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 :اين شماره در

  ٢صبيکاری  رشد عظيم سرمايه گذاری درکنار گسترش عظيمـ
  ٢ص کارخانه در استان گيالندوخبر از دو ـ
  ٣ص بيمه يا چپاول مضاعف بھای نيروی کار؟ ـ
  ٣ص »دنی زنجانفرآوری منابع مع«کاربدون حقوق در  ـ
  ٣ص فاجعه گرسنگی و ورطه ھولناک توده ھای کارگر ـ
  ۴ص ب در کارخانه فرنخ و مه نخاعتصا ـ
  ۴ص کارگر ھنگام کار ١١کشته شدن  ـ
  ۴ص اعتصاب کارگران کاشی رويال ـ
  ۴ص اعتصاب کارگران نساجی در ويتنام ـ
  ۵صدرباره کارگران شھرداری  ـ
  ۵صتجاوز جنسی کارفرما و خودکشی دختر کارگر  ـ
  ۶ص ماھه دستمزد کارگران ۵راه آھن طبس و تعويق  ـ
  ۶صو بيکاری کارگران آن » پرشان صنعت« تعطيل ـ
 ۶ص !دولت سرمايه و ادعای کاھش بيکاری ـ
  ٧ص !پول نداريم و استخدام ھم نمی کنيم ـ
 ٧ص خيزش قھرآميز کارگران ھند و قتل يک کارگر ـ
  ٨ص ھزار تومان ١١٠کارگران نانوا با دستمزد ماھانه  ـ
و فعاالن کارگری به  نامه سرگشاده عده ای از کارگران خودرو سازی ـ

  ٨ص کارگران نيشکر ھفت تپه
  ٩ص خطر بيکارسازی ھای جديد در ايران صدرا ـ
  ١٠ص ريزش معدن در چين و کشتار کارگران ـ
  ١٠ص ه ھای اروميه و تاوان اعتصابکارگران کور ـ
 ١٠ص پرواعتصاب سراسری کارگران معدن در  ـ
  

  ١١ص ز بلندی دارالتجاره سرمايهسقوط يک کارگر اـ
  ١١ص اعتصاب کارگران کانال سازی بتونی رامان ـ
  ١٢ص م کارکشته شدن کارگر شھرداری سقز در ھنگا ـ
  ١٢ص اجتماع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس سرمايه ـ
  ١٢ص حقوق کارگران آلومينيوم ھزارماه تعويق  ٣ ـ
  ١٣ص ماه کار بدون حقوق ۴کارگران چينی رويال و  ـ
  ١٣ص موقعيت ضعيف کارگران و يکه تازی سرمايه دار ـ
 ١٣ص اعتصاب کارگران صنايع فلزی ـ
 رزان تربا ھدف استثمار نيروی کار ا» غرب بافت«اخراج کارگران  ـ
  ١٣ص
  ١۴ص کارگر ٣٠فرش نقشين و اخراج  ـ
 ١۴ص يع کارگران الماس در ھنداعتصاب وس ـ
  ١۴ص رشی از کنسرن قھوه استاربوکسگزا ـ
  ١۴ص سرمايه حتی اتحاديه ھای قانونی را تاب نمی آورد ـ
  ١۵ص اعتصاب مجدد کارگران ايران ترمه و تھران پتو ـ
  ١۶ص ی سقز» کرد کال«استمرار کار بدون دستمزد در  ـ
  ١۶ص پايان اعتصاب غذای کارگران ايران خودرو ـ
  ١۶ص تعويق يک ساله حقوق کارگران در صندوق نسوز خرم ـ
 ١۶ص يک فعال کارگری دستگيری ـ
  ١٧ص سرمايه و تشديد فشار بر زندگی معلمان ـ
 تصميم کارگران ايران خودرو به کشاندن مبارزه به بيرون از کارخانه ـ
  ١٧ص
 در بريتانيا اعتصاب بزرگ کارگران حکومت ھای محلی و شوراھا ـ
 ١٨ص

م  و رما   ه  ان ع  !کار

ه ھم ی ر ک ل کار جاد  ای ا ی  ان(ا   )ه 
 ١٣٨٧تير ٢١ جمعه   ١١شمارهسال اول ـ

ان را ه کار ا بات پا ای  طا یدور    .وا
  ١٩هٔ



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

 
٢ 

  ١٣٨٧ تير ٢١جمعه     ١١سال اول ـ شمارٔه 

 بيکاری  رشد عظيم سرمايه گذاری درکنار گسترش عظيم
محسن حاتم معاون برنامه ريزی توسعه و فن آوری وزارت صنايع در يک 
سخنرانی گفته است که ميزان سرمايه گذاری ثابت سال گذشته فقط در بخش 

که  او اضافه کرده. ھزار ميليارد تومان بوده است ١٣صنعت و معدن بيش از 
حاتم در . افزايش داشته است% ۶٨حدود  ١٣٨۵قياس با سال اين رقم در 

 ٣ادامه سخنرانی به پاره ای ارقام ديگر ھم اشاره کرده ، از جمله اين که طی 
 ١۵٢سال گذشته ميزان سرمايه گذاری در بخش صنعت و معدن يک رشد 

درصدی  ١٧٠رشد  درصدی را پشت سر نھاده و اين نرخ رشد انباشت
  . به دنبال داشته است صادرات صنعتی را

حال ھر کارگری . اين ھا گفته ھای معاون وزير صنايع و معادن سرمايه است
در ھر گوشه اين مملکت بايد با سری ھشيار و مغزی کنجکاو از دولت 
سرمايه سئوال کند که حاصل اين نرخ رشدھای طاليی در قلمرو صنعت و 

ی ده ھا ميليون نفوس انباشت سرمايه و صادرات محصوالت توليد شده برا
سال از  ٣کارگری جامعه چه بوده است؟ چند کارگر بيکار در طول اين 

بيکاری نجات پيدا کرده و به اشتغال دست يافته اند؟ سطح دستمزد واقعی 
کارگران چه افزايشی داشته است؟ کدام امکانات معيشتی و رفاھی به 

رگران چه بھبودی کارگران رسيده است؟ وضعيت دکتر و دارو و درمان کا
پيدا کرده است؟ کدام تسھيالت جديد آموزشی برای کودکان خانواده ھای 

اين  کارگر ايجاد شده است؟ شمار کودکان خيابانی چه قدر کاھش يافته است؟
پرسش ھا را می توان ادامه داد اما نيازی به اين کار نيست و ھمين قدر کافی 

کدام از اين کارھا انجام نشده ھيچ . پاسخ اين پرسش ھا روشن است. است
فوج فوج . نه تنھا انجام نشده بلکه اوضاع روز به روز بد تر شده است. است

سطح . بيکاران جديد به لشکر عظيم بيکاران قبلی افزوده شده است
امکانات آموزش . دستمزدھای واقعی به صورت رقت آوری کاھش يافته است

شمار . بسيار وحشتناک تر شده است در اين سه سال و دکتر و دارو و درمان
  . کودکان خيابانی نه کاھش بلکه افزايش يافته است

ً چه رابطه ای ميان توسعه صنعتی بيشتر،  سؤال مھم تر اين است که اساسا
سرمايه گذاری ھای انبوه تر و توليدات عظيم تر در يک سو و سطع زندگی و 

ارد؟ پاسخ اين سئوال نيز امرار معاش توده ھای کارگر در سوی ديگر وجود د
در نظام بردگی مزدی و به ويژه در شرايط روز . در جمالت باال نھفته است

حيات سرمايه داری توسعه بيشتر انباشت، رشد صنعتی افزون تر و نرخ 
باالتر رشد توليد محصول اجتماعی نه فقط ھيچ اشتغالی، ھيچ معيشت بھتری، 

کارگران پديد نمی آورد بلکه، ھيچ بھبودی در ھيچ گوشه ای از زندگی 
برعکس، ھمه پيشرفت ھا، افزايش ھا و توسعه ھا به بھای فالکت سھمگين 

تر، گرسنگی مرگبارتر و محروميت جانکاه تر توده ھای کارگر تمام می 
سال در سطح جھانی حجم سرمايه گذاری ھای  ٢٠در طول فقط . شود

. برابر بيشتر شده است 3برابر و ميزان توليد ناخالص کشورھا  30خارجی 
اما درست در ھمين دوره شمار بيکاران از نيم ميليارد به يک ميليارد و شمار 

در اين مورد فقط . گرسنگان به صورتی انفجار گونه افزايش يافته است
سرمايه داران و دولت ھای سرمايه داری نيستند که عوام فريبی می کنند و 

طح توليد ناخالص کشور را به حساب انباشت بيشتر سرمايه يا باالرفتن س
ناسيوناليست ھای چپ نمای مدعی . بھبود زندگی توده کارگر می گذارند

در طول . دوستی با طبقه کارگر نيز ھمين دروغ را تحويل کارگران می دھند
سال ھای اخير شمار کثيری از اين آدم ھا و محافل زير نام مدافع کارگر و 

انباشت سرمايه صنعتی معرکه گرفته اند و جنبش کارگری پيرامون کمبود 
عالج درد کارگران را به افزايش انباشت سرمايه در قلمرو صنعت حواله داده 

حرف ھای محسن حاتم به روشنی نشان می دھد که جماعت اخير در . اند
. ندارند فريب کارگران به راستی دست کمی از دولتمردان نظام سرمايه داری

ھزار واحد  ٧۶نی خود افزوده است که در حال حاضر حاتم در ادامه سخنرا
بر اساس گفته او از اين . واحد معدن در جامعه وجود دارد ۴٠٠٠صنعتی و 

واحد دچار  ١۵٠تا  ١٠٠ھزار واحد صنعتی و معدنی فقط تعدادی ميان  ٨٠
پاره ای مشکالت ھستند و بقيه از ھمه لحاظ در وضعيت اقتصادی مطلوبی 

 ٨٠اگر از : ال پيشين ما بازھم در اينجا تکرار می شودسئو. کار می کنند
واحد دچار مشکل است  ١۵٠تا  ١٠٠ھزار کارخانه و مرکز کار و توليد فقط 

پس ھيچ کس نبايد در صحت اين مسئله دچار ترديد  - که شايد ھم چنين باشد  - 
شود که رونق انباشت و توسعه سرمايه گذاری و افزايش توليد ناخالص داخلی 

ھر نوع رشدی در ھر قلمروی از حيات سرمايه ھيچ نوع اشتغالی يا ھيچ و 
مطابق آمارھای رسمی . بھبودی در زندگی توده ھای کارگر پديد نمی آورد

دقت ( ميليون نفر است  ١٧تا  ۵دولت جمھوری اسالمی شمار بيکاران بين 
د کارگر بيکار وجو ۵٠ ٠٠٠فقط در شھر قزوين !!). آمارھا بسيار باالست

دارد، صدھا ھزار کارگر با معضل تعويق در پرداخت دستمزدھای ماھانه 
مواجه ھستند و بخش کثيری از اين کارگران در ھمان کارخانه ھايی کار می 

آنچه محسن حاتم به . کنند که با ھيچ معضل اقتصادی نيز روبه رو نيستند
ان عنوان سند پيشرفت صنعتی و مدح و ستايش نظام بردگی مزدی بر زب

 . است اين نظام ھمه گواه پوسيدگی و انحطاط و بشرستيزی رانده

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٧تير ١٧
  

 کارخانه در استان گيالندوخبر از دو

  کارخانه نساجی پارس ايران

. اين کارخانه در جاده الکان در رشت قرار دارد
راج دريافت کرده کارگر اين کارخانه حکم اخ ٤
سال سابقه کار  ٢٠کمتر از  اين کارگران. اند

جواد افراشته، . دارند و دراستخدام دائم ھستند
صاحب کارخانه، در پاسخ به اعتراض اين 

برويد شکايت کنيد، من : کارگران گفته است 
افراشته در . نمی توانم دستمزد شما را بپردازم

که به  حالی اين سخن را بر زبان رانده است
ميليارد تومان ٢ تازگی برای حل مشکل کارخانه

. وام از بانک صنعت و معدن وام گرفته است

نفر از کارگران بازنشسته اين  ٥٢ھم چنين، 
کارخانه که ھرکدام حداقل يک ميليون و شش 
صد ھزار تومان از کارفرما طلبکار ھستند 

  .ھنوز مطالبات خود را دريافت نکرده اند

  ٨٧تير ١٨

  رخانه بافندگی فومناتکا

 - اين کارخانه در سه راھی خاور در جاده رشت
تمام دستگاه ھای بافندگی اين . فومن واقع است

کارخانه به نقطه نامعلومی منتقل شده اند و 
برای دريافت  ٨٤کارگرانی که از ابتدای سال 

بيمه بيکاری به اداره کار معرفی شده اند ھيچ 
ا توجه به اين که تا ب. خبری از اين مکان ندارند

يکی دوماه ديگر زمان دريافت بيمه بيکاری اين 
کارگران به پايان خواھد رسيد، آنان نيزبه خيل 
عظيم بيکاران فاقد ھرگونه حقوق خواھند 

قابل ذکر است که گزارش کاملی از . پيوست
وضعيت اين کارخانه در شماره ھشتم خبرنامه 

طقه من(کميته ھماھنگی برای تشکل کارگری 
  .منتشر شده است) تھران

  ٨٧تير ١٨
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 بيمه يا چپاول مضاعف بهای نيروی کار؟ 
در جھنم سرمايه داری ايران پيوسته حوادثی 
روی می دھد که بررسی آن ھا و تأثيرات 
مشترکشان بر چگونگی تعرض عنان گسيخته 
سرمايه به سطح معيشت توده ھای کارگر از 

مامی مضمون ت .اھميت زيادی برخوردار است
آنچه که لحظه به لحظه در اين جھنم روی می 
دھد توطئه سرمايه برای خارج کردن آخرين 
بازمانده ھای دستمزد يا ھمان بھای نيروی کار 
کارگران از سفره آن ھا و خانواده ھايشان و 

تبديل . افزودن آن به سود سرمايه داران است
کار بدون حقوق به عرف و سنت و قانون رابطه 

فروش نيروی کار، بيکارسازی ھای خريد و 
مستمر با ھدف جايگزينی کارگران قديمی با 
نيروی کار جديد و شبه رايگان تر، قراردادھای 
کوتاه مدت و به کارگيری آن ھا به مثابه سالح 
محروم سازی کارگران از امکان ھر نوع 
مقاومت و اعتراض در مقابل جنايات سرمايه، 

ادھا به زندگی گسترش دامنه شمول اين قرارد
توده ھای کارگر، تبديل قراردادھای  %٧٠

موقت زمان دار به سفيد امضا و فجايع ناشی از 
آن، تحميل نرخ ھای تصاعدی افزايش بھای 
نيازھای زندگی و تنزل بی حد و مرز 
دستمزدھای واقعی، اخراج کارگران بدون نياز 
به ھيچ دليل و بھانه، کشتار بی امان و فوج فوج 

ان درجريان سوانح ناشی از کارمزدی به کارگر
دليل سودجويی بی لجام سرمايه داران و انبوه 
تعرضات تبھکارانه ديگر ھيچ کدام پديده ھای 

آنچه به نظر می رسد کمی تازه . جديدی نيستند
است، علم و کتل بيمه در مورد بخش ھايی از 

چندی پيش سخن از بيمه . طبقه کارگر است
ه ميان آمد و بالفاصله کارگران ساختمانی ب

معلوم شد که ھدف نه بيمه اين کارگران بلکه 
تاراج بخشی ازبھای نيروی کار ناچيز آنان و 

ھر . افزودن آن به سود سرمايه داران است
کارگرساختمانی بايد درقبال بيمه خود مبلغی را 

قادر به تأمين آن نبود و به ھمين  می پرداخت که
ين بيمه استقبال نکرد دليل نيز ھيچ کارگری از ا

بيمه کارگران ساختمانی بدون  و موضوع

نوبت بعدی ظاھراً در خانه . سروصدا منتفی شد
بر اساس آنچه . کارگران راننده را کوبيده است

مسئوالن دولتی اعالم کرده اند ھر کدام از اين 
رانندگان بايد از اين پس در قبال بيمه خويش ھر 

توجه کنيم  !کنندھزار تومان پرداخت  ۵۴ماه 
حقوق بخش وسيعی % ٣٠اين رقم نزديک به 

سئوال اين است که در . از کارگران شاغل است
کجای جھنم پر از خون و شرارت و شکنجه و 
کشتار سرمايه داری زير نام حق بيمه ھزينه 
ھای اين چنينی بر دوش کارگران بار می کنند؟ 
آيا جز اين است که اين نه بيمه کردن کارگر 

ً سالخی دستمزد او و اضافه کردن ب لکه صرفا
بخشی از مزد ناچيز وی به سود سرمايه ھا 
است؟ کارگران راننده با اعالم نرخ جديد بيمه 
دست به اعتراض زده و طبق آخرين خبرھا 

نفر از اين رانندگان قرارداد بيمه خود را  ۶٠٠
  . فسخ کرده اند

  ٨٧تير ١٩

  

