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 :اين شماره در

  »طرح مشاغل خانگی«دولت احمدی نژاد و  ٢
 LOخروج گستردۀ کارگران سوئد از عضويت در اتحادئه سراسری  ٤
  معادن کرمان کشتارگاه کارگران است ٥
  را بيکار کردشرکت ميالد همه کارگران خود  ٥
کارگران ايران خودرو ياد کارگران جان باخته شهر بابک راگرامی  ٥
  دارند  می
  به کاهش دستمزدکردند تهديد را کشتارگاه های دانمارک کارگران ٦
  نروژ خيانت مسئولين دواتحاديه کارگری به کارگران در ٧
  کارگران نساجی بافته های کرمان جاده را بستند ٧

  رگر را مجبور به خودسوزی کردسرمايه يک کا ٨
  از مبارزات همزنجيران خود در ترکيه دفاع کنيم ٨
  آهک لرستان تعطيل وکارگرانش بيکارمی شوند کارخانه ٨
  تظاهرات اعتراضی کارگران خرم آباد ٩
  اخراج، تنها پاسخ دولت سرمايه به اعتراض کارگران ٩
  عطيلدر سوئد درآستانٔه ت SAABکارخانٔه اتومبيل سازی  ٩
 آخرين آمار رسمی بيکاری در سوئد ١٠
  ١٩٠۵چند تصوير از يک شنبه سياه سال  ١٠
  يادی از جنبش لوديسم ١١
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 »طرح مشاغل خانگی«دولت امحدی نژاد و 

جنجال ها، عوام فريبی ها و دروغ پردازی های دوره نخست رياست جمهوری 
طرح های « طول و عرض احمدی نژاد در باره مبارزه با بيکاری نهايتًا در 

طرح ها به طور واقعی زودبازده بودند اما نه برای . به پايان رسيد» زودبازده
بيکاران، نه در راستای اشتغال جمعيت چندين ميليونی توده های متقاضی فروش 
نيروی کار، بلکه برای خيل کثيری از سرمايه داران سپاهی، بسيجی و اعوان و 

به هم زدن ميلياردها هزار تومان را بر کوه عظيم انصار دولت که در يک چشم 
هجوم موج بحران، کاهش شديد اضافه ارزش . سرمايه های ديگر خود افزودند

و تنگ شدن مجاری  ٨٩هزار ميليارد تومانی بودجه سال  ٣٠های نفتی، کسری 
بذل و بخشش های حاتم وار دولت به سرمايه داران مجری طرح های فوق، 

سرمايه داران از بازپرداخت هزارها ميليارد تومان سرمايه  ضرورت فرارهمين
های خارج شده از بانک های دولتی و پاره ای عوامل ديگر، همه و همه بانگ 

بايد دکان کسب سود و . می زنند که بايد بساط طرح های زود بازده را جمع کرد
ه نيروی بايد بساط انباشت و استثمار وحشيان. سرمايه را در جای ديگری گشود

کار را در حوزه های ديگری و با سازماندهی کارآمدتری پهن کرد و باالخره بايد 
را در بوق و » ايجاد اشتغال«دنيای هياهوها، دروغ ها و شيادی ها در مورد 

سرمايه داران و دولت سرمايه داری ايران در . کرناهای تازه تری ساز کرد
اين نوع شعبده بازی ها مهارت برنامه ريزی چنين جا به جايی ها و طراحی 

بسيار دارند و تا دلتان بخواهد از اين جادو و جنبل ها به صورت آماده و بسته 
آقای عبدالرضا شيخ » طرح مشاغل خانگی«. بندی شده در آستين نهان دارند

االسالمی، وزير کار دوره دوم رياست جمهوری احمدی نژاد، هم در زمره همين 
  . است *»کارآفرين«اعجازهای 

يک ويژگی مهم طرح وزير کار جمهوری اسالمی اين است که تمرکز اصلی 
استثمار نيروی کار را بر سالخی هر چه بيشتر نيروی کار زنان کارگر قرار می 

طرح مشاغل خانگی يک ميليون شغل ايجاد « : شيخ االسالمی می گويد. دهد
کسب و کاری ايجاد به حمايت از کسانی می پردازد که در خانه  خواهد کرد و

مزايای ، او در تکميل توضيح طرح خود به رديف کردن اوصاف .»کرده اند
از « خارق العاده و معجزات خيره کننده آن می پردازد و توضيح می دهد که

ويژگی های طرح اين است که نياز به کارخانه، سوله و تشکيالت خاص، هزينه 
جايی  ا و ترافيک نيز در طرحرفت و آمد ندارد و مشکالتی نظير آلودگی هو

معدن لب لعل « مالحظه می کنيم که پروژه شيخ االسالمی به راستی . »ندارد
نه کارخانه می . »آنچه خوبان دارند همه را يکجا دارد« و » است و کان حسن

خواهد، نه زمين و ساختمان، نه ماشين آالت، نه تشکيالت الزم اداری برای اداره 
رگران، نه هيچ مخارجی برای جلوگيری از آلودگی محيط کارخانه و کنترل کا

زيست و نه هيچ چيز ديگری که متضمن هيچ نوع هزينه انباشت و سرمايه 
در اينجا . خاصيت طرح شيخ االسالمی بسيار بيشتر از اين هاست. گذاری باشد

در يک کالم، . اصًال پرداخت هيچ دستمزدی به هيچ کارگری هم الزم نيست
ايجاد » يک ميليون شغل«ز آفرين وزير کار جديد دولت احمدی نژاد اعجا پروژه

می کند بدون اين که حتی به يک ريال هزينه سرمايه گذاری نياز داشته باشد، 
بدون اين که هيچ سرمايه ثابتی هزينه شود يا هزينه هيچ سرمايه متغيری بر دوش 

. هم محدود نمی شود دايره اعجاز طرح به اين جا. دولت سرمايه داری نهاده شود
کشف سترگ وزارت کار جمهوری اسالمی نه فقط يک ميليون شغل ايجاد می 
کند، نه فقط برای ايجاد اين يک ميليون شغل به هيچ ريال سرمايه ثابت و متغير 
نياز ندارد، نه فقط از هر نوع شائبه آلودگی محيط زيست هم منزه است بلکه، از 

کيان، حرمت، جايگاه و کرامت بانوان منجر می به حفظ « همه اين ها مهم تر، 
تا . »شود و بسياری از هزينه های ضروری افراد در خانه را هم کاهش می دهد

چند کلمه هم در مورد واقعيت مادی . اينجا همه از معجزات و کرامات طرح گفتيم
وزير کار اين بخش را هم بسيار شفاف و به . و جسم و جان اقتصادی آن بگوييم

دولت تصميم گرفته است فعًال «: ن بسيار ساده و عامه فهم چنين بيان می کند زبا

وام اشتغال زايی قرض الحسنه به ) يک ميليارد دالر( يک هزار ميليارد تومان 
  . »متقاضيان طرح مشاغل خانگی پرداخت کند

توضيح شيخ االسالمی برای معرفی پروژه اشتغال زايی خويش بسيار ساده و 
اما پشت اين روشنی، يک دنيا تاريکی و سياهی و وحشت خوابيده  .روشن است

. طرح او نه در جامعه ما جديد است و نه در سطح جهان سرمايه داری. است
سرمايه برای کاهش بهای نيروی کار، برای سالخی بردگان مزدی و برای 
 افزايش اضافه ارزش های خود به هر نوع درندگی و خونخواری دست می يازد

ژه اشتغال زايی شيخ االسالمی گوشه ای از برنامه ريزی سرمايه در سراسر پرو
جهان به ويژه در جوامعی مانند ايران، هند، چين، آسيای جنوب شرقی، کل 
آفريقا، کشورهای آمريکای التين و مانند اين ها برای بلعيدن بخش اعظم کار توده 

» محمد يونس«. ه هاستهای کارگر دنيا و افزودن آن به سودهای نجومی سرماي
بنگالی سرمايه دار شريک خانواده کلينتون و سهامدار غول پيکرترين کارتل 
های صنعتی و مالی جهان در قبال تحميل همين توحش سرمايه بر ميليون ها 

ميالدی را از  ٢٠٠٧کارگر مفلوک زن بنگالی بود که جايزه صلح نوبل سال 
ری چند مليتی سرمايه بين المللی را کمتر غول انحصا. دست پادشاه نروژ گرفت

در اوضاع کنونی می توان يافت که بخش قابل توجهی از سرمايه های خود را 
در همين پروژه ها در جوامعی که گفتيم و به ويژه در هند و فيليپين و چين و 
اندونزی و مالزی و ممالک آفريقايی يا آمريکای التين سرمايه گذاری نکرده 

برای اجرای اين طرح های ضدکارگری نه . می راست می گويدشيخ االسال. باشد
کارخانه الزم است، نه کارگری استخدام می شود، نه دستمزدی پرداخت می 
گردد، نه هيچ صدای اعتراضی عليه هيچ درجه از شدت استثمار نيروی کار بلند 
می شود، نه هيچ امکانی برای اعتصاب و از کارانداختن چرخ توليد در دست 

وده های کارگر وجود دارد، نه کارگران اساسًا همديگر را می بينند تا خطر ت
اتحاد و همبستگی و اعتراض و مبارزه آن ها در ميان باشد، نه از هيچ حق بيمه 
و حق بازنشستگی و هيچ تقاضای افزايش دستمزد يا حق توليد و آکورد و 

است، نه کسی فرياد رکورد، هزينه اياب و ذهاب و نوع اين ها سخنی در ميان 
آزادی تشکل و اعتصاب سر می دهد و نه هيچ نوع محدوديت و مرزی برای 

  .سرمايه موجود است هيچ شکل تاخت و تاز و تهاجم

طرح مشاغل « سرمايه در جريان اجرای اين پروژه ها و از جمله در قلمرو 
 وزير کار احمدی نژاد بر روی کل آنچه گفتيم پل می بندد و سيل» خانگی

خروشان اضافه ارزش های ناشی از شديدترين و هولناک ترين ميزان ممکن 
استثمار طبقه کارگر را بدون تحمل هيچ کدام از هزينه ها و مشکالت و خطر 

کارگران زن بيکار و زندانی . کردن های باال يکراست نصيب خود می سازد
و حادترين و سرمايه در درون آلونک های دنيا قربانيان مستقيم اين هارترين 

