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 سازمان جهانی کار و آمار بيکاری

دروغ پردازی، وارونه نمايی و جعل واقعيت برای دفاع از نظام بردگی مزدی 
بسياری اوقات . فقط به صورت مدح و ثنای اين نظام خود را نشان نمی دهد

ايراد، انتقاد و حتی مخالف نمايی بسيار بيش از ستايش و مداحی به حفظ پايه های 
تاريخ سرمايه داری در بند بند خود گواه صادق و . می کند قدرت سرمايه خدمت
نهادی است که توسط قطب )  ILO(سازمان جهانی کار . گويای اين نکته است

های مسلط و فرمانفرمای بين المللی سرمايه به وجود آمده است تا به سهم خود، 
در کنار نهادها، مراکز و ساز و کارهای ديگر برای تحميل توحش، حقوق 
ستيزی، جنگ افروزی و انسان کشی نظام سرمايه داری بر طبقه کارگر جهانی 

با اين همه، رسالت ويژه سردمدارانش آن است که اين نقش ها و . تالش کند
. مأموريت ها را در لباس کار و زير نام سازمان کار به بوته اجراگذارند

ار مشروط به ايرادگيری های اصالح طلبانه در قلمرو خريد و فروش نيروی ک
اين که هيچ ديناری از سود سرمايه در هيچ کجا نکاهد، انتقاد نيم بند از برخی 
عملکردهای اين يا آن دولت منوط به اين که حتی همين خرده گيری های تصنعی 
نيز پاسخگوی نيازهای مبرم قطب مسلط سرمايه جهانی باشد، انتشار برخی 

قط و فقط با اين هدف که دنيای گزارش ها و آمارها از مشکالت کارگران ف
گرسنگی، ستم کشی، تشديد استثمار و سيه روزی تحميل شده بر طبقه کارگر بين 
المللی توسط نظام سرمايه داری را از نظرها مخفی سازد و نوع اين کارها از 

گزارش اخير اين . جمله اموری است که بر دوش اين نهاد گذاشته شده است
در سطح جهانی در طول سال جاری ميالدی نيز دقيقًا سازمان در مورد بيکاری 

ارقام اين گزارش از بيخ و بن دروغين، فريب . يکی از همين مأموريت هاست
کارانه و عوام فريبانه را پايين تر با هم مرور می کنيم، اما پيش از آن بايد ولو 

  . بيندازيم بسيار گذرا به طول و عرض واقعی معضل بيکاری در دنيا نگاهی

واقعيت اين است که آمار بيکاران جويای کار دنيا در همين لحظه حاضر بيش از 
فقط در آسيا، آفريقا و آمريکای التين بخش غالب زنان يا . يک ميليارد نفر است

به بيان ديگر عظيم ترين بخش نيمی از کل جمعيت سه قاره جهان در بيکاری 
ميليون زن زير نام خانه دار ١٣د فقط در جامعه ايران حدو. کامل به سر می برند

 به رغم روزانه کار دو شيفتی بيکار مطلق هستند، زيرا در قبال کار خويش هيچ
در همين جامعه، هر انسان در سنين کار و جويای . دستمزدی دريافت نمی کنند

اشتغال که در هر هفته فقط يک ساعت کار کند و مزد بگيرد شاغل محسوب می 
در همين جهنم سرمايه داری !! هرست بيکاران حذف می شودشود و نام وی از ف

کار ثبت نام نکند شاغل  ايران هر کارگر بيکاری که مدام زير نام بيکار در اداره
اگر همه اين مؤلفه ها را در نظر بگيريم خواهيم ديد که رقم !! به حساب می آيد

ل سراغ آمارهای حا. ميليون باشد ٢٠واقعی بيکاران جامعه نمی تواند کمتر از 
دولت سرمايه داری ايران در هيچ کجا آمار بيکاران را . دولتی و جهانی برويم

آمار % ١۵ميليون نفر گزارش نکرده است و اين رقم به تقريب فقط  ٣بيش از 
صندوق بين المللی پول، سازمان جهانی کار، بانک جهانی، . واقعی است

کارگری، سازمان جهانی تجارت و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد 
تمامی مراجع و مراکز بين المللی سرمايه داری هم عين همين آمار دولت احمدی 

آنچه در مورد . نژاد را مالک قرار می دهند و در هر رسانه ای منتشر می کنند
ايران گفتيم حداقل در مورد کل سه قاره آفريقا، آمريکای التين و آسيا صدق می 

رگيری چه بسا در پاره ای از کشورهای اين سه قاره از دولت وضع آما. کند
حال پس از بيان اين واقعيت ها، به . اسالمی سرمايه داری ايران هم بدتر باشد

گزارش سازمان جهانی کار در مورد رقم بيکاری در شرايط کنونی جهان بردگی 
  . مزدی بازگرديم

ن به گونه ای است که در روزهايی که وضع اشتغال در عظيم ترين بخش جها
مدت ها  اشاره کرديم، در دل موقعيتی که نرخ رسمی بيکاری حتی در قاره اروپا

را پشت سر نهاده است، در زمانی که حتی دولتمردان اروپايی % ١٠است رقم 
اعتراف می کنند که رقم واقعی بيکاری در اين قاره با محاسبه بيکاری های پنهان 

است، آری در بطن چنين اوضاعی يکباره شيپور حدود دو برابر نرخ رسمی 
سازمان جهانی کار به صدا در می آيد که چه نشسته ايد که شمار  »نگرانی«

دو سال پيش از اين، هنگامی که !! ميليون نفر رسيده است ٢١٢بيکاران جهان به 
ميليون انسان شاغل را  ١٠٠هنوز طغيان جديد موج بحران سرمايه داری حدود 

در . باالی يک ميليارد نفر بود ده بود، جمعيت بيکار جهان سرمايه داریدرو نکر
اين گزارش همه ارقام مربوط به بيکاری توده های کارگر جهان و عوارض اين 

ميزان بيکاری . بيکاری ها بسی کمتر از آنچه هست نشان داده شده است
رگ گزارش شده و اين در حالی است که بز% ۴کشورهای شرق آسيا حدود 

ترين غول صنعتی اين منطقه و دومين قدرت اقتصادی دنيای سرمايه داری يعنی 
چين با نرخ رشدی که در سراسر جهان بی همتا بوده است رقم بيکاری آشکار و 

. درصد اعالم کرده است ١٠رسمی خود را حتی بر اساس آمارهای دولتی قريب 
درصد ناليده  ٢٧ری باالی در قاره آفريقا، کشور آفريقای جنوبی بارها از بيکا

تا هر کجا که  اما سران سازمان جهانی کار بسيار سخاوتمندانه اين رقم را. است
   .ميل داشته اند جذر گرفته اند

از توسعه اشکال نامطمئن اشتغال سخن به ميان آمده است و  ILOدر گزارش 
. ض استاين رقم دروغ مح. ميليارد نفر برآورد شده است ۵/١ميزان آن حدود 

مقوله اشتغال دارای تضمين در بسياری از جوامع جهان در وسيع ترين سطح 
سال  ٣٠در جهنم سرمايه داری ايران، . عمًال به بايگانی تاريخ سپرده شده است

است که استخدام رسمی يا اشتغال دارای حداقل تضمين از دستور کار سرمايه 
اطی نيروی کار بدون هيچ خارج شده و اشکال گوناگون استثمار ماورای افر

اين وضع اصًال خاص جوامعی مانند ايران، . تضمين جای آن را گرفته است
چين، آمريکای التين و شرق آسيا يا قاره آفريقا، روسيه و اروپای شرقی نيست 
بلکه حتی در اروپای غربی نيز منوال کار همه سرمايه داران و دولت های 

 ٢١٢ه همان اندازه دروغين است که رقم اين آمار ب. سرمايه داری شده است
در همين سند  ILO. ميليون برای شمار بيکاران غيرواقعی و گمراه کننده است

ميليون گزارش کرده  ٢١۵جمعيت شاغالن زير خط فقر در سراسر جهان را فقط 
رقمی که نه فقط دروغ محض است بلکه شاهکاری در روند دروغ !! است

به  ILOفقر اعالم شده از سوی سازمان ملل و طبعًا  اوًال خط. پردازی ها است
عنوان جزئی از اين نهاد، از بيخ و بن جعلی، واهی و آکنده از وارونه پردازی به 

بر پايه معيارهای اعالم شده سازمان مذکور هر . نفع نظام بردگی مزدی است
 و اين!! کارگری که درآمد روزانه اش از يک دالر بيشتر باشد فقير نيست

محاسبه درست در اوضاعی توسط عوامل سرمايه در بوق و کرنا فرياد می شود 
که رقم ياد شده حتی در فقيرترين کشورهای آفريقايی هم کفاف اجاره بهای سرپناه 

از ميان جمعيت چندين ميلياردی بردگان  ثانيًا. يک خانواده کارگری را نمی دهد
نجالب فقر نباشند مطلقًا رقم مزدی دنيا شمار کارگرانی که واقعًا اسير م

  . محسوسی نيست

نه فقط در هيچ کدام از اقالم و ارقام خود حاوی هيچ حقيقتی نيست  ILOگزارش 
بلکه در همه وجوه و در تمامی زمينه ها عوام فريبی محض و دروغ پردازی 

اين واقعيتی است که شايد نيازمند شرح . بدون هيچ حساب و کتاب و محدوده است
چنين دروغ هايی  ILOاما سؤال اساسی اين است که چرا . يل بيشتر نيستو تفص

را محتوای گزارش خود ساخته و با چه هدف يا اهدافی به انتشار اين جعليات به 
ويژه در مورد ارقام مربوط به بيکاری توده های کارگر دست زده است؟ پاسخ 

نهاد در ساختار قدرت اين سؤال را همچنان که گفتيم بايد در موضوعيت نقش اين 
تأسيس شده است تا در کنار تمامی مؤسسات،  ILO. سرمايه جهانی جستجو کرد
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ارگان ها، مراجع و سازمان های مدنی، سياسی، نظامی، انتظامی و امنيتی دنيای 
سرمايه داری برای رفع خطر جنبش کارگری از سر نظام بردگی مزدی تالش 

ونه پردازی هر چه گسترده تر در مورد عوام فريبی، گمراه سازی و وار. کند
رؤسا . بايد ايفا کند ILO واقعيت های کريه اين دنيا محور اساسی نقشی است که

و مديران اين نهاد بايد به کارگران دنيا القا کنند که فروش نيروی کار و زندگی 
در جهنم سرمايه داری سرنوشت محتوم آن هاست، که نظام سرمايه داری پايان 

است، که هر تغيير و تبديل و پيشرفت و پسرفت و عزت و ذلت و فقر و  تاريخ
مکنت يا هر نوع جا به جايی در شکل زندگی و شرايط کار انسان ها فقط در 
چهارديواری اين نظام می تواند انجام گيرد، که آخرين منزل هستی همين جاست 

. تصور نيستو در فراسوی مرزهای سرمايه هيچ چيز و هيچ چشم اندازی قابل 
ILO  برای شستشوی مغزی توده های کارگر دنيا و القای آنچه گفتيم بايد تالش

کند تا کل سبعيت ها، جنايات و بشرستيزی های ذاتی نظام سرمايه داری را به 
بايد به هر نوع وارونه . صورت پديده های کامًال طبيعی حيات انسانی جلوه دهد

رابطه خريد و فروش نيروی کار يا شيوه  سازی دست بزند تا بر تناقضات ذاتی
بکشد و رابطه ميان کل سيه روزی ها و مصائب بشری  توليد سرمايه داری پرده

 همه. با درونمايه سرمايه و تناقضات ذاتی آن را از انظار و اذهان پنهان دارد
نهادهای سرمايه داری دست به کار تمامی اين وارونه پردازی ها هستند و کار 

ILO ه عنوان جزئی از اين نهادها ايفای همين نقش استب .  

مسأله بيکاری پديده خانه زاد، نهادی و ذاتی سرمايه داری و از عوارض اجتناب 
رابطه سرمايه در ذات خود آبستن بيکاری . ناپذير و محتوم اين شيوه توليد است

ه خريد و سرمايه رابط. است و نمی تواند اين نوزاد نامبارک را به دنيا نياورد
سرچشمه ارزش اضافی نيز فقط . فروش نيروی کار و توليد ارزش اضافی است

 و فقط کار پرداخت نشده بردگان مزدی است و، درست به همين دليل، شالوده
سرمايه بر افزايش بی عنان و بی مهار بخش پرداخت نشده کار توده های کارگر 

اين، قانون . ر آنان استو کاهش بازهم بدون هيچ مهار بخش پرداخت شده کا
افزايش مستمر کار اضافی يا همان کار پرداخت . اساسی نظام بردگی مزدی است

نشده و کاهش بی وقفه کار الزم يعنی دستمزد کارگران به دو طريق صورت می 
شکل نخست، افزايش ساعات کار روزانه، پايين آوردن رسمی و زوری . گيرد

کار و باال بردن بيش از پيش شدت کار هر مزدها، وخامت هر چه بيشتر شرايط 
اين شيوه افزايش ارزش اضافی را شکل مطلق توليد ارزش اضافی . کارگر است
شکل دوم، يا شکل نسبی توليد ارزش اضافی، توسل سرمايه به . می گويند

تکنولوژی و ماشين آالت هر چه مدرن تر، به کارگيری هر چه بيشتر 
افات و اختراعات علمی در روند توليد و به بيان دستاوردهای دانش بشری و اکتش

در شيوه نخست، از هر کارگر کار . ديگر باال بردن بارآوری کار اجتماعی است
به مراتب بيشتری کشيده می شود تا ارزش اضافی افزون تری به دست آيد و در 
حالت دوم با حداقل نيروی کار حداکثر توليد صورت می گيرد تا بازهم ارزش 

بازهم تکرار می کنيم که سرمايه رابطه . ی بسيار انبوه تری حاصل شوداضاف
توليد سود است و هر کدام از اين دو شيوه متفاوت نيز صرفًا و قهرًا و الزامًا 

نظام سرمايه . افزايش هر چه کالن تر ارزش اضافی و سود را دنبال می کند
ه نخست اتکای بسيار داری در مراحل اوليه انکشاف و توسعه خود طبعًا به شيو

سرمايه بيشتر روی پای خود ايستاد و  اما هر چه زمان گذشت،. بيشتری داشت
توانست از طريق متحول ساختن روند فنی توليد، استفاده از تکنيک مدرن و به 
کارگيری دستاوردهای دانش انسانی بخش هر چه بيشتری از کار توده های 

در همين جا الزم است بر يک . کندکارگر را به صورت ارزش اضافی تصاحب 
 نظام سرمايه داری نه در گذشته، نه در حال و نه در آينده: نکته مهم تاکيد کنيم 

توليد ارزش اضافی هرچه انبوه تر به شکل مطلق را رها نکرده، نمی کند و 

در  در همين لحظه فعلی، سرمايه جهانی در همه جای دنيا و به ويژه. نخواهد کرد
آفريقا، آسيا و آمريکای التين، حتی در اروپای شرقی، آمريکای شمالی و  سه قاره

استراليا از همان شيوه نخست نيز برای توليد اضافه ارزش های کالن سود می 
در جهنم سرمايه داری ايران اين شکل در کنار شکل ديگر همه جا سالح . جويد

ران و کاهش کار کارساز سرمايه برای سالخی هر چه سبعانه تر معيشت کارگ
در اين زمينه . پرداخت شده آن ها به نفع افزايش بی مهار کار پرداخت نشده است
دولت احمدی « ما به مناسبت های مختلف توضيح داده ايم و آخرين بار در مقاله 

  . هم به همين موضوع پرداخته ايم» نژاد و طرح مشاغل خانگی

ر محصوالت توسط حداقل نيروی کار بنياد رابطه سرمايه بر توليد حداکث. بگذريم
يا سرشکن کردن هر چه انبوه تر کارها بر دوش شمار معين کارگران قراردارد، 

اين امر به خوبی نشان . زيرا اين رابطه صرفًا رابطه توليد سود و سرمايه است
می دهد که سرمايه در روند ارزش افزايی و سودآفرينی خود به طور مستمر و 

توليد و بازتوليد می کند، گسترش می دهد و روز به روز  مضاعف بيکاری را
سرمايه داری در دوره های اوليه تکوين و تکامل خود با . عظيم تر می سازد

وسيع ترين خلع يدها از توده های دهقان و توليدکنندگان خرد شهر و روستا زمين 
ا افزايش و زمان را از ارتش بيکاران جويای کار می آکند و در دوره های بعد ب

بی مهار بارآوری کار باز هم نياز به نيروی کار را به صورت نسبی يعنی در 
. قياس با حجم کهکشانی رو به گسترش بخش ثابت سرمايه کاهش می دهد

بيکاری پديده جبری و قهری سرمايه داری است و تا سرمايه هست، تا رابطه 
ری حاکم است بيکاری خريد و فروش نيروی کار و توليد برای سود بر جامعه بش

  . توسعه خواهد يافت نيز نه فقط وجود خواهد داشت بلکه مدام

نمايندگان فکری و دولتمردان سرمايه کل واقعيات بديهی باال را انکار می کنند و 
سازمان جهانی کار نيز به وجود آمده است تا تلقی وارونه از اين واقعيت ها را 

حرف همه آن ها اين است . د و آبياری کنددر فکر و ذهن توده های کارگر بکار
که فقر، گرسنگی، جنگ و همه سيه روزی های موجود بشر از جمله بيکاری نه 
عارضه جبری و بی چون و چرای نظام سرمايه داری بلکه محصول اشتباهات، 
ندانم کاری ها، سوء مديريت ها و برنامه ريزی های ناپخته دولت ها يا سرمايه 

اگر اين ها بهتر بينديشند، دقيق تر چاره !! داران کشورها استداران و سياستم
انديشی کنند و در تدارک بهبود کارها باشند همه اين مشکالت و به عنوان مثال 
بيکاری نيز بسيار کمتر و کمترخواهد شد و چه بسا در چهارچوب همين نظام 

ن گزارشاتی سازمان جهانی کار هر ساله چني. سرمايه داری از ميان خواهد رفت
را منتشر می کند تا نقش خويش را برای تحميق توده های کارگر، انصراف آنان 
از مبارزه طبقاتی عليه سرمايه و دفع خطر جنبش کارگری از سر نظام بردگی 

تبليغ اين دروغ بزرگ است که گويا سرمايه  ILOفحوای گزارش . مزدی ايفا کند
ه او به عنوان نهادی از سازمان ملل داری می تواند بدون بيکاری باشد و وظيف

اين است که سرمايه داران و دولت ها را متوجه خطر بيکاری سازد، به آن ها 
هشدار دهد که منحنی اشتغال باال يا پايين رفته است و حواس خويش را برای 

در گزارش خود اين هدف  ILO !!رفع غائله بيکاری کارگران جمع کنند
ند و در همين راستا است که همه آمارها و واقعيت ها ضدکارگری را دنبال می ک

 را نيز بر پايه منويات سرمايه و در پاسخ به ملزومات دفاع از نظام بردگی مزدی
  . دستکاری می کند

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٨بهمن  ١٨
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 های کارگر توده مقابله با حبران سرمايه از طريق خانه خرابی

م ماه فوريه کارگران ادارۀ ماليات و گمرگ روز دو
هدف . روز اعتصاب کردند ٢يونان به مدت 

اعتصاب، اعتراض به طرح ضد کارگری صرفه 
. جويی و پس انداز دولت سرمايه داری يونان بود

چندين اعتصاب ديگر نيز توسط بخش های مختلف 
طبقۀ کارگر يونان در همين رابطه برنامه ريزی شده 

  .است

ه داری يونان در ميان ممالک عضو اتحاديه سرماي
اروپا حلقه ای ضعيف تر از سايرين به حساب می 

سرمايه اجتماعی اين کشور در شکار دلمه های . آيد
سود حاصل از استثمار طبقه کارگر بين المللی نسبت 
به همقطاران خود توان کمتری دارد و به همين دليل 

ری بيشتری به گاه طغيان موج بحران ها آسيب پذي
فشار بحران جاری، . را به جان خريدار می شود

معضالت اقتصادی يونان را بسيار تشديد کرده است 
به طوری که در حال حاضر بدهکاری های دولتی 

ميليارد يورو را پشت سر نهاده  ٢٩۴اين کشور رقم 
است و اين در حالی است که امسال توليد ناخالص 

ه است، کسری داخلی اش نيز شديدًا سقوط کرد
درصدی سال پيش نيز بر اين مشکالت  ١٣بودجۀ 

و حال همه داستان اين است که . تلنبار شده است
تاوان کل معضالت اقتصادی را بايد طبقۀ کارگر 

  . يونان از کيسه خالی معيشت خويش بپردازد

اين کشور اظهار » سوسياليست«نخست وزير
ی اميدواری کرده است که با انجماد دستمزد ها

کارگران، باال بردن ميزان ماليات های پرداختی 
توده های کارگر و کاهش حقوق باز نشستگان بر 
بحران سرکش اقتصاد سرمايه داری مهار زند و از 
اين طريق يا به طور واقعی بر ويرانه های حداقل 
معاش طبقه کارگر کاخ سرمايه را آباد و راه رشد و 

  . دتوسعۀ انباشت سرمايه را هموار ساز

در اعتراض به سرشکن کردن بار بحران بر زندگی 
و معيشت تودۀ مردم، طی سه هفتۀ اخير دهقانان 
يونان تقريبًا همه روزه اتوبان های مهم و گذرگاه 
های مرزی ميان اين کشور و بلغارستان را در 

متعاقب اين . اختيار خويش گرفته و مسدود ساخته اند

رکنان نهادهای خيزش ها بسياری از کارگران و کا
چندين سازمان . دولتی نيز دست به اعتراض زدند

کارمندی، پزشکان و سازمان های کارگری که 
توسط نيروهای چپ حمايت می شوند، برای هفتۀ 

قرار است اين . آينده اعالم اعتصاب کرده اند
اعتصاب ها پيش در آمد يک اعتصاب عظيم 
 سراسری کارگری و همگانی در همه مناطق يونان

فوريه روز اعتصاب عمومی اعالم  ٢۴روز . باشد
  . شده است

 GSEEرئيس بزرگ ترين اتحاديۀ کارگری يونان 
عضو، تحت فشار موج مبارزات توده  ۶٠٠٠٠٠با 

های کارگر اين کشور، فراخوان اعتصاب عمومی 
او دليل اين . فوريه صادر کرده است ٢۴را برای 

وزير  کار را اعتراض به برنامۀ اقتصادی نخست
فوريۀ  LOنشريۀ اينترنتی : منبع .کشور دانسته است

 سايت سيمای سوسياليسم: نقل از ٢٠١٠

 

 آوری زباله در ستمزد کارگران مجعداران به د سرمايه هتاجم
 سوئد

جمع آوری  مقاطعه کار جديدی ماه آوريل ٢١روز 
زبالۀ نيمی از شهر استکهلم را به دست خواهد 

کارگر اين حوزۀ کاری توسط شرکت  ٧٢ .گرفت
زباله را از دست داده است تا  جمع آوری قبلی که

آنان می توانند مجددًا نزد .اول آوريل اخراج شده اند 
شرکت جديد تقاضای تقاضای کار سابق خود را 

اوًال هرکدام  بکنند اما کارفرمای جديد آزاد است که
ميزان  و از آنان را که خواست با شرايط کاری

در .استخدام نمايد دستمزدی که خودش تعيين می کند
بعضی از کشورهای اروپای غربی عضو اتحاديه 

اين دستاورد مبارزات کارگران  هنوز) (EUاروپا 
در صورت تعويض  يعنی حق حفظ کار و دستمزد

  .اما در سوئد اين گونه نيست. کارفرما وجود دارد

رگر جمع آوری کا ١٠٠ بعدازظهر چهارشنبۀ گذشته
در انتظار  در جنوب استکهلم زباله در ورزشگاهی

حکم  .کردند شنيدن حکم دادگاه کار سرمايه اجتماع
به  همان طور که انتظار می رفت کامًال اين دادگاه

يکی از کارگران اخراجی زمانی  .نفع کارفرما بود
 ٢٠به ما : " که حکم دادگاه را دريافت کرد گفت

درصد حقوق کمتر پيشنهاد  ٢٠يشتر و درصد کار ب
خيلی ها  همچنين اين خطر وجود دارد که. شده است

اين کارگران شناخت و ". کار برکنار شوند  از
مثًال همين کارگر  .از کار خويش دارند آگاهی کاملی
کليد اتاق های مختلف زباله را در  ٢٠٠فوق الذکر 

کار می  منطقۀ کاريش در اختيار دارد و طی سال ها
 داند هر کليد متعلق به کدام زباله دانی ها در کدام

مناطق مسکونی  و کدام حياط خلوت زيرزمين
محکمی که  اين دانش و آگاهی کاری و اتحاد.است

بين اين بخش از کارگران وجود دارد باعث شده 
به طور موفقيت  کارگران مزبور تا کنون است که

تهاجم کارفرما دفاع  آميز از دستمزد خود در مقابل
با اين وجود آنان در هر واگذاری کارشان به  .کنند

از هيچ حق و حقوقی در حفظ  کارفرمای جديد
  .دستمزدشان برخوردار نيستند

تهاجم کارفرما به دستمزد کارگران در  پارسال اين
چند منطقۀ کاری در جنوب استکهلم با اعتصاب 

 و پيروزی مستقل کارگران دفع شد که يک موفقيت
سيستم دستمزد  منجر به حفظ برای کارگران بود و

اعتصاب سال گذشتۀ . بر اساس امتياز گرديد
کارگران حمل زباله در شهر استکهلم دومين 

هر دو . اعتصاب بزرگ آنان در طول يک سال بود
اعتصاب بدون توافق رؤسای اتحاديه کارگری 

 پارسال وضعيت حمل اعتصاب. صورت گرفته بود
زباله را در تمامی بخش های شهر و در همه نواحی 
اطراف مجاور استکهلم به طور کامل مختل ساخته 

نکته مهم اين بود که اهالی کارگر همه اين . بود
نواحی به رغم مشکالت دامنگير نسبت به اعتصاب 
کارگران سمپاتی نشان می دادند و ابراز حمايت می 

عتصاب مخالف بود با اين ا اتحاديۀ حمل ونقل. کردند
و کارفرمايان از وقوع اعتصاب به عنوان اعالن 
يک جنگ تمام عيار از سوی کارگران نام می 

مطالبات کارگران بر اساس اطالعيه ای که  .بردند
  : در سطح شهر توزيع کرده بودند عبارت بود از

تعيين سقف زمان کار هر کارگر و بر همين پايه . ١
باله در طول هر شيفت تعيين شمار کارگران حمل ز

  . کاری

دستمزدها بايد با حجم کار و مقدار زباله ای که .  ٢
کارگران جمع آوری و حمل می کنند تطابق داشته 

  . باشد

  .پرداخت دستمزد مشابه برای کارهای همانند. ٣

سيستم دستمزد بر حسب امتياز به اين صورت است 
که کارگران مطابق ليستی که در قرارداد دسته 

و هرچه بيشتر کار . عی آمده است کار می کنندجم
به همين علت  .کنند بيشتر دستمزد دريافت می کنند

در مرکز شهر استکهلم کار می کنند،  کارگرانی که
خاطر کميت زياد زباله و نتيجتًا صرف کار بيشتر  به

 ٣٠٠٠٠دستمزدی در حدود  جهت جمع آوری آن،
  .کرون در ماه دريافت می کنند

رمايان جهت افزودن هرچه بيشتر سودهای کارف
حاصله از استثمار اين کارگران خواهان لغو سيستم 
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می خواهند آن را با  دستمزد بر حسب امتياز هستند و
 جدال فعلی .دستمزد ثابت ماهيانه جايگزين سازند

سرمايه داران صاحب  بين کارگران اين حوزه و
  .تبر سر اين موضوع اس پيمان کاری شرکت

هرچند در حال حاضر اتحاديۀ حمل و نقل در اين 
به دادگاه کار شکايت کرده اما همان طور  مورد فقط

جانب کارفرما را گرفته  که در خبر آمده، دادگاه

اين اتحاديه های سرمايه ساالر سوای هرگونه  .است
مخالفت و کارشکنی با حرکات ومبارزات 

برای  ضدسرمايه داری کارگران هراز گاهی نيز
خالی نبودن عريضه و يا تحت قشار کارگران 

اعتراض در اشکال مسالمت آميز و  عضو، اقدام به
در چارچوب قانون سرمايه می کنند که يکی از 

اعتراضشان همين شکايت بردن  اشکال به اصطالح

از کارفرمايان و سرمايه داران صاحب شرکت به 
ران اين لذا تنها راه اين کارگ. دادگاه سرمايه است

به  است که خارج از چارچوب اتحاديه های مربوطه
مانند  شورايی خود جهت يک اعتصاب سازمان دهی

  .سال گذشته و حتی فراتر از آن بپردازند

نقل از  ٢٠١٠فوريۀ  LOنشريۀ اينترنتی : منبع
  سايت سيمای سوسياليسم

 

 در ترکيهمهبستگی سراسری با کارگران تکل 

  

  
ه در     .هيچ يا همه، همه يا هيچ اين بخشی از يک شعر برتولت برشت است ک

اکثر اعتراضات کارگری با کارگران همراه است اما اين بار اين شعر به واقعيت  
ت راض      . پيوس ه اعت ل ب ارگران تک ا ک تگی ب ه در همبس ر ترکي ارگران سراس ک

رای دو روز     اين نمايش همبستگی. پيوستند و به خيابان آمدند ارگری ب درت ک و ق
اپی در  ه از  ٥و  ٤پي ا   ٨فوري بح ت د   ٨ص ی ش ازمان ده ب س ن اعتصاب  . ش اي

مستقل به نام های ديسک، کزک،     اتحاديه ای فدراسيون ٦سراسری همبستگی را
ش        ارگران بخ يون ک ومی، کنفدراس ش عم ارگران بخ يون ک ز، کنفدراس اک اي ه

  . وغان فراخوان دادندبهداشت و ترک ايز، بعد از سخنان ارد

وليبرال اسالمی         ١٥اعتصاب کارگران از  ه دولت نئ انی ک دسامبر آغاز شد، زم
ا       ا خصوصی سازی ه ه اروپ ترکيه برای هموار کردن راه ورود ترکيه به اتحادي

ه در انحصار دولت      را شدت بخشيد و کارخانه های توليد  ات را ک ون و دخاني توت
ه      . بود به سرمايه گذاران انگليسی و آمريکايی فروخت  ن نيست ک ه منظور اي البت

ارگران    د و ک دولت سرمايه دار بهتر از سرمايه دار بخش خصوصی عمل می کن
د      اع کنن ل سرمايه داری خصوصی دف رای  . بايد از سرمايه داری دولتی در مقاب ب

د       کارگران تقاوت تثمار می کن امی او را اس ه چه ن ا  . ی نمی کند که چه کسی و ب ام
ايی کسب شده       ل ه مساله اين جا برای کارگران از دست دادن امنيت شغلی حد اق
ان و بيکاری و          ه خياب ه ب اب شدن از کارخان ارگری و پرت ارزات ک حاصل از مب

ه  معموال دولت که خود به عنوان سرمايه دار نمی توان. فقر فاقه است د بدون مقدم
ی  ات مردم ودن از اعتراض دون دور ب ال    و ب ه دنب د ب ار بزن ن ک ه اي ت ب دس

مستمسکی می گردد که خود را از موقعيت دشوار رها سازد و خصوصی سازی  
ازد    ی س راهم م ان را ف ن امک ا اي ه بخش    . ه ل ب روش تک د از ف ه بع ت ترکي دول

ر  c/4کارگر شاغل اين بخش را در موقعيت    ١٢٠٠٠خصوصی  ن   ق ه اي ار داد ب
ه    ١٠معنی که ابتدا برايشان به مدت  ماه ساعات کار و به همراهش دستمزد ماهان

ه و        اعی و بيم ا را از شمول خدمات اجتم کارگران را به شدت کاهش داد و آن ه
رد  ارج ک ازی   . بهداشت خ رده س د ب ت را رون ل دول ن عم ارگران اي بالفاصله ک

و دريافت کامل حقوق و مزايای اجتماعی کارگران نام نهاده خواهان امنيت شغلی 
ين   خود به عنوان کارگر شدند و ساير کارگران را به عنوان همسرنوشتانی که چن

د    ه    . آينده ای در انتظارشان است به حمايت از خود فراخواندن ارگران نزديک ب ک
رک       ه ت اختمان اتحادي وی س ه در جل ت ک اه اس ه     -دوم ا ک ان زکري ز در خياب اي

  .خيابان آنکارا است چادر زده انداقتصادی ترين 

زمانی که اردوغان گفت که يک قدم هم عقب نخواهد نشست، که دولت تصميمش  
ه اشغال       د، ک ا را نخورن ده ه را گرفته و بهتر است که کارگران گول تحريک کنن
ه اعتصاب        د، ک ی تاب ل را برنم ارگران تک ط ک ارا توس ان آنک رين خياب لوغ ت ش

ه          کارگران غيرقانونی است   ان ژانوي ا پاي ه ت د شد ک يس دستور داده خواه ه پل و ب
د،  ه ده ترش اعتراضات و   ٦اعتصاب را خاتم ان گس ارگری خواه يون ک فدراس

خواباندن کار شدند که مورد حمايت کارگران، نيروها، سازمان ها و انجمن های   
رار گرفت مردمی و احزاب چپ ارگران حق  . ق ه ک انون ترکي ق ق ا چون طب ام

ه       ندارند از د ارزش اضافی و ب د تولي ا رون يکديگر حمايت عملی به عمل آورند ت
ه     ارگری ب درت ک اصطالح سود کارفرمايان به خطر نيفتد و همبستگی و نمايش ق
ور       ارگران مجب د، ک دا نکن رايش پي سمت روند مبارزه طبقاتی ضدسرمايه داری گ

ا  شدند اين اعتصاب عمومی ر و شدت ترس   را اکسيون همبستگی نام بگذارند تا ب
د     ا کاهش ياب رای سرمايه داران و دولت آن ه زی آن ب دين سان اعتصاب  . انگي ب

ارگری آغاز شد  ا اکسيون همبستگی ک ام های  .عمومی ي ه ن اعتصاب " از آن ب
ميليون ها کارگر کار را در حمايت "، "، مقاومت عمومی عليه اردوغان"عمومی

د    ف کردن ل متوق ارگران تک د " از ک اد ش ش    دو ا. ي ارگران بخ زرگ ک ه ب تحادي
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ارگران خدمات شهری    )سن -کامو(عمومی  ه    ) سن  -ممور (، و ک د ک اعالم کردن
  . ضمن حمايت از کارگران تکل در اعتصاب شرکت نخواهند کرد

در آنکارا پايتخت سياسی، استانبول پايتخت اقتصادی، ايزمير سومين شهر بزرگ 
حرکت باز ايستاد و گلوی سرمايه   ترکيه، ديار بکرو ساير نقاط ماشين اقتصاد از

د رده ش د. فش ف کردن تخراج را متوق ياه اس ای س تان دري ادن اس ارگران مع . ک
تند    يک  . کارگران پااليشگاه نفت استان کردنشين باتمان شيرهای پااليشگاه را بس

اع    ٢٠گروه  ه ارتق ری در آرارات   ٥١٦٥نفره ورزشکار کوهنورد با صعود ب مت
تگی   ته همبس ه نوش ود  پارچ ته ب ش نوش ه روي رد ک ه نصب ک ه " را در قل ال ک ح

م     ه درون سرما می روي ر  ". کارگران تکل بايد در سرما بايستند، ما هم ب در ازمي
کارگران بخش حمل و نقل عمومی به اعتصاب پيوستند و کار را برای يک روز  

د   رين         . کامال متوقف کردن زرگ ت رد و ب دن اعالم حمايت ک ارگران مع ه ک اتحادي
ه    . کارگر کار را متوقف کرد ٥٠٠ذغال ترکيه با معدن  نج منطق دن پ کارگران مع

ديريت جمع شدند و             وی ساختمان م تند و جل ه اعتصاب پيوس ز ب مختلف ديگر ني
ارگران      ه ک ارگران و خشونت علي بيانيه خواندند و سياست های دولت، حمله به ک

ر دست ب    ٦٠٠در شهر سامسون  . اعتصابی تکل را محکوم کردند ه تظاهرات  نف
راض عکس       وان اعت ه عن ا ب د و در آن ج رد آمدن وری گ دان جمه د و در مي زدن

يدند      ه آتش کش ازار در شمال شرقی     . بزرگ نصب شده اردوغان را ب در شهر پ
د و       ردم در تظاهرات شرکت کردن ترکيه که به خاطر توليد چای معروف است م

ازار آزاد آن  در جلوی دفتر حزب عدالت يا حزب حاکم عليه حکومت و سيا ست ب
اعضای خانه مردم، اميد جوان، حزب آزادی و دموکراسی . به اعتراض پرداختند

د       راه بودن اهرات هم ا تظ دايی ب واد غ ارگران م ه ک ه  . و اتحادي ارگران از هم ک
ا       د ب ه اگر دولت بخواه خواستند تا از کارگران تکل حمايت کنند و اعالم کردند ک

ارگران تکل قصد     صنعت چای هم دست به عمل مشابه  يوه ک بزند آن ها نيز به ش
رئيس اتحاديه ترک  . مبارزه دارند و سرنوشت رقم زده دولت را نخواهند پذيرفت

ارگران گفت     ه ک امی ب ه خاطر          :" ايز در پي ان و ب ه خاطر تصميم ت ه شما ب من ب
ويم   ا اعتصاب    . مبارزه افتخار آميزتان تبريک می گ ه    ٥٣شما ب روزه خود زمين

امروز همه کارگران، کارگران بخش خدمات   . در مبارزه باز کرده ايدجديدی را 
ان       ارزه ت رای مب ه شما ب عمومی و همه ملت از شما حمايت می کند و می گويد ک

او گفت اين اعتصاب حمايتی يک اخطار شديد به حکومت است و آن ". حق داريد
روه حمايت ا    . ها بايد آن را جدی بگيرند ه گ يس ب ارگران تکل   در استانبول پل ز ک

ين معترضين و    که به طرف دفتر حزب حاکم راه پيمايی می کردند حمله کرد و ب
ری رخ داد  يس درگي رد و     . پل رکت نک اب ش ت در اعتص ه دول ته ب ه وابس اتحادي

ه توافق است       ا و رسيدن ب ا کارفرم ا انتظار   . مشغول چک و چانه زدن ب از آن ه
  .ه اندديگری نمی رفت زيرا رفيق دزد و شريک قافل

ه صرفا يک    ا، ن ف دني اط مختل ارگری در نق ارزات ک زارش از مب ه گ دف تهي ه
ا و آموزش    د و چون آن ه ارزاتی، چن يوه های مب رور ش ه م ری بلک گزارش خب

د   . گرفتن از آن ها برای پيشبرد مبارزه در جای جای دنيای کارگران است د دي باي
ه محصور   ارزه      چرا مبارزه کارگران هفت تپه در همان هفت تپ ا مب می شود و ب

کارگران نساجی مازندران، پرريس کردستان، آونگان اراک، معلمان و پرستاران 
ردم    . پيوند نمی خورد ،...سراسر کشور و  وده های م چرا در مبارزات خيابانی ت

ه دار و زن    ا زن خان ون ه ار، ميلي ای بيک ون ه ارگران و ميلي ن ک ی ازي حرف
ته هايشان نيست و      روستايی همه کاره، ميليون ها د انش آموز و دانشجو و خواس

ه،      . تنها به شعارهای کلی بسنده می شود   ايه ترکي ته در کشور همس ارزه همبس مب
انديشه در باره آن و ارتقا و فرارفتن از آن به سوی يک مبارزه ضدسرمايه داری 

  . می تواند به مبارزات جاری کارگری در ايران کمک رساند

  فريده ثابتی

  )٨٨بهمن  ١٩( ٢٠١٠ فوريه ٨

   

 کارگر را اخراج می کنند ۴٠٠های واگن سازی مرتو کارخانه 

ديری است که کارخانه های واگن سازی مترو فاقد 
دولت سرمايه . قطعات الزم برای توليد واگن هستند

داری از پرداخت بودجه الزم برای خريد اين 
قطعات خودداری می کند و سرمايه داران دولتی 

امتناع دولت از تأمين بودجه الزم را با مدير شرکت 
در نظام بردگی !! اخراج کارگران پاسخ می گويند

مزدی کفاره هر ريال کاهش سود، هر ريال جا به 
جايی سودها از جيب يک سرمايه دار به سرمايه دار 
ديگر، هر اخم سرمايه داران به يکديگر، هر نوسان 
ر منحنی رقابت ميان صاحبان سرمايه با هم، ه

بدحسابی هر دو سرمايه دار با هم، هر کشمکش 
ميان دو دولت سرمايه داری، هر نوع جدال درونی 
جناح های حاکميت سرمايه، در يک کالم کفاره هر 
چيزی و هر نفس کشيدنی با قربانی ساختن هست و 

دولت احمدی نژاد . نيست کارگران پرداخت می شود
سر جدال  با سرمايه داران اداره کننده مترو تهران

آن ها هر کدام برای سهم بری هر چه بيشتر . دارد
سرمايه داران طيف خود از حاصل کار و استثمار 

آن . طبقه کارگر ايران عليه هم خط و نشان می کشند
ها کل اضافه ارزش های توليد شده توسط کارگران 

ايران و اضافه ارزش های ناشی از کار بخش هايی 
يا را در طبق اخالص با از همزنجيران آن ها در دن

آن ها رفع دعواهای ميان خويش . هم تقسيم می کنند
بر سر تقسيم اين اضافه ارزش ها را با قربانی بی 

کارگر واگن  ۴٠٠دريغ کارگران و اين بار اخراج 
سرمايه چنين . سازی مترو تهران تضمين می کنند

می کند و اين کارگرانند که بايد تصميم گيرند که با 
  . چه کنند سرمايه

  ٨٨بهمن  ١٩

 

  جنگ و ستيز ميان مردم و سرکوبگران در الر

در بخش  ،الر یبهمن خيابان ها ١٨شنبه  روز يک
صحنه جنگ و ستيز ميان توده های  قديم شهر،

عاصی با گارد ويژه سرکوب دولت سرمايه داری 
ظاهر مسئله اختالف بين مردم و دولت بر سر . بود

دولت می خواهد بخش گراش  .تقسيمات استانی است
را از الر جدا و مستقل کند و مردم الر با اين امر 

اما در پس اين مسئله امواج عظيم . مخالف اند
نارضايی مردم از نظام سرمايه داری جمهوری 

سرکوبگران به مردم حمله . اسالمی خوابيده است
بردند، شمار زيادی را زخمی کردند و جمعيت 

تهاجم وحشيانه . چال ساختند انبوهی را راهی سياه
نيروی سرکوب سرمايه بر شدت خشم مردم عاصی 

هزاران زن و مرد و پير و جوان ساکن شهر . افزود
. در مقابل يورش مهاجمان دست به مقاومت زدند

آنان به برخی از بانک ها و مؤسسات دولتی حمله 
. بردند و شماری از اين مراکز را به آتش کشيدند

چهار خودرو دولتی را نيز طعمه  توده های عاصی
. ساعت ها به طول انجاميد جنگ و ستيز. آتش کردند

شهرتعطيل شد و فردای آن روز نيروهای سرکوب 
مردم را مجبورکردند که به سر کار خود باز گردند 

   .و مراکز تعطيل را بازگشايند

   ٨٨بهمن  ١٩ ،آژانس ايران خبر: منبع
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 ندانيان سياسیتظاهرات اعرتاضی خانواده های ز

ان سياسی چندين شب متوالی نيخانواده های زندا
ند و می کندر مقابل زندان اوين اجتماع است که 

اجتماع . ندمی زندست به تظاهرات اعتراضی 
کنندگان خواستار آزادی بی قيد و شرط زندانيان و 

تظاهرات به طور . هستنداحکام اعدام  ی تمامالغا
در همه اين . ی شودشب آغاز م ٧معمول از ساعت 

اجتماعات و تظاهرات ها عالوه بر خانواده های 

زندانيان، شمار زيادی از انسان های معترض ساکن 
. تهران يا جاهای ديگر نيز شرکت می کنند

معترضان هر شب آماج يورش و تهاجم نيروی 
سرکوب دولت سرمايه قرار می گيرند، اما تعداد 

پليس و . ودآنان هر شب از شب پيش بيشتر می ش
ساير نيروهای سرکوب تالش دارند تا با ايجاد رعب 
و وحشت و شناسايی و تعقيب و تهديد شرکت 

فعاالن : منبع .کنندگان، مانع ادامه اعتراضات شوند
  حقوق بشر و دموکراسی

  ٨٨بهمن  ١٩

  

  

 

 کارگران نساجی مازندران و فشار گرسنگی و فقر و بدهکاری

ساجی مازندران ماه است که کارگران ن ۵بازهم 
بدون دريافت هيچ ريالی دستمزد، روز ها را به شب 

ماه برای  ۵. آورده و شب ها را روز کرده اند
سرمايه داران کار کرده اند، استثمار شده اند، شدت 
استثمار را در ابعاد مضاعف تحمل نموده اند و 
همزمان برای لقمه ای نان و جلوگيری از مرگ 

نسيه پيش اين يا آن  فرزندان گرسنه خويش دست
ماه است که در مقابل  ۵. مغازه دار دراز کرده اند

طلبکاران احساس ذلت و حقارت کرده اند، و 
سرمايه داران و دولت سرمايه به جای مزد فقط 

 ۵حديث اين . درندگی و توحش تحويل آنان داده اند
ماه های ديگر چندين سال است که  ۵ماه حديت همه 

حديث کل زندگی آنان در . اند آنان پشت سر نهاده
. جهنم سرمايه داری است که هر روز بدتر شده است

حديث زندگی سراسر سياه آنان است که در سيطره 
حاکميت سرمايه هر روز از روز پيش سياه تر شده 

کارگران فرياد می زنند که هيچ لقمه نانی در . است
هيچ مغازه داری به آنان . سفره فرزندانشان نيست

هيچ يک از صاحب خانه . ريالی قرض نمی دهدهيچ 
ها ادامه سکونت آن ها در کومه های نمورشان را 
. بدون پرداخت اجاره ماهانه تحمل نمی کنند

کارگران فرياد می زنند که خواستار پرداخت فوری 
   ٨٨بهمن  ١٨ .دستمزدهای خود هستند

  

  

 تظاهرات اعرتاضی کارگران شرکت صنايع اراک

سال است که مبارزه می کنند، دستمزدهای آنان  ٢ت صنايع اراک کارگران شرک
سال مدام در مصادره سرمايه داران بوده است و آنان برای  ٢در طول اين 

گرفتن بهای نازل نيروی کار خويش بايد حتمًا هر ماه دست به اعتراض و 
همين چند روز قبل شمار زيادی از اين . مبارزه و برگزاری تظاهرات بزنند

. ارگران را به جرم مطالبه دستمزد دستگير کردند و به سياه چال ها انداختندک
منطق سرمايه داران و نيروی سرکوب سرمايه اين است که وظيفه کارگر کار 
کردن و توليد سود و سرمايه برای سرمايه داران است و صاحبان سرمايه ملزم 

اگر نخواستند هيچ اگر خواستند می پردازند و . به پرداخت دستمزد نيستند
« : يکی از کارگران شرکت می گويد. کارگری حق اعتراض به آن ها را ندارد

ما به ؟ به جرم مطالبه دستمزد زندانی می کنند کارگری رادنيا  اين کجایدر ... 
برای گرفتن همين دستمزدهای ناچيز دفعات مکرر حتی همراه خانواده های خود 

اين يا سازمان دولتی تجمع و تظاهرات کرده ايم اما به تعويق افتاده خود در مقابل 
يکی ديگر از » .پاسخ ما هر بار فقط تهديد و تهاجم و سپس بازداشت بوده است

و شکايت و  مدير شرکت در مقابل اعتراض« :دمی گويکارگران کارخانه 
حقوق خود را از فردی دريافت کنيد که در انتخابات به او  فريادهای ما می گويد

 ۴۴شرکت صنايع اراک به دنبال خصوصی شدن و اجرای اصل !! »داي داده رای
قانون سرمايه عمًال تعطيل شده است و کارگران مدت هاست که در بالتکليفی، بی 

   .دستمزدی، گرسنگی و مبارزه و اعتراض به سر می برند

  ٨٨بهمن  ١٨
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 توقف اعتصاب پرستاران به دستور وزير هبداشت نروژ

اعتصاب کارگران پرستار  )١٣٨٨بهمن  ١۶( ٢٠١٠فوريه  ۵ امروز جمعه
روز به  ١٠ها و مراکز درمانی بخش خصوصی در نروژ بعد از بيمارستان

دستور خانم هانه بيورستروم نماينده حزب کارگران در پارلمان نروژ و وزير 
 کارگر پرستار ١٠٠ژانويه بيش از  ٢۶روز . بهداشت اين کشور متوقف شد

روگاالند و  ٫آکش هوس ٫های اسلو عضو اتحاديه پرستاران نروژ در استان
هورداالند برای افزايش دستمزدها و مخالفت با قراردادهای موقت کار، دست به 

قرار بر اين بود که هر هفته تعدادی ديگر از . اعتصابی نامحدود زده بودند
بهمن ماه  ١۵شنبه  روز پنج. پرستاران بخش خصوصی به اين اعتصاب بپيوندند

رئيس اتحاديه کارفرمايان نروژ در نامه ای به وزير بهداشت درخواست کرده 
بود که فورأ فرمان توقف اعتصاب را صادر کند، و گفته بود که در غير اين 

جان بيماران در . صورت ما ناچار هستيم دو بيمارستان را به کلی تعطيل کنيم
وزير بهداشت دولت سرمايه داری نروژ . خطر است و دولت بايد وارد عمل شود

روز جمعه در جلسه ای با حضور نماينده اتحاديه پرستاران و نماينده اتحاديه 
خانم ليسبت نورمان . کارفرمايان دستور توقف فوری اعتصاب را صادر کرد

رئيس اتحاديه پرستاران نروژ در مصاحبه با تلويزيون کانال يک نروژ اين اقدام 
تا اين لحظه در خطر بودن : " را اقدامی ناعادالنه دانست و گفت وزير بهداشت

جان هيچ بيماری به ما گزارش نشده است و متأسفم که وزير بهداشت با يک 
خانم ليسبت در سخنانش :. درخواست کارفرمايان سريعأ اين تصميم را اتخاذ کرد 

می خواهند کارگران اعتصابی خواهان افزايش دستمزدهايشان هستند و : " گفت
مثل بقيه پرستاران بخش دولتی از حق برخورداری از قراردادهای دسته جمعی 

دو نفر از کارگران اعتصابی، خانم ". استبهره مند شوند و اين حق طبيعی آنان 
، دستور ۴اينگری گرومهولت و آقای سوين گولستو نيز در مصاحبه با راديو پ 

اين دو . ظالمانه و ناعادالنه دانستندتوقف اعتصاب توسط وزير بهداشت را عملی 
کارگر پرستار در سخنانشان اشاره کردند که در طول اعتصاب نه تنها بيماران 

های آنان اعالم حمايت کرده  ها اعتصاب شده بود از خواست مراکزی که در آن
هايشان پشتيبانی کرده اند و حتی در  بلکه مردم عادی نيز از خواستد، ان

خانم اينگری . شده است یران اعتصابی با کيک و قهوه پذيرايمواردی از کارگ
می خواهم به وزير بهداشت نروژ بگويم شما : " در بخشی از سخنانش گفت

نماينده حزب کارگران هستی و اگر اين گونه از حق و حقوق ما کارگران می 
 خواهيد دفاع کنيد در همين جا می گويم نمايندگان احزاب راست بسيار بهتر از

دستمزدم  است،سال است شغلم پرستاری  ١٧سال سن دارم و  ۴٨من . شما هستند
بسيار پائين است و می خواهم همچون بقيه همکارانم در بخش دولتی از حق 

داشتن قراردادهای 
دسته جمعی برخوردار 

اگر اجازه  .شوم
اعتصاب را ندارم پس 

 "کار بايد بکنم ؟ه چ
آقای سوين گولستو نيز 

: خنانش گفتدر پايان س
من هميشه به حزب " 

کارگران رای داده ام و 
اما اين عمل وزير بهداشت موجب شد  .اين حزب را حامی کارگران می دانستم

الزم به يادآوری است که در اوايل ". که ديگر هيچ وقت به اين حزب رای ندهم 
قراردادی ميان اتحاديه های کارگری سرمايه ساالر و اتحاديه های  ٨٠دهه 

کارفرمايان در نروژ به تصويب رسيد که طبق اين قرارداد در مواردی که دولت 
ها و يا باعث لطمه  تشخيص دهد اعتصاب موجب به خطر افتادن جان انسان

. شديد به اقتصاد ملی شود، دولت حق دارد فرمان توقف اعتصاب را صادر کند
ه دولت فرمان در طول دو سال گذشته دو مورد در کشور نروژ اتفاق افتاد ک

ريل پارسال بود که کارگران يکی ويکی در ماه آ ،توقف اعتصاب را صادر کرد
از پااليشگاه های نفت در شهر استاوانگر برای افزايش دستمزهايشان دست به 
اعتصاب زدند که بعد از سه روز وزير نفت نروژ فرمان توقف اين اعتصاب را 

بود که هنوز  ٢٠٠٨انک در سال صادر کرد و ديگری اعتصاب کارکنان سپار ب
دو ساعت از اين اعتصاب نگذشته بود وزير اقتصاد نروژ دستور توقف فوری 

طبق اين قرارداد ضدکارگری اگر در اين موارد . اعتصاب را صادر کرد
اين اعتصاب  ،کارگران از فرمان دولت سرپيچی کنند و به اعتصاب ادامه دهند

اين قرارداد به زبان . تصاب وحشی می گويندغيرقانونی خواهد بود که به آن اع
هر ساله در جلسات ساالنه اعضای اتحاديه . نروژی تونگت لونسنمن نام دارد

کارگران زيادی در اين جلسات خواهان لغو اين قرارداد می  ،های کارگری 
اما مسئولين مزدور و خيانتکار اتحاديه های کارگری هيچ وقت حاضر  .شوند

  .کردن در اين زمينه را در دستور جلسات قرار دهندنيستند حتی بحث 

 ، نقل از سايت سيمای سوسياليسم ۴نروژ و راديو پ  ١تلويزيون کانال : منبع 
  ٢٠١٠فوريۀ 

 

 اعتصاب کارگران کارخانه بن رو

شرکت بن رو توليد کننده ماشين های خارجی 
ن قرار موسوم به بنز کوپه است و در جاده سلفچگا

کارگر استثمار  ٨٠٠در اين شرکت بيش از . دارد
اين کارگران سه ماه است که هيچ ريالی . می شوند

دستمزد دريافت نکرده اند و کل بهای نيروی کار 
 ٨٠٠. آنان توسط سرمايه دار مصادره شده است

کارگر شرکت عليه اين جنايت کارفرما دست به 

ماه اعالم بهمن ١٢آنان در روز . اعتراض زده اند
اعتصاب کردند و به مدت دو روز چرخ کار و توليد 

سرمايه دار شرکت زير . را از چرخش بازداشتند
فشار اعتصاب کارگران مجبور شد حقوق يک ماه 
آنان را پرداخت کند اما دو ماه ديگر دستمزدها را 
. همچنان در مصادره خويش نگه داشته است

اما آنان به . اند کارگران عجالتًا به سر کار باز گشته

طور دسته جمعی اعالم کردند که در صورت تمرد 
کارفرما از پرداخت حقوق ها در روزهای آينده حتمًا 

  . اعتصاب را از سر خواهند گرفت

  ٨٨بهمن  ١٧

 

 اعتصاب و تظاهرات اعرتاضی کارگران آونگان

ماه هاست که در اراک رکت آونگان کارگران ش
زه می خويش مبار دستمزدهای معوقه برای گرفتن
همچنان در مصادره صاحبان  حقوقشان کنند، اما

ماه است که هر روز  ۶آنان بيش از . سرمايه است
ماه با  ۶از بام تا شام جان می کنند و در تمامی اين 

دست خالی بدون دريافت هيچ ريالی دستمزد، در 

انی و گرسنگی فرزندان همه آنان حالی که غم بی ن
مسکونی  راهی کومه های ،کالفه کرده است را

کارگران در طول . ندمحقر و تاريک خويش می شو
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نتوانسته اند . ماه فقط با قرض زندگی کرده اند ۶اين 
هيچ پولی برای  .را بپردازندآلونک های خود  اجاره

 داشته اند و از زمين و آسماندارو و دکتر و درمان ن
ايه اين جنايت سرم آنان مدام به. تحقيرشده اند

اعتراض کرده اند اما تا کنون به هيچ نتيجه ای 

ين تن از اين کارگران در ادامه ا ۴٠٠. اند نرسيده
در مبارزات يک بار ديگر دست از کار کشيدند و 

کارگران در . دندمقابل فرمانداری اراک تجمع کر
 و خواستار پرداخت کردندتظاهرات  اين نهادمقابل 

ی معوقه قيد و شرط همه دستمزدها بی فوری و
  . خويش شدند

  ٨٨بهمن  ١۵

  

 اعرتاض کارگران بازنشسته اصفهان

اين اما  .»باالتر از سياهی رنگی نيست«می گويند
مصداق  ه داری ايراندر جهنم سرمايضرب المثل 

در اينجا باالتر از سياهی تا چشم کار می کند . ندارد
بهای نيروی . های سياه تر از سياه وجود داردرنگ 

بخش اعظم  يشت و امکانات اجتماعیعکار، سطح م
طبقه کارگر به طور واقعی نماد بارز و مجسم يک 

اليه های . استتر از سياه زندگی سراسر سياه 
مجبور به تحمل اشکال  زيادی از طبقه کارگر

کارگران  :سياه تر و سيه روزتر هستند  زندگی
قراردادی، کارگران پيمانی، کارگران بدون هيچ 

رانی که ماه های زيادی از سال را قرارداد، کارگ
نمی گيرند، کارگرانی که اشتغال آن ها  یهيچ حقوق

ز کار در ماه است، کارگرانی که محدود به چند رو
 هيچ گونه چشم اندازی برای بازنشستگی ندارند،

کارگران دست فروش و دوره گرد، ، کارگران افغان
کارگران بيکار که انبوه کارگران کارتون خواب، 

کدام وضعيت کار و زندگی آنان سطح تازه تری  هر
به نمايش می  از بدبختی و فالکت و سيه روزی را

کارگران بازنشسته در مقايسه با اين اليه ها، . گذارد
شايد وضع مستمری بگير سازمان تأمين اجتماعی 

اما اين بردگان نيز محکوم به . بهتری داشته باشند
اين . سياه هستند ط زيستی باالتر از رنگتحمل شراي

کارگران ساليان درازی است که در حال اعتراض و 
ن و خواست آنا ندهستمبارزه و برگزاری تظاهرات 

بازنشستگان تأمين . افزايش حقوق بازنشستگی است
ی آنان مثل اجتماعی همچنين خواهان آنند که عيد

. شودپرداخت  )ماه حقوق ٢يعنی (ل شاغ کارگران
هان مدت هاست برای تحقق کارگران بازنشسته اصف

ولت د های نازل مبارزه می کنند اماهمين خواست 
 هيچ يک از اين خواست ها پاسخ ندادهسرمايه به 

  . است

  ٨٨بهمن  ١۵

  

  

تعطيل طرح های زود بازده، بيکاری و بدهکاری هولناک 
 کارگران

در مورد طرح های زودبازده چند بار در همين 
ها در  ، موضوعيت آنيمه اسايت بحث کرد

 توضيحدولت سرمايه را  چهارچوب برنامه ريزی
تر بيشها برای استثمار هر چه  و جايگاه آن هداد

ين ادر. يمه انيروی کار توسط سرمايه را تشريح کرد
ه کرداشاره  اين طرح ها گريزنا لنوشته ها به تعطي

دولت  تالش تازه ازيم و همين چند وقت پيش ا
طرح جديد  ها با نآاحمدی نژاد برای جايگزينی 

برچيدن  .خبر داديم» مشاغل خانگی« موسوم به 
است که شروع اين پروژه ها اينک چندگاهی بساط 
در استان خوزستان همه کارگاه های بسته . ه استشد

بندی خرما که در طول چند سال اخير زير اين نام 
تعطيل  شده بود يکی پس از ديگری به حال تأسيس

اين طرح ها و کارگاه ها کارگران . در آمده اند
همگی بيکار شده اند و فرياد اعتراض آنان عليه از 
دست دادن کار خويش در هيچ کجا هيچ گوش 

فاجعه دامنگير توده های کارگر . ی نيافته استيشنوا
استثمار شده در اين پروژه ها به همين جا ختم نمی 

قبال مدت کوتاهی که کار  هر کدام از آنان در. شود
استثمار شده اند مبالغ کالنی نيز بدهکاری و  کرده

اين کارگران برای يافتن کار و امکان . اند دهبارآور
اشتغال مجبور بوده اند که مبالغی پرداخت کنند و 

از بانک ها دريافت  ه صورت واماين مبلغ ها را ب
آنچه اينک روی داده است اين است که همه . ندکن

ستان تعطيل کارگاه های بسته بندی خرما در خوز
. همه کارگران اين واحدها بيکار شده اند. شده است

همه  .کدام ارقام کالنی بدهکاری دارند همگی هر
پرداخت % ١۴آنان بايد بهره اين وام ها را با نرخ 

 ١۴ عالوه بر نرخ بهره دهمه کارگران باي. کنند
. نک ها بپردازندرد به بات ديرکهم باب% ۶درصدی 

 دو سال کارکردن يکی که در قبال کارگران می بينند
خسارت . مل کنندرا تح اکنون بايد خسارت عظيمی
ی سنگين با بهره وام ها بيکاری، خسارت پرداخت

ط بيکاری و باالخره خسارت درصدی در شراي ١۴
درصدی که باز هم بايد در همين  ۶ديرکردهای 

  . روزهای بيکاری و گرسنگی پرداخت شود

  ٨٨بهمن  ١۵
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

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

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . ی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروز. 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  . لبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده است با اين همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطا
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

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

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

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

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

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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

تصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به و اخ) »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
  . دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار  - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .مترباشدبيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل ک. 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 ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .يگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب را - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. 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 -  
   .ت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهددول -  

   .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
   .همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :ت بايد برای تحقق اين خواس. هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . ق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با تواف -  
  .سالگی ممنوع شود 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 -  

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

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

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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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  ی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، میصورت

  .قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويد


