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 :اين شماره در

 ٢ص به کار خانگی بايد دستمزد تعلق گيرد ـ

  ٣ص کارگر اخراج می شود ۶٠در قزوين ھر روز  ـ

  ٣ص تعويق دستمزد کارگران نساجی مازندران ـ

  ٣ص ران پوياتجمع اعتراضی کارگران کارخانه اي ـ

 ۴ص ماھه حقوق کارگران پرستار در خرمشھر ۶تعويق  ـ

  ۴ص اتحاديه کارگری سوئد و جھاد برای حفظ جان سرمايه ـ

  ۴ص ھزار کارگر در استان تھران ۵٠خطر بيکاری  ـ

  ۵ص ادامه اعتراضات کارگران نساجی خامنه ـ

  ۵ص اجرای قوانين جديد کار  ـ

  ۵ص نعتی قزوينبيکارسازی ھای گسترده در شھر ص ـ

  ۶ص گزارشی که با بغض گزارشگر ناتمام ماند ـ

 ٧ص اعتصاب کارگران کارخانه نوشاب ـ

  ٧ص سرمايه و طرح ھای زودبازده ـ

  ٩ص افزايش آمارخودکشی کارگران  ـ

  ٩ص ابراز ھمدلی کارگران چند کارخانه با کارگران صنايع فلزی ـ

  ٩ص کارگر را اخراج کرد ٢٧کارخانه اکشن قزوين  ـ

 ١٠ص تعويق دو ساله مطالبات کارگران انتشارات اميرکبير ـ

 ١٠ص چند خبر از کارخانه ھای استان گيVن ـ

  ١٠ص ادامه مبارزات کارگران صنايع فلزی ـ

  ١١ص بحران و بيکارسازی ھای وسيع در آفريقای جنوبی ـ

  ١١ص فولکس واگن ھمه کارگران موقت را اخراج می کند ـ

  ١١ص اب در ايتاليا و سکوت اتحاديه ھای کارگریپايمال شدن حق اعتص ـ

  ١١ص کارخانه ذوب روی اصفھان تعطيل و تمام کارگرانش بيکار شدند ـ

 ١٢ص آخرين خبر از \ستيک البرز ـ

  ١٢ص» ال ک آ ب«و » اس اس آب« توقف توليد در کنسرن ھای ـ

  ١٢ص بحران توليد در اپل و سرنوشت کارگران ـ

 ١٣ص و زن ستيزی گVويژ در آتش سرمايه ـ

 ١۵ص دستگيری دوتن از اعضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه ـ

 ١۵ص ادامه اعتراضات کارگران ذوب آھن اصفھان ـ

  ١۵ص کارگران و مسئله نوروز ـ

 ١۶ص سوئد عليه تعرض سرمايه» اوويک«نفری در  ۵٠٠٠راه پيمايی  ـ

 ١٧ص بحران سرمايه و طغيان مستمر موج بيکارسازی در سوئد ـ

 ١٧ص اعتصاب عمومی در گوادلوپ ـ

  ١٨ص حمايت و کمک مالی اتحاديه کارگری به دولت سرمايه داری نروژ ـ
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مردی به علت اختVف با ھمسرش او و : خبرھولناک و تکان دھنده بود 
ارگر بيکار بوده و مسافر کشی می کرده، مرد که ک. خودش را به آتش کشيد

ھزار تومان خرجی خانه برای زنش می گذارد و به دنبال کار از  ٥صبح 
زن صبح که برای شستن ظرف ھا و نظافت خانه به . خانه بيرون می رود

آشپزخانه می رود،می بيند مواد شوينده و پاک کننده تمام شده و قبل از اقدام 
ھزار تومان را خرج می  ٥برای تھيه آن ھا تمام برای درست کردن ناھار، 

ظھر که مرد خسته و . کند و چيزی نمی ماند تا با آن ناھاری درست کند
گرسنه به خانه می آيد و می بيند غذايی در کار نيست، با ھمسرش شروع به 
دعوا می کند که چرا پول را به جای تھيه غذا صرف مواد شوينده کرده که با 

بحث و . نمی شود، و زن در پاسخ از کمی خرج خانه می نالدآن شکمی سير 
مرد از عصبانيت به زير زمين می رود و گالنی بنزين .مشاجره با\ می گيرد

را که ذخيره کرده بود به آشپزخانه می آورد و به سر و روی خودش 
وھمسرش می پاشد که در ھمين حين بنزين به آبگرمکن روشن داخل 

وقتی ھمسايه ھا می . شود و آتش شعله ور می گردد آشپزخانه پاشيده می
در بيمارستان زن بر اثر . رسند، زن و شوھر ھر دو در آتش می سوختند

درصد سوختگی داشته در حالی که از  ٥٠سوختگی می ميرد و مرد که با\ی 
درد و پشيمانی می گريسته می گفته که ھمسرم در حالی که می سوخت تVش 

زن قبل از مرگ گفته بود که آتش سوزی . موش کندمی کرد آتش مرا خا
آن ھا دو فرزند نوجوان .تصادفی بوده و شوھرش ھيچ تقصيری نداشته است

داشته اند که در زمان اين حادثه فاجعه بار ھر دو در مدرسه بوده اند و به اين 
  .ترتيب زندگی ھر دو آن ھا نيز نابود شده است

ر بيکار و خانواده او در وضعيت اين تراژدی دردناک زندگی يک کارگ
چه کسی مقصر است؟ جامعه . دھشتباری است که ما در آن به سر می بريم

سرمايه داری با کارگر چنان می کند که بعد از عمری کار و زحمت و در 
حالی که از صبح تا شب جان می کند تا با انجام کاری شرافتمندانه شکم 

ی افتد که از سر استيصال به کارھای خانواده اش را سير کند، به وضعيتی م
جنون آميزی چون اين و بسياری موارد اين چنينی دست بزند و خود و 

 –ھزار تومانی شوھرش  ١٨٣زن خانه با حقوق . خانواده اش را نابود کند

چگونه بايد غذای گرمی بر سر سفره شوھر و  -تازه اگر ھمين را ھم بگيرد
ير کار اعVم کرده که افزايش حقوق بچه ھايش بگذارد، در حالی که وز
واقعا چه دليل و علتی برای تورم و . کارگران باعث تورم و گرانی می شود

  گرانی می تواند مسخره تر از اين و تا اين حد دروغ و دور از واقعيت باشد؟

اما آنچه می خواھم بر آن تمرکز کنم اين است که چرا اين زن ، زنی که 
ريخته و او را به آتش کشيده به جای تVش برای  شوھرش به روی او بنزين

نجات جان خود، در حالی که خود می سوخته سعی می کرده زندگی شوھرش 
او نسبت به شوھرش حس . را نجات دھد؟ عمق اين تراژدی در اين جاست

شايد حتی با او احساس ھمدردی می کرده و آنچه او را چنين . نفرت نداشته
او تVش ھر روزه مرد را برای سير کردن شکم زن . ديوانه کرده می فھميده

و بچه اش می ديده، اين که او ھرچه می توانسته می کرده تا احتياجات آن ھا 
خرج . را برآورده کند،اما ھرچه می دويده و ھرچه می کرده موفق نمی شده

او نھايت استيصال و بيچارگی شوھرش را درک می . خانه تامين نمی شده
ای قاتل خود احساس دلسوزی می کرده و در آخرين لحظات او بر. کرده

زندگی اش سعی کرده او را، شوھر و پدر بچه ھايش را، از اين اتھام مبرا 
اگر غذايی بوده آن را جلو . او، آن زن، ھمه جا چنين از خود گذشته بوده. کند

شوھر و بچه ھايش می گذاشته و چه بسا طوری که آ ن ھا نفھمند، کمتر می 
نيروی کار داشته  تا شوھرش.ورده و گرسنه بلند می شده تا آن ھا سير شوندخ

زيرا او نان آور خانواده بوده، نان آور او و فرزندانش، . باشد و بتواند کار کند
  . و اين نان آور بايد زنده می مانده تا بچه ھا زنده بمانند و خانواده سر پا بماند

او کار نمی کرده؟ مگر کاِر خانه کار  اما سھم اين زن از زندگی چيست؟ مگر
نيست؟ اين کار کجا ديده می شود و کجا حق و حقوق آن پرداخت می شود؟ 
حتی خوِد اين زن ارزشی برای کار خود و بنابراين برای زندگی خود قايل 
نبوده که به جای تVش برای زنده ماندن خود تVش می کرده جان شوھرش را 

  .نجات دھد

 ١٠ميليونی افراِد  ٦٠وِد جمھوری اسVمی، از جمعيت حدودا براساس آمار خ

سالنامه (ھزار نفر به کارخانگی اشتغال دارند  ٥٧ميليون و  ١٦سال به با\ 
البته قابل ذکر است که در اين آمار، . ، مرکزآمار ايران١٣٨٥،آماری کشور
جمعيت "محسوب نمی شود و از اين جمعيت به عنوان  شغلکارخانگی 

ميليونی، فقط  ١٦از اين جمعيِت بيش از ). نام برده می شود" (!) الغيرفع
درصد  ٦٣/٩٩ھزار نفر يعنی  ٩٩٨ميليون و  ١٥ھزارنفر مرد ھستند و  ٦٠

آن را زنان تشکيل می دھند، به طوری که می توان از کارخانگی به عنوان 
يبا نيمی ھزار نفر يعنی تقر ٢٧٨ميليون و  ٢٩. يک مسئله کامV زنانه نام برد

ميليون نفر يعنی  ١٦از اين جمعيت، . سال به با\ زن ھستند ١٠از جمعيت 
به عبارت ديگر، بيش از نيمی . درصد به کارخانگی اشتغال دارند ٥٥حدود 

سال به با\ی زنان ايران کاری را انجام می دھند که در ازای  ١٠از جمعيِت 
ری، به ويژه در شکل جامعه سرمايه دا. آن ھيچ چيزی دريافت نمی کنند

اسVمی آن، در حالی که از کار خانگی زنان سود سرشار و ھنگفتی می برد، 
با ناديده گرفتن آن و با تلقی آن به عنوان وظيفه و مسئوليت زن خانه دار حتی 

 ٩در حالی که در واقع زن خانه دار بيش از . يک لایر بابت آن نمی پردازد
ساعت در روز کار می  ١٢نه بيش از ساعت و زن شاغل در بيرون از خا

او به جای . کند و مسئوليت ھای بسيار زياد وگوناگونی را بر دوش می کشد
آشپز، ظرف شوی، نظافتچی، پرستار، مربی مھدکودک، معلم، مشاور و 

اگر ( روانشناس، سرايدار، مامور خريد، مسئول تاسيسات، راننده سرويس
او نيازھای جسمی . در خانه کار می کند. ..، مديرمالی و)ماشينی در کار باشد

و روحی شوھر و فرزندانش را برآورده می کند تا آن ھا سالم و سرزنده 
بی ترديد، در خانواده ھای کارگری، زن در بازتوليد نيروی کار و . باشند

سرمايه . توليد نسل جديدی از کارگران نقشی مھم، اساسی و تعيين کننده دارد
و پای فشردن بر نقش ھای ھمسری و مادری زن  داری با تقويت سنت

چه شاغل در بيرون خانه وچه خانه  - بيشترين استفاده را از نيروی کار زنان
  .می برد، بی آن که ريالی بابت آن بپردازد - دار

در نتيجه ای که از آخرين تحقيقاتی که در آمريکا با جمع آوری پاسخ ھای 
ه عVوه بر کار خانه در خارج از مادری ک ١٤٠٠٠مادر خانه دار و  ٢٦٠٠

خانه ھم شاغل بوده اند به دست آمده، اگر به زن خانه داری که يک فرزند 
دارد،از ميان نقش ھايی که در خانه به  ١٨تا ٦سال و يک فرزند بين  ٦زير 

عھده دارد، فقط بابت خانه داری، آشپزی و روانشناسی بخواھند دستمزد 
د\ر خواھد  ٩٥ھزار و  ١٣٨نه درآمدی معادل بدھند، اين زن خانه دار سا\

 ٩٠٠اگر با حساب د\ر . )٣٠/٢/٨٦دنيای اقتصاد، يکشنبه روزنامه ( داشت 

ميليون و ١٢٤تومان اين رقم را به تومان تبديل کنيم، می شود سالی بيش از 
بنابراين، اگر حداقل دستمزدی را که زن . ميليون تومان ١٠ماھی بيش از 
يکايی دارای دو فرزند بايد دريافت کند در نظر بگيريم، می شود خانه دار آمر

ميليون تومان که در واقع سرمايه دار بايد روی دستمزد کارگر  ١٠ماھی 
بگذارد و به او بدھد تا کسی رخت ھايش را بشويد، غذايش را بپزد، ظرف 

ش ھايش را بشويد، خانه اش را نظافت کند، پرستاری اش را بکند، به بچه ھاي
و به درس و مشق و مدرسه آن ھا برسد و از خانه و زندگی اش مراقبت و 
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  ١٣٨٧ اسفند  ١٦جمعه       ٤٥سال اول ـ شمارٔه  

نگھداری کند تا او بتواند به طور مرتب و به موقع سر کارش حاضر شود و 
اما سرمايه دار اين مبلغ را درسته در جيب خود می گذارد . برای او کار کند

اده است و و می گويد ھمسری و مادری وظيفه زن و نقش مقدس زن در خانو
  .تا بوده چنين بوده و چنين نيز بايد باشد

از . اين است آن سود آشکاری که سرمايه داری از تقسيم جنسيتی کار می برد
اين روست که زن چه خانه دار باشد و چه در بيرون خانه کارکند، از آنجا که 
د در ثروتی که در جامعه توليد می شود نقشی اساسی و تعيين کننده دارد، باي

حداقل اين سھم معادل ھمان حداقل دستمزدی . سھم خود را از آن دريافت کند
است که بايد برای ھر کارکر شاغل يا کارگِر بيکاِر آماده کار در نظر گرفته 

  .شود و بديھی است که او نيز بايد از بيمه و تامين اجتماعی برخوردار باشد

سئوليت زن تلقی شود و در ترديدی نيست که کار خانه اصو\ نبايد وظيفه و م
نھايت کار خانگی بايد اجتماعی شود و تا جايی که ممکن است از حوزه خانه 

ھمان طور که اگر ما پول . خارج شده و به عرصه عمومی جامعه محول شود
داشته باشيم، ھرگز وقت و عمر خود را صرف خريد و پخت و پز و ظرف 

استفاده خواھيم کرد، ھمان  شويی نخواھيم کرد و از رستوران ھای عمومی
طور که ما در ساعاتی که در بيرون از خانه مشغول کار ھستيم فرزندان خود 
را به مھد کودک می سپاريم، ھمان طور ھم بسياری از کارھايی که ھم اکنون 

با تحميل و فشار از گرده زن کشيده می شود بايد به مراکزعمومی توليد و 
زن خارج شود تا او از کار ھايی که جسم و خدمات منتقل گردد و از عھده 

می کند و او را در چھارچوب  جانش را خسته و فرسوده و روحش را افسرده
تنگ خانه و آشپز خانه عقب نگه می دارد، رھايی يابد و او نيز بتواند در 
عرصه جامعه استعدادھای خود را پرورش دھد و توانايی ھای خود را به 

راه حل اساسی معضل کارخانگی ھمين است، و . رددلخواه خويش به کار گي
راھکارھايی چون شرکت مرد در انجام کارخانگی ھرچند \زم است اما به 

  . نمی کند ھيچ وجه اين مشکل را به طور اساسی و ريشه ای حل

اما تا اجتماعی شدِن کامل کارخانگی وبا حرکت به سوی چنين ھدفی، ما بايد 
ايا برای زنان خانه دار مطابق حداقل حقوق و خواھان حداقل دستمزد و مز

 ٦٠٠بنابراين، . مزايای ھمه کارگران شاغل و کارگران بيکار آماده کار باشيم

ھزار تومان حداقل دستمزد و بيمه و تامين اجتماعی حق ھمه زنان خانه دار و 
حداقل سھم ماھانه آنان از ثروت اجتماعی توليد شده توسط طبقه کارگر است 

  .لت بايد به آنان بپردازدکه دو

  منيژه گازرانی

٢٤/١٢/٨٦ 
  

 روز ا��اج &��� ��٢ر�� در  ١١٠در #�و�! 

کارگر از مراکز  ١١٠در دو روز گذشته 
مختلف کار و توليد در شھر قزوين اخراج 

عده ای از اين کارگران در شرکت . شده اند
» سينگون« . کار می کرده اند» سينگون«

شيرآب و وسائل لوله کشی توليد کننده انواع 
. کارگر را استثمار می کند ۴٠آب است و 

کارگر را  ۴٠سرمايه دار کارخانه ھمه اين 
عده ای ديگر از . يکجا اخراج کرده است

کارگران اخراجی در شرکت روکش چوبی 
 ٧٠اين شرکت نيز . استثمار می شده اند

ھمه اين . کارگر را بيکار کرده است
ھارچوب قرارداد کارگران به کار در چ

موقت محکوم بوده و با پايان مدت قرارداد 
صاحبان سرمايه . محکوم به اخراج شده اند

ھنگام بيکارسازی اين کارگران از پرداخت 
. مطالبات معوقه آنان خوددداری کرده اند

کارگران عليه اخراج و عدم پرداخت 
مطالباشان دست به شکايت زده اند اما ھيچ 

  .خ نداده استنھادی به آنان پاس

  ايلنا : منبع 

  ٨٧اسفند  ١۴

  


	-�� د���د ��ر��ان �,�+� ��ز��ران 

نساجی مازندران در سال ھای پيش حدود 
. ھزار کارگر را استثمار می کرده است ١٠

طی دو دھه اخير، به تدريج چندين ھزار 
کارگر اخراج شده اند و شمار کارگران 

. ستنفر رسيده ا ۶٠٠باقی مانده اينک به 

سرمايه داران صاحب کارخانه در طول 
ھمين مدت ده ھا ميليارد تومان از سرمايه 

ھای حاصل استثمار توده ھای کارگر را به 
بھانه بازسازی و حل مشکVت مالی شرکت 
از دولت دريافت کرده اند، اما محصول کار 
آنان صرفاً تعطيلی تدريجی کارخانه و 

ساجی ن. اخراج ھزاران کارگران بوده است
کارگر کار می کند  ۶٠٠مازندران اينک با 

اما ھمين تعداد نيز چند ماه است که 

آنان . دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
تا امروز ھيچ ريالی بابت عيدی نيز نگرفته 

  .اند

  ايلنا: منبع 

  ٨٧اسفند  ١۴
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يران پويا با سرمايه دار صاحب کارخانه ا
يک تصميم ناگھانی کارخانه را برای مدتی 

اعVم خبر . نامعلوم تعطيل کرده است
تعطيل شرکت موجی از وحشت و ھراس و 
خشم را در ميان ھمه کارگران برانگيخته 

ھيچ کس نمی داند که آيا کارخانه . است
دوبارهً شروع به کار خواھد کرد يا برای 

از آينده  ھمه. ھميشه تعطيل خواھد ماند
اشتغال خويش سخت بيمناکند و ھيچ 
. تضمينی برای ادامه کار نمی بينند

کارگران با شنيدن خبر به سرعت در مقابل 
کارخانه اجتماع کرده و فرياد اعتراض سر 

آنان خواستار بازگشايی فوری . داده اند
  . شرکت و شروع مجدد کار ھستند

  آژانس ايران خبر: منبع  

  ٨٧اسفند  ١۴
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. ماه است که پرداخت نشده است ۶خرمشھر » ولی عصر« دستمزد پرستاران بيمارستان 

آنان حتی عيدی . نگرفته اندپرستاران مابه التفاوت حقوق سال جاری و کارانه خود را نيز 
تعويق مطالبات بارھا مورد اعتراض کارگران پرستار قرار . را دريافت نکرده اند ٨۶سال 

گرفته است، اما عوامل دولتی سرمايه ھيچ گاه ھيچ وقعی به اعتراضات پرستاران نگذاشته 
  . اند

  آژانس ايران خبر : منبع 

 ٨٧اسفند  ١۴
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  !که وعده تو کردی و او به جا آورد    غ,م پير مغانم ز من مرنج ای شيخ 

اتحاديه کارگران فلزکار در سوئد پا پيش نھاده 
است تا در ادای دين برای ارتقای رسالت و راه 
و رسم و سنت جنبش اتحاديه ای سنگ تمام 

اعضای ھيأت مديره اين اتحاديه زير . بگذارد
ش دروغين جلوگيری از بيکارسازی پوش

کارگران و درواقع برای کمک به صاحبان 
سرمايه و جلوگيری از کاھش سود آن ھا به 
اتفاق آرا تصويب کرده اند که دستمزد تمام 

زعمای . کاھش يابد% ٢٠کارگران فلزکار 
آنان در . اتحاديه به اين نيز بسنده نکرده اند

ران در ھمان روز ھزينه ماھانه عضويت کارگ
 ٣٠٠کرون به  ١٢٩صندوق بيمه بيکاری را از 

سرمايه داران صاحب . کرون افزايش داده اند
معادن و کارخانه ھای فلز با شنيدن اين خبر 
کتمان نمی کنند که آنچه را در خواب به خود 
وعده می داده اند اينک سران اتحاديه در بيداری 

ن آنچه رؤسای اتحاديه کارگرا. به جا آورده اند
فلزکار سوئد انجام داده اند تکرار تصميم 
ضدکارگری کل اتحاديه سراسری کارگران 

ھنگام طغيان موج  ١٩٩١در سال LO ) (سوئد 
ال او در آن زمان . بحران سرمايه داری است

به دستور و توصيه حزب سوسيال دموکرات 
سوئد خواستار ممنوعيت کامل اعتصابات 

کارگرانی کارگری، تعيين جريمه گزاف برای 
که مبادرت به اعتصاب کنند و کاھش ھمزمان 

در آن سال آتش شعله ور خشم . دستمزدھا شد
ميليون ھا کارگر سوئدی در ھمان دقايق نخست 
. تصميم سران اتحاديه کارگری را خاکستر کرد

کارگران در سراسر جامعه عليه اين تصميم 
ضدکارگری شوريدند و ال او مجبور به عقب 

با کمال . گرفتن مصوبه خويش شدنشينی و پس 
تأسف بايد بگوييم که شرايط امروز حتی شرايط 

پديده ای بنام رفرميسم . نيز نيست ١٩٩١سال 
منحط اتحاديه ای در فاصله ميان آن روز و 

سال ديگر را به  ١٨. امروز بيکار نبوده است
کارنامه مزدوری خود به سود سرمايه و به 

طبقه کارگر زيان رويکرد ضدسرمايه داری 
از سوی ديگر، جنبش کارگری . افزوده است

سوئد از آن روز ھم درمانده تر و دست به 
مصوبه سران  خطر گسترش. عصاتر است

اتحاديه به تمامی حوزه ھای کار و توليد بسيار 
رؤسای بخش ھای ديگر ال او با . جدی است

وقاحت و بيشرمی کم نظيری که البته برای 
پرنظير است يکی پس از  سنديکاليست ھا بسيار

ديگری اعVم کرده اند که تصميم اتحاديه 
کارگران فلزکار برايشان قابل فھم و معتبر و 

تاريخ جنبش اتحاديه ای !! شايسته احترام است
اما آنچه اين . در بند بند خود ننگ آلود است

روزھا در سراسر جھان توسط ديوان سا\ری 
شته ننگين اتحاديه ای جريان دارد روی اين گذ

امروز ھمه جا اتحاديه ھای . را سفيد کرده است
کارگری ھستند که در رکاب سرمايه عليه 

اينانند که بسيار . کارگران شمشير می زنند
کاتوليک تر از پاپ برای نجات سرمايه داری 

به لطف اين اتحاديه ھا . شمشير از نيام کشيده اند
ز جنبش کارگری جھانی ھيچ گاه به اندازه امرو

در مقابل موج تھاجم سرمايه خوار و ذليل و 
اين زبونی و تسليم و تمکين . زبون نبوده است

حاصل مستقيم خدمت صدساله ای است که 
کارگر . اتحاديه ھا برای سرمايه انجام داده اند

ايرانی نيز بايد چشم و گوش خويش را خوب 
کسانی که اين تشکل ھای مزدور . باز کند

به " مستقل"تشکل ھای  سرمايه را به عنوان
طبقه  کارگران ايران معرفی می کنند نه دوست

  . کارگر بلکه دشمنان نقابدار آن ھستند

  ٢٠٠٩مارس 

  

 ه�ار ��ر�� در ا��ن 
�8ان �A٠@� ��?�ر; 

 ۵٠خطر اخراج به صورت بسيار جدی حدود 

ھزار کارگر کارخانه ھای توليد وسائل خانگی 
ران تھديد می و لوازم صوتی را در استان تھ

و  عوامل خانه کارگر از قبل پيشدستی کرده. کند
برای رفع خطر ھر نوع اعتراض کارگران از 
سر سرمايه و سرمايه داران دست به کار شده 

يک وظيفه جاری اتحاديه ھای کارگری در . اند
غرب اين است که ھنگام بيکارسازی ھا، از 

مدت ھا قبل شروع به زمينه سازی و ھموار 
راه برای متقاعد ساختن کارگران به قبول  کردن

خانه کارگر در کنار ايفای . اخراج ھا می کنند
نقش پليسی خويش برای سرکوب مبارزات 
کارگران اين رسالت اتحاديه ای را نيز خوب 

دبير اجرايی خانه کارگر در . انجام داده است
 ۵٠تھران به محض مشاھده نشانه ھای اخراج 

ليد وسائل خانگی استان ھزار کارگر صنايع تو

او گفته . شروع به توجيه اين حادثه کرده است
است که اين کارخانه ھا وسائل نيم ساخته و 
قطعات مورد نياز توليد را ھنگامی خريده اند که 

ايشان . د\ر بيشتر بوده است ١٠٠بھای نفت از 
ادامه می دھد که کاھش بھای نفت باعث شده 

رر شوند و به است که اين کارخانه ھا متض
. ناچار دست به بيکارسازی کارگران بزنند

ھدف او از ھمه اين آسمان و ريسمان بافی ھا 
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فقط اين است که بگويد سرمايه داران حق دارند 
دبير . ھزار کارگر را اخراج کنند ۵٠اين 

اجرايی خانه کارگر در اين عوام فريبی حماقت 
 خود را به کارگران نيز تعميم داده است و به

قول معروف ھمه را به اندازه خود احمق تصور 
او يک کلمه توضيح نداده است که . کرده است

خريد کا\ھا در ھنگام گرانی بھای نفت چگونه 
بر روی قيمت فروش محصو\ت توليدی اين 

آيا . مؤسسات در شرايط روز تأثير می گذارد
قيمت راديو و تلويزيون و يخچال در بازار 

آيا اين سرمايه داران گران ! کاھش يافته است؟
تر خريده اند تا مجبور شوند ارزان تر 

آيا نرخ برابری لایر و د\ر ! بفروشند؟
دستخوش چنان تغييرات عميقی شده است که اين 
کارخانه ھا را در معرض زيان ھای عظيم قرار 

عامل خانه کارگر کاری به درست ! داده است؟

ين را او فقط ا. و غلط بودن حرف خويش ندارد
می داند که بايد کارگران را به قبول اخراج ھا و 

  . بيکارسازی ھا متقاعد کند

  ايلنا: منبع 
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 ٢٠کارگران نساجی خامنه در آذربايجان شرقی 

سرنوشت اشتغال . ماه است که حقوق نگرفته اند
ضعيت و. آنان به طور کامل نامعلوم است

فشار . معيشتی ھمه آن ھا سخت رقت بار است
بدھکاری ھا، احساس حقارت و ذلت در مقابل 
طلبکاران، نداشتن ھيچ روزنه اميد به يافتن 
کار، گرسنگی و برھنگی افراد خانواده و ھمه 

سرمايه داری کل  بVھا و بليه ھای طبيعی نظام
ھستی اين کارگران را درمعرض نابودی 

ماه است که  ٢٠کارگران . قرارداده است
اعتراض می کنند، به ھمه مراجع و نھادھای 
دولتی سرمايه شکايت کرده اند، ھر روز در 
مقابل ساختمان کارخانه اجتماع می کنند و عليه 
جنايت سرمايه و سرمايه داران و دولت سرمايه 

مسؤ\ن . داری فرياد اعتراض سر می دھند
ھمين  استانداری آذربايجان شرقی زير فشار

مبارزات و برای آسودن از خطر گسترش و 
آنان . تشديد آن به ترفند تازه ای توسل جستند

ھزار  ۵٠٠اعVم کردند که به ھر کارگری مبلغ 

معنای اين اقدام !! تومان وام خواھند داد
دولتمردان سرمايه به صورت صريح آن است 
که کارگران برای سرمايه کار کنند، توسط 

شوند، دنيای اضافه ارزش ھا و سرمايه استثمار 
سرمايه ھا را برای صاحبان سرمايه توليد کنند 
و آنگاه برای گذران معاش خويش، برای 
بازتوليد نيروی کارشان و برای فروش مجدد 
اين نيرو به سرمايه به دريافت وام از بانک ھای 

اين ترفند بدين !! سرمايه داری متوسل شوند
که خالق دنيای  معناست که توده عظيم کارگری

سرمايه ھا است بدون دريافت دستمزد برای 
سرمايه داران بيگاری کند و برای امرار معاش 
او\دش به صورت بی انتھا در باتVق بدھکاری 
به سرمايه داران و دولت سرمايه داری غرق 

تصميم عمال دولتی سرمايه جز جنايت و !! شود
ر اما کارگران زير فشا. شرارت ھيچ چيز نبود

فقر و گرسنگی فرزندان و زير فشار وضعيت 
بسيار درمانده جنبش طبقاتی خود تسليم شدند و 

سرمايه داران و . به گرفتن وام رضايت دادند

عمال دولتی ھمه اين کارھا را عليه کارگران 
انجام دادند، اما تا امروز حتی ھمين وام را نيز 

آخرين خبرھا حاکی . به آنان پرداخت نکرده اند
ت که کارگران نساجی خامنه اين بار در اس

و نه تعويق دستمزدھا  - اعتراض به تعويق وام 
پس از تجمع در مقابل ساختمان کارخانه به  –

سوی محل استانداری در تبريز راه پيمايی کرده 
اجتماع کارگران . و در آنجا تجمع نموده اند

عاصی کارخانه مطابق معمول با يورش پليس و 
تھاجم . ی سرمايه مواجه شده استنيروھای امنيت

نيروی سرکوب با مقاومت کارگران روبه رو 
شده است و مسؤ\ن دولتی با احساس خطر 
گسترش اعتراض و طغيان خشم کارگران وعده 

   !!داده اند که وام ھا را پرداخت خواھند کرد
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   ٨٧اسفند  ١٣

  

 ا+�ا; #-ا��! +��� ��ر 

قوانين جديد کار مصوب دولت سرمايه داری با 
سرعت تمام توسط سرمايه داران به اجرا در 

يکی از کارخانه ھای عظيم منطقه . می آيد
اين . تھران در اين گذر پيشگام شده است

. کارخانه مصوبات را مو به مو اجرا کرده است

تمام کارگران قديمی را که رسمی بوده اند 
نوع امنيت شغلی توده  اخراج کرده است، ھر

ھای کارگر را تسليم بايگانی تاريخ کرده است و 
قراردادھای کوتاه مدت را جايگزين شکل سابق 

اين کارخانه ھمزمان . استخدام کرده است
تصريح و تأکيد کرده است که ھيچ تعھدی در 

بند متمم . مقابل اجرای ھمين قراردادھا ھم ندارد
مدار کاغذبازی قرارداد در عمل و در خارج از 

اين است که کارگران ھيچ روزی به اشتغال 
آنان بايد ھر روز . روز بعد خود اميدوار نباشند

و ذھاب از خانه به محل کار  صبح ھزينه اياب
را تقبل کنند، اما پس از ورود به کارخانه اين 
فقط صاحب سرمايه است که در باره ماندن و 

ن ھيچ کار روز او يا بازگشت وی به خانه بدو
در قراردادھا از بخش . حقوق تصميم می گيرد

ھايی از دستمزد زير نام مزايا و مانند اين ھا ھم 
سخن به ميان آمده است، اما به کارگران اخطار 

شده است که پرداخت يا عدم پرداخت آن ھا 
کVم آخر اينکه !! منوط به تصميم کارفرما است

روزنامه و سايت اينترنتی منتشر کننده 
دادھای اين کارخانه از ھراس مجازات و روي

افتادن به سياھچال مجبور شده است که از ذکر 
  . نام آن خودداری کند

  آژانس ايران خبر: منبع 
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سرمايه داران ايران و دولت سرمايه داری اين 
عيدی ! کشور به کارگران عيدی می دھند

مايه داران و دولت آن ھا اخراج ھای عظيم، سر
بيکارسازی ھا گسترده، گرسنگی، بی لباسی، 
« بی مسکنی، فقر و ذلت و حقارت و ساير 

ھمه . رايج سرمايه است» موھبات و فيوضات
کارگران قراردادی در آستانه نوروز بيکار می 

آن ھا ھمه بدون دريافت حقوق معوقه . شوند
سرمايه داران قزوين . خويش اخراج می گردند

از ھمين حا\ و حتی از مدت ھا پيش دست به 

ھر کدام از کارخانه ھا به کارگران . کار شده اند
قراردادی خويش اعVم کرده اند که در شروع 

شمار . فروردين از کار خبری نخواھد بود
کارگرانی که از ھر کارخانه اين استان اخراج 

با رسيدن  .نفر برآورد می شود ۴۵می شوند تا 
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بھار برگ تازه ای در زندگی ھميشه خزان 
  . کارگران ورق می خورد

                              آژانس ايران خبر: منبع 

  ٨٧اسفند  ١٣         
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 جاده خاوران  - تھران

پس از جستجوی بسيار از جاده اصلی خارج ميشيم و وارد قطعه زمينی بسيار 
دور و برمون پر است از کپه ھای خاک و .....بزرگ و البته کثيف می شويم

 ..... آشغال

ل با يکی از بچه ھا که يه کم وارد تر بود و به قو.....به راھمون ادامه می ديم 
پرسش ھايی کرديم و پاسخ ھايش ....خودمون راه و چاه و بلد بود راھی شديم 

 .... را شنيديم که در فايل صوتی ضميمه شده است

اينجا بر خVف تصورمان تنھا کوره پز خانه ..... به راھمان ادامه می دھيم
نيست بلکه جايی است که بچه ھای کم سن و سال نان خشک و زباله ھا يی که 

جمع آوری دارند را در آنجا از ھم تفکيک می کنند و به اربابانشان  ارزش
 .... تحويل می دھند

ساله و بی سواد که  ۵٠جلو می روم ؛ احمد مردی است اھل افغانستان؛ حدود 
 ... سال است که در ايران زندگی می کند ٢۵به گفته خودش 

خVف کنوانسيون  ھمه ی آن ھا در ايران زاده شده اند و بر.... بچه دارد ۵
پسر که پسر  ٣دختر دارد و  ٢.... حقوق کودک ھيچ شناسنامه ای ندارند

ساله است و پVستيک ھای سراسر شھر را جمع آوری کرده و  ١٧بزرگش 
 . به فروش می رساند

 می پرسم که چرا درس نمی خواند؟ 

از می گويد که ھر کس بايد خرج خودش را در بياورد و اينکه او به تنھايی 
 .... پس مشکVت و خرج زندگی بر نمی آيد

در حال گفتگو با احمد ھستم که متوجه پسر بچه ای می شوم که با ولع به 
 ...... ازش می خواھم که جلوتر بيايد...سيگارش پک می زند

 خوبی؟ 

 . سر تکان ميدھد

 . نامشو می پرسم

 . ميگه داوود

 داوود چند سالته؟   - 

 - ١۶  

 سواد داری؟  - 

 نه  - 

 ھيچی؟  - 

 . ھيچی - 

نادر، ھمون دوستمون، توضيح می ده که اينجا کVس آموزشی ترتيب داديم 
 .... براشون و يکی از اھالی به بچه ھا سواد ياد می دھد

برای ( پسر بچه ديگری است که از شھر ھم اکنون بازگشته " غVم سرور"
 ). حمام به شھر رفته بود 

 ريد؟ می پرسم مگه اينجا حمام ندا

 . دستشويی و توالت ھم نيست چه برسه به حمام. نه_ 

 Vو نادر توضيح می دھد که توالت اينجا نيز به صورت صحرايی و کام
 .... غيربھداشتی است

 . داوود و غVم را تشويق به آموختن سواد کرده و با خود ھمراه می کنيم

يغوله ھايی به نام راه پر پيچ و خمی را می گذرانيم و به جايی می رسيم که ب
خانه و خانواده ھايی را در خود جای داده است که بيشتر خانواده ھا را افغانی 

 . ھای مقيم ايران تشکيل می دھند

بچه ھا ميان آب و خاک در ھم ....!!!! اينجا نيز از توالت و حمام خبری نيست

ا بر وارد يکی از ھمان بيغوله ھا می شويم که کVس درس آنج.....می لولند
پاست و با صاحب خانه که خود نيز مسئوليت سواد آموزی به کودکان اين 

 .... منطقه را بر عھده دارد به گفتگو می نشينيم 

در اتاقکی نمور و با بچه ای در آغوش با ما به گفتگو می نشيند؛ از 
مشکVتش با ما می گويد و از شوھری که بيمار است و از بيماری ھای 

 ..... خودش

) که به صورت صوتی ضميمه شده است ( ز گفتگوی کم و بيش طو\نی پس ا

جايی که بچه ھای قد و نيم ....به بيرون از آن فضا و به محيطی باز تر می آيم
 .... قد در ميان انبوه زباله و آب ھای آلوده فارغ از ھر چيز به بازی مشغولند

 . را می پرسم دختر بچه نظرم را جلب می کنند؛ جلو می روم و نامشان ٢

 يگانه و نرگس  - 

 می پرسم که مدرسه می روند؟ 

يگانه با ناراحتی می گويد که نه، ولی نرگس با افتخار عنوان می کند که  - 
 . چون کارت دارن به مدرسه می رود

 . ساله اند ١٠ھر دو 

 می پرسم که آرزوشون چيه؟ 
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وھايم با آنھا می نخست می خندند و چيزی نمی گويند ولی پس از اينکه از آرز
گويم نرگس با شوق آرزويی را عنوان می کند که ھرگز به ذھنم خطور نمی 

وقتی که ازش می پرسم ...!!!!! ولی...... او می خواھد بازيگر شود..... کرد
 .... می گويد که ھرگز نرفته است......که آيا تا به حال به سينما رفته

  ...... ردبغض اين بار گلويم را تا حد مرگ می فشا

  ٨٧اسفند  ١٣
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کارخانه نوشاب در استان تھران قرار دارد و 
اين کارخانه با . کارگر را استثمار می کند ٢۵٠

تمامی ظرفيت توليد می کند، بازار فروش 
محصو\ت آن بسيار پررونق و ميزان سود 
. حاصل از استثمار کارگران بسيار با\ است

ماه  ۵يه دار صاحب شرکت با ھمه اين ھا سرما
تمام است که از پرداخت دستمزد کارگران 

او بابت عيدی نيز ھيچ ريالی . خودداری می کند
استد\ل بسيار صريح و . به کارگران نداده است

ظاھراً بسيار محکم و قاطع کارفرما اين است 
ماه ھيچ  ۶ماه  ۶که سرمايه داران ديگر ھم 

!! ران پرداخت نمی کننددستمزدی به کارگ

کارگران در تمامی اين مدت اعتراض کرده اند 
و ھر بار جز وعده و وعيد ھيچ چيز ديگری 

آنان در ادامه ھمين . نصيبشان نشده است

اسفند به طور  ١٢اعتراضات از صبح روز 
متحد دست به اعتصاب زده اند و چرخ کار و 
. توليد را در ھمه بخش ھا متوقف کرده اند

اب کارگران با خشم صاحب سرمايه اعتص
او از کارگران خواسته است . مواجه شده است

که با مشاھده وضعيت کارگران کارخانه ھای 
ديگر از درخواست پرداخت ھمه دستمزدھا 

و حداکثر به يکی دو ماه بسنده !! صرفنظر کنند
کارگر در حال اعتصاب کارخانه  ٢۵٠!! کنند

ا را رد کرده با قاطعيت تمام اين سخن کارفرم
. اند و خواستار پرداخت ھمه دستمزدھا شده اند

ماه حقوق  ٣سرمايه دار در ابتدا به پرداخت 
کارگران در روزھای پيش از پايان اسفند و بقيه 

اما بعداً منصرف  آن در سال آينده رضايت داده
او تصميم قبلی خويش را با رگبار . شده است

ايگزين تھديد و توپ و تشر و نمايش قدرت ج
و تأکيد کرده است که کارخانه را تعطيل  ساخته

تھديد و . و ھمه کارگران را بيکار خواھد کرد
تشر کارفرما با طغيان بيش از پيش موج خشم 

آنان اعVم کرده . کارگران رو به رو شده است
اند که قدرت نمايی سرمايه دار را با قدرت 

 اعتصاب ادامه خواھد يافت و. پاسخ خواھند داد

ھر حرکت کارفرما برای تعطيل کارخانه با 
مقاومت متحد و تا پای جان آنان رو به رو 

  . خواھد شد

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع 
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در باره طرح ھای زودبازده دولت سرمايه داری پيش تر نيز صحبت کرده 
برنامه ريزی ھا . گفته ھای پيشين نيست ايم، اما موضوع بحث حاضر تکرار

و سياست گزاری ھای طبقه سرمايه دار يا دولت اين طبقه به طور عام يک 
ھمه چيز، ھمه طرح ھا و . ھدف بسيار سرراست و مشخص را دنبال می کند

طراحی ھا، راه ھا و راه حل ھا به افزايش سود سرمايه، استثمار شديد تر 
در اين باره نياز . رمايه داری منتھی می شودنيروی کار و چگونگی حفظ س

اما سرمايه داران و دولتمردان سرمايه برنامه ھا، . به توضيح زيادی نيست
قانون سازی ھا، طرح ھا و \يحه تراشی ھای خويش برای تحقق اين ھدف را 
. به طور معمول با دنيايی از وارونه پردازی و مسخ افکار به ھم می بافند

کار دست می زنند تا آنچه را که صرفاً ملزومات سودآوری بيشتر آنان به اين 
زندگی شھروندان و از جمله توده ھای وسيع  سرمايه است به عنوان مصالح

اين رسم و سنت و ذات نظام سرمايه داری است و به . طبقه کارگر جا بزنند
نياز ھمين دليل تشريح شفاف، دقيق و آگاھگرانه آنچه آنان انجام می دھند يک 

طرح ھای زودبازده . مھم و حياتی جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر است
نيز در زمره مسائلی است که در اين چند سال ھمه نوع عوام فريبی در حول 

در نوشته قبلی گفتيم که اين طرح ھا تا امروز . و حوش آن راه افتاده است
ھزار  ٨٠ش از نقش بازار مکاره ای را ايفا کرده است که از درون آن بي

ميليارد تومان از حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر در قالب سرمايه ھای 
بانکی به صاحبان سرمايه پرداخت شده يا در حال پرداخت شدن است بدون 
اين که ھيچ گرھی از مشکل بيکاری ھيچ بخشی از جمعيت عظيم چندين 

اديم که دولت اين ارقام در ھمان جا توضيح د. ميليونی بيکاران باز کرده باشد
عظيم سرمايه حاصل استثمار توده ھای کارگر را به سرمايه داران ھديه می 

ماه  ۶ماه  ۶کند تا آنان کل اين اقVم را با دستمزدھای مصادره شده و معوقه 
جمع زده و برای  چندين ميليون کارگر و سرمايه ھای کVن ديگر خويش يکجا

در . ر حوزه ھای بسيار پرسودتر به کار گيرندسرمايه گذاری ھای انبوه تر د
آنجا نشان داديم که اجرای طرح ھای موسوم به زودبازده با توجه به ھمين 
مختصات نه فقط موجب کاھش بيکاری نشده که، برعکس، با بيکارسازی 

اين ھا نکاتی ھستند که در نوشته . ھای وسيع کارگران نيز ھمراه بوده است
اما بحث امروز به تشريح جنبه ديگری از اھداف برنامه . قبلی بيان شده اند

  . ريزی و اجرای اين طرح ھا توسط دولت اختصاص دارد

اين را خوب می دانيم که سود سرمايه دار فقط و فقط کار پرداخت نشده 
به بيان ديگر، از دنيای عظيم کاری که ما برای سرمايه داران . کارگران است

ر ناچيز و نامحسوسی از آن را به صورت دستمزد انجام می دھيم مقدار بسيا
يا بھای فروش نيروی کار دريافت می کنيم و بقيه آن يکجا به ارزش اضافی 
يا سود صاحبان سرمايه تبديل می شود و به سرمايه ھای قبلی آنان اضافه می 

در ھمين راستا اين نيز روشن است که ھر چه شمار کارگران بيشتر . گردد
ممکن است . ضافه ارزشی که توليد می شود انبوه تر خواھد بودباشد ميزان ا

سؤال شود که اگر چنين است چرا سرمايه داران مدام می کوشند تا از طريق 
به کارگيری تکنولوژی و ماشين آ\ت مدرن تر و بدين سان افزايش بخش 
ثابت سرمايه ھايشان از شمار کارگران بکاھند؟ اين سؤال درستی است و ما 

 ًVدر متون آموزشی ھمين سايت پاسخ آن را به طور نسبتاً مبسوط داده ايمقب  .

اين يک تناقض ذاتی شيوه . سرمايه داران مجبورند اين کار را انجام دھند
سرمايه دار با بھره گيری از تکنولوژی مدرن و . توليد سرمايه داری است

ل نيروی کار فوق مدرن شدت استثمار نيروی کار را با\ می برد، با حداق
حداکثر محصول را توليد می کند، ھزينه توليداتش را به پايين ترين سطح می 

او مجبور است اين کار را انجام دھد تا قدرت رقابت خود را در بازار .رساند
در اين ميان . سرمايه داری و در مقابل ھمتايان سرمايه دار خويش با\ برد

ان در مقياس جامعه يا در سطح وقتی شمار کل کارگر. يک چيز بديھی است
جھانی نسبت به کل بخش ثابت سرمايه ھا کاھش می يابد نرخ سود سرمايه به 

زيرا سود جز بخش متغير . کاھش قرار می گيرد در معرضصورت جدی 
به اين . سرمايه يا ھمان کار کارگران ھيچ سرچشمه و منشأ ديگری ندارد

اری در ذات خود ھمواره و بدون ترتيب، مشاھده می کنيم که نظام سرمايه د
ھيچ استثنا با اين تناقض ناگزير مواجه است که از يک سوی برای افزايش 
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سودآوری، شمار کارگران را نسبت به حجم کل سرمايه گذاری ھا کاھش می 
دھد و از سوی ديگر ھمين کاھش شمار کارگران گرايش نزولی نرخ سود را 

در چندين جا و از جمله در مبحث بحران و به دنبال می آورد، پديده ای که ما 
سرمايه داران و . به عنوان ريشه اصلی وقوع بحران ھا آن را توضيح داده ايم

دولت ھای سرمايه داری در ھمين راستا و زير فشار ھمين تناقض که کانون 
. زايش بحران نيز ھست، معمو\ً به پاره ای چاره انديشی ھا دست می زنند

ند تا به موازات عظيم ترين برنامه ريزی ھا برای افزايش آنان تVش می کن
بارآوری کار، استفاده از عالی ترين دستاوردھای علم و تکنيک، توليد حداکثر 
محصول توسط حداقل نيروی کار و بدين سان کاھش ھر چه بيشتر شمار 
. کارگران در ھر حوزه کار و توليد، سياست ھای ديگری نيز اتخاذ کنند

ی اين سياست ھا تشويق سرمايه گذاری در حوزه ھای با ترکيب مضمون کل
منظور از حوزه ھای دارای ترکيب ارگانيک . ارگانيک ھر چه پائين تر است

پائين تر حوزه ھايی است که در آن ھا نسبت شمار کارگران به بخش ثابت 
سرمايه يعنی ھزينه ماشين آ\ت و ساختمان و حمل و نقل و به طورکلی آن 

از سرمايه که منشأ و موجد ھيچ اضافه ارزشی نيست حتی ا\مکان جزء 
يا، به بيان خود سرمايه داران، منظور حوزه ھايی است که بيشتر . بيشتر است

دقت در اين اصطVح ھا وجه ديگری از " ( سرمايه بر"ھستند تا " کاربر"
ا نشان وارونه پردازی و عوام فريبی سرمايه داران و نمايندگان فکری آنان ر

براساس اين تفکيک، سرمايه فقط به بخش ثابت آن يعنی فقط به . می دھد
ماشين آ\ت و مواد اوليه و ساختمان و وسايل حمل ونقل و نظاير آن ھا اطVق 
می شود و نيروی کار از شمول سرمايه خارج می شود، با اين ھدف که 

نيروی کار  سرچشمه و منبع سود سرمايه دار به عواملی غير از استثمار
برنامه ريزی برای سرمايه گذاری در حوزه ھای ). کارگران نسبت داده شود

در . دارای ترکيب ارگانيک پايين تر مطلقاً خاص جوامعی مانند ايران نيست
انباشت سرمايه با  عظيم ترين قطب ھای دنيای سرمايه داری نيز دولت ھا

ين کشورھا ھر سال در ھر کدام از ا. چنين مشخصاتی را تشويق می کنند
مبالغ عظيمی از حاصل استثمار کارگران به صورت وام يا حتی کمک ھای 
بVعوض در اختيار افرادی قرار می گيرد که بتوانند دست به تأسيس کارگاه 
ھای کوچک بزنند و شماری نيروی کار را مورد استثمار قرار دھند يا در 

ليد کل سرمايه و از اين بدترين حالت نيروی کار خويش را در خدمت بازتو
از . طريق کمک به افزايش ميزان ارزش اضافی کل سرمايه ھا قرار دھند

دولت ھا که بگذريم، سال ھای زيادی است که تمامی تراست ھای غول پيکر 
صنعتی در شش گوشه دنيای موجود برای اجرای ھر چه وسيع تر ھمين نوع 