در بنگالدش، تراست مالی بزرگ موسوم . کشنده ترين شکل استثمار سرمايه اند
متعلق به محمد يونس و تله نورديای نروژ و ساير شرکا » گرامين بانک« به 

زن کارگر در قبال . مبلغ ناچيزی وام به هر زن متقاضی پرداخت می کنند
او بايد تا پايان . ا امضا می کنددريافت اين وام ليستی از تعهدات بسيار شاق ر

. درصد بهره به گرامين بانک بپردازد ۴٠سال عالوه بر کل رقم وام، بيش از 
اقساط وام بايد بموقع و بدون هيچ تأخير پرداخت شود، درغير اين صورت پليس 
بنگالدش کل دار و ندار زن کارگر را حراج خواهد کرد و تا گرفتن دينار آخر او 

ميليون ها زن بنگالی از . ترين سياهچال ها زندانی خواهد ساخترا در مرگبار
اين طريق توسط گرامين بانک و سرمايه داران شريک محمد يونس و تله نورديا 

آنان با کار شاق خويش و با حراج بی . به دژخيمانه ترين شکل استثمار می شوند
خش بسيار درصدی را برای ب ۴٠هيچ قيد و شرط نيروی کار خود يک نرخ سود 

زن بنگالی اسير زنجير . عظيمی از سرمايه های بانک مذکور تضمين می کنند
او . استثمار توحش بار سرمايه هر روز از سپيده صبح تا پايان شب کار می کند

به هر کاری تن می دهد، از بافتن گليم و قالی تا مونتاژ موبايل و کامپيوتر و 
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که توسط سرمايه برنامه ريزی شده  تلويزيون و بسياری کارهای تکنيکی ديگر
همه کودکان خردسالش و تمامی افراد خانواده . او به تنهايی کار نمی کند. است

 ۴٠نيز بايد در جان کندن و فرسودن و گداختن او سهيم شوند تا نرخ سود 
درصدی سرمايه داران جهانی شريک محمديونس برنده جايزه صلح نوبل تأمين 

توليد کند، حاصل توليد خود را بفروشد، نقش يک کارگر زن بنگالی بايد . شود
صنعتی، يک کارگر فروشنده، يک کارگر بازارياب، يک کارگر حمل و نقل و 

نقش . او بايد توليد را در آلونک خويش انجام دهد. چند کارگر ديگر را ايفا کند
د از برای حمل و نقل باي. را در حاشيه خيابان ها به دوش گيرد کارگر فروشنده

پول برق و آب و ساير هزينه . تن فرسوده خود و کودکان خردسالش مايه بگذارد
او بايد همه چيز را بر وفق . های توليد و فروش و بازاريابی را خودش بپردازد

زن بنگالی بايد در . مراد سرمايه و در راستای کسب هرچه بيشتر سود انجام دهد
ط نجومی بودن سود سرمايه ها شدت همين راستا و در جهت پاسخ به تمامی شرو

تمامی آنچه . فرسايش و گداختن و نابودسازی خويش را به حداکثر ممکن برساند
که گرامين بانک و سرمايه داران جهانی شريک محمد يونس در بنگالدش بر سر 
زنان و کودکان خردسال بنگالی می آورند، سرمايه های کوه پيکر غول های 

و چين و جنوب شرقی آسيا، مزارع کاکائو آفريقا و  عظيم چند مليتی در هند
در جامعه . ممالک آمريکای التين به سر تمامی همزنجيران ديگر آن ها می آورند

استثمار وحشيانه نيروی کار  ما، تاريخ سرمايه داری با تاريخ اين شيوه های
با جان آنچه در دخمه های تيره و تار مرگزای قالی بافی ها . آميخته و عجين است

زنان و کودکان کارگر شده است اگر به لحاظ شکل ظاهری کار سرمايه با اين 
طرح تفاوت داشته و دارد، اما در حوزه برنامه ريزی تشديد هر چه درنده تر 

در طول . استثمار نيروی کار عين همين نقش را بازی کرده است و بازی می کند
با تمامی ابعاد بربرمنشانه  حاکميت جمهوری اسالمی نيز اين طرح ها سال ٣٠

اش در چهار گوشه مملکت در درون آلونک های مسکونی توده های کارگر از 
شهر تا روستا و از مناطق دورافتاده روستايی تا صنعتی ترين نواحی اجراشده 

دهه، استثمار نيروی کار زنان و کودکان کم سن و سال در  ٣در طول اين . است
ارهای هولناک و نرخ سودهای حيرت انگيز توسط عمق خانه ها با نرخ استثم

بخشی از روند کار . بنگاه های بزرگ و متوسط انباشت سرمايه دنبال شده است
سرمايه ها و توليد حجم افسانه ای اضافه ارزش ها در همين جا محقق می شده 

سرمايه داران صاحب کارخانه های توليد لباس، برای برش و دوخت و . است
و بسته بندی لباس ها، نيروی کار ماورای ارزان همين زنان و آماده سازی 

مالکان کشت و . کودکان را در گوشه های نمور همين آلونک ها استثمار کرده اند
صنعت ها برای بسته بندی محصوالت خود از نيروی کار شبه رايگان همين 

ايه سرم. زنان و کودکان خردسال حداکثر بهره برداری را به عمل آورده اند
داران صاحب کارگاه های عظيم فرش بخش اعظم دارهای قالی خود را در قلب 
همين کومه های يخ بسته به پا داشته اند و نفيس ترين و پربهاترين فرش های 

بنگاه های بزرگ . جهان را از همين جا به بازار بين المللی فرش روانه کرده اند
حروف چينی و نمونه خوانی نشر کتاب بساط تاليف و ترجمه و ويراستاری و 

کتاب های پرفروش خويش را در درون خانواده های کارگری ساکن همين 
چاپخانه ها توليدات انبوه خود را در درون همين ويرانه . آلونک ها پهن کرده اند
سخن کوتاه، در طول و عرض جهنم سرمايه داری ايران، . ها به کار انداخته اند

کان محبوس در عمق دخمه های سرد و تاريک نيروی کار حراج زنان و کود
سرچشمه های جوشش و جريان سيل های پرخروش سود برای صاحبان سرمايه 

طبقه سرمايه دار ايران در مکيدن خون کارگران در اعماق گورهايی . بوده است
از همتايان هار بين المللی خود  که نام خانه و کاشانه بر خود نهاده اند نه فقط

  . بلکه پای به پای آنان پيش رفته است عقب نمانده

با اين . طرح تازه ای نيست شيخ االسالمی» طرح مشاغل خانگی«بنابراين، 
مجری . از يک ويژگی بارز برخوردار است همه، پروژه اين وزير کار سرمايه

وزير . طرح اين بار نه سرمايه داران منفرد بلکه دولت طبقه سرمايه دار است
ت که وام ها به صورت قرض الحسنه در اختيار زنان کار تصريح کرده اس

طرح وزير کار فعلی دولت سرمايه بدون هيچ . متقاضی بيکار قرار خواهد گرفت
کم و زياد، همان هدفی را دنبال می کند که پروژه آقای جهرمی در دوره نخست 

در آنجا سرمايه های حاصل . رياست جمهوری احمدی نژاد دنبال می کرد
وده های کارگر هر چه بيشتر و انبوه تر به کوه سرمايه های سرمايه استثمار ت

داران بسيجی و سپاهی اضافه شد و دست اين سرمايه ها در استثمار هرچه 
در اينجا نيز . هارتر مفلوک ترين بخش توده های کارگر بازتر و بازتر شد

ثمار نيروی سرمايه های بسيج و سپاه است که ميدان ديگری از ميادين بيشمار است
کار بردگان مزدی نفرين شده را فتح می کنند و گوی سبقت از رقبای ديگر 

اين که نرخ بهره اين وام ها چه قدر خواهد بود هنوز روشن . خويش می ربايند
اما مسأله اساسی آن است که سرمايه های دولت به موجب اين طرح . نيست

گفته است بدون نياز به  فرصت خواهند يافت تا همان گونه که شيخ االسالمی
تأسيس کارخانه، بدون پرداخت هيچ دستمزد، بدون تحمل هزينه های گوناگون 

کارگران و بدون هيچ  انباشت، بدون خطر مواجهه با اعتصاب و اعتراض
مشکالت ديگر، نيروی کار شبه رايگان فرسوده ترين، گرسنه ترين، بيمارترين، 

طبقه کارگر را تا هر کجا که تيغ قتل عام  ستم زده ترين و زنده به گورترين بخش
آن ها کار می کند استثمار کنند و حاصل اين استثمار را وثيقه فربه تر کردن خود 

  . سازند

تاريخ جنبش کارگری ما . در پايان، يادآوری يک نکته مهم را الزم می بينيم
که تالش همواره شاهد ابراز حيات و ميدان داری احزاب يا فرقه هايی بوده است 

کرده اند تا رويکرد سرمايه ها به اين شکل استثمار و تشديد توحش بار استثمار 
نيروی کار را به بخش يا بخش های خاصی از سرمايه نسبت دهند و از اين 
طريق دامن کل نظام بردگی مزدی و ساحت وجود سرمايه صنعتی به عنوان 

سبعيت ها و جنايت ها شکل شاخص شيوه توليد سرمايه داری را از اين گونه 
احزاب ناسيوناليست و از جمله جريانات چپ ناسيوناليست با هر نام و . پاک کنند

نشان و عنوان به اين وارونه پردازی ها دست زده اند و دست می زنند فقط برای 
آنان به طور مثال در همين مورد معين . اين که نظام سرمايه داری را تطهير کنند

اين سرمايه صنعتی نيست که راهی کومه زنان کارگر شده جنجال می کنند که 
کار !! اين سرمايه بانکی و ربائی و سوداگر و تجاری و مانند اين ها است. است

آنان حتی از کار کبک ها هم که سر خود را زير برف می کنند تا واقعيت های 
ند که آن ها با چشم خويش می بين. پيرامون خود را نبينند خودفريبانه تر است

سرمايه های بزرگ ترين غول های صنعتی جهان هم بخش جدايی ناپذيری از 
سرمايه های بانک ها و بنگاه های عظيم مالی است اما به محض اين که همين 
سرمايه ها راه خانه محقر کارگر زن ايرانی را پيش می گيرد، فرياد می کشند و 

