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 متن تکميل شده -ه ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پاي
 )۴ -به مناسبت اول ماه مه (

اد وسيع  ه روز ابع ھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز ب
ی  ده م تی ران رگ و نيس اق م ه اعم يش ب يش از پ ارگران ب د و ک ی ياب ری م ت

وند وی . ش يم و، درس ی بين روت را م يم ث ه، انباشت عظ وی جامع در يک س
تيمد ابقه ھس وقی در مقياسی بی س . يگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حق

رای  ه ب شکاف طبقاتی اکنون به چنان ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده ک
ده است اقی نمان ا سرمايه داری ب . کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی ب
رده است و خودکرد ه را اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل ک

دين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه . تدبير نيست ه شاھد چن روزی نيست ک
ا و قطع شريان . پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم اده ھ بستن ج

ارگر  ه ک ارزه طبق ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مب
  .ايران عليه سرمايه تبديل شود

ه  ات يکسانی را مطرح با اين ھمه و به رغم آن ک ا مطالب ه ج ارگران درھم ک
ده  رد نيام رچم سراسری واحد گ ر يک پ ه زي وز ب می کنند، مبارزات آنان ھن

ه . است درت متشکل و سراسری طبق ری ق و يکی از علت ھای عدم شکل گي
ا  کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين ج

ر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به پيداست که اگ. بايد جست
ه رغم  ارگران ب د ک ا نياب مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتق

رد د ب ه جايی نخواھن داکاری ھای خود راه ب ام اول . تمام جان فشانی ھا و ف گ
ارگران  ت ک طح معيش ه س رمايه ب ان س ی ام وم ب اندن ھج ب نش رای عق ب

ه برافراشتن يک پ ه ای طبق ات پاي ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي
ه دو معناست  .کارگر است : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور ب

وق  ه حق ران نسبت ب نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران اي
ان و دوم ارگران در بخشی از جھ ات عمومی کل  متعارف ک ای مطالب ه معن ب

ه سطحکارگران ا ونی شان ب ده کن ارزات پراکن ارزه ای  يران که ارتقای مب مب
کل آن رين ش يع ت ری در وس ت -سراس رط الزم مقاوم ود ش ه خ ل  ک در مقاب

ونی است رچم واحد و  -ھجوم سرمايه در شرايط کن ه پ ا ب ديل آن ھ درگرو تب
  .سراسری طبقه کارگر است

ارگران ه ک ات خود را از  اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است ک مطالب
مطالبه کارگران از سرمايه داران و  نفس طرح. چه زاويه ای مطرح می کنند

د  ار و تولي ه سرمايه سرمايه داران حاصل ک دولت آن ھا به معنای آن است ک
ارگران است ز نيست . ک يچ چي رمايه داران از بابت ھ ارگران از س ه ک مطالب

داران انجام داده اند اما در ازای  برای سرمايه که مگر از بابت کاراضافی ای
ه  .آن ھيچ چيز نگرفته اند ع ب ات خود درواق بنابراين، کارگران با طرح مطالب

ات را از محل  ن مطالب د اي ان باي ه آن د ک سرمايه داران و دولت آن ھا می گوين
د رآورده کنن ارزه . ھمين کار پرداخت نشده ب ان مب ارگران درھم دين سان، ک ب

کارگر در . نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند خودانگيخته خويش
ن مضمون ضدسرمايه داری  لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اي
ام د تم  را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا باي
ن ھم ره باشم؟ اي ان ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھ

زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور  رويکرد و
   .حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه  - ١
و اختصاص سھم ھرچه بيشتری از ) »ناخالص داخلی توليد«(توليد کرده اند 

  . اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود
سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد  ١٨تمام افراد زير  - ٢

  . کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند

يد به زنان خانه دار کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان با - ٣
  . دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد

تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و  - ۴
 .ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند

بيمه بيکاری نبايد . تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ستمزد کارگران شاغل کمترباشدازحداقل د

  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
سال بايد  ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧

  . حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود
شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و  - ٨

 .سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند
مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق  - ٩

  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسلم ھرشھروندی است
از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی  -  

   .استفاده شودقرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان 
دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی  -  

   .جديد برای شھروندان اختصاص دھد
   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . بايد رايگان شودحمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه  -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار  -١۴

   .گيرند
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
برای تحقق اين . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   :خواست بايد 
زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج 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 شود
ان از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ازدواج يا جدايی ھمسر -  

  . ميان آنان صورت گيرد
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون  -  

شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت 
ی کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن گسترده و فراگير در محل ھا

   .کارخانگی فراھم شود
تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از  -١٧

قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، 
  .آزادی تجمع و تحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخوردار باشند

ه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه ايجاد ھرگون -١٨
 .کارگر بايد آزاد باشد

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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 شرايط زندگی و کار کارگران کوره های آجرپزی
سرمايه داران به ويژه آن ھا که در کنار ھمه 

ھای کارگرکش خود سالح مذھب را زرادخانه 
« نيز عليه کارگران به کار می گيرند، ما را از 

آنان ھنگام اين تھديد اصالً . می ترسانند» جھنم 
به روی خود نمی آورند که آنچه در ھمين جھان 
بر ما تحميل می کنند ھزاران بار از جھنم 
موعود مورد ادعايشان سوزان تر،ھولناک تر، 

برای مثال . تکارانه تر استکشنده تر و جناي
نگاھی به شرايط زندگی و کار کارگران کوره 

  :اين کارگران. ھای آجرپزی بيندازيد

در بيابان ھا در زاغه ھای کنار محل کار اقامت  .١
نفر  ١٢متری گاه  ۶در يک آلونک . دارند

مجبور به سکونت و خورد و خواب و گذراندن 
 . چيزی به نام زندگی ھستند

ت شويی محل سکونت آنان خانه توالت و دس .٢
امن تمامی ميکرب ھای بيماری زا و مھلک 

ھيچ اثری از چيزی به نام بھداشت در اين . است
 .محله ھا قابل رؤيت نيست

فاضالب بدون ھيچ پوشش و ماالمال از عفونت  .٣
و گند و زباله درست از ميان آلونک ھا عبور 

 .می کند
 تجمع مگس ھای بيماری زا به حدی است که .۴

 .گاه کل محله را در سياھی خود فرو می برند

زنان حامله و کودکان خردسال ھمه در ميان  .۵
ھمين زباله ھا و مگس دانی ھا و در درون 

  .ھمين آلونک ھا زندگی می کنند
۶.  ً ساعت يا بيشتر در شبانه  ١۶کارگران عموما

 .روز کار می کنند و استثمار می شوند
زی، قالب ساعت مجبور به گل سا ١۶تمام اين  .٧

کشی، قالب داری، خشت زنی، بارکشی، تحمل 
حرارت ھای کشنده شعله ھای آتش و مانند اين 

 . ھا ھستند
نصف کارگران زن ھستند و زنان نيز اغلب  .٨

بايد اين کارھای شاق و توانفرسا و کشنده را 
  .تحمل کنند

درصد کارگران فقط به طور فصلی  ٧٠بيش از  .٩
سرمايه داران  و موقتی می توانند کار کنند و

برای شدت استثمار آن ھا به ھيچ مرزی بسنده 
 . نمی کنند

ھيچ ريالی عيدی و پاداش و بن کارگری و  .١٠
حقوق روزھای مرخصی و حق سنوات و حق 

و مزايا و مانند اين ھا را  اوالد و حق مسکن
سرمايه داران ھمان دستمزد نازل و . نمی گيرند

مطالبات ناچيز اين کارگران را شامل ھمه اين 
 !!می دانند

سال در اين جا به  ۴٠کارگرانی ھستند که  .١١
وحشيانه ترين شکل ممکن استثمار شده اند و 
درست تا لحظه مرگ برای سرمايه کارکرده و 

ارزش اضافی توليد نموده اند و تنھا پس از 
مرگشان معلوم شده که اصالً بيمه نبوده اند و 

ق نمی ھيچ چيزی به نام بازنشستگی به آنان تعل
 . گرفته است

محل سکونت آنان پر از سگ ھايی است که  .١٢
بسياری اوقات می توانند حامل بيماری ھاری 

 . باشند
بيماری ھايی مانند کزاز و ھپاتيت و ھاری در  .١٣

 . ميان آن ھا بسيار فراوان است
ھيچ درمانگاه و مرکز درمان و امکانات  .١۴

پزشکی و بھداشتی در دسترس کارگران قرار 
 .ندارد

ودکان به طور غالب از مدرسه و تحصيل ک .١۵
 .محروم ھستند

اکثر کودکان خردسال کار می کنند و به  .١۶
بچه . وحشيانه ترين شکلی استثمار می گردند

سال بخش قابل توجھی از  ١۴تا  ٧ھای بين 
اين کودکان حداقل . کارگران را تشکيل می دھند

ماه از سال را در کشنده ترين شرايط کار می  ۶
 . رای سرمايه داران سود توليد می نمايندکنند و ب

کارگران از ھيچ نوع بيمه دارو و درمان  .١٧
 . برخوردار نيستند

  دويچه وله: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ٨
  

  

 اصفهان» پيمان صنعت«ماهه دستمزد کارگران  ۴تعويق 
ماه است که  ۴کارگران پيمان صنعت اصفھان 

د موفق به دريافت ھيچ ريالی از دستمزدھای خو
سرمايه دار شرکت تھديد کرده است . نشده اند

که ھر کارگر معترض به تعويق حقوق و 
خواستار پرداخت دستمزد را يکراست و بدون 

فضای . ھيچ قيد و شرط اخراج خواھد کرد
رعب و وحشت و حفقان مسلط بر محيط کار 
سبب شده است که کارگران دست به اعتراض 

ر به سياست نزنند و به گونه ای بسيار رقت با
صبر و انتظار تن دھند يا به عبارت دقيق تر به 

شرايط زندگی . مرگ ذلت بار تمکين کنند
. کارگران بسيار دردناک و غم انگيز است

گرسنگی، بدھکاری، احساس خفت و ذلت، 
شايد . آن ھا را کالفه کرده است ترس و وحشت

سؤال شود که اين کارگران در چنين منجالبی 
به صورت جمعی و متشکل  از بدبختی چرا

مبارزه نمی کنند؟ از چه می ترسند و نگران از 
دست دادن چه چيز ھستند؟ مگر نه اين است که 
آنان جز گرسنگی و ذلت و حقارت و بدھکاری 

اين ! و فقر چيز ديگری را از دست نمی دھند؟
. سؤال کامالً بجا و اين حرف عميقاً درست است

مال قدرت کردن اما مبارزه کردن به معنای اع
است و بر ھمين مبنا نيازمند باور به قدرت 
جمعی خويش و تالش برای سازمان دادن اين 

سرمايه داران و دولت آن ھا با . قدرت است
تمامی قوا کوشيده اند تا اين قدرت ما را نابود، 
احساس وجود آن را منکوب و تالش برای 

ما در . سازمان دادن آن را سرکوب سازند
مقابله با ھمه اين تھاجمات سفاکانه راستای 

سرمايه داران ودولت آن ھا است که می توانيم 
يک جنبش زنده و اميدوار ضدسرمايه داری 

   .داشته باشيم

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٨

  

  

 ساله حقوق کارگران قند بردسير ٢تعويق 
سال است که  ٢سرمايه دار کارخانه قند بردسير 

 .کارگر را مصادره کرده است ٢۵٠ کل دستمزد
و  او از پرداخت حقوق اين کارگران سر باززده

بدون جواب گذاشته  اعتراضات مکرر آن ھا را
کارگران در طول اين دو سال فقط از . است

طريق قرض و گرفتن نسيه نان فرزندانشان را 
تھيه کرده اند، راھی که ديگر به طور کامل به 

ھيچ مغازه داری  بن بست رسيده است، زيرا
کارگر در  ٢۵٠. ديگر به آنان نسيه نمی دھد

روز يک شنبه ششم ارديبھشت در مقابل 

ساختمان کارخانه اجتماع کردند و برای يک بار 
کارگران فرياد . ديگر فرياد اعتراض سردادند

می زدند که ھيچ اميدی برای ادامه زندگی 
مرگ را . جان شان به لب رسيده است. ندارند
راتب بر اين زندگی پر از ذلت ترجيح می به م
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  ١٣٨٨  ارديبھشت  ١١ جمعه    ٥٢شمارٔه مسلسل   ـ ٥  ـ شمارهٔ  دومسال 

آنان خطاب به دولت سرمايه داری اعالم . دھند
می کردند که در کنار سرازيرکردن حاصل و 

کار استثمار ميليون ھا کارگر به جيب سرمايه 
داران فکری ھم برای پرداخت دستمزد ناچيز 

        آژانس ايران خبر: منبع      . کارگران بکند
  ٨٨ت ارديبھش ٨

  

مطالبه  حال اگر در اول ماه مه، خواست کارگران کاهش ساعت کار بود،
 اساسی کارگران مقابله با اخراج است

بزرگداشت مبارزات کارگران جھان برای رسمی  روزاول ماه مه، يادآور
مبارزه ای که از کارگران استراليايی در . کردن روزکار ھشت ساعته است

  . کايی در غرب جھان را در بر می گرفت شرق جھان تا کارگران امري

مبارزه برای کاھش ساعات کار از محوری ترين مطالبات کارگری در رابطه 
مبارزه برای کاھش . با افزايش دستمزد و کاھش ساعت کار صرف می شد

ساعت در روز خواست اکثريت کارگران کشورھای سرمايه  ٨روز کار به 
ود که کارگران را به رويارويی با ب )يک خواست اساسی( داری آن زمان 

اما مبارزات کارگران در . سرمايه و دولت ھای سرمايه دار کشانده بود 
شيکاگو با ايجاد ھمبستگی کارگری بين تشکل ھای مختلف کارگری قدرتمند 
تر و متشکل تر از ديگر جنبش ھای کارگری درساير نقاط جھان، برای 

رمايه داران ودولت ھايشان ظاھر تحميل اين خواست کارگران جھان به س
گرچه در اين راه چندين کارگر را دولت سرمايه به اعدام و زندان . شدند

اما . محکوم کرد و ھرچند ھزينه عظيمی را جنبش کارگری متحمل شد
. سرمايه داران و دولت ھايشان را وادار به اجرای اين مطالبه کارگری کرد

ديگری چون حق اعتصاب،  کارگران ضمن مبارزات خود خواست ھای
واقعيتی است که ھرگاه جنبش . را به سرمايه داران تحميل کردند... تشکل و

کارگری ضعيف می شود، سرمايه داران به دستاوردھای آن ھا حمله می 
بسياری از امکانات آموزشی و بھداشتی که دولت ھا و سرمايه داران . کنند

ود جنبش متشکل در تقابل با سرمايه مجبور به تامين آن شده بودند به خاطر نب
اين امکانات که بخش کوچکی از توليد اجتماعی طبقه کارگر است، حذف می 

. ھمان چيزی که دولت ھای کشورھای اروپايی آن را شروع کرده اند. شود
جنبش اجتماعی طبقه کارگر در حالی که برای کاھش ساعت کار و رسميت 

می کرد بخش وسيعی از بدنه کارگری  ساعت کار در روز مبارزه ٨دادن به 
طبقه کارگر به قدرت نيروی خود و نقش تشکل . ضمن مبارزه متحول گرديد

طبقه . به نقش سترگ آگاھی در پيشبرد مبارزه پی برد  در جنبش کارگری
کارگر قوانين عليه اعتصاب و ديگر قوانين ضد کارگری را که برای رسيمت 

از رسميت انداخته و  تصويب کرده بودند را دادن به زندان و اعدام کارگران
جنبش طبقه کارگر به اين حقيقت واقف شد که قوانين ضد کارگری در مقابل 

