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 طبقه سرمايه دار و دولت آن اوج گيری جنبش کارگری و وحشت 
در سايت الف » محسن مھديان«در گفتار روز پيشين به نکاتی از نوشته 

متعلق به يکی از بخش ھای جناح راست دولت سرمايه داری اشاره کرديم و 
يادآور شديم که سرمايه داران و دولت آن ھا چگونه از ھمين حاال خطر 

سرمايه داری جنبش کارگری را احساس کرده اند و با ترس و  انفجار ضد
نوشته . لرز نشانه ھای وقوع اين انفجار بزرگ را به يکديگر نشان می دھند

مقاله مندرج در سايت وابسته به احمد توکلی . حاضر دنباله ھمان بحث است
جمعبست مخاطراتی است که طبقه سرمايه دار و جناح ھای سياسی رقيب 

واقعيت اين است که . حاشيه حاکميت سرمايه در برابر خود می بينند درون و
تشديد ھر چه عميق تر مجادالت ميان اين جناح ھا از مشاھده ھمين مخاطرات 

برای . و چگونگی ارزيابی و تالش برای غلبه بر آن ھا کامالً متأثر بوده است
و آگاھانه تر ما کارگران بسيار مھم است که اين مسائل را ھر چه دقيق تر 

متشکل و  کندوکاو کنيم و شناخت درست طبقاتی آن ھا را چراغ راه مبارزه
  . کارآمد خود عليه دولت سرمايه و کل نظام بردگی مزدی سازيم

نويسنده سايت الف از وضعيت اقتصادی کنونی سرمايه داری ايران سخن می 
ه ھای تعطيل کارخانه در سال گذشته، شمار زياد کارخان ۶٠٠تعطيل . گويد

در امسال و خطر گسترش ورشکستگی بنگاه ھا و مراکز کار در ماه ھای 
ھشدارھای مکرر اقتصاددانان و از جمله ھشدار . آينده را يادآورمی شود

بسيار جدی فعاالن بخش خصوصی به دولت پيرامون ريسک جدی و قريب 
محسن  .الوقوع از بين رفتن امنيت سودآوری سرمايه ھا را بازگو می کند

مھديان توضيح می دھد که اوضاع چنان بحرانی است و بحران تا آن جا پيش 
سرمايه دار خارجی دعوت شده از سوی دانشگاه صنعتی  ٣٣رفته است که 

شريف ھيچ رغبتی برای حضور در ھمايش رياضی اين دانشگاه از خويش 
يار زيادی او اضافه می کند که حجم نقدينگی ھا با سرعت بس. نشان نداده اند

کاھش يافته است، در حالی که نرخ انباشت سرمايه در حوزه  %٢٧بيش از 
. ھای مختلف صنعت و تجارت و ساير بخش ھا نيز به شدت افت کرده است

درصدی قدرت خريد در جامعه را مورد تأکيد قرارمی  ۵٢او کاھش ساالنه 
سرمايه ھا  بر ھشدار جدی اتاق بازرگانی به وخامت شرايط بازتوليد. دھد

انفجار موج بيکاری و نرخ جھشی مستمر آن، بازدھی منفی . انگشت می نھد
درصد واحدھای توليد  ۵٠درصدی بورس در صنعت فوالد، زيان دھی  ۴۴

 ۴٢درصد ديگر اين قلمرو صنعتی، کاھش  ۵٠شکر، توقف توليد در 
 درصدی مبادالت بانکی، بی سابقه بودن نکول چک ھا و اوراق بانکی زير

شرکت بزرگ  ١۵٠فشار وخامت اوضاع اقتصادی، سقوط سريع بھای سھام 
درصد ظرفيت توليد کارخانه ھای توليد کننده لوازم  ۶٠صنعتی، تعطيل 

درصدی انباشت سرمايه در حوزه ساختمان، تراکم بدھی  ۶٠خانگی، کاھش 
ھزار ميليارد تومان، ھمه و ھمه را در کنار  ۵۶ھای بانکی به ميزان 

  . ديگر نظام سرمايه داری حاکم فھرست می کند معضالت

به ھمه اين نکات نظر می اندازد و سپس انگشت اشاره خود را به  نويسنده
سوی جنبش کارگری، به دنيای جنگ و ستيز درون مراکز کار، به خيزش 

از آنچه . ھای گسترده کارگران و به آستانه قيام توده ھای کارگر دراز می کند
و نساجی بوکان و کشت و صنعت ھفت تپه و ايران خودرو و  در الستيک دنا

الستيک البرز و پرريس و بسياری جاھای ديگر جھنم سرمايه داری ايران 
از وضعيت اقتصادی به چشم انداز . جريان دارد تکه ھايی را بازگو می کند

کارگران در آينده گذر می نمايد و در ھمين راستا  مبارزات غيرقابل مھار
ماحصل کالم او . ھايی جدی را با مخاطبان خود در ميان می گذاردپرسش 

اين است که شيرازه اقتصاد سرمايه داری ايران زير فشار تناقضات سرکش 
اندرونی خود سخت ترک برداشته است، و طغيان موج بحران سرمايه جھانی 
 و سرريز بسيار پرشتاب آن بر چرخه بازتوليد کل سرمايه اجتماعی ايران اين

 ٣٠امواج اعتراضات کارگری که . کرده است شکاف را بيش از حد عميق

جناح . سال تمام است سرکوب شده از درون اين شکاف آماده انفجار شده است
راست سرمايه به دولتمردان و نمايندگان و دستگاه ھای سرکوبش ھشدار می 

قيام توده  .دھد که اوضاع بسيار وخيم تر از آن است که برخی ھا می پندارند
ھای کارگر در راه است و آنچه اين قيام بر سر سرمايه خواھد آورد از نوع 
مجادالت مخملی و حريرگون ماالمال از اخوت اصالح طلبان حکومتی برای 

  . حفظ نظام نيست

محتوای ھشدار مھديان در سايت الف به دولتمردان جناح مسلط قدرت سياسی 
انتقادات اصالح طلبان به رقبای سياسی  سرمايه اگر چه از سنخ ھشدارھا و

بنياد . خود نيست اما خميرمايه ھای زيادی از ھمان ھا را به ھمراه دارد
کشمکش اصالح طلبان نيز به طور خاص در دوره کنونی و از ماه ھای پيش 
از انتخابات به بعد آن بوده است که بايد برای برنامه ريزی نظم توليدی و 

آنان نيز بارھا بر اين نکات پای . چاره انديشی کرد سياسی و مدنی سرمايه
گفتند و نوشتند و ھشدار . فشردند که کل نظام در معرض خطر جدی است

موقعيت سرمايه داری ايران در تقسيم کار . اقتصاد ويران است دادند که
ساختار نظم سياسی پاسخگوی نيازھای . جھانی سرمايه اصالً مطلوب نيست

روابط بين المللی مشکل زا است و در کار . ايه نيستواقعی امنيت سرم
مسأله ھسته ای در بن . انباشت ھر چه سودآورتر سرمايه ھا اخالل می کند

خطر شورش ھا، خيزش ھا و اعتراضات گسترده کارگران و . بست است
آنان نيز در ھشدارھای خود بر اين نکته . توده ھای معترض در راه است

کوب با تمامی اھميت و ضرورت و مبرميت آن ھميشه تأکيد می کردند که سر
کل . چاره ساز نيست و بايد راه حل ھای مکمل آن را يافت و به کار گرفت

  . انتقادات اصالح طلبان چيزی بيش از اين نبوده و نيست 

مواضع جناح ھای مختلف سياسی طبقه سرمايه دار ايران نشان می دھد که 
اين را ديگر فعاالن آگاه جنبش . دوام نيستوضعيت موجود به ھيچ وجه قابل 

اين را مدافعان نظام بردگی مزدی . ضدسرمايه داری طبقه کارگر نمی گويند
از اقتصاددان و نماينده مجلس و پژوھشگر و روزنامه نگار و اصالح طلب و 

در باره . محافظه کار و عناصر صدر قدرت سياسی ھمه و ھمه جار می زنند
بر سر راه ھای مختلف غلبه بر آن تا سرحد . ی کنندآن کشمکش و جدال م

حذف و زندانی کردن و محاکمه و بگير و ببند ھم پيش می روند و از ھيچ 
  .توطئه ای عليه يکديگر دريغ نمی کنند

ديديم و می بينيم که سرمايه داران و دولتمردان و متفکران اقتصادی و  
گی مزدی از خطر فروپاشی سياسی و ھمه عمله و اکره و محافظان نظام برد

اين نظام حرف می زنند و ھمه بر ضرورت چاره گری برای رفع اين خط 
يکی بر تشديد ھر چه بيشتر سرکوب اصرار می ورزد، . تأکيد می کنند

ديگری از ناکافی بودن اين راھکار می گويد و بر ضرورت اصالحات در 
ود روابط با ساير ساختار نظم سياسی، تغيير شکل مالکيت سرمايه ھا، بھب

بخش ھای دنيای سرمايه داری و وضعيت بھتر مکان سرمايه داری ايران در 
يکی راه ھای جديد برای تشديد ھر چه . سرمايه جھانی انگشت می گذارد

را توصيه می کند، ديگری کسر و کمبودھای اين راه  بيشتر استثمار کارگران
مناسبات کار مزدی و يافتن ھمه برای دفاع از سلطه . ھا را ھشدار می دھد

 ساز و کارھای مناسب تر تضمين بقای آن تالش می کنند و ھمه تنھا راه
موفقيت را سالخی ھر چه وحشيانه تر آخرين بازمانده ھای معيشتی و نان 

 ٣٠سرمايه داران و دولت آن ھا . بخور و نمير فرزندان ما کارگران می دانند
که بی وقفه اين کار را انجام  - نگوييم  اگر از رژيم پيشين ھيچ - سال است 
ميليون ھا نفر از ھمزنجيران ما را در گرداب ھائل بيکاری و . داده اند

ميليون ھا کودک طبقه ما را در . گرسنگی و فقر و فالکت غرق کرده اند
تن فروشی را به تنھا راه امرار . حاشيه خيابان ھا کارتون خواب ساخته اند
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ما را از ابتدايی ترين امکانات . بقه ما تبديل کرده اندمعاش بخشی از زنان ط
در يک کالم، زندگی ھمه . دارو و درمان و آموزش به کلی محروم کرده اند
آنان ھمه اين . ذوب نموده اند ما را در کوره سودسازی سرمايه به طور کامل

ز خطر تازه امروز به دنبال تمامی اين جنايت ھا ا کارھا را انجام داده اند و
فروپاشی نظام سرمايه داری سخن می گويند و برای نجات سرمايه در تدارک 

  . جنايت ھای ديگری عليه ما ھستند

آيا قرار است باز ھم در زير آوار عظيم  پرسش اين است که چه بايد بکنيم؟
تعرضات و تشديد استثمارھا و کشت و کشتار ھای سرمايه کمر خم کنيم؟ 

آيا . کمری برای خم شدن باقی نمانده است. نيست چنين چيزی امکان پذير
بناست منتظر بمانيم تا قتل عام کنندگان ما به رحم آيند و مثالً دار و دسته 
مسلط احمدی نژاد چند تومانی به دستمزدھای ما اضافه کنند يا چند نفری از 
ھمزنجيران بيکار ما را مشغول کار سازند؟ سرمايه داران و دولت در ھمه 

ھای رونق سرمايه، در دوره ھای حاکميت نرخ سودھای طاليی و سال 
خروش سيالب ھای عظيم اضافه ارزش ھا، لحظه به لحظه دستمزدھای 

آيا حد اعالی . و بر شمار بيکاران طبقه ما افزوده اند واقعی ما را کاھش داده
سفاھت نيست که چشم انتظار اعجاز صاحبان سرمايه و دولتمردان برای 

آيا بناست به ! ندگی خويش در چنين شرايط ھولناک بحرانی باشيم؟بھبود ز
راه افتيم و برای درمان دردھای خود به وعده و » موج سبز اميد«دنبال 

وعيدھای سرمايه داران اصالح طلب دل ببنديم؟ برای درک احمقانه بودن اين 
 ٨ کافی است فقط به ياد آوريم که در طول. کار ھيچ دانش خاصی الزم نيست

سال زمامداری اصالح طلبان ھيچ روزی نبوده است که روزگار توده ھای 
اصالح طلبان در . طبقه ما بسيار بدتر و دردناک تر از روز قبل نبوده باشد

شرايطی که بحران سرمايه داری تا اين حد بر شيرازه حيات نظام زلزله 
مصوبات قانونی  نينداخته بود، ميليون ھا نفر از ھمزنجيران ما را با تيغ تيز

نفر حتی از شمول ھمين قانون کار  ١٠نفر و سپس  ۵اخراج کارگاه ھای زير 
حال در شرايط موجود و در روزھايی که سفينه . ضدکارگری خارج کردند

حيات سرمايه می رود که در کام توفان سھمگين بحران غرق شود چگونه می 
ت که ھر نوع و ھر ميزان خواھند کاری به نفع ما انجام دھند؟ واقعيت اين اس

توھم به اين يا آن جناح طبقه سرمايه دار و دولت آن ھا جز تقال برای محکم 
کردن ھر چه بيشتر زنجير گرسنگی و فقر و فالکت و سيه روزی بر دست و 

   پس چه بايد کرد؟ .پای خود ھيچ چيز ديگر نيست

ھمه چيز وجود . دنيا به آخر نرسيده است: پاسخ ما به سؤال باال اين است 
تمامی امکانات الزم برای يک زندگی انسانی ماالمال از رفاه، سالمتی، . دارد

عالی ترين نوع خورد و خوراک و پوشاک، مدرن ترين و مجھزترين اماکن 
مسکونی، باالترين سطح بھداشت و درمان و آموزش، آزادی، برابری، تأمين 

ز فقر، گرسنگی، محروميت بی ھيچ قيد و شرط اجتماعی، بدون ھيچ شکلی ا
و بی حقوقی، بدون ھيچ نوع تبعيض و امتيازات ناروای جنسيتی و قومی و 
نژادی و اعتقادی، آری کليه امکانات برای چنين زندگی انسانی برای ھمه 

ما در جامعه ای . آحاد آدم ھا و کل ساکنان جامعه بدون ھيچ استثنا وجود دارد
آن دنيايی از حاصل کار و زحمت نسل  زندگی می کنيم که در وجب به وجب

ً بر سر نبود اين . ھای متوالی طبقه ما برھم انباشته شده است بحث مطلقا

مشکل اساسی . امکانات، ثروت ھا و ذخائر الزم چنان زندگی انسانی نيست
تمام بحث اين است که ھر چه ما کار کرده ايم، ھر چه . در جای ديگری است

طبقه ما توليد کرده اند، کل ثروتی که با دستان  نسل ھای متوالی توده ھای
ھمزنجيران ما در طی نسل ھا ساخته شده است، ھمه و ھمه و ھمه يکراست 

و به طور کامل از دسترس ما و از حيطه ھر نوع  تبديل به سرمايه شده
ما در جامعه ای زندگی می کنيم که . دخالت و استفاده بحق ما خارج شده است

انه و مراکز کار و توليد و مزارع و معادن و کشت و صنعت ھا آکنده از کارخ
و نفت و گاز و ذخائز عظيم زيرزمينی و بنادر و راه و جاده و فراوان 

اما تمامی اين ھا به صورت سرمايه در . امکانات و ثروت ھای ديگر است
اختيار سرمايه داران و دولت سرمايه داری و تراست ھای غول پيکر صنعتی 

ريشه واقعی ھمه مشکالت بدون ھيچ اگر و اما در وجود نظام . است و مالی
سرمايه داری، در رابطه خريد و فروش نيروی کار، در سرمايه بودن حاصل 
کار و استثمار ما توده ھای کارگر، در بيگانه بودن ما با خود، با کار خود، با 

در کامل ما از ھر نوع دخالت  محصول کار و توليد خود و محروميت
  .سرنوشت کار و توليد و محصول کار و زندگی اجتماعی خويش است

برای رھايی از وضعيت موجود ما ھيچ چاره ای جز تغيير اين وضعيت 
و سرمايه بودن محصول کار انسان ھا، بنياد  بايد بنياد سرمايه داری. نداريم

ای بايد مجبور نباشيم بر .رابطه خريد و فروش نيروی کار را درھم ريزيم
بايد ھمه چيز در خدمت رفاه و . زندگی کردن نيروی کار خود را بفروشيم

برای اين کار بايد کل کاری که . آسايش و تعالی جسمی و روحی ما قرار گيرد
انجام می دھيم از دستی تا فکری و کل محصولی که توليد می کنيم از صنعتی 

راھای متشکل از توسط آحاد توده ھای طبقه ما، به وسيله شو تا کشاورزی
کليه افراد طبقه مان، با آگاھی و بصيرت و دانش ھر چه عميق تر در خدمت 
رفاه و معيشت و بھداشت و درمان و آموزش و رشد و آزادی ھر چه 

اين کل آحاد توده ھای طبقه . سرشارتر و عالی تر تمام افراد جامعه قرار گيرد
آگاھی در درون کارگر است که بايد برخوردار از دانش و تخصص و 

ما توده ھای . شوراھای خود کل کار و توليد اجتماعی را برنامه ريزی کنند
. کارگر ھستيم که بايد در باره نوع محصول و ميزان توليد آن تصميم بگيريم

که بايد ميزان نياز جامعه به غذا، پوشاک، مسکن، دکتر و  ما کارگران ھستيم
مراکز مراقبت از پيران و مھد کودک دارو و بيمارستان و مدرسه و معلم و 

ھا و تفريحگاه ھا و رستوران ھا و جاده ھا و بنادر و خيابان ھا و ھر نياز 
اجتماعی و انسانی ديگر را با آگاھی و شعور دسته جمعی خود تعيين و 

برای . چگونگی توليد و کار مورد نياز برای ايجاد آن ھا را برنامه ريزی کنيم
موجود بايد به چنين شرايطی دست يابيم و برای اين رھايی از شر وضعيت 

 . کار بايد به موجوديت نظام سرمايه داری پايان دھيم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨شھريور  ۴

 

 اعتصاب آارگران واگن سازي پارس
در اراك  کارگران کارخانه واگن سازی پارس

برای گرفتن دستمزدھا  هچند ماھمبارزات ه ادام
پنج روز است  اکنون و حقوق مصادره شده خود
و در حال اعتصاب  که دست از کار کشيده اند

سوم  سه شنبه(ديروز  آنان.. به سر می برند

 دروازهبا نشستن روی زمين و بستن ) شھريور
از ورود ھمه مديران به  شرکتورودی 

مديران واگن سازی . ندکارخانه جلوگيری کرد
 ند تاکارگران ابتدا کوشيد اقدامپارس در مقابل 

، را پراکنده کنند آنانتھديد و ارعاب  از طريق

اخراج کارگران قراردادی باقی مانده، شکايت 
 دخالتقضايی از کارگران با سابقه و قديمی، 
نظائر و  نيروھای ضد شورش به داخل کارخانه

کارگران که . بوداين تھديدھا از جمله  اين ھا،
دستمزدھای خود را به طور منظم چند ماه است 
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در مقابل اين نھديدات نه فقط دريافت نکرده اند 
ھيچ مرعوب نشدند که خشمگين تر و مصمم تر 
به مقاومت ادامه دادند و حاضر به ترک محل 

 . تحصن و تجمع نشدند

يکی از  چندی قبلکارخانه واگن سازی پارس تا 
بعد از ابالغ  ،دولتی بود ھای عظيم شرکت
 سازی خصوصی جھت ۴۴ھای اصل  سياست

را  سھام آن نصفو بيش از  گرديدواگذار 
شرکت به  .شرکت ايران خودرو خريداری کرد

!! محض واگذاری دچار بحران شديد مالی شد
مديران ايران خودرو، مالکان جديد نيمی از 

بيش از پانصد ميليارد سھام واگن سازی پارس، 
سرمايه ھای حاصل استثمار کارگران را  نتوما

به عنوان وام و زير نام نوسازی کارخانه، از 
بر اساس گفته . بانک ھای دولتی خارج کردند

کارگران، کل اين ارقام عظيم وام نه در واگن 
ھای تابعه ايران  در شرکتسازی پارس بلکه 

و ريالی از آن به مصرف ھزينه شد خودرو 
 واگن پارس صنعتي كارخانه بزرگنوسازی 

  .نرسيد

که کارگران معترض در  ديروز پس از آن 
کردند، مقابل تھديدات مديران کارخانه مقاومت 

سرمايه داران دست به کار اجرای ترفندھای 

مدير عامل واگن . جنايتکارنه ديگری شدند
سھامدار اصلی  به دنبال تماس با سازی پارس

نبه چھار ش( در روزکه  اعالم داشتکارخانه 
مبلغ دويست و پنجاه ھزار تومان ) ١٣٨٨/۴/۶

ھدف . می کندپرداخت  کارگرانبه ھر يک از 
او و ساير سرمايه داران اين بود که اوالً بر 
مقاومت روز کارگران غلبه کنند و اعتصاب 
آنان را پايان دھند، ثانياً پرداخت مطالبات معوقه 

 تا ١۵٠٠٠٠٠ کارگران را که به رقمی ميان
در مورد ھر کارگر بالغ می  تومان ٢٨٠٠٠٠٠

روز . شود باز ھم برای ماه ھا به تعويق اندازند
 ،سه شنبه پس از بازگشت کارگران به سر کار

سرمايه داران در تداوم ترفندھا و توطئه بازی 
اقدام به بيرون ھای شوم کارگرکش خويش 
با بيشرمی  و ندريختن کارگران از کارخانه کرد

اضافه تمامی  نمودند کهالم اع و قساوت تمام
و  قطع خواھد شدمزايای کارگران ھمه کاری و 

. گرديداخراج خواھند  نيز کارگران قراردادی
سرمايه داران با ھمان شقاوت و سبعيت اضافه 

 کارگرانکردند که اين کار را به خاطر تبيه 
شرکت واگن سازی  کارگران!!! انجام می دھند

. ندنه حاضر شدپارس امروز در محوطه کارخا
آنان بار ديگر دست از کار کشيدند و چرخ توليد 

 آن. و کار را به طور کامل از حرکت باز داشتند

عدم انصراف در صورت  کردند کهھا اعالم 
اشکال مديريت از تصميمات خود، به  کامل

جديدی از اعتراض و مبارزه عليه صاحبان 
  . سرمايه دست خواھند زد

در واگن پارس جريان ھمزمان با حوادثی که 
شھرداری اراک اعالم کنان تعدادی از کاردارد، 

در  وعده ای از مافيای اقتصادی  که کرده اند
مقامات ارشد سپاه پاسداران استان  ھا راس آن

به بھانه ھموارسازی راه  مرکزی تصميم دارند
سه کارخانه بزرگ  توسعه بيشتر شھر اراک

ين اين زم اين شھر را تعطيل کنند وصنعتی 
بساز و بفروشی و دريافت  بهکارخانه ھا را 

به اين شايعه  .سودھای نجومی اختصاص دھند
 زمانی قوت گرفته است که مردم رھگذرويژه 

ند که ه ابه رو شد با اتوبانی رو به طور ناگھانی
درست از وسط زمين کارخانه ھای ماشين 

 بدون ھيچ سر و صداسازی و کمباين سازی 
و ھم اکنون در حال آسفالت  ايجاد شده است

  ! ريزی است

  سايت اخبار روز: منبع 

  ٨٨شھريور  ٥

  

 تشديد استثمار و شرايط کار وخيم کارگران سيمان تهران
سرمايه داران صاحب کارخانه سيمان تھران به 
کارگران اعالم کرده اند که از اين پس به جای 
کارگران بازنشسته ھيچ کارگر جديدی استخدام 

کرد و کل کار اين کارگران را بر نخواھند 
دوش ھمزنجيران شاغل کنونی کارخانه خواھند 

آنان به اين جنايت بسنده نکرده و با . انداخت
بيشرمی کامل فھرستی از تغييرات جنايتکارانه 
ديگر ھم تھيه نموده اند و مصمم ھستند که بر 

 از جمله اين که طرح. کارگران تحميل کنند
اجرا نخواھند کرد و سھم  طبقه بندی مشاغل را

کارفرما برای حق بيمه بازنشستگی پيش از 
. موعد را نيز به دوش کارگران خواھند انداخت

الزم به توضيح است که بر اساس قانون کار 
جمھوری اسالمی ھر کارگری می تواند پس از 

سال کار تقاضای بازنشستگی کند و  ٢۵
درصد سھم بيمه اين  ٢٣صاحبان سرمايه بايد 

افراد را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت 
سرمايه دار صاحب کارخانه سيمان تھران . کنند

حتی ھمين قانون مصوب دولت خود را ھم قبول 

او می . نمی کند و حاضر به اجرای آن نيست
درصد  ٢٣گويد کارگران خودشان بايد کل اين 

ھمچنين مالک سيمان تھران !! را پرداخت کنند
درصد کل کارھای کارخانه  ٢٧می گويد فقط 

در زمره کار سخت محسوب می شود و اين در 
حالی است که کل کارھای اين مؤسسه در شمار 

سرمايه دار با اين . کارھای شاق قرار دارد
تصميم ضدکارگری از جھات متعددی به حقوق 
سالخی شده بسيار محقر و نازل کارگران 

ی اوالً حق سختی کار را حذف م. تجاوز می کند
ً بازنشستگی آنان را با شرايطی بسيار  کند، ثانيا

بر پايه ھمان . دشوار و وخيم مواجه می سازد
قانون کار، شاغالن حوزه ھای کارھای زيان 
آور و سخت می توانند زودتر از موعد قانونی 
بازنشسته شوند و ھر سال کار آن ھا معادل يک 

سرمايه دار با . سال و نيم کار حساب شود
ودسرانه خويش تمامی اين حقوق اوليه تصميم خ

زيرا کار . و محقر را از کارگران سلب می کند
ً کار زيان آور % ٧٠بيش از  کارگران را اساسا

سومين تعرض جنايتکارانه . محسوب نمی کند
سرمايه دار تبديل کارگران پيمانی به روزمزد 

نفس پيمانی بودن تحميل دنيايی بربريت . است
م کردن او از ابتدايی ترين بر کارگران و محرو

مالک سيمان تھران حتی به اين نيز . حقوق است
رضايت نمی دھد و تصميم گرفته است که 
. قرارداد پيمانی را به روزمزد تنزل دھد

کارگران روزمزد فاقد ھر نوع تضمين برای 
کار فردای خويش و ھر ميزان امنيت برای 

سرمايه دار  .پرداخت دستمزدھای خود ھستند
سيمان تھران در شرايطی اين تھاجم ھای 
وحشيانه را عليه کارگران برنامه ريزی و 
اعمال می کند که کارخانه او از بازار فروش 
گسترده، توليد باال و سودھای سرشار 

  . برخوردار است

  ايلنا : منبع

  ٨٨شھريور  ٣
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اجتماع اعتراضی کارگران چينی 
 البرز

رز دستمزدھا رده است ۴ی صاحب کارخانه چينی االب ارگران را مصادره ک امی ک اه تم . م
اين کارخانه از موقعيت اقتصادی خوبی برخوردار است، کارگران را به شدت استثمار می 
ه کشورھای  ی ب ازار داخل ر ب کند، سطح توليدش باال است و محصوالت توليد شده عالوه ب

ارگر شرکت از ج ۴١٩. ترکيه،عراق و آذربايجان نيز صادر می شود ه ک ارگر  ١٠٠مل ک
اع  زوين اجتم تانداری ق ل اس ا در مقاب وق ھ دت حق والنی م ق ط ه تعوي راض ب زن در اعت

د ا . کردن اال است ام ود شرکت ب ه س ا آن ک د ب اد می زدن ارگران فري ا را  ۴ک وق م اه حق م
رده د مصادره ک وده ان ا پرداخت ننم ه م الی ب يچ ري ارگر ضمن سر دادن . و ھ وده ھای ک ت

ه  فرياد از گرسنگی و فقر و بدھکاری دامنگير خانواده ھايشان خواستار پرداخت فوری ھم
  .مطالبات خود شدند

  ايلنا : منبع 

  ٨٨شھريور  ٣

 

 ماهه دستمزد کارگران نساجی ٢٢تعويق 
ماه است که حقوق  ٢٢کارگران نساجی کاشان 

سرمايه داران صاحب شرکت کل . نگرفته اند
دره ماھه کارگران را مصا ٢٢دستمزدھای 

و تمامی اعتراضات و مبارزات آنان را  کرده
سال گذشته زمانی که . بدون پاسخ گذاشته اند

موج خشم و عصيان کارگران در طغيان بود، 
صدا و سيمای دولت سرمايه داری ناگھان اعالم 
كرد که ھمه مشکالت نساجی ھای اين شھر حل 

و ھيچ کارگری با ھيچ مشکلی مواجه  شده
تبليغاتی دولت در شرايطی  بوق ھای!! نيست

زشت را مي گفت که کارگران نه فقط  اين دروغ
از ھيچ نوع تضمين اشتغال برخوردار نبودند 
بلکه ماه ھای متمادی ھيچ ريالی دستمزد ھم 

از کارگران نساجی کاشان . دريافت نكرده بودند
که بگذريم ھمزنجيران اصفھانی آن ھا نيز با 

حدت دست به ھمين معضالت با ھمه شدت و 
سال امھفته دوم مرداد ماه . گريبان ھستند
 یروه اصفھان روب نيميس یکارگران نساج

تا فرياد  تجمع کردند اين شھر یاستاندار
ماھه  ۶اعتراض خويش را به تعويق 

کارگران . دستمزدھايشان به گوش ھمه برسانند
درصد ھمزنجيرانشان  ۶٠معترض می گويند 

کار خود را از دست و برای ھميشه  اخراج شده
درصد باقی مانده نيز ھيچ اميدی به  ۴٠. داده اند

ماه است  ۶ادامه اشتغال ندارند و باالخره آنان 
و استثمار شده اند اما  که با ھمه توان کار کرده

   .ھيچ ريالی نگرفته اند

  ايلنا: منبع

  ٨٨شھريور  ٢
 

 ماه دستمزد  ۴مصادره آارگران واگن پارس به اعتراض 

سال است که  ٢رگران واگن پارس در اراک کا
. در حال مبارزه با صاحبان سرمايه ھستند

توسط صاحبان  کارگر شرکت ١٧٠٠حقوق 
اما مشکالت آنان . سرمايه مصادره شده است

ساير مطالبات و موارد کشمکش . فقط اين نيست
: کارگران و سرمايه داران عبارت است از

کسری سال پرداخت سنوات بازنشستگان و رفع 
 ٣۵٠ھای کار برای تسريع در بازنشستگی 

کارگری که  ٢٠٠کارگر، و بررسی وضعيت 
بر اساس دسيسه پردازی ھای سرمايه داران و 
عدم محاسبه ساعات کار طاقت فرسا و سخت از 

ھمه اين . ليست بازنشستگی حذف شده اند
مشکالت و در رأس آن ھا تعويق طوالنی مدت 

آنان . ه ستوه آورده استدستمزدھا کارگران را ب
ماه و به دنبال مبارزات طوالنی و  ۵در طول 

اشکال گوناگون اعتراض، سرانجام مجموعاً 

ھزار تومان براي ھر كارگر دريافت  ۵٠٠فقط 
و به  مبارزه کارگران گاه حاد شده. کرده اند

ھمين چندی  .برخورد قھرآميز انجاميده است
ا به عنوان پيش آنان سالن غذاخوری کارخانه ر

  . اعتراض با خاک يکسان کردند

   ايلنا: منبع

  ٨٨شھريور  ٢
  

 شبح انقالب طبقه آارگر عليه نظام سرمايه داري
وابسته به احمد توكلي از سران نظام سرمايه » الف« مقاله پيوست در سايت 

اين مقاله، . شده است داري جمھوري اسالمي و نماينده مجلس سرمايه منتشر
را در پاي خود دارد، با اشاره به وخامت » محسن مھديان«كه امضاي 

اوضاع اقتصادي جمھوري اسالمي و ذكر اخبار و آمار و ارقام مبارزات 
كارگري در ماه ھاي اخير ھراس نمايندگان سرمايه را از اوج گيري مبارزات 

به خوبي نشان مي ) مي نامد» يقه آبي ھا« كه نويسنده آنان را ( كارگران 

ويسنده در پايان مقاله نگراني خود را از انقالب طبقه كارگر عليه نظام ن. دھد
  :سرمايه داري اين گونه بيان مي كند 

شکل گيری گسترده اعتراضات يقه  طی چند ماه گذشته تمامی اخبار دال بر«  
ھای اقتصادی  ادامه روند کنونی و بی توجھی به رکود بنگاه. آبی ھا دارد

 .به راه خواھد انداخت موج اعتراضات آبی را
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به نظر می رسد . ناگزير اين موج شباھت ھايی ھم با موج سبز خواھد داشت
شايد از نسخه . ای ھم خطرناک تر باشد اين تحرکات از طرح ھلندی رسانه

شايد ھم برخی بخواھند آن را پروژه . بيلدربرگی براندازی نرم ھم جلوتر رود
 .بنامند ٣آژاکس 

تنھا مچ بند سبز نيست که جای . ن شک متعصبانه استھا بدو تحرکات آبی
انگيزه اصلی اين حرکت خودجوش نگرانی . خود را به يقه ھای آبی می دھد

از گرسنگی خانواده و شير خشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و 
 .ادامه تحصيل فرزند و درمان ھمسر است

اين  .زير خط فقر می بردنفر را به  ٤ھر نفر که بيکار شود با خود حداقل 
سرکوب جنبش آبی ھا و برگزاری  .خانواده بدون شک مستعد فساد می شود

باز ھم مانع فساد و  حتی اگر به تواب سازی ھم بيانجامد، دادگاه فيروزه ای،
آنومی و دختران فراری، ايدز و کودکان  .انحرافات اجتماعی نخواھد شد

ل موج قرمزی است که پس از بی خيابانی و طالق و اعتياد و سرقت و قت
 ...توجھی به اعتراضات آبی به سادگی قابل مھار نخواھد بود

ھا و سياھی  بايد از خلسه پراندوه سبز خارج شد و بيشتر نگران خروش آبی
   ».فقر و قرمزی فساد بود

متن كامل مقاله را در اينجا منتشر مي كنيم، باشد كه كارگران با درك وحشت 
ان و دولت آن ھا از مبارزات كارگري، قدرت خود را باور كنند و سرمايه دار

خواب ھراس آلود طبقه سرمايه دار در مورد انقالب كارگري را به واقعيت 
 .تبديل سازند

  كميته ھماھنگي براي ايجاد تشكل كارگري
١/٦/٨٨  

  

 ها و کارگران؛ کننده کارخانه نگران وضعيت

 ؟ها در راه است موج اعتراض يقه آبی

شنبه کارگران نساجی بوکان متوجه شدند که کارفرما بعد از غيبت  روز يک
طوالنی در کارخانه حضور يافته است و ھمراھش چند نفر کارشناس بانک 
ملی ھم آمده اند تا از دستگاه ھا و اموال کارخانه جھت توقيف ليست برداری 

ً خود را به کارخانه جمعی از کارگران بعد از شنيدن اين خبر سري. کنند عا
رساندند و به کارفرما گفتند که اموال کارخانه در توقيف آنھاست و برای 

 .ليست برداری و توقيف اموال بايد از صف اعتراض آنھا بگذرد

لياقت  مدير بی«سازی دنا با پالکاردھای  در تھران کارگران کارخانه الستيک
پرسنل، ما کارگران  ٢٠٠٠نماينده توھين به  ٤استعفا استعفا، اخراج 

کفايت ھستيم، ھيات مديره  سازی دنا خواستار خلع يد مديران بی الستيک
 .اقدام به برپايی تجمع اعتراضی کردند» لياقت اخراج بايد گردد بی

که ليستی از نام  گويند که پس از آن کارگران اين کارخانه الستيک می
ل شورايی ضمن اخراج ھمکاران اخراجی خود را مشاھده کردند، با تشکي

 .مديران کارخانه، مديريت آن را برعھده گرفتند

ھای متعدد آنان ديوان عدالت اداری  در پی اخراج کارگران پرريس و پيگيری
رای به بازگشت به کار کارگران را صادر نموده اما از آن تاريخ تاکنون کار 

 .استفرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رای ديوان خود دار ی نموده 

 ١٤صبح تا ساعت  ٦ھر روز ساعت  کارگران پرريس از تاريخ مذکور
 .بعدازظھر درمحل کار خانه به حالت اعتراض حضور داشتند 

شنبه ھم کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دست به  صبح روز يک
 .اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند

وزير اقتصاد معتقد است که . خامت استرکود اقتصادی در کشور رو به و
اين خبر بعد از قطعی شدن حضور . سياست ھای پولی را بايد اصالح کرد

اتاق بازرگانی پيش از اين  .وی در دولت دھم از سوی رسانه ھا منتشر شد
فعاالن بخش خصوصی از باالرفتن  .نسبت به ادامه بحران ھشدار داده بود

به گفته اين فعاالن، وقايع اخير باعث  .ندريسک اقتصادی و امنيت می گوي
ھيچ .به نظر می رسد اين ادعا منطقی باشد  .عدم اطمينان در اقتصاد شده است

مھمان خارجی مدعو به يک ھمايش رياضی در دانشگاه شريف  ٣٣يک از 
اين مدعوين ھيچ نوع سرمايه گذاری ھم قرار . در اين ھمايش شرکت نکردند

ای شرکت در اين ھمايش کمی دست زدن و تشويق کفايت نبود انجام دھند و بر

 کارشناسان با بی سابقه خواندن اين اتفاق مجلس ختم ندا و دادگاه .می کرد
 .ھای تواب سازی را مقصر دانستند

نقدينگی، اقتصاد را  اما مسئولين فکر می کنند می توان با چرخش متغير
 ١٥٧٠٠به  ٨٦اسفند  ميليارد تومان در ٢١٥٠٠حجم پول از . متحول کرد

درصدی حجم  ٢٧کاھش . کاھش يافته است ٨٧ميليارد تومان در دی ماه 
درصد است يعنی قدرت خريد مردم نسبت به  ٢٥که تورم  نقدينگی در حالی

 .درصد کاھش يافته است ٥٢قبل 

با اين حال فعاالن بخش خصوصی منتظرند دولت بسته جديد بعد از انتخابات 
با . يش نقدينگی احتماال تنھا راه کار در کوتاه مدت استافزا .را عرضه کند

افزايش نقدينگی کنترل و مھار تورم به شيوه قبل از انتخابات ديگر ممکن 
 .نخواھد بود

درصد نرخ بيکاری در تھران خبر می  ٣گزارش ھای رسمی از افزايش 
کارگر به خيل کارگران اخراجی  ١٦٤٦طی يک ماه و نيم گذشته  .دھد

 .ندپيوست

کارگر از کارخانه  ٩٠٠کارگر از شرکت روکش چوبی ايران  ٥٠٠اخراج 
کارگر ھتل آزادی طی يک ماه و نيم  ٢٣٠صنايع مخابراتی از راه دور و 

 .گذشته در رسا نه ھا گزارش شده است

 .ماه حقوق دريافت نکرده اند ٥٠تا  ٣ھزار کارگر از  ٢٠٠کارخانه  ٥٠٠در 

ايرالکو مجبور است محصوالت خود را حدود . البته طبيعی است تاين وضعي
تومان زير بازار در بورس کاال بفروشد که باز ھم به دليل باالتر بودن  ٧٠٠

اين . قيمت آلمينيوم نسبت به بازار ھای جھانی خريداران استقبال نمی کنند
 .درصد کاھش يابد ٥٠بحران باعث شده توليد ايرالکو 

درصد  ٤٤صنعت فوالد بورسی با ميانگين بازدھی منفی  شرکت ھای بزرگ
 .دوران رکود را تجربه می کنند  ٨٨تا پايان تير ماه  ٨٧طی تير ماه 

درصد واحدھای  ٥٠با واردات بيش از يک ميليون تن شکر در سال گذشته ، 
و در باقی کارخانه ھا نيز توليد عمال  توليدی شکر در مدار زيان قرار گرفتند

 .شده استمتوقف 
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ن آچک مبادله شده در نظام بانکی در پايان سال گذشته نسبت به سال پيش از 
 .درصد کاھش يافت ٤٢

درصد افزايش پيدا کرد که از  ٧.٨اين در حالی است که چک ھای برگشتی 
 .بعد جنگ تا به حال بی سابقه بوده است 

 شرکت بورسی ١٥٠گزارش ھای بورس نيز حاکی از سراشيبی سقوط در 
 .است

 .درصد ظرفيت توليد کنندگان لوازم خانگی نيز غير فعال شده است ٦٠

 .درصد کاھش يافته است ٦٠ساخت وساز در تھران حداقل 

 .ھزار ميليارد تومان بدھی بانکی وجود دارد ٥٦ر ضدر حال حا

تعداد فزاينده بيکاران و نيمه بيکاران به گونه ای محتوم در ورای اين رکود و 
کارگران به اقشار زير طبقه سقوط  .ياپی کارخانجات استورشکستگی پ
آنان دراستيصال کامل برای بقای خود به اشتغال غيررسمی . خواھند کرد

ھا يقه آبی که جامعه عليرغم توانايی که  از اين پس ميليون. روی خواھند آورد
 .دارند خواھان کارشان نيست، خود را بازنده مناسبات جديد می پندارند

ند ماه گذشته تمامی اخبار دال برشکل گيری گسترده اعتراضات يقه آبی طی چ
ھای اقتصادی موج  ادامه روند کنونی و بی توجھی به رکود بنگاه. ھا دارد

 .اعتراضات آبی را به راه خواھد انداخت

به نظر می رسد . ناگزير اين موج شباھت ھايی ھم با موج سبز خواھد داشت
شايد از نسخه . ای ھم خطرناک تر باشد ی رسانهاين تحرکات از طرح ھلند

شايد ھم برخی بخواھند آن را پروژه . بيلدربرگی براندازی نرم ھم جلوتر رود
 .بنامند ٣آژاکس 

تنھا مچ بند سبز نيست که جای . ھا بدون شک متعصبانه است تحرکات آبی
ی انگيزه اصلی اين حرکت خودجوش نگران. خود را به يقه ھای آبی می دھد

از گرسنگی خانواده و شير خشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و 
 .ادامه تحصيل فرزند و درمان ھمسر است

اين  .نفر را به زير خط فقر می برد ٤ھر نفر که بيکار شود با خود حداقل 
سرکوب جنبش آبی ھا و برگزاری  .خانواده بدون شک مستعد فساد می شود

باز ھم مانع فساد و  گر به تواب سازی ھم بيانجامد ،حتی ا دادگاه فيروزه ای ،
آنومی و دختران فراری، ايدز و کودکان  .انحرافات اجتماعی نخواھد شد

خيابانی و طالق و اعتياد و سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی 
 .توجھی به اعتراضات آبی به سادگی قابل مھار نخواھد بود

کارفرمايان و مديران و سرمايه (ی ھا به يقه سفيد ھا البته شايد اگر منافع يقه آب
 - نظر می رسد در شرايط فعلی گره خورده باشد ه که ب - گره بخورد ) داران

 .بتوان اميد داشت که اعتراضات آبی و فيروزه ای موثر باشد

نبايد فراموش کرد که ھيچ کس اعتراض يقه سفيد ھا را مخملی و نرم نمی 
 .لی نعمتنديقه سفيد ھا و. داند

يک صبح تا ظھر تعطيلی بازار طال در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش 
اعتراض . افزوده، برای ملغی شدن آن به دست رئيس جمھور کفايت می کند

 .يقه سفيد ھا ھميشه سفيد است نه رنگی

ھا و سياھی  بايد از خلسه پراندوه سبز خارج شد و بيشتر نگران خروش آبی
 . ساد بودفقر و قرمزی ف

   محسن مھديان

 الفسايت نقل از به 

  ١٣٨٨مرداد  ٣١

  

 

 ورشکستگی ايران پويا و اخراج وسيع کارگران
جنرال استيل ( سازی ايران پويا  شرکت يخچال

اين شرکت سال . اعالم ورشکستگی کرد) سابق
بنياد مستضعفان و « ھاست که در مالکيت 

سرمايه داران دولتی . قرار دارد» جانبازان
ميليارد تومان  ۴٠ويند که صاحب شرکت می گ

آنان چيزي درباره علت اين . بدھکاری دارند
 ۴٣٠بدھکاری ھا نگفته اند اما از ماه ھا پيش 

کارگر کارخانه را اخراج  ۵۵٠کارگر از کل 

کارگر باقی مانده تا  ١٢٠تکليف . کرده اند
اما اعالم . امروز ناروشن بوده است

ً صدور حکم اخرا ج ورشکستگی کارخانه طبعا
اكثر کارگران شرکت افراد . اين عده نيز ھست

معلول و مصدوم قرباني جنگ دولت ھای عراق 
و ايران ھستند که در ادبيات رايج سرمايه 

کارگر اخراجی اكنون  ۵۵٠. نام دارند» جانباز«
. را آغاز کنند» جانبازی«بايد دور ديگری از 

اگر در جنگ نقش پياده نظام رايگان ارتش 
فا کرده اند، اگر در سال ھای بعد سرمايه را اي

از جنگ بردگان مزدی ارزان بھای سرمايه 
داران بوده اند، از اين پس قربانيان تيغ تيز 

  . گرسنگی سرمايه خواھند بود

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨مرداد  ٣١
  

  

واکنش کارگران پارس متال به انعکاس خبر مبارزات خود در 
 ماهواره

کارگران پارس متال برای ماه تمام است که  ۶
گرفتن مطالبات خود در حال اعتصاب، تحصن، 

در روزھای اخير آنان . تجمع و مبارزه ھستند
می شنوند که اخبار مبارزات آن ھا در سايت 

ھای اينترنتی و شبکه ھای ماھواره ای درج 
آگاھی توده کارگر به انتشار اين . شده است

. اد می کنداخبار موجی از اميد در دل آن ھا ايج
کارگران می گويند که با اين کار شمار کثير 

ھمزنجيرانشان و ساکنان کشورھا از وضعيت 
 رقت بار کار و استثمار و بی حقوقی و مصائب

از اين مھم تر آنان اضافه . آنان اطالع يافته اند
می کنند که تصميم گرفته اند به اعتصاب و 
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مبارزات خود برای ماه ھای طوالنی ادامه 
آن قدر ادامه دھند که مطبوعات و رسانه . دھند

ھای درون جھنم سرمايه داری ايران ھم اخبار 

                      !!مبارزاتشان را درج کنند
  ٨٨مرداد  ٣١             آژانس ايران خبر: منبع

 

 تجمع خانواده های بازداشت شدگان اخير در مقابل دادسرای
  سرمايه

ديروز اين خبر تکان دھنده در بسياری از سايت 
سانه ھای خبری ايران و جھان درج شد ھا و ر

که در طول ماه ھای اخير نيروی سرکوب و 
دستگاه ھای کشتار سرمايه بيش از ده ھا جسد 
بی نام و نشان متعلق به کشته شدگان اعتراضات 
اخير را به صورت مخفی و در ميان تدابير 
 شديد امنيتی به گورستان بھشت زھرا حمل کرده

انتشار اين خبر . رده اندو در آن جا به خاک سپ

موج عظيمی از وحشت و ھراس را در ميان 
ھمه خانواده ھای زندانيان و خويشاوندان و 

ھر پدر و مادر و ھمسر . دوستان آن ھا دامن زد
و دوست يا آشنای افراد دستگيرشده به ويژه 
دستگيرشدگان گمنام و فاقد شھرت و آوازه به 

ه چه صورت بسيار طبيعی چنين تصور کرد ک
. بسا يکی از اين جسدھا جسد زندانی او باشد

ھمه در ماتم و دلھره و احساس وحشت فرو 

انتشار اين خبر سبب شد خانواده ھای . رفتند
دستگيرشدگان اخير امروز در خيابان معلم در 

آنان با . اجتماع کنند» دادسرای انقالب«مقابل 
خشم و نفرت و دلھره خواستار اطالع از 

  . يان خود بودندوضعيت زندان

  ٨٨مرداد  ٣١

  
 

 گزارشي از کارخانه نساجی پارس ايران در رشت
کارخانه نساجی پارس ايران واقع در جاده الکان 

اين . رشت متعلق به جواد افراشته است - 
به بعد تعطيل و  ١٣٨٣كارخانه از سال 

كارگران آن دسته دسته بازخريد و بازنشسته 
ھای اين  گروه بازنشسته آخرين. شده اند
نفر  ٤٩که از اين تعداد  نفر ھستند ٥٧کارخانه 

در داخل كارخانه دست به  ٨٨از اول مرداد 
تحصن زده اند تا پس از دو سال و نيم 
سرگردانی و وعده سرخرمن مفاصا حساب 

ميانگين . بازنشستگي خود را ازافراشته بگيرند
ميليون  ٧تا  ٤مطالبات ھرکارگر بازنشسته 

 ٣٠٠طالبات کارگران حدود تومان و کل م
با وجود تعطيل بودن . ميليون تومان است

كارخانه، بر سردر آن ھنوز آرم نساجی پارس 
افراشته تا كنون به بھانه . ايران وجود دارد

پرداخت مطالبات معوقه کارگران از بانک ھای 
مختلف ملی ، ملت و صنايع و معادن ميليارد ھا 

ريد کارخانه تومان وام گرفته و آن را صرف خ
آرياسوکت در شھر صنعتی رشت ، نساجی در 

البته وی بابت . بابل ، وآلومينيم اراک كرده است
خريد کارخانه جوراب بافی واقع در مسير 

ميليون تومان  ٨٠٠کوچصفھان به مبلغ  -رشت 
اقدام کرده بود که پس از فسخ اين معامله آن را 
صرف خريد آريا سوکت در شھر صنعتی رشت 

  . کرد

افراشته قسمت ھای سالم کارخانه را تبديل به 
شرکت دخانيات و مبل برنز  انبار كرده و به

واقع در منظريه رشت اجاره داده و مبلغ اجاره 

دريافت  ٨٨ماه را از قبل تا تاريخ آخر آذر  ٦
  .کرده است 

طبق تحقيقات کارگران، جواد افراشته در کنار 
اشين آالت اجاره دادن انبار تعداد زيادی م

نساجی از جمله دستگاه ھای استينتر پارچه 
دستگاه ھای رنگرزی، مواد رنگی و کليه 

حاصل از تخريب  -ضايعات آھن قراضه 
را به ارزش  -ساختمان ھای داخل کارخانه 

کارگران پس . ميليون ھا تومان فروخته است 
از اطالع از اين غارت کارخانه ، در کارخانه 

راست بافت و  گردبافت،درمقابل قسمت ھای 
افراشته سعی كرد . مقدمات تحصن کردند

كارگران را اخراج كند اما با مقاومت کارگران 
  .مواجه شد 

كارگران ھمچنين از خروج مبل از يكي از 
انبارھا كه به مبل برنز اجاره داده شده جلوگيري 

مالك مبل ھويدايی  ٢٦/٥/٨٨در تاريخ . كردند
کارگران بازنشسته  اماقدپس از مشاھده برنز 

پاسگاه  براي جلوگيري از خروج مبل، به
اما اين تھديد مانع  .متوسل شد انتظامی الکان

در نھايت وی به بھانه . مقاومت كارگران نشد
به مشتري از كارگران اجازه پيش فروش مبل 

. گرفت كه دو دست مبل را از انبار خارج كند
 يتن ١٥ناگھان اقدام به آوردن يک کاميون اما 

 هانبار کرد که ب لھای داخ لبمھمه جھت بردن 
مقاومت کارگران و دخالت نيروی انتظامی 

اسامی انتظامي در نھايت ماموران  .منجر شد
که در  ندھا خواست و از آن ندکارگران را نوشت

بروند که کارگران به دادگاه  ٢٧/٥/٨٨روز 
رئيس دادگاه نيز گفت که کارگران باز و رفتند 
  .ھا بعداً ابالغ شود  تا به آن گردند

افراشته می گويد تا زمانی که وام خود را از 
وزارت صنايع دريافت نکنم ھيچ پولي به 

 اما طبق. کارگران پرداخت نخواھم کرد 
تا  ٨٦تحقيقات خود کارگران افراشته از سال 

 ميلياردھا تومان وام گرفته که صرف خريد ٨٨
ديگر شده  و سرمايه گذاری در کارخانجات

الزم به ذکر است که افراشته به رغم . است
آماده به کار بودن کارخانه آريا سوکت از ترس 
كارگران اقدام به راه اندازی اين کارخانه نمی 

  .کند 

طبق آخرين اطالعات به دست آمده توسط 
زمانی که کارگران بر  ٨٣کارگران، در سال 

ي اثر تعطيل کارخانه براي دريافت بيمه بيكار
بين کارخانه و اداره کار سرگردان بودند 
افراشته ادوات و دستگاه ھای بافندگی و 

رنگرزی چاپ برقی و دستی نخ  –ريسندگی 
آماده به کار را به بھانه اين كه در اثر ريزش 

تخريب شده و از كار افتاده اند از  ٨٣برف سال
کارخانه خارج كرده و به بھای چند ميليار 

  .تومان فروخته است

ھم اكنون در انباري كه به شركت دخانيات 
ميليار تومان سيگار  ٣اجاره داده شده بيش از 

  .وجود دارد 

 ٨٨مرداد  ٣٠
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 مکزيک کارگر فولکس واگن در ٩٥٠٠اعتصاب 
 Pueblaکارگران خودرو سازی فولکس واگن 

 اوت برای ١٩شنبه  ٤در مکزيک از روز 
اين  .زده اند اعتصاب ود دست بهخواسته ھای خ

اعتصاب تا لحظه حاضر ادامه دارد و شرط 
خاتمه آن تحقق کامل مطالبات کارگران اعالم 

اين چندمين اعتصاب بزرگ  .شده است
کارگران در مکزيک است که در طول 

يک ھفته پيش  .روزھای اخير رخ داده است
تال يآرسلرم یصنايع فلز کارگر ٣۵٠٠

ArcelorMittal در شھر Lazaro 
Cardenas ايالت  قع درواMichoacan  در

چرخ افزايش دستمزدھا  با ھدف غرب مکزيک
 کارگران. کار و توليد را از کار انداختند

با تجمع در محوطه جلو در  خودروسازی
 آنان .شروع اعتصاب را اعالم كردندکارخانه 

حاوی شعارھا و خواسته  یھادبا آويختن پالکار
بر  و نفرتشان را خشم و اعتراضکوه  ھای خود

سرمايه دار فرو  مديرصاحبان سرمايه و  سر
  .ريختند

حداقل خواست کارگران افزايش دستمزدھا به 
اتحاديه کارگری . ميزان ھشت و نيم درصد است

در طول ھفته ھای پيش برای جلوگيری از 
 ۴وقوع اعتصاب، متقاعد ساختن کارگران به 

درصد افزايش دستمزد و جلب توافق سرمايه 
درصد تالش گسترده ای را  ۴ن داران به ھمي
تالش سرمايه داران صدر اتحاديه . آغاز کرد

کارگری برای تحقق ھدف باال به ھيچ کجا 
سرمايه داران با گستاخی وقاحت آميزی . نرسيد

تصريح کردند که بيشتر از يک درصد را تحمل 
نمی کنند و در بھترين حالت فقط برای يک بار 

پاسخ !! زنديورو به ھر کارگر می پردا ۴٠٠
نھائی سرمايه داران و سازش طلبی نفرت بار 
سران اتحاديه کاسه خشم کارگران را به جوش 

شيپور اعتصاب در ھمه بخش ھای کار و . آورد
توليد به صدا در آمد و چرخ توليد سود از 

شرکت در کارگران می گويند . حرکت بازايستاد
بازار آمريکا باالترين رکورد سود دھی را 

استثمار سبعانه و ماوراي مرزھای . استداشته 
توحش ما توده ھای کارگر سبب شده است که 
حتی در شرايط بحران به چنين نرخ سود بی 

حاضر اما با ھمه اين ھا . سابقه ای دست يابد
به ھيچ سطحی از افرايش دستمزدھا ھا نيست 
شرکت فولکس واگن در مکزيک . تن دھد
 .می کند توليد واگن ١٥٠٠تا  ١٤٥٠روزانه 

 ٣٠٠ بالغ بر ٢٠٠٥ توليد ساالنه شرکت در
اين رقم درسال جاری . واگن بوده است  ھزار

را پشت سر ھزار  ٣٥٠ به احتمال زياد مرز
   .خواھد نھاد

 Victor Cervantes  کارفرمايان ھيأترئيس 
 ترفندآميزمزورانه و به صورت روز سه شنبه 

اعالم كرد که کارگران از خواست اضافه 
 افزايش و به منصرف شدهدرصد  ٥/٨دستمزد 

کارگر  ٩۵٠٠ !!ی رضايت داده انددر صد ٣
خودروسازی دقايقی بعد تمامی اين اظھارات را 
 تکذيب کردند و ترفندھای صاحبان سرمايه را

سه سال پيش . پاسخ گفتند اعتصاب با شروع
ھمين  پوبال درھمين کارگران در ھمين شرکت 

واست افزايش دستمزد با ھمين خ اوت ١٩ روز
روز دست از کار کشيدند و  ۵برای مدت 

سرمايه داران را برای تحقق مطالبات خود زير 
 ١٠حدود  در آن اعتصاب. فشار قرار دادند

ھزار کارگر شرکت داشتند و صاحبان سرمايه 
با مشاھده رعد و برق قدرت آنان ھيچ چاره ای 

ھا تن  به پاره ای عقب نشينی نديدند جز اين که
  .دھند

   ٢٠٠٩اوت 

  

 

 در مکزيک ArcelorMittal اعتصاب بزرگ در کارخانۀ فلزات
 یفلز عيکارگر صنا ٣٥٠٠از  شيب

ArcelorMittal در روز شنبه  کيدر مکز
کارگران . گذشته دست به اعتصاب زدند

 .خواستار افزايش دستمزدھای خويش ھستند
 Lazaro Cardenas ۀاعتصاب در کارخان

روی  کيغرب مکز Michoacanواقع در 
زير  کارگری از يک سو هياتحاد. داده است

فشار خشم و عصيان کارگران مجبور به 
ھمراھی شده است و از سوی ديگر با تمامی 
توان برای غلبه بر موج نارضائی توده ھای 

. کارگر و پايان دادن به اعتصاب تالش می کند
رؤسای اتحاديه تأکيد کرده اند که برای ختم 
اعتصاب از ھيچ کوششی فروگذار نخواھند کرد 
و کارگران نيز در ھمان حال با قاطعيت اعالم 
كرده اند که تا رسيدن به ھمه خواسته ھای خود 

 ArcelorMittal. به اعتصاب ادامه خواھند داد
 نيا .است جھانکنسرن فلزات در  نيتر بزرگ

 از ادغام دو شرکت ٢٠٠٦شرکت در سال 
 Mittal لياست تاليو م Arcelorآرسلر  بزرگ
Steel آن در  یمرکز دفتر و وجود آمده ب

 ArcelorMittal .قرار داردلوکزامبورگ 
 توليد می کند،ميليون تن فلز در سال  ١٠٩،٧
 ٣١٦و  استکشور  ٢٧شعبه در  ٦١دارای 

استثمار می ھزار کارگر را در سطح جھان 
  .كند

   NRCروزنامۀ تجاری ھلند : منبع

  ٢٠٠٩اوت 

  

 

 Primondo کارگر پست پريموندو ٣٧٠٠اخراج 
 ١٠٥٠٠) Primondo(شرکت پست پريموندو 

کارگر را در حوزه ھای مختلف خود در کشور 
آلمان و ساير کشورھای اروپايی استثمار می 

را نيز  Quelleپستی سفارشات اين شرکت  .کند
گفته می شود اين گروه . تحت پوشش خود دارد

شرکت  ١٠٩ در فاصلۀ زمانی کوتاھی
 Quelle'ورشکستۀ  Technik'‐centra  را

را به طور  ھا و کارگران آن تعطيل می کند
ھمچنين از . دسته جمعی بيکار خواھد ساخت

فروشگاه  ١٠٠٠نيز  Quelle فروشگاه ١٤٥٠

برای ھميشه تعطيل و کارگران آن به جمع 
 Klaus. می پيوندندبيکاران  Hubert  Görg 

شرکت ،  Arcandorمسئول موقت آرکاندور 
تمامی نکات باال را تأييد كرده  مادر پريموندو،

کارگر  ٣٧٠٠اخراج  است و تأکيد می کند که
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در  شرکت نفر کارگران ١٠٥٠٠از مجموع 
  . حتمی است ٢٠١٠ژانويۀ 

ھای  ترين شرکت يکی از بزرگ پريموندو
ھدف . استسفارشات پستی در اروپای مرکزی 

سازی ھا مطابق سرمايه داران شرکت از بيکار
معمول صرفه جويی در ھزينه سرمايه گذاری 
 ھا، استفاده ھر چه گسترده تر از اينترنت و

تکنولوژی اطالعاتی، کاھش ھر چه بيشتر 
نيروی کار، تشديد ھر چه وخيم تر استثمار 
کارگران، افزايش قدرت رقابت شرکت در 
بازار و افزايش ھر چه غول آساتر ارقام سودھا 

سرمايه داران . نتيجه ھمه آن ھا استبه عنوان 
کارگر باال،  ٣٧٠٠اعالم كرده اند که عالوه بر 

شمار آن که  Temseبخش  کارگران عده ای از
در معرض خطر اخراج  است نيزنفر  ١٢ ھا

در بلژيک ھماھنگ  Temseبخش . قرار دارند
ھای سفارشات  ھای ھمۀ شرکت کنندۀ فعاليت

و بسياری  Quelle پستی اين گروه از جمله
در کشورھای  که است مؤسسات پستیديگر از 

  .يت داردمختلف اروپا و خارج از آلمان فعال

  )بلژيک ( سايت بلگا : منبع 

  ٢٠٠٩اوت 
 

 و بلژيک عليه بيکارسازی ها همبستگی کارگران فرانسهاعالم 
اخراج ھا با  موج. ھزار ھزار قربانی می گيرد بحران سرمايه داری سيل

تمامی شتاب پيش می تازد و ھر روز ده ھا ھزار کارگر را در خود غرق می 
پشت سر ھم تعطيل می شوند و توده ھای کارگر  مراکز کار و توليد. سازد

کارگران در ھمه جا دست به . ومی غلتندفوج فوج به ورطه گرسنگی فر
اما مقاومت ھا ضعيف، پراکنده، بی افق و . مبارزه و مقاومت می زنند

اتحاديه ھای کارگری دست در دست سرمايه داران و دولت ھا . ناکارآمد است
کارگران دست مي زنند و بختک وار راه تعرض آن ھا  به ھر توطئه ای عليه

اين روند ماه ھا است ادامه دارد و در دل ھمين . ندعليه سرمايه را سد می كن
روند است که اندک اندک بارقه ھای ضعيف ھمبستگی بين المللی کارگران 
عليه سرمايه نيز شکل می گيرد و نور اميدی بر جنبش توده ھای کارگر می 

 اعتراضی کارگران فرانسه عليۀ اخراجبارز اين ھمبستگی اقدام  نمونۀ. تاباند
 - کارگران فرانسوی شرکت مخابراتی. استبلژيک  در دران خوھمزنجي

خود  تا خشم و انزجار آمدندھا  لوسنت ھفتۀ گذشته به خيابان - اينترنتی آلکاتل
. عليه بيکارسازی ھمزنجيران خويش در بلژيک به معرض نمايش بگذارندرا 

ما ھمه . تا به ھمه کارگران دنيا بگويند که طبقه ما يک طبقه بين المللی است
کل سرمايه ھای جھان محصول . بردگان مزدی لعنت شده سرمايه ھستيم

مبارزه ھر کارگر عليه سرمايه . استثمار کل آحاد طبقه ما در سراسر دنيا است
در ھر کجای اين جھان جزئی از جنبش سراسری طبقه ما عليه نظام سرمايه 

يوناليستی توده نابودی نظام بردگی مزدی در گرو اتحاد انترناس. داری است
کارگران فرانسوی به خيابان ھا آمدند . ھای طبقه مان در سراسر جھان است

بلژيک فرياد اعتراض سر  لوسنت -اخراج ھمزنجيران خود در آلکاتل تا عليه
اعالم کرده است که جمعيت عظيمی از کارگران را لوسنت  - آلکاتل. دھند

بزرگ خود فرياد می زدند  کارگران فرانسه در راه پيمايی. بيکار می سازد
که آنچه سرمايه داران، دولت ھای سرمايه داری و اتحاديه اروپا انجام می 
ً دفاع از سود افزون تر سرمايه ھا به بھای خانه خرابی ھر چه  دھد صرفا

   .ھولناک تر توده ھای طبقه ما است

کارگر خود را در بلژيک  ١٥٣لوسنت  - سرمايه داران صاحب شرکت آلکاتل
تحت فشار بحران اقتصادی بايد در که آنان مدعی ھستند . می کنندخراج ا

تا بتوانند  آيندو کاھش ھزينه ھای خود بر  شرکت تدارک سازماندھی دوباره
سرمايه داران می گويند که برای رفع  .از کاھش نرخ سودشان جلوگيری کنند

مه سرمايه ھ. برده مزدی خود را قربانی سازند ١٥٣ خطر کاھش سودھا بايد
ھر روز و ھر لحظه ھمين جنايت را مرتکب . داران ھمين کار را می کنند

اين کاری است که در ھر چشم به زدن در ھمه جھان و از جمله در . می شوند
کارگران در ھمه جا به صورت . تمامی کشورھای اروپايی روی می دھد

اين بار  اما. پراکنده و بی اطالع از ھمديگر دست به مقاومت می زنند
ھمزنجيران فرانسوی آن ھا نيز . بلژيکی تنھا نيستند لوسنت -آلکاتل کارگران

در سطحی وسيع به خيابان ھا آمده اند تا حمايت خود را پشتوانه پايداری 
   .آن ھا كنند بيشتر
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 سرمايه و توليد افراطی جنايت 
کدام روز را در تاريخ سياه پرتوحش ماالل از  

و بشرستيزی سرمايه می توان پيدا  کارگرکشی
کرد که اشکال بی شمار تازه ای از سبعيت و 
جنايت در آن به ثبت نرسيده باشد؟ سرمايه 

بحران توليد جنايت خود را بازھم افراطی  ھنگام
به آنچه اين . تر و ماوراي افراطی می سازد

روزھا سرمايه داران فرانسوی و ھلندی و 
  . نظر اندازيدجاھای ديگر می کنند کمی 

فقط دستمزدھا را . آن ھا فقط اخراج نمی کنند
در يک چشم به ھم زدن . کاھش نمی دھند

کارگران فرانسوی، آلمانی و بلژيکی را مجبور 
می کنند که به کشورھايی مانند بلغارستان، ھند، 
رومانی و ترکيه بروند و ضمن کار در شرکت 
اي ھای تابعه آن ھا دستمزدی معادل بھای ماور

. ارزان نيروی کار اين کشورھا دريافت كنند

کارخانه  سرمايه دارانھمين چندی پيش 
سازندۀ خودروھای شخصی،  Bosalسالوب

ھلند به اين جنايت دست کاميون و اتوبوس در 
ماه ژوئيه سال  در سی ام مديريت شرکت. زدند

که يا راھی  اعالم كردجاری به کارگران 
يورو  ٤٢٥ ماھيانۀ حقوقبلغارستان شوند و با 

و استثمار شوند و  برای شرکت کار کنند آنجادر 
. يا اين که حکم اخراج خود را دريافت كنند

درشمال فرانسه  Annezin کارگران منطقه
عليه اين جنايت شوريدند و اعالم كردند که از 

صاحبان سرمايه . قبول آن سر باز خواھند زد
 ا بينر اشتغالآگھی ھای  بايد می گويند که

تھديد به اخراج  Annezinکارگرانی که در 
بر اساس قانون  ، زيراندکن توزيعشده اند 
شرکت بين المللی که زير بار قرض  ھر فرانسه
 به خود را نيز شعباتساير آگھی کار  بايد است

آن . برساند در معرض اخراجکارگران اطالع 
که خوشبختانه در ايران آگھی کار  ھا می گويند

 در آنجا حقوق ھا از بلغارستان ھم ند زيرارندا
سال توليد کنندۀ وب !!پايين تر است بسيار

اتوبوس  و خودروھای شخصی، کاميون
در ابتدای کار يک مرکز توزيع  .است

در شھر  ١٩٢٣کنندۀ کاال بود و در سال 
ولی . دشھلند تاسيس  Alkmaarآلکمار

 Lummenدر حال حاضر مقر آن در 
در  Limburg ن ليمبورخواقع در استا

اين شرکت بين المللی  .استبلژيک کشور 
حوزۀ توليدی  ٤٢کارگر را در  ٦٧٠٠بيش از 

خود در سطح جھان مرکز پخش  ٢٧و 
  .استثمار می کند
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 Carremanمديريت کارخانۀ نساجی کارمن 
دست به کار در جنوب فرانسه نيز  Castres در

نيز در  او. اعمال ھمين جنايت عليه کارگران شد
به کارگران پيشنھاد ھمين سال يازدھم ماه مه 

داد که يا به ھند بروند و نيروی کارشان را با 
به وی بفروشند و يا اين  يورو در ماه ۶٩بھای 

!! که به اخراج و بيکاری خويش رضايت دھند
کارگران ابتدا خزعبالت شريرانه سرمايه دار 

ند که او اما بسيار زود دريافت. را شوخی پنداشتند
آنان در تجربه شخصی خود . جدی می گويد

نخستين بار بود که با چنين شکلی از بربريت 
 Veronique Jacobé. سرمايه مواجه می شدند

سالۀ نساجی در روزنامۀ فرانسوی  ٤٤کارگر 
آن اين پيشنھاد "  می گويد Parisienپاريسين 

برای من  بود کهغيرانسانی  قدر جنايتکارانه و
مديريت  ." تلقی می شدل تصور و باور غير قاب
در مقابل حيرت کارگران  Carremanشرکت 

طور بيشرمانه ای با قيافه ای حق به جانب ه ب
قانون فرانسه . تقصيری ندارد ھيچاو گفت که 

او  .اين الزام را بر دوش کارگران گذاشته است
اين فقط وی و سرمايه داران . راست می گويد

دست به اين سبعيت ھا می خونخوار نيستند که 
سرمايه داری «قانون فرانسه، قانون . زنند

!! قانون دموکراتيک ترين!! »دموکراتيک
کشور سرمايه داری ھم پشتوانه محکم ھمه اين 

در . اشکال توحش سرمايه عليه کارگران است
اينجا نيز قانون به سرمايه دار حق می دھد که 

ر و به به محض نياز به سالخی بيشتر نيروی کا
محض احساس ضرورت قربانی ساختن 
کارگران در آستان سوداندوزی انبوه تر 
سرمايه، آن ھا را ھزار ھزار به شرکت ھای 
تحت مالکيت خود در کشورھای حوزه نيروی 
کار ارزان اعزام دارند و دستمزد آن ھا را بر 
اساس بھای نيروي کار ماوراي ارزان بردگان 

سومين تراست . دمزدی آن کشورھا پرداخت کنن
فرانسوی که در تدارک تحميل ھمين طرح 
جنايتکارانه عليه کارگران تحت استثمار خود 

. است Elzas ايالتکارخانۀ خودروسازی است 
سرمايه داران اين شرکت نيز به کارگران 

 بايدخود اشتغال برای حفظ اخطار کرده اند که 
حقوق با در آنجا  بروند وبه کشور رومانی 

برای ھمين  يورو ١١٠بسيار نازل  ماھانۀ
ی که شرکتو باالخره چھارمين  کار کنند شرکت

 ھمين طرح را در دستور کار خود قرار داده
در اينجا نيز . است Hénin کنسرن صنعتی

سرمايه داران به کارگران فشار آورده اند که 
بايد فرانسه را ترک گويند، به ترکيه بروند و در 

برای اين شرکت کار رو يو ٢٣٠با حقوق آنجا 
  . کنند
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در  Verizonهزار کارگر کنسرن مخابراتی  ٨طرح اخراج 
 آمريكا

در  Verizonکنسرن عظيم مخابراتی وريزون 
ھزار کارگر را طی چند ماه  ٨ آمريکا اخراج

اين . آينده در دستور کار قرار خود داده است
سود و زيان  را شرکت به دنبال محاسبهخبر 
ه دكرد در سه ماھۀ دوم سال جاری اعالم خو
ه سرمايه داران کنسرن مدعی ھستند که ب .است

خاطر صرفه جويی ھای شمار زيادی از 
ھا در سه  آن سود مشتريان در مکالمات تلفنی،

در صد کاھش يافته  ٢١ماھۀ دوم سال جاری تا 
 ١٤٨٠سود خالص آنان در ھمين دوره . است

ه ب شرکت ود ناخالصس. است بودهدالر  ميليون
 ١١تا  Alltel Corpخريداری آلتل کرپ  دليل

دالر  ميليون ٢۶٩٠در صد افزايش داشته و به 
بعد از خريداری آلتل  ريزونو. بالغ گرديده است

شرکت ھای ترين  بزرگ در شمارکرپ 
در اواخر  .مخابراتی آمريکا قرار گرفته است

با بايل اين شرکت وماه ژوئن شمار مشتريان م
ميليون  ٨٨مرز  به درصدی ٣٠يک افزايش 

  . نفر رسيد
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 یبرق آب يدتول ۀکارگر کارخان ٧٦از  يشکشته شدن ب
 يبریدر س

انفجار  ۀدر اثرحادث. باز ھم کشتار کرد سرمايه
در  یبرق آب يروین ۀکارخان يندر بزرگ تر

نفر  ٢١نفر از کارگران کشته،  ٧٦ يبریس
روز دوشنبه . شدند يدناپد يادیو تعداد ز یزخم

 يروگاهانتقال آب در ن یچند تا از لوله ھا
 يلبه دل Savano-Sjoesjenskajaمعروف 
راه  يلچشم به ھم زدن س يکدر . يدانفجار ترک

 يکی یقدرت و وسعت به سو یافتاد و با تمام
 ١٠٠ ينجادر ا. شد يراز کارخانه ھا سراز

 يهمرگ سرما يالبس. کردند یکارگر کار م
. کارگر را در کام خود غرق کرد ١٠٠ نيھمه ا

کارگران  يتاست که اکثر یھمه شواھد حاک
 جسدتا کنون فقط . جان خود را از دست داده اند

ھستند  يدناپد يگرتن د ٦٤. شده است يدانفر پ ١٢

بر . جزء کشته شدگان ھستند يادکه به احتمال ز
 ٣٠٠اساس اطالع ھنگام وقوع حادثه حدود 

 يروگاهاين ن. ور داشته اندکارگر در محل حض
ھزار  ٤٠٠ھر ساعت حدود شش ميليون و 

ترين  کند و از مھم کيلووات برق توليد مى
. برق در روسيه است يدکارخانجات تول

 ١٠روزنامه ھا نوشته اند که وقوع انفجار به 
وارد  ينمرکز ديگر توليد برق نيز خسارت سنگ

ھاى آب در مناطق  تخريب لوله. کرده است
وار باعث ايجاد درياچه و مرداب شده ھمج
کننده آب کارخانه توليد  ديواره سد تامين. است
دچار ترک شده و توربين اصلى به  يزبرق ن

 یروزنامه ھا. طور کامل از کار افتاده است
 یاقتصاد یو جھان در باره خسارت ھا يهروس

. بحث کرده اند يلانفجار به تفص ينا یو مال
 یچندان یھا آن ھا جا یآنچه در قلم فرساي

است که  یکارگر ١٠٠احراز نکرده جان 
در ھمه جا، در  يهسرما. شده اند يهسرما یقربان

کوه، دشت و  يا،در نيروگاه،کارخانه، معدن، 
و آسمان، در ھر کجا  يندر زم ير،ھامون و کو

کار وجود  يرویو فروش ن يدکه رابطه خر
 رویيبر فروش ن یدارد، در بند بند جامعه مبتن

،  يماریکار، به طرق مختلف، در سوانح کار، ب
و فقر، در ھر نقطه جھان  یفشار گرسنگ يرز

کند، آتش  یکشد، غرق م یم يرد،گ یم یقربان
 . سازد یزند و نابود م یم

 ٢٠٠٩اوت 
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ید ی بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما    :::از سا ک
WWW WWW WWW ... HHH AAA MMM AAA AAA HHH AAA NNN GGG III ... CCC OOO MMM   

ید  س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  ید ا س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  ید ا س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،     :::ا
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 یکار ۀشدن کارگر جوشکار در هلند در اثر سانح کشته
از پرتقال به ھلند آمد تا با  یساله ا ٣٨ کارگر

امرار معاش کند و  يشکار خو يرویوش نفر
او در . زندگي خانواده اش را فراھم سازد ينهھز
کارگر . مشغول کار شد یشرکت جوشکار يک
انجام  يناوت ح ١٨در روز سه شنبه  یپرتقال

کار به دام حادثه افتاد و جان خود را از دست 
 يکدر درون  یجوشکار ينح رگرکا ينا. داد

و به خاطر  يمنیا يللوله به علت فقدان وسا
 یاز جوشکار یناش یسم یاستنشاق گازھا

شد و در  یتنفس يدو مشکل شد یدچار خفگ
 يمهالشه ن يرانشھمزنج. يدگرد يھوشھمان جا ب

آوردند و در  يرونجان او را از درون لوله ب
. کردند قلمنت يمارستانبه ب یبحران ياربس یحالت

ماق جان کارگر رسوخ کرده تا اع یسم یگازھا
بر اثر  يمارستانپس از ورود به ب يقیاو دقا. بود

به حال مرگ افتاد و چند لحظه بعد  یشدت خفگ

 یدار يهفقط در جھنم سرما ينا. جان سپرد
متاع  ينکه جان کارگر ارزان تر يستن يرانا

 نيزدر ھلند، فرانسه، آلمان و سوئد . بازار است
اما باز ھم  يستن نيراا يگانیاگر چه به را

ھر ساله شمار . بھا است یسخت ارزان و ب
 يهسرما یانجام کاربرا يناز کارگران ح يادیز

ھلند، دچار حادثه  یدار يهداران و دولت سرما
بر اساس . دھند یشده و جان خود را از دست م

 ياندر ھلند که آمار قربان TNOارقام سازمان 
رگران کند، شمار کا یرا منتشر م رسوانح کا

فقط در  يهاستثمار توسط سرما ينمصدوم در ح
 ٢١٩به  يالدیم ٢٠٠٧ھلند در سال  ينھم

از  يشتعداد ب يناز ا. است  يدهھزار نفر رس
فراوان مجبور به  يبنفر به علت آس ٤٥٠٠
تن  ٩٨ھا بوده اند و  يمارستانشدن در ب یبستر

کارگران  يهبق. جان خود را از دست داده اند

در  يدگید يبمصدوم و معلول به علت شدت آس
شده و از انجام کار  ينتمام عمر خانه نش

 يانشمار قربان TNOطبق ارقام  . بازمانده اند
زنان کارگر به  ياندر م یاز حوادث کار یناش

مرد  يراناز ھمکاران و ھمزنج يشترمراتب ب
. است يشدر حال افزا يزآنان بوده و ھر سال ن

تعداد زنان  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٥ یسال ھا ۀصلفا در
جان خود را  یکه به علت حوادث کار یقربان

شده  ينو خانه نش يمارمعلول، ب يااز دست داده 
 ١٠٠به  یدر صد ١٣ ۀساالن يشاند با افزا
مردان کارگر در  ياندر م. است يدهھزارنفر رس

مشھود نبوده  يادیز ييرسال ھا تغ ينا ۀفاصل
 . است

  ٢٠٠٩اوت 
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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

تيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگ ابقه ھس ان . ر، 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 . 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. را تدبير نيستتحميل کرده است و خودکرده 
  .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 . رگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کا
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

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
رچ. راه به جايی نخواھند برد ات گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب م ي
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 سطحبه معنای مطالبات عمومی کل کارگران اير متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  ان 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. طالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران م 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  .اران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اندبرای سرمايه د که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش ن. که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند ظم 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 چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  رويکرد و 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

   .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 ) »اخالص داخلیتوليد ن«(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
  . به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .مزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايد ازحداقل دست. 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 ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .ويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سر - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .تفاده شوداز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان اس -  
   .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
  . يد رايگان شودحمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه با -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

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

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

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

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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ه ھما  ه ھما ر ک ه ھما ر ک ی یییر 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  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد قسمت


