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 :اين شماره در

  ٢ص کودکان کار و خيابان، محصول سرمايهـ
  ٣ص صد ھا کارگر توليد کننده روی در خطر اخراج ـ
 ٣ص سرمايه و بی ارزشی جان کارگر ـ
  ۴ص کارگران درجه دو آمريکايی ـ
 ۵ص اعتصاب صدھا ھزار کارگر در ھند ـ
 ۵ص اعتراض معلمان لرستان در مقابل مجلس سرمايه ـ
 ۵ص نفر رسيد ٢٨شمار کارگران مقتول در معادن چين به  ـ
تبديل فروشگاه ھای کفش ملی به بانک و رستوران و بيکاری ھزاران  ـ

 ۵ص کارگر
 ۶ص »امام خمينی«کشته شدن يک کارگر در بندر  ـ
 ۶ص پای درد دل يک کارگر ـ
 ٧ص ھا چه می کنند؟با کارگران شھرداری  ـ
  ٧ص بوکان» خاتم االنبياء« تعويق دستمزدھای کارگران در  ـ
 ٨ص کرج» نيروفران« اعتصاب طوالنی کارگران  ـ
  ٨ص کارگر ديگر در معادن چين ١٧کشته شدن  ـ

 ٨ص ستگیکارگران صنايع فوالد و چشم انداز تيره بازنشـ
  ٩ص تعويق مطالبات معلمان بازنشسته ـ
  ٩ص کارگران صنايع مخابرات راه دور به حمايت نياز دارند ـ
  ٩ص ھمبستگی کارگران دايملر آلمان با کارگران آمريکايی ـ
  ١٠ص از صدرای بوشھر تا صدرای مازندران درچنگال طاعون بيکاری ـ
 ١١ص !دادستان سرمايه و دعوت کارگران به دادخواھی  ـ
 ١١ص از زبان يک کارگر زن در چينی اشکان! بدون شرح ـ
 ١٢ص اعتصاب کارگران نيشکر در گويان ـ
  ١٢ص رھايی از بيکاری درگرو اعمال قدرت عليه سرمايه است ـ
 ١۴ص خ و فرنخ قزويناعتصاب کارگران در نازن ـ
 ١۴ص ادامه اخراج کارگران چينی اشکان ـ
 ١۴ص آخرين خبر مبارزات کارگران الستيک البرز ـ
 ١۵ص ادامه مبارزه کارگران در صندوق نسوز کاوه ـ
  ١۵ص اعتصاب غذای معلمان در الجزاير ـ
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 کودکان کار و خيابان، محصول سرمايه
مدير کل سازمان بھزيستی استان تھران از رشد دو برابری کودکان خيابانی « 

 »استان طی زمان سپری شده سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد
  )روزنامه ھا( 

افزايش بی عنان بيکاری ھا، سير صعودی بی مھار بھای مواد غذايی و 
ی، باالرفتن سرسام آور اجاره خانه و بھای دارو و نيازھای اساسی زندگ

درمان و ويزيت پزشک و وروديه بيمارستان ھا، فوران ھولناک شھريه 
مدارس ودانشگاه ھا، شتاب ديوانه وار بھای آب و برق و گاز و بنزين و 

به  ھزينه اياب و ذھاب، زندگی کارگران را به گونه بسيار دھشتناکی
سه سال پيش از اين، مرکز آمار دولت سرمايه در . چھارميخ کشانده است

سالنامه آماری خود اعالم کرد که متوسط ھزينه ساالنه زندگی يک خانوار 
سالی که گذشته است  ٣در طول . تومان است ۵ ٩٢۴ ٢٠٠شھری در ايران 

شاخص گرانی بھای کاالھا و نيازھای اوليه زندگی در دنيای واقعيت ھا، و نه 
ر دروغ و عوامفريبانه نھادھای دولتی سرمايه، ھيچ سالی درگزارشات سراس

معنای ساده اين ارقام آن است . کمتر نبوده است% ٢٠در قياس با سال قبل از 
 ٢٠٠بالغ بر  ١٣٨۴که متوسط ھزينه ساالنه يک خانوار شھری اگر در سال 

ميليون تومان، در سال  ٧تومان بوده است در سال بعد به بيش از  ۵ ٩٢۴
و نيم ميليون تومان و باالخره در سال جاری از  ٨به چيزی باالتر از  ١٣٨۶

حاصل تقسيم رقم اخير . ھزار تومان بيشترشده است ٣٠٠ميليون و  ١٠رقم 
ماه سال به طور ملموس و آماری به ما می گويد که در شرايط حاضر  ١٢بر 

اعالم کرده حتی بنا به آنچه که نھادھا و نمايندگان رسمی دولت سرمايه داری 
نفره شھری در جامعه ما برای ھر ماه، از ۴اند، ھزينه زندگی يک خانوار 

مرکز آمار سرمايه در تعيين ميزان ھزينه . ھزار تومان کمتر نيست ٨۶٠
ً نيازھای معيشتی اجتناب ناپذير ساکنان عادی جامعه و از جمله  زندگی طبعا

. خود قرار داده است چند ميليون خانوار کارگری کشور را مبنای محاسبات
در ھيچ کجای گزارش اين نھاد گفته نشده است که نقطه عزيمت آمارگيری، 

در فھرست . ھزينه ھای زندگی اين و آن سرمايه دار يا دولتمرد ميلياردر است
 کاالھای مورد اشاره آن ھا رديف خاصی برای اتوموبيل ھای ضد گلوله،

پيماھای شخصی، کشتی ھای ويالھای مجلل، آسمانخراش ھای عظيم، ھوا
آب و . اختصاصی، شمار کثير محافظان و نوع اين ھا ھم اصالً ديده نمی شود

برق و نان و اياب و ذھاب و خوراک و پوشاک، آن ھم در سطحی بسيار 
معمولی و به ميزان ميانگين، کل کاالھا و مايحتاجی است که آنان در نظر 

مرکز آمار دولت . ی آن ھا تعيين کرده اندگرفته اند و ارقام باال را بر پايه بھا
 سال قبل ٣سرمايه با محاسبه ای بر اين منوال متوسط ھزينه زندگی را برای 

تومان اعالم کرده است و ھمين رقم با محاسبه نرخ تورم ساالنه  ۵ ٩٢۴ ٢٠٠
  . ھزار تومان می زند ٨۶٠به طور واقعی سر به مبلغ  ١٣٨٧در سال 

ه اين داده ھای واقعی، سری به واقعيت ھای زمخت حال پس از مرور کوتا
اولين پرسش اين . زندگی ده ھا ميليون انسان کارگر و خانواده ھای آنان بزنيم

است که به راستی کدام خانوار کارگری در کدام نقطه اين جامعه از يک 
مگر نه اين است که ! ھزار تومانی بر خوردار است؟ ٨۶٠درآمد ماھانه 
کارگران ايران دستمزد % ٧٠ار بارھا اعالم کرده است که شورای عالی ک
ھزار تومان می گيرند؟ مگر نه اين است که ھمين  ١٠٠تا  ۵٠ماھانه ای ميان 

کارگران با ھمين دستمزد بايد کل مخارج زندگی يک خانوار را بپردازند؟ 
ھزار تومان در ماه می گيرد، بر  ۵٠کارگر متاھل و صاحب فرزندی که 

ً اعالم کرده است ھر ماه حدود اساس آن ھزار  ٨٠٠چه دولت سرمايه رسما
اين رقم کسری برای کارگران متاھل . تومان کسری مخارج اوليه زندگی دارد

ھزار  ٧۵٠ھزار تومان می گيرند چيزی حدود  ١٠٠و صاحب فرزندی که 
فرض کنيم که بخشی از جمعيت چند مليونی توده کارگر در ماه . تومان است

ھزار  ۶۶٠حتی اين ھا ھم برای ھر ماه . ار تومان دريافت کنندھز ٢٠٠
مفروضات خود را باز ھم ادامه . تومان کسری نيازھای اوليه زندگی دارند

شايد اينجا و آنجا کارگرانی پيدا شوند که بھای ماھانه نيروی کارشان . دھيم

نيز حتی در اين صورت . ھزار تومان باشد ٣۵٠ھزار تومان و شايد ھم  ٣٠٠
  . ھزار تومان کسری دارند ۴٠٠ آن ھا ھر ماه

اگر طبق انچه دولت سرمايه اعالم کرده يک . سئوال بعدی را مطرح کنيم
خانوار شھری درجھنم سرمايه داری ايران برای گذران زندگی معمولی خود 

ميليون افراد  ۵٠ھزار تومان نياز دارد پس  ٨۶٠به درآمد ماھانه ای برابر با 
ای کارگری اين جھنم با دستمزدھای ماھانه باال چگونه زندگی می خانواده ھ

کنند؟ در ھمين جا اين را نيز به خاطر بياوريم که بيش از ده ميليون کارگر به 
کدام منطق و  :سئوال بعدی . کلی بيکارند و فاقد ھر نوع ممر معاش ھستند

ی کنند ميليون جمعيت کارگری تحمل م ۵٠آنچه را که اين  مالک و عرف
زندگی نام می نھد؟ اين زندگی جز گرسنگی، حقارت، فقر، بدبختی، آوارگی، 
ذلت و سيه روزی چه چيز ديگری است؟ ھنگامی که عظيم ترين بخش اين 

بھای نيازھای اوليه زندگی خود را ھم % ٢۵ميليونی حتی  ۵٠جمعيت 
ی يک آنچه که نياز حتم% ٧۵ندارند، وقتی که در بھترين حالت باز ھم از 

زندگی بسيار ساده انسانی است به کلی محرومند، در اين صورت جز سوختن 
و خاکستر شدن در ميان شعله ھای آتش توحش و بربريت سرمايه چه چيز 

  ديگری برای اين توده عظيم چند ده ميليونی باقی مانده است؟ 

در شروع صحبت ديديم که شمار کودکان کار و خيابان در طول يک سال 
اين کودکان به کدام خانواده ھا تعلق دارند؟ کودکان . برابر شده است ٢گذشته 

وزرا و نمايندگان و سرمايه داران کارخانه دار و تاجران بازار و دولتمردان 
سرمايه؟ آيا کودکان خانواده ھايی که دستمزد نان آور آن ھا در بھترين حالت 

نيست جز خيابانی شدن و  نيازھای اوليه زندگی آن ھا %٧٠ھم قادر به تامين 
اجبار به کار سخت و استثمار شدن در بيغوله ھای کشنده توليد سود برای 
سرمايه سرنوشت ديگری دارند؟ مادرانی که تازه اگر ھمسران شاغل داشته 

مايحتاج اوليه زندگی خود % ٧٠باشند در عين دو شيفت کار در خانه باز ھم 
مان بمانند؟ در طول سال ھای اخير را کم دارند چگونه از خطر فحشا در ا

شمار دانش آموزان دبستانی در جامعه به صورت حيرت آوری کاھش يافته 
چرا؟ زيرا بخش وسيعی از کودکان خانواده ھای کارگری زير فشار . است

فقر و گرسنگی و خطر مرگ ناشی از گرسنگی به جای مدرسه و درس و 
ه را پيش گرفته اند و يا به آموزش راه سالخ خانه ھای توليد سود سرماي

  . کودکان خيابانی تبديل شده اند

ميليون جمعيت کارگری  ۵٠سئوال بعدی اين است که چرا چنين است؟ چرا 
ھزار  ۵٠ھزار تومانی در ماه فقط  ٨۶٠به جای داشتن يک حداقل معيشتی 

ھزار تومان يا اندکی بيشتر از اين ھا به  ٢٠٠ھزار تومان،  ١٠٠تومان، 
بھای نيروی کار دريافت می کنند؟ برای يافتن پاسخ، الزم نيست راه  عنوان

در گزارش ھای مرکز آمار دولت سرمايه پاسخ اين سئوال ھم . دوری برويم
در ھمان سال . به صورت بسيار عريان در برابر ديدگان ما قرار می گيرد

ميليون نفر در بخش ھای صنعت و  ٧که قبالً اشاره کرديم، حدود  ١٣٨٣
از . معدن و کشاورزی و صيد و حمل و نقل و فروشگاه ھا کار می کرده اند
بقيه . اين تعداد به طور قطع يک ميليون را غيرکارگران تشکيل می داده اند

ميليارد تومان  ١۵١  ۴١٩ ميليون کارگر در ھمين سال بيش از ۶آنان يعنی 
قم دوم را به رقم اگر ر. اضافی برای طبقه سرمايه دار توليد کرده اند ارزش

اول تقسيم کنيم می بينيم که درقبال کار ھرکدام از اين کارگران مستقل از مولد 
ميليون تومان سود خالص نصيب صاحبان سرمايه  ٢۵و غيرمولد بيش از 

ميليون تومان  ٢به  ٨٣کارگری که کل دستمزد ساالنه اش در سال . شده است
ميليون تومان سود توليد کرده  ٢۵ھم نمی رسيده است، برای سرمايه دار 

 اين کارگر در ھمان سال برای گذران زندگی خود و خانواده اش به. است
برابر اين مبلغ توليد کرده  ۴او بيش از . تومان نياز داشته است ۵ ٩٢۴ ٢٠٠

تومان آن نيز به صورت  ٩اما از ھر صد تومان ارزشی که آفريده است حتی 
تومان آن سود  ٩٠بيش از . سيده استبھای نيروی کار به دست وی نر
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پيداست که فرزند اين کارگر به کودک کار و خيابان . سرمايه دار شده است
مثل روز روشن است که شمشير فحشا باالی سر زن و دختر . مبدل می شود
دولت سرمايه طی چند سال گذشته زمين و زمان را از بگير و . او می چرخد
سال  ٢٧در ھمين سال ھا و از . آکنده است »اراذل و اوباش« ببند و بکش 

به جرم فساد و فحشا و اعتياد به  قبل از آن تا امروز ھر سال ھزاران نفر را
نظام سرمايه داری جنايتکارترين و . دار آويخته يا سنگسار کرده است

کل اين انسان ھا که شمار آنان به . بشرستيزترين نظام اجتماعی تاريخ است
صد ھزار افزون است از درون خانواده ھای کارگری، زير  طور قطع از چند

فشار فقر و گرسنگی ناشی از استثمار بربرمنشانه سرمايه به منجالب فساد و 
سرمايه داری و دولت آن نخست اين انسان ھا . اعتياد و فحشا پرتاب شده اند

ھا  و سپس ھم آن را با منجنيق توحش استثمار به باتالق تبھکاری پرتاب کرده
را که خود به اين روز انداخته است به تازيانه و زندان و طناب دار و چاله 

  . سنگسار سپرده است

پس سرمايه يعنی رابطه خريدوفروش نيروی کار برای توليد سود است که با 
حال پرسش . بشريت کارگر و فرودست چنين کرده است و چنين می کند

ان، ما استثمار شوندگان، ما توليد بسيار اساسی اين است که راه حل ما کارگر
ميليون، ما انسان ھای  ٢ميليونی با دستمزدھای کمتر از  ٢۵کنندگان سودھای 

ھزار تومان برای ھزينه معاش ماھانه اما بيکار و بدون ھيچ  ٨۶٠نيازمند 
ھزار تومانی چه راه حلی  ٢٠٠ درآمد يا در بھترين حالت دارای دستمزدھای

از جمله افزايش فاجعه بارجمعيت کودکان کار وخيابان در قبال اين وضعيت 
فکر ! که چه شود؟ که به ھرحال زنده باشيم؟! داريم؟ می خواھيم تحمل کنيم؟

عالی ترين . زنده بودن و زندگی داشتن و زندگی کردن بسيار عالی است
اما کدام زندگی؟ . تا اينجا حرفی نيست. ما طالب مرگ و نابودی نيستيم. است
به . بی ھيچ ترديدی شايسته ھر نامی ھست جز زندگی ھم اکنون داريمآنچه 

» زندگی« جرات می توان گفت که اکثريت عظيم ما کارگران حالمان از اين 
و اين ھيچ معنايی ندارد جز . به ھم می خورد و می خواھنيم سر به تنش نباشد

اين اين که ما ھمه طالب زندگی بھتری ھستيم و به طور روزمره برای 
اما بايد پذيرفت که حتما يک جای کار اشکال . زندگی بھتر ھم مبارزه می کنيم

برای يافتن اين اشکال بياييد . ما به نتيجه نمی رسد دارد که اين ھمه مبارزه
چه مبارزه ای؟ با کدام قدرت؟ چگونه؟ از : پيش از ھرچيز از خود بپرسيم 

سئواالتی است که پيش روی  چه راھی و با کدامين چشم انداز؟ اين ھا ھمه
ماست و اگر می خواھيم مبارزه ما با سرمايه به نتيجه برسد بايد به آن ھا 

منطقه (ما در کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری . جواب بدھيم
اين سئوال ھا را بارھا مورد گفتگو قرار داده ايم و به سھم خود به آن ) تھران

: خ ما به اين پرسش ھا چنين است خالصه پاس. ھا پاسخ داده ايم
را به پرچم مبارزه جاری خود  »منشورمطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران«

تشکلی ايجاد کنيم که قادر به تحميل . حول اين منشور متشکل شويم. تبديل کنيم
تشکلی که قدرت . اين منشور بر سرمايه داران و دولت سرمايه داری باشد

تشکلی ضد سرمايه . سرمايه به صف کند و به ميدان کشدطبقه ما را در مقابل 
داری و سراسری که آحاد طبقه ما در درون آن از حداکثر دخالتگری آزاد و 

تشکلی که در آن چند تا آدم را باالی سر . اثرگذاری و نفوذ برخوردار باشند
تشکلی که از سنخ . خود قرار ندھيم و خود به مجريان اوامر آن ھا مبدل شويم

سنديکا و اتحاديه و انجمن صنفی و حزب و از اين نوع دکان ھای بازار 
حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر به صورت شورايی  .سرمايه نباشد

از درون اين شوراھا اعتصاب کنيم و چرخ کار و توليد . متحد و متشکل شويم
رف کنيم و کارخانه ھای در حال تعطيل را تص. را بر سر سرمايه خراب کنيم

با . برنامه ريزی کار و توليد آن ھا را با قدرت شوراھای خود به دست گيريم
توسل به اعتصاب و تصرف کارخانه و ھمه اشکال ديگر مبارزه، مطالبات 

مبارزه خودانگيخته خويش را . تحميل کنيم روزمان را بر سرمايه و دولت آن
ھرچه شفاف تر سازيم و  افق مبارزات خود را. ھرچه خودآگاھانه تر سازيم

قدرت سياسی را به . راه رسيدن به ھدف نھايی را بيش از پيش روشن کنيم
. چنگ آوريم و به سوی دفن نظام سرمايه داری در گورستان تاريخ پيش رويم

در آن صورت ھر چه کار و توليد کنيم به معيشت و رفاه و اعتالی جسمی و 
طبقات و نابرابری و محروم  استثمار و. فکری ما اختصاص خواھد يافت

بودن از ھر نوع دخالت آزاد در سرنوشت کار و توليد و زندگی اجتماعی 
آن روز به معنای واقعی زندگی خواھيم کرد . برای ھميشه از بين خواھد رفت

 . و ديگر از کودکان کار و خيابان خبری نخواھد بود

  

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

ای ايجاد تشکل کميته هماهنگی بر
 )منطقه تهران(کارگری 

 ٨٧ مرداد ٣٠
  

 

 صد ها کارگر توليد کننده روی در خطر اخراج
کارخانه توليد فلز  ٣٠در استان زنجان حدود 

اين کارخانه ھا حدود چند صد . روی وجود دارد
کارگر را استثمار می کنند و بيشتر اين 

در . کارگران اکنون درخطر اخراج قرار دارند
ھای اخير قيمت روی بر خالف ساير  طول سال

محصوالت زير فشار رقابت ھای بين المللی و 
نوسانات بازار سرمايه داری کاھش يافته است، 
پديده ای که به طور معمول نرخ سود سرمايه 

داران را تحت تأثير قرار می دھد و رؤياھای 
شيرين آنان را برای کسب اقالم طاليی ارزش 

سرمايه داران صاحب . اضافی آشفته می سازد
کارخانه ھای روی با ھراس از ھمين مسئله 
يعنی باب طبع نبودن ميزان سودھا يک راست 
سراغ کارگران رفته اند و شمارزيادی از آنان 

آنان اعالم کرده اند که در . را اخراج کرده اند
صورت ادامه اين وضعيت روند بيکارسازی ھا 

نای مع. با سرعت بيشتری ادامه خواھد يافت
حرف آنان اين است که با کاھش ميزان سودھا 
آنان سرمايه ھايشان را به حوزه ھای پرسودتر 
 منتقل خواھند نمود و کارگران واحدھای کنونی

  . توليد روی را ھم اخراج خواھند کرد

 ٨٧ مرداد ٣٠

  

 سرمايه و بی ارزشی جان کارگر
ساله ای به نام مسعود بيک محمدی  ٣٣کارگر 

نعتی شمس آباد غرب برای که در شھرک ص
سرمايه دار صاحب يک کارخانه توليد در و 

پنجره کار می کرد در چاه سقوط کرد و کشته 
بر اساس گزارشات چاپ شده در روزنامه . شد

ھای رسمی دولت سرمايه و بنا به اعتراف 

مالک کارخانه، در محل کار اين کارگر چاھی 
آن متر وجود داشته که تنھا حفاظ  ١٢٠به عمق 

قطعه فلزی بوده است که با برخورد پای ھر 
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فردی ممکن بوده جا به جا شود به طوری که آن 
برای لحظه ای به . فرد به درون چاه سقوط کند

نوع نگاه سرمايه دار به جان اين کارگر که 
نمونه صددرصد خالص و اصيل و ناب نگاه 

انسانی . سرمايه به نيروی کار است توجه کنيم
ات روز در يک محوطه معين در تمامی ساع

 ١٢٠چاھی . کار می کند و استثمار می شود
خطر . متری در محل آمد و رفت او وجود دارد

سقوط اين کارگر در چاه ھميشه مطرح و 
اما جان اين کارگر برای . مفروض است

است که  صاحب سرمايه تا بدان حد بی ارزش
حتی گفتن يک کالم در باره وجود اين قتلگاه را 

   .او ضروری نمی بيند به

تا اينجا در مورد نوع نگاه سرمايه دار به جان 
اما ببينيم دولت سرمايه داری در . کارگر گفتيم

 رابطه با ھمين کارگر و جان او چه کرده است؟
بيک محمدی بر اساس نوشته ھمان روزنامه ھا 

صبح به درون چاه سقوط می کند اما  ١٠ساعت 
سقوط . ف می شودمتری چاه متوق ٣٠در عمق 

کارگر از طريق کسانی در محل کار به اداره 
آتش نشانی شھرک حسن آباد گزارش می شود و 

دقيقه در محل  ۴٠مأموران آتش نشانی پس از 
تيم نجات وقتی به محل حادثه . حاضر می شوند

وارد می گردد می بيند که فاقد ابتدايی ترين 
وسايل الزم برای نجات جان کارگر و بيرون 

کارگران مات و متحير ! کشيدن او از چاه است 
آنان ھيچ . در اطراف چاه به گفتگو می نشينند

نوع آموزشی برای اين قبيل کارھا نديده بودند و 
قادر به اقدامی برای نجات کارگر اسير حادثه 

مأموران موضوع را به اداره آتش . نبوده اند
تيم نجات تھران . نشانی تھران گزارش می کنند

بعد از ظھر، به  ۶و  ۵عت ھا بعد، حدود سا
طبق اظھارات ناظران، . محل حادثه می رسد

 و نيم ٣کارگر سقوط کرده در چاه تا ساعت 
زنده بوده و برای نجات خود تقال می کرده 

وقتی مأموران اين کارگر را از چاه . است
بيرون می کشند او جان خود را از دست داده 

عملکرد دولت سرمايه رفتار سرمايه دار و . بود
داری را درمورد جان کارگر کنارھم قرار 

آيا به راستی جنايتکارانه تر، دژخيمانه . دھيد
تر، درنده تر و بشرستيزانه تر از اين می توان 
به يک انسان به جرم کارگر بودن نگاه کرد؟ در 
نظر بياوريد که در ھمين جامعه برای حفظ جان 

از نظام  يک دولتمرد که کاری جز حفاظت
بشرستيز سرمايه داری نمی کند چگونه 
ميلياردھا ميليارد محصول کار و زحمت و 
استثمار انسان ھای کارگر صرف محافظ و 
ماشين ھای ضدگلوله و نيروھای ويژه و ھمه 

  . ساز و برگ ھای ديگر می شود

  ٨٧ مرداد ٣٠

 

 کارگران درجه دو آمريکايی
يکايی را اقتصاد بحرانی آمريکا ميليون ھا آمر

به صف کارگران پاره وقت که شديدا مورد 
معموال به . استفاده قرار می گيرند، رانده است

کارگران پاره وقت نسبت به کارگران تمام وقت 
دستمزدی کمتری پرداخت می شود و آن ھا 

ديگر اين که با آن ھا به . امتيازات کمتری دارند
عنوان کارگر درجه دو، که زمانی طوالنی است 

ه بخشی ويژه از نيروی کار را تشکيل می ک
در چند سال اخير، آن ھا . دھند، رفتار می شود

ھمراه با کارگران فصلی تقريبا بيش از يک 
. چھارم نيروی کار آمريکا را تشکيل داده اند

اغلب . زن ھستند بسياری از کارگران پاره وقت
آن ھا برای کمک به درآمد خانواده کار می 

از آن ھا انتخاب ديگری جز قبول بسياری . کنند
پاره وقت ندارند، زيرا مشاغل تمام  کارھای

وقت يا امکاناتی که آن ھا بتوانند ھنگام کار، 
کودکان خود را برای مراقبت در آن جا بگذارند 

با اين ھمه، آن ھا کارھای . در دسترس ندارند
اصوال تمام . تمام وقت را ترجيح می دھند

ه از وضعيت درجه دو بودن کارگران مايل اند ک
در بسياری از جاھا، برای مثال، . خالص شوند

پاره وقت ھا برای ھمان مقدار کاری که تمام 
وقت ھا انجام می دھند دستمزد کمتری می 

کارفرمايان تنھا برای کمتر از نيمی از . گيرند
کارگران پاره وقت بيمه درمانی و بازنشستگی 

٪ اين ٥٠ يعنی بيش از( پرداخت می کنند 
کارگران ھيچ گونه بيمه و يا بازنشستگی ندارند 
و تا حدودی می توان آن ھا را با کارگران 
قراردادی و سفيد امضا در ايران مقايسه 

کم پيش می آيد که اتحاديه ھا در برابر ). م.کرد
اعمال مستبدانه کارفرمايان از کارگران پاره 

اين کارگران امنيت شغلی . حمايت کنند وقت
آن ھا برای ترقی در راه . بسيار کمتری دارند

دستيابی به شغلی با درآمد باالتر يا اصال شانس 
اشتغال . ندارند يا شانس بسيار کمتری دارند

گسترده کارگران به مشاغل پاره وقت ھم چنين 
بار پرداخت کنندگان ماليات را افزايش می دھد 

زيرا تنھا کارگران بخش ھای مختلف ھستند ( 
از دستمزدشان  دون کم و کاست و سرھرماهکه ب

ماليات کسر می شود و به صندوق دولت واريز 
برای سرمايه داران مسئله طور . می گردد

آن ھا به شيوه ھای مختلف از . ديگری است
پول تعميرات و . پرداخت ماليات طفره می روند

ايجاد دفاتر جديد و مدرن، پول وسايل حمل و 
رکاران به صورت خريد نقل مديران و دست اند

اتومبيل ھای آخرين سيستم، کمک ھايی که به 
احزاب يا نمايندگان مجلس برای استفاده از آن 
ھا جھت مقاصد خود می کنند، کمک ھای 
خيريه که با بوق و کرنا در مطبوعات اعالم می 
شود؛ ھمه و ھمه به حساب ماليات نوشته می 

ند می شود و از ميزان مالياتی که بايد بپرداز
زيرا محروميت کارگران پاره وقت از ). م. کاھد

بيمه و امتيازات ديگر آن ھا را مجبور می کند 
که به کمک ھای دولتی در اين زمينه ھا مثل 
مراقبت بھداشتی و ساير خدمات ضروری 

قابل ذکر است که دولت ھا ( دولتی روی بياورند
موظفند برای ھمه شھروندان امکانات بھداشتی 

با کيفيت خوب فراھم سازند و ھيچ  رايگان
انسانی نبايد به دليل بيکار بودن يا پاره وقت 
بودن يا خانه داربودن از بھداشت و بيمه درمانی 

  ).م.محروم باشد

يک گزارش جديد در نيويورک تايمز تخمين می 
 ٤زند که در ماه ھای اخير کار تمام وقت حدود 
شده  ميليون آمريکايی به کار پاره وقت تبديل

از سال  چنين کاھشی در کار تمام وقت. است
اين . به اين سو بی سابقه است ١٩٥٠ھای دھه 

امر دامن بيش از پنج ميليون آمريکايی را گرفته 
است، يعنی کارگرانی را که ساعات کارشان 
تقليل يافته است و يا کارگرانی که کوشش ھای 
شان برای دستيابی به مشاغل تمام وقت به نتيجه 

کارگرانی که  ١٩٩٥از سال . ی نينجاميده استا
به طور ناخواسته به کارگران پاره وقت تبديل 
. شده اند بيش از ھر زمان ديگر بوده است

کارفرمايان با اين ھدف که از توفان ھای 
اقتصادی ای که به کشور می تازد بگذرند، 

آن ھا . ساعات کار کارگران را کاھش داده اند
ان می دھند که کارکنانشان با اين کارشان امک

به کارگران می (حداقل شغل خود را حفظ کنند 
گويند که برای حفظ مشاغل شان آن ھا دست به 
اين کار زده اند يعنی اين کار را لطف خود به 

البته اين کار ). م.کارگران نشان می دھند
برای  -دستمزد کارگران را کاھش می دھد

زدھا را به بسياری از کارگران اين امر دستم
بسياری . نصف يا بيشتر از نصف تقليل می دھد

از کارگران با نارضايتی و با اين اميد که با 
رشد اقتصاد دوباره به سرکار برگردند کاھش 
ساعات کار و يا مرخصی بدون حقوق را به 

. ديگران حق انتخاب ندارند. اجبار می پذيرند
اول ساعات کارشان کاھش می يابد و سرانجام 

ھمين است که  - کارشان خاتمه داده می شود به
تايمز می . ھست و چون و چرايی در آن نيست

نويسد، کارشناسان بسياری پيش بينی می کنند 
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که اگر اقتصاد به زودی بھبود نيابد نه فقط 
جمعيت کارگران پاره وقت افزايش خواھد يافت 
بلکه شاھد بيکارسازی ھای بسيار بيشتری 

      .خواھيم بود

  ريده ثابتیف

  ٢٠٠٨اوت 

  zNet:منبع 

  :نويسنده گزارش 

Dick Meister  اھل سانفرانسيسکو است و نيم
که به عنوان خبرنگار مسايل  قرن است

  .کارگری و ويراستار مقاالت کار می کند

  

 اعتصاب صدها هزار کارگر در هند
 کارگران ھمه جھان از فشار استثمار سرمايه،

و فقر و زندگی ذلت بار  گرسنگی و بی حقوقی
گرانی . در نظام سرمايه داری به ستوه آمده اند

