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 »صالح قانون انتخاباتا«کارگران و 

هنوز فشار خفه کننده اين يا آن شعار ضدکارگری دار و دسته اصالح طلبان بر 
جنبش اعتراضی جاری کاهش نيافته است که شعارهای ضدکارگری جديدی 

» اصالح قانون انتخابات«. توسط اين به اصطالح مصلحان از راه می رسد
وری از محورهای تالش اين بخش از طبقه موضوعی است که اين روزها به مح

سرمايه دار برای سوارشدن بر اعتراض مردم به نظام سرمايه داری تبديل شده 
سران اصالح طلب و تريبون های اين جماعت در طول روزهای اخير . است

تالش کرده اند تا از طريق توسل به ضرورت اصالح قانون انتخابات بازار توهم 
همه شواهد حاکی . خود بر جنبش جاری را رونق بخشند پراکنی و موج سواری

است که سطح اعتراض و انتظار توده های معترض باالتر از آن است که اسير 
با اين همه، کندوکاو محتوای اين تالش های موج . اين گونه تالش ها شوند

سوارانه يک نياز ارتقا و تعميق آگاهی توده های کارگر و همه انسان های 
اگر اصالح . ه بربريت سرمايه داری در دل مبارزات موجود استمعترض ب

طلبان اين کارها را می کنند تا طوق بردگی مزدی را هر چه محکم تر بر دست 
و پای ما کارگران ببندند، برای ما نيز بسيار مهم است که کالبدشکافی اين تالش 

ر خود عليه سرمايه ها را چراغ راه پيکار هر چه آگاهانه تر و متحدتر و نيرومندت
اما پيش از آن که به اين مسئله بپردازيم، تذکر يک نکته مهم را الزم می . کنيم
اصالح قانون «به نظر ما، آنچه اکثر به اصطالح اصالح طلبان در مورد . دانيم

مطابق معمول، . نيز نيستاصالح مطرح می کنند حتی واجد مفهوم » انتخابات
سست بنيادتر، خائفانه تر و غيرجدی تر از آن » اصالح طلبان«اين » اصالحات«

اين زبونی و . است که حتی محل اعتنای متوهمان به اصالح طلبی قرارگيرد
سستی و بزدلی در اين مورد تا به آنجا پيش رفت که اصالح طلبان، با کمترين 
حمله طرف مقابل، ماست ها را کيسه کردند و با قسم های التماس گونه اعالم 

نه تنها شورای نگهبان را » اصالح قانون انتخابات«ه طرح آن ها برای کردند ک
اين برخورد يک بار !! تضعيف نمی کند بلکه اين نهاد را کامال تقويت می کند

ديگر ثابت کرد که، همان گونه که تاريخ صدسال اخير و به ويژه تاريخ پس از 
در جامعه » طلبی اصالح«حاکميت نظام سرمايه داری در ايران نشان می دهد، 

ايران هيچ محلی از اعراب ندارد و به قول معروف از شکم مادر مرده به دنيا 
بنابراين، رسالت تاريخی اين جريان سرمايه دارانه، به رغم هر نيتی . آمده است

که سردمداران آن داشته باشند، نه اصالحات به معنای واقعی کلمه بلکه 
آدرس غلط به جنبش ضدسرمايه داری  سوارشدن بر موج جنبش از طريق دادن
بديهی است که حتی اصالحات به معنای . طبقه کارگر و به بيراهه بردن آن است

واقعی کلمه، چنان که در زير نشان خواهيم داد، در واقع اصالح نظام سرمايه 
اما اگر اصالح، به رغم حفظ . داری برای تحکيم و تقويت و بقای بيشتر آن است

يه داری، توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمايه پايه های سرما
امکانی که البته فقط و فقط تحت فشار مبارزه کارگران می  -داری را تقويت کند 

بحث اين است . بی گمان بايد مورد دفاع کارگران قرار گيرد - تواند متحقق شود 
اين را . ذير نيستکه چنين چيزی، دست کم در جامعه ايران، به هيچ وجه امکان پ

هم تاريخ استقرار و حاکميت نظام سرمايه داری ايران نشان می دهد و هم می 
اصالح نظام سرمايه داری ايران و به . توان به طور نظری آن را اثبات کرد

اصطالح دموکراتيک کردن آن فقط و فقط يک توهم است و نقش تاريخی اين 
اشتن طبقه کارگر از مبارزه با تالش بيهوده و عبث هيچ چيز نيست جز بازد

يا تسليم : در سرمايه داری ايران، دو گزينه بيشتر وجود ندارد . سرمايه داری
طبقه کارگر و تن دادن به توحش و بربريت موجود يا مبارزه برای برچيدن بساط 

بنابراين، کارگران به جای آن که اجازه دهند که اين يا . کل نظام بردگی مزدی
سرمايه دار سر آن ها را به بحث های بيهوده و عبثی چون بخش از طبقه 

گرم کنند بايد به اصل مسئله انتخابات سرمايه دارانه و » اصالح قانون انتخابات«
به عبارت ديگر، بايد اعالم کنند که ما . مغايرت آن با منافع طبقه کارگر بپردازند

شما برای ما از . داريماساسا نفس خود انتخابات در نظام سرمايه داری را قبول ن

در اينجا مسئله مورد  با اين ضرورت است که !اصالح قانون آن سخن می گوييد؟
   .آغاز می کنيم بحث را با توضيح نفس انتخابات در نظام سرمايه داری

ريشه همه وارونه پردازی ها در . توضيح را با نگاه به سرمايه شروع می کنيم
ايه وارونه نمايی همه واقعيت های اجتماعی موجود بنياد سرم. اينجا قرار دارد

اين کار، درونمايه . در ذهن توده بردگان مزدی است جهان و القای اين وارونگی
اين امر، سالح سرمايه . رابطه سرمايه جز اين نمی تواند باشد. سرمايه است

. برای تحميل خود بر قلب و فکر و اراده و ذهن و همه چيز طبقه کارگر است
سرمايه نيروی کار ما را به نازل ترين بهای ممکن، به شکل شبه رايگان، می 

از يک . خرد اما به ما القا می کند که گويا بهای کل کار ما را پرداخته است
ساعتی حتی ارزش واقعی يک ساعتش را هم به ما نمی دهد، اما  ١٠روزانه کار 

مايه داری هر چه ما در توليد سر. مدعی پرداخت همه ارزش کار ما می شود
هر چه توليد می کنيم به طور مطلق از . توليد می کنيم به سرمايه تبديل می شود

هر چه توليد می کنيم به قدرت . سيطره دخالت ما خارج و دور و دورتر می گردد
در اين شيوه توليد، همه حاصل کار و . مسلط خداگونه حاکم بر ما تبديل می شود

رت نيروی مقتدر و قاهر بر کل هست و نيست آنان استثمار کارگران به صو
عمر، جسم، جان . توليد کننده و آفريننده همه سرمايه ها ما هستيم. مسلط می گردد

اما همين سرمايه خدای قاهر و قهار و . و هستی ماست که سرمايه شده است
فرمانفرمای مطلق ما می شود و ما را به هر سرنوشت شوم و سياهی که اراده 

بارها گفته ايم که سرمايه يک رابطه اجتماعی است و اين . دچار می کند کند
رابطه اجتماعی عين همين کار را در تمامی عرصه های حيات اجتماعی، در کل 
حوزه های فکر و شعور و نگاه و انتظار و رفتار و افت و خيز و همه شئون 

و زور و  صاحبان خود را صاحب قدرت. زندگی آدميزاد بر سر او می آورد
عزت و اختيار و حاکميت و موقعيت فرمانروايی می کند و توليد کنندگان و 
خالقان واقعی خود را انسان های گرسنه و فقير و برهنه و ذليل و حقير و محکوم 

تمامی شرايط و قواعد و ملزومات سوددهی هر . و فاقد هر نوع قدرت می گرداند
الزمه بقای خود را قانون زندگی، چه بيشتر و ديکتاتوری و خفقان و فرهنگ 

چگونه زندگی کردن، چگونه انديشيدن، به چه چيز انديشيدن، چه انتظاری داشتن 
و چه انتظاری نداشتن، چه آرزوهايی در سر پروراندن و چه آرزوهايی را 

سرمايه جامعه را بر پايه . غيرمجاز دانستن و همه چيزهای ديگر می سازد
ی و خودگستری و بدين سان اعمال ديکتاتوری خود منويات و مصالح سودافزاي

اين . معماری می کند و نام اين بنای جهنمی بشرکش را جامعه انسانی می گذارد
جامعه را، که بر پايه سود و توليد انبوه تر سرمايه و بر محور استثمار و استبداد 

رخ و خفقان و فرسايش و سقوط بی انتهای بردگان مزدی به عمق دره نيستی چ
سرمايه . می خورد، جامعه مطلوب مبتنی بر منافع همه انسان ها نام می نهد

زندگی انسان ها اعالم می کند، همه اين  شرايط بقای جهنمی خود را شرايط
سرمايه . شرايط را قانونی می کند و نام آن ها را قانون زندگی بشر می گذارد

خود يعنی طبقه سرمايه دار قدرت خداگونه خود را به قدرت خداگونه طبقه مالک 
اين طبقه و دولت آن را حاکم قاهر و يکه تاز هر جامعه و کل . تبديل می کند
قدرت اين طبقه . افکار اين طبقه را افکار مسلط دنيا می سازد. جهان می کند

و اجتماعی سرمايه را در شکل قدرت  برای برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی
سرمايه از ورای همه اين . انسان ها مسلط می کنددولتی بر سرنوشت زندگی 

کارها، توده های کارگر يا همان خالقان واقعی خود را از هر نوع حق و حقوق و 
سرمايه تمامی اين بربريت و توحش را عين . آزادی و اختيار محروم می کند

  .بشر اعالم می کند تمدن و آزادی

انتخابات آزاد و حق رأی در  موضوعيت انتخابات، رأی دادن، انتخاب کردن،
جامعه سرمايه داری نيز دقيقًا و بدون هيچ کم و کاست از جمله همين وارونه 

