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 جنبش جاری تعميق شکاف در قدرت سياسی سرمايه و شکل گيری 
)٤و  ٣ -مبانی فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری (

اح اصالح  ناس جن ای سرش ره ھ ران و چھ ری از رھب راف گي ه و اعت محاکم
ار  د، ب وده ان ذاران جمھوری اسالمی ب طلب، که برخی از آنان خود از بنيانگ

مديگر ن اح رژي ين دو جن ه  شان داد که شکاف ب ق و گسترده شده ک ان عمي چن
ر را منتفی  ات اخي يش از انتخاب ه اوضاع پ ا و بازگشت ب اح ھ ن جن سازش اي

ا . کرده است اح ت ين دو جن ه شکاف ب رد ک دو ماه پيش ھيچ کس تصور نمی ک
ان  ه کيھ ه روزنام ود ک ق ش د عمي وی«آن ح اتمی و موس ت خ ر » خيان را تيت

برای اداره نظام سرمايه داری  رژيم جناح اصلی. فحه اول خود کندبزرگ ص
ان از  دين سان حذف اصالح طلب چاره ای جز يکدستی و ھمگونی بيشتر و ب

تادگی و . قدرت سياسی ندارد از سوی ديگر، اصالح طلبان نيز کاری جز ايس
به مقاومت در مقابل جناح ديگر نمی توانند بکنند زيرا حذف خود را از قدرت 

اما، بر بستر بحران حاد اقتصادی . معنای مرگ سياسی کامل خويش می دانند
م، ھمگونی و  - ردم و رژي ين م يش شکاف ب سياسی کنونی و تعميق بيش از پ

ايی درت سياسی و  يکدست شدن رژيم ھيچ معن ق شکاف در ق دارد جز تعمي ن
ه برای ادار ده و مستأصل ک احی درمان درت سياسی در دست جن ه انحصار ق

ل ه کام ر سرنيزه و سرکوب خونين  نظام سرمايه داری ھيچ راھی جز تکي ب
ه سود . نخواھد داشت درت سياسی ب ا و تضعيف ق اح ھ ين جن تعميق شکاف ب

طبقه کارگر است زيرا شرايط را برای متشکل کردن آن و اثرگذاری برجنبش 
د راھم می کن ا. جاری ف دھای سوم و چھ ا در بن ه م تند ک ا نکاتی ھس ن ھ رم اي

ه « ارگران علي ردن ک رای متشکل ک ارگری ب بش ک االن جن اد فع فراخوان اتح
  :مطرح کرده ايم » نظام سرمايه داری

طح  -٣« يش در س اه پ ين يک م ا ھم اس ب ی در قي رمايه حت درت سياسی س ق
ه صورت رژيمی  ردم ب اه عمومی م جامعه و در فضای زندگی و افکار و نگ

رای پيشبرد ام زی و درمانده و مستاصل که ب ور خود چاره ای جز خون ري
ه . تکيه بر سرنيزه ندارد ظاھر خواھد شد تند ک ارگران نيس امروز ديگر فقط ک

دگی خود می  ھر لحظه حيات دولت سرمايه داری را مصيبتی عظيم برای زن
ن . بينند ز اي ان ني دگان سياسی آن ه سرمايه دار و نماين حتی بخش ھايی از طبق

ی د روعيت م د مش ت را فاق ی دول رط حتم الح آن را ش ش و اص د و آراي انن
د ی کنن ی م رمايه داری تلق ام س دگاری نظ يار . مان داوم بس م ت ه رغ ر ب ن ام اي

ه  ه مؤلف ار ھم ه ھر حال در کن ر، ب ال قھ فزاينده و رشد يابنده سرکوب و اعم
ھای ديگری که گفتيم به توده ھای کارگر فرصت می دھد تا با جسارتی بيشتر 

ات  ته مطالب داز گذش رح کنن ود را ط رمايه . خ ت س درتی دول دار و قدرق اقت
شکاف برداشته است و اين شکاف راه مبارزه کارگران با سرمايه داری را کم 

  .» و بيش ھموارتر خواھد کرد

اصالح طلبان به دنبال قطعی شدن شکست شان در مرحله کنونی، برنامه  -٤«
رضائی و اعتراض ريزی و اجرای شگردھای تازه برای سوارشدن بر موج نا

ه اصالح  ه بيراھ راض انسان ھای ناراضی ب دايت سيل خشم و اعت مردم، ھ
درت خويش  ه ھای ق طلبی و بھره گيری از قدرت اين سيل نيرومند به نفع پاي

ارزات دور . را ادامه خواھند داد ن مب رای سرکوب اي ز ب پيداست که دولت ني
رد ان در طی . تازه ای را آغاز خواھد ک ا اصالح طلب ر ب د روز اخي ين چن ھم

رای  ازه ای را ب دان ھای ت ه مي د ک صدور اطالعيه ھای مختلف اعالم کرده ان
تداوم کشمکش مسالمت آميز و به قول خودشان قانونی عليه دولت باز می کنند 
ه  و دولت با نيروھای نظامی و امنيتی و انتظامی آن نيز تصريح کرده است ک

ا شد راض را ب ت و اعت ه مخالف ردھرگون د ک رکوب خواھ تری س ن . ت بيش اي
ه سود  جدال ناگزير شکاف بين دو جناح را بيش از پيش خواھد کرد که خود ب
وجھی تضعيف می  ل ت طبقه کارگر است، زيرا دولت سرمايه را به ميزان قاب

  » .کند

سرمايه به طور کلی و در ھمه جاھای دنيا رابطه ای است متکی به سرکوب 
اشين پليسی و نظامی و قضايی و شکنجه و توحش قھرآميز و خونين توسط م

اگر در بخش ھايی از دنيای سرمايه داری . دستگاه ھای اطالعاتی و امنيتی 
فشار اين قھر و خون ريزی و شکنجه و توحش اندکی کمتر است دليل آن را 

در بخش ھای ديگر اين دنيا از جمله  بايد در شدت ھر چه بيشتر اين توحش
سرمايه در ايران ھمواره متکی به سرکوب خونين و قھرآميز  .ايران پيدا کرد

و برای ھر ذره  با قدرت قھر رضاخانی وارد کازار سياسی شده. بوده است
گسترش انباشت و ھر گام تثبيت موقعيت خود قصرھا، قزل قلعه ھا، اوين ھا، 

نظم را با کشتار . عادل آبادھا، قزل حصارھا و گوھردشت ھا برپا کرده است
ی عنان ھر اعتراض ساده فعاالن کارگری و توده ھای کارگر قوام بخشيده ب

قانون و قراردادھايش منشور سالخی ھر نوع نفس کشيدن آزادانه . است
نظام جھنمی سرمايه داری ايران نظام تازيانه و . بردگان مزدی بوده است

شکنجه و اعدام و قصاص، نظام خون بر سنگفرش خيابان، نظام کشتار 
 ٣٠شھريور و  ١٧آذر و  ١٦تير و  ٣٠گران نفت و جھان چيت، نظام کار

عضدی » قپانی« اعدام ھای چندين ھزار نفری، نظام  تير، نظام ١٨خرداد و 
حاج داودھا و الجوردی ھا، نظام درآوردن چشم » قيامت« ھا و تھرانی ھا و 

و قطع دست و پا، نظام سنگسار زنان، نظام گورھای دسته جمعی، نظام 
خاوران ھا، نظام عبور از ھمه مرزھای شناخته شده سبعيت و بربريت و 

آنان که بر بستر اين جھنم ماالمال از . حمام خون ھای ھولناک در تاريخ است
به توده ھای کارگر می دھند وقيح  »دموکراسی«وعده  گند و خون و وحشت

دارد ھيچ در اينجا تا زمانی که سرمايه وجود . ترين دروغگويان تاريخ اند
سرمايه . اميدی به تحقق آزادی ھای سياسی در ھيچ زمينه ای نمی توان بست

در اينجا مادام که ھست و مادام که به دست جنبش ضدسرمايه داری توده ھای 
کارگر به گور سپرده نشده است، حتی اگر سلطنت اش زير فشار خشم و قھر 

فت دينی و واليت فقيه و قيام توده ھای عاصی به زير کشيده شود، بنای خال
ارتش شاھنشاھی را با سپاه پاسداران و بسيج جايگزين . برپا خواھد کرد

اگر تاريخ . خواھد کرد و به جای ساواک، وزارت اطالعات خواھد ساخت
و توحش و حمام خون ھيچ چيز ديگری  صد سال اخير ايران جز ديکتاتوری

در وجود سرمايه  و فقط بر اوراق سياه خود ثبت نکرده است علت آن را فقط
و در مکان و موقعيت خاص سرمايه داری ايران در تقسيم کار جھانی سرمايه 

  .داری بايد جست

اما اين . تاريخ پيدايش و ادامه حاکميت سرمايه در ايران چنين بوده است
حدت مبارزه طبقاتی و ظرفيت  استبداد و توحش و سرکوب خونين خود گواه

رشد و حاکميت  تاريخ. ران عليه سرمايه استعظيم طغيان کارگران اي
سرمايه داری در ايران چندين بار شاھد وقوع انفجار مبارزه طبقاتی کارگران 

شرايط وقوع اين . عليه سرمايه و سرريز اين مبارزه به خيابان ھا بوده است
انفجارھا و امواج سرکش و مھارناپذير خيزش ھای کارگری در جای خود 

ً تشديد ھر چه بيشتر  .قابل بررسی است اما وجه مشخصه اين شرايط لزوما
قدرت سرمايه در ايران . فقر و فالکت و گرسنگی و بيکاری نبوده و نيست

حدت . ھمواره با تشديد فقر و فالکت و گرسنگی و بيکاری توأم بوده است
خفقان و تشديد سرکوب و ديکتاتوری نيز به دليل حضور ھميشگی خود 

شاخص اصلی بروز خيزش . ايط خاص نبوده و نيستخصلت نمای اين شر
ھای کارگری در ايران پيش از ھر چيز ھمزمانی اين خيزش ھا با تعميق 
انفجارگونه شکاف در ساختار قدرت سياسی سرمايه و درگيری حاد ميان 

ماشين دولتی . طيف ھا و جناح ھای سياسی مختلف طبقه سرمايه دار است
جاھای جھان بافت يکدستی ندارد و اساساً نمی سرمايه در ايران ھمچون ھمه 

بخش ھای مختلف درون طبقه سرمايه دار و قدرت . تواند ھم داشته باشد
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سياسی سرمايه در ھمان حال که ھمگی برای حفظ نظام بردگی مزدی و 
تحميل ملزومات بقای آن بر طبقه کارگر چون تنی واحد عمل می کنند، اما در 

ھا، راھبردھا، و چگونگی برنامه ريزی برای اتخاذ سياست ھا، راھکار
استمرار و بقای اين نظام و در ھمان حال گسترش ھر چه بيشتر سھم خويش 
. در کل سرمايه اجتماعی و ساختار قدرت سياسی با ھم اختالف آشکار دارند

بروز اوضاع بحرانی و وقوع انفجارھا و طغيان  نکته مھم آن است که ھنگام
شاھد اوج گيری بسيار پرشتاب و شديد درگيری ھای ھای سياسی ھمواره 

تا  ١٣٢٠در شروع و تداوم دوره زمانی . درون ساختار سياسی سرمايه ھستيم
، در سال ١٣٤١تا  ١٣٣٧، در ظھور زود گذر فاصله تاريخی ميان ١٣٣٢

شاھد  ھمه جا ٥٧انقالب بھمن  و پيش زمينه ھای وقوع ١٣٥٦و  ١٣٥٥ھای 
سياسی و انفجار خيزش ھای وسيع توده ھای کارگر و اين ھستيم که بحران 

فرودست ھمزمان است با تعميق شکاف و حدت درگيری جناح مختلف درون 
را  چرا چنين است و ريشه ھای واقعی اين ھمزمانی. قدرت سياسی سرمايه

بايد يکراست به سراغ سرمايه، . در کجا بايد جست؟ پاسخ روشن است
و ھمزمان به مبارزه طبقاتی جاری، به تضاد تناقضات ذاتی درون سرمايه 

آشتی ناپذير و غيرقابل مھار زندگی توده ھای کارگر با موجوديت سرمايه 
  . رفت و پاسخ را از ال به الی آن ھا بيرون کشيد

جناح ھای مختلف قدرت سياسی سرمايه از روی حب و بغض ھای شخصی 
حفظ کيان سرمايه وجه . ندو خانوادگی و قومی و سليقه ای به جان ھم نمی افت

مشترکی است که در بيشتر فراز و فرودھا و تالطم ھای اجتماعی آن ھا را به 
اما درست ھمين وجه مشترک، يعنی ضرورت . ھم پيوند می زند

ماندگارسازی سرمايه، سرانجام آن ھا را به جان ھم می اندازد، زيرا ھر کدام 
ظاھر . را پيش می گذاردبرای اين ماندگارسازی راه و روش خاص خود 

اما آنچه . ماجرا اين است که سقف حاکميت سياسی شکاف برداشته است
واقعی است و آنچه که حقيقت نھفته در نھان را تعيين می کند اين است که 

اين پايه ھای موجوديت . اثر خارجی شکاف در شالوده است شکاف سقف فقط
نيز الجرم شکاف برداشته  سرمايه است که ترک خورده و با لرزش بنا، سقف

اين حکم در تمامی دوره ھای تاريخی مورد اشاره ما در باال صدق می . است
ھمه جا ريشه شکاف حاکميت سياسی را بايد در وقوع زلزله ای ديد که . کند

پاسخ  ٣٢تا  ٢٠سال ھای  در فاصله. در شالوده حيات سرمايه رخ داده است
اسی بالندگی، گسترش و تسلط شيوه توليد به نيازھا و تأمين پيش شرط ھای اس

سرمايه داری و تعيين مکان جامعه ايران در ساختار بازتوليد سرمايه جھانی 
چنان موضوعيتی پيدا کرده بود که بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار بر 

. در اينجا يک نکته را فراموش نکنيم. سر آن دچار اختالفات عميق بودند
رمايه در ايران و درگيری ھای درونی آن صحبت وقتی از قدرت سياسی س

می کنيم به ھيچ روی نبايد شيرازه ارتباط و پيوند انداموار سرمايه داری 
در دوره تاريخی . ايران با ساختار سراسری سرمايه جھانی را ناديده بگيريم

مورد بحث، اين فقط نمايندگان ليبرال طبقه سرمايه دار ايران در قالب احزاب 
لی يا سياستمداران طرفدار سرمايه داری دولتی شوروی از قبيل حزب جبھه م

توده نبودند که با بخش ھای ديگر اين طبقه و دارودسته شاه مخالفت می 
آنچه آن روزھا در داربست حاکميت و قدرت سياسی جريان داشت . کردند

تبارز کشمکش ھا و جنگ و جدل ھای کل قطب بندی ھای سرمايه جھانی بر 
دولت ھای . ونگی پاسخ به ملزومات و پيش شرط ھای فوق بودسر چگ

سرمايه داری انگليس و آمريکا و اردوگاه سرمايه داری دولتی شوروی نيز 
. شرکای واقعی ماجرا و نيروھای دخيل در پھنه مجادالت را تشکيل می دادند

در ھر حال، معضالت رفع تنگناھای توسعه انباشت سرمايه، برداشتن موانع 
راه روند تسلط ھمه جانبه نظام سرمايه داری و تعيين تکليف موقعيت سر 

ايران در نظام بردگی مزدی بين المللی مسائلی بودند که نيروھای دخيل در 
تعيين سرنوشت سرمايه داری ايران را با ھم گالويز می کرد و سقف قدرت 

ری وھمين شکاف بود که راه انفجار جنبش ھميشه جا. سياسی را می شکافت

يک بار ديگر تأکيد می کنيم که . توده ھای کارگر و فرودست را باز می کرد
اما . جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی ھميشه موجود و در نشو و نما ھستند

شکاف در اقتدار . برای عروج انفجاری خود نيازمند بروز شرايطی ھستند
يد می آورد حاکميت سرمايه و کاھش توان سرکوب رژيم ھا اين شرايط را پد

مجادالت درون حاکميت در طول آن سال ھا تداوم . و در آن زمان پديد آورد
يافت و چند سال تمام، طبقه کارگر ايران و خيل کثير توده ھای دھقان، که تا 
آن زمان ھنوز وجود داشتند، به جنب و جوش ھای اعتراضی خويش ادامه 

ماندگی و استيصال طبقه کارگر در دل آن شرايط زير فشار فرو. دادند
رويکرد ضدسرمايه داری و استيالی حزب توده و ناسيونال ليبراليسم احزاب 
جبھه ملی به سياھی لشکر و گوشت دم توپ سرمايه تبديل شد و نتوانست از 

وضعيت . اين اوضاع به نفع استحکام پايه ھای جنبش طبقاتی خود بھره جويد
دسرمايه داری افق دار و آگاه بحرانی آن سال ھا سرانجام در غياب جنبش ض

و سازمان يافته طبقه کارگر ميدان تاخت و تاز يک بخش از طبقه سرمايه دار 
پاسخ اين  ١٣٣٢مرداد در سال  ٢٨کودتای سياه . ايران و سرمايه جھانی شد

بخش از طبقه سرمايه دار و ھم پيمانان جھانی آن برای خروج از چنبره آن 
  . ھم تنيده سرمايه در ايران بود وضعيت و حل و فصل مسائل در

در اينجا . گذر می کنيم ٤١تا  ٣٧از اين دوره به دوره بعدی يعنی سال ھای 
نيز توده متراکم تناقضات و تنگناھا و موانع سر راه گسترش ھر چه بيشتر و 

باز ھم ترک از . تسلط مناسبات سرمايه داری بود که مجدداً دھان باز کرد
بازھم ميدان برای . به سقف قدرت سياسی سرايت کردشالوده حيات سرمايه 

باز ھم جنبش . عروج جنبش کارگری و دھقانان باقی مانده آن زمان بازشد
کارگری زير فشار عظيم توھم و بی افقی و استيصال رويکرد ضدسرمايه 

بازھم بخشی . داری به دار جريانات ناسيوناليست راست وچپ حلق آويز شد
ميدان دار واقعی تعيين تکليف با اوضاع شد و اين بار  از طبقه سرمايه دار

راه حل اصالحات امپرياليستی و سلطه کامل مناسبات سرمايه داری زير لوای 
شاه بود که راه خروج سرمايه از معضالت جاری را باز » انقالب سفيد«

  .کرد

سومين دوره ای که نام برديم شرايط و پيش زمينه ھای وقوع انقالب بھمن 
 ٥٦و  ٥٥سرمايه داری ايران در طول سال ھای . و سقوط رژيم شاه بود ٥٧

کشتی رونق انباشت از ھمه سو به گل . به يک بحران عميق اقتصادی دچارشد
طبقه کارگر ايران با موج گسترده مبارزات چند ساله اش فشارھای . نشست

فتی با حجم اضافه ارزش ھای ن. زيادی را بر روند بازتوليد سرمايه وارد کرد
بحران جھانی سرمايه داری از مجاری مختلف به . شتاب رو به کاھش گذاشت

تنگناھای تداوم انباشت از ھمه جا . شريان حيات سرمايه در ايران سرريز شد
چگونگی گشايش اين معضالت، ھموارسازی راه ادامه انباشت، . سر برآورد

ارساز غلبه بر موج يافتن اھرم ھای مقابله با بحران و جستجوی راھکارھای ک
دامن گستر مطالبات طبقه کارگر به موضوع کشمکش وسيع درون رژيم شاه 
و فراتر از آن کل قطب بندی قدرت سياسی سرمايه در سطح وسيعی از جھان 

اين بار نيز شکاف به سرعت از شالوده به سقف . سرمايه داری تبديل شد
ول زمانی کوتاه ساختار قدرت سياسی ترک خورد و در ط. انتقال يافت

موضوع ماندن يا رفتن رژيم شاه حتی به جدال درونی خود قطب سرمايه 
با تعميق اين شکاف موج اعتراضات و خيزش ھای گسترده توده . تبديل شد