بھای ارزاق و نيازھای اساسی زندگی ھمه جا 
بيداد می کند و سرمايه داران سراسر دنيا بار 
سنگين تناقضات ذاتی سرمايه و بحران ھای 
اجتناب ناپذير شيوه توليد سرمايه داری را به 

زندگی توده ھای  بيرحمانه ترين شکلی بر سطح
اين تعرض و تجاوز . کارگر سرشکن می سازند

در بخشی از جھان، در کشورھای آسيايی، 
آفريقايی، آمريکای التين و اروپای شرقی از 

مبارزه کارگران نيز . ھمه جا ھولناک تر است
در اين کشورھا بسيار حادتر و گسترده تر و 

ھمين چند ماه پيش شاھد بوديم . توفنده تر است
که صدھا ھزار کارگر در مناطق مختلف ھند 

آنان . چرخ کار و توليد را از کار انداختند
برای تحقق . خواستار افزايش دستمزد بودند

. خواسته ھايشان به کارخانه ھا ھجوم بردند
کارفرمايان را به گروگان گرفتند و با اعمال 
. قدرت برای گرفتن مطالبات خود تالش کردند

مار کثير ھمزنجيران آنان ھمان کارگران و ش
اينک بار ديگر با خواست افزايش دستمزد دست 

آنان اعالم کرده اند که . به اعتصاب زده اند
ساعت ھمه مراکز کار را در تعطيل  ٢۴برای 

کامل فرو خواھند برد و در صورت سرپيچی 
کارفرمايان مبارزه را در سطحی وسيع تر ادامه 

ور بيانيه احزاب چپ ھند با صد. خواھند داد
  . ازاعتصاب کارگران حمايت کرده اند ھايی

 ٢٠٠٨اوت 

  

  

 اعتراض معلمان لرستان در مقابل مجلس سرمايه
در طول سال ھای اخير پيوسته شاھد اشکال 
مختلف مبارزات معلمان عليه قراردادھای 
موقت کار، سطح نازل دستمزدھا، فقدان ھرنوع 

و تضمين شغلی، بی ثباتی کامل امور معيشتی 
ھمه بی حقوقی ھا و درد و رنج ھای ديگر 
ناشی از زندگی کارگری در درون جھنم 

آنچه در سراسر جامعه و . سرمايه داری بوده ايم
در تمامی حوزه ھای کار و توليد زير نام 
قراردادھای موقت بر توده ھای کارگر تحميل 
می گردد، در مدارس و در مورد اين بخش 

» حق التدريس«  عظيم طبقه کارگر با اصطالح
ھيچ ماھی نگذشته است که . بيان می شود

جمعيت کثيری از معلمان از اقصی نقاط جامعه 
به تھران نشتابند و با اجتماع خويش در مقابل 
نھادھای دولتی و کارگرستيز سرمايه دست به 

اين . اعتراض و ابراز خشم و نارضايی نزنند
ھفته، خيابان ھای تھران شاھد حضور وسيع 

مان مناطق لرستان در مقابل مجلس سرمايه معل
شرکت کنندگان در اين اجتماع به نمايندگی . بود
معلم ھمزنجير خود در استان لرستان  ١۴٠٠از 

يا در واقع به نمايندگی از چند ده ھزار معلم در 
سراسر ايران فرياد می زدند که قادر به تحمل 

آنان در قبال کار سخت و . وضع موجود نيستند
فرسای خويش خواستار افزايش  طاقت

دستمزدھا، الغای کامل قراردادھای موقت، 
  . تضمين اشتغال و زندگی بھتر ھستند

 ٨٧ مرداد ٣٠

  

  

 نفر رسيد ٢٨شمار کارگران مقتول در معادن چين به 
نھادھای دولت سرمايه داری چين امروز اعالم 

کارگر ديگر را از زير آوار  ١١کردند که جسد 
ديروز در خبرھا . ه اندمعدن بيرون کشيد

خوانديم که چند قدم آن سوتر از محل برگزاری 
 ١٧ميليارد دالری المپيک در چين  ۴٨مراسم 

کارگر در بدترين شرايط کاری و به دليل 
اجتناب سرمايه داران از تأمين حداقل امکانات 
ايمنی در زير توده عظيم خاک فرو ريخته از 

روزنامه  .معدن جان خود را از دست داده اند
ھای چين امروز اعالم کردند که شمار کشته 

آن ھا نوشته اند . شدگان از رقم فوق بيشتر است
که جسد ھفت کارگر ديگر نيز در کنار اجساد 

چين در . ھمزنجيران ديگر آن ھا پيدا شده است
طول سال ھای اخير شاھد رشدی غول آسا در 
. حوزه ھای مختلف سرمايه گذاری بوده است

سرمايه بيشتر انباشت شده ، ھر چه ھر چه 

سرمايه داری چين نيرومندتر شده ، ھر چه 
کارگران چينی سرمايه ھای عظيم تری توليد 
کرده اند، بر شمار قربانيان آنان نيز افزوده شده 

ھيچ ماھی نمی گذرد که مراکز کار و . است
 توليد چين شاھد کشتار کارگران به خاطر تامين

  . اشدسرمايه نب سودآوری

  ٢٠٠٨اوت 

  

تبديل فروشگاه های کفش ملی به بانک و رستوران و بيکاری 
 هزاران کارگر

کفش ملی در مالکيت نھادی دولتی به نام 
البته اکنون . قرار دارد» سازمان بازنشستگی«

شرکت کفش ملی خود کفش توليد نمی کند و 

سايپا فروخته  محل کارخانه آن نيز به شرکت
ون به نام کفش ملی وجود آنچه اکن. شده است

دارد، فروشگاه ھای کفش ملی در سراسر 

کشور است که کفش ھايی را که با نام تجاری 
کارخانه و کارگاه  ١٠٠در » کفش ملی«

. خصوصی توليد می شوند به فروش می رسانند
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اکنون سازمان بازنشستگی به عنوان مالک 
فروشگاه کفش ملی  ٢٧۴کفش ملی می خواھد 

ور را به صاحبان بانک ھا و در سراسر کش

به اين . رستوران ھای زنجيره ای بفروشد
ترتيب، اين فروشگاه ھا به بانک و رستوران 

 ١٠٠ھزار کارگری که در  ۵تبديل می شوند و 

کارخانه بزرگ وکوچک کفش کار می کنند، 
 ٨٧ مرداد ٢٩. ھمه بيکار می شوند

  

 »امام خمينی«کشته شدن يک کارگر در بندر 
ھنگام کار  »امام خمينی« کارگران بندر يکی از

برای سرمايه داران دچار سانحه شد و جان خود 
او در قسمت تخليه و بارگيری . را از دست داد

کار می کرد و مجبور بود با حداکثر شتاب برای 
سرمايه داران و . اتمام به موقع کار تالش کند

صاحبان شرکت ھای سرمايه گذاری موسوم به 
ی ھر کارگری را که با حداکثر مقاطعه کار

سرعت کار نکند و برای افزايش سود سرمايه 
به بيشترين ميزان ممکن خود را نفرسايد نيروی 
کار مناسب و مطلوب خويش نمی دانند و مايل 

کارگران بنادر عموماً در . به ادامه کار او نيستند
آنان فقط . دل چنين وضعيتی کار می کنند

مثل ھمه کارگران ديگر  استثمار نمی شوند بلکه

بايد برای قبوالندن خويش به عنوان برده 
مزدی، برای فروش نيروی کار خود و برای 
اجابت تقاضای فروش نيروی کارشان در بارگاه 
ملکوتی سرمايه به ھمه جانفشانی ھا، ھمه 
ايثارگری ھا و از ھست و نيست گذشتن ھا ھم 

صادق محمدی کارگر بندر امام . توسل جويند
او بايد با ھمه . چار اين وضعيت رقت بار بودد

توان و حداکثر سرعت کار می کرد تا کار تخليه 
او زير فشار اين . را ھر چه زودتر انجام دھد

الزامات داشت آخرين قطعات محموله ھای 
کشتی را جمع می کرد که ناگھان تريلی حامل 

صادق محمدی جان به . بار او را زير گرفت
افراد خانواده او ھم . پردصاحبان سرمايه س

اما به نظر می رسد . تسليم تيغ گرسنگی شدند
به احتمال زياد . فاجعه به اين ھا خالصه نشود

را به جرم قتل او دستگير و زندانی  تريلی راننده
او ھم از نان درآوردن خواھد افتاد . خواھند کرد

و خانواده اش ھمراه خانواده محمدی به باتالق 
اما قاتل صادق . واھد رفتگرسنگی فروخ

محمدی نه راننده تريلی بلکه صاحبان سرمايه و 
  . ھستند دولت سرمايه داری

 ٨٧ ادمرد ٢٩

  

  

 پای درد دل يک کارگر
ايران تابلو کارخانه ای است که تابلوھای نئون 
مورد نياز صنايع و فروشگاه ھا و مراکز ديگر 

اين کارخانه اکنون در معرض . را توليد می کند
طيل است و خطر بيکاری ھمه کارگرانش را تع

يکی از اين کارگران در مصاحبه . تھديد می کند
  :با يک خبرنگار می گويد

ً کارخانه را فلج کرده اند«  -  نه تنھا اين . واقعا
. کارخانه را بلکه تمامی کشور را فلج نموده اند

من از ھمه جا خبر دارم، وضعيت در شھرستان 
کارخانه ايران تابلو . تھا از اين ھم بدتر اس

شب و روز کار داشت، ما پنج شنبه و جمعه ھم 
اما از عيد تا حال بيشتر بيکار . کار می کرديم

  ».مواد اوليه الزم برای کار را نداريم. ھستيم

وضعيت خيلی خراب است، علت اين «  - 
وقتی . وضعيت خراب تحريم اقتصادی است
% ٩٠. جنس وارد نمی شود، توليد می خوابد

کل پروژه ھايی که در دست ماست سفارش 
ما جنس . سکوھای نفتی وگاز و پتروشيمی است

  » .نداريم و قادر به توليد تابلو نيستيم

علت فقط سياست ھای غلط و ضدکارگری «  - 
تحريم اقتصادی ھمه تمامی بارش . دولت است

بر ما تحميل شده است و کارگران را بدبخت 
چشم کارگر می  دود تحريم ھا به. کرده است

  » .رود

پول سرمايه ھای ملی ما به جيب خودشان «  - 
. ما معادنی مثل مس سرچشمه داريم. می ريزد

آن  پول و ثروت. تمام کوه ھای آنجا طالست
کوه ھا کجاست؟ به جيب چه کسانی می ريزد؟ 

به جيب خودشان، به حساب ھای بانکی 
تحريم ھا باعث بيکاری شده اند، اين . خودشان

فحشا و . کود بيکاری جوانان را در پی داردر
فساد و قتل و اعتياد و خودکشی ھم از بيکاری 

آمار اين وقايع سرسام . جوانان ناشی می شود
. ھيچ کجا به آنھا اشاره نمی شود. آور است

جوانی که بيکار است چه کار کند؟ مجبور است 
خانه مردم را بزند تا شکم زن و بچه اش را 

پدر تا کی می تواند دست خالی يک . سير کند
  »برود خانه؟

من يک ھمکار داشتم که راننده مينی بوس «  - 
تصادف می کند و از شانس او سه نفر در . بود

مجبورشد مينی . اين تصادف فوت می کنند
او آمده . بوسش را بفروشد و پول ديه را بدھد

بود کارخانه، مثل ابر بھار گريه می کرد و می 
م بخت دارد و نمی داند چه گفت سه دختر د

  » .خاکی به سر خود بريزد

فقر باعث . اين ھا ھمه فشار روحی است«  - 
طرف يا از فشار . اين ھمه بدبختی شده است

زندگی سکته می کند، يا جانش به لب می رسد 
اين شرايط روز به روز . و خودکشی می نمايد

ھم بدتر می شود و دريغ از يک سر سوزن 
  ».رسيدگی

  آژانس ايران خبر: منبع

به نظر ما سخنان اين کارگر جای بحث : توضيح
اين که او از دردھای ھمزنجيران خود . دارد

سخن می گويد، اين که معضل بيکاری را 
تشريح می کند، اين که بر تأثير فقر بر زندگی 

توده ھای کارگر انگشت می گذارد و 
ً ھمه  موضوعات ديگر مورد اشاره وی طبعا

اما تأکيد مکرر بر اين که گويا ريشه  .مھم ھستند
ھمه بدبختی ھا در تحريم اقتصادی قرار دارد 

اثبات اين . بدون شک حرف نادرستی است
از شروع تحريم . مطلب ھم چندان دشوار نيست

ھا چند ماه بيشتر نمی گذرد، اما بيکاری ھا 
پيشينه ای به قدمت نظام سرمايه داری دارند و 

يونی توده ھای کارگر بيکاری ھای چندين ميل
ايران ھم پديده ای بسيار سابقه دار است و از 
آغاز سرمايه داری شدن جامعه تا امروز به 

ريشه بيکاری . صورت وسيع وجود داشته است
نه در تحريم اقتصادی که در ذات رابطه خريد 
و فروش نيروی کار، رابطه توليد برای سود يا 

   .شيوه توليد سرمايه داری نھفته است

دوست کارگر ما می گويد علت ھمه بدبختی ھا 
بی . سياست ھای ضد کارگری دولت است

ترديد، کل سياست ھای دولت بدون استثنا ھمه 
اما دوست ما يک چيز را . ضد کارگری است

فراموش می کند، اين که دولت سازمان اعمال 
قدرت سرمايه و نھاد نظم توليدی و سياسی و 

دولت را ديدن و . اجتماعی سرمايه داری است
سرمايه را نديدن مسلماً بينش و تفکر کارگر آگاه 

جريانات زيادی در لوای راست و چپ . نيست
ً تالش کرده اند تا کل قدرت مبارزه طبقه  تاريخا
کارگر را به سمت جايگزينی اين دولت با آن 
دولت منحرف سازند و در اين ميان شالوده 

طر سرمايه و نظام بردگی مزدی را از خ
دولت تا مغز استخوان ضد کارگر است . برھانند
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و ھمه سياست ھايش ضد کارگری است و بايد 
اما آنچه بايد تغيير کند . آماج مبارزه قرار گيرد

و نابود گردد کل نظام سرمايه داری است و 
صرف جا به جايی دولت ھا مشکلی را حل نمی 

  . کند

در صحبت ھای اين دوست کارگر، از کوه ھای 
از طال و نفت و ثروت ھای عظيم و چپاول پر 

. آن ھا توسط دولتيان ھم صحبت شده است
اما بايد به خاطر . حرف ھای او مفھوم است

داشته باشد که ما فقط با مشتی راھزن سر گردنه 
ما در جامعه سرمايه داری . مواجه نيستيم

اين جامعه بر محور خريد و . زندگی می کنيم
در اينجا سرمايه . فروش نيروی کار می چرخد

است که استثمار می کند و درياھای نفت و کوه 

ھای طال و کارخانه ھا و تجارتخانه ھا و زمين 
ھا و آب ھا و بانک ھا و ھمه اين ھا سرمايه و 

سرمايه نيروی . سرمايه و باز ھم سرمايه اند
کار ما را می خرد، استثمار می کند، عظيم 

ع عمر ما را ترين بخش زمان کار ما يا در واق
به ارزش اضافی و سود و به کوه سرمايه ھای 

طبقه . نوين و نوين و بازھم نوين تبديل می کند
سرمايه دار صاحب سرمايه است و به اعتبار 
تملک بر سرمايه است که ھمه اين بالھا را بر 
سر ما يا عظيم ترين بخش ساکنان جامعه می 

بحث فقط بر سر غارت و دزدی و واريز . آورد
. کردن دزدی ھا به حساب ھای شخصی نيست

بايد سرمايه را شناخت و جامعه سرمايه داری 
برای مبارزه با اين وضعيت بايد . را درک کرد

مبارزه طبقاتی را خودآگاھانه کرد و جنبش ضد 
به افق الغای کارمزدی مجھز  سرمايه داری

  . کرد

ميليون توده ھای طبقه  ۵٠در يک کالم مشکل 
رفا تحريم اقتصادی و سياست ھای کارگر ما ص

اشتباه دولتيان و غارت منابع طبيعی و درياھای 
معضل اساسی ما . نفت و کوه ھای طال نيست

کارگران موجوديت نظام بشرستير سرمايه 
آنچه دوست ما از آن می نالد ھمه  .داری است

  . اين نظام ھستند تبخاله ھای عفونی

 ٨٧ مرداد ٢٩

 

 ها چه می کنند؟با کارگران شهرداری 
فشار استثمار و ميزان وخامت وضع زندگی 
طبقه کارگر ايران به گونه ای است که قضاوت 
بد و بدتر و بدترين در مورد زندگی بخش ھای 
. مختلف ھرگونه معنايی را از دست داده است

با وجود اين برای بيان واقعيت ھا چاره ای از 
ه نظر به ھرجا ک. کاربرد واژه ھا و الفاظ نيست

می اندازيم، وخامت اوضاع کارگران را می 
سرمايه داری جھنمی است که سوخت آن . بينيم

ازگوشت و خون و رگ و پی توده ھای کارگر 
دراين ميان، طبقه . تمام دنيا تامين می شود

کارگر ايران به لحاظ تحمل بيشتر شرايط اين 
دوزخ در زمره بدترين ھا است و بخش ھايی از 

حتی در قياس با ھمزنجيران آتش  اين طبقه ھم
فاجعه بارتر و  به جان ايرانی خود باز وضعی

کارگران . ھولناک تر از ديگران دارند
شھرداری ازجمله بخش اخير ھستند و توصيف 
شدت استثمار و کل جناياتی که سرمايه بر آن ھا 

اين . روا می دارد گاه به بيان در نمی آيد
حتی در  اما .کارگران ھمه قراردادی ھستند

بدترين  ميان ھمسرنوشتان قراردادی خود ھم

اينان برای شھرداری کار می . موقعيت را دارند
اما ھر بخش توسط شرکتی از شرکت ھای . کنند

برده فروش سالخ قرن بيست و يکم به کار 
بردگی مزدی ھمراه با اعمال شاقه به کارگرفته 

 روز سال را ٣۶۵اين کارگران تمام . شده است
ساعت به  ١٢کار می کنند و ھر روز بيش از 

کار . شديدترين وجه ممکن استثمار می شوند
ً نظافت خيابان ھا، معابر، پارک ھا  آنان عموما

جامعه سرمايه . و آبريزگاه ھای عمومی است
داری به آن ھا ھمچون تفاله و آشغال، 
مطرودان، نفرين شدگان دوزخی زمين، داغ 

ماندگان فرورفته در لعنت خوردگان تاريخ، در
اعماق اجتماع انسانی و گنداب ھای ھرز جامعه 

کارفرمايان درنده خو و ددمنشی . نگاه می کند
که اين کارگران را استثمار می کنند اين گونه 
به خيل عظيم آن ھا نگاه می کنند و در سنگين 
کردن بار استثمار و بی حقوقی و فرسايش و 

و سبعيتی مکيدن خون آن ھا از ھيچ جنايت 
نازل ترين ميزان دستمزد به آن . دريغ نمی کنند

از ھيچ نوع بيمه ای . ھا پرداخت می شود

کاری که می کنند مرکز . برخوردار نيستند
پيدا کردن . زايش و نضج انواع بيماری ھاست

انسان ھای سالم و فارغ از بيماری در ميان آن 
اين کارگران از ھيچ حق . ھا کار آسانی نيست

و ذھابی برخوردار نيستند و برای رساندن  اياب
خود به محل کار بايد مسافت ھای زيادی را طی 
کنند و ھزينه آن را از ھمان دستمزد بسيار 

چيزی به نام حق سنوات به . ناچيز خود بپردازند
پاداش ساالنه و عيدی . آنان تعلق نمی گيرد

بن کارگری ھيچ گاه . شامل حال آن ھا نمی شود
اين اجزا،  .ام آنان داده نشده استبه ھيچ کد

عناوينی ھستند که سرمايه داران و دولت آن ھا 
برای اين جزء و آن جزء دستمزد نازل ماھانه 
کارگران تعيين کرده اند تا ھروقت بخواھند آن 

صاحبان شرکت ھای . ھا را به راحتی قطع کنند
کارگران شھرداری را استثمار  پيمانکاری که
اين اجزا را مصادره می کنند و  می کنند تمامی

  . ھيچ کدام از آن ھا را به اين کارگران نمی دھند

 ٨٧ مرداد ٢٩

  

 بوکان» خاتم االنبياء«تعويق دستمزدهای کارگران در 
در شھر بوکان » خاتم االنبياء« کارخانه نساجی 

قرار دارد و شمار زيادی کارگر را استثمار می 
ً قديمی ھ. کند ستند و ھر اين کارگران عموما

کدام سال ھای زيادی را در ھمين جا مشغول 
. کار و توليد سود برای صاحب سرمايه بوده اند

شرايط کار کارگران بسيار سخت و سطح 

سرمايه دار . دستمزدھايشان بسيار نازل است
صاحب کارخانه اخيراً عزم جزم کرده است که 

او نمی خواھد در . حقوق ماھانه آنان را نپردازد
دوزی و اعمال جنايات ضدکارگری از سودان

کارگران . ھمتايان سرمايه دار خود عقب بماند
ماه تمام است که ھيچ ريالی دستمزد نگرفته  ٣

در اين مدت بارھا دست به اعتراض زده اند . اند
  . اما تا کنون به نتيجه ای نرسيده اند

 ٨٧ مرداد ٢٩
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 کرج» نيروفران« اعتصاب طوالنی کارگران 
 در منطقه صفادشت کرج» نيروفران «کارخانه 

واقع است و دکل ھای راديويی و مخابراتی 
اين کارخانه در مالکيت صدا و . توليد می کند

کارگران . سيمای دولت سرمايه داری قرار دارد
مدت ھاست که دستمزدھای خود را دريافت 

آنان بارھا عليه اين وضعيت . نکرده اند

سريع اعتراض کرده و خواستار پرداخت 
سرمايه دار دولتی . مطالبات خود شده اند

کارخانه به اعتراضات کارگران ھيچ وقعی 
آنان به ھمين دليل کار را تعطيل . نگذاشته است

کارفرمايان . کرده و دست به اعتصاب زده اند
برای غلبه بر موج نارضايی و خشم کارگران 

اما . شروع به دادن وعده و وعيد کرده اند
اند که تا پرداخت ھمه مطالبات از کارگران گفته 

اعتصاب از . شروع کار خودداری خواھند کرد
 .ھفته پيش آغاز شده است و ھمچنان ادامه دارد

  ٨٧ مرداد ٢٩

  

 کارگر ديگر در معادن چين ١٧کشته شدن 
دولت سرمايه داری چين ميزبان بازی ھای 

ميليارد دالر  ۴٨المپيک است و برای اين کار 
استثمار طبقه کارگر چين را  از حاصل کار و
سال  ۴در تدارک اين مراسم . ھزينه کرده است

تمام جمعيت عظيمی از کارگران از جمله 
کودکان به صورت ھولناکی استثمار شده و به 
. انجام فرساينده ترين کارھا مجبور گرديده اند

بخش ھايی از کار سخت اين کارگران يادآور 

برای خاقان  کار بردگان در ساختن ديوار چين
اين ديار و يا ھمزنجيران برده آن ھا در برپايی 
. اھرام ثالثه مصر برای فراعنه آن ايام است

کمی آن سوتر از المپيک و در روزھای 
 ١٧ ميليارد دالری، ۴٨برگزاری اين مراسم 

کارگر چينی، به دليل فقدان ھر نوع ايمنی محيط 
کار و به خاطر محروميت از ابتدايی ترين 

کانات ايمنی حين کار، در اعماق تاريک ام

معدن ھا در زير آوارھای انبوه سرمايه دفن 
ھمزنجير  ۶کارگر،  ١٧عالوه بر اين . شدند

ديگر آن ھا نيز به شدت آسيب ديدند و به جمع 
معلوالن مادام العمر توحش سرمايه داری 

  . پيوستند

 ٢٠٠٨اوت 

 

 

 ستگیکارگران صنايع فوالد و چشم انداز تيره بازنش
سطح دستمزد کارگران صنايع فوالد ھمچون  

. ھمه کارگران ديگر ايران بسيار پايين است
از وضعيت  يکی از کارگران با ابراز نارضايی

زندگی و سطح نازل حقوق خويش می گويد به 
دنبال چند دھه کار سخت و توانفرسا ھنگام 
بازنشستگی باالترين رقمی که دريافت خواھم 

شايد مقايسه اين . تومان استھزار  ٣۵٠کرد 
% ٧٠ھزار تومانی  ١٠٠تا  ۵٠رقم با حقوق 

کارگران ايران خواننده را به اين قضاوت 
در شھر کوران داشتن يک « وادارد که باالخره 

ھزار  ٣۵٠کارگری که . »چشم ھم غنيمت است
تومان می گيرد در ھر حال وضعيتش بھتر از 

قياس، اين حرف در عالم . کارگران است %٧٠
اما آنچه از بيخ و بن غلط . ظاھری موجه دارد

بحث بر سر مقايسه . است خود ھمين قياس است
استثمار شوندگان دوزخ نشين محروم از ھر 
نوع حق و حقوق انسانی و امکانات اوليه 
. زندگی با ھم و تشخيص تفاوت ميان آنان نيست

سخن از استثمار و شدت استثمار و فقر و 
ھمه جانبه ای است که بر  زیفالکت و سيه رو

بحث بر سر . ھمه آنان تحميل گرديده است
وجود نظام آکنده از استثمار و بربريت و جنايتی 
است که حتی کارگر بازنشسته ای را که ماھی 

ھزار تومان می گيرد به روز سياه نشانده  ٣۵٠
کارگر صنايع فوالد تمام عمر مفيد خويش  .است

ه است و اکنون ھنگام را برای سرمايه کار کرد
ھزار تومان  ٣۵٠بازنشستگی قرار است ماھی 

آمار سال جاری متأسفانه . دستمزد دريافت کند

اما گزارش مرکز آمار دولت . در دست ما نيست
يعنی  ١٣٨٣سرمايه داری می گويد که در سال 

 ١٩٩٨ ھزار نفر در ۶٧٠سال پيش حدود  ۴
از . کارخانه بزرگ اين کشور کار می کرده اند

ھزار نفر آن ھا را  ١٧٠اين جمعيت قريب 
غيرکارگران و عمله و اکره کارفرما و عوامل 

بقيه يعنی . حراست سرمايه تشکيل می داده اند
ھزار نفر کارگر در طول ھمان سال  ۵٠٠حدود 

ً نزديک به  ھزار ميليارد تومان  ١۶مجموعا
ارزش اضافی يا سود خالص برای صاحبان 

اگر اين رقم را بر . اند سرمايه توليد کرده
ھزار نفر تقسيم  ۵٠٠جمعيت کارگران يعنی 

 ،٨٣ھر يک کارگر در سال  کنيم خواھيم ديد که
ميليون تومان سود خالص به جيب سرمايه  ٣٢

ماه  ١٢اگر اين رقم را به . داران ريخته است
 ٢تقسيم کنيم رقمی که به دست می آيد حدود 

يعنی ھر کدام . ھزار تومان است ٧٠٠ميليون و 
از اين کارگران از جمله کارگر مورد بحث ما 
در شرکت صنايع فوالد ھر ماه قريب دو ميليون 
و ھفتصد ھزار تومان ارزش اضافی يا سود 

حال اگر . خالص برای سرمايه دار آفريده است
فرض کنيم که حتی ھيچ کدام از اين کارگران 

 ١٠٠تا  ۵٠درشمار گيرندگان دستمزدھای 
تومانی نباشند، اگر فرض کنيم ھرکدام از ھزار 

ھزار تومان  ٣۵٠ تا ٢٠٠آنان ماھانه بين 
برابر  ١۴تا  ٨دستمزد گرفته اند، بازھم بين 

دستمزدی که گرفته اند برای سرمايه دارسود 
 ١۴و  ٨ميانگين ارقام . خالص توليد کرده اند

به عبارت ديگر، حتی در . است ١١رقم 
 گيران اين دو سطحصورتی که جمعيت حقوق ب

را مساوی فرض کنيم بازھم ارقام نشان می دھد 
ھر کارگری يازده برابر  ١٣٨٣که در سال 

دستمزدی که گرفته است برای سرمايه دار سود 
ً به خاطر . توليد کرده است اين را نيز حتما

داشته باشيم که طبقه سرمايه دار ايران و دولت 
ل از آن در ھر سال از طريق فروش نفت حاص

کار و توليد ھمزنجيران ھمين کارگران چند ده 
ھزارميليارد تومان اضافه ارزش ھای نفتی 
توليد شده توسط توده ھای طبقه کارگر جھان را 
. به اقالم سودھای نجومی خود اضافه می کند

سال کار در  ٢۵کارگر صنايع فوالد پس از 
شرايطی که به سوی بازنشستگی می رود در 

ھزار تومان دريافت می  ٣۵٠بھترين حالت 
او توضيح می دھد که با اين حقوق قادر به . کند

فرزندش در يکی از . تأمين معاش خود نيست
دانشگاه ھا درس می خواند و شھريه سال او 

گرفتاری اين . ماھش است ۴معادل کل حقوق 
. کارگر در کم بودن دستمزد خالصه نمی شود

قوق ھا او از تعويق ھای طوالنی در پرداخت ح
سال کار  ٢۵او در طول . نيز رنج می کشد

جمعه ھا و . کمتر روزی تعطيل بوده است
تعطيالت رسمی را ھم برای سرمايه دار کار 

  . کرده است

  ٨٧ مرداد ٢٧
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 تعويق مطالبات معلمان بازنشسته
معلمان بازنشسته ماه ھا است که افزايش ناچيز 
. حقوق ھای ماھانه خود را دريافت نکرده اند

ھر کدام از اين معلمان چيزی حدود يک ميليون 
و ھفتصد ھزار تومان از مطالبات خويش را 

آنان در طول سال گذشته و سال . نگرفته اند
جاری در شھرھای مختلف بارھا دست به 

سطح بسيار نازل دستمزدھا، . اعتراض زده اند
گرانی سرسام آور بھای نيازھای اوليه زندگی، 

بسياری از بازنشستگان  زندگی اجاره نشينی

معلم، بيماری ھای معمول سنين کھولت و ھزينه 
ھای مضاعف دارو و درمان، بيکاری يک يا 
چند نفر از افراد در سن کار خانواده و سرشکن 
شدن ھزينه زندگی ھمه آنان بر ھمين حقوق 
نازل بازنشستگی، مخارج تحصيل فرزندان و 
ن دنيايی مشکالت ديگر ھمه وھمه زندگی اي

اين معلمان چند دھه . جمعيت را فلج کرده است
کار کرده و استثمار شده اند و اکنون در سنين 
پيری و فرسودگی نه تنھا از ھيچ زندگی راحتی 

برخوردار نيستند بلکه ھيچ تضمينی برای 
مبارزات . معيشت ساده و اوليه خود ھم ندارند

آنان برای گرفتن مطالبات معوقه در بسياری 
صورت پراکنده و گاه به گاه جريان  شھرھا به

در ھمه جا خواستار افزايش حقوق و . دارد
  . پرداخت به موقع مطالبات خود ھستند

 ٨٧ مرداد ٢٧

  
  

 کارگران صنايع مخابرات راه دور به حمايت نياز دارند
چند روز از خودکشی يکی از کارگران صنايع 
. مخابراتی راه دور در استان فارس می گذرد

مچنان در سرگردانی محض به سر کارگران ھ
ماه است که ھيچ کدام ھيچ  ۵. می برند

سرمايه دار . دستمزدی دريافت نکرده اند
ھمچنان از پرداخت دستمزدھا سرباز می زند و 
نھادھای دولتی سرمايه ھم تنھا کارشان اين شده 
است که کارگران را با وعده ھای توخالی از 

ادستان د. مبارزه و اعتراض جدی بازدارند
سرمايه آنان را به نوشتن شکوائيه رجوع می 

مسؤالن اداره کار راه مدارا و مذاکره و . دھد
نون را پيش حلق آويزی خود به طناب دار قا

روی آنان قرار می دھند و باالخره امروز 
رئيس ھمين اداره گفته است که تعويض مدير 
عامل غيردولتی کارخانه با مديرعامل دولتی را 

کارگران صنايع مخابرات !! چاره کار می داند
راه دور در وضعيت بسيار رقت باری قرار 

آنان قادر به استفاده از سالح اعتصاب . دارند
ند، زيرا اعتصاب ھيچ تھديدی عليه نيست

اين کارگران . وضعيت حاضر کارخانه نيست
نياز به حمايت جدی و تعيين کننده توده ھای 
. کارگر در ھمه مناطق ديگر ايران دارند

محصول کار کارگران کارخانه مورد نياز 
کارگران بايد کارخانه را . شھروندان است

مامی تصرف کنند و دولت سرمايه داری بايد ت
مصالح و مايحتاج کار را به صورت رايگان در 

دولت سرمايه تنھا در . اختيار آنان قرار دھد
زير فشار مبارزات سراسری و گسترده 
کارگران به اين کار تن خواھد داد و قدرت 
پيکار کارگران صنايع مخابرات راه دور به 

تنھايی برای مجبور ساختن دولت کفايت نمی 
ايت و ھمبستگی ھمزنجيران آنان محتاج حم. کند

زنان و کودکان آن ھا زير فشار . خويش ھستند
ما از ھمه . گرسنگی جان به لب شده اند

کارگران می خواھيم که درھرکجا که ھستند و 
به ھر شکلی که می توانند به حمايت از آنان 

کارگران صنايع مخابرات نيز بايد به . برخيزند
اھروھای جای نوشتن شکوائيه و چرخيدن در ر

اداره کار و ساير نھادھای دولتی به سوی توده 
  . ھمزنجير خويش روی کنند

  ٨٧ مرداد ٢٧

 

 

 همبستگی کارگران دايملر آلمان با کارگران آمريکايی
تير  ٢٣تا  ١٦( ٢٠٠٨ژوئيه  ١٣تا  ٦از 

شبکه آلمانی کارگران دايملر در آلمان ) ١٣٨٧
در شھرھای برلين، ھامبورگ و اشتوتگارت 

ور ھمبستگی و حمايتی را برای ھمکاران يک ت
. آمريکايی خود در شرکت فرايتلينر ترتيب دادند

کارگران آلمانی در باره مبارزه کارگران 
اين شرکت آمريکايی برای بازگشت به  اخراجی

اين شھرھا گزارش دادند و آنان را  کار به مردم
  . به حمايت از کارگران اخراجی فراخواندند

نر در کليولند قراردارد که يک شرکت فرايتلي
شھر کوچک با مردمی محافظه کار درجنوب 

نفر در آن  ٣٠٠٠در حال حاضر . آمريکا است
به کار اشتغال دارند و ھزاران نفر نيز به 
صورت زنجيره حمل و نقل اتومبيل به آن 
وابسته اند، به نحوی که اقتصاد منطقه ازاين 

کارگر  ٧٠٠سال گذشته . کارخانه تغديه می کند
اين کارخانه اخراج شدند و امروزه نيز صحبت 

. کارگر ديگر در ميان است ١٥٠٠از اخراج 
٪ آن ١٠٠اين شرکت، وابسته به دايملر است و 

رئيس دايملر آلمان به . به دايملر تعلق دارد
کارگران فرايتلينر به "تازگی اعالم کرده است 

خاطر اين که ضرر می دھيم و سودھا پايين 
اما واقعيت امر ." بايد به نصف کاھش يابد آمده

اين است که می خواھند شعبه ای در مکزيک 
داير کنند وبه جای کارگران شاغل کنونی 
کارگران ارزان مکزيکی را به کار گيرند، 
ترفندی که سرمايه در ھمه جای دنيا به کار می 

وقتی از ضرر صحبت می کنند درواقع . بندد
د شرکت در آن منظورشان اين است که سو

وقتی از . حدی که آن ھا انتظار داشته اند نيست
ورشکستگی صحبت می کنند منظورشان اين 
است که حوزه ای را يافته اند که در آن نرخ 

يعنی جايی را يافته اند که . سود آن باالتر است
وحشيانه تر می شود کارگران را استثمار کرد و 

ان در با اعالم ورشکستگی می شود از تعھداتش
  .قبال کارگران اخراجی شانه خالی کرد

اين ھمبستگی در حمايت از مبارزه پنج کارگر 
سال . برای بازگشت به کار انجام می گيرد

گذشته اين پنج نفر که چھار کارگر مرد و يک 
کارگر زن ھستند به اتفاق شش کارگر ديگر به 
اتھام سازمان دھی يک اعتصاب غيرقانونی 

اعضای ھيات رئيسه کميته  آن ھا. اخراج شدند
مذاکره کننده قرار داد جمعی کار و از اتحاديه 

شش کارگر ازاين يازده کارگر . کارگران بودند
در ضمن چھار نفراز اين . به کار بازگشته اند

. پنچ نفر از فعاالن حقوق شھروندی نيز ھستند
دو نفر ازين پنچ کارگر آمريکايی آفريقايی تبار 

شه در جنوب آمريکا ديدگاه ھستند و مانند ھمي
ھای نژاد پرستانه کارفرمايان آمريکايی با 

  . سرنوشت کارگران سياه پوست بازی می کند

 .بايد اين کارزار حمايتی را به فال نيک گرفت
در سه دھه اخير اين گونه ھمبستگی ھا کمتر 
اتقاق افتاده است، ھرچند اين حرکت زيباتر می 

عضو ھيات رئيسه بود اگر صرفا به خاطر پنج 
کارگری که در  ٧٠٠نبود بلکه در حمايت از 

 .اخراج شدند صورت می گرفت ٢٠٠٧سال 
اين حمايت به کارگران اخراجی جرات می داد 
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که بيشتر بجنگند و ميدان را برای تاخت و تاز 
بايد چنين حرکت . بعدی کارفرمايان خالی نکنند

گر ھايی تداوم يابد و به صورت وظيفه طبقه کار
نه تنھا . در ھمه جھان سرمايه داری درآيد

کارگران دايملر در آلمان بلکه کارگران فولکس 
واگن، زيمنس، الکترولوکس، ايران خودرو، 

نيز بايد به شبکه ... پژو، ولوو، بوش و
ھمبستگی و حمايت بپيوندند و درمقابل قدرت 
نمايی طبقاتی سرمايه داران قدرت طبقه کارگر 

اين ھمبستگی اکنون . آورندرا به نمايش در
برای کارگران ايران بسيار ضروری است، در 
درجه اول برای کارگرانی که يا بيکار شده اند 

کارگران نيشکر . يا با خطر بيکاری مواجه اند
ھفت تپه، الستيک البرز و ايران صدرا، 
کارگران نساجی ھا و ھمه کارگرانی که ماه ھا 

ود را دريافت ست دستمزدی نگرفته يا مزايای خ
نکرده اند بايد با ھم ارتباط برقرار کنند و به 

بايد شوراھای ضد . صورت ھماھنگ عمل کنند

سرمايه داری خود را تشکيل دھند وھرجا که 
امکانش است به تصرف کارخانه و اداره توليد 

در حالی که اصوال امنيت شغلی ما . اقدام کنند
ل در خطر است، يکباره مبارزه را روی تشکي

سنديکا متمرکز کردن چه دردی از ما را دوا 
می کند؟ سنديکا برای کدام حقوق ما می خواھد 
ما را ياری دھد؟ ما نياز داريم که چرخ کارخانه 
را راه بيندازيم و اين خالف ميل سرمايه دار 

اتحاديه تنھا در زمينه تعرفه / سنديکا. است
می تواند  کاری و مزدی و در پای ميز مذاکره

چانه زنی بپردازد و درمورد تصرف  به
کمکی  کارخانه برای جلوگيری از بيکاری ھيچ

  . نمی تواند به ما بکند

حرکت کارگران اگر در ھمين محدوده موجود 
باقی بماند و مورد حمايت کارگران مراکز 

قرارنگيرد و اگر به مسئله روز  کليدی و حياتی
ھمه کارگران تبديل نشود در بستر خود می 

بايد کارگران نفت، گاز، آب، برق، ذوب . شکدخ
آھن، پتروشيمی، معلمان، پرستاران، کارگران 
دفتری، حمل و نقل، کارگران بيکار و کارگران 
ديگر بخش ھای خدمات و صنعت و معدن خود 

روزنامه ھا خبرھای ما . را با مسئله درگير کنند
. را پوشش نمی دھند و ما را به حاشيه می رانند

و پست . ود گزارشگر وضعيت خود باشيمبايد خ
. کارگری و خبررسانی کارگری ايجاد کنيم

ھمبستگی کارگری را گسترش دھيم و مبارزه 
  . را ھمگانی کنيم

آن که می جنگد امکان دارد که ببازد، اما آن که 
  . نمی جنگد از آغاز باخته است

   فريده ثابتی 

  ١٣٨٧ مرداد / ٢٠٠٨اوت  

 

 از صدرای بوشهر تا صدرای مازندران درچنگال طاعون بيکاری
سال گذشته و امسال سال ھای اخراج فوج فوج کارگران کشتی سازی 

آنان ھمه . بيش ازھزارکارگر اين کارخانه بيکارشدند. صدرای بوشھر بود
يچ شانسی برای يافتن ھيچ خوب می دانستند که به دنبال اخراج از صدرا ھ

کابوس مرگبار گرسنگی خود و خانواده . کاری درھيچ جای ديگر ندارند
نيک آگاه بودند که به فرض يکی چند ماه بيمه . ھايشان را پيش رو می ديدند

بيکاری بازھم دير يا زود در باتالق بيکاری و فقر و گرسنگی فروخواھند 
لخ و جانگزا، دست به مبارزه و مقاومت آنان با علم به ھمه اين حقايق ت. رفت
کارگران اخراجی و در معرض اخراج از . چندين ماه مبارزه کردند. زدند

اما . فرياد اعتراض خود را به گوش ھمه رساندند. ھمه جا کمک طلبيدند
متاسفانه درآن شرايط سخت که شرايط زندگی جمعيت عظيمی از کارگران در 

ی آنان در ھيچ کجا حتی در ميان ھمه مناطق ديگر کشور بود صدا
ھمزنجيران، ھمسرنوشتان و ھمدردان درون طبقه آنان در شھر محل اقامت 

کارگران آب و برق استان . بازتاب نيافت و پاسخ مناسب نگرفت خود آنان ھم
کارگران بندر و راه و ساختمان و معلم و پرستار و . به ياری آن ھا نشتافتند

. راه دور نرويم. خواھی آنان را جدی نگرفتند کارگران ديگر فرياد کمک
حتی کارگران ھمان شرکت خودشان در مازندران که ساليان دراز با ھم و 
ھمسان يکديگر درآن استثمار و سالخی می شدند ھيچ پشتيبانی جدی ای از 

در ھمان روزھا ھمه . کارگران صدرای مازندران را می گوييم. آنان نکردند
بانگ می زد که بيکاری شتری است که جلو در خانه چيز با صدای بلند 

کارگران ديگر ازجمله کارگران صدرای مازندران نيز خواھد خوابيد و موج 
مثل . فقط به ھزارکارگر صدرای بوشھر بسنده نخواھد کرد بيرحم بيکارسازی

روزروشن بود که اين موج در گام ھای بعدی بيرحمانه تر ازپيش سراغ 
اما کارگران صدرای مازندران خود را به خواب . واھدرفتقربانيان ديگر خ

زدند و سرنوشت ھمزنجيران خويش در بوشھر را سرنوشت محتوم خود 
ونيز سکوت ميليون ھا کارگر  سرمايه با سوء استفاده از اين سکوت. نديدند

ديگر جنايت خود را عملی کرد و بيش از ھزار کارگر صدرای بوشھر را 
ھزار افراد خانواده ھای آن ھا را در برھوت گرسنگی اخراج کرد و چند 

ھمان سرمايه و ھمان سرمايه دار اينک از ساحل . ويالن و سرگردان ساخت
ماه  ٢ در نخستين قدم شومش،. خليج فارس به کرانه دريای خزر شتافته است

ماه دستمزد کارگران قراردادی را مصادره کرده و  ۵حقوق کارگران دائم و 
ھر کارگری در ھر کجای ايران به . ن ھا را به تعويق انداخته استپرداخت آ

خطر اخراج . روشنی روز می داند که تعويق دستمزد آستانه بيکارسازی است
نخست کارگران پيمانکاری و در دور بعد ساير ھمزنجيران آنان را تھديد می 

  . کند

س عبرتی آنچه تا امروز در محدوده کارھمين شرکت رخ داده است بايد در
بحث فقط بر سر ايران صدرا و کارگران اين . برای ھمه ما کارگران باشد

. ميليون افزون است ١٠شمار کارگران بيکار جامعه ما از . شرکت نيست
بخش اعظم اين کارگران اينجا و آنجا کار می کرده اند و توسط اين يا آن 

شاغل در ھمان  ميليون کارگر ١٠. سرمايه دار به شدت استثمار می شده اند
محيط ھای کار و استثمار توسط سرمايه بيکار شده اند و ھر روز جمعيت 

برای . اين طاعون سراغ ھمه ما کارگران می آيد. بيشتری به آن ھا می پيوندد
مقابله با آن بايد در وسيع ترين سطح، در مقياس کل توده ھای طبقه خود، 

قدرت يکه تاز و بی عنان  .بايد متحد و متشکل گرديم. دست به کار شويم
ما . سرمايه را تنھا با قدرت متحد و متشکل ضد سرمايه می توان پاسخ گفت

بياييد درھر کجا که ھستيم ھمراه . بايد آن را سازمان دھيم. اين قدرت را داريم
با ساير ھمزنجيرانمان دست به کار متشکل شدن و گسترش سراسری 

منشورمطالبات پايه ای «بياييد . يمسازمانيابی خود عليه سرمايه داری شو
را شالوده و نقطه عزيمت تالش خود برای تشکل يابی » طبقه کارگر ايران

فردا بی گمان دير است، زيرا . سراسری و شورايی عليه سرمايه داری کنيم
مطمئن . شمار بسيار بيشتری از ھمسرنوشتان ما به ورطه گرسنگی افتاده اند

انشاء « ا خود را به کوچه علی چپ بزنيم و بگوييم باشيم که اگر ديربجنبيم ي
ھمه ما دير يا زود به ھمان سرنوشت کارگران بيکار و » !اله گربه است 

رھايی ھمه ما از . گرسنه و غرق در باتالق فقر امروز دچارخواھيم شد
چنگال طاعون انسان کش بيکاری در گرو سازمانيابی سراسری، شورايی و 

  . ما است ضدسرمايه داری طبقه

کارگر  ١٠٠٠کارگر صدرای مازندران اينک در آستان تجربه تلخ  ١۵٠٠
اين کارگران برای جلوگيری از تکرارآن . ھمزنجير خود در بوشھر ھستند

با کارگران ديگر و دردرجه . تجربه تلخ بايد آستين ھا را باال بزنند و راه بيفتند
. گو و چاره جويی بنشينندکارگران کارخانه ھای درمعرض تعطيل به گفت اول

برای اين کار از فعاالن کارگری که با اين کارخانه ھا رابطه دارند کمک 
از فعاالن کارگری بخواھند برای آنان يک گلگشت سراسری در کل . بگيرند
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ايران ترتيب دھند و آن ھا را با نمايندگان و کارگران فعال اين کارخانه ھا در 
از دل اين آشنايی ھا و گفتگوھا، بين کارگران . جاھای مختلف کشور آشنا کنند

اين شبکه . اين کارخانه ھا يک شبکه ارتباط سراسری به وجود آورند
سراسری را مجرای ارتباط خود با کارگران شاغل به ويژه کارگران بخش 

. سازند ھای کليدی مانند نفت و گاز و پتروشيمی و آب و برق و حمل ونقل
و مسائل و مشکالت کارگران » ی طبقه کارگر ايرانمنشورمطالبات پايه ا«

در سراسر ايران را به موضوع بحث و گفتگو و نقطه عزيمت مبارزه اين 
ما کارگران با . اتحاد سراسری کارگران بيکار وشاغل عليه سرمايه تبدل کنند

درھمان گام ھای نخست  می توانيم چنين قدرت سراسری و متحد و متشکلی
با اين قدرت . ای خود را بر سرمايه و دولت آن تحميل کنيم مطالبات پايه 

سراسری و متحد و متشکل ما می توانيم برای جلوگيری از اخراج خود 
کارخانه ھای در معرض تعطيل را به تصرف خود درآوريم و آن ھا را به 

به قدرت اين اتحاد و تشکل سراسری ما می . صورت شورايی اداره کنيم
مجبور کنيم که مواد اوليه و تمام لوازم راه اندازی کارو توليد توانيم دولت را 

بی شک، درچنان شرايطی دولت سرمايه به سرکوب . را در اختيار ما بگذارد

اما کارگرانی که به صورت سراسری متحد . کارگران متوسل خواھد شد
بنابراين، دولت . ومتشکل شده باشند نيرومندتر از آنند که شکست بخورند

مطالبات کارگران رامتحقق سازد و چه  يه چه عاقالنه عمل کند وسرما
مذبوحانه تالش کند که قدرت عظيم سراسری و متشکل آنان را درھم شکند 

کارگران  در ھرصورت در برابر آن ھا عقب نشسته است و پيروز اين ميدان
  .ھستند

 

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

شکل کارگری کميته ھماھنگی برای ايجاد ت
  )منطقه تھران(

  ٨٧ مرداد ٢٧

  

 !دادستان سرمايه و دعوت کارگران به دادخواهی  
در شيراز » دادستان دادگاه انقالب و عمومی«

به کارگران شرکت مخابرات راه دور گفته است 
از صاحب  که برای گرفتن حقوق خويش
اين حرف !! سرمايه به دادگاه شکايت کنند

به نظر . يری نياز نداردبه ھيچ تفس» دادستان«
می رسد بسياری از کارگران معنای آن را می 

دولت سرمايه نھاد اعمال نظم اقتصادی و . دانند
سياسی و اجتماعی سرمايه بر طبقه کارگر 

کل ساختار حقوق و قانون و دولت و . است
پارلمان و ارتش و پليس و دادگاه ھا و زندان و 

ر ايفای اين شکنجه خانه ھا ھمه و ھمه عھده دا
سرکوب و قلع و قمع . وظيفه و نقش ھستند

مبارزات روز کارگران يک محور اساسی کار 
اما دولت و نھادھای آن . دولت سرمايه است

برای سالخی مبارزات توده ھای کارگر فقط به 

حواله دادن . ارتش و پليس بسنده نمی کنند
کارگران به ديوان ساالری دولتی، ارجاع آنان 

و محاکم حقوقی و مانند اين ھا نيز  به قانون
بخش جدايی ناپذيری از ھمان سياست اعمال 

اين کار انجام می شود تا . قھر و سرکوب است
کارگران به جای رجوع به قدرت پيکار طبقاتی 
خويش به قانون سرمايه روی آورند و طناب 
دار قانون را بر گلوی جنبش ضد سرمايه داری 

اين کار را . زنندخويش ھر چه محکم تر گره 
می کنند تا مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر را 
در گورستان نظم بشرستيز سرمايه به خاک 

اين کار را می کنند تا کارگران به جای . بسپارند
اعمال قدرت متحد و متشکل خود عليه بردگی 
مزدی روزھا و ماه ھا و سال ھا در ھزارتوی 

عليه  قانون و محکمه و اداره بازی، مبارزه

سرمايه را از ياد ببرند و خسته و فرسوده به 
. تمامی جنايات نظام سرمايه داری تمکين کنند

عالوه براين، ھر کارگر آگاھی می داند که حتی 
در حالت ھای استثنايی که ممکن است قاضی 
ای وجود داشته باشد و به سود کارگر رای بدھد 
نتيجه نھايی اين گونه شکايت ھای کارگران از 
سرمايه داران به سود سرمايه داران خواھد بود، 
زيرا سرمايه دار پول دارد و می تواند به 
راحتی و مثل آب خوردن از طريق نفوذ در رده 

دادگاه را به سود  ھای باالی قوه قضائيه رای
اين را ھر . خود و به ضرر کارگر تغيير دھد

کارگری که اين گونه شکايت ھا را تجربه کرده 
  .داند می است

  ٨٧ مرداد ٢۶

  

 از زبان يک کارگر زن در چينی اشکان! بدون شرح
من يكی از كارگران كارخانه چينی اشكان « 

به  .كنم ھستم كه در قسمت زدن لعاب كار می
در اين ه رغم سنگينی كار و گرمای زيادی ك

زندگی و  مشكالتخاطر قسمت وجود دارد به 
 مل میاز روی اجبار تمامی اين موارد را تح

در اين كارخانه فشار زيادی روی كارگران . كنم
كه كارگران نه بيمه ھستند و  جمله اين از .است

ماه است كه  ١٠تقريبا  .نه گروه بندی شده اند
ساعت  ١٢روزانه  .نگرفته ايمھيچ دستمزدی 

كنيم و لی ھيچ گونه خدماتی از طرف  كار می
كارخانه برای كارگران در نظر گرفته نمی 

برای تردد كارگران ھيچ گونه  ازجمله، شود
سرويس رفت و آمدی اختصاص داده نشده 

به طوری كه كارگران مجبورند بخش  ،است
و  اياب و ذھابزيادی از حقوق را ماھانه به 

مثال من  .كرايه ماشين خود اختصاص دھند

كرايه ماشين می فقط تومان  ١٣٠٠روزی 
 . دھم

را برعھده  من خودم تامين ھزينه يك خانواده
تامين ھزينه سه بچه و كرايه خانه كه  .دارم

بنابراين ناچارم  .ھزار تومان است ١٠٠ماھانه 
مثال  .برای تامين اين ھزينه چند شيفت كار كنم

چند روز پيش برای اضافه كاری تا صبح كار 
 ،ولی در انتھا گفتند نياز به نيرو نداريم .كردم

و  من اين موضوع باعث فرسودگی جسمی
انواع بيماری ھای روحی در من شده و به لحاظ 

از آنجايی كه  .جسمی در وضعيت بدی ھستم
بيماری صرع ھم دارم تحمل اين درد برايم 

حتی به دليل نداشتن بيمه . غيرممكن شده است
  .توان خريد داروھايم را ھم ندارم

چھار سال سن دارم و به دليل ھمين و من سی 
د ھزينه ھای كل مشكالت از آنجايی كه باي

 .خانواده ام راھم تقبل كنم ھنوز ازدواج نكرده ام
ھيچ اميدی  .ھيچ تصويری از آينده خود ندارم

ھر روز با استرس وفشار  .ھم به آينده ندارم
 روحی ناشی از مشكالت از خواب بيدار می

تنھا از شھرك جانبازان حركت  صبح زود ،شوم
كی از تقريبا ي ،كنم تا به كارخانه برسم می

نگرانی ھای ثابت مادرم اين است كه اتفاقی 
ھر روز صبح زود كه برای  .برای من نيفتد

كنم با  آمدن به كارخانه از خانه حركت می
سپردمت به فاطمه  : گويد میی زياد نگران
  !زھرا

آخر جواب اين  ؟شود نمی دانم آينده من چه می
مشكالت را ازچه كسی بايد بگيريم ؟ با ھزار 
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 ھزار تومان حقوق می ٣٠٠تی ماھانه بدبخ
ھا پرداخت آن به  گيرم كه اكثر اوقات ھم ماه

مشكل اجاره خانه يكی از اصلی  .تاخير می افتد
ساالنه اجاره خانه ھا باال  .ترين مشكالت است

فكر  .نمی دانم امسال ديگر كجا برويم .رود می
. كنم با اين درآمد بايد در خيابان چادر بزنيم 

 .ه ماه است كه من كرايه خانه نداده اماالن ن
 . عالوه بر اين قسط ھم دارم

كاش يك نفر می آمد اين مشكالت مارا از نزديك 
  .می ديد

تقريبا يك سال رفتم در كارخانه ديگری كار 
يك مھندس از تركيه در اين كارخانه بود  .كردم 
  : گفت كه می

  . من دلم برای بچه ھای ايران می سوزد"

 چه ھای تركيه تا طرح می زنند و كار میچرا ب
، خوابشان حل باشد ،بايد آبشان حل باشد ،كنند

 ٥٠٠بعد ھم يك ميليون و ،بيمه شان حل باشد

ولی جوانان  ،ھزار تومان طی دو ھفته بگيرند
ايران بايد جان بكنند و طرح بزنند و اين ميزان 

ھم بدون ھيچ كدام از  آن ،كم پول بگيرند
  . ركيه ای ھا می گيرندمزايايی كه ت

ايران كه اين ھمه نفت دارد نبايد فقير داشته 
چرا اين قدر بايد ايرانی ھا بدبخت باشند و . باشد

 واقعا دلم می .اين ھمه مرگ و مير زياد باشد
  ".سوزد

االن مادرم مريض است و پدرم ھم نمی تواند 
خواھر و برادرم ھم بيماری صرع  ،كار بكند
ھا و  ھيچ كس حتی به حرف از طرفی .دارند

كارفرما وعده می  .مشكالت ما گوش نمی دھد
چند وقت  .دھد ولی به ھيچ كدام عمل نمی كند

پيش بھانه آوردند كه بايد ليسانس داشته باشيد و 
برای اين كار افرادی كه ليسانس دارند وتحصيل 

ھا  ما كه مدت .كنند كرده ھستند بھتر كار می
كار را ياد گرفته بوديم بود كار كرده بوديم و 

گفتند بايد برويد بيرون و  .اعتراض كرديم

به ناچار بيرون آمدم و مدتی  .قرارداد امضا كنيد
در شركت ايران كل بودم كه آن جا ھم به خاطر 

در آن جا ھمه  .طرح طبقه بندی شكايت كردم
 ٢٥٠ ھايشان را گرفتند و برای من زدند پول

حل اختالف  ،ندبعد تشخيص خواست .ھزارتومان
كه به ديوان عدالت در تھران  تا اين ،خواستند

 ٤٥٠برايم  .گفتند بايداز جانبازان بگيريد .رفتم
ولی وقتی برادرم برای  .ھزار تومان زدند

ماه ديگر بياييد و بعد  ٦گفتند  ،گرفتن آن رفت
نمی دھيم و پول را اصالً ماه ھم گفتند ما  ٦از 

  . ندادند

كار بايد بكنيم ه ا كجا بزنيم ؟ چما بايد حرفمان ر
؟ اين تازه گوشه كوچكی از مشكالتی است كه 

كنيم ولی ھيچ  روزانه با آن دست و پنجه نرم می
  »كس پاسخگو نيست

  آژانس خبر  :منبع 

 ٨٧ مرداد ٢٦

 

 اعتصاب کارگران نيشکر در گويان
کارگران نيشکر در کشور گويان از روز 

ش ھای کار ھمه بخ ٢٠٠٨اوت  ١٣چھارشنبه 
و توليد را متوقف ساخته و برای مدت نامعلوم 

سطح دستمزد کارگران . اعتصاب کرده اند
آنان مانند ھمه کارگران . بسيار پايين است

نيشکر در ھمه جاھای ديگر دنيا در شرايطی 
سخت و توانفرسا کار می کنند و با مخاطرات و 

کارگران . سوانح زياد محيط کار مواجه ھستند
سرمايه . افزايش دستمزد ھستند% ١۴ر خواستا

داران صاحب مزارع و کارخانه ھای توليد 
نيشکر از قبول مطالبات کارگران خودداری 

آنان گفته اند که حاضر به قبول بيش . کرده اند
اين اعتصاب تا . افزايش دستمزد نيستند% ۴از 

ميليون دالر  ۶لحظه حاضر چيزی حدود 

. ساخته است خسارت بر صاحبان سرمايه وارد
کارگران تأکيد کرده اند که تا دستيابی به ھمه 

  . خواسته ھايشان به اعتصاب ادامه خواھند داد

 ٢٠٠٨اوت 

  

 

 

 رهايی از بيکاری درگرو اعمال قدرت عليه سرمايه است
اين روزھا حتی منابع رسمی دولت سرمايه داری مدام از افزايش بيکاری 

ماعی در استان ھای مختلف ايران اداره ھای کارواموراجت. سخن می گويند
يکی پس از ديگری ارقام دھشت آوری را در مورد فزونی نرخ بيکاری در 
حوزه ھای خود گزارش می کنند و در روزنامه ھای مختلف به چاپ می 

درصدی  ٣/۴برای مثال، اداره کار و امور اجتماعی قم از افزايش . رسانند
الن اين اداره، نرخ بيکاری در اين به گفته مسئو. نرخ بيکاری خبرداده است

درصد بوده که اين رقم در زمان  ٩/١١استان در سه ماھه نخست سال جاری 
ھمچنين، طبق آمار دولت نرخ . درصد بوده است ۶/٧مشابه سال گذشته 

درصد بوده که در  ٧/١٠بيکاری کل کشور در سه ماھه اول سال گذشته 
  . ايش يافته استدرصد افز ۶/١٢زمان مشابه سال جاری به 

آنچه اين منابع منعکس می کنند بی ترديد با آمارھای واقعی فاصله ای عظيم 
نرخ بيکاری را نشان  ماه به ماهاما حتی ھمين ارقام دولتی نيز فوران . دارد

درصدی وکاھش آن  ٧/١٠دولت سرمايه که تا ديروز از بيکاری . می دھد
کند که ميزان بيکاری اوالً حرف می زد امروز به طور رسمی اذعان می 

وجود چند ميليون . درصد است و ثانياً به سرعت افزايش می يابد١٢باالتر از 
بيکار و دنيای فقر و نکبت و گرسنگی دامنگير آنان و خانواده ھايشان به ھيچ 

سخن بر سر چه بايد کرد است و اين که راه نجات  .توضيحی نياز ندارد

پرسش اساسی اين است،  .اين وضعيت کدام استميليون ھا کارگر بيکار از 
درون جنبش  پرسشی که طبقات مختلف درون جامعه و گرايش ھای گوناگون

  . داده اند کارگری تا امروز پاسخ ھای بسيار متفاوت و متضادی به آن

تا آنجا که به طبقه حاکم سرمايه دار و دولت سرمايه داری مربوط می شود 
ديد اينان سرمايه است که تعيين می کند چه  از. ھمه چيز روشن است

ھمه چيز جھان موجود بايد بر وفق مراد . برخوردی با بيکاری صورت گيرد
سرمايه اگر به . سرمايه و سوداندوزی ھر چه عظيم تر سرمايه ھا تنظيم شود

نيروی کار نياز داشت می خرد، در غير اين صورت کارگران را به برھوت 
بيکاران موجودات مورد نياز روند ارزش افزايی . دبيکاری پرتاب می کن

سرمايه نيستند و به ھمين دليل ھست ونيست يا امرار معاش آنان نيز 
جان کالم سرمايه و سرمايه دار اين . موضوعيت چندانی برای سرمايه ندارد

به زبان ھای  است، ھرچند اين کالم در قالب وارونه سازی ھای گوناگون
تصاد و جامعه شناسی و نوع اين ھا بيان می شود که خود مختلف سياست و اق

دنيايی از توھم و خرافه و تزوير و جعل واقعيات را نيز به ذھن توده ھای 
مثال سرمايه داران و دولت آن ھا پيوسته ادعا می کنند که . کارگر القا می کند

يم زرادخانه ھای عظ آنان به کمک. در حال تالش برای عالج بيکاری ھستند
تبليغاتی و وارونه پردازی خود می کوشند تا سرچشمه واقعی وجود بيکاری و 
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گسترش بی وقفه آن را از انظار کارگران مخفی سازند و چنين وانمود کنند 
که گويا مشکل بيکاری در چھارچوب برنامه ريزی ھا و دستکاری ھای نظام 

  . سرمايه داری قابل حل است

ه سرمايه دار در لباس چپ و در بسياری بخشی از اپوزيسيون سياسی طبق
دفاع از کارگر درمورد بيکاری و راه ھای مقابله با آن ھمان  جاھا زير نام

حرف ھای دولتمردان يا نمايندگان سياسی رسمی طبقه سرمايه دار را در 
اينان بالفاصله . ديگر به کارگران تحويل می دھند بسته بندی ھا و آرايش ھای

شت سرمايه در قلمروھای صنعتی را پيش می کشند و اين چنين پای کمبود انبا
وانمود می کنند که گويا تمامی بدبختی ھای طبقه کارگر ايران در رشد ناکافی 

کل نسخه آنان . انباشت صنعتی يا اصالً کمبود رشد سرمايه داری ريشه دارد
برای عالج اين معضل ھم کاھش حجم سرمايه ھای تجاری به نفع سرمايه 

واقعيت اين است که اين جمعيت تالش می کند تا . ذاری ھای صنعتی استگ
زير نام کارگر و کارگردوستی منافع بخش ھايی از طبقه سرمايه دار و 

بيکاری، . مصالح کل نظام سرمايه داری را از کار طبقه کارگر تامين کند
کار ھمان گونه که بارھا گفته ايم، پديده ذاتی رابطه خريد و فروش نيروی 

ھيچ ربطی به کمبود انباشت صنعتی ندارد و دنيای سرمايه گذاری ھای . است
صنعتی ھم نه فقط ھيچ کاھشی در طول و عرض و ميزان آن نمی دھد بلکه 

وارونه  برای اثبات. می تواند حتی باعث افزايش ھرچه بيشتر آن شود
اين کار ھيچ پردازی اين جماعت می توان دنيايی استدالل کرد، اما به نظر ما 

آنچه به طور روزمره در برابر ديدگان ما جريان دارد به . ضرورتی ندارد
حجم سرمايه . اندازه کافی بی پايه و جعلی بودن اين حرف ھا را نشان می دھد

ميزان . گذاری ھای صنعتی چند سال اخير در جامعه ما سر به فلک می زند
اقتصادی در حوزه ھای سرمايه گذاری ھای خارجی در طول برنامه چھارم 

سرمايه . برابر سال ھای پيش از انقالب است ٣جامعه ايران  مختلف صنعتی
داران خصوصی يا دولت سرمايه داری اين کوه عظيم سرمايه ھا را در بخش 
ھای مختلف صنعتی انباشت کرده اند، اما بيکاری ھر روز از روز قبل بيشتر 

ا سرمايه ھای انحصارات صنعتی در کشورھای عضو اتحاديه اروپ. شده است
 سر به کھکشان می سايد، اما درھمين کشورھا ده ھا ميليون کارگر در باتالق

  . بيکاری و فقدان امنيت شغلی غوطه می خورند

پيوسته از  از جريانات باال که بگذريم، گرايش ھای مختلف جنبش کارگری ھم
اين گرايش ھا . ندمخاطرات بيکاری و ضرورت مبارزه عليه آن حرف می زن

يا  طبعاً يکدست نيستند و به لحاظ باورھای سياسی و وابستگی ھای تشکيالتی
اما ترجيع بند مشترک بحث . عقيدتی بسيار متشتت و چه بسا مخالف ھم ھستند

بيکاران . ھمه آن ھا در اين مورد آن است که بايد عليه بيکاری مبارزه کرد
. بايد اشتغال ھمه کارگران را تضمين کند دولت سرمايه داری. بايد متحد شوند

به ھمه بيکاران بايد در طول دوره محروميت از اشتغال بيمه بيکاری پرداخت 
گردد و مطالبات ديگری که ھمگی از اين سنخ ھستند و در اين راستا قرار 

واقعيت را بخواھيم آنچه اين طيف می گويند اوالً شعارپردازی . می گيرند
اه حل عملی مشخص و زمينی برای مبارزه جدی و زيرا ھيچ ر. است

با حلوا حلوا کردن دھن شيرين . سرنوشت ساز با پديده بيکاری ھمراه ندارد
نمی شود و با فرياد زدن عليه بيکاری ھم ھيچ کارگر بيکار گرسنه ای کار به 

بسياری از اينان بر . دست نمی آورد و شکم گرسنه فرزندش را سير نمی کند
پرسش مھم . اد بيکاران و متشکل شدن آنان انگشت می گذارندضرورت اتح

در اين مورد آن است که بيکاران با ھم متحد شوند که چه کنند؟ اتحاد عليه 
و سازماندھی ھمه کارگران عليه سرمايه به عنوان علت  بيکاری بدون بسيج

ھمه اين گرايش ھا از ضرورت . العلل بيکاری ھيچ دردی را عالج نمی کند
رداخت بيمه بيکاری به کارگران بيکار حرف می زنند، اما ھيچ معلوم نيست پ

و با کدام قدرت می خواھند پرداخت اين حقوق را بر صاحبان  که چگونه
  . سرمايه و دولت تحميل کنند

نکته بسيار اساسی درمورد پديده بيکاری مانند ھر معضل ديگر دامنگير طبقه 
کل کارگران  قدرت متشکلو فقط درگرو ما اين است که غلبه بر آن فقط 

ً مبارزه طبقاتی تقابل . است دو طبقه اجتماعی است و توده ھای  قدرتاساسا
کارگر برای تحميل ھر ميزان مطالبات خود بر سرمايه داران و نظام سرمايه 

اين را نيز به خاطر . پيکار طبقاتی خود را به ميدان بکشند قدرتداری بايد 
رف متحد شدن يا تشکل و سازمانيابی به خودی خود نشانه داشته باشيم که ص

اين اتحاد و تشکل بايد حتماً پديد آيد و شرط . اعمال قدرت عليه سرمايه نيست
الزم ھر گونه اعمال قدرت است، اما به ھر حال موضوع مھم و حياتی اين 
است که ما بتوانيم با اعمال قدرت تعيين کننده و سرنوشت ساز صاحبان 

يه يا دولت آن ھا را مجبور به عقب نشينی و قبول خواسته ھای خود سرما
به اين ترتيب و با توجه به ھمين توضيح بسيار مختصر کامالً روشن . بکنيم

است که بحث صرفا بر سر طرح مطالبات، نفس اتحاد و متشکل شدن و دست 
ا بحث اساسی اين است که تمامی اين کارھ. به اعتراض و مبارزه زدن نيست

در خدمت اعمال قدرت طبقاتی ما عليه سرمايه قرار گيرد، جنبش ما را در 
بتواند با . موقعيتی قرار دھد که قادر به جنگ با نظام سرمايه داری باشد

خواسته ھايش را بر طبقه . آگاھی و درايت و افق و نيروی کافی بجنگد
و نقشه مندتر سرمايه دار و دولت آن تحميل کند و در ھمين راستا نيرومندتر 

ھر نوع موفقيت در مبارزه عليه سرمايه داری يا . و با افق تر به پيش تازد
عليه ھر نوع شدت استثمار و بی حقوقی ناشی از وجود اين نظام از جمله 
مبارزه عليه پديده بيکاری بايد چنين باشد و درست در ھمين راستا و با توجه 

ه ما درمورد پيکار عليه بيکاری به اين معيارھا و مبانی و محاسبات است ک
  :نکات زير را پيشنھاد می کنيم 

ھمه ما کارگران اعم از بيکار و شاغل و در حال اخراج، اعم از زن و . ١
مرد، در ھرجای جامعه که زندگی می کنيم و در ھر مرکز کار و توليد که 
استثمار می شويم دست در دست ھم برای ايجاد تشکل سراسری و ضد 

بسيار طبيعی است که قبل از ھر چيز . داری طبقه کارگر تالش کنيمسرمايه 
در حوزه ھای کار و توليد و زندگی و سکونت خود به ھم پيوند می خوريم، 

ايجاد  در نخستين گام شوراھای خويش را در محل ھای کار و توليد و زندگی
است  می کنيم، از درون مبارزات جاری روزمره در ھمين مراکز کار و توليد

. بی گمان، از اينجا آغاز می کنيم. که شالوده اين متشکل شدن ھا را می ريزيم
اما ھمزمان با ھمه نيرو تالش می کنيم که تشکل محيط کار ما به اتحاد و 

تنھا  .تشکل سراسری، طبقاتی، ضد سرمايه داری و شورايی ما گره بخورد
درت عليه سرمايه را در اين صورت است که ما توانايی الزم برای اعمال ق

اتحاد سراسری ما يعنی اتحاد سراسری طبقه ای که می تواند کل . پيدا می کنيم
را زير فشار قدرت  چرخ کار و توليد و شريان حيات نظام سرمايه داری

مادام که ما فاقد اين سازمانيابی ھستيم ظرفيت و توان . پيکار خود قرار دھد
به عنوان مثال، ما به فرض . ه را نداريمالزم برای اعمال قدرت عليه سرماي

کدام کارخانه را . ايجاد يک تشکل بيکاران بازھم کار چندانی نمی توانيم بکنيم
به اعتصاب بکشيم؟ کدام کارخانه را تصرف کنيم؟ کدام خسارت عظيم را بر 

چگونه سرمايه داران را مجبور به قبول  صاحبان سرمايه وارد سازيم؟
اين مسئله در مورد تشکل ما در در اين يا آن ... نيم؟ وخواسته ھای خود ک

کارگر کارخانه  ۵٠٠ناگفته پيداست که مثال تشکل . کارخانه ھم صدق می کند
لوله سازی خوزستان بدون حمايت متشکل، عملی، تعيين کننده و قدرتمند 
ساير بخش ھای طبقه کارگر ھنوز ھيچ ظرف مؤثری برای مجبور ساختن 

تأکيد می کنيم که ھر نوع تالش . ول خواسته ھای کارگران نيستسرمايه به قب
برای ايجاد سازمان سراسری و شورائی ضد سرمايه داری از ھمين جاھا و 

اما ھر کوشش ما . از درون ھمين مراکز کار و توليد است که شروع می شود
 در اين مراکز فقط با چشم انداز تشکل واتحاد سراسری ما می تواند مثمر ثمر

  . شود

را شالوده اتحاد سراسری " منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران."٢
اين منشور در برگيرنده مطالبات عاجل و فوری . ضد سرمايه داری خود کنيم
با طرح اين منشور ھمه ما به صورت يک ارتش . ھمه توده ھای طبقه ماست

ھمه يک . عظيم کارگری و ضد سرمايه داری دست در دست ھم می گذاريم
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ھمه به عنوان . ھمه ما ھمه چيز را برای ھمگان می خواھيم. حرف می زنيم
  .يک طبقه در مقابل نظام سرمايه داری قرار می گيريم

کليه کارخانه ھای درحال تعطيل را به تصرف خود در آوريم و برنامه . ٣
  . اداره کنيم ريزی کار و توليد آن ھا را خودمان به صورت شورايی

سالح اعتصاب در کارخانه ھا و مراکز کار به ويژه صنايع کليدی و  از. ۴
استراتژيک عليه سرمايه استفاده کنيم و صاحبان سرمايه و دولت سرمايه 
داری را با تکيه به اين سالح و اعمال قدرت مجبور سازيم که تمام نيازھا و 

جيران ما مصالح کار و توليد کارخانه ھای در حال تعطيل را در اختيار ھمزن
   .در آن کارخانه ھا قرار دھد

تنھا بر بستر چنين سازمانيابی و اتحاد و مبارزه و رويکردی است که می . ۵
توانيم درگام ھای نخست فشار بيکاری و بيکارسازی و ديگر مصائب سرمايه 

و  و آن را به سرمايه و دولت اش منتقل کنيم داری را از روی خود برداريم
تر، متحدتر و قدرتمندتر مبارزه طبقاتی عليه سرمايه را به پيش آگاھانه  سپس

بريم ، قدرت سياسی را به چنگ آوريم و درنھايت نظام بردگی مزدی را 
 .ساقط سازيم

   

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

  )تھران
  ٨٧ مرداد ٢۶

  

 خ و فرنخ قزويناعتصاب کارگران در نازن
کارگر رسمی و قراردادی  ۴٠٠بيش از 

کارخانه ھای نازنخ و فرزنخ قزوين دست از 
. کار کشيده اند و در اعتصاب به سر می برند

روز پيش شروع شده است و  ٣اعتصاب از 
کارگران ھمه بخش ھای کار و توليد را متوقف 

کارگر اين دو کارخانه مدت  ۴٠٠. ساخته اند
حال مبارزه و اعتراض ھستند و ھاست که در 

اعتصاب روزھای اخير ادامه مستقيم ھمين 
ماه است که دستمزد  ٣کارگران . مبارزات است

فشار بدھکاری و گرسنگی و فقر . نگرفته اند
ھمه آنان را به ستوه آورده و ادامه زندگی را 

شکايت ھا و . برای آنان بسيار دشوار کرده است
ض کارگران در فريادھای نارضايی و اعترا

به . ھيچ کجا به ھيچ نتيجه ای منتھی نشده است

ھمين دليل آنان متحدانه بار ديگر چرخ کار و 
کارگران مصمم . توليد را از کار انداخته اند

ھستند که تا گرفتن دستمزدھا به اعتصاب 
  .خويش ادامه دھند

 ٨٧ مرداد ٢۵

  
  

 ادامه اخراج کارگران چينی اشکان
که سرمايه دار صاحب  در خبرھای پيش گفتيم

کارخانه چينی اشکان تصميم گرفته است که 
ھمه کارگران را اخراج کند و سرمايه ھای خود 

او در . را به حوزه ھای ديگر منتقل سازد
شرايطی اين کار را می کند که دستمزد ماه ھای 
خرداد و تير امسال کارگران را ھم پرداخت 

لحظه اقدام سرمايه دار از ھمان . نکرده است
نخست با موج اعتراض و مبارزه کارگران 
مواجه گرديد اما اين اعتراضات ھيچ تأثيری 

او حکم . درعزم صاحب سرمايه پديد نياورد
اخراج کارگران را صادر کرده و در روزھای 
اخير عمالً کل کارخانه را ھم تعطيل نموده 

سرمايه دار مالک شرکت ھمه برنامه . است
عمال دولتی سرمايه به ھای خود را با ھمدستی 

مسئوالن استانداری استان نه . پيش برده است
فقط ھيچ پاسخی به اعتراض کارگران نداده اند 
بلکه اوالً با وعده و وعيدھای دروغين آنان را 
سرگردان ساخته و از اين طريق خطر مبارزات 

ً در  آن ھا را از سر کارفرما کم کرده اند و ثاينا
ميليارد تومان  ۴ھا جريان ھمين جنگ و دعوا

به سرمايه دار وام داده اند تا او با تعطيل 
کارخانه و خالصی از شر اعتراض توده ھای 
کارگر با دست پر و سرمايه کافی در حوزه 

   .دلخواه و پرسودتر سرمايه گذاری کند

   ٨٧ مرداد ٢۵

  
 

 آخرين خبر مبارزات کارگران الستيک البرز
ت و دوم  امرداد روز بيس ارگران  ١٣٨٧ه م ک

ه  الستيک البرز مطابق معمول در محل کارخان
دند اد . حاضر ش اندن فري رای رس ار ب ن ب ا اي ام

ازه ای  يوه ت ردم از ش ه گوش م اعتراض خود ب
د تفاده کردن اع. اس ک اجتم ان در ي د  آن د ص چن

يدند  نفری در پشت ديوارھای کارخانه صف کش
يله و ھر کدام با ابزاری که در دست داشتند بر م

د رکت کوبيدن ار ش ی حص ای آھن ارگران . ھ ک
ن  د و از اي ه دادن ار ادام ن ک ه اي دتی ب رای م ب
ه ھای اطراف را  اکنان محل ابران و س ق ع طري
متوجه تجمع اعتراضی و ادامه مبارزات خويش 

د ارزه و . کردن ه مب ترش دامن رای گس الش ب ت
وده ھای وسيع ھمسرنوشت  ان ت اعتراض به مي

کارگران الستيک سازی  ھمواره در دستور کار
وده رز ب وت  الب اط ق ی از نق الش يک ين ت و ھم

ان در طول سال  ارزات آن ارز مب بسيار مھم و ب
ن ابتکار درست و . گدشته بوده است توسل به اي

ه  ارگر کارخان وده ک ه ت ده است ک ؤثر سبب ش م
ارگر نشين  ه ھای ک اکنان محل ھای اطراف و س

اوه اده س ا ج ات و دردھ ان مطالب و  درجري
ه درد و مشغله خود  ارگران ک اعتراضات اين ک

د رار گيرن ا . آنان نيزھست ق م و ب يک نتيجه مھ
ارگران  ارزه ک الش و مب ش از ت ن بخ ارزش اي
ت  ر جمعي الوه ب واره ع ه ھم ت ک وده اس ن ب اي
ادی از  ده زي ان ع ری خودش د نف يع چندص وس
ات  ه اجتماع ز ب ان ني اتی آن ران طبق ھمزنجي

ج از محيط کارخانه می آن ھا در خار اعتراضی
ين علت  مرداد ٢٢اقدام روز . پيوندند ه ھم نيز ب

وھی از  ه جمعيت انب کارساز بود و باعث شد ک
اع ه اجتم ه ب وده ھای ساکن آن منطق ارگران  ت ک

د ام . بپبوندن رز پس از انج ارگران الستيک الب ک
ادی از  مار زي تن ش ال پيوس ه دنب ار و ب ن ک اي

ه ھای کارگرنشين  اطراف، شروع ساکنان محل
ات خود  ای خويش و طرح مطالب ان دردھ ه بي ب

د ا . کردن ه ت د ک د کردن ر تاکي ار ديگ ان يک ب آن
ه  ارزه ادام ه مب ان ب ه مطالباتش ه ھم تيابی ب دس

  . خواھند داد

 ٨٧ مرداد ٢۴



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

 
١٥ 

  ١٣٨٧ شھريور ١جمعه     ١٧سال اول ـ شمارٔه 

 ادامه مبارزه کارگران در صندوق نسوز کاوه
کارخانه صندوق نسوز کاوه زير فشار اعتراض 

و توليد خود را از  مستمر کارگران کار
اما تا لحظه حاضرھيچ گرھی . سرگرفته است

سرمايه دار . از مشکالت کارگران بازنشده است
ماه دستمزدھای  ۶صاحب کارخانه از پرداخت 

معوقه کارگران خودداری می کند و توده ھای 
کارگر زير فشار خرد کننده بدھکاری و 
گرسنگی و فقر و فالکت قادر به ادامه زندگی 

درچنين وضعی و در روزھايی که ھمه . ستندني
کارگران از فشار گرسنگی و مشکالت معيشتی 
خانواده ھای خويش به ستوه آمده اند، سرمايه 
دار مالک کارخانه با بيشرمی کم نظيری خطاب 
به توده ھای کارگر اعالم کرده است که سطح 
توليد پاسخگوی نياز بازار نيست و آنان بايد با 

و با قبول سرعت و شدت و سختی اضافه کاری 
!! ھر چه بيشتر کار ميزان توليد را افزايش دھند

سرمايه دار با ھمان وقاحت اضافه کرده که 
تعويق دستمزدھا ادامه خواھد يافت و در حال 
حاضر تنھا مسئله مھم باال بردن سطح توليد و 
. شکستن رکورد سودھای تاکنونی کارخانه است

است که بيشترين اضافه او از کارگران خواسته 
کاری ھا را قبول کنند و به شرايط ھولناک کار 
تن دھند بدون اين که حتی حق اعتراض به 

سرمايه . تعويق دستمزدھای خويش داشته باشند
داران ايران بدون ھيچ اغراق روی تمامی برده 
داران بشرکش اعصار گذشته تاريخ را سفيد 

بردگان  برده داران در قبال بردگی. کرده اند
. خويش نانی به شکم گرسنه آنان می رساندند

صاحبان سرمايه ھا باوقاحت از بردگان مزدی 
با تحمل گرسنگی و  خود می خواھند که ماه ھا

تا می توانند برای آنان سود توليد  شکم خالی
در اين ميان کارگران صندوق نسوز کاوه . کنند

را بايد مثل ھمه کارگران ديگر چند نکته اساسی 
اول اين که کارگران . مد نظر قرار دھند

نخواسته اند که توليد کارخانه راه بيفتد تا بازھم 
شروع . کارکنند و چندماه چندماه دستمزد نگيرند

مجدد کار کارخانه ھمراه با ادامه تعويق 
دستمزدھا بزرگ ترين پيروزی سرمايه دار 
مالک کارخانه و تداوم ھر چه عميق تر و 

. ه روزی ھای توده کارگر استھولناک تر سي
کارگران در نازل ترين سطح اعتراض و 
مبارزه خواستار دستمزدھا و مطالبات خود بوده 
اند و راه افتادن کارخانه را به خاطر پرداخت 

اما اين . دستمزدھای معوقه می خواسته اند
. مسئله اکنون حالتی معکوس به خود گرفته است

ً به  زمينه ای شروع مجدد کار شرکت صرفا
برای تحميل بسيار وحشتناک تر کار بدون 
دستمزد بر کارگران و سودافزايی ھر چه بيشتر 

نکته دوم اين که . سرمايه دار شده است
کارگران صندوق نسوز کاوه صرفا در محدوده 
توان خويش و در حصار صرف مبارزات 
درون کارخانه قادر به اعمال قدرت مؤثر عليه 

اصلی ترين دليل شکست . سرمايه دار نيستند
ھای تا کنونی آنان و ھمه ھمزنجيرانشان در 

بايد درنظر داشت . است جاھای ديگر نيز ھمين
که ما در دوره ای زندگی می کنيم که با 
اعتصاب و اعتراض چند ده نفری يا چند صد 
نفری در محدوده يک کارخانه نمی توان حتی 
پرداخت دستمزدھای معوقه خود را بر سرمايه 

مبارزات جاری  ما بايد به. داران تحميل کرد
طبقه خود در سراسر جامعه و جھان پيوند 

عظيم ترين بخش توده ھای کارگر . بخوريم
جامعه ما در شرايط کنونی ھمان بدبختی ھا و 

کارگران صندوق نسوز کاوه  سيه روزی ھای

اين فاجعه است که ھر بخش ما جدا . را دارند
ديگر داريم با سرمايه جدا و بی اطالع از ھم
درمقابل ما، تک تک . داری مبارزه می کنيم

افراد طبقه سرمايه دار با ھم متحد و ھمراه و 
آنان برای تحميل فقر وفالکت وسيه . ھمداستانند

روزی بر ما کارگران از ھمه چيز 
قانون حافظ سوداندوزی سرمايه . برخوردارند

دولت سازمان دفاع از نظم . ھای آن ھا است
ارزش افزايی و توليد سود و ابزار سرکوب 

سرمايه داران برای سرکوب ما . کارگران است
و برای تحکيم بندھای بردگی ما ھمه چيز دارند 
و ما با اعتراض ھا واعتصاب ھای چند ده نفره 
و حتی چند صد نفره خود دراينجا و آنجا نمی 
توانيم ھيچ يک از خواسته ھايمان را بر اين يا 

ما احتياج حياتی به . ه دار تحميل کنيمآن سرماي
ايجاد يک سازمان سراسری و شورايی برای 

کارگران صندوق . مبارزه با سرمايه داری داريم
نسوز کاوه بايد مبارزات خود عليه سرمايه دار 
مالک کارخانه را با تالش بسيار جدی و تعيين 
کننده و برنامه ريزی شده و متحد برای پيوند 

ا ھمه توده ھمزنجير و ايجاد خوردن خويش ب
تشکل سراسری و ضد سرمايه داری طبقه 

نکته سوم اين است که . کارگر به ھم گره بزنند
ما بايد . کل ما کارگران مطالبات يکسانی داريم

حول تحقق اين مطالبات و تحميل آن بر طبقه 
. سرمايه دار و دولت سرمايه داری تالش کنيم

طبقه  منشور مطالبات پايه ای« بايد
را به پرچم مبارزه خود در  »کارگرايران

  . سراسر ايران تبديل کنيم

 ٨٧ مرداد ٢۴

  

 اعتصاب غذای معلمان در الجزاير
تھاجم سرمايه به ھمه امکانات زندگی توده ھای  

کارگر درھمه جای جھان با بيشترين شتاب و 
ھمه جا اخراج . قدرت ممکن به پيش می تازد

و سرعت و سختی  ھمه جا بر فشار. می کنند
موقت کار  ھمه جا قراردادھای. کار می افزايند

ھمه . را جايگزين شيوه سابق استخدام می کنند
جا آخرين بقايای دستاوردھای مبارزات 
ضدسرمايه داری دوره ھای قبل طبقه کارگر را 

سرمايه در ويتنام با کارگران . نابود می کنند
يقای ھمان می کند که در بنگالدش و ھند وآفر

معلم الجزايری به ھمان گونه بار . جنوبی
مصائب و سيه روزی ھای ناشی از وجود 
سرمايه داری را بردوش می کشد که معلم 
ايرانی از فشار تحمل دردھای آن به خودکشی 

توده عظيم معلمان ايرانی سال ھا . روی می کند

است که عليه قراردادھای موقت پيکار می کنند 
نيز يک ماه تمام است که و معلمان الجزايری 

در اعتراض به ھمين قراردادھای کار 
اين معلمان . جنايتکارانه اعتصاب غذا کرده اند

 ١٠ھمراه جمعيت انبوھی از ھمزنجيرانشان 
سال تمام است که در مدارس الجزاير تدريس 

آنان از ھيچ نوع امنيت شغلی و از . می کنند
ھيچ ميزان تضمينی برای ادامه کار خود 

ساليان دراز عليه اين . خوردار نيستندبر
فرياد اعتراض آنان با . وضعيت مبارزه کرده اند

پاسخ مثبت ھيچ سرمايه دار و دولتمرد نظام 
سرمايه . سرمايه داری روبه رو نشده است

مصمم است که شعله ھای داغ جنبش اين توده 
عظيم کارگر را با آب بی تفاوتی و تحقير 

جزايری در تقابل با خاموش سازد و معلمان ال

راه اعتصاب غذا را  اين شرارت و بشرستيزی
معلم مبارز الجزايری  ٣۵. در پيش گرفته اند

برای تحميل خواسته ھای خود بر صاحبان 
سرمايه و نظام سرمايه داری نياز به حمايت 
گسترده ھمزنجيران خويش در سراسر جھان 
 دارند و وظيفه توده ھای طبقه کارگر بين المللی
. است که به پشتيابی از اين کارگران برخيزند

زمانی کارگران اروپا و . روزگار غريبی است
ھمه جاھای ديگر دنيا در حمايت از ناسيوناليسم 
اشغال ستيز الجزايری و امپرياليسم ستيزی آن 
ديار وسيع ترين اعتراضات را عليه جنگ 
افروزی ھا و جنايت ھا و ددمنشی ھای دولت 

. فرانسه سازمان می دادندسرمايه داری 
کارگران اروپا و کارگران ھمه مناطق ديگر 
جھان عين ھمين اعتراضات و بسيار توفنده تر 
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ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(از سا ک بازدید  ) ه 
  :ید

WWW.HAMAAHANGI.COM  

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

hamaahangi@gmail.com  

و پرشورتر از آن را عليه جنگ ھای 
جنايتکارانه سرمايه داری امپرياليستی آمريکا به 

امروز ھمان کارگران اروپا و . نمايش می نھادند
ھای سرمايه  جاھای ديگر در برابر درنده خويی

در سراسر جھان عليه توده ھای ھمزنجيرشان 
!! در اينجا و آنجا الم تا کام سخن نمی گويند

چه اتفاقی افتاده است؟ برای يافتن پاسخ  چرا؟
راه دور  اين پرسش ھا ھيچ نيازی به رفتن

سرمايه در سراسر جھان بمراتب . نيست
. استثمارگرتر، درنده تر و جنايتکارتر شده است

در محيط ھای کار تسمه از گرده کارگران  مھ
می کشد و آخرين بقايای خون کارگران را می 

مکد و به دريای سرمايه ھا وسودھای خود می 
افزايد و ھم کمترين اعتراض ھا وھمبستگی 

بی . را به خاک وخون می کشد ھای کارگری
بربستر فقدان اتحاد و تشکل  گمان، اين وضعيت

راسری کارگران در تمام ضدسرمايه داری و س
اين فقدان اگر در  .جھان ممکن شده است

کشورھايی چون ايران دردرجه اول معلول 
استبداد وخفقان سرمايه داری و در درجه دوم 
ناشی از رسوخ رفرميسم در اشکال 
سنديکاليستی و سکتاريستی در جنبش کارگری 

در اروپا و آمريکا و کانادا بيش از  است،
از فاجعه ای است که رفرميسم ھرچيز ناشی 

راست سنديکاليستی و جنبش اتحاديه ای بر سر 
اکنون در اروپا کارگر  .کارگران آورده است

ميراث دار انترناسيونال اول و کمون پاريس و 
انقالب اکتبر به يمن جنبش سرمايه پسند اتحاديه 
ای ھرگونه حمايت از کارگران جھان و ھرگونه 

از ياد برده و فراموش  ھمبستگی با آن ھا را
اروپا و  تا زمانی که جنبش کارگری. کرده است

آمريکا گروگان رفرميسم راست اتحاديه ای 
وضعی که بی ترديد بايد . است وضع چنين است
  . درھم شکند و فرو پاشد

  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 . گر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی دي

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. را تدبير نيست تحميل کرده است و خودکرده

  .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 . ارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که ک
رای پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه ب. 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 . استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر 

، 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  - سيع ترين شکل آناز آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در و

  . 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 . از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را 
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 . ز نگرفته اندکرده اند اما در ازای آن ھيچ چي
کارگر در . بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند. 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
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 ما به مثابه بخش

  . 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
  . ار تومان در ماه برخوردار باشندھز ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گرددھ - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :گرو آن است کهتحقق اين امر در . 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 -  
  . ماری ھا بايد رايگان باشدبھداشت و دارو و درمان انواع بي - 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
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کودکان و جوانان زير  کار -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

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

  .ارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد ھرگونه تشکل ک -١۵
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١/٢/١٣٨٧  

  



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

 
١٨ 

  ١٣٨٧ شھريور ١جمعه     ١٧سال اول ـ شمارٔه 

  

  

  

  

  
 

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

  
رای ايجاد تشکلسايت کميته هماهنگی ب

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
 :تيدخود را به آدرس زير بفرس

  

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
 .نام خود از فھرست مشترکين شويدھمين قسمت خواھان حذف 


