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 آن چيست؟ ريشه اعتياد درکجاست و راه مبارزه با
روزنامه ھای رسمی کشور بر پايه محاسبات آماری و ضمن رعايت تمامی 
جوانب احتياط و پرھيز از درج ھر نوع گزارش و اطالعات مغاير با مصالح 

ميليون نفر  ١۵دولت سرمايه داری، حداقل جمعيت معتاد کشور را بيش از 
درصد جمعيت  ۵/١بر اساس نوشته ھای اين رسانه ھا حدود . اعالم کرده اند

ھر کدام اين . مردان و کودکان کشور به فروش مواد مخدر مشغول ھستند
ھزار  ٩٠٠افراد فقط برای گذران زندگی خويش به درآمد ماھانه ای حدود 

با فرض اين که ھر معتادی در روز فقط يک گرم ترياک . تومان نياز دارند
مصرف کند، ھر  )يا معادل يک گرم ترياک از ديگر انواع مواد مخدر( 

نفر مشتری داشته باشد تا بتواند در ماه  ٣٠فروشنده مواد مخدر بايد حدود 
را در حداقل جمعيت توزيع  ٣٠اگر رقم . ھزار تومان درآمد کسب نمايد ٩٠٠

ميليون نفر دست  ١۵کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ضرب کنيم به رقم 
قعی بسيار باالتر از اين جای ھيچ ترديدی نيست که رقم وا. خواھيم يافت

به طور مثال، در اين محاسبات فرض بر اين است که ھر فروشنده مواد . است
مخدر فقط معيشت شخصی خود را تامين می کند، درحالی که چنين نيست و 
شمار کثيری از اين افراد حتی با فرض چشم پوشی از احتمال تجارت و 

ر، ھمسر، فرزند و چه بسا سودجويی، باالخره عھده دار تضمين معاش ماد
اين بدان معنی است که فرد فروشنده . افراد ديگری از خانواده خود نيز ھستند

مواد مخدر بايد درآمد ماھيانه ای بيش از آنچه در محاسبات باال آمده، داشته 
اين امر به نوبه خود نياز افراد مذکور را به جمعيت بسيار وسيع تر . باشد

ميليونی حاصل محاسبه  ١۵و در نتيجه چه بسا آمار مشتريان پيش می آورد 
اما . ھمه اين احتماالت وجود دارد. ما به طور واقعی بسيار بيشتر از آن باشد

بحث اصلی ما در اين جا صرف کم يا زيادی شمار انسان ھای معتاد در 
مسئله اساسی، بررسی ريشه ھای واقعی فاجعه ای به نام اعتياد . جامعه نيست

قبل از ھر چيز فراموش نکنيم که ايران تنھا . اقعی مبارزه با آن استو راه و
کشوری نيست که ساکنانش در اين سطح وسيع دچار اين فاجعه زندگی سوز 

سراسر جھان موجود با اين معضل دست به گريبان است و بخش . ھستند
عظيمی از جمعيت جھان، از جمله صدھا ميليون بزرگ و کوچک و زن و 

کارگر به صورت بسيار دردناکی در شعله ھای آتش اعتياد می مرد طبقه 
در ھمه جای دنيا از مبارزه با . نکته ديگری را نيز در نظر بگيريم. سوزند

دولت ھا در تمامی کشورھا . اعتياد و مصرف مواد مخدر سخن رانده می شود
و نه فقط درباره ريشه کنی اعتياد و نوع اين شعارھا يک دنيا جار و جنجال 

تبليغات راه می اندازند بلکه زير ھمين اسم ھر ساله بخش بسيار عظيمی از 
با اين ھمه، . حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر دنيا را ھم ھزينه می کنند

فروش و مصرف مواد مخدر نه تنھا ھيچ ذره ای کاھش نيافته بلکه بيش از 
ده ای به نام مواد مخدر، به ھمه اين داليل، بررسی پدي. پيش افزايش يافته است

ريشه ھای واقعی اعتياد انسان ھا، تبليغات و ادعاھای دولت ھا، توسعه بی 

عنان خريد و فروش اين مواد در دنيا، راه ھای اساسی مبارزه با اعتياد و نوع 
اين موضوع برای طبقه کارگر و جنبش . اين مسائل اھميت بسيار دارد

ست و يکی از قلمروھای معين مبارزه کارگری بين المللی بسيار حياتی ا
اعتياد را چگونه بايد ديد و تحليل کرد و  پس ببينيم. طبقاتی به شمار می رود

  . برای ريشه کن کردن آن چه کار بايد کرد

در دنيای سرمايه داری کل توليد انسان ھا به شکل . ماده مخدر يک کاال است
نظام مبتنی بر رابطه خريد و  کاال سلول ھستی .توده عظيم کاال ظاھر می شود

اگر از ھمه خواص کاالھا چشم پوشيم آنچه در . فروش نيروی کار است
: تمامی آن ھا به صورت يک عامل مشترک باقی می ماند فقط يک چيز است 

کاالھا بر اساس مقدار کار اجتماعاً . ھمه آن ھا حامل مقدار معينی کار ھستند
ھر کاال در عين . با ھم مبادله می شوند الزم نھفته در درون آن ھا است که

حال شکلی از محصول کار انسان است که نيازمندی ھای معينی را بر طرف 
به بيان ديگر، کاال دارای سودمندی يا ارزش استفاده است و ھمين . می کند

ً الزم نھفته در آن ھا  ارزش استفاده است که کاالھا را بر اساس کار اجتماعا
قابليت استفاده و مورد نياز بودن يک کاال در نظام . سازدمبادله پذير می 

ھمه کاالھای توليد شده . سرمايه داری به نوبه خود موضوع قابل بحثی است
ً مورد استفاده قرار می گيرند، اما نکته بسيار  در نظام سرمايه داری طبعا
اساسی اين است که نيروی محرک يا مالک حاکم در تشخيص اعتبار، 

و ضرورت اين کاربرد و اين مورد استفاده قرار گرفتن در ھيچ موضوعيت 
کجا و در ھيچ سطحی نيازھای حياتی انسان ھا و اراده مختار و انديشه آگاه و 

ترديدی نيست که کاالھای زيادی . دخالت آزاد آنان در تعيين اين نيازھا نيست
اکثريت . توليد شده و می شود که اساسا زندگی بشر بدون آن ھا ممکن نيست
اما بحث . عظيم اجناس و اشياء موجود در بازارھای کنونی دنيا چنين ھستند

ً اين نيست که توليدات و محصوالت دنيای سرمايه داری نيازھای  ما مطلقا
ھيچ کس نمی تواند اھميت پنی سيلين و . زندگی انسان ھا را رفع نمی کنند

يما و ديگر وسائط دارو و امکانات پزشکی ديگر، مسکن و خودرو و ھواپ
نقليه سريع السير، يخچال و راديو و تلويزيون و تلفن و کامپيوتر و ھزاران 

موضوع سخن چشم پوشی از . کشف و اختراع و توليد مشابه را ناديده بگيرد
بحث بر سر اين . اھميت حياتی اين محصوالت و کشف و توليد آن ھا نيست

استقرار و حاکميت شيوه توليد است که در دنيای سرمايه داری و در سيطره 
مبتنی بر کارمزدی حتی حياتی ترين و نجات بخش ترين داروی پزشکی 
جھان نيز نه با ھدف رفع نيازھای زندگی انسان بلکه فقط و فقط به خاطر 

در اينجا و در شرايط موجوديت و حاکميت . سود انجام می گيرد دستيابی به
زه توليد، تنھا و تنھا نيروی محرک اختراع سرمايه داری تنھا و تنھا انگي نظام

و ابداع، تنھا و تنھا ھدف برنامه ريزی تحقيقات علمی و ھمه کارھای ديگر 

 !سلمان يگانه کشته شد
سلمان يگانه، فعال کارگری . جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر يکی از شريف ترين، آگاه ترين و پيگيرترين جان ھای پاک و آزاده خود را از دست داد

فوالد لوشان واقع در استان گيالن سلمان که در کارخانه . و عضو کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری، در حين کار دچار سانحه شد و کشته شد
ما اين داغ بزرگ و . ھنگام کار با دستگاه بتونير به درون اين دستگاه سقوط کرد و در دم جان سپرد ١٣٨٨ارديبشھت  ١٧کار می کرد امروز پنجشنبه 

انسان ھائی که قلبشان برای آزادی انسان به جنبش کارگری و به ھمه   –ھمسر و و فرزندان سلمان  –فراموش نشدنی را به نسرين و مارال و انوش 
  .تمی تپد تسليت می گوئيم و اعالم می کنيم که برای نابودی قاتل واقعی سلمان يعنی نظام انسان کش سرمايه داری يک دم از پای نخواھيم نشس

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨ارديبھشت  ١٧
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. برای توليد ھر کاال دستيابی به سود و گسترش ھرچه بيشتر سرمايه است
سرمايه فقط در ھمين راستاست که به طور مستمر، انداموار، نقشه مند و 

. ن نيازھای مصرفی نوع بشر برنامه ريزی می کندسنجيده برای برآورد
ً يک نياز زندگی انسان ھا است اما اوالً سرمايه دار يخچال را . يخچال مسلما

برعکس، بخش عظيمی از . به خاطر رفع احتياجات نوع بشر توليد نمی کند
امکانات علمی و تحقيقی و دستاوردھای دانش بشری را به کار گرفته است تا 

يخچال می تواند سود دلخواه و  آيا از طريق توليد کااليی به نام دريابد که
ثانياً تنھا پس از حصول اطمينان از سودآور بودن . مطلوب را کسب کند يا نه

اين کاال و بدين سان توليد آن است که به کمک تبليغات و امکانات ديگر نياز 
ی دھد و آن را به استفاده از يخچال را نيز در ذھن و زندگی آدم ھا پرورش م

