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 !انتخاب بين بد و بدتر
 )٢ -به مناسبت انتخابات ( 

اين راھکاری است که در طول ! »ازميان بد و بدتر بايد بد را انتخاب کرد«
بی شک، زمينه . موعظه شده است ساليان دراز در گوش توده ھای کارگر

بقه کارگر به علت اصلی پيدايش چنين راھکاری ناتوانی و درماندگی ط
اين ناتوانی . محروم بودن از افق و ملزومات مبارزه عليه سرمايه داری است

و درماندگی باعث می شود که کارگران از دست يک بخش از طبقه سرمايه 
بر . پناه ببرند) » بد«بخش ( به بخش ديگری از آن ) » ربدت«بخش ( دار 

ايه دار و اصالح طلبان درون چنين زمينه ای است که گرايشاتی از طبقه سرم
و حاشيه جنبش کارگری اين راھکار را فرموله و تئوريزه می کنند و به فعال 

ببينيم که واقعيت اين راھکار چيست، اين . ترين مبلغان آن تبديل می شوند
جريانات چه درکی از آن دارند، از طرح آن چه انتظاراتی را دنبال می کنند 

  .ر را برای چه می خواھندو گزينه بد در مقابل بدت

ندارد، و » خوب« ھيچ معنايی جز حذف انتخاب » بدتر«و » بد«انتخاب بين 
انتخاب خوب ھم چيزی جز رھايی انسان از شر تمام مصائب ناشی از نظام 

بنابراين، عصاره واقعی استدالل ھای مبلغان انتخاب بين . سرمايه داری نيست
ای جز تن دادن به نظام سرمايه داری بد و بدتر اين است که انسان چاره 

ھمه چيز در . نظام سرمايه داری منزلگاه آخر ھستی انسان است. ندارد
اگر رفاھی . چھارديواری ھمين منزلگاه است که می تواند باال و پايين شود

اگر بحث آزادی و زندگی بھتر انسان ھا . قابل دستيابی است در ھمين جا است
رھايی از نابرابری را . دوده ھمين نظام جستجو شوددر ميان است بايد در مح

در يک کالم، سرنوشت انسان جز در چھارچوب . در ھمين جا بايد دنبال کرد
برای کشف خوبی ھا و تغيير بدی ھا بايد در . سرمايه داری رقم نمی خورد
بايد . بايد شرايطی را با شرايط ديگر عوض کرد. درون اين نظام تالش کرد

دست آوردن امکانات بيشتر و روزگار بھتر به وضعيت موجود تن  به اميد به
چيزی که در . داد و باالخره بايد ھمواره ميان بد و بدتر اولی را انتخاب کرد

اينجا به طور کامل غايب است لزوم مبارزه برای از جای کندن بنای ھستی 
ر موجود است، و درست به ھمين دليل کل ظرفيت و توان طبقه ای که قرا

است دست به کار اين تغيير و از جای کندن باشد به صورت بسيار بيرحمانه 
تا جايی که به گرايش ھای آشکار و . ای از صفحه محاسبات پاک می شود

رسمی مدافع نظام بردگی مزدی در لباس ليبرال و سوسيال دموکرات و 
. طرفدار حقوق بشر و نوع اين ھا مربوط می شود تکليف بحث روشن است

رار نيست اين جريان ھا به چيزی فراتر از نظام بردگی مزدی فکر کنند و ق
قرار نيست که آنان ھيچ دريچه ای را بر روی ھيچ نوع مبارزه و اعمال 

سخن بيشتر از گرايش ھا و . قدرت عليه شالوده ھای ھستی اين نظام بازکنند
. ھستند جريان ھايی است که مدعی تغيير نظم اجتماعی مسلط جامعه و جھان

اين ھا مجبورند که انتخاب بين بد و بدتر را به طور معمول با نوعی آرايش 
ظاھری ھمراه سازند و چنين وانمود کنند که گويا در محاسبات خود، به 
مبارزه برای تغيير عينيت موجود و نقش قدرت طبقه دگرگون کننده نيز بی 

رف ھای خويش دست اين گرايش ھا به ھمين دليل در توجيه ح. توجه نيستند
می گويند بد را . به کار بافتن انبوه استدالل ھای بی پايه و بی مايه می شوند

انتخاب می کنند تا خطر بدتر را برای مدتی از سر توده ھای کارگر و 
از خموشی کامل بارقه ھای آزادی در جامعه جلوگيری به . فرودست رفع کنند

شيدن انسان ھا و اعتراض آنان از بسته شدن کامل راه نفس ک. عمل آورند
از تھاجم فاشيستی و نابودساز گرايش بدتر به تمامی . ممانعت نمايند

دستاوردھای مبارزات گذشته توده ھای کارگر جلوگيری کنند و برای تمديد 
مدافعان گزينه بد در . قوا و تدارک مبارزه بيشتر کارگران فرصت بخرند

ت به طور معمول بسيار طلبکار ھم می مقابل بدتر با پيش کشيدن اين توجيھا
شوند و اينجا و آنجا مخالفان اين راھکار را متھم می کنند که گويا چشمان 

خطر سھمگين بدتر را برای زندگی انسان ھا . خود را بر واقعيت ھا می بندند

درک نمی کنند و بدين سان آتش بيار معرکه بدتر برای تاخت و تاز گسترده 
با سردادن شعارھای . شتی کارگران و فرودستان می شوندتر عليه حداقل معي

نامتناسب با اوضاع روز و عجز از تحليل درست شرايط حتی به روند 
مبارزات کارگران لطمه می زنند و توان موجود پيکار آنان را در معرض 

طراحان و حاميان . تھاجم نيروھای ارتجاعی و راست افراطی قرار می دھند
اما در اين ميان . در مقابل بدتر اين گونه استدالل می کنند راھکار انتخاب بد

را از بيخ و بن فراموش می کنند و آن اين که به !! ذکر يک نکته بسيار ناقابل
راستی اينان دفع تھاجمات بدتر از طريق تن دادن به تعرضات بد را برای چه 

دريچه  برای اين که جز تالش در چھارچوب سرمايه داری ھيچ :می خواھند 
ای به سوی حيات وجود ندارد، ھمه راه ھا به اين نظام ختم می شود و تحمل 
جھنم سرمايه داری سرنوشت محتوم بشر است؟ يا برای اين که، برعکس، 
جنگ عليه موجوديت بردگی مزدی اجتناب ناپذير است و در تدارک فرصت 

 ً بد را تحمل کرد  برای تمرکز قوا و يافتن ساز و کار مؤثرتر پيکار بايد عجالتا
تا شر بدتر را از سر جنبش ضدسرمايه داری توده ھای کارگر کوتاه کرد و 

پاسخ مدافعان ترجيح بد بر  در ھمين راستا اين جنبش را گامی به پيش برد؟
به اين دليل کامالً مشخص و روشن که . بدتر به طور قطع حالت نخست است

به پيکار ضدسرمايه  ه اند، ھيچ گاهاينان ھيچ گاه با سرمايه داری مبارزه نکرد
جز اصالحات بديل ديگری را  داری طبقه کارگر پای بند نبوده اند و ھيچ گاه

اگر کسی يا جريانی در تدارک اغتنام . درمقابل نظام سرمايه داری نگذاشته اند
فرصت برای کمک به تقويت مبارزات توده ھای کارگر عليه استثمار سرمايه 

گی و فقر و ديکتاتوری و توحش اين نظام باشد چنين داری و عليه گرسن
تمام رويکردھا و . مبارزه ای فبل از ھرچيز بايد دستور کار زندگی او باشد

اقشار و گروه ھايی که مبارزه با سرمايه داری در دستور کار زندگی شان 
البته با  - نيست انتخاب بد در مقابل بدتر را برای استمرار وضعيت موجود 

  . می خواھند -تی به سود خويش تغييرا

در ھمين جا الزم است پرانتزی باز کنيم و به جار و جنجال ھای پرطمطراق 
احزاب و جريان ھای طيف اصالح طلبان چپ حاشيه و درون جنبش کارگری 
در مورد مخالفت با راھکار گزينش بد در مقابل بدتر يا تحريم انتخابات نيز 

ه رغم مخالفت شديد با اين راھکار به طور رفرميست ھای چپ ب. اشاره کنيم
دليل واقعی اثبات اين مدعا درست ھمان بيگانگی . کامل با آن ھمساز ھستند

