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 درباره نشريات کميته مهاهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

م انتشار  ارگری«يک هدف مه اد تشکل ک رای ايج اهنگی ب ه هم ه کميت » خبرنام
ای سرمايه داری در      ه خبرهای دني تالش برای جا انداختن نگاه سرمايه ستيزانه ب

دافع نظام     ميان کارگران در مقابل نگاه سرما يه مدارانه طبقه و دولت و احزاب م
ل و          ارگران در خالل تحلي اهی ک ای آگ دين سان آموزش و ارتق سرمايه داری و ب

ظاهر خبر رسانی در رسانه های نظام سرمايه داری . تفسير اين خبرها بوده است
زار را   ی خبرگ وهم بيطرف ده ت نونده و بينن ا ش ده ي ه در خوانن ه ای است ک ه گون ب

الن روز و در       . به موضوع خبر ايجاد می کند نسبت ه در ف د ک ر می دهن ثال خب م
ا،   بهمان کارخانه يا معدن يا ساختمان درحال ساخت الن ج ارگر    و در ف دادی ک تع

بسياری از کارگران با خواندن يا شنيدن اين خبر . دچار سانحه شدند و جان باختند
ه            ر ن ن خب ع انتشار اي ه منب د ک ن    ممکن است تصور کنن انی و مسبب اي ا از ب تنه

رده است    ه اصال    . سانحه جانبداری نکرده بلکه به ضرر آن هم عمل ک حال آن ک
ه     . چنين نيست ا معموال علت حادث صرف نظر از آن که در اغلب اين گونه خبره

بی احتياطی کارگر قلمداد می شود، اين خبر اوال در اين مورد که کارگران تحت  
ا    چه شرايطی مجبور به فروش  دن ي ا مع نيروی کار خود به صاحب آن کارخانه ي

ارگران        . ساختمان شده اند، هيچ نمی گويد ه ک د ک يچ نمی گوي ارت ديگر، ه به عب
ارترين   جان باخته زير فشار بيکاری و گرسنگی ناشی از آن، کار کردن در مرگب

 پذيرفته اند و، حتی اگر به علت خستگی ناشی از کار محيط های کار را به ناچار
رای سير             ار ب روی ک روش ني ار ف ان اجب ند، هم م شده باش اطی ه مرتکب بی احتي
اطی    کردن خود و خانواده هايشان برای تبرئه کامل آنان از هرگونه اتهام بی احتي

ر       . کافی است رای ب رين تالشی ب ا کمت ا کارفرم ثانيا اين خبر هيچ نمی گويد که آي
ه    يا. طرف کردن علت سانحه کرده بوده است يا نه ، به قول معروف، عالج واقع

ه       ا ن وده است ي رده ب وع ک ه فرض         . را پيش از وق ی ب ه حت د ک يچ نمی گوي ا ه ثالث
محال عدم امکان کارفرما برای پيشگيری از وقوع سانحه آيا او درمورد خطرات 

ه  و . محيط کار به کارگران جان باخته آموزش يا حداقل هشدار داده بوده است يا ن
ممکن است  . که ذکر آن ها ما را از محور بحث دور می کند بسياری نکات ديگر

ی است      . گفته شود که خبر جای طرح اين جزئيات نيست دين معن ه ب ين گفت اما هم
ت،      ات اس ن جزئي ورد اي کوت در م ای س رمايه داری ج ای س انه ه ر رس ه خب ک

سرمايه دار  وسکوت در مورد اين جزئيات هم هيچ معنايی جز جانبداری از طبقه
دارد و  انه های نظام         . دولت آن ن ر و ساختار آن در رس ابراين، نحوه تنظيم خب بن

امال    ه اش، ک اهر بيطرفان م ظ ه رغ دافع آن، ب زاب م ت و اح رمايه داری و دول س
ما بر آن بوده و هستيم که . جانبدارانه، به سود سرمايه دار و به زيان کارگر است

يم  يم کن اه ضدسرمايه داری تنظ ا نگ ار را ب ای اخب انه ه ه رس ا سکوت رياکاران ت
م شکنيم    ون  . سرمايه داری درباره علل و موجبات پديده های اين نظام را دره اکن

ن      اره اي ه داوری درب وان ب با انتشار صد شماره از اين خبرنامه طی دو سال می ت
  .اين مورد تا چه حد موفق يا ناموفق بوده ايم ادعا نشست و نشان داد که ما در

ه ضدسرمايه      با اين همه، نظم يک خبرنام و به رغم تالش دوساله ما در انتشار م
رده است  داری، ل ک ا تحمي ه م ز ب ر محدوديتی را ني ن ام ه اي يم ک ان کن د اذع . باي

تيزانه  رمايه س اه س ا نگ ار ب ار اخب ين انتش ا در ع ه م ن است ک ه  واقعيت اي د ب باي
ا نظام سرمايه دا     ارزه ب ام مسائل و معضالت طبقه کارگر در مب ه   ری در تم زمين

و راهبردها و راهکارهای مقابله ... های سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و
ه          دگی طبق ار و زن ره ک ر از امور روزم ائلی غي ه مس با آن ها و، به بيان ديگر، ب
کارگر و فراتر از چهارچوب بی واسطه اقتصادی محيط های کار و توليد نيز می 

ن          اما ساختار محدود. پرداختيم ا اي ه م وده است ک انع آن ب ه ای نشريه م و خبرنام
وده      . امر را به درستی و به طور کامل انجام دهيم ع، از يک سو موظف ب در واق

رسيدن به هدف باال ساختار خبرنامه ای نشريه را رعايت کنيم و، از  ايم که برای
ه مطالب تحلي          افی و وافی ب رداختن ک انع پ ن ساختار م ی  سوی ديگر، رعايت اي ل

تفصيلی و آموزشی درباره کل نظام سرمايه داری و راه های مبارزه طبقه کارگر 
يديم   .برای مبارزه با اين نظام شده است برای حل اين تناقض، ما به اين نتيجه رس

يم  که اين دو عرصه ه ضمن انتشار مرتب و        . را از هم تفکيک کن ا ک ن معن ه اي ب
ا  ل سرمايه      منظم يک هفته نامه، با حجم چهار صفحه ح ه و تحلي وی يک سر مقال

ه           ی را ب يلی و آموزش ی تفص االت تحليل ه، مق ای هفت رين خبره م ت تيزانه مه س
منتشر ) ١٠١شماره (نام هفته نامه، که از هفته آينده . صورت گاهنامه منتشر کنيم

ارگری «خواهد شد، ه    » نامه کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل ک ه، ک ام گاهنام و ن
ر ار ه ان انتش ماره  زم رای آن ش افی ب راهم شدن مطالب ک ه ف وط ب ماره آن من ش

ود، د ب ارمزدی«خواه ه ک ه اعضای  . است» علي ه منحصر ب ن گاهنام االت اي مق
کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری نخواهد بود و نوشته های ديگر فعاالن 

  .جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر را نيز در برخواهد گرفت

  برای ايجاد تشکل کارگری کميته هماهنگی

  ١٣٨٩فروردين  ١٣

 

 )BA(اعتصاب خدمه پرواز بريتيش ايرويز

ن   BAماه هاست که اتحاديه کارکنان  و کارفرمای اي
وز طی   د و هن ذاکره ان ال م ايی در ح شرکت هواپيم
روی         روش ني د و ف ورد چگونگی خري ن مدت درم اي

د   يده ان ق نرس ه تواف ان ب ار کارکن ه در . ک  ١٤اتحادي
ا اکثريت آرا رای      د ه اعضايش ب رد ک سامبر اعالم ک

ه      ن اعتصاب ب ه اي به اعتصاب داده اند و قرار بود ک
ارگران      ١٢مدت  ا ک روز و در ايام کريسمس باشد ت

ته   ذيرش خواس ه پ الی وادار ب ار م ا فش ا را ب کارفرم
ه  . های خود کنند اما معلوم بود که اتحاديه پای عمل ب

ی رود ی نم ن بزرگ دوش  رای BA. اي ری را مخ گي
اعالم کرد، با اين توجيه که کارگران قبال اخراج شده 

د    رده ان ا   . نيز در رای گيری شرکت ک ا قانون کارفرم
زيرا سرمايه دار است که . حق دارد اين کار را بکند

