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 :اين شماره در

و فعاالن کارگری به  نامه سرگشاده عده ای از کارگران خودرو سازیـ
 ٢ص )امضاھای جديد( کارگران نيشکر ھفت تپه

 ٣ص ای ناکامی اعتصاب رانندگان سوئد ونقش جنبش اتحاديه ـ
  ۴ص اعتصاب کارگران الستيک البرز ادامه دارد ـ
 ۴ص ھزاران کارگر معادن روی در معرض اخراج ـ
 ۵ص استثمار کارگران بيمار در کار سخت نساجی ـ
 ۵ص »فرش نقشين« بيکارسازی کارگران در  ـ
 ۵ص اعالم رسمی کار بدون دستمزد در آب طبس ـ
  ۶ص حراج جان کارگر در شھر طبس ـ
  ۶ص !به دليل عدم رعايت مسائل ايمنی» شتاب شيمی«گران اخراج کار ـ
  ۶ص وضعيت رقت بار رانندگان پيمانی مخابرات رشت ـ
 ۶ص دفاع از جان صغری موالئی وظيفه ھمه کارگران است ـ
  ٧ص نامه کارگران نساجی کاشان خطاب به مردم و پاسخ ما ـ
  ٨ص گسترش مبارزات کارگران راننده اتوبوس در سوئد ـ
  ٩ص ايه و بيمه کارگرانسرم ـ
  

  ٩ص آخرين نتيجه مبارزات کارگران ھفت تپهـ
  ٩ص جستجوی کار راھی به سوی مرگ ـ
  ١٠ص کارگران الستيک البرز به اعتصاب ادامه می دھند ـ
  ١٠ص ماھه حقوق کارگران ٣و تعويق » ايده نگر«کارخانه  ـ
  ١٠ص واکنش کارگران ايران خودرو به اطالعيه حراست کارخانه ـ
  ١٠ص اعتصاب غذا در ايران خودرو و اطالعيه مديريت حراست ـ

  ١١ص تعويق مطالبات کارگران اشکان چينی ـ
  ١١ص ادامه کار بدون مزد کارگران ايران ترمه و تھران پتو ـ
  ١١ص آمادگی کارگران خباز سنندج برای اعتصاب ـ
  ١٢ص ادامه مبارزه کارگران الستيک البرز ـ
  ١٢ص ھدف غلبه بر موج مبارزه کارگران اخراجی وعده بيمه بيکاری با ـ
  ١٢ص کارگر ھنگام حمل قيرداغ ٩توضيح درباره خبر کشته شدن  ـ
  ١٢ص فاجعه کارگر بودن در بخش ساختمان ـ
  ١٣ص ماه کار بدون مزد کارگران ٨کارخانه قند بردسير و  ـ
  ١٣ص اعتصاب کارگران لوله سازی خوزستان ـ
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و فعاالن  از کارگران خودرو سازینامه سرگشاده عده ای 
 کارگری به کارگران نيشکر هفت تپه

 )امضاهای جديد(
  !ھمزنجيران ! ھمکاران ، کارگران مبارز نيشکر ھفت تپه 

با سالم و درود بر شما ، پيش از ھر چيز الزم می دانيم که ھمبستگی و 
ستيم و ما در کنار شما ھ. پشتيبانی خود را از مبارزات شما اعالم کنيم 

کاری که فعالً و در حال حاضر از . مبارزه شما را مبارزه خودمان می دانيم 
ً يک . دست ما بر می آيد اين است که برای شما کمک مالی جمع کنيم  لطفا

  . شماره حساب بانکی اعالم کنيد 

اما ، دوستان ، آنچه باعث شده اين نامه را به شما بنويسيم مسئله مھم تری 
راستش اين است که ما در . ديديم آنرا با شما مطرح کنيم است که الزم 

از يک طرف اعتصاب و راه . حرکت و مبارزه شما نوعی تناقض می بينيم 
پيمايی می کنيد ، مقابل فرمانداری تجمع می کنيد و شعارھای خودرا با صدای 

 ھمراه خانواده ھايتان از کوچک و بزرگ جاده ھا. بلند و رسا فرياد می کشيد 
و به اين وسيله نشان می دھيد که قدرت اين را داريد که سرمايه . را می بنديد 

اما از طرف . و عوامل سرکوبگرش را زمين گير کنيد و به زانو درآوريد 
دوستان ، در دنيای امروز سنديکا تشکلی است که . ديگر سنديکا می سازيد 

دارد بلکه برای جلو نه تنھا توان رھبری ھيچ کدام از اين کارھای شما را ن
در دنيای امروز ، . گيری از مبارزه کارگران با سرمايه دار ساخته شده است 

در دنيای . سنديکا تشکل سازش کارگر و سرمايه دار با وساطت دولت است 
امروز سنديکا تشکلی است برای چانه زدن بی حاصل کارگر با کارفرما 

کار ھيچ کدام از کارھايی که سنديکا به . برای شندر غاز قيمت نيروی کار
  . شما در اين مدت انجام داده ايد ، نمی آيد 

عالوه بر اين ، به نظر ما مشکل شما و بطور کلی مشکل تمام کارگرانی که 
چند ماه حقوق معوقه و برکناری مدير عامل و  وضعيت شما را دارند با گرفتن

اين مطالبات الزم  تحقق. مدير حراست و مطالباتی نظير اينھا حل نمی شود 
اما دوستان ، مشکل اصلی و اساسی . است و بايد برای آنھا حتماً مبارزه کرد 

جلوگيری از تعطيل کارخانه و . شما تعطيل کارخانه و بيکار شدن است 
بيکاری ناشی از آن ھم در شرايط موجود فقط يک راه دارد و آن تصرف 

ً از سنديکا بر چنين . کارخانه واداره آن توسط کارگران است  کاری اساسا
الزمه تصرف کارخانه . گروه خون سنديکا به اين کارھا نمی خورد . نمی آيد 

و اداره موفقيت آميز آن توسط کارگران اين است که ھمه کارگران کارخانه 
. در اين کار واقعاً شرکت نمايند و برای اين کار به يک تن واحد تبديل شوند 

د کارگران را برای اداره کارخانه به يک تن واحد سنديکا نه تنھا نمی توان
زيرا . تبديل کند بلکه، برعکس ، آنھا را از قدرت خود محروم می کند 

ساختار سنديکا طوری است که ھيئت مديره آن در غياب توده کارگران 
تصميم می گيرد و ھمين فقدان توده کارگران در تصميم گيری ، زمينه را 

  . با کارفرما آماده می کند  برای سازش ھيئت مديره

  ! ھمکاران مبارز کارگران نيشکر ھفت تپه ! دوستان 

شما برای مبارزه خود و بخصوص اگر بخواھيد اداره کارخانه را خود بدست 
بگيريد ، به تشکلی احتياج داريد که تمام کارگران را در تصميم گيری شرکت 

رند و ھم اين تصميم را دھد ، تشکلی که ھمه کارگران در آن ھم تصميم بگي
اجرا کنند ، تشکلی که در آن کارگران ھر وقت خواستند بتواننداعضای 

اين . برگزيده خودرا عزل کنند و کسان ديگر را بجای آنھا انتخاب نمايند 
شما به شورای کارگری نياز داريد و .است  شورای کارگریتشکل ھمان 

ما اين را بر اساس تجربه . سنديکا دردی از دردھای شمارا درمان نمی کند 
ھمزنجيرانمان در کشورھای آمريکای التين مثل آرژانتين و مکزيک بيان می 

اين کارگران وضعيتی شبيه شما داشتند و کارخانه شان در حال تعطيل . کنيم 

اما آنان با شھامت اقدام به تشکيل شورا کردند و کارخانه را به . شدن بود 
. گونه از تعطيل شدن آن جلوگيری کردند تصرف خود درآوردند و اين 

ھمچنين ، ھمين چند وقت پيش کارگران يک کارخانه دوچرخه سازی در 
آلمان برای جلوگيری از تعطيل کارخانه شورا تشکيل دادند و کارخانه را 

  . بصورت شورايی اداره کردند 

يادی ما قبول داريم که اين کار بسيار سختی است و بايد برای آن مرارتھای ز
اما ، دوستان کارگر ، مگر ما ھمين االن . بکشيم و ھزينه ھای بسياری بدھيم 

سختی نميکشيم و ھزينه نمی دھيم ؟ چه سختی و چه ھزينه ای باالتر از اينکه 
چھار ماه چھار ماه دستمزد نگيريم و گرسنگی بکشيم ؟ کدام توھين و بی 

ن مرتب مورد ضرب و شتم و حقوقی باال تر از اينکه خودمان و خانواده ھايما
شکنجه و زندان قرار بگيريم ؟ پس ، حاال که داريم سختی و خفت می کشيم 
بيائيم اين سختی و خفت را در راھی بکشيم که الاقل کورسويی از پيروزی بر 

سنديکا نه تنھا حتا کورسوی پيروزی را به . دشمن در آن وجود دارد 
آنان را به دار سرمايه حلق آويز می کارگران نشان نمی دھد ، بلکه مبارزه 

  . کند 

ممکن است بگوييد که اگر سنديکا تشکل سازش کارگر و سرمايه دار است ، 
پس چرا خود دولت سرمايه داری از تشکيل آن جلوگيری می کند ؟ دوستان ، 
واقعيت اين است که دولت سر مايه داری نه تنھا از تشکيل سنديکا بلکه در 

از تشکيل ھمان شورای اسالمی کار و انجمن صنفی نيز که بسياری از جا ھا 
پس ، جلوگيری دولت از تشکيل سنديکا . در قانون کار آمده جلوگيری می کند 

سرمايه داری ايران آنقدر ضدکارگر . ھيچ حقانيتی به اين تشکل نمی دھد 
به مرگ می . است که حتی قانون کار خودش را ھم نمی خواھد اجرا کند 

از ھرگونه تشکلی جلو گيری می . کارگران را به تب راضی کند  گيرد که
. کند تا ما را به شورای اسالمی کار ، انجمن صنفی و سنديکا راضی نمايد 

برای مثال در خودرو ( ھمانگونه که جلوگيری از تشکيل شورای اسالمی کار 
رويم باعث نمی شود که ما به دنبال اينگونه تشکل ھای فرمايشی ب) سازی ھا 

، ممانعت از تشکيل سنديکا ھم نبايد باعث شود که بگوييم پس تشکيل سنديکا 
نيازھای مبارزه با سرمايه داری است که نشان می دھد . به نفع کارگر است 

  . چه تشکلی به نفع کارگران و چه تشکلی به زيان انان است 

و برای در پايان ما يکبار ديگر ھمبستگی خودرا با شما اعالم می داريم 
  .مبارزه شما با سرمايه داری آرزوی موفقيت می کنيم

  .عزمتان جزم ، اراده ھايتان استوار ، راھتان پر رھرو باد 

  .دستان شما را به گرمی می فشاريم و رويتان را می بوسيم

  1387تيرماه 

کارگر (بابک داوريان -)کارگر تاسيسات(امير سامانی -)دانشجو(آرمان نقشمند
ازی مند -)خودروس روز نقش روژه ای(بھ ارگر پ ری -)ک ژن امي ارگر (بي ک
ازی ال -)خودروس ار(جم ره ب دان ت ارگر مي د -)ک ارگر(خال ه  -)ک تم شيش رس

ری -)کارگر خودروسازی(رسول فالحيان -)شمع ساز(چی ارگر (روزبه امي ک
ارگر خودروسازی(ساالر دروديان -)نجار،دانشجو رادی -)ک اناز م ارگر (س ک
ه دار لمان -)خان ار(س يمانک ه س ادقی -)گر کارخان اس ص ارگر (عب ک

ار(فريدون -)کارگر نقاش(فرھاد اميری -)خودروسازی ره ب دان ت  -)کارگر مي
رجم(محسن حکيمی انی -)مت د رحم ارگر خودروسازی(محم ان  -)ک د زم محم

ازی(زاده ارگر خودروس اری -)ک ی ج ازی(مرتض ارگر خوروس يح  -)ک مس
ادات موسوی -)راننده(منوچھر -)کارگر خودروسازی(مسيحا ارگر (منيرالس ک
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ارگر خودروسازی(نيما کشاورز -)ويراستار(منيژه گازرانی -)بيمارستان  -)ک
  )کارگر صنايع فلزی(يعقوب مرادی

ور ان پ ول رحم ازی(عبدالرس ارگر خودروس ی -)ک وش رفيع ارگر (داري ک
کارگر (ابراھيم فرج زاده -)کارگر خودروسازی(کيانوش بيات -)خودروسازی
ارگر (يونس مراديان -)کارگر خودروسازی(جعفر ناصريان -)خودروسازی ک

ازی ده -)تراکتورس ی پوين ازی(مجتب نايع کامپيوترس ارگر ص ف  -)ک يوس
ش اپ(دان ارگر چ ان -)ک د زارعي ومی(امي دمات عم ارگر خ ن  -)ک محس

کارگر متال (مظفر فالحی -)معلم(ناصر پايدار -)کارمند قوه قضائيه(اسکندری
ابتی -)در سوئد وژی اطالعاتک(فريده ث ی/ارگر بخش تکنول  -)آرشيو اينترنت

  )پروسس اپراتور(جمشيد کارگر

 

 ای ونقش جنبش اتحاديه ناکامی اعتصاب رانندگان سوئد
اعتصاب کارگران راننده سوئد به اھداف واقعی 
خود و آنچه که رانندگان در روزھای پيش از 
. شروع اعتصاب اعالم کرده بودند، دست نيافت

ری کارگران در روزھای نخست تمامی پافشا
اعتصاب اين بود که زمان اعتبار قرارداد از 

ماه بيشتر نشود، در حالی که صاحبان  ٢٢
تأکيد . سال اصرار داشتند ٣سرمايه بر مدت 

رانندگان اتوبوس بر کوتاه تربودن مدت قرارداد 
زيرا اين کار شروع . بسياردرست بود

برای  دورجديدی از جدال و پيکار با کارفرما
تحقق افزاديش دستمزد مجدد درفاصله زمانی 

سرمايه . ھرچه نزديک تری را دنبال می کرد
داران در مقابل اين اصرار کارگران سخت 
مقاومت می کردند و خواستار طوالنی شدن 

پيداست که اين کار دوره . زمان قرارداد بودند
رھايی آن ھا از خطر موج جديد مبارزات 

اعتصاب در . تر می کردرانندگان را طوالنی 
اين زمينه خواست توده کارگر را محقق نساخت 
و مفاد قرارداد ميان اتحاديه ھای کارگری و 
کارفرمايی عمالً ھمان چيزی است که 

از اين که بگذريم، . کارفرمايان می خواستند
ميزان افزايش مورد توافق اتحاديه ھا نيز کمتر 

. کردنداز ميزانی است که کارگران مطالبه می 
سال، انتظار کارگران آن بود  ٣با محاسبه مدت 

کرون افزايش  ٢۴٠٠که در پايان اين مدت 
دستمزد داشته باشند، در حالی که قرارداد به 

در مورد زمان . کرون بسنده کرده است ٢٠٨٠
استراحت رانندگان ظاھراً اصالحاتی به نفع 

اما اين تغييرات . کارگران صورت گرفته است
شروط و تبصره گذاری ھای  با شرط و

به طور مثال . کارفرمايان محدود شده است
 ۵٠رانندگانی که خطوط ترافيک آن ھا از 

کيلومتر به باالست از شمول اين تغييرات کنار 
 . گذاشته شده اند

اعتصاب يک سالح نيرومند و بسيار کارآمد 
جنبش کارگری در مبارزه طبقاتی عليه نظام 

اھميت نقش اين سالح در . سرمايه داری است
اما . برای طبقه کارگر جای بحثی نيست

چگونگی استفاده از آن، تعيين سمت لوله و نوع 
نشانه روی ھايش و اين که کدام رويکرد درون 
طبقه کارگر اين جھت و نشانه و ھدف را تعيين 
می کند، ھمه موضوعاتی ھستند که برد و 
وسعت و درجه کارايی اعتصاب را به گونه ای 

جنبش . عميق و کيفی تحت تأثير قرار می دھند
اتحاديه ای در کل موجوديت خود، جنبش 
مجبورسازی توده ھای طبقه کارگر به قبول 
جاوانگی بردگی مزدی و مذاکره با سرمايه 
داران بر سر بھای بسيارناچيز نيروی کار 

سالح اعتصاب تا حد اختالل کامل نظم . است
حيات سرمايه  توليدی، سياسی، اجتماعی و کل

اما ھمين سالح در دست اتحاديه ھا و . برد دارد
ً وسيله ای برای تعيين  سنديکاليست ھا صرفا
شرط و شروط دوام و ماندگارسازی شيوه توليد 

اعتصاب در اينجا و در . سرمايه داری می شود
قلمرو سازوکار جنبش اتحاديه ای به طورکلی 
ھه چنين است و درست به ھمين دليل در طول د

ھای اخير به موازات تحوالت جاری دنيای 
سرمايه داری ميزان برش و کارايی اعتصابات 
اتحاديه ای حتی در قياس با دوره ھای پيش به 
. شدت دچار فرسودگی و اضمحالل شده است

  . موضوع را کمی بيشتر باز کنيم

حدت و وسعت روزافزون تناقضات ذاتی نظام 
از سرمايه،  سرمايه داری، آکنده شدن کل جھان

رشد حيرت انگيز بخش ثابت سرمايه ھای دنيا 
در يک سو و کاھش بسيار خيره کننده نيروی 
کاری که کل سرمايه جھانی را به حرکت در 
می آورد از سوی ديگر، محدود شدن نسبی 
ھرچه وسيع تر و سھمگين تر تنھا سرچشمه 
توليد ارزش اضافی يعنی نيروی کار در قياس 

عظيم سرمايه ھای انباشت شده و با سلسله جبال 
تغييرات اين نوعی درون رابطه خريد و فروش 
نيروی کار سبب شده است که به رغم باال رفتن 
ھر چه پرشتاب تر نرخ اضافه ارزش ھا، نرخ 
سود مطلوب و مورد نياز سرمايه ھا با روند 

سرمايه جھانی در چنين . تنزل مواجه شود
سبعانه ترين و  وضعی برای مقابله با اين روند،

بی سابقه ترين تھاجمات را عليه سطح معيشت، 
حداقل دستمزد و امکانات زيستی کارگران 

اين مسئله يا اين شرايط . سازمان داده است
تاريخی سرمايه داری، به صورت بسيار طبيعی 
مکانيسم کار و نقش و حوزه تأثير جنبش اتحاديه 

در . تأثير قرارمی دھد ای را نيز سخت زير
نظر بياوريم که فلسفه وجودی اتحاديه ھا متقاعد 
کردن کارگران به قبول شرايط بازتوليد و 
ماندگاری سرمايه و نظام سرمايه داری و گفتگو 
با صاحبان سرمايه برای تعيين بھای فروش 

در روزگار ما که سرمايه . نيروی کار است
جھانی برای بقای خود دست به کار سازماندھی 

مرگبارترين تعرضات عليه  ھولناک ترين و
معيشت و شرايط کار و بھای نيروی کار طبقه 
کارگر است، جای تعجب نيست اگر اتحاديه ھا 
نيز در راستای ايفای نقش واقعی و قراردادی 
خود به قول معروف جاده صاف کن و 

اين واقعيتی . ھموارساز راه اين تھاجمات باشند
است که در جوامع مختلف و درھرکجا که 

تحاديه ھای کارگری وجود دارند به تمام و ا
کسانی که اخبار مندرج . کمال اتفاق افتاده است

در اين سايت و خبرنامه ھای منتشر شده آن را 
دنبال کرده باشند، خواھند ديد که اوالً اتحاديه ھا 

با ھمه توان خود برای جلوگيری  در سراسر دنيا
 ً بخش از وقوع اعتصابات تالش می کنند و ثانيا

اعظم اعتصابات کارگری که مورد توافق 
اتحاديه ھا قرار می گيرد يکی پس از ديگری به 

در طول چند سال اخير . شکست منجر می شوند
به ندرت اعتصابی در اروپای غربی و شمالی 
رخ داده است که تحقق مطالبات نازل کارگران 

اعتصاب معلمان و . را به دنبال آورده باشد
ھای نروژ در ماه گذشته  کارگران شھرداری

بار بدترين شکست ھا را تحمل کرد، شکست 
اعتصابات کارگران پرستار در سوئد شکست 

اعتصابات کارگران انگليس . قرن نام گرفت
قادر به تحميل مطالبات ابتدايی خود بر صاحبان 

اعتصابات کارگران فرانسه به . سرمايه نشد
فھرست اعتصابات . ھمين سرنوشت دچار شد

در تمامی . ست خورده بسيار طوالنی استشک
اين موارد اتحاديه ھای کارگری نقش مھمی را 
در بی نتيجه ماندن اعتصابات و به شکست 

اتحاديه ھا ھمان . کشيده شدن آن ھا ايفا کرده اند
گونه که گفتيم در وھله نخست تمام قوای خود را 
برای جلوگيری از وقوع اعتصاب به کار می 

ل بعد ھنگامی که زير فشار گيرند ودرمراح
موج خشم و قھر کارگران مجبور به اعالم 
اعتصاب می شوند با ھزاران ترفند و به 

دست  صورت سازمان يافته و برنامه ريزی شده
به کار عقيم شدن و شکست مبارزات کارگران 

در نروژ کوشيدند تا کارگران را به . می شوند
ازند و قبول شروط اتحاديه کارفرمايان متقاعد س

ھنگامی که با موج مخالفت کارگران مواجه 
شدند در پشت درھای بسته قراداد پايان 
اعتصاب را با نمايندگان کارفرمايان امضا 
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اعتصاب با ھمه وسعت آن ھيچ بخش . کردند
قابل توجھی از خواسته ھای کارگران را محقق 

در مورد کارگران مراکز درمان سوئد . نساخت
ھای کارگری و کارفرمايی  توافق نامه اتحاديه

ھنگامی به امضای طرفين رسيد که ھمه 
پرستاران از ناچيز بودن دستاوردھای چندين 
. ھفته اعتصاب خود سخت شگفت زده شده بودند

در شرايطی که جنبش اتحاديه ای نقش عصای 
زير بغل سرمايه را در نواختن مرگبارترين 

شالق ھا بر گرده مبارزات کارگران بازی می 
ند، سرنوشت اعتصابات کارگری محصور در ک

چھارچوب سياست و برنامه ريزی اتحاديه ھا 
توده ھای . بھتر از اين نمی تواند داشته باشد

کارگر اگر قرار است شکست پشت سر شکست 
را تحمل نکنند، اگر قرار است مطالبات خود را 
با قدرت پيکار طبقاتی شان بر سرمايه تحميل 

اعتصاب را به صورت  کنند، اگر قرار است
سالحی کارآمد عليه نظام سرمايه داری به کار 

گيرند، بايد دست رد بر سينه جنبش اتحاديه ای 
آن ھا بايد دست به کار برپايی شوراھای . بزنند

سراسری ضدسرمايه داری و اعمال قدرت 
متحد شورايی عليه سرمايه و دولت ھای سرمايه 

  .داری شوند

  ٢٠٠٨ژوئيه 

  

 ارگران الستيک البرز ادامه دارداعتصاب ک
کارگر کارخانه الستيک البرز  ١٢٠٠از ميان 

نفر موفق شده اند که بخشی از مطالبات  ۴٠٠
 ٨۶بن کارگری سال . خود را دريافت کنند

غالب . کارگران ھنوز پرداخت نشده است
کارگران به دليل تعويق طوالنی مدت دستمزدھا 

ار دريافت و فشار گرسنگی زن و فرزند خواست
اما . وام از صندوق اندوخته خويش ھستند

تقاضاھای ھمه آنان با جواب مخالف کارفرما 
کارگر متقاضی وام  ٧٠٠. مواجه شده است

پاسخ رد دريافت کرده و موفق به گرفتن وام 
اين صندوق با ھزينه خود کارگران . نشده اند

کارگر  ١٢٠٠تأسيس شده و ھر کدام از 
معادل يک ميليون و  الستيک البرز مبلغی

پانصد ھزار تومان به عنوان اندوخته به آن 
موجودی اين صندوق . پرداخت کرده است

اکنون عمالً به سرمايه صاحب شرکت اضافه 
کارفرما نه فقط از پرداخت وام به . شده است

کارگر متقاضی خودداری می کند بلکه  ٧٠٠
ھمين چندی پيش التماس و تمنای يک کارگر 

زمند برای گرفتن مبلغی علی الحساب بسيار نيا
را با قلدرمنشی و زورگويی نفرت انگيزی 

کارگر مذکور ماه ھا قادر به . جواب داد
پرداخت اقساط بدھی خود به بانک ھا نشده بود 
و کل زندگی او در معرض فروپاشی قرار 

سرمايه دار صاحب شرکت در حالی که . داشت
ارگران صدھا ميليون تومان پول پرداخت شده ک

به اين صندوق را در اختيار دارد با بيرحمی 
. تمام کارگر را از اتاق خود بيرون انداخت

کارگر متقاضی از فرط وحشت حراج زندگی و 
سرنوشت بعدی خانواده اش درجا سکته کرد و 

کارگران الستيک البرز اينک . در دم جان داد
 در ادامه دو سال پيکارھای پراکنده خويش

تراض به تعويق دستمزدھا در دوباره در اع
آنان اعالم کرده اند . اعتصاب به سر می برند

که خواستار پرداخت ھمه مطالبات خود ھستند و 
تا دستيابی به خواسته ھای خود به اعتصاب 

تير اتمام  ٢۴کارگران در روز . ادامه می دھند
آنان . حجت جديدی به صاحبان سرمايه کرده اند

ورت خودداری کارفرما تأکيد کرده اند که در ص
از پرداخت دستمزدھا و ساير مطالبات خود 
دست به کار فروش کاالھای موجود کارخانه 
خواھند شد و از اين طريق مطالبات خويش را 

  . به دست خواھند آورد

کارگران الستيک البرز در تمامی اين مدت 
نشان داده اند که در اتخاذ راھکارھای مبارزه، 

ت و ساير اشکال اعتراض، سازماندھی اعتصابا
بسيج افکار عمومی به نفع مبارزات خود و 
تعيين زمينه ھا و شرايط و زمان تعرض بسيار 

به نظر ما، تشکيل يک . آگاھانه عمل می کنند
شورای وسيع متشکل از ھمه کارگران و برنامه 
ريزی برای تماس با کارگران ساير مراکز کار 

تصرف  و توليد، تدارک آمادگی الزم برای
کارخانه و برنامه ريزی توليد توسط شورای 
کارگری می تواند چشم اندازھای پيروزی اين 

  . مبارزات را بسيار بيش از حال روشن کند

   ٨٧تير ٢۶
 

 هزاران کارگر معادن روی در معرض اخراج
در دنيايی زندگی می کنيم که ھمه ھست و نيست 

که ھمان سرمايه ای . ما را سرمايه رقم می زند
آفريده کار و زحمت و توليد روزمره خود 

سرمايه نيروی کار ما را می خرد تا . ماست
اضافی توليد کنيم و باعث فربه  برايش ارزش

اگر نخرد، بيکار . ترشدن ھرچه بيشتر آن شويم
سرمايه نيروی کار را ما به . و گرسنه می مانيم

شرطی می خرد که حداکثر سودآوری را برايش 
در . آن را بيش از پيش فربه کند داشته باشد و

غيراين صورت نمی خرد و ما را به ديار 
. بيکاری و گرسنگی و مرگ می فرستد

محصولی که ما برای سرمايه توليد می کنيم 
ماالمال از ارزش اضافی يا سود است و سرمايه 
دار برای به دست آوردن اين سودھا بايد 

ازار برای اين کار بايد ب. کاالھايش را بفروشد

اگر اين بازار در . فروش پررونق داشته باشد
پيش روی او نباشد ما را اخراج و راھی 

ھر چه نيروی کار ما . برھوت گرسنگی می کند
. ارزان تر باشد سود سرمايه بيشتر می شود

صاحب سرمايه به ھمين دليل به محض مشاھده 
بيکار و باز ھم  نيروی کار ارزان تر، ما را

 .خالصه کنيم. ی می کندراھی جھنم گرسنگ
سرمايه، ھستی و نيستی ما ، چگونه زندگی 
کردن ما، در کجا ساکن شدن ما، گرسنه بودن و 
نبودن ما ، لباس داشتن و نداشتن ما و به 

از آن . طورکلی ھمه چيز ما را تعيين می کند
 سوی جھان خبرمی رسد که بازار فلز روی
پررونق نيست، بالفاصله در اين سوی دنيا 
ھزارھزار کارگر معدن روی را بيرون می 

سرمايه ھای آن سوی دنيا توليدات روی . ريزند

خود را با بھايی کمتر از بھای روی حاصل کار 
ما وارد بازار می کند، دقيقه ای بعد سرمايه دار 
حکم به اخراج ما می دھد و می گويد محصول 
. روی که ما توليد کرده ايم سود دلخواه را ندارد

کارگر معادن روی قزوين به  ٧٠٠٠االن ھمين 
در نظام . ھمين دليل در معرض اخراج ھستند

سرمايه داری، آنچه که ما با کار خويش توليد 
کرده ايم خدای زمين و زمان است و سرنوشت 

برای آن که چنين نباشد بايد . ما را رقم می زند
جھانی بسازيم که در آن آنچه توليد می کنيم نه 

برای رفع نيازھای واقعی زندگی سرمايه بلکه 
  .مان باشد

 ٨٧تير ٢۶
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 استثمار کارگران بيمار در کار سخت نساجی
نام ھای مختلفی » پيروز بافت« و » شيم بافت« 

ھستند که سرمايه دار صاحب يک شرکت 
نساجی با ھدف تشديد استثمار کارگران، عدم 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، فرار از بيمه 

موضوعات ديگر برای شرکت خود  کارگران و
ايشان عالوه بر فرار از . انتخاب کرده است

قبول ابتدايی ترين مطالبات کارگران و تحميل 

سخت ترين و فرساينده ترين شرايط کار بر آن 
ھا دست به ابتکار سرمايه دارانه ديگری نيز 

مالک کارخانه نساجی به صورت . زده است
ران بيمار و بسيار بيرحمانه ای تمامی کارگ

معلول و آسيب ديده کارخانه را که قادر به ادامه 
او . کار نيستند دعوت به کار اجباری کرده است

اين جمعيت مصدوم فاقد توان جسمی کارکردن 

را مجبور ساخته است که ھر روز تمام وقت در 
  . کار کنند شرايط سخت کارخانه

 ٨٧تير ٢۶

 

 

 »فرش نقشين« بيکارسازی کارگران در 
تعطيل برخی کارخانه ھا و بيکاری ھمه 
کارگران آن ھا امر ذاتی ھر جامعه سرمايه 
داری يا در واقع کل نظام مبتنی بر رابطه خريد 

روند اين تعطيل ھا و  .کار است وفروش نيروی
بسته به دوره ھای رونق و  بيکارسازی ھا

بحران سرمايه می تواند کند، تند، پرشتاب و گاه 
وقوع بحران . موج وار باشدبسيارگسترده و 

ھای اقتصادی که از درونمايه متناقض سرمايه 
داری ناشی می شود به طورمعمول مختل شدن 
روند توليد ارزش اضافی، تنزل فاحش نرخ 
سودھا، ورشکستگی ھا و تعطيل وسيع بسياری 

را در سطحی بسيار  از مراکز کار و توليد
ن و اما برچيده شد. فراگير به دنبال می آورد

تعطيل کارگاه ھا وحتی کارخانه ھای بزرگ در 
و سودآوری عظيم  دوره ھای رونق اقتصادی

يکی از موجبات . سرمايه ھا نيز اتفاق می افتد
اساسی اين امر رويکرد ذاتی و خودپوی 
سرمايه به متمرکز شدن، افزايش بازدھی کار، 
کاھش رقابت، کسب توان برای رقابت ھای 

، تنزل ھزينه ھای بزرگ تر و نيرومندتر
انباشت، تشديد ھر چه وحشيانه تر استثمار 
نيروی کار، توليد حداکثر محصول توسط حداقل 

سرمايه تمامی . نيروی کار و مانند اين ھا است
اين کارھا را انجام می دھد تا فشار استثمار توده 
ھای کارگر را به حداکثر برساند، عظيم ترين 

ش اضافی بخش حاصل کار آن ھا را به ارز
تبديل کند و سھم بازتوليد نيروی کار يا ھمان 
معيشت روزمره کارگران را به حداقل ممکن 

  . برساند

روند متمرکز شدن يعنی اين که صاحبان 
سرمايه ھای پراکنده کوچک، بزرگ و گاه 

بسيار بزرگ تالش می کنند تا به جای داشتن 
شرکت ھای جداگانه و کارخانه ھای متعدد، 

در ھم ادغام نمايند و از  ی خود راسرمايه ھا
اين طريق تمامی انتظارات و اھدافی را که 