اما بازھم در فقدان جنبش . ھای کارگر و اقشار اجتماعی ديگر به راه افتاد
گسترده ترين توھمات متشکل سرمايه ستيز طبقه کارگر و بر زمينه ای از 

مذھبی، اين موج در امتداد خود توسط ارتجاعی ترين و واپس مانده ترين 
بخش طبقه سرمايه دار مھار شد و در خدمت تحکيم و تثبيت ھمان نظامی 

  . قرار گرفت که آن را به وجود آورده بود

اختالل در : وجه مشخصه تمامی موارد ھمان است که بر آن تأکيد کرديم 
ازتوليد سرمايه، جناح ھای درون قدرت سياسی را به جان ھم می روند ب
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در راستای بازگرداندن اين روند به وضعيت طبيعی پيشين، جناح . اندازد
قدرتمندتر مجبور می شود قدرت سياسی را يکدست کند تا بتواند از پس اين 

اما يکدست شدن قدرت سياسی به معنای تعميق شکاف در اين . معضل برآيد
ت و حذف جناح يا جناح ھای ديگر است، که خود به معنای تضعيف کل قدر

با تضعيف کل قدرت سياسی، نه فقط بازگرداندن روند . قدرت سياسی است
بازتوليد سرمايه به وضعيت طبيعی پيشين متحقق نمی شود بلکه جنبش 

. می ريزد کارگران و توده ھای فرودست جامعه منفجر می شود و به خيابان
تأکيد می کنيم که مبارزه طبقاتی ھميشه با حدت و شدت خود جريان بازھم 
مجادالت درون قدرت سياسی و ساختار حاکميت و برنامه ريزی . دارد

آنچه به شرايط مورد بحث در ھمه دوره ھا . سرمايه نيز ھمواره وجود دارد
ويژگی می بخشد، عميق شدن، تشديد و گستردگی ترک در شالوده موجوديت 

داری و، به بيان کوتاه تر، حدت مھارناپذير بحران در ساختار  سرمايه
اينجاست که از ھم می پاشد و سقف را می شکافد، تيغ . بازتوليد سرمايه است

تيز ديکتاتوری و کشتار را کند می کند و ھمه اين ھا سبب می شود که سيل 
  . پرخروش جنبش کارگری راھی خيابان ھا گردد

 ً  سال حاکميت نظام سياسی حاکم ٣٠. چنين است اوضاع کنونی نيز دقيقا
 ٣٠سال تسمه کشيدن از گرده توده ھای کارگر،  ٣٠عبارت بوده است از 

سال تحميل بی  ٣٠سال اعمال قدرت و زور و ديکتاتوری عليه انسان ھا، 
سال زندان و شکنجه و سنگسار و کشتار توده  ٣٠حقوقی مطلق بر انسان ھا، 
. مبارزه طبقاتی به شدت جريان داشته است. مايهھای معترض به توحش سر

تا جايی نيز که به . شکاف و کشمکش درون حاکميت نيز وجود داشته است
سال است که بساط عوام  ١٢توھم آفرينی اصالح طلبان مربوط می شود 

. فريبی و وارونه پردازی ھای ايشان بر سر ھر کوی و برزن پھن بوده است
که آنچه اينک و از دو ماه پيش به اين سو در شکل ھمه شواھد نشان می دھد 

مناقشات درون و حاشيه حاکميت سياسی سرمايه جريان دارد نه ادامه 
تشديد اين مجادالت در سطحی بسيار حادتر  ساله بلکه ١٢متعارف مجادالت 
سرمايه داری ايران در موقعيتی خطرناک قرار گرفته . و عميق تر است

ال اخير ميان اقتصاددانان و نمايندگان فکری مشاجرات حاد يک س. است
اصالح طلب در يک سو و کل بخش مسلط رژيم در سوی ديگر ھمراه با 
جدال حاد درون بخش اخير بر سر توفان زدگی کشتی اقتصادی نظام و 
چگونگی خروج اين کشتی از گرداب موضوعی است که صفحات ھمه 

اين موضوع را ما . کرده استروزنامه ھا و رسانه ھای داخلی ايران را پر 
تا حدودی » فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری«قبالً در توضيح بند دوم 

در . باز کرديم و در آينده به صورت مبحث جداگانه ای بيشتر بازخواھيم کرد
ھمان توضيح اشاره کرديم که چرخه بازتوليد سرمايه داری ايران مدتی است 

يان موج بحران جھانی سرمايه داری اين که دچار اختالل جدی است و طغ
در زمان نگارش آن متن گزارش . اختالل را بسيار عميق تر خواھد کرد

کارخانه عالوه  ١٥٠موقعيت اقتصادی متزلزل ايران خودرو و خبر تعطيل 
واقعيت اين . راه نيافته بود واحد صنعتی پيشين ھنوز به رسانه ھا ٦٠٠بر 

ھم . ايران به وضعيت ھولناکی دچار شده استاست که اقتصاد سرمايه داری 
اصالح طلبان و ھم ھمتايان طبقاتی رقيب آنان و ھم صف بندی ھای متشتت 
. درون ھر کدام از اين دو طيف اين وضع را تا حدود زيادی درک کرده اند

ھر بخش چنين می پندارد که نجات کشتی سرمايه از گرداب تنھا و تنھا در 
شعارھای اصالح طلبانه  ١٣٧٦در سال . امکان داردپرتو سکانداری خودش 

اما امروز چنين . خاتمی برای رقيب اصول گرای او ھنوز قابل تحمل بود
جناح ھای مختلف رژيم سخت به جان ھم افتاده اند و يک جناح برای . نيست

يکدست کردن قدرت سياسی مجبور است نه فقط جناح ديگر با بيرحمی کامل 
ی حذف کند بلکه برخی از سران آن را به اسارت از عرصه قدرت سياس

از . وادارد» انقالب مخملی«درآورد و زير شکنجه به اعتراف برای انجام 
سوی ديگر، جناح مغضوب و محذوف نيز در مقابل مرگ سياسی و چه بسا 

سقف حاکميت به گونه . فيزيکی خود چاره ای جز ايستادگی و مقاومت ندارد
شته است زيرا وخامت وضعيت ارزش افزايی ای بس عميق شکاف بردا

سرمايه و تعميق آن توسط بحران جھانی سرمايه داری شالوده حيات نظام 
در اوضاع کنونی، . بردگی مزدی در ايران را به لرزه در آورده است

و ھمين . ھماھنگی جناح ھای مختلف دولت سرمايه سخت به ھم خورده است
رمايه داری را به خيابان ھا کشانده است که توده ھای معترض به نظام س

اين ناھماھنگی در آينده بيشتر خواھد شد و، به ھمان نسبت، ابعاد جنبش . است
سؤال بسيار . گسترش خواھد يافت -به رغم تشديد سرکوب خونين  -جاری نيز

اساسی برای کارگران اين است که سرنوشت اين اوضاع چگونه رقم خواھد 
در : ترين اصول ھندسی ھم بديھی تر است  يک نکته از بديھی خورد؟

صورت عدم ميدان داری جنبش اجتماعی طبقه کارگر با افق پايان دادن به 
عمر ننگين نظام انسان ستيز سرمايه داری، يکی از دوبخش قدرت سياسی 

بی  - را تعيين خواھد کرد و  سرمايه مانند دوره ھای گذشته تکليف اوضاع
اين که . پيش تسمه از گرده کارگران خواھد کشيد بسی سبعانه تر از -ترديد 

   .کدام از اين دو بخش اين کار را می کند به حال طبقه کارگر فرقی نمی کند

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨مرداد  ١٤

  

 ريشه بحران مالی ايران خودرو کجا است ؟
 ست؟؟؟؟؟ين شيب یبيخودرو فر رانيا یمال بحران

 خودرو ٢٠٠٠روزانه  ديتول

 دالر اردھايليآمد فروش م در

 ضرر؟؟؟؟ چرا

 ؟؟؟یعدم سود دھ چرا

  رود؟؟ یم یچه کسان بيحاصل از درآمد فروش خودرو به ج یھا پول

 !کارگر دوستان

له انتخابات مسله عدم سود أداغ روز در کنار مس یاز بحث ھا یکي امروز
صاحبان سھام و  یخودرو و عدم اعالم سود سھام و ضرر مال رانيا یدھ

  .خودرو است رانيکارگران ا

 قرار دارد؟ یخودرو در بحران مال رانيشرکت ا یراست ايآ

شما قبول  ايآ ؟شود یدامن زده م یريھر مد رييداز تغعب شهيسوال ھم نيا چرا
اگر فقط  ستينجوک خنده آور  کي نيا ايآ؟ خودرو سود ندارد رانيکه ا ديدار

 نيتر بزرگ خودرو رانيشرکت ا ميشرکت نگاه کن رانيمد یروان غاتيبه تبل
 خودروھزار ۶٠٠از  شياست که ساالنه ب یرانيشرکت ا نيو سود آورتر

 نيکه ا ديفھم ميحتما خواھ ميبه آمار ھا نگاه کن یاگر فقط کم.کند یم ديتول
 که نيا ین شرکت برامسوال .ارزش ندارد یزيما کارگران پش یھا برا حرف

 . کنند یھا را مطرح م حرف نيا ميدستمزد نشو شيما خواھان افزا
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ده نشان داده تا  انيرا ز یدستور داده که طراز مال یمال تيريبه مد یبان قلعه
 . اعالم نشود یسود

  !کارگر دوستان

 .ميشرکت مسوالن را به چالش بکشان یعدم سوددھ یافشا با

 .ندارد یدھدشرکت سو ديگو یم یبا چه آمار تيريمد

بلکه  ستيده ن انيشرکت نه تنھا زکه  ميکن یثابت م تيريمدبه با آمار خود  ما
 ديبا ؟ھا به کجا رفته است پول نيا یتومان در آمد داشته است ول اردھايليم