  .توانند مقاومت کنند خيزش کارگران نمی

در حالی روز اول ماه مه فرا می رسد که بحران سرمايه داری که برخاسته 
 .ھا خيمه زده استاز مناسبات سرمايه داری است در بسياری از از کشور

دولت ھای سرمايه برای فروکش کردن اين بحران بخشی از انباشت حاصل 
از نيروی کار کارگران را به حساب شرکت ھا و سرمايه داران سرازير کرده 

. دولت ھای سرمايه داران از محصول کارگران حاتم بخشی می کنند. است
با بھره کشی از نيروی بحرانی که سال ھا پيش می بايست خود نمايی می کرد 

کارگران از طريق انتقال سرمايه مناطق کارگری ديگر نقاط جھان، يا از 
طريق نيروی کارگرانی که به خاطر بيکاری و اخراج به کشورھای اروپايی 

داری  اکنون دولت ھای سرمايه. و امريکايی روانه شده بودند به تعويق افتاد
زينه ھای بھداشتی و آموزشی با ھجوم به دست آورد کارگران، کاھش ھ

که خود باعث و بانی آن ھستند با کم کردن معاش کارگران ھزينه  ،بحرانی را
سيستم سرمايه داری و انباشت کردن  محصول محتوم بحرانی را که. کنند می

سرمايه ھا و به تبع آن پايين آمدن نرخ سود سرمايه داران است، می خواھند 
به اين بسنده نکرده ، . سرمايه را نجات دھند انبا ھزينه کردن از جيب کارگر

ھر روز خيل . بلکه برای نجات سرمايه دست به اخراج کارگران می زنند

اعتراضات و . عظيمی از کارگران را اخراج کرده و آواره خيابان ھا می کنند
شورش ھای کارگری در امريکا و فرانسه و ديگر کشورھای اروپايی در 

برای جلوگيری  کارگران در فرانسه. ھا به وجود آمده است تقابل با اين اخراج
  .از اخراج مديران کارخانه را زندانی کرده اند 

کارگران ( چند جنبش کارگری در ايران عليه بيکاری و گرفتن حقوق معوقه 
 ٥٨به سال ) پروژه ای آبادان ، اصفھان ، تبريز ، شوراھای کارگری شرق 

شروع شده و بارھا به اشکال مختلف  ٧٥ال دوره اخير از س. بر می گردد
. بارھا مورد ھجوم قرارگرفته است. اعتراض، اعتصاب و تجمع داشته است

ھم اکنون کارگران برای گرفتن حقوق معوقه و مقابله با اخراج، به اشکال 
اما نبود ھمبستگی  با وجود گسترده بودن اين جنبش،. مختلف درگير ھستند

ھم . ه اين جنبش نتوانسته به مطالبات خود برسديکی از علل اصلی است ک
کارگران دھھا کارخانه در اعتصاب ، . اکنون اول ماه مه را پيش رو داريم

در فروردين ماه سال جاری کارگران . برند به سر می... تحصن ، تجمع و
قزوين، اعتصاب کارگران الستيک دنا که بعد از اعتصاب اسفند  اعتصابی

ابل ھر تھديد از سوی مديريت کارخانه ايستادگی می متحد شده در مق ٨٧
ارديبھشت برای مقابله با اخراج مجبور شدند خود توليد را  ٢کنند، در 

اريبھشت در  ٦) خصوصی( کارگران صنايع مخابراتی . دردست بگيرند
نفری خود در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  ٤٠٠ميدان پيام شيراز با جمع 

کارگران ھفت تپه نيز . دست به تجمع زدند) نفر ٥٠٠ تعداد کارگران(خود 
با اين وجود ھرچند بخشی . چند سال است برای مطالبات خود مبارزه می کنند

از حقوق ھای معوقه آن ھا پرداخت شده است اما نتوانسته اند به مطالبات خود 
) ھيات مديره سنديکا( برسند اين در حالی است که برای تعدادی از کارگران 

کارگران لوله سازی اھواز و ده ھا کارخانه . کم زندان صادر شده است ح
  .ديگر در حال اعتراض و اعتصاب ھستند

اخراج و بيکارسازی اکنون محدود به کشورھايی چون ايران نمی شود، بلکه 
 ٨ابعاد جھانی پيدا کرده است اگر مبارزات کارگران در اول ماه مه برای 

ن مقابله با اخراج و بيکاری، عدم امنيت شغلی ساعت کار در روز بود اکنو
سرمايه . يکی از محوری ترين مطالبات کارگران در سرتا سر جھان است 

دستمزد ، باال بردن شدت کار و  داران می خواھند با اخراح و پايين آوردن
تنھا راھی که . باالخره فقر و آواره کردن کارگران براين بحران فايق آيند

باقی ميماند مقابله با اخراج ھا، مقاومت با کاھش دستمزدھا برای کارگران 
رنج می برد نبود تشکل  آن چيزی که امروز جنبش کارگری از آن. است

جنبش کارگران اخراجی و حقوق معوقه ، بيکار حلقه ھای بھم . کارگری است
را تشکيل ميدھند که اتحاد و ھمبستگی اين بخشھا می  پيوسته جنبش کارگری

در حال حاضر اخراج و بيکار . سرمايه را به عقب نشينی واداردتواند 
سازی، عدم امنيت شغلی اين بخش ھا ی می تواند سرمايه را به عقب نشينی 

عدم امنيت شغلی محدود به يک ,در حال حاضر اخراج و بيکارسازی . وادارد
منطقه کارگری در جھان نبوده بلکه اين مطالبه و خواست بخش ھای زيادی 

که ھمبستگی واتحاد کارگران در اول ماه مه  طوری ھمان. کارگران است از
  . ساعت کار در روز وادار کند  ٨توانست سرمايه جھانی را به قبول 

در آستانه مراسم روز کارگر، کارگران برای افزايش دستمزد ومقابله با 
  .کنند  مبارزه می اخراج

  بھرام دزکی 
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  ١٣٨٨  ارديبھشت  ١١جمعه     ٥٢شمارٔه مسلسل   ـ ٥سال دوم ـ شمارٔه  

 ت هواپيمايی همااجتماع اعتراضی بازنشستگان شرک
) ايران اير(بازنشستگان شرکت ھواپيمايی ھما 

مدت ھا است که برای دستيابی به مطالبات 
. معوقه خود در حال اعتراض و مبارزه ھستند

اين مبارزات تا حال حاضر به ھيچ نتيجه ای 
ھواپيمايی ھما با توسل به . نينجاميده است

 دستاويز عدم دريافت مجوز رسمی از نھادھای
دولتی ذيربط حاضر به پرداخت مطالبات 
کارگران نيست و اخطارھای مکرر 

بازنشستگان در مورد اقدام به تحصن و راه 
پيمايی و اشکال ديگر اعتراض را ناديده گرفته 

ششم  کارگران بازنشسته روز يک شنبه. است
ارديبھشت ماه را به عنوان روز اجتماع در 

ده بودند اما ايران اير اعالم کر مقابل ساختمان
تشکيل اين اجتماع اعتراضی به امروز موکول 

بازنشستگان دروازه ورودی ساختمان را . شد
آنان از ورود و خروج . در تصرف خود گرفتند

افراد به درون و بيرون ساختمان جلوگيری 
کردند و اعالم داشتند که تا گرفتن مطالباتشان به 

  .تحصن و اعتراض ادامه خواھند داد

  يلنا ا: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٧

  

 تجمع اعتراضی کارگران پارس قو
  علی الخصوص که پيرايه ای بر او بستند  عروس حضرت سلطان ھميشه دل می برد

سرمايه داران ايران در تمامی طول سی سال 
اخير در تشديد بی عنان استثمار کارگران و 
ھجوم به سطح زندگی توده ھای کارگر از ھيچ 

آنان ھميشه و ھمه . رده اندجنايتی فروگذار نک
جا بدون ھيچ نيازی به ھيچ دستاويزی ھر چه 
اراده کرده اند عليه ھست و نيست کارگران 

با ھمه اين ھا طغيان موج بحران . انجام داده اند
سرمايه داری در دنيا برای اين جماعت 
کارگرکش انسان خوار به نعمتی الھی تبديل شده 

ت اندازی ھا و است تا به بھانه آن ابعاد دس
تجاوزات سفاکانه خود به آخرين لایر دستمزد 
کارگران و نان بخور و نمير فرزندان آنان را 
بدون ھيچ مرز و محدوده ای تا ھر کجا که 

در اين روزھا ھمه . بخواھند گسترش کنند

سرمايه داران چنين می کنند و سرمايه دار 
صاحب کارخانه پارس قو فقط يکی از خيل 

کارگر  ١٢٠او مدت ھا پيش . ا استعظيم آن ھ
سال به باال را اخراج کرده و  ٢٠دارای سابقه 

بنا بر تصميم يکجانبه و قدرت بی چون و چرای 
سرمايه دار بودن خود اعالم کرده است که ھمه 

. نفر بازنشستۀ پيش از موعد ھستند ١٢٠اين 
صاحب کارخانه پس از اين کار حتی از 

سر باز زده و در پرداخت حق سنوات کارگران 
طول يک سال گذشته به رغم اعتراضات مکرر 
کارگران ھيچ ريالی از اين بابت به آنان 

اين کارگران امروز ھفتم . پرداخت نکرده است
ارديبھشت در مقابل دفتر مرکزی شرکت در 
خيابان حافظ اجتماع کردند تا يک بار ديگر 

شرارت اين سرمايه  فرياد اعتراض خود عليه
سرمايه دار که . به گوش ھمگان برسانند دار را

در تمامی اين يک سال از مالقات با کارگران 
خودداری کرده اينک پيغام داده است که به دليل 
وقوع بحران در دنيای سرمايه داری و سرايت 
بحران به کارخانه او قادر به پرداخت حق 

کارگر که به  ٧٠. سنوات کارگران نيست
در اجتماع حضور کارگر  ١٢٠نمايندگی کل 

داشتند اعالم کردند که تا گرفتن مطالبات به 
  .مبارزه خويش ادامه می دھند

  ايلنا: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ٧

  

 اعتصاب معلمان دو روز است که آغاز شده است
معلمان سراسر کشور دو روز است که 

علت واقعی . اعتصاب خويش را آغازکرده اند
از  اعتصاب سراسری معلمان عبارت است

ً برای  دستمزدھای نازل و ناچيزی که مطلقا
بازتوليد نيروی کار و پايين ترين سطح زندگی 
ھم کفاف نمی دھد، شرايط از ھمه لحاظ دردآور 
و توان فرسای کار، خفقان و رعب و وحشت 
مسلط بر محيط ھای اموزشی، سالخی 

بيدادگرانه و تبھکارانه صدھا ھزار معلم در 
قت کار که حقوق داربست قراردادھای مو

ماھانه شمار کثيری از آنان حتی به 
صدھزارتومان ھم نمی رسد، محتوای خرافه 
آميز و وارونه بافانه و تحجرآور متون آموزشی 

معلمان . و بسياری جنايت ديگر سرمايه
اعتصاب خويش را آغاز کرده اند تا دولت 

به قبول مطالبات خود مجبور  سرمايه داری را

ه کارگران و خانواده ھای آن ھا ما از ھم. سازند
می خواھيم که به ھر شکل ممکن از مبارزات 
  . ھمزنجيران معلم خويش حمايت و پشتيبانی کنند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٧

  
  

 حکم زندان برای ابراهيم گوهری 
دادگاه سرمايه ابراھيم گوھری عضو ھيأت 

ه حبس ما ١٨مديره سنديکای شرکت واحد را به 
جرم گوھری اين است که . محکوم کرده است

در چھارچوب قانون اساسی دولت سرمايه داری 
خواستار تحقق برخی مطالبات اوليه معيشتی 

او ھمچون ھمه ھمکاران . کارگران بوده است
سنديکاليست خود معتقد به مبارزه قانونی 
درچھارچوب نظام سرمايه داری است و 

ين نظام را نداشته ھيچگاه ادعای مبارزه با ا
ما ھمواره گفته ايم و تأکيد کرده ايم که . است

رفرميسم سنديکاليستی در جامعه ما در ھمان 
حال که سدی بر سر راه مبارزه و سازمانيابی 
ضدسرمايه داری توده ھای کارگر است اما 
. مورد حمايت دولت سرمايه داری نيز نيست
چ قدرت سياسی حاکم سرمايه قادر به تحمل ھي

نوع اعتراض و مبارزه و قبول ھيچ سطحی از 

مطالبات کارگران نيست و در ھمين راستا 
دولت . رفرميسم سنديکاليستی را ھم برنمی تابد

سرمايه بسيار خوب می داند که سنديکاليسم 
ايرانی اگر چه خواستار مھار مبارزات توده 
ھای کارگر است اما قادر به انجام اين کار 

ته، سرمايه داران و دولت آن از اين گذش. نيست
کارگران حتی ھمين  ھا سخت وحشت دارند که

سنديکاھای اھل سازش را به رغم تمايل و تالش 
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سنديکاليست ھا به محملی برای سازماندھی 
. مبارزات ضدسرمايه داری خود تبديل کنند

دولت سرمايه به ھمه اين داليل حتی فعاالن 
تعقيب  سنديکاليست را نيز سخت مورد آزار و

قرار می دھد و به زندان و اسارت در سياھچال 

ما سنديکاليسم را خطری . ھا محکوم می کند
جدی برای جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر 
می دانيم اما در ھمان حال ھر نوع اذيت و آزار 
و زندان سنديکاليست ھا و ھر شکل اعمال 
محدوديت برای آنان را قاطعانه محکوم می 

واستار الغای فوری حکم زندان ما خ. کنيم
  . ابراھيم گوھری ھستيم

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٧
  

 چهاردانگه» سديد«تظاهرات اعتراضی کارگران 
ماه  ۴در چھاردانگه » سديد« کارگران شرکت 

آنان حتی عيدی و . است که حقوق نگرفته اند
پاداش ماه ھای آخر سال قبل را ھم دريافت 

سرمايه داران به بھانه ھای مختلف . اندنکرده 
از پرداخت دستمزدھای آنان خودداری می کنند 
و به اعتراضات مستمر آن ھا ھيچ وقعی نمی 

کارگران که از فشار سھمگين بدھکاری  .گذارند

ھا و فقر و گرسنگی و احساس ذلت سخت به 
ارديبھشت يک  ۶ستوه آمده اند روز يک شنبه 
آنان . رات زدندبار ديگر دست به تظاھ

تظاھرات اعتراضی خود را تا رسيدن به پای 
اشرار . سرويس ھای اياب و ذھاب ادامه دادند

حراستی سرمايه که از مشاھده خشم کارگران به 
ھراس افتاده بودند با دستپاچگی کوشيدند 

حراستی ھا رانندگان . براعتراض آنان غلبه کنند
تر سرويس ھا را مجبور ساختند که ھر چه زود

تظاھر کنندگان را سوار کرده و از محل اجتماع 
  . دور سازند

  آژانس ايران خبر  :منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٧
  

 اعتصاب کارگران شرکت توليد رادياتور در سمنان
کارگران توليد رادياتور کارخانجات 
خودروسازی ھادی سمنان از ماه اسفند تا حال 
دستمزدھا، عيدی و پاداش خود را دريافت 

آنان به ھمين دليل و به دنبال بی . ده اندنکر
نتيجه ماندن تمامی اعتراضات چند ماھه شان 
تصميم به اعتصاب گرفته و چرخ توليد و کار 

اعتصاب . را به طور کامل متوقف کرده اند

روز است که آغاز شده است و  ٣کارگران 
سرمايه داران و دولت آن ھا . ھمچنان ادامه دارد

ابل اعتصاب و موج مطابق معمول در مق
. عصيان کارگران متوسل به تھديد شده اند

سرمايه دار گفته است که حاضر به پرداخت 
دستمزدھا نيست و اداره کار دولت سرمايه 
. کارگران را تھديد به اخراج کرده است