اين . باالتر اشاره کرديم برای خود محقق کنند
روند در طول سال ھای اخير در جامعه ما با 
. وسعت و شتاب زيادی جريان داشته است

سرمايه داران زيادی با شم خاص سرمايه دارانه 
ی کنند و می بينند که خود به بازار روز نگاه م

با سرمايه محدود، تکنولوژی و ماشين آالت 
ً کم، ھزينه ھای  قديمی يا فرسوده، توليد نسبتا
فعلی سرمايه گذاری و اين قبيل مشکالت قادر 

اينان بی . به دستيابی به ارقام نجومی سود نيستند
درنگ به فکر می افتند که کارخانه را تعطيل 

يگر شريک شوند، از کنند، با سرمايه داران د
بانک ھای دولتی و خصوصی وام ھای کالن با 
بھره ھای بسيار اندک بگيرند و در يک عرصه 
بسيار پرسود و دارای بيشترين رونق بازار 

اين روند به ويژه در مورد . سرمايه گذاری کنند
صنايعی مانند نساجی ھا، کارگاه ھای توليد 

ھا قطعات ماشينی، فرش بافی ھا و نوع اين 
شايد اخبار مربوط به . بيشتر اتفاق می افتد

تعطيل کارخانه ھای متعلق به اين رشته ھا را 
ھر روز اين طرف و آن طرف در روزنامه می 
بينيم و از زبان کارگران اخراج شده آن ھا می 

 فرش نقشين يکی از واحدھای کارخانه. شنويم
سرمايه دار صاحب اين . مشمول اين روند است

کباره اعالم کرده که می خواھد کارخانه ي
او در يک چشم به ھم . کارگاه را تعطيل کند

کارگر کارخانه را بيکار ساخته  ۶٠زدن کل 
نکته اساسی اين است که بدين سان  .است

سرمايه داران ھمگی به وضعيت بسيار بھتری 
دست می يابند، سرمايه ھای آن ھا در جريان 

قعيت بسيار اين تمرکز و ادغام و جا به جايی مو
کارگران را . پرسودتر و بھتری پيدا می کند

بسيار سخت تر و مرگبارتر استثمار می کنند، با 
حداقل نيروی کار حداکثر محصول را توليد می 
کنند و در يک کالم به آرزوی ديرينه خود در 
مورد دست يافتن به سودھای افسانه ای جامه 

نتيجه اين روند برای طبقه . عمل می پوشند
کارگر اما سراسر فاجعه و بدبختی و سيه 

کارگران فوج فوج کار خويش را . روزی است
از دست می دھند و اخراج می شوند، شمار 
بيکاران افزايش می يابد، رقابت ميان جمعيت 

نيروی کار  سرمايه داران. بيکار بيشتر می شود
آن ھا را به قيمت بسيار ارزان تری می خرند 

کل طبقه کارگر و جنبش  يا اصالً نمی خرند و
اين طبقه در موقعيت بسيار ضعيف تری قرار 

برای مقابله با اين وضعيت بايد چاره . می گيرد
ای انديشيد و واقعيت اين است که چاره اين کار 
تنھا با اتحاد و مبارزات سراسری و متشکل 

به طور مثال، صرف . جمعی امکان پذير است
حل اين  کارگر فرش نقشين برای ۶٠اعتراض 

کار بسيار تعيين کننده و . معضل کافی نيست
کارگر می توانند  ۶٠سرنوشت سازی که اين 

در نخستين گام خودشان متحد  بکنند اين است که
شورای کارگری تشکيل دھند و . و متشکل شوند

سپس با کارگران ھمدرد خود در جاھای ديگر 
تنھا با ايجاد تشکل شورايی ضد . رابطه بگيرند

ه داری و سراسری است که می توان با سرماي
  . مشکل مقابله کرد

 ٨٧تير ٢۵

  

 اعالم رسمی کار بدون دستمزد در آب طبس
کار بدون مزد يا بيگاری پديده ھمه جا رايج در 
جامعه ايران و روال عادی کار سرمايه داران 

اما برای اولين بار است که يک . ايرانی است
ً و با صراحت و سرراست به  سرمايه دار رسما

کارگران گفته است که بايد با تمامی قدرت کار 

کنند بدون اين که حق مطالبه ھيچ دستمزدی 
اين حادثه در کارخانه آب طبس !! داشته باشند

رخ داده و در اينجا است که کارفرما آنچه را که 
تا حاال خودش و شمار کثير ھمتايان سرمايه 

آئين  دارش عمالً انجام می داده اند، به سطح

نامه و اساسنامه و قانون و شرايط رسمی کار 
او اعالم کرده که ھر نوع . بسط داده است

مطالبه دستمزد با مجازات فوری اخراج رو به 
رو خواھد شد و عمالً نيز در دو نوبت ھمين 

در چند ماه پيش . تھديد را به اجرا گذاشته است
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کارگر را که خواستار پرداخت چند  ۴٠يکجا 
آن . ق معوقه خود بودند بيکار ساختماه حقو

کارگران به دنبال ماه ھا کار بدون دريافت ھيچ 
ريالی اخراج شدند و ھيچگاه به سر کار باز 

موج دوم اخراج نيز اخيراً رخ داده . نگشتند
ماه است حقوق نگرفته  ۴کارگر که  ٢٠. است

اند با شکايت از فقر و گرسنگی خويش خواھان 
سرمايه دار . ماه ھا شده انددريافت دستمزد اين 

صاحب کارخانه باز ھم بی درنگ حکم به 
  . اخراج آنان داده است

 ٨٧تير ٢۵

  

 حراج جان کارگر در شهر طبس
بر اساس آمارھای منتشره فقط در شھر طبس 

کارگر در ھنگام کار دچار  ١٠ھر ماه حداقل 
از ابتدای . آسيب ھای سخت جسمی می شوند

ز ميان ده ھا کارگری که سال جاری تا امروز ا
نفر جان  ٣ھنگام کار دچار سانحه شده اند، 
بخش اعظم . خويش را از دست داده اند

کارگران شھر در معدن سنگ کار می کنند و 
سرمايه داران صاحب معادن با آنان درست 
ھمان رفتاری را می کنند که فراعنه مصر 

طبق . باستان با بردگان آن عصر می کردند
رسم و آئين صاحبان سرمايه کارگران قوانين و 

بايد بدون ھيچ وسيله ای در سخت ترين و 
مھلک ترين شرايط کاری با سرعت و شدت ھر 
چه بيشتر کار کنند و در صورت وقوع سانحه 
ھم فوری جای خود را به کارگران ديگر 

کارفرمايان ھر روز با چشم باز شاھد . بسپارند
وم بی دست و پا شدن و کور شدن و مصد

گرديدن کارگران ھستند، اما ھيچ گاه ھيچ 
غالب . اقدامی برای کاھش اين حوادث نکرده اند

کارگرانی که ھنگام توليد سودھای انبوه برای 
صاحبان معادن مصدوم شده اند مجبورند باقی 
مانده عمر خويش را با نقص عضو و به 

صورت انسا ن ھای معلول فاقد توان کار کردن 
ان از ھيچ نوع بيمه و ھيچ آن. به سر آورند

امکانی برای امرار معاش خود و خانواده خود 
در شھر طبس جان . نيز برخوردار نيستند

کارگر حراج است و قربانی نمودن فوج فوج 
کارگران در معبد سوداندوزی سرمايه روال 

  .عادی کار است

 ٨٧تير ٢۵

  

  

به دليل عدم رعايت مسائل » شتاب شيمی«اخراج کارگران 
 !منی اي

» شتاب شيمی« سرمايه دار صاحب کارخانه 
کارگران دست . کارگر را اخراج کرده است ١٢

به اعتراض زده و از جمله با رجوع به اداره 
. کار سرمايه خواستار بازگشت به کار شده اند

پاسخ اداره کار به کارگران شاکی اين بوده که 
و دليل !! کارفرما بسيار کار درستی کرده است

ی اقدام سرمايه دار را عدم رعايت مسائل درست
در !!! ايمنی از سوی کارگران اعالم کرده است

سراسر جھان ماالمال از بربريت و انسان کشی 

سرمايه حداقل در سطح حرف و روی کاغذ 
تضمين ايمنی محيط کار را وظيفه کارفرمايان 

در مسلخ سرمايه داری ايران ھر روز . می دانند
طر امتناع سرمايه داران از صدھا کارگر به خا

قبول ھر نوع ھزينه ايمنی محيط کار و اجبار 
کارگران به قبول سخت ترين و ھالکت آورترين 

طبقه . کارھا جان خويش را از دست می دھند
سرمايه دار و دولت سرمايه داری به اين ھم 
قانع نيستند و بر اساس آنچه اداره کار قزوين 

مين ايمنی محيط کارگران بايد تض اعالم کرده
ھمان کارگرانی که !! کار را ھم به عھده بگيرند

ماه ھا برای صاحبان سرمايه کار می کنند و 
  . ريالی دستمزد نمی گيرند

 ٨٧تير ٢۵

 

  

 وضعيت رقت بار رانندگان پيمانی مخابرات رشت
کارگر راننده مخابرات رشت در اعتراض  ١٢٠

د به وضعيت رقت بار دستمزد و شرايط کار خو
ماه  ۴اين کارگران . دست به اعتراض زدند

سھميه بنزين به . است که دستمزد نگرفته اند
از ھيچ نوع بيمه و تأمين . آنان داده نشده است

دستمزدھايشان . اجتماعی برخوردار نيستند
بسيار اندک است و کفاف نان خالی فرزندانشان 

به تمامی نھادھای دولتی سرمايه . را نمی دھد
اند و عليه اين وضعيت فرياد  رجوع کرده

اعتراضات آنان به ھيچ . اعتراض سر داده اند

نتيجه ای منجر نشده است و ھمچنان در 
کارگران راننده در . بالتکليفی به سر می برند

اجتماع کردند  مقابل اداره مخابرات شھر رشت
و خواستار پايان دادن به وضعيت اسفناک خود 

سخی که به آنان داده در اين اجتماع تنھا پا. شدند
شد حضور وسيع پليس و نيروی سرکوب 

اين نيروھا تالش کردند که ھر چه . سرمايه بود
عالوه بر . زودتر کارگران را متفرق سازند

پليس، شمار زيادی عناصر موسوم به لباس 
شخصی ھم در ميان کارگران مشغول آمد و 

کار اين عناصر شناسائی کارگران . رفت بودند
زار و اذيت بعدی آن ھا به اشکال با ھدف آ

ھمه کارگران راننده بسيار عاصی . مختلف است
و خشمگين بودند و موج خشم و عصيان آن ھا 
نيروی پليس را تا حدود زيادی دچار وحشت 

پليس به ھمين دليل در تالش بود تا . کرده بود
ھر چه زودتر با اجتماع کارگران پايان داده 

  . شود

 ٨٧تير ٢۵

 

 ز جان صغری موالئی وظيفه همه کارگران استدفاع ا
صغری . صغری موالئی قرار است اعدام شود

او از کودکی زير فشار فقر و . سال دارد ٣١
گرسنگی ناشی از استثمار سبعانه سرمايه داری 

