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 سخنی با کارگران کارخانه کنف کار
چندی پيش گزارشی از مبارزات چند سال اخير کارگران کارخانه کنف کار 

 اين گزارش سير کارزاری را تصوير می کرد که. در ھمين سايت درج شد
نکات و موضوعاتی نيز در البالی راه حل . بسيار شنيدنی و تحسين انگيز بود

چاره پردازی ھای روز کارگران به چشم می خورد که به نوبه خود يابی ھا و 
شروع رخدادھای درون کارخانه تا آنجا که محتوای . جای بحث جدی دارند

 در اين سال است که. بر می گردد ١٣۶۴گزارش مذکور است به سال 
شخصی به نام ايرج زھرابی سرمايه دار مديرعامل کارخانه دست به اخراج 

شدت استثمار آنان را به صورت انفجارآميزی باال . ران می زندگسترده کارگ
می برد و فقر و فالکت و گرسنگی دامنگير توده ھای کارگر را وخيم تر و 

زھرابی از اين طريق به رؤيای خويش برای . غيرقابل تحمل تر می سازد
انباشتن سودھا و سرمايه ھای انبوه تحقق می بخشد و متعاقب آن عازم خروج 

کشور می گردد تا کار پيش ريز سرمايه و استثمار بردگان مزدی را در  از
  . جاھای ديگر ادامه دھد

 آنان. مطلع می شوند کنف کار از خبر خروج وی کارگراندر چنين وضعی 
زھرابی می نمايند و از اين مھم تر دستگيری  اقدام به و بی پروا مصمم بسيار

رار و پايداری خويش، دولت سرمايه و بسيار شورانگيزتر آنکه زير فشار اص
داری را مجبور می سازند تا مديرعامل خونخوار مورد حمايت خود و 

در پناه  زھرابی .يارغار احسان بخش امام جمعه رشت را بازداشت کند
حمايت گسترده و فعال دستگاھھای دولتی سرمايه آزاد می شود و به جنايات 

خسارات  بھانه ساختگی و بی اساس به ١٣٨٣در سال  او. خود ادامه می دھد
 زير نام بازسازی و ترميم آنتا  می کندکارخانه را تعطيل !! ناشی از برف

جمعيت کثيری از  ھمزمان او .يک وام چند صد ميليون تومانی دريافت دارد
اخراج می نمايد و برای رھائی از خطر مبارزات خشم آلود  نيز کارگران را

  . رادر پيش روی آن ھا باز می کند تأمين اجتماعیسازمان آنان راه رجوع به 

می با درايت و ھوشياری از گرفتن بيمه بيکاری سرباز  کنف کار کارگران
دور جديدی از مبارزه، مقاومت و آنان . می گردند و به کارخانه باز زنند

عصيان عليه صاحب سرمايه و دولت سرمايه داران را از سر می گيرند، به 
ی دولتی فرياد خشم استانداری، تامين اجتماعی و ساير نھادھا در مقابلکرات 

راھبندان ھای . و قھر خويش را بر سر ايادی و عمال سرمايه فرود می آورند
برای چند بار سنگسر را  -از جمله جاده رشت مھمی را سازمان می دھند و 

مبارزات و  در جريان اينکارگران . به طور کامل مسدود می سازند
و ابراز خشم و قھرھای روزمره به طور بی امان و پشت سر ھم  تعرضات

قوای سرکوب سرمايه  مورد ضرب و شتم ماموران اطالعات و يکان ويژه
. اما آنان از پای نمی نشينند و سرانجام پيروز می شوند می گيرند،قرار 

کارگر کارخانه به سر کار خويش باز  ٢٠٠حکم اخراج ھا ابطال می شود و 
آنان مبارزات خود را . توده ھای کارگر به اين اکتفاء نمی کنند. دمی گردن

نيز برای پيشبرد ھدف  زھرابی ادامه می دھند، برای حصول مطالبات معوقه
ھای کثيف کارگرکش خود، به ھر تالشی دست می زند و در اين گذر از 
وسيع ترين و کاراترين حمايت ھای اقتصادی و نظامی و ھمه نوعی دولت 

  . يه سود می جويدسرما

جنگ و ستيزھای چند ساله  و گزارش به تمامی نکات باال اشاره می کند
بر . و دولت آن ھا را بسيار خوب تصوير می نمايد کارگران با سرمايه داران

نفر  ۴٠اساس توضيحات بعدی شمار کارگران شاغل کارخانه اينک تا مرز 
اً فوت کرده است تا سرمايه دار صاحب شرکت که اخير. کاھش يافته است

روز مرگ خويش برای تشديد ھر چه مرگبارتر استثمار کارگران و برای 
بيکارسازی ھر چه وسيع تر آنان به ھر جنايتی دست زده است و در اين گذر 
به ھمان گونه که اشاره شد از تمامی حمايت ھای بی دريغ دولتی سود جسته 

سبعيت و ھاری ھر چه بيشتر  وارثان وی نيز اينک ھمان جنايات را با. است
کالم آخر گزارش اين است که کارگران برای رفع مشکالت . انجام می دھند

خويش خواستار انتقال مالکيت کارخانه از صاحبان خصوصی به سازمان 
تأمين اجتماعی شده اند و درست ھمين کالم آخر ھمزنجيران کارگر است که 

رش و تصميم کنونی توده ھای محور اساسی گفتگوی ما در نقل محتوای گزا
به نظر ما اين پيشنھاد و تصميم و چاره گری  .کارگر را تعيين می کند

اجازه دھيد موضوع را بيشتر باز . کارگران از ھمه لحاظ محل ايراد است
کرده و به عنوان انسان ھای ھم سرنوشت و ھم زنجير پيرامون آن گفتگو و 

نتقال مالکيت کارخانه به سازمان اولين سؤال اين است که ا. مشورت کنيم
تأمين اجتماعی و دولت قرار است چه مشکلی را حل نمايد؟ مگر کارگران 
کارخانه ھائی که در مالکيت دولت ھستند وضعی بھتر از توده ھای کارگر 

شما خوب می دانيد که ! کارخانه ھای تحت مالکيت بخش خصوصی دارند؟
ستان و روزگار کارگران آن نگاه به کارخانه لوله سازی خوز. چنين نيست

کارگر شرکت ھر نوع تضمين اشتغال خويش را از دست داده  ۶٠٠. اندازيد
فوج فوج کارگران را . اند، ماھھا است که دستمزد آنان پرداخت نشده است

ھنوز به ھيچ نتيجه ای منتھی  اخراج کرده اند و مبارزات طوالنی مدت آن ھا
صنعتی در مالکيت مستقيم سازمان تأمين اين کارخانه بزرگ . نشده است

اجتماعی قرار دارد و از ھمه چيز موحش تر و جنايت آميزتر اينکه کارگران 
ً از دريافت سنار و سی شاھی  اخراجی يا در معرض اخراج کارخانه عموما

سازمان تأمين اجتماعی که خود . موسوم به بيمه بيکاری نيز محروم مانده اند
رامت بيکاری است با توسل به صدھا ترفند و توطئه و نھاد مسؤل پرداخت غ

پرونده سازی و جعل واقعيت ھا گروه گروه از کارگران اين شرکت را بدون 
آنکه ھيچ غرامتی به آنان تعلق گيرد به کشتارگاه بيکاری، فقر و گرسنگی 

داستان جنايات موحشی که مالکان دولتی اين . سرمايه پرتاب کرده است
کارگر قديمی و دارای سوابق  ۶٠٠نعتی عليه ھست و نيست مجتمع عظيم ص

طوالنی کار اعمال کرده اند بسيار طوالنی است و خود شما نيز به اندازه 
سازمان تأمين اجتماعی سوای لوله سازی . کافی در جريان آن ھستيد

خوزستان مالکيت مستقيم شمار زيادی از کارخانه ھا و مراکز ديگر کار و 
کارگران اکثريت قريب به اتفاق اين کارخانه ھا . در دست دارد توليد را نيز

در سطوح مختلف و به شيوه ھای متفاوت مشکالت و مصائب ھمين کارگران 
ً به اين جا ختم  لوله سازی خوزستان را تحمل می کنند، اما ابعاد مسأله مطلقا

سازمان مذکور نه فقط در مورد کارگران واحدھای صنعتی تحت . نمی شود
مالکيت مستقيم خود بلکه در اعمال فاجعه آميزترين جنايات بر زندگی و 
سرنوشت مبارزه و اعتراض کارگران غالب کارخانه ھای در حال تعطيل ھم 

اين نھاد در تحميل اخراج ھا و . نقش بسيار اساسی و کليدی داشته است
بيکارسازی ھا بر کارگران، در تالش برای خفه کردن صدای اعتراض و 

موش ساختن شعله ھای خشم و مبارزه کارگران عاصی دقيقاً دوش به دوش خا
در ھمه جا کوشيده است . قوای سرکوب با سرمايه داران ھمکاری کرده است

تا زير لوای پذيرش حق بيمه کارگران اخراجی از طغيان موج خشم و 
کارگران را به قبول . عصيان توده ھای کارگر عليه سرمايه داران جلو گيرد

بيکارسازی ھا مجبور و متقاعد سازد، ھمزمان ليست اخراج شدگان مشمول 
دريافت حق بيمه را در راستای تقليل ھر چه بيشتر اين مستمری موقت ناچيز 

کارنامه سازمان . يا کالً محروم ساختن کارگران از چنين حقی دستکاری نمايد
و جنايتکارانه تأمين اجتماعی از اين لحاظ به صورت بسيار وحشتناکی سياه 

مثل روز روشن است که آنچه اين سازمان عليه کارگران و عليه حق و . است
حقوق ابتدائی آن ھا انجام داده است ھزاران بار افزون تر از ميزانی است که 
در رسانه ھای رسمی و تحت سانسور دولت سرمايه انعکاس يافته است اما 

انه ھا درج شده است نشان می حتی يک نگاه بسيار ساده به آنچه در ھمين رس
دھد که اين سازمان در برنامه ريزی تشديد استثمار کارگران، بيکارسازی 
وسيع توده ھای کارگر و ساقط ساختن کارگران از ھر نوع حقوق ساده 

  .معيشتی ھيچ دست کمی از سرمايه داران بخش خصوصی نداشته است
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سبعيت ھای سازمان تأمين پيش از اين که اشاره تيتروار به کارگرکشی ھا و 
. اجتماعی را تمام کنيم يک نکته مھم ديگر را به اين اشارات اضافه نمائيم

توضيح واضحات است که ھر چه سرمايه در دنيا است محصول کار و 
استثمار طبقه کارگر بين المللی است اما در متن يا در کنار اين واقعيت بديھی 

که اساساً نھادی زير نام سازمان تأمين  شفاف، برای لحظه ای به اين فکر کنيم
اجتماعی به عنوان يک تراست بسيار عظيم سرمايه داری و صاحب ھزاران 
کارخانه و بنگاه مھم صنعتی و مالی، کوه کالن سرمايه ھای خود را از کجا 
آورده است؟ عظيم ترين بخش اين سرمايه ھا بخشی از دستمزدھای ما توده 

ر واقع چند ده ميليونی توده ھای کارگر ايران است که ھای چندين ميليونی يا د
بر اساس مصوبات زورگويانه و جنايتکارانه دولت سرمايه داری به عنوان 

اين بخش از دستمزدھای ما . حق بيمه به سازمان مذکور پرداخت کرده ايم
ميليون ھا کارگر، توسط سازمان تأمين اجتماعی مصادره شده است تا در قبال 

اه نياز و افتادن به ورطه بيکاری، بازنشستگی و معلول شدن يا دھھا آن به گ
بليه مھلکی که سرمايه بر سر ما فرود می آورد چيزی برای امرار معاش 

در مورد اينکه سازمان تأمين اجتماعی در رابطه با . خويش دريافت نمائيم
و از  پرداخت بيمه بيکاری، حق بازنشستگی و بيمه دوران بيماری و معلوليت

. کار افتادگی با توده ھای طبقه ما چه می کند، شايد احتياج به ھيچ بحثی نباشد
اينھا را ھمه ما با گوشت و پوست خويش بسيار خوب لمس کرده ايم اما برای 
اينکه دقيق تر بدانيم سازمان مورد گفتگو با دستمزدھای مصادره شده ما چه 

ھا و بنگاھھای مالی تحت کرده است بھتر است به شمار کثير کارخانه 
عظيم ترين بخش دستمزدھای مصادره شده ما . مالکيت اين نھاد نظر اندازيم

ھمان سرمايه ھائی . به سرمايه ھای حی و حاضر اين نھاد تبديل گرديده است
که اينک به صورت زنجيره طوالنی ممتدی از شرکت ھا در تملک اين نھاد 

بر اساس آمارھا . مند تشريح بيشتری استمسأله باز ھم نياز. دولتی قرار دارد
و ارقام بسيار موثق و قابل اعتماد موجود، متوسط دستمزدی که ما توده ھای 

قسمت کاری  ١٢شاغل طبقه کارگر در ايران دريافت می داريم يک قسمت از 
به بيان . داران و دولت سرمايه داری انجام می دھيم است که برای سرمايه
اعم از خصوصی يا دولتی در جريان خريد و مصرف  ديگر صاحبان سرمايه

نيروی کار ما و در جريان استثمار طبقه ما در قبال ھر يک تومان که به 
ماه به ما پرداخت  ۶ماه و  ۶عنوان بھای نيروی کار، آن ھم با تأخير زمانی 

ما . تومان اضافه ارزش يا سود نصيب خويش می سازند ١١می کنند، بيش از 
تومان کار انجام شده خود را می گيريم و آنگاه بخشی از آن  ١٢ز يک تومان ا

. را زير نام حق بيمه به نھادی به نام سازمان تأمين اجتماعی می پردازيم
سازمان مذکور به يمن مصادره اين بخش از دستمزد ما به نوبه خود صاحب 

ه ھا در اين نھاد از طريق اين سرماي. ميليارد ھا ميليارد تومان سرمايه است
مکان يک مؤسسه عظيم سرمايه داری ما را استثمار می کند و باز ھم از ھر 

 ١١تومان کاری که انجام دھيم فقط يک تومان به ما پرداخت می نمايد و  ١٢
با اين توضيحات . تومان ديگر را به کوه بلند سرمايه ھای خود اضافه می کند

اين سرمايه دار بزرگ در  سؤال واقعی اين است که چرا بايد بيأنديشيم که
تشديد استثمار و تعميق سيه روزی ھای ما کمتر از ساير صاحبان سرمايه 

  !! جنايتکار، مخوف و کارگرکش است؟

از سازمان تأمين اجتماعی که بگذريم ساير نھادھای دولتی سرمايه نيز دقيقاً 
تمعات به شھرداری ھا نگاه کنيد، به شمار زيادی از مج. ھمين وضع را دارند

کارگران . صنعتی تحت مالکيت مستقيم دولت سرمايه داری نظر اندازيد
شھرداری ھا از لحاظ فقدان ھر نوع تضمين اشتغال، از لحاظ تحمل تمامی 
سيه روزی ھای ناشی از قراردادھای موقت کار، از نظر تعويق دستمزدھا و 

سفبارترين و بيکارسازی ھا و ھمه بليه ھای دامنگير طبقه کارگر ايران در ا
جمعيت قابل » ھرسين«در شھرداری . رعب آورترين شرائط قرار دارند

توجھی از کارگران را به جرم مطالبه دستمزدھای معوقه شان اخراج می 
شھرداری خرم آباد و بسياری از شھرھای ديگر ايران ماھھا است که . کنند

رداری کارگران شھ. ھيچ ريالی دستمزد به کارگران پرداخت نمی کنند
خرمشھر به دنبال سال ھا کار کردن و استثمار شدن و تحمل سخت ترين و 

مرگبارترين و ذلت بارترين کارھا نه فقط از دريافت دستمزدھای نازل خود 
محروم مانده اند که ھر نفس اعتراضی آنان با ھزاران تھديد و تشر و تھاجم 

  . قوای سرکوب مواجه شده است

و سرکوب مبارزات کارگران کارخانه ھای  حديث دردناک شدت استثمار
تحت مالکيت بخش دولتی و يکسانی شرائط کار و استثمار و بدبختی ھای اين 

سرمايه  بخش طبقه کارگر با ھمزنجيران آنان در مراکز کار و توليد متعلق به
» مثنوی ھفتاد من کاغذ« داران خصوصی بسيار طوالنی و به قول معروف 

ه مناسبت ھای مختلف توضيح داده ايم که معضل ما ما به کرات و ب. است
توده ھای کارگر نه شکل مالکيت سرمايه ھا بلکه نفس موجوديت نظام 

سرمايه دار مستقل از اينکه يک فرد خاص، يک شرکت . سرمايه داری است
سرمايه گذاری، يک بنگاه عظيم صنعتی يا دولت سرمايه داری باشد، در ھمه 

سرمايه ای است . است تشخص يافته سرمايهباز ھم  و سرمايه، سرمايهحال 
که قيافه ظاھری آدميزاد يا يک بنگاه و مؤسسه و سازمان و نھاد را به خود 

او به . آنچه سرمايه دار می کند حکم قطعی و حتمی سرمايه است. گرفته است
عنوان سرمايه دار فقط کارھائی را انجام می دھد که نياز سودجوئی و ارزش 

ممکن است کسی بگويد سرمايه . ھر چه بيشتر و بيشتر سرمايه است افزائی
اين حرف از بيخ و بن دروغ، غلط، توھم . دار تا سرمايه دار با ھم فرق دارند
سخن دشمنان . اين حرف ما کارگران نيست. ساز و سخت گمراه کننده است

ن آگاه نقابدار يا بی نقاب ما، سخن مدافعان منفور نظام بردگی مزدی و عامال
يا ناآگاه تحميل اين نظام سراسر گند و خون و وحشت و کشتار بر طبقه 

صاحبان سرمايه به اعتبار سرمايه دار بودن ھيچ تفاوتی با ھم ندارند . ماست
نيست که  زيرا اين وجود آنان به عنوان يک انسان يا نھاد متشکل از انسان ھا

است می کند و برنامه ھا، برنامه ريزی می کند، تصميم می گيرد، تعيين سي
در ھمه . نه، مطلقاً چنين نيست. سياست ھا و تصميمات را به اجراء می گذارد

حاالت فقط سرمايه يا ھمان رابطه خريد و فروش نيروی کار، رابطه توليد 
اضافه ارزش است که ملزومات موجوديت، توسعه، تحکيم و ماندگاری خود 

ود کشت می کند و پرورش می را در مغز صاحبان خصوصی يا دولتی خ
دھد، به انديشه و سياست و فرھنگ و اخالق و سنت و مذھب و مرام آنان 

سرمايه دار دقيقاً سرمايه است که فکر می کند، حرف می زند، . تبديل می کند
بيکار می سازد، به کوير گرسنگی  جنايت می کند، کشتار می نمايد، کارگر را

  . ای ديگر دست می زندپرتاب می نمايد و به ھمه کارھ

ً بر سر سرمايه دار، شکل مالکيت سرمايه و دولتی بودن يا  سخن مطلقا
بحث ھا ھمه و ھمه بر سر سرمايه است و . خصوصی بودن سرمايه ھا نيست

ھر کسی که گفتگو را به نوع تملک سرمايه و تفاوت ميان سرمايه داران می 
ما توده ھای کارگر و جنبش کشد آگاه يا ناآگاه خدمتگزار سرمايه و دشمن 

. تعريف سرمايه بسيار روشن است. طبقاتی و ضد سرمايه داری ماست
سرمايه رابطه توليد اضافه ارزش و استثمار کارگر، رابطه ساقط ساختن 
بردگان مزدی از ھر نوع حق و حقوق و آزادی و اختيار و کل ھستی آزاد 

. داخت نشده ما استمنشأ موجوديت سرمايه کار پر. اجتماعی خويش است
کاری است که ما انجام داده ايم، بخشی از عمر و زندگی ما است که از 
دسترس ما خارج شده است و به قدرت خداگونه مسلط بر ما و بر تمامی ھست 

سرمايه يعنی ھمين حاصل کار و استثمار ما است . و نيست ما تبديل شده است
انه ترين شکل استثمار می کند، که نيروی کار ما را می خرد، ما را به وحشي

و تنزل می دھد، فشار کار ما را باالتر و  بھای نيروی کار ما را تنزل می دھد
باالتر می برد، توليد ھر چه عظيم تر را بر گرده شمار ھر چه اندک تر توده 
ھای طبقه ما سنگين می سازد، ما را ھزار ھزار و گاه ميليون ميليون بيکار 

ه اين حاالت و در تمامی اين فراز و فرودھا و پيچ و خم ھا می نمايد و در ھم
به کوھساران سر به . خود را فربه تر و نيرومندتر و مسلط تر می گرداند

ھمه محصول . فلک کشيده سرمايه در ايران و در سراسر جھان نگاه کنيد
مستقيم کار و استثمار ماست که در نقش مقتدرترين خدای ھستی، توده عظيم 

يلياردی طبقه ما را اينسان سيه روز و مفلوک و مستأصل و گرسنه و چند م
  . بيمار و بی خانمان و بيمار و فاقد ھر نوع امکان و توان ساخته است
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  ! ھمزنجيران

انتقال . مشکل به ھيچ وجه در خصوصی بودن و دولتی بودن سرمايه ھا نيست
عی به طور مالکيت کارخانه از صاحبان خصوصی به سازمان تأمين اجتما

از اين ستون به آن « ضرب المثل معروف . قطع عالج ھيچ دردی نمی باشد
ً مشکلی را از زندگی ما حل نمی کند» ستون ما نمی توانيم کل . نيز مطلقا

زندگی خويش و نسل ھای آتی خود را به دار فرصت خواھی واھی و بی 
اره در ميان جستجوی راه چ. اساس ميان اين ستون و آن ستون آويزان سازيم

اينکه ما . مالکيت خصوصی و دولتی سرمايه فقط يک چيز را ثابت می کند
به بيان ديگر . اساس کار را بر ضعف و فروماندگی خود قرار داده ايم

وضعيت موجود را امری مقدر تلقی کرده ايم و راه چاره از مصائب 
که از اين پيداست . دامنگيرمان را به اين و آن احتمال واھی گره زده ايم

کارنامه مبارزات چند ساله شما خود . طريق به ھيچ موفقيتی دست نمی يابيم
گوياترين سند حقانيت اين سخن و در ھمان حال بھترين شاھد بر نادرستی 

شما در اين چند سال به طور مستمر . چاره پردازی ھای استيصال آميز است
تگير نموده ايد، دولت پيکار کرده ايد، سرمايه دار مدير عامل شرکت را دس

اين سرمايه دار کرده ايد، تحصن ھا و  سرمايه را مجبور به زندانی ساختن
يک . اعتراضات و راه پيمائی ھا و راھبندان ھای مھمی را سازمان داده ايد
در ھر . چيز در تمامی سير چند ساله مبارزات شما بسيار بسيار برجسته است

اتکاء نموده ايد موفقيت ھائی نيز به کجا که به قدرت متحد طبقاتی خويش 
دست آورده ايد و در ھر کجا که چنين نبوده است به طور قطع موفقيتی نيز 

ھمه چيز با صدای بلند فرياد می زند که برای حصول . حاصل نگرديده است
ھر اندازه از مطالبات خود، برای گرفتن حقوق معوقه، تضمين اشتغال يا ھر 

کارمان اتکاء به قدرت متحد و متشکل ضد سرمايه  خواسته ديگر بايد اساس
   .داری خويش باشد

  !ھم زنجيران

بايد عزيمت . بخواھيم يا نخواھيم، ما يک راه بيشتر در پيش روی خود نداريم
از ضعف و فروماندگی را کنار بگذاريم و بايد اتکاء به قدرت متحد طبقاتی را 

آنگاه راه چاره روز ما برای  اگر چنين کنيم. تکيه گاه مبارزات خود سازيم
خروج از وضعيت موجود نه درخواست انتقال مالکيت کارخانه از سرمايه 
داران خصوصی به دولت سرمايه داری و سازمان تأمين اجتماعی، بلکه 
تصرف کارخانه توسط شورای کارگری ضد سرمايه داری خودمان خواھد 

بايد از طريق اين شورا . مما بايد دست به کار برپائی شورای خويش شوي. بود
با کارگران ھمه کارخانه ھای در حال تعطيل و کارگران ھمه مراکز کار و 

بايد قدرت خود را به قدرت کل طبقه مان پيوند زنيم . توليد ارتباط برقرار کنيم
و بايد کل اين قدرت را در مقابل سرمايه و نظام سرمايه داری به صف 

به اين قدرت، دولت را مجبور کنيم که کليه مواد  ما می توانيم با اتکاء. سازيم
. خام و مصالح توليد را به طور کامالً رايگان در اختيار شورای ما قرار دھد

ما خواھيم توانست کار توزيع محصوالت توليدی خود را در ارتباط شورائی 
ما تنھا از اين طريق می . و تنگاتنگ با ھمه ھمزنجيران برنامه ريزی کنيم

  .م بقای اشتغال خود را نيز تضمين نمائيمتواني

  

 حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم 

برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه ھای در حال 
  تعطيل را به تصرف خود در آوريم

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٧بھمن  ١

 
 نسودهای نجومی و اخراج گسترده کارگرا» اريکسون«

تراست عظيم صنعتی اريکسون حتی در شرائط 
طغيان موج بحران سرمايه داری سود سه ماھه 

ميليارد  ۴خود را حدود  ٢٠٠٨چھارم سال 
سرمايه داران . کرون سوئد گزارش کرده است

شرکت ھمراه با انتشار اين گزارش اعالم داشته 
کارگر را اخراج خواھند  ۵٠٠٠که حدود  اند
ن کار را ضرورت صرفه آنان دليل اي. کرد

جوئی ھر چه بيشتر در ھرينه ھای توليد و نياز 
به افزايش ھر چه کالن تر سودھای اين تراست 

نفر از کسانی که مشمول  ١٠٠٠. می دانند

بيکارسازی قرار گرفته اند کارگران شاغل در 
  .سوئد می باشند

چرا اريکسون با وجود کسب چنين سود انبوھی 
باز ھم تعداد زيادی از  آنھم فقط طی سه ماه،

کارگران را اخراج می کند؟ پاسخ را می توان 
در بخشی از سخنان مديرعامل شرکت جستجو 

او در مصاحبه با رسانه ھای سرمايه می . نمود
اريکسون در شرايطی قرار دارد که می «: گويد

تواند با کارگران بسيار کمتری ھمين ميزان 

اين حرف تو  »توليد کنونی کنونی را داشته باشد
 دھنی محکمی به ھمه عناصر و جرياناتی است
که سال ھا است با عوامفريبی و بی شرمی سعی 
می کنند تمامی بيکاری و اخراج کارگران در 
ايران را به عدم سود دھی مطلوب اين کارخانه 

  !!و آن کارخانه ربط دھند

  ٢٠٠٩ژانويه 

  

 اجتماع اعتراضی کارگران آرمين شرق
جرم اين کارگران آن . کارگر را اخراج کرده است ۵٠مين شرق کارخانه آر

است که سرمايه داران در جستجوی نيروی کار باز ھم کم بھاتر و شبه 
صاحبان سرمايه از آغاز و به گاه استخدام کارگران با ھمه . رايگان تر ھستند

آنان قرارداد . ھوش و گوش سودجوئی خود به اين موضوع فکر کرده اند
. را بر کارگران تحميل کرده اند» قرارداد موقت کار« ارانه موسوم به جنايتک

سرمايه داران می گويند که مدت قرارداد پايان يافته است و به وجود کارگران 
اين نکته ھم کامالً شنيدنی است که سرمايه داران صاحب کارخانه . نياز ندارند

« داری مدال  آرمين شرق در ھمين روزھای اخير از دست دولت سرمايه
کاردانی و ذکاوت بيش از حد سرمايه داران . دريافت داشته اند» واحد نمونه

در تشديد ھر چه سبعانه تر و 
ھارتر کارگران يک دليل 
بسيار مھم شايستگی آنان برای 
. احراز اين نشان بوده است

کارگر اخراجی عليه اقدام  ۵٠
کارفرمايان دست به اعتراض 

ابل دوائر آنان در مق. زده اند
مختلف دولتی از جمله 
فرمانداری و استانداری و 
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  ١٣٨٧بھمن  ٣ .منتھی نشده استاداره کار برای مدتی به تحصن نشسته اند اما اين اعتراضات به ھيچ نتيجه ای 
  

حسينيان، دبير کانون انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه ها 
 :می گويد

بسيار ها   زخانهپ  کوره رويکرد سازمان تامين اجتماعي به
 !!!استمطلوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  »بدون شرح « 

  ١٣٨٧بھمن  ٣

 

 اجتماع اعتراضی کارگران کارخانه قند تربت حيدريه
ماه  ٢کارخانه قند تربيت حيدريه در سال فقط 

کار می کند و کارگران آن در تمامی طول سال 
شماری از . ماه دستمزد می گيرند ٢فقط 

است که در اين سال  ٣٠کارگران نزديک به 
شرکت کار می کنند و ھمه عمر خويش را در 
ھمين جا در قالب کار روزمره به صاحبان 
سرمايه تسليم کرده اند و به سود و سرمايه ھای 

کارگران با دستمزد ناچيز . آنان مبدل نموده اند
ماه در يک سال قادر به تھيه  ٢خويش آن ھم 

وضعيت . نان خالی روز خود نيز نمی باشند
. زندگی آنان بسيار فاجعه بار و غم انگيز است

با ھمه اين ھا به روزھای ھولناک تر و 
يکی از کارگران می . دردآورتر می انديشند

ماه در سال ھيچ  ٢گويد که با محاسبه حق بيمه 
چيز به نام بازنشستگی به ما تعلق نخواھد 

با . سيالب فاجعه مرگبارتر در راه است. گرفت
کارگران به طور مکرر !! يم؟آن روزھا چه کن

عليه وضعيت بی سر وسامان و رقت بار 

اشتغال خويش و فقر و فالکت و گرسنگی بی 
. مرز خود دست به مبارزه و اعتراض زده اند

در روزھای اخير نيز در مقابل فرمانداری 
سرمايه اجتماع کرده اند تا دردھای جانکاه 

  . خويش را فرياد زنند

  ١٣٨٧بھمن  ٣

  

  

 ی اجباری با هدف بيکارسازی در کارخانه نان قدسمرخص
سرمايه داران و دولت سرمايه داری ايران از 
لحاظ کشف و اختراع شيوه ھای متنوع 
کارگرکشی و سالخی معيشت کارگران ھر روز 
خدمت ذيقيمت تازه ای به نظام سرمايه داری 

به طور مثال بيگاری و ماھھا کار . می کنند
است که به قانونی پابرجا  بدون مزد را سال ھا

ضرب و شتم و . و استوار مبدل ساخته اند
کشتار کارگرانی که در قبال فروش نيروی 
کارشان خواستار دريافت مزد می شوند نيز 
قانون بسيار محکم و ھمه جا شايع صاحبان 

به بيان ديگر . سرمايه در ايران گرديده است

کار بدون دستمزد قانون و اعتراض به آن 
با پديده ای  .وجب مجازات شديد شده استمست

به نام مرخصی اجباری نيز ھمگی خوب آشنا 
سرمايه دارانی که برای يک ثانيه . ھستيم

استثمار ھر چه کوه آساتر و کشنده تر ھر 
کارگر دنيائی جنايت می کنند و ترفند و توطئه 
می بافند فوج فوج کارگران را به قبول 

آنان اين . دمرخصی اجباری محکوم می سازن
کار را می کنند تا کارگران را در غياب آن ھا و 

شعله ھای خشم و زير فشار  بدون اينکه در کام
قدرت مبارزه و اعتراض آنان قرار گيرند 

سرمايه داران صاحب . ھمگی را بيکار سازند
کارخانه نان قدس ھم عين ھمين شيوه را انتخاب 

اری آنان صد کارگر را به صورت اجب. کرده اند
روانه مرخصی ساخته اند تا حکم اخراج ھمه 

کارگران دسيسه . آن ھا را يکجا صادر نمايند
کارفرمايان را بسيار خوب درک کرده اند و در 
  . ھمين راستا دست به اعتراض و مبارزه زده اند

  ١٣٨٧بھمن  ٣
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 قتل يک کارگر ديگر توسط سرمايه
سرمايه دار صاحب يکی از شرکت ھا کارگر 

کارگر . ی را بدون ھيچ دليلی اخراج کردجوان
عليه اخراج خويش دست به اعتراض زد اما 
فرياد قھر و اعتراض او در دل سنگ سرمايه 

کارگر جوان که . دار سود پرست ھيچ اثر نکرد
محسن نام داشت با قطعی شدن حکم اخراج 
تمامی زمين و زمان را در چشم خويش سياه ديد 

بر روی خود بسته و ھمه روزنه ھای اميد را 

او بايد با بھای نازل نيروی کارش ھزينه . يافت
معيشت يک خانواده را تأمين کند و خبر بيکاری 
گلوله مرگی بود که به قلب زندگی ھمه افراد 

اين وضع برای . خانواده شليک می گرديد
او دست به خودکشی زد . کارگر قابل تحمل نبود

به  طبقه متعلق ٨و از باالی يک ساختمان 
. صاحبان سرمايه خود را به زمين پرتاب کرد

او مرد و سؤال اساسی اين است که اين وضع 

تا کی ميليون ھا کارگر . تا کی دوام خواھد آورد
ايران و ميلياردھا کارگر دنيا شاھد قتل تک تک 
افراد طبقه خويش توسط نظام سرمايه داری 
خواھند بود و در قبال اين توحش سرمايه 

  !! ند کرد؟سکوت خواھ

  ١٣٨٧بھمن  ٣

  
 

 » ميتسو«و » استورا انسو«اخراج هزاران کارگر در 
استورا انسو در اين کشور  شرکت فنالندی

گرفته  کارگرتصميم به برکناری موقت ھزاران 
کارتون می  توليد کنندۀ مقوا و اين شرکت. است
کاھش محصول سه ماھۀ  علت اين تصميم. باشد

 گفته می شود که .چھارم سال ذکر شده است
سوئد نيز در انتظار اين  کارخانه اين شرکت در
  .بيکار سازی ھا می باشد

بحران  فشار تحتسرمايه داران صاحب شرکت 
آنان . در تدارک کاھش ھزينه ھای توليد ھستند

نفر از کل  ۵٠٠٠برای اين کار اخراج بيش از 
کارگر کارخانه را دستور کار خود  ٩٠٠٠

داران برای حصول اين  سرمايه. ساخته اند
ھدف و برای سرشکن نمودن تمامی بار بحران 

بر زندگی توده ھای کارگر مطابق معمول 
حمايت ھمه جانبه اتحاديه ھای کارگری را در 

صاحبان سرمايه به . پشت سر خود دارند
صورت بسيار مزورانه ای مدعی شده اند که 
ھدف آنان اخراج کارگران نيست بلکه می 

امه ريزی توليد را با اشتغال نوبتی خواھند برن
  !!آنان ھمساز نمايند

اما ببينيم ھدف سرمايه داران اين شرکت از 
توسل به کار نوبتی کارگران بجای اخراج 

ھدف آنان کاھش ساعات  مستقيم آنان چيست؟
کار کارگران ھمراه با کاھش دستمزد شان می 

به گفتۀ صاحبان شرکت اين بيکار سازی ، باشد
 دی در سوئد نيز بوقوع خواھد پيوست اماھا بزو

 در معرض اخراج در بارۀ ميزان و تعداد افراد
اين  به يقين می توان گفت .سخنی نمی گويند

   بيکار سازی ھا در سوئد نيز گسنرده خواھد بود

محصوالتی مشابه  کهنيز شرکت فنالندی ميتسو 
استورا انسو توليد می کند، تصميم به کاھش 

 در ھمين راستا. گرفته است ت خودميزان توليدا
را برنامه کارگر  ١٢٠٠تا  ٩٠٠بيکار سازی 

در بخش توليدی  اين شرکت. ريزی کرده است
 کارگر ۴۵به  خود در شھر کارلستاد سوئد

  .اخطارکرده است که اخراج خواھند شد

  ٢٠٠٩ژانويۀ  ٢٠ 

 

 ای نروژ اتحاديه رياست جمهوری اوباما و پايکوبی رفرميسم
اوباما رئيس جمھور سرمايه داری ھار و  بارک

جنايتکار امريکا امروز بر اريکه قدرت سرمايه 
او از پلکان عظيم توھمات و تحجر . جلوس کرد

و مسخ شدگی بيش از حد شھروندان امريکائی 
باال رفت تا تمامی بار استثمار و توحش و 
بربريت و جنايت سرمايه داری را بر گرده توده 

. کا و کارگران کل دنيا بار کندھای کارگر امري
اوباما کانديدای سرمايه، منتصب سرمايه، رئيس 
جمھور ھارترين قطب سرمايه و مامور تداوم 
تحميل اختاپوس بردگی مردی بر توده کارگر 

اوباما با ھمه اين اوصاف و . جھان است
مشخصات رئيس جمھور منتخب اتحاديه ھای 

ژانويه  ٢٠روز سه شنبه . کارگری امريکا است
 ٫ھمزمان با آغاز رياست جمھوری اوباما

رھبران اتحاديه ھای کارگری نروژ نيز با 
تشکيل کنفرانس مطبوعاتی به ستايش 

روار فلوتن آقای . مزدورمنشانه از او پرداختند
گفت ) ال او( رھبر اتحاديه سراسری نروژ

رياست جمھوری اوباما برای جنبش اتحاديه ای 
دستمزد ھای . ھد بودبسيار خوب و مثبت خوا

و برای حل ! کم کارگران را افزايش می دھد
مشکل تشکل يابی کارگران قوانين جديدی به 

روار فلوتن در ادامه . تصويب می رساند

سخنانش افزود که يکی از اصلی ترين مشغله 
ھای اوباما رشد جنبش اتحاديه ای در آمريکا 

  .است و ما انتظارات بزرگی از ايشان داريم

مسئول اتحاديه صنعت انرژی نروژ  سانده ليف
ابراز داشت که اوباما در بسياری از کنگره ھای 
اتحاديه ھای کارگری حضور داشته است و قول 
داده است که قانون رأی گيری را تغيير دھد تا 
زمينه برای تشکيل اتحايه ھای کارگری در 

سومين شرکت . مراکز کار و توليد فراھم شود
آقای کنوت آرنه  طبوعاتیکننده مصاحبه م

از سران اتحاديه سراسری کارگران و ساندن 
مسئول دفتر خارجی اين اتحاديه در بروکسل 

او سنگ تمام گذاشت و مدعی شد که . بود
باراک اوباما اصالً رئيس جمھور جنبش اتحاديه 

او افزود که تحت رياست جمھوری . ای است
اھد اوباما جنبش اتحاديه ای در آمريکا رشد خو

اين مزدور بدون شرم سرمايه خطاب به . کرد
اوباما می خواھد انسان ھا « : کارگران گفت که

در نتيجه !!! در رفاه و آرامش کامل زندگی کنند
قوانينی را تصويب خواھد کرد که نه تنھا باعث 
بھبود رفاه کارگران بلکه موجب رشد جنبش 

  . اتحاديه ای آمريکا نيز خواھد شد

اراجيف مزدورانی است که زير  آنچه خوانديد
لوای دفاع از منافع کارگران و به نمايندگی از 
ميليون ھا کارگر نروژی در اين مصاحبه 

سران اتحاديه ھای . مطبوعاتی بر زبان راندند
کارگری اروپا در شرايطی پيروزی اوباما در 
انتخابات رياست جمھوری را جشن می گيرند 

اسر کره زمين که ميلياردھا برده مزدی در سر
زير فشار تعرضات و توحش ھای ھميشگی 
نظام سرمايه داری و به ويژه در کام امواج 
سرکوبگر بحران جاری سرمايه از ھستی ساقط 

آنان به پايکوبی می پردازند تا ھمراه . شده اند
با ھمه ھمقطاران مزدور خود دست در دست 
اوباماھا و ھمه دولت ھای سرمايه داری باز ھم 

ھر چه عظيم تری از کارگران جھان را  جمعيت
در آستانه سوداندوزی انبوه تر سرمايه و برای 
کاھش بيشتر بار بحران سرمايه داری قربانی 

آنچه اوباما از اتحاديه ھای کارگری . سازند
اينان در اشتياق  خواسته است اين است و آنچه

 .انجام آن به پايکوبی می پردارند نيز ھمين است
  ٢٠٠٩ژانويه 
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 کارگر را اخراج می کند ۴۵٠لندرور 
کنسرن عظيم انگليسی جاگوار لندرور متعلق به 
تراست غول پيکر صنعتی تاتا موتورز اخطار 

کارگر را اخراج خواھد  ۴۵٠کرده است که 
سرمايه داران دليل اخراج کارگران را . کرد

کاھش تقاضای خريد خودروھای توليد شده 
مان تأکيد نموده اند که آنان ھمز. اعالم کرده اند

تا ماه اکتبر سال جاری آن بخش از دستمزدھا 
پرداخت می شده است به » بن« را که زير نام 

فروش خودرو . ھيچ وجه پرداخت نخواھند کرد

واگن بالغ  ٢٠٣۴۶شرکت در سال گذشته به 
شده است که در قياس با سال قبل از آن يک 

. درصدی را منعکس می ساخته است ٩افزايش 
اين فروش در ماه دسامبر يکباره با کاھشی 

مواجه شد بحران سرمايه داری % ١٠نزديک 
ادامه کار شرکت را با وخامت زيادی رو به 

فروش ماه دسامبر لندرور پس . رو ساخته است
درصدی در طول سال  ٣٠از يک کاھش 

تا سطح نصف سال پيش تنزل نشان داده  ٢٠٠٨

 ١٣٠٠٠ود تاتامورز در سطح جھانی حد. است
  . کارگر را استثمار می کند

  ٢٠٠٩ژانويه 

  

 

 شتاب بيشتر بيکارسازی ها در اتحاديه اروپا
از جمله مسؤالن و سخنگويان » يواکيم آلمونيه«

کميته اقتصادی اتحاديه اروپا است که در جريان 
يک مصاحبه مطبوعاتی پيرامون روند 
چگونگی تداوم بحران سرمايه داری و تأثيرات 

بر روند بيکارسازی ھا در ممالک عضو آن 
او می گويد که . اتحاديه به بحث پرداخته است

در سال جاری متوسط نرخ رشد اقتصادی اين 
کاھش خواھد  درصد ٢کشورھا تا کمی کمتر از 

در شرائطی اين آمار را اعالم » آلمونيه« . يافت
می کند که نرخ رشد اقتصادی بسياری از 

تا  ٢٠٠٨ر پايان سال ممالک اتحاديه اروپا د
آلمونيه در باره . زير سطح صفر تنزل نموده بود

ادامه بيکارسازی ھا توضيح می دھد که رقم 
خواھد % ٩کشور عضو حدود  ٢٧بيکاری در 

باز ھم دچار  ٢٠١٠شد اما اين نرخ در سال 

آخرين سخن . افزايشی چشمگير خواھد گرديد
سياه آقای آلمونيه اين است که سال آينده بسيار 

است اما اتحاديه ھای کارگری در ھمه جا قول 
داده اند که برای مقابله با بحران از ھيچ 
ھمکاری با ما و با صاحبان سرمايه و دولت ھا 

سخن عضو کميته اقتصادی . دريغ نخواھند کرد
سرمايه . اتحاديه اروپا بسيار بسيار شفاف است

داری ھر چه سھمگين تر در کام بحران فرو 
عمر اتحاديه ھای ! ت اما چه باکرفته اس

او می گويد سال سياھی در  !کارگری دراز باد
پيش داريم، صاحبان سرمايه در ھمه جا روند 
بيکارسازی ھا و اخراج کارگران را شتاب 

توده ھای وسيعی از بردگان . خواھند بخشيد
مزدی در آستانه تالش دولت ھا برای بقای نظام 

شد و حداقل سرمايه داری قربانی خواھند 

معيشتی خود را از دست خواھند داد، اما 
اتحاديه ھای کارگری سخت با ما ھمراھند و 
بسيار مصمم برای قربانی ساختن جمعيت ھر 

در راه تضمين بقای  چه عظيم تری از کارگران
آنچه آلمونيه بر . سرمايه با ما ھمکاری می کنند

زبان می راند حديث موجوديت و کارنامه حيات 
منافع ديوانساالری اتحاديه ای . ديه ھا استاتحا

در بقای نظام بردگی مزدی کمتر از سرمايه 
آنان حاضرند . داران و دولتمردان سرمايه نيست

برای ماندگاری سرمايه داری با جان و دل ھمه 
  . توده ھای طبقه کارگر دنيا را قربانی سازند

   ٢٠٠٩ژانويه 

 

 ونارادامه مبارزات کارگران کاغذ سازی ک
کارگران کارخانه کاغذسازی کارون ماه ھا 
است که برای تضمين اشتغال، دريافت 
دستمزدھای معوقه و تمديد دفترچه بيمه درمانی 

نھادھای مختلف دولتی و . خود مبارزه می نمايند
کارفرمايان به کرات تالش کرده اند تا از طريق 
دادن وعده و وعيد بر موج اعتراضات کارگران 

ند اما کارگران ھمچنان به مبارزه و غلبه کن
مبارزه توده ھای . مقاومت خود ادامه می دھند

کارگر در طول روزھای اخير باز ھم ابعاد 
گسترده تری يافت و فرماندھان قوای سرکوب و 
رؤسای ديوانساالری سرمايه خود را بسيج 
کردند تا در آستانه سفر احمدی نژاد به 

و قھر  خوزستان بر روی شعله ھای خشم
در ھمين راستا . کارگران به گونه ای آب پاشند

دامنه عوامفريبی ھا و وعده ھای ھميشگی 
خويش برای حل معضل اشتغال کارگران 

اما ھمه چيز . کاغذسازی را نيز وسعت بخشيدند
نشان داد که برد اثرگذاری اين تالش ھا به شدت 

نھادھای دولتی مختلفی اعالم . آب رفته است

کارخانه به کار خود ادامه خواھد داد داشتند که 
با اين . و کارگران بر سر کار باز خواھند گشت

وجود توده ھای کارگر عزم جزم کردند تا تسليم 
. ترفندبازی ھای ھميشگی عمال سرمايه نشوند

مدير  »ربانی«   کارگران صبح يکی از روزھا
رئيس امور اداری و  »ملکی«  ،عامل شرکت

 را مدير امور مالی »الحف«  جانشين مديريت و
ی شرکت از کارخانه بيرون انداختند و خودروھا

يک روز پس از . خارج ساختندآنان را از دست 
اين ماجرا نمايندگان کارگران راه فرمانداری را 
در پيش گرفتند تا در آنجا تکليف تضمين اشتغال 

فرماندار سرمايه مجبور . خويش را معلوم سازند
است يا دروغ وعده شد که يکبار ديگر ر

اين . بازگشت ھمه کارگران به کار را تأييد نمايد
حرف اما باز ھم مايه خوشخيالی کارگران 

آنان تأکيد کردند که خواستار پرداخت . نگرديد
وضعيت زندگی . ھمه مطالبات خود می باشند

ماه  ٢١توده ھای کارگر کاغذسازی در طول 
 .گذشته بسيار بسيار فاجعه بار بوده است

دفترچه ھای بيمه . دستمزدھا پرداخت نشده است
بدھکاری ھای خانواده ھا . تمديد نگرديده است

به مغازه داران به صورت موحشی باال رفته 
فقر و نداری و گرسنگی و حقارت و ذلت . است

ھمه تار و پود زندگی کارگران را در خود غرق 
شمار کثيری از کارگران زير فشار . کرده است

ھای دامنگير خويش به بيماری ھای سيه روزی 
. صعب العالج جسمی و روحی دچار گرديده اند

برخی کارگران از فشار مذلت ھا و حقارت ھا 
يکی از کارگران با از . دچار جنون شده اند

دست دادن تاب تحمل دق کرده است و جان 
نظام سرمايه . خويش را از دست داده است

توده ھای داری، سرمايه داران و دولت آن ھا 
کارگر کاغذسازی را در چنين موقعيت رعب 

کارگران . آور و ھالکت باری اسير ساخته اند
تأکيد کرده اند که خواستار تغيير فوری اين 

پرداخت . اوضاع و حل اين مشکالت می باشند
دستمزدھا، تضمين قطعی اشتغال و تمديد 
باالدرنگ دفترچه ھای بيمه در رديف اول 
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کارگران در انتظار . ندمطالبات قرار دار
گشايش فوری کارخانه، بازگشت کامل 

دستجمعی به سر کار خود و تحقق ھمه مطالبات 
  ١٣٨٧دی  ٢٩ . خويش ھستند

 

 اجتماع کارگران نساجی کردستان
 ۵شمار کثيری از کارگران نساجی کردستان 

ماه است که اخراج شده اند و در وضعيت 
نگی به دردناک بيکاری و بی درامدی و گرس

سرمايه دار صاحب شرکت نه فقط . سر می برند
آن ھا را اخراج کرده است، که حتی دستمزدھا 
و مطالبات گذشته آنان را نيز پرداخت ننموده 

ماه کارگران به کرات  ۵در طول اين . است
برای حصول ھمين مطالبات معوقه دست به 
اجتماع و تحصن و اعتراض زده اند اما اين 

ظه حاضر به ھيچ نتيجه ای منتھی تالش ھا تا لح
دی يک بار  ٢٣کارگران در روز . نشده است

آنان با . ديگر در مقابل کارخانه اجتماع کردند

سوزاندن الستيک و سر دادن فرياد اعتراض 
   .خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شدند

  ١٣٨٧دی  ٢٩

 

 

 تهران» خاک سفيد« همبستگی با شکوه کارگری در 
ديماه دسته ای از اشرار و  ٢٣نبه در روز ش

قوای سرکوب دولت سرمايه داری به خانه 
مسکونی يک کارگر در منطقه خاک سفيد 

دليل آنان برای اين تھاجم . تھران ھجوم بردند
وحشيانه ظاھراً غيرمجاز بودن ساختمان آلونک 

نيروی قھر !!! محل سکونت کارگران بوده است
لوصفی بدون و سرکوب سرمايه با شقاوت زايدا

ھيچ توجه به الحاح و ناله و فرياد کودکان خانه 
تمامی وسائل زندگی ساکنان ساختمان را در 
کاميون ريختند و تالش نمودند تا افراد را 
. مجبور به ترک آشيانه مسکونی خود سازند

خبر ھجوم اشرار به خانه يک کارگر بسيار 
و نواحی » خاک سفيد« سريع در سراسر منطقه 

پيچيد و ھمزنجيران و ھمسرنوشتان اين  مجاور
خانوار کارگری از ھمه سو برای حمايت از آن 

بر اساس اطالع شمار . ھا دست به کار شدند
افراد پليس و بسيجی و کل قوای مھاجم سرمايه 
از ده ھا نفر افزون بوده است اما توده کارگر 
مقيم خاک سفيد با اراده ای مصمم برای مقابله 

   .ه می شودبا آنان آماد

کارگران و خانواده ھای آن ھا از زن و کودک 
و پير و جوان خود را به باالی بام ھا رساندند و 
از آنجا با آتش زدن چوب و الستيک و پرتاب 
سنگ و آجر به قوای سرکوب سرمايه حمله 

پليس و بسيج و ھمراھان با شليک گاز . کردند
اشک آور و تيراندازی ھوائی سعی در متفرق 

ختن کارگران کردند اما تمامی تالش ھای سا
توده ھای . سبعانه و ھار آنان بدون نتيجه ماند

عاصی کارگر به مقاومت ادامه دادند و بر شدت 

کارگران نيروی پليس و . تعرضات خود افزودند
مأموران دادستانی را که در درون خانه 
مسکونی تخليه شده مشغول تھيه ليست اشياء بود 

يکی از مآموران . ش گرفتنددر محاصره خوي
که ظاھراً سرھنگ مسؤل عمليات بوده است به 

کارگران . اسارت توده ھای کارگر در می آيد
عاصی و خشمگين آزادی وی را به انصراف 
دولت سرمايه از مصادره محل سکونت 

   .کارگران موکول می کنند

کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه « : منبع
  »کارگران ساختمان

   ١٣٨٧دی  ٢٩

  

 درگيری ميان کارگران و سرمايه دار در شرکت پارسيلون
اين . شرکت پارسيلون در خرم آباد قرار دارد

شرکت شمار زيادی کارگر را استثمار می کند 
و نيروی کار آنان را در توليد نخ ھای استريل و 

کارگران مدت ھا است . نسوز به کار می گيرد
وضع . نکرده اند که دستمزدھای خود را دريافت

معيشتی خانواده ھای آن ھا بسيار وخيم و 

آنان مستمراً عليه تعويق . غيرقابل تحمل است
پرداخت حقوق ھا اعتراض کرده اند اما سوای 
. وعده ھای دروغ ھيچ پاسخی نشنيده اند

کارگران در ادامه اين مبارزات با تشکيل 
اجتماع به سوی محل کار سرمايه دار کارخانه 

بردند و با کوبيدن خشم و قھر و فرياد بر ھجوم 

سر وی خواستار پرداخت فوری دستمزدھا 
  . شدند

   ١٣٨٧دی  ٢٩

  

  

 کارگر را در سوئد اخراج کرد ٢٠٢الکترولوکس 
تراست صنعتی الکترولوکس برنامه اخراج 

کارگر در  ٢٠٢کارگران را با بيکارسازی 
در » موتاال«و » ماری استاد« حوزه ھای 
بيشترين بخش کارگران . ئد آغاز کردکشور سو

تعلق » ماری استاد« اخراجی به حوزه نخست 
نفر کارخويش را از دست  ١٢۵در اينجا . دارند

شما . نفر آنان کارگرھستند ١١۶داده اند که 
نفرند که ھمه  ٧٧» موتاال« بيکارشدگان شھر 

» اوال برتيلسون« خانم . آن ھا کارگر می باشند

ت، ھمراه با اعالم مدير اجرائی تراس
بيکارسازی وسيع توده ھای کارگر از احتمال 
گسترش بيش و بيشتر اين اخراج ھا در 

او ھمزمان تأکيد می کند . الکترولوکس خبر داد
که برنامه انتقال خط توليد و بخش ھائی از کار 
کارخانه به حوزه ھای دارای نيروی کار ارزان 

ار او و ھمه تر و از جمله ايتاليا نيز در دستور ک
اضافه می » برتيلسون« . صاحبان سرمايه است

مراد وی . کند که ھمه چيز می تواند اتفاق افتد

از ھمه چيز، ھمه اشکال بربريت و تشديد 
استثمار و توحش سرمايه عليه توده ھای کارگر 

حادثه ای که بی نياز از ھر توضيحی . است
است و حديث شبانه روزی زندگی کل چند 

  . کارگر سکنه کره زمين می باشدميليارد 

   ٢٠٠٩ژانويه 
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 کارگران در شهرداری خرم آباد تعويق دستمزد
سرمايه داران دولتی اداره کننده شھرداری خرم 
آباد به جمع ھزاران سرمايه دار ديگری پيوستند 
که پرداخت دستمزد به کارگران تحت استثمار 

!!! خويش را کاری عبث و غيرالزم می دانند
د دو ماه می گذرد که کارگران اين مؤسسه حدو

حقوق خود را دريافت نکرده اند و اعتراضات 

آن ھا برای گرفتن دستمزد به ھيچ کجا منتھی 
شھرداری خرم آباد به مصادره . نشده است

دستمزد ماھھای اخير کارگران نيز اکتفاء نکرده 
آنان را نيز که  ٨۶است، يک بخش حقوق سال 

» پاداش«داران ايران نام  بنا به عرف سرمايه

به خود گرفته است به طور کامل مصادره نموده 
 . سر باز زده است است و از پرداخت آن ھا

  ١٣٨٧دی  ٢٨

  

  

 اخراج کارگران شهرداری به جرم مطالبه دستمزدهای معوقه
وقتی که بيگاری و کار بردگی بدون ھيچ دستمزد توده ھای کارگر، به قانون 

ار سرمايه داران و دولت سرمايه داری تبديل می شود، و عرف و اصول ک
پيداست که مطالبه دستمزد نيز جرمی عظيم و مستوجب مجازاتی بسيار 

ھمه اين حوادث سال ھا است که در جھنم سرمايه داری . سنگين خواھد بود
در طول ھمين چند سال شمار کارگرانی که . ايران رخ داده است

ماھه و يکساله و چند ساله  ۶ای طوالنی مدت دستمزدھايشان را با تأخيرھ
يا اصالً دريافت نمی دارند، از مرز چند ميليون فراتر رفته  دريافت می دارند

است و ھمزمان تعداد کارگرانی که به جرم اعتراض عليه تعويق دستمزدھا 
شھرداری شھر . از کارخانه ھا اخراج شده اند از ھزاران افزون گرديده است

دی درست در ھمين راستا و بر اساس ھمين قانون  ٢۵وز ھرسين در ر
ماه است که دستمزدھای خود را  ٣کارگران . نانوشته سرمايه عمل کرده است

آنان به دنبال ماھھا سکوت ناشی از ھراس و وحشت . دريافت نکرده اند

بيکاری سرانجام دست به 
کارگران . اعتراض زده اند

دستمزدھايشان را مطالبه کرده 
و شھردار شھر ھرسين  اند

بالدرنگ خواست پرداخت 
 ١٠ دستمزد آنان را با اخراج
اقدام . کارگر پاسخ گفته است

شريرانه سرمايه داران اداره 
. کننده شھرداری، آتش خشم کارگران را بيش از پيش شعله ور ساخته است

   .آنان اعالم داشته است که عليه اين جنايت دست به مبارزه خواھند زد

  ١٣٨٧ دی ٢٨

  

 دريافت وام عظيم، تعطيل کارخانه و اخراج کارگران 
سرمايه در تشديد استثمار توده ھای کارگر و 
اعمال بربريت عليه کارگران ھيچ مرزی را به 
رسميت نمی شناسد و به ھيچ ميزان و حدود و 

مرز سبعيت، ھاری و . ثغوری بسنده نمی کند
و توحش سرمايه در استثمار کارگران را فقط 

فقط قدرت پيکار و مقاومت و تعرض توده ھای 
سرمايه در . کارگر است که تعيين می نمايد

جائی از شدت استثمار و بربرمنشی باز می ماند 
که زير فشار مشت گره کرده و آتش خشم و قھر 

تا زمانی . کارگران مجبور به عقب نشينی گردد
که جنبش کارگری ضعيف است، تا ھنگامی که 

و  قادر به اعمال قدرت متحد بردگان مزدی
متشکل و تعيين کننده عليه سرمايه نباشند، 
سرمايه داران ھر چه می خواھند می کنند و به 
ھر حمام خونی عليه زندگی کارگران دست می 

» بافت مازندران« به آنچه در کارخانه  .زنند
سرمايه دار . رخ داده است لحظه ای نگاه کنيم

ت که ھيچ ريالی ماه تمام اس ١٠صاحب شرکت 
او . دستمزد به کارگران پرداخت نکرده است

بسان ھمه ھمتايانش دليل اين کار را وضعيت بد 
مالک شرکت بر . مالی کارخانه نام نھاده است

ھمين اساس خواستار دريافت وام از بانک ھای 
سرمايه بالدرنگ دولتی شده است و دولت 

مقادير بسيار عظيمی از سرمايه ھای حاصل 
کار و استثمار توده ھای کارگر را به وی ھديه 

سرمايه دار صاحب کارخانه و . کرده است
دولت طبقه او محمل دريافت و پرداخت وام را 

خانه اعالم داشته اند اما حل مشکل کار
، وام را گرفته استدار در معيت دولت  سرمايه
ھيچ ريالی از ، را تعطيل کرده است نهکارخا

ماھه کارگران را نپرداخته  ١٠دستمزد معوقه 
کل کارگران کارخانه را نيز برای و  است

جنايت ھا اما تا اينجا  .ھميشه اخراج کرده است
ماه  ١٠کارگر  ۵٠. نيز محدود نمانده است

حقوق نگرفته اند و اينک کار خويش را نيز از 
ن سازمان تأمين اجتماعی ھمزما. دست داده اند

دولت سرمايه داری ھم دست به کار تکميل اين 
مسؤالن . سبعيت ھا و جنايت ھا گرديده است

سازمان اخطار کرده اند که دفترچه بيمه 
کارگران اخراجی را به ھيچ وجه تمديد نخواھند 

   !!کرد

 ١٣٨٧دی  ٢٨

 

 کارگر کارخانه هوندا ٣١٠٠ اخراج
ھمه جا و در ھمه موج بيکارسازی ھای در 

رشته ھای کار و توليد با قدرت تمام به پيش می 
صنايع اتوموبيل کماکان در اخراج توده . تازد

ھای کارگر و بيکارسازی ھزار ھزار و بيشتر 
به دنبال . کارگران نقش پيشتاز را بازی می کنند

اخراج ھای وسيع کارگران خودروسازی در 
يکا، ولوو جنرال موتورز و کرايسلر و فورد امر

سوئد، فولکس واگن و ساير کارخانه ھای 
اتوموبيل سازی آلمان، رنو فرانسه و جاھای 
ديگر تراست عظيم صنعتی ھوندا در ژاپن نيز 

کارگر را اخراج  ٣١٠٠اعالم داشته است که 
   .می کند

 ٢٠٠٩ژانويه 
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ماهه  ٧کارگران الستيک البرز، ادامه سرگردانی و تعويق 
 دستمزدها

و جنگ و ستيزھای الستيک البرز و سال مبارزات مداوم کارگران حاصل د
و دولت سرمايه داری آن شد که مالکيت  متنوع آنان با صاحبان سرمايه

اين پاسخی بود که !! کارخانه عجالتاً از بخش خصوصی به دولتی واگذار شود
سرمايه در مقابل اعتراضات گسترده و خيزش ھای پرشور کارگران نھاد تا 

اين پاسخ . اين طريق آتش خشم و عصيان و پيکار روز آنان را کنترل نمايداز 
نقشه مند و برنامه ريزی شده در بسيار زمانی داده شد که سرمايه داران قبلی 

بی دريغ دولت خويش به ھمه انتظارات و رؤياھای شيرين  ھای پرتو حمايت
ان دراز توده عظيم در طول ساليآنان . سرمايه اندوزانه خود دست يافته بودند

کردند، دنيای حاصل کار و می کارگر را با حداکثر شقاوت و شدت استثمار 
اين توده وسيع بردگان مزدی را به طور بی امان به سرمايه ھای  استثمار

ساختند، با مشاھده حوزه ھای پرسودتر  می عظيم تر و عظيم تر خويش مبدل
دان و نھادھای نظم سرمايه تمامی انباشت، در ھمدستی سازمان يافته با دولتمر

مراسم برگزاری  .می نمودنداين سرمايه ھا را به عرصه ھای دلخواه منتقل 
جشن افتتاح کارخانه عظيم توليد الستيک در کشور چين را با ميمنت و 
مبارکی و به کوری چشم چند ھزار کارگر گرسنه فرسوده از فشار استثمار 

ات درخشان خويش در برنامه ريزی از فتوح. ه بودنددر پشت سر نھاد
مشترک با دولت سرمايه برای فروش توليدات کارخانه جديدشان در بازار 

در  .احساس پيروزی و سرمستی می کردندداخلی کشور نيز به اندازه کافی 
البرز به ھمه رؤياھا و انتظارات خود به  الستيک يک کالم سرمايه داران

نيز دولت سرمايه داری بايد آخرين گام را بودند و اينک رسيده اندازه کافی 
صدور برگ ترخيص . برای تکميل ھمه پيروزی ھای آنان بر می داشت

محتوای عينی اين  از شر مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر صاحبان سرمايه
کارسازترين به بخش دولتی  آناناز دست  کارخانهانتقال مالکيت  و گام بود

   .ق می ساختراھی بود که اين ھدف را محق

به دنبال ھمه اين رويدادھا و سير مبارزات دو ساله کارگران، باالخره يک 
ھيأت مديره دولتی برای کارخانه تعيين شد و امامزاده جديد وعده داد که پس 

کارگران . دی ماه شرکت را افتتاح خواھد کرد ٢١از چند ماه تعطيلی در روز 
شتند، اما پاسخ مديرعامل جديد در اين روز ھمگی در محل کارخانه حاضر گ

اينکه آيا روند جديدی از ھمان وعده بافی . اين بود که بايد باز ھم صبر کرد
ھا، دروغ پردازی ھا و آفرينش انتظارات کاذب با برنامه ريزی مستقيم دولت 
سرمايه برای غلبه بر موج خشم کارگران آغاز شده است يا اينکه دسيسه ھای 

حقق ھمين ھدف در کار است يا ھر احتمال ديگری برای ت باز ھم نوينی
اما اين پاسخ ھر چه . روز صبر کرد چند بايد مجدداً  ظاھراً برای يافتن پاسخ

اينکه مشکالت کارگران . يک چيز از پيش روشن است می خواھد باشد
دچار ھيچ کاھش ھيچ سطحی  ھر حال و به طور قطع دربه  الستيک البرز
ل جديد ھمين االن اعالم داشته است که قرار است مديرعام .جدی نشده است

. ماه فراھم سازد ٢مواد اوليه و مصالح مورد نياز روند توليد را برای 
فراموش نکنيم که او اوالً اين حرف را برای خاموش ساختن شعله اعتراض 

نه از آمادگی آن برای دو  کارگران می زند، ثانياً در مورد تھيه مواد خام حتی
رسيدن آن سخن می گويد، ثالثاً با فرض صحت تمامی اين  احتماله از ماه بلک

سرمايه داران قبلی ھم ) بعدش چی( ؟ » ثم ماذا« ھا بنا به قول عرب زبانان 
به کرات از تھيه مواد اوليه برای دو ماه سخن گفتند، آنان ھم ھر روز در 

اسخ پ. برابر طغيان خشم کارگران وعده رتق و فتق کارھا را دادند
کارفرمايان يا دولت سرمايه با توجه به ھمه قرائن و شواھد چيزی نيست که 

از اين که بگذريم . تداوم اشتغال کارگران برای مدت زيادی را تضمين نمايد
ماه است که ھيچ کارگر اين کارخانه ھيچ ريالی دستمزد دريافت  ٧تا امروز 
ماھه اين  ٧دستمزدھای آيا دولت سرمايه داری قادر به پرداخت ! نکرده است

ماھه ھم در گرو گشايش  ٧آيا پرداخت حقوق معوقه !! کارگران نمی باشد؟؟
  !! کارخانه و رسيدن مواد اوليه يا ساير تغييرات می باشد؟؟

در ھر حال ھمه چيز با صدای رسا فرياد می زند که مشکالت پيشين کماکان 
اصالً تأمين نشده است تضمين اشتغال کارگران . بر سر جای خود باقی ھستند

با اين حال . و تعويق حقوق ھا به سياق گذشته و حتی طوالنی تر ادامه دارد
کارگران به طور قطع دستاوردھای قابل  دو ساله مبارزاتنبايد از ياد برد که 

ھمين که آنان دولت سرمايه داری را مجبور ساخته  .داشته است نيز توجھی
ستيز و خيزش ھای خشم آلودشان، سخت به در قبال عصيان و جنگ و  تااند 

 .دست و پا افتد و از اين دسيسه به آن دسيسه بگريزد، خود يک دستاورد است
به  سرمايه داران و دولت آن ھاثابت می کند که  اين امر بسيار خوب و عريان

رغم دنيای بيکران قدرت و سازمان يافتگی، ارتش، پليس، بسيج و ساير قوای 
نه ھای عظيم نظامی و تسليحاتی، پشتوانه طبقاتی بين المللی سرکوب، زرادخا

 بيشترين پيکار کارگران و قدرتاعمال از ھر مقدار  و ھمه چيز خود باز ھم
ادامه مبارزه،  درمقاومت و سرسختی کارگران . وحشت را احساس می کنند

سرکوب، تحمل دستگيری ھا و زندانی شدن  نيروی قھر وروياروئی متحد با 
اتخاذ راھکارھای متفاوت نمايش قدرت مانند راھبندان ھا، بسيج افکار  ھا،

تحصن ھا و  و عمومی، تدارک حضور فعال خانواده ھا در راھپيمائی ھا
زندان و مانند اين ھا به طور واقعی دولت سرمايه را  اجتماع رو به روی

رابر در بمجبور کرد که ظرفيت پيکار توده ھای کارگر البرز را لمس کند و 
. دست بزند آن به عقب نشينی ھائی ھر چند سراسر فريبکارانه و توطئه آميز

ساله تجارب  ٢از اين گذشته، مبارزات . واقعيت بسيار عريان است يک اين
در جھنم سرمايه داری . بسيار زيادی برای کارگران به ھمراه داشته است

ديوانساالری نظم ابتذال و بيھودگی توسل کارگر به قانون و حقوق و  ايران
به ويژه در  سنديکاليسم زمخت ايرانی سرمايه يک امر بديھی است اما

شرائط روز اصرار دارد که از طريق پاشيدن خاک در چشم کارگران بر روی 
کارگران الستيک البرز در طول اين مبارزات يک بار  .اين اقعيت پرده اندازد

اعتباری مبارزه قانونی و ديگر حقيقت ھميشه زنده و در ھمه جا موجود بی 
لحظه به . کردند اثباتآويختن به دار دولت سرمايه داری را بسيار خوب 

که اعمال قدرت  بودسال پيکار گواه آشکار اين حقيقت  ٢لحظه روند اين 
متحد و دستجمعی در خارج از مدار مماشات و مذاکره و قانون بافی تنھا 

ک آن سرمايه داران و دولت را با شلي می توانند که کارگران استسالحی 
 ٢در طول اين . به دست و پا افتادن سازند حداقل محبور به عقب نشينی يا

سال چند بار از زبان کارگران آگاه تر شنيده شد که در مقابل زور و قدرت 
سرمايه بايد قدرت متحد کارگری را بسيج کرد و سازما ن داد، چندين بار 

زدند که اگر مطالبات ما محقق نشود،  دکارگران به طور دستجمعی فريا
اين ھا ھمه دستاورد مبارزات اين مدت است اما به . جنبش ما آماده قيام است

پيدا می  خود را ھنگامی ترجمه زمينی کارساز اين دستاوردھا نظر ما تمامی
برنده  بسيار کنند که در جنگ و ستيزھای جاری و آتی کارگران به سالح ھای

و در اتخاذ شيوه ھا و راھکارھای مؤثرتر و کارارتر مبارزه  گردندتر تبديل 
  . عليه سرمايه و دولت سرمايه داری به کار گرفته شوند

يک درس بسيار اساسی مبارزه دو ساله اين است که اگر ما می توانيم با 
، اعمال قدرت متحد خويش در سطحی محدود و در چھارديواری يک کارخانه

را مجبور به عقب نشينی داری سرمايه  ھای تخونريزترين دول يکی از
سازيم پس با سازمانيابی متحدتر، آگاه تر و گسترده تر اين قدرت، با توسل به 

چه  نيروی پيکار توده ھای ھر چه بيشتر و عظيم تری از طبقه خود، با ھر
مطالبات خويش می توانيم عقب نشينی ھای  نمودن پيکار حول تحققسراسری 

تر و عظيم تری را بر صاحبان سرمايه و دولت آن ھا و بر بسيار سھمگين 
کارگران الستيک  روند مبارزات دو ساله. کل نظام سرمايه داری تحميل کنيم

عمالً و به دور از ھر نوع لفظ پردازی به بسياری از سؤاالت و  البرز
اگر . داده است شفاف پاسخ نيز سنديکاليستیرايج ابھامات و ايرادگيری ھای 

می توانيم دولت سرمايه را زير فشار قرار دھيم و او را واردار کنيم که ما 
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تھيه مواد اوليه مورد نياز روند کار کارخانه را به دوش گيرد، پس می توانيم 
ھمين دولت را مجبور نمائيم که مواد اوليه و مصالح توليد را به جای تحويل 

ر اختيار شورای به ھيأت مديره منصوب خود به صورت کامالً رايگان د
قادر است  توده ھای طبقه مااگر فشار قدرت مبارزه . کارگری ما قرار دھد

دولتمردان سرمايه را به انتقال مالکيت کارخانه از بخش خصوصی به دولتی 
الی يمجبور کند، با ھمين قدرت می توان ھمين دولت را مجبور ساخت که است

. ی کار و توليد را ھم تحمل نمايدتام و تمام شورای کارگری ما بر برنامه ريز
اگر توليدات کارخانه مورد نياز جامعه است پس ما از طريق شورای خويش 
بسيار بھتر می توانيم در شور و مشورت با ھمزنجيران مان در سراسر 

 ٢مبارزات . کشور چگونگی مصرف اين توليدات را برنامه ريزی نمائيم
رھا و حصول ھمه اين موفقيت ھا ساله ما نشان داده است که ھمه اين کا

نه غيرممکنی اين امور بلکه فروماندگی ، مانع اساسی سر راه. امکان دارد
بسيار زيانبار ما در شناخت قدرت و ظرفيت عظيم پيکار سازمانيافته و متحد 

ما بايد بر اين فروماندگی و احساس عجز و . عليه سرمايه است مانطبقاتی 
مبارزات ما . رين کاری است که بايد انجام دھيماين مھم ت. ضعف غلبه کنيم

نبايد در اينجا متوقف ماند، ما ھنوز ھيچ گره مھمی از مشکالت خويش را حل 
تمامی معضالت تا کنونی ھمچنان بر سر شرائط کار و زندگی ما . نکرده ايم
 به نظر ما. بايد برای مبارزات بيشتر و خيزشی نيرومندتر آماده شويم. خرابند
ھمچنان  ک تصرف کارخانه و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و توليدتدار

تنھا راھکاری است که می تواند بستر درست تمرکز قوای طبقاتی ما برای 
ادامه پيکار و اعمال قدرت واقعی مان عليه سرمايه و دولت سرمايه داری 

اشکال بايد در اين راه گام برداريم زيرا در اين گذرگاه است که ھمه  .باشد
تالش و مبارزه و چاره انديشی، محتوای زمينی ضد سرمايه داری پيدا می 
کند و طی ھر گام آن امکان برپائی سنگری نيرومندتر را برای اعمال قدرت 

تدارک . مؤثرتر و جنگ نيرومندترعليه سرمايه در پيش روی ما قرار می دھد
  :تصرف کارخانه يعنی اينکه

را با مشارکت ھمه آحاد ھمزنجيران شورای ضد سرمايه داری خويش  - 
  . مان بر پای داريم

تک تک ما کارگران عضو شورا به راه افتيم و با ساير ھمسرنوشتان  - 
 خويش در ھمه مراکز کار و توليد ديگر به گفتگو بنشينيم

از توده عظيم چند ميليونی کارگران کارخانه ھای ديگر در معرض  - 
ست به تشکيل شوراھای ضد سرمايه اخراج بخواھيم که آنان نيز بسان ما د

 .داری خويش بزنند
ھمه شوراھای متشکل از ھمه کارگران در خطر اخراج و بيکارسازی   - 

 از درون شوراھای ضد سرمايه داری خود دست در دست ھم گذارند
با تشکيل شوراھای ضد سرمايه داری کارگران کارخانه ھای در   - 

زنجيران مان در نفت، برق، معرض تعطيل دست در دست ھم به سراغ کل ھم
آب، حمل و نقل، مدارس، بيمارستانھا، اتوموبيل سازی ھا، الستيک سازی 
ھا، نساجی ھا، کشت و صنعت ھا، مزارع، فروشگاھھا، پست و مخابرات، 

 .کشتی سازی ھا و کل مراکز کار و توليد ديگر برويم
پراکنده  ھمه ما بردگان مزدی سرمايه عليه سرمايه متحد گرديم و قدرت  - 

طبقاتی مان را از درون شوراھای ضد سرمايه داری خويش به قدرتی متحد و 
 .يکپارچه تبديل کنيم

در متن اين تالش ھا، مبارزات، ھمدلی ھا و ھمصدائی ھا قدرت الزم  - 
برای تصرف کارخانه ھا را پيدا کنيم و ھر ميزان اين قدرت متحد شورائی 

آن کارخانه و ھمه مراکز کار و ضد سرمايه داری را برای تصرف اين و 
 .توليد در حال تعطيل به کار گيريم

با توسل به اين مبارزه و اين نيروی متشکل و متحد شورائی و ضد  - 
سرمايه داری، دولت سرمايه را مجبور سازيم تا کليه مواد خام و وسائل نيم 
ساخته و ھمه مايحتاج روند کار و توليد کارخانه ھا را به صورت کامالً 

  .رايگان و بدون پرداخت ھيچ ريالی در اختيار ما قرار دھد

ھمراه با مبارزه برای برپائی شوراھای ضد سرمايه داری توده ھای  - 
کارگر در ھمه مراکز کار و توليد و در روند اين مبارزات و دستاوردھايش، 
چگونگی توزيع محصوالت کار و توليدمان را برنامه ريزی کنيم و اين 

 .را به معرض اجراء گذاريم برنامه ريزی
از درون شوراھائی که بر پای می داريم و بر متن مبارزات روزمره  - 

شناخت . خود آگاھی طبقاتی و ضد کار مزدی خويش را گام به گام بسط دھيم
شفاف واقعيت سرمايه داری، شناخت عميق استثماری که می شويم، شناخت 

را سالح آگاھی طبقاتی  سرنوشت کار و توليد و محصول اجتماعی کارمان
 .بيشتر و بيشتر طبقه مان عليه سرمايه داری سازيم

ھر نوع کشمکش و جنگ و ستيز عليه دولت سرمايه داری را با مبارزه  - 
ھمه چيز را از ورای . عليه استثمار و بی حقوقی و ستم سرمايه عجين کنيم

 . بريممبارزه ضد سرمايه داری و برای نابودی نظام بردگی مزدی به پيش 
مشت رسوای سنديکاليست ھا را رسواتر سازيم و نقش رفرميست ھای   - 

سنديکاساز را در منحرف نمودن و به سازش کشاندن و به گورستان بردن 
مبارزات توده ھای طبقه مان افشاء کنيم، بر سر آن ھا فرياد زنيم که خود را 

کنند و برای به کنار کشند، طوق عبوديت سرمايه را از دست و پای خود باز 
 .ھميشه دست از سر جنبش طبقاتی و ضد سرمايه داری ما بردارند

تدارک تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل يعنی پرداختن به ھمه امور باال،  
يعنی سازمان دادن يک جنبش نيرومند ضد سرمايه داری، جنبشی که در 

حميل ھمان حال، ھمراه با پيشروی در تمامی حوزه ھای ياد شده برای ت
مطالبات ضد سرمايه داری توده ھای طبقه کارگر بر نظام سرمايه داری 

جنبشی که کل اين جنگ و جدل ھا را فقط و . پيکار می کند و به پيش می تازد
فقط بستری و ابزاری برای نيرومندتر کردن، سازمان يافته تر کردن، آگاه تر 

اعمال قدرت مؤثرتر ساختن، افق دار تر نمودن و کسب امکانات بيشتر برای 
در دل اين پيکار ھر ميزان توان متحد و متشکل . عليه سرمايه تلقی می کند

موجود خود را برای تحميل مطالبات روز توده ھای کارگر عليه سرمايه و 
سرمايه داران و دولت سرمايه داری به کار می گيرد و در ھمين ر استا برای 

  . نابودی نھائی سرمايه به پيش می تازد

  ! ھم زنجيران

تدارک تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل در گرو پرداختن به ھمه اين 
ھمه اين ھا فقط و فقط لحظه و لحظاتی از مبارزه ما . اشکال مبارزه است
اين کارھا ھمان گونه که به کرات گفته ايم بسيار سخت  عليه سرمايه اند،

شده اند و ھمه و ھمه  ھمه راھھا تجربه. است، اما راه ديگری در پيش نيست
گزينش اين راه در مقابل راھھای ديگر گزينشی . به شکست منتھی گرديده اند

ميان ھموارسازی راه زندگی در يک سوی و تسليم شدن به مرگ و نابودی 
اگر ما با . يک چيز را فراموش نکنيم. فاجعه بار حتمی در سوی ديگر است

ی را دستور کار روز جنبش خود سرمايه داری نجنگيم و نابودی سرمايه دار
نکنيم، سرمايه داری بسان ھميشه و آنچنان که سرشت اوست با ما خواھد 
جنگيد و ساقط نمودن باز ھم بيشتر و بيشتر و کوبنده تر ما از ھستی را حتما 

تا  .ما ھيچ چيز نداريم که از دست دھيمبايد خطر کنيم، . به پيش خواھد برد
مبارزه ما بايد شورائی و . رزه نموده ايمامروز به صورت مستمر مبا

  .سراسری و ضد سرمايه داری به پيش رود

 حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم 

برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه ھای در حال 
  تعطيل را به تصرف خود در آوريم

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٧دی  ٢٨
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 »ولوو«ر باره چند نکته د
  .کارگر را اخراج کرده است ۶٠٠٠ماه اخير  ۴ولوو فقط در طول  - 
اليف ميليون کرون سوئد حقوق و مزايا به آقای  ١٨ ھمزمانولوو  - 

ھمی از اين بخش م وا. مدير عامل شرکت پرداخت کرده است يوھانسون
  .تريزی بسيار موفق خود برای اخراج کارگران اس حقوق را مديون برنامه

کارگر را بيکار کرده  ۶٠٠٠و در ھمان روزھائی که  ٢٠٠٨ولوو در سال  - 
ميليارد کرون  ٣٢است در تراز ساالنه خود که چند روز ديگر انتشار می يابد 

  . سوئد سود ثبت کرده است
  . ميليارد کرون سود داشته است ٣۴بيش از  ٢٠٠٧ولوو در سال  - 

کت را نسبت به سال قبل از پاداش مديرعامل شر ٢٠٠٧ولوو در سال  - 
  . ميليون کرون افزايش داده است ۵يا به بيان ديگر قريب % ۶۵به % ۴٠

ً حدود  ٢٠٠٧ولوو در سال  -  ميليون کرون حقوق و پاداش به مدير  ٢٢جمعا
  .عامل شرکت پرداخت کرده است

قرن پيش تا امروز ھر سال شمار قابل توجھی از  ٩٠ولوو از شروع دھه  - 
ا اخراج کرده است و ھمزمان سود ساالنه خود را از چند ميليارد کارگران ر

  . کرون در سال تا چند ده ميليارد کرون باال برده است
  ٢٠٠٩ژانويه 

 

 بيکاری هزار کارگر ديگر در قزوين
سرمايه داران صاحب کارخانه ھای شھر 
صنعتی قزوين اعالم داشته اند که در چند روز 

را اخراج خواھند  کارگر ١٠٠٠آينده بيش از 
قزوين از جمله حوزه ھای صنعتی مھمی . کرد

است که مالکان واحدھای مختلف صنعتی آن در 

طول سال ھای اخير به طور مکرر دست به 
. کار اخراج و بيکارسازی کارگران بوده اند

کارخانه ھای نساجی، توليد روی و ساير مراکز 
 و کار و توليد اين منطقه در اين سال ھا شمار
بسيار زيادی از توده ھای کارگر را از ھر نوع 

ممر معيشتی محروم ساخته و به کوير خشک 
  . بيکاری و گرسنگی پرتاب کرده اند

  ١٣٨٧دی  ٢۶

  
  

 کارگران ساختمانی، دنيای درد و فرياد
 ١٠در کنار بنای نيمه کاره يک ساختمان « 

طبقه و چندين تل بزرگ سيمان و ماسه و آجر و 
مانی ديگر انسان ھائی نشسته اند مصالح ساخت

که نامشان را نمی دانم اما معلوم است که ھمگی 
دست ھا پينه بسته و . کارگران ساختمان ھستند

ترک خورده، قيافه ھا فرسوده و لھيده، آنچنان 
. که با سن و سال افراد ھيچ جور نمی آيند

دوربين در دست به آنان نزديک می شوم، يکی 
او می گويد . فت می کنداز آنھا فوری مخال

ما را از نان خوردن ! جوان اين کار را نکن
با تعجب به وی نگاه می کنم و می ! نيأننداز

مگر چه ! پرسم چرا بايد از نان خوردن بيأفتيد؟
کار کرده ايد؟ يکی از آن ھا می گويد ما کاری 

اما اين دولت . نکرديم، شما ھم کاری نمی کنيد
دو روز ديگر می آيند به ھمه چيز گير می دھد، 

و می گويند چرا عکس گرفتيد؟ بعد ھم چندتا 
تھمت رديف می کنند و به دنبال آن معلوم نيست 

  که در کجا سر در بياوريم؟ 

دوربين را در جيب می گذارم و از مشکالتشان 
 ١۶سال دارم،  ٢٣اولی می گويد . می پرسم

سال درس خوانده ام، کارگر ساده ھستم، با 
ختمانی و حمالی ھزينه روزانه ام را کارھای سا

در می آورم، نه بيمه ای دارم، نه بابت سختی 
کار چيزی می گيرم، نه از ھيچ تضمين شغلی 
برخوردارم، ھيچ چيز برای دلخوشی و اميد 

  . ندارم

ساله ام، تمام عمرم  ۴٠کارگر دومی می گويد 
. در يک کارخانه کار کردم و استثمار شدم

از آن . ديد و من بيکار شدمکارخانه تعطيل گر

روز تا حال به ھر کجا می روم و تقاضای کار 
می کنم جوابم می دھند که برگرد آنجا که در 
جوانی کار کردی، ما کارگر پير نمی خواھيم، 
االن بايد در سوز مرگبار سرما نگھبانی اين 

  . مصالح را بدھم و چند تومانی مزد بگيرم

کارگر . اه افتادمپس از اين گفت و شنودھا به ر
« : او گفت بنويس که. اولی به طرفم آمد

دردھای ما کارگران با سيمان مدفون شد و برای 
 ٢٣جوان » نبش قبر فرياد را به ياری می طلبيم

ساله با گفتن اين حرف اشک در چشمان گرداند 
  . و به سر جای خود باز گشت

  ١٣٨٧دی  ٢۶

  ) نقل به مضمون( آژانس خبر : منبع

  

 کارگر را اخراج کرد ۴۵خانه کشتی سازان اروندان کار
اين کارخانه . کارخانه کشتی سازان اروندان در استان خوزستان قرار دارد

است و ھر بخش جمعيت زيادی » تعميرات« و » ساخت« شامل دو بخش 
کارگر تعميرکار در صبح يکی از روزھا  ۴۵. کارگر را استثمار می کند
ارد ساختمان کارخانه شوند بدون ھيچ اطالع قبلی با زمانی که می خواستند و

کارگران در پشت درھای . درب بسته و قفل شده محل کار مواجه گرديدند
بسته اجتماع کردند اما صاحبان سرمايه برای آنان پيام دادند که ھمگی اخراج 

کارخانه کشتی سازان در طول چند !! شده و حق ورود به کارخانه را ندارند
 ۴۵زمزمه اخراج . کارگر را اخراج نموده است ١۵٠ر بيش از سال اخي

کارگر نيز از چند روز پيش بر سر زبان سرمايه داران جاری بوده است اما 
آنان بدون ھيچ گفتگو با ھيچ کارگری و بدون احساس نياز به ھيچ نوع اطالع 

بستن درب وروی . قبلی يک بار تصميم خويش را به اجراء می گذارند
ه و اعالم خبر اخراج مانند پتکی کوبنده و مرگ آور بر مغز کارگران کارخان

ھمه شوکه شدند . فرود آمدد
و خواستار تشکيل جلسه ای 
با حضور مدير شرکت 
گرديدند، اما سرمايه داران 
تقاضای آنان را با اعزام 
قوای سرکوب و صدور 
دستور متفرق شدن پاسخ 

شمار زيادی از . گفتند
حدود کارگران اخراجی 

. سال است که در اين شرکت به وحشيانه ترين شکلی استثمار شده اند ٣٠
. آنچه اينان در طول ھمين چند سال اخير توليد کرده اند سر به آسمان می سايد

 ،ساخت دو فروند پاسگاه شناور، اندازی داك شناورھزار تنی  نوسازی و راه
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تعمير كاتاماران  ،یاندازی سه فروند لندينگ كرافت فوالد  تكميل و راه
، ١١٠نگين ناصر  ،زمردتعمير فيروزه، بازسازی برليان،  ، تعميرطاووس
خرداد، بارج  ١٥ھای سار،   ، بھزاد، قايق ٣، ناصر ١دريادالن ،  ٢سياوش 
فراوان توليدات و تعميرات عظيم ديگر که انجام داده ، قايق صدف و ٥٠١٩

ويش را صرف توليد سرمايه کارگر اخراجی کل سال ھای زندگی خ ۴۵. اند

و سود سرمايه داران ساخته اند و اينک در روزھای آخر عمر بدون ھيچ ممر 
اين رسم نظام بردگی . معيشتی به ديار گرسنگی و مرگ پرتاب می شوند

  . مزدی است

  ١٣٨٧دی  ٢۶

  

 تعطيلی پی در پی صنايع اردبيل و بيکاری عظيم کارگران
ر در استان ی زيھاتا لحظه حاضر کارخانه 

اردبيل به کلی تعطيل شده اند و يا بخش اعظم 
  . کار و توليد خود را متوقف ساخته اند

نساجی بزرگ سبالن پارچه، لبنيات تاراسبالن، 
آرتاويل تاير، گلدشت سبالن، آذرکولش، 

آرتا  آرتاالکترونيک، آرتا موکت، آرتا الياف،
سيمرغ، خورشيد صبح، سيب زمينی سحر، آب 

کو، کود ماکرو، زردکود، پويا حرير معدنی مس
مغان، مجتمع گاز مايع صنعت، ارس وش، 
بابک، آذروش، مغان، آناھيتا، ارس سيکلت، 
راش الماس، تعاونی الزھرا، نساجی قزل بافت، 
شکوفه بافت، کوثر، چندين واحد مصرف کننده 

پتروشيمی، واحدھای متعدد بسته بندی چای و 
چک ديگر در بيش از چند ده واحد صنعتی کو

  . اين زمره قرار دارند

نيز  ۵٠کارخانه ھای باال که شمار آن ھا از 
باالتر است حدود نيمی از کل صنايع استان 

اين واحدھا بيش از . اردبيل را تشکيل می دھند
ھزاران کارگر را اخراج کرده و خود و خانواده 
ھايشان را در برھوت بيکاری سرگردان ساخته 

ترده و بدون مھار موج بسيار گس. اند
بيکارسازی ھا کابوس وحشت را در در ھمه جا 
. در مقابل چشم کارگران شاغل قرار داده است

ھيچ کارگری به ادامه اشتغال خويش در فردا 

مطمئن نيست و سايه رعب و وحشت و نوميدی 
جمعيت . ھمه را در کام خود فرو برده است

عظيمی از کارگران در حال اخراج و در 
ماه  ٨ماه ھا و گاه بيش از  بيکاریمخاطره 

. است که ھيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده اند
موج  .فرياد اعتراض و مبارزه ھمه جا بلند است

خشم و عصيان کارگران ھر روز از روز پيش 
مبارزات تاکنونی آنان به . شعله ورتر می شود

ھيچ کجا نرسيده است و ھمه در جستجوی 
ه پيکار، تضمين راھھای مؤثرتر برای ادام

  . اشتغال و حصول مطالبات خود می باشند

  ١٣٨٧دی  ٢۶
  

 اخراج کارگران آرتيال ارتوپد در سنندج
کارخانه آرتيال ارتوپد در شھر سنندج قرار 

اين واحد صنعتی توليد کننده وسائل . دارد
جراحی و مصالح مورد نياز ارتوپدی است و 

مايه سر. کارگر را استثمار می کند ١٨٠حدود 
 ٢۵داران صاحب شرکت در روزھای اخير 

آنان دليل اخراج .کارگر را اخراج کرده اند
کارگران را فقدان قدرت رقابت محصوالت 

کارخانه با کاالھای مشابه وارد شده از کشور 
سطح دستمزد اين کارگران که . چين می دانند

ً دارای تحصيالت باال می باشند بسيار  عموما
ارشان سخت و فشار شرائط ک. پائين است

با ھمه اين ھا . استثمار آنان بسيار باالست
سرمايه داران از سودھای کالنی که می برند 

آنان راه افزايش سودھا را اين . ناخشنود ھستند

کارگر را  ١٨٠کارگر از کل  ٢۵ديده اند که 
اخراج کنند و تمام کار اين جماعت اخراج شده 

  . ار سازندرا بر دوش ھمزنجيران شاغل آن ھا ب

  ١٣٨٧دی  ٢۶

  

  

 مرگ جنايتکارانه دو کارگر توسط سرمايه
زاھد صالحی و برادرش بختيار صالحی دو 
برده مزدی نفرين شده نظام سرمايه داری بودند 
که زير فشار فقر و گرسنگی از روستای 
خامسان شھر کامياران به سوی تھران فرار 
کردند تا شايد جائی برای فروش نيروی کار 

آنان . يش و يافتن لقمه ای نان پيدا نمايندخو
روزھا به کار ساختمانی می پرداختند اما با 
وجود کار شاق و طاقت فرسا و روزانه کار 
مرگبار و طوالنی قادر به پرداخت اجاره بھای 

زاھد . ھيچ خانه يا سرپناھی برای خويش نبودند
و بختيار به ھمين دليل و زير فشار کمی دستمزد 

ھای بدون ھيچ مرز و محدوده سرمايه  و سبعيت
داران مجبور می شدند که شبھا را در ھمان 
ساختمان محل بيگاری و استثمار ھولناک 

اين دو کارگر در يکی از . خويش بيتوته نمايند
شب ھا به دليل طغيان موج سرما به درون 

آنان . اطاقک يک ماشين اسقاطی پناه می برند
قداری ذغال چوب تقال می نمايند تا به کمک م

آشيانه محقر خود را گرم نمايند و سپس زير 
. فشار سختی کار روزانه به خواب می روند

ساله ھيچ گاه از  ٢٢ساله و بختيار  ٣٠زاھد 
زيرا تراکم سنگين گاز . خواب بيدار نمی شوند

. کربنيک به ھنگام خواب جان آنان را می گيرد
ر زاھد و صالح مثل ميليون ھا کارگر ديگر د

آستانه سوداندوزی وحشيانه سرمايه داران از 
صاحبان سرمايه، دولت . زندگی ساقط گرديدند

سرمايه داری و کل نظام بردگی مزدی قاتل 
مستقيم اين کارگران و ميليون ھا ميليون ھم 

  . سرنوشتان آن ھا می باشند

  ١٣٨٧دی  ٢۶

  

 اخراج کارگران بيمارستان در سوئد
ر منطقۀ ھودينگه و بيمارستان کارولينسکا د
قرار دارد و يکی از  سولنا در شھر استکھلم

بزرگترين بيمارستان ھا و مراکز درمانی سوئد 

می باشد شورای استانی استکھلم از مدت ھا 
پيش اعالم داشته بود که ھزينه بيمارستان را 

تصميم شورای استانی در . کاھش خواھد داد

ئی امتداد مستقيم اجرای سياست ھا و طرح ھا
قرن پيش تا امروز  ٩٠است که از شروع دھه 

توسط دولت ھای سوسيال دموکرات و يا راست 
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به اجرا در آمده  تر سرمايه يکی پس از ديگری
بر اساس اين طرح ھا شمار تخت ھای . است

بيمارستانی تا حدود نصف کاھش يافته است و 
تعداد پرستاران و کارگران درمان تا زير مرز 

مطابق تصميم اخير . است پائين رفته% ٧٠
کارگر اين  ٩٠٠شورای استان استکھلم 

. بيمارستان کار خويش را از دست می دھند
کارگر را در قبال افزايش  ٩٠٠سرمايه داران 

ميليون کرون به سود صاحبان  ۴۵٠سالی 
اتحاديه کارگری مثل . سرمايه قربانی ساختند

ھميشه در کنار سرمايه داران و دوش به دوش 
مردان سرمايه برای تحميل اين بيکارسازی دولت

به ھر دسيسه و ترفندی  ھا بر توده ھای کارگر
مسؤالن ديوانساالری اتحاديه پس . دست يازيد

از ادای دين به سرمايه داران با وقاحت بسيار 
کم نظيری اعالم کردند که کارگران شاغل باقی 

کارگر  ٩٠٠مانده بايد تالش کنند تا کل بار 
وقاحت سران اتحاديه . به دوش کشند اخراجی را

ھا اصالً از بيشرمی و دريدگی سرمايه داران 
   .کمتر نيست

  ٢٠٠٩ژانويۀ 

  

 .کارگر را اخراج می کند ١٨٠٠ Assa Abloyتراست قفل سازی 
يک تراست  Assa Abloyشرکت صنعتی 

عظيم توليد قفل در دنيا می باشد که بخش اعظم 
. وئدی تعلق داردسرمايه آن به سرمايه داران س

اين شرکت چند ماه قبل اعالم داشته بود که زير 
 ١٢٠٠فشار موج بحران جاری سرمايه داری 

شمار کارگران . کارگر را اخراج خواھد کرد
 ١٨٠٠محکوم به اخراج و بيکارسازی اينک تا 

 Assa Abloyتراست . نفر افزايش يافته است
کارگر را در سطح جھان  ٣٠٠٠٠ بيش از
نفر را  ١۵٠٠از اين ميان . می کند استثمار

 Johan. کارگران سوئدی تشکيل می دھند
Molin.  مدير اجرائیAssa Abloy  می گويد

که شرکت متبوعش با ھدف تالش برای حفظ 
سودھای عظيم تا کنونی و بر اساس يک برنامه 

ريزی حسابشده برای امتناع از تحمل عوارض 
د و يک ميليار بحران، قصد دارد که حداقل

ميليون کرون سوئد صرفه جوئی نمايد و  ١٨٠
اين صرفه جوئی از محل اخراج توده ھای 

 Johan Molin. کارگر صورت خواھد گرفت
در تدارک  Assa Abloyتوضيح می دھد که 

. اجرای يک طرح گسترده تعديل ساختاری است
 ١۵خطوط کلی اين طرح آن است که حدود 

ست در واحد بزرگ صنعتی متعلق به اين ترا
کشورھای اروپائی تعطيل شود در حالی که 
ميزان توليد ساالنه کنسرن به ھيچ وجه دچار 

منظور مدير اجرائی . ھيچ کاھشی نخواھد گرديد
 Assaتراست . شرکت بسيار روشن است

Abloy  با تعطيل اين مؤسسات کليه کارگران

دارای ميزان باالتر دستمزد را برای ھميشه 
رکز پيش ريز سرمايه تم. اخراج خواھد کرد

ھايش را بر حوزه ھای دارای ارزان ترين بھای 
فشار، سرعت و . نيروی کار قرار خواھد داد

. شدت و سختی کار را ھمه جا باال خواھد برد
شدت استثمار نيروی کار را به اوج خواھد 
رساند و در يک کالم با اعمال ھمه شيوه ھا و 
ه راھکارھای سالخی ھر چه ھولناک تر تود

ھای کارگر از کاھش سود سرمايه جلوگيری 
  . خواھد کرد

   ٢٠٠٩ژانويۀ  

  

  

 »خط فقر« و بحث  سرمايه
ميليون انسان  ١۴بانک مرکزی ايران از وجود » آماراقتصادی«فصل نامه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ديگر سرمايه داری کارش اين است که چھره اين دوزخ سياه ماالمال از 
جمله چند ميليارد دوزخيان داغ چرک و خون را در انظار بزک کند و از 
آن را انسان ھای غيرفقير و البد  لعنت خورده و در منجالب فقر فروغلتيده

  . معرفی کند!! ثروتمند و مرفه

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

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

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

تومان برای يک خانوار  ٢٩٢٠٠٠تومان برای ھر نفر و بدين سان  ٧٣٠٠٠
ی است که » خط فقر«% ۶۵اين رقم فقط . نفری تعيين و تعريف شده است ۴
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مفصل بخواند بانک جھانی تعيين کرده است و ھر کسی می تواند خود حديث 
اما آيا معضل به ھمين جا و با خواندن داستان مفصل از اين . از اين مجمل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ای کارگر دنيا حتی اگر در جاھايی نانی برای خوردن ھمه توده ھ. فقر ھستند
ً از فشار گرسنگی در آمان باشند، حتی اگر  داشته باشند، حتی اگر عجالتا
ديکتاتوری ھار و حمام خون ھای مداوم سرمايه ارکان حيات آنان را لحظه به 

لحظه نلرزاند، حتی اگر برق سرنيزه نيروی سرکوب و سايه مخوف ترين 
آری حتی در اين صورت ھم باز درباتالق  ر سرشان سنگينی نکند،زندان ھا ب

بی حقوقی ھای مطلق سياسی، اجتماعی و انسانی ناشی از وجود شيوه توليد 
انسانی که فاقد ھر نوع حق . سرمايه داری و نظام کارمزدی غوطه می خورند

دخالت در سرنوشت کار و توليد و تعيين سرنوشت زندگی خويش است، 
انسانی که ھمه چيز زندگی و زنده . سخت فقير، درمانده و مفلوک استانسانی 

شاغل بودن و نبودنش، نوع کاری که انجام می دھد، نوع  بودن و نبودنش،
محصولی که توليد می کند، سرنوشت کار و توليدش ، سليقه زندگی کردنش، 
نوع مصرفش، مالک و معيار اجتماعی زندگی اش، نوع انديشه اش و به 

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

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

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

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

اين خط ھمان خط وجود . ستفقر در جامعه سرمايه داری بسيارروشن ا
در . طبقات اجتماعی است، جايی که کارگر را از سرمايه دار جدا می کند

. اينجا بحث بر سر فقيربودن و نبودن انسان ھا به صورت تک تک نيست
طبقه ای که : بحث درباره وجود دو طبقه اجتماعی متضاد و متخاصم است 

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

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

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

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

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

 

 

 



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

 
١٦ 

  ١٣٨٧ بھمن ٤ جمعه      ٣٩ سال اول ـ شمارٔه 

 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده می شوند ھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و
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

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی 
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

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

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
پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای . ين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جستعلت ھای به نتيجه نرسيدن ا

ن ھجوم بی گام اول برای عقب نشاند. 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 . امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر است

دربخشی ازجھان محرومند و، 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
که خود شرط الزم مقاومت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی  - از آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن

  . رگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آن استنه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبقه کا - است

نفس طرح ھرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به . اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران  طلب کارگران. 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 . بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند. اخت نشده برآورده کننداز محل ھمين کار پرد

م ثروت جامعه ايد تمالحظه 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
ر حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشو

  . تدوين کرده ايم

  :مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠انه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد حداقل دستمزد ماھ -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
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . اخت شودسال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرد ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . ل درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھددولت ھر سا -  
  . 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
  . د از مھد کودک رايگان استفاده کنندتمام مردم باي -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -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

  . نان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندز -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . دانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردتشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزا -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

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

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  



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

 
١٧ 

  ١٣٨٧ بھمن ٤ جمعه      ٣٩ سال اول ـ شمارٔه 

  
  

  !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

  
هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .گردد می
   

  :اطالع ھمه برسانيدآدرس سايت را به 
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

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

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


