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 :اين شماره در
 !چند واقعيت و يک پرسش ٢
 در کپنهاک کنفرانس کليمای سازمان مللان در تظاهرات معترضان به نشست سر ٢
  حمايت های مالی مشکالت به وجود آمده با عنوان صدر خصو ٣
  تظاهرات اعتراضی کارگران شرکت آونگان ٣
  کنندکارگران بريتيش ايرويز اعتصاب می  ٤
  کارگر خودروسازی کروز ١۵اخراج  ۴
 کارگر را اخراج می کند ١۵سيستم پايا شرکت  ٤
  گران کنف گيالن و کنف کارتظاهرات اعتراضی کار ٥
 سال پس از اعتصاب بزرگ کارگران معدن در سوئد  ۴٠ ۵
  تظاهرات اعتراضی رانندگان بازنشسته شرکت واحد ٨
  هزار کارگر شهرداری کرج اخراج شدند ٨
 احضار محسن حکيمی به دادگاه ٩
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 !چند واقعيت و يک پرسش

در اين ارقام که خود مقامات دولت جمهوری اسالمی آن ها را منتشر کرده اند 
  :دقت کنيد 

ده هزار سرمايه دار هرکدام بيش از يک ميليارد تومان و مجموعا ده هزار  - 
  .ميليارد تومان از بانک ها وام گرفته اند اما اين وام را بازپرداخت نکرده اند

ميليارد  ۶٠٠هزار و  ۶داران از بابت سودی که کسب کرده اند بايد  سرمايه - 
 .تومان ماليات می پرداخته اند اما آن را نپرداخته اند

 ١٣٨٧تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسيس کارخانه صنعتی در سال  - 
به عبارت ديگر، با . درصد کاهش داشته است ۴۵بيش از  ١٣٨۶نسبت به سال 

نی که سرمايه داران برای تاسيس کارخانه گرفته اند اين وام وجود وام های کال
 .ها صرف تاسيس کارخانه نشده است

دولت از محل ثروتی که کارگران : باال کامال روشن است  معنای آمار و ارقام
 توليد کرده اند ميلياردها تومان به سرمايه داران وام می دهد ظاهرا برای آن که

س کنند يا کارخانه درمعرض تعطيل خود را بازسازی کنند آن ها يا کارخانه تاسي
و به اين ترتيب از محل سودی که به دست می آورند هم به دولت ماليات بدهند و 

سرمايه داران وام را می گيرند، اما به جای  .هم وام خود را بازپرداخت کنند
آن را  وام،و بازپرداخت  تاسيس يا بازسازی کارخانه و به جای پرداخت ماليات

در رشته های با سودآوری نجومی سرمايه گذاری می کنند، بی آن که از طرف 
  .برايشان پيش آيد دولت هيچ مشکلی

  :حاال در طرف ديگر ماجرا يعنی طرف کارگران دقت کنيد 

هم اکنون صدها کارخانه وجود دارد که کارگران آن ها کار کرده و برای  - 
توليد کرده اند اما ماه ها و حتی سال هاست که سرمايه داران سود و سرمايه 

حتی همان شندرغاز دستمزد بخور و نمير هم به آنان داده نمی شود و شکايت 
  .آن ها به دولت هم به جايی نرسيده است و نمی رسد

به عبارت ديگر، دولت نه تنها ثروتی را که از شيره جان کارگران به وجود آمده 
ن اعم از دولتی و خصوصی می کند، نه تنها اين دودستی تقديم سرمايه دارا

سرمايه داران را برای عدم پرداخت ماليات و عدم بازپرداخت وام مورد مواخذه 
قرار نمی دهد، بلکه آنان را آزاد می گذارد که حتی حقوق ناچيز کارگران را هم 

ض از اين هم بدتر، دولت حتی کارگرانی را که به سرمايه دار اعترا. نپردازند
را چند ماه چند ماه نمی پردازد، سرکوب می کند و  می کنند که چرا دستمزد آنان

  .به زندان می اندازد

آيا اين دولت، دولت مستضعفان است يا : حال شما قضاوت کنيد 
  !دولت سرمايه داران؟

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٨آذر  ٢۶

 

کنفرانس کليمای سازمان ان در تظاهرات معرتضان به نشست سر
 در کپنهاک ملل

هزار نفر که از سراسر جهان به دانمارک آمده اند همزمان با آغاز ١٠٠بيش از 
نشست سران در کنفرانس سازمان ملل در باره ی کليما و شرايط جوی تظاهرات 
خود را عليه نشست، عليه تخريب محيط زيست و شرايط جوی توسط سرمايه و 

دسامبر  ١٢کنفرانس که روز شنبه . ليه سرمايه داری آغاز کردنددر يک کلمه ع
کشور در آن  ٢٩٠دسامبر ادامه خواهد داشت و نمايندگان ١٨آغاز شده تا جمعه 

هزار نفر با مجوز در درون سالن های کنفرانس مذاکرات را  ٢٠. شرکت دارند
جمله اين  از. دنبال خواهند کرد که اکثريت آن ها را ناظران تشکيل می دهند

ناظران می توان از گروه شرکت کننده اتحاديه های کارگری نام برد که از 
متال  نماينده اتحاديه. نفر هستند ٣٦٠کشورهای مختلف آمده اند و در مجموع 

هستيم و آمده ايم و !! آلمان که در کنفرانس حضور دارد می گويد که ما خوشبين
امه گنجانده شود و اطالع می دهد که سعی می کنيم که مسايل اجتماعی در قطعن

مالقاتی با خانم مرکل دارند تا او را به حمايت از متنی که در مورد کشورهای 
در حال رشد است تشويق کنند چون تاکنون اين حمايت توسط دولت آلمان انجام 

او می خواهد مسايل اجتماعی را وارد قطعنامه کند اما گويی ممنوع . نشده است
مساله ای اجتماعی نيست  ١١/١٢/٢٠٠٩ه آزاد کارگری در آلمان درشدن اتحادي

او هم چنين به دليل . و آن ها وظيفه ای در قبال تحديد آزادی ها در آلمان ندارند
نفره خارج از  ١٠٠٠٠٠خوشبينی به نشست سران حرفی از اجتماع اعتراضی 

  . سالن نمی زند

گ جهانی دوم ترتيب يافته در کپنهاک بزرگ ترين عمليات امنيتی بعد از جن
برای اولين بار يک ماشين . هزاران نفرنيروی پليس و امنيتی بسيج شده اند. است

تنی را که در آلمان ساخته شده است برای خاموش کردن آتش و در  ٢٢آب پاش 
به همراه يک و نيم ميليون  صورت لزوم برای کنترل تظاهرات در مواقع بحرانی

. های تربيت شده پليس آماده و به کار گرفته شده است گالن گاز اشک آور، سگ

پليس با همه ابزار سرکوب سعی در برهم زدن فضای صلح آميز تظاهرات 
بايد گفت که وجود پليس همراه با تظاهرات کنندگان همواره يکی از مهم . داشت

ترين عوامل درگيری هاست و آن ها هستند که جو را متشنج می کنند تا امکان 
نفر با استفاده  ١٠٠٠در اولين روز بيش از . يری مخالفان را فراهم آورنددستگ

از باتوم و مشت و لگد دستگير شدند و ساعت ها مجبور به نشستن در روی 
زمين سرد و يخزده خيابان شدند و تا شب از آب و غذا و رفتن به توالت محروم 

ديروقت . رديدگشتند که شدت سرما باعث بيهوشی بعضی از دستگير شدگان گ
نفر از دستگير شدگان آزاد شدند تا فرصت و امکان برای دستگيری  ٩٥٥شب 

اما چنان که . های بعد و مثال ترساندن تعداد ديگری از شرکت کنندگان فراهم آيد
يکی از آزاد شدگان . در همه جهان شاهد هستيم اين نيز يک گمان نادرست است

. البته که ما عصبانی هستيم: ارک می گويددانم ٢در مصاحبه با تلويزيون کانال 
به طور کلی در جهان انسان ها ازاين امور عصبانی هستند چون دولت ها به 

اين ها اين جا هستند تا به بهانه مساله کليما مسايل . مردم دروغ می گويند
درمقابل ماهم به خيابان می آييم تا اعتراضمان را . اقتصادی خود را پيش ببرند

اما پليس می خواهد با دستگيری ما اين حرکت ما را يک عمل جنايی . نيماعالم ک
همزمان در بعضی کشورها تظاهرات اعتراضی انجام گرفته و می گيرد . جا بزند

شهر گزارش شده است که به تنهايی در  ٨به طور مثال در استراليا تظاهرات در 
  .اندنفر شرکت کرده  ٤٠.٠٠٠نفر و در ملبورن  ٩٠.٠٠٠کانبرا 

همزمان يک نشست آلترناتيو نيز در روز يک شنبه در کپنهاک تشکيل شد که در 
آن مساله اصلی اقتصاد کشاورزی و تضمين مواد غذايی بود و هزاران نفر از 

کشاورز کوچک از کشورهای  ٥٠سراسر دنيا در آن شرکت داشتند، از جمله 
ت هم اختالف نظر در درون نشس. مختلف از جمله هند، بنگالدش و اوروگوئه

کشورهای آفريقايی،  –گروه کشورهای به اصطالح در حال رشد . وجود دارد
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خواهان اين هستند که کشورهای  -هند و چين باهم يک گروه تشکيل داده اند
صنعتی درصد بااليی از منابع الزم را برای تامين مالی تغييرات مورد نظر در 

جزاير  مالديو و تووالو به همراه گروه جزيره. کليمای اين کشورها را تقبل کنند
مذاکرات سران را در روز جمعه و شنبه بلوکه کردند AOSIS کوچک مستقل

به طور مثال، . زيرا خطر به زير آب رفتن کشورهای کوچکشان بسيار باالاست
  . متر از سطح اقيانوس باالتر قرار دارد ٥توالو اکنون تنها 

لل در سخنانش نتايج آخرين تحقيقات را بيان کرد نماينده شورای کليمای سازمان م
  :تا نشان دهد که اگر جلو اين روند گرفته نشود اتفاقات زير رخ خواهد داد

  .ناپديد خواهد شد ٢١يخ های اقيانوس در نيمه دوم قرن  - 

 .موج گرمای شديد و ريزش باران های سيل آسا را خواهيم داشت - 

 .فتشدت و قدرت توفان ها افزايش خواهد يا - 

 .منابع آب های آشاميدنی کاهش خواهد يافت - 

ريزش باران در بعضی از مناطق به شدت افزايش خواهد يافت و احتماال تا  - 
٪ جمعيت جهان يعنی بيش از دو ميليارد نفربا باال آمدن آب ٢٠حدود  ٢٠٨٠سال 

 ٢٥٠تا  ٧٥بين  ٢٠٢٠در آفريقا تا سال . و سيل های عظيم مواجه خواهند بود
٪ فعاليت ٥٠در بعضی از کشورها تا . انسان دچار کم آبی خواهند شدميليون 

 .های کشاورزی خواهد خوابيد

متر باال خواهد آمد و شورشدن زمين به  ١/٤تا  ٤/٠سطح آب اقيانوس بين  - 
او معتقد است . ويژه در بنگالدش و جزاير کوچک گسترش خواهد يافت

بنيک خروجی کشور خود را ميزان گاز گر ٢٠١٠کشورهای صنعتی بايد تا سال 
 .درصد کاهش دهند ٤٠تا  ٢٥بين 

نفر در  ٢٠٠.٠٠٠دسامبر  ١٦امروز چهارشنبه . تظاهرات هر روز جريان دارد
تظاهرات کپنهاک شرکت داشتند و پليس با ماشين آب پاش و گاز اشک آور به 

  . نمود نفر ديگر را دستگير ٥٠٠تظاهر کنندگان حمله کرد و 

 ٢٠٠٩دسامبر  ١٦

 

 محايت های مالی مشکالت به وجود آمده با عنوان صدر خصو

وقتی ما خانواده های  ١٣٨٨آذر ماه  ٢١روز شنبه 
کارگران زندانی نيشکر هفت تپه برای پيگيری 
پرونده به دادگاه مراجعه نموديم تا شايد بتوانيم 
مقدمات اعطای مرخصی برای همسرانمان را فراهم 

« : رونده به ما گفتکنيم با کمال تعجب قاضی پ
شماره حسابی از طرف رييس هيات مديره سنديکا 
در سايت های اينترنتی برای جذب کمک های مالی 

های معاند جمهوری  قبال هم گروه. اعالم شده است
و به همين دليل تا . اسالمی به شما کمک کردند

آخرين روز حکم با مرخصی همسرانتان موافقت 
   .»نخواهم کرد

 اين سخن را شنيديم و. يد نزد قاضی رفتيمبا هزار ام
به همين دليل تصميم گرفتيم تا نکاتی را به اطالع 

  :عموم برسانيم

بعد از گذشت دو سال از تالش های کارگران هفت 
ديگر  .تپه که منجر به زندانی شدن همسرانمان شد

با  .طاقت تحمل مشکالتی بيشتر از اين را نداريم

يمان از کار حضور وجود اخراج همسران زندان
به بهانه يک ايشان تسکينی بر دردهايمان بود که 

از اين فرصت قانونی نيز محروم شده حرکت فردی 
  .ايم 

در تمام اين مدت نهادها و افراد بيشماری در حمايت 
کارگران هفت تپه اقداماتی انجام داده  های ازتالش

 ها اند که بسيار قابل تقدير می باشد و ما از همه آن
اما در اينجا اعالم می کنيم طی تماس  .سپاسگزاريم

هايی که از داخل زندان گرفته شده هيچ يک از 
کارگران زندانی با اعالم اين شماره حساب موافق 

گونه کمک مالی  نبوده اند و ما نيز تا اين لحظه هيچ
اعالم اين . کنيم نمی از اين طريق دريافت نکرده و

يکی از همکاران  حساب بانکی به ابتکار شخصی
گرامی ما صورت گرفته بود و ما ضمن دفاع از حق 
ايشان در دريافت کمک به هر شيوه ای که خود 

کنيم که اقدامات خود را  دانند، اعالم می مناسب می
سنديکا انجام  یتنها در هماهنگی با ساير اعضا

خواهيم داد و مسئوليتی نيز در قبال حساب نامبرده 
  . نداريم

ارگران زندانی در تماس خويش از زندان همچنين ک
های صنفی  تأکيد داشتند که از ابتدای فعاليت

گونه کمکی که مغاير با  کارگری تا به اکنون هيچ
  . موازين قانونی رايج باشد دريافت نکرده اند

در آخر ما خانواده ها که نان آورانمان را در کنار 
ن ما های شريفی که نگرا خود نداريم از تمام انسان

هستند کمال تشکر را داريم و آرزو می کنيم هر چه 
 .زودتر عزيزانمان به آغوش گرم خانواده باز گردند 

 با سپاس فراوان 

 خانواده فريدون نيکوفرد

 خانواده رمضان عليپور

 خانواده محمد حيدری مهر

 

 تظاهرات اعرتاضی کارگران شرکت آونگان

که از  شرکت آونگان در زمره کارخانه هايی است
سوی دولت سرمايه داری در چهارچوب اجرای 

قانون اساسی اين دولت در اختيار يک  ۴۴اصل 
سرمايه دار خصوصی به نام مجتبی جعفری قرار 

مالک جديد شرکت همچون همه همتايان . گرفته است
طبقاتی خويش به دنبال اين نقل و انتقال، طرح های 

ساختن  خارج. از پيش آماده خود را به اجرا نهاد
سرمايه های کالن حاصل استثمار توده های کارگر 
از بانک ها زير نام وام برای توسعه و بازسازی 
شرکت، تعطيل کامل پرداخت دستمزدها و هر نوع 
مطالبات کارگران، اخراج تدريجی توده های کارگر 

و اختصاص تمامی وام ها، دستمزدها و صرفه 
ايه در جويی ناشی از اخراج ها به انباشت سرم

حوزه های سودآورتر در مناطقی ديگر از جمله اين 
شرکت آونگان به اين ترتيب روند . طرح ها بود

دستمزد کارگران برای ماه های . تعطيل را آغاز کرد
ماه است که  ۵طوالنی به تعويق افتاد و هم اکنون 