ه آنان آلونک ھای زنان در ھمين راستا است ک. پروژه ھا تVش می کنند
بنگالی و چينی و ھندی و فيليپينی را به کارگاه بسته بندی ماھی و توليد 

مھم ترين خاصيت اجرای اين . موبايل و محصو\ت ديگر تبديل کرده اند
طرح ھا، مستقل از اين که توسط سرمايه داران کوچک انجام گيرد يا دولت 

ھر چه بيشتری با بھای ھر چه شبه  ھا و يا تراست ھا، آن است که نيروی کار
رايگان تری مورد استثمار سرمايه قرار می گيرد در ھمان حال که، ولو 
بسيار اندک، متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه ھا را نيز در سطح جامعه يا 

دولت ھا معمو\ً چنين وانمود می . جھان کم و بيش زير فشار قرار می دھد
. اما اين فقط يک عوام فريبی است. ھش می دھدکنند که اين کار بيکاری را کا

زيرا روند مستمر بيکارسازی ھا در عظيم ترين قلمروھای انباشت سرمايه آن 
چنان گسترده و پرشتاب است که اشتغال جمعيت بسيار اندکی کارگر در اين يا 
آن کارگاه کوچک نمی تواند تأثير قابل محاسبه ای در کاھش بيکاری داشته 

اساسی و فراگير تمامی اين برنامه ريزی ھا ھمان گونه که گفتيم ھدف . باشد
فقط استثمار ھر چه گسترده تر نيروی کار با بھای ھر چه شبه رايگان تر 

سرمايه داری ايران در طول سه دھه اخير  طبقه سرمايه دار و دولت. است
عظيم ترين حساب ھا را روی اجرای ھمين طرح ھا يعنی طرح ھای 

ھمه ما شاھد بوده ايم که چگونه بخش قابل توجھی از . ازکرده اندزودبازده ب

توليد را عمVً به درون آلونک ھای مسکونی زنان خانه دار مناطق مختلف 
زنی که برای اين يا آن سرمايه دار بزرگ در درون . کشور منتقل کرده اند

آلونکش کيسه ھای چای، قند، لباس، سبزی، پاکت جاروبرقی و ساير 
\ت را بسته بندی می کند، ضمن اين که آلونکش را به عنوان کارگاه محصو

توليدی به صورت مفت و مجانی دراختيار سرمايه دار می گذارد عمVً نيروی 
سرمايه دار . کار خود را به بی بھاترين شکل ممکن به سرمايه دار می فروشد

اھش می از اين طريق ھزينه سرمايه گذاری خود را تا نزديکی ھای صفر ک
دھد، بيشترين ارزش اضافی را از استثمار اين زنان به دست می آورد و در 

از سر خود کم می  ھمان حال خطر اعتراض و اعتصاب و مبارزه وی را ھم
  . کند يا به حداقل می رساند

طرح ھای زودبازده دولت احمدی نژاد جز ھمه آنچه در نوشته قبلی گفتيم از 
شديد استثمار ھرچه بيشتر توده ھای کارگر ايران اين لحاظ نيز طرحی برای ت

احمدی نژاد خود در گزارش اخير خويش ضمن عوام فريبی در باره . است
کميته « و  »شورای اشتغال دولت« اعجاز اين سناريو اعVم کرده است که 

سال رياست جمھوری او حدود يک ميليون و نيم  ۴در طول نزديک به » امداد
وی توضيح می دھد که در روند عمومی سرمايه گذاری . دشغل ايجاد کرده ان

ميليون تومان سرمايه گذاری می  ٣٠٠ھا به ازای اشتغال ھر کارگرمعمو\ 
شود، اما در جريان اجرای پروژه ھای اين دو نھاد ھزينه سرمايه گذاری 

برای . ميليون تومان بوده است ١٧ميليون تا  ٢برای اشتغال يک کارگر بين 
ميليون تومان مورد اشاره احمدی نژاد  ٢. به حرف ھای او فکر کنيملحظه ای 

ھيچ ريالی از آن به ) چنين چيزی مطلقاً ممکن نيست( اگر با فرض محال 
و اگر ھمه اش به کارگر داده شده !! سرمايه ثابت اختصاص نيافته باشد

شده باز ھم معادل دستمزدی بسيار پائين تر از سطح دستمزدھای اعVم !! باشد
اجازه دھيد گفته ھای رئيس جمھوری !! شورای عالی کار دولت اوست

سرمايه را کمی سخاوتمندانه تر و با حاتم بخشی ھر چه بيشتر از کيسه معاش 
ميانگين دو رقم اعVم شده رئيس جمھوری . کارگران مورد بررسی قرار دھيم

ر انسان ھ. ميليون تومان است ٩ميليون رقمی حدود  ١٧ميليون و  ٢يعنی 
صاحب شعوری درھمين دنيای سرمايه داری مسخ کننده و بمباران کننده 
شعور انسانی نيز خوب می داند که در شرايط موجود جھان برای نازل ترين 
نوع سرمايه گذاری ھا ھم ھزينه بخش ثابت سرمايه چند ده برابر بھای نيروی 

اين که يک طرح . کار کارگری است که بايد آن سرمايه را به کار اندازد
ميليون تومان ھم  ٩زودبازده دولت سرمايه داری احمدی نژاد چگونه با 

و ھم کل ماشين آ\ت و مواد اوليه و زمين و  دستمزد کارگر را پرداخته
ساختمان و وسايل حمل و نقل و ساير اجزای ثابت مورد نياز استثمار وی را 

يک جا می توان جستجو  فراھم آورده ، معمايی است که کليد آن را فقط در
دولت يک و نيم ميليون نفر کارگر ايرانی را به صورت بی بھاترين : کرد 

بردگان مزدی در اختيار سرمايه داران قرار داده است تا آنان بسيار وحشيانه 
تر از برده داران روم باستان و اسVف آريايی خويش گوشت و پوست و رگ 

احمدی نژاد خود در . را سVخی کنندو خون و استخوان اين کارگران  و پی
حرف ھايش با سرافزازی و افتخار زايدالوصفی ھمين واقعيت را اعتراف می 

برابر  ١٠طرح ھای زودبازده وی ارزش افزوده ای « : کند آنجا که می گويد
در اينجا ھم . »ارزش افزوده ھای حوزه ھای ديگر توليد کرده است

را با » ارزش اضافی«گان فکری سرمايه دولتمردان، اقتصاددانان و نمايند
نام می نھند تا از اين طريق » ارزش افزوده« وارونه پردازی خاص خويش 

است از انظار  نيز منشأء آن را که فقط وفقط کار پرداخت نشده کارگران
  .پنھان کنند

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١٣  �� ١٣٨٧ا�<
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نفر در برابر نھادھای  ۴در طول يک ماه اخير 
دولت سرمايه داری از جمله مجلس اسVمی و 
. کاخ رئيس جمھوری خود را به آتش کشيده اند

چرا؟ شايد سؤال در اين زمينه بسيار پيش 
چيزی که « :ھمه خواھند گفت. پاافتاده جلوه کند

ھمه پاسخ . »عيان است چه حاجت به بيان است
د که حتی ھر کودک خردسال ايرانی خواھند دا

نيز خوب می فھمد که دليل خودسوزی ھا 
گرسنگی، فقر و احساس حقارت و ذلت در 

ھمه . مقابل بی نانی و بيماری زن و فرزند است
پاسخ . اين حرف ھا بی گمان درست ھستند

روشن است و بديھی تلقی کردن آن نيز به ظاھر 
خ ھا کافی اما قبول کنيم که اين پاس. درست است

ھر انسان گرسنه ای لزوماً خود را به . نيستند
ھر فرد مورد ستم و جنايتی ھم . آتش نمی کشد

با . حتماً خود را تسليم شعله ھای آتش نمی کند
آتش زدن خود دل ما\مال از قساوت و جنايت 
ھيچ سرمايه دار مالک کارخانه يا دولتمردی را 

ای اگر پاسخ ھ. ھم نمی توان به رحم آورد
نخست به حق بديھی ھستند، اين نکات آخر نيز 
حرف ھای ناحق و بی ربطی نيستند و اگر 
درست بودن اين آخری ھا را قبول داريم پس 

  . بايد ريشه خودسوزی ھا را بيشتر بکاويم

انسانی که دست به خودسوزی يا ھر شکل ديگر 
خودکشی می زند انسان ضعيف و بی پشت و 

ای زنده ماندن را بر پناھی است که ھمه راه ھ
ممکن است آدم . روی خويش بسته می بيند

گرسنه و فقير و عاصی باشد، ممکن است کوه 
عظيم بی حقوقی ھا و محروميت ھا از ھمه سو 
بر گرده او سنگين شده باشد، ممکن است در 

اما ھمين . منجVب نکبت و ذلت غوطه بخورد
انسان تا زمانی که راھی به نجات در پيش روی 

ود باز می بيند، تقV می کند، مبارزه می کند، خ
تسليم نمی شود، فرياد می کشد، ديگران را به 
ياری می طلبد و ھمه کارھای ديگر را انجام 

آنچه را . از استثناھا حرف نمی زنيم. می دھد
. که عام و متعارف زندگی آدم ھا است می گوييم

انسانی که به خودسوزی روی می کند و در 
فقط نابودی شخص خويش را ھدف خودسوزی 

می گيرد انسانی از ھمه لحاظ بی پشت و پناه و 
درست به ھمين دليل برای توضيح . مأيوس است

ريشه خودسوزی ھا بايد از سطح گرسنگی ھا، 
فقر، بی خانمانی ھا و ساير سيه روزی ھای 
. ناشی از وجود نظام بردگی مزدی فراتررفت

در . بيشتر کاويدبايد قعر جھنم سرمايه داری را 
اينجا، در زير آسمان اين نظام جھنمی، راه 
کاوش نکبت ھا، بدبختی ھا، توحش ھا و 

آن سوی گرسنگی و . ددمنشی ھا بی پايان است
مرگ ناشی از گرسنگی و فحشا و اعتياد و 

دنيای ديگری از  منجVب فقر و ذلت بازھم
کارگر . سقوط و نابودی و ھVکت خوابيده است

نی که خود را به آتش می کشند افرادی يا کارگرا
ھستند که بربرمنشی و سبعيت و درندگی 
سرمايه فشاری بيش از فشار متعارف شدت 
استثمار و فقر و گرسنگی بر آنان تحميل کرده 

سرمايه احساس قدرت، احساس امکان . است
اعتراض، احساس ھبستگی طبقاتی و اميد به 

ل تغيير مبارزه متحد ھمزنجيران، احساس احتما
دادن و در يک کVم احساس ھر نوع انتظار به 
تأثيربخشی مبارزه برای رھايی را در آنان 

اين نقطه شايد در کندوکاو برد . کشته است
انسان کشی و جنايت آفرينی سرمايه ھولناک 

عقب راندن : ترين و فاجعه بارترين نقطه باشد 
توده ھای کارگر تا جايی که احساس قدرت و 

نتيجه داشتن و تأثير مقاومت و مبارزه اميد به 
در آن ھا بمباران شود و جای آن را احساس 

بستن . تنھايی و بی پشت و پناھی مطلق بگيرد
ھمه دريچه ھای ھمبستگی و آگاھی و بيداری 
طبقاتی بر کارگران، غرق ساختن آنان در 
برھوت سياه تنھايی و بی دانشی، سرکوب ھر 

وقع و اميد و نوع اعتراض، خفه کردن ھر ت
انتظار، تعميق لحظه به لحظه گرسنگی و فقر، 
به خون کشيدن ھر اعتراض و ھر جنب و 
جوش ھای توده ھای کارگر و دنيای عظيمی از 
اين ستم ھا و درنده خويی ھا گاه وضعيتی را بر 
کارگران تحميل می کند که ھيچ کورسوی 
اميدی به چشم افراد يا حتی شمار زيادی از 

در چنين وضعی است که . می خوردکارگران ن
   .کارگر خود را تسليم شعله ھای آتش می کند

   ٨٧اسفند  ١٢
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اتحاديه آزاد « بر اساس گزارشی که از سوی 
راه پيمايی  انتشار يافته» کارگران ايران

 اعتراضی روز پيش کارگران صنايع فلزی با

و ھمدلی ھمزنجيران کارگر آنان  ابراز حمايت
در چند کارخانه و مرکز کار و توليد مواجه شده 

ھدف راه پيمايی ابراز انزجار و اعتراض . است
به اقدام اخير محاکم قضائی سرمايه داير بر 
محاکمه چند تن از کارگران صنايع فلزی شماره 

به جرم گروگان گيری سرمايه دار شرکت  ٢
راه پيمايی از محل کارخانه آغاز و به  اين. بود

راه . سوی مجتمع قضائی يافت آباد ادامه يافت
پيمايان پVکاردھايی را با خود حمل می کردند 
که اعتراض آنان به تعويق ده ماھه دستمزدھا و 

کارگران . ساير مطالباتشان را منعکس می کرد
در طول مسير راه پيمايی خويش از برابر چند 

کارخانه ھای . محل کار عبور کردند کارخانه و

آردل، بازار آھن و برخی مجتمع ھای ساختمانی 
کارگران حاضر در . از جمله اين مراکز بودند

اين مراکز با گره کردن مشت، با سر دادن 
و با تکان دادن دست،  »درود بر کارگر« شعار 

مراتب ھمدردی و جانبداری خود را از خواست 
  . زی ابراز کردندھای کارگران صنايع فل

  ٨٧اسفند  ١٢

  

 ��ر�� را ا��اج ��د ��٢٧ر���� ا�9! #�و�! 

شرکت اکشن توليد کننده انواع سمباده مورد نياز 
اين شرکت در قزوين قرار دارد و . نقاشی است

سرمايه دار . کارگر را استثمار می کند ٢٧
صاحب کارخانه تصميم گرفته است که مؤسسه 

او اعVم کرده است . کندماه تعطيل  ٣را برای 
کارگر را اخراج می  ٢٧که به ھمين دليل کل 

کند و درمورد بازگشت به کار آنان ھيچ تعھدی 
کارگران اخراجی در وضعيت . نمی دھد

معيشتی بسيار اسفباری قرار دارند، ھيچ شانسی 
برای يافتن کار در زندگی خويش ندارند و ھمه 

بسته می راه ھای امرار معاش را بر روی خود 
کارگران به اين وضعيت اعتراض کرده . بينند

اند و خواستار جلوگيری از تعطيل کارخانه و 
  . تضمين اشتغال خويش ھستند

  ايلنا: منبع 

  ٨٧اسفند  ١٢
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دو سال از اخراج کارگران انتشارات اميرکبير  
بود که سرمايه  ١٣٨۶در اوايل سال . می گذرد

کارگر را به بھانه  ۴٠داران صاحب اين شرکت 
سرمايه . عدم احتياج به نيروی کار اخراج کردند

داران در آن ھنگام از پرداخت مطالبات معوقه 
و غرامت اخراج و ھمه آنچه که بايد به اين 

آنان . کارگران تعلق می گرفت خودداری کردند
مالی قادر به  اعVم کردند که به دليل مشکVت

پرداخت ديون خويش و مطالبات کارگران 
. نيستند و اين کار را بعداً انجام خواھند داد

 ۴٠سال از آن تاريخ می گذرد و  ٢اکنون حدود 

کارگر اخراجی ھمچنان برای دريافت مطالبات 
آنان بارھا دست به . خود درحال تقV ھستند

اعتراض زده اند، روزھای طو\نی در 
پيچ در پيچ نھادھای دولتی در  راھروھای

انتظار واھی دخالت مسؤ\ن و حل مشکل وقت 

تلف کرده اند و جسم و جان خويش را فرسوده 
حاصل اين تVش ھا تا امروز ھيچ بوده . اند

کارگر موفق به  ۴٠است و ھيچ يک از اين 
  .دريافت ھيچ ريالی از مطالبات خود نشده اند

  ايلنا: منبع 

  ٨٧اسفند  ١٢
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  نساجی ايران پوپلين

کارگر استثمار می  ۶٠٠در اين کارخانه حدود 
کارخانه اخيرا به صورت تک شيفت کار . شوند

اين امر به رغم اعتراض کارگران و . می کند
. حتی کتک کاری با مدير عامل صورت گرفت

مدير عامل کارخانه توانست با پيش کشيدن 
حران اقتصادی خواست خود را به مسئله ب

نفر  ۶٠٠از ميان اين . کارگران تحميل کند
نفر از کارگران قراردادی در  ٢۵٠حدود 

\زم به ذکر است . معرض اخراج قرارگرفته اند
که حدود ھشتاد درصد کارگران اين کارخانه 

  .ريشه روستايی دارند

  ايران رادياتور

اين کارخانه که در شھر صنعتی رشت 
دارد توليدکننده رادياتور برای گرمايش قرار

سرمايه دار صاحب . مناطق مسکونی است
کارخانه به علت کاھش سود خود دراثر بحران 
اقتصادی و کاھش تقاضا در بازار تصميم گرفته 