ھر کااليی که توليد می شود . بزرگ حياتی القا می کند صورت يک ضرورت
بايد بازار وسيع فروش دست و پا کند، بايد اين بازار فروش را پديد آورد تا 
اضافه ارزش ھای نھفته در کاال به دست سرمايه دار برسد و به سرمايه ھای 

تمام کاالھا و کل ھست و نيست شيوه  اين مثال در مورد. قبلی او اضافه شود
برای سرمايه دار مطلقاً مطرح نيست که آيا . توليد سرمايه داری صدق می کند

توليد کاالھا و ايجاد و گسترش بازار فروش و مصرف آن ھا به زيان انسان 
در  .کل مسئله و دغدغه او سودآوربودن کاالھا است. ھاست يا به نفع آن ھا

ھر نوع کار . کالم آخر درباره توليد ھر چيزی سود استنظام بردگی مزدی 
و توليدی که بتواند ارزش اضافی دلخواه را برای سرمايه ھمراه آورد مطلوب 

توليد . و عقالنی و مستحسن و جامع جميع صفات عاليه انسانی و اخالقی است
و بزرگ ترين » اوجب الواجبات«ھر کاال که سودآور باشد در منطق سرمايه 

ً معماری مصرف و بازار . ضه زندگی برای تمامی آدم ھا استفري بايد حتما
ھر ميزان محصول استثمار . مصرف و نياز مصرف آن را به عھده گرفت

ھر تعداد جمعيت کره . طبقه کارگر را برای رسيدن به اين ھدف ھزينه کرد
سالح، يک کاال . زمين را قتل عام کرد و ھر باليی را بر سر بشريت آورد

به ھمين دليل . ست که با توليد آن می توان سودھای کالن به دست آوردا
سرمايه بايد نياز به مصرف اين کاال را نيز برنامه ريزی کند و پرورش دھد 

مصرف سالح فقط کشتار توده ھای انسانی . و ھر چه بيشتر توسعه بخشد
ی است و سرمايه دار اعم از دولتی و خصوصی امر محتوم و يقينی خود م

داند که با راه انداختن انواع جنگ ھا در دنيا نياز به مصرف سالح و بازار 
   .فروش انواع سالح ھا را وسعت بخشد و ھر چه گسترده تر کند

تمامی انواع . حال پس از توضيحات باال به مسئله مواد مخدر بازگرديم
 محصوالت افيونی نيز درست و بدون ھيچ چون و چرا مشمول قوانين شيوه

به صورت يک کاال . ماده مخدر يک کاال است. توليد سرمايه داری ھستند
به اين دليل توليد می شود که سودآور است و برای آن که . توليد می شود

دنيای اضافه ارزش ھای نھفته در آن به جيب سرمايه دار سرريز شود و به 
ً به فروش رسد ن که به برای اي. سرمايه الحاقی وی تبديل گردد بايد حتما

ً بايد . فروش رسد نياز به بازار و مشتری دارد مشتريان مواد مخدر حتما
برای اين که مواد مخدر توليد گردد و فروخته شود و . انسان ھای معتاد باشند

بازار پررونق فروش داشته باشد و اضافه ارزش ھای کالن آن به دست 
معتادان تشکيل سرمايه دار رسد بايد بخش وسيعی از سکنه کره زمين را 

ھر چه تعداد معتادان بيشتر باشند مسلماً مواد افيونی بسيارعظيم تری به . دھند
اضافه . فروش خواھد رسيد و کاالھای افيونی انبوه تری توليد خواھد شد

ارزش ھای کالن تری از اين طريق توسط بردگان مزدی محکوم به کار در 
شد و حجم سرمايه سرمايه مزارع کشت و برداشت اين کاال توليد خواھد 

تا اينجا ھمه چيز بعينه و بدون ھيچ کم و . داران بسيار کالن تر خواھد شد
کاست فقط ھمان قانون سرمايه و حکم ارزش افزايی سرمايه ھا است که جامه 

شايد گفته شود که مواد مخدر قبل از سرمايه داری ھم . عمل پوشيده است
ً در. وجود داشته است خيلی چيزھای ديگر موجود . ست استاين حرف حتما

بحث بر سر نفی . در اين دنيا نيز در دوره ھای گذشته تاريخ موجود بوده اند
گفتگو بر سر موضوعيت و جا و مکان و کل مناسبات و . اين واقعيت نيست

قوانينی است که اکنون سرمايه بر موجوديت ھر پديده مشخص و از جمله 

سخن از توليد و فروش و مصرف . کرده است کااليی به نام ماده مخدر حاکم
  . و بازاريابی و کل روند دورپيمايی اين محصول در نظام سرمايه داری است

بخش بسيار عظيمی از سرمايه جھانی در قلمرو توليد مواد مخدر انباشت می 
اين ھا بايد . اين سرمايه ھا کل سود خود را از اين طريق کسب می کنند. شود

مواد افيونی توليد خود را در نقاط مختلف دنيا توزيع کنند و به ميلياردھا تن 
سرمايه با توليد اين حجم عظيم از انواع مواد مخدر بايد بازار . فروش رسانند

فروش و جمعيت صدھا ميليونی مشتريان آن يعنی معتادان را نيز دست و پا 
روز جھان در شرايط . بايد بشريت را به مصرف مواد مخدر معتاد سازد. کند

توليد مواد مخدر سودھايی بسيار کالن تر از سرمايه گذاری در پاره ای 
در کشور افغانستان در روزھای پس . قلمروھا نصيب سرمايه داران می سازد

از جنگ آمريکا و طالبان عليه توده ھای کثير کارگر و فرودست نفرين شده 
اره به طرز افغان سرمايه گذاری در حوزه کشت و برداشت ترياک يکب

انحصارات و تراست ھای عظيم صنعتی و مالی . چشمگيری افزايش يافت
امريکايی يا معماران و استراتژھای واقعی جنگ پس از پيروزی دولت 
خويش در کنار ھمه نقشه ھا و طرح ھای متنوع سودجويانه از کسب سودھای 

انحصارات ميزان سودی که اين . نجومی در اين قلمرو نيز ھيچ غافل نماندند
در ھمان سال نخست پس از جنگ ازطريق سرمايه گذاری در توليد مواد 

اين رقم به تقريب . ميليارد دالر باالتر رفت ٢٠مخدر به دست آوردند از 
معادل کل اضافه ارزش ھای نفتی ساالنه دولت سرمايه داری ايران تا سال 

تان يعنی طالبان جبھه مقابل آمريکا در افغانس. شمسی بود ٨٠ھای شروع دھه 
نيز ھزينه ھای جنگی خود را عمدتا از طريق کشت خشخاش و توليد مواد 

به عبارت ديگر، طالبان برای خريد اسلحه بايد ترياک . مخدر تامين می کنند
توليد کند و توليد ترياک نيز مستلزم گسترش بازار فروش آن يعنی افزايش 

رمايه داری آمريکا نيز، چه به در مقابل، منافع س. جمعيت معتادان جھان است
طور مستقيم از طريق توليد موادمخدر و چه با برآوردن نيازھای جنگی 
طالبان ازطريق فروش غيرمستقيم اسلحه به آنان، درگرو افزايش جمعيت 

اين نمونه زنده و حی و حاضر . انسان ھای معتاد در سراسر جھان است
می دھد چگونه حيات ننگين نظام درمقابل چشمان ما به گونه ای عريان نشان 

سرمايه داری درگرو گسترش بالی خانمان سوز اعتياد به مواد مخدر در 
  .سراسر جھان است

مواد مخدر يکی از کاالھای نظام سرمايه داری . اين قسمت را خالصه کنيم
. است و ھدف از توليد ھر گرم آن کسب حداکثر سود برای سرمايه است

گذاری ھای حوزه افيون توسط توده ھای کارگر توليد سودھايی که در سرمايه 
برای . می شود بايد محقق گردد و به سرمايه الحاقی سرمايه داران تبديل شود
بايد . اين کار دنيای مواد مخدری که توليد شده است بايد به فروش رود
بايد . فرھنگ و محيط و شرايط مصرف و خريد آن مھندسی و معماری شود

بايد ساکنان کره زمين معتاد شوند و مصرف . ن گسترش يابدبازار فروش آ
اين مواد به نياز زندگی آنان و در اين زمينه خاص نياز حياتی و اجتناب 

سرمايه داری فقط . ناپذير زندگی بخشی از توده ھای ساکن جھان تبديل شود
از طريق کشت و تھيه و فروش و بازاريابی و مھندسی مصرف مواد مخدر 

اين نظام از ھمه راه . ترش لحظه به لحظه اعتياد در جھان نمی شودباعث گس
ھای ديگر نيز دست به کار توسعه اين بازار و شکار مشتريان ھر چه انبوه 

سرمايه داری يک ميليارد از سکنه در سن اشتغال دنيا را به ورطه . تر است
افتن کار و کارگر بيکاری که ساليان دراز قادر به ي. بيکاری پرتاب کرده است

امرار معاش خانواده خود نيست موجود ارزان بھای بسيار مناسبی برای 
ميليون ھا جوان کارگر فاقد کار . سرمايه در عرصه فروش مواد مخدر است

خانواده ھای کارگری قربانيان بسيار حاضر و آماده ای برای پرپر شدن در 
ھمه . اد مخدر ھستندآستان سوداندوزی سرمايه و تبديل شدن به فروشندگان مو

اين توده ھای وسيع کارگر در ھمان حال انسان ھای مجبور به قبول اعتياد 
ھمه آن ھا مجبورند مدام برای گسترش جمعيت معتادان يا فروشندگان . ھستند

   .کاالھای افيونی توليد شده توسط سرمايه تالش کنند
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ھمه کشورھای دنيا با توجه به ھمه نکات باال است که مصرف مواد مخدر در 
اعتياد امروز فقط معضل دامنگير . ھر روز از روز پيش بيشتر می شود