پدر و مادرش به . مجبور به کار بوده است
عنوان انسان ھای نفرين شده و گرسنه و داغ 

دگی مزدی قادر به لعنت خورده نظام بر

صغری آغوش پدر و . نگھداری او نبوده اند
مادر را رھا می کند، از دنيای درس و آموزش 
و مدرسه به کلی دور می ماند و برای يافتن لقمه 
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ای نان در خانه يکی از صاحبان ثروت و 
سرمايه شھر رشت شروع به کلفتی و فروش 

صغری با . نيروی کار خويش در خانه می کند
سيار کم خود شب و روز کار می کرده سن ب

است، از آشپزی تا نگھداری بچه، از خريد تا 
شستشو، از نظافت خانه تا پذيرايی از صاحب 
خانه ھمه و ھمه برشانه نحيف او تلنبار می 

. مشکل صغری در اين حد باقی نمی ماند. شود
يکی از آشنايان کارفرمای صاحب خانه اش در 

يشگی او را مورد نھايت درندگی و جنايت پ
آشنای ددصفت . تجاوز جنسی قرار می دھد

صاحب خانه کارفرما با اعمال زور و قھر 
ديوصفتانه تجاوز به صغری را بارھا تکرار 

در يکی از اين دفعات پسر کوچک . می کند

مرد . صاحب خانه حادثه کريه تجاوز را می بيند
متجاوز جنايتکار با ھدف کشيدن پرده بر جنايت 

پسرک را به ديوار می کوبد و سپس خويش 
  . جسد وی را در چاه آب خانه می اندازد

نظام قضايی سرمايه با بيرحمی و شقاوت بی 
مانندی صغری را به جای قاتل پسر دستگير می 

سال تمام است که در  ١٩کند و او تا امروز 
صغری در محاکم . سياھچال ھا زندانی است

می شود و  بار به اعدام محکوم ٢شرع سرمايه 
حکم اعدام . ھر بار تا آستانه مرگ پيش می رود

اما قاضيان شرع . به داليلی اجرا نمی شود
. و اکنون نيز نيستند سرمايه دست بردار نبوده

آنان برای بار سوم حکم به اعدام صغری داده 

صغری برده مزدی لعنت شده و محکوم به . اند
ی او از فشار فقر و گرسنگ. اعدام سرمايه است

ناشی از وجود سرمايه داری مجبور به کار 
او از زندگی جز . شاق در خانه ھا شده است

کارکردن برای سرمايه، استثمار شدن توسط 
سرمايه، زندان و ذلت و شکنجه ھيچ نصيب 

کل زندگی صغری و . ديگری نبرده است
صغری ھا سند درندگی و توحش و سبعيت بی 

دفاع . تعنان نظام بشرستيز سرمايه داری اس
از جان صغری وظيفه ھر کارگری در ھر 

  . کجای اين دنياست

  اطالعيه کميته گزارشگران حقوق بشر: منبع

 ٨٧تير ٢۵
 

 نامه کارگران نساجی کاشان خطاب به مردم و پاسخ ما
کارگران شرکت ريسندگی و بافندگی و نساجی کاشان نامه ای خطاب به افکار 

. اند که بسيار مھم و تکان دھنده است عمومی و توده ھمزنجير خود نوشته
ً در عمق و وسعت فاجعه دامنگير  اھميت و تکان دھندگی اين نامه صرفا

اين فاجعه و اين مظلوميت قلب . نھفته در آن نيست کارگران و نيزمظلوميت
در اين، جای ھيچ . ھر کارگر وھر انسان آزاده و شريف را به درد می آورد

. ه لحاظی ديگر از اھميتی خاص برخوردار استاما نامه ب. ترديدی نيست
 :کارگران نوشته اند. پيش از ھر چيز متن نامه را مرور کنيم

نساجي كاشان حدود  ما كارگران شركت ريسندگي وبافندگي و !با سالم« 
ه تا ب شروع شده و ٧٨ مشكالت مالي شركت از سال .نفر مي باشيم ٢٠٠٠

گرفتن ھيچ مزدی کار کرده ايم، در  دونرا ب ٨٦سال  تمامی. حال ادامه دارد
چند سال بن . نيز تا حال که ماه تير است ھيچ حقوقی نگرفته ايم ٨٧ سال

بابت آن  اجاره داده اند و فروشگاه ما را چند قسمت نموده و .طلب داريم
 ھاي مختلف جسمي و ما دچار ناراحتي .ھيچ حق وحقوقي به ما نمي دھند

با تمام نامه . ميشه نگران فرداي خود مي باشيمھ رواني شده ايم و روحي و
رياست جمھور وديگر نھاد ھاي مربوطه فرستاده ايم  ھايي كه به رھبري و

خواھشمنديم  .كاري اساسي براي برطرف نمودن مشكالت ما انجام نداده اند
 ) نامه با اندکی اصالحات نگارشی متن( » با تشکر . ما را راھنمايي كنيد

ماه است که ھيچ ريالی دستمزد  ١۶ گران نساجی کاشانبدين سان، کار
عالوه بر دستمزد، مطالبات ديگری ھم دارند که در طول چند سال . نگرفته اند

و  به ھمه مراجع مسئول جمھوری اسالمی رجوع کرده. پرداخت نشده است
کارگران در قبال . فرياد خود را به گوش تمامی نھادھای دولتی رسانده اند

فرياد ھا و شکايت ھا ھيچ پاسخی از ھيچ کجا نگرفته اند و حاال ھمه اين 
سئوال آنان از افکار عمومی به ويژه توده ھمزنجير خود اين است که چه بايد 

به نظر ما . بکنند؟ گفتيم که اين نامه بسيار تکان دھنده و حائز اھميت است
مزنجيران اھميت خاص اين نامه درست در رجوع آنان به ھم طبقه ای ھا و ھ

جوھر نامه اين است که کارگران دريافته اند که صرف . است خويش
اعتراض و شکايت به مقامات دولتی ھيچ چاره کار نيست و بر ھمين اساس 
بايد به دنبال راه حل ھای ديگر بود و راھکارھای ديگری برای تحقق 

گر ما دريافت دوستان کار بايد اذعان کرد که ھم. مطالبات خود در پيش گرفت
از بی نتيجه بودن شکايت صرف کامالً درست است و ھم مراجعه آن ھا به 

وظيفه ھمه . مردم و توده ھای طبقه خود بسيار ارزنده و تحسين انگيز است
کارگران و فعاالن جنبش کارگری است که با حداکثر احساس مسئوليت به 

ه در دادن اين پرسش اين دوستان پاسخ دھند و ما نيز به سھم خود می کوشيم ک
  . پاسخ شريک شويم

کارخانه . پيش از ھر چيز چھارچوب واقعی مشکل را خوب بشکافيم
و ھمين مشکل زندگی  ريسندگی و بافندگی و نساجی کاشان دچار مشکل شده

چرا؟ و اساس اين . کارگر را در معرض خطر جدی قرارداده است ٢٠٠٠
صاحب کارخانه خود می سرمايه دار . مشکل چيست؟ قدم به قدم جلو برويم

گويد که وضع مالی کارخانه خوب نيست يا، به زبان بسيارشفاف تر، کارخانه 
به اين ترتيب، کل مشکل سرمايه داردر سودآور نبودن . سودآور نيست

وھمين امر برای صاحب کارخانه کافی . سرمايه شرکت خالصه می شود
کارگر و  ٢٠٠٠بر  ماه بی حقوقی و گرسنگی و فقر و فالکت را ١۶است تا 

بياييد ھمه حواس خود را روی . چندين ھزار افراد خانواده آن ھا تحميل کند
کارگر در باتالق فقر و سيه روزی و  ٢٠٠٠. ھمين معادله ساده متمرکز کنيم 

است  گرسنگی دست و پا می زنند زيرا سرمايه دار آن گونه که مطلوب او
کارخانه نساجی کاشان پارچه . يميک گام ديگر به جلو بردار. سود نمی برد
ميليون سکنه ايران به پارچه  ٧۵ھمه مردم جھان و از جمله . توليد می کند

پس مشکل اصالً اين نيست که توليد . نياز دارند و بسيار ھم نياز دارند
کارگر  ٢٠٠٠. گام بعدی را بر داريم. کارخانه مورد احتياج انسان ھا نيست

پس . ی امرار معاش خود نياز به کار کردن دارندمی خواھند کار کنند و برا
ھم محصول کارخانه مورد نياز ضروری شھروندان است و ھم کارگران 
خواستار توليد اين محصوالت ھستند و از اين طريق می توانند مشکالت 

کارخانه سودآور نيست ومن : سرمايه دار می گويد . زندگی خود را حل کنند
اما کارگران که دنبال سود  .رگران را بيکار کنممجبورم آن را تعطيل و کا

آن ھا می خواھند زندگی کنند و کار کردن و توليد کردن را ھم برای . نيستند
با يک سئوال بسيار اساسی  اينجاست که .رفع نيازھای زندگی خود می خواھند

کارگر؟  ٢٠٠٠سود سرمايه دار مھم است يا زندگی : روبه رو می شويم 
که سرمايه دارھستيم يا کارگر، پاسخ ما به اين سئوال فرق می  بسته به اين

 ٢٠٠٠ برای سرمايه دار سود اھميت دارد، اما برای کارگر زندگی. کند
به اين ترتيب، ميليون ھا انسان کارگر می خواھند توليد . کارگر مھم است

اما در شرايطی که . کارگر بيکار نشوند ٢٠٠٠کارخانه ادامه يابد و اين 
مايه دار می خواھد کارخانه را تعطيل کند، ادامه توليد فقط يک راه دارد و سر

آيا کارگران می توانند اين کار را . آن اداره کارخانه توسط کارگران است
. اما غيرممکن نيست. بکنند؟ بی گمان، اين کار به ويژه در ابتدا سخت است

و توزيع و فروش  چرا غيرممکن نيست؟ زيرا کار اصلی کارخانه يعنی توليد
و حسابداری و امور اداری را کارگران انجام می دھند و ھمين امر بخش 

می ماند برنامه ريزی و مديريت اين کارھا که آن  .عمده کار را ممکن می کند
ھم با تشکيل شورای کارخانه و تقسيم کار در طول زمان و به تدريج ممکن 

رخانه توسط شورای کارگران پس راه حل ما به طور کلی اداره کا. می شود
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اما واقعيت اين است که مبارزه کارگران و سختی کار تازه از اينجا به . است
به محض اين که کارگران کارخانه را به تصرف خود . بعد شروع می شود

به . درآورند سروکله نيروھای دولت برای سرکوب کارگران پيدا می شود
جامعه رای به اداره کارخانه عبارت ديگر، درست است که اکثريت مطلق 

توسط کارگران می دھد، اما متاسفانه اين اکثريت مطلق قدرت تضمين اين 
برعکس، قدرت در دست ھمان اقليت ناچيزی است که به علت . کار را ندارد

دولت درواقع نماينده اين . دفاع از نظام سرمايه داری با اين کار مخالف است
پس . خود را نماينده تمام مردم معرفی می کند اقليت ناچيز است، اما به دروغ