نفر از کارگران قراردادی را اخراج  ٧٠است 
تن از اين کارگران اخراج شده  ٢٠تاکنون . کند
  .اند

 

توشيبای ( س شھاب پارس خزر و پار
  )سابق 

نفر از کارگران  ٣٠٠تعداد  ١٣٨٧تا پايان سال 
قراردادی اين دو کارخانه به علت کاھش سود 
سرمايه داران در اثر پايين آمدن تقاضا برای 
خريد محصو\ت اين کارخانه ھا اخراج خواھند 

  .شد

  فوDد گي,ن

نفر از کارگران  ٢٠٠تعداد  ١٣٨٧تا پايان سال 
  .ی اين کارخانه اخراج خواھند شدقرارداد

پارس نيت ( نساجی پارس ايران 
  )سابق 

کارگران اين کارخانه حدود سه ماه است که 
انبار اين . ھيچ دستمزدی دريافت نکرده اند

کارخانه به دستور افراشته، مالک کارخانه، 
برای انبار سيگار مگنا به شرکت دخانيات 

کارگران  درپی اين امر. اجاره داده شده است
دارای خودرو شخصی مجبور شده اند برای 
ورود به کارخانه شماره خودرو و ساعت ورود 
و خروج خود را به نگھبان دم در کارخانه 

کارگران در اعتراض به اين . گزارش دھند

اجبار از بردن خودرو خود به داخل کارخانه 
خودداری کرده و افراشته را تھديد نموده اند که 

ه اين وضعيت با گذاشتن در صورت ادام
خودرو خود در مقابل در ورودی کارخانه مانع 

  .ورود و خروج سيگار به انبار خواھند شد

نفر از کارگران اين  ۵٧يادآوری می شود که 
کارخانه که بازنشسته شده اند ھنوز مطالبات 

اخيرا افراشته يک . خود را دريافت نکرده اند
است و با ميليارد تومان وام از دولت گرفته 

توجه به اين که متوسط طلب ھر کدام از اين 
ميليون تومان است به راحتی  ۵تا  ۴کارگران 

اما او تا . می تواند مطالبات کارگران را بپردازد
کنون از اين امر خودداری کرده و کارگران را 

او قبV نيز چنين وام ھای . سر دوانده است
 اما به جای. ھنگفتی را دريافت کرده است

پرداخت مطالبات کارگران آن ھا را صرف 
خريد کارخانه ھای گلبافت در شھر صنعتی 
رشت، جوراب گيVن در جاده کوچصفھان، 
. نساجی آمل و يک کارخانه در اراک کرده است

اما اين بار کارگران بازنشسته ھمپيمان شده اند 
که حق خود را از حلقوم افراشته سرمايه دار 

  .بيرون بکشند

  ٨٧د اسفن ١١
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تعرض و تشديد بی حد و مرز تعرض سرمايه  
عليه طبقه کارگر امر ذاتی شيوه توليد سرمايه 

آنگاه  اين تعرض فقط و فقط. داری است
تضعيف يا احياناً قطع می شود که کارگر و 
جنبش طبقاتی وی با ھمه توان به سرمايه حمله 

چند ماه  ٢فلزی شماره  کارگران صنايع. کند
پيش با اراده ای مصمم و از طريق يک برنامه 
ريزی آگاھانه و سنجيده سرمايه دار صاحب 

آنان در مقابل ھجوم . کارخانه را گروگان گرفتند
نيروی سرکوب مقاومت کردند و با مبارزه و 
ھوشياری خود ھمه توطئه ھای سرمايه دار و 

تا اينجا کارگران . او را خنثی ساختند دولت

سرمايه دار و دولت عقب . برنده ميدان بودند
. دو ماه حقوق کارگران را پرداختند. نشستند

گفتند حتماً و بسيار سريع ساير مطالبات را نيز 
محاکم قضائی حتی قبول !! پرداخت خواھند کرد

کردند که سرمايه دار را به جرم جناياتی که 
يک چيز مثل !! است محاکمه کنندمرتکب شده 

اين که ھمه وعده ھای دولت و . روز روشن بود
آنان مطلقاً . صاحبان سرمايه دروغ محض است

قصد پرداخت مطالبات معوقه کارگران و 
اما تيغ تيز . محاکمه سرمايه دار را نداشتند

تعرض توده ھای کارگر را برگردن خويش 
رگران لمس می کردند و برای فرار از خشم کا

اگر مبارزات کارگران . راه ديگری نمی ديدند
به ھمان سياق و با ھمان قدرت و حالت توفانی 
ادامه می يافت شانس پيروزی کارگران بيشتر 

برای تحميل ابتدايی ترين مطالبات حتی . می شد
ماھه و يک ساله جز  ۶گرفتن حقوق معوقه 

تعرض در وسيع ترين سطح و با بيشترين 
کارگران صنايع . اه ديگری نيستميزان توان ر

فلزی تا زمانی که اين گونه عمل کردند موفق 
پيش رفتند و به محض درنگ از سوی سرمايه 

آخرين خبرھا حاکی . مورد تعرض قرارگرفتند
است که محاکم قضائی عزم جزم کرده اند تا به 
!! جای سرمايه دار، کارگران را محاکمه کنند
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م کارگران قول قضات سرمايه زير تيغ تيز خش
. دادند که سرمايه دار گروگان را محاکمه کنند

در آن روز قدرت مبارزه کارگران آنان را 
مجبور به قبول اين واقعيت کرد که گروگان 
گيری حق مسلم کارگران بوده است و سرمايه 
دار متجاوز خونخوار مستوجب محاکمه و 

قضات طبعاً و بنا به سرشت . مجازات است
از سرمايه خVف اين را می  طرفداری شان

اما در مقابل قدرت کارگران تمکين . پنداشتند
آنان اکنون می خواھند بردگان مزدی را . کردند

زيرا فشار قدرت کارگران را بر . محاکمه کنند
تصميم قضات سرمايه . سينه خود لمس نمی کنند

 ٣٠٠. موج خشم کارگران را برانگيخته است

مناسبت به صورت  کارگر صنايع فلزی به ھمين
دست به يک راه پيمايی  متحد و دسته جمعی

  . به سوی دادگستری زده اند وسيع اعتراضی

  ٨٧اسفند  ١١
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ھزار  ٣٠در طول چند ماه گذشته بيش از  
کارگر آفريقای جنوبی کار خويش را از دست 

رشدگان شاغVن شمار زيادی از بيکا. داده اند
صنعت . قبلی کارخانه ھای خودروسازی ھستند

خودروسازی از جمله صنايع مھم آفريقای 
صادرات کشور % ١٠جنوبی است و حدود 

روند بيکارسازی در  .متعلق به اين صنعت است
اين جا نيز مثل ھمه ممالک ديگر با سرعت 

دولت آفريقای جنوبی . زياد به پيش می رود
طرح ھايی برای نجات  دست به کار اجرای

تراست ھای توليد خودرو از چنگال بحران 
اما اين طرح ھا ھيچ مشکلی از بيکاران . است

و کارگران در معرض بيکاری را حل نکرده 
  . است

  ٢٠٠٩مارس 
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سرمايه داران صاحب تراست خودروسازی 
ند که تا پايان سال فولکس واگن اعVم کرده ا

کليه کارگران موقت خود را اخراج  ٢٠٠٩
شمار اين کارگران به گفته مارتين . خواھند کرد

. ھزار و پانصد نفر است ١۶وينترکورن حدود 

نفر در آلمان و بقيه در  ۴۵٠٠از اين تعداد، 

بيشترين بخش . ساير کشورھا استثمار می شوند
راست کارگران مشمول قراردادھای موقت در ت

فولکس واگن را کارگران ممالک اروپای شرقی 
در اين کشورھا است که فشار . تشکيل می دھند

بيکاری و رقابت وسيع درون نيروی کار ھمه 

اھرم ھای \زم را برای تشديد استثمار کارگران 
  . در اختيار صاحبان سرمايه گذاشته است

  ٢٠٠٨مارس 
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دولت ايتاليا \يحه ای را به تصويب شورای 
وزيران اين کشور رسانده است که بر پايه آن 
حق اعتصاب کارگران در بخش حمل و نقل 

مطابق مفاد اين مصوبه ھر . عمVً الغا می شود
اتحاديه کارگری که با خواست اعتصاب 
م کارگران موافقت کند ملزم خواھد بود که انجا

کل کارھای کارگران عضو را در % ۵٠
به بيان ديگر، . روزھای اعتصاب تضمين کند

در بھترين حالت تنھا نيمی از کارگران می 
سرمايه داران می . توانند دست از کار بکشند

توانند به انجام نيمی از کارھای خويش يقين 
آنان فرصت می يابند که . کامل داشته باشند

ارزش افزايی  فشار اعتصاب را بر روند
سرمايه ھايشان به حداقل برسانند و در مقابل آن 

اتحاديه ھای . به بيشترين مقاومت دست زنند
کارگری در برابر اين مصوبه به ھيچ واکنش 

يکی از . عملی مخالفت آميزی دست نزده اند
نمايندگان اتحاديه مفاد مصوبه را اندکی مبھم 
توصيف کرده و خواستار صراحت بيشتر آن 

  !! ده استش

   ٢٠٠٩مارس 
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» آژانس ايران خبر« بر اساس خبر مندرج در 

کارخانه ذوب روی اصفھان دو ماه است که به 
 ١٣٠اين کارخانه . طور کامل تعطيل شده است

کارگر را استثمار می کرده و اکنون ھمه اين 
ار ساخته و به جمع ھمزنجيران کارگران را بيک

يکی از کارگران . بيکارشان ملحق کرده است
اخراجی برای خبرنگار خبرگزاری فوق 
توضيح داده است که ما سال ھا در اين شرکت 

کار کرديم، عمر خويش را در ھمين جا به سر 
آورديم، عده زيادی از ما معلول و بيمار شدند، 

و آسيب شمار قابل توجھی به صورت معلو\ن 
ديدگان شرائط کار کارخانه به زندگی ذلت بار 
خويش ادامه می دھند بقيه نيز پير شديم و اينک 
در سنين کھولت و پيری ما را تسليم بيکاری و 

ھمين کارگر اضافه کرده . گرسنگی کرده اند
است که عليه جنايات کارفرما به ھمه جا 

 شکايت کرديم ولی گوش ھيچ دولتمرد و نھاد

سرمايه به ھيچ ميزانی شنوای حرف ھای دولتی 
  . ما نبود

  ٨٧اسفند  ١١
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�X ا��Rز�Y از ��� !���N 

تن از کارگران \ستيک البرز از کار  ٢٠تعداد 
اين کارگران توسط شرکتی به نام . اخراج شدند
استثمار می شوند که از ) روکش نو( نيک اج 

جمله شرکت ھای پيوسته و طرف قرارداد 
کارگر آن  ٢٠جرم اين . برز است\ستيک ال

است که خواستار تمديد قرار داد، پرداخت حق 
. سنوات و برخورداری از حق بيمه شده اند

سرمايه دار شرکت به محض طرح اين مطالبات 
از سوی کارگران حکم به اخراج آنان داده 

سال گذشته  ٢ھمه اين کارگران در طول . است
زنجيران با ھمه توان در مبارزات مستمر ھم

خويش در \ستيک البرز شرکت کرده و در 
. ھمه جا ھمدوش و ھمراه آنان گام برداشته اند

از واکنش کارگران \ستيک البرز در مورد 
. کارگر خبری در دست نيست ٢٠اخراج اين 

زمينه مايه  سکوت احتمالی کارگران در اين
\ستيک البرز چند ماھی است که . تأسف است

حاصل . قرار گرفته استتحت مالکيت دولت 

نقل و انتقال مالکيت فقط اين بوده است که 
کارگران قبVً کار نمی کردند و دستمزد ھم نمی 

سخت ھم  گرفتند اما اکنون کار می کنند، بسيار
. کار می کنند ولی بازھم دستمزد نمی گيرند

مطالبات معوقه ماه ھای طو\نی آنان کماکان 
  . پرداخت نشده است

   ٨٧اسفند  ١١

  

  


-��R در ��,�ن ه�; Z#-
 » ب N ال ]«و » اس اس Nب«

تصميم  )اس اس آ ب (کنسرن فو\د سوئد 
گرفته است که با شروع تابستان برنامه توليد 

اين تصميم در شرايطی . خود را متوقف سازد
اتخاذ می شود که کنسرن مزبور در سال گذشته 
با\ترين ميزان سود را کسب کرده است و در 

ان وضعيت خوبی به سر می برد که به تقسيم چن
اس اس آ . سود سھام خويش نيز پرداخته است

ب دليل تصميم را کاھش ميزان تقاضا اعVم 
کارگر اخطار  ١٣٠٠کرده و بر ھمين اساس به 

  . کرده است که حتماً بيکار خواھند شد

ميليارد  ٨بيش از  ٢٠٠٨کنسرن فو\د در سال 
بيان ديگر، ھر کدام به . کرون سود برده است

از کارگران اخراجی فقط در طول ھمين يک 
ميليون کرون برای  ۶سال بسيار بيشتر از 

. کنسرن ياد شده ارزش اضافی توليد کرده اند

متوسط حقوق دريافتی اين کارگران در سال از 
  . اين رقم تجاوز نمی کند% ۵

ب در سال ياد شده  آ ک ميزان سود معدن ال
ميليون کرون بوده  ٣٠٠يارد و ميل ١٠بالغ بر 

% ۶٨است که در قياس با سال قبل از آن 

صاحبان اين شرکت نيز . افزايش داشته است

طغيان موج بحران و کاھش شديد تقاضای بازار 
را دليل تصميم خود برای توقف توليد در 

بيکارسازی ھا ھمه جا . تابستان آينده می دانند
رگر با گسترش موج نارضايی توده ھای کا

کارگران اين معادن از پيشينه . ھمراه است
مبارزات قابل توجھی در تاريخ جنبش کارگری 

اتحاديه سراسری کارگران . سوئد برخوردارند
سوند تا لحظه حاضر در مھار موج مبارزات 
کارگران عاصی به نفع نظام سرمايه داری 

  . موفقيت ھای زيادی داشته است

  ٢٠٠٩مارس 

 

 V و ���-&� ��ر��ان�>�ان 
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است  (GM)اپل که امروز بخشی از کنسرن عظيم آمريکايی جنرال موتورز 
در کشورھای آلمان، اتريش، ايتاليا، اسپانيا، بلژيک و لھستان دارای مراکز 

اپل در آلمان تاريخچه ای طو\نی . توليد اتومبيل يا اجزای مربوط به آن است
ابتدا چرخ خياطی و سپس . در آلمان است ١٨٥٧تاريخ تولد آن در سال . دارد

در سال . به توليد خودرو روی آورد ١٨٩٨دوچرخه توليد می کرد و در سال 
ھزار دوچرخه و  ٣٠نفر بود که در يک سال  ٣٠٠٠تعداد کارگرانش  ١٩١٢
با تغيير تکنيک، توليد انبوه تر  ١٩٢٤در سال . خودرو توليد کردند ٣٠٠٠

دھه با قرار گرفتن سھامش در بازار بورس جنرال امکان پذير شد و در ھمين 
در جريان بحران بزرگ جھانی سرمايه . موتورز به خريد سھام آن اقدام کرد

چون ھميشه دنيای کارگران در ھم ريخت و تاوان  ١٩٢٩/٣٠داری در سال 
کارگر پرداختند که اخراج يا بازخريد  ٧٥٠٠کاھش نرخ سود کارخانه را 

اپل بعد از فولکس واگن دومين توليد کننده بزرگ  ١٩٦٠در دھه . شدند
بدترين دھه در تاريخ زندگی کارگران اپل  ١٩٩٠دھه . خودرو در آلمان بود

 ٢١شرايط درونی بحران در اين دھه تدريجا تکامل يافت و با آغاز قرن . بود

در نرخ رشد اقتصادی در کشورھای فوق پيشرفته  ٢٠٠١تشديد شد از سال 
وان مثال آلمان سير نزولی گرفت و تدريجا به صفر نزديک شد و شتابان به عن

سپس با تمھيداتی که سرمايه در دستور کار خود قرار داد اندکی بھبود يافت 
  . ٪ ھم نرسيد٢اما ھيچگاه حتی به 

کارگران اپل بار ديگر تاوان بحران سرمايه داری را  ٢١در اولين دھه قرن 
٪ سقوط کرد  ١/٩ز بازار جھانی خودرو به در اين سال سھم اپل ا. پرداختند

برای جبران کاھش سود ابتدا به طور . و ميزان سود مورد انتظار پايين آمد
نفر کاھش يافت يعنی  ٦.٠٠٠مثال در کارگاه بوخوم تعداد کارگران به حدود 

. يک سوم کارگران به شيوه ھای مختلف به درون ارتش بيکاران پرتاب شدند

موقت و شرکتی اولين گروه بودند، بازنشستگان پيش از کارگران قرارداد 
در آغاز اين دھه تعداد کارگران اپل  .موعد و بازخريدی ھا نفرات بعدی

