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 منت هنايی -منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران 

يع    اد وس ه روز ابع ارگران روز ب ه سطح معيشت ک رمايه داری ب ام س وم نظ هج
ده می شوند       اق مرگ و نيستی ران . تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

يم و، درسوی ديگر، شاهد         روت را می بين در يک سوی جامعه، انباشت عظيم ث
ترش ابقه    گس ی س وحش در مقياسی ب وقی و سرکوب و ت ی حق ر و فالکت و ب فق
ه         . هستيم ديل شده ک اری تب اک و مرگب ان ورطه هولن ه چن شکاف طبقاتی اکنون ب

ته           اقی نگذاش ا سرمايه داری ب دگی ب برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زن
رده است و خودکر   . است ده اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل ک

ايی        . را تدبير نيست  ه شاهد تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيم روزی نيست ک
بش سياسی         . کارگری نباشيم ه صورت گسترده در جن ارگران ب ن، ک ر اي افزون ب

ات       ال انتخاب ه دنب ه ب آغازشده   ١٣٨٨خرداد   ٢٢جاری عليه جمهوری اسالمی ک
  .است، فعاالنه شرکت دارند

ه رغم شرکت وسيع      ه و ب ده و نامتشکل     - با اين هم د پراکن ارگران در   -هرچن ک
و با آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند،  جنبش جاری

رد         رچم سراسری و ضدسرمايه داری واحد گ ر يک پ مبارزات آنان هنوز به زي
ده است درت متشکل و . نيام ری ق ت های عدم شکل گي رين عل م ت و يکی از مه

ارگری را    سراسری طبقه کارگ ارزه ک ه مب ر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين هم
پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و . در همين جا بايد جست

ه       محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی و سراسری ارگران ب د ک ا نياب واحد ارتق
رد  رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود راه به جايی نخوا  د ب ام اول  . هن گ

ارگران برافراشتن       ه سطح معيشت ک برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمايه ب
ه ای و ضدسرمايه داری         ات پاي ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب يک پرچم ي

ت  ارگر اس ه ک ه دو     .طبق ور ب ن منش ارگران در اي ات ک ودن مطالب ه ای ب پاي
ازل  : معناست  ران نسبت     نخست به معنای سطح ابتدايی و ن ارگران اي ات ک مطالب

ان سرمايه داری و دوم   ا     به حقوق متعارف کارگران در بخشی از جه ن معن ه اي ب
ران را تشکيل         ارگر اي ه ک ته های طبق داقل خواس که اين مطالبات صرفا کف و ح

  .می دهند

ات خود را از چه      ارگران مطالب اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که ک
مطالبه کارگران از سرمايه   نفس طرح. چه رويکردی مطرح می کنند زاويه و با

ار و        ه سرمايه سرمايه داران حاصل ک داران و دولت آن ها به معنای آن است ک
ز نيست     . توليد کارگران است يچ چي مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ه

ا در ازای آن  برای سرمايه داران انجام داد که مگر از بابت کاراضافی ای ه اند ام
بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه   .هيچ چيز نگرفته اند

ار            ين ک ات را از محل هم ن مطالب د اي ان باي ه آن د ک داران و دولت آن ها می گوين
د رآورده کنن ده ب ه . پرداخت نش ارزه خودانگيخت ان مب ارگران درهم ان، ک دين س ب

ند    خويش نظم سرمايه را  د بکش ند و باي ارگر در لحظه لحظه    . به چالش می کش ک
د      ان می کن زندگی خود به گونه های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بي

ام       د تم ا ديگری بخورد؟ چرا باي ه را من     که چرا بايد من کار کنم ام روت جامع ث
ه ای است زاوي توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بهره باشم؟ اين همان رويکرد و

دوين    ای آن ت که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبن
ران در گرو      .کرده ايم ارگر اي ه ک ما بر اين باوريم که تحقق مطالبات پايه ای طبق

ارزه متشکل     ه مب ارتقای اين رويکرد خودانگيخته سرمايه ستيز به افق خودآگاهان
ا،    . ی کار مزدی استو شورايی طبقه کارگر برای الغا ه نظر م از سوی ديگر، ب

ا       ه آن ه تيابی ب رای دس ارگر ب ه ک بش طبق ارزه جن ه ای و مب ات پاي رح مطالب ط

ه     صرفا با هدف افزايش توان مادی و فکری کارگران برای جامه عمل پوشيدن ب
  .اين افق انجام می گيرد

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

شدن کامل حکومت ) غيردينی(جدايی کامل دين از حکومت به معنای سکوالر -١
  و درنظرگرفتن دين به عنوان امر خصوصی افراد

برخورداری بی قيد وشرط تمام افراد جامعه از آزادی های سياسی از قبيل  - ٢
آزادی عقيده، بيان، مطبوعات، تشکل، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و راه 

  و نهادينه شدن تمام اين آزادی هاپيمايی 

آزادی بی قيد و شرط تمام زندانيان سياسی، ممنوعيت هرگونه شکنجه اعم از   -٣
ا       ه خود ي راف علي ه اعت جسمی و روحی برای درهم شکستن و واداشتن متهمان ب

  و انحالل تمام نهادهای سرکوب ديگری،

کوالر، ممنوعيت تعميم ابتنای تمام امور قضايی بر موازين حقوقی مدرن و س - ٤
مفهوم جرم به فعاليت های سياسی و مطبوعاتی، انحالل دادگاه های ويژه، علنی 
بودن محاکمات با حضور هيئت منصفه، انتخاب آزادانه وکيل دلخواه و رايگان 

  بودن امور دادرسی

  الغای مجازات اعدام - ٥

   :خواست بايد  برای تحقق اين. الغای هرگونه تبعيض جنسيتی در مورد زنان - ٦

زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار، قوانين مربوط به خانواده وقوانين  -  
   .کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند

هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، پوشش و روابط زن و مرد يا  -  
  .دختر و پسر ممنوع شود

ايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان ازدواج يا جد -  
  . آنان صورت گيرد

  .سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  

حق زن بر بدن خويش شامل حق تصميم گيری در مورد رابطه جنسی،  -  
  .بارداری، سقط جنين يا عقيم سازی به رسميت شناخته شود

ی از ميان برود، اما تا آن زمان به زنان خانه دار دستمزدی معادل کار خانگ -  
  .دستمزد کارگران شاغل پرداخت شود

با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکانات رايگان چون شيرخوارگاه،  -  
   مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به

ت، زمينه اجتماعی شدن صورت گسترده و فراگير در محل های کار و سکون 
   .کارخانگی فراهم شود

با ايجاد خانه های امن دارای امکانات مناسب همراه با آموزش و درمان و  -  
و زندگی مستقل،  پرداخت مستمری کافی تا فراهم شدن امکان اشتغال مناسب

يت زنان خشونت ديده يا درمعرض خشونت و دختران فراری از خانه مورد حما
  . مادی، معنوی و قانونی قرار گيرند

  سال ١٨الغای کار کودکان و نوجوانان زير  - ٧
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به رسميت شناسی حقوق تمام اقليت های قومی ساکن ايران با هدف زمينه  - ٨
سازی برای رفع محروميت آن ها در همه زمينه های سياسی،اقتصادی،اجتماعی 

   و فرهنگی

ناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و برخورداری همه مردم از مسکن م - ٩
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. وسائل خانگی

از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار  -  
   .دارند برای تأمين مسکن مردم استفاده شود

مسکونی جديد  دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای -  
   .برای مردم اختصاص دهد

   بهداشت و دارو و درمان رايگان برای عموم مردم -١٠

   آموزش و پرورش رايگان عمومی در تمام سطوح -١١

   حمل ونقل رايگان برای عموم مردم در سراسر جامعه -١٢

  مهد کودک رايگان برای تمام مردم  -١٣

و معلوالن و فراهم ساختن تمام تسهيالت مراقبت رايگان از همه سالمندان  -١٤
الزم برای جلوگيری از انزوای آنان و استفاده هرچه بهتر از امکانات عمومی 

  جامعه

ايجاد امکانات رفاهی الزم مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن و مراکز  -١٥
  آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی وتفريحی در تمام روستاها 

زد ماهانه کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تعيين حداقل دستم -١٦
  سهم  و اختصاص) »توليد ناخالص داخلی«(توليد کرده اند 

  هرچه بيشتری از اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران  

سال از محل ثروتی که  ١٨پرداخت حقوق ثابت ماهانه به تمام افراد زير  -١٧
  توليد کرده اند کارگران برای جامعه 

برخورداری تمام افراد جامعه از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی،  -١٨
اين حقوق نبايد از حداقل دستمزدکارگران شاغل کمتر . ازکارافتادگی و بيکاری

  .باشد

 الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت  -١٩

ا و سرويس اياب برخورداری همه شاغالن در تمام مراکز کار و توليد ازغذ -٢٠
  و ذهاب رايگان 

پرداخت حقوق تمام شاغالن، بيکاران، بازنشستگان، ازکارافتادگان، زنان  -٢١
  سال قبل از پايان هر ماه ١٨خانه دار و افراد زير 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩خرداد 

 

 يک هفته با کارگران اوزکادی مکزيک

آنچه در زير می آيد گزارشی است ازمسائل کارگران کنسرن الستيک سازی 
سفر . گ دنيا در صنعت الستيک سازی استکنسرن بزر ٥کنتيننتال که يکی از 

همبستگی کارگران کنتيننتال مکزيک به آلمان بهانه ای برای برگزاری جلسات 
آوريل تا  ٢٣متعدد همبستگی کارگری در شهرهای مختلف شمال آلمان بود که از 

در اين جلسات کارگران دو کشور از تجربه ها، . طول کشيد ٢٠١٠مه  ٣٠
ای خود سخن گفتند که می تواند برای کارگران در کشور دستاوردها و شکست ه

کارگران هم چنين با عالقه در تظاهرات ضد . ما نيز شنيدنی و درس آموز باشد
برای ورود به مطلب و جلوگيری از تکرار به . تاسيسات اتمی نيز شرکت کردند

 را که" يک روز بيشتر از کنتيننتال" خوانندگان پيشنهاد می کنم که مطلب 
 -برگردانی خالصه از کتاب انريکه گومز دلگادو کارگر و عضو اتحاديه انقالبی

  . و شورای کارخانه است، بار ديگر بخوانند -آن گونه که خودشان می گويند

آوريل بعد از صبحانه از هانوفر به سمت لونه بورگ حرکت  ٢٣روز جمعه 
نزديک لونه . يمکرديم تا بتوانيم در گردهمايی ضد تاسيسات اتمی شرکت کن

بورگ با کاروانی مواجه شديم که شامل تراکتورها، اتومبيل ها، کاميون ها و 
همه را . جمعيت زيادی از دوچرخه سواران بود که به همان مقصد پيش می رفتند

به شيوه ای زيبا تزيين کرده بودند و خطرات وجود نيروگاه های اتمی، مراکز 
ا روی تخريب محيط زيست و زندگی انسان دفن زباله های اتمی و تاثيرشان ر

آن ها دو . نشان می دادند و خواهان برچيده شدن تاسيسات اتمی در آلمان بودند
روز بود که در راه بودند و کسانی که می خواستند همراهی کنند به آن ها پيوسته 

در ميدان اصلی شهر . از آن ها دور شديم و به سمت شهر حرکت کرديم. بودند
در يک طرف ميدان، سن برای سخنرانان و گروه . زيادی حضور داشتجمعيت 

در سر ديگر ميدان . های موزيک آلترناتيو آماده شده بود و پيام ها خوانده می شد
آشپزخانه برای شرکت کنندگان داير شده بود که غذای گرم و سرد ساده را سرو 

ستند می توانستند پولی می کرد و استفاده از آن برای همه آزاد بود و اگر می خوا
قرار بود فردا در سالگرد . در صندوق کمک که در گوشه ای قرار داشت بيندازند

انفجار نيروگاه چرنويل، تظاهر کنندگان مهمان و اهالی شهر به سمت کرومل که 
در آن يک نيروگاه اتمی بود که مدتی است معلق گذاشته شد و کار نمی کرد 

در برونزبوتل و کرومل و دور نيروگاه کرومل يک بروند و بين نيروگاه اتمی 
زنجير انسانی تشکيل دهند که بنا به اخباری که بعدا دريافت کرديم بسيار باشکوه 

پارچه نوشته های بسياری وجود داشت با . نفر انجام شد ١٥٠.٠٠٠و با شرکت 
بعضی ازاين نوشته ها . نقاشی های کميک، تراکت و اعالميه ها که پخش می شد

،  !"ما حق يک زندگی سالم را داريم" ،!" انرژی اتمی؟ نه ممنون: "را می آورم
ما خواهان " ،!" من می خواهم با شما بدون وجود نيروگاه اتمی جشن بگيرم"

