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 بازگشت به کار کارگران اخراجی چينی کرد درگرو چيست؟
مبارزات کارگران اخراجی کارخانه چينی کرد در کرمانشاه عليه حکم اخراج 

کارگر اخراجی به طور مکرر به  ٢٠٠. و برای بازگشت به کار ادامه دارد
يت اشتغال نھادھای دولتی رجوع می کنند و خواستار روشن شدن وضع

عمال . خويش و انصراف کارفرما از اجرای طرح بيکارسازی می شوند
دولتی مستقر در اين نھادھا چنان که رسم و وظيفه آن ھا است بنياد کار 
خويش را بر سردواندن، فرسودن، خسته کردن، به بن بست کشاندن و مأيوس 

ن اداره کار يک روز مسؤال. ساختن کارگران از تداوم اعتراض قرارداده اند
به آن ھا وعده می دھند که چند وقت ديگر بساط رسيدگی پھن خواھند کرد و 

ھفته بعد . حتماً سرمايه دار را به انصراف از اخراج ھا مجبور خواھند ساخت
با فرا رسيدن زمان موعود و ھنگام مراجعه مجدد کارگران، اعالم می کنند 

اين سوتر، بخش ديگری از چند صباحی . که کاری از دستشان ساخته نيست
کارگزاران سرمايه در اداره استانداری در مقابل جمعيت عاصی کارگران 
ظاھر می شوند و چنان وانمود می کنند که گويا به راستی می خواھند سرمايه 

زمان می گذرد . دار را به خاطر ارتکاب جنايت بيکارسازی ھا مجازات کنند
ش ھای خويش باز ھم به سراغ اين و کارگران در تداوم اعتراضات و تال

نھادھا می روند و اين بار می شنوند که بايد محل مذاکره با سرمايه دار را 
روزھای بعد بھانه ھا برای تعويق ماجرا و طوالنی ساختن !!! تغيير دھند

آن چه ماھيت و اساس ھمه . سرگردانی و فرسودن کارگران عوض می شود
دن ھا و تغيير حرف ھا را تعيين می کند وعده و وعيدھا و خط و نشان کشي

ً ھمان است که باالتر به آن اشاره کرديم، اين که کارگران آن قدر ميان  صرفا
اين ادارات آمد و رفت کنند تا سرانجام از پای در آيند، از فرط خستگی و 
نوميدی تسليم شوند و خطر اعتراض و مبارزه آنان از سر سرمايه دار رفع 

ران و دولت آن ھا چنين می کنند و ھر نوع تصور، انتظار و سرمايه دا. شود
اعتقاد به اين که جز اين کنند به طور قطع عين توھم و ناشی از کمال ناآگاھی 

در اين ميان مسئله بسيار اساسی نحوه نگاه و واکنش و . و خام انديشی است
 يک چيز مثل روز روشن. نوع اقداماتی است که کارگران انجام می دھند

وقتی کارگر قدرت ندارد، وقتی او خود را ضعيف و فرومانده می بيند، . است
تجربه، شناخت و باوری که به دروغ  وقتی پشتش خالی است، به رغم تمامی

بودن حرف سرمايه داران و عمال دولتی آن ھا دارد بازھم از سر ناچاری و 
اين . ی افتددرماندگی به دنبال ھر وعده و وعيد سراسر دروغ آن ھا راه م

را مادام که فاقد قدرت و  ھيچ کارگری. موضوع کامالً مفھوم و ملموس است
فرومانده و دچار عجز است نمی توان به علت افتادن در دام وعده ھای دروغ 

مفھوم . و ترفندھای عوام فريبانه سرمايه داران يا دولت آن ھا سرزنش کرد
ً انکار اين واق . عيت بسيار تلخ و دردناک نيستسخن ما در اين جا نيز مطلقا

برعکس، ما با درک اين معضل اساسی ھمه حرف مان اين است که بايد از 
بايد به جای افتادن به دام ترفندھای . ورطه بی قدرتی و ناتوانی خارج شد

کارفرمايان و اداره کار و استانداری و مانند اين ھا راه متحد شدن، متشکل 
اين نه شعاربافی است، نه . قدرت را دنبال کرد گرديدن، قدرت يافتن و اعمال

گفتن است و نه ناديده گرفتن دنيای » از بيرون گود لنگش کن« خيالبافی، نه 
. مشکالتی که سر راه مبارزه و متحد شدن و متشکل گرديدن قراردارد

راه ھا و راه حل ھای . خالصه سخن اين است که ھيچ راه ديگری وجود ندارد
بار تجربه شده اند و بيھوده بودن آن ھا کل ظرفيت ذھن و  ديگر ميليون ھا

چه قدر بايد ميان ادارات دويد و آخر . خاطره و حافظه ما را پر کرده است
کار دست از پا درازتر، با دنيايی فرسودگی و يأس از پيگيری خواست ھای 
 خويش دست کشيد؟ چه قدر بايد به حرف استاندار و رئيس اداره کار و اين يا

آن نماينده مجلس يا رئيس جمھوری و مانند اين ھا گوش داد و به وعده ھای 
آن ھا دل بست؟ چه قدر بايد محتوای گفتگوھا، درد دل ھا، اميدھای کاذب و 

را نقل اين يا آن دروغ فالن سرمايه دار يا فالن  خيالبافی ھای پر از عجز ما
د در پيچ و خم اين راه نھاد دولتی تشکيل دھد؟ چند نسل از ما کارگران باي

ھای فرساينده پر از ذلت و بدبختی تباه شوند؟ ما با طبقه سرمايه دار طرف 
ھستيم، سرمايه داران ھر باليی که اراده می کنند بر سر ما می آورند، ھر چه 

را که مصلحت سرمايه اندوزی و سود افزايی و تشديد استثمار ما است بر ما 
ارند، ارتش دارند، پليس دارند، زندان دارند و در آنان دولت د. تحميل می کنند

پاسخ قدرت را فقط با قدرت . يک کالم قدرت و قدرت و بازھم قدرت دارند
سرمايه داران و دولت و قانون سرمايه قرار نيست به زندگی ما . می توان داد

آنان برای ھر لایر افزايش سود . فکر کنند و به شکايات ما رسيدگی نمايند
در مقابل سرمايه و سرمايه داران . يار راحت ما را سرکوب می کنندخود بس

با خواھش و التماس و الحاح و شکايت نمی توان به ھيچ حق و حقوقی دست 
. تنھا چيزی که می تواند به ياری ما بشتابد قدرت و اعمال قدرت است. يافت

اه برعکس، ر. شکايت نويسی و توسل به دولتمردان راه اعمال قدرت نيست
قدرت ما در سازمانيابی متحد . زوال و فرسودن و از دست دادن قدرت است

قدرت را فقط در اين مسير، در روند . و شورايی وسيع ما عليه سرمايه است
متشکل شدن شورايی عليه سرمايه و سرمايه داران و نظام سرمايه داری و 

و . است اين کار سخت است، اما شدنی. دولت سرمايه می توان جستجو کرد
قرار نيست کسی . راه عملی شدن آن نيز بسيار روشن در پيش روی ما است

از آسمان يا از درون اين حزب و آن گروه و آن نھاد دست به کار نجات ما 
ھمه چيز، ھمه کارھايی که بايد انجام دھيم، حی و حاضر در جريان . شود

کارگر  ٢٠٠ما . زندگی و کار روزمره ما، پيش رويمان صف کشيده است
. ھستيم که در کارخانه کاشی کرد کار می کرده ايم و استثمار می شده ايم

سرمايه دار ما را از کارخانه اخراج کرده است و به ناچار بيکار شده ايم و به 
در چنين وضعی طبعا با اين پرسش مواجھيم که چه . ورطه گرسنگی افتاده ايم

ا کارگران چينی کرد تا امروز اين کنيم؟ پاسخ خيلی ھا و از جمله پاسخ خود م
به اداره . بوده است که شکايت سرمايه دار را پيش دولت سرمايه داران ببريم