مدارس اروپا نيز به حلقه ھای پيوسته . کارگران و فرودستان ايران نيست
سرمايه برای توسعه . بازار جھانی توزيع و فروش مواد مخدر تبديل شده اند

از کاالھای ديگر دست به بازار مصرف و فروش اين مواد حتی بسيار بيشتر 
درنده خويی . برنامه ريزی و سازماندھی و تدارک فعاليت ھای الزم می زند
کل تبليغات . و جنايت آفرينی سرمايه در اين عرصه ھيچ حد و حدودی ندارد

يا جار و جنجال ھای دولت سرمايه داری در زمينه مبارزه با مواد مخدر به 
حرف ھای دولتمردان نظام سرمايه داری ھمان اندازه حقيقت دارد که ساير 

اين تبليغات به ھمان ميزان قابل اعتمادند که . ممکن است حاوی حقيقت باشد
حرافی ھا و سياست ھا و دسيسه پردازھای ديگر سرمايه داران و دولت ھای 

باور به آنچه اينان در اين زمينه ھا می گويند به . آن ھا اعتبار و ارزش دارند
عقالنی است که قبول تمامی دروغ ھا و وارونه پردازی ھا و ھمان اندازه 

شکی نيست که آنچه . عوام فريبی ھای ديگر دولت ھا می تواند معقول باشد
سرمايه انجام می دھد يا آنچه که پيامدھای جبری ارزش افزايی سرمايه است 
گاھی خود حاکمان و مدافعان و متفکران و سياستمداران و پاسداران نظام 

دگی مزدی را نيز برای حفظ ھمين جھنم ماالمال از توحش و بشرستيزی به بر
معتاد شدن کل آحاد کارگران يک کشور حتی به نفع . چاره انديشی وامی دارد

اين کار در ھمان حال که . ھمه سرمايه داران و کل نظام سرمايه داری نيست
عضالت بسيار سودآوری سرمايه و سرمايه داران را به آسمان ھا می رساند م

جدی و مھمی را ھم برای برخی از بخش ھای ديگر سرمايه و سرمايه داران 
جار و جنجال دولت ھا از دل . ديگر و نظام سرمايه داری به دنبال می آورد

اين تناقضات سرچشمه می گيرد و سمت و سوی آن ھا نه مبارزه عليه اعتياد، 
قط تقالی قھری برای مواجھه نه در راستای کاھش شمار معتادان بلکه فقط و ف

اين علم و کتل ھا و ھياھوھا و . با اين تناقضات ذاتی سرمايه داری است
دروغ بافی ھا از زھدان ھمان رابطه ای می جوشند که برنامه ريزی توليد و 

در ھر دو . فروش و توزيع مواد مخدر نيز درست از ھمان جا می جوشد

ی است که در يک سو مواد مخدر را حال، سرمايه و رابطه توليد ارزش اضاف
توليد می کند، مصرف آن را معماری می نمايد، بازار فروش آن را توسعه 
می دھد و شمار معتادان را افزايش می دھد و در سوی ديگر دولتمردان 
سرمايه داری را مجبور به چاره انديشی برای رفع تناقضات ذاتی روند 

  .ارزش افزايی سرمايه می سازد

يک راه  يشه کنی اعتياد و جلوگيری از معتاد شدن انسان ھا فقط و فقطبرای ر
بايد با نظام بردگی مزدی و با اس و اساس سرمايه داری مبارزه . وجود دارد

ما ھمواره و در ھمه جا گفته ايم و توضيح داده ايم که . اين تنھا راه است. کرد
سرمايه، به رابطه توليد  برای مبارزه عليه سرمايه داری بايد به شيرازه حيات

اين . در اينجا نيز کامال مصداق دارد اين حکم. ارزش اضافی، يورش برد
وظيفه طبقه کارگر بين المللی و ھر بخش و ھر ستاد جنبش عظيم جھانی 
کارگران است که بايد از ھرگونه سرمايه گذاری در زمينه موادمخدر در ھر 

بايد عليه ھر نوع توزيع و فروش . کجای اين دنيا جلوگيری به عمل آورند
بايد دولت ھای سرمايه داری . مواد مخدر يک جنگ واقعی طبقاتی راه اندازند

را به جرم فروش رفتن ھر گرم مواد مخدر در ھر نقطه دنيا آماج کوبنده ترين 
بايد قبل از ھر چيز و مھم تر از ھر . تعرضات ضد سرمايه داری قرار دھند

رفه انسانی برای کل آحاد توده ھای کارگر دنيا، چيز تضمين يک زندگی م
برای يک ميليارد ھمزنجير بيکار خويش در جھان، برای زنان کارگر نفرين 
شده محکوم به تن فروشی و برای ده ھا ميليون کودک کارتون خواب گرسنه 

طبقه کارگر از طريق . را دستور جدی و بالفعل مبارزه روز خود سازند
ته شورايی و سراسری عليه سرمايه و حول منشور مبارزه سازمان ياف

مطالبات عاجل و فوری ضدکارمزدی است که می تواند با اعتياد مبارزه کند 
  . و قطع کامل توليد مواد مخدر را بر نظام سرمايه داری تحميل نمايد

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٨ارديبھشت  ١۵
 

 گين در اراکاعتصاب رانندگان خودروهای سن
روز چھارشنبه شانزدھم ارديبھشت عده زيادی 
از رانندگان خودروھای سنگين در پايانه حمل و 
نقل شھر اراک دست از کار کشيدند و اعالم 

دولت سرمايه داری از يک سو . اعتصاب کردند
ھزار تومان ھزينه معاينه و  ٣٠٠با گرفتن 

اين کنترل ساالنه از ھر راننده، اجازه ادامه کار 

خودروھا را صادر کرده و از سوی ديگر با 
صدور بخشنامه ای ھمين خودروھا را فرسوده 
اعالم کرده و استفاده از آن ھا را غيرمجاز 

رانندگان خودروھا در اعتراض !! دانسته است
راھزنی دغلکارانه متحدانه دست به  به اين

اعتصاب زده و ھر نوع حمل و نقل کاال را 

آنان خواستار الغای فوری . متوقف کرده اند
بخشنامه دولت و پرداخت وام برای تھيه خودرو 

   .جديد ھستند

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١۶
  

کارگر ديگر کارخانه  ٣٠٠کارگر و احتمال بيکاری  ۵٠اخراج 
 »شوگا«

سرمايه داران صاحب کارخانه شوگا صبح روز 
ه کارگر ب ۵٠ارديبھشت از ورود  ١۵سه شنبه 

کارگر به  ۵٠اين . کارخانه جلوگيری کردند
سرمايه داران . صورت قراردادی کار می کنند

می گويند که يکی از کوره ھای شرکت از کار 
و به دليل مشکالت مالی قادر به تعمير و  افتاده

کارگران اخراج شده سال . بازسازی آن نيستند
ھای زيادی را به صورت قراردادی برای 

کار کرده اند و در مرگبارترين  صاحبان سرمايه
آنان . شرايط مورد استثمار قرار گرفته اند

ً عمر مفيد کاری خود را در ھمين بيغوله  عموما
ھای جنون آور توليد سود به سر آورده اند و 

اينک در سنين کھولت و پيری ھيچ دريچه 
اميدی برای فروش نيروی کار در جای ديگر 

ر اساس ب. بر روی خويش باز نمی بينند
گزارشات موجود دامنه بيکارسازی ھا به اين 

يکی ديگر از کوره ھا . نفر محدود نمی ماند ۵٠
که در واقع ستون اصلی توليد شرکت است در 

با پايان کار . معرض تعطيل حتمی قرار دارد
کارگر ديگر کار  ٣٠٠کوره دوم به طور قطع 

خبر اخراج ھا . خويش را از دست می دھند
ز ھراس و وحشت را بر ھمه موج وسيعی ا

کارگران و خانواده ھای آن ھا مستولی ساخته 
سرمايه دار مقاطعه کار شرکت به . است

کارگران اخطار کرده است که ھيچ اميدی به 
اين کارگران از ھيچ حق . بازگشت نداشته باشند

سرمايه دار در . بيمه ای ھم برخوردار نيستند
ردن منتھای فريبکاری برای دست به سر ک

کارگران و رھايی از خشم و اعتراض آنان 
رجوع به اداره کار و تالش برای گرفتن 
غرامت بيکاری را به آن ھا توصيه کرده 

  !!است

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١۶
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 »ايران پويا«کارگر  ٢٠٠اخراج 
کارگر شرکت  ٢٠٠در طول دو ھفته گذشته 

ر خويش را کا) جنرال استيل سابق( ايران پويا 
ايران پويا توليد کننده يخچال و . از دست داده اند

علت اخراج ھا . ورقه ھای آلومينيوم است
مطابق معمول وضعيت بد مالی سرمايه 

بنا به گزارش  .اعالم شده است!! داران 
روزنامه ھا اين شرکت تا حال چند بار تعطيل 

. و مجدداً کار خود را از سر گرفته است شده
عطيل کردن ھای مکرر برای خاصيت ت

صاحبان سرمايه اين بوده است که ھر بار 
جمعيت کثيری کارگر را که بيش از چند ماه 
دستمزد و اضافه کاری و پاداش و عيدی و مانند 

اين ھا طلب داشته اند بدون پرداخت ھيچ ريالی 
سرمايه داران در جريان اين . اخراج کرده اند

ماه ھا دستمزد  تعطيل کردن ھا و بيکارسازی ھا
و مطالبات ديگر صدھا کارگر را مصادره کرده 

ھمه شواھد بانگ می زند که مالکان شرکت . اند
اين کار را راھکار بسيار مناسب و مؤثری 
برای سالخی توده ھای کارگر و تحميل بيگاری 
و کار بدون ھيچ دستمزد بر آنان تشخيص داده 
. اند و پی در پی آن را به اجرا می گذارند

