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 :اين شماره در

  ٢ص چرا کارخانه ھا تعطيل می شوند و ما چه بايد بکنيم؟ ـ
  ۵ص سرمايه و شالق بر گرده فعالين کارگری ـ
  ۵صه آھن سوئد در وحشت از دست دادن کار کارگران را ـ
  ۵ص ھمدستی اتحاديه کارگری و فرماندار کاليفرنيا عليه کارگران ـ
 »گربه وحشی«رما در اخراج رھبر ارفھمکاری اتحاديه کارگری و ک ـ
  ۶ص
  ۶ص اروندان اخراج شدند ٢ان کارخانه کليه کارگر ـ
 ۶صدر کارخانه ژالتين  ھفت ماه کار بدون حقوق ـ
  ٧ص ماه کار بدون حقوق ۴کارگران پوشينه بافت و  ـ
  ٧ص ماه کار بدون حقوق ٩کارگران شھرداری انديمشک و  ـ
  ٧ص اعتصاب می کنند ايرانسراسر  معلمان ـ
  ٨ص در انگليس» مينی مينور کاولی«کارگر در  ٨۵٠اخراج  ـ
  ٩ص تختخوابی تھران ١٠٠٠ پرستار در بيمارستان ٣۵خطر اخراج  ـ

  ٩ص کارگر از کارخانه ھای چينی و کاشی کرد ٢٠٠اخراج  ـ
  ٩ص اجتماع اعتراضی کارگران بازنشسته در مقابل مجلس سرمايه ـ
  ٩ص کارگر را اخراج می کند ١٠ ٠٠٠جنرال موتورز  ـ
  ١٠صپيروزی کارگران استکھلم به ھمۀ کارگران  پيام ـ
 ١١ص !!»اتباع بيگانه غيرمجاز« ـ
  ١٢ص گفتگوی يک خبرنگار با يک کودک کار ـ
  ١٢ص کارگر بيکار شدند ۴٨١ال تعطيل و کارخانه پارس مت ـ
  ١٢ص م سه ماه است که حقوق نگرفته اندکارگران چرم اعظ ـ
  ١٣ص سازمان تأمين اجتماعی يا مرکز چپاول دستمزد کارگران ـ
 ١٣ص ماه کار بدون حقوق ٣کارگران شھرداری برازجان و  ـ
  ١٣ص احضار فعالين سنديکاليست به دادگاه سرمايه ـ
  ١۴ص کارگر ايران خودرو توسط سرمايه ٣قتل  ـ
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 چرا کارخانه ها تعطيل می شوند و ما چه بايد بکنيم؟
در طول سال ھای اخير به طور مکرر و شايد ھم ھر روز شاھد تعطيل شدن 

شمار مراکز کار و . اين و آن واحد بزرگ، متوسط يا کوچک صنعتی بوده ايم
توليدی که تا ھمين امروز اخبار تعطيلی آن ھا و بيکار شدن ھمه کارگرانشان 

اين . می گذرد ۶٠٠نامه ھا انتشار يافته است، به احتمال زياد از مرز در روز
رقم با مختصری کم يا زياد از سوی منابع مختلف و نھادھای رسمی دولت 

يک سؤال اساسی در اين گذر آن است . سرمايه داری نيز تأييد گرديده است
لحظه که دليل اين تعطيل شدن ھا چيست؟ چرا اين روند در طی اين سال ھا 

به لحظه تشديد شده است و ھر روز سرعت بيشتری به خود گرفته است؟ 
جستجوی پاسخ اين سؤاالت برای ما مھم است، نه از اين لحاظ که قرار است 
غمخوار صاحبان سرمايه در چگونگی کسب و کار و فزونی و کاھش 

نه از اين بابت که بناست دغدغه سرنوشت صنعت و !!! سودھايشان باشيم
نه از اين روی که گويا !!! اقتصاد کشور را با سرمايه داران تقسيم کنيم رونق

افت و اعتالی توليد و صنعت و بازار در کم و کيف معيشت محقر ما يا حتی 
نه، !!! در ميزان بھای شبه رايگان نيروی کار ما تأثيری خواھد داشت
ما در . کندوکاو پاسخ سؤال باال از بابت ھيچ کدام اين موضوعات نيست

رشد يا کمبود رشد . آرزوی محو آخرين لایر سود سرمايه داران دنيا ھستيم
صنعت نيز نه مشکل ما که مسأله صاحبان سرمايه برای استثمار ھر چه 

وسعت توليد و رونق بازار نيز نه فقط ريالی . مرگبارتر و فرساينده تر ماست
ل فشار حداکثر بر به دستمزد ما نمی افزايد که چه بسا قاتل اشتغال و عام

پاسخ سؤال باال برای ما از اين روی . ھمان بھای نازل نيروی کارمان باشد
مھم و بسيار مھم است که تعطيلی کارخانه ھا عمالً به بستر تعرض ھار و 

ما می خواھيم و مجبوريم . کشنده نظام سرمايه داری عليه ما تبديل شده است
م موج تھاجم سرمايه عليه کار و می خواھي. عليه اين وضعيت مبارزه کنيم

می خواھيم با مقاومت و مبارزه . معيشت و زنده بودن خويش را به عقب رانيم
خود اين موج پر از وحشت و دھشت را يکراست به سوی روند ارزش 

ما می خواھيم طرح و برنامه . افزائی و شريان سود جوئی سرمايه برگردانيم
يرت و آگاھی خود دفع نمائيم و در اين و ترفند سرمايه را با ھشياری و بص

. راستا است که بايد دليل واقعی تعطيل کارخانه ھا را درست کندوکاو نمائيم
  ببينيم که ماجرا چيست؟

سرمايه داران ھمه و ھمه زوزه می کشند که گويا دچار وضعيت مالی بسيار 
را و به خاطر ھمين وخامت اوضاع مالی است که کارخانه ھا !! بدی ھستند

و پرونده سرمايه داران بودن خود را مختومه !! يکی پس از ديگری می بندند
و چه ! اگر به راستی چنين بود چه قدر زيبا و پرشکوه بود!!! اعالم می دارند

اگر چنين . دنيای شاد و پر از سرور و نشاطی را پيش روی ما قرار می داد
ان حيات سرمايه بود معنايش آن می شد که شمارش معکوس در واپسين دم

آغاز شده است و ما کارگران بايد با شتاب حداکثر دست به کار استقرار دنيای 
آزاد انسانی خويش، دنيای عاری از ھر نوع استثمار، ستم، گرسنگی، زندان، 
طبقات و دولت، دنيای آکنده از شادی و آزادی و رفاه و صلح و برابری و 

اما سرمايه داران از . نمی گرديموحدت بر ويرانه ھای اين نظام درنده جھ
ناخن پا تا موی سر، در تمامی تار و پود و بند بند وجود خود دروغگويند، 

شايد در اين شرائط مشخص اين حرف . مشکل آنان وضعيت بد مالی نيست
 .کمی عجيب آيد و شنيدن آن به ويژه از زبان ما باز ھم عجيب تر جلوه کند

که ما بيش از ھمه در مورد بحران جاری نظام اين را به اين دليل می گوئيم 
سرمايه داری و طغيان موج سرکش اين بحران در چند ماه اخير گفته ايم و 
نوشته ايم و حال ممکن است خيلی ھا سؤال کنند که اگر بحران سرمايه داری 
با تمامی قدرت سرکوب خود در حال پيچ و تاب و طغيان است چرا نبايد 

يه داران ايران را باور کرد؟ اين سؤال به حق و بجا وضعيت بد مالی سرما
اين . است اما با يک فراموشی بسياری جدی و تعيين کننده ھمراه است

فراموشی که سرمايه داران ايران فقط در طول اين چند ماه نيست که 
آنان بيش . زنجيروار و روز به روز در حال تعطيل کردن کارخانه ھا ھستند

اين کار را با ھمين سرعت و وسعت امروزی اش انجام از دو دھه است که 

آنان در تمامی اين مدت دروغ گفته اند و ما حتماً . می دھند و دنبال می نمايند
ً دست از سر دليل تراشی ھا و استدالل . به اين مسأله باز می گرديم عجالتا

، ھای پوچ صاحبان سرمايه بر می داريم و به سراغ اقتصاددانان، نمايندگان
فکری، منتقدين سياسی، ژورناليست ھا و اربابان جرايد نظام سرمايه داری 

ھمه اين ھا نيز به طور مکرر در اين زمينه گفته اند، نوشته اند و . می رويم
دروغ ھای اين ھا نه فقط از سرمايه داران کمتر . جنجال بر پای کرده اند

مايه تر نيز می  نيست که در بسياری موارد مضحک تر و ابلھانه تر و بی
« اين ھا در کنار اعالم خبر تعطيلی ھر کارخانه بالفاصله حک مھر . باشد

را به عنوان مھم ترين دليل بسته شدن کارخانه !! »بی کفايتی و سوء مديريت
مطابق استدالل و !!! به اطالع ھمه خوانندگان می رسانند و پايان عمر مؤسسه

ن فقط يک مشت ابله و ديوانه و بی باور اين جماعت، سرمايه داران ايرا
کفايت و اھل سوء مديريت ھستند و اصالً بدبختی طبقه کارگر ايران ھم گويا 
در اين است که کارفرمايان آنان از شم تيز استثمار و سوداندوزی برخوردار 

سخت است بتوان بيش از اين خزعبالت به ھم بافيد و بيش از !!! نمی باشند
اوالً معلوم نيست چرا ھر چه . و جعل واقعيت ھا پرداختاين به وارونه بافی 

آدم احمق و کودن و بی کفايت وجود دارد ھمگی مطابق استدالل اين ھا 
ً اين چه بی کفايت ھا و !!! محکوم شده اند که سرمايه دار بشوند؟ ثانيا

ديوانگان و محجورينی ھستند که به گفته خود ھمين گزارشگران بر سر آدم و 
ه می گذارند و تمامی بانک ھا و دولت و نھادھای دولتی و مراجع عالم کال

ھفت خط نظام سرمايه داری را با يک اشاره ابرو با خود ھمراه می 
ً چرا اينان سال ھای سال که کارخانه يا بنگاه صنعتی و مالی !!! سازند؟ ثالثا

تحت مالکيت خود را در منتھای سودآوری اداره می کنند، در تمامی سال 
ائی که شدت استثمار کارگران را تا کھکشان ھا باال می برند و زمين و ھ

زمان را برای افزايش کوه اضافه ارزش ھا به شالق می بنند، ساليان درازی 
که کمترين حجم سرمايه را با شدت بی مرز استثمار توده ھای کارگر به 

صالً بی کوھساران رفيع سرمايه تبديل می کنند، آری چرا در اين سال ھا ا
کفايت نيستند و مبتال به بيماری سوء مديريت نمی باشند و ناگھان يکشبه يا در 
عرض يک روز و يک ھفته به اين بيماری مزمن مھلک مسری دچار می 

اگر بخواھيم در مورد ابتذال و بی اساس بودن استدالل اين جماعت !!! گردند
ً وقت ھدر دادن باشد و به ھم ين خاطر بھتر است از توضيح دھيم شايد واقعا

خالصه کنيم حرف ھائی که در باره دليل تعطيلی . خير آن چشم پوشيم
کارخانه ھا زده می شود چه از زبان سرمايه داران و چه از قلم اربابان جرايد 
سرمايه داری ھمگی ھيچ و دروغ و بی اساس ھستند، پس بايد به جستجوی 

  . علل واقعی موضوع باشيم

قه سرمايه دار ايران بسان طبقه سرمايه دار ھر کشور دولت سرمايه و طب
ديگر به طور مستمر برای سوداوری ھر چه عظيم تر و طالئی تر سرمايه 

اين حکم سرمايه است و آنان فقط ھمان کاری را انجام می . تالش می کنند
سرمايه اساساً و . دھند که سرشت و اراده و مصلحت بقای سرمايه داری است

شرائطی نمی تواند چنين نباشد، تصور سرمايه بدون اينکه در تحت ھيچ 
لحظه به لحظه در تقالی کاھش ھزينه ھای توليد، باال بردن بارآوری کار، 
افزايش فشار استثمار نيروی کار، رقابت با سرمايه ھای ديگر، تصاحب 
اضافه ارزش ھا و سودھای بيشتر و از ھمين طريق فربه تر و کوه آساتر 

اين امر . اشد، تصوری از ھمه لحاظ بی اساس و ضد واقعی استکردن خود ب
در مورد ھر تک سرمايه اعم از کوچک يا بزرگ، ھر تراست عظيم صنعتی 
و مالی، کل سرمايه ھای يک کشور و باالخره کل سرمايه جھانی صدق می 

آنچه در طول اين چند دھه و به طور اخص در سال ھای اخير در قلمرو . کند
و ارزش افزائی سرمايه ھای بخش دولتی و خصوصی و کالً سرمايه بازتوليد 

در جامعه ايران جريان داشته است ھيچ چيز سوای ھمين روند جبری حيات 
بنياد کار برنامه ريزی طبقه سرمايه . سرمايه داری نبوده است و نمی باشد

دار و دولت سرمايه داری ايران و در ھمان حال توصيه نھادھای عظيم 
ه ريزی سرمايه در سطح جھانی مانند صندوق بين المللی پول و بانک برنام
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جھانی و صندوق تجارت جھانی به سرمايه داران ھر کجا و از جمله ايران آن 
است که ھزينه ھای توليد را تا سرحد امکان پائين آورند، شدت استثمار 

ترين کارگران را به حداکثر ممکن برسانند، از باالترين تکنولوژی و باال
تخصص و مدرن ترين ماشين آالت روز استفاده نمايند، با کمترين نيروی کار 
عظيم ترين حجم محصوالت را توليد کنند و از اين راه احتياج به نيروی کار 

سرمايه ھا را در حوزه ھا و عرصه . را تا آخرين مرز ممکن پائين بياورند
ا بيشترين نياز را دارد، ھائی انباشت کنند که بازار جھانی به توليدات آن ھ

برای رقابت با سرمايه ھا و سرمايه داران و دولت ھای سرمايه داری ديگر، 
برای تسخير جای مناسب خود در بازار و بردن سھم مطلوب در اضافه 
ارزش ھای توليد شده توسط توده ھای کارگر دنيا قراردادھا و موازين 

سرمايه داری را رعايت کنند، مصوب نھادھای بين المللی برنامه ريزی نظام 
به بيان ديگر در چھارچوب تقسيم کار جھانی سرمايه دست به پيش ريز 
سرمايه ھا و انتخاب قلمرو کار و توليد بزنند و بسياری مسائل ديگر که در 

دولت جمھوری اسالمی و . اين جا شايد نياز به تشريح ھمه آن ھا نباشد
ستا تالش می کنند و محور تمامی صاحبان سرمايه در ھمه حال در اين را

برنامه ريزی ھا، طرح ھا، مبادالت اقتصادی بين المللی، قراردادھائی که 
اينکه . منعقد می کنند و نقل و انتقال ھائی که انجام می دھند يک چيز است

موقعيت و مکان سرمايه داری ايران در بازار جھانی سرمايه و در دائره 
ری ھر چه بيشتر استحکام يابد و اين که سھم طبقه تقسيم کار جھانی سرمايه دا

سرمايه دار و دولت سرمايه داری ايران در کل اضافه ارزش ھائی که 
کارگران ايران و دنيا ھر لحظه و ھر روز و ھر سال توليد می کنند بيشتر و 

اين شالوده واقعی، نيروی محرک و سلسه جنبان واقعی تمامی . بيشتر گردد
ی ھا و طرح ھا و دسيسه ھا است و تعطيلی پشت سر ھم اين برنامه ريز

تحقق . مراکز کار و توليد نيز فقط و فقط جزء اليتجزائی از ھمين روند است
اين ھدف نيازمند فرار سرمايه ھا از برخی حوزه ھا به حوزه ھای ديگر 
است، تحقق اين ھدف در گرو تنزل ھر چه موحش تر و جنايتکارانه تر بھای 

است، تحقق اين ھدف در گرو بيکارسازی ھر چه وسيع تر توده  نيروی کار
ھای کارگر و ايجاد رقابت ھر چه مرگبارتر و ھولناک تر در صفوف 
کارگران برای فروش ھر چه ارزان تر نيروی کار خويش است، تحقق اين 
ھدف در گرو اجتناب سرمايه داران از پرداخت دستمزدھا در دوره ھای 

حتی چند ساله است، تحقق اين ھدف در گرو ساقط طوالنی چند ماھه و 
ساختن ھر چه سھمگين تر طبقه کارگر از آخرين دار و ندار معيشتی خويش 

ً به خاطر . به نفع باال بردن منحنی سود سرمايه است در ھمين راستا و دقيقا
تحقق ھمين ھدف کثيف سرمايه دارانه و کارگرکش است که سرمايه داران با 

ری و در چھارچوب سياست گذاری ھای سراسری و ھمدلی و ھميا
شالوده و . استراتژيک دولت سرمايه بسياری از کارخانه ھا را تعطيل می کنند

طرح کلی کار اين است که سرمايه ھا تا جائی که ممکن است، ھر چه بيشتر 
و وسيع تر به حوزه ھای معينی منتقل گردند و متقابالً از پيش ريز آ نھا در 

بخش نفت، پتروشيمی، گاز، صنايع نظامی، . معينی خودداری شود حوزه ھای
مسکن، انرژی ھسته ای، ارتباطات، معادن مس و آھن و فوالد و فلزات 
اساسی، اتوموبيل سازی، برق، تحقيقات اختصاصی پزشکی، توليد دارو، 
تحقيقات فضائی، راه و راه آھن و صنايع حمل و نقل، بنادر، توريسم و برخی 

يک نگاه ساده به . روھای صنعتی ديگر در زمره حوزه ھای اول ھستنداز قلم
مجموعه سرمايه گذاری ھای که در اين قلمروھا خواه از سوی بخش 
خصوصی و خواه دولت صورت گرفته است چگونگی اين رويکرد سرمايه 

محصوالت مختلف صنايع . داری ايران را بسيار عريان ظاھر می سازد
 ۴۶سالح ھای توليد شده در مراکز صنعتی کشور به  نظامی ايران و انواع

مملکت دنيا صادر می گردد و ايران در طول سال ھای اخير به يکی از 
صادر کنندگان مھم سالح در جھان تبديل شده است، سرمايه داری ايران به 

کشور، از جمله برخی ممالک اروپائی و به طور مثال کشور  ٣۶بيش از 
محصوالت پتروشيمی ايران در بازار جھانی . می کند فرانسه اتوموبيل صادر

بخش ساختمان که ھمواره . جايگاه وسيعی را به خود اختصاص داده است
يکی از عظيم ترين و فعال ترين بخش ھای اقتصاد بوده است در طول چند 

سال گذشته دائره سرمايه گذاری ھای خود را از مرزھای داخلی فرا برده و 
رھای امريکای التين و جمھوری ھای آسيائی سابق در بسياری از کشو

در زمينه انرژی ھسته ای . شوروی و ممالک حوزه خليج بسط داده است
سوای پروژه غنی سازی اورانيوم و تدارک بھره برداری از نيروگاه اتمی 

نيروگاه ديگر به طور کامالً جدی و عملی در دستور  ١١تأسيس  بوشھر طرح
صدور گاز به اروپا، گفتگو با دولت روسيه . ی استکار دولت سرمايه دار

از جمله برنامه ريزی ھای » اپک گازی« برای تشکيل انحصار موسوم به 
مھم برای دست اندازی انحصاری نيرومند در اين بخش از توليد و صنعت در 
سراسر دنيا می باشد، سرمايه گذاری ھای کالن و کوه آسا در راھسازی ھا 

خواه در مقياس جھانی از جمله مشغله ھای مدام سرمايه خواه در داخل و 
در زمينه فن آوری ھای پيشرفته مخابراتی و . داران و دولت بوده است

ماھواره ای حجم و عظمت سرمايه گذاری ھا به ميزانی است که ايران تا حد 
سرمايه ھای بسيار . کشور صدر جدول اين حوزه باال رفته است ٨يکی از 

ت و صنعت ھا و صادرات برخی کاالھای سودآور کشاورزی انبوھی در کش
به مناطق مختلف دنيا توسط ھر دو بخش خصوصی و دولتی پيش ريز شده 

در قلمرو توليد دارو حجم انباشت سرمايه بسيار باال بوده است به گونه . است
مصرف داخلی کشور توسط شرکت ھای % ٩۵ای که تا ھمين امروز حدود 

در عرصه فن آوری و تحقيقات پزشکی . انی تھيه می شودسرمايه گذاری اير
با ھدف سوداندوزی ھای انبوه سال ھا است که سرمايه داران و دولت مشغول 

رويکرد صاحبان سرمايه در اين زمينه . پيش ريز بيشترين حجم سرمايه اند
اعم از دولتی و خصوصی تبديل ايران به يک قطب پزشکی مورد رجوع 

دار و ثروتمند در کل خاورميانه و آسيای ميانه و رقابت با مشتريان سرمايه 
   .اروپا و جاھای ديگر است

موارد باال فقط نمونه ھائی از جھت گيری سرمايه داری ايران در اين سال ھا 
در گزينش حوزه ھای خاص سرمايه گذاری و سرازير شدن ھر چه بيشتر 

محاسبات سرمايه داران و . سرمايه ھا به قلمروھای ھر چه سودآورتر بوده اند
. بر اساس حداکثر سودجوئی سرمايه ھا استوار بوده است دولت در اين گذر

اين بخش ھا در شرائط روز در زمره قلمروھائی ھستند که سرمايه داری 
ايران با گزينش حساب شده آن ھا می توانسته است مطلوب ترين و عظيم 

ر طبقه کارگر بين المللی را به ترين مقادير اضافه ارزش ھای حاصل استثما
يک نکته مھم در ھمين گذر آن است که بر خالف . سوی خود سرازير سازد

جار و جنجال ھای پاره ای محافل خواه در لباس راست و خواه چپ يا حتی 
تا جائی که به ! زير عناوين ساختگی ھواداری طبقه کارگر و سوسياليسم

شود، اين رويکردھا و گزينه ھا مصالح ارزش افزائی سرمايه مربوط می 
فقط در ھمين . مطابق الگوی مطلوب سرمايه داری ايران صورت گرفته است

حوزه ھا است که سرمايه ھای ايرانی بيشترين امکان حضور، رقابت، تسخير 
بازار، دست اندازی به ارقام طالئی سود و وسيع ترين مشارکت را در 

به محور اصلی بحث و کارخانه ھای . نداستثمار توده ھای کارگر دنيا داشته ا
ھمه مراکز کار و توليد که در طول اين دو دھه کالً . در حال تعطيل باز گرديم

ً به ورطه تعطيل فرو رفته اند در صنايع و  و در سال ھای اخير خصوصا
توليدات و رشته ھائی از صنعت بوده اند که انباشت سرمايه و تداوم سرمايه 

ای سرمايه داران ايران از سودآوری دلخواه برخوردار گذاری در آن ھا بر
ً برای . نبوده است پيش ريز کوھی از سرمايه در حوزه صنعت نساجی مطلقا

سرمايه داران ايرانی و دولت آن ھا نمی توانسته است باب طبع و وسوسه 
بازسازی کارخانه ھائی که تکنولوژی آن ھا به سال ھای . برانگيز باشد

م و ماشين االت آن ھا به چندين دھه قبل از وقوع قيام بھمن شروع قرن بيست
ھر فرد . تعلق دارد مقبول طبع ھيچ سرمايه دار مفتون سودھای نجومی نيست

يا مؤسسه سرمايه داری و به ويژه دولت سرمايه داران می داند که تمرکز 
يای انباشت در اين قلمرو با توجه به تمامی مؤلفه ھای مسلط بر بازار روز دن

سرمايه داری، قوانين رقابت، ملزومات ھمآوردی با توليدات انگليس و ايتاليا 
در يک سوی و چين و ھنگ کنک و آسيای جنوب شرقی در سوی ديگر 
اصالً کار معقولی نمی باشد و در پھندشت اين رقابت ھای سھمگين با تحمل 
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در ابعاد  ھزينه ھای سنگين سرمايه گذاری نمی توان به شيار دلمه ھای سود
عين ھمين وضعيت در مورد توليد کفش، . نجومی مطلوب اميدوار بود

بسياری از لوازم خانگی مانند يخچال و آبگرم کن و فرش ھای ماشينی و 
تقسيم کار . و مانند اين ھا صدق می کند صنايع چوب، کشتی سازی، الستيک

داری جھانی  جھانی خودپوی و در ھمان حال کامالً برنامه ريزی شده سرمايه
مدت ھا است شرائطی را پديد آورده است که برای ھر بخشی از سرمايه بين 

توصيه می  المللی و سرمايه داری ھر کشوری حوزه ھای معينی را پرسود
کند و حوزه ھای زيادی را از جلوه و چشم انداز سودھای سرشار خالی کرده 

طول اين سال ھا برای  سرمايه ھای متعلق به سرمايه داران و دولت در. است
انطباق خود با کليه الزامات سودآوری حداکثر، يک روند مداوم پااليش را 

. مراد از پااليش در بحث معين حاضر ھمان است که گفتيم. پشت سر نھاده اند
سرمايه ھا به صورت جمعی در تالش بوده اند تا قلمروھای کم سودتر را 

. ھای بسيار پرسودتر پھن نمايندترک گويند و بساط انباشت را در عرصه 
يک بار ديگر فراموش نکنيم که سرمايه رابطه توليد اضافه ارزش، تبديل 
اضافه ارزش ھا به سرمايه، توليد سرمايه ھای کالن تر و کالن تر و ساقط 
ساختن توده ھای کارگر دنيا از ھستی با ھدف غول آساتر و غول آساتر شدن 

ان در ھمه اين سال ھا بر اين روال رفته است سرمايه داری اير. سرمايه است
ميليون نفوس انسانی طبقه  ۵٠و در ھمين راستا خود را فربه تر وفربه تر و 

 . کارگر را نابودتر و نابودتر و باز ھم نابودتر ساخته است

تا اين جا فقط يکی از دالئل اصلی تعطيل شدن کارخانه ھا را توضيح داديم 
ه به حوزه ھای پرسودتر و تبعيت قھری و طبيعی اما سوای رويکرد سرماي

سرمايه داری ھر کشوری از تقسيم کار جھانی سرمايه عوامل ديگری نيز 
دقيقاً از ھمين سرشت و ھمين سنخ در اين راستا تأثير بسيار تعيين کننده داشته 

دھه اخير به صورت مدام  ٣سرمايه داری ايران در تمامی طول . اند و دارند
سرمايه ھای کوچک در ھم ادغام شده . تمرکز را دنبال کرده استيک روند 

اند و استقالل انفرادی خود را به نفع ادغام در ھم و پيش ريز شدن در مقياس 
اين پديده در اصل ناشی از روند ذاتی شيوه توليد . عظيم تر از دست داده اند

و پودش گواه سرمايه داری است و تاريخ حيات سرمايه در تمامی دقايق و تار 
مؤلفه ای که قبالً اشاره کرديم يعنی انتقال  تحقق الينقطع آن بوده است، اما

سرمايه ھا از حوزه ھائی به حوزه ھای ديگر به نوبه خود روند اين ادغام را 
در نظر بياوريد سرمايه ای که قرار است در . تشديد و تسريع می کرده است

س جنوبی و عسلويه يا لوله ھای انتقال حوزه نفت و گاز در مراکزی مانند پار
گاز به کشورھای مجاور پيش ريز شود نمی تواند در حد و حدود و سرمايه 
مورد نياز يک کارخانه کوچک توليد لباس يا کفش يا حتی نساجی و سرمايه 

برای برنامه ريزی چنين پروژه ھای بزرگ صنعتی . گذاری ھای مشابه باشد
الزم است و سرمايه داران مالک مؤسسات سرمايه ھای بسيار انبوھی 

کوچک صنعتی و مالی ترجيح می دھند که بنگاھھای خود را با شوق و ولع 
تمام تعطيل کنند، در ھم ادغام شوند، سرمايه بزرگی را پديد آورند و با 

  . تراست تازه ای که تشکيل می دھند سودھای طالئی مطلوب به چنگ آورند

ول قھری فعل و انفعاالت باال و در واقع روند تعطيل شدن کارخانه ھا محص
کار ذاتی سرمايه در پاسخ به نيازھای توسعه و ارزش افزائی غول آساتر خود 
است، اما سرمايه داران درست در جريان ھمين نقل و انتقال ھا و تحوالت به 
بسياری جنايت ھا، درندگی ھا و شرارت ھای کارگرکش ديگر نيز دست می 

ه بھانه ھای بسيار بی اساس و واھی از قبيل وضعيت بد مالی و توسل ب. زنند
تعويق دستمزدھا ھمه جا با اھداف ياد شده انجام می گيرد اما به عنوان 
توجيھی برای ھمين شرارت ھا و راھکارھای سفاکانه ضد کارگری نيز مورد 

 آنان از اين طريق ابرای ماھھای بسيار طوالنی .بھره برداری واقع می شود
در نظر بياوريد که دستمزد ھر . دستمزدھای کارگران را مصادره می کنند

کارگر رقم بسيار ناچيزی است که کفاف نان روزانه خانواده وی را نمی دھد 
ماه رقم  ۶يا چند ھزار کارگر در طول  ١٠٠٠اما حاصل جمع دستمزدھای 

سرمايه ھنگفتی را تشکيل می دھد که می تواند بخشی از اقالم مورد نياز 
صاحبان سرمايه با شقاوت و . گذاری انبوه جديد سرمايه داران را تأمين کند

بربرمنشی بشرستيزانه خود بدون ھيچ نوع دغدغه و ترديدی اين کار را انجام 
سرمايه به سود می انديشد و بسيار راحت و با حداکثر فراغ بال . می دھند

در آستانه سودجوئی حاضر است بشريت را ھزار ھزار و ميليون ميليون 
تاريخ سرمايه داری، تاريخ لحظه به لحظه ارتکاب . انبوه تر قربانی سازد

  . تمامی اين توحش ھا، جنايات و سفاگی ھا است

کاھش سطح دستمزدھا و وارد ساختن حداکثر فشار بر سطح معيشت و 
امکانات اوليه زندگی توده ھای کارگر نيز يکی از اھداف مھم تبعی روند 

سرمايه داران در جريان انتقال سرمايه . ل سازی کارخانه ھا استتعطي
ھايشان به حوزه ھای جديد و انباشت متمرکزتر سرمايه ھا کليه شيوه ھای 

قراردادھای موقت را . ديگر سالخی نيروی کار را نيز به کار می گيرند
جايگزين استخدام درازمدت نيروی کار می نمايند، از رقابت مرگبار ميان 

وده ھای کارگر بيکار برای يافتن کار بھره می گيرند و سطح دستمزدھا را ت
شرائط کار را ھولناک تر و ھولناک . تا آخرين مرزھای ممکن تنزل می دھند

شدت کار را به بھای افزايش ھر چه بيشتر مرگ و مير . تر می سازند
الم به کارگران باال می برند، بر سختی و سرعت کار می افزايند و در يک ک

يک چيز در . ھر نوع عمل وحشيانه و کارگرکش و ضد انسانی دست می زنند
تمامی اين کارھا معيار و اصل و شالوده و ايمان و اعتقاد و دنيا و آخرت 

اين که يک لایر سود افزون تر به چنگ آرند و اين که . سرمايه داران است
کشت و کشتار و در طريق حصول اين يک لایر سود بيشتر از ھيچ شرارت و 

  . بربرمنشی عليه ھيچ کارگری خودداری ننمايند

نکات باال اشاره ای بسيار گذرا اما در عين حال روشنگر پيرامون دالئل 
آنچه بديھی است اين است که اين تعطيل سازی . واقعی تعطيل کارخانه ھا بود

 ھا ھيچ ربطی به بی کفايتی و سوء مديريت سرمايه داران ندارد، بالعکس
کفايت و مديريت عالی برای . نشانه با کفايتی ھر چه کامل تر آنان نيز ھست

سرمايه دار يعنی اينکه با سالخی و نابود ساختن ھر چه ھارتر کارگران سود 
بيشتری به چنگ آرد و سرمايه داران ايران در اين زمينه دست ھمه ھمتايان 

کارخانه ھا در اساس تعطيلی . طبقاتی بين المللی خود را از پشت بسته اند
ھمان گونه که باالتر . ربطی به وضعيت بد مالی اين و آن سرمايه دار ندارد

دھه است که در جامعه سرمايه داری ايران به طور  ٣اشاره شد اين روند 
ترديدی نيست که در شرائط روز و انفجار موج . مستمر دنبال شده است

ران نيز ھر چه کوبنده تر در بحران سرمايه ، شيرازه حيات سرمايه داری اي
معرض طغيان بحران قرار خواھد گرفت و تا ھمين جا بسيار سخت و کوبنده 
قرار گرفته است، اما تأکيد می کنيم که بايد اين دو مسأله را از ھم تفکيک 

آنچه در طول سال ھای گذشته رخ داده است تحليل خاص خود را دارد . کرد
. افتد بايد در جای خود مورد بحث قرار گيردو آنچه به تبع بحران اتفاق می 

نکته مھم تر در اين زمينه آن است که بحث ما مطلقاً بر سر تأثير يا عدم تأثير 
سخن بر سر سرشت سرمايه و رويکرد . بحران در وقوع اين روند نيست

  . نظام سرمايه داری در ھمه حال مستقل از دوره رونق يا بحران است

  ! ھمزنجيران کارگر

دف از توضيح نکات باال سوای جنبه ھای ضروری آگاھگرانه آن ھا يک ھ
ما . نکته بسيار اساسی و تعيين کننده در شرائط روز مبارزه طبقاتی است

خواستيم خاطرنشان کنيم که نقطه عزيمت سرمايه داران در تعطيل کارخانه 
معنايش بستن کارخانه ھا مطلقاً . ھا موضوعات و داليلی است که اشاره کرديم

اين نيست که توليدات آن ھا نياز جامعه و ميليون ھا انسان شھروند ساکن 
جامعه نمی باشد، تعطيل پشت سر ھم مراکز کار و توليد متضمن اين معنی 
ً ن بقای اين واحدھا و ادامه کار آن ھا تالشی عبث و زائد و  نيست که اساسا

وغين چپ و فعال عده ای زير نام در! ھدر دھنده امکانات و نيرو است
ً از زوايه سرمايه داران و درست با ھمان عقل  کارگری مسأله را صرفا

آن ھا در . پوسيده سودجوی کارگرکش سرمايه نگاه می کنند و دنبال می نمايند
انتقاد از راه حل تصرف کارخانه ھا درست مانند سرمايه داران استدالل می 

نيستند و به ھمين دليل تصرف آن  کنند و می گويند که اين کارخانه ھا سودآور
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اينان مثل اينکه اصرار دارند در پرستش !! ھا به نفع طبقه کارگر نمی باشد
تمامی توضيحات ما در باال با ! سود دست سرمايه داران را از پشت بربندند

ً ما بايد کارخانه ھای در حال تعطيل  صدای بسيار رسا فرياد می زند که اتفاقا
کارخانه ھا را برای ارزش افزائی و کسب سود نمی  ما. را تصرف کنيم

قصد . خواھيم، کارخانه را تصرف نمی کنيم تا صاحب سرمايه بشويم
قرار نيست وارد . بازاريابی و تجارت محصوالت کار و توليد خود را نداريم

. ما بخشی از يک طبقه عظيم اجتماعی ھستيم. رقابت با سرمايه داران شويم
فقط با قدرت شوراھای ضد سرمايه داری خويش و با تصرف کارخانه را 

ما بايد برای اين . اتکاء به قدرت متحد طبقه مان می توانيم انجام دھيم
پيوستگی و سازمانيابی شورائی و اتحاد و ھمدلی سراسری ضد سرمايه داری 
طبقه خود بدون ھيچ لحظه توقف پيکار کنيم، اين پيکار جريان زندگی ما و 

ما در درون اين مبارزه و اين جنبش است . خش زندگی ماستحساس ترين ب
که تصرف کارخانه را دنبال می کنيم زيرا در غير ای صورت قادر به انجام 

ما به تمامی ايرادگيری ھای سنديکاليستی و فرقه  پاسخ. چنين کاری نمی شويم
 وقتی ما تصرف کارخانه. ساالرانه و ھر دار و دسته ديگر بسيار شفاف است

را در قعر اين جنبش و به عنوان لحظه ای از حيات فعال جنبش ضد سرمايه 

داری توده ھای طبقه کارگر دنبال می نمائيم به اتکاء ھمين جنبش و ھمين 
تصرف . توده ھای عظيم طبقه خود نير ھمه مشکالت آن را حل خواھيم کرد

يه داری جزء اليتجزائی از پيکار ھميشه جاری ضد سرما کارخانه برای ما
است و ما در درون ھمين جنبش استخوانبندی طبقاتی شورائی ضد کار مزدی 
خود برای نابودی سرمايه داری و استقرار يک دنيای آزاد انسانی فاغ از کار 

 . مزدی و ھر نوع استثمار و طبقات و دولت را نيز استوار می سازيم

 حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم 

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

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٧ا اسفند 

 

 سرمايه و شالق بر گرده فعالين کارگری
دولت سرمايه داری ايران دو تن از فعالين 
کارگری زن به اسامی سوسن رازانی و شيوا 

رکت در مراسم اول ماه خيرآبادی را به جرم ش
. مه سال قبل در شھر سنندج به شالق بسته است

روز اول ماه مه روز جھانی کارگران دنيا، 
روز اتحاد و ھمبستگی و ھمصدائی توده ھای 

شالق . کارگر عليه نظام بردگی مزدی است
دولت سرمايه بر اندام اين دو کارگر شالق بر 

است که  بند بند بدن چند ميليارد انسان کارگری
در روز اول ماه مه در سرتاسر جھان به خيابان 
ھا سرازير می شوند تا فرياد خشم و قھر و 
نفرت خويش را عليه نظام سرمايه داری در 

شالق نماد زشت . تمامی آفاق پرطنين سازند
توحش، تجسم تماميت بربرمنشی و گواه انفصال 
قطعی و ابدی دولت شالق به دست، طبقه شالق 

م متکی به شالق از ھر نوع خلق و زن و نظا
تازيانه . خوی و سرشت و خصلت انسانی است

ھای دولت سرمايه بر گرده دو فعال کارگری 
در مقابل دنيای جنايتی که سرمايه داران و 
دولت آن ھا لحظه به لحظه عليه ھمه آحاد 
کارگران روا می دارند قطره بسيار ريزی از 

ين وجود ميزان با ا. عظيم ترين اقيانوس ھا است
نفرت انگيزی و شناعت و اشمئزار اين شرارت 
با ھيچ زبان و قلم و قدرت بيانی قابل توصيف 

توده ھای کارگر ايران به طور قطع . نمی باشد
اين جنايت پر از وھن و چندش و بشرستيزی را 

 آنان با تشديد روزمره. محکوم می سازند
مبارزات خود عليه سرمايه، با تالش برای 

ازمانيابی متحدتر عليه نظام بردگی مزدی، با س
تشکيل شوراھای ضد سرمايه داری خويش 
برای پيکار ھر چه سراسری تر و افق دار عليه 
موجوديت سرمايه داری به اين جنايت پاسخ 

ما نيز به سھم خود، با تمامی . خواھند گفت
  . قاطعيت اين جنايت را محکوم می کنيم

  ١٣٨٧ا اسفند 

 

 ه آهن سوئد در وحشت از دست دادن کار کارگران را
دولت ائتالفی احزاب راست تر سرمايه داری 
سوئد تصميم گرفته است که کل بخش فروش 
بليط و خدمات اطالعاتی راه آھن اين کشور را 

احزاب . به سرمايه داران خصوصی بفروشد
تشکيل دھنده دولت از ديرباز خواستار فروش 

ه آھن به بخش ھمه مؤسسات دولتی از جمله را
ً جزء  خصوصی بوده اند و پيشنھاد اخير طبيعتا
اليتجزائی از برنامه ھميشگی آن ھا برای تحقق 

طرح دولت عجالتاً . ھدف ھای خويش می باشد
از حمايت احزاب پارلمانی رقيب برخوردار 
نيست و اتحاديه کارگری سوئد نيز تا لحظه 

گفتگوی . حاضر با طيف اخير ھمسو است
بخش فروش بليط و خدمات اطالعاتی واگذاری 

راه آھن به بخش خصوصی موج گسترده ای از 
رعب و ھراس و وحشت را در ميان کارگران 

آنان وقوع اين انتقال . اين حوزه پديد آورده است
را با بيکارسازی گسترده خويش توسط سرمايه 
داران خصوصی مترادف تلقی می کنند و از 

نقطه . ستندھمين روی خواستار توقف طرح ھ
عزيمت کارگران در مخالفت با پيشنھاد دولت 
سوئد با آنچه که احزاب پارلمانی رقيب دولت و 
اتحاديه کارگری ھمسوی آنھا مطرح می کنند 

ً تفاوت دارد کارگران خواستار جلوگيری . عميقا
از بيکارسازی خويش و ممانعت از وخامت ھر 
چه بيشتر شرائط کار و سطح دستمزدھايشان 

احزاب ياد شده و اتحاديه کارگری . باشندمی 
را موجبی  ھمراه آن ھا تداوم مالکيت دولت

برای رونق بيشتر و سودآوری بھتر مؤسسه می 
   .دانند

  ٢٠٠٩فوريه 

 

همدستی اتحاديه کارگری و فرماندار کاليفرنيا عليه 
 کارگران

آرنولد شوارزينيگر فرماندار ايالت کاليفرنيای 
ھزار کارگر اين ايالت  ٢٠امريکا حکم اخراج 

متعاقب صدور اين حکم سران . را صادر کرد
اتحاديه کارگری کاليفرنيا با فرماندار دولت 

سرمايه داری به گفتگو نشستند و برای برنامه 
ريزی اقدامات ھماھنگ عليه توده ھای کارگر 
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ساعاتی بعد نتيجه . به چاره گری پرداختند
و سران  مذاکره شرارت آميز ميان فرماندار

اتحاديه کارگری مزدور نظام سرمايه داری به 
ھزار کارگر ايالت  ٢٣٨. اين شرح اعالم گرديد

در ھر ماه دو روز کار نکنند و در اين دو روز 
به بيان . ھيچ سناری دستمزد دريافت ندارند

روز حقوق کاری خويش  ٢٢ديگر کارگران از 
. دو روز حقوق را به طور کامل از دست بدھند

اجرای اين مصوبه مشترک دولت سرمايه و  با
ھزار  ٢٣٨اتحاديه کارگری ھر کدام از اين 

دستمزد ماھانه خويش را از % ١٠کارگر حدود 
اتحاديه ھای کارگری در . دست می دھند

سراسر دنيا وظيفه روز خويش را برنامه ريزی 
مشترک با سرمايه داران برای تحميل تمامی بار 

معيشت توده ھای بحران سرمايه داری بر 
کارگر به گونه ای ھر چه سفاکانه تر و 

آنچه در . جنايتکارانه تر اعالم داشته اند
کاليفرنيا انجام می گيرد فقط گوشه ناپيدائی از 
اين ھمدستی و ھمکاری شريرانه ميان اتحاديه 

   .کارگری و سرمايه داران عليه کارگران است

  ٢٠٠٩فوريه 

 
 

گربه «رما در اخراج رهبر ارفهمکاری اتحاديه کارگری و ک
 »وحشی

روز پنجم فوريه کارگران راه آھن اسرائيل در 
اين اعتصاب . حيفا دست به اعتصاب زدند

بدون توافق اتحاديه کارگری، خارج از مدار 
قانون سرمايه و بر پايه اراده مستقل توده ھای 

اعتصاب به ھمين . کارگر صورت می گرفت
اتحاديه کارگری  دليل از سوی سرمايه داران و

» اعتصاب وحشی« مزدور آن ھا به عنوان 
ھدف اعتصاب اعالم اعتراض . تلقی می گرديد

به اقدام بخش راه آھن اتحاديه کارگری اسرائيل 
و عضو کنفدراسيون » ھيستادروت«موسوم به 

ITUC ھيستادروت چند روز قبل عده ای از . بود

اعضای خود را در ظاھر به اتھام کالھبرداری 
و در اساس به جرم عدم ھمکاری کافی با 
سرمايه داران مورد غضب قرار داده و آنان را 

کارگران . از ديوانساالری خود اخراج کرده بود
به اين عمل سران اتحاديه اعتراض داشتند و در 

سران . ھمين راستا دست به اعتصاب می زدند
« ھيستادروت کارگران عضو جريان موسوم به 

نيروی محرک اعتصاب می را » گربه وحشی
آنان مطابق معمول عليه اين افراد به . دانستند

دادگاه کار دولت ھار و جنگ افروز سرمايه 
دادگاه کار سرمايه . داری اسرائيل شکايت کردند

بسيار سريع در اجرای وظائف ھميشگی خود 
حکم پايان اعتصاب، اجبار کارگران به شروع 

. ادر کردکار و مجازات فعالين اعتصاب را ص
بر اساس اين حکم يکی از کارگران عضو 

تالش . جريان گربه وحشی از کار اخراج گرديد
اتحاديه و سرمايه داران و محاکم قضائی 
سرمايه برای اخراج عده ای ديگر از کارگران 

  . ادامه دارد

  ٢٠٠٩فوريه 

  
 

 .اروندان اخراج شدند ٢کليه کارگران کارخانه 
اروندان تعطيل  ٢کارخانه کشتی سازی شماره 

سرمايه . کارگر آن اخراج شدند ۴٣شد و تمامی 
داران مالک کارخانه درست در ھمان لحظات 

کارگر، در بخش ديگری از  ۴٣اخراج اين 
موسوم  ١ھمين مؤسسه که به کارخانه شماره 

. است دست به استخدام نيروی کار جديد زده اند
ال تنھا و تنھا دليل امتناع سرمايه داران از انتق

به کارخانه  ٢کارگران قديمی واحد شماره 

اين است که بھای نيروی کار کارگران  ١شماره 
تازه استخدام بسيار ارزان تر از کارگران قديمی 

نکته ديگر مکمل ھمين دليل ھم قراردادی . است
بودن کارگران جديد و امکان سالخی ھر چه 
ددمنشانه تر و جنايتکارانه تر آنان توسط 

کارگر اخراجی عليه اين  ۴٣. تسرمايه اس
جنايت اعتراض کرده اند، غالب کارگران 
اخراجی بيمه نيستند و با صدور حکم اخراج 

ھيچ نوع غرامت بيکاری به آنان تعلق نمی 
کارگران خواستار بازگشت به کار و . گيرد

  . تضمين اشتغال خويش می باشند

  ١٣٨٧بھمن  ٢٩

  

 

 در کارخانه ژالتين  هفت ماه کار بدون حقوق
ماه است که ھر  ٧کارگران کارخانه ژالتين 

روز مطابق معمول بر سر کار خويش حاضر 
آنان با حداکثر سرعت و شدت کار . می گردند

می کنند، با تمامی ظرفيت و در باالترين سطح 
ممکن توليد می نمايند، يکی از کارگران می 

ساعت متوالی پشت سر ھم کار  ٣۵گويد حتی 
ً به بازار . رده استک توليدات کارخانه تماما

ً طالئی  عرضه می شود و سرمايه دار طببعتا
در اين . ترين اقالم سود را ھم به چنگ می آورد

جا سير حوادث روزمره جزء به جزء مطابق 

آنچه گفتيم پيش می رود و در اين ميان کارگران 
. حتی يک لایر ھم دستمزد دريافت نمی دارند

تمام است که به ھمين شيوه کار کرده ماه  ٧آنان 
آن ھا به ھمه . اند و ھيچ دستمزدی نگرفته اند

جا شکايت کرده اند و کليه نھاد دولتی جواب 
داده اند که حق با کارفرما و صاحب سرمايه 

ھمه کارگران خطاب به تمامی !! است
ھمزنجيران خويش در سراسر ايران می پرسند 

ما به سؤال آنان اين  که واقعاً چه کار کنند؟ پاسخ
است که سرمايه دار را از کارخانه اخراج کنند، 

کارخانه را تصرف نمايند و خودشان برنامه 
برای . ريزی کار و توليد آن را به دست گيرند

اين کار از پيش شورای کارگری خويش را 
تشکيل دھند، در ھمان حال راه افتند و از ھمه 

ای آنان و از کارگران ايران بخواھند که از شور
  .تصرف کارخانه توسط آنان حمايت کنند

  ١٣٨٧بھمن  ٢٩
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 ماه کار بدون حقوق ۴کارگران پوشينه بافت و 
کار بدون حقوق يا کشيدن بيگاری از توده ھای 
کارگر شيوه رايج سرمايه داران و دولت 
سرمايه در سراسر جھنم سرمايه داری ايران 

و توليدی را می توان  کمتر مرکز کار. است
يافت که کارگران برای ماھھا بدون ھيچ دستمزد 

خصوصی بودن يا . در آن کار نکرده باشند
دولتی بودن کارخانه و مؤسسه ھم تأثير چندانی 
در مسأله نداشته و ندارد، شھرداری ھا ماھھا از 
کارگران کار می کشند و حقوق آنان را نمی 

چند ماه دھند، آموزش و پرورش چند ماه 
معلمان را استثمار می کند و ھيچ ريالی دستمزد 

نساجی ھا در اين زمينه پيشتاز بوده . نمی دھد

توليدی ھای لباس گوی سبقت ربوده اند، . اند
کارخانه ھای توليد روی ھيچ دست کمی از 

کشتی سازی ھا و تأسيسات . ديگران نداشته اند
سدھا و آبياری ھا ھر کدام از ديگری طوالنی 

صنايع فلزی . تر دستمزدھا را مصادره کرده اند
اصالً در اين مسابقه عقب نمانده اند، در يک 
کالم برای سرمايه داری ايران کار بدون مزد 
اساس است و درست به ھمين دليل ھم اگر کسی 
خواستار دستمزد شود زندان و شکنجه و 

کارگران پوشينه . مجازات در انتظار اوست
ميليون ھای کارگری ھستند بافت نيز در زمره 

االن چند ماه است کار می کنند و ھيچ  که

يکی از کارگران می . دستمزدی نمی گيرند
ماه صبر کرده ايم و اکنون نوروز  ۴گويد 

زير فشار گرسنگی از پا در آمده . نزديک است
ھيچ . ايم، برھنگی فاميل دردآور و مرگبار است
ين جا ا. روزنه اميدی در پيش روی مان نيست

ھمه اش جھنم و مرگ و سياھی و سيه روزی 
  . است

  ١٣٨٧بھمن  ٢٩

  

  

 ماه کار بدون حقوق ٩کارگران شهرداری انديمشک و 
کارگر را  ١٨٠شھرداری انديمشک حدود 

اين کارگران سخت ترين کارھا . استثمار می کند
به صورت ھولناکی تحقير . را انجام می دھند

ليه شدت نوع اعتراض ع می شوند و حق ھيچ
استثمار و بی حقوقی ھا و مظالمی که بر آنان 

 ١٨٠از ميان اين . تحميل می گردد را ندارند
ماه است که حتی يک  ٩نفرشان  ١٢٠کارگر 

 ۶کارگر ديگر  ۶٠. لایر ھم دستمزد نگرفته اند

ماه تمام است که درست به ھمين سرنوشت مبتال 
رؤسای شھرداری انديمشک در مقابل . ھستند
ه کارگران برای دستمزدھايشان در مراجع

ماه جواب داده اند که برای  ٩تمامی اين 
پرداخت دستمزدھا ھيچ پولی در اختيار ندارند 
اما شھردار انديمشک ھم اکنون به جرم اختالس 

ميليارد تومان پول ھمين شھرداری تحت  ۵٠
ظاھراً شھردار . تعقيب شرکای خويش می باشد

به . م بوده استدر جلب رضايت ھمرامان ناکا
نظر می رسد منظور گردانندگان شھرداری از 
نبود پول برای پرداخت دستمزدھا ھم اين بوده 
است که اگر آنان حقوق ھا را بدھند پول الزم 

  ! برای اختالس شھردار را از کجا بياورند

  ١٣٨٧بھمن  ٢٩

  
 

 اعتصاب می کنند ايرانسراسر  معلمان
يران آماده اند تا برای تحميل مطالبات صدھا ھزار کارگر معلم در سراسر ا

ابتدائی ھمگانی خويش بر نظام سرمايه داری و دولت سرمايه، دست به 
آنان بارھا به اين کار اھتمام کرده اند، به طور مستمر در . اعتصاب بزنند

و بی حقوقی ھای ھمه نوعی ناشی  صحنه کارزار عليه شدت استثمار و مظالم
دی حضور داشته اند، ھر ماه چندين تحصن و صحنه از وجود نظام بردگی مز

ھای مختلف ستيز عليه اين بی حقوقی ھا را در شھرھای مختلف ايران ترتيب 
ديده اند و اينک آماده اند تا يک بار ديگر قدرت پيکار خود را در يک 
اعتصاب سراسری با مشارکت ھمه توده ھای ھمزنجير خويش در کليه 

نھاد سنديکاليستی موسوم به کانون . ه نمايش نھندمراکز آموزشی ب مدارس و
صنفی معلمان به دنبال سال ھا تالش برای آويختن جنبش عظيم کارگران معلم 

سرانجام زير فشار شديد توده به دار قانون و نظم و قانونساالری سرمايه، 
ھای عاصی و معترض چند صد ھزار نفری معلمان کشور مجبور شد که با 

برنامه اعتصاب که به  .سراسری اين معلمان موافقت نمايداعالم اعتصاب 
احتمال زياد در ھفته اول اسفند ماه آغاز خواھد شد به شرح زير اعالم گرديده 

   .است

 ضمن حضور در مدرسه و کالس درس، فرصت زنگ ٣/١٢/٨٧شنبه  - ١«
ھای مختلف ھمکاران فرھنگی را در  ھای تفريح را مغتنم شمرده و با روش

  .اسفندماه قرار دھند ٥و  ٤ھای روزھای يکشنبه و دوشنبه  يان برنامهجر

تمامی ھمکاران فرھنگی ضمن حضور در مدرسه  ٤/١٢/٨٧روزيکشنبه  - ٢
و استقرار در راھروی مدارس و کمک به مديران و معاونان محترم در حفظ 

ی اآموزان و خانوادھ ھا، داليل عدم تدريس خود را به اطالع دانش نظم کالس
  .آنان خواھند رساند

به عنوان روز اعتصاب عمومی اعالم و  ٥/١٢/٨٧روز دوشنبه  - ٣
  » ...فرھنگيان در اين روز از حضور در مدرسه خودداری خواھند کرد

اين اعتصاب ھمان گونه که قبالً تأکيد کرديم، به دنبال فشار سنگين و طوالنی 
چند صد ھزار . گيردمدت توده وسيع معلمان ناراضی و خشمگين انجام می 

حق « معلم سال ھا است که در چھارچوب قراردادھای موقت به نام 
آغاز » قراردادی« بسياری از آنان کار خويش را . کار می کنند» التدريس

آنان نازل ترين !! کرده اند و قراردادی تا آستانه بازنشستگی ادامه داده اند
ماه زير نام تعطيالت  دستمزدھا را می گيرند و در طول ھر سال چندين

حقوق اين معلمان و بسياری . تابستانی ھيچ ريالی دستمزد دريافت نمی دارند
ديگر از ھمزنجيران شاغل آن ھا در آموزش و پرورش چند ماه چند ماه 

اين جمعيت عظيم از لحاظ بيمه دارو و درمان و . پرداخت نمی گردد
ردگان مزدی است در بازنشستگی و ھر آنچه که حتی حق و حقوق اوليه ب

سطح حقوق کارگران بخش . وضعيت بسيار وخيم و ھولناکی قرار دارند
حد پائين است، شرائط کار آموزش و پرورش کالً و به ويژه اين بخش بيش از 

آنان بسيار وخيم و شدت استثمار آنان توسط سرمايه به طور واقعی رعب 
معلمان به عنوان بخش عظيمی از طبقه کارگر در طول ھمه اين . انگيز است

سال ھا به تمامی اين مشکالت و بی حقوقی ھا اعتراض داشته اند و عليه آن 
عال ترين، عاصی ترين و معترض ترين آنان در زمره ف. ھا مبارزه کرده اند

  . بخش توده ھای کارگر جامعه بوده اند و می باشند

کانون صنفی معلمان در تمامی طول اين مدت نقش يک عامل بازدارنده بسيار 
کانون . مؤثر را در رابطه با مبارزات اين توده کثير کارگر ايفاء کرده است

ر جنب و جوش اعتراضی ھمه جا و در ھر لحظه تالش نموده است تا ھ
معلمان و کل قدرت پيکار آنان را به دار قانون سرمايه حلق آويز کند و خفه 
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معلمان بخشی از طبقه کارگر ھستند که به سھم خود از ظرفيت بسيار . سازد
عظيم و گسترده ای برای اعمال قدرت عليه سرمايه و نظام سرمايه داری 

حدود آنان قادر است ارکان حيات اعتصاب سراسری و نام. برخوردار ھستند
کانون صنفی معلمان . سرمايه را به صورت جدی دچار لرزش و تھديد سازد

ھمه جا راه اين اعمال قدرت معلمان را سد کرده است، برای جدائی توده ھای 
ھمواره اصرار . کارگر معلم از ساير ھمزنجيران آنان تالش نموده است

ه واقعی طبقاتی خودشان و از جنبش عظيم ورزيده است که معلمان را از بدن
و سراسری طبقه کارگرعليه سرمايه جراحی و سالخی کند و از اين طريق 

کانون صنفی معلمان اينک . خطر مبارزات آنان را از سر سرمايه رفع نمايد
به دنبال مدت ھا فشار، اعتراض و عصيان توده ھای کارگر معلم مجبور شده 

موافقت کند اما حتی در جريان اعالم ھمين توافق،  است که با اعالم اعتصاب
دنيائی از قانون پرستی و عبوديت به نظم و قانون ضد کارگری و بشرستيز 

قبل از ھر چيز . سرمايه را بر اعتراض و اعتصاب معلمان بار کرده است
موضوع و انتظار و خواست معين اعتصاب را به شکل بسيار سازشکارانه 

معلمان در شرائط کار و استثمار خويش ھزاران معضل . ای تقليل داده است
اساسی و جدی را تحمل می کنند و کانون تمامی صدر و ذيل اعتراض آنان را 

تنزل داده » نظام ھماھنگ پرداخت« تا سرحد اجرای طرح دولتی موسوم به 
فراخوان کانون صنفی به دنبال طرح چند صفحه سوگند وفاداری به !! است

پود حيات دولت سرمايه داری و پيش کشيدن ھزاران قسم و آيه  تمامی تار و
پيرامون پای بندی خويش به قانون سرمايه در انتھای فراخوان باز ھم تأکيد 
می کند که به محض دريافت ھر گونه وعده و وعيد از جانب احمدی نژاد 

 تأکيد کانون صنفی!!! بالفاصله تصميم معلمان به اعتصاب را لغو خواھد کرد
ً توطئه ای برای ھموارسازی راه در ھم شکستن  ً و صرفا بر اين نکته صرفا

به بيان ديگر در شرائطی که معلمان با . عزم جزم معلمان به اعتصاب است
خشم و عصيان خود باالخره کانون را به اعالم اعتصاب مجبور ساخته اند 

به کار باز ھم زعمای اين نھاد سازشکار سنديکاليستی ھمه تالش خود را 
گرفته و به کار می گيرند که به محض يافتن فرصت مناسب از وقوع 

دولتمردان سرمايه و از جمله رئيس . اعتصاب جلوگيری به عمل آورند
جمھور دولت سرمايه داری در ھر لحظه ميليون ھا وعده غيرواقعی به ھم 
می بافند تا خطر مبارزات کارگران را از سر سرمايه رفع کنند و کانون 

صنفی يکی از اين نوع وعده ھا را برای لغو اعتصاب معلمان کافی اعالم 
بسيار قابل توجه است که فراخوان کانون، به گاه تشريح مراتب !!! داشته است

عبوديت خود در مقابل قانون سرمايه چند صفحه را به بيان وعده ھای خالف 
ست اما واقع ھمين دولتمردان و از جمله رئيس جمھور اختصاص داده ا

درست چند سطر پائين تر يکی از ھمين دروغ ھا را برای ابطال اعتصاب 
ھمه چيز با صدای بلند فرياد می زند که !!! معلمان کافی اعالم داشته است

نھاد سنديکاليستی موسوم به کانون صنفی در تدارک انواع توطئه ھا برای به 
ن و در صورت سازش کشاندن مبارزات، جلوگيری از شروع اعتصاب معلما

عدم موفقيت در اين کار، آماده ھمه نوع ھمکاری با دولتمردان برای به 
ما به ھمه ھمزنجيران معلم خويش در ھمه . شکست کشاندن اعتصاب است

جای ايران اعالم می داريم که با ھوشياری و بصيرت ھر چه بيشتر 
خنثی کارشکنی ھای اين نھاد سنديکاليستی را عليه جنبش اعتراضی خويش 

اين . اعتصاب را ھر چه سراسری تر آغاز کنند و به پيش برند. سازند
اعتصاب را بستر اعمال قدرت متحد کارگری خويش عليه نظام سرمايه داری 

در جريان اعتصاب برای پيوند ھر چه محکم تر با ھمزنجيران کارگر . سازند
بارزات تالش خود در تمامی مراکز کار و توليد و جلب حمايت مؤثر آنان از م

اعتصاب را به ميدانی برای ھمپيوندی ھر چه گسترده تر ھمه توده . نمايند
ما از کليه ھم زنجيران معلم خويش در . ھای کارگر عليه سرمايه مبدل سازند

ھمه جای ايران می خواھيم که خواست اعالم شده اعتصاب توسط کانون 
منشور  ت باصنفی معلمان را که به صورت اسفناکی سازشکارانه اس

ما ھمزمان  .ايران جايگزين سازند مطالبات پايه ای کل توده ھای طبقه کارگر
از کليه توده ھای طبقه کارگر در کليه مراکز کار و توليد و آموزش و درمان 
و ھمه جاھای ديگر می خواھيم که با تمامی ظرفيت و توان خويش به حمايت 

  . از مبارزات کارگران معلم برخيزند

 منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويمحول 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٧ بھمن ٢٩

 

 در انگليس» مينی مينور کاولی«کارگر در  ٨۵٠اخراج 
مينور   مينی« کمپانی  ، شنبه  سه روز بحص

 ھيچ آکسفورد انگليس بدون منطقه در »کاولی
کارگر  ٨۵٠ داشت که اعالم ناگھان اطالع قبلی
مالکيت  دراين کمپانی . کردخواھد را اخراج 

در دھٔه  .قرار دارد BMW عظيم کنسرن
 Giant Leylandمتعلق  ھمين کارخانه ١٩٧٠

مارگاريت ھای  سياست بود که به دنبال اجرای
 سرمايه داری ھار تاچر نخست وزير دولت

در . به مالکيت کنسرن اخير در آمد انگليس
تا اواسط دھٔه  ١٩٧٠ و ١٩۶٠ ه ھایدھفاصله 
در زمره کاولی  مينی مينور کارگران ١٩٨٠

ترين بخش طبقٔه کارگر  مبارزترين و راديکال
عقب  و با مبارزات وسيع خويش بودند انگليس
سرمايه داران و  به را ھای بزرگی نشينی

  .مديريت کارخانه تحميل کردند

برق و ( Powerکارگران بخش عده ای از اگر 
زير فشار سياست پردازی ھا و توطئه ) انرژی

آفرينی ھای مزدورمنشانه رفرميسم راست 

ايتاليايی و ھمزنجيران مھاجر عليه اتحاديه ای 
و برای  زدندتظاھرات خويش دست به پرتقالی 

در  ،طبقٔه کارگر انگليس رسوايی به بار آوردند
با رجوع به کاولی مينی مينور کارگران  عوض
ضد سرمايه  بارزه جويیراديکاليسم و مھمان 
بر پيکر  ضربه کوبنده ای راگذشتٔه خود  داری
. فرود آوردند کارگری اتحاديه مزدور سران

خاطر را به اتحاديه چيان  آنان با ھوشياری تمام
مزدورمنشی ھايشان به نفع سرمايه در يک 

 کارگران دروغاين . ھو کردند جلسه بزرگ
 سران اتحاديه را که ادعاشريرانه  ھای
از تصميم مديريت کارخانه  گويا کردند می

!!! بی اطالع بوده اند اخراج کارگران پيرامون
در سطحی وسيع و با ارائه مدرک و دليل کافی 

که مديريت  آنان فاش ساختند که .نمودندافشا 
در ماه دسامبر گذشته جريان اخراج کارخانه 

کارگری اتحاديه  مزدور سرانکارگران را با 
ده است و توافق کامل آنان را جلب در ميان نھا
آنان ھمچنين برای ھمگان توضيح . کرده است

 کارگری سرمايه پرست فقط اتحاديه دادند که
و  برای جلوگيری از بروز مبارزات کارگران

برای رفع خطر اين مبارزات از سر سرمايه در 
تمامی اين مدت تصميم سرمايه داران دائر بر 

گر را از کارگران اخراج حتمی توده ھای کار
کارگران کارلی اينک دست به . پنھان داشته اند

کار اعتراض عليه اين جنايت سرمايه داران و 
عميقا ما . ديوانساالری منحط اتحاديه ای ھستند

ھمه جای دنيا به حمايت اميدواريم که کارگران 
. از ھمزنجيران خويش در کاولی برخيزند

ان واقعيت ھمزمان آرزو می کنيم که ھمه کارگر
مزدورمنشی سران اتحاديه ھا و نقش رفرميسم 
راست سنديکاليستی ضد کارگری عليه جنبش 
ضد سرمايه داری طبقه خويش را بيشتر و 
بيشتر تعمق کنند و در ھمين راستا دست به کار 
سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری خويش 

   .گردند

  ٢٠٠٩فوريه 
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  ١٣٨٧ اسفند  ٢  جمعه    ۴٣   سال اول ـ شمارهٔ 

 تختخوابی تهران ١٠٠٠ پرستار در بيمارستان ٣۵خطر اخراج 
 ١٠٠٠کارگر پرستار در بيمارستان  ٣۵حدود 

تختخوابی تھران در آستانه اخراج قرار گرفته 
کارگزاران سرمايه در بيمارستان اعالم . اند

داشته اند که جرم اين پرستاران بد حجابی و 
!!! کمبود اعتقاد به مبانی جمھوری اسالمی است

ان تحت روند اخراج و بيکارسازی پرستار
ھمين دستاويز در ساير بيمارستان ھا و مراکز 

نفس کارگر . جريان دارد درمانی کشور نيز
بودن در سراسر دنيای سرمايه داری متضمن 
تحمل شديدترين ميزان استثمار، توليد حداکثر 
اضافه ارزش برای سرمايه، حداکثر سالخی 
شدن و سقوط کامل از ھر نوع حق و حقوق 

کارگر بودن در جھنم . ی استانسانی و اجتماع
سرمايه داری ايران سوای ھمه اين ھا متضمن 
مصائب و بدبختی ھا و سيه روزی مضاعفی 

ھمراه با توليد حداکثر اضافه . نيز می باشد
ارزش و تحمل باالترين ميزان بی حقوقی 
ً تمامی اعضای بدن، ميليمتر  اجتماعی بايد حتما

و پود  به ميليمتر لباس و پوشاک، کليه تار
باورھا و اعتقادات و ھمه چيز را نيز با آنچه 
. دولتمردان سرمايه می خواھند منطبق ساخت

در . اما مشکل به ھمين جا ھم ختم نمی شود
شرائطی که بازار فروش نيروی کار افت کرده 
است و سرمايه داران ھزار ھزار کارگران را 

بيرون می ريزند بايد برای فروش نيروی کار 
قطه انتھای صفی ايستاد که گروھھای خود در ن

و  »جيبس«  یدرصد ٢٥ هيسھممقدم آن را 
و مانند عاشورا و الزھرا  یھا گردان اعضای

اخراج وسيع پرستاران . اين ھا تشکيل می دھند
بيمارستان ھا در حال حاضر سوای اتھام 
بدحجابی و ضعف ايمان به مبانی جمھوری 

م دستجات به خاطر اولويت و حق تقد!!! اسالمی
 . اخير برای داشتن کار نيز می باشد

  ١٣٨٧بھمن  ٢٨

 
 

 کارگر از کارخانه های چينی و کاشی کرد ٢٠٠اخراج 
دو کارخانه چينی و کاشی کرد متعلق به يک 
سرمايه دار می باشند و ھر دو واحد صنعتی 

. کارگر را استثمار می کنند ۴۵٠مجموعاً حدود 
حظه حاضر سرمايه دار مالک اين مؤسسات تا ل

نفر از کارگران را اخراج کرده است و  ٢٠٠
اعالم داشته است که روند بيکارسازی ھا را تا 

ھيچ يک از ! اخراج آخرين نفر ادامه خواھد داد
کارگران اخراجی دستمزدھا و مطالبات معوقه 

نکته قابل توجه اين . خود را دريافت نکرده اند
است که سرمايه دار در پاسخ اعتراض 

ان به اخراج ھا تأکيد می کند که به دليل کارگر
وضعيت بد مالی مجبور به بيکارسازی است و 
در پاسخ اعتراض آنان به تعويق مزدھا به گونه 

درجه متضاد و معکوس پاسخ می دھد  ١٨٠ای 
که احتمال بازگشت به کار موجود است و 

آنچه در !! الجرم نيازی به تسويه حساب نيست

ين است که سرمايه دار اين ميان بديھی است ا
مصمم به اخراج کارگران و امتناع از پرداخت 

  . مطالبات آنان است

  ١٣٨٧بھمن  ٢٧

  

  

 اجتماع اعتراضی کارگران بازنشسته در مقابل مجلس سرمايه
نفر از کارگران بازنشسته در مقابل  ٨٠٠حدود 

مجلس سرمايه اجتماع کردند تا عليه سطح نازل 
اين . اض بزنندحقوق ھای خويش دست به اعتر

کارگران کسانی ھستند که حقوق بازنشستگی 
خويش را از نھاد موسوم به سازمان تأمين 
اجتماعی می گيرند و مستمری بازنشستگی آنان 

کشوری و « در قياس با بازنشستگان موسوم به 
سازمان تأمين . کامالً کمتر می باشد» لشکری

اجتماعی بر خالف نام دروغينی که بر خود 
يک تراست بزرگ سرمايه گذاری است و دارد 

شمار کثيری از واحدھای عظيم صنعتی و مالی 
اين نھاد بخش اعظم . را در مالکيت خود دارد

پولی را که به صورت حق بيمه از دستمزد 
کارگران کسر می کند يکجا تبديل به سرمايه می 
نمايد و در سرمايه گذاری ھای کالن خود به 

تأمين « است صاحبان تر. کار می گيرد

در ھمين راستا به بازنشستگان زير » اجتماعی
پوشش خود نيز کمترين ميزان مستمری را 

  . پرداخت می کند

  ١٣٨٧بھمن  ٢٧

  

  

 کارگر را اخراج می کند ١٠ ٠٠٠جنرال موتورز 
فوريه تراست عظيم اتوموبيل سازی  ١۵روز 

 ١٠ ٠٠٠جنرال موتورز خبر اخراج بيش از 
سراسر جھان مخابره  کارگر اين شرکت را به

کشور امريکا فقط در طول ماه ژانويه . کرد
کارگر بوده  ۵٠٠ ٠٠٠شاھد اخراج بيش از 

شمار کل بيکاران در اين کشور تا لحظه . است
ميليون و پانصد ھزار نفر باالتر  ١١حاضر از 
سرمايه داران در ھمه جا بانگ می . رفته است

. زنند که بيکارسازی ھا ادامه خواھد يافت
اتحاديه ھای کارگری در سراسر امريکا 
ھمچون ھمه مناطق ديگر دنيا در برنامه ريزی 

اخراج ھا از ھيچ نوع ھمکاری با صاحبان 
سرمايه و تراست ھای عظيم سرمايه داری 

آنچه در امريکا و در سراسر . دريغ نمی ورزند
دنيای روز جريان دارد برای توده ھای کارگر 

جنرال موتورز، . بيش از حد درس آموز است
فورد، کرايسلر، کل صنايع اتوموبيل سازی 
تمامی تراست ھای عظيم مالی و صنعتی اياالت 
متحده، کل کارخانه ھا و مراکز صنعتی و مالی 
جھان و در يک کالم کل سرمايه جھانی 
محصول مستقيم استثمار توده ھای کارگر دنيا 

سرمايه ای که محصول استثمار و مخلوق . است

بردگان مزدی است بر ھست و نيست کار 
خالقين واقعی خود با قدرت تمام حکم می راند، 
استثمار می کند، سالخی می نمايد، بيکار می 

ميليارد سکنه زمين را در منجالب فقر  ٣سازد، 
غوطه ور می کند، ھر سال صدھا ميليون انسان 
را در شعله ھای گرسنگی خاکستر می گرداند، 

ليون ميليون انسان را جنگ می افروزد و مي
طعمه بمباران ھا می نمايد، دنيا را از 
ديکتاتوری و زندان و شکنجه و حمام خون پر 

سرمايه به بحران می افتد و دچار . می سازد
دولتمردان نظام . خشم و قھر حادتر می شود
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  ١٣٨٧ فنداس  ٢ جمعه      ٤٣ سال اول ـ شمارٔه 

سرمايه داری از لندن تا بن، از پاريس تا رم، از 
و انتاريو و واشنگتن تا توکيو، از مسکو تا پکن 

ھمه مناطق عالم آخرين ته مانده ھای معيشت و 
مدرسه و بھداشت و درمان و نگھداری از پيران 

ميليارد به سرمايه تزريق  ٧٠٠ميليارد  ٧٠٠را 
می کنند و خونابه حيات سرمايه می سازند تا 
شايد سرمايه شفا يابد و استثمار و گرسنگی و 

سط فالکت و سيه روزی توده ھای کارگر تو
اين وضع تا کی استمرار . سرمايه تداوم پيدا کند

خواھد داشت؟ تا روزی که توده ھای کارگر 
عزم جزم کنند، خود را شورائی و ضد سرمايه 
داری و سراسری سازمان دھند، اتحاديه ھای 
کارگری مزدور سرمايه را به دور اندازند و با 
قدرت متحد طبقاتی خود اين نظام کھنه بشرستيز 

. ای ھميشه در گورستان تاريخ دفن سازندرا بر
آن روز ھمه اين فاجعه ھا و فتنه ھا و ماجراھا 

  . پايان خواھد يافت

  ٢٠٠٩فوريه 

 

 پيروزی کارگران استکهلم به همۀ کارگران  پيام
ما خود را نمونه و سرمشقی برای کارگران در ھمه بخش ھای ديگر کار « 

اعتصاب ما يک موفقيت و . وان استو توليد می دانيم، اين فقط يک فراخ
اين پيروزی حاصل اتحاد و . پيروزی بزرگ برای کل طبقۀ کارگر می باشد

شکايت شديد اللحن کارفرما  وقتی که .و عزم راسخ ما بود ھمبستگی محکم
عليه ما به دادگاه کار داده شد و به ما ابالغ گرديد، نه تنھا يک اينچ ھم عقب 

گفتيم پس اعتصاب را باز ھم بيشتر و نامحدود ادامه  ننشستيم بلکه يک صدا
  "خواھيم داد

عبارت باال مضمون کالمی است که يکی از فعالين اعتصاب چند روزه 
اين اعتصاب دور . کارگران حمل زباله در شھر استکھلم بر زبان رانده است

در طول روزھای اعتصاب، کارگران . نخست خود را با موفقيت به پيش برد
ز و خشمگين در يک سوی و سرمايه داران، اتحاديه کارفرمايان و مبار

. اتحاديه کارگری مزدور سرمايه در سوی ديگر جبھه کشمکش قرار داشتند
نام » اعتصاب وحشی« اعتصاب ششم فوريه در تلقی نظام سرمايه داری 

در ديوان داوری سرمايه ھر ميزان شدت استثمار نيروی کار و ھر . داشت
و حمام خون اعتراضات کارگری عين تمدن و ھر اعتراض  نوع سالخی

کارگران حمل زباله در !! کارگران به بربريت سرمايه عين توحش است
استکھلم برای تحميل مطالبات خود بر سرمايه داران داربست پوسيده اسارت 
آور رفرميسم اتحاديه ای را زير پا نھادند و به قدرت متحد ضد سرمايه داری 

ء کردند، آنان قانون سرمايه را بر سينه ديوار کوبيدند و تالش خويش اتکا
. اتحاديه کارگری مزدور سرمايه برای ممانعت از اعتصاب را در ھم شکستند

کارگران اعالم داشتند که اتحاد آھنين و اراده استوارشان برای مقابله با 
وان سرمايه داران ضامن اساسی احساس قدرت آن ھا است، آنان گفتند که ت

جنگيدن و پيروز شدن را دارند، اين توان را به کار خواھند گرفت و به اتکاء 
 ١۵٠سير حوادث درستی تصميم و صحت گفته ھای . آن پيروز خواھند شد

کارگر حمل زباله را اثبات کرد، کارگران موفق شدند و دور اول اعتصاب را 
حساس موقعيت آنان دوشنبه شب به دنبال ا. با پيروزی به پايان آوردند

مستأصل کارفرمايان و آمادگی آن ھا برای عقب نشينی دست به تشکيل 
اجتماع زدند، با بصيرت و ھوشياری تمام، چگونگی آرايش قوا و شرائط 

کارگر اعتصابی در اجتماع  ١۵٠ لحظه پيکار را مورد توجه قرار دادند، کل
روز  روع تاحضور داشتند و مسائل مربوط به روزھای اعتصاب از نقطه ش

ششم تداوم آن را با ھم به بررسی نشستند، دستاوردھای مقاومت متحد و 
يکپارچه خويش را جمعبندی کردند، تأثيرات تعيين کننده اين مقاومت بر 
تحکيم موقعيت مبارزه خود و آماده شدن دشمن برای عقب نشينی را به دقت 

خيل در لحظه حاضر در يک کالم ھمه مؤلفه ھا و عوامل د. کندوکاو نمودند
صف آرائی ھا را بسيار زنده و سنجيده با ھم به گفتگو گذاشتند و به دنبال 
تمامی اين ارزيابی ھا و سنجش ھا بود که نمايندگان خويش را مأموريت دادند 

 ٣رؤسای . تا به طور مستقيم با کارفرمايان ديدار کنند و به گفتگو پردازند
زباله مجبور شدند در مقابل اراده  شرکت سرمايه گذاری پيمانکار حمل

استوار کارگران دست به عقب نشينی بزنند و با اعتصاب کنندگان به طور 
 رويارو، بدون دخالت اتحاديه کارگری معامله گر سرمايه ساالر وارد مذاکره

سرمايه داران . نتيجه گفتگوھا برای کارگران بسيار رضايت بخش بود. گردند
مطالبات آنان تن دادند که از آن مھم تر و اساسی  ای ازنه فقط به قبول پاره 

تر مجبور شدند در برابر خيزش متکی به اراده جمعی و خارج از چھارچوب 
متعاقب ھمه اين موفقيت . قانونی و اتحاديه ای کارگران سر تسليم فرود آورند
   .ھا بود که کارگران ختم اعتصاب را اعالم داشتند

را به  مان دھندۀ اعتصاب دستاوردھای مبارزات چند روزهيکی از فعالين ساز
  :شرح زير گزارش کرد

ھيج گونه کاھشی در دستمزدھا پديد نخواھد آمد و سرمايه داران از  .١
  .تصميم خود برای تغيير سيستم سابق محاسبۀ دستمزد عقب نشستند

حجم کارھا نيز بر خالف آنچه کارفرمايان تصميم گرفته بودند، به ھيچ  .٢
 .ه افزايش نخواھد يافتوج
 . تمام کارگران شرکت کننده در اعتصاب بر سر کار باقی خواھند ماند .٣
شرکت کارفرما مجبور شد شکايت خويش عليه کارگران اعتصابی را پس  .۴

 .عليه کارگران تشکيل نمی گردد!! »دادگاھی« بگيرد و ھيچ 
ی به ھيچ کارگری ھيچ جريمه ا!!! اعتصاب» غيرقانونی بودن« به رغم  .۵

 .خاطر روزھای اعتصاب پرداخت نخواھد کرد
  .کليه حقوق روزھای اعتصاب به ھمه کارگران پرداخت خواھد گرديد  .۶
سقف زمان کار روزانه ھر چه زودتر ميان کارگران و سرمايه داران  .٧

 . مورد مذاکره قرار خواھد گرفت
. اندکارگران پاره ای از مطالبات خود را بر سرمايه داران تحميل کرده 

مطالباتی که در باال بدان ھا اشاره شد، اما آنان سوای اين به موفقيت ھائی 
کارگر  ١۵٠. دست يافته اند که اھميت آن ھا مطلقاً از مطالباتشان کمتر نيست

با اتکاء به قدرت متحد خود توانستند جبھه مشترک سرمايه دار، اتحاديه 
. مجبور به عقب نشينی کنند کارفرمايان و اتحاديه کارگری مزدور سرمايه را

تن دادن کارفرمايان به مذاکره مستقيم با کارگران و نشست جمعی آنان، 
اجبار ! بودن آن!! »غيرقانونی« پرداخت حقوق روزھای اعتصاب در عين 

کارفرمايان به امتناع از مطالبه ھر نوع جريمه برای روزھای اعتصاب 
ای در جای خود مسائل بسيار خارج از توافق ديوانساالری منحط اتحاديه 

کارگران اھميت اين دستاوردھا را بسيار خوب درک می کنند و . مھمی ھستند
درست بر ھمين پايه است که با غرور و سربلندی تمام از پيروزی خويش در 

آنان ھمزمان با سربلندی کم نظيری فرياد زدند . اين اعتصاب سخن می رانند
ای وعده ھای داده شده يا عدم تحقق مطالبات که ھر نوع تمرد کارفرما از اجر

آنچه در شروع اين نوشته از . خود را با موج بعدی اعتصاب پاسخ خواھند داد
قول يک فعال اعتصاب نقل کرديم بيان بسيار شفاف اين احساس قدرت و 

. کارگر اعتصابی حمل زباله در استکھلم است ١۵٠غرور و پيروزی در 
زمينه تشريح چگونگی پيشبرد مبارزات و عوامل يکی ديگر از کارگران در 

روند پيشبرد اعتصاب ھمه جا با  :تضمين کننده اين پيروزی اظھار داشت
تمام تصميمات در رابطه با پيش  .کارگر ھمراه بود ١۵٠مشارکت فعال ھمه 

کامالً  پديده ای که. برد مبارزه توسط کليه کارگران اعتصابی اتخاذ می شد
ر با سنن پوسيده تا مغز استخوان سرمايه دارانه جنبش مخالف و مغاي
  . اتحاديه ای است

شرکت حمل زباله در  ٣بسيار شنيدنی است که سرمايه داران کارفرمای 
مقابل قدرت مصمم و متحد توده ھای کارگر به صورت بسيار خيره کننده ای 



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

 
١١ 

  ١٣٨٧ فنداس  ٢ جمعه      ٤٣ سال اول ـ شمارٔه 

حشت و آنان در روز آغاز اعتصاب با و. به زبونی و استصيال افتاده بودند
آنچه جريان دارد يک جنگ تمام عيار است «ھراس بی مانندی فرياد زدند که 

شمار اعتصاب کنندگان در سراسر » که از سوی کارگران راه افتاده است
کارگر تجاوز نمی نمود اما رعب و وحشت کارفرمايان  ١۵٠استکھلم از 

با تھديد سرمايه داران در روزھای نخست . بسيار چشمگير و بيش از حد بود
ً پوزه کارگران را به  و نخوت خاص طبقاتی خود جنجال می کردند که حتما
خاک خواھند ماليد، آنان از نثار ھيچ اھانتی به کارگران دريغ نمی کردند و از 
زرادخانه عظيم تمدن سرمايه رکيک ترين و موھن ترين تيرھای توھين را 

صاحبان سرمايه به . ندبيرون می کشيدند و به سوی کارگران شليک می نمود
دنبال ھمه اين ھتاکی ھا و خط و نشان کشيدن ھا سرانجام با لمس قدرت 
مقاومت کارگران، با مشاھده تپه ھای عظيم زباله انباشته شده در مناطق 
مختلف استکھلم، با تماشای حمايت توده ھای کارگر شھر از ھمزنجيران 

به اين بسنده کردند که حتی  خويش چاره کار را در عقب نشينی ديدند و تنھا
االمکان انعکاس پيروزی کارگران را در اذھان عمومی توده ھای کارگر به 

آنان در اين راستا بود که عبارات بسيار مضحکی بر زبان . حداقل برسانند
جاری ساختند و زير فشار ناراحتی شروع به گفتن ھذيان کردند، به طور 

ال که بر موفقيت ھای اعتصاب صحه مثال يکی از کارفرمايان در ھمان ح
ما با اين کارگران رک و صريح و بی قيد و شرط : " می نھاد اعالم داشت که

  !!» ....در مورد شرايط کار و مسائل محيط کاری مذاکره خواھيم کرد

« اعتصاب کارگران حمل زباله در شھر استکھلم دومين اعتصاب مھم 
ای بود که توسط آنان در طول  و خارج از چھارچوب اتحاديه» غيرقانونی

در چند ماه پيش نيز ھمين کارگران به دنبال . يک سال صورت می گرفت
سازش کثيف ميان اتحاديه ھای کارگری و کارفرمائی و امتناع صاحبان 
سرمايه از قبول مطالباتشان تمامی کاميون ھای حمل زباله را در خيابان ھای 

وردند و با نمايش قدرت اعالم داشتند شلوغ استکھلم زنجيروار به حرکت در آ
ھر . که تا حصول خواسته ھايشان از ھر نوع حمل زباله سر باز خواھند زد

دو اعتصاب کارگران و به ويژه مبارزات پيروز روزھای اخير آنان درس 
ھای بسيار پرارزشی برای ھمه توده ھای کارگر سوئد، کارگران ھمه جای 

کارگران سوئد می توانند و . به ھمراه داشت دنيا و از جمله کارگران ايران

بايد اين اعتصاب و دستاوردھايش را با اعتصاب چندين ھفته ای ھمزنجيران 
خويش در بخش درمان در سراسر کشور و اعتصاب چند ماه پيش کارگران 

در آن جا، در ھر دو اعتصاب، در انبوھی از . راننده استکھلم مقايسه کنند
ھر کجا که پای اتحاديه و نقش ديوانساالری اتحاديه اعتصابات ديگر و در 

ای در ميان بوده است، حتماً قدرت پيکار کارگران توسط اتحاديه به سرمايه 
فروخته شده است، در اينجا، در اعتصاب کارگران حمل زباله اما اين قدرت 

درس ھای  .به تمام و کمال عليه سرمايه و به نفع کارگران اعمال گرديد
کارگران استکھلم برای توده ھای کارگر ايران نيز بسيار بسيار  مبارزات

در روزھائی که رضا رخشان سنديکاليست ايرانی . ارزنده و آموزنده است
افتخار می کند که با ساختن سنديکائی متشکل از چند سنديکاچی و چند 
عضو بسيج توانسته است موج اعتصاب کارگران را به عقب راند، در 

سنديکاليست ھای آستانبوس گای رايدر برای ساختن اين نوع روزھائی که 
دکه ھای کفن و دفن جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر ايران کف می 
زنند و پشت سر ھم برای رخشان ھا نامه تبريک ارسال می دارند، آری در 
چنين شرائطی کارگران حمل زباله استکھلم با اتکاء به قدرت متحد طبقاتی 

قدرت . ربست پوسيده رفرميسم اتحاديه ای را در ھم خرد می کنندخود دا
سرمايه را با قدرت ضد سرمايه داری خويش پاسخ می گويند، مطالبات خود 
را با قدرت بر صاحبان سرمايه تحميل می نمايند و صاحبان سرمايه و دولت 

ما  .آنھا را در مقابل اراده آھنين طبقاتی خويش به زانو در می آورند
به مثابه بخشی از . يروزی اين کارگران را از صميم دل تبريک می گوئيمپ

کارگران ايران و به عنوان فعالين ضد سرمايه داری درون جنبش کارگری 
اين پيروزی را پيروزی خويش تلقی می کنيم و درس آموزی از آن را به ھمه 

  . کارگران ايران و کارگران ديگر جھان توصيه می نمائيم

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٧ بھمن ٢٧

 
 !!»اتباع بيگانه غيرمجاز«
رئيس اداره کار دولت سرمايه در استان کرمان 

اتباع بيگانه « اعالم داشته است که استخدام 
کی » بيگانه«. مستوجب جريمه است» غيرمجاز
« چه کسی و !! اتباع بيگانه يعنی چه؟!! است؟

ھمه اين !! می باشد؟» اتباع بيگانه غيرمجاز
اصطالحات عناوين بسيار آشنا و شناخته شده 

انسان نفرين شده گرسنه و آواره ای . ای ھستند
که به حکم سرمايه از ھر نوع حق و حقوق 
انسانی، حتی حق سکونت در گوشه ای از جھنم 
سرمايه، حق فروش نيروی کار خود به سرمايه 

حق ھر نفس کشيدنی، ھر نوع حقی  داران،
اين موجود کارگر افغانی . محروم شده است

سرمايه او را بيگانه نام نھاده است زيرا . است
که به نيروی کارش احتياج ندارد، او را اتباع 
بيگانه می خواند زيرا که بازار کار سرمايه 
محتاج نيروی کار او نيست، حکم به غيرمجاز 

زيرا که نيروی کار  بودن موجوديتش می دھد
شبه رايگان و حتی رايگان به اندازه کافی وجود 

فرق اين آدم با اين ھمه عناوين سب و لعن . دارد

و نفرت و تحقير و ذلت با فرد ديگری که ھمه 
و عزت و قدرت و افتخار را !! عناوين شرف

سيالب وار به سوی خود سرازير می کند در 
ھا از  چيست؟ به راستی اين عزت ھا و ذلت

کجا می آيند؟ کی است که عزت می دھد و کی 
است که به ذلت می نشاند؟ کدام نيرو است که 
افراد را به عرش اعال می برد و کدام نيرو 
است که به خاک ذلت می کوبد؟ چرا عده ای 
بيگانه و اتباع بيگانه و اتباع بيگانه غيرمجازند؟ 
موجوديتشان غيرقانونی و فاقد مجور است و 

ای حاکم بر سرنوشت و ھستی ميليون ھا عده 
ميليون انسان و تعيين کننده بيگانگی و خودی و 
تابعيت و مجاز بودن و نبودن زندگی ديگرانند؟ 

! سرمايه. پاسخ ھمه اين سؤال ھا يک کلمه است
سرمايه است که تعيين کننده عزت و ذلت و 
ضعف و قدرت و تابعيت و بيگانگی و خودی و 

مايه است که صاحبان و سر. ھمه چيز است
سياستگذاران و برنامه ريزان روند سودآفزائی 
خود را به اوج اقتدار می برد و کارگران يا 

فروشندگان نيروی کار را به خاک ذلت ساقط 
سرمايه است که قدرت قاھر ھستی . می سازد

سرمايه از کجا آمده است؟ سرمايه . است
مائيم که . محصول کار و استثمار ما است

مايه را آفريده ايم، ھر روز و ھر لحظه می سر
در تمامی لحظات کار و توليد خود آن . آفرينيم

سرمايه مخلوق . را خلق و باز ھم خلق می کنيم
کار ماست و در ھمان حال قدرت قاھره مسلط 

برای اينکه مثل انسان . بر ھست و نيست ماست
زندگی کنيم بايد وجود سرمايه را از ساحت 

بايد . اين کار ممکن است. سازيم حيات خود پاک
توليد برای سود را از ميان برداريم، بايد کار و 
توليد را در خدمت معيشت و رفاه و تعالی 
جسمی و فکری خود برنامه ريزی کنيم، بايد ھر 
نوع دولت، ھر نھاد سياسی و اجتماعی و مدنی 
باالی سر خود را برای ھميشه از ميان برداريم، 

ای وسيع کارگر از درون بايد ما توده ھ
شوراھای خود کل کار و توليد را فقط و فقط 
برای زندگی انسانی خويش برنامه ريزی کنيم، 
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بايد ھمه ما در برنامه ريزی ھمه کار و توليد 
حضور مستقيم و فعال و مؤثر و آگاه داشته 

بايد رابطه توليد اضافه ارزش را در . باشيم

بايد . ازيمگورستان تاريخ برای ھميشه دفن س
سرمايه داری را نابود کنيم و جھانی نو بر پا 

در آن روز ديگر ھيچ کس بيگانه و اتباع . سازيم

    .بيگانه و اتباع بيگانه غيرمجاز نخواھد بود
 ١٣٨٧بھمن  ٢۶

  
 گفتگوی يک خبرنگار با يک کودک کار

   احسان - سالم اسمت چيه ؟.... « 

   سالمه ١١ - چند سالته ؟ - 

   آره شبانه -  درس می خونی ؟ - 

اول  -کالس چندمی و معدلت چنده ؟  -
   معدلم ھيجدھه, راھنمائی 

کنی مگه  چرا کار می . آفرين خيلی خوبه -
وقتی اين سوال را از او  سرپرست نداری ؟

پرسيدم احساس کردم ناراحت شد خواست برود 
   . را نگه داشتم اما به زحمت او

   توپليسی ؟ - ی خواستم ناراحت بشیاحسان نم -

 خورم من پليس نيستم و قسم می ،نه باوركن - 
ھم بزنم من يك ه كار تو را ب خوام كسب و نمی

من  -  خودت بگی خوام برام از می ،خبرنگارم 

سالگی بعد از اتفاقی که برای بابام افتاد  ٩از 
بابام راننده بود و تو . شروع به کار کردم

 مامانم برای اين .شو از دست دادتصادف پاھا
 اما بابام می. کنه  که خرجی در بياره کار می

گه اگه می خوای درس بخونی بايد خودت کار 
دارم  تخيلی دوس اندن رادرس خو ھم من .کنی

برای ھمين تصميم گرفتم کار کنم و درس 
من يه برادر و دو تا ھم خواھر دارم که  .بخونم

و خواھرام از من  تاس برادرم از من بزرگ تر
 کار میه دونم چ برادر بزرگم نمی .کترندکوچ
بيرون ھر چند وقت يه بار مياد  ودر می ،کنه

 رود خونه يه مقدار پول ميده مادرم و دوباره می
گه اين پوال که داداشت می  بابام می. بيرون 

دونم كثيفن يعنی چه ؟ وچرا  من نمی .ياره کثيفن
 ھر .شم خيلی مھربونهدونم دادا ولی می! كثيفن 

خواد يه  دلم نمی ،كنه وقت مشكل دارم كمكم می
  ،تارمو ازش كم بشه

ميخوام  احسان می خوای چيکاره بشی ؟ - 
مھندس بشم برج بسازم تا ديگه تو اون خونه 

  . زندگی نکنيم

دفعه صدايی ک دنبال يه سوال ديگه بودم كه ب
  » مأمورا اومدن«: يکی فرياد زد. بلند شد

بدون خداحافظی فرار  و سان مثل فنر پريداح
  ....کرد

   »دنبالش دويدم اما تو شلوغی گمش کردم

با کمی اختصار و ( آژانس ايران خبر : منبع
  )اصالحات نگارشی

   ١٣٨٧بھمن  ٢۶

  

 .کارگر بيکار شدند ۴٨١کارخانه پارس متال تعطيل و 
تعطيلی کارخانه به دنبال قطع برق مؤسسه 

اعزامی شرکت برق رخ داده توسط مأموران 
با قطع برق کارخانه کليه بخش ھای کار . است

کارگر مجبور  ۴٨١و توليد عمالً تعطيل شد و 
اين کارگران چند . به ترک محل کار خود شدند

ماه است که دستمزدھای خود را دريافت نکرده 
اند و در حال حاضر تکليف مطالبات معوقه و 

مل نامعلوم سرنوشت اشتغال آنان به طور کا
سرمايه دار صاحب شرکت به رسم . است

معمول وضعيت بد مالی را دليل تعويق حقوق 
ھا و عدم پرداخت بدھی مؤسسه به اداره برق 

کارگران بيکار شده پارس متال ھر . می داند
کدام سال ھای زيادی است که در اينجا کار 

سابقه کار بسياری . کرده اند و استثمار شده اند
. سال متجاوز است ٢١کارگر از  ۴٨١از اين 

آنان تمامی سال ھای واقعی عمر خود را در 
ھمين جا در ازای ارزان ترين بھای نيروی کار 

آنچه . در اختيار سرمايه داران قرار داده اند
اينک به صورت پارس متال در مالکيت سرمايه 
دار قرار دارد حاصل لحظه لحظه کار کارگران 

. ن توسط سرمايه استساله آنا ٢١و استثمار 
ھمه کارگران به لحاظ سنی در شرائطی ھستند 

که ھيچ روزنه اميدی برای يافتن کار در پيش 
ھنوز به درستی مشخص نيست که . روی ندارند

تکليف کارخانه و اشتغال کارگران چه خواھد 
اين که . شد، اما يک چيز بسيار روشن است

بيکاری کارگران متضمن گرسنگی آنان و 
ه گرسنگی و مرگ ناشی از گرسنگی افراد فاجع

  . خانواده ھای آنان می باشد

 ١٣٨٧بھمن  ٢۶

 

 .کارگران چرم اعظم سه ماه است که حقوق نگرفته اند
 کارخانه چرم اعظم در استان سمنان قرار دارد

کارگر  ۶٠ھر . کارگر را استثمار می کند ۶٠و 
ماه است که ھيچ ريالی دستمزد دريافت  ٣

کارگران در وضعيت معيشتی بسيار . نکرده اند
ھر کدام مقادير . رقت باری به سر می برند

ھنگفتی بدھکاری دارند زيرا در تمامی طول 
اين مدت فقط با خواھش و التماس ھزينه نان 
خالی روزانه فرزندانشان را از اين و آن مغازه 

آنان به طور مستمر عليه . دار قرض گرفته اند
ض کرده اند اما اين تعويق دستمزدھا اعترا

. اعتراضات به ھيچ کجا منتھی نشده است

کارخانه ھمچنان به کار ادامه می دھد، کارگران 
ً توليد می کنند و به شدت استثمار می  مرتبا
گردند، بازار محصوالت خوب است و سود 
ناشی از استثمار بردگان مزدی بسيار باال است، 

حق  با ھمه اين ھا سرمايه دار صاحب کارخانه
خود می داند که از پرداخت حقوق ھا خودداری 
کند و دستمزد عده ای کارگر گرسنه و نان 
روزانه فرزندان آن ھا را صرف تکميل سرمايه 

سرمايه . گذاری ھايش در جاھای ديگر سازد
دار در جريان انتقال سرمايه خويش به حوزه 
ھای پرسودتر است و ھمه چيز شاھد آن است 

. زودتر تعطيل خواھد گرديد که کارخانه ھر چه
محل کار  کارگر شاغل شرکت خطرتعطيل ۶٠

خويش را کامالً لمس کرده اند و ھمين امر به 
صورت پتکی مرگبار تمامی تار و پود وجود 

کارگران سوای . آنان را به درد کشانده است
گرسنگی سايه بيکاری را نيز بر سر خويش 

گی در سنگين می بينند و ھيچ روزنه ای به زند
  .پيش روی خود مشاھده نمی کنند

  ١٣٨٧بھمن  ٢۵
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 سازمان تأمين اجتماعی يا مرکز چپاول دستمزد کارگران
سازمان موسوم به تأمين اجتماعی يک مؤسسه 

اين سازمان مقدار . عظيم سرمايه گذاری است
قابل توجھی از دستمزد نازل ھر کارگر را زير 

اين کار زير اين . کندنام حق بيمه مصادره می 
نام انجام می گيرد که گويا سازمان مذکور در 
صورت بيکار شدن کارگران غرامت ايام 

اما اين حرف . بيکاری را پرداخت خواھد کرد
سازمان در بھترين حالت . دروغ محض است

چند روزی به عده بسيار اندکی از بيکاران 
غرامت بسيار ناچيزی می پردازد و در مقابل 

را که  ترين بخش حق بيمه ھای دريافتی عظيم

سر به فلک می کشد به سرمايه خود تبديل می 
سرمايه داران دولتی اداره کننده سازمان . کند

اين سرمايه ھای عظيم را در حوزه ھای مختلف 
انباشت می نمايند، کارخانه می خرند، شرکت 
ھای عظيم توليدی دائر می نمايند، دست به 

اسا می زنند، نيروی کار  سرمايه گذاری غول
شبه رايگان را به ھارترين و موحش ترين شکل 
استثمار می نمايند و ھمه بالھا را بر سر 

بخش ھای مختلف اين . کارگران می آورند
سازمان به گاه مراجعه توده کارگر بيکار اعالم 
می کنند که ھيچ آھی در بساط ندارند و قادر به 

به کارگران پرداخت ھيچ نوع غرامت بيکاری 
سازمان تأمين اجتماعی قائم شھر از . نيستند

جمله مراکزی است که مدت ھا است ھمين 
اين . حرف را به کارگران تحويل می دھد

سازمان عمالً اعالم داشته است که ورشکسته 
شده است و ھمه دارائی ھا و امکاناتش در 
راھھای ديگری سوای پرداخت غرامت بيکاری 

  .رسيده استبه مصرف  کارگران

  ١٣٨٧بھمن  ٢۵

  
 

 ماه کار بدون حقوق ٣کارگران شهرداری برازجان و 
ماه است که  ٣کارگران شھرداری برازجان 

بيگاری و کار بدون ھيچ . حقوق نگرفته اند
حقوق مدتی است که در منطقه بوشھر و 
برازجان و ساير نواحی اين استان به سنت و 
شيوه کار رايج سرمايه داران خصوصی و 

نيروگاه اتمی بوشھر از . ولتی تبديل شده استد
جمله مراکز بسيار مھم پيش ريز سرمايه ھای 
دولتی است اما کارگران اين حوزه مدت ھا 

است که کار می کنند و ھيچ حقوقی دريافت نمی 
در منطقه موسوم به آب پخش، بزرگترين . دارند

تأسيسات آبياری جنوب نيز کارگران با ھمين 
در حال حاضر . گريبان ھستند فاجعه دست به

تمامی کارگران مراکز ياد شده از نيروگاه اتمی 
بوشھر تا شھرداری برازجان و منطقه آب پخش 
ھمگی به صورت طوالنی از حصول دستمزد 

اين کارگران در . روزانه خود محروم مانده اند

آنان . ھمه اين جاھا در حال اعتراض ھستند
قه و خواستار پرداخت فوری حقوق معو

  . مطالبات خود می باشند

 ١٣٨٧بھمن  ٢۵ 

  

  

 احضار فعالين سنديکاليست به دادگاه سرمايه
فعال سنديکای  ۵دادگاه سرمايه در شھر دزفول 

اين . نيشکر ھفت تپه را احضار کرده است
سنديکا حدود چند ماه پيش تشکيل شده است و 
بر اساس گفته رضا رخشان از فعالين سرشناس 

در طول اين مدت توانسته است  و سخنگوی آن،
از شروع مجدد اعتصاب کارگران جلوگيری به 
عمل آورد و تکرار خيزش ھا، راه پيمائی ھا، 
تحصن ھا و اعتراضات سال گذشته کارگران را 

سرمايه داران و دولت آن ھا با . متوقف سازد
وجود اين و با ھمه نقش تعيين کننده ای که 

رزات کارگران سنديکا در عقب راندن موج مبا
ايفاء کرده است باز ھم سنديکاليست ھا را 
احضار می کنند و مورد بازجوئی قرار می 

ما به کرات و به صورت مبسوط تشريح . دھند
کرده ايم که سنديکاسازی در ايران تا جائی که 
به توده ھای کارگر مربوط است نه قاتق نان که 
. قاتل جان جنبش ضد سرمايه داری آنان است

خطر  يکاليسم در بنياد خود ظرفی برای رفعسند
جنبش کارگری از سر سرمايه است و به ھمين 
دليل نعمتی برای نظام بردگی مزدی است اما 
سنديکاليسم برای صاحبان سرمايه و دولت 
سرمايه داری مستلزم پرداخت برخی ھزينه 

سرمايه داران ايران و . ھای جزئی نيز می باشد
ً حا ضر به پرداخت ھيچ سنار دولت آن ھا مطلقا

سرکوب و . و سی شاھی در اين گذر نيستند

اعمال قھر ھار پليسی عليه جنبش کارگری تنھا 
سالح اينان در مقابل مبارزات، خيزش ھا و 

دولت . اعتراضات توده ھای کارگر است
سرمايه داری ايران در مخالفت با سنديکاسازی 
دليل بسيار اساسی تر و مھمتری نيز در پيش 

توده ھای کارگر ايران زير . پای خود می بيند
فشار شدت استثمار و مظالم و جنايات و بی 
حقوقی ھای ناشی از وجود سرمايه ھمواره در 
حال مبارزه و خشم و عصيان ھستند، دولت 
سرمايه وحشت دارد که سنديکاھا قادر به ايفای 
نقش واقعی سنديکا بودن خود در مھار مبارزات 

ران نشوند و سنديکاليست ھا از خشم آلود کارگ
عھده ايفای نقش سنديکاليستی خود در خدمت به 

درست است که . نظام بردگی مزدی عاجز مانند
امثال رضا رخشان به سرمايه داران بشارت می 
دھند که از عھده کفن و دفن مبارزات کارگران 
بر می آيند و تالش کرده اند تا رخساره ھای 

ی اين نقش را نشان دھند توانائی خود برای ايفا
اما اين چيزی نيست که سرمايه را کامالً مطمئن 

دولت به ھمه اين داليل از سنديکاليسم . سازد
تا اينجا بحث شيوه برخورد و . استقبال نمی کند

نوع نگاه دولت سرمايه به سنديکاسازی است 
اما جا و مکان سنديکاسازی برای طبقه کارگر 

ش سنديکاسازی کل تال. موضوع ديگری است
در جامعه ايران تالش آگاھانه ای از سوی 

سنديکاليست ھای رفرميست راست و چپ برای 
مبارزه با ھر جنب و جوش ضد کار مزدی توده 

سنديکاسازی برنامه ای برای . ھای کارگر است
مقابله با سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری 

سنديکاسازی برنامه کار . طبقه کارگر است
اتی است که ستايشگر وجود سرمايه جريان

داری، وفادار به جاودانگی نظام بردگی مزدی 
و خواستار تمکين توده ھای کارگر در مقابل 
تمامی مصائب و سيه روزی ھای سرمايه داری 

سنديکاسازان استيالی ھميشگی . می باشند
مناسبات کار مزدوری را سرنوشت ابدی طبقه 

ديشند که کارگر می دانند و به اين می ان
کارگران بايد چند و چون معاش خود را در 
چھارچوب قبول حاکميت اين بختک جستجو 

سنديکاسازی به ھمين جھت دامی بر سر . کنند
راه مبارزات کارگران عليه سرمايه و حفره ای 

دولت . جنبش ضد کار مزدی است برای بلعيدن
دالئلی که باالتر گفتيم به رغم  سرمايه بر پايه

منافعی که سنديکاسازی برای اين نظام تمامی 
دارد باز ھم سنديکاليست ھا را به سادگی تحمل 
نمی کند و در ھمين راستا مرتباً مشکالتی را بر 

ما سنديکاليسم را . سر راه آنان قرار می دھد
پديده مضری برای جنبش کارگری می دانيم اما 
ھر نوع دخالت دولت سرمايه داری در امر 

ارزات طبقه کارگر حتی سازمانيابی مب
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سازمانيابی سنديکاليستی کارگران را به شدت 
محکوم می کنيم، احضار فعالين سنديکاليست 
نيشکر ھفت تپه را قاطعانه محکوم می سازيم و 

خواستار رفع ھر نوع محدوديت از فعاليت ھای 
  ١٣٨٧بھمن  ٢۵       . آنان ھستيم

 

 کارگر ايران خودرو توسط سرمايه ٣قتل 
سه کارگر ايران خودرو در کانال  جسد بی جان

ھر سه . گرديد ھای پساب اين کارخانه پيدا
کارگر بر اثر گازگرفتگی تسليم مرگ شده اند و 
دليل گازگرفتگی ھر سه نفر امتناع کامل 
صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری از 
تضمين ايمنی شرائط کار و تھيه وسائل ايمنی 

سه . است مورد نياز کارگران در حين کار
کارگر ايران خودرو بسان ھزاران کارگر 
ھمزنجير ديگر خود به طور مستقيم به دست 

. و سرمايه داران به قتل رسيده اند سرمايه

سرمايه داران به خاطر صرفه جوئی در ھزينه 
ھای پيش ريز سرمايه، به خاطر کاھش ھزينه 
ھای توليد و در يک کالم به خاطر حصول 

بوه تر و طالئی تر، حاضر اضافه ارزش ھای ان
به تحمل ھيچ ھزينه ای برای بھداشت محيط کار 

آنان . و تھيه امکانات ايمنی کارگران نمی شوند
با فراغ بال و آسودگی خيال جان ھزاران کارگر 
را در قبال چند لایر سود بيشتر قربانی می 

. سرمايه قاتل مستقيم اين کارگران است. سازند
سرمايه داران و نظام صاحبان سرمايه، دولت 

دادگاه ضد سرمايه داری  سرمايه داری بايد در
و ضد کار مزدی طبقه کارگر به جرم فتل اين 

   .کارگران محاکمه و محکوم شوند

 ١٣٨٧بھمن  ٢۵
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . سيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد 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 . رای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که ب
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

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

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 . به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جستعلت ھای 

ول برای عقب نشاندن ھجوم بی گام ا. 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

وق متعارف کارگران 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 حق
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

  . طالبات کل طبقه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آن استنه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح م - 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
طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران . ارندمعنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبک

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. محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند از

ورد؟ چرا بايد 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 بخ
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 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
  . اغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران ش - 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
  . و پنجم ھر ماه پرداخت شودسال بايد حداکثر تا بيست  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
  . داز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شو -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . 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
  . 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
  :خواست بايد برای تحقق اين . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . ديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردتشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يک -  
  .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 
 اد تشکل کارگریکميته هماهنگی برای ايج

١/٢/١٣٨٧  



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

 
١٦ 

  ١٣٨٧ فنداس  ٢ جمعه      ٤٣ 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
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

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" خبرنامه سايت"ا در قسمت الکترونيکی خود ر

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