در . هيچ کارگری هيچ ريالی حقوق نگرفته است
در مقابل  بار کل کارگران ۴طول اين مدت 

استانداری و ساير نهادهای ذيربط دولتی دست به 
. و به اعتراض پرداخته اند تشکيل اجتماع زده

اجتماعات و تظاهراتی که به هيچ نتيجه ای منتهی 

 ٢٣آخرين بار تشکيل اين تجمعات روز . نشده است
آذر ماه بود که کارگران باز هم در مقابل اداره 

اض سر دادند و استانداری اراک فرياد اعتر
استاندار با . خواستار پرداخت دستمزدهای خود شدند

مشاهده خشم کارگران و با هدف غلبه بر اين خشم 
بحث بی کفايتی سرمايه دار و ضرورت انتقال 

به نظر . مالکيت شرکت به کسان ديگر را پيش کشيد
می رسد که جعفری در طول اين مدت به اعتبار 

افی سرمايه های الزم را مالکيت آونگان به اندازه ک
از بانک ها دريافت داشته و هر کجا که می خواسته 

به همين دليل، بايد جای . سرمايه گذاری کرده است
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خود را به ديگران بسپارد تا افراد ديگری نيز از اين 
استاندار قبول داشت که . خوان يغما بی نصيب نمانند

ان سرمايه های خارج شده از بانک ها زير نام آونگ
او در سخنان . در جاهای ديگر انباشت شده است

اين آقايان « خود برای کارگران تصريح کرد که 
صالحيت و لياقت اداره کارخانه را ندارند و سرمايه 

اما آنچه که . »استان را در جای ديگر هزينه می کنند
مطلقًا بر زبان وی جاری نشد و در باره اش سکوت 

به بيان . گران بودمطلق اختيار کرد دستمزد کار
اين . ديگر، ايشان تکليف همه چيز را روشن کردند

که جعفری از طريق مالکيت شرکت و دست اندازی 
بر حاصل استثمار کارگران دنيای سرمايه های الزم 
را اندوخته است و حال نوبت سرمايه داران ديگری 
است که به اين کار ادامه دهند در سخن او صريح 

ماه تعويق  ۵کارگران پس از اما اين که . بود
دستمزدها و تحمل فشار گرسنگی و فقر و تحقير و 

آوارگی و همه مصائب سرمايه داری حال بايد چه 
خاکی به سر خويش و خانواده های خويش بريزند 

   .کامال ناگفته باقی ماند

  ايلنا: منبع

   ٨٨آذر  ٢۵

 

 کنندکارگران بريتيش ايرويز اعتصاب می 

کارگران شرکت هواپيمايی بريتيش ايرويز خواستار 
افرايش دستمزدها، جلوگيری از اخراج ها و بهبود 

سرمايه داران اين غول . شرايط کار خويش شده اند
هوايی مصمم هستند که هزاران نفر از خدمه شرکت 
را در مناطق مختلف دنيا بيکار سازند، فشار کار را 

زينه سرمايه گذاری ها را به نقطه انفجار رسانند، ه
هر چه بيشتر کاهش دهند و در همين راستا منحنی 

برنامه ريزی هايی . سود را بيش از پيش باال ببرند
که ساقط کردن هر چه کوبنده تر توده های وسيع 
کارگر از کار و زندگی و امکان زنده ماندن را آماج 
تهاجم خود گرفته است و همه کارگران شاغل را 

 کارگران با دنيايی خشم. ت کرده استدچار وحش
وعصيان، مسئوالن اتحاديه را زير فشار قرار داده 
اند تا در مقابل تهاجم سرمايه داران واکنش نشان 

سران سازشکار اتحاديه با مشاهده خشم . دهند
کارگران فراخوان يک نشست وسيع را صادر کرده 
اند و شرکت کنندگان در اجالس با اکثريت قريب به 

اتفاق خواستار اعمال قدرت متحد از طريق سازمان 
کارگران فرياد می زنند که . دادن اعتصاب شده اند

امتناع سرمايه از قبول خواست هايشان را حتمًا با 
. تعطيل کار و شروع اعتصاب پاسخ خواهند گفت

اعتصاب از بيستم دسامبر آغاز می شود و تا روز 
ادامه خواهد  روز ١٢به مدت  ٢٠١٠دوم ماه ژانويه 

سرمايه داران بريتيش ايرويز با اطالع از . يافت
. اراده مصمم کارگران سخت به وحشت افتاده اند

آنان می گويند که اين اعتصاب در چنان روزهای 
حساس و پردرآمدی به طور قطع ضرباتی بسيار 
کوبنده بر شريان سود و حيات شرکت وارد خواهد 

بس وقاحت  صاحبان شرکت با سراسيمگی. ساخت
آميزی اعالم کرده اند که برای مقابله با موج 

آنان . اعتصاب از هيچ کاری فروگذار نخواهند کرد
برای رسيدن به هدف جلوگيری از اعتصاب تالش 
های زيادی را آغاز کرده اند، از جمله اين که روند 
اخذ رأی در اجالس وسيع کارگران را مورد 

ران در شکايت سرمايه دا. اعتراض قرار داده اند
خود مدعی شده اند که عده ای از رأی دهندگان در 

دعوی بی اساسی !! زمره کارگران اخراجی هستند
که با نيشخند تمسخر توده های کارگر مواجه شده 

چشم اميد صاحبان سرمايه اينک به قدرت . است
دولت خويش و سازش هميشگی و مطابق معمول 

آنان اميد . استديوان ساالری اتحاديه ای بسته شده 
دارند که با استمداد از اين دو اهرم کارساز از 

در مقابل اين . شروع اعتصاب جلوگيری کنند
ترفندها و تالش های قطب سرمايه، توده های کارگر 
نير فريادکشان اخطار کرده اند که در روز بيستم 
دسامبر اعتصاب را شروع خواهند کرد و کل سيستم 

 ١٢يش ايرويز را برای حمل و نقل و پرواز بريت
 . روز از کار خواهند انداخت

 ٢٠٠٩دسامبر 

 

 کارگر خودروسازی کروز ١۵اخراج 

کارگر را اخراج  ١۵شرکت خودروسازی کروز 
سال سابقه  ۵اين کارگران هر يک بيش از . ی کندم

. کار کردن و استثمار شدن در اين شرکت دارند
سرمايه دار کروز گفته است است که دليل اخراج 
کارگران بحران اقتصادی، کسادی بازار فروش و 

کارگران اخراجی هيچ درآمدی . کاهش تقاضا است
هر سرمايه دار در قبال . برای امرار معاش ندارند

يک سال کار فقط يک ماه حق سنوات برای آنان 
قبول کرده است، مبلغ بسيار ناچيزی که هيچ مشکلی 

  . از معيشت کارگران را حل نمی کند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨آذر  ٢۴

 

 کارگر را اخراج می کند ١۵سيستم پايا شرکت 

در زمره نيرومندترين و عظيم ترين  پاپاسيستم 
وليد وسائل مخابراتی و کامپيوتری شرکت های ت

سرمايه دار اين شرکت نيز  .در ايران است
کارگر زده است و همصدا  ١۵دست به اخراج 

  .با همه همتايانش بحران اقتصادی و رکود بازار فروش توليدات را دليل اين اخراج ها اعالم کرده است

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨آذر  ٢۴
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 گران کنف گيالن و کنف کارتظاهرات اعرتاضی کار

در باره وضعيت کار و زندگی و مبارزه کارگران 
کارخانه های کنف استان گيالن قبًال گزارش های 

توسط فعاالن ضدسرمايه داری اين  نسبتًا مشروحی
استان تهيه شده و در همين سايت و خبرنامه اينترنتی 

سال از تاريخ سرگردانی،  ۵. آن انتشار يافته است
گی و گرسنگی مرگبار توده های کارگر اين آوار

سال هر روز  ۵صنايع می گذرد و در طول اين 
وضع کارگران از روز پيش بدتر و دردناک تر و 

شمار زيادی از آنان در همه اين . کشنده تر شده است
مدت بيکار مانده اند و به رغم تالش بسيار برای 