کارگران اعالم کرده اند که اعتصاب را تا 
  . دستيابی به ھمه مطالبات ادامه می دھند

   ايران خبر آژانس: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٧

  

 اعتصاب و تظاهرات کارگران صنايع مخابراتی شيراز
کارگر صنايع مخابراتی شيراز  ۴٠٠بيش از 

و کل کار و توليد را متوقف  اعتصاب کرده
ماه است که موفق به  ۶کارگران . ساخته اند

سرمايه . دريافت دستمزدھای خود نشده اند
ش انان نيز سر داران از پرداخت عيدی و پادا

کارگر با شروع اعتصاب و  ۴٠٠. باز زده اند
« تعطيل کار، محيط کارخانه را به سوی ميدان 

آنان در اين ميدان . شيراز ترک گفتند» پيام
. دست به تظاھرات و تشکيل اجتماع زدند

کارگران خواستار دريافت فوری حقوق معوقه 

ماھه، پاداش وعيدی خود و خلع يد از  ۶
  .ن کارخانه ھستندسھامدارا

  خبرگزاری فارس: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٧
 

 کارگران ولوو در شهر ُامئو سوئد  اعتصاب مستقل
آوريل کارگران يکی از سه  ٢٣روز پنج شنبه 

در شھر امئو )  Volvo(قسمت کارخانۀ ولوو 
اين  تصميم برای شروع. سوئد اعتصاب کردند

اعتصاب از سوی خود توده ھای کارگر، با 
أی جمعی و دخالت فعال ھمه آنان، بدون ر

توافق ديوان ساالری اتحاديه ای و به رغم 
اتحاديه . مخالت سران اتحاديه گرفته شده است

کارگری و سرمايه داران اين نوع اعتصابات را 
اعتصاب در !! می خوانند» اعتصاب وحشی«

اعتراض به بيکارسازی ھای اخير و اخراج 
بان ولوو آغاز فوج فوج کارگران توسط صاح

اتحاديه کارگری سوئد در برنامه ريزی اين . شد
اخراج ھا گام به گام يار و ياور و مشير و مشار 

و درست بر ھمين  سرمايه داران بوده است

اساس با ھر نوع مبارزه و اعتراض و اعتصاب 
  .عليه اخراج ھا مخالف است

اعالميه ھايی در کارخانه  صبح روز پنج شنبه
ر کنندگان اعالميه از ھمه صاد. پخش شد

ھمزنجيران خويش می خواستند که در وسط 
روز برای يک و ساعت نيم کل روند کار و 
توليد را متوقف سازند و ھمگی دست به 

اين فراخوان بی درنگ با . اعتصاب بزنند
استقبال ھمه کارگران بخش و بخش ھای ديگر 

ظھر ھمان روز پيشنھاد . کارخانه مواجه شد
   .امه عمل به خود پوشيداعتصاب ج

يکی از کارگران شرکت کننده دراعتصاب می 
سال زندگی ام را از طريق کار و  ٨من : گويد

در اين مدت خود را . توليد به ولوو داده ام
. فرسودم تا خط جديد جوشکاری به راه افتاد

اينک ھمزنجيرانم را اخراج کرده اند و خود 
کار  مجبورم بسيار سخت تر و طاقت فرساتر

اين چيز ديگری غير از بردگی مدرن . کنم
ھنوز  برخی خيلی ھا شکايت می کنند و. نيست

) نقل به مضمون. ( خشم خود را فرو می خورند
: کارگر مزبور در مورد اعتصاب می گويد

اعتصاب برای من اعتراض عليه تدبير و 
سياستی . سياست صاحبان و مديران ولوو است

ن را نشانه گرفته که سالخی کامل ما کارگرا
من با اين اعتصاب نمی خواھم فقط شغل . است

می خواھم سرمايه داران از . خودم را حفظ کنم
انتقال سرمايه ھايشان به جاھای ديگرمنصرف 
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شرکت فقط سود و پول را درک می . شوند
  ). نقل به مضمون( کند

اين اعتصاب اولين اعتصاب مستقل يا به قول 
عليه " وحشی"ه کارگری سرمايه داران و اتحادي

بيکارسازی ھای کارگران از پاييز گذشته تا 
رسانه ھای سوئد در مقابل اين  .حال است

. اعتصاب عموماً دست به توطئه سکوت زده اند

آن ھا بسيار حساب شده از درج خبر اعتصاب 
   .و حوادث مربوط به آن خودداری کرده اند

  ٢٠٠٩آوريل 

 

  !ينده تبديل کنيمنقد گذشته را به مشعل راه آ

 )٣ –به مناسبت اول ماه مه ( 

گفتيم که آستانه روز جھانی کارگر را به فرصتی برای مرور کارنامه جنبش 
خويش، درس آموزی از گذشته و تدارک نيرومندتر نيرو برای ادامه مبارزه 

اين کاری است که ھميشه و ھر لحظه بايد انجام . ضدسرمايه داری تبديل کنيم
ا اول ماه مه ھر سال می تواند نقش مناسبتی ويژه را در اين گذر دھيم، ام

پيشتر توضيح داديم که به طور عام و در سطح بين المللی در . داشته باشد
طول يک قرن و چند دھه پشت سر، بر ما، طبقه ما و جنبش ما چه رفته 

در اينجا به طور خاص کارنامه پيکار طبقه کارگر ايران را در طول . است
ما امروز از نظر کثرت نفوس و از آن مھم تر . ند دھه اخير مرور می کنيمچ

و بسيار اساسی تر، به لحاظ مکان خاص اجتماعی در کل اقتصاد و کار و 
سال پيش  ۵٠توليد و آنچه نام جامعه بر آن اطالق می گردد، در قياس با 

شمار در آن زمان . بسيار عظيم تر و تعيين کننده تر و صاحب نقش تريم
درصد امروز ھم نمی رسيد، محصول  ۵کارخانه ھا و مراکز کار حتی به 

. درصد زمان حال بسيار کمتر بود ۵ساالنه کار و توليد ما به طور قطع از 
ميليون تجاوز نمی کرد و  ۴تا  ٣آمار کل نفوس جمعيتی توده ھای طبقه ما از 

اما . ا چنين بودوضع م. قرار داشت% ٨تا  ٧در قياس با وضعيت کنونی زير 
شايد باور نکنيد که در غالب موارد بسيار دخالتگرتر، نيرومندتر، تھاجمی تر 

در اين زمينه به يک مورد معين . و تعرضی تر وارد ميدان کارزار می شديم
سال پيش سرمايه داران صاحب کارخانه  ۵٧. و کامالً ملموس اشاره می کنيم

خبر . ه کارگران را اخراج کردندريسندگی سمنان کارخانه را تعطيل و ھم
اخراج ھا، موجی از نارضايی و انزجار و نفرت نسبت به اقدام صاحبان 

ھمه دست به اعتراض زدند و از . کارگران دامن زد سرمايه را در ميان
کارفرمايان خواستند که تصميم خويش دائر بر تعطيل کارخانه را منتفی کنند 

سرمايه داران مطابق معمول از توجه . دو از اخراج کارگران خودداری ورزن
کارگران بی . به حرف ھای کارگران و پذيرش خواست آنان امتناع کردند

درنگ اعالم کردند که در مقابل اين جنايت دست به مقاومت خواھند زد و 
استثمارگران خودکامه سرمايه دار را از تصميم خويش پشيمان خواھند 

رزار شدند، سراغ ھمزنجيران خويش، آنان به طور فعال وارد کا. ساخت
کارگران بازار و بخش تجارت و فروشگاه ھا، کارگران مزارع و بخش 
کشاورزی، معلمان، کارگران ساختمان و ھمه اليه ھای ديگر طبقه خود 

فراخوان طلب حمايت کارگران ريسندگی به سرعت با استقبال وسيع و . رفتند
کز مختلف کار و توليد در پشتيبانی مرا. پرشور ھمه کارگران شھر مواجه شد

توده ھای کارگر در شکل يک نيروی مؤثر و . از مبارزات آنان تعطيل شد
نيرومند طبقاتی پا به ميدان نھادند و از ھمه سو سرمايه داران و دولت حامی 

ھمه فرياد زدند که تصميم صاحبان سرمايه . آن ھا را زير فشار قراردادند
يد الغا گردد و ھمه کارگران ريسندگی به سر کار برای تعطيل کارخانه با

سرمايه داران در مقابل موج طغيان و خشم و عصيان توده . خويش بازگردند
ھای کارگر متوسل به زور شدند و به رسم معمول نيروی قھر و سرکوب 
خويش را که در اين زمان از پليس و ژاندارم و نيروی ارتش شاه و دولت 

. ای درھم کوبيدن مقاومت کارگران به صف کردندمصدق تشکيل می شد بر
ارتش کارخانه را در محاصره گرفت و کوشيد تا به زور کارگران را از 

کارگران . کشمکش شعله ورتر و شعله ورتر شد. محيط کارگاه ھا خارج سازد
با تکيه بر قدرت متحد و مصمم و استوار توده ھای ھمزنجير خويش تصميم 

بسيار سريع  آنان عزم جزم و اراده آھنين خود را. تندبه تصرف کارخانه گرف

کارخانه را تصرف کردند و در درون آن . و پيروزمندانه لباس عمل پوشاندند
ھمزمان شمار کثير ھمزنجيران آن ھا ھمراه ھمه . دست به اعتصاب غذا زدند

افراد خانواده خويش از کودک تا پير و جوان در سطح شھر با ستايش اقدام 
کارگران ريسندگی و با اعالم حمايت از تصرف کارخانه توسط آنان  انهشجاع

جنگی واقعی ميان سرمايه داران و دولت در يک . شروع به راه پيمايی کردند
سو و کارگران ريسندگی و ھمزنجيران آن ھا در سوی ديگر درگرفت و 

ال فرماندار شھر و ساير عم. لحظه به لحظه بر دامنه اشتعال آن افزوده شد
دولتی سخت به وحشت افتادند و در ھراس از موج طغيان کارگران و حمايت 

آنان اعالم کردند . گسترده اھالی شھر از آن ھا دست به کار چاره گری شدند
که کارخانه به کار خود ادامه خواھد داد، حکم تعطيل الغا می گردد و ھمه 

مانداری شھر پايان انتشار اطالعيه فر. کارگران به سر کار باز خواھند گشت
اما در فردای آن روز سرمايه داران از . تصرف کارخانه را به دنبال آورد

سرسختی و لجاجت صاحبان سرمايه . گشايش مجدد محيط کار سر باززدند
آنان مجدداً . اين بار آتش خشم و قھر کارگران را بيش از پيش شعله ور ساخت

کارگران . کمک خواستندوارد کارزار شدند و از توده ھمزنجير خويش 
شھر . مراکز مختلف کار بدون درنگ به صف ھمسرنوشتان خويش پيوستند
ارتش . سمنان مجدداً به ميدان جنگ ميان کارگران و سرمايه داران تبديل شد

کارگر جان  ۵. و دولت مصدق بر روی جمعيت کثير کارگران آتش گشود شاه
احت ھای سبک يا سنگين کارگر جر ٢٠خويش را از دست دادند و بيش از 

خبر تھاجم وحشيانه نيروی سرکوب به صفوف معترض کارگران و . برداشتند
کشتار توده ھای کارگر در يک چشم به ھم زدن توسط کارگران شھر به 

کارگران در ھمه جا برای . کارگران ساير شھرھا و مناطق ايران گزارش شد
ش افتادند و برای اعالم ھمبستگی با ھمزنجيران خويش به جوش و خرو

در شھر تھران شمار قابل . حمايت ھمه جانبه از آنان اعالم آمادگی کردند
توجھی از کارگران کارخانه چيت سازی پس از شور و مشورت با کارگران 
ساير مراکز کار به نمايندگی از کل کارگران شھر راھی سمنان شدند تا به 

صف آرايی نيرومند و متحد و . دکارزار وسيع آنان عليه سرمايه داران بپيوندن
پرعظمت و سراسری کارگران در تداوم خود سرمايه داران و دولت را غرق 

طولی نکشيد که آنان بسيار زبونانه عقب نشستند، تعطيل . وحشت کرد
  . کارخانه به طور کامل منتفی شد و ھمه کارگران به سر کار خود بازگشتند

رزه، ھمبستگی و ھمپيوندی محکم آنچه گفتيم فقط نمونه ای از شور مبا
طبقاتی، آمادگی برای اعمال قدرت، روحيه تعرض، توان مقابله با مشکالت و 

رويداد سمنان در تاريخ . سال پيش بود ۵٧مسائل ديگر مبارزه طبقاتی در 
ما از اين نوع حوادث خواه در گذشته . جنبش ما به ھيچ وجه يک استثنا نيست

بعد آن نسبتاً زياد داشته ايم که در اين جا نيازی به دورتر و خواه در سال ھای 
بی ترديد، حتی در آن زمان ھا نيز مبارزه ما معايب و . شرح آن ھا نمی بينيم

اما در اين . نقايص بسياری داشته است که درجای خود بايد بررسی شوند
واقعيت نبايد ترديد کرد که مبارزه ما نسبت به آن زمان ھا دچار عقبگرد و 

سؤال اساسی اين است که چرا امروز مثل سابق عمل نمی . سرفت شده استپ
کنيم؟ چرا جنبش ما به رغم جمعيت چند ده برابری و موقعيت صدھا برابر 
عظيم تر آن، توانايی چنان کارزارھای پرعظمتی را در خود نمی بيند؟ 
وضعيت روز طبقه ما از لحاظ صف آرايی متحد و پيوند طبقاتی و آمادگی 
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. عرض و اعمال قدرت در قياس با آن روز بسيار اسفبار و دردآور استت
ھيچ ھمزنجير . امروز ما را ھزار ھزار از کارخانه ھا بيرون می ريزند

شاغل ما در کارخانه بغل دستی عليه اين جنايت فرياد نمی زند، برای دفاع از 
بر پيکر ما به فکر تدارک کارزار جمعی نمی افتد و اخراج ما را تيشه ای 

از اين بدتر، ما خيل . زندگی و مبارزه و کل ھستی طبقه خويش نمی بيند
جسارت رجوع به توده عظيم ھمسرنوشت خويش و طلب  عظيم اخراج شدگان

انگار که اصالً با ھم ھيچ پيوندی . حمايت از آن ھا را به خود نمی دھيم
ت و ھم استخوان انگار نه انگار که بافت ھای پيوسته ھمخون و ھمپوس. نداريم

انگار نه انگار که ما يک طبقه . و ھم شريان يک بدن واحد طبقاتی ھستيم
اجتماعی واحد ھستيم و ھر تعرض سرمايه به ھر فرد و ھر بخش از ما 
تعرضی به کل ما و معيشت و زندگی اجتماعی و آينده و سرنوشت ھمه ما 

افراد شاغل ما را چند ميليون از . به ھمين چند سال اخير نگاه کنيم. است
کارگر نفت و آب و برق و حمل و نقل و ساختمان و معلم . بيرون انداختند

. مدرسه و پرستار بيمارستان در منتھای بی تفاوتی به کار خويش ادامه دادند
در ھيچ کجا ھيچ گفتگويی برای سازماندھی يک اعتصاب عليه جنايت اخراج 

کارخانه  ۵٠٠ا کارگران اخراجی از اين وحشتناک تر، م. ما به راه نيفتاد
تعطيل شده به سراغ ھم نشتافتيم تا دردھای مشترک خويش را با ھم فرياد 

زنان طبقه ما زير شالق تشديد . زنيم و به طور متحد در صدد چاره برآييم
استثمار و سبيعت بی عنان سرمايه برای يافتن لقمه ای نان مجبور به تن 

م توده ھای شاغل طبقه ما دست به کار فروشی می شوند، اما جمعيت عظي
ھيچ کارزار سازمان يافته جمعی و طبقاتی عليه اين ستم سرمايه داری نمی 

کودکان خانواده ھای طبقه ما به رقت بارترين شکلی مجبور به کارتن  .شوند
خوابی در حاشيه خيابان ھا می شوند يا در سياھچال ھای نمور توليد سود 

می گردند، اما اعتراض عليه اين فاجعه انسانی به سرمايه از ھستی ساقط 
پيداست که در اين . موضوع پيکار متحد و سراسری طبقه ما تبديل نمی شود

اما سؤال مھم و سرنوشت ساز يا جدی . زمينه نيز می توان دنيايی بحث کرد
ترين و سرنوشت سازترين سؤال برای ما اين است که چرا دچار اين وضعيت 

سال پيش در آن سطح نازل نقش طبقه مان در روند کار  ۵٧در  شده ايم؟ چرا
و توليد اجتماعی روز جامعه، کارزارھايی چنان عظيم راه می انداختيم، 
گسترده ترين شورش ھا و خيزش ھا را سازمان می داديم، بسيار نيرومند و 
اميدوار و جسور و چاره گر وارد ميدان ستيز می شديم، کارخانه تصرف می 

م، بخش ھای پراکنده طبقه مان ھمچون تنی واحد در حمايت از ھمديگر کردي
به صف می شد، سرمايه داران را از کارخانه بيرون می رانديم، خيابان ھای 
شھر را سنگر جنگی واحد عليه سرمايه داران می کرديم، ارتش، پليس و 

ری نيروی سرکوب را عقب می رانديم، از شھرھای دور با تدارک الزم به يا
ھمزنجيران خويش می شتافتيم، ھمه اين کارھا را می کرديم ولی امروز ھيچ 
کدام از اين کارھا را نمی کنيم و بدبختانه تا به آن حد نمی کنيم که انگار اساساً 
اين نوع کارھا، اين شکل مبارزه کردن ھا، اين سطح ھبستگی ھا و ھمدلی 

يافتن رمز و راز پسگردھا  در بحث قبلی بر اھميت!! ھا، کار طبقه ما نيست
و شکست ھا و قھقرا رفتن ھا بسيار تأکيد کرديم و در اين جا بازھم تأکيد می 

خيلی ھا بسيار ساده از کنار اين مھم رد می شوند، افراد يا محافل و . کنيم
گروه ھای زيادی در به اصطالح تحليل اين پسرفت ھا و تغييرات به گذاشتن 

. و قھر و سرکوب عريان سرمايه بسنده می کنندانگشت بر نقش ديکتاتوری 
جماعتی فوری بحث حاضر و آماده دوره ھای اعتال و رکود و مانند اين ھا را 

اما واقعيت زمخت و عريان اين است که ھيچ کدام از اين . پيش می کشند
در ھمان . عوامل به تنھايی يا حتی در مجموع پاسخ واقعی سؤال را نمی دھند

پنج . ل پيش کارگران ريسندگی سمنان نيز سرکوب شديمسا ۵٧اعتصاب 
در اعتصاب ھمزنجيران نفتگر خود در . کشته و ده ھا زخمی بر جای نھاديم

در ھيچ کجا از تھاجمات . کشته و صدھا زخمی داشتيم ۴٠خوزستان بيش از 
دوره ھای اعتالی انقالبی نيز . وحشيانه نيروی سرکوب در امان نبوديم

نجومی منظومه خورشيدی نيستند، بلکه از بطن حدت يابی  فصول جبری سير
. مبارزه طبقاتی و موقعيت تقابل ميان طبقات متخاصم اجتماعی بيرون می آيند

بار ناشی  سال است که سرمايه داران و طبقه سرمايه دار و دولت آن ھا ٣٠

يک بحران کوه پيکر اقتصادی را بر بند بند حيات ما سنگين ساخته است، 
ه ھای طبقه ما کل توان تحمل شرايط موجود را از دست داده اند و تود

 اگر بناست بااليی ھا زير فشار موج نارضايی. خواستار تغيير آن ھستند
با ھمه اين ھا، . سال دير شده است ٣٠پائينی ھا به جان ھم افتند برای اين کار 

ع و اجبار در طول اين سه دھه ھر سال بيش از سال قبل به دخمه تاريک دفا
سينه خيز تدافعی فروغلطيده ايم و در ھيچ کجا ھيچ نشانی از طلوع اختر 

به نظر . اعتالی انقالبی کذائی برای منتظران ظھور آن به چشم نخورده است
ما صرف وجود خفقان و سرکوب يا بحث اعتال و رکود و اين قبيل حرف ھا 

به ريشه يابی دقيق  بايد. ھيچ پاسخی به سوال بسيار اساسی باال نمی دھد
بايد عوامل واقعی شکست ھا و سير قھقرايی و . طبقاتی موضوع پرداخت

عقب نشينی و پسرفت جنبش خود را جستجو کنيم و درس ھای حاصل آن را 
  . برای تغيير موقعيت روز جبھه پيکار ضدسرمايه داری خود به کار گيريم

ی در طول اين يک قرن در بحث قبلی گفتيم که راز واقعی آنچه در سطح جھان
و چند دھه بر جنبش طبقه ما رفته است، در جدايی بيش از پيش ما از روند 
کارزار واقعی و آگاھانه و افق دار و سازمان يافته و متحد ضدسرمايه داری 

اين حکم کلی در مورد مبارزه طبقه کارگر ايران نيز صادق . نھفته است
بايد به کالبدشکافی . ر ھمين جاستبه نظر ما کليد درک درست مسئله د. است

پرسش اين است که چرا ما کارگران . ھر چه ژرف تر ھمين نکته بپردازيم
ايران بيش از پيش از مبارزه سازمان يافته و آگاھانه عليه سرمايه داری 
فاصله گرفته ايم؟ چرا حتی به صورت سابق با سرمايه داری مبارزه نمی 

ز به روز قوی تر و ما روز به روز ضعيف کنيم؟ چرا سرمايه و دولت آن رو
تر شده ايم؟ در يک بررسی کلی، پاسخ اين پرسش ھا را بايد در خود نظام 

به عبارت ديگر، بی ھيچ ترديدی آن عاملی که ما را . سرمايه داری پيدا کنيم
از مبارزه متشکل و افق دار عليه نظام سرمايه داری بازداشته و حتی نسبت 

درست است که رابطه . ده است خود ھمين نظام استبه گذشته پس ران
اجتماعی سرمايه گورکن خود يعنی طبقه کارگر را نيز به وجود می آورد، اما 
اين رابطه درعين حال به شيوه ھای مختلف مانع آن می شود که کارگران 

سرمايه، کارگران را با قدرت خودشان بيگانه . گور سرمايه داری را بکنند
ھست و نيست جامعه را کارگران توليد می کنند، اما سرمايه  تمام. می کند

چنان باليی به سر کارگران می آورد که آنان اين قدرت خود را نه تنھا نمی 
سرمايه، کارگران را با کارشان . بينند بلکه آن را دشمن خود تصور می کنند

برای  بيگانه می سازد، به طوری که آنان از کارکردن گريزانند و فقط و فقط
سرمايه، کارگران را به رقيب . اجبار امرار معاش تن به کار می دھند

يکديگر، به افرادی جدا ازھم و پراکنده و حتی دشمن ھمديگر تبديل می کند و 
سرمايه از طريق . بدين سان آنان را ضعيف و ناتوان و بی قدرت می کند

دنيايی خرافه و  انبوه وسايل ارتباط جمعی خود کارگران را تحميق می کند و
سرمايه از طريق ماشين سرکوب . وارونه پردازی را در ذھن آنان می کارد

سرمايه . يعنی دولت خود کارگران را سرکوب می کند و به خون می کشد
ھمچنين با ايجاد تشکل ھای کارگری سرمايه مدار و احزاب اصالح طلب 

سان مانع  راست و چپ مبارزه کارگران را به سازش می کشاند و بدين
. مبارزه سازمان يافته و آگاھانه کارگران عليه سرمايه داری می شود

بنابراين، دريک کالم، عاملی که کارگران ايران را از مبارزه متشکل و افق 
دار عليه سرمايه بازداشته و آنان را حتی نسبت به گذشته عقب رانده خود 

  . سرمايه و دولت مدافع آن است

مام اين کارھا را با قدرت بی چون و چرا انجام می دھد سرمايه ای که ت اما
يک واقعيت را اصال نمی تواند تغيير دھد و آن اين است که تمام ھست و 
نيست و قدرت بی چون و چرای خود را مديون دشمن خويش يعنی طبقه 

و اين ھمان پاشنه آشيل يا نقطه ضعف اساسی سرمايه است که . کارگر است
و متاسفانه نگرفته ايم و به ھمين دليل  آن را نشانه می گرفتيمما کارگران بايد 

نديدن اين نقطه ضعف اساسی سرمايه و عدم ھدف . به اين روز افتاده ايم
گيری ما برای يورش سازمان يافته به آن است که ھمين نقطه را به نقطه قوت 

به سخن ديگر، آنچه که می . سرمايه و نقطه ضعف ما تبديل کرده است
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انست و می تواند نقطه ضعف سرمايه باشد نقطه قوت آن شده و، برعکس، تو
. آنچه که می توانست و می تواند نقطه قوت ما باشد نقطه ضعف ما شده است

ما بايد عميقا اين را درک کنيم که مبارزه ما در ھر حال و در ھر شرايط و 
داری، ھر سطحی بايد بيانگر صف آرايی قدرت ما عليه استثمار سرمايه 

ھجوم به شيرازه ھستی سرمايه و روند توليد ارزش اضافی، تدارک حداکثر 
برای تنزل ھر چه فاحش تر نرخ اضافه ارزش ھا به نفع ارتقای ھر چه عالی 

در ھمان حال ما . تر سطح معيشت و رفاه اجتماعی توده ھای طبقه مان باشد
تر بشناسيم و ابعاد آحاد توده ھای کارگر بايد سرمايه داری را ھر چه عميق 

استثمار و بی حقوقی و فروماندگی و ذلت و رقيت و سلب آزادی و سقوط ھمه 
. حق و حقوق انسانی در اين نظام را خوب درک کنيم جانبه خود از ھر نوع

بايد پيوند ميان تمامی مصائب و بدبختی و ادبار و نکبت روز خود با 
جنبش ما بايد در ھمان . مموجوديت سرمايه داری را به درستی تشخيص دھي

حال که عليه سرمايه تعرض می کند، در ھمان حال که برای کاھش ھر چه 
ممکن نرخ اضافه ارزش ھا و دستيابی به باالترين سطح زندگی و رفاه 
اجتماعی طبقه مان می جنگد، آری درست در دل ھمين مبارزه و متصل به 

ه مان را به تمامی چند و آن، بدون ھيچ وقفه و تسامح، آگاھی کل آحاد طبق
تمامی  چون استثمار ما توسط سرمايه، کل بربريت سرمايه عليه ما و رابطه

را به  بايد شناخت درست ھمه اين موضوعات. اين ھا با ھم باال و باالتر ببرد
ھستی آگاه ما، به ذھنيت بيدار و نوع فکر و دريافت و تشخص طبقاتی ما 

است که می توانيم در ھر گام آگاه تر و  تنھا در چنين مسيری. مبدل سازد
در ھمان حال بايد يک دورنمای  جنبش ما. نيرومندتر به سرمايه تعرض کنيم

ما بايد بسيار عميق . شفاف اجتماعی و طبقاتی را در پيش روی خود ببيند
درک کنيم که ميان طبقه مان و نظام سرمايه داری ھيچ منزلگاه انس و الفتی 

ر يک جنگ ھميشگی و سراسری ھستيم و آتش بس ھا برای ما د. وجود ندارد
ھر دو طرف صرفاً و صرفاً جنبه اجبار و اضطرار دارد و نياز تدارک قوای 

ھمه اين ھا به عالوه افق . مؤثرتر برای پيکار نيرومندتر و کارسازتر است
شفاف آينده اين جنگ بايد به طور مستمر به صورت شريان حيات جنبش ما 

پود فکر و ذھن و احساس و درک آحاد توده ھای جنبش مان به در تار و 
در ھمين راستا بايد قدم به قدم سنگرھای توفنده تری عليه نظام . جريان افتد

بايد قدرت بيشتری برای پيکار عليه سرمايه . سرمايه داری بر پا سازيم
کار بايد اين قدرت را در جنگ روزمره اعمال کنيم و برای اين . متمرکز کنيم

. بايد راھکارھای الزم اعمال قدرت را کشف و بررسی کنيم و به کارگيريم
نکته بسيار مھم و تعيين کننده اين است که کل اين کارھا را ما بايد به صورت 

دنبال کنيم و تمامی آحاد جنبش ما بايد در آن شريک و سھيم و  جنبشيک 
ثر حداکثر آحاد طبقه، جنبش ما بايد ميدان حضور مؤ. ذينقش و دخالتگر باشند

دانشگاه پربار و بسيار پرآموزش ھمه آحاد، محل دخالت و اثرگذاری خالق 
ھمه آحاد و محيط رشد و شکوفايی وبالندگی طبقاتی بيشترين آحاد توده ھای 

مبارزه طبقاتی ضدسرمايه داری مبارزه ای است که ھمه اين . طبقه مان باشد
بدون پرداختن به ھمه . مين می کندجوانب و وجوه را در خود به خوبی تض

اين مسائل نمی توان يک جنبش واقعی زنده، بالنده، آگاه، افق دار و 
ضدسرمايه داری داشت و ھنگامی که از سازمانيابی شورايی و سراسری 
ضدسرمايه داری خود صحبت می کنيم کل اين موارد و ھمه شرايط و 

به آن، ھمه و ھمه در کنار ھم ملحوظ می شوند و ھر ملزومات ديگر پيوسته 
ضدسرمايه داری و . کدام از حداکثر اھميت و نقش برخوردار می گردند

شورايی متشکل شدن يا مبارزه کردن به طور واقعی جامع ھمه اين جھات 
است و به تمامی اين شرط و شروط و شاخص ھا و اسرار و رموز به طور 

  .ريشه ای نظر دارد

عامل مھم که می توانسته جنبش خودانگيخته ضدسرمايه داری ما را به يک  
سطح جنبش خودآگاھانه ضدسرمايه داری ارتقا دھد اما نه تنھا اين کار را 
نکرده بلکه تاثيری منفی نيز داشته است نقش پيشروان و فعاالن اين جنبش 

م را سال پيش نيز، درست در شرايطی که آن کارزار عظي ۵٧در ھمان . است
به راه می انداختيم به لحاظ تالش نقشه مند برای احراز مبارزه سازمان يافته 

جنبش ما پيشروان . و خوداگاھانه عليه سرمايه داری دچار فقر و ضعف بوديم
ً ھر کدام نقش مھمی را ايفا  و فعاالنی داشته که تصميم می گرفته اند و طبيعتا

جنبش مان را به ھم پيوند می اين فعاالن بخش ھای مختلف . می کرده اند
تا اينجا . زدند، نقشه مبارزه را می کشيدند و بسياری کارھا انجام می دادند

وجود چنين مناسبات، شيوه ھای . ھيچ جای بحث و محل ھيچ ايرادی نيست
کار و مفصلبندی ھايی امور کامالً متعارف و طبيعی و الزامی جنبش ھا از 

معضل اساسی از اينجا شروع می . ماست جمله جنبش ضدسرمايه داری طبقه
شود که به طور معمول خود اين فعاالن در عين حال که افراد فعال و نافذ و 
. آگاه جنبش ما بوده اند عناصر واقعی انداموار و اندرونی اين جنبش نبوده اند

برعکس، آن ھا به صورت عناصر سازمان يافته درون يک حزب، يک گروه 
راست و چپ يا مذھبی و  اعم از( ماوراء ما و يک سازمان سياسی 

اين فعاالن بسيار بيش از آن که به فکر . ايفای نقش می کرده اند) غيرمذھبی
سازماندھی جنبش ما عليه سرمايه باشند به فکر گروه و سازمان و حزب 

ھويت طبقاتی آنان تحت الشعاع ھويت گروھی و حزبی . متبوع خود بوده اند
ت، به طوری که توده کارگران به جای آن که آنان را به شان قرار داشته اس

و نماينده خود بشناسند به عنوان عضو يا ھوادار فالن کارگری عنوان فعال 
رابطه اين پيشروان و فعاالن با توده . حزب يا بھمان سازمان می شناخته اند

ه رابطه کارگران عمالً رابطه سلول ھای زنده يک اندام بالنده و توانا نبوده بلک
تصميم گيرنده و مجری، سياست گذار و سياست پذير، مريد و مراد و نوع اين 

آنان نه از نيازھا و الزامات مبارزه جاری و بالفعل کارگران . ھا بوده است
اين اصل . بلکه از نيازھای حزب و سازمان متبوعشان عزيمت می کرده اند

پيش از ھرچيز برای امرار  بسيار بديھی را ناديده می گرفته اند که کارگران
معاش خود مبارزه می کنند و ھمين مبارزه برای دستيابی به مطالبات پايه ای 
خود است که بايد ضد سرمايه داری به پيش تازد و در سطوح باالتر 

بی شک، جنبش . ضرورت کسب قدرت سياسی را پيش روی خود قرار دھد
مايه داری و کسب قدرت کارگری بايد با رھبری و حول ھدف مبارزه با سر

داشته » سر« اين جنبش بايد » بدنه« به عبارت ديگر، . سياسی سازمان يابد
چگونه بايد ايجاد شود؟ با » سر« اما تمام مسئله اين است که اين . باشد

و ارتقای مبارزه آن به سطوح  »بدنه« عزيمت پيشروان وفعاالن از نيازھای 
دن اين نيازھا يا با جذب اين يا آن کارگر باالتر درجريان مبارزه برای برآور

و سپس » بدنه«جدا از » سر« ھمعقيده و ھمنظر برای درست کردن يک 
کاری که  حزبی؟» سر«درخواست از توده کارگران برای پيوستن به اين 

پيشروان و فعاالن کارگری به پيروی از گروه ھا و احزاب متبوعشان کرده 
  .اند دومی بوده است نه اولی

ه داليل باال، ما درھمان واقعه تصرف کارخانه ريسندگی سمنان و به ب
طورکلی جنبش عظيم خود عليه سرمايه داری به رغم ھمه زمينه ھای 
موجود، دست به کار سازمانيابی شورايی و ضد سرمايه داری جنبش خود 
نبوديم، به امر تصرف کارخانه به عنوان يک راھکار مبارزه و يک شيوه 

ما خواستار ادامه اشتغال . ل قدرت عليه سرمايه نگاه نمی کرديممؤثر اعما
اين يک امر صد درصد واقعی است . خويش و جلوگيری از اخراج خود بوديم

و بايد چنين باشد، اما ھمين مبارزه برای جلوگيری از تعطيل کارخانه بايد به 
ی عنوان يک حلقه پيوسته و انداموار کل زنجيره مبارزه ضدسرمايه دار

جنبش ما، طبقه ما و توده ھای . جنبش مان مورد توجه جدی قرار می گرفت
طبقه ما بايد با پرچم ضدسرمايه داری حرکت می کرد و به ھر جدال و جنگ 
خود با سرمايه داران به صورت يک جزء جدايی ناپذير جنگ سراسری ميان 

يد تصرف کارخانه توسط ما با. ما و نظام بردگی مزدی نظر می انداخت
عالوه بر تضمين امنيت شغلی گامی در اعمال قدرت متحد طبقاتی و 

بايد در جريان تحقق آن آگاھی ما . عليه شالوده حيات سرمايه می شد سراسری
نسبت به ابعاد استثمار خويش توسط سرمايه و اشکال بی کران توحش سرمايه 

ر عرصه تصرف کارخانه يا ھر شکل و ھ. عليه ما باالتر و باالتر می رفت
. ديگر پيکار بايد قدرت دخالتگری فرد فرد توده ھای طبقه ما را باال می برد

بايد راھی باز می کرد که ھر کارگر و ھر فرد جنبش ما تمرين دخالتگری و 
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کسب توانايی و ميدان داری و چاره پردازی بيشتر و بيشتر برای پيشبرد بھتر 
افق لغو کارمزدی را عيان تر  بايد. و مؤثر تر مبارزه ضد سرمايه داری کند

تأکيد می کنيم که بحث اصالً بر سر يک . در مقابل روی ما قرار می داد
گفتگو . رويداد مشخص جنبش ما در سمنان يا يک شھر ديگر ايران نيست

پيرامون کل مبارزه طبقاتی ما و تمامی اجزاء و دقايق و حلقه ھای پيوسته آن 
ذشته چنين نکرده ايم و اکنون نيز چنين واقعيت اين است که ما در گ. است

جنبش ما زير فشار اين کاستی ھا و کمبودھای اساسی نتوانسته . نمی کنيم
است موقعيت خود را به صورت يک نيروی مقتدر ضدسرمايه و دارای افق 

مبارزه طبقاتی ما به ھمين دليل ھمواره . شفاف الغای کار مزدی محکم سازد
در . يف و معيوب و آسيب پذير باقی مانده استبه گونه ای بيش از حد ضع

در ھمان . ھمين راستا مدام طعمه چرب و نرم جنبش ھای ديگر شده ايم
روزھايی که کارزاری به عظمت رويداد سمنان را راه می انداختيم اصالً در 
تدارک تشکيل صف مستقل طبقاتی و سازمانيابی جنبش ضد کارمزدی خود 

نبش و طبقه خود قلب سرمايه را نشانه نمی نبوديم و از سنگر صف و ج
ً وظيفه پيشمرگی جريانات سياسی ماورای خود را بازی می . رفتيم دائما

کرديم، جرياناتی که اصالً از طبقه ما نبودند، بر عکس، به طبقه سرمايه دار 
تعلق داشتند و صدر و ذيل سياست و مبارزه و تالش آنان در رقابت و جدال با 

تی خودشان برای احراز نقش مسلط و مسلط تر در قدرت سياسی ھمتايان طبقا
و برنامه ريزی کار و توليد سرمايه داری و اعمال حاکميت و قدرت سرمايه 

ما به اين جريانات می آويختيم، مبارزات روز ما به . بر ما خالصه می شد
 جای اين که بر بستر بالندگی و آگاھی و سازمانيابی و انسجام و شفافيت ھر

چه بيشتر طبقاتی خود پيش رود، به جای اين که گام به گام ما را نيرومندتر و 
متحدتر سازد، به جای اين که در ھر گام قدرت اثرگذاری آحاد ما در بخشيدن 
قدرت به جنبش طبقه مان را باال برد، آری به جای ھمه اين کارھا به دار 

فعاالن جنبش ما . ی شدجريانات سياسی متعلق به طبقه سرمايه دار آويزان م
به جای کازار واقعی ضد کار مزدی و ايفای نقش کارساز در انسجام و تشکل 

و رشد و آموزش و بالندگی و آگاھی کل توده ھای طبقه مان ھمه جا عامل و 
سرپل حلق آويزی طبقه ما به دار ھمان احزاب سياسی طبقه سرمايه دار می 

بخش ھای مختلف سرمايه داران  جنبش ما در مجادالت درونی ميان. شدند
ما ھيچ استخوانبندی محکم و استوار ضد کارمزدی پيدا نمی . منحل می شد

گام به گام و مرحله به . ضعيف و آسيب پذير و فرتوت باقی می مانديم. کرديم
 ١٣۵٠در نيمه نخست دھه . مرحله اين وضع را تکرار کرديم و ادامه داديم

مبارزات ما تمامی مالط و مصالح و رگ و پی دنيايی مبارزه کرديم و ھمين 
اما تمامی . شروع جنبش عظيم نيمه دوم اين دھه و وقوع انقالب را تشکيل داد

ھمان کاستی ھا و ضعف ھا و فروماندگی باال را به صورتی حادتر و وخيم 
تر در خود حفظ کرديم و به ھمين دليل يکباره کل جنبش خود، کل دنيای 

و کل انقالب را به دردناک ترين شکلی باختيم و از دست پيکار و اثرگذاری 
کارنامه جنبش ما بدبختانه ماالمال از اين کمبودھا و کاستی ھا و ضعف . داديم

ما در ھيچ دوره ای از شرايط آن دوره استفاده مؤثر و آگاه و سنجيده . ھا است
اھی و برنامه ريزی شده برای استحکام و انسجام و سازمانيابی و رشد آگ

طبقاتی جنبش خود نکرده ايم و به ناچار ھمه جا به محض شروع دوره ھای 
حادتر سرکوب يکراست به صورت بسيار کوبنده ای تار و مار شده ايم و 
. برای مدت ھا حتی از ھمان خيزش ھای ساده روز خود نيز بازمانده ايم

برای  بياييد طلوع آفتاب اول ماه مه امسال را به زمينه ای! ھمزنجيران
کندوکاو ھرچه عميق تر در کاستی ھای اساسی جنبش خويش و سرآغاز 

  . تالشی نو برای ترميم و جبران اين کاستی ھا تبديل کنيم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨ارديبھشت  ٨

 

 تظاهرات اعتراضی معلمان حق التدريسی
معلم حق التدريسی  کارگر ٣٠حدود 

کارگران آموزشی محکوم به کار در ( 
چھارچوب قراردادھای جنايتکارانه موقت 

ً از ) کار از مناطق مختلف کشور و غالبا
استان ھای لرستان و کرمانشاه به نمايندگی 
از ھمه زنجيران خويش در اين استان ھا 

آنان اقدام به اين کار . راھی تھران شده اند
مقابل نھادھای دولتی نظام  کرده اند تا در

سرمايه داری از جمله مجلس سرمايه عليه 
وضعيت دردناک و مرگ آور زندگی و 
. شرايط کار خود فرياد اعتراض سر دھند

آنچه بر سر اين معلمان می رود نمونه تمام 
عيار دنيای درندگی ھا و توحش ھايی است 
که سرمايه بر ضعيف ترين و فقيرترين 

. ايران اعمال می کندبخش طبقه کارگر 
با حقوق  «: يکی از اين معلمان می گويد

و  ميکن یم سيھزار تومان تدر ١٠٠ماھانه 
 چيھا ھم ھ تابستان و ليتعط روزھایدر 
چند صد ھزار » ...ميکن ینم افتيدر یحقوق

کارگر معلم اين گونه و در اين سطح از 
شدت و وخامت و ھولناکی توسط سرمايه 

بسياری از اين کارگران . استثمار می شوند

نه چند سال که چند دھه است به تحمل اين 
معلمانی که اينک . شرايط مجبور شده اند

برای سردادن فرياد اعتراض در مقابل 
سال  ١٠تا  ٨ مجلس اجتماع کرده اند ھمگی

است که با ھمين شدت مورد استثمار 
سرمايه داران دولتی و دولت سرمايه داری 

  . قرار گرفته اند

  ٨٨ارديبھشت  ۶

 

 شرکت وزنه تعطيل شد
شرکت وزنه تحت پوشش بانک ملت با سابقه 

 ٢سال فعاليت صنعتی، پس از  ۴٠ای بيش از 
سال واگذاری به مجتمع صنعتی ماموت، با 

کارگر رسمی و قراردادی تعطيل  ٢٣٠اخراج 
مجتمع صنعتی ماموت يکی از . گرديد

قدرتمندترين سرمايه داران بخش خصوصی 
ت که در چند سال اخير با اقدام به خريد اس

شرکت ھای مارال، مايان، ايران بلغار، اف ام و 
وزنه دست به اخراج گسترده پرسنل قديمی اين 

 ۵٠٠٠ماموت بيش از . شرکت ھا زده است
کارگر قراردادی در داخل ايران دارد که اکثر 
. اين کارگران ساکن ساوجبالغ کرج می باشند

منطقه به اندازه ای است که  نفوذ اين شرکت در
شکايت کارگران از شرائط سخت کار در 

کارخانجات وابسته به اين مجتمع صنعتی در 
پرداخت ھدايا . اکثر موارد بی نتيجه مانده است

و کمک ھای نقدی و غيرنقدی به اداره کار و 
امور اجتماعی کرج و ھشتگرد، آن ھم به 
صورت علنی موجب شده است که کارگران 

راجی اميد چندانی به احقاق حقوق خود از اخ
  . طرف نھادھای دولتی نداشته باشند
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الزم به ذکر است که واگذاری شرکت وزنه به 
ماموت در حالی انجام شده که برای اين معامله 

 ۶٠ھيچ مزايده ای صورت نگرفته و شرکت 
ميليارد، آن ھم به  ۶ميلياردی وزنه به قيمت 

اموت فروخته صورت غيرقانونی به شرکت م

مجتمع صنعتی ماموت پس از گذشت . شده است
دو سال از اين واگذاری با استناد به اخطارھای 
محيط زيست اقدام به اخراج کارگران و متوقف 

در صورتی . کارخانه نموده است کردن فعاليت

که اين ايرادات به آسانی و با اصالح شرائط 
 .توليدی قابل حل بوده اند

 کارخانه وزنهکارگران اخراجی 

 

 هزار کارگر راه آهن در روسيه ۵۴اخراج 
آوريل آقای والديمير جاکونين رئيس راه آھن سراسری  ٢۶امروز يک شنبه 

ھزار کارگر بخش راه  ۵۴روسيه در يک مصاحبه مطبوعاتی حکم اخراج 
راه آھن روسيه با بيش از يک ميليون و دويست ھزار . آھن را صادر کرد
آقای . ن مرکز کار و توليد اين کشور محسوب می شودکارگر بزرگ تري

ما از آغاز سال جاری تا اين لحظه بيش « جاکونين در بخشی از سخنانش گفت
ميليون دالر ضرر کرده ايم و جبران بخشی از اين  ٣٠٠از يک ميليارد و 

او ادامه داد که در حال !! »ضررھا را تنھا با اخراج کارگران ممکن می دانيم
يش از ھفت ميليارد دالر بدھکار دولت و بانک ھا ھستيم و اگر اين حاضر ب

. روند ادامه پيدا کند ناچاريم در آينده تعداد بيشتری از کارگران را اخراج کنيم
سال است  ٢فعأل تصميم گرفته ايم تنھا کارگران مسن و جوانانی را که فقط 

بحران  ن خود گفتاو در پايان سخنا. کنيم در اين بخش کار می کنند اخراج
اقتصادی جھانی سرمايه داری به کشور ما نيز رسيده است و ما بايد شاھد 

حرف ھای اين . بيکارشدن کارگران بخش ھای ديگر کار و توليد نيز باشيم
سرمايه دولتی خونخوار حاکی است که امواج غول پيکر بيکارسازی ھا 

ار وسيع و وضعيت اشتغال توده ھای کارگر روسيه را در سطحی بسي
دولت سرمايه داری روسيه ھيچ وقت حاضر نبوده . وحشتناک تھديد می کند

است که آمار رسمی بيکاران را اعالم کند، اما گزارش ھا از وجود يک 
اين . ميليونی کارگران بيکار در کشور خبر می دھند ١٢تا  ١٠جمعيت 

 ۴ تا ٣گزارش ھا در ھمان حال فاش می سازند که در طول سال جاری 
اين روزھا سرمايه . ميليون بيکار ديگر به جمعيت باال افزوده خواھد شد

و  !!داران در سراسر جھان با توپ پر، بسيار مقتدر و حق به جانب
آنان !! از گريزناپذيری اخراج ميليون ھا کارگر سخن می رانند!! طلبکارانه

