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تا ناله سازشکارانه رفرميست های » اسپايز«از فرياد سرخ 
 راست و چپ

 )٢ –به مناسبت اول ماه مه (

شيکاگو  اين بانگ رسای قدرت و پيکار کارگران »!کارگران مسلح شويد« 
آگوست « عليه صاحبان سرمايه و دولت روز سرمايه داران بود که از حنجره 

ترين و فداکارترين رھبران جنبش آن  يکی از پرشورترين، رزمنده» اسپايز 
سلسله حوادثی که در چند روز و چند . ھا در سراسر گيتی طنين می انداخت

مک « با شعله ھای خشم کارگران کارخانه چوب بری و کارخانه  جا
و در غريو موج فرياد سرخ آگوست اسپايز به پيش می تاخت،  »کورميک

ايی برای نمايش ساالنه جنگ بعدھا توسط جنبش کارگری بين المللی مبن
از . را به خود گرفت» اول ماه مه«کارگران جھان عليه سرمايه شد و نام 

کل تاريخ . زمان وقوع آن رويدادھا تا امروز يک قرن و چند دھه می گذرد
زندگی انسان تاکنون تاريخ مبارزه طبقاتی بوده است، اما آنچه در اين ساليان 

ی و جنبش ضدسرمايه داری او رفته بی گمان دراز بر سر طبقه کارگر جھان
يکی از حساس ترين مراحل اين تاريخ است، مرحله پرافت و خيزی که قرار 
بود لحظه لحظه اش روز جدال قطعی، روز نبرد آخر، روز انترناسيونال، 

اما برای . قرار بر اين بود. روز رستاخيز فرجامين برای نجات انسان ھا باشد
اسپايز را  دردناک اين قرار فقط کافی است فرياد سرخ پی بردن به سرنوشت

با ناله ھای شوم و سازشکارانه رفرميست ھای راست و چپ امروزی که ھر 
اين . ساز می گردد قياس کنيم سال از تريبون اول ماه مه در چھار گوشه دنيا

  . قياس نه فقط رقت انگيز بلکه تا مغز استخوان دردآور است

به جای آن ھمه جنگ و ستيزھای روشن پر اميد، به جای چرا چنين شد؟ چرا 
به جای اھتزاز پرچم دنيايی نو، به  دنيای خروش ھای رعدگون عليه سرمايه،

جای انترناسيونال و کمون پاريس و اکتبر، آری به جای ھمه آن ھا به وضع 
چه کرده ايم و نظام  دردناک کنونی سقوط کرده ايم؟ برما چه رفته است؟

داری بر سر ما چه آورده است؟ کيفرخواست ھای ضدسرمايه داری سرمايه 
اکنون در دست  جنبش ما چه شد و باالخره پرچم ھا و تريبون ھای اول ماه

کدام نيروھا، کدام احزاب، کدام دولت ھا و کدام جريانات است؟ در اين 
تريبون ھا چه گفته می شود و چه مطالباتی طرح می گردد؟ جنبش طبقه ما، 

 رزه طبقاتی ما عليه سرمايه، فراخوان جنگ ما عليه استثمار و بی حقوقیمبا
و توحش سرمايه داری، مطالبات روز جنبش ضدسرمايه داری ما، افق و 
آرمان طبقه ما برای برپايی جھان انسان ھای آزاد و برابر در کجای مراسم 

حياتی اين روز خود را نشان می دھد؟ اين ھا پرسش ھای اساسی يا در واقع 
ترين پرسش ھايی است که ھمواره و به طور خاص در آستان مراسم اول ماه 
 .مه ھر سال برای پيشروان و فعاالن کارگری در سراسر دنيا مطرح می شود

برای يافتن رمز و راز واقعی وضعيت رقت باری که ميلياردھا کارگر در 
ود نگاه سراسر جھان در منجالب آن فرورفته اند مجبوريم به پشت سر خ

رمز و راز ھمه چيز در . به کارنامه جنبش خود نظر اندازيم مجبوريم. کنيم
اگر يک ميليارد کارگر بيکارند، اگر کل درآمد ساالنه . ھمين جا قرار دارد

ميليون کارگر ھمزنجير ما در سراسر دنيا حتی به اندازه درآمد ساالنه  ۶٠٠
کارگرھمسرنوشت ما در  ميليارد توده ٣سرمايه دار بزرگ نيست، اگر  ٣

حالت گرسنگی و نيمه گرسنگی به سر می برند، اگر تن فروشی برای امرار 
معاش تا اين حد گسترده و رايج شده است، اگر سال تا سال دستمزدھای ما را 
نمی پردازند، اگر سرمايه داران در يک چشم به ھم زدن ميليون ھا ھمزنجير 

يرون می ريزند، اگر ھر سال ميليون ھا ما را با فراغ بال از کارخانه ھا ب
کارگر در جستجوی يافتن جايی برای فروش نيروی کار از خانه و کاشانه 
خود رخت می بندند و مھاجرت می کنند و بسياری از آنان در اين مسير 
طعمه ماھيان دريا می شوند، اگر وضع ما تا اين حد دردناک و رقت بار 

. قط يک راه و فقط ھمين يک راه وجود دارداست، برای پيدا کردن دليل آن ف
بايد ببينيم که کجای اين . بايد کارنامه جنبش و مبارزه طبقاتی خود را بکاويم

کارنامه تاريک است، نقاط ضعف تراز تاريخی اين جنبش کدام بوده اند؟ و 
چه شده است که به چنين ورطه ای از فروماندگی و بی قدرتی و ذلت سقوط 

بار ديگر تأکيد می کنيم که کليد واقعی درک ماجرا درست کرده ايم؟ يک 
مگر نه اين است که ھمه اشکال فقر، بدبختی و سيه روزی . درھمين جا ست

و ذلت ما از دل نظام سرمايه داری بيرون می آيد؟ پس درست به ھمين دليل 
ھر نوع کسر و کاستی و ضعف و فتور در کارزار طبقاتی ما عليه اين نظام 

  .قه ای در تشديد فقر و گرسنگی و تحکيم پايه ھای بردگی ما استنيز حل

واقعيت اين است که ما در طول اين يک قرن و چند دھه سخت به بيراھه رفته 
پيداست که شب و روز مبارزه کرده ايم، جنگيده ايم، دولت ھای زيادی را . ايم

يم ترين سرنگون کرده ايم، دولت ھای فراوانی را روی کار آورده ايم، عظ
جنبش ھا را به راه انداخته ايم، توفان و غوغا به پا کرده ايم، شعارھای 
آسمانکوب قوی در سراسر آفاق سر داده ايم، ازپا افتاده ايم، بازبرخاسته ايم، 
ھمه اين کارھا را کرده ايم اما يک کار يا ھمان کار اساسی و حياتی را انجام 

واقعی و خودسازمانيافته توده ھای  ما در ھيچ کجای دنيا قدرت. نداده ايم
طبقه خويش را با آگاھی و بيداری و افق شفاف طبقاتی و با گزينش 
راھکارھای موفق و کارساز عليه سرمايه و شيرازه حيات آن به ميدان 

شايد بسياری از ما با شنيدن اين سخن دچار حيرت شوند، حيرتی . نياورده ايم
شايد . شايد بسياری از ما چنين نينديشيم. که چه بسا ناشی از ناآگاھی باشد

ً از ياد برده ايم يا ھيچ گاه نياموخته ايم و فکر نکرده ايم که حد و حدود  واقعا
ما، عزت و حرمت معاش ما، رفاه ما، حقوق اجتماعی ما، آزادی ھای سياسی 

ً تابعی از آرايش  ً و صرفا و آزادگی و اعتبار انسانی ما و ھمه چيز ما صرفا
شايد . قوای جنبش ما و بازتابی از توان پيکار طبقاتی ما عليه سرمايه است

اما مستقل از اين که چگونه . اين موضوع را با درايت الزم بررسی نکرده ايم
اين يک . ھيچ ترديدی وجود ندارد فکر کنيم، در واقعيت و صحت يک اصل

اصل بديھی يا بديھی ترين اصل تاريخ کنونی زندگی ماست که ھرچه بيشتر 
تعرض کنيم، ھرچه متحدتر بجنگيم، ھرچه استوارتر به شيرازه حيات سرمايه 
ھجوم بريم، ھرچه سرسخت تر و آشتی ناپديرتر به جنگ صاحبان سرمايه و 

دتر مجاری توليد سود سرمايه را به نفع نظام سرمايه رويم، ھرچه نيرومن
بھبود زندگی خويش آماج حمله قرار دھيم، ھرچه بيشتر پايه ھای اقتدار دولت 
سرمايه را در ھم کوبيم، آری ھرچه بيشتر اين کارھا را انجام دھيم، به ھمان 
ميزان و فقط به ھمان ميزان ھم از زندگی بھتر، رفاه بيشتر، آزادی ھای 

امت انسانی رفيع تر، آسايش و امنيت عالی تر، عزت و شرف افزون تر، کر
و اعتبار اجتماعی شايسته تر، قدرت بيشتر برای تعيين سرنوشت زندگی 

ھر . خويش و تدارک نيرومندتر برای ساختن دنيايی نو برخوردار می شويم
ً در پرتو ميليمتری  ميليمتر بھبود معيشت و رفاه و حقوق انسانی ما صرفا

موجوديت نظام بردگی مزدی تضمين می شود و به محض اين که يورش به 
از ھمين ميليمتر تعرض باز مانيم ميليمترھا و شايد مترھا و کيلومترھا از 

  . ھست و نيست خود ساقط می شويم

در اروپای غربی در تمامی دوره مورد بحث به . به پشت سر خود نگاه کنيم
در اين . ايه داری سقوط کرديمباتالق رفرميسم راست و سازش با نظام سرم

کشورھا ھمه جا خود را به دار جنبش اتحاديه ای حلق آويز کرديم، در قبال 
تأمين حداقل معيشت و سطح نازلی از رفاه سرنوشت جنبش خود را از ياد 
برديم، پيکار عليه سرمايه را در گورستان سنديکاليسم اتحاديه ای دفن کرديم، 

اديه ای و سرمايه داران کارگرنمای صدرنشين آن به ديوان ساالری منحط اتح
وکالت داديم که جنبش ضدکارمزدی ما را به ھر بھای ناچيزی به سرمايه 
داران و نظام سرمايه داری بفروشند، به طور کامل فراموش کرديم که يک 
طبقه عظيم بين المللی ھستيم، گرسنگی و فقر و ذلت و سيه روزی چند 

ش در آسيا، آفريقا، آمريکای التين و ساير مناطق ميليارد ھمزنجيران خوي
در مقابل تمامی درنده خويی ھا . جھان را معضل زندگی و مبارزه خود نديديم

با  و سفاکی ھايی که سرمايه عليه آنان روا داشت فرياد اعتراض سر نداديم،
ندای کريه سرمايه که از حلقوم سوسيال دموکراسی و سران اتحاديه ھا خارج 



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

 
٣ 

  ١٣٨٨ارديبھشت   ٤ جمعه    ٥١شمارٔه مسلسل   ـ ٤  ـ شمارهٔ  دومسال 

د حتی در پشت سر دژخيم ترين دولت ھا عليه توده عظيم ھمزنجير می ش
خويش در جاھای ديگر وارد جنگ شديم، کارنامه بسيار بدی از خود به 
يادگار گذاشتيم، سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای ھمه اين بليه ھا را 
برما نازل کرد و ما تا ھمين امروز نيز ھست و نيست جدال خويش با نظام 

ارمزدی را در گمراھه ھای مخوف نقشه ريزی شده ھمين امامزاده ھای ک
از اروپای غربی به بخش شرقی اين . حافظ قداست سرمايه محصور کرده ايم

در اين جا . به سرزمين وقوع انقالب کارگری اکتبر برويم قاره و از آنجا
ی قدرت عظيم ترين خيزش ھای تاريخی دنيا را راه انداختيم، دستگاه افسانه ا

تزار را به زير کشيديم، شوراھا ساختيم، جنبشی سراسری و نيرومند از نقطه 
تالقی قطب شمال و اقيانوس آرام تا قلب اروپا سازمان داديم، شعار برپايی 
دنيايی نو، دنيای انسان ھای آزاد و برابر را بر سقف آسمان زندگی بشر حک 

نبش خويش به حيرت کل جھان را در مقابل عظمت و اقتدار ج. کرديم
اما، با ھمه . انداختيم، تاريخ را به جلو رانديم، ھمه اين کارھا را انجام داديم

اين ھا، با تمام توفانی که برپا کرديم، با تمامی ضربات کاری که بر پيکر 
نظام کھنه فرود آورديم، با تمامی تکانی که به دنيای مرده زمان خويش داديم، 

. و آگاھانه پيکار عليه کارمزدی را در پيش نگرفتيم بازھم راه واقعی و موفق
جنبش راستين ضدکارمزدی توده ھای طبقه مان را سازمان نداديم، به قدرت 
عظيم اليزال آحاد طبقه خويش اتکا نکرديم، به شيرازه حيات سرمايه يورش 
نبرديم، مسير پيکار را با آگاھی و بصيرت ضد بردگی مزدی تعيين نکرديم، 

سازمان «حزب و نسخه پيچی ھای حزبی و دستورات صادره چشم به 
دوختيم، وارد عرصه ھايی شديم که ميدان ھای واقعی » انقالبيون حرفه ای

سرباز فداکار جنبش دموکراسی خواھی و . جدال ضدسرمايه داری ما نبودند
آينده مبارزات ما بدون اين که بدانيم و . رشد نوع اروپايی سرمايه داری شديم

باشيم و بدون اين که با افق لغو کارمزدی مبارزه کرده باشيم به جايگزينی  آگاه
يک دنيا مبارزه کرديم، . نوعی از سرمايه داری با نوع ديگر آن پيوند خورد

حماسه ھا آفريديم، تاريخ را تکان داديم و سرانجام انقالب کرديم، اما انقالب 
نابودی نظام سرمايه داری ما نه راھگشای پيکار بعدی برای لغو کارمزدی و 

بلکه با کمال تاسف فقط سرآغاز استقرار شکل ديگری از بردگی مزدی به 
در يک چشم به ھم زدن ما را از شوراھا بيرون . جای شکل قبلی آن شد

! انداختند، به ما گفتند شوراھا ھيچ چيز و حزب ماوراء کارگران ھمه چيز
ر برای برنامه ريزی کار و سازمان سراسری شورايی آحاد توده ھای کارگ

اما دولت حزبی متکی به نقش برتر و ! و ھزاران بار نه! و نه! توليد، نه
به ما گفتند که شوراھا و ! قدرت چند نفری نخبگان آری و ھزاران بار آری

ميليون ھا کارگر عضو شوراھا اصالً لياقت برنامه ريزی توليد و صالحيت 
ندارند و حزب و ماشين دولتی حزبی رتق و فتق امور اجتماعی خويش را 

مالکيت دولتی ! تنھا قدرت ذيصالحی است که بايد اين کارھا را به عھده گيرد
ما را ھمگی و در سراسر . را به جای مالکيت اجتماعی به ما قالب کردند

کشور به تداوم فروش نيروی کار محکوم کردند و ھمزمان گفتند که مالکيت 
و سوسياليسم و کعبه !! دی عين لغو کار مزدیدولت باالی سر بردگان مز

گفتند ! گفتند که کار کنيد و کار کنيد و سرمايه توليد کنيد!! آمال طبقه ماست
که سيستم زنجيره ای کار برای افزايش ھر چه بيشتر اضافه ارزش ھا بھترين 

در يک کالم ما انقالب را در ھمان !! مسير تحقق الغای کارمزدی است
به طور کامل باختيم، زيرا انقالب محصول واقعی جنبش آگاه روزھای نخست 

و سازمان يافته و افق دار و شفاف ضد سرمايه داری توده ھای طبقه مان 
در غياب . مثل روز روشن است که ماجرا به ھمين جا ختم نمی شد. نبود

دخالت خالق و آگاه و بيدار شورايی و سراسری ما به نام طبقه مان دولت 
سرمايه داری دولتی را ارض موعود ما جار زدند، ھمزنجيران ما ساختند، 

در سراسر دنيا را به برپايی ھمين نوع نظام و دولت و ھمين شکل برنامه 
انقالب ھای توده ھای ما در بخش ھای . ريزی مناسبات کارمزدی فراخواندند

زير  به نام ما و در. ديگر دنيا را به ھمين بيراھه ھا و گمراھه ھا کشاندند
. بيرق سرخ رھايی ما بر نيمی از توده ھای طبقه ما در جھان حکومت کردند

در اين جا نيز با جنبش ما چنين شد و بر سرنوشت ما و ! آری ھمزنجيران
در آسيا و . اين رشته اما سر دراز دارد! جنبش ضدکارمزدی ما چنين رفت

رزه طبقاتی ما از آفريقا و آمريکای التين وضع طبقه ما و سير رويدادھای مبا
در اين سه قاره بزرگ دنيا تا چشم بازکرديم و تا . اين دو بخش ھم بدتر شد

خواستيم شيپور جنگ عليه استثمار سرمايه داری و مظالم و بی حقوقی ھا و 
جنايات سرمايه را به صدا در آوريم بخشی از طبقه سرمايه دار، ھمان 

» رھنمود«، از ھمه سو به ما دوستان و شرکا و متحدان سرمايه داری دولتی
» امپرياليسم« دادند که اکنون نه وقت مبارزه با سرمايه بلکه زمان ستيز با 

وقت !! و مالکان آزادی خواه است! وقت اتحاد با سرمايه داران ملی!! است

آن ھا به نام ما و زير پرچم رھايی ما !! مبارزه برای انقالب دموکراتيک است
ای رشد سرمايه داری ملی و دموکراتيک و سپس شروع به نسخه پيچی بر

آن ھا از ما و طبقه ما و جنبش ما . استقرار سرمايه داری دولتی کردند
. خواستند که ارتش بی مزد و بھای فراخوان آن ھا برای تحقق اھدافشان باشيم

ما را برای ساليان دراز به پيشمرگ جنبش ھای ناسيوناليستی و دموکراتيک 
به ما گفتند که برای بھبود معيشت خود سنديکا درست کنيم و . تبديل کردند

برای جايگزينی نوع کنونی سرمايه داری با نوعی ديگر و با نام و نشانی 
ديگر و در زير پرچمی ديگر، پياده نظام بی جيره و مواجب سازمان و گروه 

مجادالت درونی ميان خودشان و ھمتايان  ما را در مسلخ. و حزب آنان باشيم
ديگر طبقاتی شان سر بريرند و در يک کالم در اينجا نيز اين گونه به اسارت 

  . در آمديم و تا امروز در پيچ و خم اين اسارت مرگ آور تاريخی سرگردانيم

يک قرن و چند دھه سرنوشت جنبش ما اين شد و بر ما ! آری ھمزنجيران
بازمانديم، ما از کارزار سراسری و شورايی خود عليه سرمايه . چنين رفت

مبارزه طبقاتی ما برای رھايی از يوغ بردگی مزدی در گورستان جنبش 
اتحاديه ای و با دست سران سوسيال دموکراسی، درگورستان سوسياليسم 
نسخه پيچی شده بخشی از طبقه سرمايه دار جھانی و باالخره درگورستان 

رزه متحد و ما از مبا. و دموکراسی خواھی دفن شد» ضدامپرياليستی«مبارزه 
متشکل و سراسری و شورايی و ضدسرمايه داری توده ھای طبقه خود 

بخشی از طبقه سرمايه دار دنيا ھر اعتراض ما عليه استثمار و . فرومانديم
ستم و بی حقوقی ناشی از وجود سرمايه داری را گلوله باران کرد و بخش 

خويش و در ديگر اين طبقه کل جنبش و تمامی قدرت پيکار ما را به نفع 
آری بدين سان بود که ما از . راستای تحقق انتظارات خود به گروگان گرفت

جنبش ما در بھترين . مبارزه آگاھانه و با افق ضدسرمايه داری بازمانديم
حالت در منجالب اصالح سرمايه داری و جايگزينی شکلی از برنامه ريزی 

. د و مضمحل شدمناسبات کارمزدی توسط شکل ديگر آن چرخ خورد و فرسو
نظام سرمايه داری مجال يافت تا در غياب تعرض نيرومند آگاه و سراسری 

گام به گام جنبش ما را . وشورايی توده ھای طبقه ما به استيالی خود ادامه دھد
به عقب راند، پايه ھای قدرت خود را محکم تر و محکم تر ساخت و در ھمين 

ه ای که کل توده ھای طبقه ما ورطه کنونی فرو راند، ورط گذر ما را به
لحظه به لحظه آن را لمس می کنند و تمامی خواری و ذلت و گرسنگی و 

  .بدبختی ھای آن را تحمل می کنند

ھمه چيز ما مصادره شد، افق . کارنامه جنبش ما چنين رقم خورد !ھمزنجيران
رھايی ما، راھکارھای تعرض روزمره ما به سرمايه، ظرف سازمانيابی و 

ل قدرت شورايی توده ھای طبقه مان برای پيکار عليه بردگی مزدی، اعما
سنگر مطالبات ضدسرمايه داری روزمان و ھمه ساز و کارھای ديگر 
پيکارمان از ما ربوده شد، و در ھمين راستا اول ماه مه ھر سال ما نيز به 

اين تريبون نيز ھمه جا و در تمامی کشورھا، به دست سنديکاليست . يغما رفت
ھا، به دست رؤسای اتحاديه ھا، سران سوسيال دموکراسی، به دست حاکمان 

دموکرات و خلقی، به » ضدامپرياليست ھای« سرمايه داری دولتی، به دست 
دست رفرميست ھا و ناسيوناليست ھای چپ و خالصه کالم به دست نيروھای 

در . دخواستار اصالح سرمايه داری يا تعويض شکلی از آن با شکل ديگر افتا
طول تمامی اين صد سال و چند دھه اينان بودند که به نام ما سخن راندند، 
اينان بودند که شيپور جنگ ضدسرمايه داری ما را با ناله ھای سازش و 

اينان بودند که اول ماه مه را به جای . تمکين در مقابل سرمايه جايگزين کردند
ه نظام سرمايه داری روز جنگ عليه سرمايه ميعاد تمکين و انقياد ما ب

طلوع سپيده دمان  چنين شد و ما اينک در آستانه با اول ماه مه ما. ساختند
   .ديگری از اين روز از چنين مصيبتی رنج می کشيم

بر سر جنبش ما و اول ماه مه ما چنين رفت و ما اينک در تداوم ! ھمزنجيران
يک راه، . اين وضع خفت بار بر سر يک دو راھی سرنوشت ساز قرارداريم

راه سنديکاليسم و . استمرار ھمان مسيری است که تا امروز پيموده ايم
رفرميسم راست و چپ و فرقه بازی و انصراف از پيکار واقعی عليه 
سرمايه، راھی که بر اساس تمامی تجارب تاريخی و به حکم ھمه شواھد زنده 

ميلياردھا  مبارزه طبقاتی به سوی گورستان است، ھمان گورستانی که اکنون
راه ديگر راه مبارزه ضد سرمايه . کارگر در قعر آن زنده به گور شده اند

داری، راه سازمانيابی شورايی عليه سرمايه، راه اتحاد و تشکل شورايی حول 
منشور مطالبات پايه ای طبقه مان، راه يورش به شيرازه حيات سرمايه، راه 

يه داران و دولت سرمايه، راه اتخاذ راھکارھای زنده اعمال قدرت عليه سرما
تدارک و تجھيز و آمادگی سراسری و شورايی برای اعمال قدرت متحد و 
مستمر عليه سرمايه داری، راه تعميق آگاھی و بيداری ھمه آحاد توده ھای 
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طبقه مان در قعر کارزار طبقاتی عليه کارمزدی و و راه ادامه اين پيکار تا 
اين راه را بايد پيمود  ما برآنيم که فقط. است نابودی نھايی نظام سرمايه داری

و در ھمين راستا در آستانه طلوع مجدد خورشيد ماه مه ھمه کارگران را 
فرامی خوانيم که حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر به صورت 

قدرت سازمان يافته شورايی . شورايی و سراسری عليه سرمايه متشکل شويم
البات خود بر سرمايه داران و دولت آن ھا سازيم، از خود را سالح تحميل مط

طريق تصرف کارخانه ھای درمعرض تعطيل، به کمک اعتصاب و خواباندن 
چرخ توليد سود در ھمه مراکز کار و توليد، از راه سازماندھی جنبش تصرف 

اول ماه مه . کارخانه ھا، آری از ھمه اين راه ھا به جنگ سرمايه برويم

رآغازی برای گشودن جبھه اين پيکار عظيم انترناسيوناليستی امسال را به س
   .در سراسر جھان موجود تبديل کنيم

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

  ١٣٨٨ارديبھشت  ٣

 

 اعتصاب پيروزمند کارگران در صنايع ريخته گری ساوه
پيش کارگران صنايع ريخته گری ساوه چندی 

در اعتراض به تصميمات جديد مالکان کارخانه 
سرمايه داران صاحب . دست به اعتصاب زدند

شرکت اعالم کرده بودند که ساعات کار 
ساعت افزايش  ١٢ساعت به  ٨کارگران بايد از 

 ٢ شيفت کار شبانه روزی آنان ٣يابد و ھمزمان 
ھدف از اجرای اين طرح افزايش . شيفت شود

از طريق صرفه جويی  جھشی سود کارخانه
گسترده در ھزينه اياب و ذھاب کارگران، ھزينه 
ھای مربوط به بيمه اجتماعی کارگران، اجبار 
توده ھای کارگر به اضافه کاری و از ھمه مھم 

درصد  ٣٠تر و اساسی تر بيکارسازی بيش از 
کار آنان بر  توده ھای کارگر و سرشکن کردن

ميم تص. دوش ھمزنجيران شاغل آن ھا بود
جنايتکارانه و کارگرکش سرمايه داران با موج 

کارگران متحد و . مخالفت کارگران مواجه شد
ھمصدا اعتصاب کردند و چرخ توليد را از کار 

. اعتصاب چند روز به درازا کشيد. انداختند
سرمايه داران از ھمه راه ھا برای به شکست 
کشاندن اعتصاب تالش کردند و دست به توطئه 