های اتمی بايد  نيروگاه"، !"گاه های اتمی برای هميشه هستيممتوقف ساختن نيرو
نگرانی مردم بسيار  !"وقف شوندنيروگاه های اتمی بايد مت"، !"فورا جمع شوند

با وجود مراعات همه موارد ايمنی ای که در دسترس است مساله دفن . بجاست
يکی ازاين . زباله های اتمی به يکی از معضالت جامعه آلمان تبديل شده است

مراکز دفن که در اعماق زمين است در نزديکی هانوفر قرار دارد و معلوم شده 
منطقه از ميزان معمول باالتر رفته است و ابتال به  است که ميزان تشعشعات

سرطان به ويژه سرطان خون در کودکان افزايش يافته است و همين به بحث 
کليه  ٢٠٢٥قرار قبلی براين بود که تا سال . عمومی جامعه تبديل شده است

نيروگاه های اتمی جمع شود و به جايش انرژی های آلترناتيو از جمله انرژی باد 
جديد ترين نوع انرژی آلترناتيو هفته قبل  -انرژی خورشيدی به کار گرفته شودو 

اين انرژی از تبديل مداوم . در اتريش مورد آزمايش قرار گرفت و پاسخ مثبت داد
آب نمک دار دريا به آب بی نمک و برعکس ايجاد می شود و می تواند تاثير 

ارزان بودن انرژی اتمی و تداوم  اما دولت جديد دوباره زمزمه -مثبتی داشته باشد
البته رد پای کنسرن های بزرگ . را پيش کشيده است ٢٠٥٠استفاده از آن تا سال 

توليد کننده انرژی و منافعی که از آن ها عايد می شود در پس زمينه خود را 
سال هاست که جنبش ضد اتم در آلمان فعال است و هرساله در  .نشان داده است
مخالفان خود را با . ه اتمی تظاهرات گسترده ای صورت می گيردمسير حمل زبال

. زنجير به ريل قطار می بندد و درگيری ها و دستگيری های گسترده رخ می دهد
برای من شرکت در اين اکسيون بسيار مهم بود زيرا آن چه که درمورد انرژی 

ری که آن هسته ای در ايران می گذرد، سرنوشت آتی مردم و کودکان آينده و خط
ها را تهديد می کند و ميلياردها دالر در آمد نفتی ای که به جای آن که صرف 
بهبود زندگی توده های کارگر و زحمتکش شود صرف خريد تجهيزات اتمی می 



ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا

 

٣ 
 ١٣٨٩ خرداد ٧جمعه     ١٠٨شمارٔه مسلسل   ١٠سال سوم ـ شمارٔه  

شود، فقر فزاينده توده ها، از دور خارج شدن تکنولوژی کهنه بدون جايگزينی و 
بحث . دگی دغدغه خاطر من استبيکاری توده ای کارگران، در همه ساعات زن

تنها حقی . نيست و انرژی هسته ای يا نداشتن حق تکامل نيروی اتمی من داشتن
که برای من مطرح است حق داشتن يک زندگی شايسته انسانی بدون استثمار و 

به همين سبب معتقدم بايد از امکانات . بدون تبعيض برای آحاد جامعه است
ژی خورشيدی، انرژی باد و آب و يا آن گونه که از آن موجود ديگر از جمله انر

استفاده از اتم همواره . ها نام برده می شود از انرژی آلترناتيو ديگر استفاده کرد
در حد انرژی اتمی که خود خطر آفرين است محدود نمی ماند و بدنبال آن 

د می وسوسه استفاده از تسليحات اتمی در جنگ قدرت جهان را به نابودی تهدي
به ضرورت  ٢٠٠٥در مقاله ای در سال . کند که مبارزه با آن ضروری می شود

برای مبارزه با خطر استفاده از سالح اتمی که حتی " :اين مساله تاکيد کرده ام
مبارزه ای  - چرنويل را بياد بياوريد –استفاده صلح آميز آن نيز امنيتی ندارد 

اول ممنوعيت ساخت و تحقيق در باره . در دو جهت الزم است جهانی و همزمان
از بين بردن تمام تسليحات اتمی موجود در . بمب های اتمی برای همه ی کشورها

ايجاد يک مرکز جهانی غير وابسته به دولت ها برای تحقيق . جهان بدون استثنا
در باره استفاده صلح آميز از تکنولوژی اتمی در مواردی که امکان ديگری برای 

وجود نباشد و پاسخگو بودن آن نهاد به مردم جهان در برابر وظيفه ای استفاده م
دوم مبارزه ای جهانی برای براندازی سيستمی که عامل . که به عهده گرفته است

عصر   ."*همه بی عدالتی ها، نابرابری ها، جنگ و کشتار و نابسامانی هاست
آن يک مرکز  يک منطقه ييالقی که در" گرده"جمعه لونه بورگ را به مقصد 

فرهنگی برای انجام سمينارها و گردهمايی ها وجود دارد که درسابق محل 
  .اطراق در شکارگاه سلطنتی بود، ترک کرديم

صبح شنبه ابتدا يکی از . شب تنها به معرفی شرکت کنندگان و آشنايی گذشت 
کارگران فولکس واکن در مورد دو مساله، اول بحران در صنعت اتومبيل و 

و  سازی و امنيت اجتماعی و دوم تجربيات اداره جمعی کارخانه ها الستيک
انتقال تجربه و چگونگی همکاری در آينده   همبستگی کارگری در نئوليبراليسم،

در بخش اول مساله اضافه توليد و سرريز آن را مطرح کرد که با . صحبت کرد
به دو نيم ميليارد  وجود آن، چنان که اعالم شد باز می خواهند تعداد اتومبيل را

در مورد نقش اتحاديه ها و همگامی آن ها با کارفرماها و احزاب حاکم . برسانند
در اين سال ها  صحبت شد واين که اتحاديه ها در کاهش غيرقابل باور دستمزدها

از آغاز قرن که حمله مستقيم به امکانات و . با کارفرماها همراهی کرده اند
ه کارگر آغاز شد، اتحاديه ها هيچ کوششی برای دستاوردهای اجتماعی طبق
به همين سبب سرمايه تمام هم خود را بکار برد تا . مقاومت در برابر آن نکردند

کارگران کارخانه های خوب ارکانيزه شده را تحت فشار قرار دهد از جمله آن ها 
يادی را عده ز. اپل بوخوم بود که به دليل مقاومتشان در مقابل کنسرن ايزوله شدند

اخراج کردند بعد کارخانه را به اتريش منتقل کردند و حمايتی از کارگران به 
جديدا قراردادی را برای کاهش دستمزد ها و کاهش تعداد کارگران . عمل نيامد

ترس از اخراج تهديدی بزرگ است زيرا بعد از . ٪ امضا کرده اند١٠بميزان 
شود و سپس کارگران اخراجی به اخراج تنها يک سال بيمه بيکاری پرداخت می 

پرتاپ می شوند که در نتيجه آن اول بايد آنچه را  ٤خيل بيکاران قانون هارتص 
اگر خانه يا ماشينی دارند بفروشند و بخورند . طی مدت کارشان بافته اند پنبه کنند

 ٦االن . تا بعد پول بخورو نميری با کارهای ساعتی يک يورو به آن ها بدهند
در کل بازار کار . ٪ نيروی کار در چنين وضعيتی قرار دارند١٠ر يا ميليون نف

در کارگاه های بزرگ دستمزدها خوب است و آن ها : وضع به اين صورت است
در بخش عمومی بيکاری توده . به بقيه توجهی ندارند و همبستگی نشان نمی دهند

. بار استای وجود دارد و وضعيت کارگران خارجی و کارگران غيرقانونی اسف
و کارهای يک يورويی شد و در  ٢که منجر به پول بيکاری  ٤قانون هارتص 

زمان حکومت ائتالفی احزاب سوسيال دموکرات و سبز ارائه و به تصويب رسيد 
چپ ها سعی  ٢٠٠٣در سال . در آن زمان مورد تاييد اتحاديه ها قرار گرفت

زد ها و ساعات کار خود کردند در شرق آلمان ساعات کار را کاهش دهند و دستم
را با غرب آلمان برابر کنند اما خواسته آن ها بر اثر همراهی اتحاديه با دولت به 

حتی وقتی اتحاديه اعتراضی را سازمان دهی می کند فقط برای . شکست انجاميد
اتحاديه های آلمان از مزدهای پايين . مطرح شدن است و دنبال آن را نمی گيرد

دولت ها سعی می کنند با بين المللی . حمايت کردند و می کننددر اروپا و آلمان 
آلمان در جنگ عراق شرکت می . کردن بحران، با بهانه جنگ به آن غلبه کنند

در پايان . کند و اتحاديه از اين سياست دولت سوسيال دموکرات حمايت می کند
اهش راه حلی که چپ ها ارائه می دادند کاهش راديکال ساعات کار بدون ک

دستمزدها و جهت گيری راديکال اتحاديه ها، و تبديل صنايع به صنايعی که 
توليدات مورد نياز را توليد کنند و در توضيح، اين امر را منوط به طرح های 

اما خبری . اجتماعی می دانستندد و به نقش جنبش های اجتماعی تاکيد می کردند
ه داری در ميان نبود و تا از جنبش ضد سرمايه داری کارگری و امحای سرماي

آن جا که من در بيشتر ارتباطاتم با نيروهای چپ آلمان فهميده ام سوسياليسم برای 
  . شان چيزی شبيه سرمايه داری دولتی بلوک شرق سابق است

مکزيکی ها معتقد بودند که اتحاديه ها و به ويژه اتحاديه درمکزيک فاسد اند و با 
آن ها تشکل خود را اتحاديه انقالبی نام نهاده اند  .حکومت و برعليه کارگران اند

و زمانی که من پرسيدم چرا برای تشکل آلترناتيو خود دوباره نام اتحاديه را که 
بدنام هستند انتخاب کرده ايد و مثال چرا شورا را انتخاب نکرديد کمی شورا برای 

ن را نمی شان تازه بود و گفتند که در مکزيک کسی از آن حرف نمی زند و آ
زمانی که من در مورد اتحاديه و انحراف آن اندکی بعد از تشکيل اش . شناسند

حتی در زمان مارکس بحث کردم و برخورد مارکس را در رابطه با اتحاديه ها 
با اتحاديه متال هانوفر و برخوردش با نظرات السال به عنوان  در مصاحبه اش

ح دادم و درباره اين که اتحاديه ها يکی از موسسان اتحاديه در آلمان را توضي
هدف اصلی مبارزه طبقه کارگر را که امحای سيستم کار مزدی است فراموش 
کرده اند و تنها به موارد کوچک که البته هم بايد به آن پرداخت مشغولند و تاثير 
نظرات السال در انحراف جنبش کارگری و نفش منفی اتحاديه ها در مقاطع 

مان صحبت کردم يکباره جو سنگين شد و به نظرمی آمد که سرنوشت ساز در آل
خوششان نيامده يک غير آلمانی اين بحث ها را پيش کشيده است گرچه خودشان 

به دنبال . هم به عنوان چپ اتحاديه ای اين انتقاد ها را اما نرم تر بيان می کنند 
باشد که من  دقيقه وقت برای صحبت داشته ٥اين جو خواسته شد که تنها هر نفر 

بحث خود را ناتمام گذاشتم اما در پايان بحث با گرفتن يک وقت ديگر نظرات 
انگلس، گرامشی و لنين و نحوه برخورد آن ها با اتحاديه ها را مطرح و دوباره 
به نقش منفی اتحاديه ها در جنبش کارگری و خلع سالح کارگران در مبارزه ضد 

سپس يکی  .تاريخی در آلمان اشاره کردم سرمايه داری با ذکر مثال های ملموس
از کارگران بيکار شده کنتيننتال در هانوفر صحبت کرد و مشکالتی که کارگران 
با آن مواجه اند از جمله عدم امنيت شغلی، کاهش دستمزدها، اخراج ها و انتقال 

دراين بخش من . کار به کشورهای با نيروی کار ارزان را مطرح کرد
د ايران خودرو و کيان تاير و وضعيت کارگران آن ها دادم و توضيحاتی در مور

خواستار همبستگی آن ها با کارگران ايران و ايجاد ارتباط متقابل بينابين شدم که 
در ادامه پابلو کارگر اخراجی کارخانه . کارگران مکزيکی بسيار استقبال کردند

. ه است صحبت کردجنرال تاير سن لوئيز پوتوسی که توسط کنتيننتال خريده شد
رفرم بازار کار را  وی گفت که مشکل کارگران اين جا اين است که دولت پروژه

اين ايده چنان که معمول است . به عنوان راه حل همه مشکالت پيش کشيده است
فشار برکارگران را برای جلب سرمايه گذاری های خارجی بسيار باال برده 

اتحاديه ای  فه مزدی وجود ندارد اماوی توضيح داد که در اين جا تعر. است
داريم که برخالف اتحاديه های مکزيک که فاسدند و در جانب کارفرماها هستند، 
از طرف کارگران انتخاب شده است و با کارگران همراه است و عليه کارفرما و 

هم چنين صندوقی درست کرده که . برای تعيين تعرفه شکايت کرده است
کنند درصدی از حقوق خود را برای کارگران اخراجی می کارگرانی که کار می 

دهند و ما کارگران اخراجی ماهانه با اين پول زندگی می کنيم و با کمک اتحاديه 
انقالبی مان برای حمايت و هم بستگی با کارگران ساير کارخانه ها که در شرايط 

اين کار . مسخت و خطر اخراج قرار دارند يا در اعتصاب هستند، فعاليت می کني
تاثير زيادی بر روحيه کارگران می گذارد و در مقابل فشار کارفرمايان را عليه 



ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا

 

٤ 
 ١٣٨٩ خرداد ٧جمعه     ١٠٨شمارٔه مسلسل   ١٠سال سوم ـ شمارٔه  

. کارگران باال می برد ولی ما از طرف ساير رفقای کارگرمان حمايت می شويم
من با . بدون اين همبستگی کارگری ما قادر به ادامه زندگی و ادامه مبارزه نبوديم

ستگی در ايران نيز ابعاد گسترده ای پيدا می خود فکر می کردم اگر اين همب
کرد، آن هايی که کار می کنند، آن هايی که شرايط بهتر کاری دارند اگر نه 

البته اگر يک صندوق کمک کارگری در بين  - به صورت مالی" ضرورتا
به هر شيوه ديگری از رفقای بيکار خود ، از رفقای  -کارگران بود عالی می شد

از آن هايی که در خطر اخراج قرار دارند، آن هايی که به عدم کارگر اعتصابی، 
حمايت می  پرداخت دستمزدهای خود اعتراض دارند و از رفقای در بند خود

سپس انريکه از . کردند چه نقش مهمی در پيشبرد مبارزات کارگران داشت
کارخانه اوزکادی شروع به صحبت کرد و گفت مساله بحران جهانی يک بحران 

ن است و نبايد دنبال نجات سرمايه داری بود بلکه هدف بايد عليه سرمايه مزم
  . متاسفانه اتحاديه برخالف اين حرکت می کنند و نقش منفی دارند. باشد

صبح روز يکشنبه به نام انتقال تجربه و همبستگی ناميده شده بود و به کارگران 
روسنتو عضو شورای . دمکزيکی اختصاص داشت تا از تجربه خود بگوين

سال مبارزه واعتصاب به تصرف کارگران درآمده ٣کارخانه اوزکادی که پس از 
توضيح داد که شرايط امروز در کارخانه شان که به شکل تعاونی درآمده چگونه 

همه تصميم ها . گفت که تعاونی در دست کارگران و کنترل آن هاست. است
هر ماه يک مجمع . اما با رای مخفی است انتخابات مستقيم. جمعی گرفته می شود

عمومی تشکيل می شود و در آن نتايج توليد و مسايل مالی تعاونی مورد بحث 
کوشش دارند کار ما . از طرف دولت فشار بسياری روی ماست. قرار می گيرد

را خراب و فعاليت ما را متوقف کنند و علتش هم اين است که ساير مراکز 
 .رند و موفقيت ما برای مبارزه آن ها اهميت بسياری داردکارگری چشم به ما دا

بعضی ها آمادگی و اطالعات . تصميم گيری ها توسط کارگران انجام می شود
ما مشاوران خوبی از فعالين . الزم را ندارند اما همه ما در حال يادگيری هستيم

که  مشکالت مالی برای سرمايه گذاری های جديد وجود دارد. کارگری داريم
ميليون  ٧توانستيم  ٢٠٠٩گاهی کار ما را ترمز می کند ولی با وجود اين در سال 

هدف ما از توليد تامين يک زندگی بهتر برای . سرمايه گذاری جديد داشته باشيم
کارخانه ما يکی از موارد در صنايع الستيک سازی است که . کارکنان است

کارگران زن هم اقداماتی انجام  در مورد استخدام. کارگران درآمد خوبی دارند
زن کارگر در بخش توليد و تعدادی ديگر در بخش  ١٥تا  ١٠داديم و اکنون 
چون به هنگام بازنشستگی سطح دستمزد پايين می آيد در فکر اين . اداری داريم

مساله هستيم و بايد ببينيم که چه بايد کرد تا فشار برخانواده های آن ها کمتر شود 
سعی . سعی داريم يک بيمه عمر خوب برای کارگران برقرار کنيم به همين سبب

می کنيم برای کمک به اين امر کارگران جديد را در وهله اول از خانواده های 
کارگرانی که در اعتصاب سه ساله شرکت داشتند انتخاب کنيم و در مرحله بعد 

جهت گيری برای ما مهم است که . از افراد خارج از خود تعاونی تامين کنيم
برابر بودن دستمزد ها خوب است اما گاه افرادی . دموکراتيک خود را حفظ کنيم

پيدا می شوند که شرايط تکنيکی بهتری دارند و دلخور می شوند که دستمزدهای 
آن ها دوران اعتصاب و مصائبی را که ما همه با هم داشتيم . همه يکسان است
مساله . مشکالتی هم داريم. نيستاما کار چنان هم راحت . فراموش می کنند

آموزش افراد، آموزش برخورد دموکراتيک و مساله کمک به ساير کارگاه ها و 
بعضی ها برخورد خودخواهانه می کنند . سازمان ها و حمايت از ساير جنبش ها

. و همه چيز را برای خود می خواهند و مخالف کمک به ديگران هستند
٪ را تشکيل ٥نفرند که  ٥٠تا  ٣٠اتحاديه بين خوشبختانه مخالفين راست درون 

ما  ٢٠٠٩تا سال . می دهند و قدرت سياسی ندارند و مورد عالقه بقيه نيستند
ميليون پزو سود بين اعضای تعاونی به  ٥سودی نداشتيم اما در نشست قبلی 

در مجموع ما می خواهيم که شرايط کار و زندگی را . نسبت مساوی تقسيم شد
آموزش داخلی و جهت . همبستگی داخلی و بين المللی را حفظ کنيم. بهتر کنيم

تا کنون ما يک مرکز فرهنگی و تفريحات . گيری سوسياليستی را تقويت کنيم
. قصد ساختن يک تعاونی مصرف برای کارکنان را داريم. سالم درست کرديم

ون اکن .٪ مخارج تحصيل دانشگاهی فرزندان کارگران را تعاونی می پردازد٥٠

نفر کار می کنند که همه دارای بيمه بازنشستگی خوب  ٧٤١در کارخانه ما 
دولتی هستند و همان طور که گفته شد در فکر يک بيمه خصوصی اضافی برای 

ما با جنبش های اجتماعی و کارگران اعتصابی . جبران کاهش دستمزد هستيم
به  ر حد توانمانکارخانه های ديگر از جمله پوتوسی همبستگی اعالم کرديم و د

ما برای کارمان از فضای اقتصادی جهانی از جمله از . آن ها کمک می کنيم
زمانی که آمريکا بر واردات چينی تا . اختالف بين آمريکا و چين استفاده کرديم

٪ ماليات گذاشت ما ازاين فرصت برای فروش توليدات خود ١٢ ،٢٠١٢سال 
تا کنون شورای . بازار آمريکاست ٪ صادرات ما به٧٠استفاده کرديم زيرا 

ترادوک خوب عمل کرده است اما بايد نيروهای  TRADOCرهبری تعاونی 
نيروهايی که مثل ما تجربه اعتصاب سه ساله را . جوان را برای آينده فراهم کرد

بايد برای آن ها اين گذشته، آگاهی و ديدگاه سوسياليستی آموزش داده . ندارند
ارتباط جنبش کارگری با جنبش اجتماعی برای ترادوک تدارک و گسترش . شود

جنبش های اجتماعی . شرايط سياسی در مکزيک شديدا بد است. بسيار مهم است
تعاونی ما و خزوس تورس رهبری . جدا جدا هستند و نمی توانند با هم کار کنند

آن در جامعه مکزيک شناخته شده است و ديد خوبی نسبت به ما وجود دارد که 
د از اين جنبه برای اتحاد جنبش های اجتماعی باهم و با جنبش کارگری استفاده باي
ما می خواهيم بازارهای جديدی در . ما به تکنولوژی جديد نياز داريم. کنيم

. آمريکای مرکزی پيدا کنيم تا از وابسته بودن به بازار آمريکا خالص شويم
ما در فکر . گرفته می شودبسياری از توليدات ما در خودروهای ارتشی به کار 

توليد آلترناتيو هستيم تا حاصل کار ما در خدمت نظامی گری و جنگ به کار 
درمورد محيط زيست . گرفته نشود ولی در حال حاضر قدرت اين کار را نداريم

اقداماتی کرديم به نحوی که اکنون از آن کارخانه کثيف و دودزا و  و کاهش توليد
اميد ما به مبارزه برای بقا و رشد . و تميز ساخته ايمپرسرو صدا محيطی آرام 

  . است که چشم انداز آينده را برای ما تصوير می کند

با مرور آن چه که رفقای کارگر مکزيکی ما می گويند می بينيم که آن ها توانسته 
بين المللی  اند قدرت متحد طبقاتی را عليه يکی از بزرگترين کنسرن های

ند و با حمايت و همبستگی با ساير کارگران و جنبش اجتماعی الستيک اعمال کن
در مکزيک و حمايت از جنبش کارگری در جهان از جمله در آلمان و فرانسه و 

تضمين شغلی و آينده ای . آمريکا گام هايی در اتحاد طبقه کارگر جهانی بردارند
اره جمعی کار با سيستم اد. بهتر برای کارگران شاغل در کارخانه به وجود آورند

در تعاونی خود دخالتگری فرد فرد کارگران را در امر تصميم گيری، توليد، 
برای باال بردن آگاهی های سياسی . مالی و ساير فعاليت ها امکان پذير سازند

کارگران جهت اطالع از ابعاد استثمار موجود در نظام سرمايه داری و جهت 
اين چيزی است که بايد توجه . ردارندگيری به سمت سوسياليسم قدم هايی مثبت ب

آن ها را به قدرت همبستگی و هم گامی طبقاتی . هر کارگری را جلب کند
رهنمون سازد و امکان تصميم گيری در موارد مشابه شرايط کارگران اوزکادی 
را برای تصرف کارخانه و ادامه کار و تامين آتيه خود و فرزندان خود را فراهم 

  . آورد

ه سمينار بعد از بحث های طوالنی و خوب و تبادل نظر ها پايان ظهر يک شنب
سه شنبه شب را در جلسه ای دوستانه گذرانديم و روز چهارشنبه در جلسه . يافت

گفتگوی خصوصی و تبادل اطالعات کارگران مکزيکی با يکی از کارگران 
ردناک حقايقی را شنيديم که د. شاغل کنتی هانوفر روز خوبی را پشت سرگذاشتيم

  . بود و به ضرورت همبستگی کارگری تاکيد شد

شرايط کار بسيار بد : دوست آلمانی مان از شرايط کار در کارخانه صحبت کرد
شدت کار آن قدر . بايد در سه شيفت مختلف صبح، عصر و شب کار کنيم. است

باالست که لحظه ای نمی شود کار را رها کرد به همين سبب ميزان توليد بسيار 
کار به صورت اکوردی . ست و آلمان مقام اول صادرات را به دست می آوردباال

يعنی کارگران حتما بايد . و داری زمان خاص است که طی آن بايد به پايان برسد
قبال اگر اين کار به خوبی پيش می رفت و کسی از مرخصی . کار را تمام کنند

اين پول . ولی داده می شدبه عنوان پاداش مختصر پ. بيماری هم استفاده نمی کرد
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مختصر سبب می شد که کارگران حتی بيش از انتظاری که از شيفت کاری می 
. ٪ بيشتر توليد کنند يعنی خود فشار کار برخود را باال می بردند٢٠رفت تا 

ديگر ساالنه دستمزدها . علتش اين است که سطح دستمزد در آلمان پايين است
خوب باشد و اين خوب بودن را هم خودشان تعين افزايش نمی يابد بلکه اگر کار 

در شيفت شب . يورو به کارگران می پردازند ٧٠٠تا  ٢٠٠می کنند يکبار مبلغ 
صبح مدير توليد و يکی از اعضای شورای کارگاه برای کنترل به  ٣ساعت 

با آن که . کارگاه می آيند تا کسی جرات يک لحظه استراحت را به خود ندهد
ی اجتماعی که حاصل مبارزات گذشته کارگری است وجود دارد کمک های حمايت

اما کارگران به طور وحشتناکی از ازدست دادن کارشان می ترسند و به همين 
. ترس از اعتصاب و از دست دادن کار بسيار باالست. سبب محافظه کار شده اند

کنسرن شيوه جالبی را برای راحت کردن کار و خالصی خود از همبستگی 
گری انتخاب کرده است به اين طريق که يک کنسرن را به چند شرکت مستقل کار

تبديل کرده است تا وقتی در يکی را می بندد مورد اعتراض ساير کارگران قرار 
اتحاديه های آلمان هم فاسدند آن ها منافع خود را در نظر دارند و اگر  .نگيرد

دستگاه عظيم و طويل جايی هم کاری انجام می دهند به خاطر اين است که 
اتحاديه با پول عضويت ما می چرخد و بيکاری ما منافع آن ها را به خطر می 

به طور مثال رئيس اتحاديه شيمی که ما عضو آن هستيم ماهيانه بيش از . اندازد
 ٧يورو حقوق می گيرد اما ما کارگران با وجودی که هفته ای اغلب  ١٧٠٠٠

کنگره . دگی خود و خانواده مان لنگ هستيمروزه کار می کنيم برای تامين زن
ما حتی به وکالی اتحاديه هم اعتماد نداريم و . اتحاديه ها هم دموکراتيک نيست

وقتی دچار مشکل می شويم سعی می کنيم خارج از اتحاديه وکيلی را پيدا کنيم که 
در پاسخ به سئوال من در . از منافع ما دفاع کند که معموال وکالی چپ هستند

ابطه با سازمان يابی الترناتيو غير اتحاديه ای می گويد که اين کار بسيار مشکل ر
انگيزه آن بين کارگران درون اتحاديه وجود دارد اما چون چپ در آلمان . است

اکنون کارگران چپ در درون . ضعيف است سازمان دهی شورايی مشکل است
ختار اتحاديه آن قدر اتحاديه وجود دارند و سعی خود را هم می کنند اما سا

اگر  .گسترده و پيچيده است که رخنه از درون در آن و تغيير آن هم مشکل است

اتحاديه بفهمد که عضوی ارتباطات ديگری برای نزديکی کارگران باهم دارد او 
مرتب جای کارش را عوض می کنند تا درارتباطاتش . را زير فشار می گذارد

با آرزوی امکان ارتباطات بيشتر و همبستگی بحث و گفتگو . ايجاد مشکل کنند
  .متقابل پايان يافت

پنج شنبه شب را در جلسه بحث و گفتگويی که اتک هانوفر تحت عنوان اقتصاد 
کارگران، آلمان  ماه مه ٣٠همبستگی ترتيب داده بود شرکت کرديم و روز جمعه 

ايران در  آن ها همبستگی خود را با کارگران. را به قصد مکزيک ترک کردند
مبارزه شان عليه اختناق سرمايه اعالم کردند و خواستار ارتباط بيشتر بينا بين 

  . شدند

  فريده ثابتی ، ٢٠١٠دوم ماه مه  

   

در اين يوتوپ بخش هايی از مبارزات کارگران مکزيک به نمايش گذاشته شده 
  :است 

http://visions-of-
labour.org/topic.php?clipId=306&Viam=Topic  

رد (  Die Spur der Reifen“ (“La Huella de los Neumáticos“)“فيلم 
درباره مبارزات کارگران  ٢٠٠٩که ميشائيل انگر در سال ) پای چرخ ها

اوزکادی تهيه کرد در فستيوال بين المللی فيلم های مستند در مکزيکوسيتی در 
  .آن خود کرده است فيلم جايزه اول را از ٣٨بين " جنبش های اجتماعی" بخش 

http://www.contraelsilencio.org/encuentroVI/html/sexto_encue
ntro/segunda_parte/ganadores_ms.html  

، فريده ثابتی، اوت ! مويه برهيروشيما، مويه برجنايات سرمايه داری است -*
٢٠٠٥  

  

 اخبار و گزارش های کارگری از گيالن

 شرکت چوالب

صورت ه ب سازی پل سازی و ساختمان ،سازی در زمينه راه چوالب شرکت 
 رضوان ،در ساوه اين شرکتبيشتر مراکز فعاليت . می کندپروژه ای فعاليت 

 اين شرکت در ساخت. قرار داردساری  و، کالچای ، انزلی)طالش ( شهر
کار شرکت در اين  که نيز مشارکت دارد منطقه رودباردرتهران  -بزرگراه رشت

 ساخت گذشته اين شرکت در مناقصه در ضمن، سال .در حال اتمام است پروژه
عمال نفوذ يک شرکت و برنده شد اما به علت ا شرکت کرد کالچای درسد پلرود 

اين شرکت وابسته به  .ديگر پيمانکار وابسته به سپاه اين مناقصه را از دست داد
عين اله و، آذر مسا واب زادهت، نيکويهو سهامداران آن  است بخش خصوصی

 مدير عامل شرکت هم هست،نشگاه استاد دا که در اين ميان نيکويه که زاده هستند
پايه حقوق کارگران  .استثمار می شوند کارگر ٨٠٠دراين شرکت بيش از . است 

دستمزد ناچيز بخور و  اما همين. همان حداقل دستمزد مصوبه اداره کار است
از پاييز  کارگران .نمير راهم درست و به موقع به کارگران پرداخت نمی کنند

 ، بهمندی زد سه ماههدستم سال گذشته تا کنون حتی ريالی دستمزد نگرفته اند و
 از سرمايه داران مالک اين شرکت را ٨٩ين فروردين همچن و ٨٨ و اسفند سال

سرمايه  .وجود نداردکارگری  هيچ نوع تشکلشرکت  در اين .هستندطلبکار 
کمال استفاده را می کنند و در داران مالک شرکت نيز ازاين ضعف کارگران 

ساختمان  در شرايط سخت و مشقت بار کار حالی که شيره جان کارگران را
سازی و راه سازی از تنشان بيرون می کشند و به کوه ثروت و سرمايه های خود 

چهار ماه چهار ماه گرسنه ومنتظر می افزايند، کارگران و خانواده های آنان را 

واقعا . نگه می دارند و از بهره حقوق پرداخت نشده کارگران هم می خورند
حمل کنند؟ کارگران تا وقتی که به کارگران تا کی بايد اين رنج و ذلت را ت

اوضاع بر همين منوال خواهد  تبديل نشوند عليه سرمايه نيرويی متحد و متشکل
و ضد  صورت شورايی بهو دست به دست هم دهيم  .بايد دست به کار شويم .بود

سرمايه داری متشکل شويم تا بتوانيم با نيروی طبقاتيمان حقمان را از گلوی 
   .ون بکشيمسرمايه دار بير

  شرکت مرغ مادر سپيد رود

کيلومتری جاده  ٦رود رشت واقع در حدود  اين شرکت وابسته به شرکت سپيد
سرمايه  رود رشت تحت اجارهد شرکت مرغ مادر سپي. تهران است  –رشت 
مرغ داری بهپرور در مازندران ،  در ضمن مالک که است به نام زنجانی داری

رکت در اين ش . است از سران سپاه پاسداران قاجانیاردبيل و با جناق سردار آ
کارگران قراردادی هستند و با قرارداد های يک .  استثمار می شوندکارگر  ١٥٠

کار  بعدازظهر ٤صبح تا  ٧ز ا شيفت يکدر  کارگران عموما.ساله کار می کنند
. بعد از ظهر طول می کشد  ٥/٦ت تا ساعمعموال و اضافه کاری نيز می کنند

تعداد کمی از .  می کنند افه کاریساعت اض ٦٠- ٥٠در طول ماه بين  ارگرانک
پايه . کار می کنند  شب در شيفت برای آماده نگه داشتن دستگاه ها نيز کارگران

کارگران جمعه ها . کار است  اداره مصوبه حداقل دستمزد حقوق کارگران همان
اکثر . ه تعطيل هستند طور گردشی هر دو ماه يک جمعه هم کار می کنند و ب

ين شرکت در ا» سپهر فراز ديلم «  پيمان کاری کارگران توسط شرکت خدماتی
پيمان مزد کارگران توسط اين شرکت که بخشی از دستبه کار گماشته شده اند 
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سپهر «  پيمان کاریرگران توسط شرکت قبًال حقوق کا. تصاحب می شود  کاری
ه اين اخيرًا به علت سوء استفاد اما. ی شدم ريختهها  به حساب آن» فراز ديلم 

ان را شرکت مرغ مادر سپيدرود مستقيمًا دستمزد کارگر شرکت پيمان کاری
کارگران اين شرکت هيچ تشکلی برای دفاع از  .بصورت حواله صادر می کند

   .حقوق خود در مقابل سرمايه ندارند

   شرکت خدماتی سبز زيوردو راننده اخراجی  به کار بازگشت

حالج و قربانزاده که  ی ميرها به نامدو راننده ديگر اخراجی شرکت سبز زيور
پيگيری شکا يت خود  توسط جمشيدی کارفرمای اين شرکت اخراج شده بودند، با

کارگران خدماتی اما . بازگشتند  خود سر کار به شهرداری رشت سرانجام به
ت تعاونی شهرداری شهرداری از ارديبهشت ماه تحت پوشش شرک ٣و  ٢مناطق 

خارج  رشت ، بخش خصوصی قرار می گيرند و از پوشش شرکت ياقوت سرخ
حداقل کارگران اين منطقه پس از اين قادر خواهند بود دستمزد و . می شوند 

کارگران خدماتی شهرداری منطقه يک که . اضافه کاری خود را دريافت کنند 

د که تحت پوشش شرکت تحت پوشش سبز زيور فعال هستند نيز مايل هستن
تعاونی شهرداری رشت قرار بگيرند و بتوانند دستمزد کامل و مزايايی مانند 

ه البته هنوز کارگران نتوانست. کارگران تحت پوشش شرکت تعاونی دريافت کنند 
از شرکت سبز زيور دريافت  هزار تومان اضافه کاری خود را ٨٠٠ند ا

ی به نام فرهاد سميعی نيز در حدود يک کارگر اخراجی ديگر در عين حال.نمايند
اين کارگر در حدود يک  .استاست از شرکت سبز زيور اخراج شده ماه و نيم 

سال در  ٢وی در گذشته حدود  .سال در شهرداری مشغول به کار خدماتی بود
کار به عنوان کارگر قراردادی  قع در شهر صنعتی رشتکارخانه فوالد گيالن وا

پس از يکسال کار در بخش خدماتی  حاال و .ا اخراج شدکه از آنج می کرد
  . و دوباره بيکار شده استتوسط شرکت سبز زيور اخراج  رشت شهرداری
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 معادن زغال سنگ قتلگاه کارگران

 ٢٥ اخبار منتشر شده در روزنامه های در
کارگر  ٦٦ در اين روز خوانديم که ارديبهشت

کارگر معدنچی در چين  ٢١معدنچی در روسيه و 
از دست دن زغال سنگ امع انفجار جان خود را در

بر اساس آخرين گزارشات سازمان های  .دادند
کارگر در  ١٥در هر دقيقه  ٢٠٠٧سرمايه درسال 

جای جای اين جهان سرمايه داری در حين کار و در 
خود را  حال استثمار شدن توسط سرمايه داران جان

بخش اعظم اين ميليون ها کارگر . از دست داده اند
اين کارگران . قربانی کارگران معدنچی هستند

قربانی صرفه جويی سرمايه داران اعم از 
خصوصی يا دولتی در هزينه های ايمنی محيط کار 

سرمايه . برای کسب سودهای هرچه بيشتر می شوند
در اين به سود بيشتر و هرچه بيشتر می انديشد و 

در . ميان جان کارگر برايش هيچ ارزشی ندارد
کشور هايی نظير ايران، چين و روسيه که کارگران 
از بی حقوقی بيشتری نسبت به ديگر گارکران در 
ديگر نقاط جهان رنج می برند، آمار اين قربانيان 
سوداندوزی سرمايه بيشتر و وضعيت ايمنی محيط 

دنيای سرمايه در . خطرناک تر استکار وخيم تر و 
کارگران بی حقوق تر بوده اند، بيشتر و  هرچه داری

باز هم بيشتر بر کوه ثروت و سرمايه های سرمايه 
داران افزوده اند و سرمايه داران بيشتر از سروته 
هزينه های مربوط به ايمنی محيط کار زده اند تا باز 

 هرچه کارگران.هم بيشتر بر سود های خود بيفزايند
مايه های عظيم تری توليد سر وده بيشتر وارزش افز

وبه  کرده اند، ارزش انسانی کمتری پيدا کرده اند
قربانيان آنان نيز افزوده شده بر شمار  همان نسبت

رابطه  بی هيچ ترديد قاتل اين معدنچيان. است
اجتماعی سرمايه و نظام مدافع آن است و تا زمانی 
 د،که اين رابطه ضد انسانی وجود داشته باش

کارگران کشتار می شوند و در اعماق تاريک معدن 
ها در زير آوار سودپرستی سرمايه مدفون می 

برای پايان دادن به اين کشتارها بايد به .شوند
موجوديت اين رابطه پايان داد و اين امر مستلزم 
سازمان يابی شورايی و ضد سرمايه داری کارگران 

داری  در ايران و چهار گوشه اين جهان سرمايه
   .است
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