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  ۶ص اعتصاب کارگران لوله سازی لوشان ـ
 ۶ص به اتحاديه کارگریباج راه آھن بلژيک  ـ
  ٨ص را بيکار می کندنفر ھزار  ٧٥بانک سيتی گروپ  ـ
  ٨ص مبارزات کارگران در فرانسه گسترش می يابد ـ

  ٨ص ن کارگر در گيالنحرف ھای زنا ـ
  ٨صن سرمايه و اتحاديه ھای کارگری بحرا ـ
  ١٠ص ماه کار بدون حقوق ۶و » گسترش سازه ماد « کارگران  ـ
  ١٠ص کارگر توسط سرمايه در معادن رومانی ١٢قتل  ـ
  ١٠ص ادامه اعتصاب کارگران ايرفرانس ـ
  ١٠صگفتگو با چند کارگر ساختمانی  ـ
  ١١ص اجتماع اعتراضی کارگران چينی اشکان ـ
  ١١ص »ھفت تپه سنديکای کارگران شرکت نيشکر«درباره اطالعيه  ـ
  ١٣ص بحران سرمايه و گسترش بيکارسازی ھا ـ
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 شورای کارگری ما و مزدورمنشی اتحاديه کارگری برای سرمايه 
. اين روزھا بساط توصيه ساختن سنديکا به کارگران ايران ھمه جا پھن است

سپاه  سرمايه برای ماندگارسازی خود و روند استثمار نيروی کار فقط ارتش و
قانون نيز وضع می . و بسيج و دستگاه ھای سرکوبگر را سازمان نمی دھد

در درون . نظم سياسی و مدنی و اجتماعی الزم را ھم مستقر می سازد. کند
قراردادھا و نھادسازی ھا ھر جا ضرورت ايجاب کند سوپاپ  ٫اين قوانين

وقت برای  اين سوپاپ اطمينان ھا اگر چه ھيچ. ھای اطمينان درست می کند
دولت ھای سرمايه داری ھار و جنايتکار از نوع رژيم ھای سلطنتی و 
جمھوری سرمايه در ايران خوشايند نبوده اند و نيستند، اما برای اپوزيسون 
ھای داخلی طبقه سرمايه دار راه فرارھای خوب و مناسبی برای خزيدن به 

و تسويه حساب درون جنبش کارگری و منحل نمودن اين جنبش در رقابت ھا 
سنديکاسازی الگوی آشنا و نسبتاً سرراست اين نوع . ھای درونی خويش است
در باره اين که سنديکا چيست فعالين لغو کار مزدی . سوپاپ پردازی ھا است

دنيائی نوشته اند و گفته اند و من در اين جا ھيچ نيازی به تکرار آن ھا نمی 
ورد برای ھم زنجيرانم در ايران و بحث من طرح تجربه معينی در اين م. بينم

. ھدف من از نگارش اين نوشته کوتاه فقط ھمين است. کردستان می باشد
در شھر اسلو در ) ١(» شورای کارگری گرونرلوکا« شورای ما موسوم به 

نفر از کارگران  ۴٠اعالم موجوديت کرد و تا حاال  ٢٠٠٨روز اول ماه مه 
برپائی اين شورا حاصل  ٫.ل شده انمھد کودک ھای اين محله در آن متشک

يک دوره طوالنی جدال و کشمکش ما فعالين کارگری عضو اتحاديه بخش 
سازشکارانه و سرمايه پسند  ٫خدمات در اين محله با سياست ھای رفرميستی

مسئولين آن بود، فعالينی که حاضر نبودند در مقابل دسيسه ھا و ترفندھای 
اتحاديه ساکت بنشيند و نظاره گر تعرض ضد کارگری و مزدورمنشانه سران 

آنان که . روزانه حاکمان سرمايه به سطح معيشت خود و ھمزنجيرانشان باشند
خود نماينده کارگران مراکز کارگری بودند بارھا و به کرات در جلسات 
رسمی اتحاديه بر عليه سياست ھای مماشات جويانه و سرمايه پسند سران 

ژانويه  ٣١ا بلند کردند و سرانجام در روز اتحاديه صدای اعتراضشان ر
در جلسه رسمی اتحاديه ھمراه با ده ھا نفر از کارگران جلسه را ترک  ٢٠٠٨

کردند و ھمان روز با برگزاری مجمع عمومی خودشان شورای کارگری 
مسئولين اتحاديه که از توسعه و سرايت اين شورا . گرونرلوکا را تشکيل دادند

گر به شدت ھراسان شده بودند از ھمان روزھای نخست به مراکز کارگری دي
با سر زدن به مراکز کارگری محله گرونرلوکا و بسيج نمايندگان مزدور 

اما تمام اين . سرمايه تبليغات وسيعی را عليه فعالين شورا به راه انداختند
ترفندھای ضد کارگری آنان با ھوشياری کارگران خنثی شد و به تدريج سوای 

ؤسس شورا کارگران بيشتری نيز به آن پيوستند و باالخره شورا با افراد م
شرکت مستقل در مراسم اول ماه مه موجوديت خود را در سطحی وسيع تر 

ما به راه خود ادامه داديم و برای . به اطالع ھمه کارگران اسلو رساند
عمله و . گسترش دامنه تالش شورا و سازمانيابی وسيع تر آن کوشش کرديم

ماه سپتامبر امسال زمان . ه اتحاديه نيز ھر چه توانستند عليه ما انجام دادنداکر
مذاکرات ميان اتحاديه ھای کارگری و کارفرمايان بر سر افزايش دستمزد 

شورای کارگری گرونرلوکا در يک . کارگران محالت مختلف شھر اسلو بود
ضو خطاب نفر از کارگران ع ۴٠اوت با امضای   ٢۵نامه رسمی به تاريخ 

به کارفرمايان محله گرونرلوکا اعالم کرد که خواھان افزايش دستمزد 
در . اعضای شورا و ھمه کارگرانی است که در ھيچ اتحاديه ای عضو نيستند

اين نامه به کارفرمايان ھشدار داده شد که شورا ھيچ گونه تبعيضی را ميان 
ند و به ھر شکلی دستمزد اعضای خود و افراد عضو اتحاديه ھا تحمل نمی ک

روز دوشنبه دھم نوامبر . که بتواند عليه چنين شرارتی پيکار خواھد کرد
کارفرمايان به نمايندگان شورا اطالع دادند که پروسه مذاکرات بر سر افزايش 
دستمزدھا به پايان رسيده است و دستمزد اعضای شورا و کارگرانی که عضو 

لحظاتی . ان ديگر افزايش يافته استھيچ اتحاديه ای نيستند ھمسان ھمه کارگر
 بعد از منابع  مطمئن و موثق مطلع شديم  که کارفرمايان با دو اتحاديه

کارگری اين محله به توافق رسيده اند اما با اتحاديه بخش خدمات به توافق 

نرسيده اند و يکی از داليل اصلی اين عدم توافق پافشاری سرسختانه و 
ی جلوگيری از ھر گونه افزايش دستمزد کارگران کثيف مسئولين اتحاديه برا
در مورد اين که چرا کارفرمايان به اين خواست  !!عضو شورا بوده است

سرمايه پسند و خائنانه و مزدورمنشانه سران اتحاديه بخش خدمات پاسخ منفی 
آنان بخوبی می دانستند که اگر به خواست  ٫داده اند مسأله کامأل روشن است

نند با عکس العمل  شديد و قاطع کارگران متشکل دراين شورا شورا توجه نک
ھمچنين آن ھا کامأل اطمينان داشتند که اعتراض شورا . مواجه خواھند گرديد

مورد حمايت توده وسيعی از کارگران حتی کارگران خارج از شورا و عضو 
سؤال اساسی اين است که چرا اتحاديه ای که . اتحاديه قرار خواھد گرفت

م فريبانه خود را ظرف مبارزاتی کارگران می داند دست به اين عمل عوا
جواب اين سوال نيز کامأل شفاف و روشن . زشت و ضدکارگری می زند

ً نه فقط ھمه جا به نفع سرمايه بر . است ً و سنتا جنبش اتحاديه ھای تاريخا
قدرت پيکار طبقاتی توده ھای کارگر چوب حراج زده است بلکه ھم زمان ھر 

جا که کارگران خواسته اند به نيروی خودشان متکی شوند و قدرت خود را ک
به نمايش بگذارند برای سرکوب اين نمايش قدرت از اعمال ھيچ ترفند و 

نمونه ای که در باال به آن اشاره شد تنھا . توطئه و شرارتی اباء نکرده است
سياست ھای سازشکاری ھا و  ٫مماشات جوئی ھا ٫قطره ای از دريای ترفندھا

سران اتحاديه بخش . سرمايه پسند و ضدکارگری جنبش اتحاديه ای است
خدمات که با دريافت حق عضويت کارگران زندگی مرفھی را برای خود 

در اطاق ھای در بسته و پشت ميز مذاکرات به دور از  ٫دست و پا کرده اند
بلکه  چشم کارگران عضو اين اتحاديه دست به دامن کارفرمايان شدند تا

. نگذارند بھای بسيار ناچيز فروش نيروی کار بخشی از کارگران افزايش يابد
آنان حتی از افزايش دستمزد اعضای خودشان ھم چشم پوشی کردند تا بلکه 
بتوانند کارفرمايان و صاحبان سرمايه را به جلوگيری  از افزايش دستمزد 

طبق قراردادی  الزم به توضيح است که! کارگران عضو شورا راضی سازند
کارفرمايان و دولت منعقد شده است اگر در  ٫که ميان اتحاديه ھای کارگری

جريان مذاکرات بر سر افزايش دستمزدھای محلی، طرفين به توافق نرسند، 
اتحاديه ھای کارگری حق اعالم اعتصاب ندارد و درنتيجه ھيچ معلوم نيست 

بخش خدمات ھستند و که سرنوشت آن عده از کارگرانی که عضو اتحاديه 
بدون ھيچ ترديدی فعالين . دستمزدھايشان افزايش نيافته است چه خواھد شد

شورای کارگری گرونرلوکا ترفند زشت اين اتحاديه را در ميان کارگران اين 
  .محله افشا و رسوا خواھند کرد

موج تبليغات وسيعی که  امروز برای سنديکا . به نقطه شروع بحث باز گرديم
سازمانيابی سنديکاليستی از سوی سنديکاليست ھای راست و  سازی و

دی و محافل مشابه به راه افتاده است و طيف احزاب و جريانات دوم خردا
گروه ھای رفرميسم چپ درداخل و خارج ھوراکشان به استقبال آن شتافته 

توصيه سنديکاسازی دوستی با کارگران . اند، ماھيتش اين است که اشاره شد
نظام سرمايه داری خود شب . رستادن آن ھا به دنبال نخود سياه استف. نيست

و روز راه حل ھای آويختن کارگران به دار قانون و نظم و مدنيت  
احزاب طيف رفرميسم . جنايتکارانه اش را در پيش پای کارگران پھن می کند

چپ و سنديکاليست ھای خارج کشوری الزم نيست تمامی پتانسيل و 
را صرف تبليغ و ترويج اين راه حل ھای مخرب رفرميستی در موجوديتشان 

واقعيت اين است که توصيه . ميان ھواداران کارگرنمای خود کنند
سنديکاسازی اينک به شيرازه اتحاد تمامی احزاب و گروه ھا و اتحادھای چپ 
نمای موسوم به کمونيست و کارگری، توده ای ھا، اکثريتی ھا، سنديکاليست 

خارج تبديل شده است، به گونه ای که احزاب چپ کار را به  ھای داخل و
جائی رسانده اند که حتی مصوبات کنگره ھايشان را نيز به توصيه 

ھيچ کارگر عاقلی نبايد فريب اين توصيه ھای . سنديکاسازی زينت می بخشند
آنان که  تالش می کنند تا مبارزات ضدسرمايه . شوم سرمايه پسند را بخورد

ه ھای کارگر ايران را  درون سنديکا منحل کنند، آنان که شب و داری تود
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دولت ھای  ٫روز وعده حمايت حلقه بگوشان سرمايه امثال گای رايدرھا
سرمايه داری غرب و اتحاديه ھای کارگری آلت دست سرمايه را در گوش 
کارگران ايران الالئی می کنند بايد بدانند که پتک سرمايه را بر سر مبارزات 

کارگران . قه کارگر می کوبند و آب به آسياب نظام بردگی مزدی می ريزندطب
ايران حق دارند از طيف وسيع رفرميسم راست و چپ بپرسند اين روزھا که 
بحران سرمايه داری روزانه ھزاران نفر از کارگران عضو ھمين اتحاديه 

سازد  ھای باب دل  اينان را درو می کند و به خيل عظيم بيکاران ملحق می
. کجا ھستند! ميليون عضو ١۵٠گای رايدر ھا و سران اتحاديه ھای دارای 

آنان که شب و روز کارگران ايران را به قدرت گای رايدر دلخوش می کنند 
لطفاً برای کارگران اطراف خود توضيح دھند که گای رايدرھا در جريان اين 

طبقه کارگر . تعرض شوم سرمايه به زندگی کارگران در کجا ايستاده اند
ايران سوای سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی 

آنان که نسخه سنديکا را برای کارگران ايران . ھيچ راه چاره ديگری ندارد
می پيچند و راه ديگری را به کارگران نشان می دھند آگاھانه يا ناآگاھانه کار 

  . دشمنان اين طبقه را انجام می دھند

  پيرخضری ملک

   ٢٠٠٨نوامبر 

. در باره شورای کارگری گرونرلوکا پيش تر اسنادی را منتشر ساخته ايم) ١(
برخی از اين اسناد در سايت سيمای سوسياليسم و کارگران پيشرو موجود 

محض اطالع خوانندگانی که اسناد را نديده اند يکی از آن ھا در زير . است
 .    ضميمه می شود

  

 ارگری گرينرلوکاتشکيل شورای ک 

تشکيل شورای کارگری محله گرينرلوکا را اعالم  ٢٠٠٨امروز اول ماه مه 
ھدف شورای کارگری گرينرلوکا اين است که اين شورا به ارگان . می کنيم

قدرت کارگران تبديل شود وپيگيرانه برای ايجاد شوراھای کارگری ديگر در 
تشکيل اين شورا . کند مراکز کارگری و ايجاد ھمکاری ميان آن ھا تالش