مشکل اصلی کارگران مقابله با اين قدرت سرکوبگر و مدافع نظام سرمايه 
بديھی است که برای اين کار، کارگران نيز بايد قدرت داشته . است داری
اما صرف اتحاد و تشکل . قدرت کارگران در اتحاد و تشکل آنان است. باشند

برای زمين . برای مقابله با قدرت سرمايه کفايت نمی کند در شورای کارخانه
گير کردن قدرت سرکوب دولت سرمايه، کارگران بايد به طور سراسری 

يعنی کارگران ديگر مراکز کار وتوليد نيز بايد در . متحد ومتشکل شوند
شوراھای خود متشکل شوند و سپس از به ھم پيوستن اين شوراھا يک 

تنھا در اين صورت است که با مقابله . د آيدشورای سراسری به وجو
رکوبگر ادامه توليد در کارخانه ھای سراسری طبقه کارگر با نيروھای س

ھمين قدرت سراسری است . تعطيل و يا در معرض تعطيل تضمين می شود
که درعين حال با زير فشار قراردادن دولت می تواند او را به تھيه و تدارک 

واقعيت اين است که تمامی ماشين . مواد ومصالح ونيازھای توليد وادار کند
ولوژی کارخانه ھای نساجی ايران بيش از حد آالت و سيستم توليد و تکن
سال پيش است و ريشه کل بھانه تراشی ھای  ٨٠قديمی و احتماالً متعلق به 

. سرمايه دار در مورد سودآور نبودن اين کارخانه ھا نيز در اينجا قرار دارد
 .گفتيم که کارگران دنبال سود نيستند و ھدف از توليد را سودآوری نمی دانند

نه اين است که ھر چه ھست و نيست محصول کار و توليد طبقه  اما مگر
کارگر و از جمله کارگران نساجی کاشان است؟ مگر اين کوه عظيم سرمايه 
ھا، ثروت ھا، کارخانه ھا، ساختمان ھا، مزارع و ھر آنچه ھست را کارگران 

 خلق نکرده اند؟ خوب، چرا آنان نبايد مصمم و استوار دولت سرمايه داری را
زير فشار قرار دھند که بخش ناچيزی از محصول اين ھمه کار و توليد 
کارگران را به بازسازی تکنولوژی و ماشين آالت و سيستم کار کارخانه و 
نيز تھيه مواد اوليه اختصاص دھد؟ اگر اين کار انجام گيرد آنگاه کارگران می 

   .زی کنندو توليد را برنامه ري توانند کارخانه را خود اداره نمايند

  ! دوستان کارگر کارخانه ريسندگی و بافندگی و نساجی کاشان

پاسخ ما به نامه شما اين است که انجام اين امور را در دستور کار خود قرار 
در پاره ای از مناطق دنيا . ما به اين راه حل و پيشنھاد باور داريم. دھيد

اييد ما نيز در ايران اين بي. کارگران ھمين کار را کرده اند و نتيجه گرفته اند
. شورای کارگری بر پا سازيم و کارخانه را تصرف کنيم. کار را شروع کنيم

برای پشتوانه اين کار به قدرت عظيم طبقه مان تکيه کنيم و از کارگران بخش 
ھای ديگر بخواھيم که آنان نيز شورای کارگری برپا کنند تا از به ھم پيوستن 

با تکيه به اين . سراسری نيرومند ايجاد شود ھمه اين شوراھا يک شورای
قدرت سراسری، دولت سرمايه را مجبور کنيم که ماشين آالت و مواد اوليه و 

توليد کارخانه را . ديگر نيازھای توليد را به طوررايگان برای ما فراھم سازد
به صورت شورايی برنامه ريزی کنيم و بدين سان خود را از مھلکه تعطيل 

بيکاری و فقر وگرسنگی ناشی از آن که سرمايه بر ما تحميل کرده  کارخانه و
  . است رھا سازيم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

منطقه (کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
  )تھران

  ١٣٨٧تير  ٢۴

 

 گسترش مبارزات کارگران راننده اتوبوس در سوئد
. ارداعتصاب کارگران راننده در سوئد ادامه د

در روزھای اخير شمار زيادی از رانندگان 
 موسوم به اتوبوس ھای شھری در استان

Västerbooten  نيز به صف اعتصاب پيوسته
سرمايه داران و اتحاديه آن ھا از قبول . اند

مطالبات کارگران سخت امتناع می کنند و برای 
غلبه بر موج اعتصاب به ھر تالشی دست می 

تا امروز کارفرمايان  از شروع اعتصاب. زنند
و نھادھای مختلف نظم سرمايه به شکل ھای 
مختلف تالش کرده اند تا افکار عمومی 
شھروندان در شھر استکھلم را عليه رانندگان و 

آنان به رسم معمول، . اعتصاب آن ھا بسيج کنند
به گونه ای بسيار عوام فريبانه بر مشکالت 
اياب و ذھاب روزانه چند صد ھزار سکنه 
استکھلم تأکيد کرده و انگشت اتھام را به سوی 

سرمايه داران بر روی . رانندگان دراز نموده اند
اين ترفند حساب بسياری بازکرده اند و 
اميدوارند که با گذشت زمان از يک سو يأس و 
خستگی رانندگان و از سوی ديگر وسعت دامنه 

نارضائی شھروندان کفه توازن قوا را به نفع آن 
. ن کند و اعتصاب را به شکست بکشاندھا سنگي

سرمايه داران، اتحاديه آن ھا و نھادھای نظم 
. سرمايه در اين راستا ھيچ کوتاھی نکرده اند

مشکل مبارزات کارگران اما در اين حد خالصه 
اتحاديه کارگری نيز به سھم خود و با . نمی شود

توسل به تمامی حيله ھای الزم برای تضعيف 
و فراھم سازی زمينه ھای جنبش رانندگان 

موج دوم . شکست اعتصاب در تالش است
اعتصاب با تأخير و در ھاله ای از ترديد آغاز 

در مورد موج سوم اعتصاب که قرار است . شد
آغاز شود فشار ترديدھا از  Skåneدر ايالت 

با اين که تا . اين ميزان نيز باالتر است
می  ھفته از شروع اعتصاب ٢امروزنزديک 

د کل رانندگان اعتصابی در سراسر سوئد از گذر
موج سوم اعتصاب . نفر تجاوز نمی کند ١۵٠٠

قرار بوده است که سيستم حمل و نقل شھری را 
اما تا لحظه . در وسيع ترين سطح مختل کند

حاضر چشم انداز وقوع چنين رويدادی چندان 

روال متعارف کار اتحاديه . روشن نيست
عتصاب و قدرت کارگری اين است که فشار ا

تأثير آن را تا سرحد امکان کاھش دھد، و به 
بدھد تا برای  کارفرمايان بيشترين فرصت را

خنثی سازی فشار قدرت پيکار کارگران دست 
بدين سان به تدريج . به دسيسه چينی بزنند

کارگران دچار خستگی، نوميدی و ترديد شوند 
و سرانجام بر پلکان عقب نشينی و يأس و 

مبارزات کارگران ھمه چيز را به نفع فرسودگی 
صاحبان سرمايه و به زيان کارگران موضوع 

اين . مذاکره و سازش و انعقاد قرارداد سازند
رسم اتحاديه ھای کارگری است و ھمه شواھد 
نشان می دھد که در مورد اعتصاب رانندگان 
اتوبوس در سوئد نيز ھمين توطئه ھا در شرف 

  . است تکوين و اجرا

 ٢٠٠٨ ژوئيه
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 سرمايه و بيمه کارگران
ظاھراً اين است که صاحبان  »بيمه« معنای 

سرمايه يا دولت سرمايه داری جزء بسيار 
ناچيزی از کوه عظيم اضافه ارزش ھای توليد 
شده توسط کارگران را صرف مخارج دوران 
بازنشستگی و نيز ھزينه ھای دارو و درمان 

ناطق دنيا در برخی از م. توده ھای کارگر کنند
روزی روزگاری جنبش کارگری با قدرت 
پيکار خود سرمايه داران و دولت سرمايه را 
مجبور به قبول اين خواست کرد، به گونه ای که 
مثالً در کشورھای اسکانديناوی سال ھای نسبتاً 
زيادی کل ھزينه دارو و درمان و دکتر و 
بيمارستان ھر کارگر سقف کامالً معينی داشت 

در مورد . از آن را دولت می پرداخت و باالتر
. سال وضع از اين ھم بھتر بود ٢٠افراد زير 

اين بخش از جامعه زيرپوشش درمان رايگان 
قرار داشتند و حتی مراقبت ھای دندان پزشکی 

نظام سرمايه . آنان ھم رايگان انجام می شد

داری بعدھا، حتی دراين جوامع، حاصل 
مورد ھجوم  مبارزات کارگران را از ھمه سو

قرار داد، به گونه ای که امروز چيز چندان 
تا اينجا مربوط به . زيادی از آن باقی نمانده است

جوامعی بود که در آن ھا جنبش کارگری قدرت 
داشت و مبارزه کارگران بر اندام صاحبان 

در سرمايه داری . سرمايه رعشه می انداخت
 ايران ھيچ گاه چنين نبوده و به ھمين دليل ھم

بيمه ای که حتی حداقلی از مخارج  ھيچ گاه
دوران بازنشستگی و معضل دارو و درمان و 
دکتر و بيمارستان کارگران را حل و فصل کند 

با اين ھمه، آنچه در طول . به وجود نيامده است
دھه ھای اخير و به ويژه در ھمين چند سال رخ 

در . داده است بسيار فاجعه بارتر از گذشته است
ھا حتی ھمان چيزی که زير اين نام در  اين سال

معنای بيمه . گذشته وجود داشته نابود شده است
ً تغيير کرده است وجھی که در قبال . شدن اساسا

بيمه از کارگران می گيرند گاه درصد قابل 
. توجھی از حقوق ماھانه آنان راتشکيل می دھد

طرح بيمه کارگران ساختمانی و رانندگان 
حوزه ھای ديگر چنين  کاميون ھا و برخی

وضعی دارد و درست به ھمين دليل ھم ھيچ 
کارگر ساختمانی يا راننده کاميون و افراد ھمانند 

چرا اين . آن ھا حاضر به بيمه خود نشده اند
گونه است؟ زيرا دولت سرمايه داری قصد 
اختصاص سھم ناچيزی از کوه اضافه ارزش 
ان ھای توليد شده توسط کارگران به ھزينه دور

بازنشستگی و دارو و درمان آن ھا را ندارد، 
بلکه می خواھد زيرنام بيمه بخشی از دستمزد 
 ماھانه کارگران را به کوه سودھای خود و

  . سرمايه داران ديگر بيفزايد

 ٨٧تير ٢٣

  
 

 آخرين نتيجه مبارزات کارگران هفت تپه
کارگران نيشکر ھفت تپه به دنبال يک دوره 

ه بندان ھا و جنگ و طوالنی اعتصاب، را
موفق شدند  گريزھای روزمره خيابانی سرانجام

دستمزدھای معوقه اسفند سال پيش و فروردين 
در مورد . امسال را از سرمايه داران بگيرند