سرمايه دار برای فريب کارگران ھر بار قول 
ماه آن ھا را به سر کار  ٢داده است که پس از 

باز خواھد گرداند، وعده ای که از بيخ و بن 

. و در ھيچ دوره ای محقق نشده است دروع بوده
دليل توسل صاحب شرکت به اين دروغ بسيار 

او می کوشد تا خطر اعتراض . روش است
حتی تالش . ر خود رفع کندکارگران را از س

دارد که کارگران به نھادھای دولتی رجوع 
نکنند و ھيج سخنی از غرامت بيکاری و حق 

  . بيمه و مانند اين ھا به ميان نياورند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١۶

 

 سرمايه داری کارگران در سوئدگسترش جنب و جوش های متحد ضد
يت زيادی از آوريل جمع ٢٨روز سه شنبه 

کارگران ولوو در شھر گوتنبرگ سوئد دور ھم 
فراخوان تشکيل اين اجتماع از سوی . جمع شدند

بخش  ۶اعضای ھيأت ھای نمايندگی ھای 
صادر  Tuveمختلف ولوو در کارخانه بزرگ 

تجمع کارگران در اين روز بسيار زود . شده بود
به يک صف آرايی پرشور عليه اخطارھا و 

ايه داران ولوو داير بر اخراج ھشدارھای سرم
صاحبان ولوو اخراج . وسيع کارگران تبديل شد

از کارگران اين تراست را در دستور % ٧۵
کار خود گذاشته اند، جنايتی که موج خشم و 
نفرت و عصيان کارگران را دامن زده و آتش 
 .اعتراض آنان را سخت شعله ور کرده است

وماری کارگران شرکت کننده در اين تجمع ط

تنظيم کردند و با امضای دسته جمعی آن خطاب 
يا « به صاحبان تراست ولوو اخطار کردند که 

اخطاريه اخراج ھا را لغو کنيد يا درغير اين 
در اين گردھمايی برنامه . »صورت استعفا دھيد

ريزی يک تظاھرات گسترده متشکل از ھمه 
تظاھرات از . کارگران جامه عمل به خود پوشيد

ی در شھر شروع می شود و تا ساختمان نقطه ا
در پايان . محل اقامت مديران ولوو ادامه می يابد

اين حرکت وسيع اعتراضی اخطارنامه 
نفر تسليم مديرعامل  ١١٠٠کارگران با امضای 
نوبت چند  ۴ولوو تا حال در . شرکت خواھد شد

اگر آخرين . ھزار کارگر را اخراج کرده است
 ٣۵٠ده شود، حدود اخطار شرکت به اجرا نھا

کارگر ديگر نيز بيکار می شوند و درنتيجه فقط 

 نفری کارگران کارخانه ٢١٠٠از جمعيت 
Tuve ١۵۵می گردند نفر اخراج ٠.   

کارگران ولو در ھمين نشست اعالم کردند که  
در صورت خودداری مديريت شرکت از لغو 
احکام بيکارسازی ھا به راھکارھای جديدی 

مه مبارزات خود و اعمال قدرت عليه برای ادا
آنان تأکيد . صاحبان سرمايه متوسل می شوند

کردند که اشکال مختلف مبارزه مانند تصرف 
کارخانه و اعتصاب و مشابه اين ھا را به ھم 

  . خواھند آميخت

  ٢٠٠٩مه 

 

 پنج سال بيکاری و بالتکليفی کارگران کشت و صنعت لرستان
يش اعالم کرد که سال پ پنجدولت سرمايه داری 

شرکت کشت و صنعت لرستان را به سرمايه 
مسؤالن دولتی . داران خصوصی واگذار می کند

اين مؤسسه به دنبال اين تصميم شروع به اخراج 
در . را بيکار ساختند آنانکارگران کردند و تمام 

روزھای بعد آنچه به وقوع پيوست نه انتقال 
 ، نهکارخانه از بخش دولتی به خصوصی

به کار يا حتی استخدام  کارگرانازگشت ب
 علنی و آشکار نيروی کار جديد بلکه فقط فروش

ماشين آالت و ابزار کار و موجودی ھای  ھمه
ماجرا اين بود . منقول و غيرمنقول شرکت بود

که دولت سرمايه مطابق معمول اين کارخانه 
بزرگ و سرمايه ھای انبوه آن را بسيار 

سرمايه دار خصوصی سخاوتمندانه به عده ای 
مالکان خصوصی جديد اصالً . پيشکش می کرد

را  توليد در آن جاقصد اداره کارخانه و ادامه 
انباشت سرمايه در اين حوزه را  آنان. نداشتند

می  و فقط فقط و باب طبع خود نمی ديدند
خواستند ده ھا ميليارد تومان سرمايه حاصل کار 

رت يک و استثمار توده ھای کارگر را به صو
 .کنندعطيه از دست دولت خويش دريافت 

سرمايه داران خصوصی تصاحب کننده اين 
ھديه عظيم دولتی آماده بودند تا کل اين سرمايه 

را با ميلياردھا سرمايه ای که خود از طريق ھا 
استثمار کارگران کسب کرده اند و نيز با وام 
ھای کالن دريافتی از دولت با ھم يکی کنند و 

ھا را يکجا در سودآورترين عرصه ھمه آن 
مالکان . ھای ممکن سرمايه گذاری کنند

خصوصی سرمايه بسيار سريع نقشه خود را 
جامه عمل پوشاندند و در ھمين راستا جمعيت 
کثير کارگران کشت و صنعت لرستان را برای 

سال از آن  پنجاينک . ھميشه بيکار ساختند
حی کارگران اخراجی چند صبا. تاريخ می گذرد

مستمری بسيار ناچيزی زير نام بيمه بيکاری 

دريافت کردند، اما دوران دريافت اين غرامت 
به سر  کوتاه بود و بسيار زود بسيار ناچيز ھم

آنان مدت ھا است که ھيچ دستمزدی . رسيد
ندارند و از ھيچ درآمدی برای امرار معاش 

عليه اين . خود و خانواده خود برخوردار نيستند
ھمه جا . ھمه جا شکايت کرده اندوضعيت به 

بارھا از اين يا آن . فرياد اعتراض سرداده اند
و  تحويل گرفته سر خرمن نھاد دولتی وعده ھای

ھميشه نيز دروغ بودن اين وعده ھا را تجربه 
کارگران با ھمه اين ھا ھمچنان تالش . کرده اند

می کنند و خواستار شروع کار مجدد کارخانه و 
   .ھستندش به سر کار بازگشت خوي

  ايلنا: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٥



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما
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  ١٣٨٨ارديبھشت   ١٨جمعه     ٥٣شمارٔه مسلسل   ـ ٦سال دوم ـ شمارٔه  

 ٨٨ادامه بازداشت دستگيرشدگان اول ماه مه 
پنج روز از دستگيری و زندانی شدن بيش از 
صد نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز 

دولت . جھانی کارگر در چند شھر می گذرد
سرمايه در اين روز در بسياری از استان ھا به 

. و فعاالن کارگری يورش برد صفوف کارگران
در پارک الله تھران ده ھا نفر را دستگير کرد 

در نعمت آباد واقع . و راھی سياھچال ھا ساخت
ساوه به شمار زيادی از  - در جاده تھران
يورش برد و تعدادی  مکانيک - کارگران فلزکار

 در سنندج و کرمانشاه. از آنان را بازداشت کرد
ی برگزارکننده مراسم نيز به جمع ھای کارگر

ً در . اول ماه مه حمله کرد دستگيرشدگان عموما
دولت مالقات . زندان اوين به سر می برند

خانواده ھا با زندانيان را ممنوع کرده و جز در 
موارد معدودی خانواده ھا نتوانسته اند زندانيان 

تا کنون فقط چند نفر آزاد شده . را مالقات کنند
حاکی است که گزارشات زيادی . اند

مورد آزار و  در سطحی وسيع دستگيرشدگان
خانواده ھای . اذيت و بدرفتاری قرارگرفته اند

و مراکز  زندانيان ھر روز در مقابل زندان
خواستار آزادی  آنان. دولتی اجتماع می کنند
» جرم«. زندانيان ھستند بدون ھيچ قيد و شرط

دستگيرشدگان ھيچ چيز جز شرکت در مراسم 
زير فشار تھاجم  ماه مه نيست، مراسمی که اول

و تعرض نيروی سرکوب حتی تشکيل ھم نشده 
اجتماعات اعتراضی خود  خانواده ھا به. است

تأکيد کرده اند که تا  آنان بارھا. ادامه می دھند
آزادی کامل ھمه دستگيرشدگان به اجتماعات 

   .خود ادامه خواھند داد

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٥

 

 اجتماع اعتراضی رانندگان بيکارشده کرمانشاه
 ٤٠٠شرکت اتوبوس رانی کرمانشاه بيش از 

. کارگر راننده را از کار اخراج کرده است
اين شرکت را ھمچون شرکت ھا  دولت سرمايه

و کارخانه ھای متعدد ديگر به سرمايه داران 
مالکان جديد  .خصوصی ھديه کرده است

سرمايه بی درنگ حکم اخراج اين کارگران را 
سرمايه داران . و به اجرا نھاده اند کردهصادر 

به روال معمول برای افزايش ھر چه ھولناک 
تر فشار کار، باال بردن روزانه کار، سنگين 

ساختن حجم ھر چه عظيم تر کار بر دوش ھر 
کارگر و کاھش ھر چه گسترده امکانات حمل و 

از پيش دست به برنامه ريزی قل عمومی شھر ن
آنان کوشش دارند تا با توسل به تمامی . زده اند

اين ترفندھا شمار رانندگان را ھر چه بيشتر 
کاھش دھند و از اين طريق جمعيت ھر چه 

رانندگان اخراجی ھر . بيشتری را اخراج کنند
کدام سال ھای زيادی را در اين شرکت کار 

ً در سنين . شده اندو استثمار  کرده آنان عموما

باال ھستند، شانسی برای فروش نيروی کار خود 
در جاھای ديگر ندارند و به ادامه زندگی و 
رھايی از گرسنگی ناشی از بيکاری اميدوار 

رانندگان با تشکيل اجتماع به اين جنايت . نيستند
آنان خواستار الغای احکام . اعتراض کردند

  . خويش ھستنداخراج و تضمين اشتغال 

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١٥
 

 لشکرکشی گسترده نيروی سرکوب سرمايه عليه تجمع معلمان
دولت سرمايه برای جلوگيری از تشکيل اجتماع 
اعتراضی معلمان به يک لشکرکشی انتظامی و 

بر اساس اطالع، تعدادی از . امنيتی دست زد
مبارزات  معلمان تھران در ادامه اعتراضات و

چند ساله خويش قصد داشتند در مقابل وزارت 
آموزش و پرورش اجتماع کنند تا يک بار ديگر 
فرياد اعتراض خود را عليه شرايط مرگبار کار 

به گوش حاکمان سرمايه  يشو زندگی خو
نھادھای پليسی و امنيتی سرمايه به . برسانند

محض اطالع از احتمال تجمع معلمان دست به 
آنان تمامی خيابان ھای . شی شدندکار لشکرک

را به  قرنی و سميه و محدوده ميدان فردوسی
بر اساس گزارش . اشغال خود درآوردند

روزنامه ھا در طول اين روز نيروی سرکوب 

بارھا به تجمعات معلمان حمله ور شدند و در 
و  بسياری جاھا معلمان را مورد ضرب و شتم

  .اھانت و ھتاکی قرار دادند

  آزانس ايران خبر: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٥

 

ن ها بيکار بيست واحد صنعتی در قزوين تعطيل و کارگران آ
 شدند

کارخانه  ١٠٠تا امروز بيش از  ٧٦از سال 
بزرگ و متوسط در شھر صنعتی قزوين تعطيل 

شمار کارخانه ھايی که فقط در طول . شده است
ھمين دو سال اخير به کار خود پايان داده اند از 

تعطيل شدن اين واحدھا . گذشته است ٢٠مرز 
بيکارسازی ھای بسيار گسترده کارگران را 

ھزاران کارگر به ورطه . درپی داشته است
و ده ھا ھزار نفر افراد  بيکاری پرتاب شده

و خانواده ھای کارگری فشار گرسنگی و فقر 
. مرگ ناشی از فقر را تحمل کرده اندکابوس 

کارگران کارخانه ھايی مانند فرنخ و مه نخ و 
نازنخ و پوشينه بافت و المپ الوند و ده ھا واحد 

مدام در  در طول اين چند سالصنعتی ديگر 
آنان بارھا در . حال مبارزه و اعتراض بوده اند

مناطق مختلف شھر و در برابر نھادھای دولتی 
چند بار راھی تھران . اجتماع کرده اند گوناگون

 بالتکليفیشده اند تا عليه تعويق دستمزدھا و 
بر اساس . سردھندوضع اشتغال خويش فرياد 

ايد دولتی و حتی بر پايه اخبار مندرج در جر
اظھارات عوامل خانه کارگر ھم اکنون حداقل 

ھزار کارگر فقط در قزوين با معضل  ٦٠
شمار . مرگبار بيکاری دست به گريبان ھستند

کارگرانی نيز . بيکاران مدام رو به افزايش است
که اکنون کار می کنند ھيچ تضمينی برای ادامه 

ھراس از موج وحشت و . اشتغال خود ندارند
بيکارشدن ھمه آن ھا و خانواده ھايشان را 

  . فراگرفته است

  ايلنا: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١٥
 



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما
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  ١٣٨٨ارديبھشت   ١٨ جمعه    ٥٣شمارٔه مسلسل   ـ ٦  ـ شمارهٔ  دومسال 

 آزادی –اعتصاب عده ای از رانندگان خط کرج 
آزادی صبح  –رانندگان اتوبوس ھای خط کرج 

ارديبھشت اعالم اعتصاب  ١٤روز دوشنبه 
متحد و يکصدا دست از کار  طور کردند و به

ندگان در کنار پل فرديس اجتماع ران. کشيدند
و اعالم داشتند که دولت بدترين شرايط  کردند

به طور مثال، . است کردهکار را بر آنان تحميل 

مکان ھای توقف  بار چھاردر طول يک سال 
تمامی تسھيالت . اتوبوس ھا را تغيير داده است

الزم برای ادامه کار آنان را از ميان برداشته 
 نھاده ھا زيادی را بر دوش آنھزينه ھای . است

و بدين سان دستمزدھای واقعی آنان را کاھش 

رانندگان خواستار تحقق فوری . داده است
  . مطالبات خود ھستند

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١٥

 

کارگران % ٧٠بيکارسازی های وسيع و سرنوشت نامعلوم 
 مازندران

خراجی در استان کارگر ا ٢٠٠٠بيش از 
مازندران با ارسال نامه ھای متعدد به نھادھای 
دولتی به وضعيت رقت بار زندگی خود 

اينان کارگرانی ھستند که . اعتراض کرده اند
ظرف يک ماه پس از شروع سال نو از  فقط

. کارخانه ھای مختلف اخراج شده اند
بيکارسازی کارگران در مراکز مختلف کار و 

 .ن با شتاب بسيار به پيش می رودتوليد اين استا
ھمه کارگران و افراد خانواده آن ھا دچار 

حتی نماينده تشکل . وحشت و ھراس شده اند
دولتی و ضدکارگری خانه کارگر اعتراف کرده 

درصد کارگران شاغل کنونی نيز  ٧٠است که 
کار می » قراردادھای موقت«در چھارچوب 

ار می شوند و آن ھا با بيشترين فشار استثم. کنند
فردای  ھيچ تضمينی برای ادامه اشتغال حتی

اکثر کارگران استان ماه ھا . خويش ھم ندارند
از . است که ھيچ دستمزدی دريافت نکرده اند

ھمه اين ھا وحشتناک تر اين که، بنا به اقرار 

ھمان نماينده خانه کارگر استان، ميزان دستمزد 
% ۵٠درصد کارگران حتی به  ۵٠بيش از 

دستمزد مصوب شورای عالی کار نيز نمی 
 !! رسد

  ايلنا: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٣

  

 » ايسکانيوز«خبرنگار از  ۵٠اخراج 
 ۵٠» ايسکانيوز« مؤسسه خبری موسوم به 

علت اخراج اين . خبرنگار را اخراج کرده است
کارگران صرفاً اين است که سرمايه دار شرکت 

او از . بيمه آنان نيست حاضر به پرداخت حق
گزارش نام کارگران به سازمان تأمين اجتماعی 

حضور آن ھا در محل کار . خودداری می کند
در روز بازرسی نمايندگان سازمان مذکور را 
خطری برای اجبار احتمالی خويش به قبول 

پرداخت حق بيمه خبرنگاران ديده است و برای 
 ۵٠پرھيز از تحمل اين خطر يکراست ھمه 

 ۵٠از ميان اين . کارگر را اخراج کرده است
نفر به صورت تمام وقت و بقيه به  ٢٠خبرنگار 

ھمه آن ھا . طور پاره وقت کار می کرده اند
بيش از چندين سال است که در اين مؤسسه کار 

خبرگزاری ايسکانيوز . کرده و استثمار شده اند
ھمين چند وقت پيش نيز شماری از خبرنگاران 

يلی شبيه ھمين دليل باال اخراج کرده را به دال
دستمزد ماھانه خبرنگاران اخراجی و . بود

ھزار  ١٧۵ھمزنجيران شاغل باقی مانده آن ھا 
  . تومان است

  ايلنا: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٣

 

 ماهه دستمزد کارگران ريسندگی جوراب ٣تعويق 
ماه است که  ٣کارگران ريسندگی جوراب 

سرمايه دار صاحب کارخانه . دحقوق نگرفته ان
اعالم کرده است که توليد جوراب سود دلخواه 
را برای سرمايه ھای وی تضمين نمی کند و 
برای دستيابی به سودھای کالن تر مجبور است 
! کارخانه را تعطيل و کارگران را اخراج کند

کارگر بيکار شده به دنبال دريافت حکم  ٢١

افت اخراج خواستار ادامه کار و دري
سرمايه دار . دستمزدھای معوقه خود شده اند

شرکت به ھر دو خواست کارگران پاسخ رد 
او حتی حاضر به پرداخت مطالبات . داده است

کارگران دراين مدت به . ماه کارگران نيست ٣
تمامی نھادھای دولتی رجوع کرده و فرياد 

يکی از بيکارشدگان می . اعتراض سر داده اند

که ما از دولتمردان و عمال گويد تنھا پاسخی 
دولتی سرمايه دريافت کرده ايم فقط يک جمله 

  !!»برويد و به خدا توکل کنيد« : بوده است

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١٣

 

سرمايه داری ايران و يک ميليون و هشتصد هزار کودک محروم 
 از تحصيل

در باره اين که آمارھای رسمی دولت سرمايه 
ران چند درصد واقعيت ھا را بيان می داری اي

دارند فقط يک چيز بسيار روشن و بدون ابھام 

اين آمارھا ھمه جا در خدمت بدترين و . است
زشت ترين وارونه پردازی به نفع سرمايه، عليه 
توده ھای کارگر و برای تحميق و گمراه سازی 

آمارھای . ھرچه بيشتر کارگران قرار دارند
کودکان محروم از تحصيل دولتی درباره شمار 

و محکوم به کارتن خوابی و استثمار ھولناک 
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در بيغوله ھای سودسازی سرمايه نيز بدون ھيچ 
ترديد حامل حداکثر وارونه پردازی ھا و 

دولتمردان ونھادھای . مجعول بافی ھا ھستند
دولتی سرمايه تحت ھيچ شرايطی حاضر به 
و  افشای آمار واقعی شمار اين کودکان نيستند

ً تھيه چنين آماری را در دستور کار خود  اساسا
با ھمه اين ھا و پس از قبول . قرار نمی دھند

تمامی دروغ پردازی ھا و جعليات و گمراه 
سازی ھای نھادھای دولتی، بنا به گزارشات 
رسمی منتشر شده از سوی سازمان بھزيستی 

کشور در ھمين لحظه حاضر بيش از يک 
ودک خانواده ھای ميليون و ھشتصد ھزار ک

کارگری در ايران از ھر نوع امکان آموزش و 
از ميان اين . ادامه تحصيل محروم ھستند

ھزار نفر آن ھا  ۴٠٠جمعيت عظيم بيش از 
کل اين کودکان . سال قرار دارند ١۵حتی زير 

و جوانان مجبورند در بدترين شرايط، با تحمل 
 وخيم ترين شرايط کاری، باالترين فشار استثمار
سرمايه و قبول نازل ترين دستمزدھا برای 

آن ھا مجبورند به رقت . سرمايه داران کار کنند

بارترين کارھا روی آورند، مجبورند از ھر 
نوع رشد و آموزش محروم باشند، مجبورند به 
ھمه مفاسد اخالقی تن دھند، مجبورند پرپر شوند 

آنان . و از ھستی انسانی خود ساقط گردند
ل تمامی اين فجايع ھستند، زيرا محکوم به تحم

در جھنم سرمايه داری به دنيا آمده اند و محکوم 
   .به حکم اين نظام بشرستيز ھستند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١٣
 

 ماهه دستمزد کارگران توليدی فنر ۵تعويق 
ماه است که دستمزد  ۵شرکت توليدی فنر 
در اين . ت نکرده استکارگران را پرداخ

اين . کارگر استثمار می شوند ۴۵شرکت 
کارگران حتی عيدی و پاداش خويش را نيز 

ھمه گزارشات از جمله تمامی . نگرفته اند
ضد کارگری دولتی حاکی  اظھارات تشکل ھای

است که وضعيت توليد شرکت بسيار مطلوب 
سرمايه دار بيشترين سودھا را دريافت . است

بر سر برخی مسائل مربوط به او . می کند
محيط زيست و محاسبات مالی با نھادھای دولتی 

سرمايه دار در تدارک سرمايه . بگو مگو دارد
گذاری ھای انبوه تر نيز ھست و در ھمين راستا 

مصادره دستمزدھای کارگران را کمکی به 
  . تکميل سرمايه ھای مورد نياز خويش می بيند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١٣

 

 اعتراض کارگران تبريز به بيکارسازی ها
در طول ماه ھای اخير کارگران زيادی از 
واحدھای مختلف صنعتی شھر تبريز احکام 

کارخانه . اخراج دريافت کرده و بيکارشده اند
ھای متعلق به شرکت تراکتورسازی از جمله 
موتورسازان، ريخته گری، آھنگری، آناتا، 

و ساير  ، شيرين، عسل، ايدمموتوژن، سيمکات
بخش ھای ساخت و توليد و مونتاژ تراکتور ھر 

کارگر را اخراج  ٢٠٠تا  ١۵٠کدام بيش از 
سرمايه داران دولتی صاحب اين . کرده اند

اعالم کرده اند که حداقل  تراست بزرگ صنعتی
نيمی از کل کارگران ھمه کارخانه ھا بيکار 

زمان از دولت سرمايه داری ھم. خواھند شد
پرداخت حقوق ماه فروردين و ساير مطالبات 
کارگران خودداری کرده، نيروی شاغل باقی 
 مانده شرکت را در دو شيفت کاری سازمان داده
و فشار کار و شدت استثمار آنان را بسيار باال 

کارگران کارخانه ھای فوق در  .برده است
مقابل اين تھاجمات وحشيانه سرمايه دست به 

آنان خواستار تضمين اشتغال . زده اند اعتراض
خويش و بازگشت ھمزنجيران اخراجی خود 

ھمه کارگران بر اساس يک برنامه . شده اند
ريزی جمعی تصميم داشتند که مراسم روز اول 

ماه مه را به ميدان اعتراض خويش عليه اين 
اما اين تصميم کارگران با . جنايت تبديل کنند

ايه در تبريز تدارک سرکوب قھرآميز سرم
به دنبال وقوع اين حوادث کارگران . مواجه شد

اعالم کردند که دسته جمعی راھی تھران 
فرياد اعتراض خود را به  خواھند شد و در آنجا
   .خواھند رساند گوش مجلس سرمايه

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٢

 

 کارگر کشتارگاه کرمانشاه ١۵٠اخراج 
. اخراج کارگران ختم می شودھمه راه ھا به 

سرمايه داران به محض مشاھده يک لایر کاھش 
سود خويش فوری شروع به اخراج کارگران 

ھر مقدار گسترش بيکاری بالفاصله . می کنند
اين موج را در مغز ھر سرمايه دار به راه می 
اندازد که وجود لشکر عظيم بيکاران را 
ر فرصتی برای تشديد ھر چه جنايتکارانه ت

او فشار کار را . استثمار کارگران شاغل سازد
ھر چه بيشتر باال می برد و در ھمين گذر 
شروع به بيکارسازی بردگان مزدی خويش و 

بحران . افزايش شمار بيکاران در جامعه می کند
سرمايه داری کوه پيکرترين امواج بيکارسازی 

ھر کشف علمی جديد، ھر . ھا را دامن می زند
، ھر ميزان بارآوری بيشتر اختراح تکنيکی

نيروی کار، ھر مقدار درجه مھارت و تخصص 
بيشتر کارگران، ھر سطح تازه آموزش نيروی 

کار ھمه و ھمه به بيکارسازی ھای انبوه توده 
ھای کارگر منتھی می شود و طول و عرض 

ھر ميزان . لشکر بيکاران را افزايش می دھد
رقابت درون صفوف نيروی کار، بھره گيری 
جنايتکارانه سرمايه داران از اين شرايط را به 

شدت  آنان با افزايش مضاعف. دنبال می آورد
 استثمار، نياز به نيروی کار را کاھش می دھند

در . و فوج فوج کارگران را اخراج می کنند
يک کالم سرمايه داری از زمين و آسمان و در 
و ديوار و تمامی زوايای ھستی گنديده خود 

ی و گرسنگی بيکاران را توليد و بيکارساز
تا زمانی که ھدف توليد و کار، . بازتوليد می کند

سود و توليد ارزش اضافی و سرمايه ھای ھر 
چه انبوه تر است، تا زمانی که ھر پيشرفت 
علمی، ھر کشف تکنيکی، ھر رشد صنعتی، ھر 
درجه بارآوری بيشتر کار اجتماعی، ھمه و ھمه 

فی و سرمايه است و در خدمت توليد ارزش اضا
در يک کالم تا زمانی که نظام از بيخ و بن 
گنديده و انسان ستيز سرمايه داری وجود دارد، 
ھمه راه ھا به فقر و گرسنگی و فالکت و 
حقارت و ذلت و سقوط توده ھای کارگر از 
ھستی و از جمله بيکارسازی انبوه تر کارگران 

 کشتارگاه کرمانشاه در روزھای. ختم می شود
اخير فقط توانسته است تکنيک خود را اندکی 
بھبود بخشد و از ماشين ھای تازه ای برای 

اين امر بی . کشتار گاو و گوسفند استفاده کند
درنگ سالخی نيروی کار را به دنبال آورده 

کارگر اين  ١٨٠کارگر از کل  ١۵٠. است
کشتارگاه حکم بيکاری دريافت کرده و به 

  . اند نی بيکاران پيوستهجمعيت عظيم چندين ميليو

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١١
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و گاز اضافه کاری کارگران را سرمايه دار شرکت شيشه 
 پردازد نمی

شيشه و گاز ماه ھا بود که  کارگران شرکت
سرمايه . موفق به دريافت حقوق خود نمی شدند

دار کارخانه با قدرت تمام ھمه دستمزدھا را 
مقابل اعتراض کارگران مقاومت  و در مصادره
آنان . کارگران به مبارزه ادامه دادند. می کرد

چرخ توليد را از کار انداختند و مجاری توليد 
در اين ھنگام . سود و سرمايه را متوقف ساختند

او . بود که صاحب سرمايه اندکی به ھوش آمد
. مجبور شد مبارزات کارگران را جدی بگيرد

متوجه . ان را لمس کرداو قدرت عظيم کارگر
شد که توليد کنندگان واقعی تمامی سرمايه ھای 
وی و کل سرمايه ھای دنيا اين قدرت را دارند 
که سرچشمه سرمايه و سود او را يکجا خشک 

سرمايه دار دريافت که برده مزدی مطيع . کنند

و ذليل امروزی او از چنان قدرت سترگ و 
و  عظيمی برخوردار است که می تواند اس

اساس ارزش افزايی سرمايه ھای وی را درھم 
او با ھمان عقل متحجر تاريخاً عقب مانده . ريزد

طبقاتی خويش تا اين حد را فھميد و به بيان 
سرمايه دار . واقعی تر اين خطر را درک کرد

با درک اين خطر به جستجو افتاد و مجبور شد 
صاحب . دستمزدھای کارگران را پرداخت کند

رکت شيشه و گاز پس از ماه ھا کارخانه ش
تأخير و به کارگيری ھمه ترفندھا سرانجام به 

اما او . پرداخت حقوق معوقه کارگران تن داد
ھمچنان از پرداخت اضافه کاری ھای به تعويق 

اضافه کاری . افتاده کارگران خودداری می کند
از اين گذشته . در اين کارخانه اجباری است

رسنگی و بدھکاری فشار مشکالت معيشتی و گ
ھمه کارگران را مجبور می کند که اضافه 

به ھمين دليل، اضافه کاری . کاری را قبول کنند
ھا يک رکن مھم دستمزدھا و تأمين نيازھای 

سرمايه دار . معيشتی توده ھای کارگر است
ھمچنان از پرداخت اين بخش از دستمزد 

که در حال حاضر  اجتناب می کند، موضوعی
شاجرات و ستيز ميان کارگران و به محور م

  . سرمايه دار تبديل شده است

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١١

 

 زخم های دل يک کارگر در فرش باستان يزد
يک از کارگران فرش باستان يزد زخم ھای دل 
. خويش را برای يکی از خبرنگاران باز می کند

د ی گوي تم: او م يميايی ھس روح ش ه . مج از جمل
انی ھستم که مرا به جنگ فرستادند تا بجنگم، کس

دگان را  درت حکومت کنن ه ھای ق ه پاي جنگی ک
ادان  ردان را آب مستقر ساخت و کاخ قدرت دولتم

رد ودم. ک گ ب ال در جن ک س ای . ي در روزھ
رفتم رار گ يميايی ق اران ھای ش اج بمب . جنگ آم

دن  ١٨ ا ب ذرد و االن ب ی گ اريخ م ال از آن ت س
وده و  ل و فرس رش علي ه ف ار در کارخان ن بيم ت

ل  ا مث م ت ی فروش ويش را م ار خ روی ک زد ني ي
من . ھمه کارگران دنيا از اين طريق زندگی کنم

ه  اک ناشی از مسموميت ب بر اثر ضايعات ھولن
اره . سختی نفس می کشم ه ام پ ای ري واره ھ دي

ت ده اس د . ش ام روز را باي ا تم ن ھ ه اي ا ھم ب
رش اری ف ه  بارکشی کنم و به کمک يک گ ا ب ج

ر نظر . جا کنم ازان« من زي اد جانب تم» بني . ھس
رای  ازی ب ه جانب ور ب را مجب ا م ع آن ھ در واق
تن  س از برداش د و پ ود کردن درت خ دوام ق
ای  رمايه ھ از س ارگر جانب نگين ک ات س جراح

د ويش کردن تار . خ ين و کش ای م دان ھ در مي
ان  ه رقبايش ان و علي ع آن ه نف ه ب دم ک ور ش مجب

ن جسم بجنگم و امروز د ر کارخانه ھايشان با اي
عليل و فرسوده برايشان سود و سود و سرمايه 

نم ی ک د م تر تولي ای بيش وق . ھ ن از حق م
ور  ه ط ر دو ب ادگی ھ تگی و از کارافت بازنشس

تم روم ھس ل مح رارداد . کام ارچوب ق در چھ
دت  ا و ش وقی ھ ی حق نم و ب ی ک ار م ت ک موق

تثمار ا از  اس ردن ھ ار ک وع ک ن ن ه اي وط ب مرب
جمله مواھب زمينی و مائده ھای آسمانی عظيم 

وضعيت  .ھستند که مرا در خود غرق ساخته اند
اک و  د درن يش از ح ارم ب رايط ک دگی و ش زن

رده . غيرقابل تحمل است ه تالش ک ن زمين در اي
درت و  وش صاحبان ق ه گ ود را ب اد خ ا فري ام ت

انم رمايه برس ؤالن و . زور و س ه مس رای ھم ب
ا ھر کس ديگر دولتمردان از خام نه ای گرفته ت
ته ام ه نوش رمايه دار و . نام يچ س وش ھ ا گ ام

ا نيست ن فريادھ نيدن اي ه ش . دولتمردی حاضر ب
يش از  ار دارم ١٨ب ابقه ک ال س دن . س ن ب ا اي ب

اه  ون درم رده ام و اکن ار ک عليل اين ھمه سال ک
رم ٢۶٧فقط  اه . ھزار تومان حقوق می گي ھر م
قساط بدھکاری ھای ھزار تومان بايد ا ٢٨٠فقط 

ده مجروح . خود را بپردازم ه آسيب دي با اين ري
دگی  د زن ه مانن ين دخم ر زم مجبورم در يک زي

ن  نفس را از م ان ت وده آن امک ه فضای آل نم ک ک
د ه  .سلب می کن ه ب د ک پزشکان مرتب می گوين

خاطر ضايعات گسترده ريه ھايم بايد از اکسيژن 
ا. مضنوعی استفاده کنم ی يک  اما در شھر م حت

ه . بيمارستان ھم موجود ندارد يم ک تازه فرض کن
ه . خود را به بيمارستانی برسانم با دستمزد ماھان

ه دارو  ٢۶٧ وانم ھزين ھزار تومان چگونه می ت
نوعی را  يژن مص ارج اکس ان و مخ و درم

نم ال است. پرداخت ک ار مح ن ک ردان . اي دولتم
ارگران را  ا ک د م وقتی قدرتشان به خطر می افت

وقتی می خواھند بر رقبای . جنگ می فرستندبه 
د ا می آين د سراغ م ه کنن ا . انتخاباتی خود غلب م

برای آنان فقط و فقط ماشين توليد سود و بردگان 
تيم درت ھس دار ق ل . پاس ع را تحم ن وض ا اي ام

در ھمين روز جھانی کارگر فرياد . نخواھيم کرد
مبارزه می کنيم و می کوشيم تا حقوق . می کشيم

يمخود رون بکش ا بي وم آن ھ ان را از حلق ا . م م
ی  ه م ان ادام ه پيکارم ن وضع ب ر اي رای تغيي ب

  .دھيم

  ) نقل به مضمون ( آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١١
 

 حمله خشمگين کارگران به ساختمان فرمانداری اراک
واگن «و » آذرآب« کارگران کارخانه ھای 

 و چندين شرکت خصوصی ديگر مدت» پارس
ھاست که برای گرفتن حقوق معوقه و تحميل 
. مطالبات خود بر سرمايه داران مبارزه می کنند

صاحبان کارخانه ھا در مقابل اين اعتراضات 
مقاومت می کنند و با سرسختی تمام از قبول 

کارگران . خواسته ھای کارگران سر می پيچند
اين کارخانه ھا در ھمين راستا در صبح روز 

ارديبھشت بر اساس برنامه ريزی  دھم پنج شنبه
بيش از . جمعی قبلی در شھر اجتماع کردند

کارگر در مقابل ساختمان فرماندازی  ۵٠٠
آنان پس از تشکيل . اراک دورھم جمع شدند

. اجتماع شروع به سر دادن شعار کردند
کارگران فريادکشان، عاصی و خشمگين به 
ساختمان فرمانداری حمله ور شدند و اين نھاد 

آنان اعالم . دولتی سرمايه را سنگباران کردند
کردند که اين سنگباران حالت نمادين دارد و 
فقط ھشداری به سرمايه داران در مورد آمادگی 
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. ما برای گسترش و تداوم مبارزه عليه آنان است
کارگران تأکيد کردند که در ھفته جاری اشکال 

ديگری از مبارزه را برای گرفتن مطالبات خود 
  .از خواھند کردآغ

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١١

 

 سرکوب و دستگيری گسترده فعاالن کارگری در پارک الله تهران
امروز در جريان برگزاری مراسم اول ماه مه در پارک الله تھران، شمار 
زيادی از فعاالن کارگری سخت مورد حمله و ضرب و شتم قرارگرفتند و 

کميته برگزاری مراسم اول ماه مه «اطالعيه ای که  بنابر. بازداشت شدند
در اين مورد منتشرکرده است، بالفاصله پس از شروع اين مراسم در » ٨٨

بعدازظھر نيروھای امنيتی و انتظامی به شرکت کنندگان در مراسم  ٥ساعت 
حمله کردند و بسياری از آنان را با باتوم و شوک الکتريکی مورد ھجوم 

وبگران ضمن محاصره افراد شرکت کننده در مراسم به سرک. قراردادند
صورت چندنفره آنان را با فحش و کتک و ضربات پياپی مشت و لگد و باتوم 

پليس ھمچنين در محل برگزاری مراسم گاز . بازداشت کردند و با خود بردند
براساس اطالعيه مذکور، در . سرفه آور و سوزاننده چشم پخش کرده است

نفر دستگيرشده اند که ھم اکنون  ١٥٠وب وحشيانه بيش از جريان اين سرک
  .در محل ھای نامعلوم در بازداشت به سر می برند

ما برگزاری مراسم روز جھانی کارگر را حق مسلم و بی چون و چرای 
کارگران می دانيم، سرکوب و دستگيری فعاالن کارگری را محکوم می کنيم 

 . دستگيرشدگان ھستيمو خواھان آزادی بی قيد و شرط تمامی 

 ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری کميته
 ١٣٨٨اول ماه مه 

 

 کارگر آن اخراج شدند ٨٠بيمارستان اميد تعطيل و 
بيمارستان اميد در خيابان نوفل لوشاتوی تھران 

کارگر بھيار و پرستار را  ٨٠قرار دارد و 
سرمايه دار صاحب بيمارستان . استثمار می کند
 ٨٠ای اخير حکم اخراج ھر درھمين روزھ

بر اساس . کارگر را صادر کرده است
گزارشات روزنامه ھای رسمی، سرمايه دار 
خصوصی مالک بيمارستان با پروانه حقوقی 

بيمارستان ديگری را  تأسيس اين مرکز درمانی

نيز در خيابان شاھين شمالی واقع در منطقه 
او به لحاظ اداره . جنت آباد داير ساخته است

ور اداری سرمايه گذاری ھا و سوداندوزی ام
ھای خويش موفق به جلب رضايت دولتمردان 

اين امر تصميم وی به تعطيل . نشده است
کارگر را به دنبال  ٨٠بيمارستان اميد و اخراج 

ھمه قرائن و شواھد حاکی است که . داشته است
سرمايه گذاری دوم سرمايه دار و تأسيس 

به . آورتر بوده استبيمارستان دوم برای او سود
ھمين دليل پس از بن بست محاسبات کاسبکارانه 
خود با عوامل دولتی سرمايه تصميم به تعطيل 

کارگر را اخراج  ٨٠بيمارستان نخست گرفته و 
  . کرده است
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 )٢(شرايط زندگی و کار کارگران کوره های آجرپزی 
در باره شرايط کار و زندگی کارگران کوره دو روز پيش نکاتی را تيتروار 

آنچه در اينجا می آيد ادامه ھمان گزارش قبلی و بيان . ھای آجرپزی نوشتيم 
به ھمين دليل، اين موارد را از  .نکته پيشين است ١٧مواردی ديگر در تکميل 

  . شروع می کنيم ١٨ شماره

خانواده اعم از زن و کار در کوره پزخانه ھا خانوادگی است و کليه افراد ھر  .١٨
شوھر و فرزندان ھمدوش ھم شاق ترين کارھا را انجام می دھند و ھولناک 

 .ترين فشار استثمار را تحمل می کنند

زنان تا آخرين روزھای بارداری کار می کنند و بالفاصله پس از زايمان نيز  .١٩
 . کار را از سر می گيرند

به دنيا می آورند که  زنان بچه ھای خود را در ھمان آلونک ھای نموری .٢٠
نوزادان در ھمين زباله دانی ھا . ماالمال از عفونت و انواع ميکرب ھا است

 .نگه داری می شوند و رشد می کنند و پرورش داده می شوند

  .بچه ھا از دو سالگی در چرخه کار قرار می گيرند .٢١

زن ھا و کودکان خردسال مثل ھمسران و پدران و مادران کارگر خويش   .٢٢
بعد از نصف شب کار را شروع کنند و يکراست تا ساعت  ٣جبورند ساعت م
شيفت دوم کاری اين زنان و کودکان بالفاصله نيم ساعت . صبح ادامه دھند ٨

شب طول می  ٨پس از صرف لقمه ای نان خالی صبحانه آغاز می شود و تا 
ساعت آن ھم در  ١٧روزانه کار اين کارگران زن و کودک عمالً . کشد
 . ترين و کشنده ترين شرايط استبد

حقوق . زنان حتی لياقت گرفتن بھای بسيار نازل نيروی کار خود را ھم ندارند .٢٣
ماھانه اين زنان به خود آنان داده نمی شود بلکه به ھمسران کارگر آن ھا 

 . پرداخت می شود

ساعت کار روزانه آن چنان به گل و خاک  ١٧زنان و مردان کارگر در طول  .٢۴
غبار و مصالح کار آلوده می شوند که حتی تشخيص زن و مرد بودن  و گرد و

 . آن ھا بسيار دشوار است

ھيچ چيزی به نام آشپزخانه و حمام در محل سکونت و کار کارگران وجود  .٢۵
درگذشته دور در برخی کوره پزخانه ھا چنين چيزھايی يافت می شده . ندارد

ھمان . ی باقی نمانده استاما ديرزمانی است که ھيچ اثری از چنين اماکن
نفر در آن سکونت دارند ھم خوابگاه، ھم آشپزخانه و  ١٢اتاقک محقری که 

در يک کالم، اين اتاقک کل طول و عرض . ھم محل تولد نوزادان است 
 . دنيای زندگی اين کارگران است

ھيچ وسيله نقليه و ھيچ راننده ای برای رساندن بيماران در حال مرگ يا   .٢۶
کارگرانی . گان کوره پزخانه ھا به يک مرکز درمانی وجود نداردآسيب ديد

که دچار سانحه حين کار يا بيماری ھای مرگبار يا عارضه ھای ناگھانی 
کشنده می شوند بايد با ھمان حالت و بدون ھيچ نوع کمکی خود را به حاشيه 
جاده ھای اطراف برسانند تا اگر به طور تصادفی مورد ترحم رانندگان 

 . روھای شخصی يا باری قرار گيرند به بيمارستان منتقل شوندخود
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کارگر زندگی می کنند فاقد  ١٢اتاقک نمور سياه چال گونه ای که در آن گاه  .٢٧
اين اتاقک ھا فقط سقف و ديوار دارند و کارگران مجبورند به جای . در است

 . در از يک تکه پارچه استفاده کنند

و می ريزد و کارگران مجبورند خودشان برخی اوقات سقف اين دخمه ھا فر .٢٨
 .با پوشال يا چيز ديگری آن را بپوشانند

ً ھيچ است .٢٩ اتاق ھا فقط اصطبل ھای . وسايل زندگی درون اين اتاقک ھا واقعا
يک منقل و مقداری ھيزم که کارگران خودشان . کوچک پر از ميکرب ھستند

 . جمع می کنند تنھا وسيله گرم کردن آن ھا است

حتی برای اين سياھچال ھا مجبورند به کارفرمايان کرايه پرداخت  کارگران .٣٠
کنند و بخشی از دستمزد ماھانه آنان به عنوان اجاره ھمين دخمه ھا کسر می 

 .شود

 . ھيچ مدرسه ای در نزديکی اين کوره پزخانه ھا وجود ندارد .٣١

. دستمزد کارگران بر اساس ھر ھزار خشتی که توليد می کنند تعيين می شود .٣٢
   .ھزار تومان دستمزد به کارگران داده می شود ٩خشت،  ١٠٠٠در قبال ھر 

  دويچه وله : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٩

  

در  فوران سود سرمايه داران و کاهش دستمزد کارگران
 دانمارک 

بحران جاری سرمايه داری کشور دانمارک را 
نيز ھمچون ھمه ممالک دنيا در گرداب خود 

نجا نيز سرمايه داران در اي. غرق ساخته است
مثل ھر نقطه ديگر، کل بار بحران را يکراست 
بر زندگی کارگران سرشکن کرده اند و ھر 

بر اساس آمارھا . روز بيشتر سرشکن می کنند
کارگر کار خود را از دست می  ١٠٠٠ھر ھفته 

دھند و آنان که ھنوز کار می کنند مرتباً تھديد به 
  .کاھش دستمزد خويش می شوند

ين نتايج مذاکرات محلی ميان اتحاديه ھای اول
کارگری و کارفرمايی نشان می دھد که ھيچ 
سخنی از افزايش ساالنه دستمزدھا در ميان 

. مشکل البته به اينجا ختم نمی شود. نخواھد بود
ھمه جا سخن از کاھش دستمزدھای موجود 

اين کاھش البته فقط کاھش اسمی دستمزد . است
ت که مرز تھاجم و تعرض واقعيت اين اس .است

بسيار فراتر از اين  سرمايه به معيشت کارگران

گرانی وحشت آور نيازھای اوليه و . است
اساسی زندگی در ماه ھای اخير به صورت 
بسيار فاحشی سطح دستمزدھا را به طور واقعی 

  . نيز کاھش داده است

در مقابل سقوط ھر چه پرشتاب تر دستمزدھا و 
رفاھی و اجتماعی کارگران  امکانات زيستی و

کفه سرمايه اندوزی ھا و سودھای سرمايه 
به  داران حتی در ھمين روزھای حدت بحران
طی . طور مستمر درحال سنگين شدن است

ھمين يک سال اخير مديران بزرگ ترين 
 ۴٠٠شرکت بورس دانمارک به طور متوسط 

ھزار کرون  ۵٨٠ھزار کرون دانمارک معادل 
يکی از . ق دريافت کرده اندسوئد اضافه حقو

شرکت ھايی که بيشترين اضافه حقوق را به 
مديران خود داده است شرکت کشتی رانی شمال 

اين شرکت حقوق روسای خود را بيش از . است
 ٢٢ميليون کرون دانمارک و نزديک به  ١۵

ھمين . ميليون کرون سوئد باال برده است 
درصد کل کارگران  ١۵شرکت ھمزمان اخراج 

. ود را دستور کار روز خود ساخته استخ
بزرگ ترين شرکت کشتی رانی دانمارک بنام 

Rederiet AP …  نفر  ۴۵٠٠طی سال اخير
از کارکنان خود را اخراج کرده و ھمزمان يک 
ميليون کرون به عنوان پاداش بين مديران خود 

  . تقسيم کرده است

اتحاديه ھای کارگری دانمارک مانند اتحاديه 
گری ساير کشور ھای سرمايه داری ھای کار

اروپا و ساير نقاط ديگر جھان در برنامه ريزی 
اخراج ھا و کاھش دستمزد ھای کارگران تا 
کنون کمال ھمکاری را با صاحبان سرمايۀ اين 

  . کشور و دولت آن ھا به عمل آورده اند

  ٢٠٠٩مه 
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ه ای طبقه کارگر ايرانمنشور مطالبات پاي
ده  اق مرگ و نيستی ران 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 اعم

تيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی د ابقه ھس ان . يگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. ه را تدبير نيستتحميل کرده است و خودکرد
  .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 . کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که 
د جست ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگ. علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک ر پيداست ک

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

ه سطحبه معنای مطالبات عمومی کل کارگران ا متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  يران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ھا به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل ھجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا  نفس طرح. مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای. به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د  .داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند برای سرمايه که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند  بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش. که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند نظم سرمايه را به چالش می کش

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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

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

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . يد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان با - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .ستمزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايد ازحداقل د. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و  - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .استفاده شوداز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان  -  
   .دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھد -  

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . بايد رايگان شودحمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه  -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . ان از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدواج يا جدايی ھمسر -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
ير در محل با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگ -  
   .ی کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شودھا
، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخوردار باشند
 .ه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد ھرگون -١٨

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

١٣٨٨اول ماه مه سال 
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  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  
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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  
 

س با ما نامه الکترونيکی برای تما
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 
در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 

توانيد در ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می
  .ذف نام خود از فھرست مشترکين شويدقسمت خواھان ح