حق رأی در نظام بردگی مزدی در محتوای واقعی خود سلب . پردازی هاست
نقشی که سرمايه در اين . مطلق حق انسان ها و واگذاری اين حق به سرمايه است
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نقش يا در واقع شکل بسط يافته اجتماعی و حقوقی گذر ايفا می کند عين همان 
در آنجا . همان کاری است که در رابطه خريد و فروش نيروی کار انجام می دهد

بهای نازل و سالخی شده نيروی کار کارگر را ارزش واقعی کار او می نامد، در 
اينجا نيز مسلوب الحقوق بودن مطلق بردگان مزدی سرمايه را حق عظيم انسانی 

در آنجا خيل عظيم فروشندگان نيروی کار با کار . و اجتماعی آن ها نام می نهد
خويش، سرمايه و قدرت خداگونه سرمايه را می آفرينند و بر هست و نيست خود 
مسلط می کنند، در اينجا نيز با به اصطالح رأی خويش باز هم پايه های استيالی 

در آنجا . را تحکيم می کنند بی چون و چرای سرمايه بر زندگی و سرنوشت خود
با کار خويش، جدايی و بيگانگی مطلق خود از کار و محروميت کامل خويش از 
هر نوع دخالت در کار و روند کار و محصول کار خود را محقق می کنند، در 
اينجا نيز با رأی خود ناممکنی هر نوع دخالت آزاد در تعيين کار و سرنوشت کار 

. ی و خصوصی خويش را جامه عمل می پوشانندو سرنوشت زندگی اجتماع
معنی حق رأی و برگزاری انتخابات حتی آزادترين انتخابات ها اين است که 
کارگران با دست خويش قدرت تأثيرگذاری خود بر همه مسائل کار و زندگی و 
چه کار کردن، چه توليد کردن، با کارها و توليدات خود چه کردن، چگونه 

اجتماعی کار خود را چه شکلی برنامه ريزی کردن و  زندگی کردن، محصول
 همه چيزهای ديگر را از خود سلب می کنند و کل اين اختيارات، آزادی ها و
. حقوق را به کسانی، به نهادهايی و به دولتی در باالی سر خود واگذار می کنند
ميم به افرادی، به نهادهايی و به دولت هايی حق می دهند که به جای آن ها تص

  . گيرند و برای همه شئون زندگی آن ها تعيين تکليف کنند

افراد، نهادها و دولت محصول رأی حتی در آزادترين حالت ها و در بهترين 
دموکراسی ها کارشان فقط اين است که نظم توليدی، سياسی و اجتماعی سرمايه 

ز طريق را برنامه ريزی کنند و اين نظم را با زور سالح و قدرت سرنيزه يا ا
. نقش فائقه قانون و ساختار حقوقی جامعه بردگی مزدی بر کارگران تحميل کنند

رسالت اين افراد و نهادها و دولت محصول انتخابات اين است که برای استثمار 
هر چه سبعانه تر کارگران، برای تبديل هر چه بيشتر حاصل استثمار و کار آنان 

شتر کارگران از هر نوع قدرت دخالت به سرمايه، برای محروم کردن هر چه بي
و هر ميزان صف آرايی ضدسرمايه داری نقشه بکشند، برنامه بريزند و اين نقشه 
ها و برنامه ها را از طريق ارتش و پليس و سپاه و بسيج و تمامی دستگاه های 
ديگر سرکوب، از طريق شبکه های عظيم تحميق و عوام فريبی و وارونه نمايی 

ق قانون و حزب و مکتب و مرام و مذهب و شريعت بر کارگران افکار، از طري
فلسفه رأی دادن کارگران اين است که آخرين بارقه های اختيار و . مستولی سازند

حق و آزادی و قدرت را در وجود خود نابود سازند، همه اين ها را به سرمايه و 
لتی سرمايه اجازه سرمايه داران و دولت سرمايه داری واگذار کنند و به ماشين دو

دهند تا هر فرياد مخالفت و اعتراض آنان را عليه هر حجم گرسنگی و فقر و بی 
خانمانی و جنگ زدگی و کارتن خوابی و اجبار به فحشا و اعتياد و همه سيه 

معنای . در نطفه خفه و گلوله باران کنند روزی های ديگر نظام سرمايه داری
نه در جهنم کشنده سرمايه داری  ون انتخاباتو انتخابات و قان رأی و حق رأی

ايران که در دموکراسی های بسيار نام و نشان دار دنيا نيز هيچ چيز جز اين 
اين : تفاوت ها صرفًا و صرفًا در يک چيز و فقط در همين يک چيز است . نيست

که طبقه کارگر تا کجا قادر به مهار يکه تازی سرمايه باشد و به چه ميزان قدرت 
  . خود را عليه اين يکه تازی به کارگيرد

به اين ترتيب، تا جايی که به کارگران مربوط می شود، نه انتخابات و طبعا نه  
اصالح قانون آن هيچ گرهی از دنيای معضالت و بی حقوقی ها و سيه روزی 

قرار  »اصالح قانون انتخابات«سئوال اين است که پس . های آنان را حل نمی کند
ل کدام جناح و جريان سياسی را حل کند؟ پاسخ اين سؤال نيز بسيار است مشک
اين جار و جنجال، که چنان که گفتيم از بس ناچيز است که حتی نام . روشن است

اصالح را نيز نمی توان بر آن گذاشت، حتی اگر انجام گيرد و به ثمر نشيند 
سوم به اصالح بناست که مشکل يک بخش از طبقه سرمايه دار يا همان جناح مو

بارها گفته ايم که باندهای . طلب نظام بردگی مزدی را کاهش دهد يا حل کند
مختلف طبقه سرمايه دار بر سر چگونگی برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و 

هر بخش . اجتماعی سرمايه به طور معمول دچار تصادمات و اختالفاتی هستند
ه ها متعلق به خودش باشد، هر می خواهد سهم هر چه عظيم تری از کل سرماي

بخش خواستار صاحب سهم عظيم تری از سودها و حاصل استثمار کارگران 
است، هر بخش برای تحقق همين اهداف خواهان موقعيت مسلط تری در ساختار 
قدرت دولتی است و هر بخش اصرار دارد که راه را برای احراز اين نقش مسلط 

اصالح قانون «طلبان حکومتی جنجال اصالح . تر هموار و هموارتر سازد
را بر پا می کنند تا شايد در هموارسازی اين راه برای خود موفقيت » انتخابات

هيچ فلسفه ديگری » اصالح قانون انتخابات«علم و کتل . هايی به دست آورند
جزء پيوسته ای از جدال باندهای درون و حاشيه قدرت سياسی سرمايه . ندارد

ت برتر در چگونگی تحميل بربريت سرمايه داری بر طبقه برای يافتن موقعي
  . کارگر است

حرف کارگران نه انتخابات و نه اصالح قانون آن بلکه حداکثر تالش ممکن در  
راستای يافتن راه برای اعمال قدرت هر چه مؤثرتر بر سرمايه، بر طبقه سرمايه 

های کارگر نه سخن توده . دار و دولت آن و بر کل نظام بردگی مزدی است
اصالح قانون انتخابات بلکه برچيدن تام و تمام کل نظامی است که انتخابات را 
وسيله سلب مطلق هر نوع اراده و آزادی و اختيار و قدرت دخالتگری کارگران 

مشکل طبقه کارگر نه اصالح اين يا آن قانون سرمايه بلکه تشکيل  .قرارمی دهد
د برای پايان دادن به قانون ساالری و صف مستقل قدرت ضدسرمايه داری خو

قانون بازی و قانون مداری سرمايه و انتخابات و حق رأی نظام بردگی مزدی 
جنبش کارگری هر جا که ضدسرمايه داری است بر سينه هر نوع انتخابات . است

و رأی دادن رايج در جامعه سرمايه داری، حتی بر دموکراتيک ترين اشکال 
اين جنبش هر نوع واگذاری  در رسم و نگاه. رد می کوبدمتعارف آن ها، دست 

جنبش . قدرت کارگران به هر فرد يا نهاد يا قدرت ماورای خود محکوم است
ضدسرمايه داری جنبشی شورايی است که در آن همه آحاد کارگران با درايت و 
 آگاهی و خالقيت و آزادی و اختيار ممکن، مهر راه حل ها، تحليل ها، افق ها و

راهکارهای خود را بر کل تصميم گيری ها و برنامه ريزی ها و تعيين سياست 
جنبش ضدسرمايه داری با چنين سازمانيابی و چنين ظرف اعمال . ها می کوبند

قدرت و رشد و کسب توانايی، برای برپايی جامعه ای پيکار می کند که در آن 
يست و هيچ انسانی حق هيچ دولتی وجود ندارد، هيچ قدرتی باالی سر کارگران ن

ود را تصميم گيری در مورد زندگی و کار و محصول کار و سرنوشت زندگی خ
  . به ديگری واگذار نمی کند

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٨اسفند  ۶
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 کارگر را اخراج می کند ٣۵٠بيمه ايران 

کارگر را  ٣۵٠شرکت بيمه ايران در شهر کرج 
اساس همه اطالعات موجود و بر . اخراج می کند

گفته های کارگران، وضعيت مالی شرکت 
سود ساليانه اش در سطحی عالی . بسيارخوب است

است و دچار هيچ نوع کاهش سود يا کم و کسری در 
دليل تصميم سرمايه داران . رونق بازار نيست

صاحب بيمه ايران به اخراج کارگران ظاهرًا اين 

سرمايه طلبکارند و  است که مبالغ عظيمی از دولت
. دولت از پرداخت اين مطالبات سر باز می زند

سرمايه داران شرکت برای جبران خسارتی که در 
اين گذر نصيب آنان شده است هيچ راهی بهتر از 
اخراج، گرسنه کردن و به ديار مرگ فرستادن توده 

شرکت بيمه ايران در آستانه . های کارگر نيافته اند
را بيکار می کند تا از طريق کارگر  ٣۵٠سال نو 

وارد کردن فشار بيشتر بر کارگران باقی مانده و 
گرسنه کردن چند هزار افراد خانواده های کارگران 
اخراجی تمرد دولت از پرداخت بدهی هايش را 

   .جبران کند

  ٨٨اسفند  ۵

  

  

 کارگر در نروژ ١١٠خطر بيکاری اعالم تعطيل کارخانه و 

فوريه مسئوالن کنسرن بزرگ  ٢٣روز سه شنبه 
روکی پروفيلر در جلسه ای در شهر اسلو تصميم 
گرفتند که يکی از کارخانه های اين کنسرن در شهر 

امروز . مويرانا در شمال نروژ را تعطيل کنند
چهارشنبه صاحبان اين شرکت در نامه ای به تمامی 

م کرده اند که دنبال پيدا کردن کار کارگران اعال
ديگری باشند زيرا کارخانه در اول ماه مه تعطيل 

صاحبان سرمايه در کنسرن روکی در . خواهد شد
اين نامه به کارگران کارخانه شهر مويرانا گفته اند 

ميليون کرون ضرر  ٢۵٠ماه گذشته  ۶ که درطول
 کرده اند و قدرت رقابت با شرکت های مشابه را از

دست داده اند و هيچ راه حلی جز بستن اين کارخانه 
صاحب اصلی کنسرن بزرگ روکی پروفيلر . ندارند

يک سرمايه دار فنالندی است که صاحب کارخانه 
های توليد قطعات کشتی در بسياری از کشورها 

شعبه  ١٣اين کنسرن تنها در کشور نروژ . است
سال پيش  ٣٢کارخانه روکی شهر مويرانا . دارد

کارگر در  ٢٧٠سال گذشته بيش از . تأسيس شد
. کارخانه روکی شهر مويرانا مشغول به کار بودند

صاحبان اين کنسرن به بهانه بحران اقتصادی جهانی 
نفر از کارگران  ١۶٠سرمايه و کاهش سود آوری 

بقيه کارگران که . را از اين کارخانه اخراج کردند
ار شدن را نفر هستند هم اينک خبر هولناک بيک ١١٠

آقای يان رينهولدسن مسئول کلوب . دريافت کرده اند

اتحاديه اين کارخانه در مصاحبه با روزنامه رانا که 
: در شهر مويرانا به چاپ می رسد می گويد 

پارسال مسئوالن کنسرن در جلسه ای با مسئوالن «
اتحاديه صنعتی ترانسپورت اعالم کردند که اگر با 

ارخانه توافق نکنيد ما کارگر اين ک ١۶٠اخراج 
من نيز به عنوان نماينده . کارخانه را تعطيل می کنيم

ما برای . کارگران در اين جلسه حضور داشتم
جلوگيری از بسته شدن کارخانه با پيشنهاد اخراج 

آن زمان بحران اقتصادی . کارگران موافقت کرديم
. بود و کارگران نيز شرايط را به خوبی درک کردند

جاری صاحبان کنسرن روکی مبنی بر  اما تصميم
. بستن کارخانه برای من و کارگران قابل فهم نيست

زيرا بحران اقتصادی پايان يافته است و بر تعداد 
متقاضيان قطعاتی که توليد می کنيم نيز افزوده شده 

برای من باور کردنی نيست که آنان بدون . است
اين  مشورت با نمايندگان اتحاديه صنعتی ترانسپورت

من به عنوان نماينده . تصميم را اتخاذ کرده اند
کارگران اين کارخانه رونوشت نامه ای را که 

. برای مسئوالن اتحاديه فرستاده ام دريافت کرده ايم
ما منتظر می مانيم تا ببينيم عکس العمل اتحاديه چه 

از سخنان آقای يان رينهولدسن مسئول . »خواهد بود
انه کامأل روشن است که سال کلوب اتحاديه ای کارخ

گذشته سران اتحاديه صنعتی ترانسپورت در طرح 
کارگر با صاحبان سرمايه در کنسرن  ١۶٠اخراج 

هر کارگر آگاهی . روکی همکاری و نقش داشته اند
خوب می داند که اتحاديه ساالرانی که پيشتر در 
غياب کارگران و دست در دست صاحبان سرمايه 

کارگر  ١۶٠طرح اخراج در پشت درهای بسته 
کارخانه را تصويب کردند اکنون نيز در بيکارسازی 

خام انديشی . کارگران با سرمايه داران همدستند
محض است اگر کارگری ادعای اتحاديه در مورد 

واقعيت اين است که . نفی اين همدستی را باور کند
در طول سال جاری هزاران کارگر در نروژ از کار 

ده ها مرکز کار و توليد تعطيل گشته . اخراج شده اند
است و بسياری از کارخانه های کوچک در معرض 

در تمامی مواردی که صاحبان . تعطيل قراردارند
سرمايه تصميم به اخراج کارگران يا بستن مراکز 
کار و توليد گرفته اند، اتحاديه های کارگری در 
جريان بوده اند و حتی در بيشتر اين موارد نهايت 

در بعضی . اری را با سرمايه داران کرده اندهمک
موارد کارگران دست به اعتراض زده اند، اما هر 
جا که کارگران دست به اعتراض زده اند اتحاديه 
های ضدکارگری يا اين اعتراضات را خاموش کرده 

سايت : منبع . اند و يا آن را به بيراهه کشانده اند
   نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای

   ٢٠١٠فوريه 

  

 دو خرب از رشت
   شهرداری رشتکارگران  

کارگران قراردادی رفتگر منطقه يک شهرداری 
ند تا تاريخ هستنفر  ٢٠٠رشت که بيش از 

با شرکت خدماتی ياقوت سرخ طرف  ٣٠/٩/٨٨
اين کارگران طبق توصيه شورای . قرارداد بودند

باالجبار  - ١٣٨٨-نهم امسال  ماهشهر رشت پس از 
قرارداد بسته و با " رسبز زيو"تی با شرکت خدما

ها  آن. دندکرتسويه حساب " ياقوت سرخ " شرکت 
، متوجه شدند که در ازای  مده ماهپس از دريافتی 

ها  ساعت به آن ٣٠ساعت اضافه کار فقط  ١٢٠
ها  نفر از آن ۴٠به همين منظور . پرداخت شده است

ند و به شورای شهر و بازرسی شهرداری رشت رفت
بازرسی شهرداری رشت ضمن . کردنداعتراض 

تهديد کارگران گفت که می توانيم شما را به عنوان 
سر کارتان  هپس ب .شورشگر بازداشت کنيم

صورت ه کارگران اعتراض شان را ب .برگرديد
 –مکتوب به مراکز دولت سرمايه داری رشت 

و حتی رياست جمهوری  –فرمانداری  واستانداری 
اسخ اين مراکز سرمايه و منتظر پ ندانعکاس داد

ياقوت "الزم به ذکر است که شرکت . ندهستداری 
نام چابکی است و شرکت ه مربوط به فردی ب "سرخ

متعلق به فردی به نام واحدی " سبز زيور"خدماتی 

که با زد و بند در شورای شهر در ) اهل کرج (
نازلی برنده شود  مناقصه توانست با قيمت و پيشنهاد

سرنوشت کارگران زحمتکش خدمات گونه با  و اين
 ۶٠طور ثابت ه اين شرکت ب. شهری بازی کند 

خود کرده  درصد از اضافه کاری کارگران را مال
نام يونس پور که ه در اين زد و بند فردی ب .است

و فعال مسئول بوده قبال مسئول معدن در شهرداری 
 قسمت بازيافت شهرداری است نقش اساسی داشته

عديل پرداخت شامل هزينه سوخت حتی اين ت. است
 .مصرفی گازوئيل و بنزين رانندگان نيز شده است

در ضمن کارگران معتقدند وضعيت پرداخت عيدی 
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سخن ديگر . ها مشخص نيست و پاداش آخر سال آن
ما  :که کارگران در بازرسی شهرداری گفتند اين

. ما حق خودمان را می خواهيم .شورشگر نيستيم
ما که چيزی برای از دست  ؟انيدچرا ما را می ترس

کارگران خدمات شهری در دو شيفت  !!دادن نداريم
کار هستند و بيشترين فشار ه ساعته مشغول ب ١٢

 .استکار در شيفت شب 

 کارگاه صنعت هود  
در و کارگاه صنعت هود وابسته به بخش خصوصی 

. فومن واقع شده است –جاده رشت  ١۶کيلومتر 
نام باباعليان ه انه فردی بمالک و کارفرمای کارخ

وی قبال رياست شرکت تعاونی آهنگران . است 

رشت را بر عهده داشت و مسئول توزيع آهن آالت 
سهميه ای و لوازم کار آهنگران رشت بود که از اين 

محصوالت کارخانه . رهگذر به نوا رسيده است
در اين کارخانه . استسازه های سوله و پل آهنی 

عده ای از اين . ه کار هستندکارگر مشغول ب ۶٠
صورت ه کارگران قراردادی و روزمزد و عده ای ب

کارمزدی يعنی قطعه سازی و کيلوحساب کار می 
 ١٠ شروع می شود و تاصبح  ٧ساعت کار از . کنند

پايه حقوق کارگران قراردادی طبق . شب ادامه دارد
کارگران فاقد سرويس اياب . اداره کار است همصوب

هار خوری هستند، بيشتر کارگران از و ذهاب و ن

 –رودپيش ، جمعه بازار فومن  –اهالی رشت 
 . ند هستپسيخان ، صومعه سرا و روستاهای اطراف 

حقوق معوقه طلب  ماه ۶الی  ٣بيشتر کارگران از 
 یو حتی قطعه کاران پيمانی نيز مبالغ زياد دارند
با سرکارگرها در قالب شوخی . رند دامعوقه طلب 
باباعليان . برخورد می کنند رکيک با کارگران  الفاظ

بخشی از مديريت کارخانه را به پسر و دختر و 
ی اين کارگاه فاقد شورا.  است بستگانش سپرده

 . ی استيا نماينده کارگر اسالمی کار

  سرمايه داری گيالنضد فعاالن
  ١٣٨٨اسفند 

 

 اعتصاب کارگران خبش کنرتل خطوط هوايی در فرانسه

ل اعتصاب کارگران بخش خدمات شرکت به دنبا
هواپيمايی بريتيش آيرلند در انگليس و کارگران 
خلبان شرکت لوفت هانزا در آلمان، امروز سه شنبه 

فوريه کارگران بخش خطوط هوايی در فرانسه  ٢٣
اعتصاب . روز دست از کار کشيدند ۵نيز به مدت 

کارگران کنترل خطوط هوايی در فرودگاه های 
جب لغو پرواز صدها هواپيمای فرانسه مو

هزاران مسافر در فرودگاه های اين . مسافربری شد
بنا به . کشور غافلگير شده و سرگردان بودند 

اظهارات مسئوالن فرودگاه پاريس اگر اين اعتصاب 
 ۵فورأ متوقف نشود و بر اساس تصميم کارگران تا 

روز ادامه يابد صدها هزار مسافر قادر نخواهند شد 
رد فرانسه شوند و ده ها هزار مسافر فرانسوی که وا

نيز از سفر به بيرون از اين کشور محروم خواهند 

دليل اعتصاب کارگران بخش کنترل خطوط . شد
هوايی فرانسه انعقاد قرارداد مشترک اخير ميان 
کشورهای فرانسه، آلمان، بلژيک، لوکزامبورگ، 

 طبق اين قرارداد، که دولت ها. هلند و سويس است
کنترل خطوط هوايی نام نهاده  آن را مدرنيزه کردن

اند هزاران کارگر اين بخش در تمامی اين کشورها 
بيکار خواهند شد، زيرا خطوط هوايی همه اين 
کشورها تنها از چند مرکز مشترک کنترل خواهد 
گرديد و نياز به نيروی کار وسيعًا کاهش خواهد 

يع کارگران رسانه های خبری اروپا اقدام سر. يافت
در اعتراض به  بخش کنترل خطوط هوايی فرانسه

اين قرارداد ضدکارگری و عزم مصمم آنان برای 
بسيار بی نظير  تعطيل کار و آغاز اعتصاب را

کارگران با درايت و هوشياری . توصيف کرده اند

منتظر چانه زنی و مذاکرات اتحاديه نمانده اند  الزم
ی خويش دست از کار و بر پايه تصميم متحد و جمع

يک نکته بسيار مهم در اين ميان . کشيده اند
ضرورت همبستگی آگاهانه همه کارگران بخش 
کنترل خطوط هوايی در همه کشورهای يادشده 

کارگران فرانسه با شروع اعتصاب راه را . است
برای گشايش زمينه های تحقق اين همبستگی هموار 

ها در آلمان، کرده اند و اينک نوبت همزنجيران آن 
بلژيک، لوکزامبورگ، هلند و سويس است که به 

  . صفوف مصمم اين پيکار بپيوندند

 سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای. منبع 

  ٢٠١٠فوريه 

  

اجتماع خانواده های زندانيان و کارگران در مقابل زندان و 
 مراکز قضايی سرمايه

نفر از خانواده  ١٥٠اسفند بيش از  ٤روز سه شنبه 
دادسرای «ها، برای پيگيری حال عزيزانشان به 

مراجعه کردند و تا ساعت يک بعد ازظهر » انقالب
رجوع خانواده ها به دادسرا در اين . در آن جا ماندند

روز هم مثل همه روزهای ديگر بدون هيچ نتيجه ای 
صبح در سالن مالقات  ٨از ساعت . پايان يافت

ده ها برای نفر از خانوا ١٠٠زندان اوين بيش از 
همزمان حدود . مالقات عزيزانشان حضور داشتند

نفر نيز در جلوی در زندان ورودی اوين در  ٣٠
روز دوشنبه نيز . انتظار نتيجه به سر می بردند

خانواده ها به همين ترتيب در دادسرا و سالن مالقات 
در آن روز . زندان اوين تشکيل اجتماع داده بودند

مالقات با دادستان به اداره  نفر برای ٢٠نيز بيش از 
 . دادستانی ميدان ارگ رفته بودند

اجتماع کنندگان اين روزها در برابر نهادهای 
 ٢٦٠. قضايی رژيم فقط خانواده های زندانيان نبودند

نفر از کارگران بازنشسته کارخانه سيمان و فارسيت 
اجتماع » ديوان عدالت اداری« درود هم به در مقابل 

اينان . و فرياد اعتراض سر می دادندکرده بودند 
بازنشستگانی بودند که سال ها در شرايط سخت و 
طاقت فرسا برای سرمايه داران کار کرده و استثمار 

نوع کار آنان حتی بر اساس قانون کار . شده اند
دولت سرمايه داری ايران کارهای شاق و زيان آور 
محسوب می شود و بر همين مبنا حتی طبق همين 

د سالخی بردگان مزدی حق کارگران است که سن
سال بازنشسته شوند و از حقوق کامل ايام  ٢٠پس از 

با اين همه، سرمايه دار . کار برخوردار باشند
شرکت دست در دست سازمان تأمين اجتماعی و با 
حمايت و همکاری همه جانبه اين کارتل بزرگ مالی 

هر ماه  دولتی، از حقوق ماهانه ايام بازنشستگی آنان

 ٢٠روز را مصادره کرده و فقط به پرداخت  ١٠
کارفرما و سازمان تأمين . روز آن اکتفا کرده اند

. اجتماعی مدت ها به اين جنايت ادامه داده اند
سازمان مذکور با هزاران عوام فريبی و ترفند به 
کارگران القا کرده است که حقوق بازنشستگی آنان 

. ال بيشتری ندارندهمين است و حق مطالبه هيچ ري
کارگران سال ها اين وضع را تحمل کرده اند و 

کارگر  ٢٦٠. اينک تصميم به اعتراض گرفته اند
« سيمان و فارسيت درود در روزهای باال در مقابل 

اجتماع کردند تا اعتراض عليه » ديوان عدالت اداری
اين جنايت را به گوش قاضيان نظام منشأ و عامل و 

آزانس ايران : منبع. ايات برسانندحامی همه اين جن
  خبر

  ٨٨اسفند  ٤
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 ماهه دستمزد کارگران معادن شرق گلستان ٦تعويق 

« و » آزادشهر«کارگرانی که در معادن شهرهای 
ماه است که هيچ  ٦استثمار می شوند » راميان

ماه  ٦در طول اين . دستمزدی دريافت نکرده اند
رفتن همچون ميليون ها همزنجير ديگر خود با گ

قرض از ديگران، خريد نسيه از مغازه داران، تحمل 
هر نوع تحقير و مالمت و ذلت، شب و روز جان 
کنده اند اما سرمايه داران به تصاحب دنيای سودهای 
حاصل از کار آنان اکتفا نکرده و همان دستمزدهای 

سرمايه دار و . ناچيزشان را هم مصادره کرده اند

ه بر همه اين جنايت، سازمان تأمين اجتماعی عالو
از تمديد دفترچه بيمه کارگران هم سر باز زده اند و 
به اين ترتيب راه رجوع افراد بيمار و يا در حال 
مرگ خانواده های آن ها را به دکتر و بيمارستان و 

کارگران فرياد می زنند که هيچ . داروخانه بسته اند
آهی در بساط ندارند، تهيه هيچ لقمه نانی برای 

اندن به شکم فرزندانشان برايشان ميسر نيست، رس
هيچ مغازه داری به آنان نسيه نمی دهد، کودکان آن 
ها همه زير فشار فقر و گرسنگی مجبور به ترک 

داخت اجاره تحصيل شده اند، هيچ ريالی برای پر
بهای کومه های محل سکونت خود ندارند و در يک 
کالم هيچ راهی به سوی ادامه حيات در پيش روی 

  . خود نمی بينند

  ٨٨اسفند  ٤

 

 

 فقر در آملان

ان از هر    ٧براساس گزارش جديد انستيتو اقتصاد آلم
ر در سال       ان يک نف در مرز   ٢٠٠٨نفر جمعيت آلم

ان د     ه بي ا، ب رد ي ود   فقر زندگی می ک ر ب ا  . يگر، فقي ب
ر   محاسبه اين تعداد به درصد مشخص می شود که فق

ان   زان    ٢/١٤گريب ن مي ارد اي ی فش ت را م ٪ جمعي
٪ بيش از ده سال قبل ٣٣و  ٢٠٠٦٪ بيش از ٢/٣فقر

ر  تره فق ر گس ا ب ته دائم ی طی ده سال گذش است يعن
ت ده اس زوده ش ان و . اف ان و نوجوان ر، کودک فق

ردارد  هایبزرگساالن يعنی همه گروه  . سنی را در ب
اما در مورد کودکان و زنان به ويژه زنان سرپرست 

ر    ٢٠٠٨در سال  . خانوار چشمگيرتر است  خطر فق
نی   روه س ا  ١٩در گ ا    ٢٥ت ر ب ال براب ود ٢٥س ٪ ب

دگی     ٤يعنی از هر  ر زن جوان يک جوان در مرز فق
اتی و  . می کرد جوانانی که به دليل شکاف عميق طبق

رورش   نظامی که آن ها  ودن پ را برای کارگر ساده ب
ه   ی ب ی افق ين ب د و هم ده ندارن ه آين دی ب د امي می ده

اعی دامن زده است    ان،  . نابهنجاری های اجتم همزم
ک       ی ي ت يعن ه اس اال رفت ان ب ای آلم ار ميليونره آم
ر   روت قش ومی و ث ر عم ين فق ی دار ب ه معن رابط

 . کوچکی از جمعيت وجود دارد

  ٢٠١٠فوريه 

  

  

 ن در بازار کار آملانکاهش سهم زنا

ابی      انس کاري د ش ی کنن ر م ه فک انی ک رخالف کس ب
ه است،    زنان در اثر بحران اقتصادی جاری باال رفت

ان در      واقعيت های موجود ه سهم زن د ک نشان می ده
ال  ا در ح ت دائم ت و کيفي ر کمي ار از نظ ازار ک ب

همواره زنان بيشتری به ويژه در شرق  . کاهش است
ه پ  ور ب ان مجب ا بخش  آلم ت و ي ه وق ار نيم ذيرش ک

کاری می شوند و کار تمام وقت خود را از دست می 
د ال . دهن ه س ار  ٥/١٢، ٢٠٠٩در ميان ون زن ک ميلي

ه       اعی ب امين اجتم ه در نتيجه آن ت تمام وقت داشتند ک
ق می گرفت    ون   . آن ها تعل ا اکن ون و   ٤ام  ٢٠٠ميلي

هزار نفراز اين زنان کار تمام وقت خود را از دست 
ه می شود يک سوم          د ک ار شده ان داده اند و بخش ک

ان   ان در بخش     . تمام زنان شاغل در آلم ن زن ر اي اکث
خدمات به کار اشتغال دارند که سطح دستمزد در آن  
دارد   پايين است و امکان ارتقای شغلی در آن وجود ن
ه در          د ک ن نشان می ده درت وجود دارد و اي ه ن يا ب

پيشرفته اش تبعيض نظام سرمايه داری حتی در نوع 
ور اتوماتيک     ه ط ود دارد و ب دت وج ه ش يتی ب جنس
ی        وق داده م ر س ورد نظ ت م ار در جه ه ک ان ب زن

  . شوند 

  ٢٠١٠فوريه 

  

  

 تظاهرات فاشيست ها در يونان

ا      ٢١روز يک شنبه  ه فاشيست های شهرالريس فوري
د    انون جدي در يونان تظاهراتی نژادپرستانه را عليه ق

رای  هروندی ب ذيرش ش اجرين پ ل دوم مه نس
د ازماندهی کردن ا، . س ت آن ه روع حرک ل از ش قب

ه        ه ب دانی را ک ی مي ت مردم ای ضدفاشيس روه ه گ

غال     امال اش ود ک ه ب ا اختصاص يافت اهرات آن ه تظ
 زمانی که بين. کردند و اجازه حرکت به آن ها ندادند

ری رخ داد      گروه های فاشيست و ضدفاشيست درگي
رد و آن   پليس ضد شورش به ضدفاشيست  ه ک ها حمل

اند و   ا کش ه تنگن ا را از دو طرف محاصره و ب  ٤ه

درمقابل، بقيه . نفر از تظاهر کنندگان را دستگير کرد
وری  ان آزادی ف کی خواه کده پزش غال دانش ا اش  ب

  . رفقای خود شدند

  ٢٠١٠فوريه 

  

 اعتصاب معدنچيان در کاليفرنيا

ا   ا  شرکت معدنی ريو تنتو در منطقه موجيو کاليفرني ب
ار     دنچيان و ک تثمار مع ته از اس ال گذش ه در س آن ک

رده است      ٥شاق آنان نزديک به  ارد دالر سود ب ميلي

ه      رده و ب ر ک خت ت ارگران س دگی را برک ازهم زن ب
زوده است    ا اف دگی آن ه طح زن ه س ود ب الت خ . حم

ور    ه ط ارگران را ب ته و ک دن را بس ا در مع کارفرم

رده است ار ک دام . موقت بيک ارگران اق ارزه ک ه مب ب
برای بازگشت به کار و جلب حمايت بين المللی کرده 

د ود در    . ان ازه خ هادات ت ل در پيش ا در مقاب کارفرم
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که از  مذاکره با اتحاديه کارگران مواردی را گنجانده
 :جمله آن ها موارد زير است

اری ، حذف مرخصی های        اری اجب شيفت اضافه ک
٪ ١٠٠جای دستمزد به  ٪٦٠و پرداخت تنها  بيماری

درصدی سهم کارفرما در پرداخت   ٢٥فعلی، کاهش 

بيمه بازنشستگی، حق کارفرما برای تست مربوط به 
ه   ی ب ی و ذهن ات روان در و آزمايش واد مخ ل و م الک
د      ی توان ت م ه در حقيق د، ک ه بخواه ی ک ر دليل ه
ا    دستاويزی جهت اخراج کارگران به دلخواه کارفرم

ت  واردی  باشد، حق کارفرما برای کاهش دس مزد در م
که کار به دادگاه کشيده شود برای مخارج دادرسی و 

وازين      ه م د ک خيص ده ا تش ه کارفرم واردی ک م
  . قرارداد رعايت نشده است

  ٢٠١٠فوريه 

  

 تدارک اعتصاب در ذوب آهن اصفهان

ن   ارگران ذوب آه ت ک ورای موق زارش ش ه گ ب
تانه  ه در آس والد مبارک ع ف ازه  اصفهان، مجتم دور ت

رار دارد  ای از  ارگری ق ابات ک ه  . اعتص ر پاي ب
رارداد  ارگران ق ن از ک ن شورا، صدها ت زارش اي گ
وق و      ه کاهش حق راض ب مستقيم اين کارخانه در اعت
ديران      ای م ده ه دن وع ی نش ود و عمل ای خ مزاي

ای  ه در روزه ته   ١٢و  ١١کارخان اه گذش ن م بهم
اين اعتصابات بيشتر در . دست به اعتصاب غذا زدند

ه      بخش های   ورد سرد صورت گرفت فوالدسازی و ن
رار است از    . است در ادامه اين گزارش آمده است ق
ه شود      ١٢ . اسفند اين اعتصابات مجددا از سر گرفت

ال پخش      ه دنب اين شورا همچنين گزارش داده است ب
ديريت مجتمع     اعالميه های فراخوان به اعتصاب، م

ه سياست  اق«ب ويچ و چم در . روی آورده است» ه
ده است گزارش ورد ام ن م ته در : ی در اي ه گذش هفت

ه       د ک ش ش ايی پخ ه ه ن اعالمي ه ذوب آه کارخان
ذا     اب غ ه اعتص تقيم را ب رارداد مس ارگران ق ک

ود ده ب تالف  . فراخوان ه اخ ارگران ب ن ک راض اي اعت
فاحش حقوق و مزايا با کارگران رسمی و مهم تر از 
ديل وضعيت از    س از تب ا پ وق و مزاي اهش حق آن ک

تقيم   قرارداد با شرکت های پيمانکاری به قرارداد مس
ت ن اس ا ذوب آه ای  .ب ه ه ش اعالمي ی پخ در پ

ه    -اعتصاب، سردار براتی مديرعامل ذوب آهن ه ب ک
ن سمت منصوب شده       ه اي در سرکشی از   -تازگی ب

رارداد       ارگران ق ا ک ه ب ف کارخان ای مختل مت ه قس
ی    ول بررس ان ق ه آن ت وب و نشس ه گفتگ تقيم ب مس

اه داد     خواسته های فند م ا آخر اس از سوی  . شان را ت
ات     ت و انتظام دام، حراس ن اق وازات اي ه م ر، ب ديگ
ا       اه ه ی و جوالن دادن در کارگ کارخانه به گشت زن
ارگران     ا ک اه در گفتگو ب دين کارگ د و در چن پرداختن
به تهديد آنان پرداخته و عنوان کردند که قرار نيست  

وق و م    تقيم از حق رارداد مس ارگران ق م  ک ايی ه زاي
ارگران رسمی برخوردار شوند  ا ک ان از . سطح ب آن

ع غذای    -کارگران مسئول غذا  که به دريافت و توزي
ه اسامی    -کارگران شيفت می پردازند نيز خواستند ک

ذا می    ه حراست     کارگرانی را که اعتصاب غ د ب کنن
د  زارش دهن تکن   . گ ئوالن رخ ر، مس دامی ديگ در اق

وزيع شده بود به حراست هايی که در آن ها اعالميه ت
د     رار گرفتن ه    . احضار شده و تحت فشار ق ا توجه ب ب

قول مساعد مديرعامل مبنی بر بررسی خواسته های  

ات کاسته شده و       ادی از التهاب اين کارگران تا حد زي
د نتيجه بررسی       ديرعامل جدي ا م فعال آنان منتظرند ت

د  الم کن ايش را اع ه   . ه ت ک ادآوری اس ه ي الزم ب
رارداد  ای     ق رکت ه ارگران ش ا ک تن ب تقيم بس مس

دهای   د و امي از ش ات آغ تانه انتخاب اری در آس پيمانک
عيت      ا در وض ت ام ان برانگيخ ين آن ادی را در ب زي
جديد حقوق اکثر اين کارگران از سی الی صد هزار  
ه در    اری ک افه ک قف اض ه و س اهش يافت ان ک توم

ه   ود ب دود ب ا نامح ده  ۴۵شرکت ه دود ش اعت مح س
ت ی     در . اس ت در پ ده اس زارش ش ال گ ين ح هم

تران     رکت احياگس دگان ش ته رانن اه گذش اب م اعتص
اسپادان در دور جديد تمديد قراردادهای اين کارگران 

ه   ک ب رای نزدي رارداد   ٢۵ب ه ق ان برگ ر از آن نف
ت ده اس تاده نش ای  . فرس رارداد ه ه ق ا ک از آنج
روزه است اين اقدام شرکت  ٢٩کارگران اين شرکت 

ه   ه منزل ان    ب وای پاي ت ل دا تح دون سروص راج ب اخ
  سايت اخبار روز: منبع . قرارداد خواهد بود

  ٨٨اسفند  ٣

  

 سوء قصد به منصور اسالو در زندان

ی،    ای اينترنت ايت ه ده در س ر منتشرش اس خب ر اس ب
نبه   فند  ٢روز دوش ال   ٨٨اس الو فع ور اس منص

سنديکاليست و رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران 
د،  رکت واح وس  ش ت محب دان گوهردش ه در زن ک

ه      د قرارگرفت وء قص ورد س رد م لحه س ا اس ت، ب اس
غ موکت     . است ا تي سوء قصد کننده که از پشت سر ب

رده    ه ک الو حمل ه اس ری ب پاه     ب ابق س و س ک عض ي
پاسداران است که اکنون به جرم کشتن همسرش در    

ه     . زندان به سر می برد انلو ب ر، اس ن خب بر اساس اي
ه ع متوج د موق ام ش رد را ناک ن ف د اي وء قص ه و س
ه        . گذاشته است الو را ب ار اس د ب ز چن بال ني رد ق اين ف

رده است  د ک رگ تهدي ه منصور  . م وء قصد ب ا س م

اقی    ه اتف اسالو را محکوم می کنيم و مسئوليت هرگون
ت    ه دول تقيما متوج رای او را مس ت ب ن دس از اي

  .جمهوری اسالمی می دانيم

  ٨٨اسفند  ٣

  

  

 و فروکش مبارزات کارگران برق مکزيک  احتاديه کارگری

از جمله آموزش های احزاب اردوگاه شوروی سابق 
برای کارگران دنيا يکی هم تعيين رنگ سنديکاها 

هر چه سنديکا . سنديکاهای سرخ، زرد و سياه: بود 
به اردوگاه سرمايه داری دولتی شوروی و قطب 
شرقی سرمايه نزديک تر بود سرخ تر معرفی می 

برعکس، هر اندازه که در قطب رقيب منحل  شد و،
خصلت . تر بود زردتر يا سياه تر به حساب می آمد

گروه نخست به توده کارگران عضو آن ها اين 

شانس را می داد که به سرمايه داران، انحصارات و 
کنسرن های غربی يا کًال اجزای قطب غيرشرقی 
سرمايه فشار بيشتری وارد سازند، بی آن که از 

اين خصلت با همه . رچوب رفرميسم خارج شوندچها
رنگ باختگی و فرسايش سال های پس از جنگ 

هنوز . سرد بعضًا هنوزهم در جاهايی حفظ شده است
هم اتحاديه هايی وجود دارند که وقتی پای سرمايه 

چاشنی مجادالت  داران طيف قطب غربی به ميان آيد

ی رفرميستی خود با صاحبان سرمايه را افزايش م
اين بخش از اتحاديه ها از يکسو راحت تر و . دهند

سهل تر توده های کارگر را فريب می دهند و، از 
سوی ديگر، چند گامی هم با مبارزات کارگران 
همراهی نشان می دهند و صد البته که به هر حال 
هيچ بارقه ای از هيچ نوع رويکرد واقعی 

  . ضدسرمايه داری از وجودشان ساطع نمی شود
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از جمله )  SME( حاديه برق کاران مکزيک ات
 ۵. بقايای متالشی و مضمحل همين اتحاديه ها است

ماه پيش زمانی که دولت مکزيک هنگام تازش موج 
را  Luz y Fuerza بحران، کارخانه عظيم برق

کارگر اين شرکت را بيکار کرد،  ۴۴٠٠٠تعطيل و 
آتش خشم توده های کارگر اخراجی از همه سو شعله 

کارگران تصميم به مقاومت گرفتند و از همه . ور شد
صدها هزار کارگر . همزنجيران کمک خواستند

مبارز خيابان های شهر مکزيکو را به تصرف 
خويش درآوردند و خروش رعدآسای اعتراض خود 

دولت سرمايه . را بر سقف آسمان سرمايه کوبيدند
و نيروی سرکوب داشت برای  داری هر چه از پليس

. کارگران وارد ميدان کرد ومارکردن مبارزهتار
هم )  SME( جنگ مغلوبه شد و در آن روز اتحاديه 

. با ژست مبارزه جويی زيادی وارد ميدان گرديد
متوليان اتحاديه با صدايی عاريتی و الفاظی 
کاريکاتوری فرياد زدند که با تمامی توان خويش در 

عطيل مقابل اراده دولت خواهند ايستاد و خيال ت
. کارخانه را از سر دولتمران خارج خواهند ساخت

ماه از آن تاريخ می گذرد و اتحاديه برق  ۵اکنون 
کاران در کارنامه خود جز سازش و مماشات با 

سرمايه و دولت سرمايه داری هيچ چيز برای 
اتحاديه در طول اين مدت . عرضه در جيب ندارد

يسم بدون کم و کاست همان راهی را رفت که رفرم
: اتحاديه ای تاريخًا و در همه جای جهان رفته است 

رجوع به قانون سرمايه و بی اعتنايی به مبارزه 
طبقاتی کارگران، جلوگيری از اعمال قدرت متحد 
کارگران عليه سرمايه و درنهايت دادن فرصت کافی 
به دولت و سرمايه داران که هر باليی را می 

تحاديه مسير ا. خواهند بر سر کارگران بياورند
اعتراض کارگران را به درون داالن های تاريک 
بيدادگاه های سرمايه حفاری کرد و از کارگران 
خواست تا منتظر صدور حکم قاضيان نظام بردگی 

بخش . مزدی عليه اين نظام و به سود کارگران باشند
ديگری از تالش رؤسای اتحاديه اين بود که همچون 

دخيل در آستان سازمان  همه کاهنان قبيله خود بساط
طومار انتظار و اميد ده ها  جهانی کار پهن کند و

هزار کارگر مبارز برق را بر ديوار کعبه تزوير و 
. و تحميق و تخدير سرمايه آويزان سازد دروغ

اتحاديه در هيچ کجا دست به کار تالش برای 
همبستگی کارگران مراکز کار در نقاط مختلف 

و به وجود  Luz y Fuerza کشور با کارگران

آوردن امکان اعمال قدرت متحد و سازمان يافته آنان 
عليه سرمايه نشد، چيزی که البته در ظرفيت هيچ 

 ۴۴٠٠٠. نبوده و نيست SMEاتحاديه ای از جمله 
کارگر برق مکزيک اکنون هر نوع افق پيروزی را 

آنان که هنگام تعطيل . در برابر خود کور می بينند
ست در دست صدها هزار توده همزنجير کارخانه د

می توانستند کوه عظيم قدرت طبقاتی خود را بر سر 
سرمايه و دولت سرمايه داری خراب کنند اينک به 

اتحاديه ای که  -  SMEيمن سازشکاری های 
کارگران روزی چشم توهم به سرخ بودنش دوخته 

فروماندگی و سردرگمی سقوط  به ورطه - بودند
ين همه، درهای مبارزه هنوز بر روی با ا. کرده اند

بسيار جدی به » چهار تکبير«. کارگران باز است
هر نوع اميد به رفرميسم اتحاديه ای، رفتن به سراغ 
همزنجيران خود در سراسر مکزيکو و مکزيک، 
افراشتن پرچم مطالبات ضدسرمايه داری، سازمان 
دادن قدرت طبقاتی خود و تدارک اعمال اين قدرت 

ايه تنها راهی است که کارگران بايد و می بر سرم
  . توانند پيش گيرند

  ٢٠١٠فوريه 

  

 تظاهرات اعرتاضی کارگران صنايع خمابرات راه دور

کارگران صنايع مخابرات راه دور بازهم مدت 
. هاست که مورد غضب سرمايه قرار گرفته اند

به تحمل فاجعه  کارگر در دادگاه شرع سرمايه ۶٠٠
فقر و گرسنگی و آوارگی و حقارت بارترين اشکال 

ماه متوالی  ١٣سرمايه داران . و ذلت محکوم شده اند
و همه راه های  دستمزدهای آنان را مصادره کرده
سال  ٣سرمايه . معيشت را بر آنان سد نموده اند

است که با کارگران اين شرکت عين همين رفتار را 
ار سال است که همه دار و ند ٣دارد و کارگران نيز 

اعتراض خود را به تشکيل اجتماع و راه انداختن 
تظاهرات اعتراضی چند صد نفری محدود ساخته 

سال مدام بی نتيجه بودن اين  ٣آنان در طول اين . اند
مثل بسياری از . نوع اعتراض را تجربه کرده اند

همزنجيران ديگر خود می دانند که اين سطح مبارزه 
يگری هم در پيش اما آنان راه د. عالج درد نيست

راهی که وجود دارد اما . روی خود نمی بينند
نياز به . پيمودنش هزينه های سنگين می خواهد

اتحاد، آگاهی، برنامه ريزی، رفتن به سراغ 
کارگران ديگر در کارخانه ها و مراکز کار ديگر، 
تالش برای جلب همبستگی و وحدت، سازماندهی 

در مقابل قدرت متحد و به صف کشيدن اين قدرت 
کارگران . سرمايه داران و دولت سرمايه داری دارد

سال هزينه ای بسيار سهمگين تر از  ٣در طول اين 
هزينه های همه اين کارها پرداخت کرده اند، اما از 
سر بی افقی و استيصال و ضعف همچنان بر ادامه 

يک . همان کارهای بی حاصل اصرار می ورزند
اين وضعيت هيچ  بدون خروج از. چيز روشن است

اميدی به هيچ ميزانی از موفقيت در پيش روی 
يک نکته ديگر هم به همين اندازه . کارگران نيست

باالخره بايد اين برون رفت : شفاف و عريان است 
  . را آغاز کرد

  ٨٨اسفند  ٣

  

 پنج سال دوندگی برای دستمزدهای معوقه

سال پيش کارخانه  ۵سرمايه دار کارخانه سازمايه 
تعطيل کرد و دنبال سرمايه گذاری های ديگر را 
او کارگران شرکت را در سرگردانی مطلق به . رفت

ماه ها حقوق معوقه آنان را . حال خود رها ساخت
نپرداخت و هيچ گواهی يا مدرک و مجوزی برای 
رجوع کارگران به اداره تأمين اجتماعی و تالش 
 برای گرفتن مبلغ ناچيز بيمه بيکاری يا نوع اين

کارگران خود را در . کارها در اختيارشان قرار نداد
مصادره دستمزدهای . دنيايی از بدبختی اسير يافتند

معوقه همراه با از بين رفتن هر نوع اميد به اشتغال 
هيچ . بعدی سنگين ترين فشارها را بر آنان وارد کرد

دست به دامان . راهی نبود جز اين که تالش کنند
هر روز در جايی زبان به  .نهادهای دولتی شدند

اعتراض گشودند و سرانجام مراجع ذيربط را متقاعد 
کردند که کارخانه را بفروشند و مطالبات کارگران 

سال از آن تاريخ می گذرد  ۵اکنون . را پرداخت کنند
آنان که . و هنوز هم از فروش کارخانه خبری نيست

قرار است کارخانه را بفروشند همگی عمله و اکره 

سال بر سر راه  ۵همگی در اين . مايه دارانندسر
فروش شرکت سنگ اندازی کرده اند و همه اين 
کارها را انجام داده اند تا هيچ ريالی به کارگران 
پرداخت نشود، تا کل مطالبات کارگران به سرمايه 
ها و سودهای ديگر صاحب سرمايه اضافه شود، تا 
ايه آنان هم سهم خود را به صورت رشوه از سرم

   آژانس ايران خبر: منبع. دار دريافت دارند

  ٨٨اسفند  ٣
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 اعتصاب خلبانان لوفت هانزای آملان

خلبان لوفت هانزای آلمان ار  ٤٥٠٠اعتصاب 
شنبه به مدت  ٥دوشنبه گذشته آغاز شد و قرار بود تا 

دو سوم پروازهای . چهار روز ادامه داشته باشد
هزار  ١٥٠لوفت هانزا خط خورده اند و روزانه 

... مسافر در مونيخ، هامبورگ، برلين، برمن و 
فوريه  ٢٢شنبه  ٢امروز . امکان پرواز نمی يابند 

پرواز لوفت هانزا و يک سوم پروازهای  ٨٠٠حدود 
نماينده خلبانان می . جرمن وينگز انجام نمی شود

از سال . گويد ما امکان انتخاب ديگری نداشتيم
تار کار در مذاکره با کنسرن روی مساله ساخ ٢٠٠٤

خلبانان . و بحث هستيم و هنوز به نتيجه نرسيده ايم
٪ اضافه دستمزد و امنيت شغلی هستند  ٤/٦خواهان 

زيرا کنسرن لوفت هانزا دائما خطوط هواپيمايی 
ديگر را می خرد از جمله خطوط هواپيمايی اروپای 
شرقی و احتمال انتقال پروازهای خارجی به آن ها 

بانان اين خطوط نسبت به لوفت هانزا خل. زياد است
حقوق و مزايايی پايين تری دارند و اين سبب تزلزل 

شايد پايين  .امنيت شغلی و کاهش دستمزدها می شود
نسبت به قبل نيز تحت تاثير  بودن اين اضافه دستمزد

اين پديده باشد اما کارفرما حاضر به قبول آن نشده 
به همکاران سخنگوی خلبانان می گويد ما . است

خود در بنکو مونيخ و نوکيای بوخوم نگاه می کنيم 
  . که چه سريع کارشان را از دست دادند

در مقابل اتحاد خلبانان برای خواسته هايشان، 
کارفرما سعی می کند مسافران را تحت تاثير قرار 
دهد و آن ها را در مقابل خلبانان قرار دهد به همين 

ابر مشتری هايش سبب از مسئوليت کنسرن در بر
اما درد اصلی اش جای ديگری . صحبت می کند

يک اعتصاب : است که با اين گفته سر باز می کند
 ١٠٠چهار روزه قابل قبول نيست زيرا حداقل 
در اين . ميليون يورو ضرر و زيان به بار می آورد

تقابل لوفت هانزا تنها نيست بلکه سايرين نيز به 
ن فدرال صنايع رئيس انجم. کمکش شتافته اند

اعتصاب را مورد انتقاد قرار می دهد و مخالفت 
خود را با اعتصاب به طور کلی بيان می کند و می 

يک اعتصاب بر جوانه های ظريف ثبات : گويد
اين . اقتصادی بعد از بحران تاثير می گذارد

اعتصاب به يک کارفرمای خاص محدود نمی ماند 
قتصاد آلمان بلکه صادرات و بخش قابل توجهی از ا

رئيس انجمن صنعت گردشگری . را متاثر می کند
نيز با انتقاد از اعتصاب خلبانان سعی می کند آن ها 
: را در مقابل ساير شاغالن قرار دهد و می گويد

خلبانان لوفت هانزا از حقوق و مزايای بااليی 
برخوردارند که به ندرت در مشاغل ديگر وجود 

ريت خلبانان از دوشنبه با اين حال بازهم اکث. دارد
. بخشی از مملکت را می خواهند از کار بيندازند

لوفت هانزا که از حاميانش قوت قلب گرفته کار را 
و به دادگاه کار فرانکفورت شکايت  به دادگاه کشانده

برده است تا از طريق قانونی اعتصاب رامتوقف 
  . کند

مساله مهم در اين اعتصاب که بايد می تواند مورد 
توجه کارگران قرار گيرد اول اين است که سرمايه 
تنها زبان سود و زيان را می فهمد و اگر سرچشمه 
سودهايش مورد تهديد و تحديد قرار گيرد مجبور به 

يعنی ضرر و . گوش کردن حرف کارگران می شود
زيان برايش مرگ است پس بايد ازاين حربه استفاده 

دوم اين که . ادکرد نه اين که خود را در خطر قرار د
همراهی و اتحاد تمام کارکنان و کارگران بخش 
اعتصابی با هم حربه ای است که کميت کارفرما را 
لنگ می کند و او نمی تواند از اعتصاب شکنی 
استفاده کند يا استفاده ازاين حربه نمی تواند به خوبی 
کارساز باشد، چنان که لوفت هانزا نيز سعی کرده 

شرکت های هواپيمايی ديگر در است با اجاره از 
نتيجه . مقابل اعتصابيون بايستد اما موفق نبوده است

مذاکرات و هم پاسخ دادگاه به شکايت لوفت هانزا 
  .عصر امروز مشخص خواهد شد

  ٢٠١٠فوريه  ٢٢

  

 جتمع اعرتاضی کارگران الستيک الربز

ن بسياری از ، همچودر کارخانه الستيک البرز
ر ايران، برای گرفتن هر ريال کارخانه های ديگ

دستمزد بايد زنجيره عظيم و طويلی از همه کارها، 
قبل از هر . مبارزات و جنگ و ستيزها را انجام داد

چيز بايد چند ماه متوالی بدون هيچ دستمزدی کار 
مايه برای سرمايه داران ی سود و سربايد دنياي. دکر

ت و حقارت و ذل توليد کرد و بدترين شکل گرسنگی
و درد کشنده شکم خالی فرزندان  ناشی از بدهکاری

در طول اين چند ماه بايد هر روز . را تحمل کرد
عليه تعويق دستمزدها دست به اعتراض زد و در 
کنار روزانه کار طويل المدت فرساينده، ساعاتی را 

در . هم به اعتراض و شکايت و فرياد اختصاص داد
ارهای سهمگين ادامه اين اعتراضات و به موازات ک

و شاق روزانه بايد هر ماه چندين بار در مقابل 
ژاد و نوع نهادهای دولتی سرمايه و گاه کاخ احمدی ن

 بسياری وقت ها بايد راه .اين ها دست به تحصن زد
باال  صدای اعتراض خود را تا عرش بندان کرد و

در مواردی بايد خطر دستگيری و اسارت و . برد
های سرمايه در شکنجه گاه ماندن روزهای طوالنی 

در اين کارخانه بايد کل اين  .را هم به جان خريد
کارها را انجام داد و بدون انقطاع کار کرد و 
استثمار شد تا شايد پس از ما ه ها باالخره حقوق يک 

 ٣کارگران الستيک البرز حدود . ماه را دريافت کرد
انجام می  تمامی اين کارها را مدام سال است که

عيدی  آنان در روزهای اخير برای دريافت. ددهن
در . دندکر امسال نيز همين رشته کارها را دنبال

بهمن برای چند ساعت در پشت  ٢٨روز چهارشنبه 
جتماع کردند و شرکت اديوار نرده های بلند 
موقع بخشی از دستمزدهای ناچيز خواستار پرداخت ب

که سرمايه  همان بخش از دستمزد محقر ،خود شدند
  . ندمی گوي» عيدی« به آنداران و دولت آن ها 

  ٨٨اسفند  ٢

  

کارگر کارخانه های توليد جتهيزات برقی بيکار  ٢٠٠٠حدود 
 شدند

چند روز پيش شماری از رسانه های سرمايه از 
هزار کارگر  ٩٠٠خطر قريب الوقوع بيکاری 

اين . کارخانه های توليد تجهيزات برقی سخن راندند
پس از انتشار هر چند نه در خبر در همان روز 

مقياس کامل اما در سطحی چشمگير جامه عمل 
سه واحد صنعتی از جمع اين کارخانه ها . پوشيد

نفر از کارگران خود را  ٢٠٠٠تا  ١۵٠٠حدود 
گونه که  همان ،علت بيکارسازی ها. اخراج کردند

، تصريح شده بود، بحران اقتصادی جاریقبًال نيز 
و به افالس دولت سرمايه وضعيت مالی وخيم و ر

داری، امتناع اين دولت از پرداخت مطالبات 
صاحبان شرکت ها، کاهش بسيار فاحش ميزان توليد 

در همه اين کارخانه ها و نوع اين مشکالت بوده 
سرمايه داران مالک تمامی اين واحدها می . است

د کرده اند به سال هر چه تولي ٣گويند که در طول 
اما بهای اين توليدات را نگرفته اند  دولت فروخته اند

اين سرمايه داران . ندالجرم قادر به ادامه کار نيست و
صنعت اضافه می کنند که چشم انداز در همان حال 
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 .بسيار تيره است يندهبرای روزهای آ برق کشور
ا شتاب حداکثر به پيش خواهد اوًال بيکارسازی ها ب

. شوندهزار کارگر بيکار می  ٩٠٠ود حد تاخت و
ز وزارت نيرو و نفت توليد تجهيزات مورد نيا ثانيًا
کار برق رسانی در سطح شهرها و  .دخواهد شن

خاموشی  .تجاری دشوار خواهد شدمراکز صنعتی و 
ست و اگر تا امروز شروع ا های گسترده در راه

تعطيل شدن مستمر  فقط يک دليل دارد و آن هم نشده
فی در صنايع کارخانه ها و کاهش ميزان برق مصر

صاحبان سرمايه . و مراکز اقتصادی کشور است
اضافه می کنند که با همه اين ها سريع تر از آنچه 
فکر شود تأثير کاهش شديد يا توقف توليد تجهيزات 

موشی ها در سطحی برقی آشکار می شود و خا
هم ، خاموشی هايی که بازشد دوسيع شروع خواه

ن در ه آلونک های نمور کارگرايکراست يق
حواشی شهرها را حلبی آباد های ها و حصيرآباد

   .خواهد گرفت

   ٨٨اسفند  ٢

  

 و مالک کارهای سخت» سازمان تأمين اجتماعی«

سازمان «تل عظيم مالی و صنعتی موسوم به کار
ه است کرداز مدت ها پيش اعالم  »تأمين اجتماعی

ای که کار رانندگان شرکت واحد در زمره کاره
ماجرا از اين قرار است  .يستن سخت و زيان آور

اين شرکت در  قديمی از رانندگان یکه شمار زياد
اين . سنين بازنشستگی پيش از موعد قرار گرفته اند

کارگران سال های طوالنی است که از بام تا شام در 
شهر  يک و ماالمال از مخاطراتخيابان های پرتراف

هر روز . دشونان کار می کنند و استثمار می تهر
ای به نقطه ديگر شهر هزاران انسان را از نقطه 

هزاران کارگر را به سر کار می . ندکنمنتقل می 
می ران کارگر ديگر را از سر کار بازبرند و هزا

کننده و  با هر لحظه کار خويش گامی تعيين. گردانند
ی و يط ارزش افزايمهم در بازتوليد کل شرا

توليد د می دارند و در رونسودآوری سرمايه ها بر
ن همه همزنجيران همچودنيای سود سرمايه داران 

 آنان در جريان ايفای اين نقش. سهيم هستندخويش 
دها خطر محتمل جانی تحمل می لحظه به لحظه ص

ليت حفظ جان صدها انسان را با کار شاق ئومس .کنند

خويش و با گذاشتن مايه از جان خود به عهده می 
در معرض بيشترين جسم و جان خود خود را . گيرند

فرسايش ها و فرسودن ها قرار می دهند تا روند 
توليد و بازتوليد کهکشان سودها و سرمايه های 

رانندگان . سرمايه داران را از اختالل باز دارند
شرکت واحد در طول سال های متمادی همه اين 

را  مرارت ها و فرسودن ها و مستهلک شدن ها
ط سنی کهولت باری يتحمل کرده اند و اينک در شرا

. ندارند که هيچ رمقی برای تداوم کار قرار گرفته اند
آنان در دل اين وضع وخيم جسمی و روحی 

از موعد هستند و بر خواستار بازنشستگی پيش 
تی همين حو  قانون کار نظام سرمايه داری اساس

قانون کار دولت  عنیسند سالخی بردگان مزدی ي
حق بازنشسته شوند و اسالمی سرمايه حق دارند که 
. برخوردار باشندهم  دارند که از کل دستمزد

 بزرگ شمارمين اجتماعی که خود درسازمان تأ
کارتل های مالی و صنعتی کشور است و  ترين

صدها واحد صنعتی و تجاری بزرگ و متوسط را 
در مالکيت مستقيم خود دارد، سازمانی که ده ها 

ار می کند، هزار کارگر را به طور مستقيم استثم
سازمانی که طول و عرض سرمايه هايش هر روز 
 یعظيم تر و طويل تر می گردد، آری چنين سازمان

تأمين اجتماعی « در نقش وارونه و دروغين 
بازنشستگی پيش از از قبول تقاضای » کارگران

سرمايه داران دولتی . رانندگان سر باز می زندموعد 
ی کارگران مالک اين تراست عظيم در پاسخ تقاضا

دگی اتوبوس های راننده اعالم می کنند که کار رانن
کارهای زيان آور نيست و  شمارشرکت واحد در 

رانندگان اين شرکت حق استفاده از بازنشستگی پيش 
علت سر باز روشن است که  .از موعد را ندارند

از قبول تقاضای  سازمان تأمين اجتماعیزدن 
حقوق بازنشستگی  رانندگان اين است که می خواهد

آن ها بر کوه کارگران را به جای پرداخت به 
  . خود بيفزايد سرمايه های

  ٨٨اسفند  ٢

  

 تظاهرات اعرتاضی کارگران ريسندگی و بافندگی کاشان

سرمايه داران مالک کارخانه ريسندگی و بافندگی 
کارگران شرکت را  ماه ١٢کاشان کل دستمزدهای 

اسفند سال پيش تا کارگران از . دمصادره کرده ان
سال نو در راه است هيچ ريالی دستمزد  کنون که

 ،در تمامی اين مدت کار کرده آنان. نگرفته اند
و برای سرمايه داران سود توليد کرده  استثمار شده

در آتش  هايشانخانواده  وخود  اند و همزمان
. سوخته اند و زجر کشيده اند گرسنگی و فقر

د شکايت سر داده اند، به کارگران در همه جا فريا
ده اند، بارها دست کرسرمايه رجوع همه نهادهای 

کجا به تشکيل تجمعات اعتراضی زده اند اما در هيچ 
منطق سرمايه داران . اند نگرفتههيچ پاسخ موافقی 

در مصادره دستنمزدها اين است که وقتی می توانند 
اين کار را انجام دهند، وقتی که کل قدرت سرکوب 

يه از پليس و سپاه و بسيج و ارتش و لباس سرما
جمعه ها و ده ها نهاد امام و منابر وعظ  ها شخصی

ديگر از اين اقدام آنان دفاع می کند، وقتی که 
کارگران دست به کار سازماندهی قدرت خويش و 

ه چيز اعمال اين قدرت نيستند، در يک کالم وقتی هم
ن توازن قوا به زيا بر وفق مراد آنان است و

چرا دستمزدها را مصادره نکنند و  ،است گرانکار
ماه و بيشتر و شايد چند سال  ١٢چرا اين کار را 

بنابراين، تا زمانی که در جنبش . انجام ندهند
هم کارگری بر اين پاشنه می چرخد سرمايه داران 

اگر  .به مصادره دستمزدها ادامه خواهند داد همچنان
زدهای معوقه خود کارگران واقعا می خواهند دستم

ن در را روی پاشنه ديگری بايد اي را بگيرند
  .بچرخانند

  ٨٨اسفند  ٢

  

 اخراج کارگران به دليل اعرتاض و اعتصاب

ماه سال جاری در روزنامه ها و سايت ها و  در دی
از جمله سايت و خبرنامه اينترنتی کميته هماهنگی 

ه کارگران برای ايجاد تشکل کارگری خوانديم ک
ز متوالی چرخ کار رو ٣ن حياگستران اسپادشرکت ا

کارگران خواستار تحقق . داشتندرا از چرخش باز
مطالبات خود بودند و به دنبال روزها اعتراض و 

جام تصميم به نعدم دريافت پاسخ مساعد سرا
ن از واحدهای ران اسپاداحياء گست. اعتصاب گرفتند

حمل و نقل شرکت عظيم ذوب آهن است و امور 
کارگران اين . ن شرکت را انجام می دهدريلی اي

واحد بزرگ حمل و نقل عمومًا به صورت پيمانی و 
طی بسيار سخت يدهای کوتاه مدت در شرابا قراردا
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ید    س ز  ود را  آ ی  ی رو ماس با ما  ال یدای  س ز  ود را  آ ی  ی رو ماس با ما  ال یدای  س ز  ود را  آ ی  ی رو ماس با ما  ال    :::ای 
khbitkzs@gmail.com 

سرمايه داران و . و جانفرسا استثمار می شوند
عوامل سرمايه در روزهای اعتصاب شبکه 

ی يو پليسی وسيع و مخوفی برای شناساجاسوسی 
ران را سخت آنان کارگ. رتيب دادندکارگران فعال ت

ن اعتصاب را در ليست سياه زير نظر گرفتند و فعاال
دادها رسرمايه داران در پايان مدت قرا. قرار دادند

شرکت احياگستران کارگر  ٢۵از تمديد قرارداد 
کارگر را به  ٢۵دند و تمامی اين سر باز زاسپادن 

ج ه جنايات سرمايه از کار اخراجرم اعتراض علي
  . دندکر

 ٨٨اسفند  ٢
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

اق مرگ و نيستی را    ده 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 در يک  . ن
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 . ده استورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمان
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

  .زه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودها و قطع شريان های حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبار

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 گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نت ا باي ين ج ارگری را در هم ه اگر    . يجه نرسيدن اين همه مبارزه ک پيداست ک

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

ه سطح      ارف کارگران در بخشی از جهان و دوممتع ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در    به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .ری طبقه کارگر استدرگرو تبديل آن ها به پرچم واحد و سراس -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است 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
 ايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای  مطالبه کارگران از سرم. به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

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

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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به ) »توليد ناخالص داخلی«(ه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند حداقل دستمزد ماهان - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

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

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -١٠
   .در تمام سطوح بايد رايگان شودآموزش و پرورش  -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
  .ر کامل ملغی شودسال بايد به طو ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . 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 -  
  .ن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شودهر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط ز -  
  . 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  -  
هدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، م -  

   .های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شود
دی تجمع و ، آزاتمام 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
  .ايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
  



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما

 

١٣ 
  ١٣٨٨ اسفند ٧جمعه     ٩٥شمارٔه مسلسل   ٤٨سال دوم ـ شمارٔه  

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
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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 
روز شده و طور روزمره به 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  
يت کميته مراجعه کرده و آدرس برای اشتراک اين خبرنامه به سا
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