اين طيف نسبت به مبارزه ضدسرمايه داری توده ھای کارگر و بديل سازی 
ھای گوناگون سنديکاليستی و حزب بازی ھای فرقه ای آنان در برابر 

ار و آگاھانه جنبش ضد سرمايه داری کارگران ملزومات سازمانيابی افق د
است، موضوعی که ما به اندازه کافی در جاھای ديگر به آن پرداخته ايم و در 
اينجا فقط به اين اشاره اکتفا می کنيم که مخالفت جنجالی اجزای اين طيف با 
ً رويه ديگری از توافق گرايش ھای  راھکار گزينش بد در مقابل بدتر اتفاقا

فرق مھم اين دو در آن است . و سوسيال دموکرات با اين راھکار است ليبرال
دنبال می کنند، در  انتخاباتکه اولی ھا تغيير حاکميت سياسی را از طريق 

يک دولت و استقرار دولتی  سرنگونیحالی که دومی ھا ھمين ھدف را با 
نند، اولی ھا به طور عريان از سرمايه داری دفاع می ک .ديگر پی می گيرند

در حالی که دومی ھا نابودی شکل خاصی از نظام بردگی مزدی را نابودی 
. کل سرمايه داری و استقرار جامعه بدون استثمار و طبقات نام می نھند

مخالفت طيف رفرميسم چپ با گزينش تاکتيکی بد درمقابل بدتر در ھمين 
اين مخالفت بر نوعی سرنگونی طلبی . چھارچوب معنی پيدا می کند

راطبقاتی مبتنی است و از اين لحاظ فاقد ھر گونه بار طبقاتی کارگری و ف
  . ضدسرمايه داری است

گفتيم که تاکتيک انتخاب بد در مقابل بدتر . به رشته اصلی صحبت بازگرديم
در ھر حال يک راھکار کامالً شناخته شده و عريان برای قبول ابدی بردگی 
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اما . راه حل ادامه حيات انسان است مزدی و پذيرش اين نظام به عنوان تنھا
يک سؤال بسيار اساسی در اينجا آن است که آيا واقعاً توسل به اين راھکار با 
ھمه اين خصوصيات به ھر حال ھيچ روزنه ای به سوی ھيچ بھبودی در 
زندگی توده ھای کارگر پديد می آورد؟ آيا واقعاً آن چنان که عده ای می گويند 

رجيح بد به بدتر وضعيت بھتری را جايگزين وضعيت می توان از طريق ت
رقت بار کنونی کرد؟ يک نگاه کوتاه و درعين حال عميق به کل تاريخ حيات 

کف دست ما  طبقه کارگر بين المللی پاسخ اين سؤال را بسيار صريح و شفاف
در اين زمينه بايد مقداری . اين پاسخ به طور کامل منفی است. می گذارد

. زيرا تمرکز اصلی بحث کنونی ما درست روی ھمين نکته استتوضيح داد، 
وقتی از انتخاب بد درمقابل بدتر صحبت می کنيم بايد بدانيم که داريم از 

و تسلط اين رابطه  رابطه سرمايهبرای استمرار » بد« انتخاب راه حل ھای 
در رويکرد رفرميست ھا . بر ھست و نيست زندگی خويش حرف می زنيم

 آدم ھای بدگونه مطرح می شود که گويا مسئله بر سر انتخاب  مسئله اين
اينان سرمايه دار و دولتمردان سرمايه داری را  .است آدم ھای بدتردرمقابل 

از رابطه سرمايه جدا می کنند و اين چيزی جز وارونه پردازی و عوام فريبی 
است سرمايه دار سرمايه ای است که شخصيت آدميزاد به خود گرفته . نيست

 و دولت و دولتمردان سرمايه داری مجموعه نھادھا، مؤسسات و کسانی ھستند
که چگونگی برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و تحميل شيوه توليد سرمايه 

وقتی از گرايشات بد و بدتر درون . داری بر ما کارگران را به عھده دارند
ظام صحبت می شود طبقه سرمايه دار و دولتيان و حکام و نمايندگان اين ن

تمام بحث بر سر راه حل ھا و برنامه ريزی ھای اين بدھا و بدترھا برای 
به عبارت ديگر، مستقل از اين که اين . تحميل مناسبات کارمزدی بر ما است

آدم ھا دلسوز ما ھستند يا نه، خواستار سيربودن شکم ما ھستند يا نه، رفاه 
اشت و درمان بھتر ما و آموزش اجتماعی ما، بھبود وضع معيشتی ما، بھد

مدرن تر و پيشرفته تر ما را می خواھند يا نه، آنان دقيقا به اين علت که تبلور 
و تجسم رابطه سرمايه ھستند چاره ای ندارند جز اين که عمال درخدمت 
سودآوری بيشتر سرمايه و استحکام ديرپاتر نظام بردگی مزدی و بدين سان 

بديھی است که وقتی تمام . بيش از پيش ما باشندفقر و گرسنگی و سيه روزی 
 دعوای بين بدھا و بدترھا در چگونگی اعمال رابطه سرمايه بر ما خالصه

شود، انتخاب بد درمقابل بدتر نمی تواند ھيچ مشکلی را از زندگی ما را حل 
زيرا ما کارگران ھرچه می کشيم از دست خود رابطه سرمايه است، . کند

بدھا و ھم بدترھا ھردو در حفظ آن متحد و متفق القول  ھمان چيزی که ھم
ً چرا اينان بد يا بدترند. ھستند اگر . لحظه ای به اين فکر کنيم که اساسا

سرچشمه واقعی اين بد و بدتر بودن را نه ذات آدميان بلکه مصالح و 
ملزومات ارزش افزايی سرمايه يعنی استثمار ھر چه ھولناک تر ما توسط 

نيم آنگاه روشن می شود که بخش ھای مختلف سرمايه داران و سرمايه بدا
دولت و نھادھای دولتی و دولتمردان آن ھا، قطع نظر کامل از بد و 
بدتربودنشان، قرار است جوابگوی شدت ھر چه بيشتر استثمار و بی حقوقی 
ما و قربانی ساختن بيش ار پيش معيشت ما در آستان سوداندوزی انبوه تر 

اختالف فقط و فقط در چگونه سر بريدن و قربانی ساختن ما . باشندسرمايه ھا 
آيا اين کار با علم و کتل اصالحات و دموکراسی و حقوق مدنی و : است 

گفتگوی تمدن ھا صورت گيرد، يا با جار و جنجال اصول گرايی و 
آمريکاستيزی و تبديل شدن به قدرت ھسته ای؟ به شواھد بسيار زنده ای که 

ھر کدام . مين چند دھه در جامعه خودمان تجربه کرده ايم نگاه کنيمدر طول ھ
سال اخير به ويژه از زمان ھاشمی رفسنجانی به اين سو  ٣٠از دولت ھای 

يکی خود را . برای خود اسم و رسم و علم و کتلی داشته اند
خواند و سومی که » اصالح طلب«ناميد، ديگری خود را  »سردارسازندگی«

آوردن «و »عدالت و مھرورزی«ندار قدرت سرمايه است پرچم تا امروز سکا
آيا در کارگرستيزی، در تشديد ھر . را بلند کرد» پول نفت بر سر سفره مردم

چه سبعانه تر استثمار کارگران توسط سرمايه، در گسترش گرسنگی و فقر، 
در ميزان خيابانی شدن کودکان، در شدت اجبار زنان به تن فروشی زير فشار 

سنگی ميان اين دولت ھا ھيچ تفاوتی وجود داشته است؟ آيا بيکارسازی ھا گر

در دوره يکی کمتر و در دوره ديگری بيشتر بوده است؟ مگر نه اين بود که 
ارسازی ھای خانمانسوز به سياست بيک» اصالح طلب«در دوران خاتمی 

م خصوصی سازی سرمايه ھا ادامه يافت؟ مگر پيش از وی علت تداو
 ۵کارگران کارخانه ھای دارای کمتر از » سردارسازندگی«نی رفسنجا

» قانون کار«کارگر را حتی از شمول ھمين  ١٠کمتر از  کارگر و سپس
ھولناک ترين اشکال » سازندگی«ضدکارگری خارج نساخت و زير لوای 

تشديد سالخی کارگران و بيکارسازی ھای گسترده را پياده نکرد؟ مگر قبل 
جز به زيان کارگران کاری انجام داد؟ و مگر احمدی نژاد، از اين ھا موسوی 

آيا ھيچ کارگر دارای  آخرين آن ھا، تسمه از گرده کارگران نکشيده است؟
ً گزينه بد و بدتر در اين ميان  حداقل عقل سليمی می تواند ادعا کند که واقعا
موضوعيت داشته است؟ آيا جز اين است که ھمه اين ھا، ھمه دولتمردان 

مايه، ھر نوع دولت و برنامه ريزی نظم سياسی و اجتماعی و اقتصادی سر
و  سرمايه داری و در يک کالم ھر آنچه مربوط به سرمايه است ھمه بدترين

سال و پيش از آن ديده ايم و آنچه  ٣٠جنايت بارترين ھستند؟ آيا آنچه در اين 
روی ما  در سراسر جھان سرمايه داری می بينيم چيزی جز اين را در پيش

  قرار می دھد؟

در برخی جاھا . شايد گفته شود که ھمه جای جھان موجود مثل ايران نيست
ً بدھا با بدترھا برای زندگی توده ھای کارگر فرق دار شايد استدالل . دنواقعا

شود که مثالً برخی احزاب طبقه سرمايه دار در اروپا برنامه ھايی متفاوت با 
طبقه کارگر با گزينش بد در مقابل بدتر پاره  احزاب ديگر اين طبقه دارند و

. ای تھاجمات را عليه شرايط کار و معيشت خود دفع می کند يا تقليل می دھد
يک چيز را بايد به . چنين برداشتی توھم محض و از بيخ و بن نادرست است

عنوان شالوده ھر نگاه و داوری و تصميم و گزينش خود در نظر بگيريم و آن 
جز قدرت متحد و سازمان يافته آگاه طبقاتی ما ھيچ چيز ديگری  اين است که

نمی تواند حق و حقوق و بھبود وضع معيشت را در ھيچ کجای جھان سرمايه 
در ھيچ نقطه ای از دنيا با گزينش بد در مقابل . داری برای ما تضمين کند

مشکل . بدتر ھيچ گرھی از دنيای معضالت توده ھای کارگر باز نشده است
شا در ھمه جا اعمال قدرت متحد طبقاتی عليه سرمايه بوده است و ھر سطح گ

از بھبود شرايط کار و زندگی و رفاه اجتماعی يا حقوق مدنی و آزادی ھای 
سياسی صرفاً برايند فشار قدرت طبقه ما بر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه 

ً در ھر کجا به گزينه بد در مقابل بدتر آو. داری بوده است  يخته ايم صرفا
قدرت پيکار طبقاتی خود را کفن و دفن کرده ايم و راه اعمال فشار عليه 

افتادن به . سرمايه و تحميل مطالبات خود بر نظام بردگی مزدی را بسته ايم
ورطه گزينش ميان بد و بدتر فقط فرصتی است که ما به کل طبقه سرمايه دار 

ين نظام را از خطر مبارزات ما در و حاکمان نظام سرمايه داری می دھيم تا ا
ما با اين کار کل قدرت تعيين کننده و سرنوشت ساز طبقه . امان نگه دارند

خويش را در گورستان تسليم به مناسبات بردگی مزدی دفن می کنيم و با دفن 
اين قدرت راه را برای جنايتکارانه ترين تعرضات سرمايه به آخرين دار و 

بايد بندھای توھم به . ھای آتی خود بازتر می کنيم ندار معيشتی خود و نسل
بايد حول . اين نوع باورھای اسارت آور را از دست و پای خود باز کنيم

. منشور مطالبات پايه ای ضدسرمايه داری طبقه خويش متحد و متشکل شويم
بايد با قدرت شوراھای خود عليه سرمايه . بايد خود را شورايی سازمان دھيم

بلکه فقط و فقط با پيمودن » بد«نه با پناه بردن به » بدتر« خطر . يممبارزه کن
 . اين راه دفع می شود

کارگران، به جای انتخاب بد درمقابل بدتر، عليه 
  !سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨خرداد  ١٣
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 :گزينه سوم کارگر سوئدی

 د کاهش زمان کار بدون کاهش دستمز
بحران ھمچنان با تمامی فشار ويرانگر خود به 
پيش می تازد و صاحبان تراست ھای عظيم 
صنعتی و مالی دست در دست سرمايه داران 
صدرنشين اتحاديه ھای کارگری با فراغ بال و 
آسايش خيال اين فشار ويرانگر را از شريان 
حيات سرمايه دور می کنند و روی معيشت 

. سرشکن می سازند مصدوم توده ھای کارگر
دستمزدھا ھمراه با تنزل ساعات % ٢٠کاھش 

کار کارگران به صورت سالحی بسيار کارآمد 
در وسيع ترين سطح به قلب زندگی کارگران در 
سراسر جامعه سوئد شليک می شود و جوخه 
محافظ سرمايه مرکب از مديران تراست ھا و 
ديوان ساالری اتحاديه ای مسلح به اين سالح 

کش از کارخانه ای به کارخانه ديگر کارگر
ھجوم می برند و توده ھای کارگر بی دفاع و 
آش و الش شده در زير آوار رفرميسم منحط 
سنديکاليستی را مجبور به امضای قرارداد تسليم 

سرمايه داران و شرکای اتحاديه ای . می کنند
آنان بسيار راحت کارگران ھر مرکز کار و 

از آنان می خواھند که  توليد را جمع می کنند و
به يکی از دو راه حل پيشنھادی آنان جواب 

راه حل نخست پذيرش بی چون و چرای . دھند
اخراج و راه حل دوم فرود آوردن سر تسليم در 

درصدی دستمزدھا درقبال  ٢٠مقابل کاھش 
اتحاديه کارگران فلز . کاھش زمان کار است

ھا  سوئد نھاد مبتکر و مبدع پيشنھاد اين گزينه
. به نفع سرمايه و عليه توده ھای کارگر بود

سرمايه داران اين ابداع جنايتکارانه مزدوران 
اتحاديه چی را در يک چشم به ھم زدن قاپيدند و 
بسيار سريع آن را سالح دست خويش در ھمه 
مناطق کشور و تمامی مراکز کار و توليد 

کارگران ھر کارخانه ای که سر تسليم . ساختند
اوردند آماج توپ و تشر و تھديد به فرود ني

از اين طرح برای متالشی . اخراج قرار گرفتند
کردن شيرازه اتحاد کارگران و انداختن آنان به 

به . جان ھمديگر حداکثر بھره برداری را کردند
توده ھای کارگر درمعرض اخراج گفتند که 
مسبب اصلی بيکارسازی آنان کارگرانی ھستند 

دستمزدھا در قبال کاھش که از پذيرش کاھش 
به مخالفان . روزھای کار خودداری می کنند

کاھش حقوق ھا نيز گفتند که قبول اين کار به 
خاطر حفظ شغل ھمزنجيرانشان و رفع خطر 

سرمايه داران و . گرسنگی فرزندان آنان است
سران اتحاديه ھا قدم به قدم در تحميل راه حل 

وز ھای جنايت آميز خويش بر کارگران پير
شدند، زيرا رفرميسم سنديکاليستی در طول 
ساليان دراز با خفه کردن ھر جنب و جوش 
ضدسرمايه داری توده ھای کارگر شرايط 
تمکين کارگران در مقابل اين توطئه ھای سياه 

چند . سرمايه را به اندازه کافی فراھم ساخته بود
در شمال سوئد  Luleåوقت پيش در شھر 

ور کردند که برای کارگر فلز را مجب ۶٣٠٠
جلوگيری از اخراج به کاھش دستمزدھا رأی 

در پاره ای مناطق، کارگران در مقابل اين . دھند
توطئه مشترک صاحبان سرمايه و اتحاديه دست 

در ھمين روزھای اخير، . به مقاومت زده اند
، توليد »اسکانيا«کارگر انحصار عظيم  ٧٠٠

ھر  کننده انواع کاميون ھای باری و اتوبوس،
اين کارگران تا . دو گزينه را قاطعانه رد کردند

لحظه حاضر با عزم جزم در حال مقاومت 
يکی از کارگران بخش فلز در مورد  .ھستند

اگر برای من : " آنچه روی داده است می گويد
به آلترناتيو کم  امکان رای دادن وجود داشت

اما من . کردن دستمزد ھا رای منفی می دادم
ما تا ھمين حاال خيلی . فلز نيستمعضو اتحاديۀ 

زمان کارمان . از حقوق خود را ازدست داده ايم

از دو شيفت به يک شيفت در روز کاھش يافته 
کرون حق شيفت ما حذف شده  ١٩٠٠.است
در روزھای تعطيل کريسمس و عيد پاک . است

مجبور شديم کار کنيم، در حالی که ھيچ چيز 
. رده ايمبابت حق مرخصی ساالنه دريافت نک

ھيچ تعطيالتی برای جبران اين روزھا نيز برای 
با توجه به ھمه اين مسائل، . ما در نظر نگرفتند

انعقاد قرارداد کاھش دستمزدھا عمالً کل 
دريافتی ماھانه ما را تا سطح غرامت ايام 

از اين ھا که بگذريم، با . بيکاری کاھش می دھد
ما وجود قبول کاھش حقوق ھا بازھم ھيچ کدام 
. ھيچ تضمينی برای تداوم اشتغال خود نداريم

مدتی که برای ادامه کار ما تعيين شده کامالً 
سرمايه داران به محض . محدود و معين است

پايان زمان قرارداد می توانند ما را اخراج کنند 
و ما از ھيچ قدرتی برای مقابله با آنان 

سرمايه داران اخطار کرده . برخوردار نيستيم
درصدی مزدھا  ٢٠اگر قرارداد کاھش  اند که

نفر از  ١٨٠٠تا  ١۵٠٠را نپذيريم اخراج 
ما در موقعيت . ھمزنجيرانمان قطعی خواھد بود

اگر اتحاديه دست به اين سازش . بدی قرار داريم
ھا نمی زد ما مجبور نبوديم در مقابل گزينه ھای 
. تحميلی سرمايه داران حتماً يکی را انتخاب کنيم

ی ھم وجود دارد که ما کارگران می گزينه سوم
. توانيم آن را مطرح و روی آن پافشاری کنيم

کاھش ساعات کار بدون ھيچ نوع کاھش 
دستمزدھا راه حل درستی است که بايد ھمه جا 
توسط کارگران طرح شود و برای تحميل آن بر 

  . »سرمايه داران مبارزه کنيم

 ٢٠٠٩ژوئن 

  
  

 تحاديه اروپاآمار بيکاری در کشورهای عضو ا
اتحاديه اروپا آمار جديد بيکاری در شانزده 
. کشور عضو اين اتحاديه را اعالم کرده است

طبق اين گزارش شمار بيکاران در کشورھای 
در % ٢/٩در ماه مارس به  %٩/٨عضو از 

در اين گزارش . ريل افزايش يافته استوماه آ
آمده است که رقم بيکاری حاضر در طول ده 

اسپانيا با . بی سابقه بوده است سال گذشته

بيشترين ميزان بيکاری در ميان % ١/١٨
 %٣شانزده کشور عضو را دارا است و ھلند با 

بيکاری را در حال حاضر  رقمبيکاری کمترين 
طبق ھمين گزارش آمار بيکاری در . دارد

 .شدت رو به افزايش استه کشورھای بالتيک ب
يکاری درصد ب% ۴/١٧تنھا در کشور ليتوانی 

اتحاديه اروپا در پايان گزارش . وجود دارد

رشد  ٢٠١٠تا سال  خويش اعالم کرده است که
بيکاری در کشورھای عضو اين اتحاديه به 

  . خواھد رسيد %١١/۵

   سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای : منبع

  ٢٠٠٩ژوئن 
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 ضرب و شتم و دستگيری خانواده های زندانيان اول ماه مه
خرداد شمار زيادی از  ١٢سه شنبه صبح روز 

افراد خانواده ھای دستگيرشدگان روز اول ماه 
در ادامه اعتراضات مستمر يک ماھه  ٨٨مه 

تجمع » دادگاه انقالب«خويش اين بار در مقابل 
کردند و عليه ادامه اسارت ھمسران، زنان، 
پدران و مادران و يا خواھران و برادران 

تجمع کنندگان . خويش دست به اعتراض زدند
پالکاردھايی را با خود حمل می کردند که بر 

کارگر زندانی آزاد : روی آن ھا نوشته شده بود

چرا ! شوھرانمان را آزاد کنيد! بايد گردد
اجتماع اعتراضی ! اسيران ما را آزاد نمی کنيد

خانواده ھا دقايقی پس از تشکيل با تھاجم نيروی 
وی افراد نير. سرکوب سرمايه مواجه شد

انتظامی و لباس شخصی سوار بر يک مينی 
بوس دارای شيشه ھای مات به صفوف تظاھر 
کنندگان کردند و با بيرحمی خاص خود به جان 

در جريان اين . زنان و ساير حاضران افتادند
حمله سه تن از شرکت کنندگان در اجتماع، 

ھمسر شاپور احسانی راد و ھمسر و خواھر 
دستگيرشدگان روز  محمد اشرفی، که ھر دو از

اول ماه مه ھستند سخت مورد ضرب و شتم 
معترض را  زن ٣سرکوبگران اين . قرارگرفتند

پس از کتک کاری دستگير و روانه سياه چال 
  . کردند

  آژانس ايران خبر : منبع

 ٨٨خرداد  ١٢
  

 تجمع اعتراضی کارگران فرش پارس
. را استثمار می کرد کارگر ١٠٠٠کارخانه فرش پارس در قزوين چند سال پيش 

 ٢٨٠نفر آن ھا را بيکار ساخت و اکنون فقط  ٧٢٠در طول چند سال حدود 
ھمه تالش سرمايه دار آن بوده و اين است . کارگر باقی مانده را استثمار می کند

که به موازات اخراج مستمر کارگران از کاھش سود سرمايه ھايش جلوگيری 
شدت استثمار را باال برده است و . ا رفته استاو برای اين کار ھمه راه ھا ر. کند

دستمزدھا را در نازل ترين . از ھر کارگر به اندازه چند نفر کار کشيده است
از ھمه . به گونه ای فاحش کاھش داده است و مزدھای واقعی را سطح نگه داشته

اين ھا گذشته، دستمزدھا را چند ماه چند ماه پرداخت نمی کند و با مصادره 
نی مدت و اضافه کردن آن ھا به سرمايه ھای خود راه را برای سودآوری طوال

کارگران از کل اين فشارھا به ويژه از مصادره . بيشتر کارخانه ھموار می سازد
کارگر يک شيفت کاری در  ١٠٠. طوالنی مدت حقوق ھا سخت به ستوه آمده اند

وری ھمه دستمزدھای مقابل استانداری قزوين اجتماع کردند و خواستار پرداخت ف
اجتماع کارگران بالفاصله مورد استقبال نيروی سرکوب قرار . معوقه خود شدند

کارگران اعالم کردند که اعتراضات خود را به ھمه شکل ھای ممکن !! گرفت
  . ادامه خواھند داد

  ايلنا : منبع

 ٨٨خرداد  ١١

 

 اعتراض کارگران روغن نباتی قو به اخراج همزنجيران خود
قو واقع در چھارراه چيت  انه روغن نباتیکارخ

کارگر را  ٧۵٠سازی تھران تا چند ماه پيش 
سرمايه دار کارخانه به داليل . استثمار می کرد

مختلف در تدارک کاھش گسترده نيروی کار و 
او معتقد . نفر از کارگران است ٣٠٠اخراج 

 ۴۵٠کارگر را از ٧۵٠است که می توان کار 
گويد آن دسته از  نفر بيرون کشيد و می

کارگران که اين را نپذيرند در خط مقدم اخراج 
سرمايه دار اجرای طرح . قرارخواھند گرفت

بيکارسازی ھا را از مدت ھا قبل آغاز کرده 
نفر را به تيغ تيز  ٨٠در پايان سال پيش . است

در فاصله ميان فروردين تا آخر . اخراج سپرد
 ٨٠به  نفر ديگر را ١٠٠ارديبھشت امسال نيز 

نفر قبلی ملحق ساخت و اين روند را به صورت 
 ۵٧٠ھم اکنون . برنامه ريزی شده ادامه می دھد

کارفرمای شرکت در . نفر در کارخانه می کنند
جريان بيکارسازی ھا به اقدامات ديگری نيز 
برای افزايش ھرچه بيشتر سودآوری سرمايه 

از جمله اين که . ھايش دست يازيده است
ور اداری شرکت را به بخش توليد کارگران ام

منتقل کرده و از اين طريق اخراج شمار بيشتر 
موضوع ديگری . کارگران را تسھيل کرده است

که در دستور کار سرمايه دار کارخانه قرار 
دارد جايگزينی کارگران رسمی و قديمی توسط 
نيروی کار تازه نفس قراردادی با بھای شبه 

