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  افزايش گروگان گيری سرمايه داران توسط کارگران اروپايی
. گروگان گرفتند اکارگران مبارز فرانسوی چھار سرمايه دار بزرگ ديگر ر

آنان . سرمايه دار صاحبان يک شرکت عظيم تراکتورسازی ھستند ۴اين 
خبر . خواھند کرد کارگر را از کارخانه اخراج ٧٣٣اعالم کرده اند که 

بيکارسازی اين توده کثير بردگان مزدی، در ھمان دقايق نخست موج خشم و 
کل کارگران کارخانه تصميم . قھر و عصيان ھمزنجيران آنان را برانگيخت

نکته بسيار مھم و درس آموز برای ھمه کارگران دنيا و به . به مقابله گرفتند
اصالً  ان خشمگين اين کارخانهويژه ايران اين است که توده عظيم کارگر

راه امام زاده ھای محافظ حرمت و قداست . سراغ قانون سرمايه نرفتند
سرمايه يعنی سنديکاھا و اتحاديه ھای به اصطالح کارگری را در پيش 

. به جستجوی يافتن آدرس اداره کار شھر و ديار خويش نپرداختند. نگرفتند
ای گای رايدر، مزدور سرمايه شروع به نوشتن نامه فدايت شوم برای آق

کارگران به ھيچ يک از اين کارھای پوچ و بی اثر اصالً . جھانی، نکردند
بر روی قدرت عظيم طبقاتی خود حساب . آنان دور ھم جمع شدند. نينديشيدند

چگونگی اعمال اين قدرت سترگ دگرگونساز را با ھم شور و . کردند
ه را با قدرت متحد و جمعی مصمم شدند که قدرت سرماي. مشورت نمودند

کارگر و ھمزنجيران مصمم و خشمگين آن ھا به  ٧٣٣. خويش پاسخ گويند
 ۴دنبال ھمه گفتگوھا و برنامه ريزی ھای حساب شده و سنجيده خويش سراغ 

 ۴آنان ھر . سرمايه دار خونخوار صاحب تراست بزرگ تراکتورسازی رفتند
. و در محل کارشان زندانی کردند سرمايه دار را پيروزمندانه گروگان گرفتند

سرمايه داران تا لحظه حاضر در اسارت کارگران قرار دارند و خيل 
کارگران خشمگين اعالم کرده اند که شرط رھايی آنان انصراف از 

اما چند چيز از ھمين . نتيجه جدال ھنوز روشن نيست. بيکارسازی ھا است
سرمايه دار  ۴ان گيری اين اوالً گروگ. حاال روشن و بسيار درس آموز است

در امتداد مجموعه ای از عمليات گروگان گيری سرمايه داران توسط 
کارگران در مراکز مختلف کار و توليد در کشور فرانسه در طول ھفته ھای 

ھمه اقدامات قبلی با موفقيت کامل ھمراه بوده است . اخير صورت گرفته است
کمال درسربلندی تمام و و توده عاصی و خشمگين کارگر ھمه جا با 

ً کارگران به راھکاری توسل . پيروزمندی کارزار را به پايان رسانده اند ثانيا
سرمايه . جسته اند که نماد گويای اعمال قدرت طبقه آنان عليه سرمايه است

آن  ياداران صدتا صدتا و ھزارتا ھزار تا از ھمزنجيران آنان را در اين 
. برھوت مرگ ناشی از بيکاری پرتاب می کنند کارخانه بيکار می سازند و به

صاحبان سرمايه در جريان اعمال اين جنايات نه از مضحکه ای به نام قانون 
حرف می زنند، نه خود را ملزم به رعايت ھيچ معيار و مالک انسانی می 
. بينند و نه فقر و گرسنگی و فالکت بيکارشدگان کارگر را در نظر می گيرند

زھم سود تنھا و تنھا چيزی است که آنان به آن می انديشند و سود و سود و با
آنان . برای دفاع از آن به ھر درنده خويی و جنايت و بربريتی دست می زنند

دولت با تمامی امکانات و قدرت . قدرت آنان قدرت سرمايه است. قدرت دارند
ايه را ھمه آنان قدرت سرم. نظامی و تسليحاتی اش از آن ھا جانبداری می کند

در مقابل موج سرکش اين ھمه جنايت و درنده . عليه کارگران اعمال می کنند
خويی سرمايه، بسيار مسخره است که کارگران بر طبل قانون بکوبند، شروع 
به عريضه نويسی کنند و يا شکايت سرمايه داران را پيش دولت طبقه سرمايه 

تشکل و متحد طبقاتی تنھا راه پيروزی کارگران اعمال قدرت م. دار ببرند
عليه سرمايه و پاسخ قدرت سرمايه با قدرت متحد کارگری است و گروگان 
گيری سرمايه داران با ھدف مجبور ساختن آنان به قبول کليه مطالبات 
کارگران يکی از مناسب ترين و کارآمدترين و براترين راھکارھای اعمال 

اکتيکی است که بايد به اين ت. قدرت جمعی کارگری عليه سرمايه داران است
کار گرفت و درست به ھمين دليل با فرض پاره ای ناکامی ھای احتمالی 

شکواييه نويسی به . بازھم نبايد ھم در باره اصالت و اعتبار آن به شک افتاد
مزدور سرمايه در صدر اتحاديه ھای کارگری ارزانی  کارگزاران

آرايی قدرت طبقات در  مبارزه طبقاتی صف! سنديکاليست ھای رفرميست باد
مقابل يکديگر است و کارگران بايد قدرت سرمايه و طبقه سرمايه دار را با 

سرمايه داران صاحب . قدرت متحد و متشکل و سراسری خود درھم کوبند
 ٧٣٣به  یکارخانه تراکتورسازی فاش ساخته اند که شمار کارگران اخراج

کارگر را در  ٢٢٠٠٠يش از آنان برنامه اخراج ب. نفر محدود نخواھد ماند
در مقابل اين موج بيکارسازی و تعرض وحشيانه . دستور کار خويش دارند

ما از ھمه . سرمايه داران بايد دست به مقاومت عملی کارساز و اثرگذار زد
کارگران جھان به ويژه ايران دعوت می کنيم که اوالً از ھمزنجيران فرانسوی 

ً با تمام ی امکانات ممکن به حمايت از مبارزات آنان خويش بياموزند و ثانيا
   .برخيزند

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨فروردين  ١٢

 

 کارگران انگليسی کارخانه خودروسازی را تصرف کردند
) Visteon(شرکت خودروسازی ويستن 

اين «، ) Belfast( انگليس در سه شھر بلفاست 
 (Basildon)» لدنسبي«و  (Enfield)» فيلد
اين شرکت . کارگر را اخراج کرده است ۶٠٠

قبالً متعلق به کمپانی عظيم فورد بوده است 
محض دريافت خبر در ه کارگر اخراجی ب ۶٠٠

ن اجتماع تشھر بلفاست در محل کارخانه ويس
کارگران در اين . کرده و دست به تحصن زدند

اجتماع به شور و مشورت پرداختند و تصميم 
رخانه را به تصرف خويش در گرفتند که کا

سرمايه داران با مشاھده خشم تحصن . آورند
اخراج  جزکه ھيچ راھی  کرده اندکنندگان اعالم 

کارگر اخراجی به  ۶٠٠پاسخ  .کارگران ندارند
بوده نيز تصرف کارخانه پيام سرمايه داران 

برای جلوگيری از بيکاری  آنان نيز زيرااست 
  . ندارندنه تصرف کارخا جزھيچ راھی  خود

  ٢٠٠٩آوريل 

  

 شمار کارگران بيکار اروپا ده ها ميليون نفر بيشتر می شود
ميليون ھا کارگر مقيم کشور ھای عضو اتحاديۀ 

سال ھا است در برھوت بيکاری و ) EU(اروپا 
طغيان . زير فشار مشقات زندگی سرگردانند

موج بحران شمار بيکاران را با سرعت تمام 
پيش بينی ھا حکايت از آن باال برده است و 

دارند که ميزان اين افزايش تا پايان سال جاری 
در فرانسه . ميليون خواھد گذشت ٢۵از مرز 

کارگر کار  ٩٠٠٠٠فقط در طول ماه ژانويۀ 
اين رقم حتی در قياس . خويش را از دست دادند
. درصد افزايش داشت ۴با ماه دسامبر بيش از 

ناک تر بود و در اسپانيا وضع از اين ھم ھول
نفر  ٢٠٠٠٠٠تعداد بيکارشدگان اين ماه سر به 

ميليون  ١۵بر اساس گزارش ھا ھم اکنون . زد
جوان يک  ٣کارگر در اسپانيا بيکارند و از ھر 

. نفر ھيچ چشم اندازی برای يافتن کار ندارد



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

 
٣ 

  ١٣٨٨فروردين  ١٤ جمعه    ٤٨شمارٔه مسلسل   ـ ١  ـ شمارهٔ  دومسال 

شمار کسانی که در انگليس در ماه فوريه به 
د و نفر رسي ١٣٨٠٠٠جمع بيکاران پيوستند به 

دولت سوئد نرخ بيکاری دو سال آتی را از 

بيکاری در . اعالم کرده است% ١٢ھمين حاال 
سراسر کشورھای عضو اتحاديه اروپا غوغا 

روزنامه ھا نوشته اند که در لتونی از . می کند

کل يک ميليون جمعيت کارگری کشور ھر ماه 
  ٢٠٠٩آوريل   .ده ھزار نفر بيکار می شوند

  

 قوق کارگران سم سازی روانسرماهه ح ۶تعويق 
دستمزدھای کارگران کارخانه سم سازی 

در . ماه است که پرداخت نشده است ۶روانسر 
ماه کارگران بيش از چند بار دست  ۶طول اين 

به اعتصاب زده و خواستار دريافت حقوق ھای 
سرمايه دار شرکت ھر . معوقه خويش شده اند

مجبور به  بار با دادن وعده و وعيد کارگران را
اما چنان . ختم اعتصاب و آغاز کار کرده است

که ماھيت و رسم و عرف ھمه صاحبان سرمايه 
و تا امروز  زير قول خود زده است ھر بار

طبيعی است . ريالی به ھيچ کارگری نداده است
که با شروع ھر اعتصاب و خوابيدن چرخ 

توليد، ھر سرمايه داری برای غلبه بر خشم 
ترفند و جنايتی ازجمله کشاندن  کارگران به ھر

نيروی سرکوب و به خون کشيدن اعتصاب، به 
کارگيری خدم و حشم خود برای ايجاد تفرقه در 
صفوف اعتصاب کنندگان، مقاومت در مقابل 
کارگران خشمگين به اميد مأيوس ساختن آنان، 
استفاده از برخی کارگران ناآگاه به عنوان 

ی ديگر  اعتصاب شکن و بسياری دسيسه ھا
دادن وعده و وعيد نيز يکی از . متوسل می شود
سرمايه دار صاحب کارخانه . اين ترفندھا است

ماه بيشترين سود را  ۶سم سازی در طول اين 

اين ترفند . از به کارگيری ھمين ترفند برده است
اما اينک به دليل مصرف بيش از حد رنگ 
. باخته است و کمتر کارگری به آن اعتنا می کند

کارگران اعالم کرده اند که در صورت 
خودداری سرمايه دار از پرداخت حقوق ھا 

  . خواھند زد دوباره دست به اعتصاب

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨فروردين  ١٢

  

 کارگران کارخانه ژالتين در معرض اخراج دسته جمعی
در خبرھای قبلی خوانديم که نيروھای 
سرکوبگر به صفوف کارگران معترض 

رخانه ژالتين ھجوم بردند، آنان را سخت کا
مورد ضرب و شتم قرار دادند و شمار قابل 
توجھی را مجروح و عده ای را نيز دستگير 

کارگران خواستار دريافت دستمزدھای . کردند
و دولت  معوقه خويش بودند و سرمايه داران

سرمايه داری چنان که رسم و سرشت آن ھا 
ت سرکوب است اعتراض کارگران را به شد

اينک چند روزی از وقوع آن جنايات . کردند
در طول اين مدت کارگران دستگير . می گذرد

آنان . شده بر خواسته ھای خويش پای فشردند
اعالم کردند که خواستار پرداخت فوری 

تا کنون سرمايه دار . دستمزدھايشان ھستند
ھزار  ٢٠٠به ھر کارگری  مجبور شده است

پرداخت بخش . اخت کندتومان علی الحساب پرد
معوق باقی  اعظم مطالبات کارگران ھمچنان

اما از اين مھم تر و فاجعه بارتر . مانده است

خطر اخراج دسته جمعی آنان است که اين 
. روزھا کارگران را در ماتم فرو برده است

سرمايه دار اعالم کرده است که قصد دارد 
کارخانه را تعطيل و ھمه کارگران را اخراج 

   .دکن

  آژانس ايران خبر :منبع

   ٨٨فروردين  ١٢

  

 هفته جهانی تدارک و عمل عليه سرمايه داری و جنگ
اعی ٤مارس تا  ٢٨از  انی آوريل از طرف فوروم اجتم وان  (wsf) جھ ه عن ب

ه سرمايه داری و جنگ انتخاب شد طی  .ھفته جھانی برای تدارک عمل علي
  :خاص در نظر گرفته شداين يک ھفته روزھايی خاص برای اعتراضاتی 

اع سران  ٢٨ ه اجتم راض ب رای اعت م سرمايه داری و  ٢٠مارس ب کشور مھ
ين  ندوق ب انی و ص ک جھ ای بان ا و روس زی آن ھ ای مرک ک ھ ای بان روس
ردازيم . المللی پول در لندن در ماه آوريل با شعار ما پول بحران شما را نمی پ

م  ين اين کشورھا در مجموع دو سوم منابع مالی و ھ زرگ ٩٠چن دات ب ٪ تولي
  .جھانی را در اختيار دارند

ا  ٣٠ ردم فلسطين ب ا م مارس برای تدارک عليه جنگ و بحران و ھمبستگی ب
  .اسرائيل شعار بايکوت، عدم سرمايه گذاری و تحريم

اتو ٤ ه نظامی . آوريل برای اعتراض به تداوم کار ن ن اتحادي يش  ٦٠اي سال پ
ل اتح رد در مقاب د در دوران جنگ س ا و چن و توسط آمريک امی ورش ه نظ ادي

ا  وان تنھ ه عن ان ورشو ب کشور اروپايی تاسيس شد و بعد از متالشی شدن پيم
ه ا  اتحادي انی را ب رمايه داری جھ ای س ت ھ ان سياس انی ھمچن امی جھ نظ

اتو در  ٤در . سرکوب و نظامی کردن راه حل ھا پيش می برد ل سران ن آوري
ا د د ت د ش ع خواھن بورگ جم ده ناتوتصميم استراس ای آين اره ی سياست ھ ر ب

  . بگيرند

د و  ان بياين ه خياب ردم ب د م ی خواھ ه م ن ھفت زاری اي ا برگ اعی ب وروم اجتم ف
الی،  ذايی، م ران غ ل بح ا از قبي ران ھ واع بح ه بران رای غلب ه ب د ک بگوين
يد و  اقتصادی، انرژی و جمعيت مھاجر بايد به طور ريشه ای چاره ای انديش

به . اديکال درمقابل سرمايه داری و سلطه پدرساالرانه آن يافتيک آلترناتيو ر
ا،  ازمان ھ ا، س ران بانک ھ ده توسط س ای داده ش وروم ، پاسخ ھ ن ف نظر اي
کمپانی ھا و حکومت ھای سرمايه داری از قبيل اخراج ھا، خصوصی سازی 
ردن  اعی ک ه اجتم وال ب ه معم رژی ک ی و ان ابع طبيع ومی، من ای بخش عم ھ

ان رر و زي ردارد  ض رمايه داران ب ار آن را از دوش س ا ب ردازد ت ی پ ا م ھ
نھادات ديگری را مطرح می . پاسخگو نيست اعی پيش وروم اجتم در مقابل، ف

  :کند

ارت  ر نظ ا زي ت و اداره بانک ھ دون پرداخت غرام ا ب ردن بانک ھ ی ک مل
  جامعه

  کاھش ساعات کار ھفتگی بدون کاھش دستمزد

  حاکميت بر غذا و انرژی انجام اقداماتی جھت تضمين حق 

توقف جنگ ھا، خارج کردن نيروھای اشغالگر از مناطق اشغالی، خلع سالح 
  نيروھای مسلحی که توسط نيروھای نظامی خارجی سازمان دھی شده اند
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ق  ين ح ا در تع وق آن ھ مين حق تقالل و تض ردم، اس ت م ق حاکمي ذيرش ح پ
  سرنوشت

  صيالت و بھداشت برای ھمهتضمين حقوق مربوط به زمين، کار، قلمرو، تح

  دموکراتيزه کردن دسترسی به منابع ارتباطات و دانش

* * *  

خوب است که ھرروز نفرت عليه سرمايه داری برانگيخته شود و ھر روز و 
اما ھر مبارزه ای نياز به . ھرھفته ، روز و ھفته مبارزه با سرمايه داری باشد

ار کال مب ين اش ی، تع ازمان دھ داف، س زار، اھ ارز و اب ای مب زه، نيروھ
ل يک نظام اقتصادی . چگونگی عمل آن ھا دارد وقتی ما می خواھيم در مقاب

ه تيم در وھل ين بايس ر و  با مناسبات اجتماعی مع ن تغيي ه اي ی ک د نيروي اول باي
طبقاتی  اين نيرو در يک جامعه. تحوالت را بايد به انجام برساند مشخص کنيم

ه  ه ديگربدون ترديد يک طبقه است، طبق ل طبق در نظام سرمايه . ای در مقاب
ن  رای اي ه ب ايی ک ق نھادھ داری طبقه سرمايه دار حاکميت سرمايه را از طري

رل و سرکوب،  -امر ايجاد کرده  اير نيروھای کنت دولت، پارلمان، ارتش و س
به پيش  -نھادھای مالی، و باالخره نھادھای جامعه مدنی برای تعديل و تلطيف 

ه  ابل چنين طبقهدر مق. می برد ا تظاھرات ب ا ب سازمان يافته ای نمی شود تنھ
اتيو  ل آن آلترن ته ھای بعضا راديکال در مقاب مقابله پرداخت و با اعالم خواس

اتيو نيست" مردم"واژه کلی . گذاشت ه ای . تضمين کننده اين آلترن د آن طبق باي
ارگر سکان ه ک ی طبق ود يعن ی ش اد م تثمار آن ايج ا اس رمايه ب ه س ن  ک دار اي

ا عدم کاھش . مبارزه باشد ار ب تار کاھش ساعات ک ا خواس طبقه ای که نه تنھ
دستمزد بلکه خواھان لغو کار مزدی باشد و آلترناتيو واقعی را با قطع شريان 
تثمار  ود از اس ايی خ ا رھ ا ب د ت خ گوي رمايه دار پاس تثمار در رگ س ون اس خ

ازد ا س ز رھ ه را ني ن صورت است. جامع ا در اي ابع  تنھ ه من تيابی ب ه دس ک
د ھمگانی شود و ز می توان ابع ارتباطات و دانش ني اير  من زژی و س ذا و ان غ

  .گردد نعمات اجتماعی به صورت عادالنه توزيع

  فريده ثابتی

  ٢٠٠٩آوريل  ١
 

 کارگر زن بدون حقوق و عيدی از کارخانه شوگا ۵اخراج 
کارگر زن  ۵سرمايه دار صاحب کارخانه شوگا 

او دليل اين . انه را اخراج کرده استاين کارخ
 ۵بيکارسازی را عدم احتياج به نيروی کار 

مطابق حکم ذاتی . کارگر اعالم کرده است
سرمايه و نظام سرمايه داری ھر کارگری که 
نيروی کار وی مورد نياز سرمايه نيست، 
خودش و ھمه افراد خانواده اش محکوم به 

ز حق گرسنگی و فقر و برھنگی و محروميت ا
ً ھمه . زندگی ھستند سرمايه داران ايران و طبعا

صاحبان سرمايه در جھان به اين نيز بسنده نمی 
آنان به محض احساس بی نيازی به خريد . کنند

نيروی کار بردگان مزدی، از ماه ھا پيش 
دستمزدھای ايام اشتغال آنان را نيز قطع می 

کنند، کارگران را برای مدتی طوالنی به 
ی گيرند، با کار سراسر رايگان آن ھا بيگاری م

دنيايی کاال توليد می کنند و اقالم عظيمی سود 
  .نصيب خود می سازند

سرمايه دار صاحب کارخانه شوگا نيز دقيقاً 
او از چند ماه . ھمين جنايت را مرتکب شده است

کارگر زن، حتی ريالی  ۵پيش از اخراج اين 
ن ايشا. حقوق به آن ھا پرداخت نکرده است

بخشی از دستمزد کارگران را نيز که زير نام 
عيدی پرداخت می شود به طور کامل مصادره 

کارگر زن اخراجی با دريافت  ۵. کرده است
خبر بيکاری خود در شروع سال نو زمين و 

زمان را در برابر چشمان خويش تيره و تار 
ھمسر يکی از اين زنان که خود نيز . ديده اند

ی گويد از اين به بعد کارگر کارخانه است م
برای امرار معاش خود با مشکالتی بسيار 
سنگين تر و انبوه تر از گذشته رو به رو 

او می گويد که به ھر اعتراضی . خواھيم بود
دست زده ايم اما ھيچ دادرسی در ھيچ کجا نيافته 

  . ايم

  آژانس ايران خبر :منبع

  ٨٨فروردين  ١١

  

 ض به جنايت کارفرمااخراج کارگران شاهو به جرم اعترا
سرمايه دار مالک کارخانه شاھو اعالم کرده  

يک بار  است که از اين به بعد در ھر سال فقط
. کارگر شرکت حق سنوات خواھد داد ٢٢به 

اين امر ميزان بسيار نازل غرامت احتمالی 
و حق بيمه خدمات اجتماعی  بازنشستگی

کارگران را باز از مبلغ ھميشه کم گذشته کمتر 
ھمه کارگران از شنيدن اين خبر . خواھد کرد

آنان در ھمان دقايق نخست . دچار خشم شدند

مسؤالن . اعالم خبر دست به اعتراض زدند
کارخانه با مشاھده اعتراض کارگران يکراست 

بر . تصميم به اخراج ھمه افراد معترض گرفتند
اساس حکم سرمايه ھر کارگری که عليه جنايات 

اعتراض سر دھد محکوم به سرمايه دار فرياد 
کارگران . اخراج و بيکاری و گرسنگی است

اخراجی از صاحب سرمايه به اداره کار دولت 
آنان از اين اداره . سرمايه داران شکايت بردند

خواستار دخالت و کمک شدند و البته اعالم 
کردند که در صورت نگرفتن نتيجه، مبارزه 

  . د دادخويش را به شکل ھای ديگر ادامه خواھن

  مجموعه فعاالن حقوق بشر :منبع

   ٨٨فروردين  ١١

 

 »تتا«کارگر از کارخانه  ١٧اخراج 
شرکت تتا در شھرک صنعتی بھارستان کرج 

اين . کارگر را استثمار می کند ٨۵قرار دارد و 
کارخانه تلويزيون ھای شھری و تابلوھای 

توليد می کند، ) اس –ام  –وی (مانيتورينگ 
زيون ھا را انجام می دھد و کار نصب تلوي

کارگران را در ھمه اين عرصه ھا مورد 
سرمايه دار صاحب . استثمار قرار می دھد

نفر از  ١٧شرکت اينک تصميم گيرفته است که 
او اين کار را در آستانه . کارگران را اخراج کند
عيدی صاحبان سرمايه . سال نو انجام داده است

ثمار، به کارگران جز اخراج، تشديد است
گرسنگی بيشتر، فقر عميق تر و سيه روزی 

   .مرگبارتر چيز ديگری نمی تواند باشد

  ٨٨فروردين  ١١
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 و اعالميه اتحاديه های کارگری G20 کنفرانس
کشور بزرگ دنيا در کشور انگليس  ٢٠رؤسای دولت ھا و سران سياسی 

داری از سرمايه  دور ھم جمع می شوند تا در باره راه ھای برون رفت نظام
محتوای مباحثات، برنامه ريزی ھا و ھمه آنچه اين . بحران چاره انديشی کنند

جماعت انجام خواھند داد از پيش بسيار شفاف و بدون نياز به قرائت مفاد 
بيکارسازی ھای . مکتوب و گزارشات رسانه ای آن ھا قابل پيش بينی است
و بيمارستان ھا،  وسيع تر، تنزل بيشتر دستمردھا، تعطيل بيشتر مدارس

برچيدن وسيع تر امکانات نگھداری از پيران و سالمندان در کشورھايی که 
ھنوز بقايايی از اين امکانات وجود دارد، بدتر کردن وضعيت معيشتی 
بازنشستگان و مسائلی از اين دست کل محتوای بحث ھا، قطعنامه ھا و 

نطباق آنچه انجام ھيچ لزومی به ا. مصوبات کنفرانس را تعيين خواھد کرد
فرمول بندی ھا . خواھد گرفت با ساختار ظاھری فرمول بندی ھا وجود ندارد

گزارش ھا می توانند با ھر مضمونی به . می توانند زيبا يا زشت باشند
روزنامه ھا ممکن است ھرمطلبی را درمورد مذاکرات سران . نگارش درآيند

نگاه وارونه ای را درمورد می توانند ھر  مصاحبه ھا. کنفرانس منتشر کنند
اما آنچه در عمل روی خواھد داد بدون شک . بحران سرمايه منعکس کنند
کنفرانس برای مقابله با بحران به ھمان راه حل . ھمان است که در باال گفتيم

ھايی متوسل خواھد شد که سرمايه ھمواره از آن ھا به مثابه مکانيسم ھای 
حران سود جسته است و ھمچنان سود متعارف و غيرمتعارف خنثی سازی ب

مکانيسم ھا ھمان ھا ھستند که گفتيم و سران دولت ھا ھيچ چيز . می جويد
در اين، جای ترديدی نيست و . فراتر از آن برای بحث و تصميم گيری ندارند

ً پرداختن به دستور کار کنفرانس نيست آنچه در . موضوع بحث ما نيز عجالتا
جه است اعالميه ای است که سران اتحاديه ھای اين نوشته کوتاه مورد تو

سران . تسليم کنفرانس لندن خواھند کرد ٢٠٠٩در روز دوم آوريل  کارگری
اتحاديه ھای کارگری نيز با دلسوزی بيش از حدی که مصداق ضرب المثل 

است در جستجوی يافتن راه حل برای » کاسه داغ تر از آش بودن« معروف 
آنچه تا امروز در اين راستا انجام . ايه داری ھستندپس راندن موج بحران سرم

راه چاره ھا و طرح . داده اند کم و بيش برای توده کارگران جھان آشنا است
ھای اين ھا به مو به مو ھمان بوده است که سرمايه داران، دولت ھا و به بيان 

ان ھر چه سرمايه اراده کرده است اين. دقيق تر سرمايه نسخه پيچی کرده است
تسليم صدھا ھزار کارگر به جوخه مرگ بيکاری و گرسنگی، . انجام داده اند

و اجرای سريع طرح کاھش دستمزدھا، اصرار بر الغای حق  پيشنھاد
اعتصاب و موارد مشابه فقط چند قلم از خدمات بسيار دلسوزانه آن ھا به 

. ستسرمايه و برای خارج ساختن نظام سرمايه داری از ورطه بحران بوده ا
و  G20رؤسای اتحاديه ھای کارگری اينک در آستانه برگزاری نشست سران 

در ادامه برنامه ريزی ھا و کوشش ھای سراسری بسيار متعھدانه خود برای 
. تحميل کل بار بحران بر گرده کارگران اقدام به تھيه يک اعالميه کرده اند

شورتی اتحاديه و کميته م (ITUC)کنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری 
در سازمان ھمکاری اقتصادی و توسعه  (TUAC)موسوم به  ھای کارگری

(OECD)  و در يک کالم صدرنشينان جنبش اتحاديه ای در سطح جھان از
مفاد اعالميه به شرح زير . طراحان و تدوين کنندگان اين اعالميه ھستند

  :است 

دی پايدار برای و رشد اقتصا سازماندھی يک بھبودھماھنگ بين المللی - 
  اشتغال زايی و تضمين سرمايه گذاری دولتی 

  ملی کردن بانک ھای ورشکسته و تنظيم سياست ھای جديد مالی - 

و معکوس کردن روند چندين اقدام برای مقابله با خطر کاھش دستمزدھا  - 
  دھه بی عدالتی فزاينده

  وسيع برای تغييرات زيست محيطیچاره جويی  - 

ب بين المللی قانونی برای تنظيم اقتصاد جھان ھمراه با يک چھارچويافتن  - 
صندوق بين المللی پول (اصالح سياست نھادھای مالی و اقتصادی جھان 

(IMF) بانک جھانی ،(World  Bank)  سازمان ھمکاری اقتصادی و ،
  )  (WTO)و سازمان تجارت جھانی  (OECD)توسعه 

ار گرفته است مدت ھاست که ھمه نکاتی که در اين اعالميه مورد تأکيد قر 
ورد زبان بخشی از نمايندگان فکری و سياسی و اقتصاددانان نظام سرمايه 

کل مضمون اعالميه و بند بند مفاد آن عبارت است از جستجوی . داری است
راه ھای نجات سرمايه داری از بحران به حساب معيشت توده ھای کارگر، 

ً رؤسای اتحاديه ھای کارگ ری و آقای گای رايدر رئيس چيزی که طبعا
کنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری برای پنھان کردن آن تالش می 

در شيوه توليد سرمايه " رشد اقتصادی پايدار"ترجمه زمينی و واقعی . کنند
داری چيزی جز تدارک و سازماندھی عظيم ترين سالخی ممکن ھست و 

ند ميليارد برده مزدی نيست توده ھای کارگر و وثيقه کردن کل معاش چ
اين بند در ھمان حال متضمن القای . جھان برای بقای سرمايه نيست

ارتجاعی ترين خرافه ھا در ذھن توده ھای کارگر دنيا است و اين باور را 
تبليغ می کند که گويا به راستی سرمايه داری بدون بحران ھم وجود دارد، و 

بانيان . ه آخر زندگی انسان استگويا سرمايه داری سرای ابدی بشر و منزلگا
  : منشور اين توھم را ترويج می کنند که

بھبود و رشد اقتصادی پايدار می تواند به دست آيد، اما فقط در صورتی « 
که روی اشتغال زايی و سرمايه گذاری دولتی، سياست گذاری فعال برای 
 بازار کار، گسترش شبکه ھای امنيت اجتماعی و اقدامات ويژه برای

  » . اقتصادھای درحال توسعه و درحال ظھور تمرکز کنيم

سياست اضطراری پيشينه دار گرايشاتی از طبقه " ملی کردن بانک ھا" 
اين امر . سرمايه دار در دوره ھای حدت يابی بحران سرمايه داری است

ھيچ ربطی به طبقه کارگر ندارد و نه فقط ھيچ مشکلی از زندگی توده ھای 
ی کند بلکه مانند ھمه راھکارھای ديگر سرمايه داران در کارگر را حل نم

در ميان بندھای . خدمت سرشکن کردن بار بحران بر زندگی کارگران است
. اعالميه عبارتی به چشم می خورد که ظاھر آن تا حدودی گمراه کننده است

اما طنز ماجرا اين است که رؤسای کنفدراسيون و جناب گای رايدر خود 
مورد نيز قادر به استتار نيات ضدکارگری خويش در خدمت حتی در اين 

او و سرمايه داران ديگر صدر کنفدراسيون . نظام سرمايه داری نشده اند
سخن » مقابله با خطر کاھش دستمزدھا« جھانی اتحاديه ھای کارگری از 

شايد چند کارگر ساده لوح در اين يا آن گوشه دنيا چنين پندارند که . گفته اند
ً جلوگيری از سقوط بيشتر دستمزدھا  گويا مراد رؤسای کنفدراسيون واقعا
گای رايدر و شرکای . چنين پنداری از بيخ و بن غلط و بی پايه است. است

وی در ھمين اعالميه ای که تسليم سران دولت ھا خواھند کرد تصريح نموده 
م الز. اند که منظورشان يافتن راھی برای کاھش خطر بحران سرمايه است

به ذکر است که عده ای از نمايندگان فکری و اقتصاددانان سرمايه داری 
سرمايه داران با افزايش دستمزد  مروج اين باور خرافی ھستند که گويا

انباشت را ھميشه داغ نگه دارند و خطر  کارگران می توانند بازار رونق
رابطه  اينان ريشه بحران را نه در وجود!! بحران را از سرمايه رفع کنند

و از ھمين رو  !!توليد ارزش اضافی بلکه در جاھای ديگر جستجو می کنند
درھم و ديناری اضافه دستمزد را راه نجات سرمايه از بحران تلقی می 

گای رايدر و سرمايه داران صدرنشين کنفدراسيون تأکيد کرده اند که . نمايند
ه با کاھش دستمزدھا به ھمين جماعت تعلق دارند و مرادشان از پيشنھاد مقابل

نه بھبود معيشت کارگران بلکه کاستن از خطر غرق شدن سرمايه در 
تنظيم کنندگان اعالميه در باره اعجاز نسخه خويش می . منجالب بحران است

  : گويند
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منشور لندن اشاره ای به خطر واقعی کاھش دستمزدھا دارد و اين ... «
نده درآمدھا در جھان يکی از واقعيت را برجسته می کند که نابرابری فزاي

قدرت خريد کارگران قادر به ايجاد  عوامل اصلی رکود جاری است، چرا که
تضمين . تقاضای کافی برای کاالھا و خدمات در بازار نبوده است

برخورداری کارگران از حق قرارداد دسته جمعی و تقويت نھادھای تعيين 
ای کار، تحرک اقتصاد و دستمزد باعث پيدايش يک بستر مناسب در بازارھ

 اين امر ارتباط تنگاتنگی با. افزايش قدرت خريد خانواده ھا خواھد شد
و  اصالح صندوق بين المللی پول، بانک جھانی، سازمان تجارت جھانی

در مرکز يک نظام کارآمد و پاسخگو ) ILO(دخالت سازمان جھانی کار 
  » .برای اداره جھان دارد

دارند که اگر سرمايه داران گوشه چشمی به سران کنفدراسيون اصرار  
دستمزدھای کارگران بيندازند جاودانگی نظام سرمايه داری را تضمين 

ً با رجوع به استدالل ھای الزم. خواھند کرد می کوشند تا !! آنان مخصوصا
مقابله با خطر کاھش "به دولتمردان سرمايه ثابت کنند که از فرمول 

ھدفشان اصالً بھبود زندگی کارگران . رندھيچ نيت سوئی ندا" دستمزدھا

دغدغه وقوع بحران و متزلزل شدن شيرازه حيات سرمايه داری است . نيست
که آنان را به تکاپو انداخته و در اين راستا است که به تدوين منشور اھتمام 

  . کرده اند

تنظيم کنندگان اين اعالميه . مفاد اعالميه نکاتی بود که توضيح داديم
نان ھمان نھادی ھستند که در طول چند سال اخير از جمله از سوی صدرنشي

سنديکاليست ھای ايرانی به عنوان پشت و پناه توده ھای کارگر و حامی 
در اين باره ما پيش تر زياد . مبارزات و مدافع حقوق آن ھا معرفی شده اند

نايی ھدف از نگارش ھمه اين ھا و از جمله اين چند سطر آش. توضيح داده ايم
بيشتر ھمزنجيران کارگر به ماھيت جنبش سنديکاليستی و در ھمان حال چند 
و چون ادعای کسانی است که تالش دارند جنبش ضدسرمايه داری طبقه 

   .کارگر را به دار اين جنبش آلت دست سرمايه جھانی حلق آويز کنند

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨فروردين  ١٠

  

 اروپا سرمايه داران را گروگان می گيرند کارگران
گروگان گيری سرمايه داران توسط کارگران 
اروپايی به ويژه کارگران فرانسوی در طول دو 
سال اخير به يک راھکار مؤثر و موفق اعمال 
قدرت برای تحميل مطالبات آن ھا بر صاحبان 

در طول اين مدت . سرمايه تبديل شده است
ھم اين راھکار توسط حداقل در چند مورد م

کارگران به کار گرفته شده و با موفقيت به پايان 
مواردی که تا کنون در روزنامه ھا . رسيده است

  :گزارش شده است به شرح زير است 

در روز » سونی« کارگران تراست بزرگ . ١
در جريان يک حرکت متحد  ٢٠٠٩مارس  ١٢

سرگی  «و دسته جمعی رئيس اين شرکت آقای 
 Serge (» فوچر Foucher  ( را گروگان
شمار زيادی از اين کارگران بر اساس . گرفتند

تصميم رئيس کارخانه محکوم به اخراج و قبول 
سرمايه دار شرکت تالش کرد . بازخريد بودند

تا حتی در روند بيکارسازی اين جمعيت ھم 
. شرايط دلخواه خويش را بر آنان تحميل کند

کا به قدرت کارگران مقاومت کردند و با ات
جمعی کارفرما را دستگير و در محل کار 

آقای سرگی فوچر با . خويش زندانی کردند
مشاھده اين وضعيت و چشيدن طعم اعمال 
قدرت کارگران خود را مجبور ديد که با 

او پس از . توافق کند خواسته ھای کارگران
قبول مطالبات توده ھای کارگر و خروج از 

بسيار « : ار داشتزندان خشم و قھر آنان اظھ
خوشحال است که دوباره روشنايی را می 

  !! » بيند

کارگران يک کارخانه  ٢٠٠٨در ژانويه . ٢
بستنی سازی در انگليس سرمايه دار صاحب 

آنان آزادی سرمايه . شرکت را گروگان گرفتند
دار را به قبول ھمه مطالبات خويش موکول 

شروط کارگران مورد توافق کارفرما . کردند
او پس از قبول ھمه مطالبات توده . ار گرفتقر

  .ھای کارگر توانست از اسارت آنان آزاد شود

رئيس کارخانه توليد  ٢٠٠٨در فوريه . ٣
قطعات خودروسازی در کانادا به گروگان 
کارگران عاصی شرکت در آمد و توسط اين 

او در تدارک انتقال . کارگران زندانی شد
واکی و اخراج کارخانه از کانادا به کشور اسل

  . ھمه کارگران بود

روز بعد نيز  ١٠کارگران ھمان کارخانه . ۴
کارفرما را که ھمچنان بر انتقال کارخانه و 
بيکارسازی آنان پای می فشرد برای بار دوم 

  . زندانی کردند

  ٢٠٠٩مارس 

 

کارخانه و بيکارسازی گسترده کارگران در شهرک  ٢٠تعطيل 
 صنعتی اميرکبير

کارخانه در اين شھرک مستقر است که  ١٣٢حدود . اميرکبير در کاشان قرار دارد شھرک صنعتی
واحد صنعتی  ٢٠با شروع سال نو سرمايه داران اين شھرک . جمعيت زيادی کارگر را استثمار می کنند

سرمايه . آنان ھمه کارگران اين واحدھا را يک جا اخراج کره اند. را به طور کامل تعطيل کرده اند
مطابق معمول دليل کار خويش را وخامت اوضاع اقتصادی و سودناکافی کارخانه ھا اعالم کرده  داران
شايع است که در ھمين روزھا کارخانه ھای بيشتری تعطيل و کارگران بسيار زيادتری اخراج . اند

کارگرانی که . اعالم خبر بيکارسازی ھا ھمه کارگران را دچار وحشت کرده است. خواھند شد
آنان خود را و . يش را از دست داده اند ھيچ اميدی به يافتن کار در ھيچ کجای ديگر ندارندکارخو

 . خانواده ھای خود را با خطر جدی و مھلک گرسنگی دست به گريبان می بينند

  آژانس ايران خبر :منبع

   ٨٨فروردين  ٩
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 تعطيل گسترده کارخانه های چای در شمال
ی در تعطيل شروع سال نو شروع مرحله تازه ا

مراکز کار و توليد و بيکارسازی انبوه توده ھای 
کارخانه در  ٢٠قبالً از تعطيل . کارگر است

شھرک صنعتی امير کبير صحبت کرديم و 
اينک سخن از بسته شدن اکثريت قريب به اتفاق 
کارخانه ھای توليد يا بسته بندی چای در شمال 

شمار کارخانه ھای تعطيل شده به . کشور است
می رسد و تعداد واحدھای باقی مانده به  ٢٠٠

دليل تعطيل اين . شمار انگشتان دست نمی رسد
واحدھا در رقابت فشرده ميان سرمايه داران 
برای دستيابی آن ھا به سودھای بيشتر نھفته 

شواھد حاکی است که به رغم بھای شبه . است

رايگان نيروی کار در ايران باز ھم سرمايه 
ده چای در ممالکی مانند داران توليد کنن

ھندوستان و جاھای ديگر از قدرت رقابتی 
بيشتر از سرمايه داران صاحب کارخانه ھای 

در چنين شرايطی . چای در ايران برخوردارند
سرشت نظام سرمايه داری است که سرمايه 
داران زيادی دست به کار انباشتن بازار داخلی 
 از چای ارزان بھاتر توليد ممالک ديگر می
شوند و سرمايه داران بسياری از واحدھای 
توليد چای را به ورطه ورشکستگی سوق می 

تاوان اين رقابت ميان سرمايه داران را . دھند
صاحبان . يکجا توده ھای کارگر می پردازند

صنايع توليد و تھيه چای بسيار راحت سرمايه 
ھای خويش را به حوزه ھای پرسود منتقل می 

فقط خيل عظيم کارگران  کنند و در اين ميان
ھستند که با از دست دادن کار خويش خود و 
خانواده ھايشان به جھنم بيکاری پرتاب می 
شوند و در ميان شعله ھای داغ گرسنگی پرپر 

 ۶٠بر اساس گزارش ھا، حدود . می گردند
ھزار نفر در جريان اين بيکارسازی ھا به 

   .ورطه گرسنگی فرو می غلطند

  ران خبرآژانس اي :منبع 

   ٨٨فروردين  ٩
  

 به جای دستمزدضرب و شتم 
ماه است که  ۶کارگران کارخانه ايران ژالتين 

. کار کرده اند و ھيچ ريالی دستمزد نگرفته اند
ماه با دادن وعده  ۶سرمايه داران در تمامی اين 

و وعيد کارگران را به صبر و مماشات دعوت 
ھا در مدتی قبل از رسيدن نوروز آن . می کردند

پاسخ اعتراضات ممتد و تراکم عصيان و خشم 
کارگران اعالم کردند که دستمزدھا را پرداخت 

کارگران به روزشماری پرداختند . خواھند کرد
اما ھر چه بيشتر روزھا را شمارش کردند از 

آنان سرانجام . گرفتن حقوق مأيوس تر شدند
دست به اعتراض مجدد زدند و در اين ھنگام 

ايه دار به روال معمول از دولت بود که سرم

نيروھای سرکوبگر در يک . خويش استمداد کرد
به  آنان بی درنگ. چشم به ھم زدن فرارسيدند

ھمه را آماج ضرب و . جان کارگران افتادند
يکی از . شتم و کتک کاری و فحاشی قرار دادند

قرار بود حقوق ما را ... « : کارگران می گويد
اسفند  ١٥ما از روز  .اسفند بدھند ١٥در روز 

ھا فقط  ولي آن اسفند ھرروز منتظر بوديم ١٨تا 
وقتي ما به اين  .كردند امروز و فردا مي

وضعيت اعتراض كرديم كارفرما با نيروي 
انتظامي تماس گرفت و ماموران نيروي 

» .... كارگران افتادند انتظامي با باتوم به جان ما
 ...«: هيکی ديگر از کارگران توضيح می دھد ک

خواستيم تا بتوانيم  مان رامي ما فقط حقوق
سرمان را باال بگيريم و به خانه برويم اما 

قدر وقيح شده اند  آن. باتوم دادند جواب ما را با
كه به كارگري كه با عرق جبين جان مي كند و 

آخر اگر ! كار مي كند مي گويند مزدور خارجي
وق كارگر مزدور بود كه براي اين چندرغاز حق

 ھا بدون حق و حقوق كار مجبور نبود ماه
  »...كند

  آژانس ايران خبر  :منبع 
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 کارگر از کارخانه کاشی کسری در سنندج ٣٠اخراج 
 ٣٠سرمايه دار صاحب کاشی کسری در سنندج 

او دليل کار خويش . کارگر را اخراج کرده است
صاحب . را وضعيت بد مالی اعالم کرده است

سال اخير با سرمايه ھای  ٢نه در طول کارخا
کارگر يک مجتمع  ٣٠انبوه حاصل استثمار اين 

بزرگ توليدی ديگر احداث کرده و درست در 
کارگر را اخراج  ٣٠ھمان روزھايی که اين 

کرده دست به کار استثمار کارگران ارزان 
بھاتر و شبه رايگان تر در مجتمع توليدی جديد 

فقط در  شی کسریسرمايه دار کا. خويش است
کارگر را  ٢٠٧ يکی از کارخانه ھای خويش

ھمه اين کارگران قراردادی . استثمار می کند
دستمزدھای ھمه آن ھا بسيار ناچيز است . ھستند

و ھيچ کدام از کارگران ھيچ روزی به ادامه 
  . اشتغال فردای خويش مطمئن نيستند

کارگر کارخانه  مھران صبوری: گزارش از  
   نندجس ی درکسر

  ٨٨فروردين  ٩

  

 زندگی دردناک کارگران پارس قوه
کارخانه پارس قوه مدتی است که تعطيل شده 

کارگرانش در بالتکليفی مطلق به سر می . است
ماه است که ھيچ ريالی  ٢۴برند و اکنون 

يکی از کارگران کارخانه . دستمزد نگرفته اند
. ماه است كه حقوق نگرفته ايم ٢۴... «:می گويد

ما . كارگران زندگي شان از ھم پاشيده است كثرا
دفتر رئيس جمھور و ھر ارگان  ،به وزارت كار

اما  ،كه فكرش را بكنيد مراجعه كرده ايم یديگر
. ھمه مي گويند كاري نمي توانيم انجام دھيم

وزارت كار مي گويد ما ھركاري كه از دستمان 
بر مي آمد انجام داديم و بيشتر از اين در 

سال سن از فرط  ۵٠من با !! !توانمان نيست
در  تاكي بايد. روم ھا به خانه نمي خجالت شب

ھاي زن و بچه بگويم ندارم ؟  مقابل درخواست
به خاطر  به حال بچه احمدي نژاد راآيا تا 

حال ه پياده كرده اند؟ تا باز سرويس  نداشتن پول
از دانشگاه  او را به خاطر ندادن شھريهبچه 

بيرون كرده اند؟ اگر احمدي نژاد خودش اين 

 طوري خون ما دردھا را مي كشيد ديگر اين
بعد از اين  ...به شيشه نمي كرد  ارکارگران 

االن به موضع گدايي كردن  ھمه سال جان كندن
سه  .دوسال است حقوق نگرفته ايم .افتاده ايم

.  ه ايمسال است كه عيدي و پاداش و بن نگرفت
خواستيم جمعي برويم مقابل دفتر مدير كل  مي

زنند و  اما ديديم مارك سياسي مي! فرياد بزنيم
خالصه  .زنند حرف از دستگيري وزندان مي

به شدت در مضيقه  در يك كالم خانواده ھاي ما
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وتنگنا قراردارند وامسال عيد سياه تر از سال 
  » ....قبل بر ما گذشت یھا

  آژانس ايران خبر :منبع

   ٨٨فروردين  ٩

  

 يک مصيبت انسانی فراموش شده

 )(Lieven Cauterنوشته ليون کاتر 

در . ششمين سالگرد تجاوز به عراق لحظه ای غم انگيز برای جمع بندی است
نفر شھروند عراقی کشته  ١.٢٠.٠٠٠ال پس از اشغال عراق، طی شش س

در اين . آکادميسين وجود داشت ٥٥٠٠پزشک و  ٢٠٠٠شدند که در بين شان 
ميليون و ھفت صد ھزار  ٢ميليون و ھفت صد ھزار نفر آواره شدند،  ٤مدت 

ميليون نفر در خارج از عراق در کشورھای ھمسايه که در  ٢نفر در داخل و 
برمبنای اطالعات داده شده توسط . پزشک وجود دارد ٢٠.٠٠٠ھا نيز بين آن 

ميليون بيوه و  ٢. صليب سرخ اکنون عراق کشور بيوه ھا و کودکان يتيم است
. جنگ، تحريم، دوباره جنگ و اشغال است ميليون کودک يتيم نتيجه ٥

  .بی خانمان ھستند) نفر ٥٠٠.٠٠٠حدود ( بسياری ازين افراد 

 ٪٧٠حدود . م کودکان عراقی از سوء تغذيه رنج می برندتقريبا يک سو
خدمات بھداشتی و پزشکی . دختربچه ھای عراقی ديگر به مدرسه نمی روند

٪ ٧٥. در کشوری که زمانی بھترين در منطقه بود کامال از ھم پاشيده است
نيمی از آن ھا کشور . نيروھای شاغل در اين بخش کارشان را ترک کرده اند

سال بازسازی، خدمات بھداشتی در عراق ھنوز به  ٧دند و بعد از را ترک کر
  .حداقل استاندارد بين المللی نرسيده است

به دليل کاربرد مھمات دارای اورانيوم در زمان اشغال، شمار مبتاليان به 
بر اساس گزارشی از اوکسفان وضعيت . سرطان به شدت افزايش يافته است

رسی ھا حتی در خوش بينانه ترين حالت بر. زنان بسيار رقت انگيز است
اغلب کاالھای ضروری ناياب . نشان می دھد که وضعيت زنان بدتر شده است

دسترسی به آب آشاميدنی برای بخش بزرگی از جمعيت عراق مشکل . ھستند
وجود دارد، آن ھم در کشوری که به کشور  ٦تا  ٣است و برق نيز روزی 
نفر در آستانه فقر و بيکاری است  ٤قی عرا ٦از ھر . مھندسين معروف بود

زندان رسمی حدود  ٢٦در کنار . ٪ جمعيت فعال کشور است١/٢٨که شامل 
بنا به گزارش اتحاديه زندانيان . زندان مخفی در عراق وجود دارد ٦٠٠

دستگير شده اند  ٢٠٠٣نفر عراقی تا سال  ٤٠٠.٠٠٠سياسی عراق، بيش از 
فساد . زن وجود داشته است ١٠.٠٠٠و خردسال  ٦.٥٠٠که در ميان آن ھا 

مالی در کشور بيداد می کند و عراق بعد از سومالی و ميانمار از لحاظ فساد 
البته نويسنده ايران را فراموش کرده است ( مالی سومين کشور جھان است 

که فقط در يک قلم يک ميليارد دالر در دست رئيس جمھوری آن ناپديد شده 
از عراق به عنوان ) مسائل خارجی" (فارين افيرز" مجله آمريکايی). م.است

دولت ورشکسته نام می برد در حالی که عراق دارای سومين ذخيره طبيعی 
اما اجازه صادرات نفت در انحصار کنسرن ھای بين امللی . نفت جھان است

سال تمام است بر نفت عراق چنگ انداخته اند در حالی که  ٢٥نفتی است که 
به جای اين که پول نفت عراق برای . مايندگی قانونی ندارندھيچ اجاره يا ن

بازسازی کشور پرداخت شود با برداشت ھای ميلياردی اين کنسرن ھا از 
يک پاک سازی قومی گسترده در عراق . نفت، عراق دوباره غارت می شود

کرکوک با . عليه ترکمن ھا، مسيحی ھا، آشوری ھا و شباک ھا جريان دارد
و اقامت غيرقانونی اسرائيلی ھا کرد زدايی و تاريخ اش  مھاجرت وسيع
  .تحريف می شود

در يک نشست پارلمان اروپا در بروکسل  ٢٠٠٩مارس  ١٨اين اطالعات در 
مارس در يک نشست  ١٩در . توسط جمعی از متخصصان عراق ارائه شد

 -پارلمان بلژيک يک نماينده مجلس بعد از صحبت ھای دکتر عمر ال
ه متخصص کارديوگرافی و بھداشت است، صريحا اعالم کرد که کوبائيسی ک

چه کسی می . وی ھيچ گونه ايده ای از مصيبت ھای انسانی در عراق ندارد
تواند او را سرزنش کند؟ در مطبوعات اروپايی در اين باره يا کم نوشته شده 

مب روزنامه ھا معموال در باره انتخابات، يا يک ب. يا اصال چيزی نيامده است
گذاری يا جريانات سياسی يا نتايج مثبت يک جراحی و غيره در عراق می 

ما خواب مانده . اما در باره رنج ھای مردم عراق چيزی نمی نويسند. نويسند
اوباما برگرداندن نيروھای آمريکايی را برنامه : ايم و خود را تسلی می دھيم

واقعيت اين است . استبنا براين مساله عراق از برنامه خارج . ريزی می کند
که ما می خواھيم مساله را به دست فراموشی بسپاريم زيرا غرب در اين باره 

عالوه بر دولت آمريکا و دولت بلر در انگيس کشورھای ھلند، . مسئول است
دانمارک، مجارستان، لھستان و ايتاليا در اشغال عراق شرکت کردند و 

کن است ما اثرات جنگ را که در چگونه مم. مسئوليت سنگينی به عھده دارند
  گزارشات تکان دھنده افکار عمومی جھان را تکان داد، پنھان کنيم؟

زنگ خطر نوعی ھولوکاست آفريقايی را به صدا در آورد، اما " دارفور" 
جنايات عليه بشريت در حد يک قتل عام عمومی در عراق ناديده گرفته می 

 . شود

  ترجمه فريده ثابتی

  Brusselstribunal.org: منبع 

      ٢٠٠٩مارس  ٢٦
      
     

جنگ و عواقب آن مساله ای نيست که بتوان با برانگيختن  :يادداشت مترجم
ديديم که افکار عمومی و . افکار عمومی عليه آن برای ھميشه به آن پايان داد

اعتراضات ميليونی در کشورھای مختلف واز جمله در آمريکا نتوانست 
بايد کاری کرد که جلوی اقدام به . اق بگيردجلوی شروع جنگ را در عر

جنگ به تعبيری ادامه سياست است و دولت ھای . جنگ و اشغال گرفته شود
سرمايه داری برای جلوگيری از بحران يا برای برون رفت از بحران يا 

چنان که جنگ جھانی دوم بود که . اھداف ھژمونيک به آن اقدام می کنند
فائق آيد و با تخريب زيربناھای  ١٩٢٩زرگ توانست باالخره بربحران ب

اقتصادی اين فرصت را برای سرمايه ھای سرريز شده آمريکايی فراھم آورد 
که فضايی برای عمل پيدا کنند وبه عنوان سرمايه دوباره بازتوليد شوند و 

و ديديم که . ميليون انسان اھميتی نداشت ٤٠البته که برای سرمايه کشته شدن 
رکود جھت جلوگيری از بحران در ده سال اخير چه جنگ ھا  برای غلبه بر

تدارک ديده شد و چه مصيبت ھای انسانی در اروپای شرقی يا افغانستان يا 
بنابراين بايد بار جنگ را . اما خم به ابروی سرمايه نيامد. عراق به وجود آمد

بايد پرداخت غرامت جنگ، بازسازی ھمه . بردوش جنگ آفرينان انداخت
بی ھا و کل زيربنای اقتصادی جامعه نه وسيله ای برای به کار اندازی خرا

سرمايه ھای بيکار مانده و انباشت شده سرمايه داران و نه به صورت وام 
. ھای کوتاه يا بلند مدت با بھره بلکه به عنوان وظيفه تخريب کنندگان در آيد

ن پرداخت شود، بايد به ھمه بازماندگان شھروندان غيرنظامی کشته شده تاوا
ھمان گونه که مثال به مسافران ھواپيمای ساقط شده غرامت پرداخت می شود 

جنگ افروزان بايد . و بازماندگان مورد مراقبت روانی قرار می گيرند
. موظف شوند ھمه شھرھا و روستاھا را ھمان گونه که بوده اند بازسازی کنند

رمايه بکاھد و مصيبت ھای شايد اين وظايف سنگين بتواند اندکی از توحش س
  .انسانی را کاھش دھد
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 گروگان گيری سرمايه داران توسط کارگران در فرانسه
کارگران کارخانه بزرگ داروسازی آمريکايی 

رئيس کارخانه را گروگان  M3 موسوم به
آنان اين سرمايه دار را در محل کار . گرفتند

اخطار کرده بود که  M3. وی زندانی کردند
. ر مؤسسه را بيکار خواھد ساختکارگ ١١٠

اعالم اين خبر موج خشم و عصيان کل 
کارگران را به طغيان آورد و آنان تصميم به 

کارگران تالش کردند تا در . مقابله گرفتند
صورت اجباری شدن اخراج ھمزنجيرانشان 
تمامی شرط و شروط الزم برای کمک به اين 
. کارگران را بر صاحبان سرمايه تحميل کنند

سرمايه دار صاحب کارخانه از پذيرش خواسته 
اين امر بر شدت . ھای کارگران سر باز زد

خشم توده کارگر افزود، به طوری که تمام 
کارگران شرکت به طور متحد مسئله گروگان 
گيری سرمايه دار و زندانی ساختن وی را 

آنان تصميم دسته . دستور کار خويش ساختند
، سرمايه دار را جمعی خود را به اجرا نھادند

. دستگير ساخته و در محل کارش زندانی کردند
کارگران آنگاه اعالم کردند که آزادی سرمايه 
دار فقط و فقط در صورت تن دادن وی به 

کارگر اخراجی امکان  ١١٠تمامی خواسته ھای 
سرمايه داران شرکت ابتدا . پذير خواھد بود

ان امتناع کردند اما وقتی با اراده متحد کارگر
  .مواجه شدند به ھمه خواسته ھای آنان تن دادند

گروگان گيری سرمايه داران توسط کارگران 
عاصی و خشمگين در کارخانه ھا و مراکز 

در فرانسه در طول چند ماه اخير به  مختلف کار
ً شايع تبديل شده  يکی از راھکارھای مؤثر نسبتا

دو ھفته پيش نيز کارگران فرانسوی . است
اين راھکار را با » سنی«  تراست صنعتی

آنان نيز سرمايه دار . قدرت تمام به اجرا نھادند
رئيس کارخانه را دستگير و برای مدتی زندانی 
ساختند و از اين طريق مطالبات خويش بر وی 

   .تحميل کردند
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 ادامۀ اعتراضات مردم شهر اوويک در سوئد
در  (Övik)مبارزات کارگران شھر اوويک 

سوئد عليۀ کاھش امکانات درمانی و بھداشتی 
کارگران در طول روزھای اخير  .ادامه دارد

نوک پيکان مبارزه را به سوی سرمايه داران 
شورای « دولتی مستقر در نھاد موسوم به 

برخی از افراد مؤثر اين . نشانه رفته اند» استان
نھاد مرکب از رئيس بيمارستان شھر و تعدادی 

اران دولتی سرمايه به شدت ديگر از کارگز
 ٢٠٠. آماج انتقاد و اعتراض واقع شده اند

کارگر خشمگين در نمايش اعتراضی خويش 
اعالم کردند که کاھش امکانات درمانی و 

آنان خواستار . بھداشتی بايد فوراً متوقف شود
توقف کامل تالش مشاوران ويژه شورای استان 
ن در زمينه برنامه ريزی ضدکارگری کاھش اي

در باره نقش و رسالت اين . امکانات ھستند
. مشاوران توضيح چند نکته ضروری است

سرمايه داران اعم از خصوصی يا دولتی 
ھمواره و مستقل از شرايط متعارف يا بحران 
برای کاستن ھر چه بيشتر شمار کارگران، 
ھزينه ھای توليد و مخارج مربوط به شرايط 

تماعی موجود کار و حداقل امکانات رفاھی و اج
آنان . تقال می کنند و به ھر کاری دست می زنند

به طور معمول بودجه ھای بسيار سنگينی را به 
برنامه ريزی اين طرح ھا و توطئه ھا 

در اين مورد فقط به يک . اختصاص می دھند
چند سال پيش يکی از . نمونه اشاره می کنيم

بزرگ ترين تراست ھای بين المللی توليد دارو 
وئد طرح کاھش نيروی کار در اين شرکت در س

را به يکی از ھمين مشاوران متخصص واگذار 
کارگر مؤسسه  ۵٠٠با اجرای اين طرح . کرد

حقوقی که تراست . برای ھميشه اخراج شدند
دارويی مذکور به اين سرمايه دار مشاور 
پرداخت کرد نيز به طور تقريب معادل کل 

پيداست . کارگر بود ۵٠٠حقوق يک سال ھمين 
« که توسل بنگاه ھای صنعتی و مالی و 

سرمايه به اين طرح ھا و سرمايه !! »خدماتی
داران مشاور برنامه ريزی آن ھا در شرايط 

در حال حاضر کل . بحران بسيار تشديد می شود
مؤسسات سرمايه داری از جمله بنگاه ھای 
دولتی با سرعت تمام در حال اجرای ھمين 

سرمايه داری دولتی بنگاه . طرح ھا ھستند
موسوم به شورای استان در منطقه اوويک سوند 
نيز بخش عظيمی از حاصل کار و استثمار توده 
ھای کارگر را به سرمايه داران مشاور اھدا 
کرده است تا در قبال آن طرح بيکارسازی 
کارگران و کاھش ھر چه وسيع تر امکانات 
درمانی و بھداشتی توده ھای کارگر را برنامه 

  . ريزی کنند و به اجرا بگذارند

کارگران شھر اوويک درحال مبارزه با اين 
آنان خواستار . جنايات سرمايه داران ھستند

توقف بی قيد و شرط تمامی تعرضات و طرح 
سرمايه دار دولتی . ھای ضدکارگری باال ھستند

رئيس بيمارستان شھر در مقابل موج اعتراض 
گفته است که و عصيان کارگران با وقاحت تمام 

اين مشاوران اھداف صرفه جويی و پس "
اندازھا را بسيار بھتر و دقيق تر تعيين می کنند 

  " !!روند می شوند و باعث سريع تر شدن اين
  ٢٠٠٩مارس 

 

 

 کارگر ديگر از کارخانه چينی کرد ٢٠٠اخراج 
سالی که گذشت سال اخراج پی در پی کارگران 

له ميان شروع در فاص. کارخانه چينی کرد بود
کارگر کار خويش  ۴٠٠پائيز تا آخر بھمن حدود 

سرمايه دار شرکت بارھا . را از دست دادند
تھديد کرده بود که ھمه کارگران را اخراج 

او اين تھديد را گام به گام اجرا . خواھد کرد
اسفند  ٢٨آخرين بيکارسازی ھا در روز . کرد

کارگر ديگر به  ٢٠٠در اين روز . روی داد
گه بيکاران پيوستند و به اين ترتيب شمار کل جر

ماه از مرز  ۵بيکارشدگان شرکت در طول 
کارگر  ٢٠٠خبر اخراج . نفر گذشت ۶٠٠

موجی از ھراس و وحشت و نوميدی را در 
ميان کارگران و افراد خانواده ھای آن ھا به 

بيکارسازی ھای گسترده در . وجود آورد

و  روزھای پيش از نوروز بخشی از عيدی
پاداشی است که صاحبان سرمايه به کارگران 

  !!ھديه کردند

  ٨٨فروردين  ٢
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 کشته شدن يازده کارگر در چين
کشور چين بھشت سرمايه داران دنيا و 
کشتارگاه آراسته به فواره ھای بلند خون 

ھيچ ماھی نمی گذرد که . کارگران چينی است
يک يا چند معدن مھم اين کشور دچار ريزش و 

ار و آتش سوزی نشود و سيالب خون انفج
کشتزاران پرسود سرمايه داران دولتی  کارگران

معادن . و خصوصی معدن دار را آبياری نکند
ً قدمت تاريخی بسيار طوالنی دارند  چين عموما
و ھمگی فرسوده و کھنه و در معرض 

احتياج به مرمت و بھبود و . فروريزی ھستند
م اين امور انجا. باالبردن ضريب ايمنی دارند

نيازمند افزايش ھزينه ھای انباشت و کاھش 

دولت چين و . اندک سود سرمايه ھا است
صاحبان خصوصی سرمايه قبول اين امر را 

آنان بر اين . غيرمعقول و ناممکن می دانند
عقيده اند که جان باختن ھزاران کارگر در ھر 
سال باصرفه تر از صرف ھزينه برای ايمن 

چيزی که . معادن است کردن محيط کار در
فراوان است و با بھايی بسيار اندک می توان آن 

در حالی که . را در بازارخريد نيروی کار است
صرف ھزينه برای ايمن کردن محيط کار به ھر 

وقوع حوادث . حال مستلزم کاھش سود است
مرگبار و کشتار وسيع کارگران در چين فقط 

انی خاص معادن و حوزه ھای استخراج مواد ک

ساير مراکز کار نيز وضع بھتری . نيست
حادثه اخير در يکی از کارخانه ھای . ندارند

توليد مواد شيميايی در ايالت فولينگ در جنوب 
در اينجا سقف سالن . رخ داده است غربی چين

يازده کارگر در دم . کارگاه ريزش کرده است
جان باخته اند و شمار نامعلومی کارگر ديگر در 

   .مانده اندزير آوار 

  ٢٠٠٩مارس 

  

 

 

عقب نشينی اتحاديه سراسری کارگران سوئد در اثر مقاومت 
 کارگران

در طول ھفته ھای اخير شاھد انعقاد پی در پی 
قراردادھای حراج دستاوردھای جنبش کارگری 
سوئد توسط اتحاديه سراسری کارگران اين 

 ٢٠قرارداد کاھش . بوديم) LO(کشور 
ان بخش فلز، قرارداد درصدی دستمزد کارگر

افزايش اختيار صاحبان سرمايه در بيکارسازی 
ھای وسيع توده ھای کارگر، کاھش دستمزدھا و 
امحای حداقل معيشتی آن ھا زير لوای محدود 
سازی دامنه مذاکرات ميان صاحبان سرمايه و 
سردمداران اتحاديه، قرارداد ممنوعيت اعتصاب 

و مانند  با نامگذاری محدود کردن حق اعتصاب
انس و الفت ميان  اين ھا يکی بعد از ديگری

سران جنبش اتحاديه ای و سرمايه داران در 
پشت ميزھای مذاکره و درھای بسته را بيشتر 

دستيابی به تفاھمات بنيادی در ھر دور . کرد
گفتگوھا راه را برای شروع دورھای بعدی 

سران اتحاديه عزم جزم کردند . ھموارتر ساخت
يکسره کنند و در بھره گيری از  تا کار را

شرايط بحران به نفع سرمايه ھيچ فرصتی را از 
آنان مصمم شدند تا آخرين بازمانده . دست ندھند

ھای امکاناتی را که طبقه کارگر سوئد روزی 
روزگاری به يمن خيزش ھای مھم ضدسرمايه 
داری ھمزنجيران خويش در اروپا به دست 

 نھاده و تسليم آورده است يکجا در طبق اخالص
تراست ھا و غول ھای عظيم صنعتی و مالی 

» الس«طرح سالخی قرارداد موسوم به . سازند
که در ) قانون صيانت حقوق مستخدمان کارگر(

زمره حساس ترين و تعيين کننده ترين بخش 
سوئد است در » قانون کار« ھای سند موسوم به 

امتداد انعقاد قراردادھای قبلی زينت بخش ميز 
پيشينه طرح و تصويب و خالصه . ذاکرات شدم

  . به شرح زير است »الس« مفاد قرارداد 

پارلمان سوئد زير فشار پيکار  ١٩٣٠در سال 
گسترده توده ھای کارگر مجبور شد اليحه ای را 
به تصويب رساند که بر اساس آن اخراج 
کارگرانی که به سربازی احضار می شدند و 

می گذراندند  زنانی که دوران بارداری را
جنبش کارگری  ١٩۶۴در سال . می شد ممنوع

سوئد توانست امنيت شغلی کارگران را بر 
صاحبان سرمايه از . کارفرمايان تحميل کند

. بيکارسازی ھای فاقد استدالل کافی منع شدند
آنان در ھمان حال مجبور شدند که دستمزد 
. دوران بيکاری موقت کارگران را پرداخت کنند

پارلمان مجدداً اليحه ای را از  ١٩٧١در سال 
تصويب گذراند که به موجب آن در صورت 
توافق ميان اتحاديه ھای کارگری و صاحبان 
سرمايه برای اخراج کارگران، ليست 
بيکارشوندگان به نسبت معکوس سن کارگران 

به اين . شاغل در ھر مرکز کار تنظيم می شد
معنی که کارگران مسن تر از تضمين شغلی 

ؤثرتری برخوردار می شدند و ديرتر از م
. سايرين مشمول بيکارسازی قرار می گرفتند

اين حکم در مورد سوابق کار کارگران نيز 
ھر کس جديدتر استخدام شده بود . مصداق داشت

ھنگام بيکارسازی زودتر در تيررس اخراج 
  . قرار می گرفت

اين ھا بود و سرمايه داران در » الس« خالصه 
ال ھا درصدد الغای اين قرارداد بوده ھمه اين س

معموالً در » ال او« اتحاديه سراسری سوئد . اند
سر بزنگاه ھا آمادگی خود را برای الغای اين 

سران اتحاديه اينک . مواد نشان می داده است
در تدارک تحقق اين خواست صاحبان سرمايه 

، حق اعتصاب و »الس« بستن طومار . اند
تور کار جدی مذاکرات ساير موارد مشابه دس
کارفرمايان در شرايط  ميان سران اتحاديه و

اما شتاب رؤسای اتحاديه برای . روز شده است
تحقق يکجای ھمه انتظارات سرمايه داران اينک 
با موج نيرومندی از اعتراضات کارگران عضو 

توده ھای کارگر . اتحاديه رو به رو شده است
ھا و  در مناطق مختلف سوئد و در کارخانه

مراکز کار گوناگون دست به اعتراض و اعالم 
آنان خواستار تعطيل کامل . انزجار زده اند

مذاکرات پشت درھای بسته شده اند و حاضر به 
قبول ھيچ يک از مصوبات تا کنونی دو اتحاديه 

» ال او« سران . کارگری و کارفرمايی نيستند
زير فشار موج اعتراضات کارگران عجالتاً 

آنان مذاکرات را متوقف کرده . ه اندعقب نشست
اند و برآنند تا دور جديدی از تدارک و 
بسترسازی برای پيشبرد برنامه ھای 
ضدکارگری خويش را جايگزين روند گفتگوھا 

  . سازند

   ٢٠٠٩مارس 
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 ماه از اعتصابمان گذشت ۵

 )ايران خودرو نامه دوم کارگران سالن مونتاژ پژو(

ھزارنفر از کارگران ايران خودرو در ١٠ر از بيشت ١٠/٤/٨٧در تاريح 
واکنش مديريت در  .کاراعتصاب غذاکرديم یاعتراض به شرايط غيرانسان
  قبال اعتصاب غذا چه بود؟

صادر کرد و  یمدير حراست ايران خودرو بالفاصله اطالعيه ا مھرور احمد
ترساندن بيشتر ما  یتحريک گروھک ھا نسبت داد و برابه اعتراض مارا 

را بر در و ديوار شرکت  یھمچنين دستورداد تا پرسنل حراست اعالميه ا
 کزخواھند در مرا یھا م یبچسبانند که در آن ھشدار داده شده بود که اسرائيل

  .کنند یجاسوس یصعت

که با ارباب جرايد مصاحبه  در حالي یمعاون منابع انسان یخوزان یباقر مجيد
آرام کردن ما  یل شرکت براشد در داخ یکرد و منکر اعتصاب م یم

بسته  ٣٢گفت که  ٢۵۶ "مدآکار"با نشريه  ٨٧/ ۴/ ١۵کارگران در مصاحبه 
ايشان  یيک ادعا. ه داده استئدر مورد پرسنل به مديريت ارشد ارا یپيشنھاد

ايجاد  "یتحول عظيم"ھزار نفر از پرسنل  ١٠حدود  یبا ارتقا: بود که  اين
از  اين ارتقا ست بابت ديرکردا ھا که سال یرسنلآيا دادن ارتقا به پ. خواھد شد

و ) ٢٦٨کارآمد. (ھزار تومان ١٠شرکت طلب کارند آن ھم به مبلغ ميانگين 
حذف اعالم کار "ديگر ايشان  یادعا ؟جشن گرفتن ان خجالت آور نيست

ماه  ٢جمعه حدود  یدر روزھا یاضافه کار.بود" جمعه یمتوالى در روزھا
و آرام و . شود یاعالم م یجمعه کار تک شيفت یھااما فعال روز .لغو شد

  .قبل از اعتصاب غذا نزديک شده است یمودبانه شرايط به روزھا

بسته را به طور شفاف اعالم کنيد تا  ٣٢آن  .ماه گذشت ٥ !یخوزان یاقا
  شود؟؟؟؟؟؟ یانھا بھتر ارزياب يیپيشنھادات و صداقت اجرا یمحتوا

وجود . ما ايجاد نشده است یر شرايط کارد یھيچگونه تغيير مناسب ھنوز
  .دليل است به دو یشرايط غيرانسان

که ما مطالبات  خود ما با اين" صبر وانتظار"شما و  یضدکارگر سياست
که  يی رادوباره ھمان درخواست ھا یداريم اما در شرايط فعل یعادالنه بسيار

  .کنيم یھا اعتصاب غذا کرديم تکرار مآن به خاطر 

  تعطيل یکار در روزھا لغو. ١

حداقل به ..)یحقوق، آکورد، پاداش، سنوات بازنشستگ(ھا  یافزايش دريافت. ٢
  ميزان شرکت سايپا

توليدي، پشتيباني، ( یو پيمانکار یشدن ھمه کارکنان قرارداد یرسم. ٣
 .....)و ستادي، اداري، و خدماتى

که به  یدر صورت اين را بدانيد که صبر ما لبريز شده اشت و !شرکت مديران
از جانب شما رفتار مناسب نبينيم اين بار با تعداد بيشتر و به روش  یزود
  .موثرتر عمل خواھيم کرد یھا

  .رو پخش کنيدياين اعالميه ھا را تکث !کارگر دوستان

 کارگران سالن مونتاژ پژو
  

  خودرو از جمعى از كارگران ايران بازتكثير

 یو ھمکاران گرام دوستان

خواھيم در  یفرستيم و از ھمه دوستان کارگر م یاين دوستان درود م به ما
  .اطالعيه دوستان سالن مونتاژ بکوشند یاطالع رسان

ــران  ــارگران اي ــی از ک جمع
 خودرو

 ٨٨فروردين  ١

 

 اعتصاب عمومی در فرانسه
کارگری آلمانی می گفت فرانسوی ھا از جنس ديگری ھستند و با ما فرق 

 می گويند برويم به خيابان و بالفاصله. اره تصميم می گيرندآن ھا يکب. دارند
  .خيابان ھا پر از جمعيت می شود و اعتصاب عمومی شکل می گيرد

مارس بيش از يک ميليون نفر از کارگران و مردم فرانسه  ١٩شنبه  ٥روز 
مردم در اين شھرھا در . شھر کشور به اعتصاب عمومی دست زدند ٢٠در 

ھای اقتصادی دولت سارکوزی به خيابان ھا آمدند و اعتراض به سياست 
آن ھا خواسته ھای خود را اعالم . نفرت خود را از اقدامات دولت فرياد کردند

  . بسياری از مدارس بسته ماند و حمل و نقل عمومی مختل شد. کردند

درصد قطارھای سريع السير و  ٤٠. اعتصاب در شبکه حمل و نقل آغاز شد
يک سوم پروازھای . از حرکت بازماندند منطقه ای نيمی از قطارھای

فرودگاه اورلی لغو شد، زيرا کارگران بخش انرژی و برق در اعتصاب 
متروھا و اتوبوس ھای شھری کار می کردند و مردم را در رساندن به . بودند

در بخش خصوصی نيز بخشی از کارخانه . محل تظاھرات ياری می رساندند
  . و خرده فروشی ھا به اعتصاب پيوستندھای خودرو سازی، نفت 

ميليارد يورو برای مقابله با بحران روز سرمايه  ٢٦دولت سارکوزی مبلغ 
به ھمين علت افزايشی به . اما ناکافی بود. داری در فرانسه تصويب کرد

ميليارد ديگر را بعد از اعتصاب يک ميليونی ماه ژانويه ھمراه با  ٤/٢ميزان 
اما ھيچ کدام تسکينی . و برخی تغييرات به آن اضافه کردتعديل ھای مالياتی 

برای دردھای مردم نبود، زيرا بخش اعظم آن روانه کيسه سرمايه داران شد 
نتيجه اين کارھا برای توده ھای کارگر باز . تا توان رقابت آن ھا را باال ببرد

ان کارگران خواھ. بيکاری بود و اخراج و ناتوانی در تامين حداقل زندگی
افزايش حداقل دستمزدھا و حذف برنامه ھای دولت در مورد کاھش تسھيالت 

  .بخش عمومی ھستند

به ھمين سبب سارکوزی . دو سوم مردم فرانسه از اعتصاب پشتيبانی کردند
من نگرانی : "در نطقی که ياد آور نطق ھای اواخر کار شاه بود اعالم کرد

که منطور او نه مردم کارگر  پرواضح است". ھای مردم فرانسه را می فھمم
درصد جمعيت فعال را در خود  ١٠اکنون بيکاری . بلکه سرمايه داران بود

با توجه به . غرق کرده است و تعداد بيکاران به دو ميليون نفر رسيده است
ھزار نفر  ٣٥٠تعداد  ٢٠٠٩شرايط موجود انتظار می رود که تا پايان سال 

بسياری از کمپانی ھای . بيکاران بپيوندندديگر نيز بيکار شوند و به ارتش 
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عظيم از قبيل توتال در ھمان حال که سودھای سرسام آور می برند کارگران 
را زير نام مشکل اقتصادی فوج فوج اخراج می کنند، چيزی که خشم 

ت با گرفتن ژست .ژ . اتحاديه ث. کارگران را به شدت برانگيخته است
ی سارکوزی می کوشد تا موج خشم و انتقادی نسبت به برخی سياست ھا

. عصيان ميليون ھا کارگر فرانسوی را در داربست سنديکاليسم مھار سازد
اين امر در غياب يک جنبش کارگری نيرومند ضدسرمايه داری و دارای افق 

لغو کار مزدی آثار منفی خود را بر روند روز مبارزات کارگران بر جای 
ج کوبنده اعتراض کارگران کم و بيش خود می نھد، به طوری که می بينيم مو

را با ديپلماسی اتحاديه ای تعديل می کند و به اندک تغييری در شرايط کار و 
   .سطح دستمزدھا رضايت می دھد

 ٢٠٠٩مارس  

 

ايام تعطيل پيروز حقوق کارگران گنج صفه عسلويه در گرفتن 
 شدند

موسوم به  ھایشرکت گنج صفه يکی از شرکت
گنجی شخصی به نام به مديريت  »پاورمن «

قبالً رئيس کارگاه شرکت ُدرريز بوده  او. است
خوش خدمتی در به خاطر در آن جا . است

ارزان اعتماد  مديريت بھره کشی از نيروی کار
را جلب کرد و شخصاً » او آی ای سی« شرکت 

که در سرکوب  او. شرکتی را ايجاد کرد
اعتراض کارگران در شرکت درريز تجربه 

کاری  کسب کرده بود قصد داشت حقوق اضافه
ايام تعطيل را که سال ھاست دستمزد آن 

دوبرابر روزھای عادی است برای کارگران 
درصد و  ھا به دهنسينفنی، سوپروايزرھا و تک
به پنج ...) ھا وکمکی(برای ساير کارگران 

اين کار با اعتراض جدی . درصد کاھش دھد
کارگران روبه رو شد و از آنجايی که کارگران 
به طور دسته جمعی تھديد به دست از کار 
کشيدن و تعطيل کارگاه کردند، گنجی مجبور به 

چيزی که . پذيرفتن خواست کارگران شد
ايست که سال خواستند مطالبهرگران میکا

مدير شرکت . شودھا اجرا میھاست در کارخانه

خواست ھمين حق حداقلی را ھم گنج صفه می
ھای که کارگران برای تحميل آن به دولت

داری مبارزه کرده بودند از آن ھا سلب سرمايه
اما اتحاد و ھمبستگی کارگران گنج صفه . کند

 . ن کردوی را وادار به تمکي

  ایجمعی از کارگران پروژه

  )متن اندکی ويرايش شده است( 

   ٨٧اسفند  ٢٩

  

 سرکوب مبارزات کارگران شرکت نيکوفر
شرکت نيکوفر در شاھرود قرار دارد و بيش از 

دولت سرمايه . کارگر را استثمار می کند ١۵٠
داری مدت ھا قبل بخشی از دستمزد اين 

شرکت به آنان  کارگران را زير نام فروش سھام
کارگران خواستار . مصادره کرده است

آنان به . دستمزدھای مصادره شده خود ھستند
ھمين منظور در مقابل ساختمان فرمانداری 

سرمايه داران به روال . شھر اجتماع کردند
معمول با پيش کشيدن بھانه آشنای وضعيت بد 
مالی اعالم کردند که ھيچ ريالی به کارگران 

 ١۵٠آنان با مشاھده خشم . ھند کردپرداخت نخوا
کارگر معترض بی درنگ پليس و ساير 

دقايقی . نيروھای سرکوب را در جريان گذاشتند
بعد سرکوبگران با تدارک تمام خود را به 

کارخانه رساندند، به صفوف کارگران حمله 
بردند، عده ای را مورد ضرب و شتم قرار دادند 

کارگران را و با اعمال زور و ارعاب و تھديد 
  .متفرق کردند

  آژانس ايران خبر :منبع

  ٨٧اسفند  ٢٩
  

 »پورنگان«تعويق سه ماهه دستمزدهای کارگران 
شرکت پورنگان در شھرک صنعتی خوانسار 

سرمايه دار شرکت سه ماه است که . قرار دارد
دستمزدھای کارگران را مصادره کرده و ھيچ 

در . ريالی به ھيچ کارگری پرداخت نکرده است
اين جا ھمه کارگران به صورت قراردادی کار 
. می کنند و ھميشه تھديد به اخراج می شوند

عده . وضعيت معيشتی ھمه آن ھا رقت بار است
ای می گويند که ماه ھا است قادر به پرداخت 
اجاره بھای کومه مسکونی خود نشده اند و به 

ھمين خاطر ھر شب مورد توھين و تھديد 
کارگران در . رار می گيرندصاحبان خانه ھا ق

ھمه مدت به بی سر و سامانی وضعيت اشتغال 
و تعويق طوالنی مدت دستمزدھايشان اعتراض 

کارفرمايان يک بار در مقابل طغيان . کرده اند
خشم و اعترض کارگران يک قطعه فرش از 
دنيای فرش ھای توليد شده توسط آن ھا را از 

ه ھمين را به انبار بيرون کشيده اند و گفته اند ک
اقدام کارفرما !! جای دستمزدھای خود قبول کنيد

خشم کارگران را مشتعل تر کرده است و آنان 
. فرياد زده اند که دستمزد می خواھند نه فرش

عمال سرمايه در جريان مشاجرات تالش کردند 
تا برنامه اخراج تدريجی کارگران را به اجرا 

ارگر ک ٢٠در آورند و تا لحظه حاضر بيش از 
  .را اخراج کرده اند

  آژانس ايران خبر :منبع

  ٨٧اسفند  ٢٩
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده 
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . اشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، انب

ی بر کارگران اين جنگ راخوِد سرمايه دار. ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .بديل شودھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه ت

و يکی از . يامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
ای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای پيداست که اگر مبارزه کارگران بر. علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند برد
تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين . واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری 

، ثانيا و مھم تر منشور از آن رو ضروری است که اوال کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجھان محرومند و
که خود شرط الزم مقاومت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی  - کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن از آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده

  . نه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبقه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آن است - است

نفس طرح ھرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به . ن نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توضيح اي
داران  طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه. معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . رمايه را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم س. از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند

ايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا ب
کرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان روي

  . تدوين کرده ايم

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

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .قل دستمزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايدازحدا. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. مسلم ھر کارگری است مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . ددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھ -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . رايگان تحت مراقبت قرار گيرندھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت  -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با  -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .لگی ممنوع شودسا ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

 .ايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١۵
 

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

١/٢/١٣٨٧  
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  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  رگریکميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کا

١/٢/١٣٨٧  
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هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری
آن منتشر  اخبار جديد کارگری در

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی 
 :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 ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می
  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