. گذارنددر اعالم اين خبرھا تمامی مرزھای وقاحت و توحش را پشت سر می 
به صورت بسيار بيشرمانه ای از محق بودن خويش و غيرقابل اجتناب بودن 

چنين وانمود می نمايند که گويا بحران يکراست از . اخراج ھا گفتگو می کنند
انگار نه انگار که بحران پديده !! شکم گرسنه توده ھای کارگر متولد شده است

انگار نه انگار . ايه داری استذاتی و اندرونی و گريرناپذير شيوه توليد سرم
که بحران از بطن رابطه کثيف و شوم توليد ارزش اضافی سرچشمه می 

سرمايه داران در نھايت ددمنشی و بيشرمی چنين وانمود می کنند که . گيرد
گويا تا امروز از خزانه غيب آبا و اجدادی خود از طريق دادن صدقه و نفقه و 

تضمين می کرده اند و اکنون در اثر وقوع خمس و زکات ارتزاق کارگران را 
صاعقه آسمانی بحران توانايی اين امر خير و ثواب و فداکاری و ايثار را از 

آنان چنين سخن می رانند که انگار نه انگار کل سرمايه ھای !! دست داده اند
آنان و کل سرمايه ھای موجود جھان يکسره محصول کار و استثمار توده 

فاجعه روز دامنگير طبقه کارگر بين المللی فقط اين نيست . ھای کارگر است
که صاحبان سرمايه و دولت ھای سرمايه داری ميليون ميليون نفوس شاغل 

آن ھا را بيکار می سازند، به کوير خشک بيکاری پرتاب می کنند و تسليم تيغ 
فاجعه به ھمان اندازه جنايتکارانه و ھولناک . گرسنگی و مرگ می نمايند

درست در متن اين بيکارسازی ھا و گرسنه سازی ھا  ر ھم اين است کهديگ
فاجعه موحش تر . دنيايی وارونه بافی و دروغ را نيز به آنان تحويل می دھند

و جنايت آميز در ھمان حال اين است که ھمراه ھمين اخراج ھا و بيکارسازی 
انسانی را ھا، سيالب ذلت و حقارت و توھين و سلب ھر نوع اعتبار و ارزش 

اين که چرا . نيز از ھمه سو بر تار و پود ھستی کارگران سرريز می سازند
چنين است، چرا سرمايه داران به خود اجازه می دھند به ھمه اين جنايات 
دست زنند، چرا آنان با فراغ بال ميليون ميليون توده ھای ما را به باتالق 

دھند که ما را تحقير بيکاری و گرسنگی می ريزند، چرا به خود حق می 
کنند، چرا خود را مالک بی چون و چرای کل ھست و نيست ما تلقی می کنند، 
چرا در ارتکاب تمامی اين سبعيت ھا و درندگی ھيچ ھراسی به دل راه نمی 

آنان قدرت دارند و احساس قدرت و امنيت می . دھند، پاسخ بسيار روشن است
رين و فرومانده ترين موقعيت می آنان جنبش طبقه ما را در ضعيف ت. کنند
آنان دولت دارند، نيروی سرکوب دارند، سالح قانون و نظم و نھادھای . بينند

از ھمه . عظيم اختاپوسی وارونه پردازی و مسخ و تحميق و ھمه چيز دارند
اين ھا که بگذريم، آنان اتحاديه ھای کارگری و کل رفرميسم راست و چپ را 

ان دراز جنبش اتحاديه ای را به صورت سالحی دارند، آنان محصول سالي
آنان به روشنی می بينند که چگونه . کارساز عليه ما در دست خويش دارند

اتحاديه ھا در طول بيش از صد سال آتشفشان سرکش جنبش ضدسرمايه داری 
سرمايه داران از جانب جنبش ما احساس . ما را به گورستان تبديل کرده اند

ست به ھمين دليل اين گونه گستاخ و وقيح و درنده ھر خطر نمی کنند و در
چگونه می توان از اين . نوع جنايت و توحشی را عليه ما اعمال می کنند

. وضعيت بيرون آمد؟ اين نيز سؤالی است که پاسخ آن بسيار روشن است
مادام که بيرق پيکار ضدسرمايه داری بر سر بند بند جنبش ما به اھتزاز در 

مانی که ھر جنب و جوش توده ھای طبقه ما و ھر اعتراض ھر نيايد، تا ز
بی حقوقی و ستمکشی رويکرد  استثمار و ھر نوع بخش ھمزنجيران ماعليه
احراز نکند، ما در ھمين منجالب دست و پا خواھيم  شفاف ضد سرمايه داری

برای خروج از اين وضعيت بايد ضدسرمايه داری و شورايی و سراسری . زد
م، بايد راھکارھای درست اعمال قدرت عليه سرمايه را اتخاذ کنيم مبارزه کني

و بايد اعمال قدرت متحد و سازمان يافته شورايی و سراسری را دستور کار 
   .مبارزات روز توده ھای طبقه خود سازيم

  »جنبش آزاد اتحاديه ای نروژ « سايت اينترنتی : منبع 

   ٢٠٠٩آوريل 

  

 نسوی و آلمانی در هانوفراجتماع اعتراضی کارگران فرا
کارگران " ھمه باھم، ھمه باھم" فرياد  ٢٠٠٩آوريل  ٢٤صبح جمعه 

کارگر کنتيننتال با  ١٣٠٠. فرانسوی شھر ھانوفر آلمان را به لرزه در آورد
اتوبوس و يک قطار ويژه از فرانسه به ھانوفر آمدند تا ھمراه با کارگران 

ان کنتيننتال مکزيک فرياد اعتراض خود آلمانی کنتيننتال و سه نماينده کارگر
عليه بستن کارخانه ھا و بيکاری قريب الوقوع شان را به گوش کارفرمايان و 

سھامداران کنسرن توليد الستيک که نشست ساالنه خود را در ھانوفر برگزار 
  .می کردند، برسانند

 رئيس کنسرن که مرکز آن در شھر ھانوفر آلمان قرار دارد ٢٠٠٩مارس  ١١
اعالم کرد که اين کنسرن قصد بستن دو کارگاه توليد کننده الستيک اتومبيل و 
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بستن کارگاه توليدی . کاميون در اشتوکن ھانوفر و کالريوی فرانسه را دارد
مطرح شده بود و کارگران اعتراضات زيادی را  ٢٠٠٦اشتوکن از سال 

 IG BCEمنجر به توافق اتحاديه  ٢٠٠٧سازمان داده بودند که در سال 
 ٢٠١٢با مديريت برای تعويق بستن کارگاه تا سال ) معدن، شيمی، غذايی( 

بعد از . در حقيقت بستن و بيکار سازی با توافق به تاخير افتاده بود. شده بود
ھفته کوشش کردند تا وقت  ٥اعالم خبرفوق کارگران فرانسوی به مدت 

رند اما به آن ھا پاسخی مالقاتی با وزير اقتصاد برای مذاکره در باره آن بگي
 ٢٠٠٩آوريل  ٢١اما در . شکايت کردند آن ھا عليه کنسرن به دادگاه. داده نشد

دادگاه شکايت کارگران را درمورد جلوگيری از بستن کارخانه مردود اعالم 
دريک طرف يعنی جانب سرمايه دار، رئيس . کرد و حق را به کارفرما داد

تشکر کرد و گفت اين نشان داد که ما به شرکت در ھانوفر از تصميم دادگاه 
در طرف ديگر، کارگران بعد از آگاھی از حکم . شيوه قانونی عمل می کنيم

دادگاه خشمگين به يک ساختمان اداری کارخانه ھجوم بردند و صدھا تن از 
کارمندان را به اتاق رياست ھل دادند و اداره را به ھم ريختند و سپس جلوی 

 ٥اما اين بار بدون . کردند و الستيکی را به آتش کشيدنددر کارخانه را سد 
ھفته انتظار جناب نخست وزير فيلون بالفاصله حرکت کارگران را محکوم 
کرد و گفت تخريب يک اداره قابل پذيرش نيست و از نظر قانونی تعقيب 

کارگر و خانواده آن ھا قابل  ١٢٠٠اما نگفت چرا تخريب زندگی . خواھد شد
در موردی ديگر وقتی  ھم چنين. و چرا تعقيب قانونی نخواھد شد پذيرش است

رئيس کارخانه برای صحبت با کارگران به پشت ميز سخنرانی آمد با پرتاب 
اشياء مختلف از طرف کارگران به طرف خود مواجه شد به طوری که فرار 
را برقرار ترجيح داد و در حالی که خم شده می دويد سريع سالن را ترک 

  .گفت

صبح ھمراه کارگران فرانسوی که با اتوبوس آمده بودند واز فرياد و  ٨ساعت 
صدای صوتشان ترمينال اصلی قطار شھر ھانور می لرزيد در انتظار بقيه 

صدا به صدا نمی رسيد و ھرچه می . کارگران بوديم که با قطار می آمدند
نمی کنند  خواستم بپرسم که چرا به جای صوت زدن خواسته ھای خود را بيان

و چرا فرياد نمی زنند و مشت خود را به عالمت مبارزه نشان نمی دھند 
کارگران آلمانی که به استقبال کارگران فرانسوی . صدايم به جايی نمی رسيد

فرانسوی ھا و پاسخ » ھمه باھم«گاه فرياد . آمده بودند نظاره گر بودند
ميه ھای مختلفی به دو اعال. ھمبستگی می آمد که يکباره شوری ايجاد می کرد

اما ھيچ کدام از اتحاديه ھای ديگر اعالم ھمبستگی نکرده . زبان پخش می شد
بودند جز اتحاديه آنارشيستی که ھيات نمايندگانی را از فرانسه و از ھانوفر 

پليس در لباس  .حزب چپ آلمان نيز اعالم ھمبستگی کرده بود. فرستاده بود
آن ھا نيز از ترس . ر ھمه را زير نظر داشتھای مختلف و با مترجمان بسيا

سرايت جرات کارگران فرانسوی به کارگران آلمانی اعالميه ای را خطاب به 
در اين اعالميه . کارگران فرانسوی و سايرين تھيه و در جمع پخش می کردند

حقوق انجام تظاھرات در آلمان ذکر شده و خطاب به کارگران فرانسوی آمده 
فکر نکنيد که در فرانسه و در خانه خود ھستيد و ھرکاری اصال " بود که 

آن ھا از قبل با اتحاديه وارد مذاکره شده و برای !" بخواھيد می توانيد بکنيد
نوع برگزاری راه پيمايی و تظاھرات به توافق رسيده بودند و در اعالميه نيز 

وليت درست آمده بود که ما با اتحاديه روی مواردی به توافق رسيده ايم ومسئ
برگزار شدن تظاھرات با اتحاديه است و آن ھا بايد پاسخگو باشند و پليس در 

سخنگوی اتحاديه . صورت عدم رعايت موارد توافق حق دستگيری دارد
شيمی نيز گفت که ما با توجه به حضور کارگران فرانسوی ھمه تمھيدات الزم 

وزنامه ھا از قبل سعی پليس و ر. را به کار گرفته ايم که واقعه ای رخ ندھد
ترس ايجاد کنند و افکار عمومی " فرانسويان غيرقابل کنترل"کردند درمورد 

  .را عليه آنان تحريک نمايند

فرانسوی برای  ساعت نه قطار حامل کارگران از فرانسه با اسکورت پليس
ودر ميان غريو شادی ! ھمبستگی با برادارن و خواھران پليس آلمانی خود

اين شايد لحظه ای تاريخی در سرنوشت . دگان به ايستگاه رسيداستقبال کنن
ھمبستگی کارگری بين المللی بود و چه خوب می شد که اگر اين ھمبستگی نه 

فقط در مورد درد مشترک بيکاری بلکه عليه درد مشترک بردگی سرمايه 
مشت ھای گره کرده کارگران تازه از راه رسيده از باالی . صورت می گرفت

 آن ھا با شور و شوق. ا نمادی از مبارزه کارگری زنده عليه سرمايه بودپله ھ
. کارگران آلمانی را در آغوش می کشيدند و اين طرفی ھا غافلگير شده بودند

دقيقه جمعيت به طرف ساختمان کنگره ايالت نيدرساکسن که  ٩:٣٠ساعت 
ثر اک. نشست ساالنه سھامداران در آن برگزار می شد به حرکت در آمد

کارگران فرانسوی کاپشن سياه رنگی با آرم کنتيننتال به تن داشتند و 
. شعارھايی را نيز به زبان فرانسه به آن چسبانده بودند و آرام و قرار نداشتند

آن ھا در صف جلو و عده ای نيز در ميان ساير گروه ھای راه پيما حرکت 
ه سوليداريته يا آن ھا به فرانسه شعار می دادند و تنھا کلم. می کردند

از اين طرف . ھمبستگی برايم آشنا بود و در صوت ھای خود نيز می دميدند
اما بيشتر به جای زبان طبق . نيز ھراز گاھی شعار ھمبستگی داده می شد

 .معمول از صوت استفاده می کردند که به نطرم مسئوليتی ايجاد نمی کرد
يا به گردن ھا آويخته شده  تعداد کمی نيز پالکارد در دست ھا ديده می شد و

در ميان ". ما متحد ھستيم، در خشمی ھمسان" روی يکی نوشته شده بود . بود
جمعيت به دنبال نشانی از اعالم ھمبستگی کارگران ساير بخش ھا بودم اما 
جز شمار کمی نشانی از پرچم اتحاديه متال يا اتحاديه خدمات وردی نديدم، در 

روز اول ماه مه، فضا پوشيده از پرچم ھای آن حالی که معموال، مثال در 
آنجا بوی سوسيس و آبجو می آيد اما . البته زياد ھم باعث تعجب نيست. ھاست

  !!اين جا بوی مبارزه، بويی که مشام اتحاديه ھا را می آزارد

تريبونی تھيه . بعد از يک ساعت راه پيمايی به جلوی ساختمان کنگره رسيديم
و روسا و سھامداران در پشت . از قبل آماده شده بودشده بود و ھم چيزھا 

درھای بسته کنگره برای سرنوشت کارگران تصميم می گرفتند و کارگران 
آمده بودند که بگويند ما زنده ايم و برای حقوق خود و شايد در شرايطی ديگر 

  . برای امحای حقوق شما می جنگيم

فرانسه  FOو GCTن و آلما IG BCEابتدا نمايندگانی از اتحاديه ھای 
با ابزار احساسات شديد کارگران  FOتنھا حضور نماينده . سخنرانی کردند

وقتی که نماينده اتحاديه آلمان خطاب به سھامداران با . فرانسوی مواجه شد
اکنون کارکنان کنتيننتال و روسا در  "توجه به شرايط بحران با تاکيد گفت که 

يه تعجب کارگران فرانسوی شد و به مذاقشان اين گفته ما" يک قايق نشسته اند
چگونه می شود مساله را اين گونه ديد؟ اين تنھا . حق ھم داشتند. خوش نيامد

بيانگر ديد کسانی است که خود با سرمايه داران حشر و نشر دارند و ھم نشين 
و ھم کاسه اند نه کارگران که از طلوع خورشيد تا پايان ساعات کار دوشيده 

و خسته و وامانده روانه خانه می شوند، و در توفان نيز قايقی برای  می شوند
. نجات ندارند جز آن که برموج توفان سوار شوند و خود توفان به پا کنند

صدای اعتراض کارگران با دويدن نيروھای پليس به سمت کنگره و سد بستن 
ه می در حالی که به پليس ھا نگا. جلوی راه ورودی به کنگره ھمراھی شد

کردم دوباره به ياد رمان اليويه لتام و آن شب ھای دردناک ھمراه با قصه 
می توانند فکر  گويی افتادم و زير لب تکرار کردم آيا اين کله ھای کوچک

  .کنند

بعد از پايان سخنرانی ھا نوبت به گروه جاز آلترناتيو رسيد تا با موزيک و 
اما در ھمين زمان . ضی تر کندترانه ھای اعتراضی خود فضا را بازھم اعترا

که مادر اتحاديه ھای آلمان است و طبق معمول به جای DGB اتحاديه متحد
کارگران را دعوت به خوردن کباب و آبجو می کند  رھنمود برای مبارزه،

بساط خود را پھن کرد و با کشاندن کارگران به سوی خود فضا را ماليم کرد 
مسلما می بايستی برای . باعث تعجب شدو اين نيز برای کارگران فرانسوی 

  . نھار شرکت کنندگان در تظاھرات تدارک ديده می شد اما در زمان مناسب

با توجه به بازار " در کنگره، توماس نويمن، رئيس کنتيننتال توضيح داد که 
دائما به . اسفناک الستيک برای ما راھی به جز بستن کارخانه ھا وجود ندارد

بايد به کاھش ساعات کار . بيش از نياز است افزوده می شود ميزان کااليی که
کامال قابل قبول است که توليد بيش از نياز وجود داشته ". بيشتری فکر کنيم
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ساعت کار با بارآوری کار ماشين و نيروی کار  ٣٨زيرا ميانگين . باشد
يز سال قبل توليد به بار می آورد و کارگران را ن ٥امروز چندين برابر حتی 

با توجه به اين شرايط بايد ساعات کار به طور . بيش از پيش فرسوده می کند
کنسرن . ساعت و حتی کمتر کاھش يابد ٣٥و بدون کاھش دستمزد به  کلی

اما اين بدھکاری ربطی به . ميليارد يورو بدھکاری است ٢٠مدعی وجود 
م بيشتر توسط کونتيننتال و خريد سھا VDOکارگران ندارد و به خريد شرکت 

بايد ذکر کرد . کونتيننتال توسط خام شافلر سھامدار بزرک کنسرن برمی گردد
که در دو سال گذشته گرچه کمتر از سال ھای پيشين اما ھرسال نزديک به 

پس مساله، عدم . ميليارد سود از کار کارگران نصيب کنسرن شده است٨/١
غارت نيروی  سودآوری نيست بلکه انتقال کارخانه به کشورھای جنوب و

. انسانی بسيار ارزان است و شايد ھم گشايشی برای گرفتن کمک ھای دولتی
ھم چنين اعالم شد که يک گروه سرمايه گذاری از دوبی پيشنھاد خريد اين 

من موقع بازگشت . کارخانه ھا را داده است که در دست بررسی است
ک ھمکاران اما خواندم که پليس با کم. کارگران فرانسوی حضور نداشتم

فرانسوی خود تمام کوشش خود را برای فرستادن ھرچه سريع تر کارگران به 
درون قطار و جدا کردن آن ھا از ديگران به کار برده است ، غافل ازاين که 
قول و قرارھا و آدرس دادن ھا برای تماس و ھمکاری پيش از آن رد و بدل 

  .بدين سان آرامش به جزيره سکون بازگشت. شده بود

آوريل نيز در يک جلسه ديگر کارگران کنتيننتال مکزيک  ٢٤در شب جمعه 
. حضور يافتند و به پرسش ھای حاضران راجع به شرايط آن جا توضيح دادند

و کارگر کارخانه  يک روز بيشتر از کنتيننتالانريکو گومز نويسنده کتاب 
يه انقالبی الستيک اوزکادی توضيح داد که کار به خوبی پيش می رود و اتحاد

درمورد خريد مواد . آن ھا و ھمه کارگران باھم کارھا را سامان می دھند
اوليه با کنسرن ھای بزرگ که فروش و قيمت را کنترل می کنند، مشکل 

اما با . داشتند و بدين سبب توليدشان درماه ھای ژانويه و فوريه پايين آمده بود
بودن کارخانه اوزکادی کمک شريک آمريکايی که با قبول شرايط تعاونی 

حلقه  ٨٥٠٠به  شراکت کرده بود مشکل حل شده و اکنون طبق معمول توليد
او اتحاديه ھای آلمان را مورد انتقاد قرار داد و گفت در . الستيک رسيده است

اتحاديه ما ھمه کارگرند و در کارخانه حضور دارند اما اينجا کارمند اداره 
ندارند و نمی دانند کارگران چه می خواھند  نشين ھستند و تماسی با کارگران

گفت می خواسته در اين جا مستقيما با کارگران رابطه بگيرد . و چه می کنند
انريکو افزود بحران شديد است و درمورد . اما امکان اين کار را نيافته است

او پيشنھاد . ھمبستگی بين المللی کارگری اميدی به اتحاديه ھای موجود نيست
رگران خود را ازبوروکراسی اتحاديه رھا سازند و خود مستقال وارد کرد کا

  . وی گفت کارگران نيازی به بوروکراسی ندارند. عمل شوند

دو کارگر عضو اتحاديه نيز از کارخانه الستيک سازی سن لوئيس پوتوسی 
به  فدريکو توضيح داد که درسپتامبر سال گذشته دستمزدھايشان. آمده بودند
٪ دستمزدھا ٥٠البته کنسرن خواھان کاھش  - ٪ کاھش يافت٢٠ن بھانه بحرا

با آن که . قرارداد دسته جمعی کار داده شد و تغييراتی در شرايط - بود
 ٦ديگر کاھشی رخ نخواھد داد اما ھنوز  ٢٠١٥کارفرما قول داد که تا سال 

کنتيننتال  ٢٠٠٩در فوريه . ماه نگذشته بود که قول خود را زيرپا گذاشت
م کرد که بدون کاھش مجدد دستمزدھا نمی تواند به ادامه کار کارخانه اعال

با تلفن کارگران را تھديد کردند . ٪ کاھش مجدد را پيشنھاد کرد٥اجازه دھد و 
که اگر شرايط را نپذيرند و مبارزه کنند يا آن ھا را اخراج خواھند کرد يا 

در ھمين . د ساختاصال در کارخانه را خواھند بست و ھمه را بيکار خواھن
جلسه تلفنی به فدريکو اطالع داده شد که امروز چک ھای حقوقی کارگران با 

درصد کاھش به آن ھا ارائه شد و کارگران در يک تصميم جمعی از  ٥
پذيرش چک ھا خودداری کرده و اعالم کرده اند که برای حقوق خود مبارزه 

ن اوزکادی گفت ما با او درمورد درس گيری از تجربه کارگرا. خواھند کرد
آن ھا در تماس ھستيم و اگر در شرايط مناسب قرار بگيريم آلترناتيو آن ھا را 
. به کار خواھيم گرفت و ادامه داد که کارگران می خواھند مبارزه کنند

  .کنتيننتال اگر می خواھد بماند بايد به خواست ما توجه کند

  فريده ثابتی

  ٢٠٠٩آوريل  ٢٦

  

  

  

 زجهانی همبستگی کارگران را جشناول ماه می رو

 !می گيريم 
  .اول ماه می روزجھانی ھمبستگی کارگران را جشن می گيريم

آزادی اجتماعات وبرگزاری مراسم روز کارگر بدون مجوز و بدون نيروھای 
  .انتظامی و بدون دخالت دولت حق مسلم ھمه کارگران است

  کارگریبدون دخالت دولت و نيروھای ضد  حق ايجاد تشکل .١

 و حق آزادی بيان حق اعتصاب واجتماع .٢

  آزادی بدون قيد وشرط فوری تمامی فعالين کارگری وزندانيان سياسی .٣

 لی و بيمه بيکاری برای ھمهغتامين امنيت ش .۴

  تامين مسکن و بيمه ھای اجتماعی برای ھمه .۵

 ن حداق دسمزد متناسب با تورميتعي .۶

  ھای پيمانکاری وکارھای پکيجی انحالل شرکت .٧

  قرار دادھای موقت واستخدام رسمی ھمه کارگران لغو  .٨

  زنده باد اول ماه می روز ھمبستگی کارگران 

 جمعی از کارگران ايران خودرو
  خودروکار: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ۵
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اعتراض مشترک کارگران فرانسه و آلمان به بسته شدن 
 کارخانه الستيک سازی

وی شرکت فراملی کنتينتال تاير در آوريل، کارگران آلمانی و فرانس ٢٣روز 
. شھر ھانوفر عليه بسته شدن کارخانه و بيکارسازی دست به اعتراض زدند

طرح سرمايه داران برای بستن دو کارخانه الستيک سازی در شھر ھانوفر 
  .کارگر را تھديد می کند ٣٠٠٠آلمان وشمال فرانسه شغل 

ن اولين حرکت مشترک تظاھرات و اعتراض کارگران در شھر ھانوفر آلما 
کارگران آلمانی با ھلھله شادی . کارگران دو کشور ھمجوار به شمار می رود

از پيوستن ھزار کارگر فرانسوی که روز پنجشنبه با يک قطار مخصوص 
ھر دو گروه کارگران آلمانی و فرانسوی . ر شدند، اسقبال کردندفوارد ھانو

يک کارگر جوان فرانسوی . درا فرياد زدن کارگران جھان متحد شويدشعار 
به اسم جاناتان می گويد من دو سال است که در کارخانه الستيک سازی در 

می  ،کارگر جوان ديگری از فرانسه ،لودويک. شھر کليروکس کار می کنم
او می گويد، من . سال است که در اين کارخانه کار می کند ٢۵گويد پدرم 

. رات بين المللی شرکت می کنماولين بار است که در يک اعتراض و تظاھ
در فرانسه خيلی ھا به . ھمه چيز تغيير می کند، خيلی ھا دارند بيدار می شوند

او می گويد در کوپن، يک شھر کوچک با جمعيت . خيابان ھای می ريزند
شرکت . نفری را سازماندھی کرديم ١٢٠٠٠نفر، ما يک تظاھرات  ۶٠٠٠٠

ران کارخانه، تمام خانواده و اقوام و اين تعداد افراد، که شامل ھمه کارگ
کارگران ديگر از تجربه خودشان . آشنايان می شدند، بسيار ھيجان آور بود

  ... سخن گفتند

با وجود ھمدستی رھبری اتحاديه در عملی شدن ھدف سرمايه داران در  
بيکارسازی کارگران، بروز جرقه اتحاد بين المللی تعدادی از کارگران دو 

و فرانسه قطعا يک دستاورد بزرگ در متن عظيم ترين بحران  کشور آلمان
به اميد آن که چنين جرقه ھايی . سرمايه داری جھانی امروز به حساب می آيد

تکرار شود و به رعد و برق عظيم و بنيان کن جنبش فراملی کارگران تبديل 
 . گردد

  مراد عظيمی

٢۵/٠۴/٠٩   

  

 گوتنبرگ سوئد ۴اعتصاب کارگران بندر 
کارگر بندر شھر گوتنبرگ سوئد  ١٣٠اعتصاب 

اين اعتصاب که . وارد چھارمين روز خود شد
آوريل شروع شده است حداقل تا  ٢٠از دوشنبه 

اعتصاب . آوريل ادامه خواھد داشت ٢۴جمعه 
درصد کل حمل و نقل اين عظيم ترين بندر  ٢٠

کارگران از . تجارتی سوئد را متوقف کرده است
و  حوزه بندر جلوگيری کردهورود کشتی ھا به 

. روند حمل و نقل کاالھا را مختل ساخته اند
يکی از ابتکارات بسيار ارزنده و درس آموز 
کارگران اين است که امکان ھر نوع توطئه را 
از کارفرمايان برای اعزام نيروھای اعتصاب 

آنان با برنامه ريزی . شکن سلب کرده اند
ه داران از سنجيده خود شانس بھره گيری سرماي

اضافه کاری کارگران بخش ھای ديگر بندر را 
علت وقوع . نيز به طور کامل منتفی ساخته اند

اعتصاب و تداوم ھفت روزه آن اين است که 
 ١٣٠کارفرمای دولتی بندر شھر گوتنبرگ 

او برای اين کار . کارگر را اخراج کرده است
حتی با سازمان محلی کارگران ھم ھيچ صحبتی 

مجوز صدور احکام اخراج را و  نکرده
يکراست از صدرنشينان بخش ترانسپورت 

دريافت  LOاتحاديه سراسری کارگران سوئد 
  !! نموده است

درصد کل  ٨٠گوتنبرگ  ۴سازمان محلی بندر 
اين . کارگران بندر را در عضويت خود دارد

جدا و  LOسازمان از ساختار اتحاديۀ سراسری 
است و بر معترض  LO مستقل است، به سران

اساس پاره ای گزارشات در طول سال جاری 
کارگر  ٧٠٠تالش ھايی برای دفاع از حقوق 

عضو در مقابل تھاجمات سرمايه داران انجام 
صاحبان سرمايه به ھمين دليل از . داده است

مذاکره با اين سازمان امتناع می ورزند و برای 
اجرای نقشه ھای جنايتکارانه ضد کارگری خود 

. می شوند LOدامن ديوان ساالری دست به 
 LOسرمايه داران صدرنشين ديوان ساالری 

کارگر با يک تير دو  ١٣٠درمورد اخراج اين 
از يک سو وظيفه خويش در . ھدف را زده اند

کار قربانی ساختن توده ھای کارگر در آستان 
سود سرمايه را خوب ايفا کرده اند و از سوی 

جرم سرپيچی از ديگر سازمان محلی بندر را به 
   .خويش مورد تنبيه قرار داده اند اوامر مطاع

يکی از اعضای ھيت رئيسۀ سازمان محلی بندر 
تصميم به اعتصاب در جلسه ای با : می گويد
او . کارگر عضو گرفته شده است ٢٠٠حضور 

می افزايد کارفرمای بندر مصمم به استفاده از 
 کارگران ساعتی و اجاره ای عضو اتحاديه ھای
ديگر برای به شکست کشاندن مبارزات و 

اما ما با قدرت تمام و اتحاد و . اعتصاب ماست
يکپارچگی کارگری خويش ھمه اين توطئه ھا 

  .را دفع کرده و دفع می کنيم

ھمچنين در يک اطالعيۀ  ۴بندر  سازمان
مطبوعاتی اعالم کرده است که اگر کارفرما در 

دست طول اعتصاب به اعمال خصمانه عليه آن 
زند اين سازمان نيز به راھکارھای مقابله 
جويانه کامالً جديدی متوسل خواھد شد، 
اعتصاب شکنان را از پشت کردن به منافع 
جمعی طبقه شان و خوش خدمتی به صاحبان 
سرمايه پشيمان خواھد کرد و با قدرت راه ورود 
ھر اعتصاب شکنی را به حوزه بندر سد خواھد 

  . نمود

   ٢٠٠٩آوريل 
  

 اول ماه مه و تشديد سرکوب و خفقان در جنبش کارگری
با نزديک شدن روز جھانی کارگر دستگاه ھای 
دولتی اعمال سرکوب سرمايه بر توده ھای 
کارگر بی عنان تر و سرکش تر از ھميشه به 

بر اساس . جان فعاالن کارگری افتاده اند
گزارشات، در شھر نقده شماری از کارگران را 

ند، آن ھا را مورد تھديد و ارعاب احضار کرده ا

و به آنان گفته اند که در روز اول ماه  قرار داده
مه حق اجرای ھيچ مراسمی را ندارند و نبايد از 

نھادھای امنيتی و . خانه ھای خود خارج شوند
انتظامی سرمايه کارگران را تھديد کرده اند که 
ھر جنب و جوش آنان را در روز جھانی کارگر 

. ت ھای سنگين مواجه خواھند کردبا مجازا

دولت در ساير نقاط کشور نيز نوع اين 
تھاجمات و تاخت و تازھای ضدکارگری را 

  . انجام داده است

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨ارديبھشت  ۴
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  ١٣٨٨  ارديبھشت  ١١جمعه     ٥٢شمارٔه مسلسل   ـ ٥سال دوم ـ شمارٔه  

 تجمع های اعتراضی کارگران اداره آب زابل
اداره تأمين آب « اداره آب زابل موسوم به 

از کارگران خود را اخراج ده ھا تن » ... چاه 
اين کارگران ماه ھا است که ھيچ . کرده است

سرمايه داران . دستمزدی دريافت نکرده اند
دولتی مسؤل اداره آب کشاورزی شھرستان در 
طول چند ماه گذشته، ھر بار ھنگام اعتراض 
کارگران، اعالم کرده بودند که دستمزدھا را تا 

آنان . کنند پرداخت می ١٣٨٧پيش از پايان سال 
در تمامی اين دفعات به کارگران دروغ گفتند، 

به وعده خود عمل نکردند و سرانجام در پايان 
ماه اسفند ھمه کارگران را بدون ھيچ ريالی 
حقوق روانه آلونک ھای تاريک و فقرزده و 

سرمايه داران به اين سطح . جھنمی خود کردند
ن آنا. از جنايات و کارگرکشی ھم بسنده نکردند

با شروع سال جديد دست به اخراج کارگران 
بدون پرداخت دستمزد  زده اند و آنان را

کارگران اخراجی تا حال چند . بيکارساخته اند
بار در مقابل نھادھای دولتی مختلف اجتماع 

آنان به . کرده و دست به اعتراض زده اند
يکی از . اعتراضات خويش ادامه می دھند

ز پای نمی نشينيم و تا کارگران می گويد که ما ا
آخرين لایر حقوق ھا را از حلقوم سرمايه داران 

  .بيرون می کشيم

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ۴

  

 کارگر کارخانه ارج ٢٧٠کارگر و خطر بيکاری  ٨٠اخراج 
کارخانه ارج در گذشته ھای دور يکی از عظيم 
ترين تراست ھای صنعتی توليد کننده يخچال و 

ی و فريزر و ساير وسائل خانگی بوده بخار
چند ھزار کارگر را استثمار می  است و بيش از

شمار کارگران اينک در مجموع به . کرده است
سرمايه داران . نفر کاھش يافته است ٣٧٠

نقر ديگر  ٨٠صاحب شرکت در روزھای اخير 
آنان تأکيد . از کارگران را ھم اخراج کرده اند

کارگر  ٢٧٠روز آينده  می کنند که در ھمين چند
ھمه شواھد . ديگر را نيز بيکار خواھند ساخت

نشان می دھد که اين تھديد عملی خواھد شد و 
کارگر موجود اين  ٣٧٠به اين ترتيب از کل 

نفر به جرگه بيکاران خواھند  ٣۵٠کارخانه 
توصيه ما به کارگران ارج ھمچون . پيوست

ھمه کارگران کارخانه ھای در معرض تعطيل 
اين است که به جای قبول حکم اخراج دست در 
دست ھم گذارند، با ھم متحد شوند، شورای 

سراغ  ضدسرمايه داری خود را تشکيل دھند،
ھمزنجيران خويش در کارخانه ھا و مراکز 
ديگر کار و توليد بروند، با توسل به قدرت متحد 

جمعی و شورايی ضدسرمايه داری ھمه سرمايه 
اخراج کنند و خود برنامه  داران را از کارخانه

کارگران . ريزی کار و توليد را به دست گيرند
در صورت انجام اين امور خواھند توانست با 
اعمال قدرت طبقاتی خويش دولت سرمايه داری 
را مجبور به تھيه مواد الزم برای ادامه کار 

  .کارخانه کنند

   ٨٨ارديبھشت  ۴

  
  

 کارگر ديگر در زاهدان ۵٠بيکاری 
طول يک ماه اخير و از آغاز سال جديد تا در 

امروز چندين کارخانه و مرکز کار در زاھدان 
. تعطيل و ھمه کارگران آن ھا بيکار شده اند

سرمايه داران صاحب اين واحدھا می گويند 
زير فشار بحران، کاھش بازار فروش و تنزل 

صاحبان . ميزان سودھا مايل به ادامه کار نيستند
اين دستاويزھا يکی پس از سرمايه با طرح 

ديگری اعالم ورشکستگی می کنند و کارگران 
فقط در . خود را فوج فوج بيکار می سازند

کارگر صنايع  ۵٠ھمين چند روز اخير بيش از 
  . توليد کننده وسايل سرمازا بيکار شده اند

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨ارديبھشت  ۴

  

 رو رخش کردستاناخراج دسته جمعی کارگران کارخانه ني
سرمايه داران صاحب کارخانه نيرو رخش 
کردستان با اعالم ورشکستگی کل کارگران 

ماه است که  ۴آنان . کارخانه را اخراج کرده اند
کل دستمزد کارگران را مصادره نموده و به نفع 
. افزايش سرمايه ھای خود ضبط کرده اند

سرمايه داران عالوه بر اين ھا، سرمايه ھای 
وه حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر را انب

نيز به صورت وام از بانک ھا دريافت نموده 
آنان ھمه اين ارقام يعنی دستمزدھای . اند

مصادره شده کارگران، سرمايه ھای دريافتی 
در شکل وام و پول حاصل از فروش وسائل 
موجود کارخانه به دنبال اعالم ورشکستگی را 

دارک سرمايه گذاری با ھم جمع کرده و در ت
انبوه تر در ديگر زمينه ھای صنعتی و تجاری 

ھمه کارگران کارخانه در وضعيت . ھستند
آنان زير فشار . بسيار رقت باری قرار گرفته اند

بدھکاری ھستند زيرا ماه ھا است که از طريق 
گرفتن نسيه نان خالی فرزندانشان را تھيه کرده 

ای يافتن کار کارگران ھيچ روزنه اميدی بر. اند
بيکاری و . در پيش روی خود نمی بينند

گرسنگی و فقر و خطر مرگ ناشی از گرسنگی 
   .ھمه آن ھا را تھديد می کند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ۴

 

 نجيبه صدای اعتراض زن در ايران است 
 ٨٧اسفند  ١٦مارس روز  ٨نجيبه سبحانی به جرم تدارک برگزاری مراسم 

نجيبه يکی از  .نيروھای اطالعات در شھر مريوان دستگير شده است توسط
انسان ھای آگاه و مبارز مريوان است که در چند سال اخير با فريادی بلند، 

صدای اعتراض خود به دنيای نابرابر و سرشار از مناسبات ضد انسانی را به 
چه  نجيبه حق دارد اين اعتراض را با شدت ھر. گوش جامعه رسانده است

ً تحت انواع ستم قرار دارد  .تمام تر فرياد بکشد، چرا که خود او مستقيما
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صدای اعتراض او از گلوی زخمی خودش بر می خيزد، چون مانند صدھا 
زن تازيانه دنيای نابرابر و ضد انسانی را با گوشت و پوست خود لمس کرده 

يا آورده است، بچه به دن ٦سالگی او را به زور شوھر داده اند،  ١٥در . است
پا به پای شوھر خود کار کرده است، به جرم آزاد انديشی و برابری طلبی از 
. دست شوھرش کتک خورده است و به ھمين جرم نيز به زندان رفته است

پس از چندين سال تحمل شکنجه ھای جسمی و روحی ناچار به جدايی از 
دنيای بی  شوھرش می شود و با شجاعت ھر چه بيشتر به جنگ زندگی در

دنيايی که برای ھزاران انسان مانند نجيبه زندانی . رحم سرمايه داری می رود
کسانی .بزرگ است و کوچک ترين روزنه اميدی در آن به چشم نمی خورد

که از نزديک او را می شناسند، شھامتش را در برخورد با مشکالت زندگی 
جاره کند و برای در شھر کوچک مريوان ناچار می شود خانه ا. ستوده اند

پرداخت اجاره خانه و ساير ھزينه ھای زندگی انگشتان نازنين و نور 
چندی بعد . چشمانش را به جنگ نخ و سوزن برای بافتن گيوه می فرستد

مغازه ای اجاره می کند و از طريق فروشندگی پوشاک و لوازم زنانه امرار 
يش می شود که از ھر از چند گاھی خانه اش پناھگاه بچه ھا.معاش می کند

با وجود ھزاران مشکل . دست پدر فرار می کنند و به نجيبه پناه می برند

کوچک و بزرگ زندگی روزمره نجيبه تسليم روزمرگی نمی شود و از ھر 
فرصتی برای اعتراض به مناسبات ظالمانه زندگی مانند ستم بر زن ، ستم بر 

اطرافيانش که او را در جواب به . کودک، ستم طبقاتی فروگذار نمی کند
اگر من فرياد نکشم ، چه : دعوت به سکوت و تسليم می کردند ، می گفت

کسی فرياد بکشد؟ چه کسی بيشتر از من رنج زن بودن و مادر بودن و کارگر 
اعتراض من  بودن را ديده است؟ بچه ھايم چرا قربانی نظام پدرساالری شدند؟

. در واقع نجيبه راست می گويد. تبه ھمه ستم ھايی است که بر خودم رفته اس
ما از ھمه انسان ھای آزادی . او صدای اعتراض زن به دنيای نابرابر است

خواه و برابری طلب که قلبشان برای انسانيت می تپد دعوت می کنيم برای 
آزادی نجيبه و بازگشت او به ميان فرزندانش بکوشند و نگذارند صدای نجيبه 

  . خفه شود! شری در سکوت رسانه ھای حقوق ب

  از طرف دوستان نجيبه سبحانی

  سايت اتحاد کارگری: منبع 

  ٨٨ارديبھشت  ٣

 

 از زبان يک کارگر کارخانه شيشه سازی قزوين
  : در اين کارخانه

  . کارگر استثمار می شوند ١۵٠٠ - 
 . شيفت کار می کنند ٣کارگران در شبانه روز  - 
ر کار حاضر باشند و ھيچ ھمه کارگران مجبورند تمام ھفت روز ھفته در س - 

 . روز تعطيلی برای آنان وجود ندارد
 . غالب کارگران اصالً بيمه نيستند - 
دستمزد کارگران کالً بسيار نازل است، . بخش وسيعی از کارگران زن ھستند - 

اما دستمزد زنان کارگر از دستمزد مردان کارگر ھم حتی به صورت 
 . چشمگيری پايين تر است

ی حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار ھم به کارگران در اين کارخانه حت - 
داده نمی شود و سرمايه داران ھر ميزانی از مزد را که خود اراده کنند به 

 . زور بر کارگران تحميل می کنند

 . دستمزدھا اغلب برای مدت طوالنی به تعويق می افتد - 
مدت  .شمار بسيار کثيری از کارگران به صورت قراردادی کار می کنند - 

ً يک ماه است و بسياری از کارگران پس از يک ماه کار  قرارداد کار غالبا
 . کردن و استثمار شدن اخراج می شوند

کارگر مشمول بيکارسازی قرار  ٣٠٠در ھمين يک ماه پيش فقط يک قلم  - 
 . گرفتند و صاحبان سرمايه پرونده اشتغال آنان را برای ھميشه بستند

ستمر و گسترده کارگران ھيچ کاھشی در توليد سرمايه داران ضمن اخراج م - 
آنان اخراج می کنند فقط به اين خاطر که کل کار کارگر . را تحمل نمی کنند

بر دوش ھمزنجير شاغل وی اندازند و سطح توليد را ھمچنان باال  اخراجی را
  . ببرند و سود خود را بيش از پيش افزايش دھند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٣
 

 معلمان سقز به اعتصاب سراسری معلمان می پيوندند
معلمان سقز با صدور اطالعيه ای از ھمه 
ھمزنجيران خويش در سراسر مناطق شھری و 
روستايی درخواست کرده اند که به اعتصاب 

قرار . عمومی معلمان در سراسر ايران بپيوندند
است که معلمان در روزھای ششم و ھفتم 

شوند اما از  حل کار حاضرارديبھشت در م
روز . رفتن سر کالس و تدريس خودداری کنند

ھشتم ارديبھشت ھيچ معلمی در ھيچ مدرسه ای 
اعالم شده است که  .حضور نخواھد يافت

معلمان اعتصاب را در سطح سراسری و تا 
با . دستيابی به مطالبات خود ادامه خواھند داد
در  اعالم خبر اعتصاب، نيروی سرکوب

و مراکز آموزشی کشور به حال آماده  مدارس
بسيجی ھا و نيروھای . باش درآمده است

انتظامی و امنيتی برای کنترل اوضاع به تقال 
  .افتاده اند

  آزانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٣

 

 ۵٠٠٠بلعيده شدن شرکت وزنه توسط شرکت ماموت و بيکارسازی 
 کارگر

ت به دو سال پيش شرکت وزنه توسط بانک مل
شرکت بزرگ صنعتی و مالی ماموت واگذار 

ماموت متعلق به شماری از بزرگ ترين . شد
است که به ) خانواده فردوس( سرمايه دارھا 

ميزان عظمت سرمايه ھای خويش از حمايت 

گسترده تر باندھای مافيايی قدرت سياسی 
اداره کار کرج و ھمه . سرمايه نيز برخوردارند
ربط در جريان بلع و نھادھای ديگر دولتی ذي

ھضم و تصاحب شرکت وزنه توسط ماموت و 
کارگر کارخانه تمامی  ۵٠٠٠بيکارسازی 

مراسم خدمتگزاری الزم را در پيشگاه صاحبان 
آنان برای رفع خطر . سرمايه به جا آوردند

کارگر اخراجی از سر  ۵٠٠٠اعتراض و پيکار 
ابتدا . سرمايه داران به ھر ترفندی دست يازيدند

گونه وانمود کردند که کارخانه به ھشتگرد  اين
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١٧ 

  ١٣٨٨  ارديبھشت  ١١ جمعه    ٥٢شمارٔه مسلسل   ـ ٥  ـ شمارهٔ  دومسال 
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منتقل می شود و بعدھا توطئه ھای فراوان ديگر 
حاصل ھمه اين شرارت ھای . ساز کردند

برنامه ريزی شده مورد اتفاق نھادھای دولتی و 
کارگر  ۵٠٠٠خانواده فردوس اين شده است که 
اينان مدت ھا . کار خويش را از دست داده اند

ن جنايت اعتراض می کنند اما است که عليه اي
. ھيچ کس به اعتراض آنان ھيچ وقعی نمی نھد

خانواده فردوس برای رھايی از خطر مبارزات 
و به  کارگران ھمه تدابير الزم را اتخاذ کرده

آنان مبالغ عظيمی به کميته امداد . اجرا نھاده اند
امام باج داده اند، سرمايه داران صدرنشين اداره 

ز رشوه ھای خود سيراب کرده اند بھزيستی را ا
و رؤسای ساير نھادھای دولتی را نيز به اندازه 
. کافی مشمول عنايات خويش قرارداده اند

کارگر، سرشکن کردن کل کار  ۵٠٠٠اخراج 
آنان بر دوش ھمزنجيرانشان، بلع کل سرمايه 
ھای شرکت وزنه و به بيان دقيق تر بلع 

توده ھای  ميلياردھا ميليارد کار متراکم مرده
کارگر و ميلياردھا تومان صرفه جويی ناشی از 
اخراج آنان و مصادره مادام العمر 
دستمزدھايشان اين امکان را به صاحبان ماموت 
داده است که با فراغ بال و حاتم وار ھر چه می 

خواھند به دولتمردان سرمايه بذل و بخشش 
کارگران اخراجی در محاصره تمامی . کنند

نايات باندھای مافيايی سرمايه و ترفندھا و ج
دولتيان حامی آن ھا ھيچ راھی به ھيچ کجا 
نبردند و اينک ھمه آن ھا و زن و فرزندانشان 
با مرگ ناشی از گرسنگی دست و پنجه نرم می 

  . کنند

جمعی از کارگران قراردادی اخراجی : منبع
   ماھوت

   ٨٨ارديبھشت  ٣
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  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  
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هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

ره به روز شده و طور روزمه 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  
  

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