ل    در اين معامله برابر و آزاد نظام سرمايه داری ماي

ار را       روی ک ن ني د و اي د کن رارداد را تمدي ت ق نيس
را ه      ب م ب رادی ه ا اي رد و قانون تری بخ دت بيش ی م

ارش وارد نيست ه را  . ک ازی و معامل د ب ون قواع چ
ه  . رعايت کرده است به همين سبب، عليه اعتصاب ب

ودن آن       انونی ب ه حکم غيرق رد ک دادگاه شکايت می ب
واهيم      ی خ ا نم ه م د ک ی گوي د و م ت کن را درياف

دهيم بلکه        در ب ه ه ر را ب ا نف ون ه ن تعطيالت ميلي اي
د  ا  . کارکنان هستند که با شادی مردم سرستيز دارن ام

اتحاديه از حول حليم در ديگ می افتد و اعتصاب را 
ميم        ر تص انی ديگ ا در زم د ت ی کن ی رد م زيرجلک

  .ماليم تری بگيرد

چرا کارکنان هواپيمايی اعتراض می کنند و دست به 
وم است د؟ معل ی زنن ا در . اعتصاب م را کارفرم زي

ميليون دالر ضرر   ٥١٠م کرده است که دسامبراعال
ردن   ک ک د کوچ ويی قص رفه ج رای ص رده و ب ک

ارگر را دارد     زاران ک ا  . پرسنل  و بيکار کردن ه ام
در واقع آن چه که می گويد زيان واقعی نيست بلکه    
ا آن   ده است و ي ی ش يش بين دار پ ری از مق ود کمت س
ری       ايی ديگ رکت هواپيم د ش رف خري دار را ص مق

رده است     کرده است يا ل ک ل  . به بخشی ديگر منتق مث
ه   . همه جای ديگر دنيای سرمايه داری ن ک و ديگر اي

يچ دستمزدی      برای مقابله با زيان به مدت دو سال ه
  .را افزايش نخواهد داد

ه شرايط       راض ب ايی در اعت کارگران خدمات هواپيم
ه اعتصاب زده   ايين دست ب تمزدهای پ ار و دس د ک ب

د  مارس و سپس   ٢٠در  يک اعتصاب سه روزه   . ان
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ارس ٢٧روزه از  ٤يک اعتصاب  ه . م اعتصاب س
رد  ١٩٥٠پرواز از  ١١٠٠روزه  . پرواز را منتفی ک

ل ازات    BAدر مقاب ه بعضی از امتي رد ک اعالم ک
ا و   کارکنان از جمله تخفيف بليط های مسافرتی آن ه

رد      د ک و خواه انواده هايشان را لغ ر  : خ چشم دربراب
ا آسمان       اما بين اين دو. چشم ين ت اوت از زم چشم تف
بنا به مثلی دهقانی نزد مالک ده می رود و از   . است

د   ی گوي ايش م ی ه د شانس م   . ب ه چش ن ک ه اي از جمل
د  ی بين ا م ا را دوت ه چيزه رش چپ است و هم . دخت

د     ی گوي ه م ک برافروخت ی؟   : مال ی کش ت نم خجال
م چشمش چپ است      د    ! دختر من ه ان می گوي : دهق

ر       بله، اما دختر من د، دخت ا می بين ا را دوت بدبختی ه
 !!   شما خوشبختی ها را

ديره     ات م يس هي ذاکرات، رئ ه م ی  BAدر ادام ويل
ی،   ونی وودل ومی، ت ه عم ديرکل اتحادي ا م ش ب وال

رد  وافقتی حاصل نشد    . مالقات ک ا م ه،    . ام ن هم ا اي ب
رای بحث و تصميم        ی ب د والش را وودل پيشنهاد جدي

ذاکره، وی  . ردگيری به کنگره اتحاديه می ب قبل از م

د  وبی بده نهاد خ ديريت پيش ر م ه اگ رد ک الم ک اع
رد  ارگران   . اتحاديه اعتصاب را معلق خواهد ک ا ک ام

تند و نمی        نهاد راضی نيس ن پيش وايی  ازاي خدمات ه
ی        لی يعن اله اص را مس د زي ول کنن د آن را قب خواهن
اقی است    کاهش پرسنل و شتر اخراج سرجای خود ب

د و معلوم نيست جل ن   . و خانه چه کسی می خواب ه اي ب
ق حاصل شود      ا تواف ق، وقت کشی می شود ت . طري

  .حاال به قيمت خانه خرابی چه کسانی، مهم نيست

 ٢٠١٠مارس  ٣١

 

 اخراج آارگران قراردادی کارخانه لوله سازی اهواز

ماه است که کار  ١٤کارگران لوله سازی اهواز 
دريافت ماه است که هيچ دستمزدی  ١٤کرده اند، 
ماه است که در ادامه مبارزات چندين  ١٤ ،نکرده اند

مبارزه  ناچيزشان ساله خود برای گرفتن دستمزدهای
چند سال . می کنند و مبارزاتشان سرکوب می شود

آماج بيکارسازی هستند و در روزهای  مداماست که 
 ٣٠٠تا  ٢٠٠شروع سال نو نيز حدود  مگاهناخير 

سرمايه دار صاحب  .نفر آن ها اخراج شده اند
تراست مالی بزرگ موسوم به سازمان  ،کارخانه

اخراج . تأمين اجتماعی دولت جمهوری اسالمی است
انبوه توده های کارگر در روزهای آخر هر سال و 
شروع هر سال نو، سياست کارگرکش و بربرمنشانه 
 ای است که سازمان مذکور از ديرباز تا حال در

توليد و کار تحت مالکيت کارخانه ها و مراکز  تمام
ضرب المثل . ده است و می گذاردگذار اخود به اجر

برعکس نهند نام «  :که می گويندمعروفی است 
علی » سازمان تأمين اجتماعی« . »زنگی کافور

الظاهر قرار است تضمين کننده نان بخور و نمير 
فروشندگان نيروی کار در چهارچوب زندگی برده 

ام بشرستيز سرمايه داری وار آنان در سيطره نظ
اين سازمان با استفاده از موقعيت خود به . باشد

عنوان مالک سرمايه ها و نقش ويژه خود در ساختار 
دولت سرمايه داری هر سال انبوه کارگران مورد 
استثمار خود را در آستانه حلول سال نو اخراج می 
کند و عده ای برده مزدی جديد را به جای آن ها به 

گمارد تا ازاين طريق بر روی سابقه اشتغال  کار می

و پيشينه آن ها برای برخورداری از مستمری 
بازنشستگی يا حق استفاده از بيمه بيکاری خط سياه 

نيروی کار کم بهاتر به جای کارگران با . بکشد
دستمزد بيشتر مورد استثمار قرار دهد، خود را از 
ی پرداخت حق بيمه بيکاری و مستمری بازنشستگ

درحالی به تمامی اين  کارگران معاف کند و باالخره
تامين اجتماعی  جنايات ضدکارگری و ضد هر نوع

را » سازمان تأمين اجتماعی«دست می يازد که نام 
  .با خود به يدک کی کشد

 ٨٩فروردين  ١١

 

 

 دو خرب از کارخانه های قم

  آارخانه نور برآات  رگران زناخراج آا

کارگران . کارگر خود را اخراج کرده است ٤٠م کل کارخانه نور برکات ق
سال در اين کارخانه کار  ١٥تا  ١٠اخراجی همه زن هستند و هر کدام حداقل 

سرمايه دار صاحب شرکت به دنبال اخراج کارگران بی . و استثمار شده اند کرده
  .درنگ عده ای ديگر را با دستمزد بسيار نازل تر به کار گمارده است

 آارگر ٣٠٠و اخراج  درخانه چينی حميتعطيلی آا

. کارگر آن اخراج گرديدند ٣٠٠کارخانه چينی حميد قم تعطيل شد و تمامی 
سرمايه دار شرکت هنگام اخراج کارگران هيچ ريالی دستمزد به هيچ کدام آن ها 

کارگران عليه اين وضعيت اعتراض کرده و به مراجع قضائی . نپرداخته است
کارگر  ٣٠٠عوامل سرمايه به خواست . ايت نموده انددولت سرمايه داری شک

و اقدام سرمايه دار در مورد  اخراجی در زمينه بازگشت به کار پاسخ منفی داده
قضات سرمايه درمورد پرداخت دستمزد . بيکارسازی کارگران را تأييد کرده اند

م توده و در مقابل خش کارگران نيز همکاری الزم را با سرمايه دار به عمل آورده
های کارگر اعالم کرده اند که به جای دستمزدها و مطالبات پرداخت نشده، برخی 

  !!قطعات ماشين ها را از سرمايه دار خريداری کنند

  ٨٩فروردين  ١٠

 

قدرتی  بیداری در مقابله با حبران معلول  قدرت سرمايه
 کارگران است

سرمايه داری از پايان  چند ماهی است که اقتصاددانان و نمايندگان فکری نظام
آنچه اينان می گويند در اساس . بحران و طلوع مجدد ستاره رونق سخن می رانند

خود دروغی بزرگ است، اما در پس اين دروغ می توان به پاره ای واقعيت های 
شايد برای بسياری از ما جای سؤال و . درس آموز برای کارگران دست يافت

 ٢٠٠٨شت بحران توفانی روزهای آخر سال حتی سؤالی اساسی باشد که سرنو
ميالدی چه شد؟ بحرانی که متوليان عظيم ترين معابد قدرت سرمايه در جهان با 

حيرت و بهت فرياد می زدند که همانندش را هيچ گاه در تاريخ حيات اين نظام نه 
ز ديده اند و نه انتظار داشته اند، بحرانی که همگان آن را کوبنده تر از بحران آغا

فرجام چنين بحرانی چه شد، به کجا انجاميد و چرا . سده پيش خواندند ٣٠دهه 
يک سال پس از آن شيون ها و عزاداری ها، ناگهان از رفع خطر بحران سخن 
می رانند؟ آيا بحث بحران آن گونه که در رسانه های دنيا، در گزارش مراکز 

قتصاددانان و در بررسی عظيم مالی جهان، در برآورد دولت ها، در تحليل های ا
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ها و کالبدشکافی های محافل مختلف سياسی دنيا انعکاس يافت، واقعيت نداشت و 
اين اغراق چه نفعی برای تراست های غول ! اگر آری! آميخته با اغراق بود؟

پيکر مالی يا دولت ها داشت و اگر نه، چگونه شد که پايان آن به اين زودی آغاز 
ی نيز طبعا وجود دارد که از طرح آن ها چشم می شد؟ سؤاالت متعدد ديگر

  . پوشيم و در اينجا به توضيحی کوتاه درباره همين يک پرسش بسنده می کنيم

قدرت واقعی بحران، به طور واقعی، بسيار عظيم تر از همه گفته ها يا نوشته ها 
 ٣٠توان انفجار و نيروی تخريب آن می توانست از آنچه در شروع دهه . بود
تناقضات . دليل اين موضوع روشن است. پيش روی داد، بسيار بيشتر باشد قرن

ذاتی سرمايه جهانی بسيار سرکش تر و عظيم تر و هالکت بارتر از آن دوره به 
هم گره خورده است و شيوه توليد سرمايه داری از بسياری جهات آسيب پذير از 

، در هر گام بر حدت سرمايه در روند طبيعی توسعه و تمرکز خود. آن ايام است
ترکيب ارگانيک خود را الزامًا . شکنندگی های گريزناپذير درونی اش می افزايد

تنها سرچشمه واقعی توليد و توسعه خود، يعنی سرمايه متغير يا . باالتر می برد
نيروی کار خريداری شده، را در قياس با ابعاد بی مهار گسترش و حجم فزاينده 

زمينه های الزم وقوع بحران ها را . تنگ تر می سازد سرمايه ثابت محدودتر و
. فاصله ميان بازگشت بحران ها را کوتاه تر می کند. وسيع تر و مهياتر می کند

اثرگذاری مکانيسم های خنثی سازی بحران را دشوارتر و ظرفيت سرمايه برای 
ا غلبه بر وضعيت بحرانی را کمتر می کند و باالخره موج انفجار بحران ها ر

روند انکشاف و توسعه . نيرومندتر و قدرت ويرانگری آن ها را افزايش می دهد
سرمايه داری در اساس خود چنين است و بر همين اساس انتظار وسعت و شدت 

 ٣٠در قياس با آغاز دهه  ٢٠٠٨تخريب بحران پايان سال  بسيار افزون تر شعاع
ين همه، چنين نشد و دولت با ا. قرن بيستم بسيار طبيعی و علمی به نظر می رسد

ها و مراکز عظيم برنامه ريزی جهانی نظام بردگی مزدی برای مهار عاجل 
اين . بحث بر سر چرايی همين موضوع است. بحران به موفقيت هايی دست يافتند

نمايندگان فکری و دولتمردان نظام سرمايه داری درباره اين . بحث مهم است
ول صد سال اخير درمورد چالش بحران ها حادثه در کنار آنچه سرمايه در ط

انجام داده است بيش از حد جنجال می کنند و از درون اين جنجال ها دنيايی 
آنان . وارونه بافی، تحميق و تخدير بر ذهن و زبان کارگران جاری می سازند

جعليات خود را به بزرگ نمايی توان سرمايه در چالش بحران ها محدود نمی 
تر، در باره مکان يا نقش بحران ها دنيايی شيادی، وارونه بافی،  از آن مهم. کنند

تحريف و مسخ رديف می کنند، تا شايد بر روی نقطه واقعی جوشش آن ها، يعنی 
با توجه به همه اين . آتش فشان تناقضات بی مهار ذاتی سرمايه پرده اندازند

ه قابل توضيح نکات، بايد ديد که واقعيت موضوع چيست و آنچه روی داده چگون
نبايد اين حقيقت را کتمان کرد که سرمايه جهانی در صد سال اخير در عين . است

حمل همه شاخص هايی که اشاره شد و در عين حدت مستمر و فزاينده شکنندگی 
های درونی اش از پاره ای جهات ظرفيت مقابله خود با بحران را افزايش داده 

بحث درباره پايه ها و مايه های واقعی . سخن بر سر نفی اين واقعيت نيست. است
اما پيش از آن . اين افزايش ظرفيت است، موضوعی که پايين تر بدان می پردازيم

  . بايد نکته بسيار مهم ديگری را ولو در چند سطر توضيح دهيم

بحران صورت  از جمله تحريف های مهمی که درمورد روايت ضدسرمايه داری
يز نقش اين پديده در فرايند سقوط نظام سرمايه گرفته است، توصيف اغراق آم

چنين وانمود شده است که بحران ها بستر وقوع حتمی انقالب های . داری است
پيچ و خم راه را برای سرنگونی نهايی نظام بردگی مزدی . کارگری هستند
آتش فشان های عظيم کارگری را به دنبال می آورند و در يک . هموار می سازند

کارگر در سوی  بحران ها در يک سو و خيزش های انقالبی توده های کالم گويا
روايتی اين !! ايفا می کنند را در قبال هم» عوامل عينی و ذهنی« ديگر، حکم 

چنين از رابطه ميان بحران و اعتال يا انفجار جنبش کارگری روايتی از بيخ و بن 
کامل جوامع انسانی، نيروی محرکه تاريخ يا ت. است) دترمينيستی(جبرگرايانه 

وقتی از رشد شيوه توليد و نيروهای مولده نوين در دل . مبارزه طبقاتی است
مناسبات کهنه توليدی سخن می گوييم بيش از هر چيز و اساسی تر از همه چيز 

آنچه نظام . استخوان بندی بالنده مبارزه ميان طبقات اجتماعی را مد نظر داريم
ت مالکيت قبيله ای و خواه در شکل مالکيت باستانی برده داری را خواه با داربس

مشترک و دولتی اش به گورستان برد نه صرف توسعه مالکيت خصوصی منقول 
و بعدها غيرمنقول، نه صرف رشد تضاد ميان شهر و روستا يا تضاد ميان دولت 
های حاکم در هر کدام اين حوزه ها و باالخره نه نفس رويش شرايط مادی بسط 

واژ، بلکه تبلور اجتماعی و طبقاتی تمامی اين تضادها و واقعيت های نظام سر
مادی در پيکار عظيم توده های برده عليه شدت استثمار و توحش بی مهار نظام 

عين همين مسأله درمورد فاز بعدی تحوالت جوامع نيز صدق . برده داری بود
ان دوره های ميانی نظام کهنه سرواژ يا مناسبات پوسيده فئودالی در پاي. می کند

تاريخ صرفا زير فشار توسعه اقتصاد کااليی و رشد مناسبات کار مزدی از هم 
در اينجا نيز مبارزه طبقاتی نيروهای متخاصم يا همراه برخاسته از روند . نپاشيد

انکشاف کارمزدی عليه سلطنت و کليسا و اشرافيت مالی يا فئودال و در يک کالم 
. ئودالی بود که چراغ عمر اين نظام را خاموش کردعليه مناسبات سرواژ و ف

گورکن نظام بردگی مزدی نه صرفا بحران ذاتی ناشی از تناضات سرکش 
درونی سرمايه، نه نفس وجود اين تناقضات حل نشدنی بلکه طبقه کارگر سازمان 
يافته، خودآگاه و متحدی است که زير فشار جدايی و بيگانگی با روند کار، 

سرنوشت کار و زندگی اجتماعی خود و زير مهميز کشنده اين  محصول کار و
جدايی مدام رشد يابنده، مجبور به پيکار عليه مناسبات کار مزدی است، طبقه 
کارگری که مجبور به شورش و طغيان عليه بنياد اين جدايی است، مجبور است 

خود تبديل  کالبدشکافی سرمايه داری و نقد طبقاتی اين جدايی را به هستی خودآگاه
طغيان و پيکار خود عليه آن جدايی  را سالح کند، مجبور است اين هستی خودآگاه

تناقضات بی مهار درونی سرمايه و بحران های ناشی از آن تا جايی در . سازد
روند گورکنی نظام سرمايه داری تعيين کننده اند که در مبارزه خودآگاهانه، 

به اين ترتيب، نفس . ی کارگر تبلور يابندسازمان يافته و ضد کار مزدی توده ها
وقوع بحران با هر درجه از شدت و وسعت و قدرت ويرانگر آن قرار نيست 

به همين دليل، جار و جنجال . آستان احتضار و خاک سپاری سرمايه داری باشد
کردن درباره ظرفيت بحران ستيزی سرمايه داری و رجوع به اين ظرفيت برای 

با . دگاری اين نظام نيز چيزی جز وارونه نمايی حقيقت نيستاثبات پتانسيل مان
  . اين توضيح، به بحث اصلی بازمی گرديم

به سراغ همان سؤال باال برويم که سرنوشت موج اخير طغيان بحران به طور 
واقعی چه شد، سرمايه جهانی برای چالش با اين موج به چه کارهايی دست زد و 

اقتصاددانان، دولتمردان و نمايندگان فکری نظام  حاصل اين کارها چه بوده است؟
آنان دنيايی غوغا در باره . سرمايه داری برای اين سؤال پاسخ خود را دارند

قدرت افسانه ای دولت ها، صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و نظاير اين ها 
همه جنجال می کنند که نيروی مديريت اين نهادها و مراکز . به راه می اندازند

مخاطرات را دفع کرده است و ناخدايان با درايت کافی کشتی حيات سرمايه را به 
حرف دولتمردان و نمايندگان فکری سرمايه اين ها . ساحل سالمت رسانده اند

اما واقعيت چيست؟ معنای زمينی و ملموس اين جنجال ها و گزافه گويی . است
. به رفتن هيچ راه دوری نيستهای عوام فريبانه چيست؟ برای يافتن پاسخ نياز 

به آنچه در طول اين دو سال بر سر کارگران دنيا رفته است و آنچه قرار است 
به سير حوادثی که در . طی همين چند سال آينده بر سر آنان رود نگاه کنيم

سراسر جهان و از جمله در قلمرو اقتدار نيرومندترين قطب های صنعتی جهان 
يونان ماه هاست که ميدان . شروع کنيم» حوزه يورو«از . جاری است دقت کنيم

طغيان عظيم ترين موج های اعتصاب و اعتراض خيابانی توده های کارگر 
است، خيزش ها و اعتصاباتی که واکنش ده ها ميليون انسان کارگر و فرودست 
به تهاجم های هار سرمايه داری يونان و سرمايه جهانی برای ربودن آخرين قوت 

بحران در يونان با تمامی قدرت ويرانگری خود به . رزندان آن هاستاليموت ف
ميليارد  ٥٤دولت اين کشور در طول همين سال جاری بايد حدود . پيش می تازد

يورو فقط به عنوان بهره وام هايی که دريافت کرده است به بانک ها و مؤسسات 
از کودکان يک  نفوس توده های طبقه کارگر يونان. مالی اروپايی پرداخت کند
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اين جمعيت . ميليون نفر تجاوز نمی کند ٨روزه تا انسان های لب گور از حدود 
ميليارد يورويی باال را به سرمايه های غول  ٥٤رقم  ميليونی بايد هر سال ٨

ميليون کارگر شاغل و بيکار بايد  ٤تا  ٣صريح تر بگوييم، . پيکر بانکی بپردازد
ای که به صورت روزمره برای سرمايه داران  در کنار کوه عظيم ارزش اضافی

ميليارد يورو نيز بر سرمايه بانک ها و  ٥٤يونانی و غيريونانی توليد می کنند، 
تراست های مالی اروپايی بيفزايند، رقمی که از کل دستمزدهای طبقه کارگر 

کارگر يونانی بايد شاهد کاهش بازهم فرساينده و . يونان به مراتب بيشتر است
بايد فشار استثمار سرمايه را بازهم بيش ازپيش . ودکننده دستمزد خود باشدناب

تحمل کند تا نرخ استثماری بسيار باالتر را برای سرمايه های داخلی و بين المللی 
طغيان موج بحران روند ارزش افزايی سرمايه . و کًال سرمايه جهانی محقق سازد

ده است و سرمايه داری يونان اين اجتماعی يونان را در چنين موقعيتی قرار دا
موج را با تمامی قدرت ويرانگری اش اين سان بر هست و نيست زندگی توده 

آنچه امروز در يونان روی می دهد از مدت ها . های کارگر سرشکن کرده است
پيش در لتونی روی داده است و سرمايه داری لتونی عين همين بال را بر سر 

فقر، گرسنگی و فحشا کل طبقه کارگر کشور را . تکارگران آن کشور آورده اس
کارگران جامعه % ٢٣در خود غرق کرده است و در همين لحظه حاضر بيش از 

  . فاقد هر نوع اشتغالند و هيچ راهی برای امرار معاش در پيش رو ندارند

. يونان و لتونی در ميان کشورهای عضو اتحاديه اروپا به هيچ وجه استثنا نيستند
وبندگی و فشار موج بحران در اسپانيا، ايتاليا و پرتغال به گونه ای است قدرت ک

کوه . که هر سه کشور را در آستانه تحمل وضعيتی مشابه يونان قرار داده است
بدهکاری ها در همه جا سر به آسمان کشيده است و دولت ها در تمامی اين 

زندگی توده های  کشورها دست به کار آوار ساختن اين کوه عظيم بدهی ها بر
. درصد کل کارگران اسپانيا در بيکاری آشکار به سر می برند ٢٠. کارگر هستند

وضعيت پرتغال در قياس با اسپانيا هيچ بهتر نيست و موقعيت سرمايه داری 
حجم بدهی عظيم ترين غول . ايتاليا به اندازه اين دو کشور وخيم و شکننده است

چون آلمان، انگليس، فرانسه، کشورهای های صنعتی حوزه يورو، کشورهايی 
اسکانديناوی، هلند و سوئيس در طول همين مدت و به دنبال طغيان اخير موج 

اساسی ترين و فراگيرترين مشغله کل دولت . برابر رشد کرده است ٦بحران تا 
های قاره اروپا در شرايط کنونی اين است که اين حجم کهکشانی بدهکاری ها را 

م مجاری، با به کارگيری کدام اهرم ها با قدرت و وسعت و شتاب چگونه، از کدا
هزينه برنامه . هر چه سهمگين تر بر سر توده های کارگر اروپا آوار سازند

ريزی ها، ديوان ساالری ها، طرح ها و دنيای بربريت و جناياتی که هر کدام از 
ی واحد برای دولت های عضو اتحاديه اروپا و همه آن ها با هم در قالب اروپا

ايفای همين نقش و انجام همين رسالت بر دوش طبقه کارگر قاره تحميل کرده اند، 
خود فاجعه ديگری در کنار همه فاجعه های ديگر تشديد بی عنان استثمار بردگان 
مزدی در يکی از صنعتی ترين و نيرومندترين و ثروتمندترين قطب های قدرت 

اتحاديه اروپا و متالشی شدن حوزه يورو  احتمال فروپاشی. سرمايه جهانی است
زير فشار وضعيت اقتصادی موجود و عوارض بحران جاری موضوعی است 
که بحث آن در ميان اقتصاددانان، جرايد و گاه دولتمردان اروپا يا ساير مناطق 
جهان نه فقط هيچ غريب نيست بلکه گاه از حاشيه به متن می آيد و بازار رسانه 

همين چند روز پيش بود که نوريل . اندازه کافی داغ می سازد های دنيا را به
وابسته به دانشگاه Stern School استاد اقتصاد) Nouriel Roubini(روبينی 

نيويورک با مرور آنچه اکنون در اروپا جاری است اعالم کرد که حوزه يورو به 
 ٢٠٠٠سال . صورت بسيار جدی در معرض تالشی و شقه شقه شدن است

دی هنگامی که سران اتحاديه اروپا در کشور پرتغال پيمان نامه معروف ميال
را امضا کردند، مفاد متفق القول قرارداد مشترک آنان اين بود که » ليسبون«

در قله قدرت رقابت اقتصادی قرار خواهد داشت، که اقتصاد  ٢٠١٠اروپای سال 
ت، که وضعيت سرمايه داری اروپا به رشد پايدار بی رقيب دست خواهد ياف

سال پس از آن تاريخ،  ١٠. اشتغال در سراسر قاره بسيار درخشان خواهد شد
همان دولت ها و دولتمردانی که مبتکران و هنرمندان خالق همه آن افسانه ها و 

امضاکنندگان مشتاق و سينه چاک قرارداد ليسبون بودند، زانوی غم دربغل بساط 
ت سرمايه داری اروپا را سر پا نگه شيون پهن کرده اند که چگونه قطب قدر

محتوای ماتم کنونی همه آنان اين است که چگونه و با دستيازی به کدام  .دارند
جنايت های کارآمدتر، آخرين ته مانده های دستمزد چند صد ميليون کارگر 
اروپايی و کارگران ساير مناطق دنيا را غارت کنند، به سود سرمايه های خود 

گفتيم که بدهی . ل ماندگاری نظام سرمايه داری را فراهم کنندبيفزايند و وساي
دولت ها اين اقالم نجومی . دولت ها در طول همين دو سال شش برابر شده است

. وام را از بانک ها و مراکز مالی اروپا يا کًال سرمايه جهانی دريافت کرده اند
ای کارگر کوه وام های آسمان شکاف، سرمايه های محصول استثمار توده ه

دولت ها اين سرمايه های . دنياست که در مالکيت بانک ها و مؤسسات مالی است
. آزاد را با دريافت وام به سرمايه های با نرخ سودهای بسيار کالن تبديل کرده اند

کل اين سرمايه ها را برای ماندگارسازی نظام بردگی مزدی و تحميل اين نظام 
رده اند و حال بازهم طبقه کارگر اروپا و بر توده های طبقه کارگر هزينه ک

همزنجيران آن ها در سراسر جهان هستند که بايد معادل کل اين سرمايه ها به 
عالوه اقالم کهکشانی سودهای آن ها را با بهای نيروی کار نازل خود پرداخت 

بايد شاهد تعطيل روزمره و لحظه به لحظه مدارس کودکانشان، بسته شدن . کنند
ان های شهر و ديارشان، برچيدن امکانات دارو و درمان و نگهداری بيمارست

سالمندانشان و تمامی اشکال ديگر سالخی معيشت و دار و ندار اجتماعی خود 
تا چه شود؟ تا ضحاک خون آشام نظام بردگی مزدی بر . توسط سرمايه باشند

بسيار کوبنده  جای ماند و چند گام آن سوتر بازهم تمامی اين بالها را به گونه ای
اين ها واقعيت های کنونی دنيای سرمايه . تر و مرگبارتر بر سر آنان نازل سازد

داری و از جمله رويدادهای کنونی درون اتحاديه اروپا و حوزه فرمانروايی 
يورو است و درست بر بلندای بام همين جهنم گند و خون است که دولتمردان 

ربريت فرياد سر می دهند که طلوع ستاره رونق را سرمايه در منتهای وقاحت و ب
  . رؤيت کرده اند و موج بحران شروع به پسرفت کرده است

کل % ٧٣در حال حاضر، ميانگين بدهکاری دولت های عضو اتحاديه اروپا 
همه اين بدهی ها سيالب وار در حال . توليد ناخالص داخلی اين کشورها است

اما معضل کارگران اروپا اصًال به . رگر استفروريختن بر زندگی توده های کا
ميانگين کسری بودجه ساالنه اين دولت ها نيز بيش از . اين امر محدود نمی شود

دينار به دنيار تمامی اين . کل توليد ناخالص داخلی آن ها را تشکيل می دهد% ٧
 کسری بودجه ها نيز بايد از طريق سالخی و قتل عام بيرحمانه امکانات معيشتی

کار سران . و آموزش و دارو و درمان باقی مانده توده های کارگر جبران شود
اتحاديه اروپا و ديوان ساالری اين غول سرمايه داری اين است که برای مقابله با 
بحران هر روز طرحی نو برای يورشی تازه تر عليه زندگی کارگران دراندازند 

هار بحران بر هستی توده های سرريز بی م. و بر طرح های جاری خود بيفزايند
کارگر کشورها بساط عيش ثبات و امنيت سرمايه و دولت های سرمايه داری را 
سخت منغص می سازد و همزمان با خطر اختالل نظم سرمايه در اين يا آن 
جامعه است که کل دولت ها زير پرچم اروپای واحد گرد می آيند تا نسخه 

. مزدی را تصويب کنند و به اجرا گذارندتهاجمی جديد به سفره خالی بردگان 
 ٢٦يک روز نسخه نجات سرمايه داری لتونی را می پيچند و روز ديگر کمک 
نظام . ميليارد يورويی برای چالش با بحران در يونان را تصويب می کنند

سرمايه داری تنها در فاصله مرزهای اتحاديه اروپا همه اين تهاجمات طاعونی 
هر روز سازمان می دهد و . های کارگر سازمان داده استرا عليه هستی توده 

و همه اين درندگی . همزمان درباره پيروزی اين نظام بر بحران جنجال می کند
ها و عوام فريبی ها را در حالی انجام می دهد که بحران همچنان در شريان 

 کوبنده تر تمامی زمينه های الزم برای طغيان بازهم. حيات سرمايه می پيچد
امواج بعدی در همه جا گسترده است و خطر تعرض های بازهم سبعانه تر 
سرمايه به بهای نيروی کار و هر نوع دستاورد مبارزات پيشين کارگران 

 ٤. کشورها با تمامی مهابت و قدرت در همه جا در حالت تاخت و تاز است
اوراق قرضه  ميليارد يورو ٣٨٠٠کشور اسپانيا، ايتاليا، پرتغال و يونان بالغ بر 
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از بانک ها دريافت کرده اند و ناتوانی دولت ها از پرداخت اين بدهی ها هم 
اکنون بانک های آلمانی و انگليسی و سوئيسی را در آستانه طغيان فاز جديدی از 

کسری بودجه . تا اينجا فقط در مورد حوزه يورو بود. بحران قرار داده است
يک تريليون و پانصد ميليارد دالر و برای ساالنه دولت آمريکا برای سال جاری 

توده های کارگر . تريليون دالر پيش بينی شده است ١٠يک دهه آينده تا رقم 
. آمريکا و جهان آماج تهاجم سرمايه برای پرداخت تمامی اين بدهکاری ها هستند

کارگران بايد با تحمل کاهش هر چه بيشتر دستمزدهای واقعی و از دست دادن 
   .کانات معيشتی موجود بار اين بدهکاری ها را بر دوش کشندحداقل ام

آنچه در مورد اروپا و آمريکا گفته شد با همان شدت و حدت در مورد ساير قطب 
وضعيت ژاپن از اين دو قاره بهتر . های قدرت سرمايه جهانی صدق می کند

. است نيست و روسيه با موقعيتی بسيار وخيم تر از همه اين ها دست به گريبان
در مورد جوامع آمريکای التين و قاره آفريقا و عظيم ترين بخش آسيا نياز به 

در يک کالم، هر کجا که حرفی درباره مقابله با بحران و پيدايش . گفتن نيست
رونق بازار انباشت در ميان است، حرف سازماندهی بربرمنشانه ترين تعرضات 

ر شروع بحث به ظرفيت باالتر باالتر و د. عليه زندگی توده های کارگر است
سرمايه داری در شرايط کنونی جهان برای مقابله با بحران در قياس با دوره های 

چالش با بحران در هر شکل و با هر مکانيسم و به هر ميزان . گذشته اشاره کرديم
در نهايت خود هيچ چيز جز تعرض سرمايه به کار پرداخت شده يا دستمزد 

ه که ظرفيت بحران ستيزی کنونی سرمايه را با دوره های کارگران نيست، و آنچ
قبل متفاوت می سازد هيچ چيز جز ارتقای کارايی سرمايه برای برنامه ريزی هر 

چه چيز به ياری . به زندگی توده های کارگر نيست چه موفق تر در تهاجم
سرمايه داری آمده و اين نظام در دل اين وضعيت به کمک کدام اهرم ها يا 

دوام و بقا و قدرت . هکارها سر پا ايستاده است؟ جواب بسيار ساده استرا
سرمايه داری برای مقابله با بحران صرفا معلول بی قدرتی طبقه کارگر جهانی 

سرمايه داری حتی در وخيم ترين حالت احتضار و انحطاط و مرگ هم به . است
ادی خود از صرف توفانی شدن امواج بحران و شدت آتش فشانی مشکالت اقتص

اين فقط جنبش ضدسرمايه داری با مطالبات مشخص ضدسرمايه . ميان نمی رود
داری، مسلح به راهکارهای ضدسرمايه داری رو به سوی افق شفاف لغو کار 
مزدی و با آگاهی و بصيرت و توان طبقاتی سرمايه ستيزانه است که می تواند 

نبش در آتش فروماندگی و مادام که اين ج. سرمايه داری را از پای در آورد
ضعف پيوسته بازتوليدشونده از دل خود نظام سرمايه داری می سوزد، تا زمانی 
که قدرت پيکار کارگران در گورستان رفرميسم راست اتحاديه ای مدفون است، 
تا هنگامی که مشعل پيکار خودآگاهانه و متشکل ضدکارمزدی توده های کارگر 

ی که توده های کارگر در تدارک سازمانيابی دنيا شعله ور نيست، تا هنگام
شورايی و ضدسرمايه داری خود نيستند و تا روزی که منشور مطالبات پايه ای 
خود را به سنگر تقابل طبقاتی خود برای افزايش توان مادی و فکری خود برای 
مبارزه با رابطه اجتماعی سرمايه تبديل نکرده اند، اين در بر همين پاشنه خواهد 

خيد و سرمايه داری به خوبی از پس بحران های خود برخواهد آمد و بار آن چر
  .ها را بر دوش طبقه کارگر خواهد انداخت

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٩فروردين  ١٠
 

 احتاديه کارگری، کاسه داغ تر از آش در خدمت به سرمايه

ش در همين سايت و خبرنامه آن خوانديم چند روز پي
که کارگران فروشگاه های زنجيره ای در کشور 
سوئد برای روز اول آوريل اعالم اعتصاب کرده 

در همان جا توضيح داديم که اين اعتصاب در . اند
همان مراحل مقدماتی تدارک خود زير فشار توطئه 
های رفرميسم راست اتحاديه ای به نفع صاحبان 

و به زيان توده های کارگر قرار گرفته  سرمايه
اتحاديه شروع اعتصاب را برای ماه های . است

طوالنی به اميد فرسايش انتظارات و توقعات 
يک دوره طوالنی . کارگران به تعويق انداخته است

مذاکرات را بازهم با هدف متقاعد ساختن توده های 
کارگر به نازل ترين ميزان افزايش دستمزد، بر 

همه راه ها را برای . ران تحميل کرده استکارگ
به بهانه . جلوگيری از وقوع اعتصاب پيموده است

و  زمان بندی، مانع ورود کارگران به اعتصاب شده
از اين طريق راه هر نوع اعمال قدرت متحد و 
جمعی توده های کارگر حتی در چهارچوب 

اتحاديه کارگری در همان . سنديکاليسم را بسته است
ت کار به همه اين جنايات باب طبع سرمايه مقدما

عليه طرح اعتصاب کارگران دست يازيده بود اما 
. همچنان در تدارک گسترش و تعميق توطئه ها بود

دور بعدی توطئه ها اينک چند روز مانده به شروع 
روزهای منتهی به عيد . اعتصاب آغاز شده است

پاک در سوئد روزهای بيشترين فروش ها و کسب 

ترين سودها برای صاحبان فروشگاه های بزرگ بيش
در اين روزها، نه فقط شمار مشتريان سوئدی . است

اين فروشگاه ها چند برابر می شود بلکه جمعيت 
بسيار زيادی از ساير کشورهای اسکانديناوی نيز با 
هدف خريد از اين مراکز به سوی سوئد روانه می 

يعنی  آغاز اعتصاب در روز اول ماه آوريل. شوند
درست در همان هفته بيشترين فروش ها و کسب 
کالن ترين سودها می توانست فشار بسيار سنگينی 

می . وارد کند بر سرمايه داران صاحب فروشگاه ها
توانست آنان را به عقب نشينی های قابل توجهی 

می توانست آنان را به قبول بخش های . مجبور کند
تعيين . اداردهر چه بيشتری از مطالبات کارگران و

زمان اعتصاب در اين دوره زمانی معين از همه 
. لحاظ به نفع کارگران و به زيان سرمايه داران بود

اتحاديه کارگری همه اين ها را بسيار خوب می 
دانست و درست به همين دليل شروع اعتصاب در 
روز اول آوريل را با سياست ها و راهبردهای 

سرمايه داران . يدسرمايه پسند خود هيچ جور نمی د
برای تغيير اين زمان، روزشماری می کردند و 
اتحاديه برای متقاعد کردن کارگران به اين تغيير 

اتحاديه سرانجام به . فرصت بود مدام در جستجوی
هدف خود برای خدمت به صاحبان سرمايه و خيانت 

دو روز پيش . به توده های کارگر جامه عمل پوشيد
کرد که در روز اول  از شروع اعتصاب اعالم

اقدام . آوريل هيچ اعتصابی به وقوع نخواهد پيوست
اتحاديه مطابق معمول در همان لحظات نخستين با 
سيل ستايش و تقدير سرمايه داران و اتحاديه 

صاحبان سرمايه و رؤسای . کارفرمايان مواجه شد
اتحاديه آن ها در همه رسانه ها اعالم کردند که 

ری موجب کمال مسرت آن ها تصميم اتحاديه کارگ
  . است

تا اينجا، همه از اتحاديه ها و ترفندهای ضدکارگری 
چند کالمی هم از خود . و سرمايه پسند آن گفتيم

ما . بايد واقعيت ها را بيان کرد. کارگران بگوييم
و به صورت مشروح توضيح  هميشه تصريح کرده

ه داده ايم که عامل اساسی و تعيين کننده در سقوط تود
های کارگر به ورطه اين سکوت و استيصال و 
تمکين گورستانی خود نظام سرمايه داری و، بر اين 
بستر، اتحاديه های کارگری به مثابه هموارکنندگان 

سرمايه از زمين و آسمان . سلطه اين نظام هستند
مغز و شناخت و ذهن و همه چيز کارگران را با 

حاديه سموم مرگبار خود بمباران می سازد و ات
اين . کارگری نيز راه اين بمباران را هموار می کند
اما در . ها حقايق محض جامعه سرمايه اری هستند

اين ميان هيچ کارگری را هم نمی توان و نبايد به 
بهانه افشای سرمايه و رسالت شوم ضدکارگری 

کارگران بايد از . اتحاديه از معايب اش تبرئه کرد
بش اتحاديه ای دفن شدن خود در گورستان جن
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بايد طوق تسليم در مقابل رفرميسم . سرپيچی کنند
بايد . راست سنديکاليستی را از گردن خود باز کنند

بر سينه سياست ها، راهکارها و راه حل های 
سرمايه پسند و ضدکارگری سران اتحاديه با قاطعيت 

بايد خود را از . ضدسرمايه داری دست رد بکوبند
ه ای خارج کنند و راه زير آوار جنبش اتحادي

را در پيش  سازمانيابی شورايی و ضدسرمايه داری
تا زمانی که کارگران چنين نکنند وضع همين . گيرند

خواهد بود و اتحاديه ها با دست باز به توطئه های 
  .ضدکارگری خود ادامه خواهند داد

  ٢٠١٠مارس 

  

 اخبار کارخانه ها و مراکز کار

 شهرداری اسالمشهر

شهر کارگر فضای سبز شهرداری اسالم ٢٠٠حدود 
خود را  هایدستمزدکه ماه است  ٨ )شادشهر سابق(

کارگران در طول اين مدت . دريافت نکرده اند
اما اين اعتراضات  .دست به اعتراض زده اند ارهاب

  . ده استنرسيبه هيچ نتيجه ای  کنونتا 

  

  شرکت سازمايه 

ت سرمايه دار شرکت سازمايه حاضر به پرداخ
ه کارخانه از جملسازمايه . عيدی کارگران نيست

ی است که از بازار فروش وسيع برخوردار يها
 شحجم توليدات .با تمامی ظرفيت کار می کند. است

بيش از حد  شدستمزدهای کارگران. بسيار باال است
بسيار در آن فشار استثمار نيروی کار  .ين استيپا

. است ومینجارقام سود سرمايه دار . سهمگين است

بر وفق مراد سرمايه  آن همه چيز ،در يک کالم
اما صاحب کارخانه با همه اين ها تا امروز  .است

 .هيچ ريالی عيدی به کارگران پرداخت نکرده است
   آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٩فروردين  ٩

  

 مريم ضياء آزاد شد اما رضا خندان مهچنان در زندان است 

دو تن از  )هابادیم( مريم ضياء و رضا خندان
 یجهان«ن حقوق کودک در نهاد موسوم به فعاال

رضا خندان عضو هيئت  .ندهست »شايسته کودکان
آنان به . دبيران کانون نويسندگان ايران نيز هست

تالش برای کمک به کودکان خيابانی و  »جرم«
. کارتون خواب و گرسنه و آواره دستگير شدند

قرار ضياء يم اسارت مراز دادگاه چهار ماه پس 
. وثيقه ای برای خروج او از زندان اوين صادر کرد

همزمان قرار وثيقه ای به مبلغ سی ميليون تومان 

برای رضا خندان نيز به او و افراد خانواده وی 
و  ٣از تاريخ صدور اين قرارها به ترتيب . دشابالغ 

اما زندانبانان حاضر به آزاد کردن  گذشتهفته  ٢
بر اساس گزارش روزنامه . ندشدها نهيچ کدام از آن 

ها، مريم ضياء در اعتراض به اين جنايت زندانبانان 
. و عوامل قضائی سرمايه دست به اعتصاب غذا زد

و  در اعتصاب به سربرد رااو روزهای زيادی 
که تا لحظه خروج از زندان به اعتصاب  کرداعالم 

آخرين خبر حاکی است . غذای خود ادامه خواهد داد

اعتصاب غذای مريم ضياء به نتيجه رسيده و او که 
اما رضا خندان . از زندان اوين آزاد شده است

ما بار ديگر آزادی بی قيد و . همچنان در حبس است
 . شرط رضا خندان را خواستاريم

   ٨٩فروردين  ٩

  

  

 گسرتش اعرتاضات کارگری در مصر

مبارزات کارگری در سراسر مصر در حال 
يک کارخانه به کارخانه ديگر و  گسترش است و از

ماه مارس . از يک بخش به بخش ديگر تداوم می يابد
استان و در سراسر  ٦ماه اعتصاب و تحصن در 

  .کشور بود

ه پوشاک    ٣٠٠٠در آندراما بيش از  - کارگر کارخان
آن . در داخل کارخانه به اعتصاب نشسته اقدام کردند

 ٢٢٨طی   ها به عدم پرداخت مزايای ساالنه شان در
ر      د پيغمب وال در روز تول ه معم ولی ک ار و پ روز ک
اسالم به آن ها داده می شد اعتراض خود را سازمان 

د  اله و  . دادن تند در مس ارک خواس ا از حسنی مب آن ه
ه مالک      ذکر شدند ک حل مشکل شان مداخله کند و مت
ر و      ه در مص تن کارخان د بس ه قص دی کارخان هن

  .فروش ماشين آالت آن را دارد

يش از  - ا ب خ  ٣٥٠در مني د ن ه تولي ارگر کارخان ک
ه     ه ب اه فوري برای چهارمين بار از دريافت دستمزد م

د   ودداری کردن ان خ تمزد هايش اهش دس ل ک ن . دلي اي
ای      ل ادع ارگران در مقاب ی را ک ت اعتراض حرک

ه  ا ب د تنه ه می گوي ا ک ا و ٦٥کارفرم ی ه يش بين ٪ پ
د      ام دادن د، انج ده ان ل آم ان   آ. انتظارات ناي ا خواه ن ه

ا ماشين های متوقف شده       مواد خام الزم برای کار ب
٪ در سودهای  ١٠هم چنين خواهان مشارکت . هستند

ا     د کارفرم ی خواهن تند و م له هس ک ٣٠حاص ٪ کم
يس      ه رئ تمزد را ک افه بردس دگی اض ه زن هزين

  .جمهوری فرمان آن را داده است بپردازد

ا  - ه ه  ١٥٠در داک خ ريسی ک ه ن ارگر کارخان ه ک م
تند در  ق يکی  ٦زن هس ه تعلي راض ب ارس در اعت م

دگی     ه زن ک هزين ت کم دم پرداخ ارگران و ع از ک
د   اب زدن ه اعتص ت ب ک و   . دس د بان ا يونايت آن ه

ه را   ذاران اصلی کارخان رمايه گ ازی س يوسری مغ
ارگران     د ک متهم کردند که با اقدامات خود می خواهن

ار را  را چنان مستاصل کنند که خود استعفا دهند و  ک
ه       ان ب رر و زي ت ض ا از پرداخ ا آن ه د ت رک کنن ت

ه   . کارگران در اثر اخراج معاف شوند مالک کارخان
ه اعتصاب    در حالی که کارگران در داخل کارخانه ب

  .نشسته پرداخته بودند در کارخانه را بست

ر  - وژی مص تيتو تکنول ه  ٣٠٠٠در انس جو ب دانش
  . وزير آموزش عالی اعتراض کردند

ی ب   ار    وقت يم انگ اه می کن ارگری نگ ن حرکات ک ه اي
دارند در بغل گوش خودمان در سنندج، رشت، کرج  

د    ا      . يا اصفهان رخ می دهن ه م ان است ک معضل هم
د   . خود در ايران با آن درگيريم کارگران کار می کنن

د می   . و چرخ کارخانه دائم در حرکت است کاال تولي
ی    ل م ردش کام د گ د، رون ی رس روش م ه ف ود، ب ش
د     شود، پول به سرمايه تبديل می شود و سرمايه جدي
با سرمايه قبلی به اندازه ارزش اضافی بيرون کشيده 
ود     ه س ده ب ديل ش ارگران و تب ان ک م وج ده از جس ش

اوت دارد  ا تف رف   . کارفرم ه ص ی را ک ه بخش البت
زندگی تجملی سرمايه دار و خانواده اش می شود را  

افی در    اب ارزش اض د در احتس ز باي ر   ني د نظ م
اين سرمايه جديد می آيد که با طوالنی کردن   . داشت

ار و در هرحال      ره وری ک ردن به زمان کار يا باال ب
دگان آن را     د کنن اتی تولي يره حي تثمار ش ديد اس ا تش ب
تری را در دور      ار بيش روی ک ان ني دين س د و ب بمک
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ر      ه س ا دست ب ا ب رد و ي دمت بگي ه خ د ب دی تولي بع
ر    ود س ارگران موج ردن ک ای   ک ش ه ه بخ مايه را ب

ری را    ار ارزان ت روی ک د و ني ل کن ودآورتر منتق س
ازد    ده س ارگران بيکارش ين ک ه   . جانش ت ک م نيس مه

ه     . سرمايه دار از چه مليتی است ل نمون د مث می توان
دی       ارگران هن ردن ک ار ک ا بيک د و ب دی باش اال هن ب
ه    پس از مصر ب رد و س ه مصر بب رمايه اش را ب س

ازده     ا ب ر ب ايی ديگ د  ج ل کن تر منتق د  . بيش ی توان م
ار   ارگران را بيک ه ک تن کارخان ا بس د و ب ی باش ايران

ارگران و پرداخت       . سازد يفتی ک تثمار سه ش ا اس يا ب
ه         ا ب د آن ه ان و تهدي ه آن ر ب دستمزدهای بخور و نمي
اخراج تسمه از گرده کارگران بکشد، که نمونه بارز 
ارگران   و ک ک س ه از ي ت ک ودرو اس ران خ آن اي

نی را در خطوط گوناگون توليد خرد و خمير می ايرا
يه    زوئال و روس کند و از سوی ديگر در سوريه و ون

ارگران    سرمايه گذاری... و  تثمار ک می کند تا در اس
  . اين کشورها نيز سهيم باشد

ی و       ه خراب د و خان ی شدت ياب اين روند می تواند حت
م گسترده شود، مگر       ن ه سيه روزی کارگران از اي

درت سرمايه از      آن که ه ق يم ک به اين خودآگاهی برس
ه در     ر آن ک رد، مگ ی گي مه م ا سرچش درتی م ی ق ب
درت متشکل خود را        درت متشکل سرمايه ق مقابل ق

يم  رار ده درت    . ق راردادن ق ای ق ه ج ان ب ر کماک اگ
يس  ن رئ ه اي ت سرمايه ب ل دول ود در مقاب متشکل خ
ا   جمهوری يا آن سازمان جهانی که هيچ کدام برای م
ه جای          يم، اگر ب د دل خوش کن تره هم خرد نمی کنن
تصرف کارخانه ها بگذاريم که راحت ما را از محل 
ر    د، اگ ا را بخوابانن ين ه د و ماش رون کنن ان بي کارم
ری     بکه سراس د را و ش ار و تولي وراهای ک ش
ه     ر ب دهيم، اگ کيل ن ارگران را تش ه ک وراهای هم ش

د  جای آن چه که خود در طی يک می   سال مالی تولي
ی   «کنيم يعنی  د ناخالص داخل ای    » تولي وان مبن ه عن ب

ه      ار ب ن ک رای اي تعيين حداقل دستمزد تاکيد نکنيم و ب
ای     ه ج ر ب يم، اگ وش کن اير آن دلخ ورم و نظ رخ ت ن

مطالبه اختصاص سهم هرچه بيشتری از ثروت توليد 
ه معيشت شهروندان    ارگران ب ه سود   شده توسط ک ب

ن و  ويژه و آکورد و رکورد و عيدی  ا «و ب ی » مزاي
دارد         ر پرداختشان وجود ن م ب ه تضمينی ه ديگری ک

دلخوش  ) زيرا اجزای دستمزد محسوب نمی شوند    (
اييم،  ه آن قناعت نم يم و ب ارگری  کن تگی ک اگرهمبس

ای بيکار          د غم رفق ار می کن ه ک رد و آن ک شکل نگي
داب    ان گن خود را نداشته باشد، اگر بگذاريم زندگی م

رگ ب کون و آرامش م ر  س الم، اگ د و، در يک ک اش
بگذاريم که درب زندگی مان کماکان بر پاشنه کنونی 
ر،     ه روز فقيرت ه روز ب يم ک ئن باش د، مطم بچرخ
ر و  وک ت ر، مفل ده ت ر، درمان يه روزت ر، س دبخت ت ب

  . داغ لعنت خورده تر خواهيم شد

  ٢٠١٠مارس 

 

 پايان حتصن کارگران در هتل صدف کراچی

ل ٢٠٠ ارگر هت دف کنتي ک ی در ص ال کراچ ننت
ارگر خود     ٤پاکستان در اعتراض به اخراج  ق ک رفي

د در    ٢٤در  ز بودن ه ني و اتحادي ه عض ه ک فوري
د  دام کردن ته اق ه اعتصاب نشس ل ب رزمين هت در . زي

ه   ١٩ دام ب ابی اق ارگران اعتص ر از ک ارس دونف م
د    ارگران   . اعتصاب غذای نامحدود کردن اعتصاب ک

دی   مورد حمايت کارگران همين هتل د ر شهر راولپن
ای     . قرار گرفت ارزات رفق ا مب آن ها در همبستگی ب

ه   ای روزان ايی ه ه راه پيم ود در کراچی ب ارگر خ ک

وان      ه عن اب ب ر اعتص ه آخ د و در هفت ت زدن دس
ل    ود در هت ذای خ ده غ ه وع وردن س راض از خ اعت

  .خود داری کردند

ن   اه       ٢٠٠بسياری ازاي د از نزديک يک م ارگر بع ک
ا  ن امر سبب شد     . ری شديد شدند  تحصن دچار بيم اي

اران      ت بيم رای ويزي تان ب کی پاکس ن پزش ه انجم ک
ا  . پزشکی را به محل هتل بفرستد کارفرما در آغاز ب

ه       االخره ب ا ب رد، ام کار اين پزشک سخت مخالفت ک
ه   .آن تن داد يکی از اعتصابيون و سه کارگر ديگر ب

ل شدند و  تان منتق ه بيمارس ل وخامت احوالشان ب دلي
ارگران    ک دن ک ه بازگردان ور ب رانجام مجب ا س ارفرم

د  ی ش ال در   . اخراج دف کنتيننت ل ص ارگران هت ک
د از   ی بع ته در   ٢٥کراچ اب نشس روز اعتص

ان       ه اعتصاب خود پاي ه ب زيرزمين هتل، پيروزمندان
  . دادند

  ٢٠١٠مارس 

 

 

 کارخانه

  در ولع بلعيدن کارگران
  آهن و دود سرک می کشد

  و کارخانه
  شام هر صبح و

  با سوتی ناهنجار
  دهان می گشايد

  سر انگشتان سبابه کار را
  در جعبه جادويی سرمايه

  تفتيش می کند
  تا راز بهره

  از ورای نرده های آهنين
  به ماورای تخيل کارگران

  قدم ننهد
  و بهار سرمايه

  .خزان نشود

  باور

٥/٦/٨٨  

 هبار

  بهار رسيد
  در اين شوره زار پرمالل
  ستم بدا به حال مردمان در

  خوشا به حال بهار
  .و چشمه های زالل

  باور

٢٨/١٢/٨٨
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

ده      اق مرگ و نيستی ران در يک  . می شوند  هجوم 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، انباشت عظيم ث ابقه هس ان      . روت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق

ان اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگر. ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . روزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .ها و قطع شريان های حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

و يکی از  . يامده است با اين همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
ين   ارگری را در هم د جست    علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه ک ا باي ه اگر    . ج پيداست ک

انی ها و فداکاری های 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 هجوم بی امان سرمايه به سطح مع. راه به جايی نخواهند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي يشت 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     به معنای  متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در    مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ها به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا   نفس طرح. يح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مهم تر از اين ها توض مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ه
 کاراضافی ای مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت  . 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 هيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ه
ند    بدين سان، کارگران دره. که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند مان 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 های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد و      ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن  چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ارگر            کامال بی به 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 سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به ) »توليد ناخالص داخلی«(معه توليد کرده اند حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جا - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . ان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازمي - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .يمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشدب. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .يفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام ش - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند -  
   .دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهد -  

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود حمل ونقل -١٢
  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .همه 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 . ورد زنان بايد از ميان برودهرگونه تبعيض جنسی در م -١۶

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .دهر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شو -  
  . ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  
گسترده و فراگير در محل  با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت -  

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

  .دار باشندتحصن و راه پيمايی و تظاهرات برخور
  .ايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

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

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

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد یم

 

  :آدرس سايت را به اطالع همه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.ORG 

برای متاس با ما نامه الکرتونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

 

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

ر د. وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 
توانيد در همين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويد


