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 بازهم درباره مبارزات کارگران الستيک البرز
اين اقدام به . چندين ماه از راه اندازی دوباره کارخانه الستيک البرز می گذرد

دولت سرمايه داری . دنبال دو سال مبارزه پيگير و مستمر کارگران روی داد
سرکوب، از يورش به تحصن ھا و به آب  در طول اين دو سال به ھمه اشکال

ن کارگران گرفته تا بگير و ببندھا و به سياه چال انداختن آن ھا، يخ بست
متوسل شد اما قادر به درھم شکستن مقاومت کارگران و پافشاری آنان بر 

دولت زير فشار تداوم و تشديد اين مبارزات مجبور به چاره . ادامه مبارزه نشد
شکل  انديشی شد و جايگزينی مالکيت سرمايه داران خصوصی کارخانه با

کارگران که خود از پيش ھمين خواست تغيير . دولتی آن را راه چاره خود ديد
مالکيت را مطرح می کردند به راھکار دولت سرمايه تمکين کردند و آن را 

کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل « !نشانه پيروزی مبارزات خود ديدند
نوشتن چندين در ھمان روز و در طول ماه ھای منتھی به آن، با » کارگری

خطاب به  ،مقاله جداگانه و به مناسبت ھای افت و خيز مبارزات کارگران
ھمزنجيران طبقاتی خود توضيح داد که تغيير شکل مالکيت کارخانه عالج 

ما در طول دو سال پيکار بی امان کارگران قدم به قدم با . ھيچ دردی نيست
کارگر  ٢٠٠٠زات تمامی حساسيت الزم خاطرنشان کرديم که پيروزی مبار

الستيک البرز در گرو اعمال قدرت متحد و سازمان يافته شورايی عليه 
گفتيم که راه اعمال قدرت تصرف کارخانه، اخراج سرمايه . سرمايه است

داران و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و توليد توسط شورای ضدسرمايه 
. جا بايد آغاز کرددر چند مقاله تشريح کرديم که از ک. داری کارگران است

برای جمع آوری قدرت و اعمال آن . چگونه بايد دست به کار تشکيل شورا شد
ً سراغ ھمزنجيران . عليه سرمايه به چه کارھايی نياز است چرا بايد حتما

خويش در ھمه کارخانه ھای درمعرض تعطيل و سراغ ھمسرنوشتان خود در 
و از ورای تشريح جوانب  ما تأکيد کرديم. ھمه مراکز کار و توليد برويم

مختلف کار اين تأکيد خويش را تکرار کرديم که بدون سازمانيابی شورايی 
ضدسرمايه داری، بدون جلب حمايت وسيع ھمزنجيران، بدون فراھم آوردن 
قدرت متحد طبقاتی و بدون اعمال اين قدرت عليه سرمايه و سرمايه داران و 

در آن زمان . اه ھيچ موفقيتی باشيمدولت سرمايه داری نمی توانيم چشم به ر
بسياری ھا ھياھو کردند و تغيير شکل مالکيت کارخانه را پيروزی عظيم 
مبارزات کارگران قلمداد کردند، جنجالی که به نظر ما جز توھم آفرينی و 

اکنون چند ماه از . گمراه سازی کارگران ھيچ معنا و محتوای ديگری نداشت
سرمايه . ل اين مدت کارخانه راه افتاده استدر طو. آن تاريخ گذشته است

ھر کدام از اين ھا به سياق . داران دولتی زمام امور را به دست گرفته اند
و حال را  گذشتگان خود ارقام کالنی از اضافه ارزش ھای توليد شده سابق

ھمه اين حوادث روی داده، اما دستمزدھای کارگران . نصيب خود ساخته اند
شمار زيادی از کارگران به تدريج توسط . نشده است ھمچنان پرداخت

سرمايه داران جديد دولتی کوشيدند تا در . کارفرمايان دولتی اخراج شده اند
عده زيادی از کارگران را به راحتی و . صفوف متحد کارگران شکاف اندازند

ھيچ کدام از مطالبات واقعی . بدون مقاومت مؤثر ھمزنجيرانشان اخراج کردند
کارخانه داير است و عده ای کار می . گران به درستی محقق نشده استکار
اما ھدف مبارزه کارگران نه کار بدون دستمزد بلکه تضمين کامل . کنند

اشتغال خويش توأم با دستمزد قابل قبول و پرداخت به موقع حقوق ھا بود، 
ايه با ھمه اين ھا، سرم. خواست ھايی که ھيچ کدام جامه عمل نپوشيده است

آنان گام به گام توطئه می چينند، گام به گام . داران بازھم دست بردار نيستند
اخراج ھمسرنوشتان ما را . صفوف کارگران را بيشتر متالشی می سازند

ھر گونه احساس امنيت در باره ادامه اشتغال را از آنان سلب . ادامه می دھند
يه کارگران را به صورت آنان تمامی نيات پليد سودجويانه خود عل. می کنند

با کاردانی و . برنامه ريزی شده و با قدرت به اجرا نھاده اند و می گذارند
آگاھی، گام به گام کارگران را به سراشيب ضعف و فروماندگی و از دست 

آنان ھمه . دادن توان پيشين پيکار، سوق داده اند و ھرچه بيشتر سوق می دھند
ما بايد به يمن تجارب ساليان . اند و می آورند اين بالھا را سر کارگران آورده

دراز خود، به يمن يک قرن مبارزه طبقه خود در ايران، به يمن چند قرن 

مبارزه توده ھای طبقه مان در جھان، به يمن ھمه اين ھا آموخته باشيم که 
تحقق ھر سطح مطالبات و انتظاراتمان، حتی نازل ترين خواسته ھای مان، 

فروش نيروی کارمان، حتی اين امکان که سرمايه داران ما را حتی حق ادامه 
با تمامی توحش استثمار کنند و در قبال آن فقط زنده بمانيم تا شديدتر و شديدتر 
استثمار شويم، حتی برای اين که تعرض وحشيانه سرمايه داران عليه کاھش 

از اين  مستمر دستمزدھای واقعی خود را دفع کنيم، آری برای تحقق ھر کدام
نازل ترين و بی مقدارترين مطالبات خويش ھم جز به کارگرفتن قدرت متحد 

تاريخ نظام . طبقاتی مان ھيچ راھی و ھيچ سالح ديگری در اختيار نداريم
سرمايه داری از ھمان آغاز موجوديت اش تا ھر زمان که باقی باشد، تاريخ 

سرمايه . ا استيک جنگ طبقاتی اجباری بدون قابل تعطيل در سراسر دني
رشد سرمايه در گرو استثمار ھر چه . حاصل کار و استثمار ما است

ادامه حيات سرمايه موکول به تشديد ھر چه سھمگين تر و . مرگبارتر ما است
ھر لایر افزايش سود سرمايه نيازمند يک . گسترده تر توده ھای طبقه ما است

چه سرمايه بيشتر  ھر. لایر تنزل سطح معيشت و امکانات زندگی ما است
ھر چه سرمايه فربه تر می شود ما . رشد می کند ما عميق تر نابود می شويم

ھر چه سرمايه شاداب تر می . بسيار ھولناک تر ضعيف و فرسوده می شويم
ھرچه سرمايه نيرومندتر می شود ما . شود ما رنجورتر و مردنی تر می شويم

رابطه ما با سرمايه و . يممنکوب تر و مقھورتر و شکست خورده تر می شو
نظام بردگی مزدی و دولت سرمايه داری دقيقاً و بدون ھيچ کم و کاست چنين 

در چنين مناسباتی و در متن چنين رابطه ای ميان طبقه ما وطبقه . است
سرمايه دار، مثل روز روش است که با خواھش و التماس، با عريضه 

يين کننده ما عليه سرمايه نباشد، نويسی، با مبارزاتی که مظھر اعمال قدرت تع
با گفتگوھايی که بر سکوی قدرت متحد سرنوشت ساز ما عليه سرمايه 
صورت نگيرد، با وعده و وعيدھايی که قدرت طبقاتی ما ضامن تحقق آن ھا 

به ھمين . نباشد، آری با ھيچ کدام از اين ھا ھيچ کاری به پيش برده نمی شود
به نظر ما . الستيک البرز خوب نگاه کنيم تاريخ دو ساله مبارزات خود در

درس ھای بسيار پرباری برای ادامه پيکار در آينده می توان از درون آن 
. ما حدود دو سال اشکال مختلفی از مبارزه را آزمايش کرديم. بيرون کشيد

تحصن، راه بندان، مقاومت در مقابل نيروھای سرکوب، بردن اعتراضات 
تا اينجا بسيار . ان و نوع اين کارھا را انجام داديمخود به ميان ھمزنجيرانم

شفاف به سرمايه داران و دولت آن ھا نشان داديم که دست بردار نيستيم و 
آماده ايم تا برای گرفتن دستمزدھای معوقه و تضمين اشتغال خويش به مبارزه 

ن اين يک نقطه قوت بسيار مھم و تعيين کننده بود، اما برد تعيي. ادامه دھيم
کنندگی و اثرگذاری آن نيز نمی توانست از حدود تدارک و آمادگی و وسعت 

ما فقط نشان می داديم که حاضر به تسليم نيستيم و . پيکار روز ما خارج باشد
دولت سرمايه داری . خواستار ادامه کار کارخانه و پرداخت دستمزدھا ھستيم

از جمله . ھايی شد در برابر ھمين سطح از مبارزات ما حاضر به عقب نشينی
اين که تغيير شکل مالکيت کارخانه را پيش کشد و ما را به احتمال ادامه کار 
شرکت و پرداخت دستمزدھا اميدوار سازد و از اين طريق موج مبارزات 

دولت سرمايه در راستای تضمين منافع طبقه اش . روز ما را به عقب راند
بارزات ما مقاومت کرد و ھيچ ماه ھا در مقابل م. بسيار آگاھانه عمل کرد

در طول اين مدت به سرمايه داران خصوصی کارخانه به اندازه . پاسخی نداد
کافی فرصت داد تا سرمايه ھای خود را با فراغ بال به حوزه ھای پرسودتر 

. دنيايی از حاصل کار و استثمار ما را رھسپار کشور چين کنند. منتقل کنند
الستيک تأسيس کنند و با استثمار جنايتکارانه  در آنجا کارخانه عظيم توليد

نيروی کار شبه رايگان ھمزنجيران چينی ما رود عظيم اضافه ارزش ھايشان 
دولت سرمايه به آن ھا فرصت داد تا در اين . را ھرچه پرخروش تر سازند

فاصله حتی دستمزدھای شش ماھه ما را ھم به کوه سرمايه ھای در حال 
سرمايه داران . د و خيلی کارھای ديگر را ھم انجام دھندانتقالشان اضافه کنن

در پرتو حمايت دولت خويش و برنامه ريزی ھای سنجيده خود و دولتشان 
ھمه اين کارھا را کردند و ما در اين مدت فقط بر خواست پرداخت دستمزد و 
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ما برای رسيدن به اين ھدف ھا ھم مطلقاً دست به . تضمين اشتغال پای فشرديم
در چنين شرايطی . اعمال قدرت واقعی و مؤثر و تعيين کننده نشديم کار

صرف اعتصاب و تحصن و ايستادگی در مقابل يورش نيروی سرکوب اصالً 
اعتصاب . دليل آن ھم بسيار روشن است. برای پيروزی ما کفايت نمی کرد

ھيچ لطمه ای به آنان نمی زد، زيرا آنان خود خواستار تعطيل کارخانه و 
ما بايد در ھمين زمان سرمايه . ال سرمايه ھای خود به جای ديگر بودندانتق

داران را اخراج می کرديم، بايد از انتقال سرمايه ھا به چين و ھر حوزه ديگر 
سرمايه گذاری جلوگيری به عمل می آورديم، بايد کارخانه را از دست 

ا به دست می سرمايه داران خارج می کرديم و برنامه ريزی کار و توليد آن ر
بايد حمايت . برای انجام اين کارھا بايد دنيايی تدارک می ديدم. گرفتيم

کارگران ھمه کارخانه ھای ديگر درمعرض تعطيل و کل کارگران ايران را 
بايد . بايد شورای ضدسرمايه داری خود را سازمان می داديم. جلب می کرديم

تاختن ھا قدرت خود را  به کمک ھمه اين تدارکات و برنامه ريزی ھا و پيش
ما اين کارھا را . عليه سرمايه داران و نظام سرمايه داری به ميدان می کشيديم

دولت . نکرديم و به صرف مقاومت در مقابل تعطيل کارخانه اکتفا کرديم
سرمايه تا جايی در مقابل مبارزات ما عقب نشست که قدرت ما او را مجبور 

پيش کشيدن . قب نشينی ھمان بود که ديديماين ميزان ع. به اين کار می کرد
تغيير مالکيت کارخانه، طراحی ترفندھای تازه، دادن وعده پرداخت دستمزدھا 
در آينده و ايجاد اميد کاذب برای ادامه اشتغال ما کل محتوای برنامه ريزی 

ما در دوره نخست پيکار از فرصت استفاده نکرديم و آنچه را . جديد دولت بود
. به ھمين دليل قادر به پيشروی بيشتر نشديم . اره شد انجام نداديمباالتر اش

صرف انتقال مالکيت کارخانه را که ھيچ ارزشی . عمالً مجبور به تسليم شديم
. نداشت و ھيچ گرھی از معضالت ما را نمی گشود پيروزی به حساب آورديم

ی شورايی ما به دليل فقدان آمادگی و تدارک الزم، به دليل عدم سازمانياب

ضدسرمايه داری خويش، به دليل فروماندگی درجلب حمايت ھمزنجيران، به 
دليل عدم آگاھی الزم به چگونگی پيشبرد مبارزات به ورطه ضعف 

شروع به کار کرديم و به اين ترتيب دور . وعده ھا را باور کرديم. فروغلتيديم
ای ديگر مبارزه تحصن و راه بندان و شکل ھ. اول مبارزات ما به پايان رسيد

سرمايه داران و . جای خود را به کارکردن و انتظار کشيدن و مانند اين ھا داد
دولت آن ھا که تا اينجا خوب پيش رفته بودند دوره جديدی را بر پايه فتوحات 

آنان شروع به . سابق خود در تقابل با ما و انتظارات ما آغاز کردند
. را که وعده کرده بودند نپرداختند دستمزدھا. بيکارسازی تدريجی ما کردند

نوميدی از ادامه مبارزه را بر فضای فکر . صفوف ما را کم کم ازھم گسيختند
نتيجه مستقيم اين . و زندگی و مراودات ميان ما و ھمزنجيرانمان حاکم کردند

بازھم ماه ھا است که دستمزد خويش را . روند وضعی است که االن داريم
دام در معرض اخراج ھستيم و ھمه مصائب و بدبختی م. دريافت نکرده ايم

ما بازھم توصيه و تأکيد می کنيم که بايد . ھای سابق را با خود حمل می کنيم
بايد خود را شورايی و ضدسرمايه داری سازمان . کارخانه را تصرف کنيم

بايد سراغ ھمزنجيران خويش در ھمه مراکز کار و توليد و نيز . دھيم
بايد جنبش تصرف کارخانه ھا و اداره مراکز کار و . برويمکارگران بيکار 

بايد با راه انداختن . توليد توسط شوراھای ضدسرمايه داری را به راه اندازيم
اين جنبش و سازمان دادن قدرت متحد طبقاتی خود سرمايه داران و دولت آن 

   .ھا را مجبور به قبول خواسته ھای خود کنيم

  جاد تشکل کارگریکميته ھماھنگی برای اي
 ١٣٨٨ارديبھشت  ٢٨

  
 ماه اخير ۴کارگر چينی کرد در  ٧١٠خراج ا

کارخانه چينی کرد کرمانشاه از ماه بھمن سال 
. کارگر را اخراج کرده است ٧١٠پيش تا کنون 

نفر از اين کارگران در ھمين روزھای  ١١٠
سرمايه دار . اخير حکم اخراج دريافت کرده اند

غال اين کارگران را به صاحب شرکت ادامه اشت
کاھش چشمگير دستمزدھا و تن دادن به ساعات 
طوالنی اضافه کاری بدون ھيچ دستمزد 

کارگران اعالم کرده اند که . مشروط کرده است

حاضر به تحمل چنين شرايط ننگين و خفت 
سرمايه داران تالش کرده اند تا . باری نيستند

 بيکارشدگان قبلی کارخانه را به پذيرش اين
 ١٣٠شرايط مجبور سازند و آنان را به جای 
توطئه . کارگر در حال اخراج به کار بگمارند

 کارفرما با مقاومت ھمه کارگران رو به رو شده
و ھيچ کس حاضر به قبول دستمزد کمتر و 

کارگران . اضافه کاری بدون دستمزد نشده است

ھمراه با رد شرايط جنايتکارانه صاحبان 
. ويش اعتراض کرده اندسرمايه به اخراج خ

  . آنان خواستار تضمين اشتغال خود ھستند

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٣٠

 
 سه ماه کار بدون مزد در کارخانه قفل ايران

سرمايه دار صاحب کارخانه قفل ايران سه ماه 
اين . دستمزد کارگران را مصادره کرده است

نفر آن ھا به  ۴٠کارگر دارد که  ٨٠کارخانه 
نفر ديگر به شکل  ۴٠و » رسمی« صورت 

سرمايه دار تصميم . قراردادی استثمار می شوند
کارگر رسمی را نيز به  ۴٠گرفته است که 

سرنوشت ھمزنجيران قراردادی آن ھا محکوم 
و توطئه ھا  او برای اين کار نقشه کشيده. کند

گام نخست را مصادره . تدارک ديده است
رگران برای ماه ھای طوالنی دستمزدھای کا

گام بعدی وی اخطار به . انتخاب کرده است
کارگران رسمی است که ادامه اشتغال و دريافت 
دستمزد آنان در گرو رضايت به استثمار به 

کارخانه قفل ايران با . شيوه رايج قراردادی است
کارگر را  ٨٠. ھيچ مشکل مالی مواجه نيست

کند، به يمن ھر چه وحشيانه تر استثمار می 
استثمار جنايتکارانه اين کارگران باالترين 
ميزان قفل را توليد می کند، از بازار فروش 
وسيع برخوردار است و سودھای بسيار سرشار 

سرمايه دار با ھمه اين ھا ناخشنود . می برد

اشتھای او به اضافه ارزش ھای بسيار . است
انبوه تر سيری ناپذير است، اشتھای سيری 

بلعيدن تمامی ھست و نيست  ری که فقطناپذي
شمار ھر چه بيشتری از کارگران می تواند آن 

  . را ارضا کند

  ايلنا : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٣٠
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 کارگر را اخراج می کند ۶٠٠٠بيش از  HPتراست 
پيش بينی کرده است که  HPتراست صنعتی 

کاھش % ۵ارقام سودش در سال جاری شايد 
تراست بالفاصله  سرمايه داران صاحب. يابد

اعالم کرده اند که اين کاھش را از طريق 
کارگر و پرتاب اين کارگران به  ۶۴٠٠اخراج 

جبران خواھند  دوزخ سياه بيکاری و گرسنگی

يکی از عظيم ترين انحصارات توليد  HP. کرد
. کننده انواع محصوالت کامپيوتری در دنيا است
به سرمايه داران کاھش سود شرکت را با توجه 

کاھش بھای سھام آن در اوراق بورس پيش بينی 
آنان به محض مشاھده لغزش رو به . کرده اند

نزول بھای سھام فرمان اخراج وسيع کارگران 
   .را صادر کرده اند

   ٢٠٠٩مه 

  

  

 دولت ژاپن کارگران خارجی را اخراج می کند
کارگران خارجی در سراسر دنيای سرمايه 

کارگران ديگر  لعنت خورده تر از داری داغ
برای فروش نيروی کار در انتھای صف . ھستند

نيروی کارشان ارزان تر از ھمه . قرار دارند
ھنگامی موفق به . خريد و فروش می شود

فروش نيروی کارشان می شوند که با تحمل 
نازل ترين بھا موجب بيکاری شماری از 

پروانه حيات آنان در . ھمزنجيران خويش شوند
ا زمانی اعتبار دارد که رقابت ھر کشور فقط ت

نيروی کار را ھر چه بيشتر کنند و بھای نيروی 
کار ھمسرنوشتان خويش را در راستای حرص 
. و آز سيری ناپذير صاحبان سرمايه کاھش دھند

کارگران خارجی ھنگام بيکارسازی ھا اولين 

سرنوشت اين گروه از بردگان . قربانيان ھستند
. تفاوت ھايی دارد مزدی در مناطق مختلف دنيا

آنچه با کارگران افغان در جھنم سرمايه داری 
ايران می شود از ھمه رقت بارتر و فاجعه 
آميزتر است، ھمان طور که وضع کل بردگان 
مزدی ايران از بسياری جاھای ديگر دنيا 

در بخش ھايی از جھان که . ھولناک تر است
جنبش کارگری روزی روزگاری بخشی از 

بر نظام سرمايه داری تحميل حقوق خود را 
کرده است اين کارگران نيز بھتر از جاھای 

ژاپن در زمره اين . ديگر زندگی می کنند
در اينجا استثمار نيروی کار به . کشورھا نيست

کثيف ترين و تبھکارانه ترين شکل سربازخانه 

وضعيت کارگران خارجی . ای انجام می گيرد
تر و  در اينجا نيز به ھمين قياس دردناک

اين روزھا زمان در به . غيرانسانی تر است
دری و اخراج و لغو پروانه حيات اين بخش 
کارگران در اين حوزه تمرکز افسانه ای سرمايه 

دولت ژاپن اعالم کرده است که به . ھا است
نيروی کار اين کارگران نيازی نيست و بر 
ھمين اساس ھيچ دليلی برای ادامه حيات آنان در 

  .وجود ندارداين ديار 

  ٢٠٠٩مه 

  

  

 قزوين» سپهر الکتريک«بيکارسازی در 
سرمايه دار صاحب کارخانه سپھر الکتريک در 

او می . کارگر را اخراج کرده است ١٧٠قزوين 
گويد به اين کارگران نياز ندارد اما اگر 
کارگران حاضر به فروش ارزان تر نيروی کار 
خود و تحمل ساعات طوالنی اضافه کاری بدون 

يچ دستمزد شوند وجود آنان بسيار بسيار ھ

سرمايه دار با طرح صريح !! ضروری است
کارگر کارخانه اخطار  ١٧٠اين موضوع به 

کرده است که ميان بيکاری در يک سو و کاھش 
مزدھا و اضافه کاری بدون مزد در سوی ديگر 

که اين  او اضافه کرده. يکی را انتخاب کنند
رگران در جامعه حق بسيار بديھی کا انتخاب

سرمايه داری ماالمال از حقوق کارگری ايران 
  !!!است

  ٨٨ارديبھشت  ٣٠

  

  

 اعتصاب دو باره کارگران بندر گوتنبرگ سوئد
بندر شھر گوتنبرگ سوئد  ۴کارگران بخش 

اعتصاب در روز . دوباره اعتصاب کردند
در اين روز . ماه مه رخ داد ١١دوشنبه 

ساعت در  ٢کارگران حوزه بارانداز برای 
فاصله ميان ھفت و نيم تا نه و نيم صبح به طور 

با . متحد و دسته جمعی دست از کار کشيدند
تمام فعاليت ھای بخش  شروع اعتصاب

باراندازی تعطيل شد و ھر نوع حمل و نقل کاال 
ھدف اعتصاب نمايش قدرت . متوقف گرديد

جمعی و آمادگی کارگران برای خنثی ساختن 
. ی سرمايه داران اعالم شدھر توطئه ضدکارگر

پيشينه ماجرا به اعتصاب ماه آوريل کارگران 
در آن ھنگام توده ھای کارگر . بازمی گشت

شاغل در اين بخش عليه توطئه مشترک اتحاديه 
 ١٣٠کارگری و سرمايه داران در مورد اخراج 

. تن از ھمزنجيران آن ھا دست به اعتصاب زدند
ميان سازمان  کارگران خواستار مذاکره مستقيم

محلی خود با صاحبان سرمايه برای جلوگيری 
نفر بودند در حالی که بخش  ١٣٠از اخراج اين 

حمل و نقل اتحاديه سراسری کارگران سوئد 
)LO ( و کارفرمايان در مذاکرات مشترک خود

اجرای احکام اخراج کارگران را دنبال می 
بندر  ۴واضح تر بگوييم، کارگران بخش . کردند
ه آوريل به دو دليل مشخص وارد اعتصاب در ما
اوالً به اخراج ھمسرنوشتان خود . شدند

ً بخش حمل و نقل. اعتراض داشتند را  LO ثانيا
نماينده خود نمی دانستند، اين اتحاديه ھا را 
ابزار کار سرمايه داران تلقی می کردند و 
خواستار دخالت مستقيم تمام کارگران در مذاکره 

. در رو با سرمايه داران می شدندقدرتمندانه رو 

اعتصاب ماه آوريل با اين اھداف روی داد و 
کارگران با کنار گذاشتن اتحاديه، قدرت واقعی 
. خود را در مقابل کارفرمايان به صف کردند

در چنين وضعی صاحبان سرمايه سخت به 
دست و پا افتادند و کوشيدند تا از طريق استخدام 

کت اعتراضی عناصر اعتصاب شکن با حر
به  مستقل کارگران مقابله کنند و اعتصاب را

اين توطئه در آن زمان به . شکست بکشانند
کارگران بسيار بموقع، با . نتيجه نرسيد

ھوشياری و درايت کافی و به کمک دخالتگری 
وسيع ھمگانی خود ترفند کارفرمايان را کشف و 

آنان با صدای بلند . آن را در نطفه خفه کردند
م کردند که مجال اجرای چنين ترفندھای اعال

کارگران . پليدی را به سرمايه داران نخواھند داد
ماه  ١٢اعتصاب روز . به اين نيز اکتفا نکردند
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ً از ھمان زمان عليه اقدام شنيع  مه را نيز دقيقا
آنان . کارفرمايان در دستور کار خود گذاشتند

ساعت چرخ کار را از چرخش  ٢در اين روز 
ند تا به سرمايه داران اخطار کنند که ھر انداخت

ترفندی را با قدرت متحد کارگری پاسخ خواھند 
بندر  ۴بر اساس اطالع، کارگران بخش . داد

 punktstrejkگوتنبرگ چھار اعتصاب محلی 
ديگر را نيز در ھمين ماه برنامه ريزی کرده 

تاريخ اين اعتصاب ھا ھنوز اعالم نشده . اند
  . است

  ٢٠٠٩مه 

  

 صوصی سازی داروخانه ها در سوئدخ
 ٣دولت سوئد اعالم کرده است که از ھر 

داروخانه دوتای آن ھا را به سرمايه داران 
احزاب ائتالفی . خصوصی واگذار خواھد کرد

بخش راست تر پارلمان و طبقه سرمايه دار 
سوئد اين تصميم را درست در ھمان روزھايی 

ھای  اتخاذ می کنند که طرح دولتی کردن بخش
وسيعی از صنايع و مؤسسات مالی تحت 
مالکيت تراست ھای خصوصی سرمايه داری 
به عنوان يک راھکار مقابله با طغيان موج 
بحران چه در سوئد و چه در ساير نقاط دنيا 

در چنين . موضوع بحث روز بوده است
شرايطی اين سؤال پيش می آيد که چه شده 
ر است؟ چرا احزاب طيف راست تر سرمايه د

اين مورد تصميم گرفته اند که به جای دولتی 
کردن مؤسسات خصوصی، سرمايه ھای دولتی 
. را خصوصی کنند؟ پاسخ سؤال ساده است

سرمايه خود تاريخاً در بند بند وجودش اين پاسخ 
بلکه در قالب يک دنيا  را نه فقط بيان کرده

توحش و جنايت و با به کارگيری تمامی 
ی و فکری و فرھنگی و زرادخانه ھای تسليحات

مرامی و ھمه نوعی اش بر ھست و نيست توده 
دولت . ھای کارگر دنيا شليک نموده است

سرمايه داری در موقعيت کنونی و ھنگام توفانی 
شدن بحران سرمايه شمار زيادی از تراست ھا 
ً به حيطه  و مؤسسات صنعتی و مالی را عجالتا
نظارت و حتی مالکيت خود فرا می خواند، 
ً به اين خاطر که کل بار بحران آن ھا را  صرفا
بر ته مانده ھای محقر معيشتی طبقه کارگر بار 
سازد، تا نان و دارو و آموزش و مھد کودک و 
ھر نوع امکانات رفاھی و اجتماعی کارگران را 

در آستان سودآوری اين سرمايه ھا سالخی کند، 
تا روزگار سياه توده ھای کارگر را بازھم سياه 

دولت سرمايه داری درست در ھمين . ر کندت
شرايط بخش ھايی از سرمايه را که به رغم 
بحران از سودآوری باال برخوردار ھستند تند و 

داروخانه ھا و صنايع . تند خصوصی می کند
ً از دسته اخيرند نظام سرمايه . دارويی عموما

داری در ھمان حال که خانه ميلياردھا کارگر را 
خانه بيماری ھا و بيمارشدن ھا ويران می سازد 
اين امر به نوبه خود سودآور . را آباد می کند

بودن سرمايه ھای بخش داروسازی يا فروش 
دارو را حتی در بحبوحه وقوع بحران ھای حاد 

ً زيادی تضمين می کند درھمان . تا حدود نسبتا
سوئد سود ساالنه دولت سرمايه داری از فروش 

ميليارد کرون سر  ٣١دارو در ھر سال به رقم 
دولت سرمايه داری با خصوصی . می زند

کل اين سود % ۶۵کردن داروخانه ھا بيش از 
عظيم را يکجا به سرمايه داران خصوصی 

مسئله اما به ھمين جا ختم نمی . پيشکش می کند
يک دستاورد مبارزات دوره ھای دور . شود

طبقه کارگر اروپا اين بوده است که اجبار 
دارو از سوی مشتريان سقفی  پرداخت بھای
کارگری که در طول سال بھای . داشته است

احتياجات دارويی او از اين سقف عبور می 
اين حق را داشته است که از پرداخت اين  کرده

تا سه دھه قبل اين سقف بسيار . بھا معاف شود
پايين بود و ھر کارگر در طول يک سال سھم به 

ا پرداخت می مراتب کمتری از قيمت داروھا ر
از آن تاريخ به بعد اين سقف به آسمان . کرد

رفت، آن گونه که به ندرت کارگری مشمول 

دريافت سوبسيدھای دولتی تخفيف بھای دارو 
طرح خصوصی سازی داروخانه ھا . می شد

مقدمات برداشتن کامل اين سقف را نيز فراھم 
مسئله سومی نيز وجود دارد که اھميت . می کند

. سرمايه از دوتای اول کمتر نيست آن ھا برای
با خصوصی شدن داروخانه ھا قيمت داروھا 
ً فوران خواھد کرد، چنان که در کشور  حتما
نروژ به محض وقوع اين رويداد قيمت دارو به 

اين . گونه ای بسيار چشمگير رو به اوج رفت
امر به نوبه خود دستمزدھای واقعی کارگران را 

ر عوض به افزايش زير فشار قرار می دھد و د
سرمايه . سود سرمايه داران بسيار کمک می کند

داران خصوصی مالکان آينده داروخانه ھا نه 
ميليارد کرون سود فعلی دولت  ٣١رقم  ۶۵%

ميليارد کرون  ٣١بلکه بسيار بيشتر از کل اين 
در يک کالم، . سود نصيب خود خواھند ساخت

يش ھمه چيز دنيای سرمايه داری بر محور افزا
ھرچه بيشتر سود سرمايه داران و کاھش بی حد 
و حصر بھای واقعی نيروی کار و امکانات 

ھا  کارخانه. زندگی توده ھای کارگر می چرخد
و مراکز کار و مؤسسات مالی را دولتی می 
کنند تا زندگی کارگران را بيش از پيش در 
. کوره سوداندوزی سرمايه ھا ذوب نمايند

خصوصی می کنند تا  سرمايه ھای دولتی را
به شريان  آخرين قطره ھای خون کارگران را

 . حيات سرمايه تزريق کنند

  ٢٠٠٩مه 

  

 با موفقيت به پايان رسيد خودرو اعتصاب کارگران ايران
کارگران ايران خودرو موفق شدند  ھفته گذشته

مونتاژ آغاز شد و   که از سالن با اعتصاب خود
با اعتصاب ادامه و ) بدنه(درسالن شاتل 

ھای پرس خاتمه يافت به  لن کارگران سا
ھای فوری خود که پرداخت  خواست

حقوق آکورد و رکورد (ه افتاد دستمزدھای عقب
از  انو تبديل وضعيت کارگر) هتوليد سال گذشت

ی خود شرکت دبه قراردا) پيمانکاری( ی پيکيج
مديريت جديد شرکت  .برسند ،خودرو بود ايران
ا از پرداخت رکورد و آکورد خودرو ابتد ايران

کرد و حقوق فروردين کارگران  خوداری
وقتی با اعتراض کارگران او . راعقب انداخت

ھا را پرداخت کرد تا از  حقوق دشرو ه روب
ولی  .اعتراضات جلوگيری کند شگستر

انتظار و زمان صبر  که کارگران اعالم کردند
برای رسيدن به  کارگران. به پايان رسيده است

 .کردند ھای خود اعتصاب را انتخاب استخو
 وقتی شروع اعتصاب برای مديران ايران

 ١۵٠شد چند ساعت بعد  خودرو جدی
 کردند، ھزارتومان به حساب کارگران واريز

نکرد بلکه از  ولی اعتصاب نه تنھا فروکش
به سالن شاتل رسيد و خطوط توليد  ژسالن مونتا

ود که شب نرسيده ب ھنوز ساعت به .دشمتوقف 

تمام حق رکورد به حساب کارگران واريز 
  .گرديد

خطوط توليد  تمام کارگران پيمانکاریھمچنين، 
 ھای شرکت پوشش خودرو از زير در ايران

و قراردادی خود شرکت  می آيندپيمانکاری در 
 ارديبھشت ١٢ در روز .شوند خودرو می ايران
 توجه به دستگيری صدھا یوزير صنايع ب وقتی

در روز جھانی کارگر با در ورزشگاه کارگر 
، برگزار می کرد آزادی مراسم روز کارگر را

کارگران  .آماج موج اعتراض کارگران واقع شد
آنان . وزير دروعگو استعفا: فرياد می زدند
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 .دادن به قراردادھای موقت بودند خواستار پايان
در آنجا اعالم کرد که روی قول وزير صنايع 

که  گفتمديران تحت پوشش  خود ايستاده و به
از بخشی از کارگران را قبل از انتخابات 

 ازپس . پيمانکاری به قراردادی تبديل کنند
مديريت جديد اسامی چند  ،اين بخشنامه صدور

اين بخشنامه بودند  مشمولکه را ھزار نفر 

اسامی کارگران پرس تحت اما . کرد اعالم
می ديده ن ليستپوشش پيمانکاری جی پی آی در 

کارگران پرس خطوط  واقعه،بعد از اين  .شد
مديريت تجمع  توليد را متوقف کرده و جلو دفتر

ھای صبح و عصر  اعتصاب در شيفت .نمودند
 نرسيده بود ادامه يافت ولی ھنوز به شيفت شب

اين  مشمولمديريت اعالم کرد ھمه کارگران  که

ديگربرای  ويک موفقيت .بخشنامه خواھند شد 
   .خودرو رقم خورد رانکارگران اي

   »خودروکار«نقل از 

   ٨٨ارديبھشت  ٢٨

 
و نمايش قدرت » قارچ نمونه«ماه دستمزد کارگران  ۶تعويق 

 سرمايه دار
سرمايه دار صاحب کارخانه قارچ نمونه 

ماھه کل کارگران را مصادره  ۶دستمزدھای 
. کرده است و از پرداخت آن ھا سر باز می زند

م سال ھای اخير با باالترين اين کارخانه در تما
کارگران با . ظرفيت توليد کار می کرده است
سطح توليد . حداکثر شدت استثمار می شده اند

. باال، بازار فروش بسيار پررونق بوده است
سرمايه دار با ھمه اين ھا بازھم به مصادره 
دستمزد کارگران پرداخته است، جنايتی که با 

آنان . شده استاعتراض شديد کارگران مواجه 
. خواستار پرداخت فوری مطالباتشان شده اند

پاسخ صاحبان سرمايه به تقاضای کارگران 

او به محض مشاھده . بسيار قابل توجه است
اعتراض کارگران يک آگھی استخدام نيروی 

سرمايه . کار در روزنامه ھا منتشر کرده است
. دار قصد استخدام ھيچ کارگری را نداشته است

 مايش قدرت خود می خواسته استاو با ن
. کارگران معترض را دچار رعب و وحشت کند

فردای روز انتشار آگھی، عده زيادی کارگر در 
در اين . مقابل ساختمان کارخانه اجتماع می کنند

ھنگام سرمايه دار جنايتکار با انگشت دست 
خود صفوف کارگران متقاضی کار را به 

انه نشان ھمزنجيران معترض آن ھا در کارخ
. ببينيد کارگر فراوان است: می دھد و می گويد

اگر به اصرار خود برای گرفتن دستمزدھا ادامه 
دھيد شما را اخراج و اين کارگران را به جای 

سخن سرمايه دار اين !! شما استخدام می کنم
است که کارگران بايد بدون دستمزد کار کنند 
وگرنه، در صورت اعتراض، کسان ديگری را 

ه زير فشار فقر و فالکت حاضرند ماه ھا بدون ک
ً به اميد دريافت آن در آينده  حقوق و صرفا

نامعلوم در بدترين شرايط کار کنند، جايگزين 
   .آنان خواھد ساخت

  ايلنا: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٢٨

  
 کارگران کارخانه ارس انتخابات را تحريم می کنند

که کارگران کارخنه ارس تبريز اعالم کردند 
انتخابات جاری رئيس جمھوری را تحريم می 

: يکی از کارگران در اين مورد می گويد. کنند
در انتخابات تحت ھيچ شرايطی شرکت نمی « 
چه کسی می خواھد و می تواند بيشتر و . کنيم

بھتر از احمدی نژاد وعده ھای دروغ تحويل آدم 
نتيجه سياست انتقال پول نفت او بر سر  ھا دھد؟
ای ما، بيکارسازی ھای عظيم تر، فقر سفره ھ

کشنده تر و شرمندگی و خفت مرگبارتر ما در 
مقابل چشمان منتظر نان کودکان و افراد خانواده 

سال جز اضافه  ٣٠دولت ھا در اين . مان بود
کردن دردھا و فقر و تشديد گرسنگی ما ھيچ 

چرا بايد ما در انتخابات . کار ديگری نکرده اند
ان ھر کسی را که می خواھند به شرکت کنيم؟ آن

سر کار می آورند و در اين ميان ما را فقط 
ملعبه دست و آلت توجيه دغلکارھای خود می 

ما به ھيچ وجه در انتخابات شرکت نمی . کنند
اين حرف دل ھمه کارگران اين کارخانه . کنيم
  ». است

   ٨٨ارديبھشت  ٢٨

  

  
 اعتراض کارگران کشتارگاه مرغ سنندج .

 ١٨رگاه صنعتی مرغ پر سنندج در کشتا
کارگر  ۶٠کيلومتری شھر سنندج قرار دارد و 

 ١٢زمان استثمار کارگران . را استثمار می کند
. شب است ٨صبح تا  ٨ساعت در ھر روز از 

استثمار کارگران در مرگبارترين شرايط انجام 
محيط کار بسيار غيربھداشتی و . می گيرد

ھيچ . فرسا است مرگزا و فشار کار بسيار طاقت
نوع امکانات ايمنی در اختيار ھيچ کارگری 

شکل کار ماشين ھا به گونه ای است که . نيست

کارگران حتی برای يک لحظه نمی توانند از آن 
آنان مجبورند در حين کار و . ھا فاصله بگيرند

در حالی که ششدانگ حواس آن ھا بر روی کار 
. متمزکز است ناھار خود را صرف کنند

رگران در چنين وضعی کار می کنند و کا
استثمار می شوند و وحشيانه ترين و سھمگين 
ترين فشارھای استثمار سرمايه را تحمل می 

اما چشم آز سودجوی سرمايه داران به اين . کنند
 ۴آنان کل حقوق . اندازه ھم رضايت نمی دھد

ساعت اضافه کارگری روزانه کارگران را نيز 
ارزش ھای خود مصادره به نفع افزايش اضافه 

اقدام جنايتکارانه سرمايه دار کاسه . کرده اند
آنان . خشم کارگران را لبريز ساخته است

متحدانه دست به اعتراض زده وخواستار 
   .انصراف سرمايه دار از اين اقدام شده اند

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٢٧
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  عی و پرورشی در سراسر آلمانخدمات اجتما ھای اعتصاب در بخش
اعتصاب اين دو بخش توسط اتحاديه 

و اتحاديه تربيت و علوم  VERDIخدمات
GEW قبل از شروع . سازمان داده شد

اعتصاب، يک اعتصاب اخطاری سازمان داده 
شد و سپس از اعضای اتحاديه برای اعتصاب 

٪ با آن موافق ٩٠رای گيری شد که نزديک به 
 ٥ماه مه در  ١٥روز جمعه اعتصاب . بودند

ايالت نيدرساکسن، بادن ورتمبورگ، زارلند، 
ھولشتاين به طور ھمزمان  - ھسن و شلزويک

در فراخوان کيل از کارکنان بخش . شروع شد
سيستم کودکستانی، کمک به نوجوانان، مشاور 
خانواده و والدين خواسته شد که در اعتصاب و 

ای کيت ٣٦از . در راه پيمايی شرکت کنند
کودک را  ٣٠٠٠کيتا که  ٢٥شھرداری کيل 

به خانواده . تحت پوشش دارند کامال بسته ماندند
ھا نيز موضوع و ھدف اعتصاب به طور کتبی 

راه پيمايی از ساعت ده صبح . توضيح داده شد
به سمت اتحاديه کارفرمايان که در اين جا کمون 

دليل راه . ھا يا شھرداری محل است شروع شد
باززدن کمون ھا از مذاکره در باره پيمايی سر

البته . تعرفه مربوط به خواسته ھای بھداشتی بود
کارگران با توجه به وضعيت بد اقتصادی و 
کاھش قدرت خريد مايل به خواست افزايش 
دستمزدھا نيز بودند به ويژه کارکنانی که از 

به بعد استخدام شده اند و درآمد  ٢٠٠٥سال 
يورو  ٢٠٠٠به قبل  ساالنه برای آن ھا نسبت

اما چون قرارداد منعقد شده . کاھش يافته بود

قبلی اتحاديه با کارفرما تا پايان امسال نيز 
اعتبار دارد اين خواسته توسط اتحاديه مسکوت 
گذاشته شد تا نه توسط خود کارگران بلکه در 
پشت ميز مذاکره اتحاديه با کارفرما در پايان 

ون تی شرت اعتصابي. سال حد آن تعين شود
ھای سرخی پوشيده بودند که روی شان نوشته 

آن ھا خواھان فشار ". سازندگان آينده"شده بود 
. والدين و خانواده ھا روی کمون ھا ھستند

خانواده ھا نيز با بچه ھايشان در تظاھرات 
اعتصاب بعدی برای روز سه . شرکت کردند

شھرداری کيل . شنبه سازمان داده شد
ی ممنوع کردن اعتصاب به درخواستی را برا

دادگاه فرستاد که جواب آن روز دوشنبه اعالم 
 ٥اعتصاب در  انتظار می رود که .خواھد شد
ھزار نفر را دربرگيرد و  ٢٠تا  ١٠ايالت بين 

با برنامه ريزی برای سراسری کردن آن به 
  . ھزار نفر برسد ٢٢٠

سيستم آموزش پيش از دبستان آلمان شامل سه 
ه در مجموع به آن سيستم دوره است ک

کودکستانی روزانه و يا کيتا می گويند که 
مھد کودک برای کودکان تا سه : عبارتند از

سال و  ٦ - ٣سال، کودکستان برای کودکان 
ھورت برای کودکان دبستانی برای زمان قبل و 

اين مراکز به . بعد از شروع مدرسه در روز
طور کلی از نظر قانونی زير پوشش وزارت 

وانان قرار دارند و به طورعملی توسط کمون ج
ھا و بخشی نيز توسط مراکز کليسايی اداره می 

والدين شاغل می توانند شھريه پرداختی . شوند
. را به عنوان ماليات بردرآمد به حساب آورند

شاغالن اين بخش که به امور تربيتی اشتغال 
دارند و شغل شان دارای مدرک رسمی قابل 

ال می توانند بعد از گرفتن قبول است معمو
 سال رئال شوله و يا پايان دوره ١٠مدرک 

ساله ببينند و  ٤تا  ٢مدرسه حرفه ای يک دوره 
امکان کار برای آن ھا در . وارد بازار شوند

مھد کودک ھا، کودکستان ھا، ھورت ھا، مراکز 
نگھداری نوجوانان، مراکز مشورت خانوادگی، 

ک ھای کودکان و مراکز زندگی معلولين، کليني
برای آن ھا  ھم چنين. مدارس ابتدايی وجود دارد

امکان تحصيالت بعدی در مدارس عالی و 
دانشکده ھا برای ليسانس و فوق ليسانس و 

اما از نظر زمانی . باالتر نيز وجود دارد
در . طوالنی تر از سيستم جاری دانشگاھی است

مراکز تربيتی مذکور به کودکان در زمينه ھای 
وزيک، رقص، حرکات بدنی، ھنر، بازی ھای م

گروھی، ابتکار عمل، خواندن و تکميل زبان، 
آگاھی ھای ضروری جنسيتی، طبيعت، محيط 
زيست، مذھب، فعاليت ھای بين فرھنگی، 
رياضيات و غيره در حد کودکان آموزش داده 
می شود که اھميت اين حرفه و نقش مھم آن را 

  .در آموزش نشان می دھد

  ٢٠٠٩مه 

  

 سنديکاليسم و امواج بيکاری سازی در انگلستان
عليه بيکار سازی در صنايع  )اتحاد (» يونايت«در پی فراخوان اتحاديه 

ارديبھشت ٢٦( ٢٠٠٩مه  ١۶ سازی، ماشين آالت و فوالد، ديروز خودرو
در شھر  -شاغل و بيکار - نفر کارگر زن و مرد ٧٠٠٠بيش از  )١٣٨٨

در جلو صف . و در پايان ھمايشی برگزار کردندی کرده يبيرمنگام راه پيما
، دبير کل اسبق اتحاديه کارفرمايان صنايع و وزير لرد جونزراه پيمايان 

يکی از دو دبير کل اتحاديه ’ تونی ودلی‘پيشين تجارت شانه به شانه ی آقای 
  .يونايت حرکت می کردند

و نقل و کارگران اتحاديه حمل ‘چند سال پيش اتحاديه يونايت از ادغام دو  
ميليون نفر ٢/ ۵اتحاديه يونايت با . و اتحاديه آميکس تشکيل شد’ عمومی

از صنايع  اعمکارگران . استی انگلستان يترين تشکل سنديکا عضو بزرگ
  .توليدی و خدماتی در اتحاديه يونايت عضويت دارند

ن ، بحرادر انگلستان بنا به گستردگی بخش خدمات و مخصوصا بانک داری 
شکل بحران  به در اين کشور بيش از ھرکشور ديگری خود راسرمايه داری 
ھزار نفر به  ٢۵٠ماه اول سال جاری  در سه. داده است نشانبانکی و مالی 

مطابق آمار رسمی دولت، اکنون تعداد بيکاران به . صف بيکاران اضافه شدند
. سابقه است بیتاکنون  ١٩٨١ که از سال -ميليون نفر رسيده است٢/٢رقم 

به اين دليل که کارگر بيکار  ،بيشتر است رقماين البته تعداد واقعی بيکاران از 
فقط کارگران بيکاری که دفتر بيکاری را . تعريف می شودخاصی  به گونه

ولی کارگر بيکاری که با حقوق . امضا می کنند، بيکار محسوب می شوند

ای شرکت می کند، يا  ھای آموزش حرفه بيکاری از طرف دولت در کالس
ل مختلف دفتر بيکاری را امضا نمی کند، ولی حق بيکاری يکارگری که به دال

  .بيکاران خارج می شوند فھرستزير خط فقر دريافت می کند، از 

سازی و خورونفر کارگر در صنايع ٢٩٠٠٠در سه ماه اول سال گذشته تعداد 
در سه ماه اول . دادندشغل شان را از دست ’ اتحاديه يونايت‘ماشين آالت 

  . نفر کارگر افزايش يافت ۶٧٠٠٠به  امسال، در صنايع باال رقم بيکاری

از اين گذشته، ظاھرا برای جلوگيری از افزايش بيشتر بيکاری تعداد قابل  
سازی و ماشين آالت با دريافت خودرومالحظه ای از کارگران در صنايع 

دگمار راثبن کارگر زن بيکار . دتری کار می کنن دستمزد کمتر ساعات کوتاه
يک روز غم انگيز دوشنبه در ماه : ی می گويديشرکت کننده در راه پيما

مدير ما را به . انتظارش را نداشتم از دست دادن کارم بودکه آنچه  دسامبر
او گفت نه پول برای پرداخت دستمزد شما دارم و نه ھزينه  .دفترش صدا کرد

سال بود که در يک کارخانه توليد ٩من . ھنده بوداين گفته تکان د. ھای ديگر
بود که ممکن است عده  شايع شده. نيوم فنی کار می کردميکننده لوله ھای آلوم

ھر کسی به . ای را بيکار کنند، ولی انتظار نداشتيم که ھمه ما بيکار شويم
پيرتر از من بود غم و دردش چنان که کارگری . گونه ای واکنش نشان داد

آری با شروع بيکار . تر شد که ناگھان بغض اش ترکيد و گريه کردسنگين 
سازی ھا در دو سال گذشته، اين صحنه ھا بارھا و بارھا تکرار شده و با 

   .ادامه بيکار سازی ھا ادامه خواھد يافت
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از سوی ديگر، برای مقابله با خطر ورشکستگی بانک ھا، دولت سرمايه  
رد پوند، به ھزينه طبقه کارگر در اختيار داری انگلستان چندين صد ميليا

 یفراموش نکنيم که عمده سھام داران بانک ھا اقليت. بانک ھا گذشته است
بدين ترتيب، عده ای از . دنناچيز از کل سھام داران بانک ھا را تشکيل می دھ

سھام داران کالن در قمار روابط سرمايه داری صد ھا ميليارد پوند از دست 
فه دولت سرمايه داری بوده است که به داد اين سھام داران برسد دادند، و وظي

ھا سرنوشت غمناک ھزاران ھزار کارگر گرفتار در بحران سرمايه  تا آن
  . داری را تجربه نکنند

ندارد که اداره بانک ھای ورشکسته را  نياز یچنداننکته به عقل اين درک  
. يدنديشنيچنين چاره ای  ولی دولت سرمايه داران. دست گيرده ببايد دولت 

در ھمان برھه ای که بانک ھا . برخاستبلکه به نجات بزرگ سرمايه داران 
در ھمان  ،خاطر عملکرد فاجعه بارشان ظاھرا مورد سرزنش قرار گرفتنده ب

اچ ‘زمانی که دولت سرمايه داری بيش از صد ميليارد پوند به بانک 
به خاطر سياست  اين بانک لمدير کو درھمان زمانی که پول ريخت، ’ باس

که وزير مبنی بر اين درز کرد  یخبر ،ھای نادرست مجبور به استعفا شد
مسئول حکم قرار داد بازنشستگی زود رس آقای فرد گودوين را امضا کرده 

 ٧٠٠مبلغ ’ اچ باس‘بانک مديرکل  جناب راینامه، ب برابر با اين توافق. است
   .و مادام العمر تعيين شده بود ھزار پوند حقوق بازنشستگی ساالنه

ميليون عضو،  ست که اتحاديه يونايت، با دو و نيميی ابر متن چنين رويدادھا 
نفری  ٧٠٠٠ی يبه اتحاديه ھای ھمپالگی اش، يک راه پيما بدون فراخوان

و از دولت می  ،عليه اعتراض به بيکارسازی ھا را سازماندھی می کند
سازی و ماشين  خودروجلو از بين رفتن صنايع  خواھد از خواب بيدار شود و

آيا دولت سرمايه داری و . آالت و نابود شدن مھارت کارگران را بگيرد
که اتحاديه يونايت آگاھانه چشم و  سرمايه داران در خواب بودند، يا اين
اتحاديه يونايت نظير تمام اتحاديه ھای  ؟گوشش را به آنچه می گذشت بسته بود

به يک پايه اساسی استمرار نظام سرمايه داری، اگر ديروز نيک ديگر، به مثا

در مقابل عظيم ترين بحران ...  و وظيفه اش بی عملی، سکوتکه می دانست 
داند که  ھم خوب میاست، امروز  - ١٩٢٩بعد از بحران  - سرمايه داری

به خيابان آوردن ھفت ھزار نفر کارگر با  وظيفه اشھمچون دريچه اطمينان، 
خشم فرو خورده کارگران ريختن آب خنک بربرای  ھای سرخ قالبی پرچم
  . است

. در اول ماه می امسال حدود دو ميليون کارگر در فرانسه به خيابان ھا ريختند
ميليونی در خيابان ھای  ۵/٢اتحاديه ھای انگلستان و از جمله اتحاديه يونايت 

رگر اتومبيل سازی نفر کا١۵٠٠٠ھمين روز گذشته، . انگلستان غايب بودند
مدت  - فيات از شھرھای ترمينی امرسه در سيسيلی و بومی گلينو نزديک ناپل

جلو ساختمان  - يک سال است با دست مزد ھای فقيرانه خانه نشين شده اند
پرده ديگری از عملکرد  : مرکزی شرکت در تورين دست به تظاھرات زدند

نه اتحاديه ايتاليا در . سنديکاھا در کشور ديگری از جھان سرمايه داری
  . اتحاديه آمد و نه اين دومی سراغ اولی را گرفت ھمبستگی به سراغ

به مھار طبقه ..  .و قدرت دول سرمايه داری، از ارتش و پليس و پليس مخفی
طبقه سرمايه دار . وابسته استکارگر در درون روابط ظالمانه سرمايه داری 

اگر . ناتوان و زبون است و ضعيف ،ضد سرمايهمتحد ودر مقابل طبقه کارگر 
، کارگران تصفيه آب را فشاردھند مه برقککارگران نيروگاه ھای برق د

مه ھای کنترل کنيکی دو، کارگران ارتباطات الکتررا ببندند شيرھای آب
خواھد کل نظام سرمايه داری انگلستان از نفس  ...و ماھواره ھا را فشار دھند

با مھار کارگران درجاھای ديگر،  پالگی ھايشاتحاديه يونايت و ھم. افتاد
انگلستان و کشورھای ديگر در چھارچوب مقدرات نظام سرمايه داری، اساس 

  .تضمين می کنندنظام نکبت بار وسروری سرمايه داران را اين و پايه تداوم 

  مراد عظيمی 

  ۲۰۰۹می  ۱۷

  

  کفش ھای ارزان و دردھای پنھان
در ھر شھری . را ھمه در آلمان می شناسند "دايشمن"فروشگاه ھای کفش 

حداقل چند شعبه دارد و کفش ھايش که از نظر کيفيت نيز بد نيستند با پشتوانه 
استثمار شديد کارگران ارزان به بازار عرضه می شود و برای اکثريت 
مردمی که با توجه به فشار تورم و افزايش شديد قيمت ھا در سال ھای اخير 

قدرت خريد گاه به نصف مقدار سابق، و برای ميليون ھا  و در نتيجه کاھش
 بيکار و افزاد تحت پوشش خدمات اجتماعی که زير خط فقر يا در خط فقر

زندگی می کنند بعد از دست دوم فروشی ھا مکان نسبتا مناسبی برای خريد 
  .کفش است

ه شعبه فروش دارد ک ١٨٠٠دايشمن بزرگ ترين تاجر کفش در اروپاست و  
نفر برايش کار می کنند و در سال  ١٩.٠٠٠. شعبه آن در آلمان است ٨٠٠
و در ھمين رابطه !. را دريافت کرد نشان افتخار خدمت کارفرمای آن ٢٠٠٦

کلمنت از اعضای باالی حزب سوسيال دموکرات در تعريف از اين کارفرما 
دکتر دايشمن يک شخصيت مسحور کننده است که به مسيحيت خدمت : گفت

در ھمين چند کلمه دنيايی . می کند و افرادی مثل او را انسان کمتر می بيند
از سياست ھای ضدکارگری سوسيال دمکرات ھا تا . رمز و راز وجود دارد

نقش مذھب در کمک و ھمراھی با سرمايه در استثمار کارگران و رابطه 
  . تنگاتنگ مذھب با سيستم حاکم و کمک دوجانبه برای حفظ سيستم

دايشمن در کشور ھندوستان ساالنه سه ميليون کفش توليد می کند و قصد  
کارگران شاغل . ميليون کفش در سال برساند ١٠دارد سقف توليد خود را به 

درکارخانه بدون داشتن لباس محافظ ضد آب و کفش و چکمه مخصوص و 
ا با ماسک محافظ تنفسی، پابرھنه با انواع مواد شيميايی، نمک ھا و اسيد ھ

قابل ذکر است که برای آماده . يورو کار می کنند ٥٠دستمزد ماھيانه کمتر از 
گرم مواد شيميايی به مصرف  ٥٠٠سازی يک کيلوگرم چرم به طور متوسط 

فاضالب کارخانه که بدون رعايت اصول ايمنی در منطقه جاری . می رسد
و  رهمی شود، سبب انواع بيماری ھای پوستی و تنفسی و گوارشی و غي

اين امر در جنوب ايالت تاميل نادوی . تخريب زمين ھای کشاورزی می شود
کيلومتر  ١٦٥٠در مساحتی به وسعت . ھند به طور عادی قابل ديدن است

تاسيس شد  ١٩٧٠کارخانه چرم در اوايل دھه . کارگاه وجود دارد ٦٥٠ مربع
رخانه ھای توليد و ھمراه با آن تقاضا برای مواد شيميايی باال رفت و برای کا

سال اخير بعد از ايجاد  ٣٠طی . کننده آن تقاضا و در آمد بااليی فراھم آمد
ميليون ليتر فاضالب سمی ايجاد شده به رودخانه پاالر سرازير  ٣٠کارخانه 
بھتر است آن را . ديگر نمی شود اسم آن را رودخانه گذاشت. شده است

ه که از آب رودخانه برای دھکد ٣٠٠با اين جريان . رودخانه سم بناميم
ھزار جمعيت ساکن در آن  ٤٠زندگی، کشاورزی و غيره استفاده می کردند با 

ديگر آب آشاميدنی سالم وجود ندارد و مردم . ھا از ھستی ساقط شده اند
مجبور به خريد آب از تانکرھای توزيع کننده آب شده اند و به اين ترتيب 

قميت فقر بيشتر مردم فراھم آمده است بخش ديگر سود آوری برای سرمايه به 
و آن ھا بايد بخشی از درآمد ناچيز خود را به خريد آب آشاميدنی اختصاص 
دھند، ضمن آن که آب ھای زير زمينی منطقه نيز به دليل سرايت سم به 

عالوه برآن . مخازن آب مسموم شده اند و آب خريداری شده نيز سالم نيست
دخانه برای شستشو استفاده کنند و بيماری ھای مردم مجبورند از آب سمی رو
گاو ھا و گوسفندھا نيز به خاطر چريدن در . پوستی گوناگونی شايع شده است

شايد بشود اين . چمنزارھای مسموم شير و گوشت آلوده به سم توليد می کنند
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اما در اين مورد . جريان را با جريان انفجار کارخانه بوپال ھند مقايسه کرد
کسی از نسل کشی و دگرديسی تدريجی مردم ساکن . اھويی به پا نشدھيچ ھي

. گرچه آن ھمه فرياد مردم بوپال نيز به جايی نرسيد. درمنطقه حرفی نزد
توليد کنندگان ھندی عالوه بردايشمن ساير کفش ھای مارک دار و معروف 

  .چون ساالماندر، سيوکس، کوله ھان از کفش نايکی را نيز توليد می کنند

اصطالح در حال رشد ھمين بی پشت و پناھی مردم کارگر در مناطق به  
شديد صنعتی آسيا و آمريکای التين و مرکزی و غيره است که برای سرمايه 
داران اروپايی و آمريکايی جاذبه صدور سرمايه و انتقال تکنولوژی صنعت 

يک تقسيم کار ناعادالنه جھانی برمبنای پرنسيب ھای  :را ايجاد می کند
ده کننده و تخريب کننده محيط سرمايه داری و منافع آن، انتقال صنايع آلو

زيست و ھم چنين ھمراه با باال رفتن بارآوری و کيفيت کار کارگران اين 
مناطق، صنايع پيشرفته به خاطر استثمار بی حد و مرز نيروی کار و نبود 
ھيچ تشکل واقعا کارگری و يا اصوال ھيچ تشکل کارگری و نبود ھيچ قانون 

ط کار، استاندارد کار و محيط زيست و به حمايت کننده از نيروی کار، شراي
قيمت بسته شدن مداوم کارخانه ھا و کارگاه ھا در کشورھای غرب و بيکار 