 .مشخص شود

 .دياعالم کن ديدار یشتريب یخود و اگر اطالعات اتينظر لطفا

 خودرو رانياز کارگران ا یجمع

http://khodrokar.blogfa.com 
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  هزار نفر از کارکنان هواپيمايی يونايتد ايرالينز ٩اخراج 

اير  يونايتد سرمايه داران شرکت ھواپيمايی
 Unitedالينز  Airlines  اعالم کرده اند که به

ه زعم آنان که ب ،خاطر بحران اقتصادی جاری
ھزار ٩مجموعا !! بسيارغافلگير کننده بوده است

تا اواخر سال جاری  نفر از کارگران خود را
بر اساس ادعای صاحبان . اخراج می کنند

 ٢٢٧شمارمسافران مبلغ  رالينز، کاھشييونايتد ا
برای شرکت ) ميليون دالر  ٣٢٣( ميليون يورو 

ضرر به ھمراه داشته است و اگر سود حاصل 

خريد و فروش مواد سوختی در سه ماھۀ دوم  از
ً يک  سال جاری به کمک آن ھا نمی رسيد حتما

سرمايه . دشبدھکاری عظيم به آن ھا تحميل می 
داران ادامه می دھند که در تالش برای غلبه بر 
اين وضعيت مطابق معمول بايد شمار کثيری از 

رقم . توده ھای کارگر را قربانی سازند
اين فاصله طی چند نوبت به  کارگرانی که در

 ٩تيغ تيز بيکاری و گرسنگی تسليم می شوند 
يونايتد ايرالينز . ده استشھزار نفر اعالم 

که يکی  است UALجزئی از مجموعه يو ای ال 
از بزرگ ترين شرکت ھای ھواپيمايی 

ھزار  ٧۵آمريکايی است و کل کارکنان آن به 
 .دشونفر بالغ می 

  ٢٠٠٩اوت  

  

  

 Hydromationج نيمی از کارگران هيدرومی شن طرح اخرا
ھيدرومی شن کارخانۀ توليد کنندۀ برف پاک کن 
 مورد نياز صنايع خودروسازی در

Tongeren ٣٥ در اين کارخانه. است بلژيک 
دريافت نفر حکم اخراج  ٨٠کارگر از مجموع 

 اقالم کاھشھميشه  مثلدليل اخراج ھا . کرده اند
 .اعالم شده است نسرمايه دارا سود نجومی

کاھش  صاحبان سرمايه تصميم گرفته اند که با
شمار کارگران، سرشکن کردن کل کار آنان بر 

ھر  تشديد و در يک کالم دوش ھمزنجيرانشان
توده ھای  ط کار و استثماريشراتر بيرحمانه چه 

. را جبران کننداضافه ارزش ھا کاھش  کارگر،
رگر کار کا ٢٤سال گذشته نيز در اين کارخانه 

در آن ھنگام ھم دليل  .خود را از دست دادند
سرمايه  .اعالم شداخراج ھا کاھش سود شرکت 

بخش قابل بيکارسازی ھا داران ھمراه با 
توجھی از سرمايه ھای خود را به بلغارستان 
منتقل کردند تا از طريق استثمار نيروی کار 
شبه رايگان کارگر بلغاری تالش خويش برای 

به بيشتر و بيشتر سودھای دلخواه را  دستيابی به
  . ثمر رسانند

ی  ارگرکشدر پ دامات ک رمايه اق ، داران س
ت ا  ندکارگران نيز ساکت ننشس و در ھمبستگی ب

اب  ه اعتص ت ب ود دس ی خ ران اخراج ھمزنجي
د روع. زدن ار  اعتصاب ش رمايه داران را دچ س

ھراس کرد و باعث شد که عجالتاً يک گام عقب 
ينند ا. بنش ان ب ار  آن ه ک ت ب ردازی دس ه پ دسيس

دند و  ت اعتصاب ش رای شکس زی ب ه ري برنام
ال  ا س ارگران ت ار ک ه ک ه ادام د ک الم کردن اع

ا احساس . قابل تضمين است ٢٠١١ ارگران ب ک
رمايه  ا س د ام ان دادن اب پاي ه اعتص روزی ب پي
د . داران بالفاصله موج جديد حمله را آغاز کردن

کل کارگران کارگر يا در واقع نيمی از  ٣۵آنان 
د  راج کردن رکت را اخ ارگران . ش نش ک واک

ن  هھيدروميش ه  ب ن دسيس وز اي ان ھن کارفرماي
اما تجربه چند قرن استثمار شدن و . معلوم نيست

ا  ا ب ارگران دني تير ک مبارزه کردن و جنگ و س
ه باشد  ان آموخت سرمايه به اندازه کافی بايد به آن

احبان که نبايد اين گونه در مقابل توطئه ھای ص
 . سرمايه فريب بخورند

   ٢٠٠٩اوت 

 

 کارگر ٤٣بيکارسازی  و Bayarورشکستگی بايار 

بايار از جمله شرکت ھای ھلندی است که در 
عرصه نظافت و بھداشت سرمايه گذاری کرده 

 اين شرکت به دنبال اعالم ورشکستگی. است
نھاد  .کارگر خود را اخراج کرده است ٤٣

شکستگی شرکت ھا دولتی مسؤل نظارت بر ور
پس از دريافت گزارش صاحبان مؤسسه با 

تمامی شتاب و توان به تقال افتاده است تا راه 
بلعيدن سرمايه ھای آن توسط سرمايه ھای 

او برای اين کار به ھر . بزرگ تر را ھموار کند
کوششی دست زده و در اين ميان تنھا 
ً ھيچ محلی از اعراب در  موضوعی که مطلقا

چ نھاد دولتی پيدا نکرده است محاسبات ھي

وضعيت کارگران بيکار شده و سرنوشت 
   .اشتغال و معيشت آنان است

روزنامۀ روزانۀ شمال ھلند : منبع
Noordhollands Dagblad 

  ٢٠٠٩اوت 
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Systemate بيکارسازی در کارخانۀ 

Systemate ۀ توليد کنند ه ھایکارخانيکی از
در اين . استدرھلند  رغھای ذبح م دستگاه

و کشنده  شديدترين بهکارگر  ١٨٠کارخانه 
چندی پيش . ندمی شو استثمار شکلترين 

شرکت اعالم کرد که توليد را در حوزۀ نومانس 
 ١٦٠تعطيل کرده و از  Numansdorpپ ودر

. بيرون ريخته استرا ھا  نفر آن ١٤٠کارگر 
اتحاديۀ  راج ھابرنامه ريزی و اجرای اخدر 

ھمراھی و ھمدلی حداکثر  مانند ھميشه کارگری
خانم . خود را با مديريت و کارفرمايان نشان داد

Anneke Niemeijer  رئيس اتحاديه)FNV  (
اتحاديه و  با بيشرمی تمام گفت مذاکرات بين

ھا به  طرح بيکارسازی مورددر سرمايه داران
ه است خوبی پيش رفته و نتيجۀ مذاکرات اين بود

که به کارگران اخراجی تا ماه اکتبر حقوق 
ھا  اخراج آن احکامپس از آن  وپرداخت شود 

وی در ادامۀ سخنانش . به اجرا در خواھد آمد
که آيا طی اين مدت ھنوز برای  اين" گفت 

کارگران کاری ھست يا نه در حال حاضر نمی 
اما تا آن ھنگام  .ان آوردبتوان چيزی به ز

ر رسمی به خيابان ريخته نمی کارگران به طو
که اين  اضافه کرد Niemeijer !!!"شوند

آنان  .موضوع به کارفرمايان مربوط می شود
تحقيقات الزم را به عمل می آورند و به مديريت 

  . تسليم می کنند

  روزنامۀ عمومی روزانۀ ھلند AD: منبع

  ٢٠٠٩اوت 

  

  

  واز هزار کارگر در صنايع خودروسازی ٢٨اخراج 
ھر روز  بحران اقتصادی سرمايه داریج مو

صدھا ھزار برده مزدی جديد را در کام خود 
بحران نه فقط تخفيف نيافته است . غرق می کند
توده در ابعاد گسترده تری دامن  که ھر روز

کارگران صنايع . ھای کارگر دنيا را می گيرد
ساير ز ابيش  از ھمان آغاز خودروسازی
ھا را بر تار و پود  فاجعه اخراج ھمزنجيرانشان

ھستی خود لمس کردند، روندی که ھمچنان با 
 ٧پس از اعالم اخراج . شدت تمام ادامه دارد

 گاز،کنسرن خودروسازی روسی ھزار کارگر 
خودروسازی کانادايی مگنا بزرگ  شريک

Magna الدا(تراست عظيم آوتو واز  ، اينک (
AvtoVAZ (Lada) کارتل بزرگ ترين 

 ٢٨ه نيز تصميم به اخراج خودروسازی روسي
اين رقم . از کارگران خود گرفته استھزار نفر 

. شرکت استيک چھارم کل کارگران معادل 

سرمايه داران الدا مدعی ھستند که در نيمۀ اول 
سال جاری توليد خودرو اين شرکت در قياس با 
دورۀ مشابه سال گذشته به ميزان يک سوم 

رسيده گاه دست ١٣٩.٥٠٠و به  است کاھش يافته
خودرو  ٩٤٣.٠٠٠الدا در سال گذشته . است

ل ياوايادآوری می کنيم که در . کرده استتوليد 
 GAZماه ژوئيه نيز کنسرن خود روسازی گاز 

در اين کشور به دنبال خريداری و ادغام کنسرن 
ھزار از  ٧ماه اوت  تا شروعکه  اپل اعالم کرد

  .خواھد کردھزار کارگر خود را اخراج  ٤٠

معروف صنعت يکی از مارک ھای  Ladaدا ال
است که توسط  خودروسازی در روسيه

AvtoVAZ  ) معروف بهVAZ  ( در تولجاتی
Toljatti  روسيه، ی سامارا ايالت، بخشی از

 ١٤٥اين خودروسازی با . توليد می شود
کيلومتر خط توليدی يکی از بزرگ ترين 

. توليدکنندگان خودرو در سطح بين المللی است
 Zjigoeli( ر روسيه به نام زيگولی د

(Жигули  معروف است ولی خودروھای آن
تحت نام الدا به کشورھای ديگر صادر می 

ھزار کارگر را  ١٨٠اين کنسرن عظيم . شود
 . استثمار می کنددر سراسر دنيا 

  ٢٠٠٩ژوئيه  ٢٨

  

 اجتماع اعتراضی کارگران کارخانه سيمين اصفهان
ير کارخانه سيمين سرمايه داران مالک و مد

ماه دستمزد کارگران را به طور  ٦اصفھان 
صاحبان شرکت در . کامل مصادره کرده اند

ميليارد تومان سرمايه ھای  ٣طول ھمين مدت 
بانکی حاصل استثمار توده ھای کارگر را نيز 

ماھه  ٦زير نام وام و با محمل پرداخت حقوق 
 کارگران از بانک ھا بيرون کشيده اند اما ھيچ
. ريالی به ھيچ کارگری پرداخت نکرده اند

کارخانه سيمين اصفھان زمانی چند ھزار 
کارگر داشت اما در طول چند دھه اخير ھمراه 

با موج فرار سرمايه ھا از قلمروھای کم سودتر 
به حوزه ھای بسيار پرسودتر به تدريج شمار 

روند کاھش نيروی کار . کارگران کاھش يافت
ت و در اين اواخر بيش از چند سالی ادامه داش

درصد کارگران باقی مانده نيز برای ھميشه  ٦٠
سيمين در حال حاضر . از شرکت اخراج شدند

به صورت نيمه تعطيل به حيات خود ادامه می 
روال کار اين گونه است که بيکارشدگان . دھد

به تيغ تيز بيکاری و گرسنگی تسليم شده اند اما 
د بدون اين که شاغالن به کار ادامه می دھن

دستمزدی در قبال فروش نيروی کار خود 
بيشتر کسانی که در اين کارخانه . دريافت کنند

سال يا بيشتر  ٢٥کار می کنند از سابقه طوالنی 
بيکاری اين کارگران به معنای . برخوردارند

بيکار شدن مادام العمر و غلتيدن آنان و کل 
 افراد خانواده ھايشان به باتالق گرسنگی و

نظام سرمايه داری  مذلت و فقر و ديگر مصائب
   .است

   ٨٨مرداد  ١٤

 

 ادامه سرگردانی کارگران آی تی آی
کارگران آی تی آی نيز در زمره ميليون ھا 

ماه  ٦کارگران ايران ھستند که دستمزدھايشان 
مصادره شده است و خود و خانواده ھايشان در 
گرسنگی و فقر و بدھکاری و ذلت به سر می 

اين کارگران در طول سال اخير چند بار . برند
و اعتراض و تحصن و تشکيل  دست به مبارزه
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آخرين تحصن آنان در دو ھفته . اجتماع زده اند
آی تی آی . پيش بدون ھيچ نتيجه ای پايان يافت

سرمايه داران . کارگر را استثمار می کند ٩٠٠
شرکت مطابق معمول با دستاويز قراردادن 

ارد تومانی اعالم کرده اند که عالوه ميلي ٨بدھی 
بر مصادره دستمزدھا، دفترچه ھای بيمه 
کارگران را نيز تمديد نخواھند کرد و مستمری 
ھای بازنشستگی افراد بازنشسته را نيز مصادره 

شرکت آی تی آی ساليان زيادی در . خواھند کرد

مالکيت دولت سرمايه داری بود و پس از آن به 
سرمايه داران . شد بخش خصوصی واگذار

خصوصی شرکت آی تی آی را به دستاويزی 
ميليون سرمايه از بانک ھا  ١٢٠برای خروج 

تبديل کردند و نام آن را وام برای بازسازی و 
آنان پس از تصاحب . توسعه اين شرکت گذاشتند

ميليارد سرمايه حاصل استثمار کارگران  ١٢٠
شرکت را مجدداً به دولت سپردند و اين بار 
دولت سرمايه داری بود که بايد تاوان تمامی 

چپاولگری ھای مالکان خصوصی را از 
يکی از کارگران می . کارگران طلب می کرد

كارگران اين كارخانه از دو سال پيش « : گويد
تحت فشار شديد اقتصادی قرار دارند به طوری 
كه يكی از كارگران تابستان سال گذشته اقدام به 

كارگران از مرگ  کمکخودكشی كرد كه به 
  .»يافتحتمی نجات 

   ٨٨مرداد  ١٤

  

 آارگر از شهرك صنعتی بهارستان آرج ٦٠٠اخراج 
نعت ھرک ص تان  یش ای بھارس اه ھ ول م در ط

ر  ت ٦٠٠اخي رده اس راج ک ارگر را اخ ن . ک اي
ازی  ر بيکارس الوه ب نعتی ع يم ص ع عظ مجتم
ار  ان ک اھش زم ا ک ارگر ب ای ک وده ھ ترده ت گس

تمزدھای طح دس اھش داده  س ز ک اغالن را ني ش
ه . است در ميان واحدھای صنعتی اين شھرک ک

ھر کدام شمار زيادی کارگر را بيکار ساخته اند 
وان از  ی ت هم ای کارخان وز ھ ر  نيت زرگ گ   ب

ر دهيتول شرکت نيت فال دکنن هيخاورمدر  تآس ، ان
دهيتول ايپا امپ دکنن ات ک ابرات یوتريقطع ی، و مخ

دهيتول اريھوا اتکمپرس دکنن وا و قطع سی  ور ھ
ی،  ون تولان ج دهيروژن آزم والت  دکنن محص

ت یشيآرا ايزی و و بھداش دگار تول ب ده ديمان  کنن
  . نام بردشکالت و تنقالت 

  ٨٨مرداد  ١٤

  

 

 کارگران پرريس اجتماع اعتراضی برپا می کنند
. اطالعيه زير از سوی کارگران کارخانه پرريس در سنندج صادر شده است

ار اعالم حمايت ھميشگی خود از مبارزات طوالنی مدت آنان ما ضمن تکر
يک بار ديگر به اين کارگران و به ھمه ھمزنجيران خويش اعالم می کنيم که 
توده ھای طبقه ما در ھيچ کجای دنيا و به طور اخص در جھنم سرمايه داری 
 ايران و جوامع مشابه ھيچ گاه از طريق توسل به قانون، قانون مداری و نظم
سرمايه قادر به تحميل ھيچ سطحی از مطالبات خود بر سرمايه داران، دولت 

قدرت سرمايه را فقط با . آن ھا و نظام سرمايه داری نشده اند و نخواھند شد
. قدرت متحد ضدسرمايه داری توده ھای کارگر می توان پاسخ گفت

ً جز اين  گفته سنديکاليست ھا و ھمه رفرميست ھای راست و چپی که تاريخا
اند و ھم اکنون نيز جز اين می گويند تنھا کارشان اين بوده است که يک 
شکست فاحش فاجعه بار طوالنی مدت را به نفع نظام سرمايه داری بر جنبش 

آويزان شدن به  بايد بر کارنامه. طبقاتی ضدسرمايه داری ما تحميل کنند
ايه داری و بايد به طور ضدسرم. رفرميسم راست و چپ نقطه پايان گذاشت

بايد با اتکا به چنين سازمانيابی و اتحاد، حقوق . سراسری و شورايی متحد شد
بايد کارخانه ھای در معرض . معوقه را از حلقوم سرمايه دار بيرون کشيد

تعطيل را که اينک و در شرايط موجود می رود تا غالب بخش ھای کار و 
ه و دولت آن ھا خارج توليد جامعه را در برگيرد، از دست صاحبان سرماي

بايد به جای آه و ناله و شکايت از اخراج . کرد و خود آن ھا را اداره کرد
بايد به جای بستن بار و . خويش، سرمايه داران را از کارخانه ھا اخراج کرد

بنه سفر و کوچ از سنندج به تھران و شکايت بردن به وزارت کار دولت 
ر کردستان و ايران متحد شد و به سرمايه با کارگران کارخانه ھای سراس

 .کمک اين اتحاد وزارت کار و کل دولت سرمايه داری را به زانو درآورد
قدرت سرمايه را فقط با قدرت متشکل شورايی ضدسرمايه داری می توان 

  .درھم شکست

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٨مرداد  ١٢

  

 بيانيه کارگران پرريس
  چھارشنبه به ھمراه خانواده ھايشان در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع خواھند زد اين کارگران روز

ارگران  ا ک ار م ه ک م بازگشت ب ه حک ه ب ا توج ب
ت  ی و پرداخ ای دائم ا قراردادھ رريس ب پ
ه  ه در مورخ ی ک ام بالتکليف تمزدھای اي دس

دالت اداری صادر  از سوی ١٦/١/٨٨ وان ع دي
ن و از آنجا ک گرديده است اريخ صدور اي ه از ت

ن  حکم نزديک به چھار ماه گذشته است و در اي
ا  ام ب مدت اداره کار سنندج و دادگاه اجرای احک
ی  وجود پيگيريھای مکرر ما ھيچگونه اقدام عمل
اورده  برای اجرای رای ديوان عدالت به عمل ني

انی آشکار  نندج در تب ار س اند و به ويژه اداره ک
وان با کارفرما و بر خالف ن ص صريح رای دي

ع  ه نف ری ب دور رای ديگ ه ص دام ب دالت، اق ع
کارفرما و عليه ما کارگران کرده است، لذا بدين 
نبه  وسيله اعالم می داريم چنانچه تا روز چھارش

ه  رای  ١٤/٥/٨٨مورخ ی ب وری و عمل دام ف اق
 پرداخت دستمزدھای معوقه و بازگشت به کارما

اجرای از سوی کارفرما و دستگاه ھای مسئول 
رای  ه ناچار ب د ب حکم ديوان عدالت به عمل نياي

انواده ھای خود در  ا خ راه ب ان ھم احقاق حق م
مقابل استانداری کردستان دست به تجمع خواھيم 

  .زد

رريس  ندگی پ ه ريس ارگران کارخان ک
  ١١/٥/٨٨سنندج 

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع
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  ١٣٨٨مرداد  ١٦جمعه     ٦٦شمارٔه مسلسل   ١٩سال دوم ـ شمارٔه  

 جنگ تمام عيار سرمايه عليه کارگران
ژوئيه توسط کارگران  ٢٢کره جنوبی روز  Ssangyong Motorه کارخان

ژوئيه کارفرما اعالم کرد که  ٢٤روز . بخش الک اتومبيل به تصرف در آمد
. تا زمانی که کارخانه در تصرف باشد به ھيچ وجه حاضر به مذاکره نيست

ھمزمان تظاھرات گسترده ای در شھر پيونک تاک در حمايت از کارگران 
ت که چون ھميشه پليس حافظ منافع سرمايه به تظاھرات صلح آميز انجام گرف

  .مردم حمله برد و عده ای زخمی شدند

ژوئيه دولت کارخانه را ميدان جنگ و کارگران غيرمسلح را دشمن ديد و  ٢٦
نيروی پليس و ماموران آتش نشانی را که با نيروھای پشتيبانی  ٣٠٠٠

لی کوپتر به اين ميدان جنگ گسيل نفر بودند ھمراه با دو ھ ٩٠٠٠مجموعا 
البته دولت بی جھت اين کار را نکرد، چراکه بين کارگر و سرمايه . داشت

اما تا وقتی که . جنگی واقعی بر سر ھست و نيست دو طرف در کار است
جبھه کارگران گسيخته، شقه شقه و سازمان نيافته باشد، برنده حتمی اين جنگ 

کارخانه را از جانب بخش رنگرزی که در آن  پليس. جبھه سرمايه خواھد بود
بخشی از کارگران وابسته به کارفرما در اعتصاب شرکت نکرده و عليه 

دو ھلی کوپتر . رفقای کارگر خود موضع گرفته بودند به محاصره در آورد
. را بربام بخش الک خالی می کنند) گاز اشک آور( نظامی گاز مايع توکسيد

نفره  ٥٠يک تيم . ختگی شديد پوستی می شوندکارگران بسياری دچار سو
پليس و آتش نشانی در پناه سپرھای متحرکی که با ورقه ھای فلزی ماشين 
سازی جلوی خود گرفته اند به ساختمان تصرف شده نزديک می شوند و به 

در طرف در کارخانه مردم حمايت کننده و . متری اين بخش می رسند ٣٠
و تحصن کرده اند و آن ھا را تشويق به  اعاعضای خانواده کارگران اجتم

کاميون ھای نظامی زره پوش شده کپسول ھای اسپری آب . مقاومت می کنند
را به منطقه نزديک می کنند و ھمراه با ھلی کوپترھا کارگران را مورد حمله 

کارگران که تاول ھای بزرگ بر پوست دارند و اجازه ورود . قرار می دھند

شستن گاز از پوست بدن به آن ھا داده نمی شود در حالی  آب برای آشاميدن و
که صدھا ظرف آب اھدايی مردم جلوی در تلمبار شده است اعالم می کنند که 

آن ھا می گويند به حمالت . جان مبارزه می کنيم ما عقب نمی نشينيم و تا پای
زيرا کارگرانی که جانب کارفرما را گرفته اند نيز پاسخ متقابل نخواھيم داد 

باالخره آن ھا ھم کارگرند، گرچه بسياری از ما از آنان به عنوان خائن به 
کارگران خواھان ترک نظاميان از منطقه و مذاکره با . طبقه کارگر تنفر داريم

اما کارفرما با اين ترفند . کارفرما برای رعايت قرارداد کار امضا شده ھستند
يری در باره آن به دادگاه سپرده که با شکايت طلبکاران، کارخانه و تصميم گ

شده است از انجام وظايف خود شانه خالی می کند و مانند ساير ھمقطاران 
که اين به معنی اختصاص بخشی از . خود خواھان کمک ھای دولتی است

يا به . بودجه که بايد برای خدمات به عموم به کار رود به سرمايه داران است 
ا برای راضی کردن سرمايه داران است که معنی استقراض دولت از بانک ھ

اين جنگ نابرابر کماکان ادامه . تاوان آن را نيز بايد مردم کارگر بپردازند
اما زمانی کفه ترازوی اين مبارزه به نفع کارگران سنگين خواھد شد که . دارد

اعتصاب . کارگران سراسر کشور کره از رفقای اعتصابی خود حمايت کنند
را سازمان دھند و با ايجاد اختالل در امر توليد ارزش حمايتی سراسری 

اضافی يا آن چه که به سود کارفرما معروف است گلوی سرمايه را فشار 
آنگاه خواھند ديد که چگونه دولت سرمايه و سرمايه داران از بيم مرگ . دھند

کارگران چاره ای جز مبارزه و آن ھم مبارزه . به تب رضايت خواھند داد
درغيراين صورت، . ه داری برای لغو کارمزدی نخواھند داشتضدسرماي

ھمواره و ھرروز گروھی از آنان مورد ھجوم قرار خواھند گرفت و از 
  .ھستی ساقط خواھند شد

  ٢٠٠٩ژوئيه  ٢٩

           

 ١٤٨اجتماع خانواده های زندانيان در مقابل کالنتری 
ن، فرزندان و ھمسران دستگيرشدن صبح روز يک شنبه يازدھم مرداد شماری از پدران، مادرا

واقع در تقاطع خيابان ھای فلسطين  ١٤٨اعتراضات خيابانی اخير در مقابل ساختمان کالنتری 
اجتماع کنندگان افراد خانواده ھای زندانيانی . و انقالب اجتماع کردند و دست به اعتراض زدند

زھا و تظاھرات توسط نيروی مرداد در جريان جنگ و گري ٨خرداد تا  ٣٠بودند که در فاصله 
روزه  ٤٠عده ای از خانواده ھا به رغم تالش شبانه روزی . سرکوب سرمايه دستگير شده اند

آنان ھيچ . خويش ھنوز موفق نشده اند از زنده بودن يا نبودن اسرای خويش اطالع حاصل کنند
طالع ار وضعيت تجمع کنندگان خواستار ا. چيز در باره محل بازداشت اين افراد نمی دانند

اعتراض خانواده ھا با خشونت و سرکوب عوامل  .دستگيرشدگان و مالقات با آن ھا بودند
مأموران نه فقط ھيچ پاسخی به خواست حاضران نمی دادند بلکه آنان را با . سرمايه مواجه شد

  .اھانت و باتوم و ضرب و شتم از مقابل کالنتری پراکنده می کردند

   برآژانس ايران خ: منبع

١١/٥/١٣٨٨  
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  ١٣٨٨ مرداد ١٦جمعه     ٦٦شمارٔه مسلسل   ١٩سال دوم ـ شمارٔه  

 راه پيمايی مادران عزادار در پارک الله
کشته  از مادران یمرداد گروھ ١٠شنبه روز 

 تھران در پارک اللهشدگان اعتراضات اخير 
قتل عام اجتماع کردند تا در اعتراض به 

وحشيانه فرزندانشان توسط دولت سرمايه راه 
و نيم  ٦نخستين مادران در ساعت  .پيمايی کنند

. صبح در اطراف آب نمای پارک حضور يافتند
تعداد آنان به تدريج افزايش يافت و در ساعت 

در اين فاصله . نفر رسيد ٤٠ھفت و ربع به 
افراد نيروی سرکوب متشکل از اشرار لباس 

نيروی پليس نيز در اطراف محل شخصی و 

اجتماع مادران شروع به تاخت و تاز و مانور و 
راه پيمايی از . ايجاد فضای وحشت کردند

جمعيت قابل . دقيقه آغاز شد ٤٠ساعت ھفت و 
توجھی از کسانی که در پارک بودند به صف 

عده ای در باره انگيزه . تظاھرکنندگان پيوستند
رسش آن ھا با راه پيمايی می پرسيدند که پ

توضيحات و افشاگری ھای ديگران عليه کشتار 
مردم عابر با . دولت سرمايه پاسخ می گرفت

بلند کردن دست و نشان دادن عالمت پيروزی 
جانبداری خود را از اعتراض مادران ابراز می 

دقيقه به درازا  ٢٠راه پيمايی حدود . کردند
نيروی سرکوب از ھمه سو در تدارک . کشيد

بود اما راه پيمايان پيش از حمله نيروی حمله 
تجمع . قھر سرمايه محل اعتراض را ترک گفتند

و راه پيمايی مادران عزادار ھر ھفته در يکی 
  .از پارک ھا برگزار می شود

  سايت تغيير برای برابری : منبع

  ٨٨مرداد  ١١

 

 بازداشت مادر يکی از کشته شدگان اعتراضات اخير

روزنامه ھا زھرا بر اساس گزارش ھای 
نوذری مادر پويا مقصودبيگی در اعتراض به 
قتل وحشيانه فرزندش توسط نيروھای سرکوب 
دولت سرمايه داری به تنھايی در مقابل اداره 

پويا . اطالعات کرمانشاه دست به تحصن زد
 ٣٠مقصودبيگی در تظاھرات اعتراضی روز 

مزدوران سرمايه دستگير و به  خرداد توسط
او برای . ھای سرمايه منتقل می شودسياه چال 

روزھای متوالی آماج سبعانه ترين شکنجه ھا 
عوامل دولت سرمايه ھر روز . قرار می گيرد

او را به قصد کشت مورد ضرب و شتم و 
شکنجه قرار می دھند و سرانجام در شرايطی 
که مرگش را حتمی می دانسته اند او را از 

چند روز بعد پويا . شکنجه گاه بيرون می فرستند
زير فشار دردھا و زخم ھا و آسيب ھای حاد 

مادر پويا . جسمی ناشی از شکنجه فوت می کند

در اعتراض به قتل فرزندش در حالی که ھيکل 
در مقابل قتلگاه فرزندش  خود را گل گرفته بود

شب اولين  ١٠به تحصن نشست اما در ساعت 
روز تحصن خود بازداشت شد و ھيچ خبری از 

   .دست نيستاو در 

  ندانيوز: منبع

  ٨٨مرداد  ١٠
 

 مرداد به بيمارستان هفت تير ٨انتقال زخميان روز 
مرداد ده ھا ھزار انسان معترض به  ٨روز  

توحش دولت سرمايه داری از خانه ھای خويش 
راھی خيابان ھا و گورستان بھشت زھرا شدند 
تا با شرکت در مراسم چھلمين روز کشتار 

آقاسلطان و ده ھا جوان به خاک  بربرمنشانه ندا
و خون خفته ديگراعتراض خود را به اين 

در اين روز توده ھای وسيع . کشتار اعالم کنند
معترض و خشمگين تالش کردند تا يک بار 
ديگر عزم راسخ خود را برای ادامه پيکار عليه 
استثمار و گرسنگی و فقر و فالکت و بی 

ظام سرمايه خانمانی و ديکتاتوری و بی حقوقی ن

داری به نمايش نھند و ھمزمان عوامل سرکوب 
نيز کوشيدند تا اصرار و پافشاری خود بر 
استمرار سبعيت عليه ھر گونه اعتراض به بی 

دراين روز و در . حقوقی را به اثبات رسانند
جريان جنگ و گريزھايی که ميان توده ھای 
معترض در يک سو و نيروی سرکوب سرمايه 

روی داد، عده زيادی دستگير در سوی ديگر 
روزنامه ھا نوشته اند که بيش از صد نفر . شدند

از دستگيرشدگان فقط به زندان اوين منتقل شده 
بر اساس . شمار زيادی نيز زخمی شدند. اند

گزارشات رسيده تعداد زخميان اين روز که فقط 

نفر  ١٨به بيمارستان ھفت تير انتقال يافته اند 
رخی از اين مجروحان در اسامی ب. بوده است

  :زنامه ھا به شرح زير درج شده استرو

  ساله دانشجو  ٢٣سيد محسن ميرمعتمدي  .١
  ساله ليسانس كامپيوتر ٢٧امير اميني فر . ٢
  ساله ٢٦شھرزاد فيروزي . ٣

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨مرداد  ١٠

  

انتقال اقالم تريليونی سرمايه های حاصل استثمار کارگران 
 ترکيهبه 

چند وقت قبل در ھمين سايت و خبرنامه 
اينترنتی آن ضمن تشريح وضعيت سياسی 
موجود به شتاب جديد موج تعطيل کارخانه ھا، 
خوددداری سرمايه داران از سفارش مواد اوليه 
و وسايل مورد نياز خط توليد، اقدام آنان به 
خارج کردن سرمايه ھای خود و در ھمين 

ارز در بازار آزاد و  راستا باال رفتن بھای
. مسائل ديگری از اين دست اشاره کرديم

حوادث روزھای اخير نشان می دھد که اين 
. روند با سرعت تمام در حال تشديد است

سال اخير با  ٣٠سرمايه دارانی که در طول 
درصدی و سالخی  ١٢٠٠نرخ استثمارھای 

معيشت و ھست و نيست و ھر نوع حقوق اوليه 
توده ھای کارگر سراسر  ميليون نفوس ۵٠

جامعه را به سلسله جبال عظيم و سر به فلک 
کشيده سرمايه ھای خود تبديل کرده اند اينک در 

ھراس از اوج گيری جنبش اعتراضی جاری و 
به ميدان آمدن وسيع طبقه کارگر با سرعت تمام 
سرمايه ھای خود را به مناطق امن جھان منتقل 

فی است که به در اين مورد، فقط کا. می کنند
اخبار روزنامه ھا در مورد توقيف يک کاميون 
حامل ھجده و نيم ميليارد دالر شمش طالی 

اين . خارج شده از مرزھای ايران نظر بيندازيد
تريليون تومان  ٢٠رقم به طور تقريب معادل 
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برای لحظه ای به طول و عرض اين رقم . است
بر اساس گزارشات رسمی . با دقت نگاه کنيد

ران بار منتشر شده مراجع رسمی دولت ھزا
سرمايه داری در ايران دستمزد واقعی روز 

ھزار تومان  ١٠٠کارگران در خط فاصل ميان 
ھزار تومان در ماه و يک ميليون و  ٣۵٠تا 

ھزار تومان در  ٢٠٠ميليون و  ۴ھزار تا  ٢٠٠
درصد کارگرانی که . سال نوسان می کند

نند در قياس دستمزدھای ناچيز را دريافت می ک
با کسانی که سطح حقوق ھايشان باالتر است 
. جمعيت بسيار عظيم تری را تشکيل می دھند

در بھترين حالت ما فرض را بر اين قرار می 
دھيم که متوسط دستمزد ساالنه کارگران در 

جمعيت طبقه . ميليون تومان باشد ٢جامعه حدود 
کارگر ايران با احتساب کل افراد خانواده ھای 

متوسط . ميليون نفر است ۵٠ر کارگر بالغ بر ھ
نفر  ۵افراد خانوار در کشور نيز چيزی حدود 

از ورای ھمه اين ارقام و داده . گزارش می شود
ھا مالحظه می کنيم که باز ھم در بھترين حالت 

ميليون کارگر در جامعه موفق به فروش  ١٠
نيروی کار خود می شوند و ھر کدام در طول 

ليون تومان دستمزد دريافت می مي ٢ھر سال 
  . کنند

با قبول ھمه اين پيش فرض ھای آماری ميزان 
کل دستمزدی که کل توده ھای کارگر در طول 
يک سال تمام در صورت داشتن کار دريافت 

ميليون نفوس توده ھای اين  ۵٠می کنند و کل 
 ٢٠طبقه از طريق آن ارتزاق می کنند به 

بھای روز محموله . تريليون تومان بالغ می شود
طاليی که سرمايه داران فقط از طريق يک 
کاميون و فقط از طريق مرز ترکيه و فقط در 
اين چند روز به خارج منتقل کرده اند درست 

ما از ھمه کارگران می . معادل ھمين رقم است
خواھيم که برای دقايقی به اين موضوع فکر 

محموله طالی متوقف شده توسط پليس . کنند
سرمايه ھای حاصل کار و استثمار شما  ترکيه

کارگران گرسنه است که سرمايه داران به 
محض احساس خطر آن را به شمش طال تبديل 

صاحبان . کرده اند و از مرزھا خارج می کنند
سرمايه و دولت سرمايه داری در قبال تشديد 
ھرچه سبعانه تر استثمار شما و در قبال سالخی 

خوراک و دارو و  بربرمنشانه حداقل خورد و
دکتر و درمان و سرپناه و پوشاک و ھمه چيز 
فرزندان شما است که اين سرمايه ھا را بر ھم 
انباشته اند و اينک با مشاھده پيدايش بی ثباتی 
در تضمين سودھای افسانه ای خويش يکراست 
آن ھا را به حوزه ھای امن منتقل می کنند تا از 

ران شما در طريق سرمايه گذاری آن ھا ھمزنجي
ممالک ديگر دنيا را با ھمان سبعيت و خون 

  . خواری استثمار کنند

 ٨٨مرداد  ١٠

 

 !!!سعيد رستمی کارگر افغانی حمايت کنيم از
و فعالين  تشکل ھای کارگری ، تشکل ھای آزادی خواه ، فعالين کارگری

جنبش ھای اجتماعی ايران و جھان امروز سعيد رستمی برای آزاد شدن از 
 دان به حمايت ھمه جانبه شما نياز داردزن

نفردر  ١٥٠روز جھانی کارگربيش از ) اول ماه مه ( ١١/٢/١٣٨٨در تاريخ 
. پارک الله تھران به اتھام شرکت درمراسم روز جھانی کارگر دستگير شدند 

واکنون سعيدرستمی ازاھالی کابل که . نفر آزاد شدند ١٤٨طی دوماه به تناوب 
نوروز خان بعنوان کارگر پخش مواد غذايی کار می کرد  درتھران، زير پله

جزء دستگير شدگان اول ماه مه است که ھنوز در زندان اوين بند ھفت سالن 
  . به صورت بالتکليف مانده است ٣

. تا به اين روز سه نامه از طرف سعيد رستمی به دادگاه تحويل داده شده است
نامه از سفارت افغانستان به  ھمچنين يک نامه به سفارت افغانستان و يک

وزارت امورخارجه ايران و از آنجا به دادگاه تحويل گرديده است و ھر بار 
امنيت وعده داده است که به زودی آزاد  ٢قاضی يا بازپرس دادگاه شبعه 

اما تا به اين روز تمامی وعده ھا کذب از کار در آمده وبه ھيچ . خواھد شد
  .نداده اندکدام از نامه ھا ترتيب اثر 

با توجه به وضعيت فعلی زندان ھا و دادگاه ھا و با توجه به اين که سعيد 
رستمی در ايران کسی را ندارد تا آزادی او را پيگيری کند او به صورت 

  .فراموش شده در زندان مانده است

از تمامی تشکل ھا و فعالين جنبش ھای اجتماعی به خصوص کارگران ايران 
 .از ھر طريق ممکن برای آزادی سعيد رستمی تالش کنند و جھان می خواھم 

به اميد روزی که زندان وجود . به اميد روزی که تمامی زندانيان آزاد شوند
  .نداشته باشد و جامعه انسانی بر قرار گردد

  با درود ھای فراوان، محمد اشرفی

٧/٥/١٣٨٨ 
 

کارگران واگن سازی اراک سالن غذاخوری کارخانه را با خاک 
 يکسان کردند

ارس در اراک پس از  ن پ ارگران شرکت واگ ک
ا شکايت  راه ب ه ھم سه ماه کار بدون دستمزد، ک
وده است، سرانجام  ھا و اعتراض ھای مکرر ب
ا،  ا، ميزھ ام شيشه ھ مگينانه تم در شورشی خش
صندلی ھا، تابلوھا و ديگر وسايل و قسمت ھای 
سالن غذاخوری کارخانه را درھم شکستند و اين 

دس ديل کردن ه ای تب ه ويران رض . الن را ب اعت
ای  ر روی ميزھ ق ب دن قاش ارگران از کوبي ک
ه  ار شروع شد و ب غذاخوری فبل از صرف نھ
ارگران و  دليل بی توجھی مديران به اعتراض ک

ه  نيز تھديد کارگران توسط مزدوران حراست، ب
  . شورش قھرآميز کارگران تبديل شد

الم س از اع رکت آون پ تگی ش ان و ورشکس گ
رای  بسته شدن اين کارخانه، شمارش معکوس ب
ر  ارس و ديگ ن پ رکت واگ ل ش ل کام تعطي
ده  از ش زرگ صنعتی اراک آغ ای ب ه ھ کارخان

ه واگن راه آھن و . است ارس ک کارخانه واگن پ
مترو توليد می کند و زمانی به کشورھايی چون 
ون  رد اکن سوريه و اندونزی واگن صادر می ک

ه د ت ک اه اس ه م دت س ارگران را م تمزد ک س

ه . پرداخت نکرده است مدير عامل اين شرکت ب
ھيچ پولی برای پرداخت « : کارگران گفته است 

دارد و  ود ن ارگران وج اده ک ب افت وق عق حق
ه  ن کارخان ار در اي ه ک د ب کسانی که نمی خواھن

د ه برون !! » ادامه دھند می توانند از اين کارخان
ه مھ ه دو کارخان م ديگر در الزم به ذکر است ک

نيز به زودی  و آذرآب اراک يعنی ماشين سازی
رد د ک تگی خواھن الم ورشکس تور . اع ه دس ب

الم  رکت اع ن دو ش ديران اي ی، م ات امنيت مقام
ا از  د ت ه ان أخير انداخت ه ت تگی را ب ورشکس
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ه  ھمزمان شدن اعتراضات کارگران اين کارخان
ازی ه واگن س ارگران کارخان ارزات ک ا مب ا ب  ھ

د وديگر شرکت وگيری کنن . ھای بحران زده جل
شرکت آذرآب برای تعويق اعالم ورشکستگی، 

ه  ارگرانش  ٢٠٠ماھان اب ک ه حس ان ب ھزارتوم
ه شرکت واگن  اچيزی ک غ ن د، مبل واريز می کن

ام . سازی حتی آن را ھم به کارگران نمی دھد تم
ال  نعتی اراک درح زرگ ص ای ب ه ھ کارخان

تن ود ھس راردادی خ ارگران ق ازی ک د و بيکارس
اھر  ارگران م ی ک در بين کارگران بيکارشده حت

سال سابقه کار ديده می  ١٥قراردادی با بيش از 
زرگ . شوند ھمچنين، مديران اين شرکت ھای ب

ه  د ک ز فشار آورده ان به کارگران رسمی خود ني
ه  د از کارخان يش از موع ول بازنشستگی پ ا قب ب

ذکور . خارج شوند عالوه بر اين، شرکت ھای م
ايی برای  يچ معن ه ھ ه ھای خود، ک کاھش ھزين

ر  ه بحران ب داختن ھزين تثمار و ان ديد اس جز تش
ت و  رويس رف ذا و س دارد، غ ارگران ن دوش ک

  .آمد کارگران را حذف کرده اند

  سايت اينترنتی اخبارروز: منبع 

  ٨٨مرداد  ٨

 

 کشتار يک کارگر بيکار در جريان سرکوب های اخير
ا ٣٠روز  ھرات و جنگ و خرداد در جريان تظ

ام  الف نظ رض و مخ ردم معت انی م ز خياب گري
ران،  المی در تھ وری اس رمايه داری جمھ س
ته  د رحمتی کش ام سجاد قائ ه ن کارگر بيکاری ب

سال داشت اھل درود در  ٢٠سجاد که فقط . شد
ر  اری و فق ت بيک ه عل ود و ب تان ب تان لرس اس

او ھمراه . برای پيداکردن کار به تھران آمده بود
ودپسرع . مويش در اين تظاھرات شرکت کرده ب

رفتن از  يلم گ غول ف جاد مش رعموی س پس
ود  واب ب روی ن ی مت ردم در نزديک اھرات م تظ
ردم معترض  که شنيد سرکوبگران يک نفر از م

د ته . را کشته ان رد کش ه سمت ف ايلش ب ا موب او ب

رد کسی جز سجاد  ن ف ه اي د ک ا دي ده رفت ام ش
ع. نيست شدن از جان  خانواده سجاد پس از مطل

ن  باختن فرزندشان به تھران می آيند و پس از اي
وند  ی ش ق م يار موف ای بس در و آن در زدن ھ

د دا کنن جاد را پي د س ه داری جس ل نگ ا . مح ام
ون  قاتالن سجاد برای تحويل جنازه او چھار ميلي

د ه می کنن ول مطالب ان پ ه . توم انواده سجاد ک خ
ازمی  ه درود ب د ب ته ان ول را نداش ن پ داي . گردن

مردم درود پس از اطالع از اين حادثه به کمک 
ه می  غ را تھي خانواده سجاد می شتابند و اين مبل

ه شرط . کنند ول و ب ن پ قاتالن سجاد با گرفتن اي

ورد  ن م انی در اي انواده او از خبررس ه خ آن ک
  .خودداری کنند جنازه را به آنان تحويل می دھند

رده  ز اعالم ک بال ني ه ق ان ک ان ما، چن م، خواھ اي
ان  ان باختگ ام ج اتالن تم ازات ق ی و مج معرف
ارگر جان  ه ک سرکوب ھای خونين اخير از جمل
اوريم  ن ب ر اي نيم و ب باخته سجاد قائد رحمتی ھس
که اين خواست عموم مردم به ويژه طبقه کارگر 

  .است

  وبالگ رستاخيز ايران: منبع 

  ٨٨مرداد  ٨

  

يل شده افزوده به واحدهای تعط واحد توليدی ديگر ١٥٠
 شوند می

اريخ  ی در ت اد مل ه اعتم زارش روزنام ه گ  ٥ب
رداد  زرگ در  ١٥٠، ١٣٨٨م دی ب رکت تولي ش

د رار دارن ل ق تانه تعطي ارس . آس ای پ رکت ھ ش
وس، آذرآب،  ران مرين ين، اي ين چ ک، چ الکتري
ازی اراک،  ين س ارس، ماش ازی پ ن س واگ

رز  اير(الستيک الب ان ت ام، )کي ا، پي ، الستيک دن
ران خودرو، صدرای بوشھر جھا ه ( ن نما، اي ب

پاه پاسداران ای س اتم االنبي ، )مديريت قرارگاه خ
ان،  ا، ساس ران پوي ايش، اي اير، آزم ل ت آرتاوي

و  وم در ( ايرالک ده آلوميني رين توليدکنن زرگ ت ب
، بانک ھای بزرگ دولتی و ده ھا شرکت )ايران

ات در  ن موسس ه اي ک از جمل زرگ و کوچ ب
تندمعرض ورشکستگی  ل ھس ازمان . و تعطي س

ره شرکت ھای  ا را در زم بورس اين شرکت ھ
ا متوقف  امالتی آن ھ اد مع رارداده، نم زيان ده ق
راج از  تانه اخ ا در آس ی از آن ھ ده و برخ ش

د ورس قراردارن زارش . ب ر گ ا ب ين، بن ھمچن
تان  ا در دو اس رسمی انجمن مديران صنايع، تنھ
اوه و  ھر س ارس و دو ش وی و ف ان رض خراس

ه  ده و  ٩٧مراغ ه بحران دچارش دی ب واحد تولي
ان  دين س د و ب اھش تولي ا ک ل ي دد تعطي درص

  . بيکارسازی کارگران خود ھستند

ام  ار نظ بال وزارت ک ه ق يم ک ی کن ادآوری م ي
وری اسالمی از  رمايه داری جمھ د  ٦٠٠س واح

اد  د ي توليدی که در سال ھای اخير تعطيل شده ان
وع به اين ترتيب، با ت. کرده بود عطيل قريب الوق

مار واحدھای  ١٥٠ دی موردبحث، ش د تولي واح
ه  رمايه ب ران س ی از بح ده ناش ل ش  ٧٥٠تعطي

د ی رس د م ای . واح ام خبرھ ه در تم ان ک چن
االت  ز در مق وع و ني ن موض ه اي وط ب مرب
م و  ه اي تفصيلی درباره بحران سرمايه داری گفت
ران  دھای بح وارض و پيام م، ع رح داده اي ش

ارگران سرشکن سرمايه يکراس دگی ک ر زن ت ب
ای  ازی ھ ورت بيکارس ه ص ه ب ود، چ ی ش م
ميليونی و گرسنگی و نابودی زندگی کارگران و 
ای  ک ھ کل کم ه ش ه ب ان و چ ای آن انواده ھ خ
دی بحران زده  ميلياردی دولت به واحدھای تولي
که خود از طريق تشديد استثمار ھرچه بيشتر و 

ا رگران اعمال بی حقوقی ھرچه گسترده تر بر ک
ر  يانه ت شاغل و به طور کلی ھجوم ھرچه وحش
ارگر  و بيرحمانه تر به ته مانده سفره کل طبقه ک
ر و  رد و پي ار و زن و م اغل و بيک م از ش اع

  .جوان تأمين می شود

  روزنامه اعتمادملی: منبع 

 ٨٨مرداد  ٨
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
ده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح مع اق مرگ و نيستی ران در يک . يشت 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 . ولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھ

بستن جاده . داری نباشيم روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه. 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 . نيامده است با 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
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

ابد 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 ني
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 : منشور به دو معناست پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين  .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 الزم مقاومتکه خود شرط  -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. به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درو .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين اقع 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 م. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک ضمون 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

   .ده ايممنشور حاضر را برمبنای آن تدوين کر

  :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
 .ين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشندتمام افراد جامعه بايد از تام - 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 ١٨يکاران، زنان خانه دار و افراد زير حقوق تمام شاغالن، ب - 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. نگی حق مسلم ھرشھروندی استمسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خا - ٩
   .از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود -  
   .تصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اخ -  

   .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
   .بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند ھمه سالمندان و معلوالن -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

   .ين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوان -  
  .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
ی 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 شرط -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

  !ويم کارگران عليه سرمايه متشکل ش
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  
برای تماس با ما نامه الکترونيکی 

 :خود را به آدرس زير بفرستيد
 

 khbitkzs@gmail.com  
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


