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 :اين شماره در

  ٢ص !از ھمزنجيران خود ياری بطلبيم ـ
  ٣صسرگردانی کارگران شرکت کفش گنجه  ـ
  ٣ص ماه دستمزد کارگران صنايع شيميايی ساری ٧تعويق  ـ
  ٣ص رابی کارگرانخانه خ از راهبحران  با مقابلهدولت سوئد و  ـ
  ۴ص معلمان حق التدريسی و فاجعه معيشت و کار ـ
 ۵ص اجتماع اعتراضی کارگران بازنشسته ذوب آھن اصفھان ـ
  ۵ص شوند ای سرب و روی تعطيل و کارگران آنھا بيکار میھ کارخانه ـ
  ۵ص اعتصاب کارگران حمل و نقل در ايتاليا ـ
 ۵ص ھمچنان اخراج می کند» ولوو« ـ
  ۶ص تعطيل نساجی قائم شھر و خطر بيکاری ھمه کارگراناحتمال  ـ
  ۶ص کارگران گيالن و چھار سال سرگردانی ـ

  ۶ص سرمايه و کوره ھای کارگرسوزی ـ
  ٧ص نتيجه ترک اعتصاب کارگران واگن پارس ـ
  ٨ص ادامه سرگردانی و اعتراض کارگران لوله سازی اھواز ـ
  ٨صبرون رفت از ذلت درگرو قدرت است   ـ
  ٩ص ان سرمايه و گسترش امواج بيکاری در جھانبحر ـ
  ١٠ص کارگران صندوق نسوز کاوه در سرمای طاقت فرسا کار می کنند ـ
  ١٠ص سخنان يک کارگر اخراجی ـ
 ١٠ص در آلمان موج وسيع اعتراضات کارگری ـ
  ١٢ص اعتصاب معلمان و کارگران بخش آموزش در کانادا ـ
  ١٢ص اردبيلکارگر بيکار در شھر  ٩٠ ٠٠٠بيش از  ـ

م  و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع    !!!کار
ه ھما  ه ھما ر ک ه ھما ر ک ی ر ک ل کار جاد  ای ا ی ی  ل کار جاد  ای ا ی ی  ل کار جاد  ای ا    ی 

 ١٣٨٧آبان ٢۴جمعه    ٢٩سال اول ـ شماره

ان را  ه کار ا بات پا ای  طا ان را ور  ه کار ا بات پا ای  طا ان را ور  ه کار ا بات پا ای  طا یدور  یدوا یدوا    ١٣١٣١٣هٔ هٔ هٔ    ...وا



ه  ه ر ک جادر ک ای ا ی  جادھما ای ا ی  ی  ھما یل کار   ل کار

 
٢ 

  ١٣٨٧ آبان ٢٤جمعه     ٢٩ سال اول ـ شمارهٔ 

 !از همزنجيران خود ياری بطلبيم 
کارگران الستيک البرز يک بار ديگر در مقابل ساختمان رئيس جمھوری 

ماه  ٧آنان در اين اجتماع مطابق معمول فرياد سردادند که . اجتماع کردند
است ھيچ حقوقی نگرفته اند، سرنوشت اشتغال آنان به کلی تيره و تار است و 

ی دانند که چه خواھد شد، دفترچه ھای بيمه آنان ماه ھا است که تمديد ھيچ نم
و از ھر نوع امکانات دارو و درمان و دکتر و بيمارستان به طور کامل  نشده

محروم شده اند، سرويس اياب و ذھاب و رستوران کارخانه مدت مديدی است 
و در آنجا  که تعطيل شده و روزھا بايد با ھرينه خويش راھی کارخانه شوند

کارگران فرياد . برسانند نيز بی آن که کاری وجود داشته باشد روز را به شب
می زدند که خودشان و فرزندانشان و ھمسرانشان سخت گرسنه اند، ھيچ 
روزنه ای به زندگی بر رويشان باز نيست، زير فشار بدھکاری از پای در 

ست که اجاره بھای محل آمده اند و ھيچ کس به آن ھا وام نمی دھد، ماه ھا ا
سکونت خود را نپرداخته اند و صاحبان خانه ھايشان دائماً به آنان اخطار می 

طلبکاران عرصه را بر آن . کنند که وسايل شان را به خيابان خواھند ريخت
ھا تنگ کرده و تھديد نموده اند که آن ھا را به خاطر عدم پرداخت بدھی ھا به 

پليس و . ران ھمه اين دردھا را فرياد می کردندکارگ. زندان خواھند انداخت
 ساير نيروھای سرکوب سرمايه در ھمان دقايق نخست خود را به محل اجتماع
. کارگران رسانده و با تھديد و تشر دست به کار متفرق شدن آن ھا شدند

» ھل من ناصر ينصرنی؟«کارگران بر روی پالکاردی با خط درشت جمله 
را نوشته و بر دستان خويش حمل می ) ا ياری دھد؟آيا کسی نيست که مر( 

صحنه اجتماع کارگران ازجمله دردناک ترين و فاجعه بارترين صحنه . کردند
در اين جا . ھايی بود که برای جنبش کارگری يک جامعه قابل تصور است

ھر چه . ھيچ خبری از قدرت و ابراز حيات و ظرفيت پيکار کارگران نبود
مقايسه اين صحنه با رويدادھای . گی و احساس عجز بودبود ضعف و فروماند

ميزان ) اسالمشھر –مثال بستن جاده تھران (چند ماه پيش مبارزات کارگران 
در آن روزھا کارگران اينجا و آنجا . اين دردناکی را بازھم دوچندان می کرد

زمان در جھت تضعيف . باالخره نشانه ای از قدرت خود را ظاھر می ساختند
آنچه . تر و بيشتر صف آرايی اعتراضی و مقاومت آنان پيش رفته استبيش

کارگران دوسال است . از ھمه لحاظ عبرت انگيز و درس آموز است رخ داده
. که برای گرفتن دستمزدھای معوقه و تضمين اشتغال خود مبارزه می کنند

سرمايه داران صاحب کارخانه در طول ھمين دو سال تمامی نقشه ھای شوم 
آنان سرمايه ھايشان را . ضدکارگری خود را به مرحله اجرا در آورده اند و

حتی در کشور چين يک . به حوزه ھای بسيار پرسودتر منتقل ساخته اند
محور واقعی جدال از آغاز تا . کارخانه بزرگ توليد الستيک دايرکرده اند

بيکار امروز اين بوده است که کارخانه به کار خود ادامه دھد، کارگران 
کارگران دو سال تمام اين حرف ھا را در . نشوند و دستمزدھا پرداخت شود

تظاھرات، در اعتصابات، در زندان، در راه بندان ھا، در اجتماعات 
. اعتراضی خود در مقابل نھادھای دولتی و در جاھای ديگر تکرار کرده اند

ايه ھا را در آن سوی ماجرا سرمايه داران کارخانه را عمالً تعطيل، سرم
منتقل، پرداخت حقوق ھا را تعويق به محال و تضمين اشتغال را به طورکامل 

کارگران . تاريخ ماجرا يک تراژدی بسياردردناک است. غيرممکن ساخته اند
می توانستند دست به کارھايی بزنند که سير رويدادھا حداقل تا اين حد تاسف 

ا تصرف کنند، دست صاحبان آن ھا حتی می توانستند کارخانه ر. بار نباشد
سرمايه را از مالکيت سرمايه ھا قطع نمايند و از کار انتقال اين سرمايه ھا به 

می . حوزه ھای ديگر و پرواز آن ھا به چين و ماچين جلوگيری به عمل آورند
توانستند دامنه اعتراضات و مبارزاتشان را به جلب کمک تمامی ھمزنجيران 

می توانستند شورای ضدسرمايه . يگر کار بسط دھنددر کارخانه ھا و مراکز د
داری خود را تشکيل دھند و اداره امور کارخانه ھا را با کمک ھمرزمان 

کارگران الستيک البرز می توانستند در مسير . کارگر خويش به دست گيرند
اگر شکست می خوردند الاقل تالش متحد  حتی. تحقق اين اھداف گام بردارند

کارگران . ا برای به دست آوردن مطالباتشان کرده بودندو متشکل خود ر
الستيک البرز سخت اشتباه کردند که چنين نکردند و حاصل آن اکنون اين 
است که پالکارد به دست درمقابل دفتر رئيس جمھوری سرمايه فرياد 

اين . سر می دھند» ھل من ناصر ينصرنی؟« فروماندگی و پر از استيصال 
اگر در مقام بردگان مزدی و . محکم مبارزه طبقاتی استحکم صريح و منطق 

توده ھای وسيع فروشندگان نيروی کار قدرت عظيم طبقاتی خود را نشناسی و 
عليه سرمايه و نظام سرمايه داری به کار نگيری سرمايه داران و دولت آن ھا 
. تمامی قدرت جھنمی و نابودساز سرمايه را بر سر شما خراب خواھند کرد

اساسی از کارگران اين است که از چه کسی و از کدام نيرو و نھاد  پرسش
از متوليان نظام ! از دولت سرمايه؟! تقاضای ياری داريد؟ از رئيس جمھور؟

از پاسداران، ارتشيان و پليس و نيروی اعمال سرکوب ! سرمايه داری؟
به اين ھا ھمگی ھمان نيروھا، نھادھا و نظامی ھستند که شما را ! سرمايه؟

ياری دھندگان شما نه اين ھا بلکه فقط و فقط توده . اين روز سياه انداخته اند
سرمايه نه پيکار  طلب ياری از رئيس جمھوری. ھای طبقه کارگر ھستند

طبقاتی بلکه بستن دخيل به بارگاه حرمت سرمايه و نابود کردن قدرت پيکار 
و برای کل جنبش  آن چه بر شما رفته است برای خودتان. طبقاتی خويش است

ادامه راه کنونی ھيچ معنايی جز . کارگری ايران بسيار عبرت آموز است
ما ھيچ چاره . فرورفتن ھرچه بيشتر در منجالب فقر و خفت و خواری ندارد

از ھمزنجيران خود . ای جز مبارزه متحد و متشکل با سرمايه داری نداريم
. ايه داری شويمدست به کار تشکيل شورای ضد سرم. طلب ياری کنيم

کارخانه را تصرف کنيم و با تکيه بر قدرت متشکل طبقه کارگر دولت 
سرمايه را مجبور کنيم که مواد اوليه و لوازم راه اندازی توليد را در اختيار ما 

اين تنھا راه دستيابی به حقوق معوقه و، مھم تر از آن، جلوگيری از . بگذارد
  . تعطيل کارخانه و بيکاری است

 !ران عليه سرمايه متشکل شويم کارگ

برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه 
های درمعرض تعطيل را به تصرف خود 

 !درآوريم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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 سرگردانی کارگران شرکت کفش گنجه
ً بزرگ توليد کفش کتانی بوده  اين شرکت تا . استکارخانه کفش گنجه يکی از واحدھای صنعتی نسبتا

جفت کفش توليد و به  ٢٠ ٠٠٠کارگر به طور متوسط در ھر روز  ۶٠٠چندی پيش با استثمار حدود 
سرمايه دار صاحب کارخانه در ھمين اواخر مثل ھر سرمايه دار ديگر نگاھی به . بازار عرضه می کرد

ن ھا را خوب می سنجد و بازار می اندازد، حوزه ھای مختلف سرمايه و ميزان سودآوری ھرکدام از آ
سرانجام بر پايه محاسبات دقيق نرخ سودھا و حجم اضافه ارزش ھا تصميم می گيرد که کارخانه را 

پس از آن . او شروع به اخراج کارگران می کند. تعطيل و سرمايه خود را به حوزه ديگری منتقل کند
ک در ادامه کار درصدد فروش ھمه چھار دستگاه مھم ويژه تزريق زيرکتانی شرکت را می فروشد و اين

نفر از کارگران ھمچنان در شرکت می گردند و کارھايی  ٣٧ در حال حاضر. ماشين آالت باقی مانده است
کارگر باقی مانده زير فشار  ٣٧. اما کارخانه به طور واقعی مدت ھا است که تعطيل است. انجام می دھند

و ھمه بدبختی ھا و با توجه به سابقه طوالنی کار خويش  اجبار، از وحشت بيکار ماندن و گرسنگی کشيدن
آنان تمام عمر را برای سرمايه دار کار کرده اند و اين کار به سرمايه . خواستار بازنشسته شدن ھستند
کار و استثمار  اما اکنون معلوم نيست که حتی چند سال از اين دھه ھای. صاحب کارخانه تبديل شده است

 . گی آنان منظور شوددر پرونده بازنشست

  ٨٧آبان  ٢٢

 

 ماه دستمزد کارگران صنايع شيميايی ساری ٧تعويق 
کرم ( است و کارگران کارخانه صنايع شيميائی ساری  ١٣٧٨ماه ھشتم سال 

می گويند که ھنوز بخشی از دستمزدھای مربوط به سال ھای ) کيميکال
د، دريافت را که زير نام عيدی و پاداش پرداخت می شو ١٣٨٣و  ١٣٨٢

ماه  ٧آنان اضافه می کنند که از شروع سال جاری تا امروز نيز . نکرده اند
کارگران بازھم ادامه می دھند و . تمام است که ھيچ ريالی دستمزد نگرفته اند

بيمه آن ھا مدت ھا است  دفترچه ھای. می گويند مشکل از اين ھم فراتر است
 .حاضر به تمديد آن ھا نيستند و سرمايه داران صاحب شرکت که تمديد نشده

سرمايه دار تا لحظه . کارگر داشته است ١٢٠اين شرکت تا چند سال قبل 
کل . نفر را بيکار کرده اما سقف توليد را مطلقاً پائين نياورده است ۴٠حاضر 

کار کارگران اخراج شده به طور کامل بر دوش ھمزنجيران باقی مانده آن ھا 
از بيشترين ميزان توليد و پررونق ترين بازار  کارخانه. سرشکن شده است

 فروش و اقالم طاليی سود برخوردار است اما سرمايه دار به روال متعارف
از وضعيت بد مالی و کمبود نقدينگی می نالد و مدعی است که به خاطر 
!! مستضعف بودن، استطاعت پرداخت دستمزدھای کارگران را ندارد

. ا مراجعه کرده و فرياد اعتراض سرداده اندکارگران دراين مدت به ھمه ج
اما نھادھا و مراجع دولت سرمايه داری مطابق معمول اظھار داشته اند که 

در اين . حق با سرمايه داران است و ھر چه کارگران می گويند ناحق است
آن ھا خود . ميان سئوال ھای مھمی پيش روی کارگران قرار می گيرد

ن محصول را توليد می کنند، مواد اوليه به حد تصريح می کنند که بيشتري
سؤال اين است که با . کافی وجود دارد، بازار فروش ھم بسيار گسترده است

وجود چنين وضعی چرا کارگران سال به سال بدون مزد کار می کنند و 
 دنيايی سرمايه و سود نصيب سرمايه داران می سازند اما به خود اين اجازه

رخانه را از دست سرمايه دار خارج کنند و خود توليد را که کا را نمی دھند

برنامه ريزی کنند؟ چرا آن ھا دست در دست ھم نمی گذارند و شورای خود 
را تشکيل نمی دھند واز طريق اين شورا اداره شرکت را به دست نمی گيرند؟ 
چرا آن ھا متشکل نمی شوند و از درون تشکل شورايی خود برای جلب 

ھمزنجيران خود تالش نمی کنند؟ اين پرسش ھا سرنوشت حمايت وسيع 
از ھمين . سازتر از آنند که کارگران بتوانند نسبت به آن ھا بی تفاوت باشند

رو است که ما از تکرار آن ھا خسته نمی شويم و مدام آن ھا را مطرح می 
 .کنيم

  ٨٧آبان  ٢٢

  

 نخانه خرابی کارگرا از راهبحران  مقابله با دولت سوئد و
دولت سرمايه داری سوئد جنجال وسيعی به راه 
انداخته که گويا طغيان موج بحران را با موفقيت 

ادعای دولتمردان ھمه جا با . مھار کرده است
تصديق و تأييد پرشور سران سوسيال 
دموکراسی، سردمداران اتحاديه ھای کارگری و 
. حتی احزاب چپ سوئد رو به رو شده است

فارغ از قيل و قال رايج  ھمگی متفق و يکصدا
بلوک بندی ھای رايج رقابتی در درون قدرت 
دولتی سرمايه، موفقيت ائتالف راست 
بورژوازی را درمقابله با بحران تقديس می 

سوسيال دموکرت ھا و احزاب چپ و . کنند
طرفدارمحيط زيست تشکيل دھنده طيف 

اپوزيسيون درونی دولت روزی چند بار 
ه با افتخار و مباھات بی اعتراف می کنند و گا

مانندی مدعی می شوند که اگر آنان نيز سکاندار 
ً ھمين کارھا را می  سفينه قدرت بودند حتما
کردند و نوع ھمين سياست ھا را اجرا می 

در مورد اين که اينان چه کرده اند و چه . نمودند
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چيزھايی مورد ستايش و تقديس و تکريم سران 
و اتحاديه  احزاب سوسيال دموکرات و چپ

کارگری سوئد است می توان به تفصيل صحبت 
اما ما در اين جا قصد چنين کاری را . کرد

. اين را به وقت ديگری موکول می کنيم. نداريم
آنچه دولت سرمايه داری سوئد برای مقابله با 
بحران انجام داده به طور راھبردی سرشت 

تا امروز تمام . سرمايه در ھمه جای جھان است
ران بازنشسته سوئد درصد قابل توجھی از کارگ

بيش از . حقوق ماھانه خود را ازدست داده اند
ميليارد کرون سوئد به سرمايه بانک ھا  ١۵٠٠

کمک شده است، رقمی که تا آخرين دينارش بايد 
از امکانات باقی مانده آموزش و درمان و نگه 
. داری از سالمندان و کودکان پرداخت شود

ز آغاز طغيان امواج بحران تا عالوه براين، ا
امروز جمعيت عظيمی از کارگران دسته دسته 

بر اساس اطالعات منتشر شده . اخراج شده اند
از سوی اداره کار سوئد آمار کارگران اخراجی 

 : در شھرھای مختلف به شرح زير است 

  

۵٨٣٣  Stockholm  ٧٨٣ ٩  Västra Götaland  

۵٢۶  Uppsala  ١٠۵٣  Värmland  

١٠۴٧  Södermanland  ٩٢٠  Örebro  

٢١١٢  Jönköping  ٨٠٩  Västmanland  

١٢۵۵  Kronoberg  ۴١٠  Dalarna  

١٣٢۶  Kalmar  ٨٢٨  Gävleborg  

١٩٢  Gotland  ۴٣٠  Västernorrland  

٩١٢  Blekinge  ۴۵۴  Jämtlands  

٣۵٩۴  Skåne ١۶۴١  Västerbotten  

۵٣۴  Halland ٨٠۴  Norrbotten  

 

دت اخير چيزی به عبارت ديگر، در ھمين م
ھزار نفر از کارگران سوئد بيکار  ٣۵حدود 
دولت سوئد دست به کار چالش بحران . شده اند

است اما اين کار را تنھا به قيمت کاھش دستمزد 
و امکانات رفاھی کارگران و بيکاری سازی 

 .گسترده و خانه خرابی آنان انجام می دھد ھای
 ٢٠٠٨نوامبر 

 

 عه معيشت و کارمعلمان حق التدريسی و فاج
بار ديگر شماری از معلمان مشمول قراردادھای موقت موسوم به حق  

التدريسی از گوشه ھای مختلف جھنم سرمايه داری در تھران و در برابر 
مجلس سرمايه اجتماع کردند تا فرياد گرسنگی و زندگی فالکت بار خود و 

استان ھای لرستان و يزد  معلمان اين بار از. را بلندتر سردھند خانواده ھايشان
اين چندمين بار است که آنان اين کار را انجام می . به پايتخت سفر کرده اند

ھزينه و بدون ھيچ نتيجه ای به  دھند و ھر بار دست از پا درازتر با تحمل
در اجتماع اخير، ھر کدام از اين . محل کار و زندگی خود باز می گردند

قر و سيه روزی و بدبختی ھای خود سخن می معلمان به گونه ای از دنيای ف
ھزار تومان  ٣٠الی  ٢٠عده ای می گفتند که حداکثر درآمد ماھانه آنان . گفتند
ھزار تومان بيان می کردند و  ٧٠جمعی آخرين رقم حقوقی خود را !! است

ھزار تومان  ١٣٠در اين ميان تنھا عده معدودی بودند که در ماه چيزی معادل 
سال ھای استثمار و سالخی ھر کدام از اين معلمان توسط . دنددريافت می کر

سال کمتر نبوده است و در تمامی اين سال ھای سياه فاجعه بار  ٩سرمايه از 
معلمان . اينان در آتش فقر سوخته اند، اعتراض کرده اند و سرکوب شده اند

بر روی پالکاردی که با خود حمل می کردند با خط درشت  معترض و عاصی
اين که مراد . »کشوری بر گنج، معلمانی در رنج! شگفتا« : نوشته بودند

اما الزم است آنان بدانند که اين گنج . معلمان از گنج چيست روشن نيست
اين گنج عظيم و بيکران و کوه پيکر سرمايه ھا . يکسره سرمايه است

است محصول مستقيم کار و استثمار نسل بعد از نسل توده ھای وسيع طبقه ای 
بر ھست و نيست آن ھا حکم می راند و  سرمايه در نقش قدرتی خداگونه که

اين گنج مشتی ثروت و پول . آنان را به ورطه فقر و فالکت و تباھی می کشاند

شالوده جامعه سرمايه . سرمايه است. و امکانات معيشتی و مانند اين ھا نيست
وش نيروی کار و يک رابطه اجتماعی است، رابطه خريد و فر. داری است

وجود اين رابطه به معنی رنج کشيدن کارگران و از  .توليد ارزش اضافی
اگر قرار است معلمان و ھمه ھمزنجيران کارگر آن ھا از . جمله معلمان است
کل اين رابطه، کل مناسبات و نظم سرمايه داری، بايد نابود  رنج رھا شوند

رھايی از اين وضعيت راھی معنای اين سخن آن است که معلمان برای . شود
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آنان بايد خوب بدانند . سرمايه داری ندارند جز مبارزه متحد ومتشکل با نظام
که بستن دخيل به مجلس سرمايه و پھن کردن بساط عجز و التماس در بارگاه 

  .قدرت دولتمردان اين نظام ھيچ مشکلی را حل نمی کند

 ٨٧آبان  ٢١ 

  

 ته ذوب آهن اصفهاناجتماع اعتراضی کارگران بازنشس
آبان در مقابل کانون  ٢٠شمار زيادی از کارگران بازنشسته ذوب آھن در روز دو شنبه 

آنان عليه سطح نازل حقوق بازنشستگی، وضعيت . اجتماع کردند بازنشستگان شھر اصفھان
بسيار بد معيشتی و خودداری دولت از پرداخت حقوق اوليه معيشتی و انسانی آن ھا دست به 

اجتماع کارگران بازنشسته در ھمان لحظات نخست مطابق معمول با تھاجم . راض زدنداعت
پليس و نيروھای امنيتی با حداکثر شتاب برای متفرق کردن . نيروی سرکوب مواجه شد
آنان حتی به خبرنگاران روزنامه ھای رسمی دولت خود ھم . کارگران دست به کار شدند

گاران را مصادره کرده و از گرفتن ھر نوع عکس دوربين ھای اين خبرن. رحم نکردند
بازنشستگان فرياد می زدند که فشار سھمگين گرانی نيازھای . توسط آن ھا جلوگيری نمودند

اوليه زندگی سطح حقوق واقعی آنان را چنان کاھش داده که ادامه حيات را برای آن ھا بيش 
   .است ازحد دشوار کرده

  ٨٧آبان  ٢١

  

 شوند تعطيل و کارگران آنها بيکار می و رویهای سرب  کارخانه
کارخانه توليد سرب و روی در استان  ٣٠

زنجان در آستانه تعطيل قرار دارند و تمام 
کارگران اين واحدھا به صورت بسيار جدی 

اين . درمعرض اخراج و بيکاری قرارگرفته اند
کارگر را استثمار می  ٢٠٠٠کارخانه ھا حدود 

داران مالک اين کارخانه  اين که سرمايه. کنند
ھا چه برنامه ريزی خاصی برای استثمار 
ً معلوم نيست . وحشيانه تر کارگران دارند دقيقا

اما آنان اخطار کرده اند که مايل به ادامه کار 
سرمايه داران بر ھمين اساس . اين صنايع نيستند

از يک ماه پيش عمالً توليد را تعطيل کرده اند، 

ی کارگران سرباززده اند، از پرداخت دستمزدھا
و به ھمه کارگران گفته اند که برای آينده خود 
فکری بکنند، زيرا ھيچ کس در مقابل زندگی آن 

کارگر اينک در  ٢٠٠٠! ھا ھيچ مسئوليتی ندارد
پس بن بستی سنگين و مرگبار بدون دريافت 
دستمزد در دنيايی از سرگردانی و استيصال 

آن ھا از ھم خانواده ھای . غوطه می خورند
ھر . اکنون به ورطه گرسنگی سقوط کرده اند

کارگر سال ھا در اين جا  ٢٠٠٠کدام از اين 
کار کرده اند و در سن کنونی خود ھيچ اميدی 
. به يافتن کار و اشتغال و امرار معاش ندارند

سپاه پاسداران از جمله سرمايه داران مالک اين 
ی کارخانه است و مشارکت اين نھاد نظام ٣٠

در مالکيت اين مؤسسات معنايش آن است که 
ھر صدای اعتراض کارگران حتی زودتر از 
مبارزات ساير ھمزنجيرانشان سرکوب خواھد 

  . شد

  ٨٧آبان  ٢١

  

  

 اعتصاب کارگران حمل و نقل در ايتاليا
کارگران بخش حمل و نقل عمومی در شھرھای 

کارگران . مختلف ايتاليا دست به اعتصاب زدند
راردادھای جديد کار و مصوبات عليه ق

کارگرکش و نژادپرستانه و فاشيستی دولت 
راست افراطی سرمايه دست به اعتراض زده 

ساعت تمام خطوط اتوبوس  ٢۴آنان برای . اند

رانی، تراموا، راه آھن، مترو و تمامی شبکه 
اعتصاب . حمل و نقل شھری را از کار انداختند

طحی کارگران رفت و آمد عمومی را در س
. بسيار گسترده و تعيين کنده متوقف ساخت

کارگران خواستار الغای فوری قراردادھا و 
. ھار سرمايه داری ھستند مصوبات جديد دولت

آنان اعالم کرده اند که در صورت سرپيچی 
دولت از قبول خواست ھايشان اعتصاب را از 

  . سر خواھند گرفت

  ٢٠٠٨نوامبر 

  
  

 کند همچنان اخراج می» ولوو«
کارتل عظيم خودروسازی ولوو بازھم دست به 

بحران سرمايه . اخراج وسيع کارگران زد
داری، کسادی بازار فروش و چشم انداز کاھش 
ھر چه بيشتر نرخ سودھا، جلوس ھميشگی بر 
عرش قدرت و نقش يکه تاز و بی عنان در 
برنامه ريزی نظم توليدی، اتحاديه ھای کارگری 

ھمصدا با سرمايه  مزدور سرمايه و ھمراه و

داران و باالخره توده کارگر خاموش و رام و 
بی اعتراض محصول سال ھا سيادت فاجعه بار 
سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای و 
بسياری عوامل ديگر ھمه دست در دست ھم به 

و ھمتايان سرمايه دار  سرمايه دار صاحب ولوو
ديگرش اجازه می دھد که بدون برخورد با ھيچ 

انع اساسی نسلی از کارگران را درو کنند و م

در آستانه سوداندوزی سرمايه ھا و روند بحران 
از شروع ماه . زدايی سرمايه قربانی سازند

اکتبر تا امروز ھيچ ھفته ای نبوده است که کمتر 
از چند صد و گاه چند ھزار کارگر قديمی ولوو 
آماج بيکارسازی وسيع صاحبان سرمايه قرار 

در روزھای نخست سخن از اخراج . نگيرند
اين رقم بسيار زود جای . کارگر بود ١٠ ٠٠٠
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اما اين . خود را به ارقامی بسيار بزرگ تر داد
 Mortan« امروز . رشته سر دراز دارد

Vikfus  « ٩٠٠ضمن اعالم بيکارسازی 
کارگر ديگر اين شرکت با صدای بسيار رسا 
اخطار کرد که بيکارسازی ھا ھمچنان ادامه 

او تا کنون چند بار تأکيد کرده است  خواھد يافت

که قرارداد ھزاران کارگر موقت ولوو در 
سوئد، آمريکا، بلژيک و جاھای ديگر نيز تجديد 

رئيس بخش متال اتحاديه ھای . نخواھد شد
کارگری سوئد نيز ھمزمان به صورت بسيار 
جدی به کارگران اخراجی توصيه کرده است که 

و درد اين طبقه را درک  مشکل سرمايه داران

برنامه ريزی  کنند و از ھر گونه تالشی که
  !! مقابله با بحران را دشوار سازد اجتناب کنند

  ٢٠٠٨نوامبر 

  

 احتمال تعطيل نساجی قائم شهر و خطر بيکاری همه کارگران
کارخانه نساجی قائم شھر تا چند سال پيش حدود 

در سال . کارگر را استثمار می کرد ۶٠٠
سرمايه داران نخستين موج بيکارسازی  ١٣٧۵

کارگر را اخراج  ۴٠٠را راه انداختند و يک جا 
شرايط کار و استثمار و بی حقوقی . کردند

. کارگران از آن به بعد پيوسته بدتر و بدتر شد

روندی که تا امروز ھمچنان ادامه دارد و اينک 
باز کارفرمايان اعالم کرده اند که ھيچ تضمينی 

در . دامه اشتغال کارگران فعلی نيز نيستبرای ا
کارگر به  ١٨٠اين کارخانه تا لحظه حاضر 

کارگر به طور قراردادی  ۵٠صورت دانم و 

خطر تعطيل کارخانه و بيکاری . کارمی کنند
  . ھمه اين کارگران بسيار جدی است

  ٨٧آبان  ٢٠

  

  

 کارگران گيالن و چهار سال سرگردانی
قبل در کارخانه ھای نخ ناز، کنف کار، پرسان، صنايع پوشش، ھزاران کارگر که ساليان 

ايران نيدل و چندين کارخانه بزرگ ديگر کار می کرده اند چھار سال تمام است که 
آنان در اين مدت ھيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده اند، از ھيچ حق بيمه ای . بيکارند

نشده اند، اعتراضات و شکايات آن  برخوردار نبوده اند، موفق به يافتن ھيچ کار تازه ای
نھادھای دولتی آن ھا را با وعده ھای . ھا در ھيچ کجا ھيچ پاسخی دريافت نداشته است

دروغ سرگرم کرده و در بھترين حالت با دنيائی ذلت و تحقير و اھانت آن ھا را برای 
مه چيز توھين اين يکی ديگر از ھ!! گرفتن لقمه ای نان راھی کميته امداد امام ساخته اند

ثروت کميته امداد امام قطره بسيار کوچکی از کل سرمايه ھا و ثروت ھا و . آميزتر است
امکانات موجود اين مملکت است که کل آن ھا يک جا توسط توده ھای کارگر و از جمله 

توليد کنندگان اين سلسله جبال عظيم . ھمين کارگران بيکار استان گيالن توليد شده است
ا و سودھا و ثروت ھا و امکانات اينک بايد برای تعويق مرگ ناشی از سرمايه ھ

گرسنگی خود و فرزندانشان کاسه گدايی در دست سراغ گداخانه ای به نام کميته امام 
  !! بروند

  ٨٧آبان  ٢٠

 

 سرمايه و کوره های کارگرسوزی
شرايط کار، ميزان دستمزد، وضعيت معيشتی و نوع زندگی کارگران کوره 

آجرپزی از ديرباز تا امروز حديث سوختن، گداختن و پرپرشدن انسان ھای 
ھايی است که بردگی مزدی آنان را تا حضيض کامل ذلت و نکبت و خفت 
فروکاسته و با منجنيق قدرت سرمايه به جھنمی ترين نقطه نظام پلشت سرمايه 

ام ساعتی و گاه دو شيفتی در ک ١٢روزانه ھای کار . داری پرتاب کرده است
شعله ھای شرربار آتش، در محيطی که ھر آنچه ضدبھداشتی و خطرآفرين و 
اسباب قتل عام است بی دريغ و به حد وفور جمع است، با دستمزدی که ھيچ 
سطحی از ھزينه بازتوليد نيروی کار را پاسخگو نيست و در متن 
برخوردھايی آکنده از تحقير و ذلت و خفت سرتيترھای درشت داستان زندگی 
. اين لشکر عظيم از توده ھای کارگر ايران از يک قرن پيش تا حاال است

تاريخ زندگی اين کارگران در قعر شعله ھای سرکش اين دوزخ بخش ھای 
اينان در اعتراض و مبارزه و عصيان عليه . پردرخشش و زيبايی ھم دارد

ن استثمار و سبعيت ھای نظام سرمايه داری ھمواره در کنار ساير ھمزنجيرا
خويش پيکار کرده اند و در اين گذر کارنامه ای پربار و درس آموز در پشت 

کوره پزخانه ھای ورامين در طول دھه ھای پيش از انقالب . سر خود دارند

در  ۵٠و از جمله دھه  ۵٧
زمره کانون ھای شعله ور 

خيزش . اعتصاب بود
سراسری کارگران کوره 
پزخانه ھا در سراسر اين 

تحد، منطقه و شورش م
سازمان يافته و ھمزمان 
چندين ھزار کارگر، 
افراشتن پرچم مبارزه و 

حرکت کارگران از کوره ای به کوره ديگر و پيوستن جويبارھای پرخروش 
آن ھا به ھمديگر در دريای سرکش اعتراض جمعی عليه استثمار و جنايات 

خورشيدی صحنه ای ماندگار و باشکوه در تاريخ  ١٣۵۵سرمايه در سال 
شرايط کار و وضعيت زندگی . بارزات توده ھای کارگر ايران استم

کارگران کوره پزخانه ھا در طول سی سال اخير مانند ھمه بخش ھای ديگر 
طبقه کارگر ايران حتی در قياس با دوره ھای قبل نيز پيوسته رو به وخامت و 
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، دستمزدھای واقعی آن ھا ھرچه نازل تر. سيه روزی وحشتناک تر رفته است
تضمين اشتغال آنان ھرچه نامطمئن تر، محيط کار آن ھا ھرچه ناايمن تر و 

سرمايه به ھر نفس کشيدن اعتراضی  مرگبارتر و سرکوب و قھر و تھاجم
کارگر کوره  ١٨٠٠٠ھم اکنون بيش از . آنان ھرچه وحشيانه ترشده است

 آجرپزی و توليد مصالح ساختمانی فقط در نواحی جنوبی شھر تھران توسط
اين کارگران . سرمايه داران صاحب کوره ھا استثمار و سالخی می شوند

ھمگی ھمراه ھمه افراد خانواده خويش در کومه ھای نمور غيربھداشتی و 
بيماری زای ساخته شده از آھن قراضه و گل و فاقد ھر نوع امکانات ابتدايی 

وره ھا که در يکی از اين ک» مراد« کارگری به نام . زندگی سکونت دارند
کار می کند و در درون يکی از اين آلونک ھای محقر تاريک زندگی می کند 
می گويد که ھر روز در قبال بخشی از دستمزد ناچيزش تعدادی آجر از 

می گيرد تا شايد به اين طريق بتواند پس از چند ماه و شايد  سرمايه دار کارگاه
يروی کار در اين چند سال اگر از کار اخراج نشود و اگر شانس فروش ن

جھنم سوزان برايش باقی باشد باالخره يک اطاقک کوچک برای خواب 
  . خواھر و برادر و مادرش بسازد

ً از  کارگران کوره پزخانه ھا عموما
روستاھا و شھرھای مناطق بسيار دوردست 
کشور به حاشيه شھر تھران و نواحی 

آنان نفرين . مختلف ورامين کوچ کرده اند
وزی ھستند که در روزگاری شدگان سيه ر

که نظام سرمايه داری عالی ترين ارتفاعات 
دانش بشری را تسخير و در خدمت افزايش 
سود سرمايه ھا و تحکيم پايه ھای قدرت 
سرمايه قرار داده است، بازھم از ھيچ 
شانسی برای آموزش برخوردار نبوده اند و 
از دسترسی به مدرسه و معلم و تحصيل بی 

اين کارگران اکنون در سنين . اندبھره مانده 
باالی زندگی قرار دارند اما حتی نوباوگان کودک و خردسال آن ھا نيز 
ھمچنان زير فشار فقر مجبورند که يا تمام وقت کار کنند و از ھر نوع آموزش 
محروم باشند و يا در بھترين حالت يکراست از مدرسه راھی کوره پزخانه ھا 

و طوالنی در کنار پدران و مادرانشان برای شوند و ساعت ھای متمادی 
صاحبان سرمايه کار کنند و در ھولناک ترين شرايط مورد استثمار سرمايه 

ً از  .قرار گيرند سالگی شروع به کار می کنند، تا قبل از  ۴اين کودکان غالبا
شش سالگی و آغاز سن مدرسه کارگران تمام وقت نظام بردگی مزدی ھستند، 

نه روز بيش يک شيفت تمام و گاه بيشتر استثمار می شوند و در طول ھر شبا
رسيدن سن دبستان است که به کارگران نيمه وقت اما پس از آن و با فرا 
ساعتی بلکه نيمه وقت ويژه جھنم سرمايه  ۵ساعتی و  ۴بازھم نه نيمه وقت 

در الی ناخن دست و پای اين کودکان خردسال . داری ايران تبديل می شوند

ف و بی رمق و رنجور نحي
ھمواره گل رس و خاک 
ھای مانده از قالب ھای 

جمعيت . خشت باقی است
زيادی از کودکان به ويژه 
دختران اصالً به مدرسه نمی 
روند زيرا به دليل فقر و 
ً قادر به تھيه  نداری مطلقا

به عالوه آنان مجبورند در کنار . لباس مدرسه و خريد لوازم آموزش نيستند
در يا برادر خود ھم در کوره ھا کار کنند و ھم کارھای خانه را انجام پدر و ما

دستمزد کارگران کوره پزخانه به ويژه کارگران کم سن و سال بسيار  .دھند
متوسط مزد دريافتی اين جمعيت از صدھزار تومان در ماه بيشتر . پايين است

انه و نآآشنا در اين جا چيزی به نام بيمه برای کارگران مفھومی بيگ. نيست
است و بيان اين لفظ از زبان ھر کارگری شالق خشم سبعانه سرمايه داران را 

ھيچ کارگری حق ھيچ نوع اعتراض به ھيچ يک از اشکال . به دنبال دارد
تاريانه اخراج در سراسر فضای منطقه . شدت استثمار و ستمکشی را ندارد
و روزافزونی از کارگران شمار بسيار زياد . بر باالی سر کارگران قراردارد

مرد ساکن منطقه کوره پزخانه ھا به صورت انسان ھای عليل و از کارافتاده 
سختی کار و طاقت فرسا بودن شرايط کاری در کوره ھا سرعت . در آمده اند

فرسايش جسمی و کاھش توان کار کردن افراد را چنان شدت و شتاب می 
يين از پا در می آيند و به آدم ھای بخشد که کارگران بسيار زود و در سنين پا

از اين گذشته، شمار سوانح کار در اين جا بيداد می . معلول تبديل می شوند
حمل ده ھا تن خشت و گل و آجر در روز توسط يک کودک خردسال به . کند

صورت ثانيه به ثانيه خطر وقوع حادثه و معلول شدن و ازدست دادن جان را 
مرد به علت ميزان کار روزانه طوالنی تر و ساير کارگران . به دنبال دارد

فشارھای سھمگين کار، بيشتر در معرض مصدوميت و معلول شدن قرار 
دارند و درست به ھمين دليل درصد زيادی از کارگران مرد ساکن اين منطقه 

اين کارگران در پی سال ھا کار و تحمل شديدترين . عليل و از کار افتاده اند
فقط ھيچ حق بيمه يا ھيچ نوع کمک ديگری دريافت نمی کنند  شکل استثمار نه

ً ھيچ گاه ھيچ روزنه ای برای سخن گفتن از چنين حقوقی در پيش  بلکه اساسا
از کارافتادگی گسترده کارگران مرد زير فشار سختی . رويشان باز نبوده است

واده کار سبب شده است تا در سطحی بسيار وسيع زنان تنھا نان آور افراد خان
ھزار تومانی نه فقط ھزينه  ١٠٠آن ھا مجبورند با دستمزدھای ماھيانه . باشند

خوراک و پوشاک و ھمه نيازھای اوليه زندگی خانواده را بپردازند بلکه 
 مخارج سھمگين دوا و درمان و دکتر و بيمارستان کارگران معلول و مصدوم

   .را ھم تحمل کنند

  ٨٧آبان  ١٩

  

 ارگران واگن پارسنتيجه ترک اعتصاب ک
کارگران واگن پارس چندين ماه است که حقوق 

آنان در اعتراض به اين وضعيت . نگرفته اند
از . بارھا دست به مبارزه و اعتراض زده اند

جمله برای مدتی اعتصاب کردند و چرخ توليد 
در ماه گذشته صاحبان . را از کار انداختند

به سرمايه و عمال دولتی نظام سرمايه داری 

اين کارگران وعده دادند که در صورت 
بازگشت به کار به تدريج دستمزدھايشان 

کارگران با پذيرش اين . پرداخت خواھد شد
اما اکنون با . وعده دروغ شروع به کار کردند

گذشت چندين ھفته نه فقط ھيچ خبری از 
پرداخت ھيچ دستمزدی نيست بلکه سرمايه 

اعالم داران با وقاحت خاص خود به صراحت 
دستمزدھا را پرداخت نمی کنيم، « می کنند که 

  .»ھر کاری می خواھيد بکنيد

   ٨٧آبان  ١٩

ان را ه کار ا بات پا ای  طا ان راور  ه کار ا بات پا ای  طا ان راور  ه کار ا بات پا ای  طا یدور  یدوا یدوا    ١٣١٣١٣هٔ هٔهٔ    ...وا
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 ادامه سرگردانی و اعتراض کارگران لوله سازی اهواز
فشارمبارزات کارگران لوله سازی اھواز در ماه ھای گذشته سرمايه داران را مجبور ساخت که عجالتاً 

ی و ھمزمان کارگران را مورد بازبينی قراردھند و برای اجرای آن برنامه بيکارسازی ھای سراسر
شالوده سياست ھا و دسيسه آفرينی ھای جديد . ترفندھا و توطئه ھای نوينی را دستور کار خود سازند

سازمان تأمين اجتماعی به عنوان سرمايه دار مالک کارخانه اين بود که با تحميل بدترين شرايط کاری و 
. بی حقوقی ھا باالخره کارگران را مجبور کند تا خود استعفا دھند و از محيط کار بروندافزايش فشار 

. سازمان مذکور در اين مورد و به خاطر تحقق اين ھدف تا ھمين حاال به کارھای زيادی دست زده است
بر روی تخصص و مھارت . قبل از ھر چيز ھمه کارگران را از رسمی به قراردادی تنزل داده است

تغيير !! »کارگر فله« ارگران يک جا خط سياه کشيده است و عنوان شغلی آن ھا را از کارگر ماھر به ک
تمامی آن بخش از حقوق کارگران را که زير نام پاداش و حق توليد و مانند اين ھا پرداخت می . داده است

ه سازی اھواز ھمواره و کارگران لول. و به اين ترتيب سطح دستمزدھا را تنزل داده است شده قطع کرده
در تمامی سال ھای گذشته زير فشار 

ساعت کار روزانه ساعات زيادی را اضافه کاری کنند تا ھزينه  ٨فقر مجبور بوده اند که عالوه بر 
سرمايه دار صاحب شرکت اينک ھمه اضافه کاری ھا را نيز قطع . زندگی خويش را تأمين سازند

سوم به پيمانکاری که پيش از اين در شراکت با سازمان تأمين شرکت ھای آدم فروشی مو. کرده است
دالل فروش نيروی کار، وسيله تشديد ھر چه بيشتر استثمار کارگران و سالخی  اجتماعی و در مقام

حادتر آنان بوده اند اکنون به نوبه خود بر سخت گيری ھا افزوده و کارگران را بيش از پيش زير 
تأمين اجتماعی به ھمه اين ترفندھا دست زده است تا شايد کارگران را  سازمان. فشار قرارداده اند

اين نھاد دولتی در جريان به . مجبور سازد با دست خود استعفا بنويسند و با پای خود فرار کنند
کارگيری اين دسيسه ھا و ترفندھا ھمه راه ھای الزم را نيز تدارک ديده است تا ھنگام بيکار شدن 

ی االمکان از پرداخت شندرغاز حق بيمه آن ھا نيز معاف شود، زيرا اين نھاد خود ھمه کارگران حت
   .سرمايه دار صاحب کارخانه است

  ٨٧آبان  ١٩ 

 

  برون رفت از ذلت درگرو قدرت است
کار . ماه است که حقوق نگرفته اند ۶ارخانه ايران برک بازھم کارگران ک

سال  ۶ماه که در تمامی  ۶زندگی آنان نه فقط در اين  بدون مزد جريان غالب
آن ھا می گويند فقر و گرسنگی و بدھکاری شيرازه . اخيرعمرشان بوده است

بچه فرياد سر می دھند که . زندگی شان را به طور کامل از ھم پاشانده است
. ھايشان به خاطر نداری قادر به درس خواندن و رفتن به مدرسه نيستند

جوانان خانواده ھايشان از بيکاری و بدبختی به ستوه آمده اند و ھيچ دريچه 
ھمگی گرسنه اند و . اميدی برای تشکيل زندگی در پيش روی خود نمی بينند

از اين ھم . دھيچ ھمسايه و آشنايی نيست که از او پول قرض نکرده باشن
وحشتناک تر، در بسياری اوقات مجبور شده اند که برای تھيه نان دست به 

وقتی که ھيچ مغازه داری به . دامن سرمايه داران خون آشام نزول خوار شوند
خاطر افزايش بدھی ھايشان ديگر به آنان نسيه نمی دھد رجوع به نزول 

نتيجه مستقيم اين وضعيت  .خواران تنھا کاری است که برايشان باقی می ماند
آن است که اگر ھم پس از گذشت چندين ماه چند ده ھزار تومان حقوق معوقه 
خود را دريافت دارند بايد تمامی آن را يکجا بابت نزول به سرمايه داران 

از ميان اين کارگران شمار زيادی زير فشار مصائب . نزول خوار بپردازند
دچار بيماری ھای روانی شده اند و عده جانکاه زندگی و شدت فقر و نداری 

ای از آن ھا در گوشه اين يا آن بيمارستان بدون ھيچ امکانات به صورت 
سال است که اين کارگران پيوسته  ۶. افراد مھجور و طبعاً محجور درآمده اند

سال به شکل ھای مختلف با اين  ۶در طول اين . با اين وضعيت درگيرند
روزھای زيادی را در اعتصاب به سر آورده و  .وضعيت مبارزه کرده اند

روزھای متوالی در چمن ھای رو به روی . چرخ توليد را از کار انداخته اند
و فرياد گرسنگی و فالکت و احساس ذلت و حقارت  کارخانه اجتماع کرده

يک بار با تحمل ھزينه ھای سنگين . خود در مقابل زن و فرزند سرداده اند
د و چند روز تمام در مقابل دفتر مرکزی کارخانه تحصن راھی تھران شده ان

اين کارگران در اين شش سال در جريان تحمل مصائب باال ھمه اين . کرده اند
اما در ھيچ کدام از تقالھا و . اشکال مبارزه و اعتراض را تجربه کرده اند

. مبارزات و اعتراضات و داد و فريادھا ھيچ گرھی از کارشان باز نشده است
آن ھا چاره ساز  ھمين امر به خوبی نشان می دھد که نوع کارھای تاکنونی

چاره ای نداريم جز اين که بيشتر و جدی تر و مصمم تر به يافتن  .نبوده است
  . راه چاره بينديشيم

واقعيت تلخ زندگی ما کارگران اين است که قدرت خود را نمی شناسيم و در 
ما به طور واقعی و . می کنيمکوتاھی  درک عظمت و ظرفيت اين قدرت

اجازه . زمينی به دامنه قدرت و برد تغييرآفرينی طبقه مان کمتر فکر می کنيم
ما در عمرمان در ھر کجا که کار . دھيد اين معضل را اندکی بيشتر بشکافيم

کرده ايم عليه شدت استثمار و بی حقوقی ھا و ستم ھائی که تحمل می کنيم 
به اين معنا ما درواقع به طورعينی عليه سرمايه . دست به اعتراض زده ايم

اما اگر خوب دقت کنيم به طور معمول اشکال مبارزه . داری مبارزه کرده ايم
که چھارچوب  و شيوه ھايی از اعتراض را دردستور کار خود قرارداده ايم

نظام بردگی مزدی و زندگی مبتنی بر فروش نيروی کار را کمتر به چالش 
ور مثال، در بھترين حالت دست به اعتصاب می زنيم و به به ط. می کشند

کارفرمايان يا دولت آن ھا اخطار می کنيم که اگر مطالبات مان را نپردازند 
اعتصاب بی گمان سالح بسيار . چرخ کار و توليد را از کار بازمی داريم

 اما نگاه ما به اين راھکار و. بُرنده و راھکار مؤثری برای اعمال قدرت است
سالح مبارزه بيشتر اين است که سرمايه داران را متقاعد سازيم تا مواظب 
حقوق ما باشند و در قبال استثمار وحشتناکی که می شويم لقمه نانی ھم برای 
. امرار معاش و زنده ماندن و امکان فروش دوباره نيروی کار به ما بدھند

يان کارزار با نوع نگاه ما به غالب راھکارھا و راه چارھايی که در جر
جامعه  .صاحبان سرمايه يا دولت آن ھا به کار می گيريم از اين دست است
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سرمايه داری و اقتصاد و فکر و فرھنگ و باور و ھمه چيزش به ما می گويد 
که در چھارچوب حاکميت و جاودانه پنداری ھمين نظام جست و خيز کنيم و 

بطه خريد و فروش نيروی برد قدرت خود را در حصار اقتدار و جاودانگی را
بی شک، مناسبات اقتصادی سرمايه داری مدام ما . کار محصور ببينيم

اما ھمين . کارگران را به مثابه قدرت گورکن اين مناسبات بازتوليد می کند
مناسبات درعين حال وابستگی و آويزان شدن ما به سرمايه داری و بدين سان 

بر بسترھمين . ا نيز بازتوليد می کندضعف و ناتوانی ما در مقابل اين نظام ر
ناتوانی، سرمايه داری با القائاتی که در ذھن و زندگی ما می کارد اين توھم 
را در ما به وجود می آورد که گويا زندگی انسانی کارگران در چھارچوب 

اما بايد بدانيم که اين القائات نه نسخه زندگی . سرمايه داری ممکن است
برعکس، گيوتين تيز قتل عام قدرت و تمامی ھست و  انسانی بلکه، کامالً 

سرمايه داری نه داربست زندگی آزاد و انسانی بلکه داربست . نيست ماست
سرمايه داری  .استثمار و بی حقوقی و ستم و گرسنگی و فقر و فالکت ماست

سرنوشت مقدر زندگی ما نيست و سالح ھا و راھکارھايی ھم که ما برای 
ين نظام در اختيار داريم به سالح ھا و راھکارھای مبارزه جنگ و ستيز با ا

 .در چھارچوب جھنم سرمايه داری منحصر نمی شود" بھتر"برای وضعيت 
ما سالح ھا و راه چاره ھايی داريم که اوالً برد اثرگذاری آن ھا عليه سرمايه 

بارزه ما راھی جز م. بسيار بيشتر است و ثانياً مجبوريم آن ھا را به کار گيريم
اما، عالوه بر اين، در سير روزمره . برای محو نظام بردگی مزدی نداريم

تقابل خود با سرمايه داران و دولت آن ھا نيز مجبوريم پيوسته به راھکارھايی 
بينديشيم که بتواند قدرت واقعی ما را ھر چه کوبنده تر و گسترده تر و 

بارزه را تجربه کرده ايم و اشکال زيادی از م .سازمان يافته تر به ميدان کشد
به راه حل . اما اشکال زيادی را ھم ھنوز تجربه نکرده ايم. نتيجه نگرفته ايم

ھا و شيوه ھايی از مبارزه که نيروی طبقاتی مان را برای حمله به مرزھای 
نظام سرمايه . حاکميت و موجوديت سرمايه آرايش می دھد روی نياورده ايم

راه حل ھا را از جلو چشمان ما خط می زند و به  داری از زمين و آسمان اين
ما القا می کند که حتی در مبارزه عليه شدت استثمار و سيه روزی ھای ناشی 
از وجود اين نظام ھم بايد به راھکارھا و شيوه ھايی فکر کنيم که شيرازه 

ما تا امروز راه ھای . بحث را خالصه کنيم. حيات سرمايه را ازھم نپاشد
اما . ادی را رفته ايم و به اشکال متعددی از مبارزه روی آورده ايمبسيار زي

ھمچنان دستمان خالی است و درست از ھمين رو منطق زندگی و جنگ و 
ستيز واقعی ھميشه جاری ميان ما و سرمايه داران و کل نظام بردگی مزدی 
حکم می کند که اشکال ديگری از مبارزه و چالش را دستور کار خود قرار 

طبقه ما در ظرفيت واقعی تاريخی و اجتماعی و عينی خود دارای عظيم . يمدھ
ما خالق تمامی سرمايه ھا و ثروت ھای جھان موجوديم، . ترين قدرت ھا است

ما از چنين . ما اين سرمايه ھا و ثروت ھا را لحظه به لحظه بازتوليد می کنيم
ن سخن آن است نقش سترگ و عظيمی در دنيا برخورداريم و معنای درست اي

که می توانيم با اراده جمعی و پيکار طبقاتی متحد و متشکل خود اين قدرت را 
از قوه به فعل درآوريم و کل اين جھان را بر سر سرمايه داران و دولت آن ھا 

کل سرمايه ھای جھان را ما توليد می کنيم و کليد حيات سرمايه . خراب کنيم
ماييم که می توانيم بساط توليد . ا قرار دارددر سراسر دنيا در دستان نيرومند م

سرمايه را از صحنه ھستی برچينيم و خود جامعه و جھان و برنامه ريزی 
ما از چنين . کار و توليد و زندگی انسانی در اين جھان را به دست گيريم

اما امروز در منجالب ذلتی غوطه می خوريم که ھيچ . قدرتی برخورداريم
قدرت  کليد حل اين معضل در درک درست. تحمل نيست لحظه ای از آن قابل

رھايی ما فقط و فقط با دستان خوِد ما . و به فعل درآوردن آن است ما کارگران
بايد اين قدرت را بشناسيم، آن را به . و به قدرت خوِد ما ميسر می شود

کارگيريم و در مقابله با سرمايه داران و نظام سرمايه داری وارد ميدان 
  .سازيم

  !کارگران ايران برک ! ھمزنجيران

اما ھمچنان مشغول فرسايش قوای پيکار خود . ما راه ھای زيادی را رفته ايم
ماه  ۶ماه  ۶وقتی که صاحبان سرمايه . بايد ريل مبارزه را عوض کنيم. ھستيم

دستمزد ما را نمی پردازند، وقتی آنان در بدترين شرايط کاری به مرگبارترين 
ثمار می کنند، وقتی که فوج فوج ما را بيرون می اندازند و شکل ما را است
وقتی ھيچ نوع تضمين زنده ماندن حتی تضمين فروش نيروی . بيکار می کنند

کارمان را برايمان باقی نمی گذارند، وقتی که ما و زنان و فرزندان ما را به 
برھوت گرسنگی پرتاب می کنند، وقتی که ھمه اشکال اعتراض ما سرکوب 

ی شود، آری در چنين وضعی ما جز سازماندھی قدرت واقعی طبقاتی خود م
معنای واقعی و درست سازمانيابی . عليه سرمايه داری ھيچ راه ديگری نداريم

برای . قدرت، متشکل شدن برای اعمال قدرت مستقيم عليه سرمايه داری است
متحد اين کار بايد به صورت شورايی حول مطالبات پايه ای مشترک خويش 

اما بالفاصله بايد به اين بينديشيم که راھکار و سالح واقعی . و متشکل شويم
ما بايد به شالوده حيات سرمايه و سرمايه داران، . اعمال قدرت ما کدام است

به روند کار جامعه سرمايه داری، به روند توليد ارزش اضافی يا سود 
يد کاری و کارساز و با سرمايه داران حمله کنيم و سالح ما در اين ھجوم

سالح ما در جنگ با سرمايه داران و دولت آن ھا بايد تصرف . بُرنده باشد
کارخانه ھای در حال تعطيل و کارخانه ھايی که دستمزد کارگران را نمی 
پردازند، و اعتصاب در تمام مراکز کار و توليد و مقدم بر ھمه در مراکز 

ز نوع نفت و گاز و آب و برق و استراتژيک و کليدی اقتصاد سرمايه داری ا
ما بايد تمام . باشد.... حمل و نقل و مدارس و خودرو سازی ھا و ذوب آھن و 

و خود را برای اين نبرد سازمان  به پا خيزيم قد برای نبرد با سرمايه داری
  . دھيم

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٧آبان  ١٩
  

 بحران سرمايه و گسترش امواج بيکاری در جهان
بحران سرمايه بر حدت خود می افزايد و تندباد 
بيکاری به سرعت از کارخانه ای به کارخانه 
ديگر، از منطقه ای به منطقه ديگر و از 
کشوری به کشور ديگر می رود و در ھر گام 

از  با افزايش شتاب و قدرت خود فوج فوج
می کند و به ورطه بيکاری کارگران را درو 

شمار بيکارشدگان بزرگ ترين . پرتاب می کند
قطب جھان سرمايه، بيکار شدگان اياالت متحده 

ھزار  ٢۴٠آمريکا، در طول ماه اکتبر از مرز 
بيکاری در ھمه ممالک اروپای . نفر گذشت

غربی و شمالی نيز لحظه به لحظه قربانی می 
رگر اين ماه اکتبر برای توده ھای کا. گيرد

کشورھا ماه بيکارسازی ھای چند صد چند صد 
موج اخراج ھا يا . و گاه ھزار ھزار بوده است

تھديد به اخراج به اين دو قاره محدود نمانده 
کشور سرمايه داری چين، که مظھر . است

رونق انباشت سرمايه در نظام بردگی قرن 
و % ١٠بيست و يکم و نماد رشد ھای اقتصادی 

انحطاط سرمايه داری است، در  بيشتر در اوج
طول ھفته ھای اخير شاھد وسيع ترين اخراج ھا 

توده بسيارعظيم بردگان مزدی که . بوده است
در طول چند سال اخير برای فروش نيروی کار 
خويش به بھايی شبه رايگان مناطق دورافتاده 
کشور را به سوی حاشيه شھرھای بزرگ ترک 

 ار انباشتگفتند اينک با فروکش رونق باز
سرمايه ھزار ھزار از محيط کار اخراج می 

ژاپن نيز درھمين مدت وضعيتی مشابه . شوند
واقعيت اين است که . اين کشورھا داشته است

در باره ساير مناطق دنيای سرمايه داری و به 
طور مثال قاره آفريقا، عظيم ترين بخش آسيا و 
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کشورھای آمريکای مرکزی و التين نياز به 
در اين کشورھا . اين نتيجه گيری نيستتعميم 

موج بحران و بيکاری ھمواره طبقه کارگر را 
به مرگبارترين شکل زير فشار خود داشته و 

شرايط کنونی اين فشار را کوبنده تر  پيداست که
  ٢٠٠٨اکتبر . و مرگبارتر خواھد کرد

 

 کارگران صندوق نسوز کاوه در سرمای طاقت فرسا کار می کنند
صندوق نسوز کاوه در سالن ھای سرد  کارگران

و يخ زده بدون ھيچ نوع وسايل حرارتی کار 
آنان ھنگام کار از سرما می لرزند و . می کنند

کارخانه در منطقه دماوند و . زجر می کشند
فيروزکوه قرار دارد و سرمای ھوا در اين جا 

سرمايه داران صاحب . طاقت فرسا است
مصرف  کارخانه از خريد گازوئيل برای
بر اين  آنان. سوخت سالن ھا خوددداری می کنند

عقيده اند که اضافه کردن بھای سوخت و ھزينه 
گرم کردن سالن ھا به حجم عظيم سودھا و 

سرمايه . سرمايه ھايشان کاری عاقالنه تر است
داران ھمچنين اعالم کرده اند که چيزی که زياد 
است کارگر است و در صورتی که کارگران از 

ايه بميرند می توان فوری نيروی کار تازه سرم
سرمايه  .نفس تر و ارزان تر را به کار گرفت

داران صاحب شرکت با استناد به اين داليل 
حاضر به خريد گازوئيل ... عقلی و اقتصادی و

برای گرم کردن سالن ھای کارخانه نيستند و 
کارگران به ھمين دليل مجبورند از سرما بلرزند 

پاسخ اعتراض به اين وضعيت نيز . و کار کنند
کارخانه . صدور فوری حکم اخراج است

اما . صندوق نسوز کاوه در فيروزکوه است
سرمايه داران دولتی مدير آن ھا اھل شھر 

اينان ھر ھفته، حداقل يک بار، . اصفھان ھستند
برای ديدار خانواده ھايشان راھی اصفھان می 

نيز از شوند و برای اين مسافرت مستمر ھفتگی 
. بليط ھای گران قيمت ھواپيما استفاده می کنند

استثمار و  تنھا کار اين جماعت برنامه ريزی
تشديد ھر چه وحشيانه تر استثمار کارگران 

در لحظاتی که آنان با فراغ بال و آسودگی . است

خيال بر صندلی راحت و گرم و نرم ھواپيما، 
تسبيح در دست و ورد عبادت بر لب، فيروز 

را به سوی آغوش گرم خانواده ترک می  کوه
گويند، شماری از کارگران نفرين شده طبقه 
آفريننده کل سرمايه ھا و کل زندگی راحت 
صاحبان سرمايه و کل ھواپيماھا و کل ھست و 
نيست جامعه سرمايه داری در سالن ھای يخ 
زده صندوق نسوز کاوه در حالی که از شدت 

ايه داران سود سرم برای سرما می لرزند بازھم
   .و سرمايه توليد و بازتوليد می کنند

 ٨٧آبان  ١٨

  

   

 سخنان يک کارگر اخراجی
. مشکالت ما کارگران بسيار انبوه است..... «

من و دوستانم در يک کارخانه دولتی کار می 
سال ما را  ٣مدير کارخانه پس از . کرديم

به دنبال اخراج از آن جا در . اخراج کرد
. ليد لوازم موتور شروع به کار کردمکارخانه تو

در اين جا نيز بعد از مدت کوتاھی اخراجم 
باز به دنبال يافتن کار راه افتادم و در . کردند

ماه بيشتر  ٣اما . يک پااليشگاه مشغول کار شدم
به . طول نکشيد که از اين جا ھم اخراجم کردند

ماه سخت استثمار  ٧پااليشگاه ديگری رفتم و 
بعد ازھمه . از اين جا ھم اخراج شدمولی . شدم

اين ھا در يک کارخانه داروسازی کار گرفتم 
گشتم و . ماه اخراجم کردند ۶که دوباره پس از 

راه يافتم و » جيپ روان« گشتم تا به کارخانه 

در اين جا اخراجم نکردند، اما حق و . کارکردم
حقوقم را نپرداختند و ناچار مجبور به اعتراض 

تازه . بال اعتراض اخراجم کردندبه دن. شدم
متوجه شدم که در اين جا شيوه اخراج با 

به اين . کارخانه ھای قبلی کمی تفاوت دارد
معنی که اول دستمزد کارگر را نمی دھند تا او 
مجبور به اعتراض شود و سپس اعتراض را 

ماجرای اشتغال من در . بھانه اخراج می کنند
است که بر  کارخانه اخير به طور مختصر اين

اساس يک قرارداد يک ساله شروع به کار 
ماه به دنبال اعتراضی که  ۶کردم ولی پس از 

به اين جا و آن . توضيح دادم حکم اخراج گرفتم
پاسخم اين بود که به کارخانه . جا شکايت کردم

بازگردم اما در شرايطی بسيار مرگ بار و 

. سانحه آفرين و ھمراه با خطرات جدی کارکنم
امه ريزی آن ھا به طور بسيار مشخص اين برن

بود که خودم به دست خودم خواستار اخراج 
من باز اعتراض کردم و خواستار گرفتن . شوم

حقوق چند ماه بيکاری اجباری و تحميلی آن ھا 
پاسخ دادند که وقت شنيدن اين حرف ھا را . شدم

و باالخره از اين جا ھم اخراج . ندارند
   ». ...... شدم

نقل به مضمون و با ( » يکی شويم« : منبع
  ) اختصار

 ٨٧آبان  ١٨

 

 موج وسيع اعتراضات کارگری در آلمان
آنچه درھفته جاری در آلمان رخ داد نشانه جنب و جوش چشمگير طبقه 

کنونی و نيز با توجه به صف آرايی  کارگر اين کشور در دل موقعيت خاص
مقابل سرمايه داران و نظام روز و امکانات و ظرفيت پيکار اين طبقه در 

صاحبان سرمايه، دولت ھای سرمايه داری و متفکران و . بردگی مزدی است
متوليان ماندگارسازی اين نظام، طغيان موج بحران در شيرازه حيات رابطه 
خريد و فروش نيروی کار را به بستر تدارک و تجھيز گسترده، سازمان يافته 

ايتکارانه ترين تھاجم ھا به دار و ندار و سراسری برای شروع ھارترين و جن
. زندگی توده ھای کارگر و سطح کنونی دستمزدھای کارگران تبديل کرده اند

پيام شوم و نفرت بار اين تھاجم سفاکانه بورژوازی آلمان اين است که نظام 
رابطه خريد و فروش نيروی کار اساس ھستی انسان ! سرمايه بايد باقی بماند

ميلياردھا . ن رابطه بايد به ھر قيمتی به حيات خود ادامه دھدمعاصر است و اي

کارگر بايد شب و روز استثمار شوند، ارزش اضافی و سرمايه و بازھم 
سرمايه توليد کنند، سراسر دنيا را از سرمايه و سرمايه پرسازند، و نسل بعد 

تا از نسل در گندزار توليد سرمايه از ھست و نيست انسانی خود ساقط شوند 
رابطه ماالمال از چرک وخون و کثافت سرمايه به حيات ننگين خود ادامه 

کنونی طبقه سرمايه دار به طبقه کارگر است و جنب و  اين، پيام تھاجم. دھد
جوش ھفته جاری توده ھای کارگر آلمان را بايد نشانه شروع تقابل با تھاجم 

 ١۵٢ ٠٠٠. تسرمايه در شرايط طغيان بحران کنونی سرمايه داری دانس
 ۵٠٠کارگر در سراسر آلمان، از حوزه ھای مختلف کار و توليد و از درون 

. واحد بزرگ صنعتی و مرکز کار ھمزمان پا به ميدان اعتراض نھاده اند
شعار محوری مبارزات در ھمه اين کارخانه ھا و در ايالت ھای مختلف 

. است وسعت اعتراضات بسيار چشمگير. دستمزد است% ٨کشور افزايش 
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کارگر در شھرھای شلزويگ، ھول اشتاين، مک لنبورگ،  ١۵٢٠٠٠
فوريوممرن، ھامبورگ، برمن، شمالی غربی نيدرزاکسن، اولدنبورگ و 
ويلھلم شاون، ورتنبورگ، روستوک، وارن مونده، ويسمار، نوردھاين، 

نوامبر  ۴وستفالن، بايرن و بسياری ھمصدا اعالم اعتصاب کردند و در روز 
کارخانه برای چند ساعت به طور کامل متوقف  ۵٠٠د و کار را در چرخ تولي
 و موسسه AGکارگر از دايملر  ١٧٠٠ گزارشات حاکی است که .ساختند
Lear  وLloyd Dynamowerke، نفر از  ١٠٠٠Nordseewerk ،
 کارخانه در ورتنبورگ، ٢٠نفر از  Meyer-Werft  ،۴٠٠٠ از ٢٢٠٠
کارگر ار کارگاه ھای دايملر در  ۵٠٠٠کارگر در سيندلفينگن،  ٩٠٠٠

واحد صعنتی  ٢٠٠کارگر از  ٣٠ ٠٠٠ اشتوتگارت و انترتورک و اسلينگن،
کارخانه  ١۵کارگر از  ٣٠٠٠و مرکز کار شھرھای نوردين وستفالن، 

کارگر از  ۴۵٠٠کارخانه منطقه لمگو،  ٣۵کارگر از  ٣٢٠٠دورتموند، 
کارخانه اُپل و کارخانه ھای ديگر در 

کارگر از صنايع  ٢١٠٠ بوخوم،
 ۵٨کارگر از  ٢٠٠٠٠ھامبورگ، حدود 

کارگر  ۵۵٠٠کارخانه در ايالت بايرن، 
از واحدھای صنعتی بوش، شفلر و اس 

کارگر  ۵۶٠٠ک اف در شواين فورت، 
بوھلرموتورز، گاردنيردنور، ناش و 

کارگر  ١١٠٠٠زيمنس در نورنبرگ، 
کارگر در  ۵۶٠٠در فرانکفورت، حدود 

نفر در  ۵٢٠شمالی، ھسن  –ھسن 
 ٢١کارگر از  ۴٣٠٠و ارفورت،  آيزناخ

کارخانه در در برلين و براندنبورگ، 
 –کارگر در کارخانه ھای دايملر  ١۵٠٠

 –نفر از اودويک فلده  ٩٠٠مرسدس، 
کارگز از اليپزيک و  ٨٠٠برانبورگ، 

کارگر در زاکسن و زاکسن آنھالت در اين روز دست به  ١۵٠٠باالخره 
. ند و در جاھای مختلف برای ساعاتی دست از کار کشيدنداعتراض زد

کارگران در بسياری جاھا اعتصاب را با تظاھرات و تجمع و ميتنگ ھای 
   .اعتراضی خود تکميل کردند

اتحاديه ھای کارگری زير فشار موج نيرومند اعتراضات و طغيان خشم و 
اند که با  قھر کارگران عليه شدت استثمار و توحش سرمايه مجبور شده

شيوه کار و سياست بسيار شناخته شده و . مبارزات کارگران ھمسويی کنند
ھمه جا جاری تمامی اتحاديه ھای کارگری اين است که تا سرحد امکان از 

آن ھا برای . شروع ھر جنب و جوش و اعتصاب کارگران جلوگيری کنند

تأمين اين ھدف به ھمه ترفندھا و توطئه ھا دست می 
ا به طور معمول موفق نمی شوند و درست ام. زنند

در ھمين جا است که اجرای مرحله دوم استراتژی 
سازش طبقاتی خود را به صورت ھمسويی تصنعی 
. و عوام فريبانه با مبارزات کارگران پيش می کشند

ھدف از اين ھمراھی حفظ پايه ھای اقتدار رفرميسم 
راست سنديکاليستی در جنبش کارگری و تدارک 

راه ھا برای کنترل دوره به دوره مبارزات و  ھمه
. خيزش ھای ضدسرمايه داری توده ھای کارگر است

آن ھا در طول اين مرحله از خط مشی خود بازھم 
گام به گام برای به شکست کشاندن مبارزات 
کارگران، مأيوس کردن بخشی از توده ھای کارگر، 
ايجاد تشتت و تفرقه و سردرگمی در صفوف فشرده 

ھمسويی اتحاديه ھای . گران استفاده می کنندکار
کارگری آلمان با موج مبارزه سراسری توده ھای 

نوامبر نيز ازھمين نوع است،  ۴کارگر در روز 
موضوعی که ھشياری و بيداری بسيار جدی فعالين 

  . ضدسرمايه داری درون جنبش کارگری آلمان را می طلبد

و طغيان موج بحران سرمايه  افزايش دستمزد در شرايط کنونی% ٨شعار 
داری می تواند زمينه ساز ايجاد سنگری سراسری برای دفع تھاجم سرمايه و 

اما اين شعار تنھا در . تدارک جايگزينی حالت دفاعی با نوعی تعرض باشد
پيوند با تالش ھای ھمه سويه و تدارک ديگر عرصه ھای پيکار است که 

تضمين قطعی اشتغال ھمه  .ندظرفيت گشايش چنين سنگری را پيدا می ک
کارگران و ممنوعيت مطلق اخراج ھر کارگر شاغل، طرح يک منشور 
تعرضی مطالبات پايه ای طبقه کارگر که متضمن سطح باالی معيشت و رفاه 
اجتماعی ھمه آحاد جامعه باشد، بيداری و درايت طبقاتی الزم برای خنثی 

ر فروش جنبش کارگری به سازی ترفندھای مزدورمنشانه اتحاديه ھا در ام
نظام سرمايه داری و باالخره بسيج تمامی قوا و امکانات برای سازمانيابی 

شورايی ضدسرمايه داری حول منشور مطالبات پايه ای ياد شده از جمله 
موضوعات مھمی ھستند که بايد در دستور کار مبارزات جاری کارگران 

  .آلمان قرار گيرد

  برلين –ا جنبش كارگري گروه ھمبستگي ب: منبع خبر 

کميته هماهنگی برای ايجاد 
 تشکل کارگری

  )٢٠٠٨اکتبر  ٨(  ٨٧آبان  ١٨
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ید ی بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما :::از سا ک
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ید  س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  ید ا س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  ید ا س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،     :::ا
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 اعتصاب معلمان و کارگران بخش آموزش در کانادا
نفر از معلمان و کارگران بخش  ٣٣۴٠حدود 

ھای آموزش و پژوھش دانشگاه يورک کانادا در 
شھر تورنتو در اعتراض به سطح کنونی 

. ش دست به اعتصاب زدنددستمزد خوي
کارگران اعالم کرده اند که بھای ماھانه نيروی 
کار آنان در زير ميزان تعيين شده خط رسمی 

دولت کانادا رقم شاخص خط فقر . فقر قرار دارد
دالر در سال برای ھر نفر تعيين  ٢٢ ۶۵٣را 

کرده است و کارگران بخش ھای آموزش و 
تحقيق و کمک آموزشی دانشگاه يورک 

. دستمزدی کمتر از اين ميزان دريافت می کنند
و يک دقيقه روز جمعه  ١٢اعتصاب در ساعت 

نوامبر آغاز شده است و اعتصاب کنندگان  ٧
اعالم کرده اند که تا دستيابی به نتيجه مطلوب به 

 ٠٠٠دانشگاه يورک . مبارزه ادامه خواھند داد
دانشجو دارد و سومين مرکز مھم آموزش  ۵٠

دولت سرمايه داری کانادا . ا استعالی کاناد
ھمچون تمامی دولت ھای ديگر در طول چند 
سال اخير با شتاب ھرچه بيشتر برای کاھش 
مشاغل تمام وقت و برای پايان دادن به استخدام 

طوالنی مدت نيروی کار برنامه ريزی کرده و 
. اين برنامه ريزی را به اجرا نھاده است

رک در کنار اعتصاب کنندگان در دانشگاه يو
خواست افزايش دستمزد، خواستار تضمين 

  . قطعی اشتغال خود نيز ھستند

  ٢٠٠٨اکتبر 

  

 

 کارگر بيکار در شهر اردبيل ٩٠ ٠٠٠بيش از 
نھادھای اداری و مراجع آماری دولت سرمايه داری ايران آمار معينی 

اما . پيرامون شمار افراد در سن اشتغال شھر اردبيل منتشر نکرده اند
کارگر بيکار در اين شھر  ٩٠ ٠٠٠روزنامه ھای رسمی اين دولت از وجود 

بديھی است که اين رقم در قياس با کل جمعيت در سن کار  .سخن می گويند
تصور وجود يک . يا ارقام مشابه آن است% ٢٠منطقه مذکور بسيار بيشتر از 

. استھزار نفری بيکار در شھری چون اردبيل بسيار دھشت انگيز  ٩٠ارتش 
ھزار انسان بدون ھيچ نوع  ۴۵٠ھزار بيکار يعنی وجود  ٩٠وجود 

ممرمعاش، يعنی وجود نيم ميليون انسان در چھارديواری يک شھر که قادر به 
تھيه غذای روزانه خود نيستند، توان خريد کفش و پوشاک ندارند، اجاره بھای 

الم زير آلونک محل سکونت خويش را نمی توانند پرداخت کنند و در يک ک
فشار گرسنگی و برھنگی و بی مسکنی و محروميت از ھر نوع وسايل اوليه 

اين آمار در . معاش و حيات محکوم به مردن و تحمل مرگ ذلت بار ھستند
ھمان حال به طور واقعی تصوير بسيار وحشتناک تری را در برابر ما و در 

ميليون انسان  وجود نيم. برابر چشمان کل توده ھای طبقه ما قرار می دھد 
فاقد ھر نوع ممر معيشت و ادامه حيات در شھری مانند اردبيل با رساترين 
صدا فرياد می زند که در چھار ديواری جھنم سرمايه داری ايران چند ده 
ميليون انسان برده مزدی سرمايه در چنين شرايطی قرار دارند و با چنين 

اين اساسی اين است که پرسش . مصائب و زندگی ذلت باری رو به رو ھستند
ما بارھا با رجوع به آمارھا و گزارشات رسمی  وضع چرا بايد تحمل شود؟

دولت سرمايه داری بسيار ساده و گويا و رياضی گونه تشريح کرده ايم که 
محصول کار ساالنه طبقه کارگر ايران حتی پس از کسر تمامی ھزينه ھای 

ھای اجتماعی الزم بازھم برای  مربوط به بازتوليد وسايل توليد و کل ھزينه

نفری از درآمدی معادل يک  ۴برخورداری بی دريغ ھر خانواده کارگری 
آيا به راستی توده . ميليون و چھارصد ھزار تومان در ھر ماه کفاف می دھد

ھای کارگری که چنين محصول کار عظيمی را در ھر سال توليد می کنند بايد 
بی گمان، پاسخ به اين سئوال از ديد ھر  نند؟گونه در فقر و مذلت زندگی ک اين

منفی است و پاسخ منفی به اين پرسش معنای  کارگر دارای حداقل آگاھی
ھمه ما آحاد طبقه کارگر، ھمه ما بردگان مزدی سرمايه،  :زمينی معينی دارد 

بايد دست در دست ھم نھيم و حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر به 
د سرمايه داری متشکل شويم و عليه اين وضعيت صورت شورايی و ض

   .مبارزه کنيم

 ٨٧آبان  ١٧



ه  ه ر ک جادر ک ای ا ی  جادھما ای ا ی  ی  ھما یل کار   ل کار
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  ١٣٨٧ آبان ٢٤جمعه     ٢٩ سال اول ـ شمارهٔ 

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

سرمايه داری بر کارگران  اين جنگ راخودِ . 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

  .يه سرمايه تبديل شودھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عل

و يکی از . يامده استبا اين 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 ن
کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای  پيداست که اگر مبارزه. 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 . نشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا م

، 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  - زات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن، الزمه ارتقای مبار

  . 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 . ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين 
برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که . 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 . کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته. 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
ين ھمان رويکرد و زاويه ای 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؟ 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 ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨راد زير تمام اف - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد بيمه بيکاری. 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. ئل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسا - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . ن اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگرا -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - 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
  . يد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندھمه سالمندان و معلوالن با -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

  . ن کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقواني -  
  .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 ١٨از سن ھرگونه ازدواج قبل  -  

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



ه  ه ر ک جادر ک ای ا ی  جادھما ای ا ی  ی  ھما یل کار   ل کار
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  ١٣٨٧ آبان ٢٤جمعه     ٢٩ سال اول ـ شمارهٔ 

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  

  

  

  

  

  

  
 

ی ه ھما یر ک ه ھما یر ک ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  را  را  را  ای ا
ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

  
ای ايجاد تشکل هماهنگی برسايت کميته 

طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری
اخبار جديد کارگری در آن منتشر 

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

hamaahangi@gmail.com   
  

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

توانيد در ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می
  .ت مشترکين شويدقسمت خواھان حذف نام خود از فھرس


