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 ريشه های اجتماعی و طبقاتی جنبش جاری

 )١ -مبانی فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری ( 

فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری برای متشکل کردن طبقه «بند نخست 
به انعکاس نگاه ما درباره ريشه جنبش » کارگر عليه نظام سرمايه داری

ر چند ھفته اخير در آنچه د« : در آنجا آمده است . جاری اختصاص دارد
خيابان ھای شھرھای ايران جريان داشت فقط نوک کوه يخ عظيم اعتراض و 

سال است در وجود انسان ھای اسير استثمار و  ٣٠و عصيانی است که  خشم
انتخابات و حوادث پس . استبداد و توحش سرمايه بر روی ھم تلنبار شده است
ستم کشی ھا و بی  دنيای از آن فقط محملی برای بروز چشمه ای از اين

پناه بردن ناگزير اين جنبش به زير پرچم جناح اصالح طلب . حقوقی ھا بود
سرمايه داری ذره ای در اين واقعيت تغيير نمی دھد که اين حرکت شرری 
است از آتشی که در اثر ديکتاتوری ھار و لجام گسيخته سرمايه شعله ور شده 

نکته مھم اين بند تأکيد . »ی کرده استو جامعه را وارد مرحله سياسی جديد
بر تفاوت بنيادی سرچشمه عميق موج گسترده عصيان و اعتراض جاری 
درون خيابان ھا يا پشت بام ھا از يک سو و شعارھای سرمايه دارانه اصالح 

مسلم است که جمعيت حاضر در خيابان ھا، راه . طلبان از سوی ديگر است
. مختلف نيروھای طبقاتی ھمگونی نيستند پيمايی ھا و نمايش ھای اعتراضی

اما فراموش نکنيم که ما از جامعه ايران صد سال يا حتی پنجاه سال پيش 
ميليون نفر از ساکنان  ۵٠از جامعه ای حرف می زنيم که . صحبت نمی کنيم

اين . آن را نفوس جمعيتی توده ھای فروشنده نيروی کار تشکيل می دھند
. تا حدود زيادی نامفھوم است» انقالب دموکراتيک «مسأله برای معتقدان به 

طبقه « اينان خيل کثيری از اين جمعيت عظيم فروشنده نيروی کار را جزء 
از نظر آنان کارگر نه انسان فروشنده نيروی . طبقه بندی می کنند» متوسط

کار، بيگانه با کار، محروم از شرکت آزادانه در روند کار و محصول 
عترض خودانگيخته به استثمار و توحش سرمايه داری، بلکه اجتماعی کار و م

موجودی است با دستانی پينه بسته و ذھنيتی عقب مانده و آلونکی در زورآباد 
که يا چکش به دست دارد و بر سندان می کوبد يا داس در  ھا و حلبی آبادھا

د دست دارد و درو می کند يا در کوره ھای ريخته گری و آجرپزی کار می کن
يا بيل و کلنگ به دست دارد و در رشته ساختمان کارمی کند و يا، دربھترين 

در اين . حالت، کسی است که در بخش صنعت و صنايع مدرن کار می کند
منظر، مھندس يا پزشکی که نيروی کارش را برای امرار معاش می فروشد، 

و مترجم و  استاد دانشگاه، معلم مدرسه، بھيار و پرستار بيمارستان، نويسنده
ويراستار، برنامه ريز يا حروف چينی که با کامپيوتر کار می کند، مربی مھد 

که سر و ريخت  کودک، روزنامه نگار و خالصه ھر انسان تحصيل کرده ای
و ھوش و حواس آدميزاد داشته باشد و ساکن مناطق مرکزی شھرھا باشد 

البته اين . می آيددارد و کارگر به حساب ن» طبقه متوسط«حتما شناسنامه 
واقعيتی است که بسياری از اينان که برشمرديم حتی خودشان نيز خود را 

اما اين توھم . را دون شأن خود می دانند» کارگر«کارگر نمی دانند و عنوان 
به جايگاه طبقاتی خود ناشی از فرھنگ وارونه پرداز سرمايه داری است که 

از گروه ھا و سازمان ھا و احزابی که  حال آن که بسياری. حتما بايد افشا شود
خود را نماينده کارگران می دانند به جای افشای اين فرھنگ و به جای 
توضيح درک درست از مفھوم کارگر خود به درک سرمايه دارانه از اين 

چنين است که اکنون برخی کسان و جريان ھا . مفھوم دامن زده اند و می زنند
ه جنبش جاری در خيابان ھا را ابواب جمعی سيل عظيم جمعيت تشکيل دھند
اگر با تعريف درست کارگر به  حال آن که. طبقه متوسط به شمار می آورند

قابل توجھی از جمعيت معترض  اين جنبش نگاه کنيم خواھيم ديد که بخش
حاضر در راه پيمايی ھا و جنگ و گريزھای خيابانی را کارگران تشکيل می 

 جمعيت توده ھای کارگر ھنوز در اين جنبش ثريت عظيمبدون ترديد، اک. دھند
اما در عين حال ھيچ عقل سليمی نمی تواند مدعی شود که . حضور ندارند

مثالً جمعيت کارگران تحصيل کرده بيکار اعم از ديپلم و فوق ديپلم و ليسانس 
و فوق ليسانس و يا معلمان و پرستاران شرکت کننده در اين جنبش کمتر از 

بسياری از دستگيرشدگان و . ت آدم ھای متعلق به طبقات دارا استجمعي
ً از خانواده ھای کارگری ھستند نخستين . مفقودان و جان باختگان عموما

حرکت اعتراضی محل کار عليه سرکوب خونين معترضان را پرستاران و 
 زمانی قبل يا بعد از اين. پزشکان برخی از بيمارستان ھای تھران راه انداختند

حرکت کوچک اما باشکوه، گزارشی از تعطيل نيم ساعته کار توسط کارگران 
اين ھا ھمه . برخی خودروسازی ھا راه خود را به درون رسانه ھا باز کرد

شواھد زنده ای ھستند که حضور توده ھای کارگر در جنبش جاری را تأييد 
صرف نظر . اما از ديد ما ھيچ نيازی به جستجوی اين شواھد نيست. می کنند

ميليونی  ٧٠از اين شواھد، به نظر ما بسيار غيرواقعی است که در جامعه ای 
ميليونی، در يک جنبش چند ميليونی معترض به تقلب  ۵٠با يک طبقه کارگر 

به اين ترتيب، . در انتخابات وفور غيرکارگران را بيش از کارگران بدانيم
جاری اساسا بحث ترکيب طبقاتی يا کارگری بودن و نبودن جنبش 

کسانی که چگونگی برخورد به اين جنبش را از اين زاويه . موضوعيتی ندارد
می کاوند از منظری منسوخ و عقب مانده به اين جنبش نگاه می کنند و 

کارگران و به ويژه جوانان پرشور خانواده . کالھشان سخت پس معرکه است
يگر اعتراض ھای کارگری تا ھمين امروز در خيابان ھا و عرصه ھای د

ً به طور بسيار گسترده تر  ھای جاری حضور داشته اند و در آينده نيز حتما
  . اين واقعيتی است که بايد آن را مفروض گرفت. حضور خواھند داشت

اما قبول اين واقعيت به ھيچ وجه به معنای آگاه بودن کارگران شرکت کننده 
تاريخ اتفاق افتاده است که بارھا در . در اين جنبش به منافع طبقاتی شان نيست

کارگران دست به قيام زده اند يا به يک شورش وسيع اجتماعی پيوند خورده 
اند اما اين خيزش و شورش نه مظھر اعتراض طبقاتی آنان بلکه، برعکس، 
در خدمت تحقق اھداف طبقه سرمايه دار، تحکيم بيشتر پايه ھای قدرت نظام 

بھترين . ن و جنبش طبقاتی آنان بوده استبردگی مزدی و الجرم عليه طبقه آنا
که در اين مورد می توان برای کارگر ايرانی مثال آورد انقالب سال  نمونه ای

در اين انقالب، ضربه اساسی و تعيين کننده به رژيم سلطنتی . است ۵٧
سرمايه را طبقه کارگر فرود آورد اما نتيجه اين ضربه چيزی جز به قدرت 

از نظام سياسی مدافع سرمايه داری به جای شکل پيشين رساندن شکل ديگری 
اين نکته می تواند به تمام و کمال در مورد جنبش جاری نيز صادق . آن نبود
آنچه تا امروز شاھد آن بوده ايم در ھيچ کجای خود ھيچ نشانی از ھيچ . باشد

. طبقاتی توده ھای کارگر به ھمراه ندارد خودآگاه سطح عروج جنبش
و جوانان طبقه کارگر در درون اين کارزار، بيشتر ھمان نقشی را کارگران 

بازی می کنند که در شرايط متعارف زندگی و کار و استثمار خويش در 
در . درون کارخانه ھا و مراکز کار از سوی سرمايه بر آنان تحميل می شود
قط کارخانه ھا با تمامی توان کار می کنند، خود را می فرسايند و از ھستی سا

می شوند، اما نه برای خود بلکه برای سرمايه و در اسارت رابطه ای که 
حاصل آن باال رفتن ھر چه بيشتر سود سرمايه داران و افزايش ھر چه 

در اينجا نيز با تمامی وجود می جنگند و پرپر . گسترده تر سرمايه ھا است
دوی می شوند اما نه در سنگر پيکار طبقاتی خود بلکه، برعکس، در ار

سرمايه داران و در وضعيتی که قربانی شدن آنان در پای معبد قدرت سرمايه 
به مثابه خطری ھولناک ھمه ھست و نيست مبارزه طبقاتی آنان را تھديد می 

خود  در کارخانه خوشحالند که کار دارند و بيکار نيستند و در اين جا نيز. کند
موجود را اندکی تغيير  را به اين راضی می کنند که شايد سيه روزی ھای

  .دھند
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تا اينجا بر دو شاخص واقعی چگونگی حضور و موقعيت طبقه کارگر در 
جنبش جاری انگشت نھاده ايم، مؤلفه ھايی که ھر کدام در تعيين نوع نگاه و 
سياست مواجھه فعاالن جنبش کارگری به سير رويدادھای روز حائز اھميت 

مشخصه ھای مھم ديگری توجه کرد که اما در کنار اين ھا بايد به . ھستند
بدون تعمق آن ھا به سکوی محکمی برای تعيين تکليف و چه بايد کرد يا نبايد 

ھمان گونه که در بند مورد تشريح از فراخوان . کرد دست پيدا نخواھيم کرد
اتحاد فعاالن جنبش کارگری تصريح شده است و ما در باال آن را نقل کرديم، 

 ٣٠سترده خشم و قھر و عصيانی است که در طول جنبش جاری نمايش گ
سال اخير استيالی سرمايه داری در وجود انسان ھای اسير استثمار و 

اعتراض به تقلب . ديکتاتوری و توحش اين نظام بر روی ھم انباشته شده است
در انتخابات رياست جمھموری، بر خالف تمامی انگاره پردازی ھای 

اين . ا خالق اين موج خشم و عصيان نيسترفرميستی راست يا چپ، مطلق
اعتراض صرفا منفذ و محملی بود که مجال داد تا نارضائی و قھر و نفرت 

اين نکته بسيار اھميت . فوران کند توده ھای معترض به توحش سرمايه داری
دارد، به گونه ای که بدون کندوکاو آن نمی توان به ھيچ سياست صحيح 

ھمان گونه که رأی دادن به . ث روز دست يافتکارگری در قبال سير حواد
موسوی نه رأی ايجابی به او بلکه رأی سلبی به احمدی نژاد بود، آنچه فوران 

نه « کرده است نيز نه عشق به ميرحسين موسوی و ساير اصالح طلبان بلکه 
گفتن به کل ستم ھا و بی حقوقی ھايی است که در اين سی سال بر کارگران » 

شھرت يافته » موج سبز«آنچه به عنوان . ست اعمال شده استو مردم فرود
است در بنمايه خود نه بيان شوق و شور عنان از کف داده ميليون ھا انسان 
برای مشاھده عروج اصالح طلبی به عرش قدرت سياسی بلکه تبلور 

درست به ھمين . اعتراض گسترده مردم به ستمگری و بی حقوقی مطلق است
در ميان بخش ھايی از اين جنبش به اصالح طلبان به  دليل توھم موجود

مگر شاھد نبوديم که در سال ھای آخر دوره . سرعت توھم زدايی خواھد شد
دوم رئيس جمھوری خاتمی بازمانده توھم مردم کارگر و فرودست جامعه 
. نسبت به اصالح طلبان و سناريوھای آنان با چه سرعتی راه افول را پيمود

اين بحث چند کلمه ای در مورد مقوله  قبل از ادامه ين جا وبگذاريد در ھم
توھم . توھم به طور کلی و از جمله توھم به اصالح طلبی در جامعه بگوييم

بردگان مزدی سرمايه به اين يا آن رويکرد سياسی و اجتماعی درون طبقه 
سرمايه دار به ھيچ وجه چيزی از سنخ باورھای دينی و پای بندی ھای 

در پس ايمان مذھبی، سالخی کامل ھر نوع آزاد بودن انسانی، . ی نيستعقيدت
انتظار و دورنمای زندگی انسانی، قدرت اثرگذاری انسانی و محروميت از 

در مورد . ھمه اختيارات، توانايی ھا و ارزش ھای انسانی النه کرده است
ازه توھم توده ھای کارگر به راه حل ھا و راھبردھای مخرب مبتنی بر شير

ً چنين نيست در اينجا . حيات يا تأمين بقای سرمايه داری مسأله اساسا
کارگر . انتظارات، اميدھا، انتقادات واعتراضات بر سر جای خود باقی ھستند

متوھم به اين يا آن جناح طبقه سرمايه دار بساط مطالبات، اميد و آرزوھای 
ق و حقوق توھم او متضمن انصراف وی از ح. خود را درھم نمی پيچد

آنچه در اين جا به وقوع می پيوندد اين است . اجتماعی يا طبقاتی خويش نيست
که کارگران به اشتباه فکر می کنند که احزاب سياسی مدافع نظام سرمايه 

کارگران مطالبات خود را . داری می توانند مطالبات آنان را برآورده کنند
ر اروپای غربی به احزاب توده ھای وسيع کارگری که د. ناديده نمی گيرند

سوسيال دموکرات يا حتی نئوليبرال رأی می دھند بر روی مطالبات خود خط 
فقدان دانش طبقاتی و ضعف و استيصال بيش از حد جنبش . نمی کشند

ضدسرمايه داری طبقه آنان سبب می شود که به جای ارجاع مطالبات مذکور 
 اين قدرت را به دشمنان به اعمال قدرت متحد و متشکل عليه سرمايه، عمالً 

طبقاتی خويش بسپارند و از اين طريق راه دستيابی به ھمان مطالبات ساده 
در يک کالم، توھم آتشی است که بر خرمن آگاھی، . روزمره را نيز ببندند

صف آرايی مستقل و سنگر اعمال قدرت ضدسرمايه داری توده ھای کارگر 
. ھا و نيازھای آنان را خاکستر نمی کنداما اين آتش انتظارات و اميد. می افتد

ناگفته پيداست که حتی توھم توده ھای کارگر ايران به اين يا آن جناح قدرت 
سياسی يا ھر کدام از احزاب طبقه سرمايه دار در قياس با توھم ھمزنجيران 

در اينجا . اروپايی خويش به مراتب سست تر و شکننده تر و بی رمق تر است
آنچه تار و پود توھم کارگران . ی اعتماد ناآگاھانه نيز نيستشالوده توھم حت

ايران را می سازد بيش از ھر چيز عدم اعتماد به نفس و پراکندگی و 
اين نکته در . فروماندگی و ضعف ناشی از سرکوب شدن و مقھور بودن است

مورد نيروھای کارگری شرکت کننده در جنبش جاری بيش از تمامی دوره 
کانون احتراق اين خشم سوزان گسترده، . ديگر صدق می کندھای تاريخی 
اميدھا انتظارات، رؤياھا و آرزوھای سرکوب شده سی ساله . انتخابات نيست

ميليون ھا جوان به خيابان می ريزند و شمارش . است که سر باز کرده است
اما آنان در بطن . درست آرای به صندوق ريخته شده خود را مطالبه می کنند

را نه رأی مصادره شده خود بلکه دنيای بدبختی ھا، محروميت ھا، ماج
درد بيکاری است که در . گرسنگی ھا و حقارت ھای خود را فرياد می کنند

کوه عظيم نوميدی از . فرياد می شود» مرگ بر ديکتاتور« پوشش شعار 
اعتراض به تبعيض ھای . اشتغال آينده است که در ھوا منفجر می گردد

احساس حقارت . ھستی بربادده جنسيتی است که شعله می کشد بشرسوز و
ھای کشنده است که باعث می شود نسل جوان اين گونه به عرش اعالی نظام 

اختناق و سرکوب و فقدان ھر نوع آزادی انسانی . سرمايه داری يورش برد
سلسله جبال بی انتھای سر به آسمان کشيده . است که ھمه جا زبانه می کشد

ت ھا است که در مقابل يورش ھای سبعانه دستگاه ھای سرکوب محرومي
گرسنگی، فقدان امکانات آموزشی و نداشتن شانس . سرمايه مقاومت می کند

ادامه تحصيل، نبود دارو و درمان و نداشتن استطاعت مالی رجوع به 
بيمارستان و پزشک و داروخانه افراد مريض خانواده است که نسلی از 

زندان و شکنجه و اعدام به . ارگری را از جای بر می کندجوانان جمعيت ک
اعتراض به وضعيت حاکم است که تحقير مرگ و استقبال از ھر  »جرم«

سی سال . خطر سھمگين را به جريان طبيعی حرکت جوانان تبديل می کند
حاکميت شالق، قصاص، تعزير، سنگسار، تيرباران و آويخته شدن به جرثقيل 

عنوان جزای بيان طبيعی ترين، پاک ترين و ساده ترين به  در مأل عام
عواطف دختران و پسران يا زنان و مردان است که اينک در وجود انسان ھا 

اجبار ميليون ھا کودک به کار در سياھچال ھای . راه انفجار درپيش می گيرد
سودسازی سرمايه ھمراه با کارتون خوابی آن ھا در کنار خيابان شھرھا است 

ھمه اين ھا ھمراه با انبوھی . نزين اشتعال فتيله ھای خشم و قھر می شودکه ب
از معضالت ريشه دار اجتماعی ديگر موضوعاتی ھستند که بايد به عنوان 

  . سومين مؤلفه مربوط به واقعيت جنبش جاری مورد نظر قرار گيرد

اما اين جنبش جز اين سه مشخصه يک مؤلفه بسيار تعيين کننده و اساسی 
موج اعتراض جاری خيابان ھا يا برپشت بام ھا به طور قطع . گر ھم دارددي

تجلی مبارزه آگاھانه توده ھای کارگر عليه استثمار و ستم و جنايات نظام 
سھل است، شکل تظاھر و شعارھای درمانده و مستأصل . بردگی مزدی نيست

نماز  رفتن به. است آن در بسياری موارد مايه سرافکندگی و شرم و خجلت
. ھاشمی رفستجانی به راستی شرم آور است جمعه و اميد بستن به کسی چون

اما تمامی اين ھا نمی تواند مؤلفه چھارم اين جنبش را از جلو چشمان آگاه و 
کل آنچه به . فعاالن جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر دور کند تيزبين

موج اعتراض مورد  عنوان عوامل محرک و سلسله جنبان و اھرم انفجار اين
اشاره قرار داديم، ھمه و ھمه از بطن رابطه خريد و فروش نيروی کار، از 

ريشه . درون سرمايه و از دل استيالی نظام سرمايه داری فرا جوشيده است
ھمه مصائب و بدبختی ھا و سيه روزی ھای مورد اعتراض در عمق 

ج گسترده اعتراض اين مسأله که مو. موجوديت نظام بردگی مزدی قرار دارد
معترض اين را نمی گويند يا نمی دانند و شناخت  و جمعيت چند ميليونی

ً واقعيت . روشنی از آن ندارند بی گمان صحت دارد اما صحت اين امر مطلقا
رابطه خريد و فروش نيروی . ھای اجتماعی موجود را زير سؤال نمی برد
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است که کوه اين فاجعه  کار و ساختار نظم توليدی و سياسی و مدنی سرمايه
گرسنگی، . ھا را بر سر ساکنان کارگر و فرودست جامعه خراب کرده است

فقر، تبعيضات کشنده جنسيتی، خفقان و نبود ھر نوع آزادی، زندان و شکنجه 
و اعدام، حقارت و ذلت، کارتون خوابی و کار مرگبار کودکان خردسال، آتش 

انان، بيکاری چندين ميليونی و کشيدن ھر نوع احساس عاطفی و انسانی جو
خاموش شدن ھر بارقه اميد به اشتغال آينده در وجود چند ميليون جوان، ھمه 
و ھمه پديده ھای فرارسته از وجود سرمايه و عناصر ذاتی نظام سرمايه 

مبارزه عليه اين بی حقوقی ھا، ستم کشی ھا، سيه روزی ھا و . داری ھستند
بالقوه اما بارز از ظرفيت حمله آگاھانه به فاجعه ھا به ھر حال به صورت 

امکان مادی و عينی اين ظرفيت روز . شيرازه حيات سرمايه برخوردار است
به . به روز با پيوستن گسترده تر توده ھای کارگر بيشتر و بيشتر خواھد شد

ياد داشته باشيم که در دل اوضاعی که از آن صحبت می کنيم موج تعطيل 
سو و تشديد وحشيانه استثمار از سوی ديگر درحال کارخانه ھا از يک 

خبرھای زيادی حاکی است که سرمايه داران از دادن سفارش . گسترش است
خريد مواد اوليه و وسائل مورد نياز ادامه توليد خودداری می کنند، اخراج ھا 
بسيار بيشتر شده است، و فقر و گرسنگی و ھمه مصائب دامنگير طبقه کارگر 

سال در  ٣٠چندين ميليون کارگر در تمامی اين . سترش می يابدبه سرعت گ

حال مبارزه و اعتراض و عصيان بوده اند و اينک با شروع دوره جديد 
مبارزه و پيوند خوردن کارگران با آن، زمينه ھای درونی جنبش جاری برای 
اثرپذيری ضدسرمايه داری و آزاد شدنش از بختک تسلط اصالح طلبان بيشتر 

بدبختانه در حال حاضر مشخصه اين جنبش، سرمايه ستيزی آگاھانه . دمی شو
اما با توجه به امکان مادی و عينی پيوستن بيش از پيش توده ھای . نيست

کارگر به اين جنبش، در صورت شرکت فعال و سازمانيافته فعاالن 
اينان می توانند با تلفيق اين  ضدسرمايه داری طبقه کارگر در اين جنبش

ار با راھکارھای اعتصاب و تصرف کارخانه ھای تعطيل و درمعرض راھک
. تعطيل سرمايه ستيزی آگاھانه را به مشخصه اصلی جنبش جاری تبديل کنند

فراخوان اتحاد فعاالن جنبش «مبانی ديگر  در نوشته ھای بعدی درباره
  . سخن خواھيم گفت» کارگری

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  نگی برای ايجاد تشکل کارگریکميته ھماھ
 ١٣٨٨تير  ٣٠

 

 ادغام اپل در شرکت سرمايه گذاری بين المللی و اخراج هزار کارگر

 ) RHJ( شرکت سرمايه گذاری بين المللی 
بخش ھای آلمانی تراست خودروسازی اپل را 

لئونارد . خريداری و در خود ادغام کرده است
در  ) RHJ( راز نخست تفيشر از مسؤالن 

يتونگ ضمن تساصاحبه با روزنامه آلمانی بيلد م
اعالم اين خبر تصريح کرد که تمام شعبات اپل 
در آلمان در اين کنسرن عظيم سرمايه گذاری 
 رادغام خواھد شد و متعاقب آن ھزار کارگر کا

گفت  او در ادامه. دست خواھند دادخويش را از 
که فروش اپل به شرکت سرمايه گذاری بين 

معنای پايان عمر تراست خودروسازی  المللی به

مذکور نيست زيرا شعبات بلژيکی و انگليسی 
روزنامه تجاری . اپل به کار خود ادامه می دھند

ھاندلس بالت که در کشور آلمان منتشر می شود 
ده است که بخش کرضمن درج اين خبرھا اعالم 

آنتورين اپل در بھار سال آينده ھيچ کارگری 
 (Eisenach) آيزناک خانهنخواھد داشت و کار

به طور کامل تعطيل خواھد  ٢٠١٢نيز تا سال 
روند ادغام ھر چه گسترده تر و عظيم تر . دش

سرمايه ھا در ھمديگر بخشی از طرح پااليش 
سرمايه . طغيان موج بحران است ھنگامسرمايه 

از اين طريق خيل عظيم بردگان مزدی را ھزار 

اکز کار و توليد ھزار و گاه ميليون ميليون از مر
ی که قادر به يبيرون می اندازد، سرمايه ھا

بازتوليد خود نيستند توسط سرمايه ھای عظيم 
تر بلعيده می شوند، بر شدت و سرعت و سختی 
کار افزوده می شود، فشار استثمار نيروی کار 

سرمايه به ھمه اين . ...ھولناک تر می گردد و 
 کردن ويران باد تا زنھا دست می  وحشيگری

برج قدرت فروريزی  مانعانسانی  يزھر چ
   .شودبشرستيز و کارگرکش خود 

  ٢٠٠٩ژوئيه 

   

 می کندکارگر ديگر خود را اخراج  ١٠٠٠هارلی ديويدسون 
کارخانۀ آمريکايی سازندۀ موتور سيکلت اخراج  )Harley‐Davidson(ويدسون يھارلی د
که بعد از کاھش  کرده اند اعالم شرکت مايه دارانسر .داردکار خود دستور در  کارگر را ١٠٠٠
ھزار کارگر را ، ندنھزار شغل را حذف ک ندا مجبور شده ھايشانو سود ھا سرمايه گذاری حجم

که  سرمايه داران ادعا می کنند. ورندآدر صد پايين  ٣٠توليد را تا ميزان  حجمو  اخراج نمايند
دوره  اين رقم در. ه استکاھش يافت ميليون دالر ٢٠سود شرکت در سه ماھۀ دوم سال جاری تا 

 تا سطحنيز  ھا سرمايه گذاری آنان می گويند که. بوده استميليون دالر  ٢٢٣ مشابه سال پيش
شمار کل کارگرانی که در طول ماه . افت کرده است) ميليون يورو ٨٥٢( دالر  ميليون ١٢٠٠

. نفر افزون است ٢٢٠٠ د ازشوناخراج می  هيندھای اخير اخراج شده اند و يا در روزھای آ
اين . نفر نيز اينک بيکار می شوند ١٠٠٠نفر در ماه آوريل حکم اخراج دريافت کردند و  ١٢٠٠
  .نفر بيشتر از ميزانی است که قبالً از سوی رؤسای شرکت اعالم شده بود ٧٠٠تعداد 

   ٢٠٠٩ژوئيه 
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 را اخراج می کند نفر ١٢٠٠باز هم  LBG بانک بريتانيايی
 (بانک بريتانيايی  (LBG  سھام  در صد ٤٣که

که  کردامروز اعالم آن به دولت تعلق دارد، 
را ديگر نفر  ١٢٠٠ عالوه بر اخراج ھای قبلی

تعداد اخراجی ھا  سانبدين . ختبيکار خواھد سا
به  تا حال ل سال جاریيی اين بانک از اوا

 Rob .نفر می رسد ٨٠٠٠ MacGregor  يکی

ضمن ابراز  کارکنان بانک گان اتحاديهنمايند از
اخراج اعالم "  :انزجار از اخراج ھا می گويد

 خيانتنفر ديگر در اين بانک يک  ١٢٠٠
به ھمين  LBG کارکنان بانک اتحاديه .»است

ابراز انزجار اکتفا کرده و در قبال بيکارسازی 

نفری کارگران مطابق معمول دست  ٨٠٠٠ھای 
  . به ھيچ اقدامی نزده است

  ٢٠٠٩ژوئيه 

  

  

کشته شدن دو کارگر در اثر انفجار در شرکت توتال در 
 فرانسه

قع در شرق فرانسه وا Carlingبر اثر وقوع يک انفجار در شرکت پتروشيمی توتال در منطقه کارلينگ 
زخمی را از زير توده ھای خاک  ۵فقط دو کشته و  کنونتا . کشته و زخمی شده اندکارگر شمار زيادی 

آن  بيرون آوردنھنوز جمعيت کثيری از کشتگان و زخميان در زير آوار ھستند که برای  اما .ه اندکردخارج 
سرمايه داران . قسمت نصب به وقوع پيوسته استانفجار در دستگاه بخار و . ھا اقدامی به عمل نيامده است

ناروشن باشد زيرا روشن شدن  ھم بايد اين علت. ه اند که علت انفجار روشن نيستکردمعمول اعالم  مطابق
ی ھای سرمايه داران و خودداری آنان از پرداخت ھزينه ھای الزم برای تأمين يسودجو یافشا به معنیآن 

کارگر آتش نشانی به کمک  ٢٠در جريان اين انفجار . کارگران است ايمنی محيط کار و امنيت جانی
کارخانه که يکی از کانون  ٢دستگاه بخار شمارۀ . ھمزنجيران خود شتافتند و برای نجات آنان تالش کردند

توليد می کند که توسط پتروشيمی  etheenتن اتين  ٢۵٠.٠٠٠ یھای انفجار بوده است ساالنه به طور تقريب
   .تحويل می گردد Arkemaاز گروه شيميايی آرکما  PVCرانسه پرورده می شود و به شعبۀ توتال ف

 ٢٠٠٩ژوئيه 

  

 تيلت بلژيک در کشی کشته شدن يک کارگر در شرکت جوجه
ساله ای در شرکت کشاورزی  ٥٥کارگر 
جوجه کشی واقع يک مؤسسه عظيم به  وابسته

 برھنگام انجام کار بلژيک  )Tielt ( در تيلت
به  در محل کار حامل بار با کاميون تصادفاثر 
اين . بعد جان سپرد یو دقايق مجروح شد شدت
اين شرکت صاحبان برای  سال تمام ١٩ کارگر

. شده بود استثمار شکل شديدترينو به  کار کرده
او اينک در سن کھولت قرار داشت و سال ھای 

سرمايه . آخر دوران کار خويش را می گذراند
داران حتی در غول پيکرترين قطب ھای 

ھای پرخروش سودھا صنعتی و در دل اقيانوس 
ھم استثمار کارگران را تا روزھای آخر عمر 

سن بازنشستگی در غالب . آنان ادامه می دھند
باالتر است و سال  ۶۵ی از يکشورھای اروپا

 طوالنی کردندولت ھای سرمايه داری برای 
 تازه ایدوره کار بردگان مزدی ھر روز طرح 

ن جديد بازنشستگی به تصويب انوزير نام قرا 
  ٢٠٠٩ژوئيه   .انندسمی ر

 

 کاهش توليد و بيکارسازی ها در کارخانه فورد در شهر گنک
 بلژيک

به دنبال طغيان موج بحران اقتصادی در نيمه 
سازی خودرودوم سال گذشته، توليد در کارخانۀ 

در . به نصف تقليل يافت کفورد در شھر گن
در  ۴۶ماه اول سال جاری توليد واگن  ۶فاصلۀ 

که از لحاظ تعداد در قياس در  داشتصد کاھش 
به دنبال . بودواگن کمتر  ٨٧٠٠٠با سال پيش

وقوع اين کاھش قرارداد صدھا کارگر موقت 
کارگران تحت فشار اتحاديه ھای . تمديد نشد

روز کار  ۴مزدور سرمايه مجبور شدند به قبول 

در ھفته تن دھند و به دستمزدھای بسيار پائين 
مديريت فورد اعالم  .ابراز رضايت کنندتر 

کرده است که اين روند در ماه ژوئيه و اوت نيز 
توليد در بخش مونتاژ چند روزی . می يابدادامه 

تن از کارگران  ١۵٠. متوقف خواھد ماند
مجبور خواھند شد که به صورت نامنظم، بر 
اساس آنچه که نياز ساعت به ساعت سرمايه 

ش توليد در بخ. کار کنند يا بيکار بمانند ،باشد
تاير اين تراست کارگران شيفت شب در ماه 

اوت روزھای زيادی بيکار خواھند ماند و 
سرمايه داران . حقوقی دريافت نخواھند کرد

فورد در ماه ھای اخير عالوه بر ھمه اين ھا در 
چند نوبت دست به بيکارسازی ھای وسيع زده 
اند و ھر بار شمار بسيار کثيری از کارگران را 

  .رده انداخراج ک

 ٢٠٠٩ژوئيه 
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 گاز در تراست خودروسازیکارگر  ٧٠٠٠اخراج 
 شريک GAZ گازکنسرن خودروسازی روسی 

 Magnaسازی کانادايی مگنا خودروکنسرن 
تا اول  که گرفته استتصميم  اين شرکت. است
اين خبر . بيکار سازدکارگر را  ٧٠٠٠ اوت ماه
 Nikolaj را Satajev  وزير صنعت و

 Nizjniبازسازی ناحيۀ Novgorod  روسيه
امروز جلسه ای با : " گفت او .ده استکراعالم 

و مديريت تأکيد کرده  هداشت GAZمديريت گاز 
را  شغل ٧٠٠٠تقريبا  ماه اوتکه از اول است 

 Nizjniدر منطقۀ  GAZدر کارخانه ھای گاز 
Novgorod  کنسرن رئيس ."کردحذف خواھد 

، سرژ زانوزين  GAZ‐fabriekenگاز 
Sergej  Zanozine  که  ه استاطالع دادنيز

اين گروه قصد دارد تمامی شعبه ھای خود را 
روسيه در ماه  خودرووضعيت بازار زيرا ببندد 

 او اضافه کرد. اھد شدھای آينده باز ھم بدتر خو
قانونی که بتواند مشوق  ياھيچ راه حل " که

دولت قوانينی را بدين . بازار باشد وجود ندارد
منظور وضع کرد ولی تا کنون ھيچ نتيجه ای 

 Groep گروه گاز .»است نداده GAZ بزرگ 
که  استسازی در روسيه خودروترين کنسرن 

تاسيس شده و تحت نام روس  ٢٠٠٠در سال 

ه فعاليت داشت RusPromAvtoروم آوتو پ
پس از  ٢٠٠٥در سال اين تراست . است

نام گروه گاز به فعاليت خود ادامه  اتغييراتی ب
بالغ ، ٢٠٠٥در سال کنسرن مذکور . ه استداد
کاميون  ١٦٩.٢٦٨، خودرو سواری ٥٥٠٥٥ بر

و  اتوبوس توليد کرد ١٨.٧١٦و مينی بوس و 
سود به  د دالرميليار ٣در ھمان سال توانست 

   .ردودست آ

  ٢٠٠٩ژوئيه 

  

  

 ING نفر از کارکنان بانک آی ان جی ٨٠٠اخراج 
 به يکجا را در ھلندخود در حوزه بيمه ھای  مجموعۀ فعاليت )ING(ی ان جی آگروه 

به قيمت  اصطالح سازماندھی جديده اين عملکرد بانک يا ب .خواھد سپرد ننشنال ندرلند
. شندگان نيروی کار در ھلند طی سه سال آينده تمام خواھد شدتن از فرو ٨٠٠اخراج 
 Nationale Nederlandenو نشنال ندرلندن  RVS  ،ING  ،Retailھای بيمه  شرکت

 Nationaleيعنی نشنال ندرلندن  ،در يک شرکت بيمه ٢٠١١در ھلند قرار است از سال 
Nederlanden  ھدف سرمايه . ادامه دھندنام به فعاليت خود  اينو تحت  شوند، ادغام
خويش از طريق بر باد  ھای سرشارسود حفظ : روشن است ھا بسيار داران اين شرکت

ه اند که در پرتو اين ادغام و بيکارسازی ھا کردآنان اعالم . دادن زندگی توده ھای کارگر
   .ميليون يورو افزايش خواھند داد ١٠٠االنه خود را سرقم سود 

در سطح جھان  که به دليل بحران اقتصادی دالم کراع INGچند ماه قبل 
شغل را در  ٧٠٠٠ و تصميم دارد است گرفته خود تصميم به تجديد سازمان

 INGکارکنان  در زمرهنفر  ١٠٠٠از اين تعداد . سطح بين المللی حذف کند
 ١٠٠٠سرمايه داران به اخراج  .درھلند بودند که به خيل بيکاران پيوستند

بيکاران قبلی  جمعيتنفر ديگر را نيز به  ٨٠٠آنان اينک . نکردند کارگر اکتفا
برای جلوگيری از «می گويد  INGرئيس  Lard Friese. اضافه می کنند

ما بايد به  .نرخ سود بانک بايد باال باشد .اخراج ھا ھيچ کاری نمی توان کرد

از دست خود را  ميليون مشتری ٥بيش از  ING .نيازھای بازار پاسخ گوئيم
بنابراين شرکت ھيچ . قرارداد خود را با شرکت فسخ کرده اند آنان .داده است

سخن رئيس !! »زدکاری از دستش ساخته نيست و بايد يک عده را بيکار سا
ميليون يورو  ١٠٠حداقل  INGبايد سود ساالنه . بانک بسيار روشن است

  . دشوقربانی افزايش يابد و برای اين کار بايد زندگی ھزاران کارگر 

 ٢٠٠٩ژوئيه  

 

 مبارزه و مقاومت در هندوراس ادامه دارد
نفر از نظاميان مسلح رئيس جمھوری  ٢٠٠ژوئن  ٢٨صبح روز يک شنبه 

در  را در خانه اش دستگير کردند و به سنت خوزهمانوئل زاليا  ھندوراس
از زاليا که با . حکومت نظامی اعالم کردند کاستا ريکا بردند و در کشور

وی با . انتخابات باال آمده به عنوان سياستمدار چپ ليبرال نام برده می شود
روسای جمھوری ونزوئال، آکوادور و بوليوی يک مبارزه سياسی ضد 
نئوليبرالی را دنبال می کند، سياستی پوپوليستی که در آن سرنوشت اصالحات 

آن ھا خود را . مادام العمر رياست جمھوری گره می خورد شان با ابقای شايد
سال قبل عقاب تنھای سوسياليسم و پرجم دار  ٤٠چون معمرقذافی  گاه

کمونيسم قرن بيست و يکمی می نامند، سوسياليسم و کمونيسمی که تنھا با 
حضور آن ھا واقعيت می يابد و توده ھای کارگر و زحمتکش نقشی در آن 

انقالب را يک تنه آن ھا !! که ھوادار رياست جمھوری باشند ندارند جز اين
برنامه ريزی کرده و خود سامان می دھند در اين سازماندھی و عمل انقالبی 
رفراندوم نقش اصلی را بازی می کند و نيازی به سرنگونی سرمايه داری 

  !! نيست

يک سلسله تغييراتی در آمريکای  ١٩٨٠و در طول دھه  ١٩٨٢از سال 
کزی و بالطبع در ھندوراس رخ داد که به قدرت چندين دھه نظاميان که با مر

حمايت اياالت متحده آمريکا يا، گويا تر، با کمک سرمايه ھای آمريکايی 
سرکار بودند موقتا پايان داد و آن ھا را به پس زمينه راند و بخش ھای 

به صحنه  مبارزات ضد نئوليبرالی ديگری از طبقه سرمايه دار را با پرچم
سقوط بلوک شرق، پايان جنگ  در اين تغييرات، عوامل جھانی چون. آورد

جنگ قدرت بين زاليا و بخشی  .سرد و تغيير سياست ھای آمريکا دخيل بود
از اقشار بااليی حاکميت ھندوراس سبب کودتا شد و نظاميان را از پس زمينه 

را نه تنھا در جاه طلبی و اما اگر واقع بين باشيم بايد اين تنش . به رو آورد
توانمند  خود محوربينی اين روسا بلکه در اعتالی مقاومت توده ای و مبارزه

کارگری ببينيم که منافع سرمايه ھای بزرگ را که در اين کشورھا با قدرت 
از زمان انعقاد پيمان . به چالشی سخت طلبيده است نظاميان پيوند خورده

ت متحده، کشورھای آمريکای مرکزی و بين اياال) کفتا( تجارت آزاد
جمھوری دومينيکن جنبش اجتماعی عليه اين پيمان و برای تغييرات اساسی 
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٪ مردم آن در فقر بسر می برند آغاز شد که روز به ٧٠در جامعه ای که 
در اين جنبش کارگران شھری، دھقانان . روز قوی تر و پابرجاتر می شود

زيست و ساير فعالين اجتماعی شرکت  کوچک، فعاالن چپ، ھواداران محيط
  . دارند

گرچه به . بالفاصله بعد از اعالم کودتا جنبش اعتراضی پا به ميدان گذاشت
نام حمايت از رياست جمھوری منتخب است اما کارگران و توده ھای 
معترض ضمن خواست الغای حکومت نظامی و بازگشت رئيس جمھوری 

روز کودتا نظاميان به مردم معترض  عصر. مطالبات خود را دنبال می کنند
وحشيانه حمله می برند و ده ھا نفر را دستگير می کنند و عالوه برآن حکم 

نفر از فعاالن معروف کارگری و سياسی و اجتماعی را صادر  ٣٠دستگيری 
روز بعد از کودتا کارگران خواھان يک اعتصاب . و آنان را دستگير می کنند

ه مورد حمايت بخش ھای مختلف طبقه کارگر عمومی نامحدود می شوند ک
روزنامه نگاران . اتحاديه دھقانان کوچک به آن ھا می پيوندد. قرار می گيرد

کارگران . با خواست رسانه آلترناتيو و عليه سرکوب به مبارزه می پيوندند
بخش خدمات عمومی و سايرسازمان ھا و فعاالن سياسی و اجتماعی تا چپ 

. از مبارزه حمايت می کنند و با آن ھمراه می شوند ليبرال و چپ ميانه
کارگران می دانند که نقطه درد نظاميان کجاست زيرا بخش عمده فعاليت ھای 

بدين سبب با اعالم اعتصاب . اقتصادی کشور را نظاميان تحت پوشش دارند
تيشه به ريشه منافع آن می زنند و جريان سيال سود يا ارزش اضافی را که 

کشور ديگر آمريکای  ٣٧کارگران و مردم . ن ھاست قطع می کنندخون رگ آ
  .مرکزی به حمايت از معترضان بر می خيزند

گرچه از آن زمان تا به امروز اعتراضات مردمی به صورت خشونت آميز 
درھم کوبيده می شود و انسان ھای بسياری توسط نيروھای مسلح و امنيتی و 

سرکوب نظامی اند به قتل می رسند يا لباس شخصی ھا که مکمل نيروھای 
به . آن ھا خيابان ھا را می بندند. اما جنبش مقاومت مرعوب نشده است

کارگران کشورھای ھمسايه به . تصرف ساختمان ھای دولتی دست می زنند
عنوان حمايت و ھمبستگی با اعتصابيون در مرزھا تحصن می کنند و مرزھا 

ا واقعيت امر اين است که طرف مقابل ام. مقاومت ادامه دارد. را می بندند
عوامل کودتا نه يک نيروی کارگری و انقالبی بلکه بخش ديگری از طبقه ی 
سرمايه دار است، جدا از شعارھايی که می دھد و اسامی ای که برای خود 

شکی . برمی گزيند و وعده ھای سرخرمنی که بادبادک وار به ھوا می فرستد
ان تنھای نيروی انقالبی عصر حاضر در مقابل نيست که طبقه کارگر به عنو

ھرگونه سرکوبگری سرمايه مقاومت خواھد کرد و از ھر رفرمی برای 
ارتقای مبارزات خود سود خواھد جست، اما به شرطی که استقالل طبقاتی 
خود را از دست ندھد و در زير پرچم سرمايه راه نپيمايد بلکه در ضمن 

جريان مبارزه ومقاومت شيوه ھای جديد  شرکت در مبارزات توده ای و در
مبارزه را برای رھايی خود و جامعه از ستم سرمايه بياموزد و به ميدان آورد 

در اين صورت فرقی ندارد که . و به شيوه عمومی مبارزه توده ای تبديل کند
مبارزه در کجا در جريان باشد در آمريکای مرکزی، در کاستا ريکا يا در 

  .ايرانخاورميانه و در 

  فريده ثابتی

  ٢٠٠٩ژوئيه  ١٩
 

 اعتصاب در کارخانه خودروسازی فيات ايتاليا
کنسرن خودروسازی فيات در معرض يک 

رئيس فيات و . سلسله تغييرات جدی قرار دارد
خانواده ای که سھام دار اصلی آن است قصد 

کنسرن " خريد کرايسلر و تبديل فيات به يک 
نند در بازار را در سر دارند تا بتوا" جھانی

خورو جھان در زمره تصميم گيران اصلی 
برای اين منظور آن ھا برای خريد اپل . درآيند

نيز اقدام کرده بودند که با مخالفت آلمان مواجه 
اين که آيا فيات به اين کار موفق می شود . شدند

اما چيزی که روشن است . يا نه روشن نيست
با اين . سرنوشت کارگران فيات در ايتاليا است

تغييرات بسياری از کارگاه ھای موجود فيات 
در ايتاليا بسته خواھند شد که در راس آن ھا 

و  ترمينی سيسيل کارخانه ھای خودروسازی در
CHN درد آور است که . قرار دارد ايموال در

به ھر حال در نظام سرمايه داری چه پيشرفته 
چه ناپيشرفته کارگران و خانواده ھای شان 

ن تغييرات اند، خواه سود باال باشد و قربانيا
کارخانه قصد گسترش داشته باشد، مثل 
موردفوق، و يا اعالم ضرر و زيان کنند، مثل 
صدھا کارخانه ظاھرا ورشکسته در سال 

  .گذشته

ژوئيه مصاحبه ای  ١٦روزنامه ليبراسيون در 
با رئيس اتحاديه متال در مورد اعتصاب 

يات در کارگاه کارگری در مھم ترين کارخانه ف

SATA  درMelfi ين ھم چن. کرده است
مانيفستو  -روزنامه ديگر چپ ايتاليا بنام ال

گزارشی را از چھارمين روز اعتصاب با 
فيات بخود می بالد، اعتصاب ادامه " عنوان 

در اين گزارش . درج کرده است" خواھد داشت
آمده است که روسای کنسرن از موضع باال می 
کوشند قرارداد امضا شده خود را زيرپا بگذارند 

اين . ت کارگران را ناديده بگيرندو ھمه امتيازا
به امضا رسيد و طبق  ٢٠٠٦قرار داد در سال 

يورو از سود حاصله  ١١٠٠آن کارگران ساالنه 
سھم داشتند که در مطالبات امسال اتحاديه به 

اما کارفرما . يورو ارتقا يافته است ٢١٠٠
امسال در حالی که کنسرن سود کالنی از 

ليد ناشی از باال استثمار کارگران و اضافه تو
رفتن شدت استثمار کسب کرده ، از پراخت آن 
سرباز زده و ھم از پرداخت مزايای ديگر 

وقتی به سرتا . کارگری نيز خودداری می کند
پای اين امتيازات که اتحاديه ھا به خاطر آن 
بخود می بالند نگاه می کنيم می بينيم چيزی 
نيست جز بخش بسيار ناچيزی از اضافه ارزش 
توليد شده توسط کارگران که به نام سود به کيسه 

و سھم کارگر از . سرمايه دار سرازير می شود
اضافه توليد يا سود ويژه نيز چيزی نيست جز 
بخش باز کوچک تری ازاين سود که ناشی از 
باال رفتن شدت استثمار و فريب کارگران برای 

کار بازھم بيشتر در طول روزکار و اضافه 
مبارزه . در تعطيالت استکاری و کار 

کارگران در کوتاه مدت بايد برای دستيابی به 
دستمزدی باشد که زندگی آن ھا و خانواده 
ھايشان را تامين کند و نيازی به اضافه کاری و 
کار در روزھای تعطيل نداشته باشند و اين 
دستمزد تنھا درصد کوچکی از ارزش کار توليد 

به ھمين . ودشده توسط آنان را شامل خواھد ب
سبب ھدف اصلی مبارزات طبقه کارگر بايد 
امحای مناسباتی باشد که حاصل کارشان را که 
بايد برای خود و خانواده ھايشان و برای بھبود 

صرف شود به سرمايه سرمايه داران  جامعه
تبديل می کند و امکان استثمار بعدی آن ھا و 

  .ساير کارگران را فراھم می آورد

بنا به داليل باال از اول . می گرديمبه گزارش بر
کارگران در ھمه شيفت ھا دست  ٢٠٠٩ژوئيه 

به اعتصاب زدند و در محوطه کارخانه به 
جمع کثيری از کارگران در . تظاھرات پرداختند

در مقابل . اعتصاب و تظاھرات شرکت کردند
عمل کارگران کارفرما دست به حمله مقابل زد 

کار را به حساب و اعالم کرد که اين تعطيل 
تعطيالت و مرخصی کارگران خواھد نوشت، 

يک . در نتيجه در ماه اوت تعطيلی نخواھد بود
دليل موضع باالی کارفرما ضعف جنبش 

اوال کارگران . کارگری و تشتت در آن است
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خود مستقيما در تصميم گيری ھا دخالت ندارند 
. و ريش و قيچی به اتحاديه سپرده شده است

ن اتحاديه و بين اتحاديه ھا نيز دوما در درو
انسجام وجود ندارد در اين مورد خاص تنھا دو 

با ھم حرکت می  FAILMSو FIOMاتحاديه 
کنند و بقيه در اين مبارزه شرکت ندارند و سعی 
دارند ھمين مبارزه حداقل را نيز کمرنگ و 
محو کنند و کارگران را با دستمزدی ناچيزتر 

آن ھا می توان از از جمله . راضی نگه دارند
و اتحاديه وابسته به  CISLاتحاديه مسيحی 

اما فعاليت ھای آن . نام برد UILبرلوسکونی 
. ھا سبب ناراضی تر شدن کارگران شده است

ژوئيه اعالم گردھمايی کردند اما در آن  ٨آن ھا
به کارگران اجازه صحبت و بحث روی مسائل 

آن  شده کارگران نيز پالتفرم از قبل تھيه. ندادند
به پيوستن کارگران به  ھمين. ھا را تاييد نکردند

بين کارگران . اعتصاب کمک کرده است
اعتصاب  اعتصابی فضای خوبی برای ادامه

وجود دارد و انتظار می رود که کارگرانی که 
در اعتصاب شرکت نکرده اند تدريجا به 

  .اعتصاب بپيوندند

  ٢٠٠٩ژوئيه  ٢١

  

 رمايه به محل کار صافکاران و نقاشانشبيخون عوامل س
وجود چندين ميليون کارگر بيکار و افزايش بی 
وقفه شمار آنان، فقدان بيمه بيکاری و 
محروميت بيکاران از ھر نوع مستمری و ممر 
معيشتی، سبب می شود که توده عظيم بيکاران 
برای فروش نيروی کارشان به ھر شرايطی تن 

ه ھا و اتوبان ھا و نشستن در کنار جاد. دردھند
انجام کارھايی مانند صافکاری يا نقاشی و پاره 
ای کارھای ديگر از ديرباز تا حال طريقی برای 
فروش نيروی کار بوده است، راه و رسم 
اضطراری پر از مشقت و رنجی که در اين 
شرايط خاص به دليل طغيان موج بيکاری و 
گرسنگی و فقر، بيش از ھر زمان ديگر به جبر 

. ندگی بخشی از کارگران تبديل شده استز
فروش نيروی کار به اين شکل تن دادن قھری و 

اجباری به قبول بربرمنشانه ترين اشکال شدت 
استثمار و ستم کشی و بی حقوقی نظام بردگی 

اما کارکردن در شرايط بی حقوقی . مزدی است
مطلق فقط بخشی و آن ھم بخش بسيار کمتری 

بخش . بردگان مزدی است از فاجعه دامنگير اين
بزرگ تر اين فاجعه، اجبار به جنگ و گريز 
مستمر با نيروی سرکوب سرمايه و خطر 
جريمه و باج دھی و زندان و ضرب و شتم و 
بالھای ديگری است که اشرار دولت سرمايه 

مأموران . داری بر آن ھا تحميل می کنند
شھرداری سرمايه ھر روز به جان اين کارگران 

د، بساط کار آن ھا را در ھم می ريزند، می افتن
از آنان باج خواھی می کنند و بخشی از آنچه را 
که با ھزينه کردن شيره جان به دست آورده اند 

و قرار است نان فرزندانشان باشد از چنگشان 
اگر کارگران مقاومت کنند . خارج می کنند

مورد دستگيری و آزار و اذيت قرار می گيرند 
سرمايه . يشان بی نان آور می شوندو خانواده ھا

تمامی اين جنايت ھا را عليه اين بردگان مزدی 
در روزھای اخير عوامل . بيکار اعمال می کند

شھرداری تھران چندين بار پياپی به شرايط کار 
اين کارگران شبيخون زده وسايل کار و حاصل 

  . فروش نيروی کارشان را مصادره کرده اند

  خبرآژانس ايران : منبع

   ٨٨تير  ٣٠

  

 حرکت اعتراضی کارگران صنايع فلزی شماره يک
سرمايه داران صاحب کارخانه ھای صنايع 

ماه ھمه  ۴دستمزدھای بيش از  ٢و  ١فلزی 
ماه عده ای از آن ھا  ٨کارگران و کل مطالبات 

تاريخ چند سال اخير اين . را مصادره کرده اند
در کارخانه حاکی است که صاحبان سرمايه تنھا 

شرايطی حاضر به پرداخت دستمزدھا می شوند 
که جنگ و جدال کارگران عليه آنان تا مرحله 
گروگان گيری و اشکال تعيين کننده ای از 

در غير اين صورت، نه . اعمال قدرت پيش رود
دستمزد را حق کارگر می پندارند و نه حاضرند 
در قبال استثمار وحشيانه توده ھای کارگر ھيچ 

. نيروی کار آن ھا پرداخت کنند بھايی برای
ماه است که  ۴کارگران شماره يک اين کارخانه 

ھيچ ريالی حقوق نگرفته اند و ھمزنجيران آن 
ماھه  ۴ھا در شماره دو عالوه بر دستمزدھای 

ماه از سال پيش را نيز  ۴سال جاری حقوق 
مديرعامل کارخانه تازگی ھا . دريافت نکرده اند
داران با اين کار چنين سرمايه . عوض شده است

وانمود کردند که با اعزام مديرعامل جديد 
. مشکل پرداخت مزدھا سر و سامان پيدا می کند

اما ھر روز که گذشت معلوم شد که ايشان نيز 
و در » خلف پاک سلف ھستند« به قول معروف 

دست کمی از  شرارت و سبعيت و کارگرستيزی

تظار سرمايه شايد تنھا ان. مدير عامل سابق ندارد
توھم  داران آن بود که اوالً با تعويض مديرعامل

به بھبود اوضاع را در کارگران ايجاد کنند و 
ً شاھد ترفندبازی ھای بيشتری از سوی  ثانيا
دست نشانده جديد خود برای غلبه بر خشم 

به ھر حال مديرعامل جديد که . کارگران باشند
ل از اقدام جدی و برنامه ريزی شده سال قب

کارگران در کار گروگان گيری سرمايه داران 
و مجبور ساختن آنان به پرداخت دستمزدھا 
مطلع بود، تالش کرد تا بسيار کمتر در محيط 

او کوشيد تا خود را از . کارخانه حضور يابد
چنگال خشم و قھر کارگران گرسنه دور نگه 

اما پيداست که اين خشم و قھر به ھر حال . دارد
از می کرد و بر سر عناصر راه خود را ب

در . ديگری از عوامل سرمايه خراب می شد
طول ھفته ھای اخير کارگران شماره يک 
پيوسته در حال اعتراض بودند و عوامل سرمايه 
پاسخ اعتراض آنان را به آمدن مديرعامل 

موج خشم و عصيان . موکول می کردند
کارگران ھر روز بيش از روز پيش می شد و 

از ھمه سو خود را در محاصره  مسؤالن شرکت
تير  ٢٢در روز . عصيان توده ھای کارگر ديدند

کارگران در يک اقدام مشترک جمعی تمامی 

مديران فروش و توليد و عمله و اکره سرشناس 
سرمايه را بيرون انداختند و اينان الجرم چاره 
کار را در آن ديدند که از مديرعامل بخواھند تا 

ر شود و با دادن وعده و در محيط کارخانه حاض
وعيدھای دروغين کارگران را برای چند روزی 

مديرعامل مجبور به قبول حرف اينان . آرام کند
شد و باالخره در يکی از روزھای ھفته در 

او بساط ترفند را . اجتماع کارگران حاضر شد
به کارگران گفت . گسترده تر از ھميشه باز کرد

را پرداخت  که در آخر مرداد حقوق اين ماه
ماھه نيز  ۴خواھد کرد و برای مطالبات معوقه 

واقعيت اين است که . به تدريج اقدام خواھد نمود
کل گفته ھای مديرعامل از صدر تا ذيل فقط 

او فقط زمان می خرد و قصد . ترفند است
. پرداخت ھيچ ريالی به کارگران را ندارد

ً ھمه کارگران اين موضوع را خوب می  تقريبا
اما آنان زير فشار درماندگی، بی قدرتی و . دانند

پراکندگی خود را مجبور به قبول وعده ھای 
  . دروغين وی می بينند

   اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

   ٨٨تير  ٣٠
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 راهکار تهديد به انفجار در سومين مرکز کار در فرانسه

فرانسه  Yvelines کارگران شرکت نورتل در
در صورت عدم دستيابی به تھديد کردند که 

خواسته ھای خويش کارخانه را منفجر خواھند 
نورتل سومين کارخانه در فرانسه است که  .کرد

در طول ھفته اخير از سوی کارگران اخراجی 
پيش از اين کارگران . تھديد به انفجار می شود

نيوفابريس «دو واحد صنعتی ديگر با نام ھای 
ا عليه صاحبان ھمين راھکار ر JLGو » ماشين

از اين  JLGکارگران .. سرمايه اعمال کرده اند
طريق و به يمن اين راھکار مؤثر پيکار سرمايه 
 .داران را مجبور به قبول مطالبات خود کردند

. کارگر را استثمار می کند ۴٨٠شرکت نورتل 
ھمه کارگران در معرض اخراج ھستند و 
صاحبان سرمايه اعالم کرده اند که تعطيل 

. کارگر حتمی است ۴٨٠کل  ارخانه و اخراجک

کارگران با دريافت اين خبر و اطالع از 
بيکاری و سرنوشت دردناک آتی خود بدون 

آنان پس از . فوت وقت به چاره گری پرداختند
بحث و بررسی و سنجش ھمه راه حل ھا 
سرانجام عزم جزم کردند که راھکار تھديد به 

ر خود انفجار شرکت را سالح عاجل پيکا
کارگران يکصدا و متحد و قاطع به . سازند

صاحبان سرمايه اخطار کردند که بيکارسازی 
ھا را با انفجار کارخانه و امحاء سرمايه ھای 

آنان اضافه کردند که . شرکت پاسخ خواھند داد
خواستار غرامت اخراج به ميزان کافی می 

کارگران در اينجا نيز ھمسان ھمزنجيران . باشند
کپسول ھای گاز را در جاھای  JLG خويش در

مناسب مستقر نموده اند تا در صورت تمرد 
کارفرمايان از قبول خواسته ھايشان تھديد 

خويش به انفجار ماشين آالت را جامه عمل 
  . پوشند

در طول چند ماه اخير گروگان گيری صاحبان 
سرمايه و تھديد به انفجار کارخانه دو تاکتيک 

که در نقاط مختلف از رايج پيکار بوده است 
سوی کارگران مراکز مختلف کار و توليد اتخاذ 

رويکرد توده ھای کارگر . و اعمال گرديده است
به اين راھکارھا در پيروزی مبارزات آنان 

کارگران فرانسوی در . تأثير آشکار داشته است
به کارگيری اين ھر دو راھکار نقش جلودار و 

  .مبتکر را ايفاء نموده اند

  ٢٠٠٩ه ژوئي

   

 کارگر در هند ١۴کشته شدن حداقل پنج کارگر و زخمی شدن 
ماشين کارگرکشی سرمايه با مارک و نام معروف سوانح حين کار ھر روز اجساد ھزاران 
کارگر را در چھارگوشه جھان موجود در زير چرخ قدرت خود له می کند و از ھستی ساقط 

در قاره آسيا، مشتمل بر چين و ھندوستان به  دو قطب بزرگ روز سرمايه بين المللی .می سازد
لحاظ وقوع حوادث ھنگام کار و کشتار گسترده کارگران گوی سبقت را از ھمه ھمتايان خود 

در اين دو منطقه جوی خون ناشی از قتل عام توده ھای کارگر در حين استثمار . ربوده اند
ھر دو قطب در طول اين . ماند توسط سرمايه ھيچ لحظه ای بند نمی آيد و از خروش باز نمی

سال ھا از باالترين نرخ انباشت سرمايه، رشد صنعتی و شدت استثمار نيروی کار برخوردار 
بوده اند، ھر دو کشور ھولناک ترين شرائط کار و استثمار را بر صدھا ميليون برده مزدی 

بود شرائط ايمنی تحميل کرده اند، ھر دو قطب حاضر به قبول درھم و ديناری ھزينه برای بھ
کار و حفظ جان کارگران نيستند و ھر دو قطب باالترين مقام را در دفن و خاکسپاری اجساد 

  .کارگران در اعماق معدن ھای مخروبه يا انفجار مراکز کار کسب نموده اند

آخرين رويداد مرگبار در کشور ھند فروريزی يک پل و ساختمان مترو 
کثيری کارگر بدون داشتن ھيچ گونه وسائل  در اين جا شمار. ھمجوار آن است

با فرويزی . ايمنی در دل مرگبارترين شرائط توسط سرمايه استثمار می شدند
کارگر درجا در زير خروارھا خاک دفن شد و  ۵پل و ساختمان مترو جسد 

کارگر ھمزنجير آن ھا با جراحت ھای بسيار سنگين از زير توده  ١۴الشه 
وضعيت جسمی زخمی شدگان وخيم . يده شدھای عظيم خاک بيرون کش

  . گزارش شده است

  ٢٠٠٩ژوئيه 

 

راهکار انفجار کارخانه با 
هدف اعمال قدرت عليه سرمايه 

 رواج می يابد
ايت و خبرنامه اينترنتی آن خوانديم که کارگران کارخانه چند روز پيش در ھمين س

در فرانسه تھديد کرده اند که اگرغرامت بيکاری آنان به طور » نيو ماشين فابريز« 
متعاقب اين اخطار و به . کامل پرداخت نشود حتماً کارخانه را منفجر خواھند ساخت

ش به ھمين راھکار نيز از توسل خوي JLGکارگر کارخانه  ۵٣روز بعد  ٣فاصله 
آنان نيز پس از دريافت حکم اخراج و . برای حصول مطالبات خود خبر دادند

اطالع از تعطيل شدن شرکت اعالم نمودند که خواستار پرداخت غرامت کافی به 
کارگران ھمزمان تھديد نمودند که در صورت امتناع . ھر کارگر اخراجی می باشند

ست بدون ترديد ماشين االت شرکت را منفجر سرمايه داران از پذيرش اين درخوا
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  .می کنند و بخش ھائی از کارخانه را نابود می سازند

آنان از اين نيز فراتر رفتند و شمار قابل توجھی کپسول گاز را نيز به عنوان 
صاحبان سرمايه با . وسيله انفجار ماشين آالت در کنار ھم رديف کردند

مطابق معمول از . به دست و پا افتادنددريافت اين اخطار جدی بسيار سريع 
اتحاديه ھای کارگری ھمراه و ھمپيوند خود استمداد نمودند و آنان را به 

مذاکرات ميان کارگران و سرمايه داران . پادرميانی و حل معضل فراخواندند
يکی، دو روز به درازا کشيد و سرانجام صاحبان شرکت با صدور اطالعيه 

ھزار يورو به ھر کارگر اعالم  ٣٠رداخت غرامت ای موافقت خود را با پ

يورو بيش از آن چيزی است که ابتدا توسط  ١۴٠٠٠اين مبلغ . داشتند
بر اساس گزارشات روزنامه ھا کارگران به دنبال . کارگران طرح شده بود

اعالم توافق سرمايه داران و با احساس غرور از پيروزی خويش کپسول ھای 
مع کردند و به تھديد خويش برای منفجر ساختن کارخانه گاز آماده انفجار را ج

  . پايان دادند

   ٢٠٠٩ژوئيه 

  

 پايان اعتصاب کارگران توتال در بريتانيا
اليشگاه توتال در شھر ليندسی انگليس مدت ھا بود که در کارگر پا ١٢٠٠حدود 

نفر از ھمزنجيران  ۵١کارگران در اعتراض به اخراج . اعتصاب به سر می بردند
ژوئن دست از کار کشيدند و اعالم داشتند که اعتصاب را تا زمان  ١١خويش روز 

خويش در آنان تضمين اشتغال . کارگر اخراجی ادامه خواھند داد ۵١بازگشت ھمه 
توتال را حق مسلم خود می دانستند و بر ھمين اساس اقدام صاحبان سرمايه به اخراج 
ھمزنجيرانشان را نقض جابرانه و آشکار تمامی قراردادھای مورد توافق پيشين تلقی 

آنان در مقابل . سرمايه داران وجود چنين قراردادی را انکار می نمودند. می کردند
ھای کارگر دست به مقاومت زدند و با سبعيت تمام از قبول اعتراض و اعتصاب توده 
اعتصاب کارگران از حمايت گسترده ھمزنجيرانشان در . خواست آنان اجتناب کردند

ساير مراکز کار در بخش انرژی برخوردار شد و مبارزات متحد آن ھا برای مدتی 
رگری مطابق اتحاديه کا. روند کار سرمايه در توتال را دچار اختالل جدی ساخت

معمول در صف صاحبان سرمايه قرار داشت و سرمايه داران صدرنشين آن دست به 
سرمايه داران صاحب توتال به اتکاء حمايت جامع . کار توطئه عليه کارگران بودند

االطراف ھمين مزدوران صدرنشين ديوانساالری اتحاديه ای به مقاومت خويش در 
آن ھا با سرسختی تمام گفتند که شمار کارگران . مقابل اعتراض کارگران ادامه دادند

بودن اعتصاب » غيرقانونی«نفر را به جرم  ۶۴٧و  اخراجی را افزايش می دھند
روز به درازا کشيد و کارگران سرانجام بر اثر  ٢٠اعتصاب حدود . اخراج می کنند

  . فشار اتحاديه کارگری مجبور به عقب نشينی و بازگشت به کار گرديدند

   ٢٠٠٩ژوئيه 

  

 در تاتاموتورز و لندروور ادامه دارد ابيکارسازی ه
کنسرن ھندی تاتا موتورز، صاحب مارک ھای 
بريتانيايی جاگوار و لندروور، به کارگران 

نزديک شماری  است که در آينده کردهاخطار 
از کارگران شرکت ھای تابعه خود در بريتانيا 

 ٤٥٠در ماه ژانويه . را اخراج خواھد کرد
. د را از دست دادندکارگر اين شرکت کار خو

صاحبان سرمايه تاتا موتورز مدعی ھستند که 
فروش مدل ھای جاگوار و لندروور از ماه 

در صد  ٣٢ ٢٠٠٩تا مارس  ٢٠٠٨ژوئن 

در حال آن ھا می گويند که . يافته استکاھش 
و سودآورتری دست  شرايط بھتربه حاضر 

يافته اند اما باز راضی نيستند و چشم به دريافت 
سرمايه داران . بسيار عظيم تری دارند سودھای

به ھدف  نمی گويند که بھترين راه برای رسيد
تشديد ھر چه بيشتر استثمار کارگران از طريق 
افزايش بی عنان فشار بر بردگان مزدی شاغل، 
صرفه جوئی در خريد نيروی کار و اخراج 

آنان به . شمار ھر چه بيشتری از کارگران است

ده اند که بيکارسازی وسيع ھمين دليل اخطار کر
 Tata .تری در راه است Motors  تاتا موتورز

اگوار و جھای بريتانيايی  مارک ٢٠٠٨در بھار 
ميليارد دالر از فورد  ٢،٣لندروور را به قيمت 

  .آمريکايی خريداری نمود

  بلگا : منبع 

   ٢٠٠٩ژوئيه 

  

 کارگر را روانۀ خيابان ها کرد ۵١٠آلريس 
آلريس واقع در شھر دوفل  در شرکت آلومينيوم

Duffel  کارگر حکم اخراج  ۵١٠بلژيک
در پی تشديد بحران سرمايه . دريافت کردند

داری صاحبان سرمايه در اين کارخانه نيز مانند 
بسياری از مراکز کار و توليد ديگر دست به 
بيکارسازی کارگران زده اند و در نخستين گام 

نفر  ١٠٠ حدود .کارگر را اخراج کرده اند ۵١٠
سال  ۵٢از اين کارگران در سنين باالتر از 

آنان ھمه عمر استثمار شده اند و کل . ھستند
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ھستی شان به سرمايه سرمايه داران تبديل شده 
نفر در اين شرائط سنی ھيچ  ١٠٠اين . است

روزنه اميدی برای يافتن کار جديد در پيش پای 
 خود نمی بينند و بر ھمين اساس ترجيح داده اند
که خود را بازنشسته کنند تا بادريافت مستمری 
. بسيار ناچيزی از عھده تأمين معاش خود برايند

اتحاديه کارگری آلت دست سرمايه موسوم 

ABVV  از طرح اخراج کارگران توسط سرمايه
با سرسختی تمام دفاع می کند و يکی از 
باالنشينان مزدور آن با وقاحتی که خاص سران 

اديه ای است اعالم می کند رفرميسم راست اتح
که اين طرح منافع کارگران و صاحبان سرمايه 

اين مزدور !!! را به طور توأمان به ھمراه دارد
کارگر  ۵١٠سرمايه ھيچ توضيح نداد که 

اخراجی از اخراج خويش به چه منفعتی دست 
و نفع مشترک آنان با سرمايه در !!! می يابند

کارسازی شده کارگران بي !!!!قرار دارد؟ کجا
روز اخراج خويش را که جمعه بوده است جمعه 

  . سياه نام نھاده اند

  ٢٠٠٩ژوئيه 

  

 در شهر گنک بلژيک اعتصاب کارگران آلوپ
واقع در  Alupaدر کارخانۀ کاغذ سازی آلوپا 

بلژيک، بيش از صد کارگر  Genkشھر گنک 
. از روز جمعۀ گذشته دست از کار کشيده اند

آنان نسبت به سياست ھای ضد کارگری 
اعالم کرده و  ارندمديريت به شدت اعتراض د

تا رسيدن به خواستۀ خود، به ا اعتصاب  اند که
کارگران خواستار افزايش . ادامه خواھند داد
مذاکرات ما بين مديريت و . نددستمزد می باش

در مورد قرارداد جديد  ی کارگریاتحاديه ھا
و افزايش دستمزدھا به ھيچ کجا نرسيده  کار
کارگران کاسه صبرشان لبريز شده است . است

به ويژه آنکه بسيار خوب می دانند اتحاديه 
کارگری نيز مطابق معمول متحد کارفرمايان و 

ھا ادامه داشت اعتراضات مدت . عليه آنان است

و کارفرما ھر روز با دادن وعده ھای توخالی 
سعی می کرد تا قبول خواست کارگران را به 

از دستمزد که بگذريم کارگران . تعويق اندازد
خواستار حق بيمه تعويض شيفت کاری و حق 

سرمايه داران در طول اين . بيمه عمر می باشند
مدت نه فقط از قبول اين خواسته ھا سر باز 
زدند که با پيش کشيدن بھانه بحران اقتصادی 
. شماری از کارگران را ھم اخراج نمودند

مقاومت سرمايه داران و دسيسه بازی ھای آنان 
سرانجام ھمه را به خشم آورد و کارگران 
  . تصميم به تعطيل کار و شروع اعتصاب گرفتند

آلوپا شرکتی است که از متاليزاسيون مواد اوليۀ 
يۀ اتيکت روی شيشه ھای آبجو و کاغذ برای تھ

ساير آشاميدنی ھا و نيز ساخت کاغذھای بسته 

در حال . استفاده می کندبندی داخلی سيگارھا 
کارگر در اين کارخانه استثمار می  ١٢٥حاضر 
بخشی از به صورت  ٢٠٠٦آلوپا از سال . شوند

به کار خود آکرمنس و فان ھارن  کنسرن ھای
  . ادامه می دھد

  گنک بلژيک/ گابل: منبع

  ٢٠٠٩ژوئيه  

  

 کارگر ديگر را اخراج می کند ٢٠٠٠کنسرن کروس 
ھلندی فلزات، کروس  - کنسرن بريتانيايی

Corus شعبه ای از تاتا استيل ھندی ،Tata 
Steel توليد کنندۀ  مراکز و يکی از بزرگترين

قصد سرمايه داران شرکت ، است فلز در اروپا
که قبالً اخراج کارگری  ٣٥٠٠د عالوه بر ندار

را نيز بيکار کارگر  ٢٠٠٠کرده اند 
 بريتانيايی اتاخراج ھا بيشتر در شعب.سازند
 و در شھرھای روترھام و اسکونتھرپ شرکت

کروس در ماه ژانويۀ سال . دادخواھد روی 
کارگر را به خيل عظيم بيکاران  ٣.٥٠٠جاری 

تن در انگليس  ٢.٥٠٠افزود، که از اين تعداد 
 دليل اخراج ھا را نيز کاھش .ندکار می کرد

 مطابق معمول وضعيت بد اقتصادی و کاھش
  .نمودندتقاضا برای فلز اعالم 

در سطح جھان بيش از  کروسکنسرن 
ه شمار ک می کندکارگر را استثمار  ٤٠.٠٠٠

و ھلند  سکوت بريتانيا ن ھا درآ کثيری از
در بلژيک نيز قبال شعبه ای از . سکونت دارند

که  مستقر بود Duffelدوفل  کروس در شھر
آلريس  شرکت آلومينيوم اين کارخانه بعدا به

ادغام  با ١٩٩٩کروس در سال . فروخته شد
و استيل ) Nederland(کارخانۀ ذوب آھن 

  .پديد آمدبريتانيا 

  ٢٠٠٩ژوئيه 

  

 اعتصاب در کارخانه شکالت فرمند 
ماه  ٢سرمايه دار کارخانه شکالت فرمند 

او . ا مصادره کرده استدستمزد کارگران ر
بارھا مورد اعتراض و خشم توده ھای کارگر 
قرار گرفته است اما ھمچنان از پرداخت حقوق 

کارگران به دنبال بی نتيجه . ھا سر باز می زند
ماندن ھمه اعتراضات تصميم به اعتصاب 

تير دست از کار  ٢۴آنان در روز . گرفتند
امل کشيدند و روند کار و توليد را به طور ک

سرمايه دار با مشاھده توقف . متوقف ساختند
توليد سخت به دست و پا افتاد و به کارگران 
قول داد که در صورت شروع کار دستمزدھا را 

پيشنھاد . تير پرداخت خواھد کرد ٣٠تا روز 

صاحب کارخانه با قاطعيت تمام از سوی ھمه 
آنان اعالم داشتند که اعتصاب . کارگران رد شد

  . ل کامل دستمزدھا ادامه خواھند دادرا تا حصو

  آژانس ايران خبر : منبع

  ١٣٨٨تير  ٢٧
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 اجتماع اعتراضی کارگران پرريس در مقابل اداره کار سنندج
کارگران پرريس يک سال است که به نھادھای 
دولتی رجوع می کنند و می کوشند تا از اين 
طريق حکم اخراج خويش را ابطال نمايند و 

سرنوشت تالش . ر باز گردندمجدداً به سر کا
کارگران در طول اين يک سال بسيار غم انگيز 

نھادھای دولتی به صورت . و اسفبار بوده است
حسابشده و برنامه ريزی شده کارگران را سر 

آنان را در داالن ھای تيره و تار . دوانده اند
راه . ديوانساالری سرمايه سرگردان ساخته اند

ه را از پيش پای آن اتخاذ راھکار موفق مبارز
ھا خط کشيده اند و توان و ظرفيت پيکار آن ھا 
عليه سرمايه را به صورت رقت باری فرسوده 

زمانی به آنان گفته اند که . و مستھلک نموده اند
ديوان عدالت اداری فرشته نجات است، دادرس 
کارگران است و سرمايه داران را به الغاء ھمه 

چند صباح !!! تاحکام اخراج مجبور ساخته اس
آن سوتر اعالم داشته اند که ھيئت تشخيص، 

آنچه در .رأی ديوان عدالت را باطل کرده است
اين فاصله طوالنی بر سر کارگران رفته است 
سوای استھالک ظرفيت مبارزه، سرگردانی و 

فاجعه . مأيوس شدن ھيچ چيز ديگر نبوده است
اصلی اين است که کارگران خود به اين روند 

حرف ما از آغاز اين بود که توسل . اده اندتن د
به نھادھای دولتی و حلق آويز کردن اعتراض 
خويش به دار قانون سرمايه نه فقط ھيچ نتيجه 
ای به بار نخواھد آورد که کارگران را از 
پيگيری راه واقعی مبارزه نيز سخت باز خواھد 

از طريق تمسک به قانون سرمايه و . داشت
قرار نبوده و نيست که  دولت سرمايه داری

دولت و . مشکلی از ھيچ کارگری حل گردد
قانون برای اين وجود دارند که طوق بردگی 
مزدی را ھر چه سھمگين تر بر دست و پای 
کارگر قفل کنند، اين نھادھا و قرارھا بنا نيست 
که دادرس کارگر در مقابل صاحبان سرمايه 

کارگران برای گرفتن مطالبات خود . باشند
وای اعمال قدرت عليه سرمايه راه ديگری س

کارگران پرريس و شاھو و نساجی . ندارند
کردستان و بافت کار و کارخانه ھای ديگر چند 
سال است که به طور مستمر در حال مبارزه و 
اعتصاب و اعتراض و راه پيمائی و تحصن به 

آنان گاه دست به خيزش ھای متحد . سر می برند
ر اين ميان يک کار را ھيچ د. جمعی نيز زده اند
اينکه شاغل و بيکار و در . گاه نکرده اند

معرض اخراج، زن و مرد و بزرگ و کوچک 
ھمراه ھم به طور برنامه ريزی شد، با رجوع 
به ساير ھمزنجيران خويش و با جلب حمايت 
آنان اوالً چرخ کار و توليد را در مراکز کار 

ً به جای آنکه خود از  متوقف سازند و ثانيا
کارخانه ھا اخراج شوند سرمايه داران را 

آنان اين کار را تدارک نديده . بيرون بياندازند
اند، دست به اعمال قدرت عليه سرمايه نزده اند، 
بالعکس تمام قدرت پيکار خود را در آستان 
توسل به قانون سرمايه و نظم سرمايه داری 

اين راھی است که بر . قربانی و دفن کرده اند
آن نوری به سوی ھيچ ميزان پيرزوی  جبين
اين راه بايد با راه روشن مبارزه ضد . نيست

  .سرمايه داری جايگزين گردد

  ١٣٨٨تير  ٢٧

  

 اعتصاب موفق کارگران پلی اتيلن کرمانشاه
سرمايه داران شرکت پتروشيمی پلی اتلين 
کرمانشاه با صدور يک اطالعيه به تمامی 

 ً در روزھای  کارگران خبر دادند که بايد حتما
جمعه به صورت اجباری در سر کار حاضر 

تصميم سرمايه داران با مخالفت . گردند
. سرسخت و متحد توده ھای کارگر مواجه شد

کارگر کارخانه دست  ٢٣٠تير  ٢۴صبح روز 

آنان از پوشيدن لباس کار امتناع . از کار کشيدند
کردند و يکصدا اعالم داشتند که تا الغاء کامل 

حبان سرمايه به اعتصاب ادامه دستور صا
ساعاتی پس از شروع اعتصاب . خواھند داد

مسؤالن شرکت با لمس قدرت کارگران و با 
مشاھده عزم راسخ و اراده مصمم آن ھا برای 
ادامه توقف کار، خود را مجبور به ابطال حکم 

سرمايه داران اطالعيه جديدی . پيشين ديدند
عقب  صادر کردند، در اين اطالعيه اعالم

نشينی نمودند و از کارگران خواستند که به سر 
  .کار خود باز گردند

   اتحاديه آزاد کارگران: منبع

  ١٣٨٨تير  ٢٧

 

 در ايرلندکارگران تکنيسين و برقکار اعتصاب 
کارگر برقکار ايرلندی از  ١٠٠٠٠بيش از 

 و اند دست از کار کشيده ژوئيه ٦روز دوشنبه 
ه ھای خواست ھمه حصول اعالم داشته اند که تا

کارگران . اعتصاب ادامه خواھند دادخويش به 
ولی دستمزدھا ھستند خواھان افزايش 

قبول کارفرمايان به بھانۀ بحران اقتصادی از 
  . خواست آنان اجتناب می ورزند

کارگران برقکار در شروع و ادامه اعتصاب 
در حال حاضر . نقش بسيار مھمی دارند

کار کشيده اند و  دست ازشرکت  ٢٤٠ کارگران
به اين ترتيب روند بازتوليد و سودآوری سرمايه 
در بخش عظيمی از کشور به طور کامل دچار 

دوبلين و شھر  ئیترمينال ھوا. اختالل شده است
در عداد مراکزی  ورزشی اين شھر استاديوم

ھستند که زير فشار موج اعتصاب به حالت 
 بر اساس قراردادھای .تعطيل در آمده اند

معمول کار ميان اتحاديه ھای کارگری و 
کارفرمائی ايرلند، سرمايه داران بايد به قبول 
افزايش يازده و سه دھم درصدی دستمزدھا 
 رضايت دھند اما آنان مطابق معمول با دستاويز

بحران اقتصادی از پذيرش خواست  کردن
  .کارگران استنکاف می کنند

   ٢٠٠٩ژوئيه  ١۶

  

 در آلمان BASFکنسرن مواد شيميايی ز اکارگر  ٣٧٠٠اخراج 
تصميم گرفته  BASFکنسرن مواد شيميايی 

کارگر را  ٣٧٠٠تعداد  ٢٠١٣تا سال  که است
سرمايه داران اين تصميم را به . اخراج کند

و  CIBAخريداری شرکت اتريشی دنبال 
افزايش بيش از پيش کوه سرمايه ھايشان اتخاذ 

يشتر سرمايه ب ھر چه ادغام و تمرکز. کرده اند
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ھا ھمواره با بيکارسازی ھای گسترده کارگران 
اين ذات سرمايه است که به . ھمراه است

صورت مستمر تالش دارد تا از طريق طی 
روند ادغام و تمرکز، افزايش ھر چه بيشتر 
بارآوری کار و بھره گيری از تکنولوژی ھر 
چه مدرن تر نياز به نيروی کار را تا سرحد 

سرمايه دارھا در شرائط . دامکان کاھش دھ

و  وقوع بحران ھا و تالش برای پااليش
سرمايه ھايشان  بازسازی روند ارزش افزائی

اين سياست را با اصرار ھر چه بيشتری دنبال 
اجرای اين طرح توسط صاحبان . می کنند
BASF منجر کارگر  ٣٧٠٠به بيکاری  نيز

 .گرديده است BASF  کارگر  ٩٥٠٠٠با بيش از
کشور يکی از بزرگترين کنسرن ھای  ١٧٠در 

اين کنسرن در . دنيا استمواد شيميايی در توليد 
ميليارد يورو سود  ٥٨توانست  ٢٠٠٧سال 

در ھلند ھم شعبه داشته و  BASF. کسب کند
  .استثمار می کندکارگر را  ١٠٠٠

   ٢٠٠٩ژوئيه  ١۶

  

 !!پيشنهاد سرمايه داران انگليسی برای خانه نشينی کارگران
يه داران برای جلوگيری از کاھش يک سرما

دقيقه روزانه کار کارگران حاضرند جمعيت 
عظيمی کارگر را به رگبار بندند اما در شرائط 

نياز به نيروی کار، زمين و کاھش بحران و 
زمان را از طرح و توطئه و ترفند برای راضی 
ساختن ھر تعداد کارگر به کار کمتر در ازاء 

سيار بسيار کمتر پر دستمزدھای سالخی شده ب
سرمايه داران انگليسی صاحب . می سازند

 نيز به کارگران BTشرکت بريتيش تله کوم 
پيشنھاد کرده اند که می توانند در ازای دريافت 

حقوق خود برای مدت يک سال به گوشه % ٢۵
ھمچنين  BT. عزلت پناه برند و خانه نشين شوند

ه وقت از کارگران خواسته است تا به کار نيم
 ١٠٠٠رضايت دھند و به عنوان پاداش يک بن 

سومين پيشنھاد . پوندی دريافت دارند

اين است که  BTصاحبان !! خيرخواھانه
کارگران متأھل و دارای فرزندان خردسال بھتر 
است در قبال دريافت حقوقی بسيار ناچيز در 
خانه بمانند و به سرپرستی کودکان خود 

و ھمتايان و  BTسرمايه داران !!! پردازند
شرکای آن ھا وقتی که صدھا ميليون کودک 
معصوم را در سراسر جھان در منتھای سفاکی 
و سبعيت در زير چرخ ماشين توليد سود خويش 
له می کنند و از ھستی ساقط می سازند، حتی 
حق موجوديت اين انسان ھا نيز برای ثانيه ای 
به ذھن آنان خطور نمی کند اما زمانی که می 

اھند درھم و ديناری از کاھش سود خود خو
تشکيل » انجمن حمايت از کودکان« جلوگيرند 
در ماه مه سال جاری اعالم نمود  BT. می دھند

زيرا که  شغل را حذف خواھد کرد ١٥٠٠٠که 

ميليون پوند  ٨٣ در بحبوحه طغيان موج بحران
در . ضرر کرده است) ميليون يورو ٩٢( معادل 

ارفرمايان بريتانيايی يکی از کھمين راستا 
 Britishشرکت ھواپيمايی بريتيش ارويز 

Airways  به کارکنان خود پيشنھاداخيراً نيز 
کرده است که برای دفاع از کيان سرمايه داری 
و ماندگارسازی اين نظام به طور رايگان کار 

اتحاديه ھای کارگری مزدور سرمايه  !!!کنند
ده اند که روزی نشان جنبش کارگری اروپا را به

جانيان سرمايه دار به خود اجازه می دھند به 
جنايات ماوراء تصور عليه کارگران دست زنند 
و کثيف ترين و بشرستيزانه ترين خيال ھا را 

  . در باره تشديد استثمار آنان در سر بپرورانند

   ٢٠٠٩ژوئيه  ١۶

  

می کارگران را اخراج % ٢٠اير الينز ن آستريشرکت هواپيمايی 
 کند

که تصميم دارد  Austrian Airlinesشرکت 
نفر از  ١٠٠٠ بيش از ٢٠١٠در نيمه ھای سال 

اين شرکت . خود را اخراج کند گرکار ٨٠٠٠
 دريافت مجوز اتحاديهدر حال حاضر منتظر 

اروپاست تا به شرکت ھواپيمايی آلمانی لوفت 
و در اين تراست ادغام  آنزا فروخته شودھ

 Peter و Andreas Bierwirth .گردد
Malanik  سرمايه داران و مسؤالن رده از

اين اخراج ھا : "اين شرکت می گويند باالی
از اين طريق برای شرکت بسيار الزم است تا 

بھای نيروی کار را به ميزان بسيار  بتوان
خاطر قيمت باالی ه بشرکت  .زيادی کاھش داد
اقتصادی در سال  وضعيت بدمواد سوختی و 

ميليون يورو متضرر  ۴٣٠ حدودمبلغی  ٢٠٠٨
اين در شرائطی است که بدھکاری و  است شده

ھای گذشته آن نيز تا روزھای پايان سال پيش 

» بالغ می شده استيک ميليارد يورو به 
صاحبان سرمايه تنھا راه خروج از ھمه اين 
مشکالت را سرشکن ساختمان تمامی آن ھا بر 
شانه معيشت توده ھای کارگر می دانند و بر 

ن اساس بيکارسازی کارگران را کليد حل ھمي
  . معضالت اعالم می کنند

   ٢٠٠٩ژوئيه  ١۶

 

 کارگر را بيکار می کند ١٠٠٠شرکت ارکل 
ارکل يک کنسرن آمريکايی توليد نرم افزار می 

سرمايه داران صاحب کنسرن در تدارک . باشد
آنان اعالم داشته . ھستندکارگر  ١٠٠٠اخراج 

ا بيکار خواھند کل کارگران ر% ۶اند که 
ضمن ابراز  CFDTاتحاديۀ کارگری . ساخت

 حداکثر ھمدردی با سرمايه داران بر حقانيت
کار آن ھا و اجتناب ناپذيری اخراج کارگران 

رؤسای اتحاديه می گويند . تأکيد ورزيده است

که اقالم سود شرکت مطابق انتظار و کمال 
مطلوب سرمايه داران نبوده است و از اين لحاظ 

ق آنان است که دست به کار بيکارسازی ح
بر اساس توافق فيمابين اتحاديه . کارگران شوند

کارگر به  ٢۵٠کارگری و صاحبان سرمايه 
. ھمين زودی کار خويش را از دست می دھند

شمار کارگرانی که در ماه ھای بعد اخراج 
 ٨۵٠٠٠نفر از کل  ۵٠٠٠خواھند شد حدود 

سرمايه  .کارگر شرکت در سراسر دنيا است
داران ارکل می گويند که در سه ماھه دوم سال 

درصدی را  ۵جاری فروش شرکت يک کاھش 
ارکل در ماه آوريل ھمين . تحمل خواھد کرد

سال شرکت بزرگ ميکرو سيستمز را خريداری 
  . و در خود ادغام کرده است

   ٢٠٠٩ژوئيه  ١۶
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 نفر را اخراج می کند ١۴٠٠ی گانت تراست رسانه ا
تراست زرگترين يکی از ب Gannet گانت

رسانه ای جھان در امريکا اعالم داشته است که 
 ١۴٠٠شغل را حذف می کند و الجرم  ١۴٠٠

دليل  .نفر از کارکنان خود را اخراج می نمايد
مطابق معمول کاھش اقالم سود  اخراج ھا

سرمايه داران رسانه ای  .گزارش گرديده است
ار می گويند که بحران اقتصادی جاری شم

تيراژ . خريداران روزنامه را کاھش داده است
رسانه ھا پائين آمده است و سودھا نيز افت کرده 

آن ھا در گفتگو با خبرنگاران در توضيح . است
ً ما "  :دليل اخراج ھا تأکيد کردند که بايد حتما

زيرا بازار روزنامه  ھا را برمی داشتيم، اين گام

و  است شده کامالً کسادتبليغاتی  و اروراق ھا
طرح ".  اين کسادی مدت ھا ادامه خواھد يافت

در صد کل  ٣،٤ به طور تقريبھا  بيکار سازی
را در سيطره شمول  Gannettگانت  کارکنان

  .خود قرار می دھد

 عنوان ٨٠بيش از  دارای Gannettگروه 
از  است و USA Todayروزنامه از جمله 

ا ارنظر تيراژ باالترين رتبه را در آمريکا د
گانت  سرمايه داران صاحب طبق ادعای .است
سود حاصل از سال جاری  سه ماھه اولدر 

در صد کاھش  ٣٤روزنامه ھای تبليغی  فروش
در سال گدشته  آن ھا می گويند که .است يافته

سود . زيان شده اند ميليارد دالر ١،٨ متحمل نيز
بسيار باال بوده  ٢٠٠٧سال  اين تراست در

ارشات منتشره فقط در ماه بر اساس گز. است
 ۴۶٧ژوئن و تنھا در کشور امريکا بيش از 

. ھزار نفر بر جمعيت بيکاران افزوده شده است
قبالً دولتمردان و مؤسسات آماری سرمايه شمار 

ھزار برآورد  ٣۵٠بيکارسازی ھای اين ماه را 
رقم واقعی با اين پيش بينی تفاوت . کرده بودند
  . فاحش دارد

   ٢٠٠٩ژوئيه  ١۶

  

 سال اخير ١٠باالترين نرخ بيکاری در اتحاديه اروپا در 
 عضو اتحاديه اروپارقم بيکاری در کشورھای 

ميزان خود در باالترين امسال به در ماه مه 
ادارۀ آمار اروپا  .سال اخير رسيد ١٠طول 

در شروع ماه  Eurostat ارواستات موسوم به
کل جمعيت % ١٠ژوئيه اعالم داشت که قريب 

مسؤالن نھاد . در سن اشتغال اين اتحاديه بيکارند
بسيار بيشتر از اين رقم مذکور می گويند که 

گزارشات خود  در ميزانی است که تحليل گران

شمار کل بيکاران در ھمه  .مطرح می کردند
 ٢٢مدت ھا است که مرز  EU کشورھای عضو

پرتقال به لحاظ . ميليون را پشت سر نھاده است
نرخ . ن مقام اول را داراستکثرت بيکارا

اين . درصد است ١٩بيکاری در اسپانيا باالی 
در بسياری از کشورھای ديگر نيز به  نرخ

برخی ممالک از جمله ھلند . شدت باال است
تالش کرده اند تا از طريق توسل به اتحاديه 

ھای کارگری به عنوان عصای دست خويش 
کاھش روزانه کار در قبال کاھش  سياست

تمزدھا را بر کارگران تحميل کنند و در اين دس
  . گذر نرخ بيکاری را اندکی پائين نشان دھند

 ٢٠٠٩ژوئيه  ١۶
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
ده میھج اق مرگ و نيستی ران در يک . شوند وم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

تيم ابقه ھس ان شکا. سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن ف 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 . يمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پ. 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 . ه زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز ب
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

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

ه سطح متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران 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 مطالبه کارگران  نفس طرح. اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند 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 بنابراين، ک .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين ارگران 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 بخورد؟ کارگر در لحظه لحظه زندگ. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک ی 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 ارگر  ثروت 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

   .ر حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايممنشو

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

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

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - 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
  .ی شودھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغ - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. ات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی استمسکن مناسب با تمام امکان - ٩
   .از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود -  
   .مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھد دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای -  

   .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
  . 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

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

   .ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود
ع و جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمتمام افراد  -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخوردار باشند
  .ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

 

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

هماهنگی برای ايجاد تشکل ه سايت کميت
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  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