کارگران با مقاومت استوار خود ھمه  اما. زدند
نقشه ھای آنان را نقش بر آب و ھمه دسيسه 

سرمايه داران با مشاھده . ھايشان را خنثی کردند
مقاومت سرسختانه کارگران مجبور به عقب 
نشينی شدند و اعالم کردند که کارخانه به ھمان 

به اين . روال سابق به کار خود ادامه خواھد داد
با پيروزی کارگران خاتمه  ترتيب اعتصاب

يافت و اعتصاب کنندگان پيروزمندانه به سرکار 
  . خويش بازگشتند

  ٨٨ارديبھشت  ٢

  

 

 وضعيت فاجعه بار زنان کارگر در قزوين
آنچه بر زنان کارگر در شھرک صنعتی البرز 

اعمال » آبرون« در استان قزوين و در شرکت 
می شود اگر چه فقط گوشه ای از درندگی و 

بی عنان سرمايه عليه کل کارگران است توحش 
اما در جای خود از ابعادی بسيار ھولناک و 

  :در اينجا زنان. تبھکارانه برخوردار است

  . ساعت کار می کنند ١٢ساعت  ٨به جای  .١
 . شيفت کاری زنان ھميشه شب است .٢

 . ھيچ کارگر زنی حق شيفت نمی گيرد .٣
سرمايه داران ھيچ ريالی بابت حق بيمه  .٤

 . زن نمی پردازند کارگران
ھمه زنان کارگر مجبورند که حق بيمه خود  .٥

 . را از دستمزد بسيار ناچيز خود پرداخت کنند
سطح مزد کارگران حتی در قياس با جاھای  .٦

 . ديگر ھم به صورت وحشتناکی پايين است

ھر کارگر زنی برای شروع کار آن ھم به  .٧
صورت قراردادی و با قبول تمامی شرايط 

 ۵٠٠جنايتکارانه سرمايه داران بايد يک سفته 
 . ھزار تومانی نيز امضا و تسليم کارخانه کند

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٢

  

 

کارگر ديگر بيکار  ٢٠٠تراکتورسازی کردستان تعطيل و 
 شوند می

سرمايه دار مديرعامل شرکت تراکتورسازی 
کردستان اعالم کرده است که اين کارخانه 

در . کارگر آن بيکار خواھند شد ٢٠٠تعطيل و 
مورد دليل تعطيل کارخانه، صاحب سرمايه و 
مسؤالن نھادھای دولتی سرمايه ھر کدام نظريه 

اولی معتقد . ای متفاوت با ديگری ابراز کرده اند
انک ھا سرمايه ھای عظيم مورد است که ب

درخواست وی را آن گونه که در نھايت سخاوت 
و حاتم بخشی به ساير سرمايه داران ھمتای او 
بذل می کنند در اختيار شخص وی قرار نداده 
اند و دومی ھا بر اين عقيده اند که مديرعامل 
شرکت می خواھد کارخانه را به نقطه ای ديگر 

اين که اين ھا . قل کنددر خارج از کردستان منت
برای تعطيل کارخانه چه داليلی به ھم می بافند 
يا خودشان چه خرده حساب ھای سودجويانه ای 

با ھم دارند موضوعی است که ھيچ ارزش 
حرف اساسی اين . خاصی برای بحث ما ندارد

کارگر کار خويش را  ٢٠٠است که در ھر حال 
از دست خواھند داد و حرف اساسی تر اين 

کارگر برای جلوگيری از  ٢٠٠ست که اين ا
در . بيکارسازی خويش بايد چاره ای بينديشند

از روز  ھمين راستا تکليف يک مسأله ديگر ھم
روشن تر است و آن اين است که با شکايت و 

مانند اين ھا ھم  عريضه نويسی و بست نشينی
تجربه . ھيچ گرھی از مشکل باز نمی شود

و و پرريس و غرب کارگران کارخانه ھای شاھ
بافت و نساجی کردستان و صدھا کارخانه 
درمعرض تعطيل ديگر در سراسر ايران به 
اندازه کافی حقيقت اين موضوع را اثبات کرده 

کارگران بايد با درس آموزی تجارب . است

مبارزات ھمه ھمزنجيران خويش چاره ای جدی 
به . برای جلوگيری از اخراج خود انديشه کنند

ازمانيابی مصمم شورايی آنان، تالش نظر ما س
گسترده برای جلب ھمراھی و حمايت 
ھمسرنوشتان کارگر خويش، تصرف کارخانه، 
اخراج سرمايه داران، فشار مؤثر بر دولت 
سرمايه داری برای تھيه رايگان مواد اوليه و 
مصالح الزم توليد و در يک کالم اعمال قدرت 

اران و تعيين کننده عليه سرمايه و سرمايه د
دولت سرمايه داری تنھا راه جلوگيری از 

  . بيکارسازی ھا است

  ٨٨ارديبھشت  ٢
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 ماهه حقوق و اخراج مداوم کارگران شرکت ساسان ۴تعويق 
ماه است  ۴سرمايه دار صاحب شرکت ساسان  

که کل دستمزد کارگران را مصادره کرده و 
او . ھيچ ريالی به ھيچ کارگری نپرداخته است

معتقد است که کارگران پس از يک شيفت کار 
روزانه و توليد سودھای کالن برای وی، بايد 
يک يا دو شيفت ديگر در جای ديگر کار کنند، 
از اين طريق امرار معاش نمايند و نيروی کار 
خود را برای کار کردن و استثمار شدن و توليد 

جا  ٣ يا ٢اضافه ارزش ھای انبوه در ھر 
سرمايه دار ساسان معتقد است که . بازتوليد کنند

از ميان ھمه سرمايه دارانی که اين کارگران را 

در وحشيانه ترين ابعاد استثمار می کنند او يکی 
عالوه بر اين استثمار بايد از پرداخت ھمان 

کارگران . بھای ناچيز نيروی کار ھم معاف باشد
در طول اين چند ماه برای گرفتن مطالبات 

. ای مختلف اعتراض کرده اندخويش به شکل ھ
آنان . اما تا کنون ھيچ نتيجه ای نگرفته اند

روزھای زيادی در مقابل کاخ رياست جمھوری 
اجتماع کردند، اما ھر روز با تھاجم نيروی 

از سر ناچاری و . سرکوب رو به رو شدند
استيصال نامه ای برای احمدی نژاد نوشتند که 

افت به سطل به احتمال زياد در ھمان لحظه دري

با اين ھمه، مشکل . آشغال انداخته شده است
ماھه دستمزدھا خالصه  ۴کارگران در تعويق 

آنان نه فقط کار می کنند و کار می . نمی شود
کنند و ھر چه وحشيانه تر استثمار می شوند و 
ھيچ حقوقی نمی گيرند بلکه مدام آماج 

ھفته به  ٢بيکارسازی ھم ھستند و در طول ھر 
نفرشان بدون دريافت  ۵وسط طور مت

  . دستمزدھای معوقه از کارخانه اخراج می شوند

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٢
  

  

 خطر اعدام موميا ابوجمال، مبارز سياه پوست در آمريکا
موميا ابوجمال روزنامه نگار و مبارز حقوق 

در  ١٩٨٢سياه پوستان در اياالت متحده از 
اولين دستگيری او زمانی . زندان بسر می برد

وی که به اتفاق . سال داشت ١٤رخ داد که تنھا 
سه دوستش در شھر محل زندگی خود در 
فيالدلفيا مورد حمله يک گروه نژاد پرست 

س تقاضای کمک کردند قرارگرفته بودند از پلي
اما پليس آن ھا را مورد شتم و ضرب قرار داد 

 ١٥او بعد از آزادی در سن . و زندانی کرد
پيوست و تا » پلنگان سياه« سالگی به حزب 

در دبيرستان به . عضو آن بود ١٩٧٣سال 
 ٢٠روزنامه نگاری مشغول شد و در سن 

سالگی کار خود را به عنوان روزنگار حرفه 
اداره يک برنامه  ١٩٧٠در دھه . کردای آغاز 

به عھده " صدای بی صدايان" راديويی را بنام 
سپس مدير خبر راديو و برنامه آن در . گرفت

آشنايی با سياه . شبکه ملی سياه پوستان شد 
پوستان راديکال سياسی به ايجاد سازمان 

Move  انجاميد که در آن سياه  ١٩٧٧در سال
ھم برضد نژاد پرستی پوستان و سفيد پوستان با 

. و برای حقوق شھروندی مبارزه می کردند
فوق  ١٩٧٧در سال " موو"مبارزه در سازمان 

پليس برای  ١٩٧٨در اوت . العاده شديد بود
برچيدن اين سازمان حمالت وحشيانه ای را 
آغاز کرد و با ھلی کوپتر ساختمان ھای 
مسکونی سياھان را به گلوله بست و تعداد 

موميا برای رساندن . ستگير کردزيادی را د
صدای آن ھا و اين که چه اتفاقی افتاده است به 
گوش مردم آمريکا مصاحبه ھايی را با دستگير 

  . شدگان ترتيب می داد

او به عنوان رئيس  ١٩٨٠در اوايل دھه 
روزنامه نگاران سياه پوست فيالدلفيا انتخاب 

 مجموعه فعاليت ھايی که او انجام می داد او. شد
را طعمه ای بسيار لذيد برای حکومت ايالت 
پنسيلوانيا و به ويژه پليس فيالدلفيا به نمايندگی 

او شب ھا برای تامين . از حکومت ساخته بود
مخارج زندگی به عنوان راننده تاکسی کار می 

 ١٩٨١دسامبر  ٩صبح روز  ٤در حدود . کرد
که او در مرکز شھر فيالدلفيا با تاکسی رد می 

تيری شنيد و برادرش را ديد که تلو  شد صدای
از تاکسی پياده شد تا به برادرش . تلو می خورد
مورد حمله مسلحانه پليس قرار . کمک کند

. گرفت و در خون خود غلطيد و بيھوش شد
زمانی که پليس ھای ديگر به محل حادثه 
. رسيدند پليس را مرده و موميا را بيھوش يافتند

عته به بيمارستان موميا را با تاخير نيم سا
او به عنوان متھم به . رساندند اما نجات يافت

قتل پليس تحت تعقيب قرار گرفت و برايش 
پرونده قتل تشکيل دادند در حالی که پليس مورد 

قرار گرفته بود اما اسلحه  ٤٤اصابت کاليبر 
موميا حتی . بود ٣٨قانونی ھمراه موميا کاليبر 

محکوم می  اجازه حضور در دادگاھی که او را
دو ماه بعد از دستگيری، پليس ادعا . کرد نيافت

کرد که موميا در شبی که به بيمارستان برده 
اما پزشک . شده به قتل اعتراف کرده است

سپس تنھا شاھد آن ھا . بيمارستان آن را رد کرد
 ١٩٩٧اما بعدھا تا سال . يک زن تن فروش بود

ديگری را تراشيدند و او را که حق  شاھدان
دفاع نداشت، با اين شھادت ھا به مرگ محکوم 

فرد ديگری متھم به قتل  ١٩٩٩در سال . کردند
پليس شد، اما دادگاه در پرونده موميا تجديد نظر 

در اثر اقدامات بی شمار  ٢٠٠١در سال . نکرد

حمايت بين المللی و فعاليت ھای تبليغی گسترده 
پيشنھاد دادگاه فدرال حکم او به  وکيل او، به

اما دوباره در سال ھای . زندان ابد تغيير يافت
تا کنون . حکم اعدام تاييد شد ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢

ميليون ھا نفر در سراسر جھان خواھان تجديد 
دادگاه وآزادی او شده و دادستان نژاد پرست 
. فيالدلفيا و جريان دادگاه او را محکوم کرده اند

عالوه بر اين بسياری از سياستمداران از جمله 
نماينده پارلمان  ٢٢نلسون ماندال، فيدل کاسترو، 

انگليس و اروپا، ھمسر فرانسوا ميتران و غيره 
نيز از او حمايت کرده خواھان تجديد دادرسی 

آوريل امسال دادگاه عالی  ٧روز . شده اند
اياالت متحده بعد از يک نشست مشورتی 
غيرعلنی خواست تجديد دادگاه برای موميا را 

ھنوز به پيشنھاد دادستان برای  اما. رد کرد
موميا ابوجمال در . اعدام موميا پاسخ نداده است

کتاب و مقاالت بسياری  ٤سال زندان  ٢٨مدت 
بعد از اعالم نظر دادگاه . را منتشر کرده است

عالی دوباره کارزار بين المللی حمايت از او به 
طور گسترده در خود اياالت متحده و ساير نقاط 

شايد بتوان گفت که افکار . شده استجھان فعال 
عمومی جھان تا کنون توانسته جلوی اجرای 

برای اطالعات بيشتر . حکم اعدام او را بگيرد
  :می توانيد به آدرس اينترنتی زير مراجعه کنيد 

http://www.freemumia.com/dayafter.
html   

  !موميا ابوجمال آزادی

    !آزادی ھمه زندانيان سياسی

  ٢٠٠٩آوريل 

      

           

 اخراج وسيع کارگران بيمارستان شهيد مدنی در تبريز
شمار زيادی از کارگران بيمارستان شھيد مدنی 