به رئيس جمھوری نامه . درمقابل استانداری اجتماع کنيم. کار رجوع کنيم
حرف ما اين است که کار ديگری را . بنويسيم و نوع اين کارھا را انجام دھيم

به جای اين که سرمايه دار ما را اخراج کند، ما او را . ادھم می توان انجام د
لایر به لایر کارخانه حاصل استثمار . ما کارخانه را تصرف کنيم. اخراج کنيم
اگر به اين کار دست بزنيم تازه گوشه بسيار ناچيزی از دنيای . ما است

چرا خوب فکر کنيد . سرمايه ای را که آفريده ايم خودمان به دست آورده ايم
سرمايه دار که حاصل کار و استثمار ما را به صورت کارخانه تصرف کرده 
است بايد ما را از آن جا اخراج و بيکار و گرسنه سازد اما ما که خالق کل 
سرمايه کارخانه و ھزاران برابر آن ھستيم به خود اجازه ندھيم که سرمايه دار 

توانيم اين کار را انجام غاصب زورگو را از کارخانه بيرون اندازيم؟ ما می 
دھيم و بايد آن را انجام دھيم و با انجام دادن آن تازه يک سنگر واقعی مقاومت 

قرار نيست . در مقابل تعرض سرمايه دار و دولت سرمايه داران پيدا کرده ايم
می خواھيم از بيکار شدن خويش . که ما با تصرف کارخانه سرمايه دار شويم

اين که خواست ادامه کار و اشتغال را بر صاحبان جلوگيری کنيم، و برای 
سرمايه و دولتشان تحميل کنيم بايد با آن ھا به صورت متحد و متشکل مبارزه 

اين جا يک سنگر محکم . راه اين مبارزه از تصرف کارخانه می گذرد. کنيم
در درون آن مقاومت می کنيم و اعالم می داريم که ما بسيار بھتر از . است

برای اين کار فقط . يه دار قادر به برنامه ريزی کار و توليد ھستيمھر سرما
تھيه اين وسائل نيز به عھده دولت . احتياج به مواد اوليه و امکانات داريم

به اين ترتيب مبارزه ما يک مبارزه واقعی زمينی می . سرمايه داران است
 ٢٠٠ر قدرت ھمه می دانيم که به اعتبا. ھمه اين ھا فقط گام اول است. شود

برای پيروزی . نفری خودمان نمی توانيم بر سرمايه دار و دولتش پيروز شويم
اين ساز و برگ و مھمات ھم . در اين مبارزه ساز و برگ و مھمات الزم است

از اين . ھيچ چيز جز قدرت سازمان يافته شورايی ضد سرمايه داری ما نيست
از ھمه . ای طبقه خويش شويمجا به بعد بايد دست به کار جلب حمايت توده ھ

کارگران اخراج شده کارخانه ھای ديگر بخواھيم که آن ھا ھم عين کار ما را 
از کارگران شاغل مراکز کار و توليد بخواھيم که در حمايت از ما . انجام دھند

يک بار ديگر تأکيد . اعتصاب کنند و خيلی کارھای ديگر که بايد انجام دھيم
سيار سخت است و دنيايی فکر و برنامه ريزی و چاره می کنيم که اين کار ب
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اما ما از سر ھوی و . اين کامالً روشن است. و فداکاری الزم دارد انديشی
می دانيم که . مشتاق جنگيدن ھم نيستيم. ھوس نيست که به اين فکر می افتيم

. ھمه اين ھا را می دانيم. پيروزی در اين مبارزه ھم صد درصد حتمی نيست
ھمه راه ھا به بن بست . ا مجبوريم مبارزه بکنيم و ھيچ راه ديگری نداريماما م

اين تنھا راھی است که در آن قدرت خود را عليه سرمايه به . ختم می شود
آگاھی خويش را بيش از  تنھا راھی است که در آن می توانيم. صف می کنيم

تنھا راھی . کنيمپيش ارتقا دھيم و آگاھانه تر و بدين سان قدرتمندتر مبارزه 
است که در صورت پيمودن، ادامه دادن، باال بردن آگاھی، گسترش مبارزه، 
سازمانيابی نيرومندتر ضدسرمايه داری و شورايی از بيشترين شانس ممکن 

ھر چه آغاز کردن اين راه را به تعويق . برای پيروزی برخوردار است

خانه در شرايط کنونی تصرف کار. اندازيم به طور قطع بيشتر ضرر کرده ايم
برای کارگران کارخانه ھای درمعرض تعطيل يک سالح مؤثرمبارزه است، 
ھمان طور که سالح اعتصاب برای کارگران شاغل در ھمه مراکز کار و 

ما بايد ھمه اين . توليد يک سالح کارساز پيکار عليه سرمايه داری است
ر مبارزه کنونی خويش راھکارھا را به ھم پيوند زنيم و ھمه اين سالح ھا د

استفاده از تمامی اين راھکارھا به نوبه خود در . عليه سرمايه به کار گيريم
  . گرو سازمانيابی سراسری شورايی و ضد سرمايه داری ما است

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨فروردين  ١٥

  

 
تجمع اعتراضی آارگران ذوب 

 آهن مالير
ذوب آھن مالير مدت ھا است که حقوق ماھانه خود را کارگران کارخانه  

آنان بخشی از دستمزدھا را که زير نام مزايا داده می شود . دريافت نکرده اند
از اين ھا که بگذريم، کارگران از ھيچ تضمينی برای اشتغال . نيز نگرفته اند

تا کنون . خود برخوردار نيستند و مدام در معرض اخراج قرار می گيرند
موج ھراس از . ار زيادی کارگر به بھانه ھای مختلف اخراج شده اندشم

کارگر ذوب  ١٠٠. بيکارسازی ھمه کارگران شاغل را نيز فراگرفته است
فروردين در محل کارخانه  ١٧آھن زير فشار ھمه اين مشکالت روز دوشنبه 

آنان خواستار پرداخت فوری ھمه . اجتماع کردند و دست به اعتراض زدند
 . زدھا و مزايا و تضمين اشتغال خويش شدنددستم

  آژانس ايران خبر :منبع

  ٨٨فروردين  ١٨

  

 

 ادامۀ بيکار سازی ها در سوئد 
اخراج کارگران حوزۀ درمان در شمال غربی 

بعد از اخراج گستردۀ . سوئد ھمچنان ادامه دارد
اينک » اوويک« کارگران بيمارستان شھر 

را رسيده نوبت بيمارستان شھر سونسوال ف
کارگر  ٥٠٠اخراج  دولت سرمايه داری .است
کارگر اين بيمارستان را در دستور  ٣٠٠٠از 

ھمزمان حکم اخراج . کار خويش قرار داده است
شھر نيز صادر شده  کارگر معلم مدارس ١٠٠
  .است

ترکيب غالب طراحان وعامالن طرح 
بيکارسازی ھا در شھر سونسوال نمايندگان 

دموکرات در نھاد  احزاب چپ و سوسيال
. ھستند) لندستينگ( موسوم به شورای استان 

اين دو حزب اکنون در مجلس سرمايه در 
جايگاه اقليت قرار دارند، اما در شورای ايالتی 

بھانه آنان برای . سونسوال در اکثريت ھستند

بيکارسازی ھا ھمان بھانه کل سرمايه داران و 
جويی بايد با صرفه : دولت سرمايه داری است 

به نفع سرمايه و در واقع با ھجوم به سطح 
معيشت و امکانات رفاھی توده ھای کارگر 

   !سرمايه را از ورطه بحران نجات داد

يکی از افراد ھمين طيف احزاب در شورای 
سخت است :" استان درمورد اخراج ھا می گويد

فشرده حرفش بسيار ساده . »اما ضرورت دارد
ن و کاھش امکانات اين است که بيکاری کارگرا

ً زندگی توده ھای کارگر را رقت  درمانی مسلما
سر و جان !! اما چه باک. بارتر خواھد ساخت

اين  !!ھمه کارگران و ھمه بشريت فدای سرمايه
« حرف مشترک احزابی است که با رأی بسيار 

در فضای بسيار دموکراتيک، در رفيع » آزاد
و دموکراسی و حقوق » آزادی « ترين قله 

سنديکاليستی دنيای سرمايه داری به ماشين 
  . دولتی سرمايه عروج کرده اند

کارگر با سازمان دادن  ١٠٠آوريل  ٤روز شنبه 
يک راه پيمايی به طرح بيکارسازی ھا 

اکثر قريب به اتفاق افراد . اعتراض کردند
شرکت کننده در اين تظاھرات را کارگران 

ل می پرستار و ديگر کارگران بيمارستان تشکي
طرح : " شعار محوری تظاھرات اين بود. دادند

بيکارسازی را در سبد آشغال بيندازيد و 
امکانات درمان و نگھداری سالمندان را نگاه 

  .»داريد

کارگر فعال و مؤثر در  »پر يوھانسون « 
با آن که : "سازمان دادن راه پيمايی ، می گويد

 موافق کليۀ کارگران بيمارستان با اين تظاھرات
اما تعداد کم  حمايت می کنند،از آن و بودند

او علت اين ". شرکت کنندگان نااميد کننده است
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امر را به ترديد به نامساعد بودن ھوا در روز 
اما پنھان نمی کند که . تظاھرات ربط می ھد

عدم اعتقاد کارگران به موثر بودن اين گونه 
حرکت ھای اعتراضی برای مجبور ساختن 

شينی نيز يک علت اساسی عدم دولت به عقب ن
پر يوھانسون فراموش کرد . شرکت آن ھا است

بگويد که جنبش اتحاديه ای و سوسيال 
دموکراسی با جنبش کارگری چه کرده اند، 

چگونه کارگران را در منجالب رفرميسم غرق 
نموده اند و تمکين به شروط ماندگاری سرمايه 
   .داری را داربست زندگی آن ھا ساخته اند

  ٢٠٠٩آوريل 

 

 

اخراج کارگران از شرکت 
 مخابرات سقز

نفر ديگر را در آستانه  ١٠کارگر را اخراج و  ٣شرکت مخابرات شھر سقز 
اعالم خبر اين اخراج ھا خير مقدمی است که دولت . بيکاری قرار داده است

به اين کارگران ابالغ کرده  ٨٨سرمايه داری در نخستين روز کاری سال 
سال در اين شرکت کار کرده و استثمار شده  ٤ر که ھر کدام سه کارگ. است

اند روز اول شروع کار در سال جديد وارد شرکت می شوند تا به روال 
در ھمين اثنا مسئوالن شرکت به آنان اطالع . معمول کار خويش را آغاز کنند

. می دھند که مشمول اخراج قرار گرفته اند و بايد محل کار را ترک گويند
 ١١٨کارگر ديگر نيز از قسمت  ١٠ھمچنين اعالم کرده است که  شرکت

خبر اخراج ھا موجی از وحشت و اضطراب را بر فضای . بيکار خواھند شد
زندگی کارگران حاکم کرده است، به گونه ای که کارگران به ادامه اشتغال 

  . خود در روزھای آينده اميدوار نيستند

  ايلنا : منبع

  ٨٨فروردين  ١٧

  

  

 سازی کارگران در کارخانه ساسانبيکار
را با  ٨٨اين فقط شرکت مخابرات سقز نيست که روز نخست کاری سال 

برخی سرمايه داران مراکز . کارگر آغاز کرده است ١٣اعالم خبر اخراج 
کارگران شرکت نوشابه . ديگر کار و توليد ديگر نيز ھمين کار را کرده اند

به کارخانه بازمی گردند، اما صاحبان سازی ساسان پس از دو ھفته تعطيلی 
اعالم خبر اخراج . سرمايه از ورود آن ھا به محيط کار جلوگيری می کنند

ھمه کارگران را شوکه می کند و آنان بسيار خشمگين و عاصی دست به 
بر اساس مذاکرات قبلی قرار بوده است که ھر کارگر . اعتراض می زنند
فت کند اما سرمايه داران اعالم کرده اند ماه غرامت دريا ٣اخراجی کارخانه 

شواھد حاکی است که دامنه . که بيش از يک ماه پرداخت نخواھند کرد
. کارگر خواھد شد ٤٠٠بيکارسازی ھا بسيار وسيع خواھد بود و شامل حدود 

سرمايه داران شرکت ساسان در سال پيش از محل استثمار ھمين کارگرانی 
گرسنگی پرتاب می شوند سودھای نجومی به که اينک به برھوت بيکاری و 

ميليارد تومان  ٥فقط يک قلم از اين سودھای سرسام آور . دست آورده اند
حتی فقط ھمين يک قلم سود بيش از کل حقوقی است که  .گزارش شده است

کارگرانی که حکم اخراج . کارگر در طول يک سال دريافت می کنند ٢٠٠٠
بيکار  دورنمای. ی بسياربدی قرار دارنددريافت کرده اند در وضعيت روح

ماندن محتوم و عدم امکان فروش نيروی کار، گرسنگی و فقر و سرگردانی و 
بی خانمانی و ھمه مصائب ناشی از بيکاری به صورت ھولناکی بر زندگی 

آنان به جنايات کارفرمايان اعتراض دارند و خواستار . آنان سنگينی می کند
  .ندادامه اشتغال خويش ھست

  ايلنا: منبع

٨٨فروردين  ١٧  
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 ماهه دستمزد کارگران فرش پارس ٥تعويق 
ماه است که کار کرده و  ٥کارگران فرش پارس 

اما در قبال کار خويش ھيچ  استثمار شده اند
ماه  ٥آنان در طول اين . پولی دريافت نکرده اند

دنيای . بارھا اجتماع و يا تحصن کرده اند
قر و برھنگی و بی گرسنگی و بدھکاری و ف

اما در ھيچ کجا . خانمانی خود را فرياد کرده اند
ھيچ کس ھيچ پاسخی به شکايت ھا و اعتراض 

کارگر به  ٢٥٠. ھا و فريادھای آنان نداده است
دنبال ھمه اين اعتراض ھا و بی نتيجه ماندن آن 
ھا يک بار ديگر در مقابل ساختمان کارخانه 

ت دستمزدھای اجتماع کردند و خواستار پرداخ
  . ماھه و تضمين اشتغال خويش شدند ٥معوقه 

  ايلنا: منبع

٨٨فروردين  ١٧  
  

 برده داری روم باستان بردگی مزدی معلمان تحت قوانين
فروش نيروی کار حتی در بھترين شرايط متضمن 
جداسازی کامل کارگر از روند کار و محروميت 
کامل وی از ھر نوع آزادی و حق دخالت در 

. کار و توليد و زندگی اجتماعی خويش است سرنوشت
اين حکم کلی سرمايه است و تا نظام سرمايه داری 

اما تاريخ حيات سرمايه . پابرجاست چنين خواھد بود
داری در لحظه لحظه خود تاريخ پيکار طبقاتی و 
مبارزه و عصيان و قھر و قيام و انقالب توده ھای 

بی حقوقی ھا کارگر عليه شدت استثمار و فشار ستم و 
. و سيه روزی ھای ناشی از موجوديت اين نظام است

کارگران برخی جاھا در جريان اين پيکار مستمر 
تاريخی عقب نشينی ھايی را بر سرمايه داران و 
دولت آن ھا تحميل کرده و تغييراتی را به نفع بھبود 
شرايط کار و وضعيت معيشتی خويش بر صاحبان 

اما جنبش کارگری ايران با . سرمايه ايجاد نموده اند
کمال تأسف و به داليلی که در اينجا مجال شرح آن 
نيست در ھيچ دوره ای قادر به دستيابی به چنين 

در اينجا، برعکس، سرمايه . موفقيت ھايی نشده است
است که يکه تاز و بی عنان بر حق و حقوق اوليه 

و می کشد تا از اين  بردگان مزدی شمشير کشيده
سودھای خود را عظيم تر و عظيم تر  طريق حجم

اين وضع در طول چند دھه اخير حتی از . سازد
ھر سالی . گذشته ھای دور نيز رقت بارتر بوده است

که گذشته فشار سرمايه بر شرايط کار و معيشت توده 
ھای کارگر ابعادی بسيار ھولناک تر و مرگبارتر به 

 روند اين فشار و سير صعودی و. خود گرفته است
شدت و وسعت آن به گونه ای است که حتی پيش بينی 

ابداعات و کشفيات . مراحل بعدی آن کار آسانی نيست
ارتجاعی و برده دارانه سرمايه داران و دولت آن ھا 
برای افزايش فشار تھاجم و تطاول به ھست و نيست 
کارگران چنان وسيع و حاد و پرشتاب است که نمی 

برای درک ابعاد اين افزايش فشار کافی است به شروطی که وزارت آموزش و پرورش دولت سرمايه در مورد . رش دقيقی به دست دادتوان از عوارض آينده آن گزا
  :در متن اين تعھد بر نکات زير تأکيد شده است . استخدام کارگران معلم تنظيم کرده نگاه کنيم

   پذيرش بدون ھيچ قيد و شرط کليه دستورات اداره متبوع - 

 ميت کامل از ھر نوع تقاضای انتقال يا مأموريتمحرو - 

اعتراض به ھر نوع تصميم  سلب کامل و بدون چون و چرای ھر نوع حق - 
 مسؤالن آموزش و پرورش

 ممنوعيت تقاضای انتقال به تبعيت از انتقال احتمالی ھمسر - 

پرداخت کليه خسارت ھای مطالبه شده از سوی اداره متبوع در صورت تخلف  - 
  در موارد فوق

  آژانس ايران خبر :منبع

٨٨فروردين  ١٧  
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شروع آار در ايران خودرو با 
 قدرت نمايی نيروهای انتظامی

با قدرت نمايی نيروھای  ١٣٨٨پانزدھم فروردين  در سال جديد در كار در ايران خودرو
مدير عامل شركت آغاز  »منطقی«با سخنرانی  و انتظامی در سالن اجتماعات اين شركت

نشان دھنده ادامه  به طور کامالً گوياوھای حراست در گوشه ای از عكس حضور نير.شد
كه بيش از ده ھزار نفر از كارگران  در حالی .سركوب و خفقان در اين شركت است

خودرو در سالن سخنرانی جمع شده بودند نيروھای حراستی و امنيتی با تدابير  ايران
سالن را تحت شديترين تدابير خاص برای جلوگيری ازھرگونه حركت كارگران محل 

نيروھای گشت ويژه ھمراه با موتور سواران با قدرت نمايی می  .امنيتی قرار داده بودند
خودرو  اينجا ايران .شروع كار با ما طرف ھستيددر خواستند به كارگران نشان بدھند كه 

 ھرگونه اعتصاب و. ھر گونه آزادی و تشكل ممنوع است. يك پادگان نظامی ،است
  .اعتراض ممنوع است

  خودروکار : منبع

٨٨فروردين  ١٧  

  

 »همکار ماشين« ماهه حقوق کارگران  ١٢تعويق 
. يک بنگاه بزرگ واردات ماشين آالت راه سازی و کاترپيالر است» ھمکار ماشين«

. کارگر را استثمار می کند ٣٠٠اين شرکت در سراسر مملکت شعباتی دارد و حدود 
ماه تمام است که از پرداخت حقوق کارگران سر  ١٢رکت سرمايه داران صاحب ش

آنان ھيچ ريالی عيدی نيز به کارگران پرداخت نکرده اند و عالوه بر . باز می زنند
ھمه اين ھا دو سال است که تمامی بن ھای کارگری را به نفع خويش مصادره کرده 

» حاف مالدعوا بر سر ل« علت تأخير دستمزدھا مصداق ھمان مثل معروف . اند
حاصل کار و استثمار توده  دو سرمايه دار شرکت بر سر تصاحب آنچه که فقط. است

آن که پرزورتر است و مالکيت بخش بزرگ تری . ھای کارگر است با ھم دعوا دارند
از سرمايه ھا را دراختيار دارد مصمم است که سھم شريک را به بھای دلخواه خويش 

حاصل دعوای طرفين بر سر . الکيت خود درآوردخريداری کند و کل شرکت را به م
سھم بری ھر چه افزون تر در حاصل کار و استثمار کارگران سبب شده است که آنان 

ماه کار  ١٢. ماه تمام حتی ھيچ ريالی از بھای نيروی کار آنان را نيز نپردازند ١٢
ه بدون حقوق، ھمراه با سرگردانی و فقدان ھر نوع تضمين اشتغال، فشار کو

بدھکاری ھا، گرسنگی مرگبار زن و فرزند و ھزاران فاجعه و فالکت ديگر کارگران 
سرمايه داران در اين آواخر درب ورودی . را به ورطه ھالک فرو رانده است

کارخانه را نيز قفل کرده اند و اين امر به نوبه خود فشار سرگردانی و سيه روزی 
صی و خشمگين در اعتراض به کارگر عا ٦٠. کارگران را مضاعف ساخته است

آنان خواستار . ھمه اين جنايت ھا در مقابل ساختمان استانداری تھران اجتماع کردند
  . پرداخت فوری مطالبات خود شده اند

  ايلنا  :منبع

٨٨فروردين  ١٦  

  

 اعتصاب کارگران دو کارخانه در اراک
واگن « و » آذر آب« کارگران کارخانه ھای 

ھا است که حقوق خود در اراک مدت » پارس
کارخانه ھا بر اساس . را دريافت نکرده اند

برنامه ريزی صاحبان سرمايه بايد صبح امروز 
فروردين شروع به کار می کردند اما  ١٦

شرکت در اعتراض به تعويق  ٢کارگران ھر 
دستمزدھای خود از رفتن پای  طوالنی پرداخت

آنان . ماشين ھا و آغاز کار خودداری کردند
به اعتصاب زدند و اعالم کردند تا دريافت  دست

تمامی مطالبات خويش به اعتصاب ادامه 
  .خواھند داد

  آژانس ايران خبر :منبع

  ٨٨فروردين  ١٦
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 تفهيم اتهام جديد به محسن حکيمی
نبه  ه ش روردين  ١١روز س ت  ٨٨ف ژه امني ی وي عبه دوم بازپرس وی ش از س

می به صورت تلفنی به محسن حکيمی مستقر در دادسرا و دادگاه انقالب اسال
نبه صبح  ه روز يک ش اع در  ١٦اطالع داده شد ک رای آخرين دف روردين ب ف
د اريخ در . مرحله بازپرسی در اين شعبه حضور ياب ن ت محسن حکيمی در اي

ده  اس پرون ازپرس براس ی ب ای کتب ه پرسش ھ د و ب ذکور حاضر ش عبه م ش
ر  پس از اين. پاسخ داد ١٣٨٧دستگيری دی ماه  ازپرس عالوه ب پرسش ھا، ب

ام "فعاليت تبليغی عليه نظام جمھوری اسالمی"اتھام قبلی يعنی  اع "، اتھ اجتم
رد " و تبانی به قصد برھم زدن امنيت کشور يم ک را نيز به محسن حکيمی تفھ

د اع او ش رين دف تار آخ ز خواس ان ني ذ . و درپاي ه اخ ه توضيح است ک الزم ب
آن است که بازپرس به عنوان نماينده دادستان يا  آخرين دفاع از متھم به معنای

رای وی  ا طرح کيفرخواست ب ا ب بايد قرار منع تعقيب برای متھم صادر کند ي
  . پرونده اش را برای صدور حکم به دادگاه بفرستد

که  -ما ضمن محکوم کردن اين گونه احضارھا و بازپرسی ھا و تفھيم اتھام ھا
ارگران صورت صرفا برای جلوگيری از فعاليت  ارگری و متشکل شدن ک ک

رد ی گي االن  -م ر فع ی و ديگ ن حکيم ه محس ه محاکم ان دادن ب تار پاي خواس
  .کارگری ھستيم

 کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨فروردين  ١٦

 

 ماهه دستمزدها ٦اعتراض کارگران پوشينه بافت به تعويق 
ار کارخانه پوشينه بافت در استان قزوين قر

اين . کارگر را استثمار می کند ٢٥٠دارد و 
. ماه است که حقوق نگرفته اند ٦کارگران 

سرمايه دار شرکت حتی عيدی آنان را نيز 
پرداخت نکرده است، تصور اين که بر اين 

نفری چه می گذرد چندان دشوار  ٢٥٠جمعيت 
اما راستش ميان تصور چنين فاجعه ای . نيست

تا واقعيت خود فاجعه  با ھمه آزار دھنده بودنش
 ٦دنيايی قرار دارد که دنيای زندگی روزمره 

اين فاجعه را تنھا . ماه کار بدون حقوق است
 ً ماه مدام کار کرده  ٦کسانی می فھمند که واقعا

و استثمار شده باشند، ھيچ ريالی بابت دستمزد 
نگرفته باشند، زمين و زمان به صورت 

احساس  بدھکاری بر سرشان خراب شده باشد،
ذلت و حقارت و وحشت از ديدن قيافه طلبکاران 
دقيقه به دقيقه نفس را در سينه آنان بند آورده 

باشد، و دلھره و ھراس ناشی از اين که فردا 
چگونه نان فرزندانشان را از مغازه دار قرض 
. کنند کابوس مرگ را به جان آنان انداخته باشد
ک آری، اگر مسئله را اين گونه ببينيم در

وضعيت اين کارگران و خانواده ھای آنان در 
ماه کار بدون مزد ھيچ آسان  ٦شب عيد پس از 

ماه اعتراض کرده اند  ٦آنان در ھمه اين . نيست
سرمايه دار . و به ھيچ نتيجه ای نرسيده اند

کارخانه تا امروز زير نام پرداخت حقوق اين 
ميليارد تومان از اداره کار کمک  ٦کارگران 
ايشان کل اين مبلغ را به !! کرده است دريافت

و ھيچ ريالی به  سرمايه خود اضافه کرده
 ١٠٠فروردين  ١٥روز  !!کارگران نداده است

کارگر اين کارخانه يک بار ديگر در فاصله 
ميان شرکت تا اداره کار دست به راه پيمايی 

زدند تا از اين طريق به جنايات سرمايه دار و 
  .راض کننددولت سرمايه داران اعت

  ايلنا :منبع

٨٨فروردين  ١٥  

  

 »ايران پويا« اجتماع اعتراضی کارگران 
کارگر  ٥٠شرکت ايران پويا مدت ھا است که 

سرمايه دار شرکت ھنگام . را اخراج کرده است
بيکارسازی کارگران از پرداخت حقوق و ساير 
. مطالبات معوقه آنان خودداری کرده است

اقدام کارفرما دست به کارگران بارھا عليه اين 
سرمايه دار مطابق . تحصن و اعتراض زده اند

را دستاويز » وجود مشکالت مالی« معمول 
او تا امروز . عدم پرداخت حقوق ھا کرده است

ميليارد تومان سرمايه حاصل کار و  ٨حدود 
استثمار کارگران را به صورت وام از مراکز 

ه اين اما با ھم. مختلف مالی دريافت کرده است
کارگر  ٥٠ھا ھيچ ريالی از دستمزدھای معوقه 

کارگران يک بار . اخراجی را نپرداخته است
ديگر با تجمع در مقابل شرکت خواستار 

   .پرداخت فوری مطالبات خود شدند

  آژانس ايران خبر :منبع

  ٨٨فروردين  ١٥
  

 جدال ميان کارگران و سرمايه دار در کارخانه شوگا
گا ھنوز ھم حقوق ماه کارگران کارخانه شو

خويش را دريافت نکرده  ٨٧اسفند و عيدی سال 
آنان در اعتراض به تعويق حقوق ھا در . اند

مقابل دفتر شرکت اجتماع کردند و خواستار 
سرمايه . پرداخت فوری مطالبات خويش شدند

دار صاحب شرکت پس از مدتی در مقابل 
خطاب به !! کارگران ظاھر شد و با لبی خندان

ن گفت که از حقوق خبری نيست، از اينجا آنا
کارگران با حالتی خشمگين به اين ھمه ! برويد 

سرمايه دار . وقاحت و گستاخی اعتراض کردند
 او ادامه داد که. بر وقاحت خويش افزود بازھم

دريافت کرديد و » حق آکورد« شما پيش از عيد 
!!! تصور من اين است که مشکل مالی نداريد

ی صاحب شرکت کارگران را ياوه گويی ھا

آنان فرياد اعتراض سر دادند . خشمگين تر کرد
و مجادالت لفظی ميان طرفين برای مدتی به 

حقوق و عيدی کارگران ھنوز . درازا کشيد
 . پرداخت نشده است

  آژانس ايران خبر :منبع

  ٨٨فروردين  ١٥
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 و غارت ته مانده سفره کارگران G20نشست سران 
دومين نشست خويش را ) ٢٠گروه (  G20ھان موسوم به کشور ج ٢٠سران 

آنان از قاره ھای مختلف دنيا به ديدار ھم شتافتند تا . در انگليس برگزار کردند
رؤسای دولت . برای مقابله با بحران جاری سرمايه داری با ھم مشورت کنند

ھا چند روز تمام حول اين رسالت سترگ طبقاتی خود به گفتگو پرداختند و 
رانجام در روز پنجشنبه دوم ماه آوريل حاصل توافقات را به عنوان فھرستی س

 ٥اعالم کردند که تا پايان سال آينده  G20سران . از مصوبات اعالم کردند
ھزار ميليارد دالر آمريکا برای کاھش فشار بحران به کالبد فرسوده و فرتوت 

ان حاکی است که توضيحات بعدی آن. نظام سرمايه داری تزريق خواھند کرد
اين مبلغ سرگيجه آور نجومی چگونه و از کدام راه ھا وارد مجاری ارزش 

به اين موارد در پايان نوشته . افزايی و توليد سود سرمايه جھانی خواھد شد
ً اجازه دھيد اندکی درباره ھمين رقم . اشاره خواھيم کرد ھزار  ٥اما عجالتا

يه محاسبات دقيق رياضی اگر فاصله ميان بر پا. ميليارد دالر با ھم گفتگو کنيم
زمين تا کره ماه را با اسکناس ھای يک دالری فرش کنيم فقط ھزار ميليارد 

رقمی که بر . دالر احتياج داريم تا اين دو کره را با اسکناس به ھم وصل کنيم
با ھدف نجات نظام سرمايه داری از خطر سقوط به  G20پايه تصميم سران 
برابر مبلغی است که برای  ٥سرمايه تزريق خواھد شد  مجاری توليد سود

اگر اين کار را به عنوان . فرش کردن فاصله ميان زمين و ماه کفايت می کند
مثال با اسکناس ھای صد تومانی ايرانی انجام دھيم آنگاه خواھيم توانست 

مثال ھای . بار با اين اسکناس فرش کنيم ٥٠فاصله ميان اين دو کره را 
يک . اين کار برای درک اھميت ماجرا بسيار الزم است. تری بزنيمملموس 

کارگر ايرانی اگر اين شانس را داشته باشد که در تمامی روزھای سال نيروی 
کار خويش را به صاحبان سرمايه بفروشد، اگر او به خيل عظيم بردگان 
ان مزدی بيکار تعلق نداشته باشد، اگر اين کارگر برای مثال در بخش ساختم

کار کند، اگر حتی در روزھای سرد و يخبندان زمستان ھم برای پاره ای 
حمالی ھای کشنده به کار او نياز داشته باشند، اگر وی به فرض محال در ھيچ 
روزی بيمار نشود، اگر ھيچ گاه ھدف قھر سرمايه دار واقع نگردد و تازيانه 

ايان از سر تصادف اخراج بر گرده او فرود نيايد، اگر کارفرما يا کارفرم
ماه مصادره نکنند، آری اگر ھمه اين احتماالت و  ٦ماه  ٦دستمزد وی را 

بسيار اگر و اماھای ديگر ھمه و ھمه تصادفاً به نفع اين کارگر در کنار ھم به 
ميمنت و مبارکی لباس واقعيت پوشند، تازه در چنين شرايط بسيار نادری 

يون و پانصد ھزار تومان دستمزد ميل ٢کارگر مزبور برای تمام طول سال 
خوب می دانيم که کارگر ساختمانی مورد مثال ما علی العموم . خواھد داشت

 ٥حال بياييم و رقم . نفری را اداره کند ٥تا  ٤بايد با اين حقوق يک خانواده 
ھزار ميليارد دالر را ابتدا به تومان تبديل و سپس به دستمزد ساالنه اين 

به اين . ميليارد خواھد بود ٢اصل اين تقسيم رياضی عدد ح. کارگر بخش کنيم
برای نجات  G20کشور عضو  ٢٠ترتيب پولی که بر اساس مصوبات سران 

نظام سرمايه داری از بحران و خطر فروپاشی منظور شده است معادل حقوق 
ميليارد نفر کارگر است که تمامی روزھای سال را در مرگبارترين شرايط  ٢

ً با خطر وقوع سوانح ممکن کار می  کنند، ھيچ لحظه ای آسايش ندارند، دائما
ميليارد نفر کارگر  ٢. و از دست دادن جان يا اندامی از بدن مواجه ھستند
ميليارد نفری را از  ١٠مفروض با دستمزد خويش بايد يک جمعيت حدودا 

لحاظ خوراک و پوشاک و مسکن و ھزينه دارو و درمان و آموزش و کل 
ميليارد رقمی معادل يک و نيم برابر جمعيت  ١٠. معيشتی تأمين کنندنيازھای 

کنونی کل ساکنان کره زمين و حدود دو و نيم برابر کل نفوس توده ھای 
پيداست که بخش ھايی از طبقه کارگر بين المللی . کارگر دنيا است

دستمزدھايی بسيار باالتر از دستمزد يک کارگر ساختمانی در ايران می 
اما اين نيز بديھی است که ھم اکنون يک ميليارد نيروی کار آماده  .گيرند

اگر ھمه اين اعداد را با . فروش جھان فاقد کار و به ناچار فاقد دستمزد ھستند
ميليارد سکنه  ٢ھم جمع و تفريق کنيم و اگر به خاطر بياوريم که بيش از 

می کنند آنگاه به دالر آمريکا زندگی  ٧٠٠زمين با درآمد ساالنه ای کمتر از 
دولت ھا !! ھزار ميليارد دالر اھدايی ناقابل  ٥راحتی خواھيم پذيرفت که رقم 

برای کاھش خطر بحران سرمايه داری معادل چندين برابر کل دستمزدھای 
  . ساالنه کل توده ھای کارگر جھان است

که تا اينجا در ال به الی ارقام پيچ خورديم و حال بياييد به اين فکر کنيم 
راستی راستی اين مبلغ نجومی سرگيجه آور که امروز گويندگان تلويزيون 
ھای دنيا و حتی اقتصاددانان کارکشته نظام بردگی مزدی ھنگام بيان آن يکه 
می خورند و چندين بار ابراز حيرت می کنند، از کجا به دست آمده و به دست 

رای مدت بيشتری خواھد آمد؟ آيا فقط قرار است ماشين ھای چاپ اسکناس ب
اگر عالج مشکل به اين ! کار کنند و حجم عظيم تری اسکناس چاپ کنند؟

آسانی بود آنگاه چه نياز به اين ھمه تدارکات برای مقابله با بحران بود؟ آيا می 
! خواھند در خزانه ھا را بگشايند و موجودی آن ھا را بذل و بخشش نمايند؟

آيا طبقه . خره تر و احمقانه تر استاين تصور که از اولی ھم به مراتب مس
سرمايه دار تصميم گرفته است که از ھفت اقيانوس عظيم دارايی ھايش برای 

اين که از ھر دوتای قبلی مبتذل تر و مسخره تر ! تأمين اين رقم مايه بگذارد؟
سرمايه داران دنيا بشريت را به نابودی کشيده اند تا اين سرمايه ھا را . است

شت کنند و حال ھم کل جنگ و جدل ھا برای حفظ ھمين سرمايه روی ھم انبا
اين ھا مسلماً . دردسر کم کنيم. ھا و سودآوری ھر چه انبوه تر آن ھا است

  . سراغ پاسخ درست و حسابی پرسش خود برويم. جواب نيستند

در مباحث آموزش اقتصاد سياسی در ھمين سايت چند بار توضيح داده ايم که 
ً الزمی است که صرف تھيه آن شده و ارزش ھر کاال ف قط مقدار کار اجتماعا
ً الزم زمان کاری است که در . در آن نھفته است منظور از کار اجتماعا

شرايط عادی توليد اجتماعی و متوسط کار اجتماعی و حد ميانگين شدت کار 
کاالھا بر پايه اين زمان کار اجتماعاً . برای توليد آن کاال مصرف می شود

پول مقياس ارزشی و . متراکم شده در آن ھا با ھم مبادله می شوند الزم
در دوره ھای اوليه پيدايش و رشد اقتصاد کااليی . واسطه مبادله کاالھا است

ماقبل سرمايه داری ابتدا محصوالت را به طور مستقيم با ھم مبادله می 
يا آن کشاورز به طور مثال، توليد کننده پارچه يک متر کتان را به اين . کردند

بعدھا کاالی معينی مثالً يک . يک کيلو برنج می گرفت می داد و در ازای آن
کمی بعدتر . گوسفند به عنوان واسطه برای مبادله ساير کاالھا تعيين شد

گوسفند جای خود را به معادل ارزشی و واسطه ای ديگری برای مبادله 
وان مثال نوعی فلز واگذار اين نقش بعدھا به کاالی ديگری به عن. کاالھا داد

. گرديد تا اين که نوبت طال رسيد و باالخره پول جايگرين ھمه اين ھا شد
شکل معادل در ھمه حال خواه به صورت گوسفند، خواه فلزی مانند برنز و 

اجتماعاً  نقره يا طال و باالخره پول در واقع فقط بيانگر ھمان مقدار زمان کار
بر ھمين مبنا، وقتی از پول . م شده در کاالھا استالزم انسانی نھفته و متراک

سخن می گوييم بايد کاالھايی وجود داشته باشد، توليدی صورت گرفته باشد، 
انسان ھايی کار کرده باشند و کار اين انسان ھا در محصوالتی متراکم شده 

يدا بايد ھمه اين کارھا انجام گرفته باشد تا آنگاه چيزی به نام پول معنا پ. باشد
به بيان ديگر، بايد دنيای کاالھا و سرمايه ھا توسط . کند و موضوعيت يابد

جمعيت عظيم کارگران دنيا توليد شده باشد و دنيای عظيم زمان کار اين 
کارگران در سرمايه ھا تراکم يافته باشد تا پول نقش معادل و بيان مبادله ميان 

به تفصيل صحبت کرد و ھر چه  در اين زمينه طبعاً می شود. آن ھا را ايفا کند
اما ھمان گونه که اشاره . ھم بيشتر صحبت کنيم موضوع روشن تر خواھد شد
آنچه در اين جا مورد نظر . شد ما اين کار را در جاھای ديگر انجام داده ايم

ھزار ميليارد دالر ھدايای سران دولت ھا به سرمايه  ٥است فقط اين است که 
اری دنيا نه گنج قارون است، نه مائده آسمانی و نه داران و مؤسسات سرمايه د

ھيچ چيز ديگر، بلکه فقط و فقط کاری است که کارگران دنيا انجام داده اند و 
کل اين مبلغ نجومی سرسام آور مايه حيرت ھمه ساکنان کره . بايد انجام بدھند

ً حاصل کار و استثمار ما ميلياردھا توده ھای کارگر دنيا است . زمين صرفا
اين ماييم که شب و روز در اعماق معادن دنيا کار کرده ايم و صدتا صدتا يا 
بيشتر در شعله ھای آتش سودسازی سرمايه ھا خاکستر شده ايم، در کارخانه 
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 ھا زير فشار کار شاق شبانه روزی فرسوده شده ايم، تمام عمر را در جاده ھا
صبح رانندگی کرده  برای حمل سرمايه ھا و کاالھای سرمايه داران شب تا

ايم، در بيمارستان ھا، مدارس و در تمامی جاھای ديگر استثمار شده ايم تا کل 
ھزار ميليارد دالر اھدايی سران  ٥سرمايه ھای جھان و از جمله معادل ھمين 

با اين توضيح کمی به . دولت ھا به سرمايه داران جھان را توليد کرده ايم
ھزار  ٥نزديک تر شويم و رقم  G20محتوای تصميم سران ممالک عضو 

سؤال اين است که رؤسای دولت . ميليارد دالر را اندکی ملموس تر بکاويم
ھای شرکت کننده در کنفرانس لندن که در واقع حرف کل سرمايه داران و 
دولت ھای سرمايه داری دنيا را بر زبان می رانند و عمالً به اجرا درمی 

را قرار است از  محصول کار و استثمار ما ھزار ميليارد دالر ٥آورند اين 
کجاھا بردارند، از دست چه کسانی بگيرند و به کجا وصله و پينه کنند؟ و 
چگونه برای مقابله با بحران مصرف نمايند؟ ھر کارگر دارای حداقل شعور 
طبقاتی بسيار خوب می داند که برای يافتن پاسخ اين سؤال نبايد در ال به الی 

. ای شرکت کنندگان در کنفرانس يا کالً سران دولت ھا بچرخدفرمول بندی ھ
آنان ھر سبعيت و جنايت و ھر حمام خونی عليه کل کارگران دنيا را معجزه 
نجات بشريت نام می نھند و در اوصاف معجزات اين نوعی خويش زمين و 

پاسخ سؤال بسيار ساده و صريح اين است که . زمان را از جنجال پر می کنند
ھزار تريليون تومان ايران است  ٥ھزار ميليارد دالر که معادل  ٥ين کل ا

يکراست از ھمين دار و ندار معيشتی امروز چند ميليارد نفوس توده ھای 
ماه اخير و در واقع در  ٦آنچه در طول . طبقه بين المللی ما کسر خواھد شد

تصوير  گوشه دنيا توسط سرمايه انجام گرفته است ٦طول چند دھه اخير در 
آنچه را قرار است در روزھا و ماه ھا و سال ھای آينده عليه ما تحميل کنند 

بيکاری ھای بسيار . بسيار شفاف و گويا در پيش روی ما قرار می دھد
گسترده تر چند صد ميليونی، کاھش ھرچه بيشتر دستمزدھا، تعطيل بازھم 

امکانات معلوالن  بيشتر بيمارستان ھا و مدارس و مھد کودک ھا، از بين بردن
و پيران، نابودسازی ھولناک تر چشم انداز زندگی نسل ھای آينده و خاموش 
ساختن آخرين بارقه ھای اميد به يک زندگی با حداقل بخور و نمير تنھا و تنھا 

  . ھزار تريليون تومان خواھد بود ٥منابع واقعی تأمين اين 

حران پديده ذاتی نظام ب. موضوع را بازھم ملموس تر مورد دقت قرار دھيم
ريشه بحران در گرايش نزولی نرخ سود سرمايه ھا و . سرمايه داری است

تبديل شدن اين گرايش به حکم مطلق يا قانون قطعی شيوه توليد سرمايه داری 
بحران از آن جا ناشی می شود که دريای عظيم اضافه ارزش . نھفته است

رد نياز سرمايه ھا برای بازتوليد ھايی که ما توليد می کنيم نرخ سود کافی مو
چرا چنين می شود؟ زيرا شيوه توليد . مجدد و مستمر آن ھا را تامين نمی کند

زيرا ھر چه ما . استسرمايه سرمايه داری در ذات خود شيوه توليد افراطی 
چند ميليارد کارگر دنيا توليد و توليد و بازھم توليد می کنيم به سرمايه و 

 ١٥تا  ١٠ ما در بھترين حالت از ھر. سرمايه تبديل می شودسرمايه و باز ھم 
ساعت زمان کار روزانه ای که در اختيار سرمايه داران قرار می دھيم معادل 
يک ساعت يا کمتر آن را به صورت دستمزد يا بھای فروش نيروی کار خود 

 بقيه اين زمان کار طوالنی فقط به سرمايه و بازھم سرمايه. دريافت می کنيم
ھر چه ما بيشتر سرمايه توليد می کنيم و ھر چه کوھساران . تبديل می شود

رفيع سرمايه ھای حاصل کار و توليد ما بيشتر سر به آسمان می سايند به 
کار به . سودھای بيشتر يعنی اضافه ارزش ھای انبوه تر نياز پيدا می کنند

کنيم قادر به جايی می رسد که اقيانوس اضافه ارزش ھايی که ما توليد می 
سيراب کردن دنيای بيکران سرمايه ھای حاصل کار و استثمار ما و متعلق به 

در اين وقت است که نرخ سود سرمايه ھا افت می . سرمايه داران دنيا نيست
بحران از اينجا و اين گونه پديد می آيد و . کند و بحران به وقوع می پيوندد

ر دنيا به محض مشاھده آن تمامی سرمايه داران و دولت ھای آن ھا در سراس
قدرت اختاپوسی نظام سرمايه داری را به کار می گيرند تا موج تھاجم آن را 

اما راه حل آنان برای موفقيت در اين کار چيست؟ کل صاحبان . به عقب رانند
سرمايه و دولت ھايشان فقط يک راه دارند و آن غارت و چپاول بيش از پيش 

گفتيم که ما از ده يا . بسيار ناچيز نيروی کار ما است دستمزدھا يا ھمان بھای
بيش از ده ساعت کار روزانه ای که برای سرمايه داران انجام می دھيم فقط 

آری، سرمايه . معادل يک ساعت آن را به صورت مزد دريافت می کنيم
داران برای مقابله با موج بحران بازھم سراغ بھای ھمين يک ساعت کار 

حقر ما می آيند، ھمان يک ساعتی که برای بازتوليد نيروی کار پرداخت شده م
... ما، برای خورد و خوراک و لباس و پول دکتر و دارو و مدرسه ومسکن و

با غارت و چپاول ھمين امکانات ناچيز معيشتی ما . پرداخت شده است 
ھزار تريليون تومانی  ٥ميلياردھا نفوس توده ھای کارگر دنيا سيالب عظيم 

سرمايه تشنه سود خود را  می اندازند تا کوھساران سر به فلک کشيده راه
سيراب کنند و از اين طريق نرخ سود سرمايه ھا را باال برند و با بحران 

اعالم کرده اند که اين مبلغ نجومی سرگيجه آور را  G20 سران. مقابله کنند
ايه قرار در اختيار صندوق بين المللی پول و ساير مراکز عظيم مالی سرم

خواھند داد تا آن ھا آن را ھمچون خون به ارگانيسم عليل و فرتوت و فرسوده 
   .سرمايه داری تزريق کنند و بدين سان سرمايه را از بحران نجات دھند

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
١٣٨٨ فروردين ١٤  

  

 !ما هزينه بحران شما را نمی پردازيم
Wir zahlen nicht für eure Krise! (Berlin, Wien) 

Jobs, Justice, Climate / Peace – yes we can! (London) 

No paparenom Vuestras Crisis! / 

Capitalistas, les hora de Cambiar! (Madrid) 

Loro la Crisi, noi la Soluzione!( Rom) 

Nous ne Paierons pas leur Crise!(Paris) 

Un Conseil mondial du Capitalisme pour nous payer la 
Crise!(Schweiz) 

ارس  ٢٨در  ن،  ٢٠٠٩م ين ژاپ م چن ا و ھ ورھای اروپ م کش ای مھ پايتخت ھ
الی  ه سياست ھای م ره علي د ده ھزار نف کانادا، ھند و کنيا شاھد تظاھراتی چن

ود ر در  ٢٠.٠٠٠.کشورھای متبوع در مورد بحران جاری سرمايه داری ب نف

نفر در رم،  ١٠.٠٠٠نفر در لندن،  ٣٥.٠٠٠نفر در پاريس،  ٣٥٠.٠٠٠وين، 
پانيا،  ١٠.٠٠٠  ٥٠٠نفر در بارسلون و ده ھا ھزار نفر در ديگر شھرھای اس

ر در سوئيس ه  ٥٥.٠٠٠در آلمان . نف ورت ب رلين و فرانکف ر در دو شھر ب نف
ی  بزھا، آنت زب س ان، ح پ آلم زب چ ا، ح ه ھ ان، اتحادي ک آلم وت ات دع

طرفداران محيط زيست، مھاجرين و مجموعه ای از نيروھای  کاپيتاليست ھا،
رای . سياسی راه پيمايی کردند در بسياری از شھرھا اتحاديه اتوبوس مجانی ب

ه  ٢٠٠٤در مقايسه با تظاھرات سوم آوريل سال. شرکت کنندگان فراھم کرد ک
تقبا د اس ل بيش از نيم ميليون نفر به فراخوان پاسخ دادند و در آن شرکت کردن

اد  از تظاھرات به نسبت ھزار بار کمتر بود و اين نشان می دھد که مردم اعتم
ده آن از دست داده  ايی و نيروھای ترتيب دھن خود را به تاثير چنين فعاليت ھ

ديگر اين که اين فراخوان بسيار دير داده شده است و شعار اصلی آن حتی . اند
ارگران و کل جا را ک د زي ه نظر می رس ده دار ب ران خن ه بح ا ھزين ه اتفاق مع

ا  ٦. سرمايه داری را پرداخته اند اردی ب ماه از تصويب قانون کمک ھای ميلي
ن پرداخت . عنوان چتر نجات بحران مالی می گذرد  ٦٥٠٠در آلمان سرانه اي



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

 
١٠ 

  ١٣٨٨فروردين   ٢١ جمعه    ٤٩شمارٔه مسلسل   ـ ٢  ـ شمارهٔ  دومسال 

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

ید  س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  ید ا س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  ید ا س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،     :::ا
kkk hhhbbb iii tttkkkzzz sss @@@gggmmm aaa iii lll ... ccc ooommm   

ارگر بيکار شده ه . دالر است به اضافه ده ھا ھزار ک د ھزين ه باي ديگر چگون
  بحران را پرداخت؟ 

رای آموزش، مطالبات تظاھ ود از پرداخت بيشتر ب ارت ب رات اعتراضی عب
اعی  ر حمايت اجتم ومی و چت بھداشت، حمايت از محيط زيست، خدمات عم

ه بيکاری ھارتص  اران و بازنشستگان، حذف بيم از  IVبرای شاغالن، بيک
رخالف سال . و تعين حداقل دستمزد ٢٠١٠برنامه   ٢٠٠٤در اين تظاھرات ب

ران ات يچ يک از رھب ر ھ ا و اگ ا ام د ب ه تھدي د و ب خنرانی نکردن ا س ه ھ حادي
ا دو سخنران اصلی در راس تظاھرات . سرمايه داری نپرداختند حزب چپ ب

الفونتن رھبر اين حزب ھنگام سخنرانی در فرانکفورت با پرتاپ . قرار داشت
تخم مرغ مواجه شد و سخنرانی اش را در پوشش حمايتی چترھا و پليس انجام 

د داد و گفت  د باي رده ان اد ک ه بحران را ايج دارندگان درآمد باال يعنی کسانی ک
در برلين گيزی رھبر ديگر حزب در . به خاطر خود ماليات بيشتری بپردازند 

د و  سخنانی دولتی کردن بانک ھای بزرگ و توزيع مناسب برای فقرا را طلبي
م د و نظ ی جدي افتن راھ داز ي م ان ران چش وع بح ا وق ه ب رد ک الم ک وين  اع ن

سخنران اتک . اقتصادی ای که در خدمت انسان باشد نه سود فراھم شده است
اکنون به شديدترين بحران  ١٩٢٩مطرح کرد که سرمايه داری بعد از بحران 

د  ٢٠اين بحران را تصميم گيری سران . خود دچار شده است کشور نمی توان
ا شودنظام اقتصاد جھانی بايد به طور بنيادی بر پا. برطرف کند . يه ديگری بن

گروه مبارزات اجتماعی برلين گفت ما خواھان کنترلی دموکراتيک براقتصاد 

بايد به . و جھت گيری آن به طرف نيازھای اجتماعی و نه به سمت سود ھستيم
  . جھات زندگی خاتمه داده شود سلطه کسب سود و اقتصادی کردن ھمه

اين که بايد اين گونه و آن گونه چنان که می بينيم ھمه به شيوه بيانی مجھول و 
ه سرمايه  م ب دازه سرسوزنی ھ ه ان بشود صحبت کردند، کلی گويی ھايی که ب

اره. داری آسيب نمی زند ه  کسی حرفی در ب ه را ب ن وظيف د اي ه باي ی ک نيروي
د . انجام برساند نزد ه باي کسی اشاره ای به اين نکرد که اين کار سترگ چگون

ن نشود چه کسی حتی کوچ. انجام گيرد ه اگر اي م نکرد ک دی ھ رين تھدي ک ت
ا . خواھد شد يچ کوششی از جانب م دون ھ البد بايد شکرگزار بحران بود که ب

ر نمی ! خود شرايط تغيير نظام را فراھم فرموده است ن بھت رفرميسم چپ ازي
د داشت ا نباي ه . توانست مبارزه جويی کند و انتظاری بيش ازين نيز از آن ھ ب

ه از بی . ه ھمان برون تراود که در اوستقولی از کوز ا ک ه از آن ھ اشکال ن
شکل گيری آلترناتيو راديکال درمقابل سرمايه داری به  .افقی طبقه کارگراست

ق  داز اف م ان ا چش وچکش ب ام ک ر گ ه ھ از دارد ک اتی ای ني ارزه طبق ان مب چن
ار مزدی باشد ضدسرمايه و گامی به جلو برای نزديکی به و ک انی ک. لغ ه زم

  .اين شرايط فراھم نباشد، بھترين فرصت برای نيروھای رفرميست است

  فريده ثابتی

  ٢٠٠٩آوريل  ٣
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . می شوند ھجوم 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 . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيم

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده 
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

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

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
يداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای پ. 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 . فراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برا

، 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  - ، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن
  . 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 . اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
ابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از ب. 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 . ن مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھما. 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
مال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد 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 کا

  . تدوين کرده ايم

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

  . ن باشدھزار توما 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
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. باشند تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری - 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. اھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات رف - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . نی جديد برای کارگران اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکو -  
  . 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
  . لمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندھمه سا -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

  . ط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربو -  
  .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 -  
  .سالگی ممنوع شود 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 

  يته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگریکم

١/٢/١٣٨٧  
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هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .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  
  

به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس برای اشتراک اين خبرنامه 
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