ً تير  حقوق ماه ھای ارديبھشت و خرداد و قريبا
کارگر ھنوز ھيچ سخنی بر زبان  ٣٠٠٠بيش از 

که  اين. صاحبان سرمايه جاری نشده است
کارگران برای گرفتن بقيه مطالبات خود چه 
خواھند کرد و مبارزات خود را چگونه ادامه 

اما اين که کارفرمايان . خواھند داد معلوم نيست
و دولت آن ھا چه نقشه ھايی در سر دارند تا 

کارخانه در اختيار . حدود زيادی مشخص است
اما . وزارت صنايع و معادن قرار گرفته است

ت خانه نيز ھيچ طرحی برای حل اين وزار
معضالت کارگران ندارد و نمی تواند داشته 

اين نھاد  نبايد دچار ھيچ ترديدی شد که. باشد
دولت سرمايه به ھر حال راه چاره ای در پيش 

اصالً قرار . پای کارگران قرار نخواھد داد
نيست گروه صنعتی عظيم نيشکر ھفت تپه به 

. ول کار سازدکارگر را مشغ ۵٠٠٠سياق سابق 
قرار نيست به ھمه انتظارات کارگران جواب 

کل نقل و انتقال ھا، جايگزينی . مثبت داده شود
ھا و علم و کتل ھا برای اين است که به گونه 
ای بی دردسرتر از مھلکه مبارزات و 

راه چاره آنان . اعتراضات کارگران فرار کنند
برای فرار می تواند تعطيل کامل کارخانه و 

اج کل کارگران، تعطيل بخش ھايی از اخر

شرکت و بيکارسازی شمار کثير کارگران 
ھمراه با پرداخت سنوات ناچيز، پيش کشيدن 

ھر . چند ماه بيمه بيکاری و مانند اين ھا باشد
کدام از اين طرح ھا يا مشابه آن ھا که از سوی 
 وزارت صنايع و کالً دولت سرمايه داری به

اشتغال و  کل اساسیاجرا در آيد بی گمان مش
کارگر نيشکر ھفت تپه را حل  ۵٠٠٠زندگی 

اين مشکل اساسی را کارگران تنھا . نخواھد کرد
به نيروی متحد ومتشکل خود می توانند حل 

  . کنند

 ٨٧تير ٢٣

 

  

 جستجوی کار راهی به سوی مرگ 
ھر سال ميليون ھا انسان زير فشار تازيانه 

زند گرسنگی و فقر و خطر ھالکت زن و فر
خانه و شھر خود را ترک می گويند تا شايد در 
گوشه ديگری از جھنم سوزان سرمايه با فروش 
نيروی کار خود لقمه نانی به شکم گرسنه خود و 

از ميان جمعيت عظيم . فرزندانشان برسانند
مھاجر بخش قابل توجھی ھيچگاه به مقصد نمی 

اينان فوج فوج در درياھا غرق می شوند . رسند
د آن ھا در اعماق اقيانوس ھا طعمه و اجسا

در بيابان ھا ناپديد می . ماھيان دريا می گردد
اسير . شوند و غذای حيوانات صحرا می گردند

پليس و نيروھای اھريمنی و دژخيم سرمايه در 
مرزھای ميان کشورھا می گردند، به زندان می 

افتند و ھزاران بالی ديگر بر سر آنان فرو می 
ز آن ھا که تمامی اين ھفت خوان عده ای ا. بارد

ھولناک مرگ را پشت سر نھند ھمچون نفرين 
شدگان داغ لعنت خورده در بدترين شرايط 
کاری، سخت ترين، فرساينده ترين و 
مرگبارترين کارھا را با نازل ترين دستمزدھا 

ھيچ روزی نيست که . به عھده می گيرند
تلويزيون ھای دنيا صحنه ھای فجيعی از زندگی 
ذلت بار اين کارگران آواره در جستجوی کار 
را به نمايش نگذارند و اين تازه فقط گوشه ھای 
از اين حوادث ھولناک است که به رسانه ھای 

 ١٧. جمعی جھان سرمايه راه پيدا می کند
کارگر کشته شده در زير آوار سرمايه در 

ً از ھمين گروه  سعادت آباد تھران ھم دقيقا
ن ھمه اھل لرستان بودند و آنا. کارگران بودند

خانواده ھای آن ھا در اين استان سکونت 
کارگر زيرفشار کشنده  ١٧اين . داشتند

گرسنگی، زنان و کودکان خود را ترک می 
گويند، خود را به تھران می رسانند تا نيروی 
کارشان را به سرمايه بفروشند و پول نانی برای 

 ١٧اين آوار سرمايه ھمه . خانواده خود بفرستند
سرمايه در . در درون خود دفن کرد کارگر را

ھمه جا ھمچون ديو وحشت مرگ با آن ھا 
آنان به حکم سرمايه فروشنده نيروی . ھمراه بود

به حکم سرمايه بيکار . کار و برده مزدی بودند
به حکم سرمايه به ورطه گرسنگی و . شده بودند
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زير فشار . فقر و نداری سقوط کرده بودند
لرستان را به سوی تھران ترک کرده گرسنگی 

در سعادت آباد تھران برای سرمايه کار . بودند

در ھمين جا . می کردند و سود توليد می نمودند
و  بود که آوار سرمايه بر سر آن ھا فرو ريخت

نفرشان زير خروارھا آجر و آھن و  ١٧ھر 
 ٨٧تير ٢٣ .سيمان دفن شدند

  

 دامه می دهندکارگران الستيک البرز به اعتصاب ا
موج جديد مبارزات کارگران الستيک البرز که 
از چند روز پيش آغاز شده است ھمچنان ادامه 

که  سرمايه دار صاحب شرکت وعده داده. دارد
حقوق ماه ارديبھشت کارگران را پرداخت می 

کارگران اعالم کرده اند که به قول و قرار . کند
آنان . و وعده سرمايه دار ھيچ اعتمادی ندارند

تأکيد کرده اند که اعتصاب را تا دستيابی به 
کارگران . مطالبات خود ادامه خواھند داد

الستيک البرز يک سال اخير را در اعتصاب، 
اعتراض، تحصن، راه بندان و ساير اشکال 

آنان . مبارزه عليه سرمايه به سر برده اند
دستمردھای خود را با زور اعتصاب از حلقوم 

اعتصاب و . بيرون کشيده اند صاحبان سرمايه
مبارزه به راھکار ھميشگی آن ھا برای حصول 

  . دستمزدھای ماھانه شان تبديل شده است

 ٨٧تير  ٢٣

  
  

 ماهه حقوق کارگران ٣و تعويق » ايده نگر«کارخانه 
در شھرستان قم قرار » ايده نگر« کارخانه 

ماه است که  ٣کارگران اين واحد صنعتی . دارد
سرمايه دار صاحب . زد نگرفته اندريالی دستم

اين کارگران را ھم  ٨۶کارخانه عيدی آخر سال 
کارگران کارخانه در . پرداخت نکرده است

آنان . شرايط بسيار رقت باری به سر می برند
ھر روز دست به شکايت و اعتراض می زنند و 

در نھادھای  درد گرسنگی زن و فرزندانشان را
کارگران می . مختلف دولتی فرياد می کنند

گويند که از شکايت و اعتراض چند ماھه ھيچ 
عوام فريبی و دروغ . نتيجه ای نگرفته اند

پردازی و دسيسه بافی تنھا چيزی بوده است که 
دولتمردان و عوامل مزدور سرمايه در نھادھای 
دولتی در برابر اين اعتراضات به آن ھا تحويل 

ناب از سرمايه دار کارخانه دليل اجت. داده اند
پرداخت دستمزدھا را مشکل صادرات مواد خام 
. و تحريم اقتصادی دنيای سرمايه داری می داند

که تحريم  پاسخ کارگران به کارفرما اين بوده

اقتصادی دولت ھا نه معضل ما که مشکل شما و 
اين مسئله ھيچ ربطی کارگران . دولت شما است

 ما فروشنده نيروی کاريم و بھای نيروی. ندارد
  . کار خود را می خواھيم

 ٨٧تير  ٢٣

 

  

واکنش کارگران ايران خودرو به اطالعيه 
 حراست کارخانه

ران  ارگران اي ر ک درجريان اعتصاب غذای اخي
خودرو، حراست کارخانه با صدور اطالعيه ای 
ه  ارگران را ب ق ک ارزه برح راض و مب اعت

ای  روه ھ ک گ پ«تحري بت داد و از » چ نس
ه ب ارگران خواست ک ی ک ديريت خبرچين رای م

د ت، . کنن ه حراس ن اطالعي ه اي نش ب در واک
رده و ضمن رد  ر ک ه ای منتش ارگران اعالمي ک
د رده ان د ک ود تاکي ات خ ر مطالب ا ب ام ھ ن اتھ . اي

الع  ه اط ر ب رح زي ه ش ه را ب ن اعالمي تن اي م
  :خوانندگان می رسانيم 

اعتصاب غذا در ايران خودرو و اطالعيه 
 مديريت حراست

اعتصاب غذای موفق اکثريت قاطع  در پی
کارکنان ايران خودرو برای اعتراض به شرايط 

 در تاريخ دوشنبه غيرانسانی کار،

اطالعيه ای از جانب مديريت  ٨٧/۴/١٠
صادر شد مبنی براين  - احمد مھرور - حراست

که گروھک ھا کارگران ايران خودرو را 
تحريک کرده اند و در خواست کرد تا کارگران 

  .ديريت خبرچينی کنندبرای م

واقعيت اين است که ما کارکنان ايران خودرو 
مانند ساير کارگران ايران در شرايط 

شدت کار فوق . بسيارسختی زندگی می کنيم
العاده، اضافه کاری ھای اجباری حتی در 
روزھای تعطيل، دستمزدھای نازل، عدم امنيت 

از ... شغلی،قراردادی شدن اکثريت کارگران و
  .ين شرايط استجمله ا

  !مديريت حراست ايران خودرو 

مصائب زندگی ما را وادار به اعتراض می کند 
مصائبی که مسبب آن . ديگران" تحريک"نه 

شما، مديران شرکت و بسياری نھادھای 
حکومتی و غيرحکومتی ھستيد و بايد پاسخگوی 

بھانه ضد کارگری بسيار " تحريک. " آن باشيد
بين ما وخودتان  در دعواھای. آشنايی است

ما . بيھوده پای ديگران را به وسط نياوريد
داريم و در  اھداف و منافع مستقل خود را

 و شاه و قھرمان چيبه ھ اجياحت مبارزه خودمان
VOA، نداريم و غيره گروھک چپ و راست . 