رئيس . تبريز درمعرض اخراج حتمی ھستند
دانشگاه علوم پزشکی تبريز علت اين اخراج ھا 

تومانی بيمارستان ميليارد  ۶٠را کسری بودجه 
 ١۵۶بر اساس اطالع، حدود . اعالم کرده است

اين . کارگر مشمول طرح بيکارسازی ھستند
کارگران تا حال چند بار دست به اعتراض و 

مسؤالن بيمارستان زير . تشکيل اجتماع زده اند
فشار اعتراضات و مبارزات کارگران به ادامه 

. انداشتغال آنان تا پايان ماه خرداد تن داده 

سرمايه داران دولتی اداره کننده اين مرکز 
 ١۵۶بزرگ درمانی تأکيد کرده اند که کل 

. ماھه اخراج خواھند شد ٢کارگر در پايان مدت 
وضعيت بھداشت و دارو و درمان توده ھای 
کارگر در سراسر جامعه بيش از حد رقت بار 
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کارگران زير فشار فقر و گرسنگی و . است
يار نازل و ناچيز دستمزدھا بيکاری يا ميزان بس

. قادر به استفاده از امکانات درمانی نيستند
وضعيت بيمه درمانی آنان فاجعه بار است و 
ھزينه دارو و درمان و رجوع به مراکز درمانی 

در چنين موقعيتی دولت . بسيار سھمگين است
سرمايه داری ھمين امکانات محدود و محقر 

ر زمين می درمانی را نيز ھمچون برگ خزان ب
ريزد و کارگران اين بخش را فوج فوج اخراج 

 ميلياردی و صد ميلياردی ۶٠می کند تا ارقام 

را يکجا به سود سرمايه داران  صرفه جويی
    .اضافه کند

  ايلنا: منبع

 ٨٨ارديبھشت  ١
  

 می شود اعتصاب سراسری معلمان هشتم اردبيهشت آغاز
سرانجام کانون صنفی معلمان زير فشار موج 
اعتراضات توده ھای کارگر معلم بيانيه شروع 

متن . اعتصاب سراسری معلمان را صادر کرد
اين بيانيه لغزان که ھر آن از سوی متوليان 
سازشکار کانون درمعرض الغا است به شرح 

  : زير است

 رسانه ھا، یگسترده و جنگ روان غاتيبا تبل« 
احکام در روز مقرر صادر نشد  متاسفانه
 ،افتاد ريقانون مذکور بازھم به تاخ یواجرا

 آن به ماه یھا زمان اجرا دهيچنانچه براساس شن
 استيپس از انتخابات ر ديوشا ندهيآ یھا

 یاز آنجا که کانون صنف .موکول شود یجمھور
قانون  یدراجرا نياز ا شيب ريتاخ رانيمعلمان ا

 هيتوج رقابليغ ،یقانونريمذکور را غ
 یاعالم م لهيوس نيبه ا داند، یوخطرناک م

 یبرنامه ھا ،یکه براساس تعھد مل دارد
 قيرا که به حالت تعل ٨٧اسفند ماه  یاعتراض

به  ٨٨ماه  بھشتياز ششم ارد در آورده بود،
 :دوباره به اجرا خواھد گذاشت ريشرح ز

معلمان ١٣٨٨ بھشتيارد ششم کشنبهيروز  - ١
محترم ضمن حضور در مدرسه وکالس درس 

نموده، دانش آموزان را  یخوددار سياز تدر
حرکت آگاه خواھند  نيانجام ا لينسبت به دال

 .کرد

معلمان  ١٣٨٨ بھشتيھفتم ارد روز دوشنبه - ٢
محترم ضمن حضور در مدرسه ازرفتن به 

 در حفظ نظم کالس و کرده و یکالس خودار
ومعاونان محترم مدارس  نرايمدرسه با مد

 .خواھند کرد یھمکار

به  ١٣٨٨ماه  بھشتيروز سه شنبه ھشتم ارد - ٣
 یمعلمان نامگذار یعنوان روز اعتراض مل

مدرسه خود  در حضور معلمان از یشده وتمام
است چنانچه حداکثر  یھيبد. خواھند نمود یدار
احکام  ١٣٨٨ بھشتيروز دھم ارد انيتا پا

ه ب یخدمات کشور تيريقانون مد مطابق د،يجد
حق  نشود، درصا ١/١/١٣٨٦واز  طورکامل
اعتراضات گسترده تر را خصوصا  یبرگزار

محفوظ  یھمکاران فرھنگ یدر ھفته معلم برا
   ».ميدان یم

» کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری«
ضمن تأکيد بر اھميت بيش از حد مبارزات 

فکيکی از کل معلمان به عنوان بخش غيرقابل ت
مبارزه طبقه کارگر ايران، حمايت وسيع خود 
را از اين اعتصاب بزرگ سراسری اعالم می 

ما ھمزمان ھمه کارگران در سراسر ايران . کند
را فرامی خوانيم که حداکثر حمايت و ھمراھی 
را با اين اعتصاب نشان دھند و برای پيروزی 

 . آن از ھيچ نوع جانبداری دريغ نکنند

  کانون صنفی معلمان: منبع

 ٨٨ارديبھشت  ١

 

 آارگر آارخانه ايده نگر از آار اخراج شدند ٢٠ 
کارگر کارخانه ايده نگر قم در شروع  ٢٠حدود 

اين . سال جديد از محل کار خويش اخراج شدند
کارگران در روز نخست کاری سال نو مطابق 
معمول به کارخانه رجوع کردند، اما عوامل 

آن ھا به کارگاه و شروع  سرمايه دار از ورود

سرمايه دار شرکت دليل . کار جلوگيری نمودند
اخراج اين کارگران را پايان مدت قرارداد اعالم 

کارگران اخراجی که بدون ھيچ . کرده است
پيشينه ذھنی و به صورت ناگھانی با خبر 
اخراج مواجه می شدند خشمگينانه دست به 

کار و  آنان خواستار بازگشت به. اعتراض زدند
  . ادامه اشتغال خويش ھستند

  آژانس ايران خبر: منبع

 ٨٨ارديبھشت  ١
  

 کارگران لوله سازی اهواز جاده مقابل کارخانه را بستند
کارگر لوله سازی اھواز  ١٨٠٠بيش از 

ھمچنان به مبارزه و اعتراض به احکام اخراج 
کارگران در روز اول . خود ادامه می دھند

رکت را بستند و ھر ارديبھشت جاده مقابل ش
نوع عبور و مرور وسائط نقليه به کارخانه و 

کارگران خواستار . برعکس را متوقف کردند

ماھه، الغای  ٩پرداخت دستمزدھای معوقه 
تمامی احکام اخراج و تضمين اشتغال خويش 

يکی از کارگران شرکت کننده در اين . ھستند
ايد شتاما جاده را بسته ايم « : راه بندان می گويد

يك مسئولی از اين مسير عبور كند و نظرش 
. جلب شود و به خواسته ھای ما رسيدگی كند

وی افزود در صورتی كه از اين اعتراض نتيجه 
ييم وفرياد آ ای نگيريم روز كارگر به تھران می

  » ...خود را آنجا بلند خواھيم كرد

  آژانس ايران خبر: منبع

 ٨٨ارديبھشت  ١
 

 شرکت صنايع اراک تحصن اعتراضی کارگران
کارگران شرکت صنايع اراک ماه ھای طوالنی 
. است که دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
 آنان در ھمه اين مدت در حال مبارزه و

سرمايه داران و دولت آن ھا . اعتراض بوده اند
بارھا با دادن وعده پرداخت حقوق ھا برای 
غلبه بر خشم و عصيان کارگران تالش کرده 

اما در ھمه اين مدت ھم مطابق معمول از . دان
انجام وعده ھای خود امتناع کرده و از پرداخت 

کارگران در ھمين . دستمزدھا سر باززده اند
راستا بار ديگر در مقابل استانداری شھر 
. تحصن کردند و فرياد اعتراض سردادند

اجتماع کارگران با ھجوم فوری پليس و نيروی 
ظان امنيت سرمايه با حاف. سرکوب مواجه شد

مشاھده جمعيت عظيم توده ھای عاصی و 
آنان راه ھای . خشمگين کارگر به ھراس افتادند

منتھی به استانداری را در محاصره گرفتند و 

کوشيدند تا از ورود کارگران ديگر به منطقه 
آنان ھمچنين برای متفرق . جلوگيری کنند

ساختن کارگران به صفوف آنان حمله ور شدند 
و عده ای را مورد ھتاکی و اھانت و تھديد قرار 

  .دادند

  فرياد کارگر : منبع

 ٨٨ارديبھشت  ١
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 و سرگردانی کارگران» شيشه ماشين قزوين«تعطيل 
اسفند  ١۵کارخانه شيشه ماشين قزوين از روز 

ھمه کارگران اين . سال پيش تعطيل شده است
. شرکت در بيکاری و بالتکليفی به سر می برند

يه دار صاحب کارخانه در مورد اشتغال سرما
او ھمه . کارگران حاضر به ھيچ گفتگويی نيست

را به سکوت و صبر و انتظار دعوت کرده 

است، بدون اين که ھيچ دريچه اميدی بر روی 
علت تعطيل . ھيچ کارگری باز کرده باشد

کارخانه مطابق معمول کمبود مواد اوليه و 
کارگران در  .وضعيت بد بازار اعالم شده است

به سرمايه دار شرکت رجوع  اين مدت بارھا
. کرده و خواستار تعيين تکليف خويش شده اند

اما اين تالش ھا تا کنون به ھيچ نتيجه ای منتھی 
  . نشده است

 ٨٨فروردين  ٣١

   

 

» !نظريه بحران«کارگاه، بيکاری هزاران کارگر و  ۴٠٠تعطيل 
 آقای محجوب

کارخانه متوسط  ۴٠٠در سال گذشته حدود 
وکوچک يا حتی بزرگ به کار خود پايان دادند 
و صدھا ھزار کارگر ديگر به خيل بيکاران 

کارخانه ھيچ  ۴٠٠تعطيل شدن اين . پيوستند
ربطی به طغيان موج جديد بحران در ساختار 

سرمايه . ارزش افزايی سرمايه جھانی نداشت
داری ايران دھه ھا است که در پيچ و خم يک 

النی بحران افت و خيز می کند و کل موج طو
بار اين بحران را يکراست و در ابعادی بسيار 
سھمگين و عظيم بر زندگی توده ھای کارگر 

سرمايه داران و دولت آن ھا . سرشکن می کند
در تمامی اين چند دھه، به يمن ھمين کار، با 
اغتنام فرصت از موقعيت فرسوده و ضعيف 

سخت ترين  جنبش کارگری ايران و تحميل
ميليون  ۵٠روزگار فقر و گرسنگی و ذلت بر 

نفوس کارگر اين جا و آن جا بحران را به چالش 
کشيدند و سيل عظيم انباشت ھای طاليی را در 

تعطيل . سودآورترين قلمروھا به راه انداختند
شمار کثير کارخانه ھا در سال قبل و سال ھای 
يد پيش که ھمه به زمان قبل از شروع بحران جد

سرمايه داری مربوط می شود نه ناشی از 
ضرر و زيان سرمايه داران يا حتی سطح پايين 
سوددھی اين واحدھا که بيش از ھر چيز نمايش 
روندی از سير تمرکزگرايی کل سرمايه ھای 
متعلق به طبقه سرمايه دار و دولت در راستای 
دستيابی به سودھای افسانه ای تر و کالن تر از 

بازھم بيشتر استثمار توده ھای طريق تشديد 

ً زير . کارگر بود اين روند ادمه دارد، اما طبعا
فشار امواج تازه بحران بين المللی سرمايه ھم 

سرمايه داران و دولت آن ھا . قرارمی گيرد
بازھم با تمامی ساز و کارھای اقتصادی و 
توسل به ھمه ابزارھای قھر و سرکوب می 

بحران کنونی را  کوشند تا بار ناشی از طغيان
ھم بر دوش فرسوده و بی توش و توان توده 

در ھمين راستا است . ھای کارگر سنگين ترکنند
کارگاه جديد و  ۴٠٠که سخن از تعطيل 

بيکارسازی ھزاران کارگر ديگر به ميان می 
آورند و آقای علی رضا محجوب دبير کل مادام 
العمر يکی از نھادھای دولتی مسؤل سرکوب 

و نماينده » خانه کارگر« گری يعنی جنبش کار
مجلس سرمايه نيز فرصتی برای افاضه کالم در 
مورد نوکری خويش دربارگاه سرمايه و سرمايه 

ايشان اقتصاددان و تحليل گر . داران يافته است
اقتصادی و صاحب کشف و کرامات و اعجاز 

نوعی بيماری به نام !! در قلمرو اقتصاد شده اند
ھمه !! قتصاد کشف کرده اندا» بيماری ھلندی«

ادا و اطوار آميخته با دنيای جھل و خرفتی و 
حماقت را برای طوطی صفتی بسيار مضحک 
در تقليد خزعبالت متفکران خرافه باف سرمايه 
تمرين کرده اند و با تدارک ھمه اين ھا به 
. مصاحبه با روزنامه دولتی ايلنا پرداخته اند

يو را اجرا کرده ايشان تمامی پرده ھای اين سنار
اند تا به توده وسيع کارگران گرسنه ای که زير 

استثمار سرمايه آخرين  فشار شدت بيرحمانه

نفس ھايشان به بند آمده است بگويند که فکری 
به حال اين سرمايه داران مستضعف و مظلوم 
بکنند و برای افزايش سود اينان ھرکاری 

تالی او از اب! ازدستشان ساخته است انجام دھند
اقصاد سرمايه داری ايران به آنفلونزای 

سخت متاسف است و با اتکا به !! »ھلندی«
قدرت نمايندگی سرمايه در مجلس قانونگزاری 
طبقه سرمايه دار، خبرنگار ايلنا را دعوت کرده 
است تا مراتب تاسف و ھمدردی وی با سرمايه 

اين ھم . داران را به اطالع کارگران برساند
اقتصاد « : افاضات آقای محجوبنمونه ای از 

به بيماری ھلندی  ايران از اواسط دھه ھفتاد
در  ٨٨در سال !) .... عجب( مبتال است 

عرصه اقتصاد آمار مرگ و مير از آمار والدت 
بيشتر کارخانه !) .... واتأسفا( بيشتر خواھد بود 

ھا به تک فروشی روی آورده اند و اگر بگوئيم 
آن ( خود جفا کرده ايم  دچار رکود نشده ايم به

تا وقتی دچار !) .... ھم چه جفای عظيم تاريخی
تورمی ھستيم و روند رو به رشد  وضعيت رکود

قيمت ھا ادامه دارد توليد کنندگان انگيزه ای 
بيچاره ھای ( برای ادامه کار نخواھند داشت 

  . »!!) ..... مستضعف بی پناه

  ايلنا : منبع

  ٨٨فروردين  ٣١

  

  

 ی معلمان و بازهم خطر سازشکانون صنف
کانون صنفی معلمان چندين سال است که نقش 
گورستان مبارزات چند صدھزار کارگر معلم را 

اگر بخواھيم . برای دولت سرمايه ايفا می کند
واقعی ترين تصوير را از اين تابوت فرسوده 
رفرميسم سنديکاليستی به دست دھيم بايد بگوييم 

ياد خشم و قھر و که تنھا کارش خفه کردن فر
عصيان صدھا ھزار معلم و خاموش ساختن 
شعله ھای پيکار آنان عليه نظام بردگی مزدی 

کانون، معلمان را به صبر و بردباری و . است
« سکوت دعوت می کند، از زمين و زمان آيه 

بر سر رو روی معلمان » وهللا يحب الصابرون
فرو می بارد، در مقابل تمامی فريادھا و 

ھا تقدس قانون و رعايت مقدسات عصيان 
قانونی را مطرح می کند و تا آخرين نفس برای 

اما کارايی . آرام کردن معلمان تالش می نمايد
شکم گرسنه . اين تالش کامالً محدود است

فرزند، صدھا ھزار معلم را به آستان انفجار و 
آنان کانون را سخت زير . طغيان سوق می دھد

ار ھمراھی اين نھاد با فشار می گذارند و خواست
کانون فقط لحظه ای از . مبارزات خود می شوند

مقاومت دست بر می دارد که شاھد احتمال 
کانون می خواھد زنده . قطعی مرگ خود باشد

بماند و زنده باشد تا بتواند ھميشه موج مبارزات 
درست . معلمان عليه سرمايه داری را کنترل کند

سو قادر به مھار  به ھمين دليل زمانی که از يک
مبارزات آنان نيست و از سوی ديگر عدم 
ھمراھی با موج عصيان را مايه زوال و 
اضمحالل خود می بيند مجبور به ھمراھی می 

کانون فقط به اين دليل ھمراه معلمان می . شود
شود تا يک قدم آن سوتر کل مبارزه و اعتراض 
. و قھر کارگران معلم را به شکست بکشاند

نفی معلمان بارھا اين کار را با تمامی کانون ص
چند ماه پيش . فراز و فرودھايش انجام داده است

در حالی که صدھا ھزار معلم از کرانه ھای 
خليج تا سواحل خزر و از شرق تا غرب آماده 
اعتصاب بودند مجبور شد اعالم موافقت کند، 
اما دو روز بعد به بھانه وعده احمدی نژاد حکم 

يک وعده سراسر !! ا صادر کردلغو اعتصاب ر
دروغ و توخالی برای کانون کفايت می کرد تا 
صدھا ھزار معلم را از حالت طغيان عليه 
. سرمايه داری به ورطه سکوت سوق دھد

اکنون چند ماه گذشته و آن وعده برآورده نشده 



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

 
٨ 

  ١٣٨٨ارديبھشت   ٤ جمعه    ٥١شمارٔه مسلسل   ـ ٤  ـ شمارهٔ  دومسال 

جامعه بازھم کانون را  معلمان از سراسر. است
ور به اعالم کانون مجب. زير فشار قرارداده اند
اما مترصد است که  توافق با اعتصاب شده

بازھم اعتصاب را به سازش بکشاند و حتی از 
معلمان بايد ھشيار . وقوع آن جلوگيری کند

آنان بايد بدانند که رفرميسم راست . باشند

بايد . سنديکاليستی کانون ظرف پيکار آنان نيست
دست به کار سازمانيابی شورايی و سراسری و 

مايه داری خود و ھمه بخش ھای ديگر ضدسر
منشور مطالبات پايه ای طبقه « طبقه خود حول 

معلمان بايد چھار چشمی مواظب . شوند» کارگر
رؤسای کانون در تالش . ترفندھای کانون باشند

رفع خطر اعتصاب از سر دولت سرمايه داری 
   .ھستند

   آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨فروردين  ٣١

 

 ايران خودرو باهمکاران وخانواده های همدردی کارگران
 نيزو کارگران جان باخته معدن باب

  دوستان وھمکاران گرامی

 مھيبی در انفجار  ماه سی فروردين ماه روز
معدن باب نيزو کرمان رخ داده که باعث کشته 

 و زخمی شدن ديگر کارگران ھا کارگر شدن ده
 ١٢  تعداد معدن در فاجعه انفجار. گرديده است

به شدت  ھا کارگر ده جان باخته و کارگر نفر
بر  بنا .گازگرفتگی و زخمی شده اند  دچار

وضعيت تعدادی از  ھا خبرگزاری گزارش
کارگران صدمه ديده خيلی وخيم است و احتمال 

 .است زيادقربانيان  افزايش

جان باختن  ماجمعی از کارگران ايران خودرو
معدن  کارگراناين کارگران را به خانواده ھا و 

تسليت گفته و ضمن ابراز ھمدردی  باب نيزو

عميق با آنان خواھان رسيدگی فوری به اين 
  .فاجعه دردناک می باشيم

  جمعی از کارگران ايران خودرو

   ٨٨سی ويک فروردين 

  خودروکار: منبع

 

 درآستان سرمايه» باب نيزو«قتل عام معدنچيان 
نيزو در نزديکی شھر زرند در استان کرمان بازھم  معدن زغال سنگ باب 

اين انفجار . منفجرشد و شمار زيادی از کارگران جان خود را ازدست دادند
روی داد و اخباری که تا  ٣٠/١/٨٨ظھر روز يک شنبه  ١٢حدود ساعت 

نفر اعالم  ١٢کنون در اين مورد مخابره شده تعداد کشته شدگان را دست کم 
دقيق و قطعی کارگران جان باخته بيش از اين رقم است شمار . کرده است

براساس ھمين اخبار، . زيرا ھنوز تمام آنان از زير آوار بيرون کشيده نشده اند
تعدادی از کارگران حتی پيش از انفجار مسموم شده و جان خود را از دست 

اين نکته نشان می دھد که درصد گاز متان موجود در معدن . داده بوده اند
يادآوری می کنيم که درطول سه سال و نيم اخير اين . سيار باال بوده استب

 سومين بار است که اين معدن منفجر می شود و کارگران قربانی حرص
 ١٣٨٤بار اول در شھريور . سيری ناپذير سودطلبی سرمايه داران می شوند

 که در ١٣٨٧کارگر کشته شدند و بار دوم، شھريور  ٩بود که درجريان آن 
در تمام اين موارد، عاملی که باعث انفجار معدن . کارگر به قتل رسيدند ٢آن 

ميزان استاندارد گاز متان در معادن . شده عدم تھويه گاز متان بوده است
زغال سنگ يک درصد است در حالی که در انفجارھای قبلی معدن باب نيزو 

ه يک شرکت کارفرمای اين معدن ک. درصد بوده است ٥اين مقدار بيش از 
معدن را از وزارت صنايع و معادن  واست » ١٠٠٠دلتا « خصوصی به نام 

جمھوری اسالمی اجاره کرده است در انفجارھای قبلی اعالم کرده بود که 
بايد از اين !! دستگاه تھويه گاز متان گران است و او قادر به خريد آن نيست

ست سودی را که از تن سرمايه دار آدم کش پرسيد چه طور است که او قادر ا
و جان معدنچيان بيرون می کشد در زمينه ھای ديگر سرمايه گذاری کند تا 
سودھای بازھم بيشتر به دست آورد اما قادر نيست با اين ھمه سود فراوان 

  !يک دستگاه تھويه خريداری کند؟

واقعيت اين است که در جھنم سرمايه داری ايران تنھا چيزی که ارزش ندارد 
سرمايه داری که می بيند بدون ھزينه برای ايمنی محيط . ارگر استجان ک

کار می تواند کارگاه را اداره کند و کارگران را به شديدترين نحو استثمارکند 
!! به خود می گويد مگر ديوانه است که برای ايمنی محيط کار پول خرج کند

دست است که حداکثر اتفاقی که ممکن است برای او بيفتد رويدادی از ھمين 
جان !! چه باک!! در جريان آن ھا ده ھا کارگر جان خود را از دست می دھند

بگذار انفجارگاز درون ريه ھايشان آنان را ده تا ده تا . کارگران که مھم نيست
از . و حتی صدتا صدتا از درون بترکاند و دل و روده شان را تکه تکه کند

صف بسته اند و حاضرند حتی با  اين موجودات تا دلت بخواھد پشت در معدن
از نظر ضرر مالی نيز دست . دستمزد بسيارکمترجای کشته شدگان را پرکنند

بااليش اين است که دادگاه او را ملزم به پرداخت غرامت به خانواده ھای 
کارگران کشته شده کند، غرامتی که بی ھيچ ترديد مقدارش بسيارکمتر از 

اين حساب، آيا ھيچ سرمايه دار عاقل و واقع  با. ھزينه برای ايمنی معدن است
  !بينی برای ايمنی محيط کار پول خرج می کند؟

بی ھيچ ترديدی، قاتل معدنچيان باب نيزو رابطه اجتماعی سرمايه و نظام 
درجھنم سرمايه داری ايران، سرمايه جز به اين . مدافع اين رابطه است

ه اين رابطه ضدانسانی وجود تا زمانی ک. صورت نمی تواند وجود داشته باشد
برای پايان دادن دادن . دارد کارگران نيز اين گونه سالخی و کشتار می شوند

به اين کشتارھا بايد به موجوديت اين رابطه پايان داد و اين امر نيز قبل از 
 .ھرچيز مستلزم سازمانيابی شورايی و سراسری کارگران عليه سرمايه است

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

  ١٣٨٨فروردين  ٣١

  

 

 تصرف خانه های خالی توسط مردم بی خانمان در برزيل
در شھر بلو  ٢٠٠٩آوريل  ٩روز پنج شنبه 

خانواده در يک  ٣٠٠ھوريزانو در برزيل 
حرکت سازمان يافته بنام داندارا تعداد زيادی از 

. به تصرف خود در آوردند خانه ھای خالی را
ميليونی برزيل طبق آمار رسمی  ٤در اين شھر 

اما در عين . ھزار خانه خالی وجود دارد ٧٥
ھزار نفر از مردم کم درآمد و يا بيکار  ٥٥حال 

اين سومين . ھيچ سرپناھی برای زندگی ندارند
بار بود که توده ھای بی خانمان اقدام به تصرف 

در دو حرکت . دندساختمان ھای خالی می کر
قبلی که در مرکز اين ايالت انجام گرفت توده 
ھای تصرف کننده با سرکوب شديد پليس مواجه 

اين بار . شدند و حرکت شان درھم شکسته شد
آن ھا خواھان کمک مردمی برای دفاع از 

حرکت خود شدند که مورد حمايت بريگاد خلق 
در شب . قرار گرفت وجنبش مردم بی زمين

پليس قرار  ١٥٠، مردم مورد حمله اول تصرف
گرفتند در حالی که قانون حمله شبانه را ممنوع 

يک روز بعد تعداد تصرف کنندگان . کرده است
به سرعت باال رفت و طبق گزارش 

اين . نفر رسيد ٤٠٠٠گزارشگران تلويزيون به 
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حرکت سازمان يافته از طرف وکال مورد 
لت حمايت قرار گرفت و تعدادی از وکال وکا

تصرف کنندگان را به عھده گرفتند و با پليس و 
به بعد  ٢٠٠٨از سال  .دولت وارد گفتگو شدند

در اين ايالت حزب کارگر حکومت را در دست 

دارد، اما مانند ھمه احزاب رفرميستی که به نام 
کارگر اما به کام سرمايه داران عمل می کنند 
ھيچ اقدامی برای سکنا دادن مردم بی سرپناه 

در حالی که بسياری ازاين . جام نداده استان
 ٤٠ساختمان ھا که در منطقه ای به وسعت 

سال است که خالی  ٢٠ھکتار قرار دارند 
  . ھستند

  فريده ثابتی

  ٢٠٠٩آوريل 

 

 تظاهرات اعتراضی کارگران سازمان فنی و حرفه ای
کارگر اخراجی سازمان فنی و حرفه  ٢٠حدود 

ای کشور در مقابل ساختمان اين اداره در تھران 
اجتماع کردند و عليه بيکارسازی خويش دست 

شرکت کنندگان در تظاھرات . به اعتراض زدند
شمار کارگران اخراجی اين سازمان را در 

 ٣٠٠٠و در سراسر ايران بيش از  ٢٣٠تھران 
نان می گويند مدت ھاست آ. نفر اعالم کردند

بيکارند و تا حال چند بار به عنوان اعتراض در 
مقابل نھادھای دولتی مختلف اجتماع کرده اند، 
اما از اين مبارزات ھيچ نتيجه ای به دست 

کارگران اخراجی ھر کدام قطعه ای . نياورده اند
پيام . نان خشک و مقداری آب در دست داشتند

ياتی از سوی آنان اين حمل اين دو آذوقه اوليه ح
بود که در صورت عدم بازگشت به کار، در 

سفره خالی کودکانشان جز ھمين نان خشک 
  . خالی ھيچ چيز يافت نخواھد شد

  ايلنا : منبع

  ٨٨فروردين  ٣٠

  

 »ذرآبآ«ماهه حقوق کارگران  ٨تعويق 
ماه است که  ٨ کارگران آذرآب درشھر اراک

در طول . نکرده انددستمزدھای خود را دريافت 
ھزار  ١٠٠بار و ھر بار فقط  ٢ماه فقط  ٨اين 

ماھه خويش را به  ٨تومان از کل مطالبات 
ضرب اعتراض و مبارزه از چنگل قدرت 

آخرين بار . سرمايه دار خارج ساخته اند

ھزار تومان چند روز پيش بوده  ١٠٠پرداخت 
کارگران خشمگين و معترض ھنگام . است

ول را به نشان اعتراض در صرف ناھار اين پ
سينی ھا گذاشتند و ھمه با ھم فرياد زندند که در 

ماھه  ٨ صورت امتناع سرمايه دار از پرداخت
آنان . حقوق معوقه کار را تعطيل خواھند کرد

تأکيد کردند که دست به اعتصاب خواھند زد و 
  . چرخ توليد را متوقف خواھند ساخت

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ن فروردي ٣٠

  

 کارگر الستيک البرز دستگير شدند ٢٠حدود 
کارگر کارخانه الستيک البرز در  ١٠٠بيش از 

مقابل مجلس سرمايه اجتماع کردند تا به تعويق 
دستمزدھا و عدم پرداخت ساير مطالبات خويش 

اجتماع کارگران به روال معمول . اعتراض کنند
با ھجوم نيروی سرکوب دولت سرمايه داری 

پليس و نيروھای اعمال قھر سرمايه  .مواجه شد
آنان . به صفوف کارگران معترض حمله کردند

. کارگر را دستگير و روانه زندان ساختند ٢٠
ساير کارگران نيز زير فشار ضرب و شتم 

اشرار مھاجم سرمايه مجبور شدند که محل 
  . اجتماع را ترک کنند

  آزانس ايران خبر: منبع

  ٨٨فروردين  ٣٠

 

 پناهی کارگر اخراجی ايران خودرو دستگير شدمراد 
مراد پناھی از فعالين کارگری اخراج شده از 

او حوالی ظھر . کارخانه ايران خودرو است
فروردين در نزديکی خانه  ٢٩روز يکشنبه 

خويش در محاصره نيروی پليس قرار می گيرد 
دستگاه ھای انتظامی و . و دستگير می شود

تشويش « پناھی را قضائی دولت سرمايه جرم 
مراد پناھی . اعالم کرده اند» اذھان عمومی

سومين باری است که دستگير و راھی زندان 
  . می شود

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨فروردين  ٣٠

  

 »همکار ماشين«اجتماع اعتراضی کارگران شرکت 
در » ھمکار ماشين« کارگر شرکت  ٧٠بيش از 

. دندزمين چمن وزارت کار تشکيل اجتماع دا
آنان خواستار پرداخت مطالبات معوقه خويش 

ماه است که دستمزد نگرفته  ١٣کارگران . شدند
 ٢سرمايه دار شرکت از پرداخت حقوق و . اند

سال بن کارگری آنان سر باز زده است و به 
رغم تمامی تالش ھا و مبارزات کارگران 

. حاضر به پرداخت ھيچ ريالی نشده است
ھجوم نيروی سرکوب اجتماع کارگران مورد 

نيروھای انتظامی و پليس سرمايه . قرارگرفت
خيلی سريع کارگران را در محاصره گرفتند و 
از ھر نوع گفتگوی ميان آنان و افراد ديگر 

کارگران بر ادامه اجتماع . جلوگيری کردند
اعتراضی خويش اصرار کردند و اعالم داشتند 

که تا گرفتن نتيجه مشخص و دريافت ھمه 
  .باتشان به تحصن ادامه خواھند دادمطال

   آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨فروردين  ٣٠

 

 »جهان رو«ماهه دستمزد کارگران کارخانه  ١٣تعويق 
سال است که  ۵کارگران کارخانه جھان رو 

سال  ۵سرمايه دار صاحب شرکت . سرگردانند
پيش آن را به سرمايه دار مالک کارخانه تاپکو 

دار جديد قرار بوده است سرمايه . فروخته است
که در پی انتقال محل کارخانه ھر چه زودتر 
تمامی کارگران را به سر کار باز گرداند و ھمه 
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سال از آن  ۵اکنون . آنان را پرداخت کند حقوق
روز گذشته است و کارگران ھمچنان در 

معضل . بالتکليفی مطلق به سر می برند
کارگران در صرف سردرگمی خالصه نمی 

ماه تمام است که دستمزد نيز  ١٣آنان  .شود
کارگران به ھمه جا شکايت . دريافت نکرده اند

کرده اند اما مطابق معمول از اين ھمه شکايات 
در طول . ھيچ نتيجه ای نيز به دست نياورده اند

ً زيادی از کارگران سن  اين مدت شمار نسبتا
بازنشستگی را پشت سر نھاده اند، شمار قابل 

نان حتی فوت کرده اند و در نتيجه توجھی از آ
نفر باقی  ۶٠از تعداد کثير اوليه کارگران فقط 

نفر ھمچنان به مبارزه  ۶٠اين . مانده است
خويش برای بازگشت به کار ادامه می دھند اما 
ھمه چيز بانگ می زند که در جھنم سرمايه 
داری ايران فاصله ميان زندگی و مرگ انسان 

فاصله ميان مبارزه آنان ھا بسيار کوتاه تر از 
برای بازگشت به کار و دسترسی به امکان 

  !فروش نيروی کار است

  ايلنا :منبع

  ٨٨فروردين  ٢٨

 

 اجتماع اعتراضی کارگران کشت و صنعت شمال
مدير کشت و صنعت شمال با صدرو اطالعيه 
ای خبر داده است که در ھمين يکی دو روز 

گر ديگر کار ٢٠٠آينده يعنی تا پايان ماه جاری 
اين روزھا نه فقط در . را اخراج خواھد کرد

اينجا بلکه در بسياری از مراکز کار و توليد 
ھيچ کارگری نسبت به اشتغال فردای خويش 

ھمگی چراغ . احساس امنيت و اطمينان نمی کند
اشتغال خود را در معرض باد می بينند، کار ھر 

با کوھی از دلھره آغاز می کنند  روز خويش را
ر دنيايی از دلواپسی و رعب به شب می و د

کارگر مثل باد در  ٢٠٠خبر اخراج . رسانند
. ھمه سالن ھای کار کشت و صنعت شمال پيچيد

ھمه خشمگين و عاصی و دلواپس ادامه کار 
کارگران خيلی . خود شروع به اعتراض کردند

سريع تشکيل اجتماع دادند و اعتراض خود را با 
مالک . ر ميان نھادندسرمايه دار و عوامل وی د

کارخانه مطابق معمول مدعی است که وضعيت 
ادعای پوچی که ھمه !! مالی خوبی ندارد

کارگران بی پايگی آن را بسيار خوب و شفاف 
او مدت ھا است که در تدارک فروش . می دانند

ماشين آالت کارخانه و انتقال سرمايه ھای 
او از . خويش به حوزه ھای پرسودتر است

امکانات الزم برای خروج صدھا ميليون تمامی 
تومان حاصل کار و استثمار کارگران از بانک 
ھا به صورت وام ھای کم بھره، از زد و 
بندھای دولتی الزم، از امکان استثمار نيروی 
کار بسيار شبه رايگان تر و بی بھاتر و از ھمه 
چيزھای ديگر برای سرمايه گذاری عظيم 

رکت کشت و ش. پرسودتر برخوردار است
صنعت شمال يکی از مؤسسات عظيم توليد و 
صدور روغن نباتی در سطحی بسيار پررونق 

با ھمه اين ھا سود عظيم حاصل . و پرسود است
کارگر شرکت چشم آز  ١٠٠٠از استثمار 

او در . سودجوی صاحب سرمايه را پر نمی کند
 ۴٠سال گذشته . جستجوی سود انبوه تر است

تا پايان ماه فروردين  کارگر را اخراج کرد،
نفر ديگر را بيکار می سازد، بخش ھائی  ٢٠٠

از ماشين آالت شرکت را به فروش رسانده 
است و ھمه کارھای الزم برای انتقال سرمايه 
. خود را يکی پس از ديگری انجام می دھد

کارگران با شنيدن خبر اخراج دست به تشکيل 
 اين امر به روال معمول حضور. اجتماع زدند

فوری و گسترده نيروی سرکوب سرمايه را به 
پليس و نيروھای امنيتی ديگر به . دنبال آورد

سوی ساختمان کارخانه ھجوم آوردند و دست به 
اجتماع . کار متفرق کردن کارگران شدند

کارگران بدون دريافت ھيچ پاسخی جز حتمی 
اين که کارگران باقی . بودن اخراج پايان يافت

ديگر قادر به حفظ اشتغال خود  مانده تا چند وقت
اما ھمه چيز نشان می . باشند ھيچ معلوم نيست

دھد که تضمينی برای ادامه طوالنی مدت اين 
به ھمين دليل مسأله اساسی . اشتغال وجود ندارد

ضرورت ھوشياری و درايت ھر چه بيشتر 
کارگران به سير حوادث و دسيسه چينی ھای 

رب موجود تمامی تجا. روزمره کارفرما است
حکم می کند که آنان قبل از اخراج گسترده و 
سراسری خود بايد دست به کار اخراج سرمايه 

کارگران . دار شوند و کارخانه را تصرف کنند
برای اين کار بايد از ھمين حاال شورای 
ضدسرمايه داری خود را تشکيل دھند و با اتکا 
به قدرت اين شورا به مقابله با ترفندھای 

   .مايه برخيزندصاحب سر

  ايلنا  :منبع

   ٨٨فروردين  ٢٨

  

 احتمال اعتصاب سراسری معلمان
صدھا ھزار معلم آماده اعتصاب و تعطيل کامل 
ھمه مدارس ابتدايی، دوره ھای راھنمايی و 

معلمان . دبيرستان ھا در سراسر کشور ھستند
سال ھا است که برای مطالبات نازل خويش 

در ھيچ سطحی و مبارزه می کنند، مطالباتی که 
به ھيچ ميزانی محقق نشده و مبارزاتی که به 
. طور مستمر و گام به گام سرکوب شده است

يک نکته بسيار اساسی در مورد مبارزه جاری 
و موقعيت روز پيکار معلمان بی توجھی 
دھشتناکی است که ھم از سوی خود آنان و ھم 
از جانب ساير بخش ھای طبقه کارگر به مسأله 

داموار طبقاتی اين مبارزه با کل جنبش وحدت ان
توده . ضدسرمايه داری طبقه کارگر می شود

کثير معلم در ايران يک جمعيت چند صد ھزار 
. نفری طبقه کارگر جامعه را تشکيل می دھد

معلمان بخشی از طبقه کارگرند که می توانند و 
اين ظرفيت را دارند که در سازمانيابی و بسيج 

بقه خود عليه سرمايه سراسری توده ھای ط
معلمان بايد لوله . نقشی بسيار کارساز بازی کنند

توپ پيکار را يکراست به سينه سرمايه نشان 
توسط . آنان فروشنده نيروی کارند. روند

نيروی کار آنان نياز . سرمايه استثمار می شوند
نظام سرمايه داری . بازتوليد کل سرمايه است

آنان سر باز  است که از پرداخت مطالبات روز
سرمايه است که جنبش آنان را . می زند

سرمايه است که بدترين . سرکوب می کند
سرمايه . شرايط کار را بر آنان تحميل می کند

است که استخدام رسمی آنان را با بردگی مزدی 
سرمايه است که . قراردادی جايگزين می سازد

ماه دستمزد را  ٩ ماه در سال فقط ١٢به جای 
سرمايه است که ھمين . برايشان مجاز می داند

ماه را چند ماه  ١٢ماه به جای  ٩دستمزد نازل 
سرمايه است که بانی . چند ماه پرداخت نمی کند

و باعث گرسنگی و فقر و بی دارويی و ھمه 
معلمان بخش . بدبختی ھای ديگر آنان است

اه، جدايی ناپذيری از طبقه کارگرند، بخشی آگ
جنبش معلمان دارای دو . بيدار و درس خوانده

نقطه ضعف . نقطه ضعف اساسی مرگبار است
نخست بی توجھی آنان به وحدت انداموار 
خويش با کل مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر 
عليه سرمايه است، و نقطه ضعف دوم نيز 
اسارت مبارزات آنان در منجالب رفرميسم 

نقطه ضعف  اين ھر دو. سنديکاليستی است
اساسی در ريشه ای مشترک و واحد به ھم می 

معلمان بايد خود را از شر اين دو بليه . پيوندند
با آويختن به دار رفرميسم و . مرگ آور برھانند

امام زاده بدون ھيچ اعجاز کانون صنفی که فقط 
کور می کند و ھيچ شفايی از آن ساخته نيست، 

سرمايه  نمی توان ھيچ مطالبه ای را بر دولت
معلمان بايد خوب بدانند که . داری تحميل کرد

مبارزه ضد سرمايه داری يک شعار توخالی 
ضد سرمايه داری مبارزه کردن، يعنی . نيست

قدرت سرمايه را با قدرت پاسخ گفتن، يعنی 
اعمال قدرت عليه سرمايه، يعنی حمله به روند 
توليد ارزش اضافی، يعنی حمله به روند 

ارزش افزايی سرمايه و مختل بازتوليد نظم 
. کردن شيرازه حيات نظام سرمايه داری

اعتصاب معلمان می تواند گوشه ای از يک 
برای اين . جنبش نيرومند ضدسرمايه داری باشد

کار آنان بايد عزم جزم کنند که منشور مطالبات 
پايه ای طبقه خود را سنگر خروج و تعرض 

ن منشور حول اي. عليه نظام سرمايه داری سازند
شورايی و سراسری و ضدسرمايه . متحد شوند

اين مطالبات را نه فقط . داری متشکل گردند
برای خود که برای ھمه کارگران ايران 

برای تحميل اين مطالبات بر دولت . بخواھند
سرمايه داری به قدرت ھمه توده ھای طبقه خود 

مبارزه برای . در سراسر کشور رجوع کنند
مطالبات را به يک جنبش  تأمين و تحقق اين
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مستمر رشد يابنده و افق دار و استوار و 
اگر معلمان . سراسری عليه سرمايه بسط دھند

چنين کنند سھم بسيار عظيمی در امر 
سازمانيابی و تدارک جنبش شورائی طبقه خود 

عکس اين قضيه يا . عليه سرمايه ايفا کرده اند
د رويه فاجعه بار اين ماجرا زمانی رخ می دھ

که توده ھای عظيم چند صد ھزار نفری معلمان 

کانون « به اراده نھاد رفرميستی سرمايه ساالر 
کانون صنفی . باال و پايين شوند» صنفی معلمان

آن می کند که سرمايه و بخش ھايی از طبقه 
فاجعه لغو اعتصاب . سرمايه دار اراده می کنند

سراسری معلمان در چند ماه پيش توسط اين 
و با اشاره دست آقای رئيس جمھوری کانون 

سرمايه ھنوز در صفحه زشت و چندش آور 

. خاطرات اين مدت معلمان مبارز باقی است
اميد است که اين بار ھمان فاجعه به گونه ای 

  . ديگر تکرار نشود

  آژانس ايران خبر :منبع

   ٨٨فروردين  ٢٨

  

 از زبان يک کارگر در تبريز
درصد به حقوق ما اضافه کرده اند و  ١۴« 

ھمزمان کليه مزايا و پاداش و حقوق ديگرمان 
نفر از کارخانه  ۵اخيراً . را يکجا قطع کرده اند
نصف عيدی ما را نيز . ما را اخراج کرده اند
دولت دست کارفرمايان را . نداده اند و نمی دھند

کامالً باز گذاشته است که ھر چه دلشان می 
کارمندان اداره کار . عليه ما انجام دھند خواھد

ھم کارشان فقط اين است که رشوه می گيرند و 
ھر اعتراضی . در قبال آن ھيچ کاری نمی کنند

مگر نمی : که می کنيم به ما جواب می دھند که

نمی دانم آيا بايد تاوان !! فھميد که تحريم است
  » !تحريم را فقط ما پس بدھيم؟

  خبرآژانس ايران  :منبع

   ٨٨فروردين  ٢٨
  

 کارگر ارمغان سفر احمدی نژاد به عسلويه ٣٠٠اخراج 
اسفند سال قبل احمدی نژاد رئيس  ٢۴در روز 

جمھور دولت سرمايه داری از منطقه موسوم به 
ميدان نفت و گاز عسلويه ديدن  ١٠و  ٩فازھای 

در فردای آن روز سرمايه داران مقاطعه . کرد
جری پروژه ھای کار شرکت ھای تأسيساتی و م

کارگر را بدون ھيچ دستاويزی  ٣٠٠منطقه 
کارگران اخراجی ھمگی از سال . اخراج کردند

ھای نخست شروع کار حفاری و اکتشاف و 
و استثمار می  استخراج در اين جا کار می کرده

شرايط کار آنان در تمامی اين مدت . شده اند
بيش از حد مرگبار، طاقت فرسا و غيرقابل 

توضيح آنچه بر اين کارگران . ه استتحمل بود
در طول اين چند سال رفته است به راستی که 

در يک . از عھده بيان و نگارش بيرون است
کالم می توان گفت که سرمايه بدترين و ھولناک 
ترين اشکال جنايات خود را عليه اين بردگان 

کارگر در  ٣٠٠. مزدی ارزان اعمال کرده است
سبعيت و شرارت و عمق دوزخی ماالمال از 

درندگی سرمايه پس از راه اندازی جويبارھای 
عظيم سود برای سرمايه اينک محکوم به اخراج 
و از دست دادن کار و سپس تحمل گرسنگی و 

  .فقر و فالکت ھستند

  آژانس ايران خبر :منبع

   ٨٨فروردين  ٢٨

 

 روز جهانی کارگر چگونه زاده شد؟ 
 )١ –به مناسبت اول ماه مه (

از دل جنبش کارگری برای کاھش زمان کار به  ١٨٨۶رويدادھای ماه مه 
ساعت کار را  ٨در آمريکا مبارزه برای  ١٨۶٠اين جنبش در دھه . وجود آمد

اتحاديه ماشين کاران فيالدلفيا بر  ١٨۶٣در سال . در دستور کار خود قرار داد
ساعت کار  ٨ زمينه جنگ داخلی بردگان عليه برده داران مبارزه برای تحقق

)  FOTLU(يک سازمان کارگری  ١٨٨۴در سال . را در اولويت قرار داد
ر و دقطعنامه ای صاد تبديل ش)  AFL(که بعدأ به فدراسيون کارگران آمريکا 

تا پيش از . ساعت شود ٨روز کار بايد  ١٨٨۶اعالم کرد که از اول ماه مه 
ساعت کار را به  ٨نفر از کارگران آمريکا  ٣٠٠٠٠بيش از  ١٨٨۶ ماه مه

در . اما اکثر سرمايه داران در مقابل اين خواست مقاومت کردند. دست آوردند
رغم تبليغات کارفرمايان که می گفتند کارگران در  به ١٨٨۶روز اول ماه مه 

صدھا ھزار کارگر آمريکايی به  زداين روز دست به خشونت خواھند 
بزرگ ترين تظاھرات . دصورت مسالمت آميز اعتصاب و راه پيمايی کردن

رھبری . پيمايی کردند کارگر راه ٩٠٠٠٠در شيکاگو شکل گرفت که در آن 
ھزار نفر از  ٣۵. اين تظاھرات عمدتأ در دست کارگران آنارشيست بود

ساعت  ٨کارگران بسته بندی گوشت در شيکاگو در ھمين روز موفق شدند 
 ،ون کارگران آمريکارھبر فدراسي ز،ساموئل گومپر. کار را به دست آورند

در سخنرانی خود در ھمين روز در نيويورک گفت از روز اول ماه مه ھميشه 
اعتصاب و . به عنوان صدور دومين اعالميه استقالل آمريکا ياد خواھد شد

در بعد از ظھر سوم . تظاھرات در روزھای دوم و سوم ماه مه نيز ادامه يافت
کارخانه خود تجمع کرده بودند و  کارگران چوب بری شيکاگو در محل ماه مه

در . يکی از رھبران کارگران به نام اسپايز برای آنان سخنرانی می کرد
کارخانه مک کورميک قرار داشت که ماشين آالت ، نزديکی اين محل

ساعت کار  ٨کارگران اين کارخانه نيز برای . کشاورزی توليد می کرد
ه کارخانه راه نمی داد و به جای اما کارفرما آنان را ب. اعتصاب کرده بودند

کارگران اعتصابی پشت . آنان عده ای اعتصاب شکن را به کار گمارده بود
چند صد تن از کارگران چوب بری به قصد . در کارخانه تجمع کرده بودند

حمايت از اين کارگران و برای تنبيه اعتصاب شکنان در ھنگام تعويض 

پليس شيکاگو به محض اطالع از قصد . دشيفت به سوی اين کارخانه راه افتادن
دقيقه در محل حاضر شد و برای متفرق کردن  ١۵اين کارگران به فاصله 

با شنيدن صدای تير ساير کارگران چوب . کارگران شروع به تيراندازی کرد
بری نيز به قصد کمک به رفقای خود به سمت کارخانه مک کورميک حرکت 

در اين . بست و به سويشان تيراندازی کرد اما پليس راه را بر آنان. کردند
. دست کم چھار نفر از کارگران کشته و عده زيادی زخمی شدند تيراندازی

پس از اين واقعه آگوست اسپايز دو اعالميه به زبان ھای انگليسی و آلمانی 
که در  !کارگران مسلح شويد !انتقام: عنوان اعالميه اول اين بود.صادر کرد

اعالميه . ار کارگران بر عھده کارفرمايان گذاشته شده بودآن مسئوليت کشت
ديگر کارگران را برای روز بعد به شرکت در يک تجمع در ميدان تره بار 

روز چھارم ماه . شيکاگو برای محکوم کردن کشتار کارگران فرا می خواند
اما به رغم اين . بازداشت و سرکوب وسيع کارگران آغاز شد ١٨٨۶مه 

کارگر در ميدان تره بار  ٣٠٠٠عد از ظھر اين روز حدود در ب ،سرکوب
نخست آگوست اسپايز و آلبرت پارسونز ھر دو از . شيکاگو جمع شدند

رھبران کارگران سخنرانی کردند و پس از اين که آنان محل را ترک کردند 
 ١٨٠يکی ديگر از رھبران کارگران در حال سخنرانی بود که  ساموئل فيلدن

فيلدن اعتراض . رسيدند و از کارگران خواستند متفرق شوندنفر پليس سر 
در ھمين اثنا از ميان . کرد و گفت که تجمع کارگران مسالمت آميز است

پليس زخمی  ۶۶کارگران بمبی به طرف پليس پرتاب شد که با انفجار آن 
پس از اين حادثه پليس به سوی . ھا مردند نفر از آن ٧شدند که سپس 
نفر از کارگران زخمی و چندين  ٢٠٠ود که در جريان آن کارگران آتش گش
تن از رھبران کارگران که ھمه  ٨به دنبال موج سرکوب . نفر کشته شدند
تن در ھنگام بمب اندازی فقط يکی  ٨از اين . دستگير شدند آنارشيست بودند

به جز يکی که  ه،دادگا. ھم در حال سخنرانی بود ودر محل حضور داشت که ا
دو تن از محکومان . ال حبس محکوم شد بقيه را به اعدام محکوم کردس ١۵به 

به اعدام تقاضای عفو کردند که پذيرفته شد و حکم آنان به حبس ابد تقليل 
و چھار نفر بقيه به نام  يکی ديگر از اعدامی ھا در زندان خودکشی کرد .يافت

 ١١ر آدولف فيشر و جرج انگل د ،آلبرت پارسونر، ھای آگوست اسپايز
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فرماندار ايلی نوی سه کارگر زندانی را  سال بعد ۶. اعدام شدند ١٨٨٧نوامبر 
و بدين سان معلوم . آزاد و اعالم کرد که کارگران اعدام شده بی گناه بوده اند

شد که کل قضيه پرتاب بمب و محاکمه کارگران توطئه ای برای سرکوب 
  .جنبش کارگری بوده است

اما . ھای سرکوب کارگران آمريکا بود سال ١٨٨٨تا  ١٨٨۶سال ھای 
کارگران ساير کشورھا به ويژه کشورھای اروپايی به حمايت از کارگران 

در اثر اين حمايت ھا فدراسيون کارگران آمريکا در سال . آمريکايی برخاستند
ساعت کار از  ٨به روز تحقق  ١٨٩٠پيشنھاد کرد که روز اول ماه مه ١٨٨٨

به مناسبت صدمين ١٨٨٩در سال . تبديل شودطريق اعتصاب و تظاھرات 
ھيأت نمايندگی در کنگره بين المللی  ۴٠٠سالگرد انقالب کبير فرانسه بيش از 

در پاريس  ،سوسياليست ھا که در واقع کنگره موسس انترناسيونال دوم بود
ساموئل گومپرز رھبر فدراسيون کارگران آمريکا نيز . حضور به ھم رساندند

. به اين کنگره اعزام کرده بود تا پيشنھاد فوق را مطرح کند نماينده خود را
اين کنگره قطعنامه ای صادر کرد و در آن تمام کارگران جھان را به 

در اين روز کارگران . فرا خواند ١٨٩٠اعتصاب و تظاھرات در اول ماه مه 
. پرو و کوبا به اين فراخوان پاسخ مثبت دادند، آمريکا و اروپا و نيز شيلی

ردريش انگلس که در اين روز خود در اجتماع نيم ميليون نفری کارگران ف
: اين تجمع را چنين گزارش کرد ،انگليس در ھايد پارک لندن حضور داشت
پرولتاريای اروپا و آمريکا دارد  ،ھم اکنون که دارم اين سطور را می نويسم

سان يک اين نيروھا برای نخستين بار به  .از نيروھای خود سان می بيند
ساعت  ٨ارتش و زير يک پرچم بسيج شده اند تا برای يک ھدف فوری يعنی 

با آن که قطعنامه فوق کارگران را فقط برای اول ماه مه . دنکار در روز بجنگ
بعد نيز  یھا اما اين رويداد در سال ،به تظاھرات فرا خوانده بود ١٨٩٠

وز جھانی کارگر پديد تکرار شد و بدين سان روز تاريخی اول ماه مه يعنی ر
  .آمد

در شھر  ١٣٨٢برگرفته از متن سخنرانی محسن حکيمی در اول ماه مه (
  )کرج

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨فروردين  ٢٨

  

 نگاهى به وضعيت آارگران مهاجر درآردستان عراق
احزاب ناسيوناليست كرد دركردستان عراق پس ازدستيابى به  :امير ساسانی 

 شدندھاى گذشته  ظھور طيفى ازسرمايه داران محلى درطى سال بانیقدرت 
به دليل مناسبات عشيره اى موجود به نحوى از انحا به " كه عموما

سياستمداران ومسئولين دولت منطقه اى و دو حزب دمكرات کردستان عراق 
  .و اتحاديه ميھنی وصل ھستند

دليل شرايط نسبتا مساعد سياسي واقتصادي براي سرمايه گذاري ه اين افراد ب 
منطقه توانسته اند روز به روز اين  خدمات وبازرگاني در دربخش مسكن

دراين ميان شاھد مھاجرت . برثروت افسانه اي خود وشركايشان بيافزايند
متخصصين خارجي به كردستان عراق  بخش قابل توجھی ازكارگران و

فليپيني، اتيوپی و سومالی تا  پاكستاني، ازكارگران بنگالدشي،. ھستيم
  ... كارگران ايراني وكارگران جنوب عراق و

بخش خدمات  در كارگران مھاجرآسيايي و زنان کشورھای آفريقايی بيشتر
ھا ومنازل به كارگرفته شده اند وبخش زيادي ازدستمزد آنان توسط  شھرداري
) دھند كه كارانتقال واستخدام كارگران را انجام مي( ه ایھاي واسط شركت

اني دراين مطلب نگارنده بيشتربه وضعيت كارگران اير. شود تصاحب مي
  .پردازد شاغل دركردستان عراق مي

بخش اول . دو دسته ھستند" كارگران ايراني شاغل دركردستان عراق عموما
پاي به اين سرزمين گذاشته اند  كارگراني ھستند كه به اميد كسب درآمد بيشتر

ھاي احزاب  ل گوناگوني ازاردوگاهيداله و بخش دوم كساني ھستند كه ب
سوابق  از نظر صرف جدا شده يا اخراج شده اند و كردستان در سياسي مستقر

 اين دوبخش در وابستگي تشكيالتي وميزان آگاھي طبقاتي ھريك از سياسي،
حقوقي كامل  يك مورد وجه تمايزي بين آنان به چشم نمي خورد وآن بي

  .شود شديدي است كه درمورد آنان اعمال مي واستثمار

ھاي  بايد به شركت واجازه كار براي اخذ اقامت سه ماھه كارگران مھاجر
مھاجرت كارگران به كردستان عراق  و تامين نيروي كار واسطه كه درامر

 اقامت و مجوز دالر ١٥٠قبال پرداخت  كنند مراجعه كنند ودر فعاليت مي
 ٨دستمزد متوسط روزانه كارگران ساختماني براي  .كاررا دريافت كنند

گراني  كه با توجه به تورم و. است) دالر ١٧( دينار بيست ھزار ساعت كار
ناچيزي است كه كفاف تامين حداقل ھزينه  سرسام آور درعراق مبلغ بسيار

مسئله الزم است اشاره كنيم  براي فھم بيشتر. دھد ھاي زندگي را ھم نمي
 ٣٠٠حدود  ھزينه اجاره خانه اي با كمترين امكانات درحاشيه شھر ماھيانه در

سنت  ٥٠و دالر ٢كسي براي مسيرھاي كوتاه حدود كرايه معمول تا. دالراست
بيمه وپاداش  از ھاي كار درمحيط .دالراست ١ ويك ساندويچ معمولي حدود

 روزھاي تعطيل وجمعه دستمزدي پرداخت نمي. خبري نيست... ومرخصي و
دچارحادثه شود نه تنھا ھزينه درمان به وي  كارگري درحين كار اگر .شود

. آيد ماند نيز به حساب نمي ميباز كار وزھايي كه ازشود بلكه ر پرداخت نمي
 آن كار ھاي نيمه كاره اي كه در اغلب كارگران ساختماني شب را درساختمان

آب وسرويس بھداشتي  بيشتراين اماكن فاقد برق، .برند سرميه كنند ب مي

مناسب  وزيرانداز دربيشتر اين اماكن كارگران فاقد وسايل پخت وپز. ھستند
بشقاب تنھا اثاث قابل  رفته وچند كاسه و رو تكه اي موكت رنگ و. ھستند
" قوت غالب در ميان كارگران مھاجر معموال. ستا ھا اين اقامتگاه در ذكر

. شود  ساندويچ وغذاھاي ساده اي است كه توسط خودشان تھيه وآماده مي
ھاي سرد زمستان ودرگرماي طاقت فرساي تابستان بدون  كارگران درشب

رسانند وروزي  ترين امكانات گرمايي يا سرمايي شب را به صبح مي ككوچ
درميان اين كارگران جواناني كم سن . كنند مي را با رنج ومشقت آغاز ديگر

دليل توھم به ماھيت احزاب ناسيوناليست ه خورند كه ب وسال به چشم مي
 درك نادرست از كردستان عراق و در اپوزيسيون جمھوري اسالمي مستقر

دليل رفتارھاي غيرانساني مسئولين ه ھا افتاده اند وب بارزه به دام اين گروهم
ارودگاه پس ازمدتي كوتاه آنجا را ترك كرده اند يا توسط رھبران فرقه ھاي 

 .كارگسيل شده اند داليل گوناگون اخراج شده وبه بازاره ب چپ وراست،
اين سال  بينيم كه در درميان خيل عظيم كارگران مھاجر پيرمردھايي را مي

وسن احتياج به مواظبت واستراحت دارند اما براي زنده ماندن مجبورند 
  .كماكان كارگري كنند

 دليل تبليغات تلويزيونه بدون ترديد بخش زيادي ازمردم كردستان ايران ب
ھاي ماھواره اي احزاب ناسيوناليست از واقعيات موجود دراين منطقه آگاھي 

مردم بايد بگويم دركردستان عراق  اطالع اين دسته از براي .كامل ندارند
نيروھاي  قضات دادگاه و وكيل، و وزير تمامي مسئولين حكومتي اعم از

 دانشگاه مدارس و در پليس وروساي ادارت كرد ھستند و آسايش و امنيتي و
برفراز تمامي . كنند دانشجويان به زبان كردي تحصيل مي ھا دانش آموزان و

پرچم كردستان درحال ... ھاي نظامي و پادگان آموزشي و كومتي،نھادھاي ح
ه ب مريكا وآاروپا و اين جامعه نيز ھمچون ايران وتركيه، اما در. اھتزاز است

 بي و كلي تمامي جوامع سرمايه داري اختالف شديد طبقاتي و استثمار طور
سرمايه جوامع  دراين جامعه نيزھمچون ساير. برجاست عدالتي ھمچنان پا

 پليس و باحمايت دولت و با استفاده ازاھرم قدرت و داري طبقه سرمايه دار
با بی رحمانه ترين و کمترين امکانات برای کار و معيشت کارگر، ... دادگاه و

دركردستان عراق نيز  .انباشت سرمايه است و طبقه كارگر درحال استثمار
ستگاه سركوب حق طلبي د دم و قوانين و صاحبان سرمايه با بھره گيري از

که مواردي ديده شده است  .توانند پاسخ گو باشند راحتی میه كارگران را ب
بدون ھيچ شاھد وسند  مواد مخدر معترض را با زدن برچسب اعتياد و كارگر

نكته جالب عدم . ومدركي براي چندين ماه روانه زندان وبازداشتگاه كرده اند
. م آزمايش براي اثبات اتھام استاعزام متھم به پزشكي قانوني وانجا

 درمواردي نيز كارگران ناراضي خارجي را اخراج وبه كشورشان باز
سنديكا واتحاديه  ايجاد تشكل كارگري نظير از دراين جامعه نيز. گردانده اند

ھاي به اصطالح كارگري موجود دراين منطقه  تشكل .شود جلوگيري مي
حافظ " ن داده شده است وعمالتوسط احزاب ناسيوناليست درقدرت سازما

ھا کارگر و قھرمانان  ھر چند آن .منافع كارفرما وصاحبان سرمايه ھستند
عمال و اکنون در خدمت منفعت کارگر و  یدوران جنگ با صدام باشند منتھ

بش تواند واقعيت ھای سرسخت جن زندگی کارگران می. طبقه کارگر نيستند
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 را به ھر متوھمی برای جامعه آزاد و برابر تحت حاکميت احزاب آن ھا
 اينجا نيز ھمچون ھر جای ديگری می کارگران در. نشان دھد ناسيوناليست

پرسند پس بھشتی که اکنون برای سرمايه داران و صاحب منصبان فراھم شده 
سرمايه داری با  !است برای ما کارگران چه وقت است؟ ما ھم که کرد ھستيم

خواھی نا ممکن است؟  ھمه اين کراھتش ممکن است اما سوسياليسم و عدالت
آيا در آوردن ھمه اين ثروت و امکانات از دست چندين سرمايه دار و تقسيم 

  ھايشان کار نا ممکنی است؟ آن به ھمه مردم و تحت حاکميت ارگان

عدالتي ونابرابري زبان وفرھنگ ونژاد ومليت ومذھب نمي  بي و استثمار
ازھيچ کاری  ھرجغرافيايي براي تحصيل سود بيشتر در دار سرمايه .شناسد

. آنچه براي وي تقدس دارد تنھا سود وانباشت سرمايه است .می کندن فروگذار
برجسته كردن اين  مذھبي و جنسيتي و نژادي، دامن زدن به اختالفات ملي،

 بورژوازي ومنافع  راستاي حفظ وحراست از ھاي كاذب تنھا در ھويت
و  سرمايه دار. گيرد زحمتكش صورت مي و درتقابل با منافع طبقه كارگر

بقاي نظام . زباني تكلم كنند ھيچ منفعت مشتركي با ھم ندارند با ھر كارگر
بقای  .است شديد طبقه كارگر حقوقي محض واستثمار گرو بي سرمايه تنھا در

  . سرمايه داری در بقای نا آمادگی کارگران است

  )با اندکی اصالحات نگارشی (  سايت اتحاد کارگری: نبع م

  ٢٠٠٩آوريل 
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 يرانای طبقه کارگر ا 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 . تيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھس

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

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

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

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

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

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

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

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

  . متدوين کرده اي

  :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
  . داما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برو - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. 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 ١٨غالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير حقوق تمام شا - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . ايد رايگان شودآموزش و پرورش در تمامی سطوح ب - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -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

  . زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .پسر و پوشاک زنان ممنوع گرددھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و  -  
  . 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  -  

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

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

١/٢/١٣٨٧  



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

 
١٥ 

  ١٣٨٨ارديبھشت   ٤ جمعه    ٥١شمارٔه مسلسل   ـ ٤  ـ شمارهٔ  دومسال 

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

ی ه ھما یر ک ه ھما یر ک ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  را  را  را  ای ا
ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

  
هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع 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  می صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد،
  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


