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رورچشم انداز جنبش جاری و   ت نقش آفريني طبقه كارگرض
  )٧و  ۶ -مباني فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری براي متشكل كردن كارگران عليه نظام سرمايه داري (

بندھای ششم و ھفتم فراخوان اتحاد فعاالن جنبش كارگري به بررسی امكان 
بيشتر، طبقاتی تر،  تداوم و چشم انداز جنبش جاری و اھميت تالش ھر چه

آگاھانه تر و سازمانيافته تر کارگران برای تاثيرگذاري بر اين جنبش از 
اصالح  طريق مبارزه با كل قدرت سياسي سرمايه از يك سو و افشاي جناح

 :در اين بندھا به ترتيب چنين آمده است. طلب از سوي ديگر اختصاص دارد

ه ھای سياسی و عوامل اجتماعی مؤلفه ھای باال ھمراه با بسياری داد -۶« 
ديگر در مجموع نشان می دھند که توفان اعتراض و نارضائی کنونی از 
وزيدن بازنخواھد ايستاد و در پيچ و خم مجاری خاصی که البته از ھمه سو با 
نيروی قھر و سرکوب دولت سرمايه مواجه می شود ھمچنان به حيات خود 

تمام قدرت ويرانگری خودانگيخته اش اما اين توفان با . ادامه خواھد داد
 متاسفانه ھيچ نشانی از جنبش خودآگاه طبقاتی توده ھای کارگر عليه سرمايه

يک شانس . قراردارد ندارد و زير رھبری جناح اصالح طلب سرمايه داری
بسيار بزرگ اصالح طلبان ھمين سطح نازل، فرومانده و فاقد ھر نوع 

. ايه داری جنبش اعتراضی جاری استکارگری و ضدسرم استخوان بندی
نشان داد، تا زمانی که اين جنبش زير  ١٣۵٧ھمان گونه که انقالب سال 

جز تثبيت و تحکيم نظام سرمايه  رھبری جناحی از طبقه سرمايه دار است
شرط پيروزی . داری در شکلی ديگر به ھيچ نتيجه ديگری نخواھد انجاميد

يا دست کم عقب راندن و تضعيف آن در طبقه کارگر بر نظام سرمايه داری 
شرايط کنونی حضور مستقل، خودآگاھانه و سازمانيافته اين طبقه در جنبش 

 ».جاری است

طبقه کارگر عليه کل نظام سرمايه داری و تمام جناح ھا و بخش ھای  - ٧« 
اما لزوم تمرکز حمله . طبقه سرمايه دار و دولت آن به يکسان مبارزه می کند

ل بيشترين مطالبات کارگران بر کل نظام سرمايه داری درعين برای تحمي
حفظ استقالل طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی ايجاب می کند که جنبش 
کارگری در شرايط کنونی از يک سو نوک تيز مبارزه آگاھانه و سازمانيافته 
خود را روی کل قدرت سياسی حاکم بگذارد و، از سوی ديگر، جناح 

افشای جناح . ب سرمايه داری را بيرحمانه افشا کندمغضوب اصالح طل
اصالح طلب به عنوان بخشی از طبقه سرمايه دار که با ايجاد توھم اصالح 
سرمايه داری ايران و برقراری سرمايه داری دموکراتيک درواقع به 
کارگران آدرس غلط می دھد و آن ھا را پی نخود سياه می فرستد ضرورت 

موفقيت و پيشرفت جنبش کارگری در اوضاع  قطعی و بی چون و چرای
  ».کنونی است

اين که آيا جنبش جاری ادامه پيدا خواھد کرد يا نه پرسشی است که ما در 
. بحث ھای گذشته تا حدودی در باره اش صحبت كرده و به آن پاسخ گفته ايم

تمامی زمينه ھا و عوامل اقتصادی و اجتماعي و سياسی و فرھنگي الزم 
ه اعتراضات كنوني توده ھای معترض به استثمار و توحش و بي برای ادام

ماه اخير رخ داده نيز ھمه  ٢آنچه در طول . حقوقي سرمايه داری وجود دارد
. دال بر تداوم مبارزات و خيزش ھاي مردم عليه جمھوري اسالمي است

ماه از سوی  ٢جنايت ھا، درنده خويي ھا و بربرمنشی ھايی که در ھمين 
عوامل سرمايه عليه دستگيرشدگان و انسان ھاي معترض اعمال  حاکمان و

شنيع ترين و سبعانه ترين وحشيگری ھاست بلکه چه بسا  شده نه فقط از نوع
با اين ھمه، . باشد ازجمله سياه ترين اوراق کارنامه طبقات مسلط در كل تاريخ

که سرکشی اين بدان معنی است . مبارزه معترضان و مخالفان نظام ادامه دارد
و عصيان توده ھاي معترض جامعه عليه توحش سرمايه در حدی است که 
حتی ھارترين سرکوب ھا را نيز کم و بيش به چالش می کشد و در تدارک 

ھمه چيز بانگ می زند که موج مبارزات توده ھای . مقابله با آن بر می آيد

بش جاری از جن. ادامه خواھد يافت کارگر و معترض با ھمه افت و خيزھايش
جنبش . توان و ظرفيت زيادی برای استمرار و گسترش برخوردار است

اعتراضي جاري اگر چه به دنبال انتخابات و حوادث پس از آن آغازشده و با 
آن كه ھيچ دورنماي كارگري روشني ندارد و ھنوز تا رويش جوانه ھاي 

رد، اما در طبقه كارگر فاصله زيادي دا واقعي مطالبات و اھداف پايه اي
اساس خود نشان انفجار انبار باروتی است که تار و پود آن را دنيای بی 
حقوقی ھا، حقارت ھا، سرگشتگي ھا، بيكاري ھا، گرسنگی ھا و فجايع 
انسانی ديگری تشکيل می دھد که ھمه و ھمه از عمق سرمايه و نظام سرمايه 

ھای کارگر ولو اين روند نشان می دھد که توده . داری سرچشمه می گيرند
بدون آگاھی الزم، بدون ھيچ سطحی از سازمان يافتگی، بدون قدرت طرح 
مستقيم مطالبات پايه ای خود، ولو غرق در توھمات زاييده نظام بردگی مزدی 
ً وسيع دارند و آنچه آنان می خواھند  به ھر حال در اين جنبش حضور نسبتا

درت سياسی سرمايه يا ھر مطلقاً چيزی نيست که گروه ھای درون و حاشيه ق
اين . رويکرد ديگر درون طبقه سرمايه دار قادر به تأمين و تضمين آن باشند

ھمان زمينه ای است که اگر از سوی فعاالن آگاه و ضدسرمايه داري طبقه 
کارگر به درستی مورد توجه قرار گيرد می تواند مسير رويدادھای كنوني را 

جنبش ضدسرمايه داری اين طبقه تغيير  ھر چه بيشتر به نفع طبقه کارگر و
اين ھمان روندی است که می تواند و بايد به اعتصاب ھا، خيزش ھا و . دھد

جنب و جوش ھای درون کارخانه ھا و ھمه مراکز کار، به موج تدارک و 
آمادگی کارگران برای تصرف کارخانه ھای در معرض تعطيل و به ھمه 

اين روند را بايد به بستر . وند خورداشکال ديگر مبارزات ما کارگران پي
. سازمانيابی شورايی، سراسری و ضدسرمايه داري طبقه خويش تبديل كنيم

اين تاكتيك . اما انجام اين امر به اتخاذ يك تاكتيك مناسب و درست نياز دارد
  كدام است؟

جنگ اصلي در جامعه سرمايه داري جنگ بين دو طبقه اجتماعی سرمايه  
در يک سوی اين عظيم ترين و آخرين جدال تاريخ انسان، . ستدار و كارگر ا

طبقه سرمايه دار قرار دارد، طبقه ای که صاحب سرمايه است و به عنوان 
سرمايه شخصيت يافته، صاحب دولت، ارتش، پليس، زندان، بيدادگاه، قانون، 
سازمان ھای عظيم مھندسی افکار و نھادھای پيچيده و سراسری تحميق، مسخ 

طبقه ای که حاكم است . رونه سازی تمامی حقايق اجتماعی موجود استو وا
و افکار و فرھنگ و اخالق و ارزش ھای اجتماعی و ھمه چيزش بر ھمه 

طبقه ای که در عين حال و در اوج . شئون ھستی جامعه حاضر تسلط دارد
تسلط و حکمروايی و خداگونگی و قدرقدرتی افسانه ای اش، در بنيان ھستی 

خت آسيب پذير، درھم شکستنی و نابودشدنی است، به اين دليل بسيار خود س
ساده که نظام سرمايه داری دچار تناقضات ذاتی و بنيانی و غيرقابل حلي 

در سوی ديگر اين . است كه آن را درھم شکستنی و ازميان رفتنی مي كنند
طبقه ای که . جدال و جنگ سترگ تاريخی، طبقه بردگان مزدی قرار دارد

ولت و قانون و نظم و ديوان ساالری و ارتش و پليس و حقوق و بيدادگاه و د
و در  افکار و فرھنگ مسلط موجود با تمامی اقتدار و توان خود عليه او

راستای بيگانه سازی کامل او از خويش، از کار خويش، از محصول کار 
نی خويش و محروميت او از ھر نوع حق و حقوق و آزادی و دخالتگری انسا

طبقه ای که در دل ھمين . وی در سرنوشت زندگی خويش عمل مي كنند
موقعيت درمانده، ضعيف و محروم از ھر نوع حق و حقوق اجتماعی از 

طبقه ای که خالق . ظرفيت تغيير ريشه ای کل جھان موجود برخوردار است
کل سرمايه و ثروت دنيای حاضر است و کليد توقف چرخ توليد سرمايه، ختم 

سرمايه داری و برپايی جھانی نو بر ويرانه ھای وحشت و بربريت و  حيات
  .سبعيت نظام بردگی مزدی را در دست دارد
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با اين ھمه، در عالم واقع و به صورت بالفعل نه طبقه سرمايه دار يك طبقه 
كامال يكپارچه و متحد است و نه آحاد طبقه كارگر ھمچون تني واحد در مقابل 

مگر آن كه ھمه اين آحاد به  -و دولت آن قراردارند  كل طبقه سرمايه دار
خودآگاھي طبقاتي برسند و ھرگونه گرايش سرمايه دارانه را از درون خود 

خود رابطه اجتماعي سرمايه در درون ھر كدام از اين طبقات . طرد كنند
شكاف ھا و اليه بندي ھا و گرايش ھايي به وجود مي آورد كه مانع يكپارچگي 

تا آنجا كه به طبقه سرمايه دار ايران مربوط مي شود، . ھا مي شودكامل آن 
ژه اكنون جنگ بين بخش ھاي مختلف اين طبقه بر سر تصاحب سھم  به وي

ھرچه بيشتري از ثروت و قدرت، شكاف بين دوبخش از نمايندگان سياسي 
در حال حذف كامل  سرمايه را چنان عميق كرده است كه يكي از آن ھا

و حتي سركوب قھرآميز او  راندن او به اپوزيسيون ،قدرت سياسيديگري از 
است و بخش اخير نيز به علت قرارگرفتن در معرض مرگ سياسي و حتي 

اما . فيزيكي اين روزھا رقيب سياسي خود را بي پروا و بيرحمانه افشا مي كند
حذف اصالح طلبان از قدرت سياسي و سركوب آنان در شرايطي كه جنبش 

ي كنوني فاقد سازمان يافتگي و استخوان بندي محكم كارگري عليه اعتراض
كل نظام سرمايه داري جمھوري اسالمي است اين امكان را براي اين جناح 
فراھم مي كند كه بر امواج اين جنبش اعتراضي سوار شود و آن را به خدمت 

 نقش آفريني و. درآورد تحكيم و تثبيت شكل ديگري از نظام سرمايه داري
تاثيرگذاري طبقه كارگر در جنبش جاري درگرو اتخاذ تاكتيك مبارزاتي 

بي گمان، ھمان . مناسب با ھمين وضعيت خاص دو جناح قدرت سياسي است
گونه كه در بند ھفتم فراخوان اتحاد فعاالن چنبش كارگري گفته ايم، طبقه 

رمايه كارگر عليه كل نظام سرمايه داري و تمام جناح ھا و بخش ھاي طبقه س
اما اين استراتژي در مراحل . دار و دولت اين طبقه به يكسان مبارزه مي كند

در اوضاع كنوني، لزوم . مختلف مبارزه اتخاذ تاكتيك ھاي مختلف را مي طلبد
تمركز حمله براي تحميل بيشترين مطالبات پايه اي كارگران بر نظام سرمايه 

ران در مبارزه طبقاتي عليه داري و در ھمان حال حفظ استقالل طبقاتي كارگ
سرمايه حکم مي كند كه تاكتيك خود را متناسب با وضعيت خاص جناح ھاي 

اين تاكتيك ھمان است كه ما آن را در ھمين . قدرت سياسي سرمايه اتخاذ كنيم
براساس اين تاكتيك، طبقه كارگر از يك سو بايد نوك تيز . بند ھفتم آورده ايم

ا متوجه كل قدرت سياسي حاكم و جناح حمله ضدسرمايه داري خود ر
برخوردار از اين قدرت كند و، از سوي ديگر، جناح معزول و مغضوب 
اصالح طلب را ھر چه ضد سرمايه داری تر و طبقاتی تر و بيرحمانه تر افشا 
كند، جناحي كه پس از رانده شدن به اپوزيسيون عوام فريبانه مي كوشد با 

منافع كارگران بر موج اعتراض آنان، كه كل  ھمسو نشان دادن منافع خود با
افشاي اصالح طلبان به ويژه بايد بر . نظام را نشانه گرفته است، سوار شود

روي نقد توھم پراكني اين جناح درمورد اصالح سرمايه داري جھنمي ايران 
و استقرار سرمايه داري دموكراتيك در ايران و تاثير مخرب اين توھم پراكني 

طبقه كارگر بايد نشان دھد كه . كردن مبارزه كارگران تمركز كنددر گمراه 
اصالح طلبي در ايران جرياني است كه ھيچ گونه شانس موفقيت ندارد، 

  .چراكه از آن سر رانده و از اين سر مانده است

بديھي است كه بحث باال صرفا به نحوه برخورد طبقه كارگر با جنبش جاري 
گر مبارزه كارگران ھر كدام راھكار خاص عرصه ھاي دي. مربوط مي شود

بي . خود را مي طلبند كه ما در مورد آن ھا قبال به تفصيل سخن گفته ايم
گمان، تلفيق و تركيب سنجيده تمام اين راھكارھاست كه مي تواند امكان 

 بايد اعتصاب ھا،. پيروزي طبقه كارگر بر نظام سرمايه داري را فراھم كند
عطيل و درمعرض تعطيل، راه پيمايی ھا و اعتراضات تصرف کارخانه ھای ت

بايد . را به ھم پيوند زنيم متنوع خيابانی و محله ای و ھمه اشکال ديگر مبارزه
در ھمه جا و در تمامی ميدان ھا و عرصه ھای پيکار عليه سرمايه منشور 
مطالبات پايه ای طبقه خود را به پرچم حضور و دخالت خويش در اين پيكار 

و سرانجام آن كه ھمه اين ھا مستلزم متشكل شدن ما در شوراھاي . يل كنيمتبد
فراخوان « در آينده و ھنگام توضيح بندھاي ديگر . ضدسرمايه داري است

  . دراين موارد سخن خواھيم گفت بازھم» اتحاد قعاالن جنبش كارگري

  !كارگران عليه سرمايه متشكل شويم 

  كارگري كميته ھماھنگي براي ايجاد تشكل
  ١٣٨٨مرداد  ٢٩

 

 تنش و درگيری درشرآت پارس متال
شرکت پارس متال روز به روز بدتر  تيوضع 
ً يو تقر شود یم شرکت  نيھر روز در ا با

 محور. رخ می دھدو اعتراض  یريدرگ
سرمايه  .تعويق دستمزدھا استاعتراضات 

داران مدت ھا ھيچ حقوقی به کارگران پرداخت 
ه با خشم توده ھای کارگر نمی کنند و زمانی ک

ھزار تومان  ٣٠رو به رو می شوند به دادن 
اين اقدام صاحبان !! علی الحساب اکتفا می کنند

سرمايه کارگران را بيش از پيش خشمگين كرده 

كارگران ھر روز دست به اعتراض می . است
زنند و در برخی موارد با مزدوران سرمايه دار 

ر ھمين به طورمثال، د. درگير می شوند
روزھای اخير دو تن از کارگران با مأموران 
حراست، يعني شعبه اداره اطالعات در كارخانه 

از کارگران  یکي. به زد و خورد پرداختند ھا،
 ،ھزار تومان ٣٠ با: شرکت با خشم می گويد

 یھا قسط ايو  یبدھکار ايخانه بدھم  هيکرا
ات زيادی عيشا !عقب افتاده را پرداخت کنم؟

آنچه سرمايه داران انجام می  که استحاکی 
دھند مقدمات توطئه آن ھا برای تعطيل 

ساير ھا و  و دستگاه نيفروش زمکارخانه، 
 . دارايی شرکت است

  آژانس ايران خبر : منبع

 ٨٨ مرداد ٢٨

 

 دستگيري دو تن از فعاالن آارگري در اهواز
دو تن از فعاالن  ١٣٨٨مرداد  ٢٧روز سه شنبه 

از به نام ھاي پژمان رحيمي و كارگري در اھو
از چگونگي . محمد اسماعيلوندي دستگير شدند

بازداشت اين فعاالن كارگري و محل نگه داري 

ما بازداشت اين . آن ھا خبري در دست نيست
آنان بايد . فعاالن كارگري را محكوم مي كنيم

فوري و بي قيد و شرط آزاد شوند و بتوانند 

ه فعاليت كارگري بدون ھيچ مانع و محدوديتي ب
  .بپردازند

  ٨٨مرداد  ٢٨



ه  ه ر ک ایر ک ی  ایھما ی  ی  ھما ل کار جاد  یا ل کار جاد    ا

 
٤ 

  ١٣٨٨ مرداد ٣٠جمعه     ٦٨شمارٔه مسلسل   ٢١سال دوم ـ شمارٔه  

 تعويق چند ساله مطالبات کارگران مخابرات راه دور
کارگران شرکت مخابرات راه دور چند سال 
است که برای دريافت حقوق معوقه خود در 

سرمايه داران . جنگ و گريز به سر می برند
نيز چند سال است که به مصادره دستمزدھا و 

ت اين کارگران ادامه می ساير حقوق و مطالبا
شرکت مخابرات راه دور از چند ماه پيش . دھند

به مؤسسه دولتی حمايت از صنايع واگذار شده 
. دليل اين واگذاری بسيار روشن است. است

واگذاری کارخانه ھا از بخش دولتی به 
خصوصی و برعکس ترفند ھميشگي و ھمه جا 
. معمول در جھنم سرمايه داری ايران است

به بخش خصوصی واگذار می کند، يعنی  دولت
اين که کارخانه را ھمراه با وام ھای کالن 
بانکی به سرمايه داران خصوصی ھديه می كند 
تا آنان يکجا، در يک چشم به ھم زدن، ميلياردھا 
ميليارد سرمايه ھای حاصل استثمار نسل ھای 
متوالی طبقه کارگر را ملک مسلم و طلق خود 

تصاحب ھمين سرمايه ھا، كنند، تا آنان با 
ھزار کارگر را برای دوره ھای بعد  ھزاران

تا اينجا فقط بخش نخست ماجرای . استثمار کنند

بخش دوم اين است كه . واگذاری ھا است
سرمايه داران به دنبال تصاحب اين کوھساران 
عظيم سرمايه ھا کارگران را وحشيانه استثمار 

ند، کل می کنند، دستمزد آنان را نمی پرداز
حقوق و مطالبات و بھای نيروی کار آنان را 
چند ماه چند ماه و گاه چند سال چند سال 
مصادره می كنند، ھمزمان ميلياردھا تومان 
ديگر از حاصل استثمار طبقه کارگر را زير نام 
وام از بانک ھا خارج می كنند و ماشين آالت و 
ابزار توليد و گاه زمين و ساختمان کارخانه را 

سرمايه داران خصوصي تمامی . فروشند می
اين جنايات را مرتکب می شوند و آنگاه اعالم 
می كنند که کارخانه واگذار شده سودآور 

از دولت می خواھند که آن را به !! نيست
مالکيت مجدد خود بازگرداند و تمام ديون و 
تعھدات و بدھکاری ھای بانکی و غيربانکی آن 

می خواھند تا بخش  از دولت. به عھده گيرد را
عظيمی از حاصل استثمار کارگران را در قبال 
دنيای سرمايه ھايی که آنان تصاحب کرده اند 
برای راه اندازی آنچه آنان به ويرانه مبدل 

معنای واگذاری ھا در . ساخته اند ھزينه کند
جھنم ماالمال از توحش سرمايه داری ايران اين 

تلف آن در عين اين روند و حلقه ھای مخ. است
. صنايع مخابرات راه دور نيز اتفاق افتاده است

اين کارخانه زمانی دولتی بود و در اوايل دھه 
بخش . ھشتاد به بخش خصوصی ھديه شد

خصوصی ھر چه خواست کرد و ھمه آنچه را 
ماه پيش  ۴کارخانه از . باالتر گفتيم انجام داد

با ھمان توضيحات و مشخصات قبلی به  بازھم
در . زمان حمايت از صنايع افتاده استدست سا

جريان واگذاری اخير صحبت ار اين بود که 
مطالبات کارگران پرداخت خواھد شد اما تا 
امروز ھيچ ريالی به ھيچ کارگری داده نشده 

کارگران در طول اين چند سال برای . است
می کرده اند اما تا  گرفتن دستمزدھايشان مبارزه

  . ده اندكنون به نتيجه اي نرسي

   ٨٨مرداد  ٢٧

  

ادامه مصادره دستمزدهای کارگران واگن 
 سازي پارس

اين . مالکان دوزخ سرمايه ھر روز شيوه جديدی برای گسترش جنايت خويش عليه توده ھای کارگر وضع می کنند
ي پارس سرمايه داران صاحب واگن ساز. جنايت ھا بی مرز است و انتھای آن با ھيچ چشم مسلحی قابل رؤيت نيست

نيز چند ماه است که ذکاوت خدادادی و طبع خالق خود را برای چگونگي قربان سازی توده ھای کارگر و  در اراك
آن ھا اعالم كرده اند که قادر به پرداخت . فرزندان آن ھا در پای معبد سودسازی سرمايه به معرض نمايش نھاده اند

ھزار  ٧٠٠در قبال مطالبات . درصد مزدھا را مي پردازند ٣٠فقط ھمه حقوق کارگران نيستند و از ھمين رو ھر ماه 
ھزار تومان پرداخت می کنند و بقيه را برای توسعه انباشت، باال بردن بارآوری کار،  ٢٠٠تومان کارگران حداکثر 

ين می سرمايه داران چند ماه است که چن. تشديد عميق تر استثمار کارگران و تحصيل بيشتر سود به کار می گيرند
آنان يک بار ھم سالن غداخوری شرکت را . کنند و کارگران نيز چند ماه است که عليه جنايات آن ھا مبارزه مي كنند

سرمايه داران ھمچنان بر مصادره دستمزدھا اصرار می ورزند و کارگران نيز ھمچنان بر . با خاک يکسان كردند
  .شدت مبارزات خود می افزايند

  ٨٨مرداد  ٢٧

  

  

تجمع خانواده های بازداشت شدگان اخير درمقابل زندان  
 اوين

نفر از  ٣٠٠مرداد ماه بيش از  ٢٦روز دوشنبه 
از  ی زندانيان حوادث اخيرخانواده ھاافراد 

صبح به اميد مالقات با عزيزانشان به  ٨ساعت 
حدود  .كردند رجوعسالن مالقات زندان اوين 

ن دادبرای  انتظارصبح كاركنان سالن  ٩ساعت 

بسيار برگه ھای مالقات به سالن آمدند به تعداد 
بسيار  شمارمالقات داده شد و به  معدودی

به اين خانواده ھا . مالقات نداريد زيادی گفتند
ھا علت عدم آن وقتی . ر اعتراض كردندام

 زندانبانان ،را می پرسيدند ھا مالقاتموافقت با 

ھمه سؤاالت را با يک جمله کوتاه پاسخ می 
حتما پرونده تكميل  ! ما چه می دانيم«  :دادند 

با  .»است نشده و قاضی اجازه مالقات نداده
فرياد اعتراض خانواده ھا بلند  ،هشنيدن اين جمل

پرونده تکميل « آن ھا می پرسيدند که  .می شد
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دو ماه از دستگيری و اسارت  !نشده يعنی چه؟
اگر پرونده ای ندارند چرا . عزيزان ما می گذرد

زندانبانان  .»!دستگير شده اند؟ چرا در زندانند؟
برويد خانه ھايتان  .می گفتند به ما ربطی ندارد

فراھم شد  مالقات که امکانھر زمان  ،بنشينيد
خانواده ھا به اعتراض ادامه !! ر خواھند دادخب

می دادند و بسيار مصمم و راسخ خواستار 

عوامل . مالقات و آزادی زندانيان خود می شدند
. سرکوب نيز از آغاز در سالن حاضر بودند

آنان مطابق معمول خانواده ھا را مورد ضرب 
و شتم و اھانت و فحاشی قرار می دادند و مي 

با انتشار خبر . متفرق كنند كوشيدند آنان را
اعتصاب غذای زندانيان و شروع اين اعتصاب 
شمار ھرچه بيشتری از خانواده ھا به اعتصاب 

پيوسته اند و در خارج از شکنجه گاه ھا دست 
  . به تحصن توأم با اعتصاب غذا زده اند

  آژانس ايران خبر: منبع

 ٨٨مرداد  ٢٧

 

 کارگری است یپيروزی درگرو اتحاد و همبستگ -بلفاست 
مطلب زير خالصه مصاحبه اي است كه با يکی 

يک  - NCPاز کارگران اعتصابی شرکت 
در  -شرکت مقاطعه کار در زمينه ساخت پارک 
او . بلفاست مرکز ايرلند شمالی انجام شده است

در اين مصاحبه توضيح می دھد که چگونه 
پيروزی آن ھا  مبارزه کردند و عوامل موثر در

  . استچه بوده 

در ماه آوريل کارگران مطالبات خود مبنی 
برافزايش دستمزد، پرداخت بيشتر در زمان 
بيماری ، شرايط بھتر کار و خدمات بھتر را به 

زمان می گذشت اما . کارفرما اعالم کردند
کارفرما وقعی به اين خواسته ھا نمي نھاد و 
حتی خود را ملزم به دادن پاسخی به کارگران 

در چھارم آوريل بعد از اين که . نيز نمی ديد
بارھا نزد مديريت رفته از مشکالت خود و 

 ٥٠به طور نمونه برای  - شرايط سخت کار
صحبت  -کارگر تنھا يک توالت وجود دارد

تصميم گرفتند به . کردند و نتيجه ای نگرفتند
ساعت کار  ٤عنوان اعتراض به شرايط موجود 

بح به کار تعطيل کنند و فردا ص بعد از ظھر را
روز بعد وقتی به سرکار برگشتند، . برگردند

کارفرما به محل کار کارگران آمد و به ھريک 
از آن ھا نامه ای مبنی بر دو ھفته معلق بودن از 

بعد از دوھفته يک دادگاه فرمايشی . کار داد
 ٢٠در . پوشالی حکم اخراج کارگران را داد

ئه آوريل کارفرما به آن ھا حکم اخراج را ارا
کارگر  ٢٨کاری  به ھمين سادگی پرونده. داد

. بدون حتی پرسشی از آن ھا بسته اعالم شد
کارفرما به طعنه خطاب به آن ھا گفت شما 
رابطه خوبی با اتحاديه ايرلند شمالی داريد و بعد 
ازاين ھم می خواھيد عضويت خود را حفظ کنيد 
اما ما پولی در قبال يک اعتصاب غيرقانونی به 

منظور کارفرما اين بود که . نمی پردازيمشما 
حق شما نبود که خود تصميم بگيريد که چه کار 
می خواھيد بکنيد، درست ھمان گونه که کارگر 
حق ندارد بداند چه توليد می کند، برای چه توليد 
. می کند و حاصل اين توليد و کارچه می شود

اما می داند که خود ھرروز بيش از روز قبل 
شود و اين بيگانگی اش با کار خود  فرسوده می

بدين . او را به يک زندگی حيوانی می کشاند

سبب کارفرما حق خود می داند که چنان فکر و 
عمل کند که گويي کارگران نياز به قيم دارند و 
می گويد شما می بايستی به اتحاديه مراجعه می 

اين . کرديد و کار خود را به کاردان می سپرديد
کارفرما در اخراج کارگران را تنھا برخورد تند 

ساعت کار کارگران  ٤با منافع از دست رفته 
به ھمين سبب ضربه . می توان توضيح داد

اقتصادی باالترين بردھا را در اعتصابات 
برای کارفرما و دولت ھای . کارگری دارد

سرمايه داری اھميتی ندارد که حتی ميليون ھا 
استراحت و کارگر روز تعطيل خود را به جای 

بودن با خانواده خود به اعتراض و تظاھرات 
آنچه براي آن ھا اھميت دارد تعطيل . بپردازند

  . نشدن كار در روزھاي غيرتعطيل است

. اعالم حکم اخراج به کارگران شوك وارد كرد
احساس کردند ھمه روزنه ھای اميد به رويشان 

وقتی از شوک خارج شدند خشم . بسته شده است
ن شان جوشيد و عصبانی و بی قرار در درو
اما وقتی آتش عصبانيت فروکش کرد تازه . شدند

به اين فکر افتادند که چه بايد بکنند و چه عکس 
العملی در برابر اين تصميم بايد نشان دھند و 
اين لحظه ای است که کارگران در آن می توانند 
با کمک ھم ھمه راه ھا را بسنجند، اھداف خود 

زند و بھترين راه را برای رسيدن را مشخص سا
پس از ھمفکری ھای . به آن اھداف برگزينند

قرار می شود . فراوان تصميم به عمل می گيرند
با ھدف بازگشت به کار با شرايط بھتر به 
عنوان اعتراض ھرروز جلو ساختمان اداری 
شرکت جمع شوند، راه ورود به ساختمان را 

. اجه سازندمسدود و ادامه کار را با مشکل مو
در مقابل، کارفرما تصميم به نقل مکان بخش 
اداری به ساختمانی ديگر می گيرد که بازھم 

مساله مھم . ھمين تجمع در آن جا ادامه می يابد
در يک اعتصاب کارگری گذشته از عمل خود 
کارگران، حمايت کارگران خودی و ساير 
کارگران و فعاالن کارگری از آن است که می 

عمل حاد توسط کارفرما و يا حتی  تواند جلو
مثال اگر . نيروھای امنيتی و انتظامی را بگيرد

در جريان اعتصاب کارگران ھفت تپه در 
جنوب ايران، کارگران نفت و پتروشيمی که در 

ھمان منطقه مشغول به کارند از آن ھا حمايت 
می کردند ھيچگاه کارگران اعتصابی اين چنين 

اين اعتصاب، در . آسيب پدير نمي شدند
شرکت  کارگران ٪١٠٠کارگران مورد حمايت 

NCP بعضی از اعضای حزب سوسياليست و ،
ساير گروه ھای فعال سياسی بلفاست قرار 

ھمين پشتيبانی سبب شد که حتی اتحاديه . گرفتند
نتواند با مستمسک قرار دادن اعتصاب 
غيرقانونی يا اعتصاب وحشی از پرداخت 

دداری کند و اين امر حقوق دوران اعتصاب خو
  . ادامه مبارزه را برای کارگران ھموارتر کرد

کارگران چھار ماه مداوم با مبارزه شان کار 
شرکت را مختل كردند و کارفرما را مورد 

برای کسب حمايت ساير . فشار قرار دادند
کارگران شرکت که در سرتاسر ايرلند شمالی 
مشغول به کار بودند به شھرھای مختلف سفر 
می کردند و تماس مستقيم می گرفتند و با آن ھا 
در باره کار و مشکالت خود و نقش آن ھا 
صحبت می کردند و کارگران را برای حمايت 

اين نمايش قدرت . از خود به خيابان می آوردند
کارگری سبب حمايت دپارتمان توسعه منطقه از 
آن ھا در برابر کارفرما شد و اين دپارتمان از 

ت که قوانين و مقررات کار را شرکت خواس
مجموعه اين شرايط و فشارھا . رعايت کند

کارفرما را از برج عاج خود پايين کشيد و 
حاضر به مذاکره با کارگران شد و دو پيشنھاد 

بازگشت به کارقبلی يا : در مقابل آن ھا قرار داد
کارگر . بازخريد شدن با مقدارقابل توجھی پول

می خواھيم به مذکور می گويد اغلب ما 
کارسابقمان بازگرديم تا بتوانيم از طريق تجربه 
ھايی که کسب کرديم بخش را بازسازی و 

در اين مبارزه نه فقط کارگران به . تقويت کنيم
مطالبات اعالم شده خود دست يافتند بلکه به 
. طور مشھودی اعتماد به نفس شان رشد کرد

کارگران درس ھای ارزشمندی ازاين مبارزه 
فتند و می خواھند با آن روی سازمان محل گر

او می گويد اگر بعدھا . کار خود تاثير بگذارند
در ھر موقعيتی اين شرايط دوباره پيش آيد ما 
بھتر قادر به درک آن ھستيم و مبارزه عليه 

در طی اين . کارفرما را بھتر پيش خواھيم برد
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پولی که اتحاديه می . چھار ماه مشکالت کم نبود
برای زندگی ما و شرايط مبارزه کافی  پرداخت

. اما ما کارگران ھمديگر را پيدا کرديم. نبود
برای کمک به ھم و پيشبرد کارھا دست به ھر 
. کوشش الزمی زديم و کمک مالی فراھم کرديم

ما در يک کارزار ھمبستگی که در آن اخالقيات 
ھم رشد می کند توانستيم روی مبارزه تمرکز 

ن روز اول نااميد می شديم، اگر ما ھما. کنيم
و شکسته و خرد  حکم اخراج را می پذيرفتيم

شده به خانه می رفتيم چيزی به دست نمي 
آن . اين پيامی است برای ھمه کارگران. آورديم

ھا در پيامی که برای کارگران اعتصابی شرکت 
شما : وستاس و توماس کوک فرستادند نوشتند

ايت خواھند مردم از شما حم. موفق خواھيد شد

موفقيت شما در گرو ھمبستگی و اتحاد . کرد
اين پيامی است که ما می خواھيم براي . شماست

  .ھمه کارگران بفرستيم

 libcom.org: منبع 

 ٢٠٠٩اوت  ١٧

  

 دولت سرمايه و کشتار کارگران مناطق مرزی کردستان
آنچه انسان ھا را کارگر می کند فروش نيروی  

نده ماندن است كه خود ز کار به مثابه تنھا راه
باعث بيگانگي كارگر با کار، با خود و با 
طبيعت، محروميت او از ھر نوع دخالت و حق 
و حقوق در تعيين سرنوشت کار و مکان 
اجتماعی فرودست او در سازمان كار و توليد 

با اين تعريف، جمعيت عظيم . مي شود
دستفروشان و فروشندگان دوره گرد نيز کارگر 

کار اين بخش از طبقه كارگر . ي آيندبه شمار م
آن است که به سرمايه داران صاحب كاال 
رجوع می کنند، مقاديری کاالی مختلف از اين 
سرمايه داران مي خرند و در سخت ترين و 

در . جانفرساترين شرايط به فروش مي رسانند
اين داد و ستد آنچه نصيب اين كارگران مي شود 

رف شده آن ھا در واقع بھای نيروی کار مص
آنچه اينان در يك روز به دست می آورند . است

در بسياری موارد از دستمزد روزانه يک 
به عبارت ديگر، می توان . کارگر کمتر است

اين بخش بردگان مزدی را کارگرانی به حساب 
آورد که به جای کار در فروشگاه اقالم متعددی 
از کاالھای سرمايه دار را در خارج از محيط 

ر به فروش می رسانند و در اين گذر پول کا
ناچيزی ھم در قبال نيروی کار صرف شده خود 

کار اينان برای سرمايه . به دست می آورند
اينان به . داران از ھمه لحاظ سودآور است

صاحبان سرمايه فرصت می دھند که نيروی 
کار کمتری بخرند و شمار کارگران بسيار 

سرمايه داران را کاالھای . کمتری استخدام کنند
می فروشند بدون اين که نياز به محيط کار 
داشته باشند و صاحبان سرمايه در اين گذر به 
يک صرفه جويی بزرگ در مصرف آب و برق 
و اجاره محل کار و وسائل کار و ھمه چيزھای 

اين کارگران در استخدام . ديگر دست می زند
ھيچ دستمزدی از ھيچ سرمايه داری . نيستند
از ھيچ بيمه ای برخوردار نيستند، . گيرندنمی 

ھيچ اعتصابی نمی کنند و ھيچ قدرتی برای از 
ھر کدام . کار انداختن چرخ کار و توليد ندارند

از اين عوامل نعمت زمينی عظيمی است که 
نصيب سرمايه داران می شود و سود سرمايه 

عالوه . ھای آن ھا را بيش از پيش باال می برد
فروشان و فروشندگان دوره گرد بر اين ھا، دست

در سراسر ايران ھميشه درمعرض پيگرد و باج 
خواھی دستگاه ھای سرکوب و ديوان ساالري 

تاريخ سرمايه داری ايران تاريخ . سرمايه ھستند
تعقيب و دستگيری و بگير و ببند و جريمه و 
سرکيسه کردن بھای ناچيز نيروی کار اين 

يس تا مامور جمعيت توسط اشرار سرمايه از پل
شھرداري و بسيجی و ديگر عمله و اکره 

در ميان اين کارگران جمعيتی که . سرمايه است
در مناطق مرزی کاالھای صاحبان سرمايه را 
از اين کشور به آن کشور حمل می کنند و به 
فروش می رسانند از ھمه بدبخت تر، مفلوک تر 

نگاه . و در معرض مخاطرات جدی جانی ھستند
به آنچه در کردستان در نوار مرزی ساده ای 

مشترک ايران و عراق روی می دھد بارزترين 
گرسنگی ر، فشار فق. گواه صحت اين مدعا است

باعث شده  نواحیو بيکاری گسترده در اين 
است که شمار کثيری از کارگران بيکار با ھدف 

افتن لقمه ای نان برای سير کردن فرزندانشان ي
ين طريق در اختيار نيروی کار خويش را به ا
اين بردگان مزدی . سرمايه داران قرار دھند

نفرين شده محروم از ھمه چيز حتی مانند 
آنان يا . دستفروشان شھرھاي مركزي ھم نيستند

براي سرمايه داران باربري مي كنند و يا 
کاالھای جورواجور آنان را از سبزی و ميوه و 

ن و حبوبات گرفته تا چای و قند و پارچه و روغ
از مرزھا  لوازم خانگي و ساير نيازھاي زندگي

عبور می دھند و در صورت موفقيت و نيفتادن 
به دام نيروي انتظامي و فروش كاالھا پول 

در حالت اخير، ھيچ . ناچيزي به دست مي آورند

دستمزدي نمی گيرند و در صورت از بين رفتن 
اجناس و مصادره آن ھا توسط نيروي انتظامي 

روش آن ھا دنيايی زيان و ضرر و يا عدم ف
خسارت نيز بر زندگی سراسر فالکت و آکنده از 
فقر و بيماری و آوارگی ان ھا سرشکن می 

جان اين کارگران مدام در معرض خطر . شود
نيروي سرکوب سرمايه با توجه به . جدی است

تمرکز فوق العاده خود در مناطق مرزی سر 
ه دارند راه اين کارگران را می گيرد، ھر چ

تاراج می کند و آنان را دستگير و زندانی می 
در بسياری اوقات آنان را به گلوله مي . سازد

بر اساس . بندد و چند تا چند تا به قتل می رساند
 ١٠روز اخير حداقل  ٢٠گزارشات در ھمين 

تن از اين کارگران توسط اشرار سرمايه در 
از  و جان خود را منطقه بانه به گلوله بسته شده

کارگر نيز بر اثر  ١٢حدود . دست داده اند
اصابت گلوله سخت زخمی شده اند و جان آنان 

اين کارگران . در معرض خطر جدی است
مجبورند حجم عظيم کاالھا را فرسنگ ھا حمل 
كنند و پياده جاده ھا و بيابان ھا و کوھستان ھا 
را پشت سر بگذارند و کاری کنند که در دام 

اما بسياري . مايه نيفتندعوامل سرکوب سر
اوقات موفق نمی شوند و توسط پليس و ساير 

فاجعه به ھمين جا ختم . اشرار کشته مي شوند
کارگران زير فشار فقر مجبورند . نمی شود

فرزندان خردسال خويش را نيز ھمراه ببرند تا 
آنان ھم به جای مدرسه و درس و بحث و بازی 

را حمل کنند مقاديری از کاالھای سرمايه داران 
و به فروش رسانند و سيالب سود سرمايه داران 

  .را خروشان تر سازند

  ندانيوز  : منبع

   ٨٨مرداد  ٢٥

  

 خانواده های دستگير شدگان اخير تجمع اعتراضی
دستگيرشدگان حوادث با آغاز اعتصاب غذای 

بيش از سيصد نفر از اخير در زندان اوين 
 ٢۴شنبه ح صب ٩از ساعت  آنانخانواده ھاي 

اين شکنجه گاه در جلو درب اصلي مرداد 
تجمع  .اجتماع كردند و فرياد اعتراض سر دادند

برگزار شد اين  خانواده ھا که زير آفتاب سوزان
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ھمراه » مرگ بر ديکتاتور « با شعار بار
مادران و پدران با صداي بلند اعالم . گرديد

 ھميندر نگرفتن نتيجه کردند که در صورت 
گروه ھاي مختلف . حصن خواھند كردمكان ت

سركوب با تھديد از مردم خواستند تا به خانه 
 ۴٨ھايشان بروند و قول دادند که در ظرف 

ساعت تكليف ھمه روشن شود اما ھيچ يك از 
شاھدان . خانواده ھا حاضر به ترک محل نشدند

 خانواده ھا از سویشعار  سر دادنعينی دليل 
ھای سرکوب را برخورد خشونت آميز نيرو

نيروھای  .مستقر در زندان اعالم کردند
ه سرکوبگر به دستور قاضي مجيد متين راسخ ب
 .طرز وحشيانه ای به خانواده ھا حمله کردند

اين نيروھا در ھنگام يورش وحشيانه خود 
 که با نگرانی برای را مردان و زنان کھنسال

 وضعيت فرزندانشان جمع شده بودند اطالع از

ن و آسيب جسمي دھل داده و باعث زمين خور
در اين ھنگام بود که نفرين ھا و . آنان شدند

ضجه ھای پدران و مادران حاضر تبديل به 
  .شد آن شعار عليه نظام و حاکمان ديکتاتور

  ندانيوز: منبع

  ٨٨مرداد  ٢۵

  

درصد کارگران دنيا از حداقل ايمنی محيط کار  ١۵تنها 
 برخوردارند

با صدور اطالعيه ای  بھداشت انیسازمان جھ 
ھشدار داده است که وضعيت بھداشت و شرايط 
. محيط کار کارگران دنيا بسيار دھشتناک است

وای « می گويند كه ضرب المثل معروفی است 
 .»که حتی نمرود ھم او را تکفير کند به حال آن

نھادی از سازمان ملل، بھداشت سازمان جھانی 
می دولت ھای يعنی سازمان ھمکاری تما

سرمايه داری عليه طبقه کارگر بين المللی است 
ط کار يو زمانی که حتی اين نھاد در باره شرا

بايد دانست كه آش آن  کارگران ھشدار می دھد
قدر شور شده كه صداي آشپز را نيز درآورده 

در اين اطالعيه آمده است که فقط بخش  .است
ی و خواه دولت ،ناچيزی از کارگران مراکز کار

خواه خصوصی، از کارخانه ھا گرفته تا 
مدارس و بيمارستان ھا و ساير بنگاه ھا از 
حداقل بھداشت و ايمنی محيط کار برخوردار 

اطالعيه می گويد که در غالب . ھستند
کشورھای جھان نه فقط سرمايه داران 
خصوصی ملزم به تأمين ھيچ ميزان امنيت جان 

که بلند يستتوده ھای کارگر در محيط کار ن
دولت ھا نيز ھيچ حساب و کتاب و قانونی برای 
. تضمين ھيچ سطح سالمتی کارگران ندارند

اضافه می کند که بھداشت سازمان جھانی 
ط زندگی و کار کارگران ساختمانی مھاجر يشرا

در کشورھای ازبکستان، تاجيکستان و بسياری 
ممالک ديگر عين بردگان محروم از ھر نوع 

رفتار سرمايه داران . نی استحق و حقوق انسا

با آن ھا رفتار برده داران گذشته تاريخ با 
اين کارگران بعد از ساعات . بردگان است

طوالنی کار شاق و طاقت فرسا با دستمزدی 
اقک ھای تبسيار ناچيز به صورت گروھی در ا

سيار بيتوته می کنند، از ھرگونه امکانات 
آن ھا تنھا  ھا تن از بھداشتی بی بھره ھستند و ده

اين در پايان اطالعيه . ی دارندييک دستشو
آمده است که با تشديد بحران جھانی  سازمان

ط کار جان اين يسرمايه خطر بدتر شدن شرا
  . کارگران را تھديد می کند

آنچه سازمان جھانی بھداشت در گزارش خود 
ً قطره بسيار ناچيزی از  نقل کرده است صرفا

ت که کارگران دنيا اقيانوس عظيم معضالتی اس
در . در محيط کار خويش با آن رو به رو ھستند

ی که کوه سود صاحبان سرمايه سقف فلک يدنيا
 ۶شکافد، ھر روز ده ھا ھزار کارگر در مي را 

ی ترين يگوشه جھان زير فشار فقدان ابتدا
امکانات ايمنی محيط کار جان خويش را از 

ھر روز ھزاران کارگر در . دست می دھند
 آتشگام استثمار شدن توسط سرمايه طعمه ھن

ھزاران کارگر در زير آوار . می شوند
دست و پا و . فروريخته معادن دفن می گردند

ساير اندام ده ھا ھزار کارگر در الی چرخ 
صدھا ھزار  .می شود خرد و خميرماشين ھا 

تن از فرزندان خانواده ھای کارگری بر اثر 
يم مرگ می نبود آب اشاميدنی بھداشتی تسل

صدھا ھزار تن ديگر از ھمين کودکان  .گردند

در دخمه ھای مرگ توليد سود برای سرمايه از 
محيط کار توده ھای . ھستی ساقط می شوند

. کارگر در غالب نقاط دنيا عين قتلگاه است
ھمچون ھمه نھادھای بھداشت سازمان جھانی 

سازمان  مانندبين المللی نظام سرمايه داری 
، يونيسف، حقوق بشر و غيره اين جھانی کار

گزارشات را تنطيم و منتشر می سازد تا وانمود 
کند که گويا نظام بردگی مزدی ھم نسبت به اين 

و برای بررسی اين !! فجايع حساسيت دارد
!! جنايت ھا دفتر و دستکی پيش بينی کرده است

گزارشات اين نھادھا تا امروز ھيچ گاه ھيچ 
ط کار يجود در شراگرھی از کوه معضالت مو
 آنچه می تواند گره. کارگران را باز نکرده است

گشای کار کارگران دنيا در اين گذر و ھمه 
عرصه ھای ديگر حيات اجتماعی آن ھا باشد 

ی و ضدسرمايه يفقط اعمال قدرت متحد شورا
تنھا از اين طريق است که می . داری آنان است

تا  كردتوان سرمايه داران و دولت را مجبور 
قطراتی از اقيانوس پرخروش اضافه ارزش 
ھای توليد شده را به بھداشت محيط کار و 
تضمين امنيت جان کارگران در ھنگام کار 

  .اختصاص دھند

  سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای : منبع 

  ٢٠٠٩اوت 

  

 گزارش ايلنا درباره بحران واحدهاي توليدي
صادی در جھان آغاز شده بود، رئيس دولت نھم در روزھايی كه بحران اقت

بينانه به مردم و فعاالن صنعت خبر  ديد و خوش ايران را گلستانی در آتش می
 . داد كه بحران بر اقتصاد ايران تاثيری نخواھد داشت می

. ای متداول در اقتصاد ايران تبديل شده است ورشكستگی امروز به واژه: ايلنا
بينی كرده بود  يركل خانه كارگر پيشگونه كه عليرضا محجوب، دب شايد ھمان

كه شاھد رويش واحدھای جديد توليدی در كشور باشيم بايد  بيش از آن ٨٨سال 
 . با مرگ واحدھای صنعتی اخت كنيم

نخستين بار اين اتاق بازرگانی ايران بود كه از وقوع سونامی در توليد كشور 
واحد صنعتی مورد  ١٨٣بنا به گزارش اين نھاد قدرتمند صنفی، از . خبر داد

كردند و  تحقيق اين اتاق، تمامی واحدھا با مشكل نقدينگی دست و پنجه نرم می
. ورزيدند درصد از ظرفيت خود مبادرت می ٥٠اكثريت به توليد با حداكثر 
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اتاق با اشاره به اين گزارش، خواستار اتخاذ تدابيری فوری شد تا واحدھای 
مدير اتاق در استان اصفھان، از سال  صنعتی از اين گرداب خالصی يابند و

 . ھای كارگری نام برد با نام سال بحران ٨٨

ھای  رسمی منتشره از سوی كارشناسان اقتصادی و مديران سال اخبار نيمه
واحد صنعتی  ١٤٠٠بيش از  ٨٧داد كه در سال  پيش كشورمان نيز نشان می

ه اين وضعيت توجھی ب كردند كه بی كشور با بحران دست و پنجه نرم می
اما تمام اين ھشدارھا سبب نشد تا . تر كند توانست اين بحران را عميق می

مديران ارشد كشور و در راس آن ھا محرابيان وزير جوان صنايع و معادن، 
كه تجربه كافی برای ھدايت كشتی دچار طوفان صنعت كشور نداشت، به خود 

و در جمع مديران از  ٨٧آيد و از ھمين رو بود كه در روزھای آخر سال 
 . وضعيت مناسب صنعت سخن گفت

رئيس دولت نھم در روزھايی . شد ھا به محرابيان خالصه نمی بينی اين خوش
كه بحران اقتصادی در جھان آغاز شده بود و كارشناسانی ھمچون رئيس وقت 

بينی نشده و گسترده اين بحران بر اقتصاد ايران  بانك مركزی از تبعات پيش
ديد و  وگوھای خبری خود ايران را گلستانی در آتش می ادند، در گفتد خبر می
داد كه بحران بر اقتصاد ايران  بينانه به مردم و فعاالن صنعت خبر می خوش

 . تاثيری نخواھد داشت

 گلستانی كه آتش گرفت 

باره آتش بحران را  مردان به يك با شروع سال جديد گلستان خودساخته دولت
تر را در خود كشاند و سپس  بحران ابتدا واحدھای كوچك. ددر اطراف خود دي

كم گلستان صنعت ايران  واحدھای بزرگ تر را درگير كرد، به طوری كه كم
 . رود كه تبديل به تلی از خاك شود آتش گرفت و می

ای برای كسب  ورشكستگی واحدھای صنعتی ھر چند كه در ابتدا به بھانه
شده بود، با شديدتر شدن كمبود منابع مالی اين منابع مالی از سوی دولت مبدل 

 . ناپذير دولت تبديل شد واحدھا به واقعيت جدايی

ھای گذشته به يكی از  بحران ورشكستگی واحدھای صنعتی و معدنی طی سال
ھای دولت تبديل شد و حتی بخشودگی معوقات اين واحدھا  ترين چالش اصلی

را جبران كند، به حدی كه ھم نيز نتوانست مشكل ورشكستگی اين واحدھا 
آمار واحدھای ورشكسته شده و ھم آمار كارگران بيكار در طی اين زمان به 

 . شدت افزايش يافته است

 آغاز سال با چاشنی تعديل 

روز از پايان تعطيالت نوروزی نگذشته بود كه اخراج كارگران در  ٤ھنوز 
مان نخستين گروه كارگران كارخانه سا. واحدھای مختلف توليدی آغاز شد

پس از كارگران سامان نوبت به كارگران مراكز مخابراتی سقز رسيد . بودند
پس از آن روند . تا طعم تلخ فقر را اين بار با چاشنی بيكاری مزمزه كنند

اخراج دامان كارگران واحدھای مختلفی از آذربايجان شرقی، كرمانشاه، 
تفال ساوه، كشت و صنعت  سازی اھواز، ايران ايران صدرای بوشھر، لوله

گر، پايا، ھوايار، روژن آزمون، زيبا ماندگار و صدھا كارگاه  شمال، توزين
 . ريز و درشت ديگر را گرفت

متاسفانه تب انتخابات كه در آن روزھا مسووالن را بيش از ھر موضوع 
اندركاران اجرايی  ديگری به خود مشغول كرده بود، مانع از اين شد كه دست

تر ايران  ھای بزرگ آيند و از ھمين رو دامنه اين بحران پای كارخانهبه خود 
 . را نيز گرفت

صنايعی كه روزگاری اشتغال ھزاران ايرانی را تضمين و به افتخاری برای 
مسووالن تبديل شده بودند، به تدريج پا جا پای بحران گذاشتند تا در نيمه دوم 

 . ايرانی چند برابر شود ، بيم و ھراس كارگران و كارفرمايان٨٨سال 

 بحران اقتصادی در آينه آمار بورس 

رنگ و بوی آتش موجود در 
توان در  گلستان ايران را می

نماگرھای بورس به وضوح 
سازمانی كه در . مشاھده كرد

دوران اصالحات متھم به 
رشد حبابی بود، امروز بيش 

دھد  از ھر روز گواھی می
كه وضعيت صنعت و توليد 

 . چگونه استدر ايران 

اكريل اصفھان، پتروشيمی  چين، پلی  سازی مشھد، كشت و صنعت چين كارتن
شيراز، مھندسی تكنوتار، تجھيز نيروی زنگان، نورد و لوله اھواز، حتی 

كش، پارس الكتريك، چين چين، ايران  ساز ايران، توليد سموم علف كمباين
نما، ايران خودرو،  ھانمرينوس، آذرآب، الستيك البرز، الستيك دنا، پيام، ج

ھا شركت كوچك و  صدرا، آرتاويل تاير، آزمايش، ايران پويا، ساسان و ده
كنند و طبق اطالعات رسمی  بزرگ ديگر با بحران مالی دست و پنجه نرم می

ده قرار دارند كه نماد معامالتی آن  ھای زيان سازمان بورس در زمره شركت
 . ر آستانه اخراج از بورس ھستندھا متوقف شده است و برخی از آن ھا د

 افتند  ھای ايرانی از پا می غول

ھای  ملی سرب و روی نخستين غول صنعت ايران بود كه دامنه بحران
پس از سرب و روی ايران، نوبت به كارخانه . گير آن شد اقتصادی گريبان

دليل مسايل مالی اخراج  كارگر خود را به ١٥٠تراكتورسازی تبريز رسيد كه 
ً با مساعدتكن ھای كميته كارگری استانداری اين مشكل حل  د، ھر چند نھايتا
كشت صنعت شمال، ديگر واحد عظيم صنعتی بود كه دستخوش بحران . شد

سازی اھواز و ايران صدرای  لوله. ھا كارگر خود را تعديل كرد شد و ده
، ھای بزرگی بودند كه دست به تعديل نيرو زدند بوشھر نيز از ديگر شركت

اما شوك بزرگ بر اقتصاد ايران، اخباری مبنی بر احتمال تعطيلی ايرالكو، 
كارخانه بزرگ آلومينيوم سازی ايران و نيز بروز شايعاتی مبنی بر 

ھر چند ورشكستگی و تعديل نيرو از سوی . ورشكستگی ايران خودرو بود
و  ايران خودرو پذيرفته نشد اما مديرعامل ايرالكو از احتمال ورشكستگی

ھزار  ٢تعطيلی ايرالكو خبر داد و افزود كه اگر مسووالن به خود نيايند 
 . كارگر به جمع بيكاران كشور افزوده خواھد شد

 شركت بزرگ ايران در بحران  ٢١٣

طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی  براساس فھرستی که به
 ٢١٣، ظاھراً و سازمان بورس به شورای پول و اعتبار ارايه شده است

ھا  ای از اين شرکت اند و بخش عمده شرکت بزرگ کشور دچار بحران شده
دھی،  درپی يا از بورس اخراج شده و يا به خاطر زيان دھی پی خاطر زيان به

بر اين اساس، ترتيب . اند تر بورس تبعيد شده از تابلو اول به تابلوھای پايين
اند،  رکت از بورس اخراج شدهش ٧٠شرکت ياد شده بدين قرار است که  ٢١٣
دھی قابل توجه و آماده اخراج به تابلوھای  شرکت ديگر در مرز زيان ٥٠
شان در  شرکت نيز متعلق به دولت ھستند که زيان عملياتی ٩٣تر و  پايين

بودجه گنجانيده شده، اما با اين وجود باز ھم اميدی به بھبود وضعيت خود 
 . ندارند

دھد برندھا و  بورس و وزارت اقتصاد نشان می نگاھی به فھرست اعالمی
ھای معروفی در شرايط حال حاضر اقتصاد ايران با بحران مواجه  شرکت
يکی از آن ھاست که ارزش سھام ) توليدکننده لوازم خانگی(آزمايش . اند شده
 . تومان رسيده است ٤٠اش اکنون به  تومانی ٢٠٠
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يك ماه و نيم پيش در گزارشی  در ھمين حال انجمن مديران صنايع نيز حدود
استان خراسان رضوی  ٢واحد توليدی فقط در  ٩٧رسمی مدعی شده است که 

اين . اند و فارس و دو شھر ساوه و مراغه در مرز ورشکستگی قرار گرفته
ھا بارھا تقاضای خود را به دولت و سيستم بانکی برای دريافت وام يا  شرکت

ھا اميد چندانی به سوددھی  ان اين شرکتاند، اما سھامدار کمک اعالم کرده
مجدد آن ھا ندارند، چرا که شرايط عمومی اقتصاد کشور که تحت تأثير 

ويژه واردات کاالھای چينی قرار دارد، حتی در صورت  واردات ارزان و به
ھا امکان فروش خوب و سوددھی را از آنان  توليد مجدد کاال توسط اين شرکت

 . سلب کرده است

 آغاز شد  ٨٧سال  ركود از

البته سال گذشته كارشناسان اقتصادی بارھا با گوشزد كردن بحران اقتصادی 
زده  كه در حال ورود به كشور بود نسبت به افزايش واحدھای توليدی بحران

ھشدار دادند و از دولت خواسته بودند تا با راھكارھای ويژه اقتصادی به كمك 
لت به اين ھشدارھا موجب شد تا در سال توجھی دو اين واحدھا بشتابد اما كم

 . جاری شاھد رسيدن آمار ورشكستگی به واحدھای صنعتی بزرگ باشيم

زمان با تشديد بحران اقتصادی جھان شدت بيشتری يافت  اين ھشدارھا البته ھم
و از دايره انتقادات كارشناسی خارج از دولت به داخل دولت كشيده شد، به 

ماھه اول سال  ٩انک مرکزی و بر اساس آمارھای ای كه طبق گزارش ب گونه
اقتصاد ايران در سال گذشته به سمت رکود رفته است و طبق نماگرھای  ٨٧

 ٦آمار اقتصادی مربوط به بانک مرکزی، تأسيس واحدھای جديد صنعتی در 
 ٢١برداری از واحدھای فوق، حدود  درصد و بھره ٤٠، حدود ٨٧ماھه اول 

دھد و اين در حالی  ، کاھش را نشان می٨٦به سال درصد نسبت به مدت مشا
ماھه منتھی به آذر ماه سال  ٩است که اقتصاد ايران مطابق ھمين گزارش، در 

ميليارد دالر نفتی را دريافت داشته است و در ھمين مدت  ٧٢گذشته بيش از 
 . خود تزريق كرده است ميليارد دالر صادرات غيرنفتی را به ١٤

 كارگر  ٢٤٠٠با بيكاری واحد  ٥٠٠تعطيلی 

ترين  ھای ديگر بانک مرکزی در حوزه ملکی، از مھم از سوی ديگر، گزارش
حاکی است که در سال گذشته، ) ساخت و ساز(ھای توليدی کشور  حوزه

درصد نسبت به  ٣٣ھای ساختمانی در کشور کاھشی معادل  صدور پروانه
د بسيار باال در اين شاخص بيانگر رکو. سال گذشته را تجربه کرده است

بسياری از واحدھای توليدی وابسته به صنعت ساختمانی است که بطور 
ھا به طور  ھای خدماتی و ساير حوزه سيستماتيک و سازمانی، بر ساير بخش

غيرمستقيم تاثير منفی خواھد گذاشت، به طوری که طبق آمارھای غيررسمی، 
ھزار نفر کارگر،  ٢٤٠واحد توليدی با بيش از  ٥٠٠در سال گذشته بيش از 

 . تعطيل شده است

دھد که کشور از نيمه دوم سال گذشته به  ھای کالن اقتصادی نشان می شاخص
ھا برای تأسيس واحدھای  گذاری سرعت به سمت رکود رفته است و سرمايه

نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ٨٧جديد صنعتی در شش ماھه نخست سال 
که با توجه به شرايط اقتصادی  صورتیدرصد کاھش يافته است؛ در  ٧/١٧

ھای تکنولوژی و امکانات صنعتی جھانی، حداقل  دنيا و رکود شديد قيمت
 . العاده مھيا و ارزان است ھای صنعتی، فوق گذاری شرايط داخلی برای سرمايه

گذاری  ھزار جواز صنعتی با سرمايه ١٧ماھه نخست سال گذشته حدود  ٦در 
 ٣٠شده است که به لحاظ تعداد جواز صادر شده ميليارد دالر صادر  ٥٨٠

 ٣ھمچنين در اين مدت حدود . ، کاھش داشته است٨٦درصد نسبت به سال 
برداری رسيده است که نسبت به شش ماھه  ھزار پروانه صنعتی به بھره

 . دھد درصد کاھش نشان می ١٧، ٨٦نخست سال 

بسيار باال در آمارھای فوق نشان از صعود رکود اقتصادی کشور با شيب 
جايی که اطالعات و اخبار آشکار  ھای اقتصادی است و تا آن تمامی حوزه

رفت از اين  دھد، ظاھراً دولت برنامه مشخص و مدونی برای برون نشان می
رسد که مديران و متوليان اقتصادی  معضل در دست ندارد و به نظر می

ای  وان مسألهعن کشور، چه دولتی و چه خصوصی، نيز موضوع فوق را به
 . اند خود قرار نداده ٨٨دار و حساس در دستور کار سال  اولويت

دنبال تزريق درآمدھای  شدت تمام به رسد که دولت به از سوی ديگر خبر می
صورت نقدی به جامعه است و در يک نگاه کامال سطحی و  نفتی کشور به

با يارانه نقدی ھای موجود رکود و بيکاری را  کند که خالء ابتدايی تالش می
صورت مسکن و موقتی، تب احتمالی مشکالت اقتصادی  حل و فصل کند و به

صورت موردی، اقدامی دست و پا  ھای بحرانی، به را پايين آورده، يا در نقطه
کند، بدون اين که طرحی درازمدت، کارشناسی و سيستماتيک را دنبال كند و 

  .رھای نفتیاين يعنی بحران اقتصادی، در ميان انبوه دال

 ٨٨مرداد  ٢٥
 

 مطالبات ما آزادی و رفاه است
ھا نفر از مردم  بعد از تقلب بزرگ در انتخابات رئيس جمھوری، ميليون

كه در اين كشور اعتراض به  ھا آمدند و عليرغم اين معترض به خيابان
ترين جرم و گناه است، با صدای رسا مسئولين بلند  حكومت و دولت بزرگ

تقلب در انتخابات بھانه ای شد تا آتش . ا مورد حمله قرار دادندپايه حكومتی ر
فشان اعتراضات مردم فوران كند و عليه استبداد، فالكت و بی حقوقی خود 

 مطالبه ميليون" زندانی سياسی آزاد بايد گردد " ھم اكنو ن شعار . فرياد بزنند
 ٣٠د از گذشت ھا نفر است و می رود تا در ادامه، ساير مطالبات مردم كه بع

  .ھنوز بر زمين مانده و جواب نگرفته است، مطرح شود ۵٧سال از انقالب 

در طی اين مبارزات ھمه ما بارھا شنيده ايم كه مردم منتظرند تا كارگران 
ھای كليدی اقتصاد مانند صنعت نفت، فوالد، ذوب آھن، خودرو سازی  بخش

ز جوانان، زنان و شركت البته بسياری ا. به صحنه بيايند... ھا، مخابرات 
كنندگان در تظاھرات از طبقه بزرگ كارگرانند و ھستند كارگرانی كه در اين 

تا اينجا، حضور . تظاھرات تير خورده اند، مضروب شده و دستگير شده اند
اما مردم، خواھان . كارگران در اين مبارزات به صورت انفرادی بوده است

نقش كارگران آن ھم به . ھا ھستند نحضور قدرتمند كارگران و اعتصابات آ
صورت متشكل در صورتی كه اين مبارزات ادامه يابد پر رنگ تر خواھد 

حضور متشكل كارگران البته با مطالبات روشن و واضح، ھم شرط . شد
ه بيراھه پيشروی اين مبارزات و ھم مانع از ھدر رفتن جانفشانی مردم و ب

 . رفتن اين مبارزات است

ال است كه ما مردم ايران برای مقابله با ھجوم به سطح معيشت س ٣٠بيش از 
و آزادی خود در دو بخش خاص ھر محل كار و زندگی و بخش عمومی كه 

ھاست  مطالبات انسانی ما سال. ھمگانی و سراسری است، مبارزه كرده ايم
كه در مبارزات كارگران، زنان، معلمان، پرستاران، دانشجويان و ساير اقشار 

اكنون كه اين اعتراضات وارد مرحله ای جديد با . يده بيان شده استستمد
ما كاركنان ايران خودرو نيز به عنوان بخشی از  ،وسعت ميليونی شده است

 ،مردم وظيفه خود می دانيم تا اين مطالبات عمومی را ھمه جا اعالم كنيم
كميل مردم تصحيح و ت ھای ديگر مطالباتی كه در ادامه مبارزه، توسط بخش

 . خواھد شد
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برخورداری ھمه افراد جامعه بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی  .١
پيمايی، تجمع و  عقيده، بيان، نشريات، اعتصاب، تحصن، راه

 جاد ھرگونه تشكل بدون كسب مجوز آزادی اي
آزادی زندانيان سياسی، ممنوعيت ھر گونه شكنجه جسمی و  .٢

عتراف با تھديد و تطميع روانی، ممنوعيت و بی اعتباری گرفتن ا
  و تفتيش عقايد 

برابری زنان با مردان در قوانين كيفری، قانون كار، قوانين  .٣
 سرپرستی كودكان و ديگر قوانين  مربوط به ازدواج، طالق،

عدم دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، نوع پوشش، روابط زنان  .٤
  و مردان و دختران و پسران

تخصيص : امكانات رفاھی مناسب از طريق  تامين مسكن با تمام .٥
و بودجه ويژه برای احداث واحدھای مسكونی جديد در ھر سال 

 ھای تحت مالكيت دولت به مردم  در اختيار گذاشتن سريع ساختمان
ھر چه بيشتر سطح زندگی  تعيين حداقل دستمزد بر اساس ارتقای .٦

 و رفاه 
ده به كار، برابر با آخرين پرداخت بيمه بيكاری به تمام افراد آما .٧

 فتی تا به دست آوردن كار مناسب دستمزد دريا
لغو ھرگونه قرارداد استخدام موقت، پرداخت سريع حقوق معوقه،  .٨

 ر سازی كارگران ايرانی و مھاجر توقف اخراج و بيكا
برخورداری ھمه افراد جامعه از حقوق مكفی بازنشستگی و از  .٩

 افتادگی كار

 معاينات منظم و اجباری رايگان دارو، درمان،  بھداشت، .١٠
زش عالی، حداقل تا سطح رايگان شدن آموزش و پرورش و آمو .١١

 ليسانس 
استفاده رايگان از سرويس اياب و ذھاب محل كار، شبكه  .١٢

 اتوبوسرانی شھری و مترو 
 سال  ١٨لغو كار افراد زير  .١٣
با دستمزد كارگران  برابرپرداخت دستمزد به زنان خانه دار  .١٤

 شاغل 
تامين امكانات رايگان مانند شيرخوارگاه، مھد كودك، غذاخوری،  .١٥

 در محل ھای كار و سكونت ... ی شوي خشك
 سال  ١٨يت ھر گونه ازدواج زير ممنوع .١٦
ايجاد امكانات شھری مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه،  .١٧

 وستاھا كی، فرھنگی، ورزشی در رمراكز پزش
نگھداری و مراقبت از معلوالن و سالمندان و ايجاد تسھيالت ويژه  .١٨

 ھا به طور رايگان  برای آن
لغو دادگاه ھای ويژه، علنی بودن محاكمات با حضور ھيئت  .١٩

 واه، رايگان بودن امور دادرسی منصفه، انتخاب وكيل دلخ
  لغو مجازات اعدام  .٢٠

 ١٣٨٨ تير –كاركنان ايران خودرو 

 

 ايزهاوتو روسی کنسرن خودروسازی ازارگر هزار ک ٥اخراج 
سرمايه به رغم ادعاھای  بحران اقتصادی

که بلمھار نشده است  دولتمردان غربی نه فقط
در  بيکارسازی ھا. تازدبه پيش می  ھمچنان

صنايع و  سير صعودی دارد ھمه عرصه ھا
نيز که حوزه نخست تاخت و تاز  خودروسازی
از توده  با بيشترين شتاب ھمچنانبحران بود 
اخراج ھای قربانی می گيرد و  ھای کارگر

را در ھمه جا از  چند ھزار چند ھزار گسترده
يای جنوب شرقی تا تا اروپا و از آس آمريکا
چند روز پيش از  .عملی می کند روسيه

کمپانی بزرگ در دو بيکارسازی ھای وسيع 
خبر  GAZو  VAZ روسی خودروسازی

دو کنسرن مذکور  اخبار اخراج ھای. داديم
اخراج خبر  رسانه ھا است که ھنوز مورد بحث

 .نيز از راه می رسد Izhavto کنسرنکارگران 
که توليد خودرو  ،بزرگ صنعتین اين کنسر

 Kia کيا موتورز معروف برای شرکت ھای

Motorsکرۀ جنوبی و AvtoVAZ)(Lada 
م امروزحکھمين را به عھده دارد، روسيه 

اخراج بيش از نيمی از کارگران خود را صادر 
از سوی بر اساس خبر منتشره . ه استکرد

 RIA-Novost روس معروف آژانس خبری
ھا را  اين بيکارسازیدليل  سرمايه داران
و  ٥٦کاھش اتومبيل در روسيه، وخامت بازار 

ئن ھای ژو در ماه توليداتدر صدی فروش  ٥٨
 پيشمشابه سال  ه ھایو ژوئيه در قياس با دور
و مشکالت  بدھی دالر و باالخره صدھا ميليون

سرمايه داران روسی . کرده اند اعالممالی ديگر 
تمامی ھمتايان طبقاتی خود در سراسر مانند 

جھان و آنچنان که سرشت سرمايه و نظام 
سرمايه داری است بسيار صريح تأکيد کرده اند 

نجات  تنھا راه ن انبوه کارگرانکه قربانی ساخت
فلسفه کل آن ھا می گويند که . استسرمايه 

 توده ھای کارگر توليدھستی و زنده بودن 

برای سرمايه داران است و بر اضافی ارزش 
ود در ھر کجا که به حضور و وج ھمين اساس

آنان در توليد سود نياز نباشد پروانه حيات آن ھا 
صاحبان خصوصی و دولتی . دی شوباطل م نيز

ن راستا اعالم داشته اند که ھميايزھاوتو در 
کارگر را  ۵٠٠٠صاحبان واز و گاز  ھمچون

 SOKگروه صنعتی . اخراج خواھند کرد
 کارگر را استثمار ٥٣٣٠که  Izhavtoصاحب 
 سعی داشت در سال گذشته شرکت را به می کند
، Ladaمعروف به الدا  Avtovaz مؤسسه
 ،ترين تراست خودروسازی روسی بزرگ

  .اين کار انجام نگرفت ولیبفروشد 

روزنامۀ تلگراف ھلند، سايت خبری : منبع
  nieuws.beبلژيک 

 ٢٠٠٩اوت 

 

 SAS نفر از کارکنان هواپيمايی اسکانديناوی ١٥٠٠اخراج 
 SASشرکت ھواپيمايی اسکانديناوی ساس 

ميليون  ٢٧٦تصميم به صرفه جويی و پس انداز 
ی در منطق صرفه جوي. تاسدالر گرفته 

کارگران، کاھش دستمزدھا اخراج  جزسرمايه 
آن ھا معنای ديگری معيشت  و تنزل سطح

ھم اعالم  SASسرمايه داران صاحب  .ندارد
کارگر را  ١٥٠٠تا  ١٠٠٠ کرده اند که اوالً 

ً دستمزدھا و حقوق . اخراج خواھند کرد ثانيا
کاھش % ٢٠تا  ١٠بازنشستگی کارگران را 

تن  ٣٠٠٠در ماه فوريه نيز  SAS .خواھند داد

شرکت  .دکرده بواز کارکنان خود را اخراج 
ی اسکانديناوی در مالکيت سرمايه ھواپيماي

ت ھای سوئد، دانمارک داران خصوصی و دول
رئيس  Mats Jansson .قرار داردو نروژ 
با وقاحت خاصی که ذاتی ھر SAS تراست
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صاحب سرمايه است و با حق به جانبی وقيحانه 
 :می گويدمی خيزد  ای که از سرشت سرمايه بر

له اساسی حفظ حيات شرکت و سودآوری مسئ
 ٢٠٠٩اوت                         .سرمايه ھا است

 

 ١٩٩٥ پس از باالترين سطح بيکاری در کشور بريتانيا
بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار 

 ماه ژوئن ، شمار بيکاران ONSرسمی بريتانيا 
نفر رسيد که  ٢ ٤٣٥در اين کشور به  امسال

در . استتا کنون  ٩٥رقم از سال  باالترين

ھزار  ٢٢٠فاصلۀ سه ماه تا اواخر ماه ژوئن 
بيکار ديگر به جمعيت بيکاران اضافه شده 

ده گزارش شدر صد  ٨/٧نرخ بيکاری . است
در سه ماھۀ اول سال جاری  اين رقم. است

 ٤/٥ قبل و در زمان مشابه سالدر صد ١/٧
  ٢٠٠٩اوت                              .ه استبود

 

 ران نفتکارگ لزوم هشياری
قدرت سياسی سرمايه در روزھای  جناح مسلط

دست به اجرای پاره ای پيش از انتخابات 
 ۴دولت احمدی نژاد که در طول . ترفندھا زد

جنايات را عليه توده ھای  سال فاجعه بارترين
 ۴رگر اعمال کرده بود، دولتی که در اين کا

سال به طور مستقيم از درون بنگاه ھا، تراست 
د ھای عظيم تحت مالکيتش دستمزھا و نھاد

مصادره  ماه ۶ماه  ۶ناچيز توده ھای کارگر را 
می کرده است، دولتی که با حمايت بی ھيچ حد 

پليسی و نظامی خود از سرمايه داران به  و مرز
آن ھا اجازه می داد که ماه ھا و سال ھا بھای 
نيروی کار کارگران را مصادره کنند، دولتی که 

ارگر را به توده ھای عظيم ک ھا اين راهاز ھمه 
، آری ھمين تيغ تيز گرسنگی تسليم کرده است

دولت در يک ماه مانده به روز برگزاری 
انتخابات رئيس جمھوری ناگھان کارگرپناه 

و در موارد معدودی به صورت بسيار  !!شد
حساب شده و ترفندبازانه دست به پرداخت 

 پرداخت حقوق و. برخی مطالبات کارگران زد
کت نفت از جمله اين مزايای کارگران شر

احمدی نژاد از اين گذر می  .ترفندھا بود
خواست کارگران را به پای صندوق ھای رأی 

 ه برایسرمايه بکشاند، آن ھا را وادار کند ک

او را  مرارحاکميت نظام بردگی مزدیاست
بعدھا معلوم شد که اين کار يا اين . انتخاب کنند

مافيای مسلط قدرت نوع ترفندبازی مشکل 
سياسی را حل نکرده است و به ھمين دليل 
حادثه تقلب در انتخابات و کل سيل اعتراضات 
. و خيزش ھای توده ای بعدی به وقوع پيوست 

ھزاران بار بيشتر اينک احمدی نژاد و دولت او 
ضالت بقای حکومت از سابق در لجن زار مع

و درست بر ھمين اساس  خود فرو رفته است
ھم احساس می کند که بايد به سياست فريب باز 

و دغل و توطئه برای جلب توھم کارگران ادامه 
در ھمين راستا گويا دستور داده است که . دھد

ت اين ماه نيز به حقوق و مزايای کارگران نف
دولت سرمايه اين کار را به . دموقع پرداخت شو

انجام می دھد، ويژه در رابطه با کارگران نفت 
گونه اعتصاب و اعتراض در اين  ھر زيرا

بخش را خطری مھم برای روند بازتوليد کل 
آنچه در اينجا بسيار اساسی . سرمايه ھا می داند

و جدی است چگونگی برخوردی است که 
دولت احمدی کارگران نفت با ترفندبازی ھای 

نژاد يا کل باندھا و جناح ھای ديگر حاکميت 
برخی از در  گراننفت. سرمايه خواھند داشت

معين تاريخ سرمايه داری ايران  دوره ھای

ھمه بخش ھای ديگر طبقه کارگر نقش  ھمچون
 .ده انددر عرصه مبارزات سياسی ايفا کر جدی

سپارد که نقش فعال يا اما کارگر نفت بايد به ياد ب
در ھيچ  تر وی به رغم ھمه اھميتش حتی فعال

تقويت صف مستقل دوره و ھيچ کجا در راستای 
. است رزه طبقاتی ضدسرمايه داری او نبودهمبا

حمايت از سياست ھا و برنامه ريزی ھا و 
ل اھداف يک بخش طبقه سرمايه دار در مقاب

است که  بخش يا بخش ھای ديگر برگ سياھی
در کارنامه جنبش کارگری ايران کالً و 

که  اين. کارگران نفت به طور خاص ثبت است
ضعيت کارگران نفت در شرايط کنونی و و

اما  .وم نيستمعل ھنوز حاضر چه خواھند کرد
طبقه کارگر  ضدسرمايه داری بشانتظار جن

ھر نوع ترفند اين کارگران ايران آن است که 
ھر بخش از دولتمردان سرمايه اعم از درون و 

ھای رنگارنگ ن ويبيرون حاکميت و اپوزيس
د و در کارزار نراست و چپ را خنثی ساز

ه شان نقشی مھم و توده ھای طبق سراسری
   .دنکن کارساز ايفا

  ندانيوز: منبع

  ٨٨مرداد  ٢۴
  

 در ترم اول امسال تعطيل دانشگاه ها احتمال
 ه اندحکومتی افشا کردرسمی برخی از منابع 

طرحی را  »شورای عالی انقالب فرھنگی«  که
برای تعطيل مراکز آموزش عالی و دانشگاه 

ر ترم ھای کشور يا حداقل دانشگاه تھران د
. داده استئيزی امسل در دستور کار خود قرارپا

ھدف از اجرای اين طرح جلوگيری از گشايش 
نظام سرمايه وسيع کارزار عليه يک ميدان 

بر اساس . است جمھوری اسالمیداری 
اطالعات تا کنونی عمال سرمايه قصد دارند 

نزای دستاويز انجام اين ترفند را شيوع آنفلو
ولت سرمايه داری ايران در د. ندخوکی اعالم کن

حظه استثمار ھمه چيز، در تشديد لحظه به ل
کارگران، در پامال کردن ھر نوع حق و حقوق 

معيشت  توده ھای کارگر، در سالخیی ابتداي
ار آنان، در اعمال قھر و سرکوب و کشت

سبعانه از اھرم تجاوز  معترضان، در استفاده
می جنسی عليه زنان و مردان معترض و در تما
ھمه  زمينه ھای ديگر اعمال بربريت دست

اين دولت در  .ھمتايان را از پشت بسته است
فريبی و  پشت سر نھادن تمامی مرزھای عوام

مطرح . ھمين کار را کرده استی ھم دروغگوي
دن بھانه آنفلونزای خوکی برای بستن کر

جزئی از ھمين دروغ  دانشگاه ھا نيزاحتمالی 
   .است بافی ھا

  ندانيوز: منبع

 ٨٨مرداد  ٢٤
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 کنند زندانيان سياسی اعتصاب می
که ند ه اشماری از زندانيان سياسی اعالم کرد

و نيز  در صورت عدم رسيدگی به وضعيت شان
در اعتراض به شکنجه ھا و فشارھای کشنده 

روز  ، ازجسمی و روحی برای اعتراف گيری
 .خواھند زد دست به اعتصاب غذا اين ھفته شنبه

شدگان حوادث بعد از دستگيرنفر از  ٣٠از بيش 
 انتخابات که در زندان اوين به سر می برند

ز که اعتصاب غذای خويش را ا ده اندتأکيد کر
خبرنامه  .عصر روز شنبه آغاز خواھند کرد

توسط  موضوعاين می گويد که اميرکبير 

عالءالدين بروجردی دبير اطالع زندانيان به 
   .است رسيده کميسيون امنيت ملی مجلس

  ندانيوز : منبع

 ٨٨مرداد  ٢۴
 

 تشديد بحران، ورشکستگی وسيع صنايع و طغيان موج بيکاری
کارخانه ھا يکی پس از ديگری تعطيل می 
شوند، بحران تا اعماق وجود سرمايه پيش رفته 
. است و ھر روز از روز پيش شديدتر می شود

کارخانه بر شمار  ١۵٠ماه  ٢در طول ھمين 
صنعتی تعطيل شده پيشين اضافه شده واحدھای 

است و کارگران آن ھا به خيل کارگران بيکار 
ما از ماه ھا قبل در تحليل ھا، . پيوسته اند

گزارش ھا و خبرھا تأکيد کرديم که چند ماھی 
موج بحران جھانی سرمايه  طول می کشد تا

ساختار بازتوليد سرمايه داری ايران را در کام 
چند ماه سپری شده است و اين . خود غرق سازد

اينک می بينيم که کارخانه ھا يکی پس از 

ديگری ورشکستگی خود را اعالم می کنند و 
امروز نيز . کارگران خود را بيکار می سازند

خبر تعطيل دو کارخانه مھم در اراک يعنی 
سرعت وقوع . ماشين سازی و آذرآب تأييد شد

ورشکستگی ھا در حدی است که نھادھای 
سرمايه از سرمايه داران می خواھند تا  دولتی

اخبار تعطيل کارخانه ھايشان را به صورت 
برنامه ريزی شده و در فواصل زمانی حساب 

ھدف از اين . شده به اطالع کارگران برسانند
کار کنترل اعتراض کارگران اخراجی و 
. جلوگيری از ھمزمانی اين اعتراض ھا است

سترده تعميق مستمر بحران و اوج گيری گ

جنبش اعتراضی توده ھای کارگر از فشار 
ساله بی حقوقی ھا، ستمکشی ھا و  ٣٠کشنده 

شدت استثمار دولت سرمايه داری را بيش از 
پيش به وحشت انداخته است، آن گونه که برای 
مقابله با خطر طغيان مبارزات کارگران به ھر 

در برخی از . ترفند و جنايتی دست می زند
ايه داران کارگران رسمی کارخانه ھا، سرم

را مجبور می کنند  دارای سوابق طوالنی کار
   .که پيش از موعد بازنشسته شوند

  ندانيوز: منبع

  ٨٨مرداد  ٢٣
  

 تحصن کارگران در کارخانه نيشکر هفت تپه
کارگران نيشکر ھفت تپه در اعتراض به تشديد 
استثمار، بدتر شدن شرايط کار و وخامت بيش 

يشتی خويش دست به از حد وضعيت مع
و در محيط کارخانه به تحصن  اعتراض زده

کارگران مطالبات خود را به شرح . نشسته اند
  : زير اعالم کرده اند 

اجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل و  -١
  افزايش دستمزدھا 

پرداخت حقوق اضافه کاری آن ھا و عقب  - ٢
نشينی سرمايه داران از قطع اين بخش 

 دستمزدھا
اوقات ورود و خروج بايد به گونه ای  ثبت - ٣

باشد که کليه روزھای کار و تمامی روزھای 
تعطيل مستقل از اين که کار ھست يا نيست جزء 

  . ساعات کار کارگران محسوب شود

اين . جلوگيری از اخراج کارگران موقت - ٤
رسمی شوند اما اکنون به ه که کارگران قرار بود

اخراج شده  به عوامل سرمايه محکومدستور 
 . اند

  کانون مدافعان حقوق کارگر : منبع

  ٨٨مرداد  ٢٣
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
ده  اق مرگ و نيستی ران در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

تيم سوی جامعه، ابقه ھس ان . 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
داری بر کارگران  اين جنگ راخوِد سرمايه. ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست
  .يه تبديل شودھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرما

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
ار د جستعلت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک ا باي ين ج ه اگر . گری را در ھم پيداست ک

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

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

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

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

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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

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

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

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .زنان ممنوع شود ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک -  
  . 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  -  
ی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شو -  

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

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

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
  



ه  ه ر ک ایر ک ی  ایھما ی  ی  ھما ل کار جاد  یا ل کار جاد    ا

 
١٤ 

  ١٣٨٨ مرداد ٣٠جمعه     ٦٨شمارٔه مسلسل   ٢١سال 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  
برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 

در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 
توانيد در ھمين  امٔه اشتراک نيستيد، میصورتی که مايل به اد

  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