نشان می دھد زمان آن رسيده است که ما با جنبش اتحاديه ای تصفيه حساب 
تعطيلی مراکز کارگری، فشار به سطح معيشت طبقه  ٢٠٠٨از سال . کنيم

تالش . کارگر و ايجاد شرايط دشواردر محيط ھای کارگری به اوج خود رسيد
گيری ازاين تعرضات ھای زيادی که از جانب بدنه کارگری برای جلو

مراکز . صورت گرفت از طرف اتحاديه ھای کارگری  خود ما خاموش گرديد
به حق برخورداری ما از قانون مرخصی در . کار و توليد را از دست داديم

چند روز از . ايام مريضی و دستمزد اضافی برای اضافه کاری تعرض شد
گرفتند و زمينه را برای مرخصی ساالنه ھمراه با ھمکاران آشپزمان را از ما 

با وجود اين که ساالنه چند ھزار . ايجاد قراردادھای موقت کارفراھم نمودند
کرون بابت عضويت به اتحاديه ھا پرداخت می کرديم، شاھد پس دادن 

به خاطراين مسائل است .  امکانات رفاھی کارگری يکی پس از ديگری بوديم
يه کناره گيری کنيم و شورای که ما تصميم گرفتيم دسته جمعی از اتحاد

کارگری خودمان را تشکيل دھيم تا زمينه ھای ايجاد ھمبستگی ميان کارگران 
را برای جلوگيری از تعرضاتی که از سوی کارفرمايان به سطح معيشت ما 

اتحاديه ھای کارگری نشان داده اند . کارگران صورت می گيرد فراھم نمائيم 
ا کارگران برای آنان نه تنھا اھميت ندارد که ايجاد ھمبستگی ميان صفوف م
  .بلکه عمأل صفوف ما را شقه کرده ند

ما کارگران متشکل در شورای کارگری گرينرلوکا، تمام کارگران را فرا می 
خوانيم که در مراکز کار و توليد به ايجاد شوراھای مستقل کارگری اقدام 

گرينرلوکا اين است که به ھمچنين فراخوان ما به تمامی کارگران محله . نمايند
  .شورای کارگری اين محله بپيوندند

  شورای کارگری گرينرلوکا

  خواست ھای ما

پرداخت دستمزد اضافی به کارگرانی که در زمان کار مشغول کارھای . ١
  .خطرناک می باشند

ھر گونه طرح و برنامه ای از جانب کارفرما  که منجر به تغييرات شرايط . ٢
  .محيط کار شود بايد به تأييد مجمع عمومی شورا برسد

ھر گونه جابه جايی افراد و تغييرات در محيط کار بدون دخالت شورا بايد . ٣
 .سريعأ متوقف شود

 ١۵٠يد کمتراز حداقل دستمزد کارگران شاغل در محله گرينرلوکا نبا. ۴
 .کرون در ساعت باشد

کارگران قراردادی بايد از شغل رسمی برخوردار شوند، در غير اين . ۵
 .صورت دستمزد آنان بايد برابر با دستمزد کارگران رسمی باشد

کارگران معلم و ديگر کارگرانی که در مدارس مشغول بکار می باشند بايد . ۶
 .ل برخوردار باشنددر ايام تعطيلی مدارس از دستمزد کام

 .اقدام به اشتغال کارگر آشپز در مراکزی که به آشپز احتياج دارند. ٧
 .کرون در ماه بابت پول لباس کار ۵٠٠حداقل . ٨
 .مشاغل خالی در مراکز کارگری بايد سريعأ پر شوند. ٩
تمام بودجه مربوط به افزايش دستمزدھا بايد سراسری باشد و ميان . ١٠

 .ی تقسيم نشودشھرداری ھای محل
استخدام کارگر قراردادی برای پر کردن جای کارگر مريض از روز . ١١

 .اول اعالم مريض بودن کارگر
روزمرخصی اضافه برای کارگرانی که با کودکان، معلوالن و  ٩حداقل . ١٢

 .بيماران روانی کار می کنند
  .توقف فوری ھرگونه تبعيض در مراکز کار وتوليد. ١٣
 .ايد دستمزد دوران اعتصاب را به طور کامل پرداخت نمايدکارفرما ب. ١۴
فعاليت ھای شوراھای کارگری در مراکز کارگری بايد به عنوان شعل به . ١۵

حساب آيد و کارفرما موظف است ھزينه فعاليت ھای اين شوراھا را پرداخت 
 .کند
کار  ھرگونه استخدام کارگر جديد بايد با مشورت با نماينده شورای محيط. ١۶

 .  صورت گيرد
مراکز خدماتی مانند مھد کودک ھا و مدارس بايد مداومأ در حال رشد و . ١٧

توسعه باشند بدون اين که منجر به دشوارشدن شرايط کار کارگران اين مراکز 
 .شود

برگه درخواست عضويت را به توماس، ملک يا کريستين تحويل دھيد يا 
 .مستقيمأ به آدرس شورا بفرستيد
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 های زودبازده دولت سرمايه داری ايران و طرح
سال ھا است که دولتمردان نظام سرمايه داری ايران از برنامه ای به نام 

آن ھا ھمه جا اين برنامه را به عنوان . سخن می گويند» طرح ھای زودبازده«
رئيس فعلی . نوشداروی اشتغال و اکسير ويژه کاھش بيکاری معرفی می کنند

ی در روزھای جلوس خويش به تخت قدرت سرمايه پيوسته جمھوری اسالم
او ھر . رجز می خواند که مشکل بيکاری را با ھمين برنامه حل خواھد کرد

روز چند بار اين حرف را تکرار می کرد که طرح ھای زودبازده و اھدای 
بی دريغ وام به سرمايه داران برای سرمايه گذاری در قلمرو اجرای طرح ھا 

عالوه بر رئيس جمھوری . را مجبور به فرار خواھد کرد غول بيکاری
سرمايه، وزير کار وی نيز که ظاھراً معمار و طراح اصلی طرح ھای زود 
بازده بوده است در ھر گفتگو، ھر اجالس و ھر ميدان مقتضی عوام فريبی 
دنيايی استدالل و وعده و وعيد به کارگران تحويل می داد که با پياده شدن 

ر و افسون و جادوگری خاص حوزه تخصص وی  کار به محصول سح
  .سرعت از سر و کول توده وسيع بيکار باال خواھد رفت

بر اساس آنچه . اينک سه سال و اندی از شروع اجرای اين طرح ھا می گذرد
ھزار ميليارد تومان زير اين عنوان در  ٢٠آمارھا می گويند چيزی حدود 

اين رقم نجومی حيرت آور را . استبخش ھای مختلف سرمايه گذاری شده 
. بانک ھا و مراکز مالی دولت سرمايه در اختيار سرمايه داران قرار داده اند
. آن ھا درباره ھر وام و ھر طرح زودبازده يک دنيا غوغا به راه انداخته اند

ميلياردھا تومان در شبکه ھای تلويزيونی و رسانه ھای جمعی برای ھياھو و 
. عجزه اشتغال آفرينی اين وام ھا و طرح ھا خرج کرده اندحرافی پيرامون م

بيالن ھمه اين علم و کتل ھا و داد و قال ھا و عوام فريبی ھا اگر چه از آغاز 
مثل روز روشن بود، اما اکنون در گزارش خود دولتمردان وبه ويژه در 

 .آن نيز به بيرون درز کرده است! و کاردان ! سخنان معمار بسيار تيزھوش 
جھرمی وزير کار دولت سرمايه اعتراف کرده که فقط در ھمين چند ماه اخير 

  . ھزار نفر به شمار بيکاران قبلی افزوده شده است ٢۵٣

بيکاری پديده ذاتی جامعه سرمايه داری است و ھيچ نوع برنامه ريزی و 
اين نکته . چاره انديشی سرمايه دارانه قادر به مھار يا کاھش آن نيست

ً بيشتر . ن استبسيارروش ما پيشتر درباره اش بحث کرده ايم و در آينده حتما
اما سخن ما در اينجا پيش کشيدن اين موضوع و ورود به . بحث خواھيم کرد

سخن فقط درمورد طرح . حوزه تحليل بيکاری در نظام بردگی مزدی نيست
 اين طرح ھا، چنان که پايين. ھای زودبازده دولت سرمايه داری ايران است

تر خواھيم گفت، ھيچ کدام براساس غوغاھای عوام فريبانه و تبليغات رسانه 
اما حتی اگر طبق اين . ای مذکور اجرانشده و نمی توانسته است اجرا شود

غوغاھا و تبليغات ھم  پيش می رفت و مو به مو اجرا می شد بازھم قادر به 
بخش اعظم . دبازکردن ھيچ گرھی از مشکل بيکاری نبود و نمی توانست باش

مراکز کار و توليد در ايران را کارخانه ھايی تشکيل می دھند که خود در 
ماشين آالت و . کارگر به پايين ھستند ١٠٠زمره صنايع متوسط دارای 

بارآوری کار اجتماعی در آن ھا . تکنولوژی مورد استفاده آن ھا معمولی است
ين است و به ھمه اين داليل ترکيب ارگانيک سرمايه آن ھا پاي. زياد باال نيست

در قياس با غول ھای بين المللی بسيار عظيم سرمايه يا حتی در قياس با غول 
ھای بزرگ صنعتی داخل جامعه به نسبت حجم سرمايه ھايشان نيروی کار 

بنابراين، اگر بنا بود طرح ھای زودبازده به . بيشتری را استثمارمی کنند
بيشتر کمکی به » کاربری«و به اصطالح اعتبار ترکيب ارگانيک نازل خود 

کاھش معضل بيکاری کند چند صد ھزار مرکز کار و توليد دارای اين ويژگی 
در ايران قاعدتا تا حاال می بايست ازافزايش ثانيه به ثانيه ارتش چند ميليونی 

اين کامالً درست است که بالھت طبقاتی سرمايه . بيکاران جلوگيری می کرد
مرد سرمايه بودن مثل مور و ملخ از سر و کول متوليان نظام داربودن و دولت

اما واقعيت اين است که آن ھا به عنوان . سرمايه داری ايران باال می رود
صاحبان سرمايه و دولتيان نظام بردگی مزدی در ايران بسيار واقع بين ھستند 
ا و خود را فريب نمی دھند و خوب می دانند که چه می کنند و چه کنند ت

پيوسته دوزخ کارگرکش سرمايه داری را با ھيزم گوشت و پوست و خون و 
طرح ھای زودبازده در برنامه . رگ و پی توده ھای کارگر مشتعل نگه دارند

ريزی طبقه سرمايه دار ايران و دولت آن ھمان مکانی را داشته است و دارد 
بنياد . قه داردکه ساير طرح ھا، نقشه ھا، راه حل ھا و اقدامات ديگر اين طب

کار آنچه اينان می کنند بر توليد سود ھرچه بيشتر و الجرم استثمار ھرچه 
شالوده ھمه برنامه ريزی ھا اين است . ھولناک تر ما کارگران استوار است

که با سالخی ھرچه وحشيانه تر نيروی کار توده ھای کارگر کوھساران عظيم 
قانون  ۴۴به اصل . ظيم تر شودسرمايه طبقه سرمايه دار ھرچه رفيع تر و ع

کل جار و . اساسی سرمايه و ھياھوھای ساليان دراز پيرامون آن نگاه کنيد
جنجال اين است که مشتی کارخانه بزرگ و متوسط را که دانه به دانه 
محصول کار و استثمار و شيره جان نسل ھای متوالی ما کارگران است به 

اين کارخانه ھا يا اين سرمايه ھای عظيم شماری سرمايه دار ھديه کنند تا آنان 
را به عالوه دنيايی سرمايه ديگر که زير نام وام از بانک ھا می گيرند 
دستمايه کار خويش برای بيکارسازی وسيع ما، پرتاب کردن ما و خانواده 
ھای ما به باتالق گرسنگی و مرگ و برپايی تراست ھای غول پيکر صنعتی 

اين را . دارای سودھای بسيار طاليی تر  سازند يا غيرصنعتی در حوزه ھای
نيز فراموش نکنيم که ھر بخشی از طبقه سرمايه دار در مورد سرمايه گذاری 
ھا، گزينش حوزه انباشت، تقسيم کار درون جامعه سرمايه داری، نحوه 
اختصاص سرمايه ھا به قلمروھای مختلف، برنامه ريزی نظم توليدی و 

ھمه آن ھا کاری . ه داری محاسباتی خاص خود داردسياسی و اجتماعی سرماي
را می کنند و راھی را می روند که سرمايه و رابطه توليد ارزش اضافی 

اما ھر بخش در مورد اين مسائل مختلف سياست . برای آن ھا تعيين می کند
طرح ھای زودبازده در . ھا، الگوھا و روال خاص کار خود را دنبال می کند

ی بخش معينی از طبقه سرمايه دار ايران برای تصاحب سھم عالم واقع الگو
ھرچه کالن تری از کل سرمايه ھای جامعه يا محصول مستقيم کار و استثمار 

ھزار ميليارد تومان زير اين نام  ٢٠تا امروز حدود . ما توده ھای کارگر بود
 به سرمايه داران پرداخت شده و قرار است در ماه ھای آينده رقمی بيش از

عظيم ترين بخش اين سرمايه ھا به . ھزار ميليارد ديگر پرداخت شود ۶٠
سرمايه دارانی ھديه شده است که در يکی از پرسودترين قلمروھای استثمار 

زمين و . نيروی کار يعنی بخش ساختمان مشغول سالخی کارگران ھستند
کرده زمان را از تبليغات درمورد معجزه اشتغال زايی طرح ھای زودبازده پر

اما بيشترين بخش سرمايه ھا در ھمان قلمرو بسيار آشنا و بسيار سودآور . اند
بسازوبفروشی سرمايه گذاری شده است تا نيروی کار شبه رايگان و بی بھای 
مفلوک ترين و سيه روزترين بخش طبقه ما را ھر چه وحشيانه تر استثمار 

به صفحات . ارگری نيستاين گمانه زنی بدبينانه ما يا ساير فعاالن ک. کنند
حتی شماری از دولتمردان در چھارچوب پاره ای . روزنامه ھا نگاه کنيد

مناقشات و اختالف سليقه ھای رايج خود با ھم اين واقعيت ھای بديھی روشن 
ھمين ھا خود گفته اند و نوشته اند و در . تر از روز را به زبان آورده اند

سرمايه ھايی که % ٩٨ياری از شھرھا مصاحبه ھا تشريح کرده اند که در بس
به اين طرح ھا اختصاص داشته يا در واقع زير اين عنوان از بانک ھا خارج 

يکی اظھار می کند که . شده يکراست به حوزه ھای ديگری سرازير شده است
ميليارد تومان وام اھدايی بانک ھا به مجريان طرح ھای زودبازده  ۴١٠از 
. رف خريد زمين و آپارتمان سازی شده استميليارد آن يکراست ص ١۶٠

کل اين وام ھا در خارج از مدار برنامه ريزی % ٣٨ديگری می نويسد حداقل 
نکته بسيار جالب اين است . ھای اعالم شده و تبليغ شده سرمايه گذاری شده اند

که ھمه آنچه تا امروز از پرده برون افتاده و از زبان خود دولتمردان سرمايه 
کل سرمايه ھای اھدا شده به سرمايه داران % ١٠ه فقط مربوط به بيان شد

معنای بازرسی در نظام !! است که تا حاال مثالً مورد بازرسی قرارگرفته اند
سرمايه داری به طورکلی و در جھنم سرمايه داری ايران به طور خاص 
معرف حضور ھمگان ھست و به نظر نمی رسد که نيازی به توضيح داشته 

اين سرمايه % ١٠تازه اين نتايج معلوم الحال فقط محصول بازرسی از . باشد
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ھزار  ٢٠حساب کنيد که اگر يک بررسی واقعی در مورد ھمه . ھا است
ھزار ميليارد بعدی صورت گيرد، نتيجه چه خواھد  ۶٠ميليارد تا کنونی و 

ً قرار بوده و کماکان قرار. بود است  پديده ای به نام طرح ھای زودبازده دقيقا
قانون اساسی سرمايه  ۴۴ھمان نقشی را ايفا کند که به شکل ديگری اصل 

شايد گروه بندی ھا و دار و دسته ھای . ايفا کرده و در حال ايفا کردن است
. به طور معمول چنين نيز ھست. مافيايی سرمايه داران با ھم متفاوت باشند

کار يک دولت  سرمايه داران و باندھايی از صاحبان سرمايه که برنامه
سرمايه داری را تعيين می کنند و او را بر تخت سرمايه می نشانند ھمان گونه 
ً آن ھايی نيستند که برنامه ريزی اقتصادی و سياسی و  که گفتيم لزوما

از اين که بگذريم، وقتی از . اجتماعی دولت قبلی يا بعدی او را تعيين می کنند
اد نبريم که سرمايه فقط مشتی سرمايه دار صحبت می کنيم اين را از ي

. سرمايه يک رابطه اجتماعی است. کارخانه و ملک و ابزار توليد نيست
اما به اعتبار . سرمايه دار شايد ھيچ کدام از چيزھايی را که گفتيم نداشته باشد

موقعيت، مکان و نقش خود در برنامه ريزی کار و توليد و نظم سياسی و 
افع سرمايه دار را دارد و به ھمين اعتبار يک اجتماعی سرمايه عين ھمان من

يا  ۴۴شايد برخی از بانيان و مجريان و مدافعان اصل . سرمايه دار است
ً کارخانه دار يا تاجر نباشند اما اين امر نبايد . طرح ھای زودبازده لزوما

  . موجب ترديد ما در سرمايه دار بودن آن ھا شود

سم طرح ھای زودبازده زير علم و کتل و برنامه ای به ا. بحث را خالصه کنيم
يک دنيا غوغا به عنوان پروژه ايجاد کار برای بيکاران در سطح جامعه و در 

اما آنچه درعمل انجام شده اين است که بخش . ميان توده ھای کارگر تبليغ شد
بسيار عظيمی از سرمايه ھای محصول کار و استثمار و سالخی نيروی کار 

ايه داران اھدا شده تا آن ھا اين سرمايه ھای عظيم را طبقه کارگر به سرم
برای استثمار ھرچه وحشيانه تر ما به کار اندازند و از اين طريق سرمايه 

بنابراين، بخش عمده اين سرمايه ھا به . ھای بازھم بيشتری به چنگ آورند
عرصه ھايی سرازيرشد که ربطی به عرصه ھای تبليغ شده نداشتند، اگرچه 

مايه گذاری درعرصه ھايی ھم که تبليغ کردند نمی توانست و نمی حتی سر
آن ھا اين سرمايه ھا را در . تواند ھيچ کاری برای ھيچ  بيکاری ايجاد کند

حوزه ھايی سرمايه گذاری کردند که بتوانند در آن ھا با استثمار ھر چه 
ی سفيد ھولناک تر ما، با خريد کمترين ميزان نيروی کار ما، با کار قرارداد

امضا وخيم تر ما و با اعمال ھمه جنايت ھای ديگر عليه ما سرمايه ھای خود 
اين واقعيتی است که حتی دولتمردان عوام فريب سرمايه ھم . را انبوه تر کنند

  . قادر به کتمان آن نيستند

ارقام مندرج در متن ھمه از سايت بی بی سی فارسی اخذ شده   :توضيح 
 .   است

 گی برای ايجاد تشکل کارگریکميته هماهن
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 قزويندر » ايران ژالتين« اعتراض نامه يک کارگر 
عيدی سال . ماه است که ما کارگران اين کارخانه حقوق نگرفته ايم ۴.... «

تا حرف می . تکليف ما را تعيين نمی کنند. گذشته را نيز دريافت نکرده ايم
ما مجبوريم در بيرون کارخانه ھر کجا بيشتر . زنيم تھديد به اخراج می کنند

کاری باشد نيروی کارمان را بفروشيم تا شايد لقمه نانی به شکم گرسنه 
ماه  ٢ھر . دولت ھيچ کاری برای ما نکرده و نمی کند. فرزندانمان برسانيم

آخر ما با اين مبلغ محقر ناچيز کدام . ھزار تومان به ما می دھند ۵٠يک بار 
وانيم درمان کنيم؟ آن را به نانوايی بدھيم؟ به صاحب خانه درد زندگی را می ت

پرداخت کنيم؟ خرج لباس بچه ھايمان کنيم؟ پول آب و برق بدھيم؟ با ماھی 
ھزار تومان چه خاکی به سر خويش بريزيم؟ اصالً معلوم نيست کارگر  ٢۵

ھر . قانون عليه کارگر است. چه بايد بکند؟ ھمه چيز به ضرر کارگر است
دولت فقط بلد است پشت سر ھم به . دولت بر ضد کارگران است اقدام

ً در خدمت کارفرما و صاحب . کارفرمايان وام بدھد دولت و قانون صرفا
ما جملگی در اين جا . اداره کار مال سرمايه داران است. سرمايه است

کارگران متخصص ھستيم و به صورت مدام با مواد شيميايی کار می کنيم اما 
سرمايه دار اين را . اداره بيمه ما را کارگر ساده به حساب آورده انددر ليست 

ما بايد . خواست و اداره بيمه ھم فوری خواست صاحب سرمايه را اجابت کرد
اما ھيچ گاه ديناری . حق سختی کار و خسارات کارھای خطرناک را بگيريم

ما با مواد  اداره بيمه مثل روز می داند که. از اين بابت دريافت نکرده ايم
شيميايی کار می کنيم اما مجری دستورات سرمايه دار است و به حرف ما 

ما در . وحشيانه ترين کارھا را از گرده ما کارگران می کشند. گوش نمی کند
دسترنج ما يکسره سرمايه و کاخ . اين مملکت بدتر از بردگان زندگی می کنيم

ھم ما در اين ميان فقط س. ھای سر به فلک کشيده سرمايه داران می شود
  » .خجالت کشيدن از زن و فرزند است

  ) نقل به مضمون و با اختصار( » آژانس خبر« : منبع 
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 بيکاری گسترده کارگران کوره های آجرپزی 
کوره ھای آجرپزی يکی پس از ديگری خاموش 
و تعطيل می شوند و خيل وسيع کارگران آن ھا 

ر شرايط اشتغال ھم سخت مفلوک و گرسنه که د
و سيه روز بودند اينک گروه گروه به باتالق 

سرمايه . گرسنگی مرگبار پرتاب می شوند
داران در قبال ھر مقدار کاھش فروش 
محصوالت و ھر لایر سود نازل تر يک فوج 
کارگر را راھی قربانگاه می سازند و پروانه 

را باطل می  زندگی آنان و افراد خانواده آن ھا
اين حکم قطعی سرمايه در باره بردگان . کنند

پيش از اين در منطقه ورامين بيش . مزدی است
از . کوره بزرگ در حال توليد آجر بود ۴٨از 

صاحبان . تای آن ھا تعطيل شده است ٧اين رقم 
کوره ترجيح داده اند که به جای توليد آجر  ٧اين 

نتقل کنند سرمايه ھايشان را به بخش ساختمان م
. زيرا سودھای کالن تری به چنگ می آورند

جای آن کوره ھا را اکنون برج ھای عظيمی پر 
.  کرده است که مستغالت صاحبان سرمايه است

کوره ديگر نيز  ٣٠واحد که بگذريم  ٧از اين 
در ورطه زوال قرارگرفته و در آستانه تعطيل 

سرمايه داران صاحب اين ھا ھم . شدن ھستند
کنند که بايد ھرچه زودتر راه ھمتايان  فکر می

طبقاتی خويش را دنبال کنند مبادا از دريافت 
سودھای طاليی ساختمان سازی و فروش 

سرمايه داران يکی يکی . مستغالت محروم مانند
يا چند تا چندتا چنين می کنند و سرمايه ھای 
کوچک تر را با سرمايه ھای بزرگ تر و غول 

ند، کارگران نيز فوج پيکرتر جايگرين می ساز
فوج بيکار می شوند و طعمه ديو مھيب 

ھر چه . گرسنگی و فقر و بدبختی می گردند
سرمايه رشد می کند کارگر ضعيف تر می 

اين قانون عام سرمايه است و در جھنم . شود
سرمايه داری ايران رشد وحشتناک و ديوانه 
وار سرمايه ھا کارگران را نه فقط  ضعيف 
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 سوانح کار در تحليل مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی
ھر روز حوادث بسيار زيادی در مراکز مختلف 
کار و توليد در نقطه نقطه جھنم سرمايه داری 

علت ھمه رويدادھا فقط . ايران روی می دھد
سوداندوزی ھرچه بيشتر : يک چيز است 

و اجتناب سرسختانه آنان از قبول  سرمايه داران
. اين را ھر کارگری می داند. ھزينه ايمنی کار

ً به سود بيشتر می انديشند . سرمايه داران صرفا
آنان ھزينه ھيچ ريالی را برای تھيه لوازم ايمنی 
کارگران و کاھش مخاطرات مھلک موجود در 
شرايط کار برعھده نمی گيرند و پذيرش آن را 

سود خود می دانند و ھيچ نوع  کاھش ريالی از
ھزينه ای برای آموزش کارگران در زمينه 

از مجبور . مسائل ايمنی محيط کار نمی کنند
ساختن کارگران به کار در محل ھايی که خطر 
مرگ و مير در آنجا حتمی است ھيچ پروايی 
ندارند، زيرا جان کارگر در قاموس آن ھا حائز 

 ١۵٠ وجود چاه عميق. پشيزی ارزش نيست
متری در نقطه آمد و رفت مدام کارگر تازه 
وارد را به او اطالع نمی دھند زيرا ارزش چند 
ثانيه وقت سوداندوزی ھای خويش را به جان 

 ٢٠. کارگر و افراد خانواده وی ترجيح می دھند
تا کارگر مورد استثمار ھولناک خويش  ٢٠تا 

در ساختمان در شرف » استراحت«را به 
کنند زيرا بھای اجاره يک  ريزش مجبور می

آلونک نمور ارزان در دستمزد نازل آن ھا 
بنياد برخورد آن ھا به کل اين . منظور نمی کنند

مسائل آن است که کارگر تا زنده است بايد به 

حادترين شکل مورد استثمار قرارگيرد و به 
محض اين که در الی چرخ ماشين له شد، زير 

ھای آتش  آوار دفن گرديد، در ميان شعله
سوخت يا به ھر دليل ديگر جانش را از دست 
داد کارگر ارزان تری را به جای او به 

اين شالوده کار سرمايه است و در . کارگيرند
جامعه سرمايه داری ايران تنھا و تنھا معيار 
داوری صاحبان سرمايه در مورد چگونگی 
برخورد آن ھا به امنيت جانی کارگران در حين 

مان تأمين اجتماعی به شکل ساز. کار است
بسيار کثيف و مزورانه ای کل اين حقايق را 
وارونه ساخته است و در نھايت عوام فريبی اين 
گونه ادعا می کند که گويا عامل اصلی يا تنھا 
عامل وقوع سوانح محيط کار بی احتياطی توده 

مديرعامل ضدکارگر اين . ھای کارگر است
شته نزديک سازمان مدعی است که در سال گذ

ً به خاطر عدم  ١۵٠٠٠به  ھزار کارگر صرفا
ادعای اين !! احتياط الزم اسير حادثه شده اند

ما . مديرعامل سرمايه از بيخ و بن دروغ است
باالتر به علل ريشه ای و واقعی بروز سوانح 

اما يک نکته ديگر را . محيط کار اشاره کرديم
ه حتی مقول. نيز بايد بسيار کوتاه توضيح دھيم

بی احتياطی کارگر نيز جنايتی است که سرمايه 
دار مرتکب می شود و آقای مديرعامل سازمان 

تأمين اجتماعی فقط وظيفه دفاع از اين جنايت  
بی احتياطی کارگر به . را به دوش گرفته است

دليل اجباری است که سرمايه دار برای انجام 

کار به ھر شکل و تحت ھر شرايط بر او تحميل 
بی احتياطی کارگر به دليل اين است . ستکرده ا

که او زير فشار فقر و گرسنگی  زن و فرزند 
مجبور است در ھر شرايطی ولو به بھای از 
دست دادن جانش نيروی کار خود را بفروشد و 

بی احتياطی کارگر به دليل آن است که . کار کند
کارگر در دنيای فقر و گرسنگی و بدبختی ھيچ 

بی احتياطی کارگر . گی نداردچشم اميدی به زند
به دليل آموزش نديدن و بی اطالعی وی از 

بی احتياطی . ابعاد مخاطرات انجام کار است
کارگر به دليل اين است که او ھنگام کار فکرش 
متوجه ھزار بدبختی زندگی اش می شود و 
ھوشياری الزم برای پيشگيری از سانحه را 

ست تا ازدست می دھد و يک لحظه غفلت کافی ا
در يک . مرگبارترين حادثه برای او روی دھد

کالم،  بی احتياطی کارگر محصول ھمه شرايط 
آکنده از جنايت و شرارت و توحشی است که 
نظم سرمايه داری، سرمايه داران، دولت 
سرمايه و دولتمردان اين نظام از جمله آقای 
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی بر او تحميل 

گر انسان است و ھمچون ھر کار. کرده است
اين سرمايه . انسانی به جان خود عالقه مند است

است که ھر نوع عشق به زندگی و زنده بودن و 
  . مراقبت در حفظ جان را در کارگر می کشد
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 اعتصاب کارگران لوله سازی لوشان
کارخانه لوله سازی لوشان شمار زيادی کارگر 

ارگران چندين ماه اين ک. را استثمار می کند
. است که دستمزد خويش را دريافت نکرده اند

سرمايه دار صاحب کارخانه مدعی است که 
باالخره روزی روزگاری دستمزدھا داده خواھد 
شد و کارگران بايد تاب تحمل کار بدون دستمزد 
!! را ولو برای مدت ھای طوالنی داشته باشند
به  کارگران لوله سازی لوشان در ھمه اين مدت

جنايت کارفرما اعتراض کرده اند اما ھمواره با 
وعده و وعيد يا توپ و تشر و تھديد به اخراج يا 
. احضار نيروی سرکوب مواجه شده اند

کارگران در ادامه اعتراضات خويش تصميم به 
آبان چرخ  ٢١آنان در روز . اعتصاب گرفتند

توليد را از کار انداختند و به سرمايه دار شرکت 
کردند که اعتصاب را تا دستيابی به ھمه  اخطار

مدير عامل . مطالبات خود ادامه خواھند داد

شرکت با مشاھده مقاومت توده ھای کارگر حکم 
به بستن درب ورودی کارخانه داده است اما 
ھمزمان در وحشت از ادامه اعتصاب و توقف 
توليد به کارگران گفته است که شايد برای 

  !!ای بينديشدپرداخت دستمزدھا چاره 
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 به اتحاديه کارگریباج راه آهن بلژيک 
روزنامه ھای بلژيک در روزھای گذشته خبری را منتشرکردند که خشم  توده ھای کارگر 

نماينده پارلمان بلژيک و  Guido De Padtروز يک شنبه ھفته پيش آقای  . را برانگيخت
اسنادی محکم و متکی به تحقيقات و  عضو حزب ليبرال دموکرات اين کشور با ارائه

گزارشات مستند کافی درجلسه رسمی مجلس فاش کرد که بخش راه آھن اتحاديه 
ميليون يورو از شرکت راه آھن  ٨سراسری کارگران بلژيک ھر سال به صورت پنھانی 

باج می گيرد تا در قبال آن خطر ھر نوع اعتراض و جنب و جوش و مبارزه کارگران 
به  Guido De Padtاظھارات  . از سر سرمايه و سرمايه داران رفع کند اين بخش را

نه شرکت راه آھن و نه سران اتحاديه کارگری . سرعت در رسانه ھای بلژيک منتشرشد
به رغم قدرت قاھر سرمايه بنياد خويش قادر به کنترل خبر و جلوگيری از انتشار آن 

که اين اسرار را   Guido De Padtکنيم که  پيش از ھرچيز بايد بر اين نکته تأکيد. نشدند
افشا کرده است به ھيچ روی منتقد اين رسوايی و بن بند و بست مافيايی  ميان سرمايه 

او به مثابه يکی از نمايندگان سرمايه داری بلژيک در . داران و و اتحاديه کارگری نيست
ع اين اقدامات برای نطق خود به روشنی توضيح می دھد که در بسياری موارد انجام نو

 Guido De Padtمنظور آقای . بسيار ضروری است!! »جامعه« حفظ امنيت و ثبات 
او با اين امر موافق است . ھمان سرمايه و مناسبات بردگی مزدی  است» جامعه«از لفظ 

که در ازای تأمين و تضمين از ھمه لحاظ مطلوب امنيت سرمايه و جلوگيری از ھر نوع 
انتقاد . . راضی توده ھای کارگر به اتحاديه کارگری باج داده شودجنب و جوش اعت

سرمايه پسند ايشان اين است که مبلغ اين باج به طور خاص در شرايط فعلی و در 



ه  ه ر ک ی  ر ک ی  ھما یھما ل کار جاد  یای ا ل کار جاد    ای ا

 
٧ 

  ١٣٨٧ ذرآ ١جمعه     ٣٠ سال اول ـ شمارهٔ 

در حق سرمايه داران و تراست ھای » ظلمی« روزھای شدت بحران سرمايه داری 
ثيف وضدکارگری عمل ک Guido De Padtبه بيان ديگر !! عظيم سرمايه داری است

اتحاديه کارگری در گرفتن باج از شرکت راه آھن برای سرکوب مبارزات کارگران را از 
اما بر سر مقدار اين باج چانه می زند و معتقد است که اتحاديه . صميم قلب تقديس می کند

بايد در معامله خود با صاحبان سرمايه جانب انصاف را رعايت کند و به ويژه در شرايط 
ی بحران در قبال رسالت  سترگی که برای حفظ امنيت سرمايه و دفاع از نظام سرمايه کنون

 Guido De Padtبخش آخر نطق . داری  دارد نرخ مزدوری خود را اندکی  کمترکند
حول اين محور دورزده است که قرارداد افتخارآميز باج گيری و باج دھی ميان تراست 

از ديرباز وجود داشته و به » مرتشی«گری  و اتحاديه کار» راشی« سرمايه داری 
او براين .  صورت يک سنت  پرارج جنبش اتحاديه ای به بوته اجرا گذاشته می شده است
سال ھا با آن . نکته  تأکيد می کند تا به ھمگان ثابت نمايد که اصالً مخالف اين سنت نيست

ما در حال حاضر با شرايط ا. آشنا بوده  و ھيچ نيازی به افشای آن احساس نمی کرده است
مشخص برخورد مشخص می کند و در درون اين شرايط است که نياز به افشای اين راز 

  .می بيند

به پارلمان موجی از خشم و نارضايی و نفرت را در ميان  Guido De Padtگزارش  
ی کارگران بلژيک و کارگران ساير جاھا نسبت به بند و بست مافيايی ميان اتحاديه کارگر

اما در اندرون خود دنيای . اين خشم و نفرت البته برحق است. و کارفرمايان دامن زد
کارگران نسبت . وسيعی از توھم و ناآگاھی  طبقاتی توده ھای کارگر را  به نمايش می نھد

ميليون يورو  ٨به فروش جنبش خود توسط اتحاديه کارگری به صاحبان سرمايه در قبال 
اما اين واکنش در ھمان حال حديث تلخ بی توجھی ديرباز و واکنش نشان می دھند، 

تاريخی آنان نسبت به نقش و مکان و جايگاه واقعی اتحاديه ھا و جنبش اتحاديه ای در 
اين امر که اتحاديه . عرصه مصاف ميان طبقه آنان و نظام سرمايه داری نيز ھست
رگران را عليه سرمايه کارگری در ازای گرفتن مقدار معينی رشوه ھر جنب و جوش کا

اما متاسفانه بسياری از کارگران نمی . خفه کند بسيار زشت و کثيف وضدکارگری  است
دانند که اتحاديه ھا وجود دارند تا مجريان مصمم و مزدور ھمين نقش زشت و کثيف و 

گرفتن رشوه در اين ميان مقوله ای فرعی است و در مدار درايت . ضدکارگری باشند
قاتی و شناخت راديکال کارگر از سرمايه و موضوعيت جنبش اتحاديه ای نبايد آگاھانه طب

ميليون يورو باج گرفته اند  ٨سردمداران اتحاديه کارگری راه آھن . پديده عجيبی تلقی شود
انجام اين کار فلسفه . تا از شکل گيری و وقوع مبارزات کارگران عليه سرمايه جلو گيرند

اتحاديه ھا تاريخاً اين کار را انجام داده اند و حق السھم . ستوجودی جنبش اتحاديه ای ا
ميليونی بلکه با شراکت مستقيم در  ٨مزدوری خود را نه فقط در قالب رشوه ھای کوچک 

کدام اتحاديه . مالکيت کل سرمايه اجتماعی ھر کشور يا کل سرمايه جھانی دريافت کرده اند
که در مالکيت تراست ھای عظيم  صنعتی  بزرگ کارگری در کدام کشور را می شناسيد

و مالی، در مالکيت سيستم بانکی، در سرمايه ھای گذاری انبوه اين تراست ھا در سطح 
مھم را در کدام نقطه دنيای غرب يا شرق » معتبر«جھانی شريک نباشد؟ کدام اتحاديه 

عتی و سراغ داريد که زعمای آن عضو مؤثر ھيأت رئيسه يک يا چند انحصار عظيم صن
مالی نباشند؟ بخش وسيعی از جوانان کم سن و سال اروپای غربی به ويژه کشورھای 

   Hennes & Morisاسکانديناوی  رسوايی کارتل عظيم بين المللی توليد لباس موسوم به 
اين تراست در تمامی کشورھای آسيای جنوب شرقی . را در چند سال پيش به خاطر دارند

ساله رنجور را با دستمزد  ۶و اندونزی و جاھای ديگر دختران از فيليپين تا سنگاپور 
جنايتی که بی . روزی چند سنت در سياھچال ھای مرگبار توليد لباس استثمار می کرد

گزارش اين ماجرا و انتشار صحنه . ترديد امروز نيز به صورت وسيع صورت می گيرد
اروپايی و به طور اخص ھای ھولناک و فجيع استثمار دختران خردسال، در کشورھای 

اسکانديناوی موجی از نفرت  و خشم را در ميان ھمگان و بيش از ھمه کودکان  اين 
ابعاد رسوايی تا آن جا بسط يافت که بچه ھای مھد کودک کشورھا يا . کشورھا دامن زد

دانش آموزان خردسال مدارس ابتدايی دائم مارک لباس ھمساالن خويش را با دقت 
را در جايی از آن به    Hennes & Morisدند تا اگر نشان شرکت کنجکاوی می کر

تراست بين المللی تھيه . چشم ببينند جنايات کارتل مذکور را برای دوست خود افشا کنند
چنين جنايتی می کرد و می کند و چه خوب است اگر ھمه    Hennes & Moris لباس

شرکت متعلق به اتحاديه سراسری سرمايه ھای اين % ١٠کارگران دنيا بدانند که حدود 
کارگران سوئد اين مظھر و معرف عالی ترين سطح سازمان يافتگی اتحاديه ای کارگران 

اين اتحاديه تنھا نھاد سراسری سنديکاليستی در جھان است که در چند سال . در دنيا است
ويزان کارگران کشور را به دار خود و از اين طريق به دار سرمايه آ% ٩۵قبل بيش از 
  .ساخته بود

اگر عظيم ترين   –که مطمئنا جز اين نيستند  –اگر اتحاديه ھای کارگری  اين گونه ھستند 
اتحاديه ھای کارگری درون دنيای سرمايه داری در عين حال  شريک مستقيم عظيم ترين 

ر نوع بنگاه ھای سرمايه داری جھانی نيز ھستند، اگر اتحاديه ھا تاريخاً وجود داشته اند تا ھ
مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر را يکراست در گورستان سازش با نظام بردگی 
مزدی دفن کنند، اگر کار اتحاديه ھا اين بوده و اين است که با مشاھده کمترين رد پای 
جنبش راديکال سرمايه ستيز کارگران بالفاصله کلوب ھای سازمانی خود را به شبکه 

کاری با پليس عليه کارگران تبديل کنند، اگر اتحاديه ھا ی ھای اختاپوسی پليسی و ھم
کارگری موجوداتی از اين دست ھستند در اين صورت  خبر باج گيری سران اتحاديه 
. کارگری راه آھن بلژيک در قبال سرکوب مبارزات کارگران چيز تازه ای به ما نمی گويد

بيش ازحد و نفرت کارگران از آن  بازھم تاکيد می کنيم  که ميزان زشتی و شناعت اين کار
اما نکته بسيار اساسی آن است که فاجعه اتحاديه ھای کارگری و . نيز امری بحق است

جايگاه ضدکارگری آن ھا عليه جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر را نبايد در نوع اين 
داری و  نقش سران اتحاديه ھا در دفاع از نظام سرمايه. وقايع و رسوايی ھا خالصه کنيم

برنامه ريزی نظم توليدی و مدنی و اجتماعی مناسبات بردگی مزدی دست کمی از نقش 
منافعی که آن ھا در وجود و بقای  نظام  سرمايه . ذينفوذترين حاکمان سرمايه جھانی ندارد

  . داری دارند نيز از منافع حاکمان سرمايه محدودتر نيست

به نکته ديگری نيز درھمين رابطه معين اشاره در ھمين جا فرصت را مغتنم می شماريم تا 
بسياری از رفرميست ھای  سنديکاليست  به محض طرح بحث انحطاط ضد . کنيم

کارگری جنبش اتحاديه ای بالفاصله شروع به موعظه می کنند که اتحاديه ھا در ذات خود 
چيزی  اين حرف!! عيبی ندارند، ھر عيب که ھست از چند عنصر باالنشين اتحاديه است

اتحاديه کارگری در ھمه جا بخشی از ساختار مدنی و . جز يک دروغ آشکار نيست
در درون اتحاديه جمعيتی به صورت يک قشر اجتماعی . اجتماعی سرمايه داری است

معين که عھده دار برنامه ريزی و سياست گذاری و اجرای وسيع سياست ھا، برنامه ھا، 
نوان بخشی از طبقه سرمايه دار جامعه و در طرح ھا و کل نقش اتحاديه است به ع

چھارچوب سلسله مراتب مالکيت سرمايه اجتماعی سھم معين بسيار باال يا دست کم 
وظيفه اين . مطلوبی را از استثمار کل توده ھای کارگر جھان به خود اختصاص می دھند

يسم بر قشر در گستره تقسيم کار جاری درون نظام بردگی مزدی تحميل بختک سنديکال
. آنان اين نقش را با قدرت تمام ايفا می کنند. مبارزات ضد سرمايه داری طبقه کارگر است

کارگران ھيچ حضوری . اتحاديه ھا مطلقاً جای ابراز حيات توده ھای کارگر نبوده و نيستند
در اين داربست سرمايه دارانه ندارند و رابطه آن ھا با ساختار نظم و برنامه ريزی و 

و امور اجرايی اتحاديه درست از نوع ھمان روابطی است که در درون جامعه  مديريت
سرمايه داری با ساير نھادھا و کل روبنای اجتماعی رابطه خريد و فروش نيروی کار 

  . دارند

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

    ٨٧آبان  ٢٨
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 را بيکار می کندنفر هزار  ٧٥بانک سيتی گروپ 
ان به شريان حيات سرمايه فشارمی بحران ھمچن

آورد و گام به گام  از کارگران قربانی می 
بانک آمريکايی سيتی گروپ امروز . گيرد

ھزار نفر  ٧۵اعالم کرد که در روزھای آينده 
اين رقم . از کارکنان خود را اخراج خواھد کرد

کل نيروی کار شاغل کنونی % ٢٣بيش از 
ظيم سيتی گروپ يک مؤسسه ع. بانک است

مالی بين المللی است و در بيشتر مناطق جھان 
برھمين اساس بيکارسازی ھا نيز . شعبه دارد

محدود به آمريکا نخواھد بود و در سراسر 
مکيدن . جھانی دامن کارکنان بانک را می گيرد

خون ميليون ھا کارگر آمريکايی و کارگران 
ساير کشورھا توسط دولت سرمايه داری آمريکا 

صل استثمار آن ھا به مراکز مالی و تزريق حا

از جمله ھمين سيتی گروپ قادر به جلوگيری از 
در طول سال جاری . سقوط اين مؤسسه نشد

ارزش % ٧٠بھای اوراق اين بانک بيش از 
  . خود را از دست داده است

  ٢٠٠٨نوامبر 

 
 

 مبارزات کارگران در فرانسه گسترش می يابد
انس اعتصاب کارگران پرواز و خلبان ايرفر

وزير  »دومينيک بوسرو« ادامه دارد و امروز 
حمل و نقل کشور زير فشار موج مبارزات و 
اعتراضات گسترده کارگری مجبور شد عقب 

او مطابق عرف سرمايه متوسل به . نشينی کند
ترفند شد و به خلبانان قول داد که در صورت 
پايان دادن به اعتصاب با خواست آن ھا دائر بر 

زايش سن بازنشستگی موافقت انصراف از اف
خلبانان با شنيدن اين وعده ھر چند . خواھد کرد

که مطالبه روز خويش را محقق می ديدند اما با 

قاطعيت اخطار کردند که مبارزه را تا الغای 
کامل مصوبات جديد دولت در مورد کارگران 

ترفند بوسرو تا اينجا با . پرواز ادامه خواھند داد
ت و اعتصاب ھمچنان شکست مواجه شده اس

عالوه بر کارگران ايرفرانس بخش . ادامه دارد
ھای ديگری از کارگران فرانسوی نيز آمادگی 
خويش را برای پيوستن به اعتصاب اعالم کرده 

کارگران حمل و نقل ريلی درشمار اين . اند
توده وسيع کارگر اين حوزه نيز . بخش ھا ھستند

ارکوزی به مصوبات جنايتکارانه جديد دولت س

. و به شرايط کار خويش سخت اعتراض دارند
آن ھا ھشدار داده اند که روز سه شنبه دست به 

خبرھا ھمه جا حاکی است . اعتصاب می زنند
که مبارزات جاری کارگران با پيوستن دانش 
آموزان و معلمان فرانسوی ھر چه بيشتر 

  . گسترش خواھد يافت

  ٢٠٠٨نوامبر 

 
 

 ن کارگر در گيالنحرف های زنا
من مدام از درد استخوان رنج می کشم .... « 

وضعيت برای . زيرا تمام عمر کار کرده ام
زنان و مردان کارگر ھر دو بسيار سخت است 
اما برای زنان بازھم سخت تر است زيرا جامعه 

نيروی کار زنان . ما جامعه ای مردساالر است
و  حتی از نيروی کار مردان ھم ارزان تر است

به ھمين دليل صاحبان سرمايه استثمار ما را بر 
آن ھا برای . استثمار مردان ترجيح می دھند

استثمار ما اوالً بھای کمتری می پردازند و ثانياً 
  .بسيار بيشتر از وجود ما کار می کشند

چند سال پيش که وارد اين جا شدم برگ کاغذ 
. سفيدی را پيش رويم گذاشتند و گفتند امضا کن

. ھا ھر چه دلشان خواست درآن کاغذ نوشتند آن
ما اصال حق اعتراض نداريم و پاسخ ھر 

کارفرمايان . اعتراض بالفاصله اخراج است
دستمزد نازل ما را حاضر نيستند به حساب 
بانکی واريز کنند زيرا نمی خواھند که ھيچ 
نشانی از کار و استثمار ما در ھيچ کجا ثبت 

حق بيمه ای در قبال  آنان نمی خواھند ھيچ. شود

اداره کار و ھمه ادارات ديگر . کار ما بپردازند
نيز سير تا پياز با آن ھا ھمکاری می کنند و از  

  » .آن ھا دفاع می کنند

  :کارگر ديگری می گويد

من در يک مغازه کار می کنم و ماھی ..... « 
سال ھای . ھزار تومان مزد می گيرم ۶٠فقط 

اما ھيچ . تمام کرده امتحصيل دانشگاھی خود را 
استخدام مال از ما بھتران . کاری پيدا نمی کنم

است و ھيچ اداره دولتی يا نھاد خصوصی 
ما مجبوريم . حاضر به استخدام امثال من نيست

با ھمين کارھا با دستمزدی که نان خالی ھم نمی 
پدر . وضعيت بسيار دردناکی است. شود بسازيم

مجبورم به آن ھا  .و مادرم فقير و محتاج ھستند
تحت اين شرايط رقت بار است که . کمک کنم

ھزار تومان را به  ۶٠حتی دستمزد ماھی 
بارھا به . نشستن در خانه ترجيح می دھم

اما او بسيار خشن و . کارفرما اعتراض کرده ام
سنگدل پاسخ می دھد که ھر جا بروی آسمان 

ھمين رنگ است و در ھيچ کجا ھيچ ريالی 
  » .ی گرفتبيشتر نخواھ

  :کارگر سوم می گويد

چند سال است که در يک شرکت کارمی .... «
شوھرم بيمار است و دو فرزند دبيرستانی . کنم

دستمزدم بسيار نازل است . و يک دانشجو دارم
و با ھمين دستمزد بايد ھزينه معاش خانواده و 

اين کار . خرج تحصيل بچه ھا را تأمين کنم
ی در پيش پای اما ھيچ راھ. غيرممکن است
من اگر بازنشسته شوم ھيچ ريالی . خود نمی بينم

تا حال شمار زيادی از . دريافت نمی کنم
کارگران بازنشسته شده اند اما در فقر و 
گرسنگی غوطه می خورند و ھيچ ممری برای 

  »     .امرار معاش ندارند

با اختصار و نقل به ( » آژانس خبر« منبع 
  )مضمون

 ٨٧آبان  ٢٧

 

 ن سرمايه و اتحاديه های کارگری بحرا
 ٢٠٠٨نوامبر  ١۵پايتخت بزرگ ترين قطب جھان سرمايه در روز شنبه 

سردمداران نظام . کشور بزرگ سرمايه داری دنيا بود ٢٠ميزبان سران 
بردگی مزدی از چھارگوشه جھان به دعوت رئيس جمھوری آمريکا در شھر 

خروج سرمايه بين المللی از  واشنگتن و کاخ سفيد دورھم جمع شدند تا برای
مالقات زعمای کنفدراسيون جھانی اتحاديه . ورطه بحران چاره انديشی کنند
اتحاديه کارگری عضو با رؤسای بانک  ١٣۴ھای کارگری  به نمايندگی از 
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  ١٣٨٧ ذرآ ١جمعه     ٣٠ سال اول ـ شمارهٔ 

جھانی و صندوق بين المللی پول و ساير دولتمردان سرمايه نيز بخشی از 
  . برنامه ريزی اين اجالس بود

ابله با بحران سرمايه توسط سرمايه داران، دولت ھا و متفکران و مقنسخه 
ھر کارگری با . متوليان و بانيان نظام سرمايه داری پديده بسيار آشنايی است

حداقل دانش و شناخت طبقاتی و يا حتی اندکی تجارب زندگی شخصی با چند 
ی کاھش سخن از تقابل با بحران و چاره انديش. و چون اين پديده آشنا است

فشار آن از اول تا آخر فقط يک چيز است و آن اين است که بار اين بحران 
نظام . چگونه و از چه راه ھايی بر زندگی توده ھای کارگر سرشکن شود

سيمای حرف . سرمايه داری دراين مورد ھيچ سخن و راه حل ديگری ندارد
وت است، اما ھا، ظاھر چاره پردازی ھا و ترکيب فرمول بندی ھا بسيار متفا

اين تفاوت نافی اشتراک ھمه راه حل ھا درمورد سرشکن کردن بار بحران بر 
راه تقابل دولت ھا و اقتصاددانان سرمايه داری و کالً . دوش کارگران نيست

سرمايه با بحران ذاتی رابطه توليد اضافه ارزش از خانه و زندگی توده ھای 
سرريز می شود و ھمه چيز را در اين جاست که . کارگر دنيا عبور می کند

آنچه درمورد طغيان کنونی بحران از سوی دولتمردان و برنامه . نابود می کند
ريزان و اقتصاددانان نظام سرمايه داری تا امروز صورت گرفته و در حال 

دولت ھا لحظه به لحظه چند صد چند . اجراست نيز ھيچ چيز جز اين نيست
دالر و پوند و يورو و ين به مراکز عظيم  صد و چند ھزار چند ھزار ميليارد

مالی، سيستم ھای بانکی،  تراست ھای غول پيکر صنعتی تزريق می کنند تا 
نمايندگان فکری سرمايه . راھی به سوی خروج از وضعيت حاضر پيدا کنند

بدون شک در مارپيچ بی فرجام و بدون دررفت يک بالھت سنگين تاريخی 
يه است و عقل سرمايه دنيای تناقضات  نافرجام و عقل آنان عقل سرما. اسيرند

با ھمه اين ھا و به رغم اسارت در چنين بالھتی . بدون راه گشايش نھايی است
آنان بازھم خوب می دانند که صرف تزريق پول به سيستم بانکی و مرکز 

اما معنای زمينی آنچه آنان يکی يکی . مالی چاره گشای کاھش بحران نيست
چوب حراجی است که با قدرت بر امکانات . د بسيار روشن استانجام می دھن

.  معيشتی و شرايط کار و تار و پود زندگی توده ھای کارگر دنيا فرود می آيد
تزريقات دولت ھا به مراکز مالی و صنعتی بحران زده تا آخرين قطره از 

تا ھمين امروز . خون کودکان خانواده ھای کارگری بيرون کشيده خواھد شد
يورو، ھر کارگر امريکايی بيش از  ۵۶٠٠ھر کارگر آلمانی چيزی حدود 

دالر، کارگران انگليسی بيشتر از اين ھر دو، و کارگران جاھای ديگر  ٣۵٠٠
ھر کدام بيشتر يا کمتر، فقط در اثر ھمين تزريقات پی در پی به حساب طرح 

ھای اوليه اين ھا ھنوز نشانه . ھای بحران ستيزی سرمايه پرداخت کرده اند
امواج سھمگين تعرضات بعدی به آخرين لقمه نان خانواده . وقوع توفان است

ھای کارگری در راه است و روز به روز چھره شوم ومنحوس خود را 
بيکارسازی ھا بخش ديگری از راه حل ستيز با . ھولناک تر نشان می دھد

ر در ھزا ٣۵ھزار کارگر در آمريکا،  ٢۵٠نزديک به . بحران بوده است
ھزار در اوکرائين، چند ده ھزار در چين و بر ھمين سياق در  ٧٧سوئد، 

کشورھای ديگر به يک ميليارد جمعيت بيکار قبلی کره زمين سرمايه اضافه 
ميليون گرسنه جديد عالوه بر شمار چند ميلياردی گرسنگان  ١٠٠. شده است

. ه استسابق در صدر بشارت ھای سازمان ملل متحد به گوش ھمگان رسيد
سالخی حداقل معيشتی بازنشستگان، آموزش کودکان و دار و ندار بيمارستان 
ھا و امکانات دارو و درمان ھمه جا دستور کار و در اولويت برنامه ريزی 

مکانيسم ھای مقابله با بحران در نظام سرمايه داری و در برنامه کار . ھا است
 ٢٠موارد باالست و سران دولتمردان سرمايه بدون ھيچ کم و کاست از سنخ 

اکتبر در بارگاه قدرت بزرگ مالک دوزخ جھان سرمايه  ١۵کشور در روز 
گرد آمدند تا دسته جمعی و متحد برای رفتن اين راه سنگ روی سنگ 

  . بگذارند

سران اتحاديه ھای کارگری دنيا نيز از اين افتخار برخوردار شدند که زانو به 
ه ريزی اعمال اين مکانيسم ھا عليه چند زانوی حاکمان سرمايه در برنام

ميليارد توده فروشنده نيروی کار جھان ھمدوشی و ھمراھی و دريک کالم 
 Robert Zoellickسران اتحاديه ھا آمدند تا با فشردن دست . مزدوری کنند

رئيس بانک جھانی، رئيس صندوق بين المللی پول و دولتمردان سرمايه اعالم 
اجرای کودتاھای برنامه ريزی شده کاخ سفيد در کنار کنند که فقط در قسمت 

سرمايه داران و قطب ھای عظيم قدرت آن ھا نيستند، بلکه در ھر مکان و 
ميدان و آوردگاھی آماده اند تا کارگران دنيا را ميليون ميليون در آستان 

رؤسای اتحاديه ھا پيش از نزول . سوداندوزی نجومی تر سرمايه قربانی کنند
و ساير حاکمان جھانی سرمايه Robert  Zoellick در بارگاه اقتدار اجالل 

از روز شروع طغيان بحران تا حال نيز به اندازه کافی طرح ھای دستور کار 
. سرمايه داران و دولت ھا را عليه توده ھای کارگر به بوته اجرا گذاشته اند

ار به در اياالت متحده آمريکا در ھمان روزھايی که کارگران ھزارھز
برھوت بيکاری  پرتاب شدند، زعمای بخش ھای مختلف اتحاديه کمپين عظيم 

را پيش می بردند و  دست در دست صاحبان بزرگ » اوباما «حمايت از 
ترين انحصارات مالی و صنعتی آمريکا برای جلوس وی به مسند حاکميت 
بزرگ ترين قطب قدرت سرمايه جھانی از جيب کارگران بذل و بخشش می 

در ھيچ کجا ھيچ کارگری نشنيد که اخراج صدھا ھزار کارگر . ردندک
در . آمريکايی چھره رئيس ھيچ اتحاديه ای را حتی اندکی چين انداخته باشد

کانادا اخراج ھزارھزار کارگران خودروسازی ھا با استقبال رؤسای اتحاديه 
ز دست ھا ھمراه شد و در ھمين راستا بود که بزرگ ترين نشان افتخار را ا

در سوئد با مشاھده فشار موج نارضايی . صاحبان سرمايه دريافت کردند
کارگران تنھا کارشان اين بود که مرثيه مظلوميت تراست ھای صنعتی و مالی 
غول پيکر سرمايه داری را بسرايند و با سراسيمگی و شتاب ھر چه بيشتر از 

اری را از چنگ توده ھای کارگر بخواھند تا با سکوت خود نظام سرمايه د
در ساير نقاط دنيا نيز ھمين را کردند و ھر روز . توفان بحران نجات دھند

سران کنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای . ھمين کارھا را انجام می دھند
کارگری و رؤسای بخش ھای مختلف آن به اعتبار ھمين اقدامات و با کارنامه 

در حاشيه اجالس حاکمان ای مشعشع و آکنده از ھمين نمرات عالی بود که 
دژخيم سرمايه شرف حضور يافتند و درعالی ترين سطوح  گفتگوی چالش 

  . بحران کرسی ويژه خويش را احراز کردند

آنچه اين روزھا جريان دارد به طور واقعی برای توده ھای کارگر ايران 
کارنامه گای رايدرھا و ھمکيشان و ھمانندان ايشان . بسيار درس آموز است

در طول يکی دو ماه اخير بردگان مزدی سرمايه از غرب تا . ن استھمي
در ھيچ کجا حتی ھيچ عوام فريب . شرق با توفان بيکارسازی درو شده اند

دغلباز شيادی ھم نمی تواند يک مورد اعتراض جدی اتحاديه ھای کارگری 
آنان که سال ھا است توده ھای . عليه اين ھمه جنايت سرمايه را نشان دھد

ارگر ايران را از پيش گرفتن راه سازمانيابی ضدسرمايه داری و شورايی ک
بازمی دارند و آنان را به بستن دخيل به معبد اعجاز گای رايدرھا حواله می 

جنبش اتحاديه ای و . دھند بايد دست کم اندکی از کارخويش شرم کنند
برھوتی  سنديکايی نه ميدان پيکار توده ھای کارگر عليه سرمايه بلکه فقط

کارگر ايرانی بايد بياموزد که راه رھايی او نه از . برای دفن اين پيکار است
گورستان سنديکاسازی بلکه از گذرگاه سخت و ناھموار اما بسيارروشن 
مبارزه ضد سرمايه داری و سازمانيابی شورايی حول منشور مطالبات پايه 

  .  زدی می گذردای طبقه خود و با دورنمای برچيدن بساط نظام بردگی م

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٧آبان  ٢٧

  



ه  ه ر ک ی  ر ک ی  ھما یھما ل کار جاد  یای ا ل کار جاد    ای ا

 
١٠ 

  ١٣٨٧ ذرآ ١جمعه     ٣٠ سال اول ـ شمارهٔ 

 ماه کار بدون حقوق ۶و » گسترش سازه ماد « کارگران 
شرکت گسترش سازه ماد يک شرکت ساختمانی 
. است که کارگران زيادی را استثمار می کند
 اين شرکت مدت ھا است که دست به کار

ھزار  ١۵تأسيس مجموعه ورزشی و استاديوم 
اجرای اين پروژه از . نفری شھر سنندج است

سوی  سازمان تربيت بدنی به شرکت ياد شده 
» گسترش سازه ماد« محول شده است و شرکت 

مثل بيشتر سرمايه داران ديگر ايران تعويق 
دستمزد کارگران را طبيعی ترين پديده رابطه 

ر در اين جامعه می خريد و فروش نيروی کا

او ھميشه با کارگران چنين می کند و اين . داند
ماه تمام است که ھيچ ريالی به ھيچ  ۶بار 

کارگران اين . کارگری پرداخت نکرده است
شرکت در اعتراض به اين شرارت  سرمايه دار 
بارھا دست به اعتراض زده اند، اما ھيچ پاسخی 

ن به کارگرا. از ھيچ کجا دريافت نکرده اند
ھمين دليل و در ھمين راستا در يکی از 
روزھای ھفته پيش دست از کار کشيدند و اعالم 

نفر  ۵٠شمار کارگران شرکت . اعتصاب کردند
. است که ھمه آن ھا در اعتصاب حاضر بودند

اعتصاب يک روز طول کشيد اما ھيچ 
کارفرمايی حتی برای گفتگو در اجتماع 

کارگر از  ۵٠ھمه اين . کارگران حضور نيافت
وضعيت کار و استثمار و بی حقوقی و کوه  
بدھکاری ھا و گرسنگی و فقر و فاقه دامنگير 

آنان خواستار پرداخت . خويش به ستوه آمده اند
  . ماھه خود ھستند ۶فوری دستمزدھای معوقه 

  ٨٧آبان  ٢۶

  
 

 کارگر توسط سرمايه در معادن رومانی ١٢قتل 
يکی از معادن ماه نوامبر  ١۶در روز يک شنبه 

در » پتريال« مھم ذغال سنگ رومانی در شھر 
حدود چند ( يک فاصله زمانی بسيار کوتاه 

در . بار پی در پی دچار انفجار شد ٢) دقيقه
جريان وقوع انفجارھا در ھمان دقايق نخست 

کارگر جان خويش را  ١٢معلوم شد که حداقل 
کارگر نيز دچار جراحات  ٨. از دست داده اند

ده اند و حال عده ای از آن ھا بسيار سخت ش
با صدای انفجارھای . وخيم گزارش شده است

متوالی معدن جمعيت وسيعی از اھالی شھر 
پتريال سراسيمه و آشفته به سوی محل حادثه 
. شتافتند و در آن جا دست به اجتماع زدند

اجتماع کنندگان عاصی و خشمگين خواستار 

ن بودند و اطالع از وضعيت کارگران عمق معد
فرياد خشم و قھر خويش را بر سر عوامل 

معادن ذغال . دولتی سرمايه فرو می کوفتند
سنگ رومانی به لحاظ وخامت شرايط کار و 
ميزان مخاطراتی که به طور مستمر جان توده 
ھای کارگر را تھديد می کند در موقعيت نيمه 

حرص سودجويی . اول قرن نوزدھم قرار دارد
ش ھای نجومی انبوه تر، و کسب اضافه ارز

واردات ارزان بھای زغال سنگ توليد شده 
توسط کارگران روسيه و مقايسه ھزينه ھای 
سرمايه گذاری در اين معادن با ذغال سنگ 
ھای وارداتی سبب شده است که سرمايه داران 
خصوصی و دولتی رومانی از بازسازی اين 

معادن و ھر نوع بھبود شرايط کار کارگران 
کارگران در مرگبارترين و ھولناک . نندسربازز

ترين شرايط کاری وحشيانه استثمار می شوند و 
ھيچ نوع تضمينی برای سالمتی آن ھا در ھيچ 

انفجارھای اخير در عمق . لحظه ای وجود ندارد
متری زير زمين رخ داده است و صدھا  ٢۵٠

آمار . کارگر در اين نقطه کار می کرده اند
شمار کشتگان و مصدومين  اعالم شده تا کنونی 

زخمی  ٨کشته و  ١٢کامل نيست و ارقام 
.  مربوط به دقايق نخست وقوع سانحه است

  .احتمال افزايش اين ارقام بسيار زياد است

  ٢٠٠٨نوامبر 

  

 ادامه اعتصاب کارگران ايرفرانس
اين . اعتصاب کارگران ايرفرانس ادامه دارد

نوامبر در اعتراض به  ١٣اعتصاب از روز 
 ۵۵فزايش سن بازنشستگی کارگران پرواز از ا

 ۶۵سال به  ۶٠سال و خلبانان از  ۶۵سال به 
روز تمام کليه بخش  ۵کارگران . سال آغاز شد

ھا را تعطيل کردند و روند کار را متوقف 
آنان ھمزمان اعالم کردند که در . ساختند

صورت تمرد دولت سارکوزی از قبول خواسته 
. وقف خواھند کردھايشان مجددا کار را مت

سرمايه داران به مقاومت ادامه دادند و ناگزير 
کارگران اين بار . موج دوم اعتصاب  راه افتاد

نيز تاکيد کرده اند که تا پايان روز دوشنبه در 
اعتصاب خواھند ماند و اگر سرمايه داران 
ھمچنان بر مقاومت خويش اصرار ورزند، موج 

روند توليد  بعدی و امواج متعدد بعدتر اعتصاب
. سود آن ھا را در کام خود غرق خواھد ساخت

» دوگل« اعتصاب ھم اينک وضعيت فرودگاه 
مسافران . را سخت دچار اختالل کرده است

بسيار زيادی امکان پرواز را از دست داده اند و 
در سالن ھای انتظار و جاھای ديگر فرودگاه 

دولت سارکوزی تا امروز با . سرگردانند
ام از پذيرش خواست کارگران سرسختی تم

پاسخ کارگران به دولت نيز . سرپيچيده است
بسيار مختصر اين بوده است که اعتصاب تا لغو 

  . بی قيد و شرط مصوبه دولت ادامه می يابد

 ٢٠٠٨نوامبر 

 

 فتگو با چند کارگر ساختمانی گ
در محل  ديباآنان که صبح ھا اول وقت  یبرا

 انبوه انسان ليخ دنيکار خود حاضر باشند د
ده کرشھر تھران تجمع  نياديکه در کنار م يیھا

خود را  یشخص ليو ھر کدام از آنان بقچه وسا
و  بيعج یدوششان دارند تا حدود یرو زين
صحنه ھا  نيا دنيھر چند د. منتظره استريغ

باعث درآن اد تجمع کنندگان يحجم ز یکه گاھ
مردم  یشود برا یھم م کيبندان و ترافراه 

 شتريھمه جوان که ب نيا دنيشده، اما د یعاد
 زيتامل انگ یآنان از شھرستان آمده اند تا حدود

االن در سر کالس درس  ديکه با یجوانان. است
جا  نيدانشگاه حاضر باشند در ا ايمدرسه و 

 یصاحب کار رجمع شده اند تا منتظر حضو
 صبح .ود را به او بفروشندنيروی کار خشوند و 

امام  دانيشنبه در کنار م اول وقت روز پنج
 ليھمراه با وسا یاديتھران کارگران ز نيحس

در نگاه ھمه . اند ستادهيخود آماده و ا یشخص
انتظار و اضطراب را  یتوان نوع یآنان م

 یصاحب کار دنيد یانتظار برا ،مشاھده کرد
ر کار ھ اي یکار ساختمان یکه آنان را برا

امروز خود  نانتا بتوانند  به ھمراه برد یگريد
 یساله ا ٢١ھوشنگ جوان . به دست آورندرا 

که از شھرستان کوھدشت لرستان آمده است 
لباس کار است در  کدستيرا که شامل  لشيوسا
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منتظر خريداری برای داخل بقچه اش گذاشته و 
در  او. نيروی کار شبه رايگان خويش است

نظر  ريھا را ز نيقت تردد ماشکه با د یحال
با من  یا قهيدق ندشود چ یدارد حاضر م

 نجايپرسم که چرا ا یاز او م. دکنصحبت 
 یاست؟ از نگاه و حالت چشمانش م ستادهيا

و  یچو دان« که  افتيپاسخ را در نيتوان ا
شروع  یاما برا .»!سئوالت خطاست یپرس

او . مکنب یسئوال را از و نيصحبت ناچارم ا
از  یداداز اول تابستان ھمراه تع ديگو یم

از کوھدشت لرستان به  یکارگر یدوستانم برا
 نهيپرسم با توجه به ھز یاز او م. ميتھران آمده ا

تھران چرا در ھمان شھر و استان  نيسنگ یھا
تا حداقل در کنار  ديکن ینم یخود کارگر

در آنجا  ديگو یم یبا ناراحت د؟يخانواده خود باش
 یبرا یکار گرياست که د اديز یدکارگر به ح

و  یساختمان یکارھا نجايا .ودش ینم دايما پ
 نجايدر ا ميتوان یاست و ما م اديساخت و ساز ز

که ھمچنان تردد  یدرحال یو. ميکن دايکار پ
 ینظر دارد ادامه م ريھا را ز نيافراد و ماش

 آن یحت .کند یم داديب یکاريدر استان ما ب .دھد
 اندانده اند و دانشگاه رفته که درس خو يیھا
 کليما که تا س یبرا. کنند دايپ یتوانند کار ینم

 یساختمان نيسنگ یجز کارھا ميمدرسه رفته ا

مجبور  ليدل نيشود به ھم ینم دايپ یگريکار د
 تياز او در مورد وضع. مييايبه تھران ب ميشد

 .کنم یسئوال م شاستراحت شبانه و محل اسکان
که ھوا  شيپ ماه کيتا  نبستااز اول تا ديگو یم

مناسب بود ھمراه دوستانم شب ھا را در پارک 
ھوا در حال سرد شدن که االن  .ميديخواب یھا م

 مهيساختمان ن کيشب ھا در  مياست مجبور
 داريمن سرا انياز ھمشھر یکيکاره که 

  .  مکنيآنجاست استراحت 

از ظھر ھمان روز به حومه تھران رفتم،  بعد
است و اکثر  اديز یساختمان یکارھا نجايدر ا

 یم نجايانجام کار به ا یکارگران روزمزد برا
ساعت کار آنان  انيبعدازظھر پا ٤ساعت . نديآ

در چھره ھمه کارگران  یکه خستگ با آن. است
خوشحال به  یا هيشود اما با روح یم دهيد
کنند تا دستمزد خود را  یکار مراجعه م احبص
 ١٥وزه ھر کارگر ر کيمزد . کنند افتيدر

است  مبلغیحداکثر  نيالبته ا .ھزار تومان است
چون  ،شود یکارگر روزمزد داده م کيکه به 
 انياز صاحب کارھا با توجه به متقاض یبعض
 هھزار تومان ب ١٢حداکثر  یکار ساختمان اديز

از کارگران که پسر  یکي. کنند یم پرداختآنان 
کند در  یم یاست و خود را عبدهللا معرف یجوان

 یپول چکار م نيسئوال من که با ا نيپاسخ به ا
ھزار تومان آن در روز  ٥حدود  ديگو یم ديکن

 یکنم تا برا هيغذا تھ ديبا .شود یخرج خودم م
مادرم  یآن را برا هيبق .داشته باشم یکار انرژ
 نيتام ديگو یم یو. فرستم یم رستاندر شھ
من  خانواده ما بر عھده یزندگ نهياز ھز یبخش

. آنان بفرستم یمبلغ را برا نيحتما ا دياست و با
 یانساليکه مرد م ميبه نام رح یگريکارگر د

 ديگو یسئوال من م نياست در پاسخ به ھم
 یو گران اديز نهيھز .تا بچه ھستم ٤صاحب 

 خويش خرج آنان از جان یباعث شده تا برا
 یفقر زندگ تيمن در نھا یبچه ھا. بگذارم هيما
 یاز شھرھا ميدر رباط کر ميرح. کنند یم

فشار  ريقامت او در ز .تھران ساکن است هيحاش
شده و رنجور  دهيو فقر روزافزون تک یزندگ
 یکه برارا  یبار نيپرسم آخر یاز او م. است

 د؟يدار اديبه  ديا دهيخود گوشت خر یبچه ھا
 یدھد و سکوت م یم لميرا تحو یتلخ لبخندفقط 
حرف و  ايدن کيتوان  یکه م یسکوت. کند
  .و استنباط کرد ديرا از آن فھم ثيحد

با اختصار و اندکی » آژانس خبر« نقل از 
  اصالحات نگارشی

  ٨٧آبان  ٢۶
  

 اجتماع اعتراضی کارگران چينی اشکان
دت ھا است که در کارگران چينی اشکان م
آنان ماه ھا است که . سرگردانی به سر می برند

ھيچ حقوقی دريافت نکرده اند و زير فشار فقر 
و بدھکاری و گرسنگی افراد خانواده به ستوه 

کارگران به دنبال ماه ھا اعتراض و . آمده اند
مبارزه و  سرگردانی تصميم به مصادره ماشين 

ما تصميم آن ھا آالت و اموال کارخانه گرفتند، ا
بالفاصله با مخالفت شديد نھادھای دولتی رو به 

سرمايه دار صاحب شرکت با مشاھده . رو شد
اين وضعيت تالش کرد تا با دادن وعده و وعيد 
کارگران را از مصادره ماشين آالت منصرف 

او ھمزمان با رجوع به سازمان ھای دولتی . کند
. شدخواستار دخالت آن ھا و سرکوب کارگران 

دستگاه ھای اعمال قدرت و قھر سرمايه که تا 
پيش از اعالم تصميم کارگران تحت ھيچ 
شرايطی حاضر با شنيدن ھيچ حرف کارگران 
نبودند با شنيدن گزارش کارفرما برای دفع خطر 
. ھجوم کارگران بی درنگ وارد صحنه  شدند

آنان درحمايت گسترده و ھمه جانبه اداری و 
احب سرمايه به کارگران پليسی و نظامی از ص

ً صبر کنند و دست از پا  اخطار دادند که عجالتا
تھديدات دستگاه ھای قھر و قدرت . خطا نکنند

سرمايه اگر چه تا حدودی بر روی روند 
مبارزات کارگران اثر گذاشت اما در اراده 
مصمم آن ھا برای مصادره اموال شرکت خلل 

ماشين کارگران بر مصادره . زيادی پديد نياورد
آالت پای فشردند و اصرار کردند که از طريق 
فروش آن دستمزدھای معوقه خويش را برداشت 

سرمايه دار با اغتنام فرصت از . خواھند کرد
دخالت وسيع دستگاه ھای نظم و سرکوب 
سرمايه شروع به دسيسه بافی و اجرای 

او بيش از ھر چيز . ترفندھای پی در پی کرد
. ران شکاف اندازدکوشيد تا در صفوف کارگ

تالش کرد تا برخی از کارگران را با پرداخت 
بخشی از حقوق و وعده کار از ھمراھی و 

او به طور . ھمدلی با ھمزنجيران خود بازدارد

ھمزمان کوشيد که اموال شرکت را از دسترس 
صاحب سرمايه در معيت . کارگران خارج کند

عمال دولتی سرمايه به ھمه اين کارھا دست زد 
. ما کارگران مقاومت خويش را ادامه داده اندا

آنان برای آخرين بار در مقابل دادگستری 
سرمايه در قزوين اجتماع کردند و خواستار 
صدور حکم مصادره اموال کارخانه توسط 

دستگاه قضائی سرمايه در . کارگران شدند
ھمراھی متحد و ارگانيک با سرمايه دار و قوای 

ران تالش می کنند سرکوب برای انصراف کارگ
اما ده ھا کارگری که ماه ھا است ھيچ ريالی 
دستمزد دريافت نکرده اند ھمچنان بر اجرای 
تصميم متحد جمعی خويش داير بر مصادره 

  .ت و فروش آن ھا پای می فشارندماشين آال

 ٨٧آبان  ٢٦

 

 »هفت تپه سنديکای کارگران شرکت نيشکر«درباره اطالعيه 
سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه اطالعيه ای صادر کرده که 

اين اطالعيه . در سايت ھای اينترنتی منتشرشده است ١٣٨٧آبان ٢٢درتاريخ 
ه آن ھا تامل و تعمق حاوی نکاتی است  که ھر فعال جنبش کارگری بايد دربار

کند و ما نيز وظيفه خود می دانيم که به سھم خود به اين نکات بپردازيم و آن 
اما اجازه دھيد پيش از  بررسی و بحث . ھا را  مورد بررسی قراردھيم
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. را از زبان خود اين سنديکا  نقل کنيم درباره اين نکات، فشرده آن ھا
  :اطالعيه سنديکا می گويد

يشکر ھفت تپه به مدت يک سال و نيم دنبال سنديکا بوده اند و کارگران ن - 
اکنون اين خواسته با شرکت بيش از ھزار نفر از کارکنان نيشکر ھفت تپه در 
  .يک مجمع عمومی متحقق شده و سنديکا موجوديت خود را اعالم کرده است

روز پس از  ٢٠" نمايندگان قانونی کارکنان يعنی ھيئت مديره سنديکا " - 
اما مديرعامل . تأسيس اين تشکل خواستار مالقات با آقای شفيعی  شده اند

نيشکر ھفت تپه به آن ھا گفته است که اداره ھای کار و اطالعات و نيز 
فرمانداری شوش و سازمان گسترش وابسته به وزارت صنليع و معادن 
ن دستور داده اند که تحت ھيچ شرايطی با اين افراد گفتگو نشود، زيرا اي

  .نھادھای دولتی تشکلی به نام سنديکا را غيرقانونی می دانند

اين نھاد  ٩٨و  ٨٧ايران عضو سازمان جھانی کار است و مقاوله نامه ھای  - 
تصريح می کنند که کارگران ھمه کشورھای عضو آن حق ايجاد تشکل دارند 

 بر ھمين اساس. و برای اين کار مجبور به کسب اخذ مجوز از دولت نيستند
آنچه مسئوالن نيشکر ھفت تپه و سازمان ھای مختلف دولتی می گويند 
برخالف مقاوله نامه ھای فوق است و اين سنديکا از سازمان جھانی کار، 
فعالين حقوق بشری و ھمه فعاالن کارگری می خواھد که کارگران ايران را 

  . در راستای اھداف بحق خود تنھا نگذارند

يه سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را تشکيل نکات باال کل مضمون اطالع
پرسشی که درھمان برخورد نخست با اين نکات برای ما مطرح می . می دھد

شود اين است که ھدف از ساختن سنديکا چه بوده است؟ شايد طرح اين سئوال 
اما از نظر ما بسيار مھم و حائز حداکثر . برای خوانندگان عجيب جلوه کند

سخ بسيار بديھی اين پرسش آن است که سنديکا ساخته پا. موضوعيت است
اين . شده تا حق و حقوق کارگران را از کارفرمايان و صاحبان سرمايه بگيرد

پاسخ بسيارزبيا است و ظاھری از ھمه لحاظ آراسته دارد، اما در ھمان حال 
برای اين که توده ھای کارگر و از جمله کارگران نيشکر . پر از ابھام است

تپه حتی نازل ترين حقوق اوليه معيشتی يا مطالبات روزمره خود را از ھفت 
چنگال قدرت سرمايه داران و دولت آن ھا خارج سازند شرط و شروط و 
شيوه ھای مبارزه، راھکارھا، نوع سازمان يابی و تدارک ھا و تجھيزشدن 
ھايی الزم است که بدون روشن کردن آن ھا سخن گفتن از گرفتن مطالبات و 
. حقوق کارگران ھيچ معنايی جز فرستادن کارگران به دنبال نخود سياه ندارد

اعالم اين که ما سنديکا ساختيم و می خواھيم مبارزه قانونی بکنيم و ساختن 
سنديکا حق قانونی ماست و از اين نوع حرف ھا برای ھيچ کارگری ھيچ لقمه 

ھم برای کارگر نانی نمی شود و از درون آن ھيچ مطالبه و حق و حقوقی 
درست به ھمين دليل سئوالی که در باال طرح کرديم . ھفت تپه بيرون نمی آيد

از بيشترين اھميت و موضوعيت برخوردار است و ما پاسخ آن را به صورت 
شما سنديکا ساخته ايد که مطالبات : کامل تر،شفاف تر و روشن تر می دھيم 

اما . اران و دولت آن ھا بگيريدو حقوق نازل و ابتدايی خويش را از سرمايه د
و چون چنين است، سنديکای شما . آن ھا اين حقوق و مطالبات را نمی دھند

برای گرفتن اين حقوق و مطالبات از نھادھا و کسانی که حاضر به پرداخت 
ھيچ مطالبه ای از نازل ترين خواسته ھا، حتی بھای نيروی کار شبه رايگان 

وه ھا و راھکارھايی متوسل شود که متضمن کارگران نيستند، بايد به شي
اکنون ببينيم که آيا شيوه و راھکاری . دستيابی به اين حقوق و مطالبات باشد

که سنديکای شما به آن متوسل شده است متضمن دستيابی کارگران به حقوق و 
  . مطالباتشان ھست يا نه

ديت روز پس از اعالم موجو ٢٠شما در اطالعيه خويش نوشته ايد که  
سنديکا خواستار مالقات با مدير عامل کارخانه شده ايد اما او پاسخ داده است 
که سنديکای شما قانونی نيست و برھمين اساس ھيچ دليلی برای مالقات با 

درپی اين پاسخ، شما اطالعيه صادرکرده ايد و از سازمان . شما نمی بيند
واست کمک کرده جھانی کار و فعالين حقوق بشری و فعالين کارگری درخ

به اين ترتيب، راھکار سنديکای شما برای گرفتن حقوق و مطالبات . ايد
درخواست مذاکره با سرمايه داران و، پس : کارگران تا اين جا روشن است 

ازسرپيچی آنان از قبول مذاکره با ھيئت مديره سنديکا، شکوائيه نويسی و 
سازمان جھانی کار  عريضه پردازی به مرجع ذيصالح سرمايه جھانی يعنی

!! که بيايد و داد شما را از افراد قانون شکن  نظام  جمھوری اسالمی بگيرد
بنابراين شما سنديکا ساخته ايد تا در غياب قدرت کارگران و در پشت درھای 
بسته به تقليد از اتحاديه ھای کارگری ھمدست سرمايه با صاحبان سرمايه 

مذاکره با سنديکا نشدند دست به دامن  مذاکره کنيد، و ھرگاه آنان حاضر به
نھادھای بين المللی سرمايه داری شويد که بيايند و کاری کنند تا سرمايه داران 

بحث برسر رد ھرگونه مذاکره با سرمايه !! و دولت آن ھا با شما مذاکره کنند
کارگران و نمايندگان واقعی آن ھا می . داران و نھادھای سرمايه داری نيست

اما اين مذاکره . و بايد با سرمايه داران و نھادھای آنان نيز مذاکره کنندتوانند 
فقط درصورتی درست و به نفع کارگران است که متکی بر قدرت توده ھای 
کارگر برای تحميل عقب نشينی بر سرمايه داران و زير نگاه مستقيم آنان 

ست و نه حال آن که اوال مذاکره شما نه متکی به قدرت کارگران ا. باشد
زيرنگاه مستقيم آنان و ثانيا، و مھم تر از آن، طلب کمک شما از يک نھاد 
سرمايه جھانی ھيچ معنايی جز دامن زدن به توھم کارگران به سرمايه و 

بدين سان، راھکار شما حتی به اندازه سرسوزنی دستيابی . نھادھای آن ندارد
راھکار به معنای خط  اين. به حقوق و مطالبات کارگران را تضمين نمی کند

بطالن کشيدن بر يک سال و نيم مبارزه دالورانه کارگران ھفت تپه از نوع 
اين راھکار به معنای به . بستن جاده  و مختل کردن نظم و نسق سرمايه است

تمسخر کشيدن تشکل کارگری و جنبش کارگری و مبارزه کارگران و بدين 
  . قه کارگر استسان برباد دادن ھر نوع حيثيت و اعتبار طب

شما در اطالعيه خويش گفته ايد که سنديکايتان محصول يک سال و نيم 
به نظر ما اين حرف . مبارزات کارگران کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه است

جنبش کارگران نيشکر ھفت . خالف واقعيت مبارزه کارگران ھفت تپه است
ساسی آن مطلقاً تپه به رغم تمامی ضعف ھا و کمبودھا و پاشنه آشيل ھای ا

جنبشی نبود که توسط راھکارھايی از نوع  راھکار سنديکای شما نمايندگی 
. در آن جنبش، کارگران کم و بيش به قدرت پيکار خود اتکا داشتند. شود

ھرچند ھيچ افق درستی در پيش روی نداشتند و برای تحميل مطالباتشان به 
تکيه به قدرت خود، و نه  راھکارھای موفقی روی نکردند اما در عين حال با

با استعانت از سازمان جھانی کار، می کوشيدند مطالبات خود را بر سرمايه 
شما با راھکار استعانت از يک نھاد سرمايه . داران و دولت آن ھا تحميل کنند

سازمان جھانی کار . جھانی مبارزات کارگران ھفت تپه را به کجراه برده ايد
ً ارگان ھای صاحب نفوذ و با و نيزاتحاديه ھای کارگری  بين المللی مسلما

اما شما با کمال تأسف موارد مصرف قدرت آن ھا را اصالً . قدرتی ھستند
اين ھا وجود دارند تا قدرت سرمايه را عليه طبقه کارگر بين . نشناخته ايد

وجود دارند تا به محض مشاھده کاھش يک دينار سود . المللی اعمال کنند
ت نظام سرمايه داری برای سالخی ھر چه ھولناک تر بھای سرمايه سالح دس

نيروی کار و سطح معيشت توده ھای کارگر باشند، وجود دارند تا ھموارساز 
جاده تعرض سرمايه به ھست و نيست بردگان مزدی اين نظام باشند، وجود 
دارند تا ھرجا که الزم باشد در کودتاھای نظامی کاخ سفيد برای تحکيم پايه 

سازمان . قدرت نيرومندترين قطب ھای سرمايه جھانی ايفای نقش کنندھای 
جھانی کار و نھادھای حقوقی بين المللی قرار نيست مشکل کارگر نيشکر 

ما از . ھفت تپه و چند ميليارد توده ھمزنجير وی در دنيا را حل و فصل کنند
ه آيا شما می پرسيم و ھمه کارگران ايران حق دارند از شما سئوال کنند ک

سنديکا ساخته ايد تا جنبش کارگران ھفت تپه را به دار سازمان جھانی کار 
نظام سرمايه داری آويزان سازيد؟ سنديکا تشکيل داده ايد تا تقاضای مذاکره 
با صاحبان سرمايه بکنيد و در صورت تمرد آن ھا از قبول مذاکره بساط 

ی دست ساخت آن ھا شکايت در بارگاه قدرت سرمايه داران جھانی و نھادھا
پھن کنيد؟ آيا اين است راه تحقق مطالبات کارگران ھفت تپه؟ آيا اين سنديکا 
مبارزات يک سال و نيمه توده ھای کارگر اين کارخانه را نمايندگی می کند؟ 
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  ١٣٨٧ ذرآ ١جمعه     ٣٠ سال اول ـ شمارهٔ 

آيا راھکار مذاکره با سرمايه داران و استعانت از سازمان جھانی کار نشان 
سنديکای شما اساسا نمی تواند ظرف اعمال نمی دھد که تشکل سنديکا ازجمله 

  قدرت کارگران برای گرفتن حقوق و مطالبات خود باشد؟

بسياری می گويند که سنديکای شما دومين تشکل بزرگی است که در طول 
اما ما می گوييم اين نوع . چند سال اخير توسط کارگران ساخته شده است

رای مبارزه با عامل تمام تشکل ھا نه برای متشکل شدن توده ھای کارگر ب
مستقل از انگيزه ھا و نيات برپا کنندگان  - بدبختی ھايشان يعنی سرمايه بلکه 

اين جزء سرشت . برای به کجراه بردن اين مبارزات درست می شوند -آن ھا 
اما فرض . جنبش سنديکاليستی است و شما نيز برنامه ای فراتر از اين نداريد

ر موج سرکش مبارزات کارگران مجبور به اعالم کنيم سنديکای شما زير فشا
در آنجا نيز ھيئت . اعتصاب شود، ھمان کاری که سنديکای شرکت واحد کرد

مديره سنديکا پس از ماه ھا مقاومت در مقابل عصيان و خشم کارگران 
اين حداکثر کاری است که در . سرانجام به اعالم اعتصاب رضايت داد

ما طبقه کارگر ايران منتظر ننشسته است که ا. ظرفيت و توان سنديکا است
توده ھای کارگر جامعه ما . سنديکا درست شود و به او بگويد اعتصاب کند

بدون داشتن سنديکا و اتحاديه و بدون داشتن حق اعتصاب بيش از کارگران 
آنان در زير برق سرنيزه . ھر کشور ديگری در دنيا اعتصاب راه انداخته اند

ظيم ترين و گسترده ترين اعتصاب ھا را بر ھارترين و و حمام خون ھا ع
مشکل . جنايتکارترين دستگاه ھای اعمال نظم و قدرت سرمايه تحميل کرده اند

طبقه کارگر ايران با صرف اعتصاب کردن و حق اعتصاب داشتن 
درچھارچوب پذيرش جھنم سرمايه داری، برخورداری از سنديکا و حقوق 

ر سازمان جھانی کار و نھادھای قدرت سرمايه برای سنديکايی و آويختن به دا
اين ھا نه راه سازمان دادن . دستيابی به حق اين گونه کارھا حل نمی شود

مبارزات توده ھای کارگر برای گرفتن حقوق و مطالباتشان بلکه راه گم و 
گور کردن قدرت پيکار طبقاتی آنان در منجالب سازش با نظام بردگی مزدی 

  . است

ان ايران نياز به بازشناسی واقعی و عملی و آگاھانه قدرت عظيم کارگر
. طبقاتی خويش و اعمال وسيع و تعيين کننده اين قدرت عليه سرمايه دارند

آنان بايد حول مطالبات پايه ای خود به صورت سراسری و شورايی متشکل و 
ی بايد در درون ھرکارخانه و ھرمرکز کار و توليد در ھر کجا. متحد شوند

کارگران به تشکل ھايی احتياج دارند که قدرت . جامعه به اين کار روی کنند
مبارزه آنان را عليه سرمايه داری در تير کند و به قلب سرمايه شليک نمايد، 
تشکل ھايی که تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل مانند نيشکر ھفت تپه، 

ران برک رشت و الستيک البرز، لوله سازی خوزستان، کاغذسازی پارس، اي
صدھا کارخانه مشابه ديگر را دردستور کار خود قراردھند، تشکل ھايی که 
اعتصاب کارگران صنايع و رشته ھايی مانند نفت، گاز، ذوب آھن، آب، برق، 
حمل و نقل، خوروسازی ھا و ھمه مراکز کليدی و استراتژيک سرمايه را به 

ھای درحال تعطيل پيوند  مبارزات توده وسيع بيکاران و کارگران کارخانه
زنند، تشکل ھايی که مطالبات پايه ای طبقه کارگر را شيرازه اتحاد و 
ھمبستگی و تشکل واحد و سراسری ھمه کارگران سازند، تشکل ھايی که 
چرخ توليد و کار را به صورت ھر چه متحدتر و سراسری تر از کار فرو 

را در ھر کجا که ممکن  اندازند، تشکل ھايی که برنامه ريزی کار و توليد
است از دست سرمايه داران و دولت آن ھا خارج کنند، تشکل ھايی که ظرف 
دخالت آزادانه و آگاھانه و نافذ ھمه آحاد کارگران باشند، تشکل ھايی که در 
يک تشکيالت سراسری شورايی و ضدسرمايه داری با ھم يکی شوند و 

ب قدرت سياسی و محو کامل مبارزه عليه سرمايه را سنگر به سنگر تا کس
نه فقط جای اين . سنديکا جای اين کارھا نيست. سرمايه داری ادامه دھند

سنديکا در ايران ھيچ . کارھا نيست بلکه ظرف کفن و دفن اين کارھا است
چيز نيست جز تشکلی ازاين جا مانده و از آن جا رانده، تشکلی که نه ھمچون 

ت و اقبال قانونی شدن را دارد و نه شورای اسالمی کار و انجمن صنفی بخ
چون شورای ضدسرمايه داری کارگری  از قدرت و توان بسيج کارگران 

  .  برای مبارزه با سرمايه داری برخوردار است

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٧آبان  ٢۵
 

 بحران سرمايه و گسترش بيکارسازی ها

سرمايه داران صاحب تراست عظيم  .١
خودروسازی ديترويت اعالم کرده اند که 

. کارگر اين شرکت را اخراج می کنند ١٩٠٠
 ٣۶٠٠اين سرمايه داران پيشتر از اخراج 
 ١٩٠٠کارگر خبرداده اند و بيکارسازی اين 

کارگر نقطه آغاز اخراج ھايی است که در 
اتحاديه . روزھای آينده ادامه خواھد يافت

کارگری در مقابل موج بيکارسازی ھا مطابق 
معمول سکوت اختيار کرده و تمامی تالش خود 
را به کار گرفته است تا خطری از جانب جنبش 
کارگری متوجه پيشبرد اين پروژه مورد نياز 

 . بقای سرمايه نشود

مخابرات تلفن و بزرگ ترين شرکت   .٢ 
ھزاران کارگر در اين اخراج  انگليس خبر

نقاط در ساير  کارگر١٠٠٠٠از  و بيشکشور 
سرمايه دار . را منتشرکرده استجھان 

پيش ت امروز اعالم کرد که کسخنگوی اين شر
يعنی  بقيهو  نفر اخراج شده است ۴٠٠٠ از اين
بيکار خواھند  ديگر تا ماه مارسنفر  ۶٠٠٠

بيکارشدگان فعلی و کارگران در معرض . شد
 نيروی کار % ۶اخراج حتمی بيش از 

نفری اين تراست عظيم و بين المللی  ١۶٠٠٠
اين نکته نيز قابل توجه است  .مخابرات ھستند

کل نيروی کار % ۶که اعالم خبر اخراج  
تراست مخابراتی ارزش سھام شرکت بالفاصله 

سوگواری و . مذکور را جھش آسا باال برد
مصيبت در خانه توده ھای کارگر با جشن و 

اوراق  .يه توام شدشادی در خانه صاحبان سرما
باال % ٩سھام کارتل تلفن در بورس لندن حدود 

رفت و متعاقب آن رئيس تراست تلفن بسيار 
قاطع و قدرتمند در مصاحبه با رسانه ھای 
خبری دنيا تصريح کرد که بيکارسازی ھا را 
ادامه خواھد داد و اين کار را تا تأمين تمامی 

و مصالح و ملزومات خروج سرمايه از بحران 
سودآوری حداکثر سرمايه ھا بدون ھيچ 

او . مالحظه و قيد و شرطی دنبال خواھد کرد
ما بايد ھزينه ھا را تا آن جا که امکان ": گفت

مراد وی از ھزينه صرفاً ". ين بياوريميدارد پا
سود . بھای نيروی کار توده ھای کارگر بود

سوم سال  هدر سه ماھ تلفن تکخالص شر
حران اخير با جھشی بيش جاری و تا پيش از  ب

ميليون دالر آمريکا  ۶١٨به حدود % ١٨از 
 . بالغ می شده است

اعالم  انگليس نيزت تلويزيون کابلی کشر. ٣
در از کارگران خود را نفر  ٢٢٠٠ کرد که 

  .می کنداخراج  چند سال آينده

 يی انگليسغول پيکر دارو تراست. ۴
GlaxoSmithkin Inc   درشمار شرکت ھايی

که امروز خبر از بيکارسازی وسيع بود 
 ۶٠٠روسای شرکت گفتند که . کارگرن داد

اين تراست   .کارگر را اخراج خواھند کرد
ھزار کارگر دارد و سود سال قبل آن آن  ١٠٣

  .ميليارد پوند انگليس گزارش شده است ٩حدود 

انگليس ت آجرسازی کبزرگ ترين شر.  ۵
ر کارگ ١٢٠٠بيش از  » ھنسن« موسوم به  

صاحبان   .به ورطه بيکاری پرتاب کردخود را 
کارگر را  ۵٠٠شرکت اعالم کردند که روزانه 

کارگر  ٢۵٠٠٠اين شرکت . اخراج خواھند کرد
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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
hhhaaammmaaaaaahhhaaannngggiii@@@gggmmmaaaiii lll ... cccooommm      

آن دو سال قبل سود خالص را استثمار می کند و 
    .ميليون پوند بوده است ۴٠١ بالغ بر 

. موج بيکارسازی با قدرت تمام به پيش می تازد
ھمه جا بر سر کارگران سنگينی سايه بيکاری 

اتحاديه ھا ھمه جا دست به کار وسيع . می کند

ترين ھمکاری ھا با سرمايه داران و دولت ھای 
سرمايه داری برای تحميل ھر چه بيشتر 
عوارض بحران اين نظام بر توده ھای کارگر 

جنبش کارگری موقعيتی اسفبار دارد و . ھستند
رگران جنب و جوش ھای پراکنده توده کا

کشورھا تا کنون ھيچ روزنه اميدی را به سوی 

برپايی يک جبھه نيرومند پيکار برای مقابله با 
  . تعرض  سرمايه بازنگشوده است

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

نگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران اين ج. 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

  .ايران عليه سرمايه تبديل شود ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر

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
گر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای پيداست که ا. 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 . پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک 

، 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  - تقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن، الزمه ار

  . 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 . ر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم ت
فی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضا. 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 . ودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھمان مبارزه خ. 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
ه باشم؟ اين 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 بھر

  . 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  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .مه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشدبي. 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. اطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتب - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . ای کارگران اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد بر -  
  . 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
  . علوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندھمه سالمندان و م -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

  . ده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانوا -  
  .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 ١٨دواج قبل از سن ھرگونه از -  

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

  
ماهنگی برای ايجاد تشکل هسايت 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
  .د از فھرست مشترکين شويدقسمت خواھان حذف نام خو