نشده  يافتن کار در هيچ کجا موفق به يافتن هيچ کاری
سال، حداقل  ۵گزارش ها حاکی است که در اين . اند

سه تن از کارگران سرگردان و گرسنه و بيکار زير 
فشار درد و رنج و مصائب غيرقابل تحمل دامنگير 

و مرگ را به  خانواده خويش دست به خودکشی زده
عنوان تنها راه نجات از اين وضعيت انتخاب کرده 

کارگران نيز همچنان به اين وضع ادامه دارد و . اند
اعتراض خويش ادامه می دهند، شکلی از اعتراض 
و مبارزه که بی نتيجه بودن خود را سال ها است در 
سراسر اين مملکت و در تمامی مراکز کار و توليد 

امروز هر کارگری مثل روز . به نمايش نهاده است
روشن می داند که صرف تشکيل اجتماع و تحصن و 

در مقابل کاخ های سر به فلک کشيده سر دادن فرياد 
قدرت و زور و زورگويی نظام کارگرکش سرمايه 

طبقه سرمايه دار و . داری ره به هيچ کجا نمی برد
دولت سرمايه داری ايران قدرت دارند و اين قدرت 
را با دنيايی از درندگی و خونريزی به کارگران 

سرمايه داران و دولت سرمايه همه . تحميل می کنند
درت خويش را از سرمايه دارند، سرمايه ای که ق

ريال به ريال آن محصول کار و استثمار توده های 
در مقابل طبقه سرمايه دار و دولتش، . کارگر است

طبقه کارگر هم از قدرتی عظيم، اليزال، دگرگون 
کننده و تاريخ ساز برخوردار است اما به کارگيری 

اده، سازمانيابی، اين قدرت، نيازمند آگاهی، اتحاد، ار
افق روشن پيکار و عزم محکم برای تغيير وضعيت 

اگر کارگران نمی خواهند محکوم . موجود است
هميشگی گرسنگی و فقر و مرگ در درون جهنم گند 
و خون استثمار و ستم و بربريت سرمايه داری باشند 
بايد اين قدرت را به کار گيرند و راه اعمال آن را 

در داد و فريادهای التماس آميز  اين قدرت. بياموزند
. تا کارگر در اين يا آن شرکت نيست ٢٠٠تا و  ١٠٠

طبقه  اين قدرت در اتحاد هر چه محکم تر توده های
کارگر، سازمانيابی شورايی و ضدسرمايه داری و 
هر چه سراسری تر کارگران، افراشتن پرچم 

مطالبات پايه ای ضدسرمايه داری در پيشاپيش اين 
پيش کشيدن افق رهايی از شر استثمار و  پيکار،

حاکميت سرمايه و برپايی جهانی نو بر ويرانه های 
انجام اين کارها سخت است اما . نظم موجود است

سخت تر از آن تحمل وضعيتی است که سرمايه 
داری بر ما تحميل کرده است و تحميل می کند و در 

 کارگران هر. آينده بازهم بيشتر تحميل خواهد کرد
سال  ۵دو کارخانه کنف کار و کنف گيالن در تمامی 

در همين . اخير بی وقفه مبارزه و اعتراض کرده اند
آذر هم يک بار ديگر تظاهرات اعتراضی  ٢٣روز 

اما آنان همچون همه بخش . خود را تکرار کردند
های ديگر توده های طبقه خويش هنوز واقعيت 

و سالح  و دستيابی به ساز و کار مبارزه طبقاتی
مبارزه طبقاتی عليه سرمايه را به جريان جاری 

تا زمانی . زندگی و اعتراض خود تبديل نکرده اند
که چنين است وضع زندگی آنان نيز به همين منوال 

  .است که می بينيم

  خبرگزاری فارس: منبع

 ٨٨آذر  ٢۴

  

 سال پس از اعتصاب بزرگ کارگران معدن در سوئد ۴٠

مه جنبش کارگری جهانی، برگ سياهی در کارنامه برگ افتخاری در کارنا
سرزنشی به کوردالن رفرميستی که برای سراسر ننگ رفرميسم اتحاديه ای، 

 کارگران ايران نسخه سنديکا می پيچند، تقديم به تمامی توده های کارگر ايران،
  تقديم به فعاالن مصمم جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر

غول صنعتی . وئد در شمال اين کشور قرار داردعظيم ترين بخش معادن س
-LKAB «)Luossavaara«معروف و پرقدرت سوئدی موسوم به 

Kiirunavaara Aktiebolag (شرکت تابع اين کنسرن به نام های  ۵ و
MTAB، Minelco، Wassara، FAB و KGS  حوزه های مختلف معادن

از زمان تأسيس تا اوايل سده  LKAB. منطقه را در کنترل و تصرف خود دارند
در شروع . بيستم به طور کامل در مالکيت سرمايه داران خصوصی قرارداشت

تلف طبقه سرمايه دار درباره اين قرن مشاجرات بسيار داغی ميان احزاب مخ
اين . دولتی شدن يا تداوم تعلق آن به بخش خصوصی در پارلمان سوئد آغاز شد

به درازا کشيد و باالخره در اين سال دولت وقت  ١٩٠٧کشمکش ها تا سال 
کل سرمايه کنسرن % ۵٠متشکل از احزاب راست تر سرمايه عزم جزم کرد که 

ادامه پيدا کرد و از اين  ١٩۵٧وضع تا سال اين . را به مالکيت دولت درآورد
بر اساس مصوبه مجلس به طور کامل در مالکيت  LKABسال به بعد است که 

در طول مذاکرات احزاب از جمله نکاتی که ظاهرًا . دولت سوئد قرار می گيرد
به عنوان داليل انتقال مالکيت کنسرن به دولت مورد تأکيد قرار داشت يکی هم 

در آن سال . بود LKAB کار و وضعيت حقوقی کارگران شاغل دربهبود شرايط 
ها بيش از چندين هزار کارگر در حوزه های مختلف استخراج آهن و کل معادن 

شرايط کار کارگران به گونه ای غيرقابل توصيف . شمال سوئد کار می کردند
ايمنی فقدان هر نوع . شدت استثمار در نقطه انفجار بود. مرگبار و دردناک بود

محيط کار، سطح بغايت نازل دستمزدها و همه مصائب ديگر بردگی مزدی در 

در همين سال ها ) Sara Lidman(» سارا ليدمن« خانم . اينجا بيداد می کرد
به دنبال بازديد  )Odd Uhrbom(» اود اوربوم« همراه با همکار عکاس خويش 

ا کارگران دست به از بخش های مختلف معدن و انجام بسياری مصاحبه ها ب
انتشار کتابی زدند که اوًال برگ برگ آن به صورت دهشتناکی تکان دهنده است 
و ثانيًا هر ورق آن کارنامه بسيار سهمگين و سنگينی از جنايات نظام سرمايه 

  . داری را در پيش روی خوانندگان خود قرار می دهد

اما بر خالف . گرفت را به دست LKAB دولت سوئد به ترتيبی که گفتيم مالکيت
وعده های عوام فريبانه ای که در طول گفتگوها در باره بهبود شرايط کار و 
وضعيت زيستی کارگران در مجلس سرمايه داده شده بود همه چيز برای 

عروج مجدد سوسيال دموکراسی به عرش قدرت . کارگران بدتر و بدتر شد
معدنچيان نشد بلکه  رمايه نيز نه فقط باعث بهبودی درشرائط کار و دستمزدس

زمين و زمان دست به کار سنگسار هر نوع حق و . حتی بروخامت اوضاع افزود
کل طبقه سرمايه دار، سوسيال دموکراسی و . حقوق چند هزار کارگر معدن بود

دولت . ران افتادنداتحاديه کارگری سوئد پهلو به پهلوی يکديگر به جان کارگ
و بخش فلز اتحاديه طرحی را به نام  LO سوسيال دموکرات با همدستی سران

تنظيم کرد و آن را )  Tidsstudiesystem( نظام اندازه گيری زمان کار 
بر اساس اين . درمورد کارگران شاغل در بخش های مختلف معدن پياده نمود

و برای هر ثانيه آن کاری تعيين طرح، کل روزانه کار کارگران زمان بندی شد 
به طور مثال، حق هر کارگر برای شست و شوی اجتناب ناپذير و صد . گرديد

درصد ضروری دست ها همراه با وقت الزم برای گرفتن حوله و خشک کردن 
متر راه رفتن  ١۴تا  ٧برای هر !! ثانيه اعالم شد ٧صورت و همه اين امور 

حتی ضربات چکش !! نيم ثانيه منظور گرديد و ٣اجباری ميان ماشين ها حدود 
ضربه چکش  ۵برای هر  کارگران زمان بندی شد و به آنان اخطار گرديد که
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در يک کالم، تخته و !! ثانيه و نيم خواهد بود ٣حين کار حداکثر وقت کمتر از 
شالق و تمامی وسائل سالخی در بند بند معادن، در اعماق زمين، با دست سرمايه 

در حزب سوسيال دموکرات و صدرنشينان اتحاديه سراسری کارگران داران ص
دولت سرمايه داری همه اين اقدامات را به . سوئد عليه توده های کارگر آماده شد

کار گرفت تا حجم توليدات معدنی را جهش وار افزايش دهد، تا سود ساالنه 
سوئد به يمن کاهش تا سرمايه اجتماعی . سرمايه ها را هر چه باالتر و باالتر برد

چشمگير بهای اين توليدات قدرت رقابت خود در بازار جهانی سرمايه را چند 
. نهال سود را بيش از پيش آبياری کند برابر سازد، تا قطره قطره خون کارگران

سرمايه، دولت سوسيال دموکرات و اتحاديه کارگری سوئد چنين کردند و 
صورت افزايش ساالنه حجم توليد از محصول اين سالخی ها را بسيار زود به 

برداشت  ١٩۶٨تا  ١٩۶٠ميليون تن در فاصله ميان ٢/٢۵ميليون تن به  ٩/١٢
در طول همين مدت حق آکورد . دستاورد جنايت سرمايه فقط اين نبود. کردند

يا کار کنتراتی  کارگران يا در واقع دستمزد آنان که به صورت قطعه کاری
کرون برای هر ٢/۵ن در قبال توليد هر تن آهن به کرو ٨/۵پرداخت می شد از 

  !!تن کاهش يافت

شرايط کار بسيار طاقت فرسا و . زندگی کارگران روز به روز وخيم تر شد
سطح نازل دستمزدها، امکان دستيابی کارگران به حداقل . غيرقابل تحمل گرديد

سرمايه کارگران طرح جديد سرمايه و دولت . معيشت را دشوار و دشوارتر کرد
نام نهادند و اين عبارت همه جا  فاجعه بردگی مدرنداری سوسيال دموکرات را 

اعتماد کارگران به اتحاديه سراسری که از قبل نيز متزلزل . به سر زبان ها افتاد
در چنين شرايطی بود که آتش . متزلزل تر شد و به پائين ترين حد خود رسيد بود
همه با هم فرياد زدند که اين وضع قابل . و عصيان کارگران زبانه کشيد خشم

نجواها فرياد و . آهنگ اعتصاب در ميان توده های کارگر ساز شد. تحمل نيست
، اعتصاب خارج از »غيرقانونی«اعتصاب . فريادها لباس تصميم بر تن کرد

مدار توافق اتحاديه کارگری، اعتصاب در شرايطی که شمشير آخته سرمايه از 
ی اتحاديه ای بيرون و بر فراز سر توده های کارگر چرخ می نيام ديوانساالر

چرخ کار و توليد شروع  ١٩۶٩روز نهم دسامبر . خورد، راه خود را آغاز کرد
کارگر با اراده ای پوالدين در  ۵٠٠٠به خوابيدن کرد و به فاصله چند ساعت بعد 

 MALMBERGو  SVAPPAVAARAچند منطقه عظيم صنعتی از جمله
. کيلومتری شهر کيرونا دست از کار کشيدند ١١٠و  ۶٠تا  ۴٧ در فواصل

اتحاديه سراسری کارگران سوئد با تمامی قدرت دست به کار توطئه عليه 
سران اتحاديه با همديگر پيمان بستند که برای درهم شکستن . اعتصاب شد

اعتصاب و غلبه بر موج اتحاد ضدسرمايه داری توده های کارگر از ارتکاب 
ديوان ساالری اتحاديه ای با تمامی توحش و درندگی اين . ايتی دريغ نکنندهيچ جن

کل نظام سرمايه داری و کل اتحاديه . عزم شوم کارگرکش را لباس واقعيت پوشيد
کارگر معدن در طرف ديگر رو به روی هم  ۵٠٠٠کارگری در يک طرف و 

  . جنگی بس نابرابر را آغاز کردند

ساله ای که عمر خويش را  ۶٢، کارگر مبارز يک روز پيش از شروع اعتصاب
به سر رسانده بود، به نام هاری هولم لوند  در انبارهای تيره و تار معادن آهن

 )Harry Holmlund ( با هزينه شخصی خود، با همان دستمزد بسيار ناچيزش
کارگر با فراخوان  ٢٠٠٠. سالن ورزش شهر را برای ساعاتی محدود اجاره کرد

در همين جا و همين روز بود که کميته . در سالن اجتماع کردند اين کارگر
ساعاتی بعد کارگران حوزه های مالم بری و اسواپاوا نيز . اعتصاب تشکيل شد

در اين هر دو حوزه نيز افرادی به عنوان . چنين جلساتی را برگزار کردند
منتخب در اعضای کميته اعتصاب تعيين شدند و کمی آن سوتر همه اين نمايندگان 

نفری دست در دست هم نهادند تا با همدلی و همگامی  ٢٧يک کميته مشترک 
در تمامی اين اجتماعات کارگران با . جمعی کاروان اعتصاب را به پيش برند

صدای رسا در گوش هم خواندند که راه دشواری را آغاز کرده اند، که سرمايه 
از هيچ درندگی عليه آن ها داران و دولت سوسيال دموکرات و اتحاديه کارگری 

نظام بردگی مزدی » قانون« ب در دريغ نخواهند کرد، که اين اعتصا

است، که در طول اعتصاب هيچ کارگری هيچ ديناری دستمزد » غيرقانونی «
دريافت نخواهد کرد، که اعتصاب هزينه بسيار سنگين دارد و ممکن است روزها 

تمی نيست، که با همه اين ها پيکار عليه به طول انجامد، که دستيابی به موفقيت ح
سرمايه تنها راه زندگی است و برای گشايش اين راه و برای پيمودن آن بايد 

اعتصاب آغاز شد و دقايقی بعد . بسيار استوار، متحد، متشکل و همصدا گرديد
اعالم کرد که اين اعتصاب فقط عليه  LKAB مديرعامل دولتی غول آهن

لکه جبهه جنگی است که بر ضد حزب سوسيال دموکرات و کارفرمايان نيست، ب
. او راست می گفت. اتحاديه کارگری و کل نظام اجتماعی سوئد آغاز شده است
  . اعتصاب بحق يک خيزش شکوهمند ضدسرمايه داری بود

کارگر چرخ کار و توليد را در يکی از عظيم ترين حوزه های  ۵٠٠٠بيش از 
. روز به اعتصاب خويش ادامه دادند ۵٧آنان  .صنعتی سوئد از کار انداختند

کارنامه پيکار کارگران در جريان اين اعتصاب بسيار درخشان و به ياد ماندنی 
روز  ۵٧روز توطئه مشترک دولت و اتحاديه کارگری عليه اعتصاب،  ۵٧. است

روز تحمل رگبار تهديدها و  ۵٧تعطيل کار بدون هيچ ديناری دستمزد يا غرامت، 
 ۵٧روز مقاومت در پشت ديوارهای بلند يأس و باالخره  ۵٧شرها، توپ و ت

 ۶٨. روزی که کل جامعه سوئد را به واکنش و فکر و جنب و جوش واداشت
درصد ساکنان جامعه از طريق نظرسنجی ها حمايت قاطع خود را از کارگران و 

راز انزجار خود را از اعمال جنايتکارانه سرمايه داران و دولت و اتحاديه اب
درصد اهالی کشور بسيار صريح اعالم کردند که کارگران  ٨٠بيش از . داشتند

در و ديوار . را محق و کارفرمايان و عوامل آن ها را ناحق و متجاوز می شناسند
. و همه جای شهر کيرونا از اطالعيه های اعالم حمايت شهروندان پوشيده شد

يدادهای روز مبارزات بسياری از رسانه ها صفحات خود را به گزارش رو
با موجی از خشم ضدکارگری عربده سر  LO نماينده. کارگران اختصاص دادند

داد که اين اعتصاب از بيخ و بن سياسی است و هدف اعتصاب کنندگان کل نظام 
او و شرکای او مبارزه کارگران را حاصل برنامه ريزی و . اجتماعی سوئد است

  . خواستار مقابله جدی با آن شدندنقشه چينی کمونيست ها خواندند و 

گذشت زمان، تاريک . اعتصاب با سد پوالدينی از مقاومت سرمايه مواجه گرديد
و حزب سوسيال  LOبودن دورنمای پيروزی، توطئه های روز به روز سران 

دموکرات، خستگی مفرط کارگران، وحشت از گرسنگی افراد خانواده، همه و 
تدريج بذر ترديد و تزلزل را در عمق اراده مصمم همه بر هم تلنبار شدند و به 

مزدوران اتحاديه ای در ميان اعضای . تود های کارگر افشاندند و آبياری کردند
کميته اعتصاب و در ميان توده های کارگر به هر نوع سرمايه گذاری برای غلبه 

. دنيای جستجو و تحقيق را برنامه ريزی کردند. بر موج پيکار آنان دست زدند
هر کارگر آسيب پذيری را شناسايی کردند و برای متزلزل نمودن او دست به 

بيهودگی اعتصاب و محکوم به شکست بودن آن را خوراک تبليغاتی . ترفند زدند
برای اين کار و برای . همه جا حاضر ايادی خويش در ميان کارگران ساختند

د از محل حق انصراف توده های کارگر از ادامه مبارزه هر چه الزم بو
بسيار مصمم و يکدنده تأکيد  LOسران . عضويت توده های کارگر هزينه کردند

کردند که هيچ کارفرمايی در هيچ حوزه ای تحت هيچ شرايطی حاضر به مذاکره 
کارگر اعتصابی از قبل به سر کار  ۵٠٠٠با کارگران نخواهد شد مگر اين که 

  . خويش باز گشته باشند

ژانويه اندک اندک غبار يأس بر پيشانی عده ای از کارگران  در روزهای آخر ماه
ترديد و تزلزل به درون کميته اعتصاب بيش از توده های کارگر نفوذ . نشست
عناصر . در اينجا عناصر کم و بيش متفاوتی دست در دست هم داشتند. کرد

با استوار و مصمم در کنار کسانی که به جنبش اتحاديه ای توهم داشتند همراه 
افراد ميانه رو همگی راه مشترکی را پيش گرفته بودند و اينک بر سر دوراهی 

در روز . سهمگين ادامه پيکار يا عقب گرد و قبول شکست با هم کلنجار می رفتند
با تأکيدی بيش از پيش خواستار بازگشت کارگران به  LOاين ماه، نمايندگان  ٢٩

پرسش  ١٢بل اين خواست اتحاديه اعضای کميته اعتصاب در مقا. سر کار شدند
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اين گفتگوها نيز . خواستند تا به سؤاالتشان جواب دهد LO را مطرح کردند و از
ماه فوريه . بی نتيجه ماند و هيچ پاسخ شفاف و صريحی به دست کارگران نرسيد

اعضای کميته تصميم . با دو دلی و خستگی و نوميدی بيشتر کارگران آغاز شد
تکليف در مورد ادامه مبارزات يا بازگشت به کار را به آرای گرفتند که تعيين 

آنان با همين هدف اقدام به تشکيل نشست گسترده . عمومی کارگران واگذار کنند
. اتخاذ تصميم به نظرخواهی عمومی ارجاع شد. و فراگير توده های کارگر کردند

کارگران . دندنفر به ادامه اعتصاب رأی دا ۶٨اکثريت کارگران با اختالف رأی 
اما اين رأی گيری . آمادگی خويش را برای پايداری و تداوم پيکار اعالم کردند

نيز قادر به حل مشکل نبود، به اين دليل بسيار روشن که چشم انداز ادامه 
اردوی سرمايه بسيار نيرومند بود و در . عتصاب هيچ روشن به نظر نمی رسيد

عظيم راه هر نوع حمايت توده های  اين ميان اتحاديه کارگری همچون بختکی
تعدادی از اعضای کميته اعتصاب . کارگر سوئد از اعتصابيون را سد می کرد

زير فشار نوميدی تصميم به کناره گيری و عذرخواهی از ادامه مأموريت خويش 
کل توده های کارگر در شور و . جلسات يکی پس از ديگری تشکيل شد. گرفتند

چند راه حل مختلف در . م گيری فعاالنه شرکت کردندمشورت ها و مجامع تصمي
درون کميته و در اجتماعات متعدد کارگران مورد گفتگو و نظرخواهی قرار 

همه اين کارها انجام شد اما هيچ نور اميدی به پيروزی بر افق اين تالش . گرفت
ند، تقريبًا تمامی کارگران، حتی کسانی که موافق ادامه اعتصاب نبود. ها نتابيد

اما ادامه اعتصاب را نيز . نسبت به عقب نشينی و تسليم ابراز انزجار می کردند
کميته اعتصاب در ميان دنيايی از ترديد و يأس . چندان موفقيت آميز نمی ديدند

به  ١٩٧٠تصميم به پايان اعتصاب گرفت و اين تصميم را در روز دوم فوريه 
کارگر در حال  ۵٠٠٠روز از کل در فردای آن . اطالع توده های کارگر رساند

نفر در اسواپا  ١۴نفر در مالم بری و  ١٠٠نفر در کيرونا،  ١٠٠اعتصاب فقط 
در سر کار حاضر شدند و بقيه با حالتی غمناک از شروع مجدد کار خودداری 

پذيرش آنچه روی می داد برای اکثريت قريب به اتفاق کارگران بسيار . ورزيدند
وقت الزم بود تا آنان بر وضعيت موجود خويش غلبه دشوار بود و چند روزی 

کنند، تا فشار لحظه های شکست را با نگاه هشيار و بيدار به دورنمای روشن 
مبارزه طبقاتی ضدسرمايه داری بر وجود خويش کاهش دهند، تا با اراده ای 

  . مصمم به ادامه مبارزه در آينده به سر کار خويش بازگردند

رآغاز  ه س تی ک ول شکس ای حص ترده و راهگش ارزات گس مب
  دستاوردها شد

معدنچيان سوئد، با توصيفی که گفتيم، زير فشار مقاومت  ١٩۶٩اعتصاب سال 
خيانتکارانه و ضدکارگری اتحاديه  سبعانه سرمايه و به ويژه با ايفای نقش

اما اين شکست به طور واقعی . ، به ظاهر شکست خورد LOسراسری کارگران 
ز مبارزه طبقاتی، سرآغاز بسياری پيروزی ها و راهگشای و در روند رو

همه . بيشترين تعرضات توده های کارگر به حريم قدرت و سود سرمايه شد
کسانی که با تاريخ جنبش کارگری سوئد آشنا هستند، حتی آنان که اعتصاب آن 
روز توده کارگر را به شکست کشاندند، همه احزاب رسمی و غيررسمی راست 

مايه، اربابان رسانه ها و همه محافل مختلف اذعان دارند که هيچ و چپ سر
کارگران معدن، شرايط کار و زندگی و  ١٩۶٩اعتصابی به اندازه خيزش سال 

موقعيت تقابل طبقه کارگر سوئد با سرمايه داران و نظام سرمايه داری را 
شته بود زمان زيادی از پايان اعتصاب معدنچيان نگذ. دستخوش تأثير نکرده است

که آتشفشان مبارزات کارگران در بسياری از حوزه های مهم صنعتی و ساير 
کارگران بخش نظافت در سراسر سوئد در . مراکز کار شروع به فوران کرد

. اعتراض به سطح نازل دستمزدها و وخامت شرايط کار دست از کار کشيدند
. اب زدندتوده وسيع کارگران جنگل نيز به صورت سراسری دست به اعتص

جنبش کارگری دور جديدی از تعرض و مقاومت در مقابل سرمايه داران را 
دور تازه ای از پيکار که به درستی و به اعتراف همگان محصول . آغاز کرد

مستقيم جمعبست های طبيعی و خودجوش رويدادها و آثار اعتصاب کارگران 

از مدار توافق معدنچی در خارج  ۵٠٠٠خيزش عظيم . بود ١٩۶٩معدن در سال 
اتحاديه و در شرايطی که حزب مدعی نمايندگی طبقه کارگر و اتحاديه مدعی 
دفاع از حقوق کارگران، هر دو در سنگر سرمايه، با سالح سرمايه و با قدرت 

و توطئه می کردند، مسائل بسيار مهمی را  دولتی سرمايه عليه اعتصاب جنگ
نکاتی که ما در اينجا . ه دنيا قرار داددر پيش ديدگان توده های کارگر سوئد و هم
  .فهرست وار به برخی از آن ها اشاره می کنيم

اعتصاب بنياد توهم طبقه کارگر به سوسيال دموکراسی را گلوله باران کرد و  - 
بسيار صريح به همگان خاطرنشان کرد که حتی چپ ترين جناح سوسيال 

درت سرمايه از هيچ تعرض و دموکراسی بين المللی برای دفاع از حريم سود و ق
يکی از . تجاوزی عليه نازل ترين سطح حقوق و معيشت کارگران ابا نمی ورزد

نمايندگان کارگران در جريان همين مبارزات با چشمانی اشکبار فرياد سر داد که 
روز اعتصاب درس هايی آموختم که پيش از آن حتی تصور آن ها  ۵٧در طول 

او گفت که دولتمردان و اتحاديه ساالران حاضر . ادمرا به مخيله خود راه نمی د
بودند بر جنازه تمامی ما توده های کارگر بگذرند تا شايد ما را به سر کار 

   .بازگردانند

اعتصاب شالوده اعتماد کور و ناآگاهانه کارگران به رفرميسم اتحاديه ای را  - 
ود نشان دادند که کارگر معدن به همه همزنجيران خ ۵٠٠٠. دچار زلزله ساخت

در سر بزنگاه های واقعی پيکار عليه سرمايه اتحاديه کارگری نه سنگر آن ها که 
  . سالح تعرض سرمايه عليه آنان است

اعتصاب بر سر کارگران دنيا فرياد زد که قدرت واقعی مبارزه ضدسرمايه  - 
 داری آنان نه در سنديکاسازی و ساختن دکه های سازش و تسليم و تمکين به
قدرت سرمايه بلکه در اتحاد و اتفاق و سازمانيابی شورايی مبتنی بر اراده همه 

آنچه توده های کارگر در معادن شمال سوئد پديد آوردند به . کارگران است آحاد
طور قطع يک شورای واقعی سرمايه ستيز کارگری نبود اما در اين راستا 

ديکاليسم بود چوب حراج حرکت می کرد و بر اعتبار هر چه سنديکاسازی و سن
  .فرود می آورد

اعتصاب حاوی اين درس بسيار عظيم بود که هر شکستی لزومًا شکست نيست،  - 
درست همان گونه که هر پيروزی لزومًا اعتبار و ارج پيروزی را برای 

اعتصاب معدنچيان سوئد توانست يک همدلی و همپيوندی عميق . کارگران ندارد
اتحاديه ای را در ميان تمامی توده های کارگر پديد  خارج از داربست مناسبات

درصد ساکنان جامعه از اعتصاب حمايت جدی می کردند  ٨٠وقتی که . آرد
معنايش آن بود که کل کارگران سوئد عليه سوسيال دموکراسی و اتحاديه کارگری 

در اينجا حتمًا اين سؤال مطرح . کارگر معدن رأی می دهند ۵٠٠٠و به نفع 
شد که فايده اين نوع همدلی های صوری و لفظی چيست و چرا کارگران خواهد 

اين سؤال طبيعتًا . ساير حوزه ها و مراکز کار عمًال وارد ميدان مصاف نشدند
واقعيت اين است که . بسيار بجا و معتبر است اما پاسخ هم چندان غامض نيست

يان و عليه خيزش همگانی کارگران در آن شرايط به دفاع از اعتصاب معدنچ
دولت سوسيال دموکرات و اتحاديه کارگری نيازمند سطح بسيار باالتری از صف 

جنبش کارگری در اين سطح حرکت نمی . آرايی آگاه ضدکارمزدی کارگران بود
کرد و از آن به بعد هم نه فقط نکرده است که بسيار پس رفته است اما هيچ کدام 

بی اعتبار جلوه دادن حمايت و همدلی  از اين مؤلفه ها نمی تواند مبنايی برای
از اين ها که . پرشور کارگران نسبت به پيکار همزنجيران خود در آن زمان باشد

بگذريم اعتصاب روحيه اتکا به خود را در کل طبقه کارگر سوئد به طور گسترده 
باال برد و همان گونه که گفتيم جنبش کارگری را از حالت رکود و افت خارج 

  . ساخت

در جامعه سوئد بندها و » قانون کار« در منشور مدون بردگی مزدی موسوم به  - 
« موادی متضمن برخی حقوق ابتدايی کارگران ديده می شود که به ندرت در 

از . ساير جوامع حتی کشورهای اروپای غربی قابل مشاهده است» قانون کار
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موسوم » قانون«  مورد نخست. جمله اين ها می توان به دو مورد مهم اشاره کرد
حق دخالتگری نمايندگان سنديکايی کارگران در تصميمات درون محيط « به 
« مورد بعدی چيزی زير نام  و) Med Bestämmande Rätten(  »کار

. است )Lagen Om Anställningsskydd( » صيانت از حقوق مستخدمين
ريکاتوری نماينده محتوای ماده اول در واقع قبول نوعی حق دخالت ولو بسيار کا

کارگر در امور مربوط به سازماندهی کار در درون مراکز کار و توليد است و 
مضمون ماده دوم محدوديت اختيار کارفرمايان در اخراج کارگران و الزام 

  . صاحبان سرمايه به رعايت پاره ای حقوق توده های کارگر در اين زمينه است

سوئد که در برگيرنده اين مواد » نون کارقا« موارد باال يا در واقع بخشی از 
است اگر چه طبيعتًا معضل چندانی از کوه معضالت زندگی و شرايط کار طبقه 
کارگر سوئد حل نکرده است، اگر چه مطلقًا قرار هم نيست که اين نوع دستکاری 
ها بار توحش سرمايه را کاهش دهد و باالخره اگر چه حتی همين به اصطالح 

ر سيطره قدرت ديوان ساالری اتحاديه ای همه جا به سالح دست اصالحات هم د
اتحاديه تبديل شده است، اما به هر حال و با توجه به همه اين جوانب باز هم بر 

نکته . روی چگونگی تقابل ميان کارگران و سرمايه داران بی تأثير نبوده است
« نعکس در اساسی اين است که کل اين عقب نشينی های سرمايه و تغييرات م

معدنچيان  ١٩۶٩سوئد محصول مستقيم و غيرمستقيم اعتصاب سال » قانون کار
اين واقعيتی است که همگان از سران سوسيال دموکراسی و جنبش . شمال است

  . اتحاديه ای گرفته تا احزاب راست تر سرمايه همه بدان اذعان دارند

ل طبقه سرمايه و ضدسرمايه داری کارگران معدن، ک» غيرقانونی«اعتصاب 
دار، دولت سرمايه داری و همه احزاب راست و چپ سرمايه را دچار شک و 

اين اعتصاب به همه آن ها اخطار کرد که جنبش اتحاديه ای . حتی وحشت ساخت
با همه کارسازی که دارا هست، در همه شرايط قادر به مهار موج پيکار توده 

دولت و همه احزاب طبقه  سرمايه داران،. های کارگر عليه سرمايه نيست
سرمايه دار دريافتند که بايد در برخی جاها با رعايت تمامی مصالح سودآوری 
سرمايه و با هدف کمک به تقويت امکانات ماندگارسازی نظام بردگی مزدی در 

دولتمردان . مقابل برخی خواست های کارگران دست به عقب نشينی بزنند
نشينی ها و برای تبديل آن ها به ساز و کار سرمايه طبيعتًا برای اين نوع عقب 

بقای سرمايه به اندازه کافی برنامه ريزی کردند و در اين گذر از نقش رفرميسم 
توافق سوسيال دموکراسی و . منحط سنديکاليستی حداکثر بهره را برگرفتند

حق دخالتگری «و موادی مانند » قانون کار« اتحاديه کارگری با آن بخش از 

 Med Bestämmande(» ن کارگران در تصميمات درون محيط کارنمايندگا
Rätten ( صيانت از حقوق مستخدمين« يا « )Lagen Om 

Anställningsskydd( و مانند اين ها در زمره همين عقب نشينی ها بود .
کارگران معدن به رغم شکست ظاهری خود در کنار همه  ١٩۶٩اعتصاب سال 

نشينی مهم را نيز بر سرمايه داران و دولت  دستاوردهای بزرگ خود اين عقب
  . سرمايه داری سوئد تحميل کرد

روزه ضدسرمايه داری توده های کارگر  ۵٧ما چهلمين سالگرد شروع اعتصاب 
درس های اين مبارزه را بسيار مهم می . بخش معدن سوئد را ارج می گذاريم

يش از همه جنبش دانيم و بر کاربست خالق آن ها در جنبش کارگری جهانی و ب
کارگران ايران بايد بياموزند که آنچه می تواند . کارگری ايران تأکيد می ورزيم

راه تحميل مطالبات آنان بر صاحبان سرمايه و دولت را هموار سازد صرفًا 
کارگران بايد بياموزند . اعمال قدرت متحد شورايی ضدسرمايه داری آنان است

يکا نه حرف فعال آگاه طبقه کارگر که که سنديکاسازی و توصيه ساختن سند
صرفًا نشان مسخ و متحجر بودن افراد در دام توهمات شوم به سرمايه و يا 

کارگران بايد با درس آموزی از همه . مزدوری برای نظام بردگی مزدی است
کارگران معدن  ١٩۶٩تجارب گذشته جنبش جهانی خود و از جمله اعتصاب سال 

بايد منشور . م و سنديکاسازان دست رد فرو کوبندسوئد بر سينه سنديکاليس
بايد حول اين منشور به . مطالبات پايه ای خود را سنگر تعرض عليه سرمايه کنند

بايد در اين مسير راه سرنگونی . صورت شورايی و ضدسرمايه متشکل شوند
  .سرمايه داری را دنبال کنند

فعالين ضد سرمايه داری در کشورهای 
  اسکانديناوی

  ٢٠٠٩دسامبر  ١۴

  : منابع 

Gruva. Sara Lidman, Odd Uhrbom  

Strejken som förändrade Sverige. Ulrika Waaranperä , 
Offensiv 755 

   

 تظاهرات اعرتاضی رانندگان بازنشسته شرکت واحد

سازمان تأمين اجتماعی از پرداخت مستمری 
. بازنشستگی کارگران شرکت واحد سر باز می زند

سال است که شب و روز در  ٢٠گران بيش از کار
آنان اينک . و استثمار شده اند اين شرکت کار کرده

در سنين پيری و زير فشار شدت فرسودگی و 
استهالک و از دست دادن همه توان جسمی قادر به 

همه پا به سن بازنشستگی نهاده اند . ادامه کار نيستند

و  و دريافت مستمری بازنشستگی را حق اوليه
. بديهی و بدون هيچ چون و چرای خويش می دانند

رانندگان مدت هاست که برای گرفتن همين حق 
 به همه جا شکايت کرده. مسلم ابتدايی تالش می کنند

و بارها دست به اعتراض زده اند اما هيچ پاسخ 
تظاهرات روز يک شنبه . موافقی دريافت نکرده اند

ی نيز در ادامه آنان در مقابل سازمان تأمين اجتماع

. همين مبارزات و کوشش ها صورت گرفت
کارگران راننده خواستار دريافت فوری همه 

  . مطالبات خود هستند

  آژانس ايران خبر : منبع

 ٨٨آذر  ٢٣

  

 هزار کارگر شهرداری کرج اخراج شدند

کارگر را صادر  ١٠٠٠شهرداری کرج حکم اخراج 
 سرمايه داران دولتی شهرداری می. کرده است

گويند که بودجه الزم برای پرداخت دستمزد 
کارگران را ندارند و به همين دليل دست به اخراج 

مسئوالن شهرداری . وسيع توده های کارگر می زنند

آنان نوع تازه ای از به . به اين نيز اکتفا نکرده اند
کارگيری نيروی کار و تشديد وحشيانه استثمار 

کرده و يا کارگران را بر اشکال موجود اضافه 
اين نوع جديد به کارگيری . جايگزين آن ها نموده اند

نام دارد و معنای آن اين است که کارگر » امانی« 

برای چند ساعتی به امانت گرفته می شود و پس از 
. انجام کار يکراست اخراج و بيکار می گردد

شهرداری کرج اين حکم را در مورد همه نيروی 
و به  ده خود اجرا کردهکار فعًال شاغل و اخراج نش
کارگر بقيه را نيز  ١٠٠٠اين ترتيب در کنار اخراج 
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اخراج . به اين سرنوشت شوم دچارساخته است
کارگر وضعيت نظافت شهر را که هميشه  ١٠٠٠

دولت . وخيم بوده بيش از پيش وخيم کرده است

سرمايه عزم جزم کرده است که هر لحظه بقای خود 
ی هزاران فرد خانواده را با مرگ ناشی از گرسنگ

های کارگری و از بين بردن هر چه وسيع تر حداقل 
 ٨٨آذر  ٢١      .بهداشت اهالی شهرها تضمين کند

  

 احضار حمسن حکيمی به دادگاه

به دست  ٨٨آذر  ٢٢بر اساس احضاريه ای که روز 
اريخ   د در ت ت، او باي يده اس ی رس ن حکيم  محس

اسالمی   در شعبه سيزدهم دادگاه انقالب  ١٠/٨٨/١۶
د  ران حضور ياب ن . ته ه علت اي وط ب در قسمت مرب

ه  « احضار نوشته شده است  درخصوص شکايت علي
ن شعبه    شما در وقت مقرر فوق برای رسيدگی در اي

ن        . »حاضر شويد ه اي وم نيست ک ب، معل ن ترتي ه اي ب

احضار به بازداشت حکيمی در سال پيش مربوط می 
  .شود يا شکايت جديدی است

  ٨٨آذر  ٢٣
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

ده می شوند      هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کا اق مرگ و نيستی ران در يک  . رگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم
تيم   ابقه هس ان      . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه هولناک 
بستن جاده . نباشيمروزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری . تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

و يکی از  . ه است يامدبا اين همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
د جست      ا باي ين ج ارگری را در هم ه اگر    . علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه ک پيداست ک

رگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کا
ات       . راه به جايی نخواهند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي گام اول برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ
وق  : به دو معناست پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور  .پايه ای طبقه کارگر است نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق

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

ا   نفس طرح. اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ه
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای  . ای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران استبه معن

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

ا يکی ديگر بخورد؟         کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اين مضمون ض. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک دسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد و       چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ارگر            ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی به 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 سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به ) »توليد ناخالص داخلی«(حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .ماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشندتمام افراد جامعه بايد از تامين اجت - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨، زنان خانه دار و افراد زير حقوق تمام شاغالن، بيکاران - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسلم هرشهروندی است مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق - ٩
   .از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود -  
   .هددولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص د -  

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندهمه سالمندان و معلوالن بايد  -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .ری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيف -  
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .ی ممنوع شودسالگ ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  
ير در محل با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگ -  

   .های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شود
زادی های سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون هيچ قيد و شرطی از آ -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاهرات برخوردار باشند
  .ايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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مهاهنگی 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 همه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  

يکی برای متاس با ما نامه الکرتون
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

 

 khbitkzs@gmail.com  
برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 

در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 
توانيد در همين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می
  .شترکين شويدقسمت خواهان حذف نام خود از فهرست م