 »دنی زنجانفرآوری منابع مع«کاربدون حقوق در 
قانون نانوشته نظام سرمايه داری ايران در 
مورد کار بدون دستمزد در شرکت فرآوری 

در . منابع معدنی زنجان نيز به اجرا گذاشته شد
کارگران . کارگر استثمار می شوند ۴٠٠اينجا 

آخرين باری که دستمزد دريافت کرده اند 

سرمايه دار . روزھای پايانی سال قبل بوده است
شرکت اعالم کرده است که به دليل نياز  صاحب

 ۴٠٠به پول قادر به پرداخت دستمزدھای اين 
کارگران دست از کار کشيده و . کارگر نيست

اعالم کرده اند که تا گرفتن حقوق ھايشان به 
   .مبارزه ادامه خواھند داد

  ٨٧تير ١٩

  

  

 فاجعه گرسنگی و ورطه هولناک توده های کارگر
مرگ از نداری، توده فقر و گرسنگی و خطر  

ھای کارگر را در مقابل تجاوزھای بی عنان 
شدت نياز و . سرمايه سخت فرسوده است

حداکثر تالش برای يافتن چند ساعت کار 
که کارگران به راحتی به  درروز سبب شده

ستمگری ھا و درنده خويی ھای سرمايه به ويژه 
اما . در مورد قراردادھای موقت کار تن دھند

بر اساس . ل در اين خالصه نمی شودھمه مشک
% ٩٠ آمارھا، بھای نيروی کار شبه رايگان

کارگران مشمول قراردادھای موقت به انحای 
مختلف و به صور گوناگون بازھم مورد تھاجم 

صاحبان سرمايه پاداش . و چپاول قرار می گيرد
کارگران را که جزئی از دستمزد نازل آنان 

تھديد می نمايند است قطع می کنند و ھمزمان 
که در صورت اعتراض کارگر او را اخراج 

عيدی کارگران را نمی پردازند و . خواھند کرد
حق . اعتراض او را با اخراج پاسخ می گويند

اياب وذھاب را قطع می کنند و سکوت کارگر 
در مقابل اين جنايت را شرط ادامه کار او می 

او چندين ماه پی در پی ھيچ دستمزدی به . سازند
نمی دھند و ھر صدای اعتراض وی را با پيش 

در يک کالم نوعی . کشيدن اخراج خفه می کنند
بردگی واقعاً بدتر از بردگی دوران باستان را بر 
وی تحميل می کنند و ھر واکنش در مقابل ھر 

لحظه . ستم را با تھديد اخراج جواب می دھند
کل کارگران % ٧٠ای فکر کنيم که بيش از 

چھارچوب قراردادھای موقت کار می ايران در 
با اين  %٧٠از اين % ٩٠کنند و مطابق آمار 

  .حوادث دست و پنجه نرم می کنند

چه بايد کرد؟ اين چه زندگی است؟ قرار است 
آيا ما به  چه شود که از اين ھم بدتر خواھد بود؟

بدترين ورطه ھا سقوط نکرده ايم؟ از وحشت 
نی ذلت بار به سر بی نانی تمام عمر را در بی نا

از ترس شکنجه و زندان ھمه عمرمان . می بريم
به عذاب آورترين شکل شکنجه می شويم و 
زندانی به وسعت جامعه را برخود ھموارمی 

بدترين نوع مرگ  از وحشت کشته شدن. کنيم
. تدريجی توام با شکنجه را تحمل می کنيم

دختران موردتجاوز قرارگرفته مان در اوج 
ود را در مقابل چشمان ما به آتش نوجوانی خ

می کشند و نابود می کنند و ما حداکثر به 
اگر اين ھا . افسوس و دريغی بسنده می کنيم

سقوط به بدترين ورطه ھا نيست، پس چيست؟ 
درگرو  رھايی از اين ورطه ھولناک فقط فقط

يورش به عرش اعالی سرمايه و به زيرکشيدن 
  .ھمين. آن است

   ٨٧تير ١٩
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 ب در کارخانه فرنخ و مه نخاعتصا
کارخانه فرنخ و مه نخ در شھر قزوين قرار 

. کارگر را استثمار می کند ٧٨٠دارد و 
خود  ٨۶کارگران اين کارخانه ھنوز عيدی سال 

عالوه بر عيدی حتی . را دريافت نکرده اند
حقوق ماه ھای ارديبھشت و خرداد کارگران ھم 

اض کارگر در اعتر ٧٨٠. پرداخت نشده است
سرمايه دار . به اين ظلم دست از کار کشيده اند

روزه  ٢صاحب کارخانه در مقابل اعتصاب 

کارگران عقب نشينی کرده و وعده داده است که 
. بخشی از مطالبات آنان را پرداخت خواھد کرد

صاحبان سرمايه معموالً با مشاھده اعتصاب و 
توسل کارگران به اعمال قدرت، شروع به دادن 

اما وفور وعده ھای . وعيد می کنندوعده و 
ً متفرق کردن  سرخرمن که ھدف آن ھا صرفا
کارگران و در ھم شکستن اعتصابات آنان بوده 
سبب شده است که کارگران حتی االمکان فريب 

. ترفندھا و دروغ پردازی ھا را نخورند
کارگران فرنخ و مه نخ به ھمين دليل اعالم 

باتشان به مبارزه کرده اند که تا دستيابی به مطال
  .ادامه خواھند داد

   ٨٧تير ١٩

  

  

 کارگر هنگام کار ١١کشته شدن 
باز ھم آوار سرمايه بر سر کارگران فرو ريخت 
. و دو کارگر ديگر را در دم تسليم مرگ ساخت

اين بار حادثه در محلی به نام ميدان نوبنياد رخ 
کارگران برای يک شرکت ساختمانی . داده است

آنان به دستور کارفرمای . دکار می کرده ان
شرکت در حال گودبرداری بوده اند که ناگھان 
. با ريزش ديوار مجاور گود مواجه می شوند

کوه عظيم آوار الشه نحيف و فرسوده کارگران 
آنان که محيط . را در زير خود دفن می کند

حادثه را ديده اند اعالم کرده اند که ديوار به 
در آستانه ريزش دليل فقدان شمع بندی الزم 

اين حادثه ھمچون ھمه ديگرحوادث . بوده است

اما در فراخنای . حين کار بس ھولناک است
جھنم سرمايه داری ايران اين حوادث چنان 
بدون وقفه صورت می گيرند و چنان پشت سر 

بزرگتر و ھولناک تر روی می دھند  ھم در ابعاد
که وسعت دردناکی ھر يک بر ديگری سايه می 

در ھمين روز، شبکه خبر دولت سرمايه . زداندا
حادثه ای را در يکی از شھرھای استان 
خراسان رضوی به نمايش نھاد که در جای خود 
يکی از سياه ترين صحنه ھای کارگرکشی 

کارگر  ٩در اينجا . سرمايه در ھنگام کار بود
سوار بر کاميون حامل قير برای سرمايه دار 

. می کردند صاحب شرکت ساختمانی قير حمل

کاميون با يک خودرو تصادف می کند و بشکه 
کارگر بدون  ٩. ھای قير در جا آتش می گيرند

داشتن ھيچ راھی به فرار در ميان شعله ھای 
قير مذاب آتش می گيرند و می سوزند و در دم 

آنان به ھمان سرنوشتی دچار . جان می بازند
شدند که ھمزنجيرانشان در شازند اراک و 

باد تھران و بسياری جاھای ديگر دچار سعادت آ
سوختن و خاکسترشدن در شعله ھای : آن شدند 

  . آتش سوزان سودجويی سرمايه در سراسرجھان

  ٨٧تير ١٩

  

  

 اعتصاب کارگران کاشی رويال
. کارگر را استثمار می کند ١۵٠کاشی رويال 

سرمايه دار کارخانه عالوه بر اين شرکت دو 
شمار زيادی  کارخانه بزرگ ديگر را ھم با

ھمه اين کارخانه . کارگر در مالکيت خود دارد
شدت، سرعت . ھا با تمامی ظرفيت کار می کنند
بازار فروش ھمه . و سختی کار بسيار باال است

شرکت ھا بسيار پررونق است و سوداندوزی 
. سرمايه دار صاحب آن ھا بی وقفه ادامه دارد
ن مالک کارخانه به ھمين دليل و با مشاھده اي

سودھا به اين نتيجه رسيده که حجم سرمايه و 
او . دامنه سرمايه گذاری ھايش را توسعه دھد
که  در ھمين راستا صالح کار خويش را آن ديده

دستمزدھای کارگران را به جای پرداخت به آن 
ھا صرف ترميم کمبود سرمايه ھای خويش 

 و با اطمينان. دولت دارد. او قدرت دارد!! سازد
دولت و ارتش و نيروی سرکوب آن  از ياری

بدون ھيچ واھمه ای و با فراغ بال و آسودگی 
 ٣کارگر  ١۵٠. خيال اين کار را انجام داده است

ماه تمام است که دستمزدھای خود را دريافت 
را ھم نگرفته  ٨۶آنان عيدی سال . نکرده اند

 کارگران در اعتراض به اين جور و ستم. اند
چرخ توليد را متوقف  دست به اعتصاب زده و

  . کرده اند

  ٨٧تير ١٩

  

  

 اعتصاب کارگران نساجی در ويتنام
کارگر بافنده ويتنام در اعتراض به سطح  ۶٠٠٠

. نازل دستمزدھای خويش دست از کار کشيدند
اين کارگران ھمه برای شرکتی کار می کنند که 
بر اساس قراردادھای بين سرمايه داران بايد 

ارخانه ھای نايک و پارچه ھای مورد نياز ک
تراست ھای بزرگ  آيداس و لوايس و برخی
 ۶٠کارگران در ماه . صنعتی ديگر را تھيه کند

دالر دستمزد می گيرند و ھمين بھای کار بيش 
از حد ارزان کارگران است که حجم سود 

  . شرکت ھای باال را به اوج رسانده است

سال پيش در جريان جنگ  ۴٠کارگر ويتنامی 
نه خانمان سوزی که بزرگترين قطب بشرستيزا

جھان سرمايه داری يعنی دولت جنايتکار آمريکا 
بر او تحميل کرد حماسی ترين، پرشکوه ترين و 
سرفرازانه ترين صحنه ھای مقاومت و شور 
انقالبی را برای رھايی از چنگال قھر دشمن به 

او با جنگ قھرمانانه و شجاعانه . نمايش نھاد
رين، نيرومندترين و اش الشه کثيف مجھزت

خون آشام ترين ارتش ھای سرمايه داری جھان 
اما . را در اعماق آب ھای اقيانوس آرام دفن کرد

او درست در ھمان زمان و در ھمان لحظات 

جنگ، بندھای بردگی سرمايه را ھم يکی يکی 
او با ارتش . بر دست و پای خود گره زد

خونخوار بزرگ ترين قطب جھان سرمايه 
اما نه برای رھايی خويش از رابطه  جنگيد،
فروش نيروی کار و نظام بردگی مزدی و خريد 

از چنگ نيروی !! »وطن« بلکه برای رھايی 
نه عليه کارمزدی بلکه فقط عليه ارتش . متجاوز

نه برای برچيدن سرمايه بلکه . مھاجم سرمايه
نه در سازمان سراسری  !!برای استقالل ملی

ويت «به صورت  ضدسرمايه داری خويش بلکه
از سنخ ھمان طبقه  در خدمت طبقه ای» کنگ
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او دشمن را شکست داد، . صاحب ارتش مھاجم
. غافل از آن که دشمن فقط نيروی مھاجم نبود

وقتی جنگ تمام شد . در خانه ھم حضور داشت
نصيب او از . اسارت واقعی او تازه شروع شد

!! پيروزی در جنگ و استقرار ويتنام مستقل
ن بود که برده مزدی سرمايه باشد، فقط اي

سرمايه ويتنامی، سرمايه فرانسوی، سرمايه 
آمريکايی، سرمايه ژاپنی، سرمايه آلمانی و در 

او با ارتش مھاجم اين . يک کالم سرمايه جھانی
سرمايه ھا جنگيده بود و اينک برده مزدی 

. مفلوک شبه رايگان ھمين سرمايه ھا شده بود
جنگيد و بايد پوزه ارتش بی ترديد او بايد می 

اما او بايد . مھاجم سرمايه را به خاک می ماليد
با ھدف رھايی طبقه خويش نه فقط از شراشغال 
ارتش سرمايه بلکه از شر کل نظام کارمزدی 

  . می جنگيد

کارگر نساجی ويتنام از بازماندگان ھمان  ۶٠٠٠
کارگران اينک عليه کاھش بيش از حد بھای 

ای . ت به اعتصاب زده اندنبروی کار خود دس
بسا که مبارزات کنونی کارگران ويتنام گذشته 

را چراغ راه آينده سازد و در روند ارتقای خود 
به سطوح باالتر اين بار بر برچيدن بساط 

اتحاديه کارگری حکم به . سرمايه تمرکزکند
دولت . نادرستی اعتصاب کارگران داده است

وب سرمايه داری ويتنام در تدارک سرک
اما کارگران به اعتصاب ادامه . اعتصاب است

  . می دھند

  ٢٠٠٨ژوئيه 

 

 درباره کارگران شهرداری 

  از ال به الی روزنامه ھا 
اثر برخورد يک دستگاه خودروي سمند  بر. ١

 ٦با كارگران شھرداري در بزرگراه يادگار امام 
  .كارگر به شدت زخمي شدند

،  یحق لباس ، بن کارگرشھرداری بروجرد . ٢
 گريد بار ووخوار حق اوالد، حق مسکن ،

کارگر را يکجا قطع  ٢٠٠بيش از  یشغل یايمزا
   .کرده است

ماه  ٣سقز  یکارگر شھردار ١۵٠از  شيب. ٣
  .است که ريالی دستمزد دريافت نکرده اند

 یکارگر شاغل در سازمان ھا ٥٠٠از  شيب. ۴
  .آبادان دو ماه حقوق نگرفته اند یتابعه شھردار

و  یسبز، عمران یکارگر فضا ٣٨٠از  شيب .۵
 کاريبا اتمام مدت قرارداد ب یشھردار یخدمات
  . شدند
از  شيسمنان در برابر ب یکارگران شھردار. ۶
ھزار  ١٥٠ھر ماه  یساعت کار شبانه روز ١٢

  . رنديگ یتومان حقوق م
کارگران شھرداري ميانه به دليل نداشتن . ٧

ت وضعيت شغلي مشخص، مجبور به دس
  . فروشي در ميادين شھر شده اند

 یشھردار یاز کارگران قرارداد یجمع. ٨
خود را  یايماه حقوق و مزا ٤ النغربيگ
  .نکرده اند افتيدر
کارگران شھرداری تھران در قبال روزانه . ٩

کار بسيار طوالنی، سخت و طاقت فرسا بدون 
ھزار  ١۵٠ھيچ تعطيلی در سال فقط ماھی 

مزد ساعتی اين کارگران دست. تومان می گيرند
اين دستمزد در قياس با . سنت نمی رسد ۶٠به 

بار کمتر  ٣٠دستمزد کارگران اروپای غربی 
کارگران اروپای غربی به وحشتناک . است

. ترين شکل توسط سرمايه استثمار می شوند
برای شدت استثمار کارگران شھرداری تھران 
يا ھر کارگر ديگر ايرانی به راستی چه نامی 

  انتخاب می کنيد؟ 
بخش وسيعی از کارگران شھرداری تھران . ١٠

  . با قرارداد سفيد امضا کار می کنند
بسياری از اين کارگران از مناطقی مانند . ١١

رباط کريم و شھرھای اطراف می آيند و بخش 
قابل توجھی از اين دستمزد ناچيز را بايد کرايه 

  . رفت و آمد بدھند
ھرداری که در بخشی از کارگران ش. ١٢

آبريزگاه ھای عمومی پارک ھا و اماکنی مانند 
ساعت در  ١۵اين ھا کار می کنند ھر روز 

ضدبھداشتی ترين و آلوده ترين محيط ھا به کار 

ساعت کار  ۴۵٠اين ھا در قبال . اشتغال دارند
مزد . ھزار تومان می گيرند ١۶٠ماھانه فقط 

 تومان است که ٣۵٠ساعتی اين کارگران حدود 
سنت  ٣٨به نرخ ارزھای رايج بازار جھانی از 

برابر از  ۵٠اين ميزان دستمزد . بيشتر نيست
  .دستمزد کارگر اروپايی کمتر است

ھر کارگری که تا کنون به اين وضعيت . ١٣
اعتراض کرده يکراست اخراج شده و 
درغيراين صورت نام وی در ليست سياه ثبت 

ه نام ھر ليست سياه پرونده ای است ک .شده است
کارگر معترض شھرداری تھران در آن ثبت می 
. شود و در اختيار پيمانکاران قرار می گيرد

پيمانکار ھنگام جا به جايی، اين ليست را در 
اختيار ھمتای بعدی خود قرار می دھد و 
پيمانکار جديد به محض شنيدن کمترين صدای 
نارضايی کارگرانی که نامشان دراين ليست 

  . ن فرصت آن ھا را اخراج می کنددر اولي است
پرسش اين است که چاره درد اين کارگران 
چيست؟ آيا جز متشکل شدن در شوراھای ضد 

و سازمان دادن يک پيکار  سرمايه داری
سراسری عليه سرمايه داری راه ديگری وجود 

  دارد؟

  ٨٧تير ١٨

 

 تجاوز جنسی کارفرما و خودکشی دختر کارگر 
او و ديگر . سال داشت ١۵» مھتاب احمدزاده«

افراد خانواده اش زير فشار گرسنگی و خطر 
مرگ ناشی از بی نانی پيرانشھر را رھا کردند 
و به نقده کوچ نمودند تا شايد در اينجا کاری 

شايد بتوانند دسته جمعی نيروی . دست و پا کنند
کارشان را بفروشند و از اين طريق لقمه نانی 

ران و برادرانش، مھتاب و خواھ. به چنگ آورند
اين نفرين شدگان دوزخ سرمايه، محکوم بودند 
که فکر نوجوانی و مدرسه و درس و بحث و 
آمد و شد با خويشان و ھر آنچه را که الزمه 
يک زندگی عادی انسانی است از سر به در 

کنند و برای فروش نيروی کار خويش و يافتن 
نان بخورونمير زمين و زمان را زير پا 

در نقده، مھتاب و افراد خانواده اش در  .بگذارند
يک کارگاه جوجه کشی در آلونک ھای 
گورمانند کنار کارگاه ساکن شدند تا برای 
سرمايه دار صاحب کارگاه سرمايه و سود توليد 

زنده  کنند و خود نيز با فروش نيروی کارشان
بدين سان، مھتاب از ھرگونه بازی و . بمانند

ميد و آرزوی انسانی و ا شادی و رشد و بلوغ
محروم گرديد و سرنوشت اش در توليد شبانه 

روزی سود برای صاحب کارگاه جوجه کشی 
  . رقم خورد

درست بر چنين زمينه ای، يعنی نيازمھتاب به 
فروش نيروی کارش برای زنده ماندن، بود که 

توحش و  سرمايه دار صاحب کارگاه در اوج
را مورد توانست مھتاب  شرارت و درنده خويی
مھتاب زير فشار رنج . تجاوز جنسی قرار دھد

روحی ناشی از شرارت سرمايه دار خود را 
او قربانی سرمايه يعنی رابطه . کشت

اين  خريدوفروش نيروی کار شد و در آتش
  .رابطه خاکستر گرديد
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يادآوری می کنيم که عين اين حادثه چندی پيش 
ان برای دختر کارگر ديگری به نام گالويژ سلط

او نيز ھمراه پدرش در يک کوره . نيا روی داد
آجرپزی در ھمدان کار می کرد، و بر بستر 

ساله به سير کردن شکمش و  ١٧نياز اين دختر 
بدين سان فروش نيروی کارش به سرمايه دار 
بود که کارفرمای ددمنش توانست به او تجاوز 

گالويژ نيز خود را آتش زد و در اوج . کند
  . ش سرمايه پرپر شدنوجوانی در آت

  ٨٧تير ١٨

 

 ماهه دستمزد کارگران ۵راه آهن طبس و تعويق 
کار بدون . خطر به راستی جدی و مرگبار است

دستمزد با سرعت تمام به يک فاجعه تبديل می 
آتش ويرانگری که لحظه به لحظه از . شود

کارخانه ای به کارخانه ای و از شھری به شھر 
چند سال پيش کسی  شايد تا. ديگر زبانه می کشد

حتی تصور آن را نمی کرد که توده کارگران 
ايران اين گونه به اين بالی خانمان سوز جامعه 

شايد ھم اکنون نيز . دچار شوند سرمايه داری
بسياری اصالً به اين نينديشند که ھزار ھزار 
کارگر را استثمار کردن و ماه ھا ريالی دستمزد 

انون و عرف و دارد به ق به آن ھا نپرداختن
شايد افراد . سنت صاحبان سرمايه تبديل می شود

زيادی، حتی ھمزنجيران ھمين کارگرانی که ماه 
ھا کار می کنند و حقوق نمی گيرند، ھمه چيز 
را به مشکالت مالی اين يا آن کارخانه خاص 

ً اين نيست. نسبت دھند . به نظر ما مسئله اساسا
يی و تعويق در پرداخت دستمزدھا يک زورگو

سرمايه !)و البته مظلوم نمايانه(قلدری بيشرمانه 
داران است که در غالب موارد ھيچ ربطی به 

حتی برخی از . مشکالت مالی کارفرمايان ندارد
سرمايه داران با صراحت و گستاخی تمام می 
گويند در کارخانۀ ديگر خود برای سرمايه 

در . گذاری ھای کالن تر به پول احتياج دارند
از موارد سرمايه دار صاحب شرکت يا برخی 

سازمانی که حقوق کارگر را نمی پردازد خوِد 
ھزاران معلم گرفتار معضل تعويق  .دولت است

شمار . پرداخت دستمزدھای خويش ھستند
کثيری از کارگران شھرداری ھا اسير اين 

اين شواھد نشان می دھند که ريشه . فاجعه اند
اين يا آن ماجرا نه مشکالت مالی دولت و 

سرمايه دارخصوصی بلکه يک سياست 
زورگويانه و ضعيف کشانه نظام سرمايه داری 

آن بخش از طبقه کارگر که تا کنون . ايران است
اسير اين فاجعه سياه سرمايه نشده نبايد فکر کند 
تافته ای جدابافته است و اين شتر در مقابل خانه 

سرمايه داران و دولت آن ھا . او نمی خوابد
عويق در پرداخت حقوق ھا را به عنوان يک ت

راھکار حسابشده و برنامه ريزی شده برای 

ھجوم به سطح معيشت کارگران و از اين طريق 
تشديد استثمار آنان و افزايش سوداندوزی خود 

بنابراين، درمقابل اين جنايت  .انتخاب کرده اند
. سرمايه بايد به صورت سراسری مقاومت کرد

در پاره ای موارد حتی اعتراض صرف و 
بايد درھر کجا که . اعتصاب چاره کار نيست

سرمايه داران يا دولت آن ھا به کارگران 
دستمزد نمی دھند، کارخانه را تصرف و آن را 
به نيروی کارگران و با فشار به دولت برای 

برای اين کار، . تامين مواد اوليه اداره کرد
ا تشکلی کارگران ابتدا بايد متشکل شوند و تنھ

که از عھده اين کار برمی آيد شورای 
سپس بايد اين . ضدسرمايه داری کارگران است

شوراھا را به ھم پيوند زد و شورای سراسری 
کارگران . طبقه کارگر ايران را به وجود آورد

ماه است ريالی دستمزد  ۵راه آھن طبس نيز که 
  . نگرفته اند بايد ھمين کار را بکنند

  ٨٧تير ١٨

  

  و بيکاری کارگران آن » پرشان صنعت« تعطيل
پرشان صنعت در منطقه قزوين قراردارد و 

در شھر . کارگر را استثمار می کند ٣٠حدود 
کارگر فاقد کارند و ھمگی در  ۵٠ ٠٠٠قزوين 

سرمايه دار صاحب . به در دنبال کار می گردند
کارگر ديگر را به  ٢٠پرشان صنعت امروز 

دليل او . کردنفر اضافه  ۵٠ ٠٠٠جمع اين 
برای اخراج اين کارگران از سنخ دليل بافی 

 !!وضع بد مالی: ھای ھمه ھمتايانش بود 

ھمه . پرشان صنعت لوازم خودرو توليد می کند
که صنعت خودروسازی در شرايط  می دانند

روز جامعه ايران از شکوفاترين و پررونق 
 ٣۶سرمايه داران ايرانی به . ترين صنايع است

يا، حتی به حوزه کشورھای اتحاديه کشور دن
اروپا و به کشوری مانند فرانسه، خودرو صادر 

ھيچ کس از سرمايه دار مالک شرکت . می کنند
نمی پرسد که دليل وضعيت بد مالی او چيست؟ 

او سرمايه دار است و به اعتبار سرمايه اش 
او از پرس و . صاحب قدرت و فرمانروا است

ی برای اخراج صرف تصميم و. جو معاف است
کارگران کافی است و دليلی که می آورد 

  . مشمول تحقيق و بازخواست نيست

   ٨٧تير ١٨

  

  

 !دولت سرمايه و ادعای کاھش بيکاری 

ی  ررا   ید ا ی   آن  رپ ی آ جا  بال پی ای از    ا
مام ت  و   و وی م از  وی  ت از زا ود پیدا   !ت 

تمام دولت ھای سرمايه داری دنيا در ھمه اوقات مگر در زمان ھای استثنايی 
که ھمه راه ھای عوام فريبی بسته می شود، با آب و تاب فراوان از کاھش 

. در اين زمينه منتشر می کنندگزارشات مفصل . نرخ بيکاری سخن می رانند
آمار و ارقام مشروح به ھم می بافند و دريک کالم با ھزار ترفند و وارونه 
پردازی چنين القا می کنند که به برکت انباشت بيشتر سرمايه به فتوحات 

اين مسئله به ! عظيمی در زمينه ايجاد اشتغال برای شھروندان دست يافته اند

تفاوت ھا در کم و کيف دروغ . آن دولت نيستھيچ وجه خاص اين دولت و 
ً وجود دارد، اما اساس آن بخش جدايی ناپذيری از شيرازه  پردازی ھا طبعا

مسئله حتی به دولت ھا ھم . سياست و کار ھمه دولت ھای سرمايه داری است
کافی است نگاھی به گزارشات بانک جھانی، صندوق بين . ختم نمی شود

و ساير مجامع بين المللی سرمايه داری بيندازيم تا  المللی پول، سازمان ملل
. بازھم شاھد اشکال ھر چه عريان تر و زمخت تر ھمين دروغ بافی ھا باشيم

ھمه اين ھا در گزارشات ساالنه يا گاه به گاه خود چنين القا می کنند که گويا 
ايه يا حداکثر چند سال آينده ريشه بيکاری از سراسر جھان سرم ھمين چند ماه

داری کنده خواھد شد و کارفرمايان جھان ھمه جا با اتوبوس و قطار و ھواپيما 
و البد از فرط احتياج به کارگر، بازار رقابت ! دنبال نيروی کار خواھند گشت

نيروی کار را به بازار رقابت سرمايه داران برای يافتن نيروی کار تبديل 
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ھای سرمايه داری و مجامع  دولت. اين ھا اصالً اغراق نيست !خواھند کرد
اما به موازات طرح اين . بين المللی سرمايه واقعا از اين کارھا می کنند

خزعبالت ما ھمه جا و در ھر نقطه دنيا می بينيم که چگونه نرخ بيکاری نه با 
سرمايه داران و دولت ھای . روندی تدريجی که کامالً جھشی به پيش می تازد

آنان دو . ط يک دروغ يا يک نوع دروغ نمی گويندآن ھا در اين زمينه ھا فق
نوع اول اين است که آمارھا و . نوع دروغ بافی را يکجا به ھم می آميزند
اما نوع دوم که بسيار فريبکارانه . ارقام صد در صد غيرواقعی سرھم می کنند

. تر است پرده انداختن بر روی بن مايه و سرشت نظام سرمايه داری است
کاھش نسبی شمار ( رمايه متغير در مقابل سرمايه ثابت روند کاھش س

پديده نھادين ) کارگران در مقابل حجم سرمايه ای که سرمايه گذاری می شود
ً در اين راستا حرکت . و بنيادی شيوه توليد سرمايه داری است سرمايه اساسا

می کند که در ھر گام و ھر دور جديد انباشت با نيروی کار کمتری حجم 
سرمايه . عظيم تری از مواد خام و مصالح توليد را به کاال تبديل کند بسيار

برای اين کار تمام دستاوردھای دانش بشری را ھم در قالب تکنولوژی و 
در ھمين جا . ماشين آالت مدرن و تخصص ھا و مانند اين ھا به کار می گيرد

ً لحظه به  لحظه حوزه يادآوری اين نکته نيز بسيار مھم است که سرمايه طبعا
ھای انباشت خود را گسترش می دھد و در قلمروھای تازه سرمايه گذازی به 

آنچه در اين ميان و به عنوان برايند . نيروی کارمزدی تازه احتياج پيدا می کند
مشترک اين دو فرايند روی می دھد اين است که از يک سو شمار توده ھای 

ز سوی ديگر جمعيت کارگری کارگر دنيا به طور مطلق افزايش می يابد و ا
جھان در قياس با حجم عظيم سرمايه ھايی که انباشت می شود بيش از پيش 

ذکر يک نکته ديگر ھم در ھمين جا اھميت بسيار دارد، و . کاھش پيدا می کند
آن اين که ھر چه در گذشته سرمايه داری به سمت جلو يعنی به زمان حال 

ھمان کاھش مستمر سرمايه متغير روند دوم يعنی  نزديک تر می شويم،
درمقابل سرمايه ثابت فشار خود را سنگين تر از پيش بر مسئله اشتغال نيروی 

و درست به ھمين دليل است که ھم اکنون مطابق آمار . کار وارد می سازد

ھمان سازمان ھا و دولت ھايی که مدام از ريشه کنی قريب الوقوع بيکاری 
رانند به طور حی و حاضر يک ميليارد  در نظام سرمايه داری سخن می

کارگر در چھارگوشه کره زمين دنبال کار می گردند و ھيچ کاری پيدا نمی 
  . کنند

گفتيم که ھمه نھادھای سرمايه داری به دروغ . به شروع سخن خود باز گرديم
اما در . اين يک واقعيت است. از کاھش نرخ بيکاری در دنيا حرف می زنند

ھايی مانند دولت سرمايه داری ايران در اين زمينه نيز مانند اين ميان دولت 
. گوی سبقت را از ھمتايان خود ربوده اند زمينه ھای ديگر کارگرستيزی

دولت احمدی نژاد مدعی است که بيکاری در دوران حکومت وی کاھش يافته 
دولت حاضر اين ادعا را نه يک بار که به دفعات و در دوره ھای ! است

اين دولت درست در دوره . در رسانه ھای گوناگون بيان کرده است مختلف و
اين ادعای بی پايه و اساس را می کند که ھر صبح تا غروبی چندين ھزار  ای

در صحت آنچه می گوييم . نفر بيکار به جمعيت بيکاران قبلی افزوده می شود
 ١٠کافی است فقط آمار بيکارشدگان چند ماه اخير در ھمين سايت و در 

آنچه گزارشات روزمره بيکار  .منتشر شده آن را دنبال کنيد شماره خبرنامه
سازی ھا در ذھن ما به تصوير می کشد اين است که ھر روز درھمه جا، در 
ھمه شھرھا و تمام نواحی جامعه، فوج فوج از کارگران از درون مراکز کار 

ين تصوير، بجاست با توجه به ا. و توليد به برھوت بيکاری پرتاب می شوند
اگر از دولت سرمايه داری ايران و نھادھای ذيربط آن بپرسيم که کاھش 

  !ادعايی آن ھا درمورد بيکاری در کجا اتفاق افتاده است؟

  

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٧تير  ١۵

 

 !پول نداريم و استخدام هم نمی کنيم
مسئوالن وزارت  عنوان باال گفته ای است که

آموزش و پرورش سرمايه به معلمان متحصن 
معترض در مقابل مجلس سرمايه تحويل داده 

چند روز است که جمعی از زنان معلم از . اند
شھرھای قم و آذربايجان و اصفھان راھی تھران 
شده اند تا با تحصن در مقابل مجلس به طرح 
جديد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر امتناع 

آنان اکنون پاسخ . استخدام آنان اعتراض کنند از
خويش را با عبارت فوق از زبان مسئوالن 

ما بارھا تصريح کرده . دولتی دريافت کرده اند
ايم که اخراج کارگران يا تعويق دستمزدھای 
آنان در اساس خود ربط چندانی به وضعيت بد 
مالی صاحبان کارگاه ھا يا مؤسسات ديگر 

ينجا درمورد معلمان و توسط آنچه در ا. ندارد
وزارت آموزش و پرورش روی داده دليل 

ً دولت . روشن صحت گفته ھای ماست آيا واقعا
سرمايه داری ايران فاقد امکانات مالی الزم 

برای استخدام معلمان مورد نياز مدارس کشور 
دادن پاسخ مثبت به اين سؤال عين عوام ! است؟

. استفريبی و دست کم توھم و خوش باوری 
اگر از کل درآمدھای عظيم دولت در قلمروھای 
متنوع سرمايه گذاری ھا و ماليات ھا و 
بانکداری ھا و در يک کالم کوه عظيم اضافه 
ارزش ھای توليد شده توسط کارگران چشم 
بپوشيم، درآمد دولت فقط در بخش نفت نسبت به 

در طول اين . برابر شده است ۴ چند سال پيش
رمايه نه فقط بر شمار معلمان چند سال، دولت س

نيفزوده بلکه پيوسته معلمان قراردادی را بيکار 
بحث بر سر کمبود بودجه و نداشتن . کرده است

سخن از کاھش . پول و مشکالت مالی نيست
شمار معلمان و انداختن کار معلمان اخراجی بر 
دوش ھمزنجيران آنان و از اين طريق افرايش 

ال ھای اخير، ھمه در س. سود سرمايه ھا است
بخش ھای طبقه سرمايه دار بر ضرورت 

کوچک شدن و جمع و جور شدن دولت و کاھش 
معنای . بودجه آن اصرار کرده اند و می کنند

ً کاھش ريخت و پاش  واقعی اين حرف مطلقا
برعکس، در اين زمينه ھمه . ھای دولتی نيست

اقشارونمايندگان فکری سرمايه داران خواستار 
ش ھای ھر چه کالن تر و انبوه ريخت و پا

ترھستند، زيرا از اين خوان يغما منتفع می 
کل حرف آن ھا اين است که بايد ھمين . شوند

حقوق ھای ناچيز و ھزينه ھای اندک آموزش و 
پرورش، بيمارستان ھا و ھر آنچه که مورد نياز 
جدی و حياتی توده ھای فرودست جامعه است 

ھمه آن ھا اين حرف . سالخی شود بيش از پيش
است که ھزينه اندک ھمين امکانات ناچيز نيز 

صاحبان سرمايه اضافه  بايد يکجا به سرمايه
  . گردد

  ٨٧تير ١٨

 

  خيزش قهرآميز کارگران هند و قتل يک کارگر
 ۴٠ ٠٠٠ ،٢٠٠٨ماه ژوئيه  ۶روز يک شنبه  

کارگر ھندی، عاصی و خشمگين از فشار 
کردند و شھر  استثمار و جنايات سرمايه، قيام

باوانگار در ايالت گجرات، بزرگ ترين مرکز 
الماس ھند، را به ميدان نبرد خونين خود با 
صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری تبديل 

کارگران به چند کارخانه کوچک و . ساختند
علت . منازل صاحبان سرمايه يورش بردند

شورش توده ھای کارگر سطح نازل دستمزدھا 
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  ١٣٨٧ تير ٢١جمعه     ١١سال اول ـ شمارٔه 

. بار زندگی آنان است  و وضعيت رقت
کارگران مدت ھا است که عليه اين وضعيت در 

 ۶مبارزه و اعتراض و اعتصاب اند و خيزش 
. ژوئيه در امتداد اين مبارزات روی داده است

مطابق معمول نيروی پليس و قوای سرکوب 
سرمايه به صفوف چند ده ھزار نفری کارگران 
عاصی ھجوم برده ، يکی از کارگران را به 

و شمار زيادی از  ضرب گلوله از پای در آورده
  . آنان را زخمی کرده اند

ھزاران کارگر در حوزه ھای مختلف ايالت 
. گجرات به تراش دادن الماس مشغول ھستند

الماس ھند به آمريکا صادر می شود و سودھای 
غول آسای حاصل از فروش آن به طور مستمر 

تر و  کوه سرمايه ھای صاحبان معادن را رفيع
صدھا ھزار کارگر ھندی . عظيم تر می سازد

که با کار سخت و توان فرسای خويش اين 
الماس ھا و جواھرآالت ناشی از آن را توليد می 
کنند چند سال است که ھيچ اضافه دستمزدی 

نگرفته اند، در حالی که فشار ھولناک گرانی ھا 
ھمان دستمزد ناچيز آنان را ھم ناچيزتر کرده 

افزايش دستمزد % ٢٠گران خواستار کار. است
 ١۵آنان برای توليد ھر قطعه الماس فقط . ھستند

اين ميزان . روپيه دستمزد می گيرند ٢۵تا 
حقوق کفاف نان بخور و نمير کارگران و 

آنچه کارگران در . خانواده ھای آنان را نمی دھد
تا  ٣٠می گيرند از  قبال توليد ھر قطعه الماس

کند، و اين در شرايطی سنت تجاوز نمی  ۵٠
است که ھر کدام از اين قطعات در بازار روز 

با . دنيا به قيمت ھای نجومی به فروش می رسد
اين ھمه، ستم سرمايه داران را ھيچ مرزی 

آنان با وقاحت بی نظيری اعالم کرده اند . نيست
که پذيرش افزايش حقوق کارگران برايشان 

الماس  مقدور نيست، زيرا ميزان رونق بازار
در شرايط روز اجازه اين کار را به آنان نمی 

   !دھد

شدت استثمار سرمايه و فشار گرسنگی و فقر و 
بی حقوقی آتش خشم کارگران را نه فقط در اين 
معدن که در بسياری از ديگر اياالت ھند شعله 

يورش به خانه ھای صاحبان . ور کرده است
ر موج انفجا سرمايه و مراکز کار و توليد گواه

خشم و قھر توده عظيم کارگری است که قادر به 
اعتراضات . تحمل وضعيت موجود نيست

کارگران يک ھفته قبل در شھر ديگری در 
ھمين اياالت آغاز شد، اما دامنه آن اکنون منطقه 

سرمايه داران در . باوانگار را دربرگرفته است
مقابل موج رو به گسترش شورش ھا تا حدود 

رئيس انجمن الماس در . شده اند زيادی سراسيمه
شھر صورت از صدور يک فراخوان برای 

افزايش دستمزد % ٢٠توافق کارفرمايان با 
   .کارگران سخن رانده است

   ٢٠٠٨ژوئيه 

 

 هزار تومان ١١٠کارگران نانوا با دستمزد ماهانه 
کل دستمزدی که يک کارگر نانوا زير عناوين 

ر و ھمه حقوق، مزايا، حق مسکن و خوارو با
چيزھای ديگر در شھر سنندج دريافت می کند 

. ھزار تومان در ماه تجاوز نمی کند ١١٠ از
کار نانوايی در شمار کارھای سخت، فرساينده 
و آزار دھنده است وحتی در چھارچوب 
محاسبات درون جھنم سرمايه داری، به اين نوع 

. کارھای سخت حقوق خاص تعلق می گيرد
در شھرھای مختلف ايران  کارگران نانوايی ھا

نه فقط ھيچ چيز بابت سختی کار نمی گيرند 
آن  نصف بلکه دستمزد ماھانه بسياری از آنان

که شورای عالی کار تعيين کرده  چيزی است
کارگر نانوای سنندجی برای مقابله با اين . است

ستم سرمايه نياز به نيروی متحد طبقه خويش در 

متشکل شود و در  او بايد. سراسر ايران دارد
بدون . سطح سراسری عليه سرمايه سازمان يابد

ھيچ دريچه ای به سوی رھايی از اين  اين امر،
  . وضعيت به روی او باز نيست

  ٨٧تير  ١٧

  

  

و فعاالن  نامه سرگشاده عده ای از کارگران خودرو سازی
 کارگری به کارگران نيشکر هفت تپه

 !ھمزنجيران ! په ھمکاران ، کارگران مبارز نيشکر ھفت ت

با سالم و درود بر شما ، پيش از ھر چيز الزم می دانيم که ھمبستگی و 
ما در کنار شما ھستيم و . پشتيبانی خود را از مبارزات شما اعالم کنيم 

کاری که فعالً و در حال حاضر از . مبارزه شما را مبارزه خودمان می دانيم 
ً يک . کمک مالی جمع کنيم دست ما بر می آيد اين است که برای شما  لطفا

  . شماره حساب بانکی اعالم کنيد 

اما ، دوستان ، آنچه باعث شده اين نامه را به شما بنويسيم مسئله مھم تری 
راستش اين است که ما در . است که الزم ديديم آنرا با شما مطرح کنيم 
ه از يک طرف اعتصاب و را. حرکت و مبارزه شما نوعی تناقض می بينيم 

پيمايی می کنيد ، مقابل فرمانداری تجمع می کنيد و شعارھای خودرا با صدای 
ھمراه خانواده ھايتان از کوچک و بزرگ جاده ھا . بلند و رسا فرياد می کشيد 

و به اين وسيله نشان می دھيد که قدرت اين را داريد که سرمايه . را می بنديد 
اما از طرف . انو درآوريد و عوامل سرکوبگرش را زمين گير کنيد و به ز

دوستان ، در دنيای امروز سنديکا تشکلی است که . ديگر سنديکا می سازيد 
نه تنھا توان رھبری ھيچ کدام از اين کارھای شما را ندارد بلکه برای جلو 

در دنيای امروز ، . گيری از مبارزه کارگران با سرمايه دار ساخته شده است 
در دنيای . سرمايه دار با وساطت دولت است سنديکا تشکل سازش کارگر و 

امروز سنديکا تشکلی است برای چانه زدن بی حاصل کارگر با کارفرما 
سنديکا به کار ھيچ کدام از کارھايی که . برای شندر غاز قيمت نيروی کار

  . شما در اين مدت انجام داده ايد ، نمی آيد 

مشکل تمام کارگرانی که  عالوه بر اين ، به نظر ما مشکل شما و بطور کلی
چند ماه حقوق معوقه و برکناری مدير عامل و  وضعيت شما را دارند با گرفتن

تحقق اين مطالبات الزم . مدير حراست و مطالباتی نظير اينھا حل نمی شود 
اما دوستان ، مشکل اصلی و اساسی . است و بايد برای آنھا حتماً مبارزه کرد 

جلوگيری از تعطيل کارخانه و . ر شدن است شما تعطيل کارخانه و بيکا
بيکاری ناشی از آن ھم در شرايط موجود فقط يک راه دارد و آن تصرف 

ً از سنديکا بر . کارخانه واداره آن توسط کارگران است  چنين کاری اساسا
الزمه تصرف کارخانه . گروه خون سنديکا به اين کارھا نمی خورد . نمی آيد 

آن توسط کارگران اين است که ھمه کارگران کارخانه  و اداره موفقيت آميز
. در اين کار واقعاً شرکت نمايند و برای اين کار به يک تن واحد تبديل شوند 

سنديکا نه تنھا نمی تواند کارگران را برای اداره کارخانه به يک تن واحد 
زيرا . تبديل کند بلکه، برعکس ، آنھا را از قدرت خود محروم می کند 

تار سنديکا طوری است که ھيئت مديره آن در غياب توده کارگران ساخ
تصميم می گيرد و ھمين فقدان توده کارگران در تصميم گيری ، زمينه را 

  . برای سازش ھيئت مديره با کارفرما آماده می کند 
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  ! ھمکاران مبارز کارگران نيشکر ھفت تپه ! دوستان 

يد اداره کارخانه را خود بدست شما برای مبارزه خود و بخصوص اگر بخواھ
بگيريد ، به تشکلی احتياج داريد که تمام کارگران را در تصميم گيری شرکت 
دھد ، تشکلی که ھمه کارگران در آن ھم تصميم بگيرند و ھم اين تصميم را 
اجرا کنند ، تشکلی که در آن کارگران ھر وقت خواستند بتواننداعضای 

اين . ن ديگر را بجای آنھا انتخاب نمايند برگزيده خودرا عزل کنند و کسا
شما به شورای کارگری نياز داريد و .است  شورای کارگریتشکل ھمان 

ما اين را بر اساس تجربه . سنديکا دردی از دردھای شمارا درمان نمی کند 
ھمزنجيرانمان در کشورھای آمريکای التين مثل آرژانتين و مکزيک بيان می 

وضعيتی شبيه شما داشتند و کارخانه شان در حال تعطيل اين کارگران . کنيم 
اما آنان با شھامت اقدام به تشکيل شورا کردند و کارخانه را به . شدن بود 

. تصرف خود درآوردند و اين گونه از تعطيل شدن آن جلوگيری کردند 
ھمچنين ، ھمين چند وقت پيش کارگران يک کارخانه دوچرخه سازی در 

يری از تعطيل کارخانه شورا تشکيل دادند و کارخانه را آلمان برای جلوگ
  . بصورت شورايی اداره کردند 

ما قبول داريم که اين کار بسيار سختی است و بايد برای آن مرارتھای زيادی 
اما ، دوستان کارگر ، مگر ما ھمين االن . بکشيم و ھزينه ھای بسياری بدھيم 

ختی و چه ھزينه ای باالتر از اينکه سختی نميکشيم و ھزينه نمی دھيم ؟ چه س
چھار ماه چھار ماه دستمزد نگيريم و گرسنگی بکشيم ؟ کدام توھين و بی 
حقوقی باال تر از اينکه خودمان و خانواده ھايمان مرتب مورد ضرب و شتم و 
شکنجه و زندان قرار بگيريم ؟ پس ، حاال که داريم سختی و خفت می کشيم 

را در راھی بکشيم که الاقل کورسويی از پيروزی بر بيائيم اين سختی و خفت 
سنديکا نه تنھا حتا کورسوی پيروزی را به . دشمن در آن وجود دارد 

کارگران نشان نمی دھد ، بلکه مبارزه آنان را به دار سرمايه حلق آويز می 
  . کند 

ممکن است بگوييد که اگر سنديکا تشکل سازش کارگر و سرمايه دار است ، 
خود دولت سرمايه داری از تشکيل آن جلوگيری می کند ؟ دوستان ،  پس چرا

واقعيت اين است که دولت سر مايه داری نه تنھا از تشکيل سنديکا بلکه در 
بسياری از جا ھا از تشکيل ھمان شورای اسالمی کار و انجمن صنفی نيز که 

سنديکا  پس ، جلوگيری دولت از تشکيل. در قانون کار آمده جلوگيری می کند 
سرمايه داری ايران آنقدر ضدکارگر . ھيچ حقانيتی به اين تشکل نمی دھد 

به مرگ می . است که حتی قانون کار خودش را ھم نمی خواھد اجرا کند 
از ھرگونه تشکلی جلو گيری می . گيرد که کارگران را به تب راضی کند 

. راضی نمايد کند تا ما را به شورای اسالمی کار ، انجمن صنفی و سنديکا 
برای مثال در خودرو ( ھمانگونه که جلوگيری از تشکيل شورای اسالمی کار 

باعث نمی شود که ما به دنبال اينگونه تشکل ھای فرمايشی برويم ) سازی ھا 
، ممانعت از تشکيل سنديکا ھم نبايد باعث شود که بگوييم پس تشکيل سنديکا 

رمايه داری است که نشان می دھد نيازھای مبارزه با س. به نفع کارگر است 
  . چه تشکلی به نفع کارگران و چه تشکلی به زيان انان است 

در پايان ما يکبار ديگر ھمبستگی خودرا با شما اعالم می داريم و برای 
  .مبارزه شما با سرمايه داری آرزوی موفقيت می کنيم

  .عزمتان جزم ، اراده ھايتان استوار ، راھتان پر رھرو باد 

   .ستان شما را به گرمی می فشاريم و رويتان را می بوسيمد
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  .امضاھا ادامه دارد

تيد امضای خود را  ه ھس ن نام در صورتی که مايل به امضای اي
  :به آدرس الکترونيکی زير بفرستيد 

namehbe7tapeh@yahoo.com  

 خطر بيکارسازی های جديد در ايران صدرا
مبارزات چند سال اخير کارگران ھمه جا درس 

. تھای مھمی برای توده ھای کارگر داشته اس
سرمايه داران درعين برخورداری از قدرت 
يکه تاز خداگونه ای که سرمايه به آنان داده 
است، درعين برخورداری از ارتش و سپاه و 
بسيج و پليس و انواع نيروی سرکوب، درعين 
برخورداری از حمايت قانون و دادگاه و زندان، 
آری درعين برخورداری ازھمه اين ھا و 

باز ھم در پاره ای موارد بسياری چيزھای ديگر 
خود را مجبور می بينند که در مقابل موج 
عصيان توده ھای کارگر عقب نشينی کنند يا 
حداقل جنايات خود را به مماشات و توطئه و 

اين خود درس مھمی . عوام فريبی موکول کنند
دگرگون ساز طبقاتی و تاريخی  است که قدرت

الستيک سرمايه داران در . ما را نشان می دھد

البرز و ايران برک رشت مجبور به مماشات 
شدند، و دولت سرمايه در جنگ و گريز 
کارگران ھفت تپه اگر چه به سرکوب کارگران 
دست يازيد اما به ھرحال نتوانست حمام خون 

در ايران صدرای بوشھر نيز سرمايه . به پا کند
داران در دور ھای مختلف تالش کردند تا با 

. ن به گونه ای مدارا کنندموج خشم کارگرا
ماه به تعويق انداختند  ٣کارگر را  ۴۵٠اخراج 

و پس از سه ماه امکان يک سال بيمه بيکاری 
. را وثيقه پيشبرد ھدف ضد کارگری فوق کردند

سرمايه داران و دولت آن ھا می خواستند 
کارگر را اخراج کنند اما از  ١٠٠٠ھمزمان 

 ۵۵٠خراج ا. شعله ھای خشم کارگران ترسيدند
ھمه اين ھا . کارگر را به بعد موکول کردند

نشان می دھد که قدرت کارگران حتی در اين 

موقعيت پراکنده، ضعيف، فرسوده و بی سازمان 
خود باز ھم برای صاحبان سرمايه و دولت آن 

  . ھا رعب آور است

کارگر ايران صدرا اکنون در آستانه  ۵۵٠
و دولتشان بساط توطئه کارفرمايان . اخراج اند

. برای اخراج اين کارگران ھمه جا پھن است
 ۴۵٠ھمان دسيسه ھايی که برای بيکارسازی 

کارگر در چند ماه قبل به کار گرفته شد اکنون 
نيز در دستور کار مالکان کارخانه و مسئوالن 

کارگران ايران صدرا در شروع . دولتی است
آنان . کار بسيار ھوشيار و مصمم پيکار کردند

ن نيز بايد آگاه تر و ھشيارتر برای خنثی اکنو
. کردن توطئه ھای کارفرما دست به کار شوند

ج درد کارگران يک سال بيمه بيکاری اصال عال
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تا اخراج  ۵٠٠تا  ۵٠٠ صاحبان سرمايه. نيست
می کنند و چند ماه حق بيمه را وثيقه رضايت 

حاصل . کارگران به اين اخراج ھا می سازند
با گذشت يک سال . اين روند بسيار معلوم است

کارگر بيکار و فاقد ھر نوع بيمه  ١٠٠٠حداقل 
اين  بايد از افتادن به. و ممرمعاش خواھند شد

بايد فرصت را غنميت . باتالق اجتناب کرد
شمرد و به جای شقه شقه شدن و ھر شقه در 
دوره ای اخراج شدن و سپس گرسنه و بی نان 
. شدن، قدرت متحد جمعی را به کار گرفت

تصرف کارخانه ايران صدرا، تشکيل شورای 
کارگری ضدسرمايه داری، اداره کارخانه 

رگران ساير توسط اين شورا، فشردن دست کا
جاھا و اعمال فشار بر دولت سرمايه داران 
برای گرفتن مصالح و مواد الزم توليد تنھا راه 

   .است

  ٨٧تير ١٧

 

 ريزش معدن در چين و کشتار کارگران
در چين ھيچ ھفته ای نمی گذرد که شمار کثيری 
کارگر ھنگام کار و توليد ارزش اضافی برای 

ھفته . بازندسرمايه دچار سانحه نشوند و جان ن
ھمزنجير  ٢١کارگر و ھفته جاری  ١٨قبل 

ديگر آن ھا ھنگام ريزش معدن زير خرارھا 
رئيس جمھوری کنونی چين . خاک دفن شدند

ھنگام جلوس بر تخت صدارت سرمايه در پاسخ 
يکی از خبرنگاران رسانه ھا که پرسيد آيا او 

 ً « کمونيست است يا نه؟ اظھار داشت که حتما
» مارکسيست« و بسيار ھم !! است» کمونيست

سؤال بعدی خبرنگار اين بود که آيا چين !! است
خواھد ماند؟ و رئيس » کمونيستی« کشوری 

 ً » مارکسيسم« زيرا . جمھور جواب داد حتما

!!! بھترين راھگشای رشد اقتصادی چين است
از مارکسيسم و  منظور رئيس جمھوری چين

صاد کمونيسم و راھگشا بودن آن ھا برای اقت
کشور به سوزان ترين بخش  چين آن بود که اين

ساله  ۶دختران . جھنم سرمايه داری تبديل شود
اش ميليون ميليون با دستمزد ساعتی چند سنت، 
بدون داشتن حق دقيقه ای تنفس حتی برای رفتن 
به توالت در طول ساعت ھای ممتد برای 

ھر ھفته ده . سرمايه ھای بزرگ جھانی کار کنند
گر به دليل نداشتن ابتدايی ترين امکانات ھا کار

ايمنی در عمق معدن ھا تسليم جوخه مرگ 
چين به عظيم ترين قطب اقتصاد دنيای . گردند

سرمايه داری مبدل گردد و توده ھای کارگر 

چينی با تحمل شديدترين ميزان استثمار و بی 
حقوقی فداييان سرمايه برای کاھش بار عظيم 

سرمايه زير ھر . ندبحران ھای اقتصادی شو
نامی و در قالب ھر مکتب و مرامی سرمايه 

ھر کارگری در ھر گوشه دنيا بايد . است
بياموزد که راه رھايی او نه آويختن به اسم و 
مسلک و مکتب که روی آوردن به عمل 
 مشخص و متحد و متشکل ضد سرمايه داری

  . برای محو نظام بردگی مزدی است

  ٢٠٠٨ژوئيه 

  

  

 ه های اروميه و تاوان اعتصابکارگران کور
مدت ھا است که اعتصاب کارگران کوره 

سرمايه . پزخانه ھای اروميه پايان يافته است
داران و نيروی سرکوب سرمايه با اعمال 
وحشيانه ترين جنايات اعتصاب را به شکست 

کارگران در جريان مبارزات خود به . کشاندند
. ھيچ يک از خواسته ھايشان دست نيافتند

خانواده ھای آنان در طول روزھای اعتصاب به 
صورت بسيار بی رحمانه ای در معرض 

آب و . و شتم و کتک کاری قرار گرفتند ضرب

برق و حمام را از آنان گرفتند و حتی عبور و 
مرور خانواده ھا برای خريد نيازھای اوليه 

سرمايه داران و نيروی . زندگی را ممنوع کردند
چ خشونت و شرارتی سرکوب سرمايه از ھي

. عليه کارگران و کودکان آنان دريغ نکردند
اعتصاب پايان يافت، اما بگير و ببندھا و انتقام 
کشی ھا و درنده خويی ھا عليه کارگران ادامه 

ھر روز عده ای را به دادگاه می کشند تا . دارد
زير شکنجه و رعب و وحشت از ھر نوع 

آينده  شدت استثمار در روزھای اعتراض عليه
را شکنجه می کنند تا حتماً  آنان. دست بردارد

ھمکار ھمدرد و ھمزنجير خويش را به عنوان 
دستگاه ھای . محرک اعتصاب معرفی کنند

سرکوب به ھر کاری دست می زنند تا نطفه 
اعتراض عليه جنايت سرمايه را در وجود 

  .کارگران خفه سازند

  ٨٧تير ١٧

 

 پرواعتصاب سراسری کارگران معدن در 
در  مختلف کارگر معادن ٢٨٠٠٠بيش از 

پرو برای افزايش دستمزد، کاھش کشور 
 حقوق بازنشستگی وافزايش ، کار روزانه

. کاھش شدت استثمار اعتصاب کرده اند
کارگران مطالبه اخير را به نادرستی و بر 
اساس القائات توھم آفرين نمايندگان فکری 

» هشريک شدن در سود کارخان« سرمايه داری 
 قيمتماجرا از اين قرار است که . نام نھاده اند

به طور  روی در بازارھای جھانی مس و فلزات
اين افزايش طبعاً . است يافتهافزايش  چشمگير

باال رفتن سود سرمايه داران را به دنبال داشته 
است، سودی که يکسره و به طور کامل توسط 

 به موازات اين روند و. کارگران توليد شده است
 دستيابی صاحبان سرمايه به سودھای افسانه ای،

که  دستمزد کارگران نه فقط ھيچ افزايشی نيافته
زير فشار سرسام آور گرانی ھا به طور واقعی 

افزون بر اين، شرايط . سخت کاھش يافته است
کار کارگران ھم در قياس با گذشته بسيار وخيم 

. دليل اين امر روشن است. تر شده است
قيمت فلزات توليد شده، آتش حرص  باالرفتن

دست اندازی به کوه عظيم تر سودھا را در 
سراسر وجود سرمايه داران مشتعل ساخته است 
و آنان نزديک ترين و فوری ترين راه 
فرونشاندن اين آتش را افزايش فشار کار، باال 
بردن سرعت و سختی کار، فرسودن عميق تر 

بسيار انبوه جسم و جان توده ھای کارگر و توليد 
تر محصول توسط شمار ثابت کارگران می 

زير فشار اين شرايط کارگران معدن پرو . دانند

فشار  جنايتکارانه که از ھمه سو موجب افزايش
استثمار، تنزل سطح معيشت و فرساينده تر و 
وخيم تر شدن شرايط کار آنان گرديده دست به 
اعتراض زده و خواستار کاھش اين فشار شده 

   .اند

. در ھمين جا الزم است به نکته ای اشاره کنيم
درتاريخ سرمايه داری با مقوله عوام فريبانه ای 

شريک شدن کارگران در سود کارخانه « به نام 
اين موضوع را اندکی  .مواجه می شويم! »ھا

کل سود صاحب سرمايه اضافه . بشکافيم
. ارزشی است که کارگر توليد کرده است

رچشمه واقعی اين ارزش سرمايه داران س
اضافی توليد شده يعنی کار پرداخت نشده توده 
ھای کارگر را با ھزاران ترفند و عوام فريبی 
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از انظار مخفی می سازند و چنين وانمود می 
. کنند که اين سود ناشی از معجزه سرمايه است

آنان در ادامه ھمين عوام فريبی و شيادی انسان 
چيزی به نام ستيزانه در برخی موارد از 

سخن » شريک شدن کارگران در سود کارخانه«
در جامعه ايران، ابتدا رژيم . به زبان می آورند

و سپس جمھوری اسالمی حول اين  سلطنتی
واقعيت . مسئله جار و جنجال زيادی به پا کردند

دزدی تمام دار و ندار  ماجرا مثل اين است که
ای شما را يکجا چپاول کند و آنگاه عبا و رد

عدالت بر تن و تريبون انصاف و حق و انسانيت 
در دست به شما بگويد که اين سناروسی شاھی 
را بگير و قبول کن که ما واقعاً ھمه چيزمان را 

مقوله ای !! با ھم به طور عادالنه تقسيم کرده ايم
شريک شدن کارگران در سود «به نام 
. چيزی جزعوام فريبی محض نيست» کارخانه
گان فکری سرمايه ھمواره تالش کرده اما نمايند

اند اين دروغ بزرگ را به وسيله ای برای ايجاد 
ارزش  .توھم در ذھن توده کارگر تبديل کنند

اضافی چيزی است که کارگر توليد کرده و به 
شريک . طور کامل از دست او خارج شده است

شدن در اينجا جز مسخره کردن کارگر توسط 
آنچه . ی تواند باشدسرمايه ھيچ چيز ديگر نم

اينک کارگران معادن در کشور پرو می خواھند 

در حقيقت امر نه شريک شدن در سود کارخانه 
بلکه کاھش شدت استثمار خويش توسط سرمايه، 
فشار بر ميزان سود سرمايه داران و باالبردن 
سھم خويش از دنيای ارزش ھايی است که توليد 

ن خارج شده کرده اند اما به طور کامل از دستشا
  .است

با شروع اعتصاب کارگران معدن، توطئه ھای 
سرمايه داران نيز برای به شکست کشاندن 

يک . اعتصاب از ھمه سو آغاز گرديده است
ضعف اساسی مبارزه کارگران پرو مثل 
کارگران بسياری جاھای ديگر، بی سازمانی، 
تشتت و موقعيت بسيار ضعيف جنبش کارگری 

. ن ميليون کارگر بيکارندچندي. اين کشور است
کارگران شاغل و بيکار در ھيچ پيوند سازمان 
. يافته و ضدسرمايه دارانه ای با ھم قرار ندارند

گرسنگی ناشی از بيکاری در جامعه بيداد می 
ھمه اين ھا رقابت درون نيروی کار را . کند

سرمايه داران با قساوت و . تشديد کرده است
رصت بھره می بيرحمی بيش از حد از اين ف

آنان کارگران را عمالً به جان ھم می . گيرند
از ميان توده وسيع کارگر بيکار و . اندازند

گرسنه و محکوم به مرگ ناشی از بيکاری و 
گرسنگی ارتشی از اعتصاب شکنان را به صف 

وجود اين وضعيت فاجعه سھمگينی . می کنند

است که جنبش کارگری پرو و اعتصاب 
. سخت آزار می دھد کارگران معدن را

اعتصاب به ھمين دليل قادر به اعمال فشار 
کافی بر صاحبان سرمايه، تعطيل کامل چرخ 
توليد و توقف کار و مجبور ساختن سرمايه 
   .داران به قبول خواسته ھای کارگران نشده است

مبارزات کارگران معدن پرو جز آنچه گفتيم 
دولت . توسط يک خطرديگر ھم تھديد می شود

رمايه داری اين اعتصاب را غيرقانونی اعالم س
کرده است و سه اتحاديه کارگری بالفاصله در 
اجرای فرمان مطاع دولت سرمايه از کارگران 

اين امر . خواسته اند که به اعتصاب پايان بخشند
صفوف کارگران را تا حدودی دچار تشتت کرده 

ترديد در مورد ادامه مبارزه بر بخشی از . است
آخرين خبرھا حاکی است . يره شده استآنان چ

که ھنوز شمار کثيری از کارگران در حال 
صاحبان سرمايه، . اعتصاب به سر می بردند

دولت و اتحاديه ھای کارگری به سان سه ضلع 
مثلت قدرت سرمايه اعتصاب را غيرقانونی 

   .اعالم کرده و خواستار پايان آن شده اند

   ٢٠٠٨ژوئيه 

 

 ز بلندی دارالتجاره سرمايهسقوط يک کارگر ا
يک کارگر ھنگام کار برای يک سرمايه دار 
. بازار تھران از طبقه سوم ساختمان سقوط کرد

حال اين کارگر به شدت وخيم است و در ھمه 
محلی که اين . قسمت ھای بدن آسيب ديده است

کارگر به دستور سرمايه دار صاحب تجارتخانه 
محل کار که  مشغول حمل و نقل کاالھا بوده نه

ً پرتگاه مرگ بوده است، راھرو باريکی  اساسا
که حمل ھر مقدار بار در آن خطر حتمی سقوط 

انتقال . و احتمال مرگ را به دنبال داشته است

کارگر مصدوم به بيمارستان مدتی به درازا 
کشيده زيرا حتی ماشين ھای امداد قادر به عبور 

اد ھيچ نھ. از محوطه وقوع سانحه نبوده اند
دولتی و ھيچ مرجعی از سرمايه دار مالک 

که به چه دليل بدون ھيچ  تجارتخانه نپرسيده
امکانات ايمنی اين کارگر را در چنان محل 

ھمه چيز . به کار مجبور ساخته است خطرناکی
نشان می دھد که در منطق و شرع و عرف 
سرمايه داران ايرانی و دولت آن ھا اساساً 

ه شدن کارگران در مصدوم شدن و حتی کشت
ھنگام کار امری طبيعی و بدون ھيچ ايراد و 

به ھمين دليل، ھيچ مسئوليتی . اشکال است
متوجه عامالن وقوع اين حوادث يعنی قاتالن 

  . انسان ھای کارگر نيست

  ٨٧تير ١۶

  

 اعتصاب کارگران کانال سازی بتونی رامان
شرکت کانال سازی بتونی رامان در منطقه 

مشغول به کار » الک« روستای کامياران و در 
است و مالک آن بنياد مستضعفان و جانبازان 

کارگر را استثمار می  ۴٠اين شرکت  .است
. ساعت کار می کنند ١٢روزی  کارگران. کند

اضافه کاری در اين شرکت اجباری است، اما 
پرداخت حقوق در قبال آن منوط به اراده و 

، در به طور مثال. تصميم کارفرمايان است
ھمين اواخر مسئوالن شرکت تصميم می گيرند 

ساعت اضافه کاری کل کارگران  ٣٠که روی 
خط قرمز بکشند و از پرداخت آن به طور کامل 

اما مشکل کارگران فقط اين  .خودداری کنند
ماه است که حتی يک لایر  ٨کارگران  .نيست

آن ھا عليه اين وضعيت . دستمزد نگرفته اند

اعتصاب . و مبارزه زده انددست به اعتصاب 
کارگر امروز ششمين روز خود را پشت  ۴٠

صاحبان شرکت ھيچ پاسخ . سر نھاده است
مثبتی به مطالبات کارگران نداده و متقابالً 
کارگران اعالم کرده اند که تا دستيابی به نتيجه 

  ٨٧تير  ١۶. به اعتصاب ادامه خواھند داد



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما  )انه (ر ک
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  ١٣٨٧ تير ٢١جمعه     ١١سال اول ـ شمارٔه 

 م کارکشته شدن کارگر شهرداری سقز در هنگا
يکی از کارگران « : خبر بسيار کوتاه است 

ساله،  ٣۵شھرداری سقز به نام زاھد احمد پور، 
ھنگام کار در بلوار انقالب سقز بر اثر برخورد 
با يک خودرو پرايد جان خويش را از دست 

و از  اين خبر در يکی از جرايد نقل شده. »داد
اين طريق به معدودی سايت ھای اينترنتی راه 

کارگری در حين کار برای دولت  .فته استيا
قتل او در ھمين حد  و سرمايه داری کشته شده

حال نگاھمان را به . که گفتيم منعکس می شود
سمت طبقه سرمايه دار و دولتمردان اين طبقه 

ھر روز چند ميليارد تومان از . بچرخانيم
محصول کار و استثمار طبقه کارگر ايران فقط 

راديو و تلويزيون و رسانه  صرف برنامه ھای
ھای جمعی می شود که کارشان انتشار پر آب و 
تاب اين جمله و آن جمله نمايندگان سياسی و 

. نظام سرمايه داری است فکری و دولتمردان
چرا برای بحث در مورد ھر نفس کشيدن 

آن ھا  دولتيان و خدم و حشم صاحبان سرمايه و
و توليد و  ميلياردھا ميليارد از محصول کار

استثمار توده ھای کارگر ھدر داده می شود اما 
در مورد کارگری که ھنگام کار برای سرمايه 
کشته شده دو جمله نمی نويسند که اصالً آيا بايد 
او کشته می شد؟ اگر نه، پس چرا کشته شد؟ 
قاتل واقعی او کيست؟ دستگاه ھای دولتی 
کارفرمای وی در اين ميان چه جنايتی مرتکب 
شده اند؟ تکليف خانواده گرسنه و بيکار و 
مفلوک او چه می شود؟ قاتالن وی کجا و 
چگونه به سزای اعمال خود خواھند رسيد؟ چرا 
او مجبور بوده در جايی کار کند که محل عبور 
خودروھا بوده است؟ و ده ھا سئوال و موضوع 

توسط  نمونه اين قتل ھا ھر روز بارھا. ديگر
مختلف اين جامعه و جھان سرمايه در جاھای 

قتل کارگران در نظام سرمايه . اتفاق می افتد
ارزش اضافی برای  داری و در حين توليد

ً حادثه ای طبيعی محسوب می  سرمايه اساسا
اين قتل ھا نه محکمه الزم دارند، نه قرار . شود

است کسی از قاتل يا قاتالن بازپرسی کند، نه 
ک ھيچکس مسئول نان و خورد و خورا

ھيچ کدام از . بازماندگان مقتول يا مقتوالن است
چرا؟ فقط به اين دليل که . اين ھا الزم نيست
  .قاتل، سرمايه است

  ٨٧تير ١۶

  

  

 اجتماع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس سرمايه
شمار زيادی از معلمان زن از شھرھای قم و 
اصفھان در يک حرکت متحد به تھران آمده اند 

سرمايه، عليه وضعيت کار و تا در برابر مجلس 
بالتکليفی خويش در زمينه اشتغال اعتراض 

اين معلمان ھمچون بخش اعظم . کنند
ھمزنجيران کارگر خويش در حوزه ھای 

آنان . مختلف به صورت قراردادی کار می کنند
. خواستار دائمی شدن قرارداد کار خود ھستند

وزارت آموزش و پرورش نظام سرمايه داری 
موج مبارزات معلمان وعده داده بود که به دنبال 
نفر از اين معلمان را به طور دائم  ۵٠٠٠

اين وعده حکام سرمايه مانند ھمه . استخدام کند

وعده و وعيدھای ديگر جامه عمل نپوشيده 
معلمان اعالم کرده اند که تا گرفتن نتيجه . است

  .کامل به تحصن خود ادامه خواھند داد

  ٨٧تير ١۶

  

  

 حقوق کارگران آلومينيوم هزارماه تعويق  ٣
کارخانه آلومينيوم ھزار در شھر کرمان قرار 

. کارگر را استثمار می کند ٢٠٠دارد و بيش از 
. است که دستمزد نگرفته اند ماه ٣کارگران 

سرمايه دار صاحب کارخانه مدعی است که 
تحريم اقتصادی کشورھای غربی ورود مواد 

خته و به ھمين اوليه مورد نياز وی را دشوار سا
. دليل قادر به پرداخت دستمزد کارگران نيست

کارفرما در عين حال از احتمال تعطيل کارخانه 
نيز سخن به ميان کشيده و به اين ترتيب ديو 
مھيب بيکاری سايه ھولناک خود را بر سر ھمه 

تحريم اقتصادی غرب . کارگران انداخته است
به عليه ايران موضوعی است که از بيخ و بن 

مشاجرات درونی سرمايه و کشمکش ھای ميان 
دولت سرمايه داری ايران و دولت ھای سرمايه 

اين طبقه سرمايه . داری ديگر دنيا مربوط است
دار ايران و دولت اين طبقه است که برای 
احراز موقعيت برتر و سھم بری بيشتر از 
اضافه ارزش ھای توليد شده توسط طبقه کارگر 

ش ھای سرمايه سر جدال جھانی با ساير بخ
اين دولت سرمايه داری ايران است که در . دارد

ھمين رابطه و به عنوان حربه ای برای تحقق 
اين ھدف نيازمند مسلح شدن به انرژی و شايد 

در آن سوی قضيه نيز . ھم سالح ھسته ای است
دولت جنايتکار آمريکا و متحدان آن قرار دارند 

مسلط خويش که برای حفظ و تضمين موقعيت 
در خاورميانه و کل جھان، برای احراز نقش 
مسلط در نظم توليدی و سياسی دنيای سرمايه و 
برای چنگ اندازی بر ببشترين اضافه ارزش 
حاصل از استثمار طبقه کارگر جھانی با دولت 

سرمايه داران بر سر . اسالمی سر جنگ دارند
تصاحب بيشترين بخش اضافه ارزشی که ما 

نيم با ھم در جنگ و کشمکش به سر توليد می ک
اما آنان خود در اين جدال نه فقط . می برند

متحمل ديناری زيان يا کاھش سودھايشان نمی 
شوند که به بھانه ھمين مناقشه آخرين ته مانده 
ھای نان سفره خانواده ھای ما را نيز به دنيای 
. سودھای افسانه ای خويش اضافه می کنند

با مشاھده  خانه آلومينيومسرمايه دار صاحب کار
کمبود مواد اوليه، سرمايه ھايش را بسيار 
راحت برمی دارد و به حوزه ای ديگر منتقل 
می سازد و نيروی کار ارزان تری را برای 

اما بيکاری ناشی . استثمار به خدمت می گيرد
از تحريم اقتصادی با بيرحمی تمام روی 

  . کودکان ما سرشکن می شود

ن در کارخانه آلومينيوم ھزار آنچه ھم اکنو
کرمان دامن کارگران را گرفته به طور قطع در 
صورت تداوم تحريم اقتصادی در بسياری از 
حوزه ھای ديگر زندگی کارگران را در کالف 

تعويق حقوق ھا و . خود خواھد پيچيد
بيکارسازی ھا به بھانه تحريم اقتصادی 
موضوعی است که به سرمايه داران دنيا و 

کفاره رقابت ھا و . ت ھايشان مربوط استدول
سودجويی ھای شرارت آميز آن را ما نبايد 

برای اين کار نيازمند اتحاد و . پرداخت کنيم
سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری کل 

با دوختن چشم به قدرت . طبقه خود ھستيم
محدود ھمزنجيران خويش در چھارديواری اين 

ز دست ما ساخته کارخانه و آن کارخانه کاری ا
متحد و متشکل شويم و عليه . نخواھد بود

تنھا از اين راه است که می . سرمايه مبارزه کنيم
توانيم در مقابل تعرضات و تھاجمات 
جنايتکارانه سرمايه مقاومت کنيم و موج حمله 

  .را به سوی خود آن ھا باز گردانيم

  ٨٧تير ١۶
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  ١٣٨٧ تير ٢١جمعه     ١١سال اول ـ شمارٔه 

 ماه کار بدون حقوق ۴کارگران چينی رويال و 
 ٣٠٠کارخانه چينی رويال در سمنان است و 

ما بارھا در نشر . کارگر را استثمار می کند
اخبار جنبش کارگری تأکيد کرده ايم که دليل 
اصلی اجتناب سرمايه داران از پرداخت 
دستمزد کارگران اين است که اين پول را برای 
رفع کسر و کمبودھای سرمايه گذاری ھای 

 آنان اين کار را. يرندکالن تر خود به کار می گ
بدون ھيچ دغدغه خيال و با فراغ بال انجام می 
دھند، زيرا دولت به طور کامل از جنايت آنان 

 آنچه در چينی رويال روی داده. حمايت می کند
يکی از نمونه ھای کامالً فاش وعريان ھمين 

 ۴سرمايه دار صاحب اين کارخانه . جنايت است
کارگران حقوق نداده ماه تمام حتی يک لایر به 

اين کارگران را به ورطه  او خانواده. است
گرسنگی کشانده و ھمزمان کل دستمزد مصادره 
شده آنان را صرف سرمايه گذاری ھای انبوه در 
دو کارخانه ديگر خود يعنی کاشی رويال و 

طبيعی است که کارگر . سيمان رويال کرده است

ه تنھا، کارگر فاقد تشکل سراسری ضدسرماي
داری، کارگری که قدرت سراسری طبقه اش 

اين گونه توسط سرمايه  پشت سر او نيست
  . سالخی می شود

  ٨٧تير ١۶

  

  

 موقعيت ضعيف کارگران و يکه تازی سرمايه دار
کارگر را  ٣۵٠کارخانه لوله سلفچگان حدود 

شرايط کار اين کارگران بسيار . استثمار می کند
ان محل آنان در ھم. وخيم و توان فرسا است
روزانه کار بسيار . کارخويش زندگی می کنند

طوالنی دارند و از ھيچ نوع امکاناتی 
در ماه گذشته کارگران عليه . برخوردار نيستند

وضعيت بسيار بد غذای کارگاه دست به 

 ٢٠اين اعتراض جز اخراج . اعتراض زدند
کارگر توسط کارفرما به ھيچ نتيجه ديگری 

کارگران معترض اما  بيکارسازی اين. نينجاميد
فقط گام اول انتقام کشی و کينه جويی کارفرما 

در گام بعدی، او با کاھش ساعات کار . بود
کارگران عمالً سطح دستمزدھای آنان را به 

سرمايه دار صاحب . گونه ای فاحش کاھش داد

کارخانه لوله سلفچگان حاکم مطلق العنان 
 و ھر اعتراض ساده زندگی کارگران است

  .رگران را به سخت ترين شکلی کيفر می دھدکا

  ٨٧تير ١۶

  

  

 اعتصاب کارگران صنايع فلزی
سازه « صنايع فلزی  ٢کارگران کارخانه شماره 

ساعت دست از کار  ٢به مدت » ھای سنگين
 ٣۵٠در اين شرکت صنعتی حدود . کشيدند

ماه است که  ٣کارگران . کارگر کار می کنند
آنان . رده انددستمزدھای خود را دريافت نک

. خويش را ھنوز نگرفته اند ٨۵حتی عيدی سال 
ساعته خواستار  ٢کارگران در اين اعتصاب 

پرداخت حقوق معوقه، عيدی پرداخت نشده سال 
اعتصاب . مذکور و برخی مطالبات ديگر شدند

ً با گرفتن تعھد از مدير عامل داير بر  عجالتا
اتخاذ تصميم درمورد خواسته ھای اعالم شده 

کارگر کارخانه در حين  ٣۵٠. ايان يافته استپ
بازگشت به کار اعالم کردند که در صورت 
عدم تحقق مطالباتشان يا تأخير در پرداخت آن 

ھا اعتصاب خويش را از سر خواھند گرفت و 
  . چرخ کار و توليد را متوقف خواھند کرد

  ٨٧تير ١۶

  

 

با هدف استثمار نيروی کار » غرب بافت«اخراج کارگران 
 رزان ترا

تمامی اشکال جنايت سرمايه داران در ايران به 
دليل استمرار در طول ساليان دراز، حمايت 
پيوسته و ھمه جانبه دولت از اين جنايت ھا و، 
مھم تر از ھمه، پراکندگی و بی سازمانی و 
موقعيت بسيارضعيف طبقه کارگر برای مقابله 
با ستم صاحبان سرمايه عمالً به صورت عرف، 

شايد تا چندی پيش . و قانون در آمده استسنت 
برخی از سرمايه داران به طور مثال اقدام 
خويش در تأخير طوالنی مدت پرداخت 
دستمزدھا را در البه الی مستمسک دروغين 

اما . معضالت مالی کارخانه پنھان می کردند
آن ھا به صراحت اعالم می . امروز چنين نيست

مالی خويش در کنند که برای ترميم کمبودھای 
سرمايه گذاری ھای انبوه تر ترجيح می دھند که 

عين ھمين . دستمزد کارگران را پرداخت نکنند
. مسئله در مورد بيکارسازی ھا صدق می کند

پيش تر، حرف صاحبان سرمايه اين بود که زير 
فشار مشکالت اقتصادی قادر به ادامه کار به 

ھش بايد حجم توليد را کا! شيوه سابق نيستند
. و شماری از کارگران را اخراج کنند! دھند

سرمايه داران اما امروز نيازی به طرح اين 
 آنان صريح و بی پرده. دروغ ھا نمی بينند

اعالم می کنند که نيروی کار شبه رايگان تر به 
اندازه کافی وجود دارد و به ھمين دليل تمايلی 

 سرمايه دار. به ادامه کار کارگران قديمی ندارند
صاحب کارخانه فرش ماشينی غرب بافت 
سنندج عين ھمين حرف ھا را با گستاخی تمام 

نفر از کارگران را  ٢٠او . بر زبان می راند
اين کارگران ھر کدام . يکجا اخراج کرده است

سال در اين شرکت کار کرده اند و  ١۵حدود 
تمامی سرمايه کارخانه محصول کار و استثمار 

به اين دليل دست به  سرمايه دار. آنان است

چنين جنايتی زده است که نيروی کار شبه 
رايگان به اندازه کافی در مقابل دروازه ورودی 

او با بيشرمی تمام . کارخانه اش صف کشيده اند
می گويد که کارگران قديمی صرف نمی کنند، 
. زيرا کارگران جديد دستمزد کمتری می خواھند

. ده اندکارگر اخراجی دست به اعتراض ز ٢٠
کارگر برای جلوگيری از اخراج  ٢٠اما اين 

خويش به حمايت ھمه کارگران در ھمه مراکز 
ديگر کار و توليد کشور و کالً به حمايت طبقه 

در ھر چشم به ھم . بين المللی خويش نياز دارند
زدن ھزاران جنايت عليه کارگران در نقطه 
نقطه جامعه و جھان رخ می دھد که مقابله با 

بدون داشتن يک تشکل نيرومند ضد  آنان
  . سرمايه داری مقدور نيست

  ٨٧تير ١۶
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  ١٣٨٧تير  ٢١ جمعه    ١١سال اول ـ شمارٔه 

 کارگر ٣٠فرش نقشين و اخراج 
کارگر را استثمار می  ۶٠کارخانه فرش نقشين 

 ٣٠صاحب کارخانه اعالم کرده است که . کند
او . نفر از اين تعداد را اخراج خواھد کرد

درمورد دليل اخراج ھيچ کالمی بر زبان نرانده 
اما ھمه کارگران می دانند که انگيزه وی . ستا

استثمار نيروی کار ارزان تر يا درواقع شبه 
کارگران در معرض اخراج . رايگان تر است

ھمگی قديمی ھستند و ھر کدام ساليان درازی 
در اينجا کار کرده و به شديدترين وجه مورد 

کارگران درگوشه ھايی . استثمار قرار گرفته اند
نی سرمايه داری و در دوره ھايی از جھنم جھا
با اعمال قدرت متحد ضد سرمايه  از تاريخ

داری خود کارفرمايان را به قبول پاره ای 
از جمله حقوقی . مطالبات خود مجبور ساختند

که کارگران با فشار مبارزاتشان بر صاحبان 

سرمايه تحميل کردند يکی ھم اين بود که در 
اپذير بودن شرايط حاد و در حالت اجتناب ن

کاھش شمار کارگران يک کارخانه، تعيين 
کسانی که اخراج می شوند بايد با رجوع به 
سنوات کار شاغالن کارگر کارخانه و به نسبت 

به . معکوس سال ھای کار آنان صورت گيرد
اين معنی که ھر چه کارگر قديمی تر باشد ادامه 
. کار او از تضمين محکم تری برخوردار است

اد البته امروز در ھمان کشورھا ھم اين قرارد
يکسره و به طور کامل توسط سرمايه داران و 
دولت ھايشان و با ھمراھی جدی اتحاديه ھای 
کارگری پاره شده و به زباله دانی پرتاب شده 

اما در جامعه ايران با توجه به وضعيت . است
متشتت و موقعيت ضعيف جنبش کارگری در 

چنين الزامی ھم ھمه دوره ھا، ھيچ گاه حتی 

در اينجا . برای کارفرمايان وجود نداشته است
سرمايه دار اگرچه بابت سنوات کارگران قديمی 
کمی بيشتر پول می دھد، اما ترجيح می دھد آن 
ھا را خيلی زودتر اخراج کند، زيرا کارگران 
کم سابقه تر ھم مزد کمتری می گيرند، ھم بی 

کمتری  حقوق تر ھستند و ھم تجربه مبارزاتی
سرمايه دار صاحب فرش نقشين نيز . دارند

کارگران اخراجی را از ميان افراد قديمی تر 
انتخاب کرده است تا به اين ترتيب نيروی کار 

او . شبه رايگان تری را مورد استثمار قرار دھد
کارگر قديمی را ھرچه  ٣٠اعالم کرده است که 

  . سريع تر اخراج خواھد کرد

  ٨٧تير ١۶

  

  

 يع کارگران الماس در هنداعتصاب وس
کارگر معدن الماس در ھند  ۵٠٠ ٠٠٠بيش از 

آنان خواستار افزايش . دست از کار کشيده اند
موج . دستمزد و بھبود شرايط کار خويش ھستند

اعتصاب از معادن اطراف احمدآباد آغاز 
گرديده و در ھمان لحظه شروع با تھاجم نيروی 

يط کار شرا. سرکوب سرمايه مواجه شده است
. در اين معادن از ھمه لحاظ مرگبار است

روزانه کار بيش از حد طوالنی است، ھيچ 
اثری از ھيچ نوع امکانات بھداشتی و ايمنی 
محيط کار نيست و سطح دستمزدھا به صورت 

از ھمه اين ھا که . رقت باری پائين است
بگذريم، شمشير آخته بيکاری لحظه به لحظه با 

. رگران را فشار می دھدبيرحمی تمام گلوی کا
 ١۵٠تا  ١٠٠سرمايه داران اعالم کرده اند که 

گسترش . ھزار کارگر را بيکار خواھند ساخت
انباشت سرمايه در ھند، روند متعارف  بی سابقه

کار سرمايه در افزايش بارآوری کار، حداکثر 
توليد توسط حداقل نيروی کار استثمار طبقه 

تشديد کرده کارگر را به گونه سرسام آوری 
صاحبان معادن اعالم کرده اند که در . است

رقابت با سرمايه داران صاحب معادن الماس 
در آمريکا بايد از حداقل نيروی کار حداکثر 

دست به  توليد را بيرون بکشند و در اين راستا
بيکارسازی گسترده کارگران و افزايش فشار بر 

  . شاغالن باقی مانده بزنند

  ٢٠٠٨ژوئيه 

  

 

 رشی از کنسرن قهوه استاربوکسگزا
کافی شاپ  ١٤٤٠٠استاربوکس با  کنسرن قھوه

کشور جھان، در آمريکای شمالی،  ٤٣در 
آمريکای التين، اروپا، خاور ميانه، آسيا و 

 ١٧٢٠٠٠اين کنسرن با . اقيانوسيه شعبه دارد
ميليارد دالر آمريکا  ٤/٩کارگر ساالنه بيش از 

افه لته، توليدات آن شامل ک. فروش دارد
کاپوچينو، اسپرسو، کارامل ماچياتو، کافی 
موچو و کافی موچو سفيد و قھوه بوداده عربی 

اين کنسرن استثمار کارگران را در دو . است

استثمار کارگران : جھت دنبال می کند
کشاورزی و دھقانان کوچک توليد کننده قھوه و 
استثمار کارگران شاغل در کافی شاپ ھا، و 

دوگانه منشا سود عظيم و گسترش اين استثمار 
روزافزون فعاليت ھای آن در سراسر جھان 

اتحاديه کارگران استاربوکس در گراند . است
اسپانيا فراخوانی  رپيدز اياالت متحده آمريکا و

و تا  بين المللی را عليه کنسرن اعالم کرده
کنون گروه ھايی از ژاپن، آرژانتين، استراليا، 

ند، ايتاليا، انگليس، نروژ، شيلی، فرانسه، ايرل
اتريش، لھستان، سوئيس، صربستان، اسلواکی، 
اسپانيا، تايوان، آمريکا و اتحاديه آنارشيست 
يازده شھر آلمان شرکت خود را در اقدام عليه 

  .کنسرن اعالم کرده اند

    ٢٠٠٨ژوئيه 

  labournet.de.: منبع خبر

 

 سرمايه حتی اتحاديه های قانونی را تاب نمی آورد
سرمايه رابطه اجتماعی خريدوفروش نيروی 
کار است و تضادش با کار از اينجا ناشی می 

بقای سرمايه مستلزم تداوم بی وقفه اين . شود
خريدوفروش است و اين تداوم بربستر استثمار 
ھرچه وحشيانه تر کارگران، ھمچون گلوله 
برفی که بھمن می شود، می رود که کارگران 

ھر . ه نابودی بکشاندرا در زير آوار خود ب
کوششی در تقابل با اين تضاد و با اين خاصيت 
حتی در قانونی ترين شکل و در حداقل آسيب 
رسانی به منبع انباشت با عکس العمل گاه شديد 

از . سرمايه و گردانندگان آن مواجه می شود
جمله اين موارد، سازمان يابی اتحاديه ای 

داری  کارگران است؛ چيزی که قانون سرمايه
آن را به عنوان عامل اعتدال در جنبش 
کارگری، وسيله چک و چانه زنی در ايجاد 
توافق برسر تعرفه ھای کاری و مزدی و کنترل 
کننده و جلوگيری کننده فعاليت ھای ضد سرمايه 

برايش يک . داری کارگران پذيرفته است
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  ١٣٨٧ تير ٢١جمعه     ١١سال اول ـ شمارٔه 

سازمان جھانی نيز تھيه ديده است تا اين وظايف 
اما با وجود اين اوصاف،  .را جھت دھی کند

ھرجا که بتواند حتی در مقابل آن نيز می ايستد 
و مانع برسر راه آن ايجاد می کند، چرا که اين 
حداقل ھا يعنی حق سازمان يابی، حق 
قراردادھای جمعی کار و شرايط مناسب کار را 

 .نيز برنمی تابد

مصطفی ارگنج مديرعامل شرکت خدمات 
ر ترکيه که د LSG SKY SHEFSھوايی 

مرکز اصلی آن در کشور آلمان و وابسته به 
 تن از فعاالن اتحاديه ٦لوفت ھانزا است 

TEKGIDA-IS  را حتی بدون پرداخت
غرامت اخراج کرد و بقيه فعاالن را به 

وی به کارگرانی که . مرخصی اجباری فرستاد
عضو اتحاديه ھستند اخطار داد که بايد از 

بدھند، و اگر در  عضويت در اتحاديه استعفا
عضويت خود پافشاری کنند فوری اخراج 

ھم چنين اعالم کرد که ھيچ . خواھند شد
کارگری بدون اجازه از مديريت حق ندارد 

وی در يک مصاحبه در . عضو اتحاديه شود
پاسخ به پرسشی در مورد چرايی اين تصميمات 

ما مشکالت شرکت ھای ھواپيمايی را می : گفت
مت گاز و باال رفتن ماليات و افزايش قي. فھميم

اجبار به کاھش قيمت بليط برای امکان رقابت 

به ھمين . با ساير شرکت ھا را درک می کنيم
سبب بررسی و مطالعه می کنيم که پيشنھادھای 
مناسبی را به آن ھا ارائه کنيم تا آن ھا بتوانند 
بدون پايين آوردن کيفيت سرويس دھی و عذا 

توان رقابت را از  مخارج را کاھش دھند و
  . دست ندھند

وقتی ھمه اين فاکتورھا ثابت باشد و در عين 
حال درآمد شرکت و دست اندرکاران سطوح 
باال ھم باال برود تنھا راھی که برای توازن و 
کاھش مخارج می ماند باال بردن شدت استثمار 
و فشار کار، پايين آوردن يا ثابت نگاه داشتن 

ش ساعات کار بدون دستمزد کارگران، افزاي
پرداخت مزد يعنی کاھش بدون اعالم دستمزدھا 
که معموال در توافق با روسای اتحاديه ھا به 
کارگران تحميل می شود، حذف امتيازات کاری 

به ھمين سبب . و حمله به شرايط کار است
مصطفی ارگنج می خواھد بار کاھش مخارج 

کارگر شاغل  ٥٠٠لوفت ھانزا را برشانه ھای 
پس برای اين اعمال بايد . قراردھد LSG در

کارگران را کامال خلع سالح کرد تا نتوانند 
به اين . کوچک ترين مخالفتی را سازمان دھند

در حالی . و تھديد می زند دليل دست به اخراج
که می دانيم براساس موافقت نامه بين المللی 
کار و ھم چنين طبق قانون اساسی ترکيه ايجاد 

می بينيم . و اتحاديه آزاد است تشکل کارگری
سرمايه حتی قانون خود را ھم به رسميت نمی 

 .شناسد

با اين اوصاف، کارگران نياز به تشکلی دارند  
که بتواند با قدرت در مقابل سرمايه قرار بگيرد 
و منافع آنی آن ھا را با چشمداشت به ھدف 
اصلی که خلع يد از سرمايه داران است پيش 

يه قدرتی را در مقابل خود نبيند به تا سرما. ببرد
سرمايه داران به . گردن کشی ادامه خواھد داد
دولت حامی منافع . صورت طبقه عمل می کنند

مجلسی را دارند که قوانين الزم . خود را دارند
دستگاه قضايی ای . را برايشان تصويب می کند

گريز از قانون را به آن ھا نشان  دارند که راه
ه کارگر نيز بايد در مقابل آن ھا طبق. می دھد

قدرت طبقاتی . قدرت طبقاتی خود را نشان دھد
کارگران در گرو تشکلی سراسری است که کل 
طبقه آن ھا را در بربگيرد و برای اين که بتواند 
در مقابل طبقه سرمايه دار بايستد بايد 

در غيراين صورت، . ضدسرمايه داری باشد
  .ابزار معامله خواھد بود

  ٢٠٠٨ئيه ژو

  labournet.de: منبع خبر

 

 اعتصاب مجدد کارگران ايران ترمه و تهران پتو
تعداد ماه ھايی که کارگران ايران ترمه و تھران 
پتو حتی يک لایر دستمزد دريافت نکرده اند از 

اين کارگران تا حال چندين بار عليه . گذشت ٩
تعويق دستمزدھا دست به مبارزه و اعتراض 

ن دور مبارزات آنان ازھفت روز آخري. زده اند
کارگر دست از کار  ٣٠٠ .پيش آغاز شده است

کشيده اند و چرخ توليد و کار را به طور کامل 
سرمايه داران ايران ترمه و . متوقف کرده اند

تھران پتو از جمله سرمايه دارانی ھستند که 
حتی ھيچ يک از اشکال رايج بھانه و مستمسک 

ھيچ نوع کمبود . نيستبافی ھم در اختيارشان 
مواد اوليه ندارند، بازار فروش وسيع در اختيار 

سطح توليد بيش از حد برايشان . آنان است
دليل واقعی تعويق در . رضايت بخش است

پرداخت دستمزدھا به ھيچ نوع کسر و کمبودی 
. در ھيچ کدام از اين زمينه ھا ھيچ ربطی ندارد
م ھمه شواھد حاکی است که علت واقعی عد

اول اين . پرداخت دستمزدھا سه چيز بيش نيست
ماه تعويق حقوق ھا به معنای جمع شدن  ٩که 

نزديک به يک ميليارد تومان پول در دست 
صاحبان سرمايه است و بی شک آنان می توانند 
با اين حجم عظيم پول به بازار انباشت و 
سرمايه گذاری و سوداندوزی خود به صورت 

دوم اين که آنان . خشندبسيار چشمگيری رونق ب
 ٣٠٠قدرت دارند که اين کار را انجام دھند و 

کارگر و بيش از ھزار نفر افراد خانواده آن ھا 
. را در برھوت گرسنگی به دست مرگ بسپارند

آنان به اندازه کافی از حمايت دولت خويش و 
نيروی سرکوب اين دولت برای درھم کوبيدن 

وم اين که س. اعتراضات کارگران برخوردارند
کارگران متحد و متشکل نيستند و اصال از 
حمايت طبقه خود و نيروی سراسری مبارزه 
ضد سرمايه داری ھمزنجيرانشان برخوردار 

در چنين وضعی مثل روز روشن است . نيستند
که سرمايه دار صاحب ايران ترمه و تھران پتو 
يا ھر سرمايه دار ديگری ترجيح می دھد که ماه 

ل ھا پرداخت دستمزدھای کارگران ھا و حتی سا
  . را به تأخير اندازد

کارگر ايران ترمه و تھران پتو اينک در  ٣٠٠
اعتراض به جنايت سرمايه داران و عدم 
پرداخت حقوق ماھانه خود دست به مبارزه زده 

اين کاری است که شروع کرده اند، اما . اند
رسيدن به نتيجه مستلزم کارھای زيادی است که 

اعتصاب و تعطيل چند روزه  در صرف
کارگران بايد صدای . کارخانه خالصه نمی شود

خود را به گوش ھمه ھمزنجيران خويش 

بايد از ھمه کارگران ديگر طلب . برسانند
چشم دوختن به چھارديواری . پشتيبانی کنند

نفر به  ٣٠٠محدود کارخانه و قدرت مبارزه 
 در. طور معمول نتيجه زيادی به بار نمی آورد

ھر اعتصاب ھمراه با توقف چرخ توليد بايد 
چرخ ارتباط با توده ھای ديگر طبقه خود را 

اين ھا کارھای . چھارنعل به چرخش در آورد
مھمی است که بايد انجام داد و انجام ھر جزء آن 
. ھا نيازمند يک تشکل فعال شورايی است

تشکلی که ظرف دخالت و تالش و تأثيرگذاری 
دازی و شور و مشورت تک و تدبير و چاره پر
ھمه اين کارھا الزم است . تک کارگران باشد

اما انجام اين کارھا به طور مسلم . که انجام گيرد
فقط وظيفه کارگران ايران ترمه و تھران پتو 

ھر کارگری که در ھر جا کار می کند . نيست
بايد با احساسی نيرومند و با درک مسؤليتی 

ايت از خطير در اين راستا و برای حم
ھمزنجيران خويش در اين واحدھا دست به کار 

پيروزی ھر اعتصاب در ھر کارخانه در . شود
گرو حمايت عملی کارگران در ھمه مراکز کار 

اين موضوع بايد به طور جدی . و توليد است
  . مورد نظر ھمه ما قرار گيرد

  ٨٧تير ١۵
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 ی سقز»کرد کال«استمرار کار بدون دستمزد در 
بود که از تعويق حقوق کارگران  چند ماه پيش

کرد « در کارخانه نوشابه سازی سقز موسوم به 
از آن تاريخ مدتی گذشته است . خبر داديم» کال

و اما کارگران ھمچنان بدون دستمزد به کار 
نفر استثمار  ٢۵در اين کارخانه . ادامه می دھند

ماه تمام است که  ۴نفر  ٢۵می شوند و ھمه اين 
کارگران . د دريافت نکرده انديک شاھی دستمز

چندين بار تا حاال دست به اعتراض و شکايت و 
سرمايه دار صاحب کارخانه . مبارزه زده اند

معتقد است بخش بازارعراق وی چندان مطلوب 
او ھمين دليل را برای گرسنه نگه !! نيست

داشتن چند صد نفر افراد خانواده کارگران کافی 
ک سؤال مھم در پيش در اينجا البته ي. می داند

سؤال به طور . روی کارگران ھم قرار دارد
چرا شما نبايد کارخانه را : جدی اين است 

تصرف کنيد و خودتان ھمه امور را به دست 
گيريد؟ چرا سرمايه دار با کار شما و استثمار 
وحشتناک شما می تواند کارخانه را اداره کند 
اما خود شما نمی توانيد يک شورای ضد 

ايه داری تشکيل دھيد و کل برنامه ريزی سرم
کار و توليد و تھيه مواد خام و عرضه محصول 
در جامعه را به دست گيريد؟ چرا سرمايه دار 

صاحب اين شرکت و ھمه سرمايه داران ديگر 
می توانند صد ميليون صد ميليون و گاه صد 
ميليارد صد ميليارد زير نام نياز برای راه 

کارخانه وام بگيرند و پس اندازی و ادامه کار 
ندھند اما شما نمی توانيد با قدرت خود و استمداد 
از قدرت عظيم توده ھای طبقه تان دولت را 
مجبور کنيد که مواد و مصالح الزم کار را در 

  اختيار شما قرار دھد؟ 

   ٨٧تير ١۵

  

 

 پايان اعتصاب غذای کارگران ايران خودرو
نتيجه  اعتصاب غذای کارگران ايران خودرو به

با وقوع اين حادثه . ای که بايد می رسيد نرسيد
اين سؤال ھمه جا پيش روی طبقه کارگر ايران 
و فعالين کارگری جامعه ما قرار می گيرد که 

ھزار کارگر ايران خودرو در  ٣٠اگر بيش از 
کارخانه ای با اين حجم عظيم توليد و اين نقش 
سرنوشت ساز در اقتصاد سرمايه داری ايران 

ادر به تحميل حداقل مطالبات خود بر سرمايه ق
داران و دولت آن ھا نباشند پس تکليف مبارزات 
ساير بخش ھای طبقه کارگر چيست؟ در بيان 

تنھا موردی که  علل ناکامی اين اعتصاب غذا
پليسی شدن ھر چه حادتر  در اخبار اشاره شده

فضای کارخانه، فشار خفقان و رعب و وحشت 
. م وحشيانه نيروی سرکوب استو احتمال تھاج

اما . بدون شک، اين عامل تأثير داشته است
ً نه خاص ايران خودرو است و نه ھيچ  مسلما
. پديده تازه ای برای جنبش کارگری ايران است

طبقه کارگر ايران در کل تاريح حيات خود از 
اولين روز تا امروز به صورت ھر چه گسترده 

قلع و قمع و  تر و بی رحمانه تر با سرکوب و
يک . حمام خون مبارزاتش رو به رو بوده است

مشکل جنبش کارگری ايران ھم ھمواره اين 
بوده است که چگونه بر سرکوب غلبه کند و 
خواسته ھای خود را به رغم تھاجم سبعانه 
نيروھای سرکوب دولت سرمايه به پيروزی 

دليل واقعی و اصلی ناکامی را بايد در . برساند
متشکل نبودن و اتحاد بسيار ضعيف  پراکندگی و

پيداست که . کارگران ايران خودرو جستجو کرد
ھر نوع متشکل شدنی نيز قدرت و ظرفيت 
اعمال قدرت عليه سرمايه برای کارگران ايجاد 

کارگران ايران خود رو به عنوان . نمی کند
کارگران يکی از صنايع کليدی و استراتژيک 

د به چنين سرمايه داری ايران اگر نخواھن
سرنوشتی دچار شوند و اگر نخواھند به طور 

مکرر شاھد ناکامی اعتصابات و مبارزات خود 
آنان . باشند، يک راه بيشتر در پيش روی ندارند

بايد قدرت داشته باشند، و قدرت کارگران نيز 
درگرو متشکل شدن به صورت شورايی عليه 

کارگران ايران خودرو اگر چنين . سرمايه است
فقط پيروزی مبارزات آتی خود را تضمين  کنند

نکرده اند، بلکه در کل جنبش کارگری ايران 
. عليه سرمايه نقش بسيار مھمی ايفا کرده اند

مبارزه کارگران ايران خودرو زير فشار 
معضلی ناکام شد که معضل کليدی کل جنبش 

برای غلبه بر اين مشکل، . کارگری ايران است
عيتی بھتر از کارگران ايران خودرو موق

آنان بر . ھمزنجيران خود در جاھای ديگر دارند
ھمين اساس مسؤليت بزرگ تری را نيز در 
  .برابر کل جنبش طبقه کارگر به دوش می کشند

   ٨٧تير ١۵

  

 تعويق يک ساله حقوق کارگران در صندوق نسوز خرم
صندوق نسوز خرم در طول سال ھای گذشته 

از ميان . تکارگران زيادی را اخراج کرده اس
شمار کارگرانی که مورد استثمار سرمايه دار 

. نفر باقی مانده اند ١٨صاحب شرکت بوده اند 
نفر يک سال تمام است که ريالی  ١٨اين 

به اين ترتيب تفاوت . دستمزد نگرفته اند

کارگران شاغل با کارگران اخراجی در اين 
شرکت فقط اين است که دومی ھا بيکاران بدون 

د، در حالی که اولی ھا کار می کنند حقوق ھستن
کارگران صندوق . و ھيچ حقوقی نمی گيرند

نسوز خرم در طول اين يک سال به ھمه مراجع 
و نھادھای دولت سرمايه داری شکايت کرده و 

معوقه خود شده اند، اما تا  خواستار دستمزدھای
   .اين زمان ھيچ نتيجه ای به دست نياورده اند
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 يک فعال کارگری دستگيری
افشين شمس قھفرخی  ٨٧تير  ١٣روز پنج شنبه 

ن  و انجم ارگری و عض االن ک از فع
کاريکاتوريست ھای ايران در اصفھان بازداشت 

ه اطالعات احضار شده . شد افشين شمس قبال ب
ود د شده . بود و اخيرا سخت تحت نظر ب او تھدي

ود  ارگری خ ا ی ک ت ھ ت از فعالي ه دس ود ک ب
ا . بردارد وارد، علت بازداشت ب ن م ه اي توجه ب

اد فعاليت ھای  يار زي افشين شمس به احتمال بس
ت ارگری او اس ری . ک ل بازداشت او خب از مح
ت ت نيس ا . در دس ر م تگيری از نظ ن دس اي

د بی قيدوشرط  محکوم است و افشين شمس باي
  .آزاد شود

  ٨٧تير١٤
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 سرمايه و تشديد فشار بر زندگی معلمان
آنان ھمسان . ه کارگرندمعلمان بخشی از طبق

ھمه بخش ھای ديگر طبقه کارگر نيروی کار 
خود را می فروشند و نيروی کار آنان توسط 
دولت سرمايه داری در خدمت بازتوليد کل 

معلمان با فروش . سرمايه به مصرف می رسد
نيروی کار خويش از ھر نوع دخالت در 
. سرنوشت کار و زندگی خود محروم می شوند

به طور کلی  از معلمان نه فقطبخش وسيعی 
کارگر و فروشنده نيروی کار است بلکه نيروی 
کار مولد يا بخش مولد طبقه کارگر به شمار می 

اين بخش با کار خويش به طور مستقيم . آيد
برای سرمايه داران ارزش اضافی توليد می 

شمار زياد معلمانی که در دبستان ھا، . کند
يروی کار خود را به دبيرستان ھا و دانشگاه ھا ن

سرمايه داران صاحب اين مؤسسات می فروشند 
  .در زمره اين گروه ھستند

معلمان مثل ھمه بخش ھای ديگر طبقه کارگر 
زير فشار حداکثر استثمار، ستم کشی، 

دستمزد معلمان . محروميت و بی حقوقی ھستند
به رغم کار تخصصی آنان و به رغم صرف 

صص و دانش، سال ھا عمر برای کسب اين تخ
در طول چند دھه اخير به . بسيار پائين است

ھمان ميزان که دستمزدھای واقعی ھمه توده 
ھای کارگر و سطح معيشت کل اين طبقه 
پيوسته کاھش يافته، ميزان مزد و سطح زندگی 
. کارگران معلم نيز دچار تنزل فاحش شده است

سرمايه در مورد معلمان به اين نيز بسنده نکرده 
تمام بالھا و جنايات ديگری را که بر سر . است

بر سر کارگران معلم نيز  ساير کارگران آورده
تأخير در پرداخت . سرشکن کرده است

دستمزدھا و تعويق طوالنی مدت مزدھای 
ماھانه از جمله تعرضات ستمگرانه ای است که 
شيرازه زندگی معلمان را ھمسان کارگران 

. پاشانده است بخش ھای ديگر کار و توليد از ھم
ماه است که دستمزدھای  ۶معلمان کرمانشاه 

معلمان شھرھای . خود را دريافت نکرده اند

سنندج، اردبيل، آبادان و بسياری شھرھای ديگر 
. نيز با ھمين معضل دست به گريبان ھستند

دولت سرمايه در سال ھای اخير با دسيسه چينی 
حتی پرداخت اضافه کاری معلمان شاغل و 

سھام «  پايان خدمت بازنشستگان را به پاداش
و بدين سان اين بخش از  حواله داده» عدالت

دستمزدھا را مصادره کرده و از پرداخت آن ھا 
  . سر باززده است

کاھش شمار معلمان و تحميل شرايط بسيار 
سخت تر و فرساينده تر کار بر معلمان شاغل 
نيز حوزه ديگری از يکه تازی عنان گسيخته 

. رمايه عليه زندگی اين قشر کارگر بوده استس
ھر » ساماندھی نيروی انسانی«طرح موسوم به 

نوع استخدام معلمان جديد حق التدريسی را 
بازگشت به کار شمار . ممنوع ساخته است

عظيمی از معلمان مشمول قراردادھای موقت 
را که زمان قرارداد آنان تمام شده غيرممکن 

زم اشتغال را به اعتبارات ال. کرده است
بيش از . صورت سرسام آور کاھش داده است

معلم را از لحاظ ادامه اشتغال در  ۵٠ ٠٠٠
دولت . سرگردانی و بالتکليفی فرو برده است

سرمايه از ھمه راه ھا برای اعمال فشار عليه 
ساعات کار . معلمان دسيسه چينی کرده است

معلمان تمامی رکوردھای جھانی را پشت سر 
ھر معلم در ھر کجا که کار می کند . استنھاده 

ساعت بيشتر از زمان کار  ٢مجبور است 
متعارف آموزش و پرورش بدون ھيچ دستمزد 

تمام معلمانی که امور آموزشی و . کار کند
تربيتی و مشاوره خارج از تدريس را به عھده 
دارند زير فشار اجبار دستگاه نظم سرمايه بايد 

ات زيادی نيز عالوه بر وظايف خويش ساع
در يک کالم، فروش نيروی کار . تدريس کنند

در حوزه آموزش و پرورش تمامی مصائب و 
سيه روزی ھا و نکبت و ادبار بردگی مزدی در 
جھنم سرمايه داری ايران را به حادترين شکل 
ھمراه دارد و کار در اينجا نه صرف کار که به 

طور واقعی کار با اعمال شاقه برنامه ريزی 
  .از سوی دستگاه ھای دولتی سرمايه است شده

مسائل باال سبب شده است که در طول چند سال 
اخير معلمان به عنوان يک بخش کم و بيش آگاه 
تر طبقه کارگر به طور مستمر عليه فشار 
. استثمار و جنايات سرمايه مبارزه کنند

اعتصابات مکرر، تحصن ھای متعدد، راه 
تراضی پشت پيمايی ھای وسيع و تجمعات اع

سر ھم توسط آنان سازمان يافته و به اجرا در 
ً و از جمله در . آمده است اين مبارزات تاريخا

سال ھای اخير از پاره ای ضعف ھای جدی و 
معلمان با کمال . مضر ھم برخوردار بوده است

تأسف تا امروز نسبت به پيوند تنگاتنگ طبقاتی 
خود با کارگران ساير حوزه ھای کار توجه 

در پاره ای موارد خود را . افی نشان نداده اندک
در . از ساير اليه ھای طبقه کارگر جدا می کنند

حمايت از اعتصابات و مبارزات کارگران ديگر 
در فرايند متشکل شدن . پيشگام نمی شوند

خويش کمتر اساس را بر ضديت با سرمايه و 
پيکار ضدسرمايه داری قرار می دھند، در 

ار رفرميسم راست اتحاديه سطحی وسيع از فش
گرا و سنديکابازی در امان نيستند و پاره ای 
ضعف ھای ديگر که وجود و تداوم آن ھا 
مخاطرات سنگينی را برجنبش ھميشه جاری 

معلمان برای دستيابی به . آنان تحميل کرده است
ھر سطح از نتيجه در مبارزات روز خود بايد 

ام ھر گ. با اين ضعف ھا تسويه حساب کنند
فاصله گيری جنبش آنان از اين کاستی ھا و 
کمبودھا به طور قطعی گامی در تقويت کل 

بسيار . جنبش کارگری عليه سرمايه داری است
مھم است که کارگران معلم اھميت اين موضوع 
را ھر چه بيشتر دريابند و نقش شايسته خويش 
را در مبارزه سراسری طبقه خود عليه نظام 

  . نندبردگی مزدی ايفا ک

  ٨٧تير ١٣

 

تصميم کارگران ايران خودرو به کشاندن مبارزه به بيرون از 
 کارخانه

مبارزه کارگران ايران خودرو برای افزايش 
دستمزد، بھبود شرايط کار و تحقق مطالبات 

سرمايه داران و دولت سرمايه . ديگر ادامه دارد
داری برای مقابله با اعتراضات و موج 

. به تقال افتاده اندنارضائی کارگران سخت 
برقراری فضای رعب و وحشت، اعمال فشار 
سنگين بر کارگران، تھديد به اخراج، گسترش 
ھمه جانبه شبکه ھای پليسی در بخش ھای 
مختلف کارخانه، گرفتن کارت شناسائی 

کارگران، اتھام ارتباط با گروه ھای سياسی 
و فراوان دسيسه ھا و شرارت ھای !! ضدانقالب
وی عوامل سرمايه عليه مبارزات ديگر از س

  .و به اجرا در آمده است کارگران سازمان يافته

کارگران در مقابل تمامی توطئه ھا بدون 
احساس ھيچ ھراس و وحشت دست به مقاومت 

آنان بسيار استوار بر مطالبات خويش . زده اند
پای فشرده و اعالم کرده اند که در مقابل موج 

. ترک نخواھند کرد تھديدھا ميدان مبارزه را

آخرين نمونه مبارزه کارگران روز چھارشنبه 
تير بود که آنان تصميم گرفتند ھنگام خروج  ١٢

از کارخانه سوار سرويس نشوند و به اين 
ترتيب در اثر ازدحام ھزاران کارگر ھر سه 
. جاده قديم، مخصوص و اتوبان کرج بسته شود

اما کارگران پس از خروج از درھای خروجی 
ا انبوه نيروھای انتظامی، اطالعاتی و حراستی ب

و لباس شخصی ھا و صف آرايی سرکوبگرانه 
آن ھا در طول ھر سه جاده فوق روبه رو شدند 
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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   

و ھمين امر اکثريت کارگران را که می رفتند 
جاده ھا را ببندند از تصميم خود منصرف 

البته اعالم تعطيل کارخانه در روزھای . ساخت
از سوی ) تير ١۴و  ١٣( پنج شنبه و جمعه

مديريت کارخانه نيز در اين انصراف بی تاثير 
زيرا يکی از خواست ھای کارگران لغو . نبود

و . اضافه کاری اجباری روزھای جمعه بود
مديريت با تعطيل پنج شنبه و جمعه درواقع در 

مقابل کارگران عقب نشست، ھرچند دليل تعطيل 
  .رداعالم ک اين روزھا را کمبود قطعات

  ٨٧تير ١٣

  

در  اعتصاب بزرگ کارگران حکومت های محلی و شوراها
 بريتانيا

بيش از يک ميليون کارگر حکومت ھای محلی، 
کمون ھا و شوراھا در انگليس، ويلز، ايرلند 
شمالی برای تحت فشارگذاشتن کارفرما که در 
اين جا ھمان دولت ھای محلی ھستند اعتصاب 

با . ارک می بينندگسترده ای را در ماه ژوئيه تد
افزايش تصاعدی قيمت کاالھای اساسی در سال 

٪ نيز باالتر است، ٢٠جديد که در مواردی از 
٪ افزايش ٤/٢اين کارگران تنھا خواھان 

اما کارفرما با اين خواست . دستمزدھا بودند
کارگران تصميم گرفته اند که . مخالفت کرد

  . اعتصاب کنند ماه ژوئيه ١٧و  ١٦روزھای 

وه براين، بيکاری ده ھا ھزار شغل را در عال
مرکز کارگران، نگھبانان ساحلی، آزمايندگان 
رانندگی و بسياری از مشاغل ديگر تھديد می 

به ھمين سبب بزرگ ترين ناآرامی در . کند
مراکز صنعتی در ماه ژوئيه در راه است و 

  . کارگران قول داده اند به اعتصاب بپيوندند

خانه ھر کارگری را می بيکاری بی پروا در 
کارگران  کوبد، زيرا ديرزمانی است که

فراموش کرده اند که ھر آن چه که به 
پيشوازشان می آيد ناشی از خلع سالح خودشان 

و رفع مسئوليت از خود و  در مقابل سرمايه
سپردن سرنوشت خود به دست نمايندگانی است 

ناشی از خوش بينی . که سياست بازی می کنند
ضد سرمايه  نپذيرفتن وظيفه مايه داری وبه سر

ناشی از باور معيوب . داری طبقه خويش است
به دولت ھای رفاه و شايد تغيير تدريجی سرمايه 

اما فشار . داری انحصاری به سوسياليسم است

روزافزون اقتصادی و شدت استثمار به تدريج 
کارگران را از رخوت بيرون می آورد و می 

 خواه دولتی باشد يا خصوصیبينند که سرمايه 
نه تنھا مخارج جامعه را برشانه ھای آن ھا 

به سطح زندگی  از پيش قرار می دھد بلکه بيش
امنيت شغلی و امنيت . آن ھا حمله می برد

حاصل مبارزات . زندگی شان را تھديد می کند
نسل ھای کارگری پيشين را درو می کند و شخم 

کند که کارگران  می زند تا نظم جديدی را اعمال
اين آگاھی می . را ھرچه بيشتر به بند بکشد

می تواند به سازمان يابی . تواند اميدبخش باشد
سراسری ضد سرمايه داری بينجامد و کارگران 

   .را چون فوالد در کوران مبارزه آبديده کند

 ٢٠٠٨ژوئيه 
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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  
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ان    ت کار ی را  د ه ھما ر ک
ید سا   .ی 

  
منطقه (ی برای ايجاد تشکل کارگری سايت کميته هماهنگ

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
 :فرستيدبه آدرس زير ب

  

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
ذف نام خود از فھرست مشترکين در ھمين قسمت خواھان ح

  .شويد


