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 :اين شماره در

  تشديد بحران اقتصادی در اثر بحران سياسی جاری ٢
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 تشديد بحران اقتصادی در اثر بحران سياسی جاری

 ) ٢ -مبانی فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری ( 

فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری برای متشکل کردن طبقه «بند دوم 
به تشديد بحران اقتصادی در اثر بحران » کارگر عليه نظام سرمايه داری

برمتن بحران سياسی «: است  در اين بند آمده. سياسی جاری می پردازد
. جاری، فشار بر سطح معيشت کارگران از گذشته بسی بيشتر خواھد شد

بحران اقتصادی جاری ارکان بازتوليد کل سرمايه اجتماعی را تا ھمين جا 
 انبوه معضالت. متزلزل کرده است و در آينده متزلزل تر خواھد کرد

بحران را بيش از پيش  اقتصادی ناشی از رويدادھای اين مدت، امواج
گسترش خواھد داد و دامنه تأثير آن بر شرايط ارزش افزايی سرمايه ھا را 

تناقضات و بن بست ھای کھنه برنامه . وسيع تر و متالطم تر خواھد ساخت
ريزی ھای دولت سرمايه داری برای تداوم بقای نظم اقتصادی و اجتماعی 

حبان سرمايه و دولت سرمايه صا. موجود بازھم به طور قطع حادتر می شود
داری برای حفظ سودھای کالن ناگزير به سطح معيشت و ھست و نيست توده 
ھای کارگر بيش از پيش يورش می برند و فشار بر شانه طبقه کارگر از ھمه 

حتی  -اين وضع ناگزير مقاومت و طغيان طبقه کارگر. سو بيشتر خواھد شد
را بازھم گسترده تر  -  ده و درماندهدر ھمين حالت سازمان نيافته و پراکن

   .»خواھد کرد

مشاھدات عينی به عالوه گزارش ھای منتشره از سوی منابع مختلف رژيم 
جمھوری اسالمی اين واقعيت را بانگ می زنند که سرمايه داری ايران در 

ميليون  ۵٠طول سال ھا توانست با سالخی بس بيرحمانه دار و ندار معيشتی 
گر گام ھای بلندی در جھت مقابله با بحران ديرپای سال ھای نفوس طبقه کار

در اين مورد ما در ھمين سايت و خبرنامه اينترنتی آن به . به بعد بردارد ۵۶
مناسبت ھای مختلف به نکات زيادی اشاره کرده ايم که تکرار آن ھا در اينجا 

ه در آنچ. نه موضوع بحث است و نه نياز مبرم گفتگو در باره اوضاع روز
اينجا می خواھيم بگوييم اين است که روند مقابله مذکور از چندی پيش به اين 
سو نه فقط ھيچ دستاورد تازه ای برای بھبود وضعيت اقتصادی سرمايه داری 
نداشته بلکه، برعکس، بر وخامت اين وضعيت و تشديد تناقضات بازتوليد 

خرابی روزافزون توده سير بازسازی ھا که به يمن خانه . سرمايه افزوده است
ھای کارگر به پيش می رفت عمالً با روند تعميق و تشديد ھر چه بيشتر 
بحران جايگزين شده است، حالتی که با طغيان انفجارگونه موج بحران 

آثار . سرمايه داری جھانی می رود تا در ابعادی بسيار سھمگين تر تشديد شود
ا و روزھای پيش از انتخابات شدت و حدت اين سير در حدی بود که در ماه ھ

اخير چاره جويی برای معضالت عظيم اقتصادی به محور اصلی مجادالت 
در طول چند سال . چھار کانديدای انتخاباتی ساختار قدرت سرمايه تبديل شد

واحد صنعتی شرايط موجود توليد،  ۶٠٠اخير سرمايه داران بيش از 
ر سطح دلخواه نديدند و با سودآوری و قدرت رقابت سرمايه ھای خويش را د

ھدف کسب نرخ سود مطلوب کارخانه ھا را تعطيل و کارگران خويش را 
اين سرمايه ھا به رغم استثمار وحشيانه نيروی کار ماورای . بيکار ساختند

ارزان توده ھای کارگر ايران فشار رقابت ھای سھمگين درون سرمايه جھانی 
و برای استمرار روند بازتوليد  را بر روند ارزش افزايی خود لمس کردند

خود يا به بخش ھای سودآورتر سرمايه بين المللی در حوزه ھای مختلف به 
ويژه به عرصه ھای واردات و صادرات کاال پيوند خوردند يا، درغير اين 

حجم . صورت، به حجم کالن نقدينگی ھا و سرمايه ھای آزاد ملحق شدند
 ١۶٠ليارد تومان تا رقم افسانه ای ھزار مي ۶٠نقدينگی در ھمين مدت از 

آمارھای دولتی در باره افزايش قيمت . ھزار ميليارد تومان افزايش يافت
کاالھا ھيچ ربطی به واقعيت ندارند اما حتی اگر ھمين آمارھا را ھم مالک 
قرار دھيم نرخ تورم يا در واقع نرخ کاھش دستمزدھای واقعی توده ھای 

تعطيل روز به روز کارخانه ھا . صعود کرد %٣٠به باالی % ١٠کارگر از 
 ٢حدود . موج بيکارسازی ھای ممتد چند ساله را به نقطه انفجار رساند

ميليون کارگر اخراجی به جمعيت چندين ميليونی بيکاران سابق اضافه شد و 
اين در شرايطی بود که ساالنه چند ميليون برده مزدی جديد بدون داشتن ھيچ 

در . يروی خود وارد بازار کار سرمايه داری می شدندشانسی برای فروش ن
اين مورد نيز حتی گزارش ھای رسمی دولتی از جمله اسناد منتشره مرکز 

درصدی دو سال پيش توسط نرخ  ١٢آمار جمھوری اسالمی جايگزينی نرخ 
روند ورشکستگی نظام بانکی دولت . را تأييد کردند ٨٨درصدی سال  ١۵

ارقام کالن سرمايه . ن مدت به طور مستمر تشديد شدسرمايه داری نيز در اي
ھايی که به صورت وام در سال ھای پيش از بانک ھا خارج شده بودند در 

حجم مطالبات معوقه . طول اين دو سال به مراکز مالی مذکور بازنگشتند
ھزار ميليارد تومان گذشت و ميزان  ٣٨از مرز  ٨٧بانک ھا تا پايان سال 

آثار تعطيل . درصد گزارش شد ۶٠ر ھمين سال بيش از افزايش آن فقط د
مراکز بزرگ و متوسط صنعتی بالفاصله در بازار بورس منعکس شد، به 
گونه ای که در نيمه دوم دوره نخست رياست جمھوری احمدی نژاد شمار 

کاھش يافت و اين روند به رغم  ٨٠٠٠به  ١٢٠٠٠واحدھای عضو بورس از 
  . ان ادامه داردتمامی تالش ھای دولت ھمچن

مکان خاص سرمايه داری ايران در چرخه سراسری بازتوليد سرمايه جھانی 
و فعل و انفعاالت جاری قطب ھای عظيم نوظھور سرمايه بين المللی روند 

توليدات داخلی به ويژه در بخش ھای . باال را ھر چه بيشتر تعميق کرد
از ميدان داری بی کشاورزی و معادن و تا حدود وسيعی صنعت که تا قبل 

مھار سرمايه ھای چينی در حال رشد بود در طول سال ھای مورد بحث زير 
. فشار رقابت سھمگين اين سرمايه ھا به شدت رو به افت و ورشکستگی رفت

بخش ھايی مانند کفش و نساجی و لباس و قندوشکر و برخی توليدات 
دھا ھمه در اين رخدا. کشاورزی مانند برنج تا سرحد زوال پيش رفتند

شرايطی ساختار بازتوليد سرمايه داری ايران را تحت فشار قرار می دادند که 
سقوط بھای نفت ھنوز در نقطه آغاز سير پرشتاب خود بود و معضالت ناشی 

با . از اين کاھش قيمت به حوزه بازتوليد اقتصاد کشور سرازير نشده بود
نه اين بخش از کاھش چشمگير بھای نفت حجم اضافه ارزش ھای ساال

ميليارد دالر به سطحی بسيار پايين سقوط کرد و شتاب  ٢١٢سرمايه ھا از 
سقوط آن تا آنجا پيش رفت که کل مکان آن در برآوردھای جاری دولت به 

اين امر سبب شد که دولت احمدی نژاد بودجه . ميليارد دالر محدود شد ٣۴
سرمايه داری ايران با  سال جاری را با يک کسری بسيار بی سابقه در تاريخ

  . ھزار ميليارد تومان به مجلس تسليم کند ١١رقمی بالغ بر 

ارقام و داده ھای آماری باال ھمه نشان می دھند که حتی تا ھمين لحظه حاضر 
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و پيش از آن که سيل ويرانگر بحران سرمايه جھانی شيرازه بازتوليد سرمايه 
ی امواج خود غرق کند، آوار داری ايران را به اندازه کافی در ال به ال

مشکالت مربوط به چگونگی استمرار حيات نظام بردگی مزدی در پيش پای 
چندين ميليون . ھمه چيز حالت انفجاری دارد. بانيان اين نظام تلنبار شده است

ميليون نفوس کارگری محروم از ابتدايی ترين امکانات معيشتی و  ۵٠بيکار، 
 به ساعت سطح دستمزدھای ناچيز واقعیدرمانی و آموزشی، کاھش ساعت 

موجود، تعطيل بی مھار واحدھای بزرگ صنعتی و فوران بی عنان حجم 
سرمايه ھای آزاد، کسری بودجه جاری و عمرانی دولت سرمايه، 
ورشکستگی رو به تشديد نظام بانکی، کاھش چشمگير قدرت رقابت سرمايه 

دات و بسيارھای معضالت ھا در بازار داخلی در مقابل ھجوم سيل آسای وار
فشار رو . ديگر ھمه و ھمه بر وضعيت کنونی اقتصادی رژيم سنگينی می کند

به تشديد ناشی از موج بحران سرمايه جھانی بی گمان بر وخامت اين اوضاع 
عوارض آشکار اين تأثير را تا ھمين لحظه حاضر می توان به . می افزايد

اری ھای عظيم مختلط داخلی و بسياری از سرمايه گذ. خوبی مشاھده کرد
. خارجی در حوزه ھای نفت و گاز و پتروشيمی دچار اختالل جدی شده اند

بخش ھايی از صنعت مانند خودروسازی، توليد سالح، دارو، ساختمان و 
شبکه ھای حمل و نقل بايد برای بازتوليد بخش ثابت سرمايه ھای خود ھزينه 

ر شاھد کاھش سودھای نجومی ھای سھمگين تری را تحمل کنند و ناگزي
فشار رقابت سبعانه درون سرمايه جھانی بسيار سھمگين تر از . پيشين باشند

سابق بر بازار داخلی سرمايه سرشکن می شود و مؤسسات توليدی بسيار 
ھيچ چشم . بيشتری در خطر ورشکستگی و فروپاشی قرارخواھند گرفت

وجود ندارد و استمرار سطح اندازی در آينده نزديک برای افزايش بھای نفت 
نازل اضافه ارزش ھايی که دولت سرمايه داری از اين طريق دريافت می کند 

قبالً . ھمه بخش ھای ديگر اقتصاد را سخت زير فشار خود قرار خواھد داد
ناميده می شود بخش قابل » پول نفت«توضيح داده ايم که آنچه در اصطالح 
چرخه بازتوليد سرمايه داری کشور  توجھی از کل سرمايه است که بر روی

عظيم ترين حجم سرمايه ای که به طور روزمره در . اثری کامالً حياتی دارد
شکل ماشين آالت، وسايل نيم ساخته، مواد اوليه، وسايل حمل و نقل و مانند 
اين ھا وارد مرزھای گمرکی کشور می شود و در بخش ھای پايه ای اقتصاد 

س راه آھن، گسترش شبکه ھای آب و برق، مترو يا سرمايه داری مانند تأسي
 پرداخت سوبسيدھا، خريد سالح، توسعه زرادخانه ھای تسليحاتی و غيره
سرمايه گذاری می شود، با ارزھای حاصل از کوه عظيم اضافه ارزش ھای 
نفتی تأمين می شود و ھر ميزان کاھش اين اضافه ارزش ھا کاھشی است که 

ً امکان ادامه . پيشبرد و اجرای اين پروژه ھا را ضعيف تر می کند مستقيما
. برای مشاھده واقعيت اين تأثيرپذيری ھا نيز به ھيچ چشم مسلحی نياز نيست

در ھمين چند ماه اخير گزارش ھای فراوانی از سوی منابع رسمی دولت 
سرمايه داری در مورد تعطيل شمار بسياری از اين نوع طرح ھا و سرمايه 

  . شار يافته استگذاری ھا انت

بر بستر اين وضعيت وخيم اقتصاد سرمايه داری و فشار تعيين کننده موج 
بحران سرمايه جھانی بر ساختار آن، شروع جنبش عظيم اعتراضی جاری 
روند اختالل بازتوليد سرمايه ھا در ايران را به گونه ای چشمگير تشديد کرده 

و رستوران به کام بحران  تا ھمين جا بخش ھتل. است و ھمچنان خواھد کرد
ھزار کارگر اين بخش به جمعيت عظيم ھمزنجيران  ١٠فرو رفته است و 

اخبار زيادی حاکی است که سرمايه داران . بيکار خود ملحق شده اند
با پيدايش چشم . خصوصی در تدارک خارج ساختن سرمايه ھای خود ھستند

ايه داران خصوصی انداز بی ارزش شدن بيش از پيش لایر، بسياری از سرم
و حتی دارندگان اندوخته ھای اندک پول خود را به ارز تبديل می کنند و 
ھمين امر اين پول ھا را از چرخه سرمايه گذاری ھای داخلی خارج می کند و 

نرخ فروش دالر و . باعث بيکاری و رکود اقتصادی بيشتری می شود
ود باعث گرانی بيش ارزھای ديگر در بازار تھران افزايش يافته است که خ

. بانک ھا از دادن وام و اعتبارات جديد اجتناب می کنند. از پيش می شود
سفارشات خريد مواد اوليه و کاالھای نيم ساخته مورد نياز چرخه توليد دچار 

با بی ثبات شدن اوضاع سياسی، . کاھش شده و در موارد زيادی منتفی شده اند
ساخت و ساز در بخش . متوقف شده اند بسياری از پروژه ھای سرمايه گذاری

  .مسکن راکدتر از پيش شده است

در کنار ھمه اين عوامل ايجاد نارضايی در ميان کارگران بايد به يک مسأله 
بسيار طبيعی است که جوامع سرمايه داری . بسيار جدی ديگر توجه کرد

 جھان ھنگام مواجھه با طغيان سيل بحران به راھکارھای زيادی برای پس
سرمايه خود به صورت خودپو از . راندن موج بحران متوسل می شوند

پااليش . سازوکارھای معينی برای غلبه بر شرايط بحران سود می جويد
سرمايه ھايی که به دليل شرايط توليدی نامساعد سودآور نيستند، ادغام آن ھا 

و در سرمايه ھای بزرگ تر، جايگزينی سرمايه ھای پراکنده با تراست ھا 
قطب ھای متمرکز و باال بردن قدرت رقابت سرمايه ھا بخشی از اين طرح 

سرمايه از ھمه اين راه ھا استفاده می کند اما نسخه درمان . ھا و اھرم ھا است
فقط . واقعی سرمايه نه در اين تغييرات بلکه اساساً در جای ديگری نھفته است

بردگان مزدی و تبديل  تشديد استثمار توده ھای کارگر دنيا، سالخی معيشت
بخش ھر چه بيشتر ھست و نيست کارگران به سود بيشتر سرمايه است که 

شماری . ممکن است روند بازتوليد سرمايه را به حالت طبيعی آن بازگرداند
از جوامع سرمايه داری جھان در شرايطی ھستند که ميدانی ھر چند محدود 

در اين کشورھا حداقل . دارند برای اين يکه تازی ھا و سالخی ھا در اختيار
دستمزدھا به رغم تمامی يورش ھای بی عنان و مستمر سرمايه باز ھم به 
. گونه ای است که جايی برای تعرض ھای نوين صاحبان سرمايه وجود دارد

سطحی از رفاه اجتماعی و شبکه تأمين اجتماعی موجود است که اگر چه زير 
ز رمق افتاده اما باز ھم حوزه ای فشار تاخت و تازھای سھمگين سرمايه ا
ً زيادی ھست که . برای لشکرکشی سودجويانه سرمايه است مدارس نسبتا
ھر چندصد يا ھزار شھروند به . سرمايه شماری از آن ھا را تعطيل می کند

دکتری دسترسی دارند که نسبت آن به نفع سودجويی افزون تر سرمايه دچار 
اری سالمندان موجود است که تعدادی از مراکزی برای نگه د. تغيير می شود

کودکان جامعه امکاناتی دارند که سرمايه به آن ھا . آن ھا تعطيل می شود
ھجوم می برد و در يک کالم برکه ای ولو با ماھی ھای ريز وجود دارد که 

معضل سرمايه داری ايران اين است که از . سرمايه در آن به صيد می پردازد
نامبارکش تا حال ھيچ کارگری قادر به تحميل ھيچ روز تولد ناميمون و 

سطحی از امکانات اوليه معيشتی و درمانی و آموزشی و رفاھی خود بر آن 
نه تنھا کارگران نتوانسته اند که حتی حداقل امکانات زندگی را بر . نشده است

سال اخير،  ٣٠نظام سرمايه داری ايران تحميل کنند، بلکه اين نظام در طول 
زمان جنگ ارتجاعی ايران وعراق و چه به ويژه پس از آن، با علم و  چه در

کتل و سپاه و بسيج و ارتش و پليس و اطالعات و قوه قضائيه و زندان و 
نيروھای ويژه لباس شخصی و ديوان ساالری عظيم و بی در و پيکر و ده ھا 

 ھایسازمان و نھاد موازی و تغذيه حوزه ھای علميه و انواع و اقسام نھاد
ھمان معيشت بس ناچيز کارگران را ھم آماج ... عقيدتی و-مذھبی و سياسی

تھاجمات خود کرده و در اين گذر ھيچ چيزی برای شکار مجدد باقی نگذاشته 
نظام سرمايه داری ايران اين بار در شرايطی به ورطه بحران حاد . است

لوک تر و اقتصادی فرو می غلتد که برای رويارويی با خطر از ھميشه مف
اين ويژگی، که پس از شکل گيری بحران سياسی جاری و . مستأصل تر است

تعميق شکاف ميان پايين و باال از يک سو و ميان جناح ھای حکومت از 
نظام سرمايه داری  سوی ديگر با سرعتی باورنکردنی خود را آشکار کرده،

توده ھای  ايران را بيش از ھر زمان ديگر در مقابل اعتراضات روزافزون
  .کارگر آسيب پذير کرده است

ما يک بار ديگر تأکيد می کنيم که ريشه واقعی جنبش جاری را نيز بايد در 
انتخابات و تقلب در آن به ھيچ وجه خالق اين جنبش . ھمين وضع جستجو کرد
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نيست، مجرای انفجار آن است و اگر اين موضوع را قبول داشته باشيم بايد 
روند توسعه جنبش و تأثيرات متقابل ھر دو بر ھمديگر  تأثير اين وضعيت بر

نتيجه ھمه اين حرف ھا و ارزيابی ھا و . را بسيار دقيق در نظر گيريم
کارگران بايد منشور مطالبات پايه ای : استنتاجات نيز فقط يک چيز است 

طبقه خويش در دست و پرچم راھکارھای مشخص اعمال قدرت طبقاتی بر 
ورت شورايی، سراسری و ضدسرمايه داری سازمان دوش، خود را به ص

. دھند و با شرکت در جنبش جاری بکوشند که رھبری آن را به دست گيرند
اين امر خطير پيش از ھرچيز مستلزم اتحاد فعاالن جنبش ضدسرمايه داری 

فراخوان اتحاد «طبقه کارگر حول محورھايی است که ما آن ھا را در سند 
رای متشکل کردن طبقه کارگر عليه نظام سرمايه فعاالن جنبش کارگری ب

  . اعالم کرده ايم» داری

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨مرداد  ۴

  

اعتراض کارگران به جايگزينی بن کارگری با کارت خريد از 
 فروشگاه های دولتی

داده  وزارت صنايع دولت سرمايه داری دستور
است که آن بخش از دستمزد کارگران را که تا 

پرداخت می » بن کارگری« امروز زير نام 
شده است از اين به بعد به صورت کارت خريد 

ھدف . از فروشگاه ھای دولتی پرداخت شود
دولت سرمايه از اتخاذ اين تصميم آن است که 
کارگران مجبور شوند از فروشگاه ھای معينی 

است ھای دولتی يا سرمايه داران که متعلق به تر
بھای . مورد حمايت ويژه دولت است خريد کنند

کاالھا در اين فروشگاه ھا چه بسا بسيار باالتر 
از آن بدتر، اين . از ساير مراکز فروش باشد

ً مايحتاج و  فروشگاه ھا ممکن است اساسا
اجناس مورد نياز زندگی کارگران را نداشته 

ھمه اين موارد دارندگان پيدا است که در . باشند
کارت ھای مذکور مجبور خواھند بود اين بخش 
از دستمزد ناچيز و محقر خود را صرف خريد 
کاالھايی کنند که قصد تھيه آن را ندارند و در 
عوض از خريد ضروری ترين و حياتی ترين 
محصوالت معيشتی مورد احتياج خويش 

کارگران به ھمه اين داليل در . صرفنظر کنند
الب شرکت ھا عليه اين تصميم وزارت صنايع غ

آنان می گويند که . دست به اعتراض زده اند

تنھا خاصيت اين کارت ھا آن است که بخشی از 
بھای نيروی کار شبه رايگان آنان را به سرمايه 
. داران مورد حمايت ويژه دولت ھديه می کند

کارگران خواستار برچيدن کامل اين کارت ھا و 
ھای کارگری خويش به صورت پرداخت بن 
  . پول نقد ھستند

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨مرداد  ۶

  

 ترفند جديد سرمايه برای قطع حق سختی کار
حتی در جھنم سرمايه داری ايران معمول است 
که کارگران برای کار در شرايط وخيم و 

و انجام کارھای سخت مبلغی زير نام  پرآسيب
کار در کوره . ندحق سختی کار دريافت می کن

پزخانه ھا، معادن، صنايع ذوب، برخی از بخش 
ھای بيمارستان ھا، کارھای ساختمانی و 
بسياری قلمروھای ديگر جزء کارھای شاق و 
پرآسيب به حساب می آيند و کسانی که آن ھا را 
. انجام می دھند بايد حق سختی کار دريافت کنند
قوق در جھنم سرمايه داری ايران اين بخش از ح

کارگران مثل ھمه بخش ھای ديگرش ھيچ گاه 
به درستی به آنان پرداخت نشده است و اينک 
سرمايه داران با ھمدستی دولت سرمايه 
تصميمی اتخاذ کرده اند که به موجب آن ھمان 
چند ريالی ھم که در برخی جاھا زير اين نام 
پرداخت می شده است به طور کامل قطع می 

رار است که سرمايه داران ماجرا از اين ق. گردد
 بسياری از شرکت ھا با حمايت نھادھای دولتی
بدترين و مھلک ترين حوزه ھای کاری کارخانه 
خود را که تا امروز به عنوان بخش ھای با 

شرايط سخت کار و پرآسيب مشخص می شده 
است به عنوان کار ساده و بی خطر به حساب 

زه ھا می آورند و به کارگران شاغل در اين حو
شرکت . ھيچ ريالی سختی کار پرداخت می کنند

ھای شيشه مينا، ارج، ايران پويا،، شيشه گاز، 
شوگا و بسياری شرکت ھای ديگر از جمله اين 

  . کارخانه ھا ھستند

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨مرداد  ۶
  

 بحران سرمايه و موقعيت اقتصادی متزلزل ايران خودرو
جھان نخستين صنايع خودروسازی در سراسر 

در طول . حوزه ھای سرريز موج بحران ھستند
چند ماه گذشته کمتر تراست عظيم خودروسازی 
در دنيا بوده است که به ورطه بحران سقوط 

دولت ھای سرمايه داری در . نکرده باشد
سراسر اروپا و آمريکا و ژاپن و مناطق ديگر 
ھزاران ميليارد دالر از حاصل کار و استثمار 

ی کارگر جھان را زير نام کمک ھای توده ھا

دولتی به سرمايه داران صاحب اين تراست ھا 
اھدا کردند تا از اين طريق خطر بحران را از 

بذل و بخش اين کوه عظيم . سر آن ھا رفع کنند
سرمايه ھا يا ھمان حاصل استثمار نسل ھای 
متوالی طبقه کارگر در بسياری از موارد قادر 

شمار قابل . شده استبه نجات اين صنايع ن
توجھی از بزرگ ترين آن ھا در عين دريافت 
چنين کمک ھايی باز ھم به ورط ورشکستگی 

حتی آن دسته از خودروسازی ھا . فرو غلتيدند
که به ھر حال از مھلکه سقوط بيرون جستند به 
رغم دريافت عظيم ترين کمک ھای دولتی باز 

دند ھم ھر کدام چندين ھزار کارگر را اخراج کر
. و تسليم تيغ تيز بيکاری و گرسنگی نمودند

بحران جھانی سرمايه ساختار اقتصاد سرمايه 
داری ايران را نيز کانون سرريز و تاخت و تاز 

در اينجا نيز ايران خودرو، . خود قرارداده است
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بزرگ ترين غول خودروسازی خاورميانه، از 
دارد به کام موج بحران  جمله صنايعی است که

نھاد دولتی موسوم به شورای پول . ی رودفرو م
ھزار  ١٠و اعتبار يکراست رقمی بالغ بر 

ميليارد لایر در اختيار مديريت شرکت قرارداده 
است تا از طريق تزريق آن به چرخه بازتوليد 
سرمايه ھای ايران خودرو برای نجات اين غول 

شاخص سھام . عظيم صنعتی چاره انديشی کند
سال گذشته در شمار  ١٠شرکت که در طول 

معتبرترين اوراق بورس کشور بوده است اينک 
ھمه . به ورطه بالتکليفی فروغلتيده است

برآوردھا حاکی است که رقم اھدايی دولت 
قرار . مشکل ايران خودرو را حل نخواھد کرد

ھزار ميليارد لایر ديگر نيز به اين  ۵است حدود 
فت ايران خودرو در قبال دريا. رقم اضافه شود

اين وجوه دولتی قرار است به تغييراتی در 
اين تغييرات . ساختار توليد و کار خود دست زند

بر اساس ھمه تجارب موجود در سراسر دنيای 

سرمايه داری و در تمامی تاريخ اين نظام حول 
کاھش دستمزدھا، اخراج توده ھای کارگر و در 
يک کالم قربانی کردن ھر چه سبعانه تر 

ای معبد سود و قدرت سرمايه کارگران در پ
  . دور خواھد زد

  خبرگزاری مھر : منبع

   ٨٨مرداد  ۶

 

 تصرف کارخانه در چين توسط کارگران فوالد
اعالم شرکت فوالد و آھن تانکھووا مبنی بر اين 

ھزار کارگر طی سه روز بيکار و  ٣٠که 
اخراج خواھند شد، خشم کارگران فوالد سازی 

واکنش . رامی شدچين را برانگيخت و سبب ناآ
فوری کارگران در برابر اين تصميم خانه 
خراب کن تصرف کارخانه و بستن بزرگراه 
نزديک به کارخانه بود تا صدای اعتراض خود 
را به گوش مردمی که با اتومبيل از بزرگراه 
می گذشتند برسانند و آن ھا را در جريان اين 

ھزار کارگر و  ٣٠تصميم غيرانسانی که 
ی وابسته را از ھستی ساقط می کرد خانواده ھا
چون ھميشه پليس سرمايه که حافظ . برسانند

نظم و قوانين انسان ستيز سرمايه است برای 
حمايت از سرمايه داران در مقابل کارگران که 
با دست خالی به اعتراض پرداخته بودند قرار 

با حمله وحشيانه پليس به کارگران، . گرفت

در مقابل پليس سرمايه کارگران به دفاع از خود 
خودرو پليس به آتش کشيده  دستگاه ٤. پرداختند

در حمله . شد و سه پليس دچار سوختگی شدند
کارگر زخمی  ١٠٠پليس به کارگران معترض، 

   .شدند و يکی از مديران شرکت نيز کشته شد

مسلم است که کارگران تحمل نخواھند کرد و 
حاصل  اصوال نبايد تحمل کنند که سرمايه از

استثمارشان بزرگ و بزرگ تر شود و آن ھا 
بعد از دوشيده شدن شيره حياتی شان مچاله شده 

تسليم نشدن و مبارزه با . به دور انداخته شوند
وحشيگری سرمايه در چنين وضعيتی و درکل 
. تنھا راه نجات کارگران از ستم سرمايه است

تجربه نشان داده است که صرف مذاکره با 
بعد از اولين گام . به جايی نمی برد مديريت راه

که ايستادگی و خيزش در برابر اين نظم خانمان 
برانداز و جذب ساير کارگران به حرکت است 

بايد با کارگران مراکز ديگر کارگری در منطقه 
و مناطق مجاور تماس گرفت و آن ھا را به 

خانواده ھا . حمايت از مبارزه خود دعوت کرد
در . بايد به حمايت کشاند و ساکنان منطقه را

وحله بعد بايد تماس ھای کارگری را گسترده تر 
کرد و مساله را در سطح استان و کل کشور به 

کل کارگران رساند تا با ھمبستگی  اطالع
کارگری گسترده اوال کارفرما را به عقب نشينی 
و پذيرش خواسته ھايی واداشت که اکنون 

ده است فرصت برای مطرح کردنشان فراھم ش
و ثانيا مبارزه محلی را به مبارزه سراسری 

و استثمار انسان  طبقه کارگرعليه سرمايه داری
    .از انسان تبديل کرد

  ٢٠٠٩ژوئيه  ٢٧
  Against Wage‐Labour :برگرفته از سايت

 

 اعتصاب کارگران در شرکت رهگا
رھگا از جمله شرکت ھای ساختمانی است که 

ت اروميه را در پروژه احداث بانک صادرا
رھگا کار خود را به يک شرکت . دست دارند

شرکت . پيمانکار دست دوم واگذار کرده است
اخير دو ماه است که دستمزد کارگران را 
نپرداخته است و به اعتراضات آنان نيز پاسخ 

اين شرکت عالوه بر مصادره . نمی دھد
کارگر را اخراج کرده است و از  ٨دستمزدھا 

 ٢۴. شتغال آنان سر باز می زندقبول ادامه ا
کارگر قالب بند و آرماتوربند در روز دوم 
مرداد در اعتراض به تعويق دستمزدھا و اخراج 
ھمکارانشان دست از کار کشيدند و اعالم کردند 
که اعتصاب را تا دستيابی به مطالبات خود و 
 .بازگشت ھمزنجيرانشان به کار ادامه می دھند

کارگر، ھمه  ٢۴با شروع اعتصاب اين 
کارگران ديگر پروژه تأسيس بانک صادرات 

آنان اعالم . اروميه تصميم به اعتصاب گرفتند
کردند که در روز چھارم مرداد به ھمزنجيران 
خود می پيوندند و چرخ کار و توليد را در کل 

  .پروژه متوقف می کنند
  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع
  ٨٨مرداد  ۴

  

 معلمان در مقابل مجلساجتماع اعتراضی 
معلم از  ١٠٠در روز چھارم مرداد بيش از 

شھرھای مختلف اصفھان، شيراز، ايالم، شھر 
کرد و چند استان کشور از جمله لرستان، 
چھارمحال و بختياری و گلستان به تھران آمدند 
تا در اعتراض به وضعيت رقت بار و سراسر 
درد و رنج و فقر اشتغال خويش در مقابل 

س سرمايه اجتماع کنند و صدای بيش از مجل

شش صد ھزار کارگر معلم ھمدرد و ھمرنج و 
اين . ھمزنجير خود را به گوش ھمگان برسانند

معلمان در چھارچوب قراردادھای فاجعه بار و 
استثمار » حق التدريسی«کارگرکش موسوم به 

می شوند و شمار آنان به اندازه کل جمعيت 
اکميت جمھوری معلمی است که در دوران ح

اسالمی توسط وزارت آموزش و پرورش 

اينان در طول سال ھای . مشغول کار شده اند
متمادی کار کردن و استثمار شدن ھيچ گاه از 
ھيچ تضمينی برای اشتغال فردای خود 

ماه سال  ١٢در طول . برخوردار نبوده اند
ماه را دريافت می کنند و  ٩حداکثر دستمزد 

اف نان خالی فرزندانشان حقوق ماھانه آنان کف
ميزان اين دستمزد برای بخش . را ھم نمی دھد
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 ٨٠تا  ٧٠ وسيعی از اين جمعيت چيزی حدود
شمار زيادی از اين . ھزار تومان در ماه است

معلمان کارگرانی ھستند که بايد در قبال دستمزد 
ناچيز روزانه خود مسافتی طوالنی را بپيمايند تا 

ھزينه اياب و ذھاب . به محل کار خويش برسند

اين بردگان مزدی سيه روز گاه نيمی از ھمان 
سه دھه تمام است که . دستمزد محقر را می بلعد

اين بخش طبقه کارگر ايران برای کمترين بھبود 
ار خود درھمين وضعيت مرگبار کار و استثم

پيکار می کند اما نتيجه ای نگرفته و در طول 

بدتر  اين مدت ھر روز وضعش از روز پيش
  .شده است

  ٨٨مرداد  ۴

  

 گزارش دروغين سازمان تأمين اجتماعی درباره سوانح کار
دولت سرمايه داری » سازمان تأمين اجتماعی« 

در بخش وظايف جاری خويش برای جعل 
دازی بر روی کشتار حقايق سوانح کار و پرده ان

و قطع اندام و معلول سازی کارگران توسط 
رئيس اين . سرمايه اطالعيه ای انتشار داده است

نھاد دولتی در استان ايالم در گزارش خود گفته 

کارگر در  ١٠است که در طول سال گذشته فقط 
کارگر در  ١١١حين کار کشته شده است و فقط 

ه معلوالن حين انجام کار مصدوم شده و به جرگ
رئيس سازمان تأمين !! مادام العمر پيوسته اند

اجتماعی با انتشار اين گزارش دروغين و جعلی 
بر کارگران منت گذاشته و از آنان خواسته است 

که به خاطر کم بودن تعداد قربانيان مذکور ھر 
چه بيشتر شکرگذار فعاليت ھای آموزش و 

  !! امدادی سرمايه باشند

  ٨٨مرداد  ۴

  
  

اع اعتراضی خانواده های بازداشت شدگان اخير در مقابل اجتم
 زندان اوين

جمع شدن در مقابل زندان اوين و دادسرای 
سرمايه با ھدف سر دادن فرياد اعتراض و 
ابراز خشم و عصيان عليه قتل ھا، شکنجه ھا، 
سر به نيست کردن ھا، دستگيری ھا و اسارت 
 انسان ھا در سياه چال ھا به جريان روزمره
زندگی شمار زيادی از ساکنان جھنم سرمايه 

ھر روز صدھا زن . داری ايران تبديل شده است
و مرد و پير و جوان در مقابل نھادھای قدرت 
نظام بردگی مزدی جمع می شوند تا سراغ 
فرزند، ھمسر، برادر، خواھر، پدر يا مادر 

ھر روز از . مفقود يا زندانی خويش را بگيرند
ا و سردخانه ھا اجسادی از پستوی شکنجه گاه ھ

مفقودان اسير شده در اعتراضات گسترده توده 
ای دوره اخير به بيرون منتقل می شود و انتقال 
ھر کدام از آن ھا موج تازه ای از خشم و 
اعتراض انسانی عليه اين ھمه توحش و سبعيت 

 ۴٠در طول . و خون ريزی به راه می اندازد
ان در راه روز اخير جمعيتی از شرکت کنندگ

پيمايی ھا و تظاھرات خيابانی به خانه خود 

مراجع قدرت سرمايه جز . بازنگشته اند
چسباندن فھرستی از اسامی برخی از 
دستگيرشدگان بر ديوار زندان يا دادسرا کالمی 
در باره اين جمعيت به خانواده ھای آنان نمی 
گويند و آنچه انجام می دھند اين است که پس از 

دواندن، خسته کردن و از جسم و مدت ھا سر 
جان انداختن پدران و مادران و ھمسران و 
فرزندان باالخره جسد فرد گمشده را که يا در 
تظاھرا ت توسط اشرار دولتی به قتل رسيده و 
يا در زير شکنجه ھای ھولناک ھمين اشرار 
جان خود را از دست داده است از سردخانه ھا 

. يل می دھندبيرون می کشند و به آنان تحو
تحويل روز به روز اجساد شرکت کنندگان در 
جنبش جاری به ويژه در روزھای اخير تا حدی 
بوده است که خانواده ھا و اطرافيان و دوستان 
مفقودشدگان يا زندانيان اميد خويش را به زنده 

خانواده . بودن وابستگان خود از دست داده اند
اجع ھا به اوين و ساير شکنجه گاه ھا و مر

قضائی سرمايه رجوع می کنند تا شايد خبری از 

در . زندانيان يا گمشدگان خود به دست آورند
نفر از اين خانواده  ١٠٠مرداد نيز حدود  ۴روز 

ھا در مقابل زندان اوين اجتماع کردند و با 
خواستار » زندان سياسی آزاد بايد گردد« شعار 

آزادی وابستگان خود و گرفتن اطالع از وضع 
  . فقودان وزندانيان شدندم

ما ھمچنان که قبال اعالم کرده ايم خواھان 
آزادی فوری و بی قيد و شرط تمام 
دستگيرشدگان و به ويژه معرفی و مجازات تمام 

در ھر رده و مقامی  - آدم کشان و شکنجه گران 
خواست معرفی و مجازات . ھستيم - که باشند 

بايد قاتالن و شکنجه گران در ھر رده و مقامی 
به خواست آحاد مردم به ويژه کارگران تبديل 

  .شود
  آژانس ايران خبر : منبع
  ٨٨مرداد  ۴

  

 تعويق يک ساله عيدی و پاداش کارگران آرد ماشينی در قزوين
سرمايه داران شرکت آرد ماشينی در قزوين 
يک سال است که بخش قابل توجھی از دستمزد 

خش اين ب. ناچيز کارگران را مصادره کرده اند
« و » عيدی« در عرف سرمايه داران ايران 

کارگر کل عيدی و  ١٢٠. نام دارد» پاداش
آنان . خود را دريافت نکرده اند ٨٧پاداش سال 

در طول اين مدت به ھمه جا رجوع کرده اند و 
ھمه جا فرياد اعتراض و شکايت سر داده اند اما 

سرمايه . مطابق معمول ھيچ نتيجه ای نگرفته اند
ن شرکت در شرايطی اين بخش از حقوق دار اي

کارگران را مصادره کرده است که خود با 
سرمايه ھای عظيمی که از محل استثمار ھمين 

کارگران و مکيدن خون آن ھا بر ھم انباشته 
است مشغول سرمايه گذاری در ونزوئال و 

  . کشورھای آمريکای التين است
  ايلنا : منبع
  ٨٨مرداد  ۴
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 ربين های بادی در انگليس توسط کارگرانکارخانۀ تو تصرف
ژوئن يک گروه از کارگران  ٢٠روز دوشنبه 

شرکت توربين ھای بادی وستاس تصمميم 
گرفتند که سرمايه دار شرکت را اخراج کنند و 

شرکت . کارخانه را به تصرف خويش درآورند
وستاس در منطقه نيوپورت انگليس قرار دارد و 

اين شرکت . تسرمايه دار آن دانمارکی اس
بزرگ ترين توليد کنندۀ توربين ھای بادی در 

کارگران کارخانه را تصرف کردند . جھان است
تا اوالً موج قھر و عصيان خود عليه 
بيکارسازی ھای ھمزنجيرانشان را به نمايش 
گذارند و ثانياً، و از آن مھم تر، قدرت سرمايه 

. را با قدرت متحد طبقاتی خود پاسخ گويند
کارگر را در  ١٧۴٠ذکور بيش از شرکت م

نفر از اين  ۵٢۵. شمال اروپا اخراج کرده است
در  نفر ١٠٠کارگران در نيوپورت انگليس، 

 نفر در دانمارک ١١۴٢شھر سوت ھامپتون و 
کارگران . استثمار می شوند يا می شده اند

دانمارکی چندی است که اخراج شده اند و 
نفر از  ٣٣آخرين گزارش ھا حاکی است که 

ھمزنجيران اين کارگران در سوئد نيز کار 
تراست عظيم . خويش را از دست داده اند

توربين وستاس در شرايطی به اين بيکارسازی 

ھای عظيم دست می زند که بر اساس اخبار 
در قياس با  موثق مورد تأييد سرمايه دارانش

ساير شرکت ھا و مؤسسات بزرگ صنعتی و 
. م سود را کسب کرده اندمالی رقيب باالترين رق

اتحاديه کارگری مطابق معمول در برنامه 
ريزی اخراج کارگران حداکثر ھمکاری را با 

  . صاحبان سرمايه انجام داده است

   ٢٠٠٩ژوئيه 

  

 

 تصرف کارخانه توسط کارگران در کره جنوبی
، يکی از شرکت  Ssangyong)(سرمايه داران صاحب کارخانه سانگيونگ 

قطعات مورد نياز خودروسازی ھا در کره جنوبی، اعالم کرده  ھای توليدکننده
اين تصميم با توافق اتحاديه . کارگر را اخراج خواھند کرد ١٠۵۶اند که 

کارگر را استثمار می  ٢۶۴۶سانگيونگ حدود . کارگری صورت گرفته است
کارگران . کل کارگران شرکت را تشکيل می دھند% ٣۶کند و اخراج شدگان 

از خبر اخراج خويش يا ھمزنجيرانشان در يک اقدام متحد تصميم به با اطالع 
تصرف کارخانه گرفتند تا از اين طريق قدرت سرمايه را با نيروی پيکار 

ژوئيه کارخانه به تصرف  ٢٢در روز . ضدسرمايه داری خود جواب دھند
کارگران در آمد و درپی آن سرمايه داران به تمامی سازوکارھا و توطئه ھا و 

آنان، به رسم . شرارت ھا برای مقابله با موج خشم کارگران دست زدند
مزدور را به خدمت  ١۵٠٠ معمول ھمه ھمتايان خود در دنيا، جمعيتی بالغ بر

اتحاديه کارگران . گرفتند تا عليه خيزش کارگران وارد صحنه کارزار شوند
ال اطالع از سانگيونگ که بخشی از اتحاديه فلزکاران کره جنوبی است به دنب

اقدام کارگران به تصرف کارخانه بالفاصله درصدد اجرای وظايف مزدوری 
سران اتحاديه از دولت سرمايه داری خواسته اند که . خويش به سرمايه برآمد

صنايع خوروسازی را در شرايط خاص بحران زير پوشش نظارت و مالکيت 
اين طريق بار کل بدھی آنان اين پيشنھاد را مطرح کرده اند تا از . خود گيرد

اين صنايع را يکجا بر معيشت ويران و سالخی شده توده ھای کارگر  یھا
در  ايه داران صاحب کارخانه سانگيونگسرم. کره جنوبی سرشکن کنند

جريان گفتگو با کارگران از آنان خواسته اند که به دستمزدھای بسيار کمتر، 
دشوارتر و وضعيت وخيم تر شدت کار بسيار افزون تر، شرايط کاری بسيار 

کارگران بر سينه ھمه اين پيشنھادات دست رد . ايمنی محيط کار رضايت دھند
زده و اعالم کرده اند که تا دستيابی به تمامی مطالبات خويش به تصرف 

ژوئيه پليس با  ٢٧آخرين خبر حاکی است که روز . کارخانه ادامه خواھند داد
و مواد شيميايی بر سر و روی آنان  ھلی کوپتر به کارگران حمله کرده

کارگران يک بار ديگر تأکيد کرده اند که ھمچنان به تصرف . فروريخته است
 .کارخانه ادامه می دھند و تا رسيدن به مطالباتشان ايستادگی می کنند

  ٢٠٠٩ژوئيه 

  

 ماه دستمزد کارگران در کارخانه نانشهر کرج ٨مصادره 
ماه دستمزد کارگران را مصادره  ٨نشھر کرج سرمايه دار صاحب کارخانه نا

. کرده و در طول اين مدت ھيچ ريالی به ھيچ کارگری پرداخت نکرده است
از مصادره دستمزدھا که بگذريم وضعيت اشتغال و ادامه کار کارگران نيز 

اين کارخانه تا چند سال پيش حدود . از ھيچ نوع تضمينی برخوردار نيست
شمار کارگران در سال ھای اخير . می کرده استکارگر را استثمار  ٢٠٠

مالکان نانوايی به صرف کاھش نيروی کار، . آشکارا کاھش يافته است
آنان به . افزايش چشمگير شدت کار و تشديد استثمار کارگران بسنده نکرده اند

طور مستمر کارگران رسمی قديمی را اخراج و نيروی کار تازه نفس را به 
شماری از کارگران قديمی باقی . گزين آن ھا ساخته اندصورت قراردادی جاي

سال سابقه کار کردن و استثمار شدن  ٢۵مانده نيز به رغم داشتن بيش از 

ھمچنان فاقد تضمين ادامه اشتغال ھستند و قادر به بازنشسته کردن خويش نيز 
دليل اين امر آن است که سرمايه داران پول بيمه آن ھا را پرداخت . نيستند

 ۶تا حال يعنی حدود  ١٣٨٣کالم آخر اين که کارگران از سال . کرده اندن
سال بابت بخشی از دستمزد خود موسوم به بن کارگری نيز ھيچ ريالی 

آنان در طول تمامی اين سال ھا عليه ھمه جنايات و . دريافت نکرده اند
درندگی ھای صاحبان سرمايه که فھرست وار اشاره کرديم دست به اعتراض 

به ھمه نھادھای دولتی و مراجع حکومتی سرمايه رجوع . مبارزه زده اند و
نامه ھای اعتراضی زياد به ھمه اين دستگاه ھا و مراکز ارسال . کرده اند
آنان ھمه اين اقدامات را به عمل آورده اند و حاصل آن جز پاسخ . کرده اند

ھيچ چيز منفی، سردرگمی، فرسودگی، احساس استيصال و فروماندگی وعجز 
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آخرين اقدام کارگران تھيه طوماری خطاب احمدی نژاد . ديگر نبوده است
که سرنوشت آن از ھمين االن بسيار روشن است و آنان خود بسيار !! است

واقعيت اين است که ادامه اين روند و پافشاری بر روی . خوب از آن آگاھند
اً نوعی پل بستن بر اين نوع کارھا نه فقط راه به ھيچ کجا نمی برد بلکه صرف

روی قدرت پيکار خود و حلق آويزی اين قدرت به دار حاکميت و زور و 
  . جنايت آفرينی سرمايه است

سخن ما در اين مورد با توده ھای کارگر ھمزنجير اين است که چرا خود را 
تا اين حد ضعيف، مقھور و مجبور می بينيم؟ اين سؤال البته فقط خاص 

پرسشی بسيار جدی است که در پيش روی ھمه ما و . کارگران نانشھر نيست
به راستی چرا سرمايه داران . کل ھمزنجيران ما در سراسر جامعه قرار دارد

حق دارند ھر لحظه که اراده کنند فوج فوج ما را اخراج کنند و به باتالق 
گرسنگی و فقر و حقارت و ذلت و فحشا پرتاب کنند اما ما به خود اين 

دھيم که آنان را از کارخانه بيرون بيندازيم؟ شايد پاسخ اين  جسارت را نمی
باشد که آنان مالک کارخانه اند و از سوی دولت نيز پشتيبانی می شوند و ما 

بدبختانه درحال حاضر چنين ! بسيار خوب. مشتی برده مزدی بيش نيستيم
 اما چرا چنين است؟ و چرا فکر نمی کنيم که نبايد چنين باشد؟ اين. است

مالکيت از کجا آمده است؟ مگر نه اين است که لایر لایر سرمايه مالکان 
مراکز کار توسط ما توليد شده است؟ مگر نه اين است که کل سرمايه ھای 
موجود در اين مملکت و دنيا را ما و ھمزنجيران ما و کل طبقه ما توليد کرده 

مار ما است؟ چرا ايم؟ چرا بايد آنان مالک چيزی باشند که حاصل کار و استث
ما بايد اين مالکيت را معتبر بدانيم؟ چرا بايد اين رابطه ظالمانه، جنايتکارانه، 
کارگرکش و ضد بشری را دارای اصالت بدانيم و به اعتبار آن به صاحبان 
سرمايه حق دھيم تا اين گونه ما را اخراج کنند و به برھوت بيکاری و 

نين باشيم، چنين بينديشيم و چنين عمل گرسنگی و ذلت بسپارند؟ تا کی بايد چ
کنيم؟ مگر در طول ساليان متمادی و نسل ھای پياپی با تحمل اين وضع، با 
قبول اين مناسبات و با اين نوع نگاه جز فقر و فالکت و سقوط ھرچه بيشتر 
ھيچ نتيجه ای گرفته ايم؟ مگر نه اين است که ھر لحظه بيش از لحظه پيش در 

ت و فالکت کام گرسنگی و مذل
فروغلتيده ايم؟ آيا قرار است 
کسی از غيب بيايد و مشکل 
گشای دردھای ما شود؟ سخن 

چاره درد ما اين . کوتاه کنيم
است که به صورت شورايی 
عليه سرمايه متحد و متشکل 

اجازه ندھيم سرمايه . شويم
. داران ما را بيرون اندازند

بياييد ما آنان را با قدرت، با 
رايی و ضد قدرت متشکل شو

سرمايه داری خود، بيرون 
ً خواھيد گفت که . اندازيم حتما

اين . چنين قدرتی نداريم
در لحظه حاضر . درست است

اما اين . نداريم زيرا متشکل نيستيم، زيرا سخت پراکنده و متشتت ھستيم
ً می توانيم متشکل شويم. تقديرمحتوم زندگی ما نيست در . می توانيم و حتما

ن قدرت عظيم تعيين کننده و سرنوشت سازی نھفته است که اگر طبقه ما آنچنا
به کار گرفته شود می تواند به طور واقعی و بدون ھيچ اغراق جھان موجود 

بنياد . می تواند نظام سرمايه داری را از ريشه براندازد. کند» کن فيکون« را 
بود فقر و گرسنگی و ديکتاتوری و تبعيض و ھر نوع ستم و محروميت را نا

. ما چنين قدرتی داريم و راه زندگی ما اين است که آن را به کار گيريم. سازد
سرمايه داران را از . اين قدرت را سازمان دھيم و عليه سرمايه اعمال کنيم

  . کارخانه ھا بيرون اندازيم و خود برنامه ريزی کار و توليد را به دست گيريم
  ايلنا : منبع
  ٨٨مرداد  ٣

  

 تراست مالی بنياد مستضعفان و سالخی هولناک کارگران 
سرمايه داران صاحب ھتل آزادی دو سال تمام 
است که کارگران اين ھتل را در ورطه 

ھتل . سرگردانی و بالتکليفی اسير کرده اند
کارگر را استثمار می کند و متعلق  ٢٣٠آزادی 

بنياد « به تراست عظيم مالی موسوم به 
صاحبان سرمايه دو سال . است» مستضعفان 

پيش تصميم گرفتند که دست به کار توسعه ھتل، 
سرمايه گذاری ھای افزون تر و کسب سودھای 

کارگر ھتل را يکجا  ٢٣٠آنان . نجومی تر شوند
کارگران را به . به حالت تعليق درآوردند

سازمان تأمين اجتماعی معرفی کردند تا در 
ر بيمه کنار کارھای شاق و فرساينده ديگ

سال تمام را  ٢کارگران . بيکاری دريافت کنند
چند ماھی پس از . در چنين وضعی به سر بردند

شروع دوره تعليق، بيمه بيکاری آنان قطع شد و 
گفتند زمان استحقاق دريافت آن به پايان رسيده 

ھمه کارگران پيشينه ھای طوالنی کار !! است
داشتند و در ھمه اين مدت به صورت رسمی 

آنان مدام به سرمايه داران . ر کرده بودندکا
صاحب اين تراست عظيم !! بسيار مستضعف

مالی رجوع کردند و خواستار بازگشت به کار 
پاسخ سرمايه داران اين بود که زمان . شدند

زيادی به اتمام نوسازی ھتل باقی مانده است و 
آنان بايد در ھمين سرگردانی خويش و در 

. آن بسازند و بسوزندگرسنگی و فقر ناشی از 
دوره بالتکليفی به درازا کشيد و از دو سال 

کارگران بر فشار خويش افزودند و . گذشت
سرانجام سرمايه داران مستضعف مالک تراست 

آنان تصميم گرفتند که !! راه چاره ای انديشيدند
سراغ عده ديگری از بردگان مزدی خويش در 

، در بخش ديگری از قلمرو گسترده مالکيت خود
حوزه موسوم به تله کابين، بروند و درست 

سال به سر  ٢ھمان باليی را که در طول اين 
به  کارگران ھتل آزادی آورده اند از اين به بعد

کارگر تله  ١۶سرمايه داران . سر آنان بياورند
کابين را اخراج کردند و آنان را يکراست به تيغ 

 ٢٣٠تيز گرسنگی تسليم نمودند و در عوض از 
نفر را به  ٨ کارگر سرگردان ھتل آزادی فقط

در اين ميان البته . جای آنان به کارگماردند
تفاوتی ھم ميان بيکارشدگان تله کابين و ھتل 

دومی ھا در عين حال که . آزادی وجود داشت
سال تمامی بدبختی ھای بالتکليفی  ٢در طول 

را تحمل می کردند اين اميد را در دل داشتند که 
روزی به سر کار بازگردند و سرمايه شايد 

. به استثمار آنان بپردازند!! داران از سر لطف
کارگران تله کابين اين کورسوی اميد را نيز 

ً در افق ديد خود ندارند آنان برای ھميشه . مطلقا
اخراج شده اند و ھيچ گاه به کار خود باز 

آنچه بر سر بردگان مزدی مورد . نخواھند گشت
ت مالی بيناد مستضعفان رفته است استثمار تراس

ھيچ چيز برای . يک تراژدی عظيم انسانی است
کارگر ذلت بارتر از اين نيست که به جای 
اعمال قدرت عليه سرمايه و تحميل مطالبات 
خود بر سرمايه داران از محل گرسنه شدن و 
بيکار شدن و به ورطه سيه روزی غلتيدن 

يرانش ھمزنجيرانش و کودکان خانواده ھمزنج
چرا چنين است؟ به اين دليل که . زندگی کند

کارگران متفرق، پراکنده، مستأصل و فاقد ھر 
نوع تدارک الزم برای اعمال قدرت عليه 

واقعيت اين است که اين زندگی . سرمايه ھستند
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اين تحمل عظيم ترين فاجعه انسانی در . نيست
   .سيطره نظام بردگی مزدی است

  نيد فاضليانايلنا، گزارش پا: منبع

  ٨٨مرداد  ٣

  

 دستگيرشدگان پارک چيتگر تبرئه شدند
راھيم  ی و اب ن حکيم ی محس ار قبل ی احض در پ

دو تن از دستگيرشدگان پارک چيتگر  -گوھری 
عبه  - ه ش ران ،  ٢٨ب المی تھ الب اس اه انق دادگ

روز  رداد  ٣ام عبه  ٨٨م ن ش ان در اي نامبردگ
د ه رياست قاضی . حضور يافتن اه ب ه دادگ جلس

ان آن حکيمی  ه در جري مقيسه ای برگزار شد ک
وھری ام  و گ ل اتھ دام « در مقاب رای اق انی ب تب

ور ت کش ه امني د» علي اع کردن ود دف در . از خ

پايان جلسه دادگاه، قاضی رأی برائت نامبردگان 
را از اتھام فوق را صادر کرد و اين رأی توسط 
مسئول دفتر شعبه به اين دو فعال کارگری ابالغ 

د ارک  .ش دگان پ ر از دستگيرش ن ديگ دو ت
ا  ی و عليرض ين غالم ی حس ر، يعن چيتگ

يادآوری می . عسگری، نيز قبال تبرئه شده بودند
ر  ارگری در اواخ ال ک ار فع ن چھ ه اي يم ک کن

ال  اه س تگير  ١٣٨۶آذرم ر دس ارک چيتگ در پ

دان  شده و پس از تحمل دو ھفته بازداشت در زن
ومانی آزاد شده ميليون ت ١٠٠اوين با قرار وثيقه 

  .بودند

  ٨٨مرداد  ٣

  

 

 گردهمايی اعتراضی ارامنه و دستگيری خبرنگار آليک
يک ھفته پيش بود که ھواپيمای توپولف متعلق 
به شرکت کاسپين و عازم کشور ارمنستان در 

 ١۶٨بيابان ھای اطراف قزوين سقوط کرد و 
کشتار اين تعداد . سرنشين آن در دم جان دادند

ً شکل انسان ھا توسط  ی از قتل عاممسافر صرفا
سرمايه است که در عرف و منطق نظام بردگی 

سرمايه . ناميده می شود سانحه ھوايی مزدی
داران با ھدف سودجويی ھر چه انبوه تر به ھمه 
اشکال کاھش ھزينه ھای بازتوليد سرمايه ھا 
ازجمله ھزينه تأمين ايمنی جان انسان ھا دست 

اسپين نيز در ھمين صاحبان شرکت ک. زنند می
راستا و در سودای سودھای ھر چه نجومی تر 
از مرمت و بازسازی و تعمير و کنترل و 
تعويض قطعات فرسوده ھواپيما خودداری کرده 

انسان را روز روشن به قتل  ١۶٨آنان اين . اند
خون آن ھا را وثيقه سودجويی ھای  و رسانده

يه سرمايه داران و دولت سرما. خود کرده اند
داری حتی به ارتکاب اين جنايت نيز بسنده 

يک ھفته از وقوع اين حادثه . نکرده اند
جانخراش گذشته است اما آنان حاضر به شنيدن 
ھيچ حرفی در باره غرامت جان مقتوالن نيستند 
و در مورد دليل سقوط ھواپيما نيز سکوت کرده 

اجتماع روز گذشته در اعتراض به ھمه اين . اند
تشکيل شد و شمار زيادی از جنايت ھا 

شھروندان ارمنی و غيرارمنی در آن شرکت 
توده کثير اجتماع کننده فرياد می زدند . کردند
صاحبان سرمايه و دولت نه فقط ھيچ سخنی  که

 ١۶٨در باره علت سقوط ھواپيما و کشتار 

انسان نگفته اند بلکه حتی گفتن يک کلمه تسليت 
. ا ندانسته اندرا ھم شايسته بازماندگان آن ھ

حاضران در اجتماع در حال بيان اين 
اعتراضات بودند که دولت سرمايه داری در 

نيروی سرکوب . ھمان جا به آنان جواب داد
سرمايه دست به کار متفرق شدن افراد شد و ھر 
نوع تشکيل اجتماع داغديدگان اين کشتار 

عوامل . سرمايه داری را غيرقانونی اعالم کرد
ه در جريان اين تھاجم خبرنگار سرکوب سرماي

عکاس روزنامه آليک را نيز که در محل 
  . حاضر بود دستگير کردند و با خود بردند

  ندانيوز: منبع

  ٨٨مرداد  ٢
  

 بازداشت پدر يکی از جان باختگان اعتراضات اخير
لباس شخصی  نفرچند  اول مرداد شنبه پنج روز

به خانه پدر  و يک مامور نيروی انتظامی
ود ھاشم زاده ھجوم بردند و ايشان و دو پس مسع

. را دستگير کردند و با خود بردند ديگرش
خرداد  ٣٠مسعود ھاشم زاده در تظاھرات روز 

از سوی نيروھای لباس شخصی بسيج جمھوری 
اسالمی ھدف شليک گلوله قرار گرفت و جان 

روز  ٢۵خانواده مسعود . خويش را از دست داد

اھی به در و ديوار پس از قتل وی پارچه سي
قوای سرکوب از وحشت . خانه خود آويختند

اجتماع توده ھای معترض حتی ھمين پارچه 
آنان پارچه ھا را . ھای سياه را نيز تحمل نکردند

جمع کردند و اھالی خانه را روانه سياه چال 
ماموران امنيتی با ممانعت از برگزاری . ساختند

تعھد  برای مسعود از خانواده وی مجلس ختم
گونه   بدون برگزاری ھيچ«گرفته اند که 

مراسمی به سر مزار فرزندشان بروند و مراقب 
. »باشند که ھيچ تجمعی در آنجا شکل نگيرد

زاده، که پيکر برادرش را با ماشين  ميالد ھاشم
آباد  سپاری به روستای ولی شخصی برای خاک

ی بيجار گيالن منتقل کرده بود، برای مدته خشک
  . به سر می برداشت در بازد
  ندانيوز: منبع
  ٨٨مرداد  ٢

 

 افزايش می يابد شمار جان باختگان دم به دم
روزنامه ھا و سايت ھای اينترنتی مختلف خبر .

نفر  ۵اين . جوان ديگر را انتشار داده اند ۵قتل 
ساله، فھيمه  ١٨که نام ھای آنان محمد کامرانی 

ساله، رامين قھرمانی، محسن  ٢۵سلحشور 

وح االمينی و رامين رمضانی اعالم شده است ر
توسط نيروی سرکوب دولت سرمايه داری به 

در مورد محمد کامرانی، پس از  .قتل رسيده اند
زندان مراجعه می کند به او می  آن که پدرش به

گويند پسرش زخمی شده و در بيمارستان لقمان 
پدر با زحمت زياد موفق . الدوله بستری است

ندش را به بيمارستان مھر منتقل می شود فرز
کند به اين اميد که او در اين بيمارستان زنده 
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ی بازدی ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی بازدیاز سا ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی بازدیاز سا ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک یدد  یدد     :::د 
WWW WWW WWW ... HHH AAA MMM AAA AAA HHH AAA NNN GGG III ... CCC OOO MMM   

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

اما چند ساعت پس از انتقال محمد به . بماند
بيمارستان اخير به پدر خبر می دھند که 

کشته شدن فھميه در . فرزندش فوت کرده است
خرداد در حوالی ميدان ولی عصر  ٢۵روز 

رامين . استزير ضربات باتوم اتفاق افتاده 
تير باز ھم با  ٢۶قھرمانی در روز جمعه 

ضربات مرگبار باتوم لباس شخصی ھا در 
حوالی دانشگاه تھران و در حاشيه برگزاری 
نماز جمعه به امامت رفسنجانی به قتل رسيده 

محسن روح االمينی در تظاھرات . است
روزھای نخست بعد از انتخابات زخمی و 

معه دوم تير جسد دستگير شده است و در روز ج
گلوله باران شده او توسط زندانبانان اوين به 

نفر پنجم رامين . خانواده اش تحويل شده است
رمضانی در روز قتل ندا آقاسلطان ھدف گلوله 

خانواده . عوامل کشتار سرمايه قرار گرفته است
رامين روزھای زيادی برای اطالع از حال او 

کجا پاسخی به ھمه جا رجوع کردند اما از ھيچ 

دريافت نکردند، تا اين که سرانجام عوامل 
امنيتی رژيم تصميم به تحويل جنازه وی گرفتند 
و خانواده اش را مجبور کردند که بدون ھيچ 

رسانی فرزندشان را به خاک  اطالع گونه
  . بسپارند
  ندانيوز: منبع
  ٨٨مرداد  ٢

 

 رناسيونالدر تراست توليد وسائل الکترونيکی انتکارگر  ٤٠٠اخراج 

 انترناسيونال یانۀ توليد وسايل الکترونيککارخ
) ASMI ( نفر از  ٤٠٠ اعالم کرده است که

دامنه . کارگران خود را اخراج می کند
اين تراست در سطح  بيکارسازی ھا ھمه شعبات

دو برابر  رقم ياد شده.  می گيردبر جھان را در 
. تعدادی است که شرکت قبال اعالم کرده بود

علت مھم گسترش بيکارسازی ھا تصميم يک 
ار بازسازی سرمايه داران به افزايش اعتب

ميليون يورو به حدود  ٣٠تا  ٢۵از رقم  صنايع
معنای دقيق تر . ميليون يورو است ٧٠تا  ۶٠
تصميم اين است که سرمايه داران سرمايه  اين
ماشين آالت  ر چه انبوه تری را به مدرن کردنھ

کار اختصاص خواھند داد و و افزايش بارآوری 
در عوض نياز به نيروی کار را بيش از پيش 

مالکان تراست در توجيه کار . می دھندکاھش 
 لت اخراج ھا به روال معمولبيان عخود و 

بھانه ضرر و زيان و کاھش حجم سودھا را 
که بخش ھای مختلف  واقعيت اين است. ه اندکرد

رعت ط طغيان موج بحران با سسرمايه در شراي
وی پااليش ھرچه بيشتر خود تمام در جستج

از تکنولوژی مدرن تر، احراز  استفاده .ھستند
ط توليدی مطلوب تر، بارآوری کار باالتر، شراي

قدرت رقابت افزون تر، نيروی کار بسيار کمتر 
ھستند که يکی پس از ديگری  از جمله اموری

ند و معنای در دستور کار سرمايه قرار می گير
ا سالخی و قربانی ھا اين است که بھمه آن 

بردگان مزدی رحمانه تر توده ساختن ھر چه بي
در پای معبد سودافزايی و قدرت سرمايه بقای 

تراست  .درا تضمين کنننظام سرمايه داری 
توليد وسائل الکترونيکی توضيح داده است که 

ھمزمان ھزينه  کارگر را اخراج می کند، ۴٠٠
درصد  ۴٠را  front-endھای خط توليدی 
 خط توليدی جديدی نيز زير نام کاھش می دھد و
frond-endtak اقدامات . شروع به کار می کند

ديگر تراست مشتمل بر تعطيل بخش ھای 
مختلف کار و توليد در تمامی جوامعی است که 

. ق ارزان نيستنيروی کار چندان ارزان و فو
ت شرکت در آلمره مؤسسا درھمين راستا تمام

مريکا، ناگااوکا و ژاپن به طور آريزونای آ ھلند،
ھا يکسره کامل تعطيل می شود و خط توليد آن 

ر بھای نيروی کار د. دبه سنگاپور منتقل می شو
 ١۴کارگران  .شبه رايگان است سنگاپور در حد

ساعت در ھر ھفته کار  ٧٠ساعت در روز و 
   .می کنند

در اروپا  ١٩٦٨در سال  ASMIتراست 
ای به با سرمايه  ٢٠٠٨در سال . شد تاسيس
 ١٨ با ی برابرميليون يورو سود ٧٤٧٣٦ ميزان
به دست  از استثمار کارگران ميليون يورو ٤٠
 شمار کارگرانی که در اين سال توسط. آورد

می  نفر ١١٨٣٢به استثمار می شدند شرکت 
 با يک حساب ساده سرانگشتی ھر .رسيد

 اضافیارزش  ھزار يورو ٣۴٠کارگری حدود 
ساالنه نصيب سرمايه داران تراست ساخته بود 
و اين در حالی است که کل دستمزد ساالنه اين 

. تجاوز نمی کرد ھزار يورو ٢٠کارگران از 
ترجمه زمينی اين محاسبات آن است که ھر کدام 

برابر دستمزدشان سود نصيب  ١٧از کارگران 
اينک  ASMIتراست . سرمايه داران می کردند

داده  کاھشنفر  ١٠.٠٠٠ بهن را شمار کارگرا
است تا با افزايش ھر چه سھمگين تر فشار و 

تعداد کارگران بسيار کمتر  سختی و شدت کار با
ی تر به دست سودھايی بسيار عظيم تر و طالي

 NASDAQيکی از شرکای  ASMI. ردوآ
بورس  مؤسساتترين  بزرگاز  است که

   .دآمريکا می باش
 ٢٠٠٩ژوئيه 
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
ده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيش اق مرگ و نيستی ران در يک . ت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

تيم ابقه ھس ان . 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 شکاف طبق
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھول

بستن جاده . اری نباشيمروزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه د. 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 . يامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
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

د کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نياب
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 : شور به دو معناست پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين من .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 زم مقاومتکه خود شرط ال -وسيع ترين شکل آن

ا  نفس طرح. اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای. معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است به
د بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواق .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين ع 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 زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضم. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک ون 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

   .ايم منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده

  :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
  . 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
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند تمام افراد جامعه بايد از تامين - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨اران، زنان خانه دار و افراد زير حقوق تمام شاغالن، بيک - 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. ی حق مسلم ھرشھروندی استمسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگ - ٩
   .از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود -  
   .اص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختص -  

   .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
   .ايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندھمه سالمندان و معلوالن ب -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

   .کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين -  
  .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
از آزادی ھای سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی  -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

 

  !يم کارگران عليه سرمايه متشکل شو
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
  



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

 
١٢ 

  ١٣٨٨ مرداد ٩جمعه     ٦٥شمارٔه مسلسل   ـ١٨سال دوم ـ شمارٔه  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

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

هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  
برای تماس با ما نامه الکترونيکی 

 :خود را به آدرس زير بفرستيد
 

 khbitkzs@gmail.com  
اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس  برای اشتراک

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