از . ميليارد مارک آلمان بود ٢٤نفر و فروش ساليانه اش نزديک به  ٥٧.٤٠٠
 ٢٠٠٦مرتب از تعداد کارگران کاسته شد به نحوی که در سال  ٩٠ميانه دھه 

مھم ترين کارگاه ھای توليدی آن در آلمان عبارت اند . نفر رسيد ٢٧.٦٦١به 
خودرو توليد می  ٢٧٠.٠٠٠نفر شاغل که سا\نه ١٨.٣٠٠از روسلزھايم با 

شروع به کار  ١٩٩٢کارگر که از سال  ١٩٠٠کند، ايزناخ در تورينگن با 
ی کرده و مدرن ترين گارگاه اپل آلمان است و مدل کورسا در آن جا تکميل م

 ١٩٦٢کارگر که در سال  ٥٣٠٠بوخوم با  شود و به بازار روانه می گردد،

کايزرلوترن  اتومبيل است، و با\خره ٢٤٠.٠٠٠ايجاد شد و توليد سا\نه آن 
  . کارگر ٣٥٠٠با 

در کشورھای ديگر اروپايی از جمله انگليس با نام  GMعVوه بر آلمان 
Vauxhall  ٣٨٠٠بلژيک با يد می کند، مدل آسترا را تول ١٣٠.٠٠٠سا\نه 

اپل آسترا را تکميل می کند، کارگاه اتريش که با  ٢٠٠.٠٠٠کارگر سا\نه 
را توليد می کند،  ٩- ٣ايجاد شد و مدل ساآب  ١٩٩٨کارگر در سال  ١٦٠٠

کارگر اپل مووانو، تيگرا و ميل لنگ اتومبيل توليد می کند،  ١٧٠٠فرانسه با 
را توليد می کرد  ٩- ٥و  ٩- ٣ساآب  ١٠٠.٠٠٠کارگر سا\نه  ٤٩٠٠سوئد با 

که اولين کارگاھی بود که بعد از بحران اخير به کلی تعطيل شد و ھمه 
مدل کورسا و مريوا را  ٤٩٠.٠٠٠کارگرانش بيکار شدند، اسپانيا سا\نه 

توليد می کند اما به اپل آلمان تعلق ندارد و با\خره کارگاه لھستان که به خاطر 
ماھر درست در زمانی که کارگران اپل آلمان با اخراج  نيروی کار ارزان
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 ١٩٠.٠٠٠کارگر سا\نه  ٢.٨٠٠تاسيس شد و با  ١٩٩٨در سال  مواجه بودند

  .اپل مدل آگيV، آسترا و سفير و ھم چنين ميل لنگ اتومبيل توليد می کند

که سعی کردند آن را به بحران مالی در آمريکا محدود کنند، با  ٢٠٠٨بحران 
ش تدريجی خود به ساير شاخه ھای اقتصادی و کشورھای سراسر گستر

جھان، نشان داد که چون از ساختار مناسبات حاکم ريشه می گيرد قوی تر از 
در . خواست سرمايه داران است و خود را به کل ساختار نظام تحميل می کند
که  آلمان نيز براين روال ابتدا مقامات با\ی کشوری و اقتصادی اعVم کردند

. بحران آمريکايی است و شرايط اقتصادی در آلمان مستحکم و با ثبات است

اندکی بعد گفتند با وجود شرايط ثبات اقتصادی به عنوان ھمبستگی با آمريکا 
برای کمک به قائق شدن بربحران در پروژه ی چتر نجات بانکی شرکت می 

د يورو به حقوق کنيم و در اندک زمانی پارلمان که برای افزودن ماھانه چن
 کارگران ھفته ھا وقت برای بحث نياز داشت کمک در مجموع IIبيکاری 

ميلياردی را تصويب کرد و به اعتراضات توده ای وقعی ننھاد و  ١٠٠+٥٠٠
بعد از آن نيز به طور مستمر خبر از کمک ھای دولتی به بانک ھا در صدر 

  .اخبار قرار دارد

پنج کارگاه بسته شد و . را گرفت GMران بحران ابتدا در آمريکا دامن کارگ
به سادگی نوشيدن جرعه آبی در . نفر از کارگران آن بيکار شدند ٤٧.٠٠٠

انسان برھم خورد و حتما بسياری  ٢٠٠.٠٠٠مجموع آرامش زندگی حدود 
در . نيز با ناتوانی از پرداخت قسط مسکن سرپناه خود را نيز از دست داده اند

ه کاھش کارکنان را مطرح کرد و با وجودی که مسال GMفوريه بارديگر 
ميليارد د\ر کمک دولتی دريافت کرده است دوباره  ١٣،٤تاکنون مبلغ 

در زمينه چينی . ميليارد د\ر ديگر کمک ھای دولتی است ١٦،٦خواھان 
ميليارد  ٣٠،٩مبلغ  ٢٠٠٨اعVم کرد که درسال  GMبرای دريافت کمکھا 

اگر . ميليون د\ر می زند ٨٠ه سر به د\ر ضرر کرده است که روزان
دستيابی به دفاتر واقعی سود و زيان امکان پذير بود آنگاه می شد نشان داد که 
اين ادعا تا چه حد واقعيت دارد و حاصل استثمار اين ھمه کارگر در در دو 

  . قاره به کجا رفته است

اتحاديه متال در اپل آلمان برای مقابله با بحران کنسرن مادر در وحله اول 
قدرتمندترين اتحاديه آلمان پا پيش گذاشت و به نفع سرمايه قرارداد جديدی را 

٪ از دستمزد کارکنان با ھمان ساعات کار ١٠به امضا رساند که طی آن 
قبلی، کاھش يافت يعنی ده درصد از حاصل کار زنده کارگر دوباره به کار 

جلوی اخراج و بيکاری را با اين  مرده تبديل شد و با اعVم شادمانه اين که ما
اما سرمايه به آن تمکين نکرد و مدتی بعد . کار گرفتيم به سرمايه تقديم شد

GM  م کرد که می خواھد کارگاه ھای اپل در آلمان را ببندد و به نگهVاع
از يک طرف با . در مورد اپل مساله پبچيده تر است. داری آن عVقه ای ندارد
رمايه و جھانی بودن آن که او\ با سرمايه گذاری وجود يک کاسه شدن س

مستقيم موجب استثمار مستقيم کارگران در سراسر جھان می شود و دوما 
سرمايه را در ارزش اضافی توليد شده در سراسر جھان به طور غيرمستقيم 

اما در . شريک می کند ظاھرا بايد دعوا و رقابت و مليت سرمايه پايان گيرد
نيست و کماکان رقابت نقشی موثر دارد و مليت نيز در مواقع اصل اين گونه 

و دولت ھا به . بحرانی با وجود ھمه کوشش ھای متحد کننده سربرمی آورد
نمايندگی از سرمايه برای منافع ملی که ھمان منافع سرمايه دارن است اما به 

در گزارش ھای مختلف . نام حمايت از کارگران خودی وارد گود می شوند
لی نقش دولت آلمان را زمانی که پای بسته شدن يک مرکز توليدی وابسته قب

به کشوری ديگر در ميان است توضيح داده ام و ای کاش اين گونه بود که 
اما اين يک روی سکه است و آن روی . ھمواره کارگران مورد حمايت بودند

  ..سکه چيز ديگری است که اصل مسئله را تشکيل می دھد

از نظر اقتصادی وضيعت چندان وخيمی ندارد و تا کنون  GM شاخه اروپايی
 ٩اما می گويد که به . ميليارد يورو بوده است ٦/١ضرر اعVم شده اش مبلغ 

کارگران ھمه . ميليارد يورو نياز دارد تا بتواند طبق معمول به کار ادامه دھد
و از کارگاه ھای سراسر اروپا به طور گسترده برعليه بسته شدن کارخانه 

. دست دادن مشاغل خود دست به تظاھرات و گردھمايی ھای بزرگ زده اند

و نبود يک افق ضدسرمايه داری کارگران را به درخواست  ترس از آينده
آن ھا خواھان استقVل اپل از . کمک دولتی برای نجات کنسرن کشانده است

ه حق امتياز اما مسئل. کنسرن مادر و تبديل آن به يک کنسرن اروپايی شده اند
تعلق دارد مشکل ديگری است و اگر او از دادن  GMو انحصار توليد که به 

حق امتيازتوليد به اروپا خودداری کند از نظر قانونی آن ھا حق توليد نخواھند 
به ھمين سبب روز جمعه مدير اپل و واکسال برنامه خود را برای . داشت

وی که پيشنھاد جدا . رائه دادنجات کنسرن دختر به ھيات نظارت تشکيل اپل ا
شدن از کنسرن مادر و تشکيل يک مجموعه اروپايی ھمراه با ساير کنسرن 
ھای خواھر در اروپا را داده است و در ھمين زمينه با جنرال موتورز نيز 

درصدی  ٥٠تا  ٣٠که نتيجه آن چشمداشت مشارکت  مذاکراتی انجام داده
حفظ ارتباط با کنسرن مادر از پيشرفت زيرا می خواھد با . اروپايی بوده است

در اين ميان به دليل نزديکی انتخابات احزاب به . ھای تکنيکی آن استفاده کند
ويژه حزب سوسيال دموکرات که رابطه نزديکی با رھبران اتحاديه ھا دارد 
. از اجتماع اعتراضی کارگران برای تبليغات حزبی خود سوء استفاده می کنند

ه دولت محلی ای که شعبات اپل در آن جا قرار دارد دولت مرکزی و س
تصميم به پرداخت کمک ھای دولتی برای جلوگيری از بستن کارگاه ھا توسط 

GM ميليارد کمک موافقت شده است که در دو نوبت  ٣تا کنون با . گرفته اند
 ٩اما چنان که آمد اپل نيازش را . تا پايان سال جاری پرداخت خواھد شد

اين که اين کمک به چه صورتی خواھد بود، . ورو اعVم کرده استميليارد ي
آيا مقدار آن تغيير خواھد کرد و آيا وام دولتی خواھد بود که می گويند بايد تا 

بازپرداخت شود يا به صورت سھام دولتی خواھد بود اين ھا  ٢٠١٥پايان سال 
رزات ده ھا ھزار به ھرحال، ھمه اين مبا. ھمه در ھفته آينده معلوم خواھد شد

نفره برای ادامه بقای زندگی و برای حفظ محل کار و گريز از بيکاری است 
و برای کارگر وقتی مبارزه ضدسرمايه داری نباشد فرقی نمی کند که مالکيت 

  .با سرمايه داران خصوصی باشد يا با دولت نماينده سرمايه داران

  فريده ثابتی  

  ٢٠٠٩فوريه  ٢٨
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صفحه حوادث روزنامه ھا را که ورق می زنی،ھر روز خبری از خودکشی 
. زنان و دختران خشونت ديده يا قتل ھای ناموسی در اينجا و آنجا می شنوی

پدرھا و پدربزرگ ھا ، برادرھا، شوھرھا، عموھا و پسرعموھا دختران و 
ن خود را می کشند و قربانيان تسليم سرنوشت شوم و زنان و عزيزترين کسا

حکم بی رحمانه و ظالمانه سنت زن ستيز سر بر قربانگاه می گذارند تا 
ھمين چندی پيش بود که . آبروی خانواده و خاندان و طايفه خود را حفظ کنند

در اصفھان دختری ھفده ساله به نام فرزانه که توسط داماد خانواده ربوده شده 
مدت ده روزی که در اسارت او بوده مورد تجاوز او قرار گرفته بود، ودر 

پدر که در بازجويی ھا قتل . پس از آزادی به دست پدر خود به قتل رسيد
دخترش را پذيرفت، حفظ آبروی خانوادگی را انگيزه فرزندکشی اعVم کرد و 

دختر  به دخترم گفتم يا بايد خودم را بکشم يا تو را قربانی کنم و" گفت 
اين در حالی بوده که خانواده ." پاکدامنم پذيرفت بميرد، اما ذلت مرا نبيند



�ی �ای ا�جاد ���ل کار�ی�
ر�� ����ه �
ر�� ����ه ���ی �ای ا�جاد ���ل کار�ی ما��   ما

 
١٤ 

  ١٣٨٧ اسفند  ١٦جمعه       ٤٥سال اول ـ شمارٔه  

دختر در مدت ده روزی که دخترشان ربوده شده و در اسارت بوده برای حفظ 
آبروی خانواده موضوع را به پليس اطVع نداده و ھيچ شکايت و پيگيری 

چه بسيار ).  ٨٧شت ارديبھ ٢٣و٢١روزنامه کارگزاران، ( قانونی نکرده اند
مواردی ديده شده که زنان و دختران مورد تجاوز قرار گرفته، تحقير شده و 

زيراھيچ کسی . خود را می کشند زيرا ھيچ پشت و پناھی ندارند درھم شکسته
ھيچ مرجعی نيست که از چنين دختر يا زن آسيب ديده ای دفاع کند وبر  يا

به دست پدر،  ود را می کشند تاخ. جسم و جان زخم خورده او مرحم بگذارد
خود را می کشند تا آبروی خانواده و . شوھر يا برادران خود سVخی نشوند 

و البته به نظر می . طايفه حفظ شود، تا مردانشان سر خودرا با\ نگه دارند
مرد متجاوز و عامل خشونت . رسد که با خودکشی زن ھمه راحت ترند

از بين رفتن قربانی ، مرد متجاوزھرگز  آزادانه می گردد و چه بسا که با
پدر و پدر بزرگ و برادر و . شناخته نشود و به جزای عمل ننگينش نرسد

شوھر و خاندان و خانواده و دولت نيز ھمه از پی گيری اين جنايت خVص 
می شوند يا به کلی بر آن سرپوش می گذارند و اين ننگ از دامن ھمه پاک 

  .می شود

ر خودسوزی و مرگ گVويژ به جز يکی دو سايت اينترنتی و چنين بود که خب
در ھيچ جای ديگری منعکس و منتشر نشد و ھمان نيز به سرعت در ميان 

گVويژ . ديگر گم شد و فراموش شد و تمام شد و رفت" مھم تر"صدھا خبر 
سلطان نيا دخترکارگر نوزده ساله، که ھمراه پدر و خواھرش در کوره 

ار می کرد، درغياب پدرش که به سفر رفته بود مورد آجرپزی در ھمدان ک
اذيت و آزار جنسی ابراھيم الياسی صاحب کوره پزخانه قرارگرفت و برای 
. فرار از تجاوز اين ھيو\ی سرمايه داری خود را به آتش کشيد و جان سپرد

اين تنھا خبری بود که درباره اين حادثه دھشتناک و جانخراش منتشر . ھمين
آيا واقعا ھيچ کس لحظه ای به زندگی اين دختر جوان فکر نکرد که اما . شد

چگونه پرپر شد و ازدست رفت؟ ھيچ کس به اين فکر نکرد که چه بر سر اين 
آمده بود که در اوج جوانی و زيبايی در حالی که پر از آرزو و اميد به  دختر

بود که تصميم آينده بود، چنان درھم شکسته ، درمانده وتنھا و بی دفاع مانده 
گرفت اندام نازک خود را به آتش بکشد؟ چرا مرگ رقت انگيز گVويژ ھيچ 
دلی را به درد نياورد و ھيچ قلبی را جريحه دار نکرد؟ چرا ھيچ کس به 
پيگيری موضوع برای به مجازات رساندن عامل اين جنايت برنيامد؟ الياسی 

ھمچنان از حاصل سرمايه دار، عامل اين جنايت راست راست می گردد و 
. کار و زحمت گVويژھا جيبش را پر می کند و آب از آب تکان نمی خورد

چرا نبايد افراد و سازمان ھای مدافع حقوق بشر ھمان طور که در مورد قتل 
دکتر جوان زھرا بنی يعقوب عکس العمل نشان دادند ودر پی  يا خودکشی

س العمل نشان دھند؟ خانم دفاع از او بر آمدند، در مورد مرگ گVويژ نيز عک
شيرين عبادی حقوق دان و برنده جايزه صلح نوبل وکالت خانواده او را به 

ده ھا سازمان و نھاد داخلی و خارجی و مدافعان حقوق بشر . عھده گرفت 
موضوع او را پيگيری می کنند و ده ھا رسانه داخلی و خارجی اخبا ر 

از حق پايمال شده گVويژ نيز  چرا نبايد. مربوط به آن را پوشش می دھند
چنين دفاعی صورت گيرد؟ روزانه صد ھا کارگر بر اثر سوانح ناشی از کار 

زير پرس . يا دچار انواع معلوليت ھا می شوند جان خود را از دست می دھند
زير آوارھای معادن زنده به گور . له می شوند يا دچارنقص عضو می گردند

ال ساخت واز روی داربست ھا سقوط می از ساختمان ھای در ح.می شوند
بعد از ماه ھا بی کاری و نا اميدی از يافتن کار، پس از ماه ھا عقب . کنند

افتادن و پرداخت نشدن دستمزد خود از گرسنگی و نا اميدی خود را دار می 
زنند، زن وبچه و عزيز ترين کسان خود را می کشند تا آن ھا را گرسنه يا در 

روزنامه ھا و نھاد ھا و سازمان ھای . ن فروشی نبينندمنجVب دزدی و ت
حقوق بشری و برندگان جوايز صلح نوبل چه عکس العملی در مقابل اين ھمه 
جنايت نشان می دھند؟ گويی حقوق کارگر حقوق بشر نيست يا کارگر اصو\ 

  .بشر نيست

گين و بی ترديد ابراھيم الياسی بايد محاکمه و مجازات شود و به سزای عمل نن
در اين ھيچ ترديدی نيست که پدر گVويژ بايد از اين . انسان سوز خود برسد

لکه ننگ بشريت شکايت کند و وکVی شريف و انسان دوست نيز بايد بدون 
اما قاتل گVويژ نه تنھا . ھيچ چشمداشتی وکالت اين پرونده را به عھده بگيرند
اگر او . ايه داری استالياسی سرمايه دار،بلکه کل نظام انسان سوز سرم

مجبور نبود برای گذران زندگی نيروی کارش را بفروشد به چنين سرنوشتی 
ده ھا ھزار مرد و زن و پير و جوان و دخترانی ھمچون گVويژ .دچار نمی شد

ساعت در بدترين شرايط کاری در کوره  ١٧به صورت خانوادگی روزانه تا 
ھمراه پدر و مادر خود به کار  بچه ھا از کودکی. پزخانه ھا کار می کنند

کشيده می شوند و شيره جان آن ھا را سرمايه داران زالو صفتی مثل ابراھيم 
الياسی می مکند و خون آنان را به شيشه می کشند تا آنان با نان بخور و 
نميری به کار روزانه برای افزايش ھرچه بيشتر سود و سرمايه اين سرمايه 

ندگی اين خانواده ھا آلونک ھايی تنگ و تاريک و محيط ز. داران ادامه دھند
بچه . نمور در محيطی کثيف و آلوده در کنار ھمان کوره ھای آجرپزی است

. ھای آنان رنگ بازی و تفريح و آموزش و ورزش و محيط سالم را نمی بينند

در گل و خاک محيط کوره پزخانه و با کار سنگين حمل خاک و آجر و خشت 
دختر و به طور کلی زن بودن به ويژه اگر . رگ می شوند زنی و آجرپزی بز

اين زن، زيبا ھم باشد عامل ديگری افزون بر تمام عوامل آسيب زای اين 
گVويژ يکی از آن ھزاران دختری بود که در چنين . محيط ھای کارگری است

با تمام  محيطی کودکی خود را گذرانده بود و حا\ شاخه گل سرخی بود که
طراوت و زيبايی اش از ميان آتش کوره ھا و تپه ھای خاک و توده جوانی و 

ھای گل سر بر آورده بود، با چشمانی ما\مال از آرزو و درخشان از فروغ 
اوليای دم . اين غنچه نشکفته را اکنون سرمايه پرپر کرده است. اميد به آينده

الوھايی چون واقعی گVويژ کارگرانند و آن که بايد به کيفر برسد نه تنھا ز
بی ھيچ ترديدی، . ابراھيم الياسی بلکه کل طبقه سرمايه دار و دولت اوست

تاکيد بر سرمايه به عنوان . قاتل اصلی گVويژ رابطه اجتماعی سرمايه است
قاتل اصلی گVويژ از آن رو ضروری است که سرمايه و دولت نماينده و 

زالو صفت، را قربانی می مدافع آن معمو\ افرادی چون الياسی، اين ھيو\ی 
گVويژ برای . کنند تا خود را به عنوان عامل اصلی از ديده ھا پنھان کنند
سرمايه داری . گذران زندگی اش چاره ای جز فروش نيروی کارش نداشت

که نيروی کار کارگران را با کمترين حقوق و مزايايی و در قبال نان بخور و 
و بزرگ و کوچک چون غVم زرخريد  نميری می خرد، با آنان از زن و مرد

بلکه صاحب جان و  او خود را نه تنھا صاحب نيروی کار آنان. رفتار می کند
سرمايه داری که ھمه ارزش اضافی و ثروت خويش را از . تن آنان می داند

نيروی کار کارکر بيرون می کشد، برای زندگی کارگر، برای تمايVت، 
ی او ذره ای ارزش قائل نيست و او را تنھا نيازھا، آرزوھا و احساسات انسان

پس چرا نبايد انتظار داشت که به زن کارگر به . وسيله کسب سود می داند
خصوص اگر جوان و زيبا ھم باشد در عين حال به عنوان وسيله کسب لذت 
نگاه نکند؟ من خود بارھا شاھد اين تحقير بوده ام و خود اين رنج را چشيده ام 

زن کارگر با چه تحقيری می گفت زنی که کار می کند مردش که کارفرما به 
فکر می کند که با زن و دختر اين مرد که برای  و بی ترديد. غيرت ندارد

زنان کارگر . امرار معاش به خدمت او درآمده اند ھر کاری می تواند بکند
ھمواره مورد تھديد صاحب کار و کارفرمای خود بوده اند و بيشمار است 

که زنان و دختران کارگر مورد اذيت و آزار جنسی و تجاوز صاحب مواردی 
و گVويژ يکی از آن ھزاران دختری بود که در . کاران خود قرار گرفته اند

از اين رو، کيفرخواست طبقه کارگر از جمله . چنين شرايطی کار می کنند
ژ بايد محاکمه آن فرھنگ زن ستيزو انسان کشی را طلب کند که امثال گVوي

  . را برای گريز از ننگ بی آبرويی به خودکشی وامی دارد

اما اکنون موجی از اعتصابات کوره پزخانه ھای سراسر کشور را فرا گرفته 
ورامين و  پس از اعتصاب موفقيت آميز کوره پزخانه ھای قرچک. است

شبستر، کوره پزخانه ھای مياندوآب و اروميه نيز به اعتصاب کارگران کوره 
اکنون ھزاران کارگر اعتصابی ھمراه خانواده ھايشان . ھا پيوسته اندپزخانه 
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سھم خود را از ثروتی که از خاک و گل نصيب سرمايه داران و صاحبان 
بی شک صد ھا نوگل نوزده ساله . کوره پزخانه ھا کرده اند طلب می کنند

 چه بسا بسياری از آنان طعم تلخ و گزنده. چون گVويژ در ميان آنان است

آنان . آزارھای امثال الياسی خونخوار را چشيده اند واز آن در امان نمانده اند
در ميان ديگر ھمزنجيران خود سھم خود را از زندگی، از رفاه و آسايش ، از 

آنان .تفريح و شادی و بالندگی واز ثروتی که خود توليد کرده اند طلب می کنند
سرمايه  خود را از حلقوم حق. بغض فروخورده گVويژ را فرياد می کنند

داران زالو صفتی چون الياسی ھا بيرون می کشند و آنان را وادار می کنند 
از زن و دختر و مرد و پير و جوان و  در مقابل شرف و آبروی کارگران

به نيروی خود می  اين است آنچه کارگران. سر تعظيم فرود آورند کودک
   .کنند

  منيژه گازرانی

٢۵/٣/١٣٨٧  
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پليس و ساير نيروھای  بر اساس آخرين خبرھا
سرکوب دولت سرمايه داری به خانه دو تن از 
اعضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه به 
نام ھای رضا رخشان و علی نجاتی ھجوم برده 

رخشان و نجاتی از . و آنان را دستگير کرده اند
ن سنديکاليست کارخانه نيشکر ھفت تپه فعا\

ھر دو نفر پای بند به قانون اساسی . ھستنند
دولت سرمايه داری و از مدافعان مبارزه قانونی 
. برای بھبود وضع معيشتی کارگران ھستند

رخشان به عنوان يکی از بنيانگذاران سنديکای 

ھفت تپه بارھا بر نقش فعال اين سنديکا در پايان 
صابات کارگری و تVش برای فراھم دادن به اعت

سازی فضای تفاھم ميان دولت و سرمايه داران 
با ھمه اين ھا . با کارگران تأکيد کرده است

نيروھای امنيتی به خانه وی و عضو ديگر 
سنديکا ھجوم برده اند و آن ھا را دستگير کرده 

ما بارھا تأکيد کرده ايم که فشار طغيان . اند
ای کارگر در ايران مانع آسای مبارزات توده ھ

از اعتماد دولت سرمايه داری به سنديکاسازان 
. و فعاليت ھای قانونی و سنديکاليستی آنان است

دولت در ھمين راستا حتی به سنديکاليست ھای 
. وفادار به نظام سرمايه داری نيز رحم نمی کند

ھم اکنون چند نفر از فعا\ن سنديکاليست در 
ما دستگيری . زندان به سر می برند

سنديکاليست ھا از جمله رضا رخشان و علی 
نجاتی را محکوم می کنيم و خواستار آزادی 

   .فوری و بی ھيچ قيد و شرط آنان ھستيم

  ٨٧اسفند  ١٠

 

 

 ادا�� ا0�ا/�ت ��ر��ان ذوب Nه! اC<�8ن

کارگران ذوب آھن اصفھان با صدور اطVعيه 
ان آن .ای به طرح مطالبات خويش پرداخته اند

اعVم کرده اند که تا صدور مطالباتشان به 
مطالبات . اعتصاب غذا ادامه خواھند داد

   :کارگران به شرح زير اعVم شده است 

 افزايش وام مسکن  .١

  پرداخت حق جذب  .٢

پرداخت پاداش به کارگران ھمه شرکت ھا . ٣
  ھمه آن ھا در توليد  مشارکتبه دليل 

 سياحتی حی وتفري ،تامين امکانات رفاھی. ٤

بن خريد، کارت تخفيف رستوران، مسافرت و (
  ...) لوازم ورزشی و

پرداخت ژتون پذيرايی به کارگران ھمه . ٥
  شرکت ھا 

پرداخت عاد\نه حقوق کارگران شرکتی و . ٦
افزايش سھم آن ھا از وجوه پرداختی ذوب آھن 

  به شرکت ھا 

برقراری بيمه تکميلی درمان برای کليه . ٧
  مجتمع فو\د  در سطحکارگران 

رسيدگی به وضع رقت بار بازنشستگان . ٨
ذوب آھن وعملی شدن وعده ھای مسئو\ن در 

  مورد آنان

   ٨٧اسفند  ١٠

 

 ��ر��ان و �,_�� �-روز

نوروز اگر برای صاحبان سرمايه و کل آحاد 
طبقه سرمايه دار روز جشن و شادی، ريخت و 
ی پاش و فخرفروشی و ابراز نخوت است، برا

۵٠  ًVميليون نفوس توده ھای کارگر ايران، کام
برعکس، روز حقارت و ذلت،احساس 
. درماندگی و عجز و خجالت از زن و بچه است

گرسنگی و فقر و برھنگی و خواری که تار و 
پود زندگی کارگران در عمق دوزخ شعله ور 
استثمار و بی حقوقی و توحش سرمايه داری 

و ظھور است در روزھای شروع سال نو 
نوروز بيش از روزھای ديگر چھره سياه 

نوروز در . جھنمی خود را عريان می سازد
ھمان حال دريچه ای به جھان بيکران دروغ ھا، 
عوام فريبی ھا، شيادی ھا، بی شرمی ھا و 
وارونه بافی ھای حاميان خون آشام نظام بردگی 

مزدی و نمايندگان فکری طبقه سرمايه دار 
صادق اين واقعيت است که نوروز گواه . است

، »فرھنگ ملی« ، »جشن ملی«مفاھيمی مانند 
يا ھر » رسم و سنت ملی« ، »تاريخ مشترک« 

نام و عنوان ديگری از اين دست تا چه اندازه 
بی معنی، دروغ، شيادانه و آکنده از شرارت 

استثمار شونده و استثمارگر، فروشنده . است
گر و نيروی کار و صاحب سرمايه، طبقه کار

طبقه سرمايه دار در ھيچ چيز اين دنيا، حتی در 
پديده ای به نام نوروز ھيچ نوع قرابتی و ھيچ 
. نوعی اشتراکی ندارند و نمی توانند داشته باشند

نوروز برای يکی نمايش ثروت و عيش و رفاه 
است و برای ديگری حديث فقر و حقارت و 
ذلت، برای يکی بازار فروش فخر و نخوت 

رای ديگری ميدان اعتراف به مذلت و است و ب

بدبختی و آوارگی، برای يکی به رخ کشيدن 
قدرت و عزت است و برای ديگری فاجعه شوم 

آنچه در زير می . نداری و خجالت و شرم
خوانيد حرف ھايی است که اينجا و آنجا در 
   .ھمين مورد بر زبان کارگران جاری شده است

ھيچ ند و نه ا\ن كارگران نه قدرت خريد دار «
 فقط يك حقوق خشك و خالی است كه ،چيز ديگر

 ٢٥٠سابقه فقط سال  ٢٠ كارگر با آن ھم برای

 كس ھم به اين مشكVت ھيچ. ھزار تومان است

نگران اين  مدام كارگر. كند نمی ھیتوج ھيچ
كارگران . است كه يك دفعه او را اخراج نكنند
. دندارن ھم ديگه ھيچ انگيزه ای برای كار كردن

زندگی وجود  ،قدرت خريد پايين ،حقوق پايين
در اين روزھا ھمه چی را از كارگر . ندارد
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توانيم  و اصV با اين وضعيت نمی ه اندگرفت
کنيم، در اين وضعيت عيد ديگر معنی زندگی 
  .»ندارد

آن پايين است و تورم  آن قدرحقوق كارگران « 
با\ست كه زندگی برای ما كارگران بسيار  قدر
تا فرزند  ٢خودم  من مثV ا\ن. است شدهت سخ
توان ، اصVً با توجه به گرانی امروزی. دارم

 برای نوروز اين بچه ھا خريد يك جوراب را ھم

وقتی مريض می شوند، موقعی يا مثV ! ندارم
اصV امكان  من. دندان درد می گيرندمشكل که 
ی خودم را پيش پزشک بچه ھا را ندارم که اين
پزشک نشان به دندان ندان آن ھا را يا د ببرم
من امکان مالی انجام اين کارھای . دھم

رسد به خريد لباس ضروری را ھم ندارم تا چه 
 ٢٦٠با حقوق . برای نوروز و وسايل ديگر

  » ھزار تومان ھيچی نداريم

نمی  ھيچ چيز را حقوق ھای ما اصV جواب« 
بخواھيم برای بچه ھايمان اگر كه  يعنی اين. دھد

Vفكر . نيست ممکن لباس و عيدی بخريم اص
يعنی يك . از سرمان خارج شده است کامVً  عيد

اصV به خريد ھای . شود خريد لباس ھم نمی
نه  .فقط بايد درخانه بشينيم. كنيم عيد فكر نمی

 وسيله ای داريم كه بريم بيرون و نه چيزی

حتی . بتونيم بچه ھا را جايی ببريم داريم که
ك رپا يک نداريم كه بچه ھا را به اقدرت اين ر

 ھد ما اصVً مثV اگه بچه يك پفك بخوا. ببريم

! ھم نداريم اپفك ر ھمين يکقدرت خريد 

قسط بانكم . ھم نداريم ریمتاسفانه در آمد ديگ
منتظرم كه عيدی را  و فقط است عقب افتاده

حقوقی برايم  ھيچديگه . بگيرم و به بانك بدھم
ھم نمی توانم  عيد ازھيچ حرفی می ماند و ن

  .»بزنم

عت كارگر فقط به فكر اين ھستند كه جما« 
كه بتوانند زنده  مسائل روز را بگذرانند و اين

. يعنی كارگر ديگر ھيچ تعريفی ندارد. بمانند

بحث خريد عيد و اين مسائل اصV ديگر وجود 
شود گفت از يك برده ھم برده تر  می. ندارد
شغلی ھم  ھيچ امنيتما از چون . شديم

بخصوص برای كارگران  .برخوردار نيستيم
شود گذاشت برده  اسمش رو می. قراردادی

 اين مسائل را ھمه می!!! داری نوين يا مدرن

  .»است کارگرانيعنی اين مشكل عام . دانند

ھر چی بخواھند و ھر كاری كه بخواھند با « 
تا يك حرفی بخواھيم . دھند كارگران انجام می

زنند و كارگر را  ماركی می بزنيم سريع يك
  .»كنند بيچاره می

  » فرياد کارگر« : منبع

  ٨٧اسفند  ١٠
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از جمله ده ھا بيمارستان و  )اوويک ( » اورنزخولدويک«  بيمارستان شھر
کنونی آماج مراکز درمانی کشور سوئد است که در جريان طغيان موج بحران 

سVخی امکانات بھداشتی و درمانی، . تھاجم شديد سرمايه قرارگرفته است
اخراج وسيع پرستاران، بھياران و ساير کارگران درمان، کاھش شمار تخت 
ھای بيمارستان ھا، تعويق طو\نی مدت جراحی ھای \زم، افزايش وروديه 

ه بيماران و پاره ھا و سرشکن کردن بخش ھر چه بيشتر ھزينه درمان بر گرد
ای اقدامات مشابه ديگر ھمواره در دستور کار دولت ھا و دولتمردان سرمايه 

روند برنامه ريزی و اجرای اين اقدامات با پيدايش نشانه ھای ھر . است
مراکز درمانی سوئد در تمامی . تسريع و تشديد می شود طغيان تازه بحران

سازمان يافته دولت ھای  طول دو دھه اخير آماج وسيع ترين يورش ھای
ابعاد اين ھجوم ھا از پائيز . محافظه کار و سوسيال دموکرات سوئد بوده است

از » اوويک« سال قبل تا امروز بيش از پيش وسعت گرفته و بيمارستان شھر 
. جمله مراکز درمانی است که در معرض فشار اين ھجوم واقع شده است

سوئد در اين رابطه و در مورد تصميم دولت طيف راست تر سرمايه داری 
کاھش گسترده امکانات بيمارستان موج وسيع اعتراضات کارگران و ساير 

نفر از اھالی شھر با  ۵٠٠٠در ھفته اخير . ساکنان شھر را برانگيخته است
. افروختن مشعل از مقابل بيمارستان تا ميدان اصلی شھر راه پيمايی کردند

اه پيمايی اعتراضی در تاريخ زندگی گفته می شود که اين بزرگ ترين ر
گزارشات حاکی است که عظيم ترين بخش اھالی . سکنه اين شھر بوده است

شھر با ھدف سر دادن فرياد اعتراض و شرکت در اين راه پيمايی در اين 
آنان خواھان . روز خانه ھای خود را ترک گفتند و در خيابان ھا به راه افتادند

  .شيوه سابق ھستندر بيمارستان به ادامه کا

ھيچ باندرول يا . شرکت کنندگان در تظاھرات اين روز ھيچ شعاری نمی دادند
در ميدان شھر که محل پايان راه پيمايی . پVکاردی با خود حمل نمی کردند

ھيچ فردی از احزاب ائتVفی دولت روز سوند، .بود چند نفر سخنرانی کردند 
پارلمان کشور و ھيچ ريئس يا مسئول  ھيچ نفری به نمانيدگی از احزاب اقليت

سرمايه داران و . و کارگزار اتحاديه ھای کارگری در زمره سخنرانان نبودند
احزاب و نمايندگان آن ھا ھمه در برنامه ريزی سVخی بيمارستان ھا به نفع 

اتحاديه ھای کارگری نيز ھمه جا ھمان می . افزايش سود سرمايه ھمدستند
سخنرانان راه پيمايی اعتراضی اين روز . ن می خواھندکنند که سرمايه دارا

فقط کارگران بيمارستان و نمايندگان انجمن ھای بيماران بودند، انسان ھايی 
که نظام سرمايه داری و موج بحران سرمايه معيشت آنان را از ھمه سو تحت 

  . فشار قرار داده است

Gösta Andersson رکت کنندگان يکی از سازمان دھندگان تظاھرات و ش
در مراسم متن يک نامه اعتراضی شديدالحن را که با ھدف تسليم به شورای 
. استانداری دولت سرمايه تنظيم شده بود برای ھمه حاضران قرائت کرد

. نفر از اھالی شھر و محله ھای اطراف در پای اين متن بود ٨٠٠٠امضای 

  :در اين نامه تأکيد شده است که 

از سوی دولتمردان بايد متضمن رفع تمامی مخاطرات  اجرای ھر راه حلی. ١
و درمان و بھداشت اھالی شھر در ھمه قلمروھا  احتمالی برای امکانات دارو

  . از بيمارستان گرفته تا درمانگاه ھا و ساير حوزه ھا باشد

کيفيت کنونی درمان و بھداشت در بيمارستان و در تمامی حوزه ھای .  ٢
  .ور کامل حفظ شودپذيرش بيمار بايد به ط
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می دھيم که به فرياد  به دولت و به ھمه سياست گزاران روز سوئد ھشدار ٣
اعتراض ھزاران امضا کننده اين طومار توجه کنند و اھميت اعتراض اين 

  . جمعيت کثير را درک نمايند

Gösta Andersson  پس از قرائت متن خطاب به ھمه حاضران با صدای
آيا ما می توانيم اين مطالبات و شرط و : کرد کهبلند اين سؤال را مطرح 

شروط را در مقلبل ھيت مديره شورای استان قرار دھيم؟ و در ھمين جا بود 
  .می توانيم  آریانسان معترض يکصدا فرياد سر دادند که  ۵٠٠٠که 

Gösta  امضا چند روز طول کشيده  ٨٠٠٠سپس اضافه کرد که جمع آوری
اين کار \زم بود تا به . د اين کار را می کرديمبديھی است که ما باي. است

عنوان انسان ھای شھروند به دولتمردان به خاطر مخاطرات جدی عواقب 
برنامه ريزی ھا و تصميمات شان ھشدار داده باشيم، تا تأثير سوء اين اقدامات 

اما اين . بر روی زندگی و سVمت اھالی منطقه را به آنان گوشزد کرده باشيم
 ًVما بايد در مقابل ھر نوع ھجوم به امکانات موجود بخش . کافی نيستاص

درمان مقاومت کنيم و ھمزمان خواستار بھبود اين امکانات و بھتر شدن 
   .باشيم وضعيت بيمارستان و ھمه مراکز درمان

   کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ٢٠٠٩فوريه 

 

�-ج ��?�ر� ��,� �ز; در �-:��>�ان ������ و ��GKن 

از شروع سال جاری تا حال فقط در بخش 
ھزار کارگر کار  ٢٠ساختمان سوئد بيش از 
شمار کارگرانی که . خويش را از دست داده اند

از پائيز تا امروز در رشته ھای مختلف کار و 
ھزار نفر  ٧٠توليد اخراج شده اند از مرز 

ھزار کارگر در معرض  ٣٠. گذشته است
ند و در روزھای آينده به جمع اخراج حتمی ھست

گزارش ھا حاکی . بيکاران اضافه خواھند شد
است که ھر چه تا لحظه حاضر رخ داده فقط 

امواج سھمگين . نقطه آغاز کار است
بر اساس آخرين . بيکارسازی ھا در راه است

ھزار  ٧٠خبر در طول ماه ھاي تابستان آينده، 
ش کارگر صنايع فلز به ھمزنجيران بيکار خوي

کارگر  ۴به بيان ديگر، از ھر . خواھند پيوست
بحران . اين بخش حتماً يک نفر بيکار خواھد شد

تنھا در شکل بيکارسازی ھا زندگی توده ھای 
. کارگر را دچار ھراس و وحشت نكرده است

. موج حمله سرمايه از ھمه سو در طغيان است

کوه عظيم پول ھايی که دولت سرمايه داری با 
با ھدف مقابله با بحران به سرمايه سخاوت تمام 

داران صاحب تراست ھا پيشکش کرده است 
اينک با حداکثر شتاب از امکانات دارو و 
درمان و آموزش و مھد کودک ھا و مراقبت از 
معلو\ن و سالمندان و از سطح کنونی معيشت 
چند ميليون کارگر و خانواده ھای آنان برداشت 

اوليه زندگی و خزان تمامی امکانات . می شود
رفاه اجتماعی و امکانات عمومی آغاز شده 
. است و با حداکثر سرعت به پيش می تازد

کارگران در بسياری از مراکز کار به کاھش 
دستمزد تھديد می شوند، افزايش بی سابقه بھای 
مايحتاج عمومی سطح دستمزدھای واقعی را به 

مقاومت کارگران در . شدت تنزل داده است
رش ھا و تھاجمات بی امان سرمايه مقابل يو

اتحاديه سراسری . چندان چشمگير نيست
کارگران سوئد رسالتی بسيار عظيم و تاريخی 
در خفه ساختن جنبش کارگری به نفع سرمايه 

داران و نظام بردگی مزدی را به دوش گرفته 
ديوان سا\ری اتحاديه ای نقش بختک . است

، عصيان پرقدرتی را ايفا می کند که واکنش ھا
ھا و جنب و جوش ھای گسيخته توده ھای 
کارگر در چنگال آن سخت اسير است و يارای 
تبديل شدن به قدرت مؤثر عليه سرمايه را 

اتحاديه ھا با ھمه اين ھا قادر به کنترل . ندارد
شمار . کامل ھمه اعتراضات کارگران نيستند

راه پيمايی ھای خيابانی به طور مرتب رو به 
" وحشی"اعتصابات موسوم به . افزايش است

در حال توسعه است و برای نخستين بار به 
مثابه يک بديل کارساز در مقابل اعتصابات 
زيرنظر اتحاديه ھا مورد توجه توده ھای کارگر 

  . قرار می گيرد

  ٢٠٠٩فوريه 
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کارگران گوادلوپ در اعتراض به افزايش 
ن مجمع الجزاير اعVم مداوم قيمت ھا در اي

 ٢٠مبارزات کارگران از  .نده ااعتصاب کرد

 .ماه ژانويه آغاز شده است و ھچنان ادامه دارد

٪ جمعيت اين جزاير چه فرانسوی و چه ٢٥
پاسخ مثبت دادند و  اعتصاببومی به فراخوان 

برای شرکت در راه پيمايی ھای اعتراضی به 
اين يک پيروزی برای . خيابان ھا آمدند

  .کارگران در برابر دولت سرمايه داری بود

نفری  ٤١٠.٠٠٠نفر از جمعيت  ٢٥ ٠٠٠حدود 
مدارس . اين مجمع الجزاير به اعتصاب پيوستند

اتحاديه کارگری . و ادارات دولتی تعطيل شد

سراسری فرانسه  گوادلوپ که بخشی از اتحاديه
است سيل طغيان و اعتصاب کارگران را تحقير 

وسايل . ا آن را منزوي كندکرد و تVش كرد ت
. ارتباط جمعی ھم آن را بسيار کم پوشش دادند

اعتصاب کنندگان خواھان کاھش قيمت ارزاق 
عمومی، بنزين، آب، حمل و نقل و افزايش 

آن . يورو اضافه دستمزد ماھانه اند ٢٠٠حداقل 
ھا خواھان پايان دادن به نژاد پرستی فرانسوی 

ع طی مدت در مجمو. در استخدام ھا ھستند
اعتصاب آن ھا خواسته ھای عمومی خود را به 

در ادامه مبارزات، . قلم افزايش دادند ١٤٦
کارناوال حمايت از اعتصاب تشکيل شد و 

دولت . نفر در آن شرکت کردند ٤٠.٠٠٠

فرانسه ھمان طور که انتظار می رفت و بنا بر 
روال جاري ھمه دولت ھای سرمايه داری با 

کار برای سرکوب مبارزات تمامی قوا دست به 
و خواسته ھای کارگران شد و در سريع ترين 
زمان عظيم ترين شمار اشرار و پليس ضد 

بر اساس . شورش را راھی گوادلوپ كرد
فعال کارگری آماج گلوله پليس  ٣آخرين خبرھا 

قرار گرفته اند که از چگونگی وضعيت جسمی 
   .آنان گزارشی انتشار نيافته است

  ٢٠٠٩فوريه 
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ھفتم اسفند ماه نمايندگان  روز چھارشنبه
دومين اتحاديه بزرگ کارگری  ، »فلس« اتحاديه
در شھر اسلو پايتخت اين کشور تشکيل ، نروژ

آنان در اين نشست قطعنامه ای را . جلسه دادند
مايت بی آن او\ً ح دربه تصويب رساندند که 

دريغ و وسيع خويش را از سياست ھای 
 .اند كردهضدکارگری دولت وقت نروژ اعVم 

ثانياً مبلغ بسيار ھنگفتی از موجودی صندوق 
اتحاديه و حق عضويت پرداخت شده توسط 
کارگران را برای ھزينه فعاليت ھای انتخاباتی 

دولت در ماه سپتامبر آينده  تشكيل دھندهاحزاب 
متن قطعنامه . اب خواھند کردپيشکش اين احز

  :  به اختصار چنين است

ما از سياست ھای دولت کنونی نروژ متشکل از 
 احزاب کارگران، سوسياليست ھای چپ و

اين دولت در مدت . حزب ميانه حمايت می کنيم
اين چھار سال نشان داده است که حامی منافع ما 

سياست ھا و برنامه ھايش در . استکارگران 
ھبود وضعيت کارگران نروژ بوده راستای ب

بنابراين ما بعنوان بخشی از جنبش  .تاس

اتحاديه ای نروژ ضمن حمايت ھمه جانبه از 
دولت کنونی و شرکت وسيع در انتخابات ماه 

کرون به عنوان  ١ ۶۵٠ ٠٠٠مبلغ  ٫سپتامبر
کمک مالی از صندوق اتحاديه کارگری به 

از . ريمحزب با\ تقديم می دا ٣کمپين انتخاباتی 
کرون به حزب کارگران  ١ ٣٠٠ ٠٠٠اين مبلغ 

کرون به حزب سوسياليست  ٢٣٠ ٠٠٠ ٫نروژ
کرون به حزب ميانه تعلق  ١٢٠ ٠٠٠چپ و 

  .خواھد گرفت

حمايت سياسی و مالی اتحاديه ھای کارگری به  
احزاب سوسيال دموکرات در پارلمان ھای 

و ھمگان از  استبورژوازی اروپا امری عادی 
آنچه که مھم است و . له اطVع دارنداين مسئ

کارگران ايران بايد اطVع داشته باشند اين است 
که سران اتحاديه ھای کارگری به نام کارگران 
اين کشور از دولتی حمايت می کنند که در طول 
چھار سال حاکميتش طراح و مجری ضد 

سال گذشته . کارگری ترين سياست ھا بوده است
 ۶٢شستگی کارگران از \يحه افزايش سن بازن

حزب به  سهسال از سوی ھمين  ۶۵سال به 

کاھش بيمه ھای . مجلس سرمايه پيشنھاد شد
کاھش حقوق ايام بيماری کارگران،  ٫بيکاری

بيکارسازی  ٫اجرای طرح خصوصی سازی ھا
ھای وسيع و موارد فراوان ديگری از تعرض 

بخش  ٫به سطح معيشت توده ھای کارگر نروژ
نامه پر از جنايت دولتی است که کوچکی از کار

مرود حمايت ھمه جانبه سياسی و مالی اتحاديه 
بسياری از . ھای کارگری نروژ قرار دارند

رھبران اتحاديه ھای کارگری عضو کميته 
اينان . مرکزی ھمين احزاب ضد کارگری ھستند

با يک پا در اتحاديه کارگری می چرخند و با 
سرمايه سير اری ذگ پای ديگر در مجلس قانون

در ھمين جا اين نکته را نيز تأکيد کنيم . می کنند
وطني  فرقه گرايان و سنديكاليست ھايکه 

نوشته مدعی کمک به طبقه کارگر ايران در 
خود از اين اتحاديه ھا به عنوان تشکل ھای  ھاي

اطVق چنين . کارگری نام می برند مستقل
عنوانی به اين اتحاديه ھا زشت ترين دروغی 

   .ت که می توان به کارگران ايران تحويل داداس
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در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده 
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . يم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فVکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظ

ارگران اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر ک. ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

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
لبات پراکنده و محلی به مبارزه برای پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطا. علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند برد
تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين . اوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد ح

، ثانيا و مھم تر منشور از آن رو ضروری است که او\ کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجھان محرومند و
که خود شرط \زم مقاومت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی  - ان به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن، \زمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگر

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

نفس طرح ھرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به . است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته
 طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران. معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه . از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند

ايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا ب
زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامV بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و 

  . 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 ١٠٠يد از حقوق ثابتی به مبلغ سال با ١٨تمام افراد زير  - ٢

  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣

  .مزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايدازحداقل دست. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴

  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵

  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغVن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶

  :تحقق اين امر در گرو آن است که. ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم  - ٧

  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  

  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  

  . 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

  . تحت مراقبت قرار گيرند ھمه سالمندان و معلو\ن بايد به صورت رايگان -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

  . حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان  -  

  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  

  . تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  

  .نوع شودسالگی مم ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

 .ايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١۵
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  ١٣٨٧ اسفند  ١٦جمعه       ٤٥سال اول ـ شمارٔه  

  

  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  
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   ...د)ت کار�ان �سا$یدد)ت کار�ان �سا$یدد)ت کار�ان �سا$ید
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  :Vع ھمه برسانيدآدرس سايت را به اط
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

�و��?� ?Rا ���� ����ا; 
��س �� 
�� :�-د را �� Nدرس ز�� �<��

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 
در . وارد کنيد" تخبرنامه ساي"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