اوال با . اين نقل و انتقال برای سرمايه درخشان است نتيجه. شدن کارگران

دستمزد يک ساعت کارگران ماھر غرب می شود يک کارگر را در ھند و 
ک ماه به خدمت گرفت و يا در سطحی کمی باالتر با برای ي ...چين و پرو و 

ساعتی يک يا دو يورو در ھمين اروپای شرقی به کار گرفت و عنوان 
کارفرمای نمونه و عادل را ھم گرفت، چنان که برای کارخانه توليد کننده 

از طرف ديگر در ھمبستگی کارگری . لباس باس در لھستان حاصل شده است
. دشمنی و چنددستگی کرد و بقای خود را تضمين نمودجھانی ايجاد تفرقه و 

از معافيت ھای مالياتی سخاوتمندانه کشورھای مذبور برای برگرداندن سود 
سرمايه به کشورھای مادر و به کار گيری مجدد آن در جايی ديگر و يا 
منظور ھای ديگر استفاده کرد و گاه در کشور خود نيز پز حمايت از محيط 

اين کفش ھای سمی به مردم امکان ابتال به  باالخره با ارائه .دادرا نيز  زيست
را فراھم می آورند، بيماری ای که ابتدا با قارچ پوستی در پا  کرومالگی

شروع می شود، سپس تاول و تدريجا زخم عميق دردناک ھمراه با خونريزی 
   .ايجاد می شود که می تواند به سرطان نيز تبديل شود

   فريده ثابتی

  ٢٠٠٩ماه مه 

 

  بيکارسازی ھای وسيع در کردستان عراق
کارخانه ھا و مراکز کار کردستان عراق نيز 
ھمچون ھمه جاھای ديگر دنيا گروه گروه 

اخبار زير مربوط . کارگران را اخراج می کنند
به بيکارسازی ھايی است که در روزھای اخير 

وبی کردستان فقط در شھر سليمانيه در بخش جن
   .عراق روی داده است

اين  .رکارگاه سيمان سازی سرچنا
کارگر را در بدترين  ۶٠٠کارگاه بيش از 

سرمايه  .شرايط کاری استثمار می کرده است
دار مالک مؤسسه از دو ماه پيش کارخانه را به 

کارگر  ۶٠٠طور کامل تعطيل کرده است و کل 
ق و را خيلی راحت و بدون پرداختن ھيچ ح

حقوقی به ورطه بيکاری و گرسنگی پرتاب 
او به کارگران گفته است که تا . کرده است

اطالع ثانوی زانوی انتظار به سينه بقشارند تا 
ً تمامی شرايط سودآوری مطلوب و  اگر احيانا

دلخواه سرمايه ھای او فراھم شود مجدداً آنان را 
  . برای استثمار و سالخی احضار کند

جلو به رگ ( زی کارگاه لباس دو
اين شرکت نيز  .)دووری سوله يمانی

يک ماه و نيم است که به کار خود پايان داده 
کارگر را استثمار می کرده است که  ٢٠٠. است

زنان بسيار وخيم . بخش اعظم آن ھا زن بوده اند
. تر از مردان مورد استثمار قرار می گرفته اند

 ٢٠٠سرمايه دار با تعطيل کارخانه کل اين 
کارگر را با شقاوت تمام تسليم تيغ تيز بيکاری و 

  . گرسنگی کرده است

استثمار بربرمنشانه کارگران قالی 
از مراکز بزرگ توليد  کارخانه بافور. بافی

جمعيت زيادی . قالی در شھر سليمانيه است

نفر آن  ۵٠کارگر را استثمار می کند که حدود 
ت دستمزد اين کارگران به صور. ھا زن ھستند

شرايط کار بسيار . رقت باری ناچيز است
سرمايه دار با  .مرگبار و غيرقابل تحمل است

تمامی سفاکی و قساوت کارگران را ھنگام کار 
او به . زير نظر می گيرد و کنترل می کند

کارگران اخطار کرده است که حتی ناھار خود 
را بايد در حين کار و بدون ھيچ نوع توقف 

کارگران اعم از زن يا  کل. توليد صرف کنند
مرد نسبت به شرايط کشنده کار، فشار ھولناک 
ھمه انواع بی حقوقی ھا و شدت بيش از حد 

  . استثمار خويش اعتراض دارند

  ٢٠٠٩مه 

  

 چند خبر از کره جنوبی
کارگر سابق کارخانه ھای کورتک،  ١٩ - 

گيتارن و باس در دونک چون سئول در کره 
ايان سال قبل جنوبی به خاطر اين که در پ

کارخانه ھای مذکور را تصرف کرده بودند 
اخيرا به دنبال شکايت کارفرمايان به دليل ضرر 
و زيان شديد به کارخانه ھا مورد تعقيب قضائی 

دليل تصرف کارخانه ھا اين بود که . قرارگرفتند
کارفرمايان اعالم کرده بودند که قصد بستن 

بعد از . رندکارخانه و انتقال آن ھا به چين را دا
اين شکايت، کارگران بالفاصله يک اعتصاب 

اما اعتصاب . نشسته را در کارخانه آغاز کردند

ساعت با عمليات وحشيانه و شديد  ٤بعد از 
  . پليس درھم شکسته شد

ھم چنين دو کارگر فعال ديگر را که در  - 
اعتراض عليه شرکت خودروسازی دونک ھی 

را توليد می  که بخشی از موتور اتومبيل کيا - 
شرکت کرده بودند چھار ماه بعد از اين  - کند

  .اعتراض دستگير کردند

در ادامه فشار بر کارگران در ھفتم ماه مه  - 
رئيس جمھوری کره، پرزيدنت لی، قانونی را 
که از حقوق کارگران کنتراتی و پاره وقت و 

استاندارد کار حمايت می کرد تحت عنوان 
طبق اين قانون  .شرايط اضطراری لغو کرد

شرکت ھا می بايستی قرارداد کارگرانی را که 
دوسال تمام به صورت موقت و پاره وقت کار 
. کرده اند به قرارداد رسمی تمام وقت تبديل کنند

سال  ٤با طرح شرايط اضطراری، اين مدت به 
اين تصميم ضدکارگری در نشست . تبديل شد

  .اضطراری شورای اقتصاد گرفته شد

  ٢٠٠٩مه 
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 نگاهی کوتاه به زندگی سلمان يگانه
در خانواده ای  ١٣٤٠سلمان يگانه فرزند امير در تاريخ يازدھم مرداد سال 

. کارگری در محله حاج جانعلی شھر لوشان واقع در استان گيالن به دنيا آمد
سلمان مرحله کودکی تا دوران . پدر سلمان کارگر کارخانه سيمان لوشان بود

محله حاج جانعلی گذراند و از ھمان آغاز زندگی فقر و نداری دبستان را در 
جان پاک و حساسش از . وشت و پوست خود تجربه کردو نابرابری را با گ

ھمان دوران کودکی اورا به دنيای درد و رنج انسان ھای داغ لعنت خورده 
پيوند می زد به طوری که وقتی می ديد بسياری از خانواده ھای کارگری 

ی قادر نيستند کودکانشان را به مدرسه بفرستند از شدت درد می محله حت
به محله ديگری به نام  ٤٠خانواده پرجمعيت يگانه در اواخر دھه . گريست

سيوند نقل مکان کرد و در خانه ای که دولت اجاره آن را می گرفت اسکان 
سيوند محل سکونت کارگران کارخانه سيمان لوشان است و در اين . گزيد
ه بود که سلمان کم کم دنيای سرمايه داری اطراف خود را می شناخت و محل

. درباره آن از اطرافيانش به ويژه از پدر و مادر و برادر بزرگش می پرسيد
درک طبقاتی او از جامعه سرمايه داری در ھمين سال ھا و به دنبال زندگی 

سلمان به  خانواده ١٣٥١در سال . در اين محله کامال کارگرنشين شکل گرفت
. محله کارگری ديگری که به منطقه ساختمان معروف بود نقل مکان کرد

 ٥٠به مبارزات چريکی دراوايل دھه  -برادر بزرگ سلمان  - گرايش انوش 
از يک سو او را که بيش از پيش به مبارزه . تاثيری دوگانه بر سلمان گذاشت

مبارزه سياسی  گرايش می يافت به عرصه سياست و با دنيای سرمايه داری
می کشاند و، از سوی ديگر، به علت بی ربطی مبارزات چريکی و خلقی و 
ضدامپرياليستی با جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر اورا از مبارزه با 

اما زندگی و شناخت و نوع . سرمايه داری برای الغای کارمزدی بازمی داشت
 نه گرايش ھاینگاه سلمان ضدسرمايه داری تر از آن بود که اين گو

عالوه براين، انوش . غيرکارگری بتوانند اورا به سياھی لشکر خود تبديل کنند
برای ادامه تحصيل به آلمان رفت و خود او نيز درآنجا به نقد  ٥٥نيز در سال 

   .مشی چريکی رسيد و آن را کنارگذاشت

د سلمان تحصيل را بيشتر از دوران متوسطه نتوانست ادامه دھد و مجبوربو
سپس برای کار راھی شھر . مدتی در لوشان کارگر ساختمانی بود. کارکند

اين دوران ھمزمان . ھای ديگر از جمله زاھدان، مشھد، سوادکوه و تھران شد
و سلمان نيز چون ميليون ھا کارگر ديگر در  ٥٧بود با سال ھای انقالب 

ادرش از سوی ديگر بر. مبارزه برای سرنگونی سلطنت پھلوی شرکت داشت
پيکار ( انوش نيز از آلمان بازگشته بود و با گروه ھای موسوم به خط سه 

اگرچه اين سازمان ھا و گروه ھا و دنباله آن ھا دردھه . فعاليت می کرد...) و 
در قالب احزاب مدعی نمايندگی طبقه کارگر نسبت به جريانات ديگر  ٦٠

کارگر بودند و  نزديک ترين جريان ھا به مبارزه ضدسرمايه داری طبقه
، ٦٠اگرچه سلمان نيز تحت تاثير برادرش، به ويژه پس از اعدام او در سال 

برای مدتی با آن ھا فعاليت کرد، اما کينه طبقاتی او نسبت به نظام سرمايه 
داری و گرايش او به جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر سرکش تر از آن 

را ) رچم نمايندگی طبقه کارگرھرچند با پ( بود که اين گونه فرقه ھای چپ 
کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل «با تشکيل  .جدی بگيرد و به آن ھا دل ببندد

انگار که گمشده خود را يافته باشد بی درنگ ١٣٨٤در ارديبھشت » کارگری
به عضويت آن درآمد و در جريان بحران درونی اين کميته نيز بر اين 

خت در برابر رفرميست ھا قد عضويت پای فشرد و استوار و سرس
  .برافراشت

پس از زلزله رودبار، سلمان به لوشان بازگشت و در يک شرکت  ١٣٦٧سال 
در حالی که در  ١٣٧٣سال . مشغول کارشد» فراشن«توليد شن و ماسه به نام 

 - ھمسرش  -ھمين شرکت کار می کرد ازدواج کرد و سال بعد او و نسرين 
دو سال پس از تولد مارال، فرزند پسری . ندصاحب دختری به نام مارال شد

پس از نزديک . ھم به دنيا آمد که سلمان به ياد برادرش نام او را انوش گذاشت
سال کار و استثمارشدن در شرکت فراشن و دچارشدن به بيماری آسم،  ١٥به 

سلمان کارش را در آنجا از دست داد و مجبورشد در يک شرکت توليد چسب 
چند سال استثمارشدن در اين شرکت نيز به شرکت ديگری به پس از . کارکند

، که مواد روغن نباتی توليد می کرد، رفت و تا اواسط »کانی سازجم«نام 
پس از اخراج از اين شرکت چندماه بيکار بود و . درآنجا استثمارشد ٨٧سال 

به عنوان اپراتور دستگاه  ٨٧باالخره در زمستان . نتوانست کار پيدا کند
نيردر شرکت فوالد لوشان واقع در شھر صنعتی لوشان دست به کار شد و بتو

روز . ھمين جا بود که سرانجام مرگ جانگداز و دلخراش او رقم خورد
بعدازظھر درحالی که سلمان پس از  ٦ارديبھشت ساعت حدود  ١٦چھارشنبه 

اضافه ( ساعت کار روزانه ساعت چھارم اضافه کاری خود را می گذراند  ٨
ساعت می شد و از زمان شروع کار در اين شرکت  ١٨٠ی ای که ماھانه کار

قطعه سنگی الی ) سلمان قرار بود پول آن را بگيرد اما ھيچ وقت نگرفت
سلمان با وجود خستگی مفرط . دستگاه گير می کند و آن را متوقف می سازد

ساعت کار مداوم فراموش نمی کند که برای برطرف کردن عيب  ١٢بر اثر 
او پس از خاموش کردن دستگاه، به . تگاه ابتدا بايد دستگاه را خاموش کنددس

اما با درآمدن سنگ، دستگاه . درآوردن قطعه سنگ از الی دستگاه می پردازد
سلمان از ھمان آغاز . نيز به کار می افتد و سلمان را با خود به درون می کشد

ن را نيز به کارفرما کار در اين شرکت می دانست که دستگاه خراب است و اي
کارفرما نيز جواب داده بود که نمی تواند آن را عوض کند و سلمان . گفته بود

سلمان حتی بازرس اداره کار را نيز به کارخانه . فعال بايد با آن کار کند
درواقع سلمان . کشانده بود و اين بازرس نيز خرابی دستگاه را تاييد کرده بود

گاھی کار می کند که ھر آن ممکن است خون او بسيارخوب می دانست با دست
از ذلت . نمی خواست کارش را از دست بدھد. اما چاره ای نداشت. را بريزد

باری، سلمان در . بيکاری و بی پولی و از گرسنگی فرزندانش ھراس داشت
مقابل دستگاھی که اورا به کام مرگ می کشيده مقاومت می کند و در اثر اين 

پاھا ی سلمان تا کمر . محفظه نگه داری بتون پرت می شودمقاومت به درون 
وارد اين محفظه می شود اما ھمزمان دو تيغه آھنی که از دوطرف به ھم می 
رسند و محفظه را می بندند به کار می افتند و کمرسلمان را پرس می کنند و 

ھمکارانش . در ھمان ضربه نخست طحال و روده و کليه او را پاره می کنند
اين بيمارستان . اورا به بيمارستانی در منجيل می برند. فرياد او می رسند به

پس از مدتی وقت گذرانی می گويد از دست ما کاری ساخته نيست و بايد اورا 
سلمان را به رشت می رسانند و در بيمارستان آريا بستری می . به رشت ببريد
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قلب سلمان يک عمل ارديبھشت برای از کارنيفتادن  ١٧شب پنج شنبه . کنند
سلمان در تمام اين مدت درد امعا و احشای . جراحی روی او انجام می دھند

بيمارستان آريا نيز می گويد  .پاره پاره راھمچون کوھی استوار تحمل می کند
اما برای . بايد به تھران برده شود از دست ما ھم ديگر کاری ساخته نيست

صبح سلمان را در ١٠ساعت . گذرانندانتقال او به تھران تا صبح وقت می 
اما نيم ساعت بعد، . آمبوالنس می گذارند و از بيمارستان آريا بيرون می برند
درواقع مسئوالن . سلمان در آمبوالنس درحال حرکت جان می سپارد

بيمارستان خوب می دانسته اند که سلمان از رشت بيرون نرفته فوت خواھد 
او در بيمارستان روی ندھد و مسئوليتی کرد و فقط می خواسته اند مرگ 

بدين سان حرص سيری ناپذير سوداندوزی سرمايه، که حتی . متوجه آنان نکند
با استثمار بی امان و وحشيانه سلمان نيز ارضا نمی شد، اورا به خون کشيد و 

اما چھره اش درغسالخانه ھمان صالبت ھميشگی را داشت و به . پرپر کرد
  . يه نشده بودھيچ وجه تسليم سرما

 .جای خالی او را با ادامه راھش پرخواھيم کرد

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨ارديبھشت 

 
 دو گزارش کارگری از سلمان يگانه

با  ٥/٥/٨٧و  ١٥/١٢/٨٦گزارش ھای زير را که به ترتيب در تاريخ ھای 
ميته ھماھنگی برای در سايت ک» احمد کارگر، فعال جنبش کارگری« امضای 

در نوشته . ايجاد تشکل کارگری منتشر شدند، سلمان يگانه نوشته است
نخست، سلمان مرگ يک ھمزنجير خود در کارخانه سيمان خزر لوشان به نام 

ويژگی ذاتی «جوانشير بشارتی را گزارش می دھد و از اين مرگ به عنوان 
نز تلخی که ھمچون اينک ط. ياد می کند » نظام انسان کش سرمايه داری

سلمان خود نيز به ھمان : خنجری در قلب ھر انسان شريف و آزاده می نشيند 
شباھت شگفت انگيز . شکل جوانشير به قتلگاه سرمايه کشيده شد و جان باخت

ديگری که بين اين دو جنايت سرمايه ديده می شود شخصيت ھای مبارز و 
: ر مورد جوانشير می نويسد سلمان د. معترض اين دو کارگر جان باخته است

جوانشير بشارتی از آن دسته کارگران معترض و پيشرو بود که ھمواره « 
برای تغيير اوضاع و ايجاد وضعيت بھتر درتالش و تقال بود و اين روحيه 

او در . مبارزه طلبی از او چھره ای حق طلب و دوست داشتنی ساخته بود
افسوس ودريغ که . برخورداربود جمع کارگران از محبوبيت و احترام خاصی

گويی دارد قتل جانگداز خود را » .يادش گرامی باد. او ديگر در جمع ما نيست
يا به گوشه بسيار کوچکی از شخصيت رزمنده، . ازپيش گزارش می دھد

خود اشاره  شريف، پيشرو، صميمی، محبوب، احترام انگيز و دوست داشتنی
نوشته دوم . سته او ديگر درجمع ما نيھزار افسوس و ھزار دريغ ک. می کند

در رودبار » کانی ساز جم« سلمان نيز گزارش اعتصاب کارگران کارخانه 

است که خود مدتی در آنجا کار می 
کرد و در ھدايت اعتصاب و ديگر 
حرکات اعتراضی کارگران آن 
. نقش چشمگير و ارزنده ای داشت

ما ضمن انتشار مجدد اين نوشته ھا 
بسيارکوچکی از  که فقط قطره

اقيانوس درک سترگ و عميقا 
طبقاتی او از مبارزه ضدسرمايه 
داری را به نمايش می گذارد ياد 
عزيزش را با دل و جان گرامی 
می داريم و يک بار ديگر با او 
تجديد عھد می کنيم و اعالم می 

داريم که ھيچ گاه سنگر او را در مبارزه بی امان با نظام سراسر ننگ سرمايه 
  . اری خالی نخواھيم گذاشتد

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨ارديبھشت  ٢٧

  
 مرگ يک کارگر در کارخانه سيمان خزر لوشان

اين دنيای وارونه سرمايه، اين نظام نابرابر و جابرانه ستم، که برپايه مالکيت 
و خصوصی و استثمار و بھره کشی انسان از انسان و بردگی مزدی بن گشته 

ھمواره در گوشه و کنار جھان کارگران را به اعماق مرگ فرو می برد، بايد 
در اين دنيای وارونه، کارگران و زحمتکشان برای صاحبان . دگرگون شود

ما خود از حداقلی که شايسته زندگی يک اسرمايه بھشت درست می کنند 
ھفته و اين ويژگی ضدانسانی در ذات سرمايه ن. انسان شريف است محرومند

مرگ جوانشير بشارتی، . است و فقط با نابودی سرمايه از ميان می رود
کارگر مکانيک کارخانه سيمان خزر لوشان، نمونه ديگری از ويژگی ذاتی 

  .اين نظام انسان کش است

اين . تاسيس و راه اندازی شد ١٣٥٦کارخانه سيمان خزر لوشان در سال 
درصد  ٩٠حدود . د می کندتن سيمان تولي ٢٠٠٠کارخانه روزانه حدود 

اين . کارگران اين کارخانه به صورت پيمانی و قراردادی کار می کنند
ما به علت بدھی زياد به سازمان اوابسته به سازمان صنايع بود  کارخانه قبال

  .تامين اجتماعی فروخته شد

جوانشير بشارتی، که در آستانه بازنشستگی بود و در انتظار دريافت برگه 
در البه الی دستگاه  ١٥/١٢/٨٦گی خود به سر می برد، در تاريخ بازنشست

الواتور سيمان جان باخت بی آن که حتی فرصت فرياد کشيدن و طلب کمک 
ھمکاران جوانشير پس از ساعت ھا تالش پيکر خرد و خمير و . کند ارا پيد

سيمان بيرون کشيدند و او را به  اغرقه در خون او را از درون خروارھ
جوانشير در ميان راه جان باخته و چشم ! ما چه سود ا. ستان منتقل کردندبيمار

  .از جھان فروبسته بود

جوانشير بشارتی از آن دسته کارگران معترض و پيشرو بود که ھمواره برای 
بود و اين روحيه مبارزه  تغيير اوضاع و ايجاد وضعيت بھتر در تالش و تقال

او در جمع  .داشتنی ساخته بود حق طلب و دوست یطلبی از او چھره ا
که او  افسوس و دريغ. کارگران از محبوبيت و احترام خاصی برخودار بود

  .يادش گرامی باد. ديگر در جمع ما نيست

  احمد کارگر، فعال جنبش کارگری
١٥/١٢/٨٦  
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برای گرفتن حقوق » کانی ساز جم«گزارشی از حرکت کارگران 
 معوقه خود

ننده مواد اوليه روغن نباتی است و در حوالی شرکت کانی ساز جم توليد ک
ماه است  ٤کارگران اين شرکت . شھرستان رودبار در استان گيالن قراردارد

صبح تعدادی از  ٩راس ساعت  ٣٠/٤/٨٧در تاريخ . حقوق نگرفته اند
ماه حقوق معوقه خود به دفتر مديريت ٤کارگران اين شرکت برای مطالبه 

رکت پس از شنيدن درخواست کارگران آن ھا را مديريت ش. مراجعه می کنند
ھر کس می خواھد، دراين شرکت کارکند : تھديد به اخراج می کند و می گويد

ما برای کسی کارت دعوت . ھمين است که ھست. و ھرکس نمی خواھد برود
برويد ھرکاری . از ھمين فردا ھم شرکت را تعطيل می کنيم. نفرستاده ايم

ارگران پس از شنيدن حرف ھای مديريت شرکت با ک. دلتان خواست بکنيد
رئيس اداره کار و امور اجتماعی تماس می گيرند و مسائل و مشکالت خود 

رئيس اداره کار نه تنھا حاضر نمی شود به . را با او در ميان می گذارند
شرکت بيايد و از نزديک وضعيت کارگران را بررسی کند، بلکه با وقاحت 

کانی ساز شرکتی خصوصی است و کارفرما می تواند  شرکت: تمام می گويد
اگر شما از وضعيت کار خود ناراضی . ھر وقت دلش خواست حقوق بدھد

کارگران . ھستيد، می توانيد در آن جا کار نکنيد و برويد جای بھتری کار کنيد
  .پس از شنيدن اظھارات رئيس اداره کار تصميم می گيرند اعتصاب کنند

د چھل نفر از کارگران خط توليد دست از کار می کشند و به اين ترتيب حدو
چند نفر به نمايندگی از طرف کارگران به دفتر فرمانداری شھرستان رودبار 

کارگران مسائل و مشکالت خود را برای فرماندار و نماينده مردم . می روند
رودبار در مجلس که اتفاقا در دفتر فرمانداری حضور داشته است بيان می 

ھم وارد " شکوفه ھای زيتون" در اين حين خبرنگار روزنامه محلی . دکنن
. دفتر فرمانداری می شود وعلت تجمع کارگران در فرمانداری را می پرسد

پس از شنيدن صحبت ھای کارگران نماينده حراست فرمانداری با رئيس اداره 
نداری کار و مديريت شرکت کانی ساز تماس می گيرد و آنان را به دفتر فرما

پس از آمدن آن ھا، يکی دوساعتی پشت درھای بسته با ھم . احضار می کند
باالخره پس از انتظاری طوالنی فرماندار . مذاکره و گفت و گو می کنند

در : درمقابل نمايندگان کارگران ظاھر می شود و در پاسخ کارگران می گويد
و شما  حال حاضر شرکت به علت عدم فروش در آستانه ورشکستگی است

يکی از کارگران با . بايد با اين شرايط مدارا کنيد تا شايد وضع بھتر شود
ارائه ليست کل فروش يک ماه و فروش ساليانه شرکت و مقدار سود آن و 
ھمچنين با ارائه مقدار حقوق پرداخت شده به کارگران طی سال گذشته، با 

نه تنھا در آستانه آمار و ارقام مکتوب به فرماندار نشان می دھد که شرکت 
ورشکستگی نيست، بلکه سودده ھم ھست و با اين وجود کارفرما از پرداخت 

فرماندار که در مقابل داليل مستند . حقوق ناچيز کارگران خودداری می کند
کارگران قرار می گيرد، از کارگران می خواھد که برای بررسی بيشتر 

به سر کارھايشان ساعت به او وقت بدھند و تا آن موقع  ٢٤موضوع 
  .برگردند

روز بعد نمايندگان کارگران به دفتر . کارگران به محل کار خود برمی گردند
مذاکرات فرماندار و رئيس اداره کار با مديريت  فرمانداری می روند تا ببينند
به کارگران می گويند قرار بر اين شده که طی دو . شرکت به کجا رسيده است

يکی از . قوق معوقه کارگران پرداخت شودچک مدت دار سه ماھه، ح
يعنی اين که ما برويم : کارگران در مقابل اين تصميم گيری ناعادالنه می گويد

براساس تصميم . ما چھار ماه است حقوق نگرفته ايم !در کوچه ھا بخوابيم؟
دراين مدت چه طور  .می شود ھفت ماه. شما سه ماه ديگر ھم بايد صبر کنيم

؟ خرج زن و بچه ھايمان را از کجا بياوريم؟ آيا شما می دانيد زندگی کنيم 
مستاجر بودن يعنی چه؟ آيا شما می دانيد وقتی صاحب خانه ھر دقيقه برای 
کرايه عقب افتاده اش در خانه شما را می زند يعنی چه؟ آيا شما می دانيد وقتی 

ھم نداريد  بچه شما در تب می سوزد و شما حتی پول به درمانگاه بردن او را
يعنی چه؟ اين چيزھا برای ما کارگران که ھمه اين مصيبت ھا را کشيده ايم 

اما طبيعی است که شما آقايان وضعيت ما کارگران را .مثل روز روشن است
  .زيرا ھرگز وضع زندگی ما را نداشته ايد. درک نکنيد

به  به اين ترتيب کارگران با اعتراض از دفتر فرمانداری خارج می شوند و
طبق معمول  ٥/٥/٨٧فردای آن روز يعنی در تاريخ . خانه ھايشان می روند

ھر روز که کارگران وارد شرکت می شوند می بينند در تابلو اعالنات 
اطالعيه ای زده شده و مديريت شرکت در آن اعالم کرده که شرکت به علت 

نگرانی  با تعجب و کارگران. روز تعطيل است ١٥تعطيالت تابستانی به مدت 
و اندوھی که بيشتر به مرگ شباھت داشت جلو تابلو اعالنات خشکشان زده 
بود و به ھم نگاه می کردند که يکی از کارگران اين سکوت مرگبار را 

برادران چه انتظاری داريد؟ زندگی ما کارگران برای سرمايه : شکست وگفت 
در کجای دنيا ديده . داران به اندازه مورچه ھای زير پايشان ھم ارزشی ندارد

ايد سرمايه داران دلشان برای کارگران بسوزد؟ از قبل کار ما بھترين زندگی 
را می کنند و زن و بچه ھايشان در ثروت و نعمت غرق ھستند ، در حالی که 

دل بستن به . ما برای نان شب مان معطليم و بايد شرمنده زن و بچه مان باشيم
نه از آسمان و نه از زمين ھيچ . ھوده ای استاين اداره و آن اداره ھم کار بي
ما کارگران فقط به نيروی اتحاد و ھمبستگی . معجزه ای برای ما نمی شود

. خودمان است که می توانيم زندگی انسانی و سعادتمندی داشته باشيم و بس
بدين ترتيب کارگران پس از شنيدن صحبت ھای ماالمال از خشم و نفرت و 

کارگر خود نسبت به سرمايه داران راھی خانه ھای خود کينه طبقاتی دوست 
شدند و منتظرند تا پس از پانزده روز تعطيلی ببينند چه در انتظارشان خواھد 

   .بود

  احمد کارگر، فعال جنبش کارگری
٥/٥/٨٧  

 

 کارخانه الستيک دنا همچنان تعطيل و کارگرانش بيکارند
 .کارگر را استثمار می کند ١٨٠٠الستيک دنا 

اين کارخانه مدتی است که تعطيل شده و ھمه 
. بيکاری به سر می برند کارگر آن در ١٨٠٠

سرمايه داران خصوصی شرکت ھمچون ھمه 
ھمتايان خود در طول سال ھای اخير با ھمه 
توان کوشيدند که دنيای حاصل کار و استثمار 
کارگران در اين واحد بزرگ صنعتی را به 

خويش منتقل  حوزه ھای پرسودتر باب طبع
الستيک دنا در پی آمد اين اجرای اين نقشه . کنند

ھا و برنامه ھا دچار اختالل شد و در معرض 
در چنين . ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفت

وضعی مطابق معمول دولت سرمايه به ياری 
طبق دستور احمدی نژاد  .سرمايه دار شتافت

نھادھای خاص دولتی اداره کارخانه را به دست 
رفتند و قرار شد پس از رفع تمامی کسر و گ

کمبودھا و جبران کامل تمامی سرمايه ھای 
منتقل شده ، مجدداً آن را به مالکان خصوصی 

الستيک دنا در حال . کارخانه تحويل دھند

حاضر دوران نقل و انتقال را پشت سر می 
گذارد و دولتيان گفته اند که شايد در سوم خرداد 

کارگر در  ١٨٠٠. کند دوباره شروع به کار
انتظار بازگشانی شرکت و شروع دوباره کار 

   .ھستند

  ايلنا: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٢۶
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 نمايندگی خود را تعطيل می کند ٢۶٠٠جنرال موتورز 
بزرگ ترين شرکت خودروسازی آمريکا اعالم  

 ٢۶٠٠حدود  ٢٠١٠کرده است که تا سال 
نمانيدگی فروش خود در سراسر جھان را 

اين تراست عظيم . خواھد کرد تعطيل
خودروسازی در ھمين راستا به دنبال 
بيکارسازی ھای بسيار گسترده پيشين خود 
. بازھم ھزاران کارگر را بيکار خواھد ساخت

کرايسلر غول بزرگ ديگر توليد خودرو نيز تا 
شعبه خود را تعطيل و جمعيت  ٧٨٩امروز 

. بسيار وسيعی کارگر را بيکار ساخته است
سرمايه داری آمريکا عظيم ترين ارقام  دولت

سرمايه ھای حاصل کار و استثمار کارگران 
دنيا را با ھدف رھائی اين مؤسسات از بحران 

سرمايه . در اختيار صاحبان آن ھا گذاشته است
داران ھمچنان در تدارک چنگ اندازی بر اقالم 
عظيم تر و تجومی تر سرمايه زير نام کمک 

چه اين روزھا در سراسر آن. ھای دولتی ھستند

دنيای سرمايه داری و از جمله در اين تراست 
سرمايه . ھا روی می دھد بسيار قابل توجه است

داران در طول ساليان دراز با استثمار 
بربرمنشانه ميلياردھا کارگر و تصاحب بی مرز 
و محدوده حاصل کار و استثمار آن ھا 
 کوھساران سر به فلک کشيده سرمايه را برھم

اين سرمايه ھا اکنون به رغم . انباشته اند
دھشتبارترين ميزان استثمار و سالخی بی امان 
ھمان کارگران بازھم قادر به استمرار بازتوليد 
خود نيستند و زير فشار کاھش نرخ سودھا به 

صاحبان سرمايه ھا . ورطه بحران فروغلتيده اند
و دولت ھای آن ھا شب و روز با تمامی چنگ 

و به کمک تمامی زرادخانه ھای نظامی  و دندان
دستگاه اعمال  و پليسی و ديوان ساالری مدنی و

نظم و قھر سرمايه و با ھمدلی و ھمراھی بی 
دريغ اتحاديه ھای کارگری دنيا ھمان چندين 
ميليارد کارگر توليد کننده کل اين سرمايه ھا را 

در معرض بی مرزترين ميزان سالخی ھا و 
يکارسازی ھا و گرسنه سازی شدت استثمار و ب

ھا قرارداده اند تا شايد با مکيدن آخرين قطره 
ھای معيشت و خون و مايه ھای حيات آن ھا 

سرمايه . سرمايه ھا را از خطر بحران برھانند
داران و دولت ھايشان به ھمه اين سفاکی ھا و 
بربرمنشی دست می زنند و ھر لحظه بيش از 

د می کنند فقط به لحظه قبل اين جنايات را تشدي
خاطر اين که نظام کارگرکش بردگی مزدی بر 

کار سرمايه داران و . روی پای خود باقی ماند
اين که کارگران دنيا تا کی . دولت ھا اين است

اين وضع را تحمل خواھند کرد و کی به اين 
تحمل پايان خواھند داد موضوعی است که 

  . آن است تاريخ زندگی بشر چشم به راه

  آژانس ايران خبر: عمنب

  ٨٨ارديبھشت  ٢۶
 

 ضرب و شتم خانواده های دستگيرشدگان اول ماه مه
خانواده ھای دستگيرشدگان اول ماه مه به 

آنان ھر روز در . اعتراض خود ادامه می دھند
مقابل دادگاه اجتماع می کنند و خواستار آزادی 

قضات و حاکمان سرمايه . زندانيان می شوند
عتراض کنندگان نمی دھند اما ھيچ پاسخی به ا

پليس و نيروھای اعمال قھر ھمواره و بی امان 
!! با دنيايی پاسخ آماده به سراغ آن ھا می آيند

ضرب و شتم و دستگيری افراد خانواده ھا به 
جرم اعتراض به دستگيری عزيزان خويش 

پاسخ ھميشه و ھمه جا آماده اين سرکوبگران 
ت اين ارديبھش ٢۶صبح روز شنبه . است

سرکوبگران مطابق معمول به خانواده ھای 
آنان ھامون . معترض زندانيان ھجوم بردند

اشرفی برادر محمد اشرفی يکی زندانيان را در 
. نھايت بيرحمی مورد ضرب و شتم قراردادند

ھامون . نيروی سرکوب به اين نيز بسنده نکرد
را دستگير کرد تا او را مثل ساير 

اين اقدام . ه چال کنددستگيرشدگان روانه سيا

سرکوبگران موج نفرت خانواده ھا را بيش از 
آنان به دفاع از ھامون برخاستند . پيش دامن زد

و ھر لحظه بر حمالت خويش برای آزادی وی 
سرکوبگران زير فشار ھجوم خانواده . افزودند

   .ھا مجبور شدند ھامون را آزاد کنند

  ايرانفعالين حقوق بشر و دموکراسی در : منبع

   ٨٨ارديبھشت  ٢۶

 

 بی خبری خانواده ها از سرنوشت دستگيرشدگان اول ماه مه 
جز تعداد اندکی از دستگيرشدگان اول ماه مه که 
با قرار کفالت آزاد شده اند بقيه آنان ھمچنان در 

مقامات دولتی از . زندان اوين به سر می برند
روز ھيچ  ١۴سرنوشت اين افراد در طول اين 

 ھيچ خانواده ای. ھيچ کس داده اندخبری به 
قضات . زندانی خود را مالقات نکرده است

سرمايه حاضر به ھيچ گفتگويی با ھيچ کدام از 
ھمه . افراد خانواده ھای دستگيرشدگان نشده اند

تالش ھا و پافشاری ھای خويشاوندان زندانيان 

برای گرفتن حداقل اطالع از وضع سالمتی 
بيش از صد زن و . ده استزندانيان بی نتيجه مان

مرد و بزرگ و کوچک و دانشجو و کارگر و 
جمعی از کسانی که از مراسم اول ماه مه ھيچ 
نمی دانسته اند و فقط روز تعطيل خود را در 

روز تمام است که  ١۴ پارک می گذرانده اند،
در سياه چال ھا اسير شکنجه ھای جسمی و 
. روحی دستگاه ھای اعمال قھر سرمايه اند

صدھا نفر افراد آشنا و اعضای خانواده و 

دوست و ھمکار اينان روزھا در مقابل نھادھای 
عالوه بر دستگيرشدگان . سرمايه سرگردانند

پارک الله، عده ای از کارگران فلزکار و 
مکانيک شرکت کننده در مراسم اين روز در 
محل تعاونی خود به دنبال دو ھفته اسارت در 

روانه سلول ھای انفرادی بندھای عمومی تازه 
  . شده اند

   ٨٨ارديبھشت  ٢۵

  
 پايان اعتصاب کارگران سالن پرس ايران خودرو

کارگران سالن پرس ايران خودرو در روز سه 
شنبه اين ھفته دست به اعتصاب زدند و چرخ 

دليل اعتصاب . کار و توليد را متوقف کردند
ا امتناع سرمايه داران از انعقاد قرارداد مستقيم ب

کارگران و احاله وضعيت اشتغال و استثمار 
آنان به شرکت ھای مقاطعه کاری شريک ايران 

سرمايه داران پيشتر زير فشار . خودرو بود
اعتراضات کارگران قبول کرده بودند که حدود 

کارگر را از اين وضع خارج سازند و  ٢٠٠٠
. مشمول قراردادھای مستقيم شرکت کنند

مول بعدھا از اجرای صاحبان سرمايه مطابق مع
آنچه قول داده بودند امنتاع کردند و تغيير 
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وضعيت را به عده ای از کارگران محدود 
اين مسئله موج اعتراض جمعيت کثير . ساختند

کارگران را برانگيخت و اعتصاب کارگران 
سرمايه داران با . سالن پرس را به دنبال آورد

مشاھده سرسختی و مبارزه و اعتصاب 

آنان يک . مجبور به عقب نشينی شدندکارگران 
بار ديگر قول دادند که به خواست اعتصاب 

کارگران سالن پرس ايران . کنندگان تن دھند
خودرو به دنبال اعالم توافق کارفرمايان به 

آنان تأکيد کردند که در . اعتصاب پايان دادند

صورت سرپيچی مجدد سرمايه داران اعتصاب 
 . را از سر خواھند گرفت

  ايلنا : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٢۵
 

 !امتياز پاداش رآورد توليد برای همه!  صدقه ممنوع
اين روزھا بحث داغ مس سرچشمه پاداش 

. حرف و حديث بسيار است. ركورد توليد است
امتياز پيشنھاد اوليه مديريت در حال  ٣٠٠٠٠

! امتياز و شايد ھم كمتر ٢٠٠٠٠تبديل شدن به 
ايطی كه تورم در تمام طول سال در شر. است

گذشته بيداد كرده و افزايش قيمت كاالھا دمار از 
روزگار حقوق بگيران تمام ايران و كاركنان 

قدرت  است، زمانی که مس سرچشمه درآورده
است و باعث شده كه  يافتهخريد به شدت كاھش 

سطح زندگی و رفاه كاركنان به ميزان قابل 
يريت است كه با وظيفه مد ،توجھی سقوط كند

پرداخت پاداش مناسب ركورد توليد به تمام 

ھای  كاركنان رسمی و قراردادی و شركت
  .جبران کنداين وضعيت را  جنبی

كاركنان مس سرچشمه در قبال زحمتی كه 
كشيده اند صدقه نمی گيرند بلكه دستمزد خود را 

اجازه نمی دھند  آنان. از مديريت طلب می كنند
ھای  در بازی ستثمارشانکه حاصل کار و ا
سرمايه داری  مختلف انتخاباتی جناح ھای

چپاولگر حيف و ميل شود و تنھا بخش ناچيزی 
از آن ھمچون صدقه و از روی اكراه توسط 

  . ھا داده شود مديريت به آن

ميزان منطقی پاداش ركورد توليد با توجه به 
 ١٠٠٠٠٠برابر با بايد  وضعيت واقعی تورم

مه كاركنان رسمی و قراردادی و امتياز برای ھ
  .باشدھای جنبی  شركت

  اصغر  یعل

  ١٣٨٨ بھشتيو پنجم ارد ستيجمعه ب

 مس سرچشمهوبالگ 

  ) با اندکی اصالحات نگارشی( 

 

ا رويکرد سنديکاليستی نمی توان با سنديکاليسم مبارزه ب
 کرد

در ) LO(اتحاديه سراسری کارگران سوئد  و ھمه سويه بسيار مؤثرمشارکت 
رای کل برنامه ريزی ھا و طرح ھای سرمايه داران و دولت سرمايه داری ب

 ٢٠ر، کاھش ھزار نفری توده ھای کارگبيکارسازی ھای گسترده چندصد
کارگران امکانات آموزشی و درمانی و رفاھی  دھا، قلع و قمعدرصدی دستمز

ی و نفرت کارگری ديگر اين اتحاديه موجی از نارضايبسياری اقدامات ضد و
اين موج اعتراض و تنفر به ويژه . دامن زد LO را در ميان کارگران عضو

ردادھای قرا افشای. ی يافتگسترده ادامنه و برد  اه اخيردر طول چند م
وط به تقسيم چند ده ميليون کرون حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر مرب

شرکای سرمايه  خود و بين LO و کل سران »وانيا لوندبی ودين« توسط خانم 
، اين موج کارگران در روزھای سالخی دستمزدھای ناچيزآن ھم ، دار خويش

تظاھرات  .صدای اعتراض در ھمه جا بلند شد. اختھم نيرومندتر سرا باز
جلسات . جاری شدبر سر زبان ھا  شعارھای گوناگونی. ادی به راه افتادزي

ھمه . گرديددر مناطق مختلف سوئد برگزار LOعضو  متعددی توسط فعاالن
ھا جنب و جوش  اما از ھمان آغاز و در تمامی طول اين ،اين کارھا انجام شد

گران به کار اعتراض و مبارزه:  بودروشن  و اعتراضات يک چيز بسيار
کاری  بتونکه بتواند در سقف  بود آن ضعيف تر از رغم وسعت و حدت آن

شده رفرميسم سنديکاليستی مسلط بر تار و پود حيات جنبش کارگری سوئد 
دود و دم متصاعد از  آتش عصيان کارگران ھمه جا در. شکاف اندازد

ن جريانی در درو. گم می شد و رنگ می باخترفرميسم سنديکاليستی 
. بود رفرميست سختکه خود  اعتراضات را به دست داشت ھمه اتحاديه مھار

 .خالصه می شد ساالری اتحاديه ای ديوان نھايت نقد اين جريان در اصالح
 ھای برخی انتقاد ، طرحLOانتقاد بسيار توخالی رفرميستی از رھبری 

ايه يورش بی عنان سرم ه بامقابلمورد از صدرنشينان اتحاديه در سطحی 
و نوع  LO، جار و جنجال تقاضای استعفای اين يا آن عضو رھبری داران
تشکيل می داد، اعتراضی اين رويکرد را  ھا کل طول و عرض کارزاراين 

نقد سنديکاليسم و  اساس از یانتقاد آن گونه که ھيچ جايی برای ھيچ
 اين. داتحاديه ای باقی نمی مان رفرميسم سرمايه ساالرسرمايه داری ضد

ی توده موج نارضايبا  ھمسويی آنو  اسير سنديکاليسم بودخود  رويکرد
ً . داشت سنديکاليستی یمحتوايکارگر  دست  بانيان و پيشقراوالنش عموما
پيشينه دار سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای و چپ تا  هپرورد
 فرمول آنچه در .منحل در رفرميسم راست و چپ سرمايه بودند استخوانمغز
موج خشم و  مھارتمايل به  بيشتر به چشم می خورد ی ھای انتقادی آنانبند

. دبو کارگران و حراست از کيان رفرميسم سنديکاليستی عمق يابنده اعتراض
نفوذ در جنبش کارگری سوئد در اين رويکرد به لحاظ  واقعيت اين است که

خاص  اما به طور معمول در دوره ھای د،دارنقدرت چندانی  ط متعارفشراي
نکته . می کند ميدان وسيعی برای ابراز وجود پيدا تعرض و تھاجم سرمايه

ھم به نفع خود نمی  قابل تامل اين است که در اين دوره ھا حتی ھيچ بھره ای
ارزات توده ھای کارگر می مب سرمايه داریگيرد و فقط سد راه بالندگی ضد

در اساس از  ، زيراستقادر به استفاده از اوضاع حتی به نفع خويش ني. دشو
ظرفيت لطمه . دو سنديکاليسم اتحاديه ای فراتر نمی رو سوسيال دموکراسی

او برای ھر گام بالندگی جنبش ضدسرمايه داری توده  مشکل آفرينیزدن و 
حفاری چاه ويل رفرميسم بر سر راه اين جنبش . له ای آشناستکارگر نيز مسئ

 سران اتحاديه کارگری ز کارنامهتی ااز طريق سرھم بندی نوعی نقد رفرميس
ط ضعف و ، حربه ای که در شراياوست کارو سوسيال دموکراسی حربه 

بسياری  یاندگی و وضعيت دردناک جنبش کارگری به ھر حال کارايفروم
در جنبش  حضور اين رويکردفلسفه دخالت و  ، سالحسنت برنامه کار،. دارد

و در حال حاضر نيز چنين  از ديرباز تا امروز چنين بوده کارگری سوئد
ً فرقه ھای  احزاب و بخش بيشترين .است کارگران ھمراه و  چپ سوئد و طبعا

 ن دروناين بخش از فعاال تاريخ. دارند اين طيف جایدر  گروه ھاھمساز اين 
ن در دور باطل کارگری سوئد در ھمه دوره ھا جز چرخيدو حاشيه جنبش 

ر آه و ناله و نقد بسيار بی رمق اظھا. رفرميسم چيز ديگری نبوده است
، LOرفرميستی اما اندکی چپ نمايانه از حزب سوسيال دموکرات و سران 

ديگر، دراز پرچم  وتالش برای ايجاد يک شعبه ھمين حزب با اسم و رسم 
آراء و ورود به % ۴کردن دست در پيش توده ھای کارگر برای جمع آوری 
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يافتن نقشی در برنامه تقال برای يه و سرما ، ائتالف با ساير احزابپارلمان
ريزی نظم اقتصادی و سياسی و اجتماعی سرمايه و اعمال اين نظم 
کارگرستيزانه بر طبقه کارگر و نوع اين ھا کل جريان حيات و تاريخ ابراز 

اين گرايش مادام که شريک مستقيم و . تشکيل می دھدرا وجود اين طيف 
، ی پيچدم رسالت برای خود نسخهاق مؤثر قدرت سياسی نيست به ھمين سي
ی کارگران را شکار می کند، ناراضيان لباس سرخ به تن می پوشد، نارضاي

با شروع دوره ھای بحران و شدت تھاجم سرمايه  به سوی خود می خواند،را 
 مخالف خوانیبازار  فرصت را غنيمت می شمارد، به دار و ندار کارگران،

 فقط ھمه اين کارھاسخن می گويد، اما با  تقادانکند، به زبان می را داغ تر 
ايفا کارزار ضد سرمايه داری توده ھای کارگر يک گودال را در مسير  نقش

روز يازدھم ماه مه در  ماه ھای اخير و از جمله در آنچه امسال در. می کند
 خانم وانيا لوندبی ودين رئيسن جنبش کارگری سوئد و فعاال اجالس مشترک

LO نيز يک نمود بسيار بارز از ميدان داری ھمين  روی دادھلم در استک
با جنبش کارگری در سر بزنگاه ھای حساس مبارزات  رويکرد در برخورد

دارای پيشينه اعتراض به سياست فعال کارگری  ٣٨. بودتوده ھای کارگر 
 و از زمان اوجدر طول ماه ھای اخير  LOساالری  ھای مسلط سران ديوان

بيشترين در مناطق مختلف سوئد  ،ت کارگران به اين سویگيری اعتراضا
به بيکارسازی ھا معترض اينان . اعتماد کارگران را به سوی خود جلب کردند

امکانات رفاھی و  به قلع و قمع. با کاھش دستمزدھا مخالفت کردند. شدند
ن به اعتبار اين فعاال. واکنش نشان دادندبه ميزان زيادی معيشتی کارگران 

ن دخالت گری ھا و اعتراضات در مقابل يورش ھای بی عنان سرمايه ھمي
در  آنان. دندبه سوی خود جلب کر ھمه جا افکار عمومی توده ھای کارگر را

می ر صميمانه و بدون غل و غش گام بربسيا روند کارزار خويش بی گمان
خودجوش کارگران عليه تھاجمات مرگبار  ی خويش با عصيانھمسوي. داشتند
اشکال  .به نمايش می نھادند و قصد ھيچ توطئه و ترفندی نداشتند راايه سرم

آنان . که از جنس و سرشتی ديگر بودبلبرداری  کار آنان نه رياکاری و کاله
برد  .سخت رفرميست و سنديکاليست بودند خودھمان گونه که باالتر گفتيم 

طلبی  حمرز اصالاز  ھيچ ميليمتری انتقاد و اعتراض آنان در ھيچ کجا
آنان اين بود که کل جنب و جوش و منفی نقش . فراتر نمی رفتسنديکاليستی 

عصيان و موج خشم ضد سرمايه داری توده ھای کارگر را نيز در داربست 
کارگران  مبارزه جاری. به بند می کشيدند انتقادات فسيل شده رفرميستی ھمين

سرمايه ی ضدواقعاين ظرفيت و جوشش و توان تحرک را داشت که در مسير 
ی طبقاتی خود را در اين تازد، اين مسير را حفاری کند، نيروداری به پيش 

مزدی به تمرين تجمع کارد، بر گرد مطالبات فراگير ضدمتمرکز ساز بستر
پردازد، با بخش ھای ديگر جنبش طبقاتی خود در سطح نيرو و اعمال قدرت 

. کندور کار روز خود کارھای ديگر را دست یجھانی پيوند خورد و بسيار
چنين مسيری ھميشه و ھمه جا در پيش روی توده ھای طبقه کارگر قرار دارد 
و در دوره ھای خاص تشديد تعرض سرمايه و اجبار کارگران به مقابله و 

تحقق . دسيار بيشتر تسھيل و بالفعل می شوبه آن ب تعرض، وارد شدن يادفاع 
سرمايه داری است و رويکرد ضدو حضور نيرومند و مؤثر اين امر در گر

در غياب اين رويکرد به طور معمول اين يا آن گرايش رفرميستی درون و 
حاشيه يا حتی بيرون جنبش کارگری است که عنان مبارزات توده ھای کارگر 

ً ھمين کار را  ٣٨. را به دست می گيرد فعال جنبش کارگری سوئد نيز دقيقا
درخواست  اومت کارگران را يکسره بهمقآنان دنيای خشم و شور و . کردند

و جا به جايی برخی سياست ھای  LO ساالری اصالحات در ساختار ديوان
ً در آنچ .محدود ساختند ران اتحاديه ھای کارگریکارگری سضد ه مطلقا

ً بنا ھم نبود کهنگرفت و طبعر ن قرابرنامه کار اين فعاال ر گيرد قرا ا
طبقه خويش و  البات ضدسرمايه داریول مطکارگر حھای توده  سازمانيابی

تالش برای ھمبستگی بين المللی کارگران با ھدف تحميل اين مطالبات بر 
ز سنگر تعرضات جنايتکارانه و نظام سرمايه داری، به عقب راندن سرمايه ا

ار ساختن شالوده پيکار طبقاتی کش، تالش برای تحکيم و تقويت و استوانسان 
درھم شکستن داربست رفرميسم اتحاديه ای و سرمايه داری کارگران، ضد
در اين راستا فعال کارگری  ٣٨. بود سازی جنبش کارگری از اين مھلکه آزاد

 اصالحات در ساختار ديوان با پيش کشيدن بحث ،عکسبر .نداشتندگام بر
و محدود  LO کثيف و زشت و مزدورمنشانه سياست و اين يا آن ساالری

ی ن به ھمين اصالحات و جا به جايد پيکار کارگراساختن کل انتظارات و بر
کارگران را  سرمايه داری مبارزه جاریآگاھانه ضد گيری ھا عمالً راه جھت

ن در اجالس مشترک خويش با خانم وانيا گفتگوی اين فعاال .کردند کجنيز 
در رفرميسم سخت جان  آنان غرق بودن ندبی ودين از آغاز تا فرجاملو

ند که خواستار رھبری به خانم وانيا گفت اين عده. شان می دادنرا سنديکاليستی 
LO  سياست ھای روز دولت ائتالفی  کسانی ھستند که آماده اعتراض بهتوسط

. اعتراض کنندبيکارسازی ھا  رمايه باشند، رھبرانی که بهاحزاب راست تر س
 ندندنرابر زبان  ھا ھيچ حرفی فراتر از اينفعال کارگری  ٣٨ھيچ يک از اين 

برای اعتراض  LO اعالم آمادگی رھبران و ھيچ کدام ھيچ انتظاری باالتر از
ھمگی از مدافعان جنبش اتحاديه ای و  .نکردندبيکارسازی ھا مطرح  به

واھان کمی در اين است که خ LO تفاوت آن ھا با سران. بودندسنديکاليسم 
تحاديه دموکراتيک آنان ا. نددموکراسی و عنايت بااليی ھا به پايينی ھا ھست

می خواھند به ھمان سياق که در جامعه و جھان موجود ھم سرمايه داری 
نظام بردگی مزدی در اساس خود برای آنان . دموکراتيک را آرزو می کنند

را بر توده ھای  اتحاديه ای که موجوديت و ماندگاری اين نظامو تقدس دارد، 
چيزی که آنان . وردار استتقدس الزم برخھمه کارگر تحميل کند نيز از 

سرمايه داری در ھيچ کجای تاريخ و ھيچ اصالً درک نمی کنند اين است که 
و  نداشته است ی خاص آناننقطه جھان ھيچ تعھدی برای قبول قيد و شرط ھا

 نه، موجوديت آن پا برجاستسرمايه داری تا زمانی که  .نمی تواند داشته باشد
ھزار و يا چند صد ری رفرميست معترضفعال کارگ ٣٨ با قيد و شرط ھای

چند ميليون رفرميست سنديکاليست نوع آن ھا در سوئد و ايران و ساير 
ارزش  د و فروش نيروی کار و توليدرابطه خريبا  فقطکه بل جاھای دنيا

تا زمانی که سرمايه داری وجود دارد، نقش رفرميسم . شودتعيين می  اضافی
نيز خواه در سوئد و فرانسه و انگليس و  ی و جنبش اتحاديه ایسنديکاليست

ھران به ھر ت و شرکت واحد يا در کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه آمريکا
سرمايه داری طبقه کارگر در آستان ماندگاری اين حال سر بريدن جنبش ضد

فعال کارگری سوئد می پندارند معضل توده  ٣٨برخالف آنچه . نظام است
جای ديگر جھان نه کمبود دموکراسی در ھای کارگر اين کشور يا ھر ک

اصل موجوديت اين اتحاديه ھا به عنوان مظھر شوم ھمزيستی اتحاديه ھا که 
مزدی کاره و ابزار کفن و دفن جنبش ضدو سازش طبقاتی کارگران با سرماي

با گوش  بايد فعال کارگری سوئد ٣٨ ی کهآخرين سخن. کارگران است
بر سکوی  اتشان اگر روزی خودشانمه انتقادکه به رغم ھاين است بشنوند باز

بنشينند با کارگران ھمان خواھند کرد که سردمداران کنونی  LOقدرت 
از بسيار بدتر حتی  چه بسا آنان. دند می کنوئاتحاديه سراسری کارگران س
زيرا نظام سرمايه داری در ھر ثانيه بسيار  سردمداران کنونی عمل کنند،

و نيست توده ھای  پيش در تدارک تعرض به ھست بربرمنشانه تر از ثانيه
 چيزی جزنيز رفرميسم سنديکاليستی نقش جنبش اتحاديه ای و  کارگر است، و

که فعال کارگری  ٣٨گناه نه اين . نيستميل اين توحش ھا بر طبقه کارگر تح
در سنديکاليست بودن آن ھا نيز ن ت سنديکاليسم است و اشکال اين فعاالسرش
و  خواھند ھر روز در کام موج جديدای کارگر سوئد اگر می توده ھ. است
شاھد کاھش ھر روز ند، اگر می خواھند وبنده تری از بيکارسازی فرونروک

فرزندان  مھد کودک خود نباشند، اگر می خواھندبيش از پيش دستمزدھای 
مره شان قربانی سود انبوه تر سرمايه نشود، اگر از تعطيل روزخردسال

 ۵٠خشنودند، اگر راضی به تحمل کاھش ان و جوانانشان نامدارس کودک
درصدی شمار پرستاران  ٣٠ درصدی تخت ھای بيمارستانی و کاھش
وف بيماران در مراکز درمانی فبيمارستان ھا نيستند، اگر از طوالنی شدن ص

می اگر و زمان انتظار چند ساله برای يک عمل جراحی رنج می کشند، 
ش مجبور به فروش نيروی کار خود نباشند، اگر می خواھند برای امرار معا

قدرت خويش  خواھند استثمار نشوند، اگر می خواھند با کار و محصول کار و
و دشمنی احساس بيگانگی  ی ديگرکشورھا با ھمزنجيران خود در سوئد وو 

نکنند، اگر می خواھند شاھد فقر و سيه روزی و تن فروشی و اعتياد و جنگ 
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ید یدبازدید  یدبازدید     :::بازدید 

WWW WWW WWW ... HHH AAA MMM AAA AAA HHH AAA NNN GGG III ... CCC OOO MMM   

ید  س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  ید ا س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  ید ا س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،     :::ا
kkkhhhbbbiiitttkkkzzzsss@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm   

انسان ھا در  و زندان و کشتار و خفقان و سرکوب خانمانی و آوارگی و بی
دنيای ننگين موجوديت اگر به  ،در يک کالم ،وروی کره زمين نباشند 
راه اعتراض دارند، يک آن بشرستيزانه و  ھای شومسرمايه داری و پيامد

دست به کار مبارزه متحد سازمان يافته عليه سرمايه داری بايد . بيشتر ندارند
حول يک منشور بايد . سرمايه داری متشکل گردندشورايی و ضدبايد . شوند

بايد بساط اتحاديه و اتحاديه . مزدی دست در دست ھم گذارندمطالبات ضدکار
ی نظام يق و در اين مسير راه نابودی نھائبايد از اين طر. بازی را جمع کنند

بايد  آن ھا ھمرزمان فعال کارگری و ھمه ٣٨. بردگی مزدی را در پيش گيرند
خويش عليه سرمايه و برای  توده ھای کارگر حتی در کارزار جاریبدانند که 

داری سرمايه روی ريل پيکار ضدبر تھاجمات سرمايه داران جز رفتندفع 
ً راست می گويند، اگر خواستار دفع  راه ديگری ندارند و آنان اگر واقعا

به اين مبارزه بپيوندند بايد  ،تعرض سرمايه عليه زندگی روز کارگران ھستند
  . گام بردارند اين کارھاو در مسير انجام 

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨ارديبھشت  ٢۵
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
ده  اق مرگ و نيستی ران 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 اعم

تيمسوی جامعه، انباشت عظيم ث ابقه ھس ان . روت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
ان اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگر. 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
  .ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

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
ين ارگری را در ھم د جست علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک ا باي ه اگر . ج پيداست ک

انی ھا و فداکاری ھای خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فش
ات گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح مع. راه به جايی نخواھند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي يشت کارگران برافراشتن يک پ
وق : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .پايه ای طبقه کارگر است نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق

ه سطحبه معنای  متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ھا به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل ھجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا  نفس طرح. يح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توض مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ
 کاراضافی ایمطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت . به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د  .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند بدين سان، کارگران درھ. که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند مان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

ا يکی ديگر بخو. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک رد؟ کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد وثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن  چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  کامال بی بھ ه ک ه بخش کوچکی از طبق ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک زاوي

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

و اختصاص سھم ھرچه بيشتری از اين ثروت به ) »توليد ناخالص داخلی«(معه توليد کرده اند حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جا - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . ان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازمي - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .يمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشدب. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .يفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام ش - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند -  
   .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
  . عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود حمل ونقل -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . ورد زنان بايد از ميان برودھرگونه تبعيض جنسی در م -١۶

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .دھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شو -  
  . ازدواج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
گسترده و فراگير در محل  با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت -  

   .ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود
، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب -١٧

  .دار باشندتحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخور
 .ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

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

١٣٨٨اول ماه مه سال 
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  ١٣٨٨خرداد  ١جمعه     ٥٥ٔه مسلسل شمار  ـ ٨سال دوم ـ شمارٔه  

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  گریکميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کار
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هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی 
 :ير بفرستيدخود را به آدرس ز

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

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

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