ا تشکيل اجتماع به کارگران ھمه ب. رايگان است
آنان خواستار . اين وضعيت اعتراض کردند

توقف کامل و بی قيد و شرط بيکارسازی ھا 
  . ھستند

   ايسنا: منبع

  ٨٨خرداد  ١١

 

 کارگران پارس قوه در زير تيغ اخراج
واقع در  سرمايه دار مدير کارخانه پارس قوه

ورامين ھر روز شماری از  –جاده تھران 
در ميان اخراج . می کند کارگران را اخراج

شدگان عده زيادی از کارگران بسيار قديمی با 
برنامه . سال کار نيز ديده می شوند ٢۵سابقه 

وضع به گونه ای . اخراج ھا بی وقفه ادامه دارد
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  ١٣٨٨خرداد  ١٥جمعه     ٥٧شمارٔه مسلسل   ـ ١٠سال دوم ـ شمارٔه  

است که ھيچ کارگری برای اشتغال فردای خود 
ھمه ھر لحظه خود را . احساس امنيت نمی کند

نند و فضای در معرض اخطار اخراج می بي
بر شرايط کار و زندگی  رعب و حشت و ھراس
يکی از کارگران می . آنان مستولی شده است

گويد که صاحب شرکت کارگرکشی راه انداخته 
او می گويد بيکارسازی ما حکم مستقيم . است

ھر کدام ھمه عمر . قتل ما و افراد خانواده ماست

ن و استثمار شده ايم و اال را در اينجا کار کرده
بدون ھيچ پرس و جويی بسيار راحت تر از آب 
. خوردن ما را از کارخانه بيرون می اندازند

ھيچ کس برای لحظه ای به اين فکر نمی کند که 
ما در فردای بيکاری چگونه زنده خواھيم ماند و 
زنان و فرزندانمان چگونه امرارمعاش خواھند 

کارگران در اعتراض به جنايات سرمايه . کرد
روز درب کارخانه را بازکردند و با  دار يک

حالتی خشمگين و عاصی دسته جمعی به خيابان 
را  آنان فرياد می زدند که اخراج ھا. ريختند

ما خواستار تضمين اشتغال خود . متوقف کنيد
  .ھستيم

  آژانس ايران خبر : منبع

 ٨٨خرداد  ١١

  

 کرمان توسط کارگران قند بردسير –تصرف جاده سيرجان 
ن قند بردسير مدت ھا است با سردرگمی وضعيت اشتغال و تعويق طوالنی مدت کارگرا

در مقابل ھمه نھادھای . آنان به ھمه جا شکايت کرده اند. دستمزدھای خود مبارزه می کنند
. فرياد اعتراض خود را به گوش ناشنوای دولتمردان رسانده اند. دولتی تحصن نموده اند

فشار گرسنگی و بدھکاری و احساس خفت . نگرفته اند اما ھيچ نتيجه ای در ھيچ سطحی
. و ذلت ھمه آنان را به ستوه آورده و امکان ادامه حيات را از آن ھا سلب کرده است

کارگران در چنين وضعی ھمراه با ھمه افراد خانواده خود از کودک خردسال تا ھمسران 
کرمان را به  –سيرجان  و پدران و مادران پير دست در دست ھم به عنوان اعتراض جاده

آنان جاده را بستند، عبور و مرور وسائط نقليه را متوقف کردند و . تصرف خود درآوردند
. خواستار رسيدگی به وضعيت اشتغال و پرداخت فوری مطالبات معوقه خود شدند

  . خرداد ادامه داشته است ١١امروز دوشنبه  ١٣تصرف کارخانه تا ساعت 

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨خرداد  ١١

  

 مذاکرات اپل و سرنوشت کارگران
مذاکرات طوالنی برای نجات شرکت 

اپل بعد از مدت ھا بحث و گفتگو  خودروسازی
سه گروه  در طی اين دوره. به پايان رسيد

سرمايه گذار عالقه خود را به خريد اپل اعالم 
اتريشی که بسيار  -ماگنا شرکت کانادايی: کردند 

عات خودرو است و در زمينه مدرن وسازنده قط
، کرايسلر، مرسدس کالسه ث و .و. ام. توليد ب

ساآب و ھمچنين اخيرا پورشه ھمکاری دارد، 
رو سازی در چين که در ضمن يک شرکت خود

اين ( با جنرال موتورز آمريکا کار می کند
شرکت ادامه کار تمام کارگران را تا دو سال 

و فيات، کنسرن ) تضمين کرده بود
خودروسازی ايتاليايی که ھمزمان درمورد 
سرمايه گذاری در کرايسلر و اپل در حال 
مذاکره بود و می خواست کارخانه موتورسازی 

م را ببندد و برای خودرو اپل از روسلھاي
در آلمان بحث . موتورھای فيات استفاد کند

موافق و مخالف کمک دولتی به اپل ھمچنان 
مه جلسه  ٢٧روز چھارشنبه  .جريان دارد

 ٤ساعته روسای دولت فدرال و  ١١طوالنی 
دولت ايالتی که اپل در آن ھا شعبه دارد ھمراه 

و وزرای  با وزير خارجه و وزير خزانه داری
اقتصادآلمان و نمايندگان سرمايه گذاران در دفتر 
خانم مرکل برگزار شد تا در مورد چگونگی 

واگذاری اپل و مقدار کمک دولتی به آن تصميم 
گرفته شود اما به نتيجه نھايی نرسيد و روز 
. جمعه به عنوان روز تصميم گيری اعالم شد

در کل تمايلی به فروش به شرکت چينی وجود 
اشت، در حالی که شرايط بھتری را اعالم ند

با فيات ھم نظر مساعد وجود نداشت، . کرده بود
گرچه روی پيدا کردن سرمايه گذار اروپايی 

اما از آغاز ھدف جلب توجه . تاکيد می کردند
جنرال موتورز برای حفظ رابطه و استفاده از 

در مورد . ابتکارات تکنولوژيک در آمريکا بود
چين به عنوان رقيبی که خواھد اول، ھراس از 

آمد و ھمه چيزھا را به نفع چين درو خواھد کرد 
و در نھايت کارخانه را به چين منتقل خواھد 
نمود و بازارھای اروپايی را در زمينه خودرو 
قبضه خواھد کرد مانع ھرگونه مذاکره مثبت 

در مورد فيات، مسئله ملی و رقابت نقش . بود
ھت گيری عالقه به سمت اما ج. بازدارنده داشت
گويای اين امر است که با وجود  اياالت متحده

ھمه رشد تکنولوژی و پيشرفت در اروپا ھنوز 
حرف اول را در مورد نوآوری ھای تکنيکی 
اياالت متحده می زند و صنايع اروپايی به آن 
وابسته است و جالب است که ھمه اين موارد در 

ترين وجه زمانی مطرح است که سرمايه در باال
  .جھانی و فرامليتی است

در حالی که ھيات آلمانی مذکور در روز جمعه 
مشغول بررسی و کار بود خبر توافق جنرال 

بدين ترتيب، ارتباط . موتورز و ماگنا منتشر شد
اپل با جنرال موتورز به عنوان شرکت مادر 
قطع شد و عالوه برماگنا پای شريک جديدی به 

ن نامی از آن در ميان ميان کشيده شد که تاکنو
روسی  GAZنبود و آن شرکت خودروسازی 

با مخابره جھانی . بود SberBankھمراه با 
در . خبر، ھيات آلمانی توافق خود را اعالم کرد

آغاز چيزی درمورد وضعيت کارگران و خطر 
بيکاری گفته نشد و تنھا از يک و نيم ميليارد 
 .يورو اعتبار بانکی دولت به اپل صحبت شد

ماگنا خود با بحران مالی درگير است و اخيرا 
 GAZبخشی از سھامش را شرکت روسی 

خريده است که به بخشی از اليگارشی روسيه 
تعلق دارد و طبق پيش بينی ھای موجود تا سال 

ميليون خودرو در روسيه به  ٥تعداد  ٢٠١٥
نويد بازار  فروش خواھد رفت و اين ھمکاری

دار آن را يک جديدی برای اپل است که مق
ھم . ميليون خودرو در سال تخمين می زنند

چنين با ھمکاری ماگنا انتظار ورود به 
چين افزايش / بازارھای آمريکای جنوبی و آسيا

٪ سھام به ٣٥در قرارداد امضا شده . يافته است
GM  ،ديگر به ٣٥ ٪GAZ  وSberbank ،
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٪ به کارکنان و ١٠و MAGNA٪ به ٢٠
يک . آلمان تعلق می گيرد توزيع کنندگان اپل در

روز بعد از امضای قرارداد، ماگنا اعالم کرد 
شغل را در اروپا دارد  ١٠.٠٠٠که قصد حذف 

که با وجود يک و نيم ميليارد اعتبار دولتی 
شغل ازاين تعداد در آلمان خط خواھد  ٢٠٠٠

خورد و اولين قربانيان کارگران کارخانه بوخوم 

 ٥٠٠٠. بوددر نوردھايم وستفالن خواھند 
کارگر واکسال در انگيس گروه دوم است و از 

نفر باقی مانده ھنوز معلوم نيست که شتر  ٣٠٠٠
بيکاری پشت در کارگران کدام کارخانه خواھد 

چه فرقی می .... اسپانيا، فرانسه و يا : خوابيد 
مسئله اصلی عدم . کند در کدام کشور باشد

 .تضمين شغلی کارگران در سرمايه داری است

و اگرشرايط ھمين گونه پيش برود و کارگران 
خود را به عنوان يک قدرت در مقابل قدرت 
سرمايه نشان ندھند خانه خرابی آن ھا و قدرت 

  .نمايی سرمايه روز به روز بيشترخواھد شد

  ٢٠٠٩ماه مه  ٣١

  

 

 اعتصاب در شرکت پارس متال
و در  کارگران را مصادره سرمايه دار صاحب کارخانه پارس متال ماه ھا است که حقوق

کارگران از ھمان زمان . بھترين حالت با تأخيرھای طوالنی چند ماه چند ماه پرداخت می کند
و بارھا به صاحب کارخانه فشار  شروع اين اقدام از سوی کارفرما دست به اعتراض زده

قبول خواست سرمايه دار از . آورده اند که بايد دستمزدھا را در پايان ھر ماه پرداخت کند
کارگران خودداری کرده و تا کنون دستمزد چند ماه کارگران را در مصادره خود نگه داشته 

آنان چرخ توليد . کارگران پارس متال در ادامه مبارزات خود دست به اعتصاب زده اند. است
 .را متوقف کرده و اعالم کرده اند که تا گرفتن ھمه مطالبات به اعتصاب ادامه خواھند داد

کارگران شرکت عموماً در استخدام رسمی ھستند و ھمين امر يعنی اسير قراردادھای موقت و 
پيمانکاری ھا نبودن به آنان امکان می دھد که با قدرت بيشتری رورويای سرمايه داران قرار 

 . گيرند

  آژانس ايران خبر: منبع

 ٨٨خرداد  ١٠

  

  

 تجمع کارگران لوله سازی خوزستان
از کارگران لوله سازی  نفر ١٠٠بيش از 

خوزستان در ادامه اعتراضات روزمره در 
مقابل فرمانداری شھر اھواز اجتماع کردند و 
مثل ھميشه عليه جنايات صاحبان کارخانه و 
وضعيت رقت بار زندگی خويش فرياد اعتراض 

يکی از کارگران می گويد که خط . سر دادند
ً باال کار می . کند توليد کارخانه با ظرفيت نسبتا

نفر اخراج شده اند اما ھنوز  ١۴٠٠با اين که 
در اين . عده ای با شدت تمام استثمار می شوند

ميان ھيچ دستمزدی به ھيچ کارگری پرداخت 
اين کارگر اضافه کرد که او و . نمی شود

ماه تمام است که ھيچ  ١٢بسياری ھمزنجيرانش 
ريالی دستمزد نگرفته اند و شمار کارگرانی ھم 

. ماه است حقوق نگرفته اند زياد است ١۵که 

اجتماع اعتراضی کارگران در مقابل فرمانداری 
چند ساعت طول کشيد اما مثل ھميشه بدون ھيچ 

  . نتيجه ای پايان يافت

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨خرداد  ١٠

  

 عليه تعويق مطالبات خود» يرانيتا«مبارزه کارگران 
سرمايه داران کارخانه ايرانيت حقوق ماه 

آنان . ارديبھشت کارگران را مصادره کرده اند
بخشی از دستمزدھای سال قبل کارگران را نيز 
که زير نام بھره وری از مبلغ ناچيز مزدھا 

ه و به تفکيک شده است، پيش خود نگه داشت
جای پرداخت به کارگران برای ماه ھای 

ميزان . طوالنی به سرمايه ھای خود افزوده اند
اين بخش از دستمزد کارگران که از سال قبل تا 
حال در مصادره سرمايه داران است در مورد 

کارگران . ھزار تومان است ۴۵٠ھر کارگر 
ايرانيت عليه اين ستم سرمايه دار دست به 

 ١٨٠حدود . ل اجتماع زده انداعتراض و تشکي
کارگر رسمی کارخانه در اين اعتراض شرکت 
کردند اما کارگران قراردادی از ترس اخراج 
ترجيح دادند که از پيوستن به ھمزنجيرانشان 

 ۴٠٠کارخانه ايرانيت بيش از . خودداری کنند
کارگر را استثمار می کند که بيشتر آن ھا با 

. می شوند قراردادھای موقت کار استثمار

سرمايه دار کارخانه که ازجمله سرمايه داران 
 ١۶بزرگ کشور است عالوه بر ايرانيت مالک 

کارگران ايرانيت . واحد صنعتی ديگر نيز ھست
خواستار پرداخت فوری ھمه مطالبات خود 

  .ھستند
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برای بازنشستگی » پوشينه بافت«شرط و شروط سرمايه دار 
 گرانکار

اگر سرمايه داران دنيا از نعمت و مزيت 
سرمايه دار بودن در ايران با خبر می شدند به 
احتمال زياد ايران تنھا قبله جھان سرمايه می 

ھمه سرمايه داران جھان به آن نماز می . شد
گزاردند و از تمامی اکناف و اطراف عالم برای 
زيارت و به اميد گرفتن کارت اقامت آن ھمچون 

سرمايه دار در ايران . راه می افتادند ر و ملخمو
مختار مطلق و آزاد از ھر نوع پرس و جوی 

به ھمين مالک . در قبال ھر نوع جنايت است
او . نگاه کنيد »پوشينه بافت« کارخانه کوچک 

قانونگذار تام االختيار در ھر امر مربوط به 

در زمينه تعيين . تشديد استثمار کارگران است
دستمزد و ھمه چيز فعال مايشاء و  زمان کار،

او درمورد بازنشسته شدن و . ذات قاھر است
. نشدن کارگران ھم قانون خاص خود را دارد

نفر از بردگان مزدی زيرفشار استثمار وی  ٩٠
يک سال است که به سن بازنشستگی رسيده اند 
و حتی طبق جواز بردگی مزدی جھنم سرمايه 

ً بازنشسته داری ايران يعنی قانون کار ب ايد حتما
سرمايه دار اعالم کرده است که ھيچ . می شدند

سھم کارفرما برای بازنشستگی % ۵٠ريالی از 
کارگران را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت 

طبق قانون وی، کارگران بايد خودشان . نمی کند
را از % ۵٠در طول سال ھای کار اين 

 دستمزدھای خود به سازمان مذکور می داده
کارگران اسير و سرگردان مانده اند که چه !! اند

کنند و سرمايه دار با قدرت تمام ھيچ ريالی از 
 سھم خود را برای بازنشستگی آنان% ۵٠

  . پرداخت نمی کند

  ايلنا : منبع

 ٨٨خرداد  ٩

  

 

 گسترش اعتصاب در کارخانه چينی کرد کرمانشاه
کارگران اخراجی چينی کرد کرمانشاه بيش از 

. فته است که در اعتصاب به سر می برنديک ھ
سرمايه دار کارخانه با ھدف استثمار مرگبارتر 
کارگران و افزايش بی حساب و کتاب اضافه 
ارزش ھای خود عده زيادی از کارگران را در 

مالک کارخانه . معرض اخراج قرارداده است
ھمزمان اعالم کرده است که تمام دستمزدھای 

مان را به سطح اين رقم ھزار تو ٢۶٣باالتر از 
اکثر کارگران ساليان متمادی . کاھش خواھد داد

است که در اين جا استثمار می شوند و بر ھمين 
ھزار  ٣٠٠اساس ميزان حقوق ماھانه آنان از 

کارگران در معرض اخراج . تومان باالتر است
از ھمان ھفته قبل و به دنبال اعالم خبر 

ست به بيکارسازی ھا و کاھش دستمزدھا د
کارفرما در مقابل موج اعتراض . اعتصاب زدند

و اعتصاب کارگران مقاومت کرد و بر تصميم 
اعتصاب ادامه يافت و اينک . خود پای فشرد

کارگران شاغل کارخانه نيز به حمايت از 

ھمزنجيران اخراجی خويش و در اعتراض به 
کاھش حقوق ھا به صفوف اعتصاب کنندگان 

ھمراه با اعتصاب و  کارگران. ملحق شده اند
توقف چرخ توليد به اداره کار دولت سرمايه 
داری رجوع و شکايت خويش را تسليم کرده 

   .اند

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

 ٨٨خرداد  ٧
  

  

 اجتماع اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان
کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان ھمچنان 

ھيچ . نمی گيرندھيچ ريالی حقوق . بيکارند
از . راھی به اشتغال در ھيچ کجا پيدا نکرده اند

ھر نوع درآمدی برای امرار معاش خود به 
کوه عظيم . طور کامل محروم مانده اند

. بدھکاری ھا بر سر ھمه آنان فرو ريخته است
احساس ذلت و خفت در مقابل طلبکاران زمين و 
زمان را در چشمان آنان تيره و تار و زشت 

ھمه بارقه ھای اميد در پيش . ته استساخ
سازمان تأمين . رويشان خاموش شده است

اجتماعی، سرمايه دار قدرتمند دولتی کارخانه، 
در مقابل کارگران با قدرت تمام مقاومت می کند 

زمان . و حاضر به پذيرش ھيچ اعتراضی نيست
ماه  ٨تعويق دستمزدھای کارگران رسمی از 

ماه است  ١۴اردادی فراتر رفته و کارگران قر
کارگران . که ھيچ دستمزدی دريافت نکرده اند

. به بسياری از شکل ھای مبارزه روی آورده اند
اما تمامی اين شکل ھا در يک چيز با ھم 

متضمن اعمال قدرت عليه : مشترک بوده اند 
ما در کميته ھماھنگی . سرمايه داران نبوده اند

ز و به برای ايجاد تشکل کارگری از ھمان آغا
موازات سير مبارزه کارگران با سرمايه داران 
بر ضرورت اعمال قدرت عليه سرمايه پای 

حرف ما اين بود که کارگران بايد . فشرديم
. شورای ضدسرمايه داری خود را تشکيل دھند

بايد سرمايه داران . بايد کارخانه را تصرف کنند
بايد سراغ . دولتی را از کارخانه بيرون اندازند

نجيران خويش در ھمه مراکز کار و توليد ھمز
بايد به کارگران کارخانه ھای درمعرض . بروند

بايد با کارگران بيکار دست . تعطيل رجوع کنند
بايد به راه اندازی . اتحاد و ھمدلی و پيکار دھند

و سازماندھی جنبش تصرف کارخانه ھای 
بايد از اين طريق . درمعرض تعطيل اھتمام کنند

الش گسترده برای سازمانيابی و در متن ت
شورايی و سراسری قدرت طبقه خود و از 
طريق اتخاذ راھکار اعمال قدرت عليه سرمايه، 

را مجبور به پذيرش خواسته  صاحب کارخانه
کارگران در اين مسير گام . ھای خود کنند

آنان به سرمايه داران و دولت . برنداشتند
ا و سرمايه داری فرصت دادند تا تمامی طرح ھ
تا . نقشه ھای خود را عليه آنان اجرا کنند

. صفوف فشرده و متحد آن ھا را متالشی نمايند
تا يأس از امکان موفقيت پيکار را بر آنان چيره 

کارگران لوله سازی خوزستان به دنبال . کنند
تحمل اين عقب نشينی ھا و شکست ھا است که 
اينک ھر از چند گاھی اينجا و آنجا به طور 

ده در مقابل نھادھای دولتی اجتماع می پراکن
آخرين تجمع . کنند و دست به اعتراض می زنند

اين کارگران در ھفته جاری در مقابل دفتر 
سھامداران شرکت بوده است که مطابق معمول 

  . بدون گرفتن جواب پايان يافته است
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 اخراج معلمان در شهر لين شوپينگ سوئد
لتی موسوم به ھيئت اداره کننده سرمايه داران دو

در شھر لين شوپينگ سوند طرح » کمون« 
اخراج شمار زيادی از معلمان دوره ھای پيش 
دبستانی و دبستانی شھر را تنظيم و تصويب 

اين معلمان در پاييز آينده که کار . کرده اند
. مدارس شروع می شود بيکار خواھند شد

طيالت احکام اخراج آنان تا قبل از شروع تع
  . تابستانی صادر می شود

عضو حزب » کاترينا روسنکراتز« خانم 
محافظه کار، از عناصر صدر ھيأت رئيسه 
کمون و رئيس بخش خدماتی مربوط به جوانان، 
در مصاحبه با روزنامه پيک لين شوپينگ می 

ميليون  ١۴٠ما بايد در مجموع بيش از : " گويد
فه اين صر. سال پس انداز کنيم ٢کرون طی 

جويی فقط به بخش استخدام واشتغال کارکنان 
معنای صريح سخن او اين ." مربوط می شود

است که پس انداز مذکور اجباری است و اين 
او ادامه . کار نيازمند اخراج کارگران معلم است

از ھيچ طريق ديگری جز : "می دھد 
بيکارسازی معلمان نمی توان مبلغ ھنگفت 

کاترينا «خانم ." يادشده را پس اندازکرد
ادارۀ خدمات : " می افزايد » روسنکراتز

 ۵/٢شھری ناچار است که حجم کار خود را تا 
زيرا مطابق پيش بينی ھا، . درصد کاھش دھد

حدود  ٢٠١٣در آمد مالياتی اين شھر تا سال 
ھيأت رئيسه . ميليارد کرون کاھش می يابد ٣/١

ميليون کرون را  ٣٠٠کمون طرح صرفه جويی
از اين رقم، سھم . ر کار خود دارددر دستو

ميليون کرون بالغ  ١٣۶بخش امور جوانان به 
می شود و ما اين رقم را برای دو سال در نظر 

 ٩۶ميليون و سال بعد  ۴٠امسال . گرفته ايم
ھمه اين . ميليون صرفه جويی خواھيم کرد

صرفه جويی ھا از طريق اخراج کارگران معلم 
ت خواھد و ساير کارگران آموزشی صور

  ." گرفت

خبرنگار پيک لين شوپينگ از خانم سرمايه دار 
عضو ھيأت رئيسه کمون می پرسد که با اين 
وضع تکليف امور آموزشی و تربيتی جوانان 
چه می شود؟ و شمار معلمان اخراجی چند نفر 
خواھد بود؟ ايشان در پاسخ با آرامش خيال کامل 
می گويد يک آلترناتيو اين است که تمامی 
فعاليت ھای خدماتی مربوط به جوانان را 

در حال . اما اين کار را نمی کنيم. متوقف کنيم
حاضر از ھمه مديران خواسته ايم که با حضور 
خويش در اجالس يکی از روزھای اواسط ماه 
ژوئن در باره ساماندھی عوارض اين صرفه 

   !"جويی ھا به گفتگو بنشينيم

سازی راه  خبرنگار می پرسد که غير از بيکار
کاترينا « حل ديگری سراغ داريد؟ خانم 

که بيکارسازی معلمان را امری » روسنکراتز
بديھی و قطعی می شمارد به جای پاسخ سؤال 

ھر معلمی که در استخدام : "باال توضيح می دھد
رسمی می باشد درھفته يک ساعت مرخصی 

ما . موسوم به مراقبت از سالمتی خويش دارد
ه معلمان قادر خواھيم بود که اين با توافق اتحادي

يک ساعت مرخصی را به طور کامل حذف 
معلمان در اين ساعت بدون ھيچ حقوقی . کنيم

با اين . مثل ھمه ساعات ديگر ھفته کار کنند
شغل  ٣٠کار، ما ساعات کاری زيادی معادل 

تمام وقت زمان کار رايگان در اختيار خواھيم 
خدام معلمان گرفت و از اين طريق نياز به است

  ." جديد را نيز به طور کلی منتفی خواھيم کرد

آخرين پرسش خبرنگار اين است که آيا اجرای 
چنين طرحی متضمن سرشکن شدن کار کل 
معلمان اخراجی بر دوش معلمان شاغل باقی 
مانده نيست؟ و خانم عضو ھيأت رئيسه کمون 

آری، درست است و اين : " پاسخ می دھد 
  ."برای صرفه جويی ھا استمناسب ترين راه 

   ٢٠٠٩مه 

  

 سوئد! »کارگران«بازهم بوی تعفن رسوايی در اتحاديه 
اتحاديه ھای کارگری دنيا علی العموم سه نقش 

آنچه خوبان « . مرکب را با ھم بازی می کنند
ھم بخشی از » .ھمه دارند اين ھا به تنھايی دارند

ساختار قدرت اجتماعی سرمايه اند و جنبش 
ری را مھارمی کنند، ھم ھر کدام يک کارگ

تراست عظيم سرمايه گذاری ھستند و کارگران 
دنيا را استثمار می کنند و ھم حق قيمومت 
کارگران را در انحصار خود دارند و به يمن آن 
يک سود انحصاری سرشار از کل اضافه 
. ارزش ھای توليد شده در دنيا برداشت می کنند

ويژگی ھا و به اعتبار اتحاديه ھا به اعتبار اين 
بخشی از لجنزار متعفن نظم سرمايه بودن ھر 
تعفن سرمايه داری را نيز به حد وفور در خود 

دزدی ھا، کاله برداری ھا و بده و بستان . دارند
ھای کثيف مالی، توطئه پردازی ھای شوم 
بشرستيزانه و ھر آنچه در شان و ذات سرمايه 

ھم پشت سر  است تا چشم کار می کند در اين جا
به ھمين اتحاديه سراسری . ھم صف کشيده است

ھيچ روزی . نگاه کنيد)  LO(کارگران سوئد 
نيست که نوع اين رسوايی ھا به شکل ھای 
. جورواجور از در و ديوار آن بيرون نريزد

اصالً کل ديوان ساالری اتحاديه ای را کنار 
فقط خانم وانيالوندبی رئيس اين اتحاديه . بگذاريم

او به تنھايی کل وقتی را که . در نظر بگيريم را
رسانه ھای جمعی می توانند به گزارش رشوه 
دھی و انواع دزدی ھا اختصاص دھند در 

ھنوز پرونده قطور !! انحصار خود گرفته است
بذل و بخشش ھای چند صد ميليونی او به 
سرمايه داران ھمتايش از محل نان بخور و نمير 

کاله  ست که پروندهتوده ھای کارگر باز ا
برداری بعدی وی از راه می رسد و ميزھای 

معلوم می . بزرگ ھمه رسانه ھا را پر می سازد
شود که او در مسافرت اتحاديه ای خود به يکی 
از گران ترين نقاط عالم، جايی که به گفته 

ستاره مجلل ديده  ۴خبرنگاران فقط ھتل ھای 
ا می شود و جيک جيک پرندگان و موج شکن ھ

شنيده می شود، ھمسرش را نيز با پول حق 
و تا دلش  عضويت کارگران مھمان کرده

خواسته از کيسه خالی توده ھای کارگر بيکار و 
روزنامه . غيربيکار بذل و بخشش نموده است

ھا که از شنيدن اوصاف اين تفرج گاه و حاتم 
بخشی ھای بی دريغ خانم رئيس اتحاديه به وجد 

وی می شتابند تا در عين حال آمده اند به ديدار 
رمز و راز پذيرايی از ھمسر در اين بھشت 
گران قيمت زمينی برای چندين روز از جيب 
خالی توده ھای کارگر بيکار و داغ لعنت خورده 

ايشان بسيار طلبکارانه لب به . را جويا شوند
اعتراض می گشايد و می گويد که اينجا محل 

وقتی به سوئد  .پاسخ دادن به اين سؤاالت نيست
!!! بازگردد به ماجرا رسيدگی خواھد شد

خبرنگاران از ايتاليا راھی سوئد می شوند و 
وقتی از ھواپيما پای بر زمين می گذارند ناگھان 
می بينند که ھمکاران آن ھا صفحات نخست 
بزرگ ترين روزنامه ھا را با کشف و کرامات 
. تازه رئيس اتحاديه کارگری مزين ساخته اند

ن بار کشف می شود که خانم وانيا در سال اي
شوھر خويش را که از جمله عناصر  ٢٠٠١

صدرنشين اتحاديه متال سوئد بوده پس از 
بازنشستگی برای انجام کارھای خويش در پست 

او برای اين ! استخدام کرده است اتحاديه رياست
کار مطابق معمول توافق ھمه سرمايه داران 

. ه دست آورده استصدرنشين اتحاديه را ھم ب
آقای لنارت ودين، ھمسر خانم رئيس اتحاديه، 
پس از احراز اين سمت، حقوقی گزاف از 
اتحاديه سراسری دريافت می کند و ھمزمان 
حقوق بازنشستگی خود در اتحاديه متال را نيز 
می گيرد، به گونه ای که درآمد ساالنه او به 

خانم وانيا در . ھزار کرون می رسد ۶١٠مرز 
ذل و بخشش به ھمسر خويش به اين حد نيز ب
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طبق مصوبه سران اتحاديه . اکتفا نمی کند
قرار می شود در ازای سنوات اخير  سراسری

خدمت وی ھر سال تا زمان مرگ مبالغ کالنی 
. به حق بازنشستگی او نيز اضافه شود

ماجراھای خانم وانيا لوندبی پشت سرھم در 
ه ھا است که ھمه کارگران ما. سوئد پيچيده است

. »او بايد برود« : با صدای بلند فرياد می زنند
اما اين صدايی است که بدبختانه بيش از حد بی 

زيرا در پس . تأثير و بدون ھيچ برد شده است
ھيچ اعتصابی در ھيچ . آن ھيچ قدرتی نيست
چرخ توليد سود در ھيچ . کجا صورت نمی گيرد

ان ھيچ کارگر. کارخانه ای از کار فرو نمی افتد
بيمارستان و مؤسسه ديگری در اعتراض به اين 
رسوايی ھا آوار کار را بر سر سرمايه خراب 

» او بايد برود « نفس اين جنجال که . نمی کنند
تازه، از ھمه . ھيچ رفتنی بر وی تحميل نمی کند

!! اين ھا مھم تر، او برود که چه کسی بيايد؟
يک سرمايه دار صدرنشين ديگر اتحاديه 

او بايد «فرياد  !!گری جای او را پر کند؟کار
خود گواه انجماد شعاردھندگان به » برود

اصطالح معترض در لجنزار رفرميسم راست 
خانه از پای بست ويران « . اتحاديه ای است

صرف رفتن خانم وانيا ھيچ مشکلی از . »است
اين کل . زندگی کارگران سوئد حل نمی کند

ايد گور خود را رفرميسم اتحاديه ای است که ب
عالج کار نه تعويض اين سرمايه دار . گم کند

استثمارگر غارت پيشه با يک سرمايه دار 
استثمارگر و غارت پيشه ديگر بلکه کنار نھادن 
رفرميسم اتحاديه ای، مبارزه عليه سرمايه و 
سازمانيابی شورايی و سراسری و ضد 

  . کارمزدی توده ھای کارگر است

   ٢٠٠٩مه 
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مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايرانمنشور 
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 ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی  ابقه ھس ان . 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 . د چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروزی نيست که شاھ. 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 . ا مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی ر
د جست ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک پيداست ک

کنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود مبارزه کارگران برای مطالبات پرا
ا منشورسراسری واحد حاوی مطال. راه به جايی نخواھند برد رچم ي ات گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ ب
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

ده کن متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ه سطحبه معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن ارزه ای سراسری در  ونی شان ب 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. رح می کننداما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مط 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  .آن ھيچ چيز نگرفته اند برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند . که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

ا يکی ديگر بخو. بايد بکشندو  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
ان رويکرد و چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ه ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھ ا ب ه م ه ای است ک ارگر  زاوي ه ک ه بخش کوچکی از طبق مثاب

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

بيشتری از اين ثروت به  و اختصاص سھم ھرچه) »توليد ناخالص داخلی«(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
  . دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شودھ - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .باشند شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود -  
   .معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھد دولت ھر سال درصد -  

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . ايد از مھد کودک رايگان استفاده کنندتمام مردم ب -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 -  
  . ق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدواج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و ح -  
  .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 -  

   .ارخانگی فراھم شودھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن ک
، 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
 .و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری -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  
 

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  مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می صورتی که
  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