يه سوداگر تمام خاک ميهن را چه نشسته ايد که سرما« : غوغا راه می اندازند که
  !!»اشغال کرده است

ما بارها به مناسبت های مختلف و در موارد گوناگون توضيح داده ايم که پيش 
کشيدن بحث اين يا آن شکل سرمايه يا موضوعاتی از قبيل تفاوت ميان سرمايه 
صنعتی و ساير اشکال سرمايه تا جايی که به کارگران، به شدت استثمار و بی 

قی و ستم کشی و گرسنگی آنان و به فشار ديکتاتوری و خفقان عليه جنبش حقو
آنان مربوط می شود، جز جعل واقعيت، وارونه پردازی و توهم آفرينی برای 
منحرف کردن مسير واقعی پيکار طبقه کارگر عليه سرمايه هيچ چيز ديگری 

اضافی سرمايه رابطه توليد ارزش . سرمايه يک رابطه اجتماعی است. نيست
می تواند سرمايه . سرمايه می تواند چهره های بسيار مختلفی به خود گيرد. است

می تواند سرمايه تجاری باشد و در حوزه داد . صنعتی باشد و صرف توليد گردد
سرمايه گذاری شود  »خدمات« می تواند در قلمرو موسوم به . و ستد انباشت شود

گاه، دانشگاه و مراکز ديگر را به و شکل و شمايل بيمارستان، مدرسه، آموزش
ممکن است در مؤسسات مالی و بانک ها تمرکز يابد، از همان قله . خود بگيرد

سيالب وار به همه عرصه ها و ميادين انباشت سرريز شود، در استثمار نيروی 
کنترل روند کار همه آن ها را  کار تمامی اين مراکز و حوزه ها شريک گردد و

ايه ممکن است در مالکيت سرمايه داران منفرد و خصوصی سرم. به دست گيرد
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دولت ها می توانند مالکيت کل سرمايه . می تواند به مالکيت دولت درآيد. باشد
سرمايه دار ممکن است مالکيت متعارف . های يک کشور را در دست گيرند

« رسمی و حقوقی هيچ کارخانه، هيچ تجارتخانه، هيچ فروشگاه، هيچ مؤسسه 
بسياری از سرمايه . و هيچ مرکز کار و توليد را دردست نداشته باشد» یخدمات

وزير و وکيل و مشاور و قاضی و حقوقدان و مديران و . داران اين چنين هستند
صاحبان مقامات عالی دولتی و نمايندگان فکری و سياسی سرمايه همگی می 

بال سند مالکيت او برای تشخيص سرمايه دار نبايد دن. توانند از اين گروه باشند
بايد سرمايه را به مثابه يک رابطه . برعکس، بايد سرمايه را شناخت. گشت

اجتماعی، رابطه استثمار نيروی کار و توليد ارزش اضافی، رابطه خريد و 
. فروش نيروی کار را شناخت و بسيار خوب و عميق و کالبدشکافانه هم شناخت

م که باشد، صنعتی باشد يا تجاری، سرمايه در هر شکل و هر کجا و زير هر نا
بانکی باشد يا ربائی يا سوداگر، هر چه باشد باالخره سود خود را فقط از يک جا 

کاری که انجام . منبع همه سودها کار اضافی ما کارگران است. به چنگ می آورد
در جامعه ما حجم اين . داده ايم و در قبال آن حتی يک ريال دريافت نکرده ايم

. برابر دستمزدی است که به ما پرداخت می کنند ١٢اخت نشده بيش از کار پرد
سرمايه های مختلف همين کار پرداخت نشده ما را به صورت سود سرمايه 
صنعتی، سود سرمايه تجاری، سود سرمايه بانکی، بهره، اجاره زمين و 

  . مستغالت و ده ها نام و شکل ديگر ميان خود تقسيم می کنند

ا به طور خاص به اين دليل می آوريم که گروه هايی از بخش آخر سخن ر
سرمايه داران و نمايندگان سياسی و فکری طبقه سرمايه دار تاريخًا بر طبل اين 
دروغ کوبيده اند که به طور مثال دليل سطح نازل دستمزدها، زندگی رقت بار، 
گرسنگی و بی حقوقی و محروميت ما از همه امکانات اجتماعی و رفاهی، 
نابرابری های عظيم جنسی يا آزادی های سياسی و حق تشکل و اعتصاب و همه 
اين ها، فقط به خاطر آن است که مالکيت سرمايه ها در دست دولت است يا، 
برعکس، در دست سرمايه داران خصوصی است، به اين خاطر است که سرمايه 

يرد، به اين ها صرف توليد نمی شود بلکه راه تجارت و داللی را در پيش می گ
خاطر است که سپاه پاسداران مالکيت همه صنايع و بنگاه ها و تراست های مالی 
و صنعتی را به انحصار خود درآورده است، به اين خاطر است که رقابت آزاد 

و بسياری حرف های ديگر که مثل نقل و نبات بر زبان . در بازار حاکم نيست
و دروغ  پيشتر در باره ياوه بودن. ناسيوناليست های چپ يا راست جاری است

معضل ما . بودن اين نوع استدالل ها و تحليل ها و تفسيرها حرف زده ايم
ريشه کل مصائب و مشکالت ما فقط يک . کارگران هيچ کدام از اين ها نيست

ريشه استثمار، شدت هر چه خونبارتر استثمار، بيکاری، گرسنگی، . چيز است
ی، محروميت ما از هر نوع حق و حقوق اجتماعی فقر، نداشتن آزادی های سياس

و مدنی و کل بدبختی های ديگر فقط در وجود سرمايه يعنی رابطه خريد وفروش 
طرحی برای تشديد هر چه بيشتر » طرح مشاغل خانگی«. نيروی کار نهفته است

اين کار تا امروز توسط سرمايه های اين و آن . استثمار ما توسط سرمايه است
اينک دولت احمدی نژاد بر آن . ار منفرد خصوصی انجام می گرفتسرمايه د

شده است که اين ميدان وسيع تشديد استثمار ما را به سرمايه داران سپاهی و 
راه کاهش معضالت ما، راه بهبود شرايط . بسيجی و اعوان و انصار خود بسپارد

وجود طبقات و  معيشتی ما، راه آزادی ما، راه رهايی نهايی ما از شر استثمار و
دولت سرمايه داری و کل نظام بردگی مزدی در مبارزه متحد و آگاهانه و 

اين پيکار را تدارک ببينيم و در قدم اول به  بايد. سازمان يافته عليه سرمايه است
   .صورت شورايی حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد و متشکل شويم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٨بهمن  ۴

ای است که اين روزها به جای واژه  واژه» کارآفرين« *
به کار می رود، که معنای واقعی و درست آن entrepreneur  انگليسی 

البته سرمايه گذار و سرمايه آفرين هم . است» سرمايه آفرين«و » سرمايه گذار«
استثمارکند برای کسب سود و انباشت سرمايه اش به کارمزدی نياز دارد تا آن را 

» کارآفرين«پس، سرمايه آفرين به اين معنا . و از آن ارزش اضافی بيرون کشد
توهم . اما هر سرمايه آفرينی لزوما کارآفرين يا اشتغال زا نيست. هم هست

اشتغال زايی درنتيجه سرمايه آفرينی را دولت سرمايه داری جمهوری اسالمی 
نشان دهيم که چنين   خواهيم جا میمی کوشد به کارگران القا کند و ما در اين

نيست، زيرا نفس رابطه اجتماعی سرمايه به ويژه در شرايط بحرانی ايجاب می 
و اين . کند که از شمار هرچه کمتری از کارگران کار هرچه بيشتری کشيده شود

ری را به وجود می آورد و دامن امر نه اشتغال زايی يا کارآفرينی بلکه بيکا
 .زند می

 

 LO سراسری ٔيهکارگران سوئد از عضويت در احتاد ۀخروج گسرتد

طی سال های اخير هزاران کارگر عضو اتحاديه های کارگری سوئد متشکل در 
. از عضويت اين اتحاديه ها خارج شده اند LOاتحاديه سراسری کارگران سوئد 

ردۀ اعضای اتحاديه های وابسته به اتحاديۀ بديهی است که علت اين ريزش گست
فروريزی توهم توده های کارگر نسبت به ماهيت سرمايه دارانه و  LOسراسری 

ضدکارگری اتحاديۀ مزبور است، نهادی که به نام اتحاديۀ کارگری در جنبش 
کارگری رسالتی جز کنترل و سرکوب هرگونه حرکت و مبارزۀ ضدسرمايه 

د و در عين حال و در واقع کنسرنی عظيم در سرمايه داری طبقۀ کارگر ندار
گذاری و مشارکت در مالکيت و برنامه ريزی کار و توليد انحصارات عظيم 

  .صنعتی و مالی است

اعضای اتحاديه های کارگری سوئد طی سال های اخير و به خصوص از سال  
وسيع و  گذشته که دولت و کارفرمايان سوئد به بهانه حل بحران اقتصادی تعرض

همه جانبه ای را به کار و سطح معيشت آنان آغاز کرده اند، به طور عينی شاهد 
همکاری و همراهی سران خيانتکار اين اتحاديه ها با کارفرمايان در مورد 

در اين مدت توده های کارگر سوئد در . پيشبرد طرح های ضدکارگری بوده اند
اند برای حفظ اشتغالشان به کاهش  مراکز مختلف کار و توليد نه تنها مجبور شده

دستمزدهای خود رضايت دهند، بلکه شاهد اخراج ده ها هزار تن از 

در هيچ کدام از اين موارد اتحاديه های سرمايه ساالر در . همزنجيرانشان بوده اند
سوئد نه تنها هيچ حرکت اعتراضی را جهت عقب راندن اين تعرضات صاحبان 

های کارگر سازمان نداده اند بلکه خودشان پيشنهاد  سرمايه به سطح معيشت توده
کنندۀ کاهش دستمزد کارگران چند حوزۀ کار و توليد به بهانۀ حفظ کار آنان بوده 
اند و در اجرای آن و ساير طرح های ضدکارگری کامًال با صاحبان سرمايه 

  . همراهی و همکاری کرده اند

ه خاطر عملکرد مستمر ب LOروند ريزش توهم کارگران درمورد ماهيت  
ضدکارگری اش و در اين راستا خارج شدن آنان از عضويت آن همچنان ادامه 

بيش  LOدارد، به طوری که طی سال گذشته چهار اتحاديۀ صنعتی متشکل در 
اين تعداد حدود سه . نفر از اعضای کارگر خود را از دست داده اند ٣٠٠٠٠از 

درصد از اعضای  ۶/٩. می دهدرا تشکيل  LOچهارم کل فروريزی اعضای 
GS ،نفر از کارگران  ٢٩٠٠. اتحاديۀ جنگل، چوب وگرافيک، کاسته شده است

. بازنشستۀ عضو، بعد از افزايش حق عضويت اتحاديۀ مزبور، از آن خارج شدند
بقيه کناره گيری های کارگران . اين تعداد تقريبًا نيمی از اعضا را تشکيل می داد

در جريان بحران جاری اقتصادی صنايع صورت گرفته  از عضويت اتحاديه ها
نفر از اعضايش را از  ٢١٠٠٠ IF-Metallبه طور مثال، اتحاديۀ فلز . است
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دست داده است، که اين امر اساسًا به علت موضع گيری های بغايت ضدکارگری 
. اين اتحاديه درقبال سرشکنی بار بحران بر گردۀ کارگران عضوش بوده است

سرمايه دار و مسئوالن مزدور اتحاديه های مزبور و از جمله  صدرنشينان
در مورد علت خارج شدن گستردۀ تودۀ کارگران از  LOاتحاديۀ سراسری 

عضويت اتحاديه های متبوعشان به توجيهات ياوه بافانه ای پرداخته اند و می 
  . پردازند تا به اين وسيله علت واقعی اين امر را پنهان کنند

ارگران سوئد از اتحاديه های سرمايه ساالر اين کشور اگر با افق خارج شدن ک
سازماندهی شورايی و ضدسرمايه داری صورت می گرفت، می توانست گام 

اما در حال . نخست تشکل يابی ضدسرمايه داری طبقۀ کارگر سوئد تلقی شود
با آن که اکثريت کارگران اين کشور هيج گونه توهمی . حاضر اين گونه نيست

سبت به عملکرد ضدکارگری اين اتحاديه ها ندارند اما علل اصلی اين امر را ن
صرفا در وابستگی و مزدوری سران و صدرنشينان اين اتحاديه ها و ازجمله 

LO  به کارفرمايان و دولت سرمايه داری و نيز در ساختار بوروکراتيک اتحاديه
ی اين گونه رهبران و ها می دانند که اين علت دوم را به نوبۀ خود عامل بقا

صدرنشينان در راس اتحاديه و همچنين سدی در مقابل دخالتگری تودۀ کارگر در 
در يک کالم، تودۀ کارگران . فعاليت ها و تصميم گيری های اتحاديه تلقی می کنند

ماهيت رفرميستی سنديکاليستی اين اتحاديه ها را به عنوان عامل اصلی زيرسوال 
اسفانه هنوز به اين گرايش منحط سرمايه دارانۀ درون نبرده ونمی برند و مت

  . جنبش کارگری توهم دارند

با اين همه، جدا شدن مستمر کارگران سوئد ازاتحاديه ها را بايد به فال نيک 
گرفت زيرا برای طبقۀ کارگر سوئد نيز مانند سايرهمزنجيرانش در سراسر جهان 

جبر و ضرورت کار و زندگی  سرمايه داری مبارزۀ طبقاتی و ضدسرمايه داری
و به سبب همين فرايند است که اين طبقه راهی جز سازماندهی ضدسرمايه . است

داری خود ندارد، که با در نظر گرفتن رهايی بخش عظيم توده هايش از تنگنای 
حصار اتحاديه ها و با استفاده از تجارب کسب شده از سيطرۀ جنبش رفرميستی 

رای ايجاد تشکيالت واقعی با اتکا به نيروی خودشان سنديکاليستی، راه آنان ب
بديهی است که در اين مورد نقش فعاالن ضد سرمايه داری . هموارتر خواهد بود

 . طبقۀ کارگر سوئد تعيين کننده است

   ٢٠١٠ژانويۀ  ،جمشيد کارگر

   LOنشريۀ اينترنتی : منبع ارقام

  

 معادن کرمان کشتارگاه کارگران است

کرمان ميدان جنگی است که کارگران  معادن استان
. شب و روز در آن می جنگند و کشته می شوند

جنگی نه از سرشت جنگ طبقاتی ميان توده های 
کارگر و نظام سرمايه داری بلکه، کامًال برعکس، 
از نوع همه جنگ هايی که سرمايه در سراسر جهان 
با هدف استثمار هر چه وحشيانه تر کارگران دنيا 

ندازد و جان همان کارگران را وثيقه راه می ا
در کرمان هيچ . پيروزی های بزرگ خويش می کند

ماهی نيست که سرمايه از ميان کارگران معدن 
چندين قربانی نگيرد و خانواده های آن ها را از نان 

قتل کارگران معدن . آور خويش محروم نسازد
کرمان به دست سرمايه از نوع فجيع ترين قتل ها 

اينجا کارگران چندتا چندتا فقط به اين دليل  در. است
قربانی می شوند که سرمايه حاضر نيست برای حفظ 

نرخ استثمار اين . جان آنان هيچ ريالی هزينه کند
درصد باالتر است اما جان آنان  ١٢٠٠کارگران از 

در محاسبات سوداندوزی سرمايه حتی يک ريال هم 
نيروی کار منطق سرمايه اين است که . ارزش ندارد

ارزان در جهنم سرمايه داری ايران فراوان است و 
هر کارگری که کشته می شود ده ها کارگر آماده 

آخرين کشتار !! ارزان بهاتر جای او را پر می کند
کارگران توسط سرمايه در استان کرمان در معدن 

اين معدن رخ داده  ١٨هشونی و در تونل شماره 
يه و رسانه های حادثه برای صاحبان سرما. است

دولت سرمايه داری آن قدر عادی است که در هيچ 
کجا آوردن نام کارگر و چگونگی وقوع سانحه را 

کارگر مذکور جزء بيست و يک . هم الزم نديده اند
ماه و فقط در  ١٠برده مزدی است که فقط در طول 

حوزه معادن و فقط در استان کرمان در حين 
مايه داران توسط کارکردن و توليد سود برای سر

همه همزنجيران کارگر . سرمايه به قتل رسيده اند
مقتول فرياد می زنند که محل کار همه آنان قتلگاه 
است و هيچ لحظه ای از کار نمی توانند هيچ اميدی 

  . به زنده بودن خود در لحظه بعدی داشته باشند

  ٨٨بهمن  ۵

  

 شرکت ميالد مهه کارگران خود را بيکار کرد

ميالد از مؤسسات صنعتی وابسته به مجتمع شرکت 
صنايع قائم است و در شهرک صنعتی لنجان در 
استان اصفهان مشغول استثمار و مکيدن خون 

کارگر استثمار  ٨٠در اين شرکت . کارگران است
سرمايه داران مالک اين شرکت اعالم . می شوند

کرده اند که دچار بحران هستند و به همين دليل قادر 

سرمايه داران همه کارگران را . مه کار نيستندبه ادا
کارگران اخراجی پنج ماه است که . اخراج کرده اند

شرکت ميالد . هيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده اند
همراه با بيکارسازی تمام کارگران کل دستمزدهای 

ماهه آنان را نيز مصادره کرده است و تمامی  ۵
ين جنايت را فريادها و اعتراضات کارگران عليه ا

کارگران به اعتراض خود . بی جواب گذاشته است
آنان خواستار پرداخت همه مطالبات . ادامه می دهند

  . و بازگشت به کار هستند خود

   ٨٨بهمن  ۵

  

  

کارگران ايران خودرو ياد کارگران جان باخته شهر بابک 
  دارند راگرامی می

  !دوستان و همکاران گرامی

وز جان باختن عده ای از کارگران بی گناه معدن خاتون روزچهارم بهمن سالر
عده ای از کارگران معدن خاتون آباد  ١٣٨٢دی ماه سال  در. آباد شهربابک است

شهربابک در استان کرمان خواهان استخدام و امنيت شغلی بودند که خواست 
عدم پذيرش خواست  .برحق اين کارگران مورد پذيرش مديريت قرار نگرفت

ن از طرف مديريت موجب گسترش اين اعتراض و شرکت وسيع اعضای کارگرا
 .خانواده های کارگری شده و تحصن گسترده ای در خود معدن سازمان داده شد
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اين تحصن توسط نيروهای انتظامی محاصره و در درگيری کارگران با ماموران 
پخش خبر . نظامی تعدادی از کارگران در محل تحصن زخمی و دستگير شدند

دستگيری و محاصره و ضرب و شتم کارگران در شهر بابک که محل زندگی 
موجب اعتراض وسيعی در اين شهر  ،بسياری از کارگران معدن خاتون آباد بود

از زمين و  1382تظاهرات گسترده مردم شهر بابک در چهارم بهمن سال  .شد
ته وچند هوا مورد يورش نيروهای نظامی قرار گرفت و چند تن از کارگران کش

  .ين نفراز آنان زخمی و تعداد بيشماری دستگير شدند

در روزهای پس از اين حادثه تاسف آور اعتراضات گسترده ای در شهر بابک و 
خارج از کشور توسط نهادهای بين المللی انجام شد مقامات و مسئولين دولتی در 

گردن هراس از اين اعتراضات از خود سلب مسئوايت کرده و تقصير را به 
خاطر حمله به ه نهادهای ديگر انداختند و تا کنون نيز هيچ فردی و يا ارگانی ب

  .کارگران و کشتن آنان مجازات نشده است

  !دوستان و همکاران گرامی

کارگران معدن خاتون آباد با خواست برحق و ابتدايی کار مورد يورش قرار 
ير از امنيت شغلی نان مگر غآخواست  .گرفته و به خاک وخون کشيده شدند

 سالح هایيکی از  .ها گلوله و مرگ بود نآولی جواب  ؟چيزی ديگری بود
های ضدکارگری ودر راس آن  قانون عليه کارگران دولت حامی سرمايه داران

های پيمانی می باشد  قانون ضدبشری و غيرانسانی قراردادهای موقت و شرکت
حمله نيروهای مسلح به  .استکه تمام امنيت شغلی را از کارگران سلب کرده 

. کارگران شهر بابک دفاع از اين قانون و دفاع از منافع سرمايه داران بود
سرکوب وکشتار کارگران شهر بابک تداوم اين قانون بود و تا امروز نيز همچنان 

حمله به کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی و دستگيری صدها  .قربانی می گيرد
فرش البرز  حمله به کارگران بيگناه کارخانه ،ارگران آنکارگر و بيکار سازی ک

دستگيری و اخراج  ،حمله به کارگران نساجی پرريس شهر سنندج ،شهر بابلسر
نوع همان ما و هزاران نمونه ديگر مگر غير از  ها نفر از همکاران خود ده

ان تا زمانی که امنيت شغلی کارگر !هستند؟حمله آگاهانه به کارگران شهر بابک 
قانون های  که تهديد می شود امنيت جانی آنان نيزدر امان نخواهد بود و تازمانی

ضدکارگری پابرجا است کارگران روی امنيت شغلی و آسايش و رفاه را نخواهند 
  .ديد

کارگران ايران خودرو در سالگرد اين فاجعه ضمن همدردی مجدد با بازماندگان 
ران آنان خواستار پيگيری اين پرونده و و اعضای خانواده جان باختگان و همکا

نايت و محاکمه تمام کسانی هستند که با ايجاد قانون جمحاکمه عامالن اين 
ما . قراردادهای موقت امنيت شغلی و جانی را از ما کارگران سلب کرده اند

 کارگران ايران خودرو خواهان لغو تمام قراردادهای موقت و انحالل تمام شرکت
ايجاد امنيت شغلی و  ،تسکين درد کارگران راهتنها .ی هستيم های پيمانکار

  .نابودی قانون های سرمايه داری است

 !دوستان و همکاران گرامی

چهارم  چهارم بهمن تنها يک روز برای همدردی با کارگران شهر بابک نيست
 .بوديورش به کارگران برای استثمار بيشتر و بهره کشی بيشتر از آنان  بهمن
چهارم بهمن  .بهمن دفاع کارگران از منافع و از امنيت شغلی خودشان بود چهارم

و روزهای ديگر همچون روز چهارم دی ماه روز اعتصاب کارگران شرکت 
 روز دهم ،اسفند روز اعتصاب شکوهمند کارگران ايران خودرو ١٧روز  ،واحد

ديگر  تير ماه روز اعتصاب کارگران شرکت ايران خودرورديزل و هزاران روز
از  نشان داده است هر وقت منافع کارگران به خطر افتاده است آنان تا پای جان

چهارم بهمن برگ زرينی در تاريخ جنبش کارگری  منافع خود دفاع خواهند کرد
بوده و اينک وظيفه ماست که با گرامی داشت اين روز پرچم اين جنبش را 

 ١٣٨٨ شنبه چهارم بهمن همين مناسبت روز يک هب .زنده نگه داريم همچنان
ياد آوری اين  با های غذا خوری دور هم می نشينيم و ساعت ده صبح در سالن

روز ياد کارگران جان باخته شهر بابک وتمام جانباختگان راه آزادی را 
  .داريممی  گرامی

  باختگان راه آزادی طبقه کارگر زنده باد ياد تمام جان

   ١٣٨٨  چهارم بهمن ،جمعی از کارگران شرکت ايران خودرو

 

 به کاهش هتديد را کشتارگاه های دامنارک کارگران
 کردنددستمزد

سرن بزرگ کشتارگاه آقای شلديوهانسن رئيس کن 
با  ، در مصاحبه ای»دانيش کرون «های دانمارک 

اگر هر کارگری " روزنامه کروگن اعالم کرد که 
 ٢٠تمامی کشتارگاه های دانمارک با کاهش  در

درصد از دستمزدش توافق نکند از کار اخراج 
ما در اجرای اين طرح نيازی به مذاکره . خواهد شد

و گفتگو با مسئولين اتحاديه نمی بينيم، زيرا پارسال 
زمانی که برای جلوگيری از بحران اقتصادی ما 

انتقال قصد اجرای طرح بستن تعداد ده کشتارگاه و 
اين کشتارگاه ها را به کشورهای آلمان و رومانی 

روز از وقت ما را تلف کردند و در  ١١آنان  ٫داشتيم
اين سرمايه دار ". نهايت هم با طرح ما توافق کردند 

جنايتکار در بخشی ديگر از مصاحبه اش اضافه می 
کشتارگاه و انتقال آن به  ١٠ما با بستن اين " کند که 

ن و رومانی و بکار گيری نيروی کار کشورهای آلما
ارزان کارگران لهستانی و مجارستانی عمأل مانع 

طرح . ورشکسته شدن کنسرن دانيش کرون شد ه ايم

درصد از دستمزد کارگران در ادامه  ٢٠کاهش 
همان طرح پارسال می باشد و به مسئولين اتحاديه 

ديگر هيچ نيازی به تلف  ٫هم قبأل اعالم کرده ايم
به دنبال پخش اين ". وقت همديگر نداريم کردن 

مصاحبه روزنامه اکسترا با آقای نيلس پتر بوستروپ 
آقای . نفر دوم اتحاديه ن ن اف مصاحبه ای انجام داد

پارسال ما به : " نيلس پتر در اين مصاحبه می گويد
کشتارگاه با صاحبان  ١٠با بسته شدن  اين شرط

کارگر  ٣٠٠٠کنسرن دانيش کرون توافق کرديم که 
آنان مسئله کاهش دستمزد را با ما . را اخراج نکنند

در ميان گذاشته اند اما ماحاضر به مذاکره در اين 
اگر آقای شلد يوهانسن حاضر است . مورد نشده ايم

درصد از  ٢٠اعالم کند و تعهد بدهد که کاهش 
دستمزد کارگران کشتارگاه ها آخرين طرح است و 

را تعطيل نمی کنند و هيچ  در آينده هيچ کشتارگاهی
کارگری را از کار اخراج نمی کنند، ما قول می 
دهيم کارگران را قانع کنيم که به کاهش 

آنچه کامأل روشن ". دستمزدهايشان رضايت دهند 
است و جای هيچ شک وترديدی را باقی نمی گذارد 
اين است که هم از سخنان کارفرمای جنايتکار و هم 

اتحاديه چی معلوم است که از سخنان اين مزدور 
مسئولين اتحاديه های کارگری در جريان طرح 
کاهش دستمزد ها قرار داشته اند و کالمی در اين 

اگرنه در . رابطه با کارگران در ميان نگذاشته اند
کشوری که طبق قانون و قراردادهائی که ميان 
کارفرمايان و اتحاديه های کارگری به تصويب 

نه کاهش دستمزد، اخراج يا رسيده است که هر گو
بستن مراکز کار بايد به اتحاديه اطالع داده شود، 

چنين  چگونه ممکن است اين سرمايه دار جنايتکار با
حکم کاهش دستمزد کارگران را صادر کند  گستاخی

 ؟ آقای نيلس پتر پنهان نمی کند که سال گذشته
مسئولين خيانتکار اتحاديه با صاحبان سرمايه در 

. کشتارگاه همکاری کرده اند ١٠طرح بستن اجرای 
آيا هر کارگر آگاهی با شنيدن اين نوع خبرها نبايد 
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به جنبش سنديکاليستی را در  ديوار هر گونه توهمی
هم شکند ؟ آيا به راستی مسئولين خيانتکار اتحاديه 
های کارگری با اين نوع خيانتها روی مسئولين اداره 

ری دولت سرمايه کار و شوراهای اسالمی ضد کارگ
در ايران را سفيد نکرده اند ؟ آيا کارگران آگاه و 
هوشيار نبايد يقه رفرميستهای چپ ايرانی در خارج 
کشور را محکم بچسپند و بگويند اين اتحاديه ها چه 
نوع ظروف تشکيالتی هستند که نسخه آنان را برای 

ما می پيچيد؟ آيا سکوت طيف رفرميسم چپ و عدم 
سالخی شدن کار و معيشت  انعکاس اخبار

صاحبان  همزنجيران ما در اين کشورها توسط
سرمايه که با همکاری، همفکری و همراهی کامل 
مسئولين اتحاديه های کارگری انجام می شود، کار 

ما فعاالن ضد سرمايه  کامأل آگاهانه ای نيست ؟
داری طبقۀ کارگر وظيفه خويش می دانيم که 

های سرمايه ساالر  عملکرد ضد کارگری اتحاديه

باب دل و مورد پسند رفرميسم چپ را برای 
همزنجيران خويش در ايران و هر جای ديگر جهان 

 . سرمايه داری افشا سازيم

سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای، به نقل : منبع
  ٢٠١٠ژانويۀ  از سيمای سوسياليسم

 

 نروژ خيانت مسئولين دواحتاديه کارگری به کارگران در

روز بيستم ماه ژانويه خانم گوريل اولورود مسئول ام
اکسپرس در نروژ در  DHLبخش اطالعات شرکت 

مدتی پيش " يک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد که 
از سوی کارفرمايان اصلی اين شرکت که در آلمان 

کارگر داده شد و  ٧٦می باشند به ما دستور اخراج 
های کارگری  ما نيز بعد از اينکه با مسئولين اتحاديه
اين کارگران  به توافق رسيديم، امروز حکم اخراج

نفر از اين کارگران  ١٨. را به آنان ابالغ کرديم
نفر عضو  ٣٤عضو اتحاديه هاندل اوگ کنتور و

اتحاديه ترانسپورت می باشند که در شعبه اصلی اين 
شرکت در منطقه شسموکورست در شمال شهر اسلو 

کارگران اخراجی در بقيه  ٫مشغول به کار هستند
 ٫حال حاضر در ترمينالهای شهرهای تروندهايم

کريستيان ساند و الرويک اشتغال  ٫ستاوانگر ٫برگن
خانم گوريل در بخشی از سخنانش می ". دارند 
پروسه مذاکرات ميان ما و  خوشبختانه: " گويد

مسئولين اين دو اتحاديه در رابطه با اخراج اين 
ميمانه و رضايت کارگران در فضای بسيار ص

  ".بخشی صورت گرفت 

ل،      انم گوري  همزمان با پخش مصاحبه مطبوعاتی خ
ای ويگو       ا آق ه ای ب بش آزاد اتحادي سايت اينترنتی جن

 Handel og kontorآندرسن مسئول کلوب اتحاديه 
ه ترانسپورت       ار داويدسن مسئول اتحادي و آقای هيلم

  . مصاحبه ای در اين رابطه انجام داد

د   وآقای ويگ ا  : " آندرسن طی اين مصاحبه می گوي م
ر اخراج      يم اعالم خب ا     ٧٦می دان اران م ن از همک ت

ت   ار اس ف ب ده و تأس ران کنن يار نگ د  ٫بس ا باي ام
د      يم و باي ورمان را درک کن ادی کش عيت اقتص وض

ا       ور م ادی در کش ران اقتص ه بح يم ک حال باش خوش
ود     ی ش ل م م ح م ک ود را    . دارد ک الش خ ام ت ا تم م

رديم ک راج  ک ارگران اخ ری از ک داد کمت داقل تع ه ح
ا    ه ب م ک ارس فرصت داري اه م انزدهم م ا پ وند و ت ش

اميدوارم بتوانيم آنها را قانع  .کارفرمايان مذاکره کنيم
در ضمن جای   . کنيم که تعداد کمتری را اخراج کنند

ا    ه ت خوشحالی است که کارفرمايان به ما قول دادند ک
ن دام از اي يچ ک تان ه م  اول تابس ه حک ارگران را ک ک

د   اخراج گرفته اند، ن فرصت   . از کار اخراج نکنن اي
خوبی است که اين کارگران طی آن بتوانند دنبال پيدا 

  ".کردن کار ديگری باشند 

پورت     ه ترانس ئول اتحادي ن مس ار داويدس ای هيلم آق
د   ی گوي احبه م ن مص خنانش در اي ز در س : " ني

ه       وب اتحادي ا کل ا ب  handel og kontorهمکاری م
يار    ه بس ن زمين ان در اي ا کارفرماي ذاکرات ب در م
ه     اری ادام ن همک ده اي دوارم در آين ود و امي وب ب خ

د ه   . ياب ئولين اتحادي تيم مس ا توانس  handel ogم
kontor  را قانع کنيم که کارگرانی را که بايد اخراج

ابقه      شوند، از ميان آن ه س کارگرانی انتخاب شوند ک
ن ش   ری در اي ار کمت بختانه  ک د و خوش رکت دارن

  ". کارفرمايان نيز با اين پيشنهاد ما توافق کردند 

زدور    کلمه به کلمه و جمله به جملۀ  ن دو م سخنان اي
ان        ه آن د ک جنبش اتحاديه ای به روشنی نشان می ده
ل       ی کام ی اطالع ت ب ا درنهاي ه ه ا و هفت روزه
احبان       ا ص ذاکره ب ال م رکت در ح ن ش ارگران اي ک

ر ر س رمايه ب وده  س ان ب ونگی اخراج آن وه و چگ نح
د و . ان ارگران عض ازی ک راج س رح اخ و در ط

ان     ا کارفرماي اتحاديۀ متبوعشان نهايت همکاری را ب

د  روا و     . اين شرکت انجام داده ان يار بی پ و اينک بس
د و          ز می بالن ن همکاری خويش ني ه اي بی شرمانه ب
ان و   حتی بيشتر از خانم گوريل که يکی از کارفرماي

اين  نمايندۀ آنان در اين شرکت می باشد، از اخراج يا
د  ا الزم است   . کارگران ابراز خوشنودی می کنن اينج

وچکی از       يار ک ه بس ا نمون ر تنه ن خب ه اي وئيم ک بگ
د    ی باش ه ای م بش اتحادي ارکرد جن تهای  .ک رفرميس

ن    ورد از اي ا م ه شاهد ده ه ی روزان ای ايران چپ نم
بش اتحا    ز جن ه    نوع اعمال خيانت آمي ه ای نسبت ب دي

ان       ا آن ند، ام ائی می باش طبقه کارگر کشورهای اروپ
اع         ا امتن ن خبره ه از انعکاس اي يار آگاهان ا بس نه تنه

ام  ا تم ه ب د، بلک ی ورزن عی در  م ويش س وان خ  ت
بش    االرانۀ جن رمايه س ت س ردازی ماهي ه پ وارون

وهم در   اتحاديه ای می کنند و به اين وسيله به ايجاد ت
ه        ميان همزنجيران ن اتحادي ه اي ران نسبت ب ا در اي م

  .های ضد کارگری می پردازند

ه در    م چپ روزان ف رفرميس ف مختل دگان طي نماين
ای        ه ه ن اتحادي اتر اي ار دف ای انتظ ا و اطاقه داالنه
خيانتکار ساعتها پرسه می زنند تا بلکه يک نامه چند 
ارگران   ارزات ک ت از مب اوی اعالم حماي سطری ح

ا ت ران را از آنه داي ل بگيرن ات . حوي ان راه نج اين
همزنجيران ما در ايران را فقط و فقط ايجاد اين نوع 
ی   ه ای دست م ر دسيس ه ه د و ب ی دانن ا م ه ه اتحادي
اه و ضد سرمايه         بش آگ ری جن انع شکل گي زنند تا م

  .داری طبقه ما شوند

ل    ،سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای: منبع ه نق ب
  ٢٠١٠ۀ ژانوي ،از سيمای سوسياليسم

 

 کارگران نساجی بافته های کرمان جاده را بستند

سرمايه . کارخانه بافته های کرمان تعطيل می شود
داران سهامدار شرکت در حال فروش ماشين آالت 

و انتقال سرمايه های خود به حوزه های شرکت 
هزار  ١۴آنان همزمان برنامه فروش . ديگر هستند

ر کار خود کارخانه را در دستوهکتار اراضی 
قرارداده اند، تا از اين طريق کسری سرمايه های 
انبوه مورد نياز خويش برای انباشت در قلمروهای 

 ١٨٠با تعطيل کارخانه بيش از . جديد را جبران کنند
و راهی ديار گرسنگی و فقر و تحمل  کارگر بيکار

کارگران در اعتراض به اقدام . خطر مرگ می شوند
رمايه دست به مقاومت زده جنايتکارانه صاحبان س

آنان می بينند که ميلياردها تومان سرمايه ای که . اند
ريال به ريال آن با دست خودشان توليد شده است، 
سرمايه ای که محصول مستقيم استثمار وحشيانه آنان 

و نسل های قبلی آنان است، اينک در مالکيت مشتی 
ی سرمايه دار هار و درنده دولتی يا غيردولتی راه

جاهای ديگر می شود و کل توليد کنندگان ريال اول 
تا آخر خود را تسليم تيغ بيکاری و فقر و مرگ می 

کارگران مشاهده می کنند که محصول کار و . سازد
استثمار آنان چگونه جدا از آنان، در پيش روی آنان، 
به صورت قدرتی خداگونه و مسلط بر هست و 
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نتقال به جايی نيست آنان تصميم می گيرد، آهنگ ا
ديگر برای استثمار بردگان مزدی ارزان بهاتر می 
کند و آن ها و خانواده های آن ها را به کوير خشک 

کارگران کارخانه . بيکاری و مرگ پرتاب می کند
بافته های کرمان عليه اين جنايت فرياد اعتراض سر 

اعتراض آنان در رويه ظاهری خود . داده اند
نه و انتقال سرمايه است اما اعتراض به بستن کارخا

در اساس خود اعتراضی عليه سرمايه شدن محصول 
کار خويش است، اعتراض به رابطه کثيف ماالمال 
از گند و خونی است که از درون آن حاصل استثمار 

ماورای او  کارگر به سرمايه و به قدرت خداگونه
تبديل می شود که برای هست و نيست کارگران و 

کارگران در اعتراض . يم می گيردکل کائنات تصم
. به اين توحش سرمايه دست به اعمال قدرت زده اند

آنان تالش کردند تا زور سرمايه را با قدرت متحد 
 کارگران در همين راستا جاده مهم. خود پاسخ گويند

کرمان به شهرهای ديگر را بستند و عبور و مرور 
 . همه وسائط نقليه را ممنوع کردند

  ٨٨بهمن  ۴

  

 سرمايه يک کارگر را جمبور به خودسوزی کرد

ماه است که حقوق  ١١کارگران شهرداری انديمشک 
آنان عمری است که گرسنه اند و در اين . نگرفته اند

ماه بدتر از هميشه هيچ ريالی برای خريد ارزاق  ١١
و نيازهای اوليه معيشتی خود و فرزندان خود نداشته 

که مدام برای تهيه همه ماه مجبور بوده اند  ١١. اند
سوخت وهمه چيز از  نيازهای خود از نان تا آب تا

ماه است که هيچ پولی  ١١. ديگران پول قرض کنند
برای بردن بيماران خود به هيچ مرکز درمانی 

ماه است که در ادامه تمامی سال  ١١نداشته اند، 
های عمر پر از حقارت و ذلت خود در پيش روی 

بر جبين جاری کرده اند زيرا  فرزندانشان عرق شرم
سرمايه داران هار و جالد بدون هيچ شرم و حيا 
بهای بسيار نازل نيروی کار آنان را هم پرداخت 

ماه احساس  ١١کارگران در طول اين . نکرده اند

از بام تا شام برای سرمايه . ذلت و بدبختی کرده اند
و توسط آنان استثمار می  داران دولتی کار می کرده

ه اند اما برای خورد و خوراک و بازتوليد نيروی شد
و  کارشان بايد قرض می گرفته و منت می کشيده

نورعلی اسدی از جمله . احساس ذلت می کرده اند
او نيز در شهرداری انديمشک . اين کارگران است

ماه است که همه  ١١استثمار می شود و 
دستمزدهايش توسط سرمايه داران دولتی شهرداری 

همسر نورعلی در بستر بيماری . ه شده استمصادر
او روزها تالش کرد که دل سنگ سرمايه . است

ماه دستمزدهای  ١١داران را به رحم آورد تا از 
پرداخت نشده او مبلغی را پرداخت کنند و همسر 

اما سرمايه داران و . مريض خود را به دکتر ببرد
دولت سرمايه داری بسی درنده تر از آن بودند که 

نورعلی اسدی . يچ ريالی به نورعلی پرداخت کننده
در چنين وضعی که جمهوری اسالمی سرمايه بر او 
و طبقه او تحميل کرده است، تصميم به خودکشی 

او در مقابل شهرداری انديمشک خود را آتش . گرفت
نورعلی توسط کارگران همزنجير خود به . زد

و از زنده ماندن يا مردن ا. بيمارستان منتقل شد
قابل  خودسوزی نورعلی. اطالعی در دست نيست

درک است، اما او و همه همزنجيرانش بايد بدانند که 
عالج کار نه خودسوزی بلکه فقط آتش زدن و 
خاکستر کردن نظام جهنمی کارگرکش و بشرستيز 

  . سرمايه داری است

   ٨٨بهمن  ۴

  

  

 از مبارزات مهزجنيران خود در ترکيه دفاع کنيم

رگر ترک از کارخانه های مختلف هزاران کا
دولت  بادخانيات اين کشور جنگی نابرابر را 

جنگی که جزء  ،سرمايه داری ترکيه آغاز کرده اند
ی ناپذيری از جنگ سراسری طبقه جهانی ما يجدا

. عليه سرمايه داران و دولت های آن ها است
موضوع جنگ، مقاومت در مقابل موج اخراج ها و 

در مرداب گرسنگی و مرگ يدن تخطر محتوم غل
دولت ترکيه سخت مصمم است که همه چند . است

کارگران نيز  .هزار کارگر دخانيات را بيکار سازد
ه اند که کردبا اراده ای استوار و عزمی راسخ اعالم 

در مقابل سبعيت سرمايه تا آخرين نفر و آخرين نفس 
تمامی افراد خانواده های . مقاومت خواهند کرد

همصدا، همرزم و همدوش آنان وارد کارگران، 

همه آن ها دست استمداد به . ميدان مصاف شده اند
سوی کل همزنجيران خويش در سراسر جهان دراز 

حاکمان سفاک سرمايه، هزاران پليس . کرده اند
دژخيم و عمله و اکره و قوای کشتار دولتی را برای 
سرکوب کارگران بسيج کرده اند تا تحصن عظيم 

ر نفری آنان را آماج تهاجمات مستمر چندين هزا
کارگران دست به اعتصاب غذا زده . خود قرار دهند

 »اعتصاب مرگ« را دخو اقداماين  نامآنان  .اند
ه اند و مراد آنان از گزينش اين نام تهديد بسيار گذاشت

جدی و واقعی برای ادامه اعتصاب تا لحظه مرگ 
را  توده های کارگر تنها شرط ختم اعتصاب. است

عقب نشينی کامل دولت هار سرمايه داری ترکيه از 
تعطيل کارخانه ها و تضمين قطعی اشتغال همه آحاد 

جنبش  نما فعاال. ه اندکردکارگران اعالم 
کميته «در ضدسرمايه داری طبقه کارگر ايران 
با تمامی  »هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

کيه تروجود پشتيبانی خود را از پيکار کارگران 
 دولت سرمايه اقدام جنايتکارانهما  .اعالم می کنيم
ن را با قاطعيت کارگرادر بيکارسازی  داری ترکيه

تمام محکوم می کنيم و يک بار ديگر از همه 
همزنجيران خويش در سراسر جهان می خواهيم که 
به هر شکل و هر ميزان که می توانند به حمايت از 

  . برخيزند يهترکخود در مبارزات همزنجيران 

  ٨٨بهمن  ٣

  

 می شوند آهک لرستان تعطيل وکارگرانش بيکار کارخانه

ترين  آهک صنعتی لرستان در زمره بزرگ
ی زيادواحدهای صنعتی اين استان است و شمار 

سرمايه داران مالک . کارگر را استثمار می کند
ه اند که در آستانه ورشکستگی کردکارخانه اعالم 

ويند که حجم سودهايشان آنان می گ. قراردارند
مطلوب نيست و تمايلی به ادامه کار کارخانه با اين 

سرمايه داران می گويند که يک . ميزان سود ندارند
ين، اخراج شمار زيادی از يراه مقابله با نرخ سود پا

کارگران و تلنبار کردن کل کارهای آنان بر دوش 
صاحبان سرمايه توضيح . کارگران باقی مانده است

دهند که اخراج عده هر چه بيشتری از کارگران می 
و تشديد هر چه سهمگين تر فشار کار عده ای ديگر 

آنان . آنان را تضمين کند مطلوبمی تواند سودهای 
تا  وده کردر همين راستا شروع به اخراج کارگران 

کارگران در  .ده ها تن را بيکار ساخته اند کنون
آنان . ض زده اندمقابل اين تهاجم هار دست به اعترا

با اجتماع در مقابل دفتر مدير کارخانه و سازمان 
دادن يک تظاهرات اعتراضی خواستار بازگشت 
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   ٨٨بهمن  ٣، آژانس ايران خبر: منبع .ندا هشدهمه بيکارشدگان به کار و تضمين اشتغال خود 

 

 تظاهرات اعرتاضی کارگران خرم آباد

خرم آباد  کارگران بسياری از کارخانه های استان
برای سرمايه آنان . ماه ها است که حقوق نگرفته اند

توليد می کنند، اما سرمايه داران و دولت  داران سود
دستمزدهای محقرشان را هم مصادره حتی  آن ها

کرده و تمامی افراد خانواده هايشان را تسليم تيغ تيز 
کارگر در اعتراض به اين  ١٢٠. گرسنگی نموده اند

. داران دست به تظاهرات زدند جنايت سرمايه
تعويق يک ساله  عالوه برکارگران می گويند که 

در اين  نيزدستمزدها حتی دفترچه های بيمه آنان 
کارگر به نمايندگی از  ١٢٠. مدت تمديد نشده است

همه همزنجيران خواستار پرداخت فوری دستمزدها 

: منبع .و تمديد سريع دفترچه های بيمه خود شدند
  تراکسايت اش

   ٨٨بهمن  ٣

  

  

 اخراج، تنها پاسخ دولت سرمايه به اعرتاض کارگران

تن از کارگران راننده سرويس های اياب  ۵تا امروز 
. و ذهاب ذوب آهن اصفهان از کار اخراج شده اند

رسول ماشين  اين کارگران برای شرکت موسوم به
کار می کرده اند و توسط سرمايه دار آن استثمار می 

شرکت موردبحث پيمانکار کارخانه ذوب  .شده اند
آهن است و برای استثمار کارگران از دو شکل 

عده ای که رانندگی اتوبوس . متفاوت استفاده می کند
های شرکت را به عهده دارند و عده ای که با مينی 
بوس های خويش برای مينی بوس های تحت 

. مالکيت افراد ديگر برای رسول ماشين کار می کنند
اين رانندگان به دنبال اعتراضات و مبارزات همه 

سال جاری خويش عليه سطح نازل دستمزدها و 
شرايط بد کار مطابق معمول مورد غضب و قهر 

سرمايه داران در پی . صاحبان سرمايه قرار گرفتند
وقوع اين مبارزات به تقال افتادند تا شايد خطر آينده 

چاره را آنان تنها راه . اعتراضات را مرتفع سازند
سرمايه داران . در اخراج کارگران معترض يافتند

در همين راستا عده ای از کارگران گروه اول را 

آنان همزمان قرارداد شماری از . اخراج کرده اند
کارگران . کارگران گروه دوم را نيز باطل کرده اند

اخراجی عليه اين جنايت دست به اعتراض زده اند، 
 .نتيجه ای نرسيده استاعتراضی که هنوز به هيچ 

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

   ٨٨بهمن  ٣

  

  

  تعطيل ٔنهدرآستاسوئد  در SAABاتومبيل سازی ٔ هارخانک

 ١٢در خبر چنين آمده است که سه شنبۀ گذشته روز 
هزاران کارگر کنسرن عظيم اتومبيل سازی  ژانويه

SAAB  در شهرTrollhättan  ١٢سوئد ساعت 
ن صرف ناهار که نيم ساعت است، ظهر در زما

و در بيرون آن تجمع !! کارخانه را رها کرده توليد
صاحب  GM کردند تا نسبت به مانور تظاهر آميز

کارخانۀ  تعطيل در مورد احتمال SAABآمريکايی 
  .مزبور، اعتراض کنند

برای خوانندۀ همين چند سطر فوق در خبر مزبور 
رها کردن و  پيش می آيد که اين چگونه اين سوال

توقف توليد است که در وقت قانونی ناهار کارگران 
ادامۀ خبر علت اين تناقض گويی و !! رخ داده است؟

مهم تر از آن نقش اتحاديه های مزدور کارگری در 
کنترل و مهار هر اعتراض و جنب وجوش واقعی 
کارگران عليۀ اقدامات ضد انسانی سرمايه داران را 

مزورانۀ  قشی که در اشکالعمًال نشان می دهد، ن
ماجرا  .گوناگون و با ترفند های مختلف ايفا می شود

از اين قرار است که بر بستر بحران جاری مدت 
تصميم گيری در مورد فروش يا تعطيل  روند هاست

روز قبل  .ادامه دارد SABکارخانۀ خودرو سازی 
يعنی  از تجمع کارگران در محيط خارجی کارخانه،

اعالم کرد که  GMمدير عامل  ذشته،روز دوشنبۀ گ
تا کنون به  SAABهيچ کدام از پيشنهادات خريد 

اندازۀ کافی مناسب و خوب نبوده است لذا تصميم به 
بعد از ظهر همين روز . تعطيل کارخانه قطعی است

يک مدير تصفيه نيز تعيين شد تا هدايت امور طی 
 .را به عهده بگيرد SAABروند بستن و تعطيل 

ادامۀ روند اقدامات در زمينۀ فروش  GMن همزما
  .کارخانه را تاييد کرد

مانور های مزورانۀ و ظاهرًا  اين تناقض گويی ها و
جهت فراهم  SAABترديد آميز صاحبان کنسرن 

شدن فرصت و شرايط مناسب برای بستن کارخانه و 
پيش ريز سرمايه های شان در حوزه هايی پر سودتر 

کشوری با نيروی کار بسيار ويا شايد انتقال آن به 
باعث خشم و افزايش نگرانی تودۀ  ...ارزان تر و يا 

نفری کارگران آن شده است به طوری که  ٣۵٠٠
برخی از اين کارگران در مصاحبه ها و از طريق 

نگرانی و خشم خود را از بيکار شدن  رسانه ها
در مواردی اعالم کرده اند که در  ابراز کرده و

خانه به اقدامات راديکال و صورت تعطيل کار
در چنين  .ضدسرمايه داری دست خواهند زد

در  (IF-Metall)چهار کلوب اتحاديۀ فلز  شرايطی
بخش های مختلف اين کارخانه دست به کار کنترل و 

به اين ترتيب . جنب و جوش کارگران شده اند مهار
يک تجمع به اصطالح اعتراضی  که سه شنبۀ گذشته

در بيرون  گونه که در فوق آمدهکارگران را همان 

در اين تجمع نامه . سازمان دادند  SAABکارخانه 
کارگر شرکت کننده در تجمع  ٣۵٠٠ای به امضای 

در اين نامه  .ارائه گرديد SAABمزبور به مديريت 
، سرمايه SABکارگران کارخانۀ خودرو سازی 

را ترغيب به فروش  GMداران صاحب کنسرن 
ا به اين وسيله از تعطيل کارخانه کارخانه کرده اند ت

کارگر آن ممانعت به عمل آيد،  ٣۵٠٠و بيکار شدن 
سپس خبر اين تجمع به اصطالح !! همين و بس

در نشريات اتحاديه  اعتراضی به طور مبالغه آميزی
-IF رئيس کلوب اتحاديۀ فلز .ای منعکس شد

Metall  در کارخانۀSAB  در همين رابطه می
 GMر است که بتوان بر کنسرن خيلی دشوا: " گويد

تاثير گذاشت و آن را از تصميم خود در مورد بستن 
کارگر آن منصرف  ٣۵٠٠کارخانه و بيکار ساختن 

 کرد اما به هر حال ما تالش خود را کرده ايم که
. " نشان دهيم در اين زمينه چگونه فکر می کنيم

مالحظه می شود که اتحاديه های  !!همين و بس
توسط سازمان دادن يک  ه چگونهمزدور سرماي

تجمع اعتراضی بی خطر و مسالمت جويانه از 
کارگران آن هم در وقت فراغت صرف ناهار بدون 

توليد  اين که يک ثانيه در زمان برنامه ريزی شده
سرمايه توقف ايجاد شود، و طی آن با يک نامه 
 نگاری محترمانه و حاوی پيشنهاد عاجزانۀ کارگران

ايه داران، به تخليۀ انرژی جنب و به بارگاه سرم
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جوش ضدسرمايه داری کارگران می پردازند و به 
اين وسيله عالوه بر تظاهر به همدردی با تودۀ 
کارگران عضو، وظيفۀ مزدوری خود را در قبال 

رفع خطر مبارزات کارگران عليۀ سرمايه داران ادا 
 ٢٠١٠ژانويۀ  LO نشريۀ اينترنتی: منبع .می کنند

 

 آمار رمسی بيکاری در سوئد آخرين

توسط ادارۀ کار  طبق تازه ترين ارقام ارائه شده
تعداد  ٢٠٠٩سرمايه در سوئد، در ماه دسامبر سال 

افزايشی  اين رقم. کارگر بيکار بوده اند  ۴١٩٠٠٠
 .نفر طی يک سال را نشان می دهد ١۴٨٠٠٠معادل 

بر مبنای اين آمار بيکاری در سوئد  به اين ترتيب،
از  ٢٠٠٩و دسامبر  ٢٠٠٨فاصلۀ ماه دسامبر در 

طی . درصد افزايش يافته است ٩درصد به  ۶حدود 
حوزۀ کار و توليد در  ٢٨٠٠٠بيش از  ٢٠٠٩سال 

سوئد به نيروی کار نياز داشته اند که اين امر توسط 
صاحبان و کارفرمايان آن ها به ادارۀ کار گزارش 

 ١۵٨٠٠٠در همين راستا تا ماه دسامبر . شده است
اين محل های کار شده  نفر توسط ادارۀ کار جذب

البته نه به صورت استخدام رسمی و يا حتی . اند
موقت و با دستمزد قانونی مبتنی بر قرارداد های 

به نام پراکتيک،  بلکه تحت عناوينی دسته جمعی،
به  و غيره! ٣چارۀ کار، کار و تضمين رشد، فاز 

با دريافت همان  اين کارگران. کار گرفته شده اند
مبلغ دوران بيکاری از صندوق بيکاری و يا همين 

و يا تحت  کمک هزينۀ اجتماعی ميزان به عنوان
در اين  عناوين ديگر از ادارۀ بيمه های اجتمای،

بديهی است  .ی کار و توليد استثمار می شوندمحل ها
عالوه بر نداشتن هيچ گونه امنيت  اين کارگران

ضافه حقوق ساليانه و يا شغلی و عدم دريافت ا
برخورداری از حق مرخصی سالياته، نيروی کار 

کامًال رايگان برای کارفرما و سرمايه داران 
الزم است گفته شود اين تعداد . محسوب می شوند

کارگران که در واقع به طور مجانی به کار واداشته 
درصد نيروی کاردر سوئد را  ٣شده اند بيش از 
کاری ميزان بي نا احتساب آناکه ب تشکيل می دهند

در منبع خبری . درصد است ١٢در سوئد بيش از 
 .اين گزارش نيز به اين نکته اشاره شده است

  ٢٠١٠ ژانويۀ LOنشريۀ اينترنتی: منبع

www.simaiesocialism.com 

  

  

 

 ١٩٠۵چند تصوير از يک شنبه سياه سال 

ه   ٢٢ ديم  (ژانوي ويم ق ن   ١٩٠۵) تق در س
يش از  پيترزبورگ روس ارگر    ٣٠٠يه ب هزار ک

انواده هايشان در    ا اعضای خ راه ب معترض هم
ارگر   اعتراض به شرايط اسفناک زندگی طبقه ک

د  ايی زدن ه راه پيم ت ب يه دس ن  .در روس اي
ام   ه ن ی ب ط کشيش اهرات توس اپون  تظ گ

سازماندهی شد و کارگران با خواندن سرودهای 
به طرف ) خدا تزار را حفظ کند( مذهبی و ملی 

د    ت در آمدن ه حرک زار ب تانی ت اخ زمس  .ک
کايت از     د ش ه بتوانن تند ک د داش ارگران امي ک

انند     زار برس ه گوش ت  .وضعيت کاری خود را ب
ه   دند ک ه رو ش زار روب ربازان ت ا صف س ا ب ام

د  از  .مستقيما به صف کارگران شليک می کردن
داد  دند    تع ته ش ه کش ن واقع ه در اي ارگرانی ک ک

ه       .آمار دقيقی موجود نيست ه می شود ک ا گفت ام
يش    ٩٠در يک شنبه سياه بيش  ته و ب کارگر کش

دند  ٣٠٠از  ی ش ر زخم ارگر ديگ اق . ک ن اتف اي
 ١٩٠۵همراه با عوامل ديگر سر آغاز انقالب     

  .روسيه و بعد از آن شد

  ٢٠١٠ژانويه 
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ید ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما       :::از سا ک
WWW WWW WWW ... HHH AAA MMM AAA AAA HHH AAA NNN GGG III ... CCC OOO MMM   

ماس با ما س  ماس با ماآ س  ماس با ماآ س     :::آ
kkkhhhbbbiiitttkkkzzzsss@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm   

 يادی از جنبش لوديسم

نزديک می ) ابزارشکنی( به روزهای يادمان جنبش لوديسم 
سال پيش توسط کارگران انگليس  ٢٠٠خيزشی که شويم، 

داری بود اما توان  خيزشی که ضدسرمايه. سازمان يابی شد
آناتومی و شناخت سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی را 

به سرمايه حمله می کرد اما فقط شکل مجسد آن در قالب . نداشت
 ابزار توليد و ماشين آالت را می ديد و مورد تعرض قرار می

تمامی خشم و قهر طبقاتی خود را بر سر سرمايه فرو می . داد
ريخت اما تشخيص و درک او از سرمايه بسيار ابتدايی و ناقص 

کارگران متحد در جنبش لوديسم عليه استثمار کاپيتاليستی، . بود
عليه بيکاری ناشی از تناقضات درونی رابطه خريد و فروش 

حقوقی ناشی از اين شيوه نيروی کار، عليه فقر و ستمکشی و بی 
توليد و باالخره عليه رژيم سياسی مدافع اين وضعيت توحش 

با بديل سوسياليستی اين عينيت آشنايی درستی  پيکار کردند اما
سازمان . جنبش لوديسم چند ويژگی مهم به همراه داشت. نداشتند

يافتگی و اتحاد گسترده ميان کارگران واحدهای مختلف، داشتن 
از اپوزيسيون های بورژوايی، سياسی بودن و  صف متمايز

جنگ مستقيم با ماشين قهر دولتی حول محور مطالبات طبقاتی و 
  . اجتماعی از جمله اين ويژگی ها بود

 ١٣٨٨بهمن 
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

ده می شوند      هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری  اق مرگ و نيستی ران در يک  . 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 . ران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگ
بستن جاده . روزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

و يکی از  . يامده است با 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     علت های عدم شکل  ا باي ين ج ارگری را در هم ه اگر    . گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه ک پيداست ک

فداکاری های خود  انی ها ومبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فش
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   نخست به معنای سطح: پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .پايه ای طبقه کارگر است 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 -ايط کنونی استدر مقابل هجوم سرمايه در شر که خود شرط الزم مقاومت -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  . حاصل کار و توليد کارگران است به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران

ا می گو     .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اند که د  بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ه ين
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 ضدسرمايه داری را بيان می کند که چ. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک را 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

  :ران در شرايط کنونی عبارتند ازمطالبات پايه ای طبقه کارگر اي

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

  . ل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنندسال بايد از مح ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .افتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشندتمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکار - 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
  . ال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شودس ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :ر درگرو آن است کهتحقق اين ام. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود -  
   .دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهد -  

   .نواع بيماری ها بايد رايگان باشدبهداشت و دارو و درمان ا -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
   .يرندهمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گ -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

   .دزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشن -  
  .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 -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  
ی شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل با ايجاد فرصت ها -  

   .های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شود
ده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون هيچ قيد و شرطی از آزادی های سياسی از قبيل آزادی عقي -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 
  رگری کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کا

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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١٣ 
  ١٣٨٨بهمن  ٩جمعه     ٩١مارٔه مسلسل ش  ٤٤سال دوم ـ شمارٔه  
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ی ه ھما یر ک ه ھما یر ک ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  را  را  را  ای ا
ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

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  

برای متاس با ما نامه الکرتونيکی 
 :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

  .قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويد


