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 :اين شماره در

  ٢ص »خط فقر« سرمايه و بحث ـ
 ٣ص اخراج و تعويق دستمزد در کارخانه سيمين اصفھان ـ
 ٣ص يورش کارگران چينی اشکان به سرمايه دار صاحب کارخانه ـ
 ۴ص رگران يخچال سازی لرستانادامه بالتکليفی کا ـ
 ۴ص سرمايه و اخراج کارگران مھاجر از کويت ـ
 ۴ص موج اعتصاب و مبارزه کارگران در آفريقای جنوبی ـ
 ۵ص کارگر از کارخانه ھفت الماس ١٠٠اخراج  ـ
 ۵ص صدھا کارگر در استان ايالم بيکار شده اند ـ
 ۵ص سرنوشت تعاونی مسکن رانندگان آبادان ـ
 ۶صمصاحبه يک زن کارگر  نکاتی از ـ
 ۶ص افزايش ھولناک کار کودکان در يزد ـ
 ۶ص رسانه ھای جمعی سرمايه و گزارش سوانح کار ـ
 ٧ص راه پيمايی اعتراضی کارگران نساجی کردستان ـ
 ٧ص اجتماع بزرگ کارگران الستيک البرز ـ
 ٨ص بيکارسازی و تعويق مزدھا در نساجی ھای کاشان ـ
 ٨ص مزد در کارخانه ھای يزد بيکاری و کار بدون ـ
  ٨ص در کرمانشاه» چمن«تخريب آلونک ھای شھرک  ـ

 ٩ص »سما« ماھه حقوق کارگران  ۵تعويق ـ
 ٩ص سرنوشت دردناک کارگران چيت سازی بھشھر ـ
 ٩ص ھزار کارگر ٧٠يک درمانگاه و  ـ
 ٩ص اعتصاب کارگران در نازنخ و فرنخ قزوين ـ
 ١٠ص خوزستانخطر تعطيل کارخانه لوله سازی  ـ
 ١٠ص روايت سرمايه داری ايران از بيمه بيکاری ـ
 ١١ص »کردکال«ماھه دستمزد کارگران  ۴تعويق  ـ
 ١١ص ادامه سرگردانی کارگران کارگران قند اقليد ـ
 ١٢ص »پونل«تعويق چند ماھه حقوق کارگران  ـ
 ١٢ص »ايران برک« اخراج وسيع کارگران  ـ
 ١٢ص ود را گرفتندکارگران پرريس برخی مطالبات خ ـ
 ١٣ص !اخراج وسيع کارگران به دليل کاھش نزول باران ـ
 ١٣ص !سال کار با قراردادھای موقت ١۵ ـ
 ١٣ص دادن وعده به جای پرداخت دستمزد: ھادی کار  ـ
  ١٣ص !حمايت سنديکاھای کارگری مکزيک از دولت سرمايه داری ايران ـ
  ١۴ص کارگر را اخراج می کند ۵٠٠٠رنو  ـ
  ١۴ص ايش دستمزد کارگران چينی و خروج آديداس از چينافز ـ
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 »خط فقر« و بحث  سرمايه
ميليون انسان  ١۴بانک مرکزی ايران از وجود » آماراقتصادی«فصل نامه 

درمورد . آنان درايران صحبت کرده است» خط فقر«فقير و زندگی زير 
اما ما فقط . آمارھا و گزارش بانک مذکور نکات متعدد و مھمی مطرح است

اولين سئوال اين . به طرح و توضيح بسيارمختصر چند نکته بسنده می کنيم
ميليون نفر به  ١۴است که مالک تشخيص فقر چيست و مدعيان محاسبه 

فقير از کدام معيارھا و موازين عزيمت کرده » شھروندان« عنوان جمعيت
   اند؟

در روز را برای  سازمان ملل درآمد کمتر از يک دالر بانک جھانی و حتی
بنابراين، به روايت اين . تعريف کرده اند» خط فقر«ساکنان کره زمين 

دالر آمريکا يا  ۴نھادھا، يک زن و مرد و دو فرزند با درآمد روزانه معادل 
آنچه بانک جھانی و !! تومان پول رسمی ايران، فقيرنيستند ٣٨٠٠حدود 

عيين کرده اند، در بخش سازمان ملل به عنوان خط مميز فقر از غيرفقر ت
وسيعی از دنيای موجود و به طور مشخص در کشورھای اروپای شمالی و 

اجاره بھای محل سکونت % ١٠غربی و به ويژه آمريکای شمالی، حتی از 
تصور اين که انسان ھايی قادر به . نفری ھم بسيارکمتر است ۴يک خانوار 

و ھيچ ريالی ھم برای اجاره بھای خانه مسکونی خود نباشند % ٩٠پرداخت 
خوراک، پوشاک، سوخت، اياب و ذھاب و نيازھای ديگر زندگی خويش 

چيزی است که فقط در !! نداشته باشند و در عين حال فقير ھم به حساب نيايند
فرھنگ آماری و محاسبات نمايندگان فکری نظام بردگی مزدی می تواند معنا 

اروپای غربی و آمريکای شمالی  شايد گفته شود که ھمه جای دنيا. داشته باشد
ھزينه ھای معيشت انسان ھا در جاھای ديگر پايين تر است و نھادھای . نيست

بسيار . ياد شده ھم به بخش ھای با بھای معيشت نازل تر جھان نظر داشته اند
. اما اوالً آن ھا به طورعام سخن گفته اند و ثانياً فرض کنيم چنين باشد! خوب

ه نه اروپای غربی است و نه امريکای شمالی، باز ھم اجاره در جامعه ايران ک
موجود  ۴بھای ماھيانه يک خانه محقر فاقد امکانات و فقط قابل سکونت برای 

انسانی چندين بار از آنچه که بانک جھانی و سازمان ملل به عنوان کل درآمد 
راتب نفری دارای زندگی باالی خط فقر تعيين کرده اند، به م ۴يک خانواده 
اين که چرا سازمان ھای اقتصادی، حقوقی و بين المللی سرمايه . بيشتر است
درباره فقيربودن و نبودن ساکنان کره زمين اين نوع معيارھا و  در داوری

بزک کردن . محاسبات را مطرح می کنند موضوع بسيار ساده و روشنی است
ون و جنگ و دنيای آکنده از فقر و فالکت و گرسنگی و بربريت و حمام خ

جنايت سرمايه داری در گرو پرده اندازی بر روی تمامی توحش ھا و فجايعی 
بانک جھانی و ھر نھاد . است که سرمايه بر سر بشريت آورده و می آورد

ديگر سرمايه داری کارش اين است که چھره اين دوزخ سياه ماالمال از 
دوزخيان داغ  چرک و خون را در انظار بزک کند و از جمله چند ميليارد

آن را انسان ھای غيرفقير و البد  لعنت خورده و در منجالب فقر فروغلتيده
  . معرفی کند!! ثروتمند و مرفه

آنچه گفتيم در مورد محاسبات و معيارھای آماری بانک جھانی و سازمان ملل 
بانک » آماراقتصادی«فصل نامه  بود و حال نگاھی به» خط فقر«درباره 

سران بانک مرکزی . ری اسالمی در اين مورد بيندازيممرکزی دولت جمھو
سرمايه داری ايران به طور واقعی و بدون ھيچ اغراق برای دست اندرکاران 
و سياست پردازان دژخيم و بشرکش بانک جھانی دنيائی آبرو خريده اند و به 

در گزارش نمايندگان فکری . قول معروف روی آن ھا را کامال سفيد کرده اند
با ارقام  ١٣٨۵در سال » خط فقر«صاددانان دولت سرمايه در ايران و اقت

تومان برای يک خانوار  ٢٩٢٠٠٠تومان برای ھر نفر و بدين سان  ٧٣٠٠٠
ی است که » خط فقر«% ۶۵اين رقم فقط . نفری تعيين و تعريف شده است ۴

بانک جھانی تعيين کرده است و ھر کسی می تواند خود حديث مفصل بخواند 
اما آيا معضل به ھمين جا و با خواندن داستان مفصل از اين . ين مجملاز ا

اين رشته سر دراز . اشاره مجمل خاتمه می يابد؟ به طورقطع چنين نيست
دستمزد تعيين شده کارگران در شورای عالی کار برای امسال از رقمی . دارد

است تومان کمتر  ٧٢٠٠٠اعالم کرده  »خط فقر«که بانک مرکزی به عنوان 
را ھم مالک  و اين بدان معنی است که حتی اگر ھمين محاسبات بانک مرکزی

سکنه اين % ٧٠فقر و غيرفقر قرار دھيم، باز کل طبقه کارگر ايران يعنی 
در اينجا نيز شايد . جامعه در فقر و نداری و گرسنگی مطلق غوطه می خورند

کارگر است و ھزار تومان برای يک  ٢٢٠٠٠٠گفته شود که دستمزد ماھانه 
اما چه کسی نمی داند که شمار حداقل افرادی که بايد با ھمين . نفر ۴نه برای 

نفر کمتر  ۴دستمزد تعيين شده شورای عالی کار زندگی کنند درمجموع از 
ً پدر و مادر  ۴نيست؟ اين  ً زن و مرد و دو فرزند نباشند مسلما نفر اگر فرضا

ا اين پايان حديث فاجعه است؟ بسيار آي! بسيار خوب. و خواھر و برادر ھستند
نه، داستان فاجعه تازه از اين جا . ساده انديشانه است اگر چنين تصور کنيم
به گفته خود مقامات وزارت کار . شروع می شود و انتھای آن ھم ناپيداست

باتوجه به اين که . نفر کارگر دارند ١٠کارگاه ھای ايران زير % ٩۶
شمول ھمين قانون کار ضدکارگری خارج ھستند،  کارگران اين کارگاه ھا از

حتی ھمان مبلغ مصوب شورای عالی کار را  اکثريت عظيم کارگران ايران
دستمزد می  ١٠٠٠٠٠تا  ۵٠٠٠٠نيز درياقت نمی کنند و غالبا چيزی حدود 

خيل عظيمی از کارگران ايران بيکار و فاقد . داستان بازھم ادامه دارد. گيرند
مار آن ھا به عالوه افراد خانواده ھايشان از ده ميليون نيز درآمد ھستند و ش

حاال سئوال . به اين ترتيب، عمق فاجعه اصالً قابل نمايش نيست. بيشتر است
» آماراقتصادی«مھم از بانک مرکزی و نويسندگان و تھيه کنندگان فصل نامه 

ند؟ ميليون انسان فقير را از کجا آورده ا ١۴اين بانک اين است که رقم 
جمعيت طبقه کارگر ايران ده ھا ميليون نفر است و، براساس آنچه گفتيم وحتی 

ميليون  ١۴براساس آنچه در گزارشات مراکز دولتی سرمايه آمده است، نه 
ميليون نفر يعنی کل توده ھای طبقه کارگر ايران با  ۴٠نفر بلکه بيش از 

به گريبان  فاجعه ھولناک فقر و گرسنگی و مرگ ناشی از گرسنگی دست
  . ھستند

دومين پرسش درمورد گزارش فوق اين است که خط واقعی فقر چگونه تعيين 
می شود و معنای زمينی آن در خارج از مدار محاسبات سرمايه چه می تواند 
باشد؟ واقعيت اين است که در دنيای سرمايه داری کل کارگران اسير منجالب 

اگر در جاھايی نانی برای خوردن  ھمه توده ھای کارگر دنيا حتی. فقر ھستند
ً از فشار گرسنگی در آمان باشند، حتی اگر  داشته باشند، حتی اگر عجالتا
ديکتاتوری ھار و حمام خون ھای مداوم سرمايه ارکان حيات آنان را لحظه به 
لحظه نلرزاند، حتی اگر برق سرنيزه نيروی سرکوب و سايه مخوف ترين 

آری حتی در اين صورت ھم باز درباتالق  ند،زندان ھا بر سرشان سنگينی نک
بی حقوقی ھای مطلق سياسی، اجتماعی و انسانی ناشی از وجود شيوه توليد 

انسانی که فاقد ھر نوع حق . سرمايه داری و نظام کارمزدی غوطه می خورند
دخالت در سرنوشت کار و توليد و تعيين سرنوشت زندگی خويش است، 

انسانی که ھمه چيز زندگی و زنده . و مفلوک است انسانی سخت فقير، درمانده
شاغل بودن و نبودنش، نوع کاری که انجام می دھد، نوع  بودن و نبودنش،

محصولی که توليد می کند، سرنوشت کار و توليدش ، سليقه زندگی کردنش، 
نوع مصرفش، مالک و معيار اجتماعی زندگی اش، نوع انديشه اش و به 

رمايه تعيين می کند، آری چنين انسانی بی گمان تا طورکلی ھمه چيزش را س
ھمه اين ھا، ھمان گونه که گفتيم، در شرايطی است . فقير است مغز استخوان

که انسان کارگرغم نان و دغدغه زندان وشکنجه و تيرباران به خاطر مبارزه 
حال آن که ھم اکنون در بخش عظيم دنيای  .با سرمايه داری را نداشته باشد

اين دو بالی جامعه سرمايه داری زندگی کارگران را به چھارميخ  موجود
  . کشيده اند

آن گونه که نمايندگان فکری جامعه سرمايه داری مطرح » خط فقر« بحث 
خط واقعی . می کنند بحثی بسيار بی پايه و درعين حال وارونه پردازانه است

ط وجود اين خط ھمان خ. فقر در جامعه سرمايه داری بسيارروشن است
در . طبقات اجتماعی است، جايی که کارگر را از سرمايه دار جدا می کند
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. اينجا بحث بر سر فقيربودن و نبودن انسان ھا به صورت تک تک نيست
طبقه ای که : بحث درباره وجود دو طبقه اجتماعی متضاد و متخاصم است 

است  مجبور است نيروی کارش را بفروشد و به دليل ھمين امر، طبقه ای
متشکل از انسان ھای غرق در دنيای فقر، بی حقوقی، ستمکشی، شدت 
استثمار و گرسنگی، و طبقه ای که نيروی کار بردگان مزدی را استثمار می 
کند و دنيای فقر و سيه روزی و بی حقوقی و ستم و گرسنگی را بر بردگان 

آن انسان  معضل اين جامعه نه معضل رفع فقر از اين يا. مزدی تحميل می کند
بلکه معضل وجود رابطه جھنمی بختک واری است که تا ھست استثمار و 

معضل اساسی عبارت است از وجود . نيز ھست فقر و گرسنگی و ستمکشی
آنچه بايد محو شود . رابطه سرمايه، وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار

ھميشه تنھا در اين صورت است که بحث فقر برای . ھمين رابطه جھنمی است
  . تاريخ سپرده خواھد شد به بايگانی

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
منطقه (کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  )تھران
  ٨٧ مرداد ١۶

 

 اخراج و تعويق دستمزد در کارخانه سيمين اصفهان
کارخانه سيمين اصفھان از واحدھای بسيار 

ھای  در گذشته. قديمی نساجی در ايران است
دور بيش از چند ھزار کارگر را استثمار می 
کرد و ارزش اضافی حاصل از کار اين 
کارگران روز به روز به حجم سرمايه ھای 

تحوالت تکنيکی و . صاحبان شرکت می افزود
صنعتی و الکترونيکی دنيای سرمايه داری، 
نياز جبری ھمه سرمايه ھا به استفاده از صنعت 

قب افتادگی و مدرن و تکنولوژی روز، ع
کھنگی ماشين آالت مورد استفاده اين کارخانه و 
سرانجام گسترش بی وقفه دامنه آرزوھا و 
انتظارات سرمايه داران برای کسب سودھای 
ھر چه بيشتر ھمگی دست به دست ھم دادند و 
کارخانه سيمين را ھم مثل ھمه صنايع ديگر 
نساجی در مناطق مختلف ايران يا حتی دنيا 

مالکان شرکت با استفاده . بحران کرددستخوش 
از نفوذ و موقعيت و اعتبار خاص خويش در 
ساختار قدرت سرمايه زير نام اصالح ساختار 
کارخانه شروع به اجرای طرح ھای دلخواه 

ابتدا شرکت را به منطقه ای جديد منتقل . کردند

زمين ھای زيادی را که در حاشيه . ساختند
ام اراضی و زاينده رود قرار داشت به ن

مستغالت کارخانه به باالترين قيمت ھا فروختند 
و از اين طريق دنيايی سرمايه به سرمايه ھای 

پس از اين ھا، به طور . قبلی خويش افزودند
واقعی يا مصلحتی مقداری ماشين آالت را نيز 

اين ماشين آالت تا جايی که به اشتغال . خريدند
ه کار کارگران مربوط می شد به طور معمول ن

اما برای . که مقدار زيادی بيکاری با خود آورد
حداقل محملی . سرمايه داران بسيار پربرکت بود

برای گرفتن سنگين ترين وام ھا و اعتبارات 
بانکی برای سرمايه ھای گذاری ھای عظيم 

سرمايه داران ھمه . پرسود در جاھای ديگر شد
اين مراحل را طی کردند و با طی ھر مرحله 

ً به  سرمايه ھای زيادی روی ھم انباشتند و طبعا
اجرای طرح ھای خويش برای انباشت ھای 

تشکيل پرونده بدھکاری، . کالن تر نزديک شدند
عدم سودآوری و سپس زيان دھی شرکت و 
مانند اين ھا نيز يکی پس از ديگری رديف 

مصادره دستمزدھا و عيدی و پاداش چند . شدند

ريزی ھا و  سال متوالی ھم به ليست برنامه
عايدات حاصل از ھر . ترفندبافی ھا اضافه شد

کدام اين ھا و سپس ھمه آن ھا با ھم سرانجام 
سرمايه ھای برھم انباشته را انبوه تر ساخت و 
گام به گام سرمايه داران را به ھدف اصلی 

اما ھرچه سرمايه داران . خويش نزديک تر کرد
به ھدف خود نزديک می شدند کارگران از 

غال و حقوق ماھانه و عيدی و پاداش و بھای اشت
. ناچيز نيروی کار خود بيشتر فاصله گرفتند

موقعيت فعلی کارخانه و وضعيت روز 
از چندھزار کارگر دوره . کارگران چنين است

. ھای گذشته امروز جمعيت اندکی باقی است
کارگر را ھم ھمين روزھا به  ١۵٠قرار است 

بيمه  لعمر يعنیسالن ترانزيت بيکاری مادام ا
 کارگر ھم ١۵٠حتی ھمين . بيکاری معرفی کنند

دستمزد سه ماه اخير ونيز عيدی و پاداش سال 
  . ھای قبل را نگرفته اند

 ٨٧ مرداد ١۶

 

 يورش کارگران چينی اشکان به سرمايه دار صاحب کارخانه 
معضالت کارگران چينی اشکان ھر روز از 

. ودروز پيش پيچيده تر و وخيم تر می ش
کارگران ماه ھا است که ھيچ دستمزدی نگرفته 

فشار فقر و نداشتن پول برای گذران زندگی . اند
 روزانه، حجم زياد بدھکاری ھا، گرسنگی
فرزندان و ھمه مصائب ديگر ناشی از 
کارمزدی بدون مزد، ھمه کارگران را به ستوه 

اعتراض کارگران روز به روز . آورده است
رگر کارخانه را ترک کا ٨٠٠. بيشتر می شود

آنان چرخ توليد را به طور کامل از . کرده اند
روزھا از بام تا شام در اداره . کار انداخته اند

کار و ساير نھادھای اداری سرمايه اجتماع می 
کنند و از وضعيت دردناک زندگی خود شکايت 

از کل جمعيت کارگران کارخانه فقط . می کنند
مانده اند، اما اين  نفر در محيط کارگاه باقی ۴٠

آنان . عده نيز حاضر به انجام ھيچ کاری نيستند
در مقابل تھديدات کارفرما دست به مقاومت زده 

  .و از شروع به کار خودداری می کنند

در آخرين روز شماری از کارگران با خشم و 
نفرت و عصيان با چوب و وسايل کار خويش به 
. سوی دفتر کار صاحب کارخانه ھجوم بردند

آنان مصمم بودند که در صورت امتناع کارفرما 
از قبول خواسته ھايشان خشم خود را بر سر و 

سرمايه دار صاحب کارخانه . او بکوبند روی
که تا امروز در مقابل تمامی اعتراضات و 
مبارزات و حتی توقف چرخ توليد سياست صبر 

و مماشات را پيشه کرده بود، به محض مشاھده 
چوب بدست به گوشه ای  کارگران خشمگين

خزيد و با التماس از کارگران خواست که به او 
کارگران خواست سرمايه دار را به . حمله نکنند

پرداخت بخشی از مطالبات خود موکول کردند 
و سرمايه دار مجبور شد که ھمان جا به ھر 
کدام از کارگران عاصی مبلغ بسيار اندکی 

ن مدت به کارگران چينی اشکان در اي. بپردازد
. ھمه نھادھای دولتی سرمايه رجوع کرده اند

ھمه اين نھادھا مطابق معمول عين حرف 
و به  صاحب سرمايه را به کارگران تحويل داده

  . دفاع از سرمايه دار پرداخته اند

  ٨٧ مرداد ١۶
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 ادامه بالتکليفی کارگران يخچال سازی لرستان
ل کارگران يخچال سازی لرستان از بھمن ماه سا

تا امروز حقوق ماھانه خود را دريافت  ١٣٨۵
ماه بيکار و  ١٩آنان در اين . نکرده اند

سرگردان و بدون ھيچ دستمزد در انتظار رفع 
مشکالت کارخانه و شروع کار خويش 

و به ھر اعتراض و شکايت و  روزشماری کرده
 ١٩٠. مبارزه ای که توانسته اند دست زده اند

ن وضعيت دست به کارگر رسمی کارخانه با اي
 ۶٠گريبان ھستند و اين در حالی است که 

کارگر قراردادی به دستور صاحبان سرمايه 
کارگران اخير . اخراج گرديده و بيکار شده اند

حتی ھنگام اخراج موفق به دريافت مطالبات 
خود ھم نشدند و کل حق سنوات آن ھا توسط 

  . سرمايه دار شرکت مصادره گرديد

ازی لرستان در سال ھای کارگران يخچال س
گذشته صحنه ھای بسيار درس آموزی از 
مبارزه عليه سرمايه و مقاومت در مقابل تھاجم 
نيروی سرکوب دولت سرمايه داری را به 

کارگران يک بار با عزمی . نمايش نھاده اند
راسخ و اراده ای استوار از خرم آباد به تھران 
نه مھاجرت کردند، در آنجا دفتر مرکزی کارخا

را به تصرف خود در آوردند، سرمايه دار 

صاحب شرکت را به گروگان گرفتند و از 
سنگر نيرومند قدرت طبقاتی خواستار مطالبات 

ابتکار و برنامه ريزی و نقشه مندی . خود شدند
مبارزات کارگران در جريان اين جدال نابرابر 
از فرازھای ماندگار و درخشان تاريخ جنبش 

ترديدی نيست که کارگران . کارگری ايران است
اما آنان . به ھدف ھای مبارزه خود دست نيافتند

يک ضرب المثل معروف می . شکست نخوردند
اين سخن . »شکست مقدمه پيروزی است«: گويد

البته در اين قالب و به صورت عام سخن 
واقعيت اين است که بسياری از . درستی نيست

ش پيروزی ھا در واقع پلکان شکست ھای فاح
برعکس، بسياری از شکست ھا . طوالنی ھستند

به رغم ھمه زيان ھايی که به ھمراه دارند، در 
زنجيره متصل پيکار مستمر و تاريخی طبقه 
کارگر عليه سرمايه می توانند مقدمه ھای مھم 

و سرانجام خيلی از شکست ھا . پيروزی باشند
ھم صرف نظر از ھمه عوارض دردناکشان نه 

پيروزی بلکه سرآغاز شکست بازگشاينده راه 
در مورد ھر کدام . پی درپی بعدی ھستند ھای

. از اين حاالت می توان به تفصيل صحبت کرد
اما ما در اينجا فقط به وضعيت مبارزات 

اين . کارگران يخچال سازی می پردازيم
کارگران صحنه ھايی از مبارزه با سرمايه 
داری را پشت سر نھاده اند که مصداق واقعی 

نه در اثر  شکستی که. لت دوم بوده استحا
رفرميستی راست و چپ کارگران،  لغزش ھای

توھم به سياست ھای صاحبان سرمايه يا دولت 
سرمايه داری و دنبال روی ناآگاھانه از اين يا 

بلکه بيش از ھر چيز به  آن راه حل نادرست
علت توازن قوای نابرابر، موقعيت ضعيف 

کارگر، فقدان جنبش ضدسرمايه داری طبقه 
تشکل سراسری و شورايی کارگران عليه 
سرمايه و باالخره عزم جزم ديکتاتوری ھار 
سرمايه برای سالخی مبارزات کارگران و 

گوشه . دستگيری و ارعاب فعاالن کارگری بود
ھايی از تجربيات مبارزه کارگران يخچال 
سازی لرستان و دستاوردھای آن در نشريه 

. ، بيان شده است٢ره ، شما»عليه کار مزدی«
خوانندگان را به مطالعه اين نوشته درھمين 

  . فرامی خوانيم سايت

  ٨٧ مرداد ١۶

  

 سرمايه و اخراج کارگران مهاجر از کويت
دولت کويت به دنبال حوادث روزھای اخير در 
اين کشور و برخی کشورھای ديگر حاشيه خليج 
فارس تصميم گرفته است که شمار بسيار زيادی 

. کارگران مھاجر اين کشور را اخراج کنداز 
حکم اخراج اين کارگران در عالم واقع حکم 
. تيرباران زندگی آن ھا توسط سرمايه است

ھزاران کارگر بيکار و گرسنه از کشورھای 
مختلف ھند و پاکستان و ايران و يمن وفلسطين 
و عراق و سوريه و ساير جاھای ديگر تمام 

چپاول باندھای  ھست و نيست خود را به دست
قاچاق آدميزاد سپرده اند تا شايد جايی برای 

آنان در شمار . فروش نيروی کار خود پيدا کنند
ارزان ترين، بی تخصص ترين، درمانده ترين 

و بی پناه ترين بخش توده ھای کارگر دنيا 
مھاجرت آن ھا زير فشار گرسنگی . ھستند

مرگبار زنان و کودکانشان از يک سو و فقدان 
ر نوع روزنه اميد به زندگی و حتی اميد به ھ

فروش نيروی کارشان از سوی ديگر صورت 
اين کارگران ھيچ راھی برای . گرفته است

دولت سرمايه داری . بازگشت به ھيچ کجا ندارند
کويت با اخراج اين عده، ھولناک ترين جنايت 
ھا را عليه آن ھا و افراد خانواده ھا يشان اعمال 

ھای سبعانه تراست ھای عظيم  رقابت. می کند
مالی متعلق به بخش ھای مختلف سرمايه جھانی 
در کشورھای حاشيه خليج فارس، سوء استفاده 
اينان از کارگران مھاجر کشورھا و انداختن آن 

ھا به جان ھمديگر، تالش برای قربانی کردن 
اين کارگران در آستان سوداندوزی ھای خود و 

ست سناريوی ساير جنايات مشابه بخش نخ
کثيفی بوده که در اين روزھا توسط سرمايه 

آنچه . عليه کارگران به اجرا در آمده است
امروز دولت کويت انجام می دھد بخش بعدی 
. ھمين سناريوی کثيف شرارت بار است

را محکوم  کارگران سراسر جھان بايد اين اقدام
   .کنند

 ٢٠٠٨اوت 

  

 قای جنوبیموج اعتصاب و مبارزه کارگران در آفري
افزايش سرسام آور بھای مواد غذايی و سوخت 
و نيازھای اوليه زندگی، وضع ھميشه وخيم 

. وخيم تر کرده است کارگران آفريقای جنوبی را
گرانی ھا سطح دستمزدھای واقعی را به شدت 
کاھش داده است و آنچه کارگران در قبال 
فروش بھای نيروی کار خود دريافت می کنند 

ه کفاف نان بخور و نمير خانواده به ھيچ وج
سير صعودی بھای . ھای آن ھا را نمی دھد

دستمزد کارگران را % ٣٠کاالھا گاه بيش از 
و عرصه را از ھمه سو بر کارگران  بلعيده

ميليون ھا کارگر در اعتراض . تنگ کرده است
آنان . به اين وضعيت دست به مبارزه زده اند

گانی توده شرايط موجود را آستانه سقوط ھم
ھای طبقه خويش به باتالق گرسنگی و مرگ 
ناشی از گرسنگی می دانند و اعالم کرده اند که 
در صورت تداوم اين وضعيت سراسر جامعه و 

ھمه مراکز کار و توليد را در محاق تعطيل و 
  . اعتصاب و توقف چرخ توليد فرو خواھند برد

کارگران آفريقای جنوبی ساليان زيادی ھمدوش 
 ن ناسيوناليستی موسوم به کنگره ملی آفريقاجريا

 )ANC  ( عليه نژادپرستی و دولت نژادپرست
آنان در آن سال ھا . رودزيا پيکار کرده اند

عظيم ترين اعتصابات را سازمان دادند و با 
قدرت عظيم خويش کوبنده ترين ضربات را بر 
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پيکر تبعيض نژادی و قدرت سياسی آن روز 
کنگره ملی آفريقا . کردندآفريقای جنوبی وارد 

عظيم ترين بخش قدرت و باالترين وثيقه 
پيروزی خود را از جنبش کارگری اين کشور 

اما پيروزی او فقط . اين حزب پيروزشد .گرفت
. پيروزی طبقه سرمايه دار آفريقای جنوبی بود

قدرت سياسی از دولتمردان سفيدپوست سرمايه 
ھا و به » ماندال« به دولتيان سياه پوست، به 

نظام بردگی . ، منتقل شد»کنگره ملی افريقا«
مزدی با تمامی شرارت و انسان ستيزی اش 
باقی ماند و نمايندگان ناسيوناليست سرمايه، 
ھمان ھا که ديروز توده ھای عظيم طبقه کارگر 
آفريقای جنوبی را نيروی پيشمرگ تاخت و تاز 
خود برای عروج به اريکه قدرت ساخته بودند، 

ی بار استثمار و ستم و بی حقوقی و کل تمام
مصائب و سيه روزی ھای اين نظام را به 

. بدترين شکل بر طبقه کارگر تحميل کردند
کارگران عليه نژادپرستی جنگيدند اما زير فشار 
توھم به ناسيوناليسم جنگ واقعی خود عليه 
سرمايه را به حاشيه راندند و بسيارکمرنگ 

ات تفاوت ميان آنان غرق در محاسب. کردند
سرمايه داران سفيد و سياه، بومی و غيربومی، 
خودی و بيگانه و مانند اين ھا اصلی ترين 
تفاوت ھا، تضادھا و تخاصمات را حقير 

به عرش قدرت سرمايه  ANC وقتی. شمردند
عروج کرد، کارگران ھمان بردگان مزدی 
سرمايه باقی ماندند و بازندگان واقعی جنگ 

يوه توليد و قدرت سياسی مسلط سرمايه ش. بودند
بود و طبقه سرمايه دار، خواه سفيد يا سياه، 

ھمه آن ھا در استثمار . طبقه مسلط جامعه بود
کل کارگران شريک بودند، ھمه آن ھا در 
برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و دولتی و 

. اجتماعی سرمايه به اندازه کافی سھم داشتند
ايه داران سفيد بازندگان واقعی جنگ نه سرم

. يا سفيد پوست که کارگران بودند، خواه سياه
ديروز سرمايه بود که کارگران را استثمار می 
کرد و بر آن ھا حکم می راند و امروز ھم 
سرمايه است که ھمان جنايات را عليه آن ھا 

گرانی ھای امروز و ضربات . اعمال می کند
سھمگين آن بر سطح دستمزدھای ناچيز 

نيز، که آنان را به روز سياه نشانده، کارگران 
آنچه در طول دو دھه اخير . بالی سرمايه است

بر طبقه کارگر آفريقای جنوبی رفته است بايد 
درس عبرتی برای پيکار آينده اين طبقه عليه 

  . سرمايه باشد

 ٢٠٠٨اوت 

 

 کارگر از کارخانه هفت الماس ١٠٠خراج ا
زوين کارخانه ھفت الماس در شھرک صنعتی ق

اين کارخانه توليد کننده ورقه ھای . قرار دارد
کارگر را استثمار  ۵٠٠فلزی است و بيش از 

ھفت الماس از بازار رونق بسيار . می کند
خوب و کافی برای فروش ھمه محصوالت 

بخش ھای توليد . توليدی خود برخوردار است
آن با حداکثر ظرفيت کار می کنند و فشار کار 

سرمايه . ن بسيار باال استو استثمار کارگرا
دار مالک کارخانه در يک اقدام ضربتی و 

کارگر را  ١٠٠بدون ھيچ گفتگو و اخطار قبلی 
کارفرما دليل اين کار خويش . اخراج کرده است

را فقدان تخصص و مھارت کافی اين عده از 
در اين مورد چند . کارگران اعالم کرده است
اين کارگران  اوالً اگر. چيز کامالً نامعلوم است

فاقد مھارت و تخصص الزم ھستند، چگونه تا 

کنون برای سرمايه دار کار می کرده و به او 
ثانياً اين کارگران مدت ھا ! سود می رسانده اند؟

تحت فشار کار و استثمار سرمايه دار 
قرارداشته اند و اگر امروز ميزان تخصص و 
مھارت آن ھا پاسخگوی نياز خط توليد ايشان 

، وظيفه سرمايه دار است که تمامی نيست
امکانات الزم برای کسب اين تخصص را برای 

صاحب کارخانه موظف . کارگران فراھم سازد
است که ھزينه اين آموزش و کسب مھارت را 

ً و باالخره اگر کسر و . نيز بپردازد ثالثا
کمبودی در ميزان تخصص کارگران مشاھده 

؟ پاسخ می شود چرا بايد از کار اخراج شوند
ً از منظر سرمايه دار و  اين پرسش ھا طبعا

سرمايه به . دولت او بسيار روشن است
باالترين ميزان سود نظر می اندازد و پرداخت 

ھزينه آموزش و تخصص نيروی کار را کاھش 
از اين گذشته، نيروی کار . سود خود می داند

متخصص ارزان بھا به اندازه کافی در جلو در 
و باالخره . ف کشيده استورودی کارخانه ص

دولت و قانون و ھمه ھست و نيست نظام 
سرمايه داری نيز بر يکه تازی بی مھار او در 
اعمال ھر جنايتی عليه کارگران مھر تأييد می 

سرمايه دار به ھمه اين داليل بدون ھيچ . کوبد
 ١٠٠. پرس و جو کارگران را اخراج می کند

نايت کارگر اخراجی ھفت الماس عليه اين ج
آنان . سرمايه دار دست به اعتراض زده اند

ھمگی خواستار ادامه اشتغال و بازگشت به کار 
  . خويش ھستند

 ٨٧ مرداد ١۵

  

 صدها کارگر در استان ايالم بيکار شده اند
کارگر در  ۶٠٠بيشتر از  ١٣٨۶در طول سال 

. استان ايالم کار خويش را از دست داده اند
 ۵دارای کمتر از غالب مراکز کار و توليد 

کارگر تعطيل شده اند و سرمايه داران صاحب 
اين واحدھا با گرفتن وام ھای بانکی و ساير 
امکانات دولتی به سرمايه گذاری ھای بزرگ 
تر و نيازمند نيروی کار بسيارکمتر روی آورده 

اين روند فقط کارگاه ھای کوچک را شامل . اند
نيز  بلکه شماری از کارخانه ھای بزرگ نشده

سرمايه داران اين مؤسسات نيز . تعطيل شده اند
با کمک امکانات سرشاری که از بانک ھا و 
نھادھای دولتی دريافت کرده اند دست به کار 

حاصل . سرمايه گذاری ھای بزرگ تر شده اند
روند در ھمه جا و در ھمه سطوح بيکار شدن 

بيکاری در سطح . مستمر کارگران بوده است
اجعه تبديل شده است و کارگران استان به يک ف

بيکار و خانواده ھای آن ھا ھيچ درآمدی 
عظيم ترين بخش اين جمعيت بيکار . ندارند

حتی مبلغ ناچيز موسوم به بيمه بيکاری را نيز 
نمی گيرند و به ھمين دليل وضعيتی فالکت 

کارگران اخراجی . بارتر از سايرين دارند
اض و درھمه اين مدت عليه اين وضعيت اعتر

آنان خواستار اشتغال فوری . مبارزه کرده اند
  .خويش ھستند

 ٨٧ مرداد ١۵

  

 سرنوشت تعاونی مسکن رانندگان آبادان
پيشينه تشکيل تعاونی مسکن کارگران راننده 

در آن . شھر آبادان به چند سال قبل برمی گردد
ھنگام ھر کدام از اين کارگران با قرض و قوله 

ميليون  ٣زند، مبلغ و تحمل گرسنگی زن و فر
تومان پول جمع کردند و به اين ترتبی تعاونی 

تصور کارگران اين بود . خود را تأسيس نمودند
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که اداره کل مسکن و شھرسازی از برخی 
آنان می . جھات به تعاونی کمک می کند

دانستند که اين امامزاده يا ھر کدام از نھادھا و 
مراجع سرمايه ھيچ ريالی به آن ھا کمک 

اما فکر می کردند که اين اداره . نخواھند کرد
حداقل تسھيالتی برای گرفتن وام از بانک ھا 

کارگران راننده به . در اختيار آنان قرار دھد
اعتبار ھمين توھم با مبالغ جمع آوری شده 
خويش يک قطعه زمين و مقاديری مصالح 
ساختمانی خريدند و ادامه کار را به کسب 

شھرسازی و گرفتن وام  حمايت اداره مسکن و
اکنون از آن تاريخ . از بانک ھا موکول ساختند

اداره مسکن و شھرسازی . چند سال می گذرد
ھيچ . ھيچ کاری برای کارگران نکرده است

مصالح . بانکی به کارگران وام نپرداخته است
ساختمانی که در آن روز خريداری کرده بودند 

 فرسايشبه مقدار زيادی فرسوده شده و در حال 
ارزش پس اندازھای تعاونی آن ھا کاھش . است

شرايط زندگی آن ھا حتی در قياس . يافته است
با آن روزھا بسيار سخت تر شده است و ديگر 
ھيچ آھی در بساط ندارند که صرف کار 

کارگر عضو تعاونی  ١٠٠. ساختمان کنند
مسکن رانندگان آبادان با ھمه اين بدبختی ھا 

بانک ھايی که از . نددست به گريبان ھست
به کارگران دريغ ورزيده اند در ھمين  پرداخت

مدت بدون ھيچ حساب و کتاب ميلياردھا 
ميليارد ثروت حاصل از کار ھمين کارگران را 

فقط . در اختيار سرمايه داران قرار داده اند

شرکت ھای ساختمانی متعلق به دولتمردان 
سرمايه ھر کدام ھر چه خواسته اند سرمايه 
ھای اين بانک ھا را به سرمايه خاص 
خصوصی خود تبديل کرده اند و از اين طريق 
صدھا شھرک و مجتمع ساختمانی برای فروش 

سرمايه . و کسب سودھای طاليی ساخته اند
داران و بانک ھای سرمايه ھمه اين کارھا را 

کارگر عضو تعاونی رانندگان  ١٠٠کرده اند و 
ه نشين آبادان ھمچنان بی خانه و اجار

عمرخويش را به سال ھای پايانی آن نزديک 
اين ھا ھمه جبر زندگی در . ساخته اند

  . چھارديوار سرمايه است

  ٨٧ مرداد ١۵

   

 نکاتی از مصاحبه يک زن کارگر 
شما چند سال داريد و چند سال است كه در . س

  يد؟می کناين كارخانه كار 
سال  ٢٣سال دارم و چيزی حدود  ٤٦من  .ج

  . كنم ه در اينجا كار میاست ك
  شما در استخدام رسمی اين كارخانه ھستيد؟ . س
  . من قراردادی ھستم. خير . ج
سال كار ھنوز به شكل  ٢٣يعنی بعد از . س

  كنيد؟  قراردادی كار می
   !متاسفانه بله . ج
در كارخانه شما و يا به طور كلی وضعيت . س

 زنان كارگر در كارخانه ھا چگونه است ؟ زنان
ھای كارگری با چه مشكالتی مواجه  در محيط

ھستند ؟ و آيا حق و حقوقی كه در مقابل كار 

گيرد با حقوق مردان  يكسان به زنان تعلق می
  مساوی است ؟ 

اگر از اين  .متاسفانه اين طور نيست. خير .ج
جنبه بررسی كنيم زنان جايگاه درست خود را 

ا طبق قوانين موجود كار متاسفانه م. ندارند
شاھد ھستيم كه در خيلی از موارد شايد زنان 
بيشتر از مردان ھم كار بكنند ولی حقوقشان 
كمتر از مردان است و اين يك واقعيت در 

مثال من در يك محيط كارگری . جامعه ما است
كنم و به ھمين دليل امكان اين را  مردانه كار می

ھا  ندارم كه شب كاری كنم ولی در عوض صبح
 ی را كه خارج از مسؤليتم ھم میتمام كارھاي

ولی متاسفانه در قبال انجام  .دھم انجام می ،باشد
اين كارھای سنگين ھيچ گونه اضافه حقوق و 

ھيچ گونه . گيرد مزايايی به من تعلق نمی
من در مقابل اين بی عدالتی !!! مزايايی 

اما با وجود اين كه خودشان  .اعتراض كردم
دند و اين روند ادامه قبول دارند اما رسيدگی نكر

  . دارد

   نقل با تلخيصنشريه فرياد کارگر، : منبع

 ٨٧مرداد  ١۵

 

 افزايش هولناک کار کودکان در يزد
بيکاری، فقر و فشار سھمگين مشکالت 
اقتصادی خانواده ھای کارگران ھمچون شالق 
. مرگ بر گرده کودکان آن ھا فرو می آيد

انبوھی از . ھزاران کارگر در اين شھر بيکارند
خانواده ھا به دليل بيکاری افراد بزرگسال ھيچ 

سرمايه داران در جستجوی . درآمدی ندارند
سودھای کالن تر ھر روز شيوه جديدی را برای 
تشديد استثمار توده فروشنده نيروی کار به کار 

آنان نيروی کار کارگران بزرگسال . می گيرند
ه کار را نمی خرند و به جای آن ھا کودکان را ب

. دليل کار آن ھا بسيار روشن است. می گمارند

نيروی کار کودک خردسال بسيار ارزان تر و 
کودکان کمتر . درواقع شبه رايگان تر است

اعتراض می کنند و به سخت ترين و فرساينده 
. ترين کارھا با مزد بسيار ناچيز تن می دھند

کودکان اعتصاب نمی کنند و چرخ توليد سود را 
برای گرفتن حق بيمه دست . می اندازنداز کارن

عيدی و پاداش و ھمه آنچه . به مبارزه نمی زنند
که اجزای دستمزد را تشکيل می دھد به آن ھا 

کار کودکان برای صاحبان . پرداخت نمی شود
. سرمايه از ھمه اين امتيازات برخوردار است

سرمايه در بيشتر مناطق دنيا و در سراسر جھنم 

يران درحق کودکان بی پناه و سرمايه داری ا
گرسنه خانواده ھای کارگری جنايت می کند و 
استان يزد ازجمله مناطقی است که اين جنايت 

ھر روز که می گذرد بر . در آن موج می زند
. شمار کودکان کار در يزد افزوده می شود

صندلی اين کودکان در مدارس خالی می شود و 
مار وحشيانه آنان به جای آموزش به زنجير استث

  . سرمايه کشيده می شوند

  ٨٧ مرداد ١۴

  

 رسانه های جمعی سرمايه و گزارش سوانح کار
ساله در يک  ١٩يک کارگر « : خبر اين است 

کارگاه ساختمانی واقع در ميدان آزادی کرمانشاه 
او از باالی ديوار سقوط کرد و . مشغول کار بود

ه در اين دوجمله، که شيو .»در دم جان باخت

عام انتشار اخبار مرگ و مير کارگران در 
محيط ھای کار در روزنامه ھای رسمی سرمايه 
است، ھمه چيز بسيارعادی و طبيعی تلقی می 
شود، طوری که انگار به ھيچ توضيحی نياز 

اين درحالی است که در برخی از گوشه . نيست
ھای ھمين جھنم آکنده از جنايت سرمايه داری 

مرگ و مير اين و آن  حتی اخبار مربوط به
حيوان دريا يا خشکی را ھم با شرح و بسط و 
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توضيح علل و راه ھای جلوگيری از وقوع 
حوادث مشابه و انتقاد از سھل انگاری نھادھای 

رسانه ھای سرمايه در . مربوط منتشر می شود
ايران و ھمه جوامع سرمايه داری مشابه در کار 
ر درج اخبار کشت و کشتارھای کارگران د

سوانح محيط کار با اصرار لجاجت آميز و پر 
از تعمدی تالش می کنند تا ھر نوع شائبه 
غيرطبيعی بودن اين سوانح را از اذھان مردم 

ً قالب انتشار خبر با ھمين ھدف . پاک کنند اساسا
به قالب . طراحی و ساخته و پرداخته می شود

کل ماجرا به اين . خبر باال خوب دقت کنيم
ی شود که کارگری در حين کار صورت بيان م

. از باالی يک ساختمان سقوط کرده است
خواننده ای که اين خبر را می خواند سقوط 

زيرا اين کارگر در . کارگر را طبيعی می پندارد
ارتفاع باالی يک ساختمان کار می کرده و 
. سقوط از ارتفاع ھم چيز عجيب و غريبی نيست

ست که بخش مکمل جمله ھم خبر مرگ کارگر ا
آن ھم با توجه به سقوط از ارتفاع باال امری 

رسانه ای که اين . عادی و طبيعی تلقی می شود
خبر دوجمله ای را منتشر کرده ھيچ نيازی نديده 
است که بنويسد کارگر جان باخته در باالی 
ساختمان چه می کرده است؟ برای چه به آنجا 
رفته است؟ دستور قرارگرفتن وی در آن ارتفاع 

وسط چه کسی صادر شده است؟ کاری که وی ت
انجام می داده چه بوده و برای چه کسی بوده 
است؟ اساساً اين کار در چه رابطه ای و با کدام 
ھدف انجام می گرفته است؟ حاصل اين کار چه 
بوده و سود آن نصيب چه کسی يا چه نھادی می 
شده است؟ انجام اين کار مستلزم چه وسائل و 

ه است؟ آيا اين امکانات دراختيار امکاناتی بود
کارگر مذکور بوده است؟ اگر نبوده چرا نبوده 
است؟ فقدان اين امکانات در وقوع حادثه و 
مرگ اين کارگر چه نقشی داشته است؟ صاحب 
کاری که کارگر مذکور را به ارتفاع باال 
فرستاده به چه دليل امکانات الزم را در اختيار 

از دريغ کردن اين  وی قرار نداده و ھدف او
وسائل چه بوده است؟ و ده ھا پرسش ديگر که 

  . ھيچ يک به خبر راه پيدا نکرده است

ھنگام  رسانه ھای سرمايه داری اخبار سوانح
کار را اين گونه بدون ھيچ توضيح و حتی 
بازگذاشتن ھيچ جايی برای ھيچ کدام از اين 
پرسش ھا درج می کنند تا بدين سان ھيچ جايی 

ای آدم کشانه و جنايتکارانه بودن اين را بر
آن ھا اين . سوانح در اذھان مردم باقی نگذارند

کار را انجام می دھند تا مغزھا را طوری 
شستشو دھند که آن ھا دچار حادثه شدن و مرگ 

کارگر را امری بسيارطبيعی و محتوم تلقی کنند 
و به خود بگويند که البد وقوع اين مرگ و 

ناپذير کار کردن است و ھر  ميرھا جزء جدايی
کارگر و افراد خانواده و ھمه ھمزنجيران او 

رسانه ھای جمعی . را بپذيرند بايد اين سرنوشت
سرمايه چنين می کنند تا سرمايه و صاحبان 
سرمايه را که عامالن مستقيم و مسلم اين قتل 

نيازی به گفتن . ھای عامدانه ھستند تبرئه کنند
وع ھمه اين قتل ھا يا ندارد که علت واقعی وق

مصدوم و معلول شدن ھا صرفه جويی سرمايه 
داران در تھيه وسائل ايمنی کار و امکانات الزم 
محيط کار با ھدف سوداندوزی ھرچه 

سرمايه داران اين وسائل و امکانات . بيشتراست
را از کارگران دريغ می کنند تا ھزينه تھيه آن 

رسانه . دسودھای نجومی خويش بيفزاين ھا را به
ھای سرمايه نيز با انتشار اخبار سوانح به شکل 
باال ھمه تالش خويش را به کار می گيرند تا 
لکه ھای خون کارگران مقتول را از روی دست 
سرمايه داران قاتل آن ھا پاک کنند و آثار 

  .ارتکاب قتل را از بين ببرند

  ٨٧ مرداد ١۴

   

 نراه پيمايی اعتراضی کارگران نساجی کردستا
کارگران نساجی کردستان چند ماه است که ھيچ 

آنان بن ھای کارگری . دستمزدی نگرفته اند
کارگران . خود را نيز ھنوز نگرفته اند ٨۶سال 

مدت ھا است که به تعويق حقوق ھا اعتراض 
کرده و خواستار پرداخت فوری تمامی مطالبات 

راه پيمايی اعتراضی اخير نيز به . خود شده اند
تصميم به راه پيمايی . ت صورت گرفتھمين عل

در نشست شورايی و ھمگانی کل کارگران در 
در مقابل در ورودی کارخانه  مرداد ١۴روز 

پس از اين نشست، کارگران کار را . گرفته شد
تعطيل کردند و در جاده کمربندی سنندج به 

در نزديکی . سمت شھر راه پيمايی کردند
ای پليس و کارخانه شاھو مطابق معمول نيروھ

قوای سرکوب سرمايه دخالت کردند و مانع 
آنان از . ادامه راه پيمايی کارگران شدند

کارگران خواستند که متفرق شوند و به راه 
با ممانعت نيروھای . پيمايی پايان دھند

. سرکوبگر، کارگران به سوی کارخانه بازگشتند
با اجتماع کارگران در محيط کارخانه ھمه 

نيروھای پليس و مالکان  عوامل سرمايه و
کارفرما اصرار . کارخانه در محل حاضرشدند

داشت که کارگران برای مدتی به مرخصی 

بروند و وعده داد که دستمزدھای آن ھا را پس 
کارگران با قاطعيت . مرخصی بپردازد از

پيشنھاد مالک کارخانه را رد کردند و گفتند که 
طور دستمزدھا بايد پيش از شروع تعطيالت به 

اجتماع اعتراضی امروز . کامل پرداخت شود
کارگران با وعده و وعيدھای صاحبان سرمايه 

اما ھمه آنان يکدل و مصمم تأکيد . پايان يافت
کردند که مبارزه و اعتراض آن ھا تا رسيدن به 

  . تمام مطالبات ادامه خواھد يافت

  ٨٧ مرداد ١۴

  

 اجتماع بزرگ کارگران الستيک البرز
الستيک البرز به مبارزات خويش کارگران 

مطابق  مرداد ١٣روز  آنان. ادامه می دھند
. اجتماع کردند معمول بازھم در محيط کارخانه

کارگران در گردھمايی اين روز نمايندگانی را 
از ميان خود انتخاب کردند و به آنان مأموريت 
دادند که درمورد پيشنھادھای جديد کارفرما و 

سرمايه . ا آنان گفتگو کنندعمال دولتی سرمايه ب
دار مالک کارخانه اعالم کرده که در صورت 

% ۴٠بازگشت کارگران به کار حاضر است 
فروش روزانه کارخانه را به پرداخت 

اجتماع . دستمزدھای معوقه آنان اختصاص دھد

کارگران به دليل شرکت و دخالت  مرداد ١٣
کردن تک تک کارگران در تصميم گيری، جنبه 

کارگر در اين  ١٠٠٠بيش از . داشت شورايی
کارگر  ١٠٠٠ھمه . نشست وسيع حضور داشتند

در باره اين که چه بکنند و چه نکنند، چه 
شروطی را برای سرمايه داران تعيين کنند، چه 
تعھداتی را از کارفرما بخواھند و ساير مسائل 

اجتماع وسيع . به بحث و گفتگو پرداختند
گفتگو سرانجام به  کارگران به دنبال چند ساعت

تصميمات معينی دست يافت و از نمايندگان 
منتخب خواست که بر اساس آن با صاحبان 

. سرمايه و مسؤالن دولتی به گفتگو پردازند
کارگران به شرح زير  مصوبات اجتماع وسيع

  :است 

 ٦٠ یال ٥٠ از ميزانروزانه کارخانه  ديتول - ١
   .کمتر نباشدتن 

از نمايندگان  تشکيل شورايی متشکل - ٢
 یشورا" کارگران و وزارت صنايع با عنوان

   ."نظارت بر فروش
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  ١٣٨٧ مرداد ١٨جمعه     ١۵سال اول ـ شمارٔه 

 ماشين آالت مستعمل و مستھلک هيکلترميم  - ٣
برای ادامه کار  یکاف یدکيلوازم  خريدو 

  .کارخانه

امتناع کامل از قبول ھر نوع وعده و وعيد  - ٤
تنظيم کتبی تمامی موارد توافق  .شفاھی کارفرما

ن کارگران و سرمايه دار، امضای ميان نمايندگا
وزارت کار و توافق نامه ھا توسط نمايندگان 

  .طربذي ینھادھا

کارگران الستيک البرز در اين اجتماع يک بار 
ديگر اعالم کردند که تا دستيابی به مطالبات 

  .خود به مبارزه ادامه خواھند داد

 ٨٧ مرداد ١۴

  

 انبيکارسازی و تعويق مزدها در نساجی های کاش
در طول سال ھای اخير شمار کارگران چند 

نفر به  ٢٢٠٠کارخانه مھم نساجی کاشان از 
بقيه کارگران يعنی . نفر کاھش يافته است ٧٨٠
و  نفر ھمگی کار خويش را از دست داده ١۴٢٠

به جمع چند ميليونی ھمزنجيران بيکار خويش 
اين کارگران در کارخانه ھای مخمل . پيوسته اند

ريسندگی و بافندگی کاشان و فرش و ابريشم، 
سال ھا در بدترين . راوند کار می کرده اند

شرايط کاری توسط سرمايه داران صاحب اين 
کل کارخانه ھای . مؤسسات استثمار شده اند

موجود نساجی در کاشان و سرمايه ھای اين 
واحدھا محصول مستقيم کار آنان و ساير 

نام سرمايه داران زير . ھمزنجيرانشان است
وضعيت بد مالی، کمبود مواد اوليه و نوع اين 
بھانه ھا ھر چند گاه شماری از اين کارگران را 
به ورطه بيکاری و گرسنگی پرتاب کردند و 
آنچه که تا امروز از دم شمشير تيز اخراج آنان 

نيز ھمگی در معرض بيکار شدن و  جان برده
خطر از دست دادن نان بخورونمير افراد 

کارگرانی که ھنوز شاغل . د ھستندخانواده خو
ماه است که ھيچ  ١١به حساب می آيند بيش از 

تفاوت آنان با ھمزنجيران . دستمزدی نگرفته اند
اخراجی خويش در اين است که آنان بيکاران 
بدون مزدند اما اينان با آن که ھر روز از صبح 

تا شام کار می کنند بازھم به سرنوشت ھمان 
ارگران در طول اين مدت ھمه ک. عده دچارند

اما . بارھا دست به مبارزه و اعتراض زده اند
مبارزات آنان مانند مبارزه ھمه کارگران ديگر 
کارخانه ھای نساجی يا مراکز کار مشابه به 
علت پراکندگی و بی تشکيالتی و فقدان 
سازمانيابی متحد سراسری طبقه کارگر عليه 

  . ستسرمايه داری عمالً نتيجه ای نداشته ا

 ٨٧ مرداد ١٣

  

  

 بيکاری و کار بدون مزد در کارخانه های يزد
واحد صنعتی در استان يزد  ٣٠کارگران حدود 

مدت ھا است که با معضل بيکاری و عدم 
. پرداخت دستمزدھا دست به گريبان ھستند

سرمايه داران مالک کارخانه ھا ادعا می کنند 
 که به دليل مشکالت مالی قادر به ادامه کار

منظور آنان از مشکالت مالی اين است . نيستند
که نساجی ھا سودآوری مطلوب باب طبع آن ھا 

ماشين آالت کھنه نخريسی و بافندگی، . را ندارند
تکنيک قديمی، ضرورت بازسازی خط توليد و 
ھزينه ھای الزم اين کار، ھر کدام در محاسبات 
صاحبان سرمايه جا و مکان مھمی را اشغال می 

آن ھا وقتی ھمه اين مسائل را در کنار ھم . کنند
در : رديف می کنند، فقط يک نتيجه می گيرند

شرايط امروز سرمايه داری ايران که ارزش 
اضافی حاصل از استثمار کارگران در ساير 

حوزه ھای انباشت سر به فلک می زند چرا آنان 
ا صرف بازسازی بايد سرمايه ھای خود ر

کارخانجات قديمی فاقد سودھای طاليی کنند؟ 
اين سرمايه داران ترجيح می دھند که اين حوزه 
را رھا کنند و در جاھای ديگر سرمايه گذاری 

نيروی کار ارزان تر را به کار گيرند و . کنند
خيل کثير کارگران سابق خود را راھی ديار 

ش می آنان البته تال. بيکاری و گرسنگی سازند
کنند که در وھله نخست به بھانه بازسازی اين 
صنايع تا جايی که می توانند بخش ھای قابل 
توجھی از سرمايه ھای بانکی حاصل از 
استثمار توده ھای کارگر را به صورت وام 
دريافت دارند و به سرمايه ھای کنونی خويش 

نتيجه اين روند تعطيل شدن ده ھا . اضافه کنند
اری وسيع توده ھای کارگر در کارخانه و بيک

اين کارگران مدت ھا است که مبارزه . يزد است
می کنند و دولت سرمايه زير فشار مبارزات آن 
ھا اعالم کرده است که در تدارک اجرای 

باالتر . طرحی برای رفع معضل آن ھا است
معنای سخن صاحبان سرمايه در باره مشکل 

ه مراد عمال مالی را گفتيم و اکنون بايد بگوييم ک
دولتی سرمايه از طرح تدارک رفع معضل 
کارگاه ھا فقط يک چيز است، اين که اوالً خود 
آنان مبالغ ھنگفتی از حاصل استثمار کارگران 
را زير نام حق مأموريت و اجرای پروژه 
کارشناسی و مانند اين ھا چپاول کنند و ثانياً 
مجوز الزم برای گرفتن وام ھای سنگين را در 

  . يار صاحبان سرمايه قرار دھنداخت

 ٨٧ مرداد ١٣

  

 در کرمانشاه» چمن«تخريب آلونک های شهرک 

نام شھرک محقری در حاشيه شھر » چمن« 
ساکنان اين شھرک ھمگی . کرمانشاه است

دوزخيان واقعی سرمايه و نفرين شدگان سيه 
سرمايه اين . روز نظام بردگی مزدی ھستند
جبورکرده است جماعت داغ لعنت خورده را م

که برای نان خالی خود و سيرکردن شکم خود و 
سرمايه اين . فرزندانشان تن خود را بفروشند

زنان و کودکان آن ھا را به انواع بيماری ھای 
سرمايه . حاد و درمان ناپذير مبتال کرده است

ھمه اين بالھا را بر سر ساکنان اين شھرک 
موج  دست بردار نيست و آورده است، اما بازھم

جديد نکبت و ادبار را از ھمه سو بر سر و 
اينان . روی زندگی جھنمی آنان فرومی کوبد

ھمه زير فشار شدت استثمار و فقر و سيه 
روزی ناشی از وجود سرمايه به فحشا روی 
آورده اند و سرمايه اينک به جرم ھمان کاری 
که خود به آنان تحميل کرده است آلونک ھايشان 

عمال دولتی . ھا خراب می کندرا ھم بر سر آن 

سرمايه زمين ھای اين شھرک را برای کارھای 
تجاری و کسب سودھای افسانه ای دلخواه نياز 
دارند و برای رفع اين نياز تصميم گرفته اند که 
به فحشا کشيده شدگان نظام خويش را به جرم 
فحشا مجازات کنند و به برھوت مرگ ونيستی 

   .بسپارند

 ٨٧ مرداد ١٣
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  ١٣٨٧ مرداد ١٨جمعه     ١۵سال اول ـ شمارٔه 

 »سما« ماهه حقوق کارگران  ۵تعويق 
در حوالی سنندج قرار » سما«مجتمع صنعتی 

اين . کارگر را استثمار می کند ١١٠دارد و 
کارخانه جزء صنايعی است که از وسيع ترين 

با ھيچ کم و . بازار فروش برخوردار است
کسری در مواد اوليه و مصالح توليد روبه رو 

سرشار است و  سود کارخانه بيش از حد. نيست
سرمايه . ھمه امور بروفق مراد مالک آن است

دار صاحب کارخانه با ھمه اين ھا چندين ماه 
. است که دستمزد کارگران را پرداخت نمی کند

او از شروع سال جاری تا امروز فقط يک بار 
ھزار تومان زير نام مساعده  ٢۵٠مبلغی حدود 

وه مالک کارخانه عال. به کارگران پرداخته است
بر مصادره دستمزدھا در روزھای پايانی سال 

و از کارخانه  کارگر را نيز بيکار نموده ۴٠قبل 
 ۴٠حکمت بيکارسازی اين . اخراج کرده است

کل کار اين : کارگر ھم کامالً روشن است 
کارگران بر دوش ھمزنجيران ديگر آن ھا بار 

سطح توليد کارخانه به دنبال اخراج . شده است

گر نه فقط کاھش نيافته بلکه، کار ۴٠اين 
زيرا کارگران باقی . برعکس، باال رفته است

مانده مجبور شده اند که بسيار سريع تر، بسيار 
بيشتر، بسيار فرساينده تر و بسيار سخت تر کار 

  .کنند

 ٨٧ مرداد ١٣

  

  

 سرنوشت دردناک کارگران چيت سازی بهشهر
سال پيش  ١٠شرکت چيت سازی بھشھر از 

ماجرا زير نام . کار اخراج کارگران شددست به 
در . آشنای خصوصی سازی کارخانه آغاز شد

کارگر از کار  ١٨٠٠يک روند پرشتاب حدود 
نفر نام  ۴١٠از اين ميان، بر. اخراج شدند

بازنشسته اطالق شد و به جمع بازنشستگان 
نفر نيز بازخريد شدند و  ۴٠٠. اجباری پيوستند

ھرکدام به صفتی بقيه نيز برای اخراج خويش 
نکته مھم آن است که اين . موصوف گرديدند

نفری کارگران اخراجی  ١٨٠٠جمعيت عظيم 
به رغم ھمه عناوين و اسامی متفاوتی که در 
کار بازنشستگی و اخراج خويش کسب کردند 
در يک چيز کامالً مشترک و ھمنام و ھم 

ھمه آن ھا در تمامی : سرنوشت باقی ماندند 
بھای بيکاری تحميلی  حتی سال ١٠طول اين 

خويش را خواه با نام حق بازنشستگی و خواه 
حقوق بازخريد يا ھر اسم ديگری دريافت 

اين کارگران تا لحظه حاضر بيش از . نکردند
 ميليارد تومان دستمزد با ھمان نام ھای فوق ١٠

برای لحظه ای . از صاحبان سرمايه طلبکارند
صاحب  در نظر آوريم که اگر سرمايه داران

شرکت به طور مثال برای سوداندوزی خويش 
حتی ساده ترين و بی دردسرترين راه ھا را 

ميليارد تومان در  ١٠درپيش گرفته باشند اين 
 ٣طول ھر سال برای آن ھا چيزی حدود 
در . ميليارد تومان بھره به بار آورده است

جامعه ای که سرمايه دارانش برای اعمال ھر 
تمی بر کارگران از آزادی جنايت و درندگی و س

بی قيد و شرط برخوردارند، انتظار اين که 
صاحبان چيت بھشھر به راحتی از خير اقالم 
نجومی سود فوق بگذرند و مطالبات معوقه 
کارگران را بپردازند بسيار توھم آميز و ساده 

کارخانه چيت بھشھر امروز به . انديشانه است
. گر داردکار ٨٠دنبال ھمه بيکارسازی ھا فقط 

ماه تمام است که ھيچ  ٣کارگر نيز  ٨٠اين 
  . دستمزدی دريافت نکرده اند

 ٨٧ مرداد ١٣

  
  

 هزار کارگر ٧٠يک درمانگاه و 
بر اساس آمارھا شمار پزشکان بيکار در شرايط 
روز جامعه ايران از مرز چندين ھزار فراتر 

تعداد بيکاران پرستار و بھيار نيز ده . می رود
سرمايه . از پزشکان فاقد کار استھا بار بيش 

گذاری دولت سرمايه داری در بخش ھای 
. سودآور و تجاری پزشکی بسيار پررونق است

مجھزترين بيمارستان ھا با امکانات بسيار باالی 
پزشکی و درمانی در اين قلمرو و با ھدف 
سوداندوزی ھای کالن داير گرديده است، به 

مايه دار و گونه ای که بسياری از بيماران سر

ميلياردر کشورھای حاشيه خليج فارس برای 
مداوای خويش به جای فرانسه و آمريکا و 

در . ايران را در پيش می گيرند انگليس راه
کنار ھمه اين داده ھا و آمارھا، در شھرک 
کارگرنشين پاکدشت فقط يک درمانگاه ساده فاقد 

بھداشتی وجود  کادر درمانی و امکانات الزم
بايد پاسخگوی نيازھای پزشکی و دارد که 

ھزار کارگر و ھمه افراد خانواده  ٧٠درمانی 
ھای آن ھا يا به بيان دقيق تر چند صدھزار 

ھر کدام اين کارگران بر پايه شواھد . انسان باشد

برابر دستمزدھايشان سود  ١٢مطمئن آماری 
اضافه . برای صاحبان سرمايه توليد می کنند

ت سرمايه داری نيز ارزش ھای نفتی نصيب دول
با ھمه . برابر شده است ۴سال  ٢در طول فقط 

اين ھا سرمايه با بھداشت و بيماری و جان 
کارگران آن می کند که در شھرک پاکدشت 

  . شاھد آن ھستيم

 ٨٧ مرداد ١٣

  

 اعتصاب کارگران در نازنخ و فرنخ قزوين
 ٣کارگران مجتمع صنعتی نازنخ و فرنخ قزوين 

تمزدھای خود را دريافت نکرده ماه است که دس
تعويق در پرداخت حقوق کارگران اين . اند

کارخانه در طول سال ھای اخير بارھا روی 
داده است و کارگران ھر بار با توسل به 
اعتصاب و توقف چرخ توليد موفق به گرفتن 

کارگر  ٧٠. بخشی از مطالبات خود شده اند

 زدهنازنخ و فرنخ اين بار نيز دست به اعتراض 
و چرخ توليد کارخانه را به طور کامل از کار 

کارگران دامنه مبارزه و اعتصاب . انداخته اند
آنان در . شرکت کشيده اند خود را به خارج از
اتوبان قزوين را در اختيار  يک خيزش جمعی

خويش گرفتند و ھر نوع عبور و مرور وسايط 
. نقليه در اين بزرگراه را متوقف ساختند

عالم کرده اند که تا گرفتن ھمه کارگران ا
دستمزدھای سه ماھه به اعتصاب و اعتراض و 

  .ساير اشکال مبارزه ادامه خواھند داد

  ٨٧ مرداد ١٣
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 خطر تعطيل کارخانه لوله سازی خوزستان
کارگر را  ٨٠٠لوله سازی خوزستان حدود 

نفر از اين کارگران به  ۴٢٠. استثمار می کند
قيه آنان درچھارچوب اصطالح رسمی ھستند و ب

ماه  ٢گروه اول . قراردادھای موقت کارمی کنند
مدت . است که ھيچ دستمزدی دريافت نکرده اند
ماه  ۶تعويق دستمزدھا برای گروه دوم اما از 

سرمايه داران صاحب . نيز بيشتر شده است
شرکت دست به کار تعطيل کارخانه ھستند و 

رد نياز و دليل اين کار را نرسيدن مواد اوليه مو
کمبود نقدينگی برای خريد مصالح توليد می 

سرمايه داران ايران سال ھا است که از !! دانند

افزايش خطرناک حجم نقدينگی ھا سخن می 
رانند و از وجود اين معضل به عنوان يک 

اما ھمين افزايش خطرناک . فاجعه ياد می کنند
نقدينگی وقتی نوبت پرداخت دستمزد کارگران 

گيری از تعطيل کارخانه می رسد تبديل و يا جلو
سرمايه برای بيکارسازی !! به کاھش می شود

کارگران حداقل در جاھايی که اين کارگران 
قديمی و دارای پيشينه ھای کار طوالنی ھستند 

کمبود . بايد به ھر طريق بھانه ای بتراشد
ً در حد يک بھانه عالج درد  نقدينگی نيز طبعا

. ی خوزستان استصاحبان شرکت لوله ساز

کارگران اين شرکت که ھمين چندی پيش 
شجاعانه به حمايت از کارگران نيشکر ھفت تپه 
برخاستند اينک خود درخطر بسيار جدی 

آنان، که ھمه خواستار . بيکارسازی قرار دارند
ادامه کار خويش و جلوگيری از تعطيل کارخانه 

در  ھستند، اکنون به حمايت ھمزنجيران خويش
  . ه ھای ديگر نيازدارندکارخان

  ٨٧ مرداد ١٣

  

 

 روايت سرمايه داری ايران از بيمه بيکاری
بنياد تمامی نھادسازی ھا و سازمان پردازی ھا در ھر جامعه سرمايه داری 

اما اين . بر سود و ملزومات سودآوری ھر چه بيشتر سرمايه ھا استوار است
ان ھای مبارزه طبقه جامعه کانون خيزش عظيم ترين و سھمگين ترين توف

کارگر عليه سرمايه نيز ھست، مبارزه ای که در ھمه عرصه ھای حيات 
اجتماعی انسان ھا جريان دارد و به ميزان وسعت و سازمان يافتگی و آگاھی 
و در يک کالم قدرت تأثيرگذاری خود ھمه چيز سرمايه و از جمله ھمان 

ری را تحت تاثير قرار می نھادھا و برج ھای ديده بانی حفظ نظام سرمايه دا
پديده ای به نام بيمه و تأمين اجتماعی نيز از دايره شمول اين حکم عام . دھد

کل قانون اساسی سرمايه عبارت است از پرداخت بھای بازتوليد . خارج نيست
نيروی کار کارگر و در ھمان حال زنده نگه داشتن ارتش نيروی کار، آن ھم 

سرمايه . ار انباشت و ارزش افزايی سرمايه ھافقط به ميزان نياز جبری باز
در منطق و عرف و مدنيت خود پرداخت اين بھا را تا آنجا قبول دارد که اين 
نيرو را به مثابه يک کاال خريداری کند، به مصرف برساند، سود دلخواه و 
افزايش مطلوب حجم خود را از دل اين خريد وفروش تأمين کند و سرانجام 

اين، قانون . آن را در چھارچوب نيازھای خود زنده نگه دارد نسل فروشندگان
سرمايه است و به ھمين دليل ھم موضوعاتی مانند تامين اجتماعی يا سالمتی 
کارگران در خارج از مدار اين محاسبات و ملزومات برای صاحبان سرمايه، 
دولت سرمايه داری و به طورکلی نظام بردگی مزدی ھيچ معنا و مکانی 

اما اين شالوده، ھمان گونه که اشاره . شالوده کار سرمايه چنين است. دندار
ً زير فشار زمين لرزه ھا و امواج پرتوان يا کم توان مبارزه  کرديم، تاريخا
طبقاتی توده ھای کارگر قرار داشته است، زمين لرزه ھا و توفان ھايی که گاه 

بور کرده است که برای بسيار تند و نيرومند بوده و نظام سرمايه داری را مج
مصون ماندن از عوارض و آثار جدی آن ھا دست به کار ساختن پاره ای 

آنچه امروز در بخش ھايی از . استحکامات و سازوکارھای پيشگيری شود
جھان بردگی مزدی زير نام بيمه بيکاری يا بيمه درمان و ساير اشکال 

لم واقع چيزی جز موجود است در عا» رفاه اجتماعی« امکانات موسوم به 
محصول مستقيم اين جدال گسترده تاريخی يعنی وقوع مداوم زمين لرزه ھای 
مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر در يک سو و اجبار، سراسيمگی و دست به 
کار شدن طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه برای برپايی حصار تقابل در 

يک نکته بسيار مھم و اساسی  .نبوده و نيست برابر اين زلزله ھا و توفان ھا
در ھمين جا اين است که رويکرد سرمايه به تحمل اين امکانات يا در واقع 
ھمان برج و باروھای مراقبت و محافظ سرمايه، بر خالف آنچه عده ای می 
پندارند، ھيچ ربطی به وجود ھيچ عنصر انسانی و ھيچ تمايل متمدنانه مبتنی 

شت سرمايه يا شيوه توليد سرمايه داری بر رعايت حقوق انسان ھا در سر
اين ھا ھمگی حاصل فشار مبارزه طبقاتی کارگران بوده . نداشته است و ندارد

ً در ھمه جای جھان به محض فرونشينی، عقب گرد و کاھش  است و اتفاقا

فشار اين تندبادھا و زلزله ھا ھمه آن ھا به سان چراغ دم باد يا نابود شده اند و 
فروغ و جال و اعتبار و ارزش پيشين خود را ازدست  ن حالت،يا، در بھتري

الزم است در ھمين جا اشاره کنيم که يکی از بزرگ ترين و گسترده . داده اند
ترين خدمت ھای سنديکاليسم يا جنبش سنديکاسازی و اتحاديه گرايی به دنيای 
سرمايه داری خاموش ساختن ھمين آتشفشان ھای نيرومند مبارزه طبقاتی 
کارگران و بدين سان کمک به طبقه سرمايه دار برای سالخی و قلع و قمع 

  . امکانات حاصل از آن آتشفشان ھا بوده است

با اين توضيح، به محور اصلی بحث درباره پديده موسوم به بيمه ھای 
جنبش کارگری در لحظاتی از تاريخ حيات خود دولت . اجتماعی باز گرديم

م در اروپای غربی و شمالی و کانادا مجبور ھای سرمايه داری را دست ک
ساخت که از ھفت دريای بی کران اضافه ارزش ھای حاصل از استثمار طبقه 
کارگر بين المللی قطرات ناچيزی را به تضمين معيشت کارگران در زمان 

محصول مستقيم ھمين فشار جنبش کارگری و اجبار . بيکاری اختصاص دھد
ينی آن شد که کارگران ھنگام بيکاری و طبقه سرمايه دار به عقب نش

جستجوی کار تازه درصد بسيار بااليی از حقوق ايام کار و گاه کل حقوق ايام 
اين موضوع االن در ھمه جوامع مزبور آماج . اشتغال را دريافت می کردند

ھولناک ترين تعرض ھای وحشيانه سرمايه قرار گرفته و به يمن نقش بسيار 
گ نظام سرمايه داری يا ھمان اتحاديه ھای کارگری مؤثر نيروھای پيشمر

داستان . معضل وجود آن به ميزان بسيار زيادی از سر سرمايه رفع شده است
اما اين داستان . زايش و حيات بيمه بيکاری در اين کشورھا چنين بوده است

در اين . در جامعه ما يا در جھنم سرمايه داری ايران تار و پود ديگری دارد
طبقه کارگر به داليلی که اينجا جای شرح آن نيست ھيچ گاه و در ھيچ  ديار،

دوره ای نتوانست حتی ھمين امکان اوليه حياتی را بر طبقه سرمايه دار و 
دولت سرمايه داری تحميل کند، ھمان طور که قادر به تحميل ھيچ بخش 

ه داری ديگری از نيازھا و امکانات اوليه رفاھی و حياتی خود بر نظام سرماي
تنھا چيزی بوده است که » بازخريد سنوات خدمت« موضوعی به اسم . نشد

گاه بر زبان سرمايه داران و دولتمردان سرمايه در سال ھای قبل از انقالب 
مضحکه ای که در واقع تنھا حکمت آن . يا پس از آن جاری گرديده است ۵٧

سرمايه . ده استگذاشتن کاله شرعی بر سر جنايات سرمايه عليه کارگران بو
را از شر اعتراض و مبارزه کارگر رھا ساخته بدون اين که کارگر به چيزی 

آنچه کارگر اخراجی در اين مورد دريافت کرده يا می کند . دست يافته باشد
بيشتر به آب نبات زھرآلود آکنده از فريب و ترفندی شباھت دارد که نه فقط 

ی او به دست نمی دھد بلکه کل ھيچ تضمينی برای امرار معاش دوره بيکار
حثيثيت و کرامت و اعتبار انسانی وی را نيز دستخوش مضحکه و استھزا می 

طنز تلخ ماجرا اين است که سرمايه داران در مورد بخش ھای عظيمی . سازد
از طبقه کارگر که از شمول ھمين قانون کار ضدکارگری نيز خارج ھستند 
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رانه را نيز الزم نمی بينند و ھيچ ريالی حتی توسل به اين عوام فريبی دغلکا
  . زير اين نام به کارگران اخراجی نمی دھند

آنچه گفتيم ھمه حقايق تلخ نوع نگاه و برخورد سرمايه داران و دولت سرمايه 
اما داستان اصالً به ھمين جا ختم . داری ايران به مسئله بيمه بيکاری است

سطر نيز نه شرح اين بخش ماجرا نمی شود و انگيزه واقعی نوشتن اين چند 
بلکه سرنوشت فعلی تأمين اجتماعی و بيمه بيکاری و روايت تازه دولت 

کسانی که خبرھای روز مربوط به سير حوادث . سرمايه از اين پديده است
درون جنبش کارگری ايران را دنبال می کنند، بارھا با عباراتی از نوع 

نفر از  ١٠٠در گذشته  .... «: عبارت زير روبه رو شده و می شوند 
نفر ديگر به  ٤٠كارگران اين شركت به بيمه بيكاري معرفي شدند و اخيراً ھم 

اين خبر در مورد کارخانه چينی حميد . ».... داده شده اند بيمه بيكاري ارجاع 
در قم است اما به جرأت می توان گفت که ھيچ روزی نيست که روزنامه ھای 

يا در واقع » کارگری«خش ھای خاص رسمی دولت سرمايه در ب
کارگرفريبی خود به دفعات نوع اين عبارات را در مورد کارگران اين 

سر و ته داستان در ھمه جا اين است که . کارخانه و آن کارخانه نقل نکنند
سرمايه داران پيوسته و به صورت سراسری توده ھای کارگر را فوج فوج از 

صاحبان سرمايه در جريان اين . می ريزندکارخانه ھا و مراکز کار بيرون 
ً با موج مقاومت و اعتراض و مبارزه  بيکارسازی ھا و اخراج کردن ھا طبعا

اين مبارزات گاه بسيار حاد، گسترده و طوالنی . کارگران نيز مواجه می شوند
گاه مثل آنچه در نيشکر ھفت تپه، صدرای بوشھر، الستيک البرز، . می شوند

رشت، بسياری از نساجی ھا و جاھای ديگر رخ داده است  المپ الوند، برک
. کارگران عرصه را بر صاحبان سرمايه و دولت آن ھا تنگ می کنند

اما در . کارگران برای ابقای اشتغال خويش ھر چه در توان دارند می کنند
موقعيت کنونی زير فشار ناتوانی و پراکندگی و فقدان قدرت متشکل ضد 

خويش قادر به تحميل مطالبات خود بر صاحبان سرمايه سرمايه داری طبقه 
در ھمه اين مراکز کار، مبارزه طبقاتی بر ساحل يک آرايش . نمی شوند

اما شعله . نامتوازن طبقاتی به نفع سرمايه و به زيان کارگران لنگر می اندازد

زيرا خاموشی آن خاموشی حيات توده . پيکار در ھيچ کجا خاموش نمی شود
در چنين شرايطی سرمايه داران به مضحکه چندش آور و . ر استھای کارگ
به اين ترتيب که در تبانی برنامه . توسل می جويند» بيمه بيکاری« خفت بار 

ريزی شده و سنجيده با عمال دولتی سرمايه تصميم می گيرند که کارگران را 
صرفاً  اين کار. چند ماھی به امامزاده بدون اعجاز بيمه بيکاری معرفی کنند

به اين خاطر انجام می گيرد که سرمايه داران از شر مبارزه و اعتراض 
کارگران آسوده شوند و با آسودگی و آسوده خيالی دست به کار تعطيل کامل 
. کارخانه و انتقال سرمايه ھای خويش به حوزه ھای بسيار سودآورتر گردند

ه تنھا چيزی که در يک کالم، بيمه بيکاری در جھنم سرمايه داری ايران ب
ً شباھت ندارد بيمه بيکاری است و به تنھا چيزی که کامالً شباھت دارد  مطلقا
ً به دوش می کشد اين است که فرصت کامل فرار از  يا تنھا نقشی که اساسا
خطر مبارزات حاد، گسترده و بالفعل طبقه کارگر را به سرمايه داران 

دولت سرمايه داری از بيمه  روايت. صاحب کارخانه ھا و مراکز کار می دھد
بيکاری اين است و توده ھای کارگر در مقابل اين روايت جنايتکارانه سرمايه 

منشور مطالبات پايه «ما اين روايت را در . بايد روايت خود را داشته باشند
در آنجا تصريح کرده ايم که بيکاری . طرح کرده ايم» ای طبقه کارگر ايران

. تا اين نظام ھست بيکاری نيز ھست. داری است پديده ذاتی نظام سرمايه
ً مشکلی نيست که کارگران در آن نقشی داشته باشند برعکس، . بيکاری مطلقا

باليی است که از آسمان و زمين جھنم سرمايه بر سر کارگران نازل می 
ھيچ کارگری در ھيچ کجای دنيا نبايد برای اين بالی تحميلی نظام . گردد

ھمه کارگران بيکار بايد در تمامی دوران . اوانی بپردازدت سرمايه داری ھيچ
  . بيکاری حقوق کامل ايام اشتغال خود را دريافت کنند

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ٨٧ مرداد ١٣

  

 »کردکال«ماهه دستمزد کارگران  ۴تعويق 
در شھر سقز » کردکال« زی کارخانه نوشابه سا

. کارگر را استثمار می کند ۵٠قرار دارد و 
ماه است که بدون دريافت ھيچ  ۴کارگران 

سرمايه دار شرکت مدعی . حقوقی کار می کنند
است که رکود بازار صادرات نوشابه به عراق 
. باعث بروز مشکالت مالی برای وی شده است
و  او راه چاره معضل را در تعطيل کارخانه

انتقال سرمايه ھای خويش به حوزه دارای سود 
سرمايه دار در ھمان حال برای . دلخواه می بيند

شروع سرمايه گذاری ھای بزرگ آتی خود در 
او در . تدارک تھيه پول ھای بسيار انبوه است

محاسبات خويش به اينجا رسيده است که عالوه 
بر پول حاصل از فروش کارخانه، وام ھای 

ره بھتر است دستمزد کارگران را بانکی و غي

زيرا مزد کارگران ھر چند . نيز پرداخت نکند
که به دليل نازل بودن بيش از حد کفاف نان 
خالی خانواده کارگران را نمی دھد اما ھمين 
رقم بسيار اندک وقتی در شمار کل کارگران 
ضرب شود و نتيجه آن يک بار ديگر در شمار 

ردد به ھر حال ماه ھای تعويق دستمزد ضرب گ
می تواند گوشه ای از نياز سرمايه دار برای 
. ترميم سرمايه گذاری ھايش را برطرف کند

مالک کارخانه چنين انديشيده و انديشه خود را 
ماه به  ۴او . نيز جامه عمل پوشانده است

کارگران ھيچ دستمزدی پرداخت نکرده است و 
در آخرين تالش ھای خويش برای رھايی 

دست کارگران و برای فرار از  ھميشگی از
پرداخت دستمزدھای معوقه آنان با عمال دولتی 

سرمايه برای بيمه بيکاری به رايزنی پرداخته 
حاصل اين رايزنی آن بوده است که . است

کارگران را برای چند ماه به بيمه بيکاری 
پديده موسوم به تأمين اجتماعی در . معرفی کند

مين است که وسيله ايران ظاھراً تنھا خاصيتش ھ
رفع خطر اعتراض کارگران از سر سرمايه 

چند ماه حقوق ناچيز بيمه بيکاری و . داران باشد
سپس پرتاب به باتالق بيکاری بھترين راه 
رھايی سرمايه داران از دست کارگران عاصی 

بيمه  و اين تنھا کاری است که. و خشمگين است
بيکاری دولت سرمايه داری ايران انجام می 

  . دھد

  ٨٧ مرداد ١٢

  

 ادامه سرگردانی کارگران کارگران قند اقليد
کارگران کارخانه قند اقليد دو سال تمام است که 

 ١۵٠. در بالتکليفی محض به سر می برند
سال  ٢کارگر کارخانه در تمامی طول اين 

بيکار بوده اند و در اين مدت ھيچ ريالی دستمزد 

رگران برای کا. از ھيچ کجا دريافت نکرده اند
گرفتن حقوق خويش بارھا دست به مبارزه و 

آنان به ھمه نھادھای دولتی . اعتراض زده اند
سرمايه رجوع کرده اند و فرياد اعتراض خود 

را ھمه جا به گوش دولتمردان سرمايه رسانده 
اما ھمچنان که شيوه اين دولتمردان است . اند

ھيچ پاسخی به ھيچ اعتراض کارگران داده نشده 
 ١۵٠گريبان اين  فقر، گرسنگی و آوارگی. است



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

 
١٢ 
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کارگر و افراد خانواده ھای آن ھا را گرفته 
اين کارگران به تنھايی و با شمار اندک . است

. کار چندان زيادی نمی توانند بکنند خويش
درست به ھمان گونه که کارگران کارخانه ھای 
ديگر نيز در چھارديوار قدرت محدود خويش 

خواسته ھای حداقل خود بر قادر به تحميل 

معضل کارگران قند . صاحبان سرمايه نيستند
اقليد معضل غالب کارگران ايران و اساساً 

سکوت در مقابل . معضل کل طبقه کارگر است
ً به وخيم تر شدن و مرگبارتر  اين معضل صرفا

سازمانيابی . شدن ھر چه بيشتر آن می انجامد
ی سراسری و شورايی توده ھای کارگر برا

مبارزه با سرمايه تنھا چاره کار اين کارگران و 
  .ھمه توده ھای ھمزنجير آن ھا است

  ٨٧ مرداد ١٢

  

 »پونل«تعويق چند ماهه حقوق کارگران 
شرکت توليدی پونل در پاکدشت قرار دارد و 

کارگران از . کارگر را استثمار می کند ١٢٠
 شروع سال جاری تا امروز بخش اعظم

اھانه خويش را دريافت دستمزدھای اندک م
ھر از  سرمايه دار صاحب کارخانه. نکرده اند

گاھی به صورت علی الحساب و برای سرھم 
بندی و خاموش کردن شعله اعتراض کارگران 

اما او . مبلغی را به کارگران پرداخت کرده است

ً با اين ھدف انجام داده است  اين کار را صرفا
را که بيشترين بخش دستمزدھای کارگران 

مصادره کند و از اين طريق مشکالت سرمايه 
گذاری ھا و سوداندوزی ھای انبوه تر خود را 

کارگر اين شرکت در اعتراض  ١٢٠. حل کند
به اين جنايت کارفرما بارھا دست به اعتراض 

اما آنان تا کنون از اعتراضات خويش . زده اند
از تعويق طوالنی . نتيجه ای نگرفته اند ھيچ

سال تمام است  ١٠که بگذريم،  مدت حقوق ھا
که کارگران برای اجرای طرح طبقه بندی 

اما در قبال . مشاغل در کارخانه تالش می کنند
  . تالش خويش ھيچ پاسخی دريافت نکرده اند

   ٨٧ مرداد ١٢

  

  

 »ايران برک« اخراج وسيع کارگران 
کارخانه ايران برک تا چندی پيش فقط کارگران 

مالک کارخانه به . ی کردقراردادی را اخراج م
دفعات و ھر دفعه شمار زيادی از اين کارگران 

به دنبال بيکارسازی ھمه . را اخراج کرد
کارگران مشمول قراردادھای موقت کار اينک 

تعداد . نوبت به کارگران رسمی رسيده است
زيادی از اين کارگران تا امروز اخراج شده اند 
 .ندو بقيه نيز در معرض اخراج قرار دار

کارگران چند ماه است که دستمزدھای خود را 
 ۵آنان بن کارگری خويش را نيز از . نگرفته اند

بخشی از . سال پيش تا حال دريافت نکرده اند
دستمزد کارگران که فقط زير ھمين نام در طول 

برای ھر يک  سال به کارگران داده نشده ۵اين 
کارگران . ھزار تومان است ۶٠٠کارگر بالغ بر 

يران برک عليه اين جنايات بارھا دست به ا
يک بار نيز چند روز پشت . مبارزه زده اند

سرھم در مقابل دفتر اين شرکت در تھران 
عده ای از کارگران در گفتگو . اجتماع کردند

پيرامون مشکالت دامنگيرشان بر معضل 
نداشتن . متشکل نبودن خود انگشت نھاده اند
ی ترين تشکل به طور قطع يکی از اساس

معضالت کارگران ايران برک و ھمه کارگران 
اما آنان بايد بدانند که بحث فقط بر . ايران است

آنچه نياز فوری و . سر نفس متشکل شدن نيست

طبقاتی  حتمی طبقه آن ھا است اعمال قدرت
عليه سرمايه است و تشکل آنان در صورتی 
عالج درد است که ظرف اين اعمال قدرت 

کارگران ايران برک بايد . شدمؤثر طبقاتی با
ھمراه با ھمه ھمزنجيران خويش برای 
سازمانيابی سراسری شورايی و ضد سرمايه 

  . داری تالش کنند

  ٨٧ مرداد ١٢

  

  

 کارگران پرريس برخی مطالبات خود را گرفتند
کارگران  ٨/۵/٨٧اعتصاب روز سه شنبه 

پرريس عقب نشينی اضطراری و محدود 
حق سنوات و بن . داشت کارفرما را به دنبال

معوقه و دو ماه حقوق پرداخت نشده کارگران 
زمينه ھای مستقيم شروع اين اعتصاب را 

کارگران خواستار گرفتن فوری . تشکيل می داد
اما صاحبان سرمايه تا . ھمه اين مطالبات بودند

ھزار تومان بن معوقه آنان را  ١٢٠کنون فقط 
پرداخت اين  توافق کارفرما با. پرداخت کرده اند

مبلغ ھمراه با مشتی وعده و وعيد درباره 
پرداخت احتمالی حق سنوات و دستمزدھای 
معوقه دو ماھه باعث شد که کارگران به 

ضرب المثل . اعتصاب خويش پايان دھند
به مرگ گرفتن برای به تب رضايت « معروف 

ديری است که به تاکتيک ھمه جا شايع » دادن
دره ھر چه بيشتر صاحبان سرمايه برای مصا

و . دستمزدھای نازل کارگران تبديل شده است
اين البته در حالتی يا در جاھايی است که 
سرمايه داران نياز به استفاده از تاکتيک را در 
. روند جدال خود با توده ھای کارگر الزم بينند

سرمايه داران در اين موارد اساس کار را بر 
انشعابات  عدم پرداخت ماه ھا دستمزد و ساير

تصنعی دستمزدھا مانند حق سنوات، بن 
کارگری، اضافه کاری، حق شيفت، حق بھره 
وری و مانند اين ھا قرار می دھند تا از اين 
طريق برای فرار از پرداخت ھمان مزدھای 
ناچيز گسترده ترين ميدان ھای فرار را پيش 

صاحبان سرمايه با . روی خود بازنگه دارند
انتخاب می کنند و سپس زيرکی اين روش را 

ھنگام شعله ورشدن شعله ھای خشم و قھر و 
عصيان و اعتصاب کارگران، پرداخت ھر جزء 
ناچيز از اين مطالبات را وثيقه تداوم ھر چه 

طوالنی مدت تر مصادره بيشترين بخش 
سرمايه دار صاحب کارخانه . دستمزدھا می کنند

پرريس نيز ھمين راھکار را انتخاب کرده است 
از ھمين رو ھمه کارگران بايد با سرھوشيار  و

از اين که . مواظب ترفندھای رنگارنگ او باشند
بگذريم، کارگران بايد ھمواره و در تمامی کش 
و قوس مجادالت خويش با سرمايه دار کارخانه، 
نسبت به سرنوشت ھمزنجيران اخراجی خود 
حداکثر احساس ھمدلی و ھمبستگی را نشان 

ل ھای اخير به طور مستمر در طول سا. دھند
شماری از کارگران پرريس توسط کارفرما 
اخراج شده و به ديار بيکاری و گرسنگی پرتاب 

بازگشت به کار اين ھمزنجيران . گرديده اند
اخراجی بايد ھمواره در سرلوحه اعتراضات و 

  . مطالبات کارگران شاغل باشد

  ٨٧ مرداد ١١
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 !نزول باراناخراج وسيع کارگران به دليل کاهش 
از منجنيق سرمايه در سراسر جھان و به ويژه 
در جھنم سرمايه داری ايران ھمه جا سنگ 

بھانه اخراج ھر چيزی . بيکارسازی می بارد
می تواند باشد و در غالب موارد نياز به طرح 

تا امروز رسم سرمايه . ھيچ بھانه ای ھم نيست
بر اين بود که در صورت احساس نياز به 

دليل درباره موج مداوم بيکارسازی ھا، آوردن 
از نوسانات توليد و بازار و سود و زيان و 

اکنون در استان . عوامل زمينی حرف می زد
يزد شکل و شمايل تازه ای به تمامی شکل ھای 

در اينجا . تاکنونی اين استدالل افزوده شده است
عوامل جوی ھم به ديگر مجوزھای سرمايه 

! گران افزوده شده اندداران برای اخراج کار
کاھش نزول باران در سال جاری به سالح قتاله 
صاحبان سرمايه برای بيکارسازی کارگران 
تبديل شده است و ھم اينک جمعيت کثيری از 

کارگران کشاورزی و کشت و صنعت ھای اين 
استان به بيکاری و فقر و گرسنگی و مرگ و 

  . مير ناشی از گرسنگی تھديد می شوند

  ٨٧ ادمرد ١١

  

  

 !سال کار با قراردادهای موقت ١۵
در خيابان شادآباد در  »شرکت کارتن ايران« 

اين شرکت مشتمل . تھران قرار دارد ٩منطقه 
بر چند بخش است و ھر بخش شمار زيادی 

عده ای از کارگران . کارگر را استثمار می کند
سال است که در اين جا  ١۵کارخانه بيش از 

در تمامی اين مدت در  آنان. کار می کنند
به . چھارچوب قراردادھای موقت کارکرده اند

سال است که موقت کار می  ١۵عبارت ديگر 
کنند، موقت امرار معاش می کنند، موقت ادامه 
زندگی می دھند، شانس رسيدن نان به شکم زن 

ھمه چيز اين . و فرزندانشان را موقت می بينند
کارگران در ھمه عرصه ھای ھستی شان 

موقت، فاقد ھرنوع ثبات و تضمين و در يک 
در اين ميان اما برخی . کالم چراغ دم باد است

چيزھا برای اين کارگران از ثبات صد درصد و 
تضمين کافی مادام العمر برخوردار بوده و حاال 

آنان پيوسته برای . حاالھا ھم برخوداراست
سرمايه ارزش اضافی توليد کرده اند، پيوسته بر 

رمايه صاحبان سرمايه افزوده اند، ميزان س
پيوسته قدرت سرمايه را باال برده اند، پيوسته 
بندھای بردگی سرمايه را بر دست و پای خود و 
طبقه خود مستحکم تر کرده اند، پيوسته در 
باتالق فقر و بی حقوقی و ستمکشی فرورفته 

برای اينکه سرمايه ثبات و دوام و توسعه و . اند

شته باشد کارگر بايد ھر چه بی اقتدار بيشتر دا
ثبات تر، موقت تر، مفلوک تر و گرسنه تر 

عکس اين معادله نيز کامالً . زندگی و کار کند
اما معکوس ساختن اين معادله در . صادق است

گرو پيکار متحد و متشکل و سراسری توده 
ھای کارگر عليه اساس استثمار سرمايه داری 

  . است

  ٨٧مرداد ١١

  

  

 دادن وعده به جای پرداخت دستمزد: هادی کار 
سمنان به » ھادی کار«کارگران کارخانه 

آنان برای چند روز . اعتصاب خويش پايان دادند
دست از کار کشيدند و چرخ کار و توليد را به 

ھدف از اعتصاب اين . طور کامل متوقف کردند
بود که دستمزدھای معوقه چند ماھه پرداخت 

ستيابی به اين ھدف اما اعتصاب بدون د. شود
دليل اين کار توسل سرمايه دار . پايان يافت

صاحب شرکت به دادن وعده و وعيد درمورد 
. پرداخت حقوق معوقه در روزھای آتی بود

پرسش اين است که کارگران چرا به وعده 
سرمايه دار اعتماد می کنند و بدون گرفتن 
دستمزدھا به اعتصاب خويش پايان می دھند؟ 

ی خبرمربوط به اين کارخانه ديده می در البه ال
سرمايه دار «شود که باور کارگران آن است که 

صاحب کارخانه آدم مورد اعتمادی است و 
. »مشکل در بدطينتی حسابدار کارخانه است

اگر کارگران چنين می پندارند بايد بدون ھيچ 
رودربايستی گفت که نسبت به سرمايه دچار 

ی شرکت ھرکفر مسئول امورمال. توھم ھستند
ابليسی که باشد بازھم کل ستمی که کارگران می 
کشند ازجمله تعويق طوالنی مدت پرداخت 
دستمزدھا از ذات سوداندوزی بی مھار سرمايه 
سرچشمه می گيرد و سرمايه دار است که برای 
کسب سودھای کالن پرداخت دستمزد کارگران 

   .را مدام عقب می اندازد

  ٨٧ مرداد ١١

 

نديکاهای کارگری مکزيک از دولت سرمايه داری حمايت س
 !ايران

سنديکاھای کارگری فقط ياروياور و ابزار 
. سرمايه داری غربی نيستند دست دولت ھای

بعضی اوقات حتی ضد آمريکايی ھم از آب در 
می توانيد به برخی ! می گوييد نه!! می آيند

اين . سنديکاھای کارگری مکزيک نگاه کنيد
لف دولت آمريکا موضع گرفته اند سنديکاھا مخا

و محکم و مصمم به حمايت از جمھوری 
اسالمی ايران و برنامه ھسته ای دولت احمدی 

در اين ميان دبير سنديکای . نژاد برخاسته اند
حمل و نقل مکزيک اعالم کرده است که 
مواضع جمھوری اسالمی را بسيار برحق می 

دولت و خواستار پشتيبانی مؤثر از اين !! داند
در . در مقابل زياده خواھی ھای آمريکا است

ھر حال، داستان آشپز ناصرالدين شاه قاجار در 
. مورد جنبش سنديکاليستی ھم صدق می کند

آشپز مذکور می گفت که نوکر سلطان است و نه 

اتحاديه ھای کارگری ھم نوکر . نوکر بادمجان
سرمايه ھستند و برايشان فرق نمی کند که 

غربی آن باشد يا از نوع  وعسرمايه از ن
  . جمھوری اسالمی اش

  ٨٧ مرداد ١١
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ی ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(از سا ک ید) ه    :بازدید 
WWW.HAMAAHANGI.COM  

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

 کارگر را اخراج می کند ۵٠٠٠رنو 
شرکت عظيم خودروسازی رنو اعالم کرده 

کارگر را در کشورھای  ۵٠٠٠است که 
در نظام سرمايه داری . اروپايی بيکار می سازد

ھر نوع جا به جايی، ھر تکان نامحسوس بازار 
ر کشف و اختراع، ھر فروش کاالھا، ھ

دستاورد جديد علمی بشر، ھر لایر کاھش سود 
سرمايه داران، ھر ذره رقابت ميان سرمايه ھا، 
ھر نقشه تازه سرمايه داران برای رسيدن به 
سودھای غول آساتر، ھر افت و خيز بسيار نا 
پيدای بازار بورس، ھر گفتگو در باره انرژی، 

سرمايه ھر خبر مندرج در اين يا آن رسانه 

درباره وضعيت بازار، ھر عربده يا آروغ ھر 
سرمايه دار يا دولتمرد سرمايه داری در ھر 
کجای دنيا و در يک کالم ھر دم وبازدم جريان 
ارزش افزايی سرمايه زندگی ميليون ھا کارگر 

کارلوس گون . را اسير شعله ھای آتش می سازد
مديرعامل رنو می گويد که بازار فروش شرکت 

ورد مورد انتظارش را به دست نياورده وی رک
ھزينه ھای رنو % ١٠به ھمين دليل بايد . است

 ۵٠٠٠او برای اين کار اخراج . را کاھش دھد
کارگر را طبيعی ترين و ساده ترين راه حل 

اين که کارگران دنيا کی !! مشکل می داند

تصميم به اخراج سرمايه داران خواھند گرفت 
وز صاحبان سرمايه، اما تا آن ر. معلوم نيست

انحصارات غول پيکر سرمايه داری و دولت 
ھای سرمايه دار دنيا ھرکجا که يک لایر سود 
بيشتر آن ھا اقتضا کند در اخراج کارگران و در 
اعمال تمامی اشکال ستمگری و جنايت عليه 
زندگی توده ھای کارگر ھيچ ترديدی به خود راه 

  . نخواھند داد

  ٢٠٠٨اوت 

  
  

 تمزد کارگران چينی و خروج آديداس از چينافزايش دس
بر اساس آنچه که روزنامه ھا نوشته اند سطح 
دستمزد کارگران چينی در طول شش ماھه 

افزايش يافته % ١٨نخست سال جاری حدود 
نياز به توضيح نيست که اين افزايش در . است

عالم واقع ھيچ تاثيری در سطح معيشت و 
شته و نمی امکانات اجتماعی کارگران ندا

. دليل آن روشن است. توانسته است داشته باشد
سيرجھشی فزونی قيمت کاالھای اوليه مورد 
نياز کارگران در ھمه جای دنيا و از جمله در 
چين سطح دستمزدھای واقعی را به شدت تنزل 

% ١٨و ميزان گرانی کاالھا بيشتر از  داده
با ھمه اين ھا، تراست . افزايش مزدھا بوده است

يم آلمانی آديداس توليد کننده پوشاک و عظ
ومحصوالت ورزشی به محض مشاھده ھمين 
افزايش اسمی و کاذب دستمزدھای کارگران 
يکباره تصميم به خروج سرمايه ھای خود از 
چين و انتقال آن ھا به حوزه ھای دارای نيروی 
!! کار ارزان تر و شبه رايگان تر گرفته است

تراست آديداس در مدير » ھربرت ھايندر«آقای 
يک گفتگوی مطبوعاتی با وقاحتی که در عين 

بی نظير بودنش خاص تمامی سرمايه داران دنيا 
است می گويد شرکت تحت مالکيت و مديريت 
وی قادر به تحمل ھيچ افزايش دستمزدی برای 
ھيچ کارگر چينی نيست و به ھمين دليل سرمايه 
و  ھای خود را به کامبوج، ھند، ويتنام، الئوس

  !! جاھای ديگر منتقل می کند

  ٢٠٠٨اوت 
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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 . را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيم سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت

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. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .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 . ده استاين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامبا 
اکنده و محلی به مبارزه برای پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پر. 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 . لبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطا

، 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  - طح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به س

  . 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 . کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که
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 . ند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اندکرده ا
کارگر در . الش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چ. 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
ی است که 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 ا

  . 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 ١٠٠قوق ثابتی به مبلغ سال بايد از ح ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .گران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کار. 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. ری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگ - 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 دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد بھداشت - 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
  . قبت قرار گيرندھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مرا -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

  . برداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برا -  
  .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  -  

  .ايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -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
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سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

طور روزمرهه ب) منطقه تهران(کارگری 
به روز شده و اخبار جديد کارگری در 

 .گردد آن منتشر می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی
 :ود را به آدرس زير بفرستيدخ

  

hamaahangi@gmail.com   
  

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

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