ما نه خبرچين شما ھستيم و نه خبر رسان به 
درخانواده . قدرت ما در تعداد ماست. ديگران

قدرت ما در اتحاد با کارگران  .ھای ماست
ايران خودروديزل، سايپا، صنعت نفت، 

  .است... کارگران کره جنوبی، فرانسه و

در ادامه نيز مبارزات ما توسط خودماو به 
اشکال مناسب وبا ھمفکری و استفاده از 

 .تجربيات ساير کارگران تعيين خواھد شد

حاصل فعاليت ما انبوه ثروتی است که خود از  - 
  .بی بھره ايم آن
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با ما مانند ماشين ھای توليد سود رفتار می  - 
  .شود

  .ما در تعيين شرايط کارخود ھيچ نقشی نداريم - 

  .کار در روزھای تعطيل بايد لغو شود - 

...) حقوق، آکورد، پاداش،(دريافتی ھای ما - 
  .بايد به ميزان شرکت سايپا افزايش يابد

 .اين اعالميه تکثير و پخش شود

 ١٠/۴/٨٧دوشنبه  

 ٨٧تير ٢٣
 

 تعويق مطالبات کارگران اشکان چينی
کارخانه اشکان چينی در شھر قم قرار دارد و 

کارگر را استثمار می  ٢۶٠تا چند ماه پيش 
در اوايل سال جاری سرمايه دار . کرده است

نفر از  ١۶٠صاحب شرکت تصميم می گيرد که 
او دليل اين امر را . کارگران را اخراج کند

کرده اما واقعيت اين است که حوادث اعالم ن
اقتصادی درون جامعه سرمايه داری در غالب 
موارد حتی بدون صدور بيانيه اين يا آن 
کارفرما يا دولت کارفرمايان ھم قابل تشخيص 

بی گمان، ھر سرمايه ای برای دستيابی به . است
حوزه ھای گسترده تر انباشت، توليد پرسودتر و 

و در شرايطی که امکان  انبوه تر تالش می کند
چنين سرمايه گذاری ھا و چشم انداز انتقال به 
چنان حوزه ھايی وجود داشته باشد سرمايه 
داران در انجام اين کار دقيقه ای تأخير نمی 

کارفرمای مالک چينی اشکان ھم به . کنند
احتمال ھمين کار را کرده و در ھمين راستا 

پی در. کارگر زده است ١۶٠دست به اخراج 
اين کار، او کل کارخانه را به صورت تعطيل 
ً تنھا کاری که کارگران باقی  در آورده و عجالتا
مانده انجام می دھند بسته بندی کاالھای توليد 

ھمه شواھد نشان می دھند . شده سال پيش است
 ١٠٠که کارخانه به زودی تعطيل خواھد شد و 

ھمزنجير بيکار  ١۶٠کارگر شاغل کنونی ھم به 
سرمايه دار صاحب . خواھند پيوست خود

کارخانه در جريان اين نقل و انتقال طبعاً به پول 
او به ھمين دليل و . بيشتر ھم نياز داشته است

برای جبران کم و کسر سرمايه گذاری ھای تازه 
از جمله اين . خود اقداماتی ھم انجام داده است

که دستمزد ماه ھای شھريور و مھر سال پيش 
ن اخراجی را مصادره کرده و ھيچ ھمه کارگرا

ريالی به آنان نداده و عيدی آخر سال کارگران 
اجتناب کارفرما از . را نيز پرداخت نکرده است

پرداخت اين مطالبات سبب شده که مبلغ قابل 
ميليون تومان يکجا در  ١١٢توجھی معادل 

  . اختيار وی قرار گيرد

اده و اين ھا اقداماتی است که سرمايه دار انجام د
احتماال ھمين اقدامات را در مورد کارگران 
. باقی مانده نيز در ماه ھای آينده انجام خواھد داد

که مقتضای  سرمايه دار کارھايی را انجام داده
او سود بيشتر و سرمايه ھای . طبيعت اوست

بزرگ تر می خواھد و آنچه انجام داده نيز ھمه 
ران چه حال بايد پرسيد کارگ. در اين راستا است

کار کرده اند؟ چه کارھايی می توانستند بکنند و 
نکرده اند؟ چرا نکرده اند و اگر بخواھند بکنند 

می توانستند  بايد از کجا شروع کنند؟ کارگران

و اکنون نيز می توانند از تعطيلی کارخانه و 
اين کار در گرو آن . اخراج خود جلوگيری کنند

شوند و با است که قبل از ھر چيز با ھم متحد 
اتحاد و تشکل شورايی خود کارخانه را از دست 

گام بعدی اين است که . سرمايه دار خارج سازند
از ھمه کارگران ايران طلب حمايت کنند و 
بخواھند که آن ھا نيز عمالً و از طريق به ميدان 
کشيدن قدرت خود و تھديد به اعتصاب و تعطيل 
 مراکز کار از تصرف کارخانه توسط شورای

گام بعدتر اين است که . کارگری جانبداری کنند
با تکيه بر قدرت متحد طبقه خود دولت را زير 
فشار قرار دھند تا کليه لوازم و نيازھای ادامه 

اگر . توليد کارخانه را در اختيار آنان قرار دھد
کارگران اين راه را انتخاب می کردند، حداقل 

نگی و می دانستند که دارند عليه بيکاری و گرس
 جناياتی که سرمايه دار بر آن ھا تحميل کرده

می کنند و اگر به مبارزه ادامه دھند  مباررزه
کارگران اين کارھا . چه بسا پيروز خواھند شد

را نکرده اند و بدين سان به بيکاری و سپس 
گرسنگی تن داده اند و دير يا زود ساير 
ھمزنجيرانشان نيز به سرنوشت آن ھا مبتال 

   .شدخواھند 

 ٨٧تير ٢٢

  

 ادامه کار بدون مزد کارگران ايران ترمه و تهران پتو
در خبرھای قبلی داشتيم که کارگران ايران ترمه 
و تھران پتو ماه ھا است که ھيچ دستمزدی 

 ٧مدت تعويق دستمزدھا اکنون از . نگرفته اند
کارگر در تمامی اين  ٣٢٠. ماه گذشته است

يه دار کار مدت بدون ھيچ مزدی برای سرما
 ۵٢٠کارخانه پيش از اين حدود . کرده اند

نفر  ٢٠٠کارگر را استثمار می کرده است که 
خطر . آن ھا به دستور کارفرما بيکار شده اند

اخراج ھمه کارگران شاغل کنونی را نيز تھديد 
واقعيت اين است که وضع اينان در . می کند

ھمين حال حاضر نيز از وضعيت اخراج شدگان 

آنان بيکاران بدون مزد و اينان . ھتر نيستھيچ ب
معضل . شاغالن بدون مزد يا بيگاران ھستند

کارگران ايران ترمه و تھران پتو از سنخ 
معضل کارگران اشکان چينی، کارگران لوله 
خوزستان، کارگران نيشکر ھفت تپه، جمعيت 
کثيری از معلمان و در يک کالم معضل بخش 

 ١۵٠ در بيش از عظيمی از طبقه کارگر ايران
واحد صنعتی و مراکز کار بزرگ و کوچک 

ً راه چاره ھای . است اين معضل مشترک طبعا
ھمه جا سايه کار بدون حقوق . مشترکی نيز دارد

و اخراج و بيکارسازی ھا بر سر اين کارگران 

ھمه جا راه حل سرمايه داران . سنگين است
پرتاب کارگران به ورطه بيکاری و گرسنگی 

مقابل اين معضل و اين جنايت سرمايه  در. است
اين . بايد به طور متحد دست به مقاومت زد

اتحاد و مقاومت بايد بتواند صاحبان سرمايه و 
دولت آن ھا را به قبول خواسته ھای کارگران، 
به پرداخت فوری دستمزدھا و ساير مطالبات 
معوقه، و به جلوگيری از بيکارسازی ھا مجبور 

  . سازد

 ٨٧تير ٢٢

  

 آمادگی کارگران خباز سنندج برای اعتصاب
کارگران نانوای سنندج با تشکيل اجتماع 

کارگر در  ٧٠٠. خواستار افزايش دستمزد شدند
اين اجتماع حضور داشتند و ھمگی يکصدا و 

متحد بر ضرورت مبارزه تا حصول نتيجه 
دستمزد کنونی کارگران . مطلوب تأکيد کردند

سط شورای عالی تو حتی نصف ميزانی است که

کارگران با امضای يک . کار تصويب شده است
طومار مشترک اعالم کرده اند که خواھان 
پرداخت کامل دستمزد مصوبه شورای عالی 
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آنان تصريح نموده اند که در . کار ھستند
 صورت امتناع کارفرمايان از قبول اين مطالبه،

صبح  ۶تيرماه در ساعت  ٢۶روز چھارشنبه 
بر اساس گفته . واھند کشيددست از کار خ

ادامه خواھد  ١٠کارگران اعتصاب تا ساعت 

در طول اين ساعات کارفرمايان فرصت . يافت
خواھند داشت که توافق خود با پرداخت 

در . دستمزدھا به صورت کامل را اعالم کنند
غير اين صورت اعتصاب از صبح روز پنج 

تير از سر گرفته خواھد شد و تا  ٢٧شنبه 
  . تيجه نھايی ادامه خواھد يافتحصول ن

  ٨٧تير ٢٢

 

  

 ادامه مبارزه کارگران الستيک البرز
کارخانه الستيک البرز به ميدان جنگ و ستيز 

عده . کارگران و سرمايه داران تبديل شده است
ای از کارگران ايران به طور قطع در جريان 
مبارزات گذشته ھمزنجيران خويش در اين واحد 

شمشير بيکاری و تعويق . ندبزرگ صنعتی ھست
حقوق ھا برای مدت ھای طوالنی مدام بر باالی 

آنان مبارزه . سر اين کارگران در چرخش بود
کردند، متحصن شدند، راه بندان کردند و جاده 

در کارخانه سنگر گرفتند و در مقابل . ھا بستند
. موج تھاجم نيروی سرکوب مقاومت نشان دادند

ال مبارزه دست زدند کارگران به ھمه اين اشک

تا سرانجام موفق شدند به سر کار خويش 
جنگ و ستيز ميان کارگران و . بازگردند

سرمايه داران از اين تاريخ به بعد نيز ادامه 
سرمايه داران به طور مکرر با اغتنام . يافت

فرصت از پرداخت دستمزد کارگران اجتناب 
تھديد به بيکارسازی و اخراج را به . کردند
ی برای تمکين کارگران به تعويق حقوق سالح

در مقابل کارگران نيز ھمه جا . ھا مبدل ساختند
به مقاومت ادامه دادند، اعتصاب کردند، چرخ 
کار و توليد را متوقف ساختند و سرانجام 
پرداخت بخش ھايی از مطالباتشان را بر 

اين جنگ ھم . صاحبان سرمايه تحميل کردند
رفرمايان مزد ماه ھای کا. امروز نيز ادامه دارد

. ارديبھشت و خرداد را پرداخت نکرده اند
کارگران دوباره دست از کار کشيده و اعالم 
کرده اند که تا گرفتن حقوق ارديبھشت و خرداد 

  . به اعتصاب ادامه خواھند داد

 ٨٧تير ٢٢

  

 

وعده بيمه بيکاری با هدف غلبه بر موج مبارزه کارگران 
 اخراجی

باره وضعيت رقت بار  چند وقت پيش در
کارگران صنايع مخابراتی راه دور به کوتاھی 

سرمايه داران صاحب شرکت به . صحبت کرديم
بھانه مشکل مالی، نبود سفارش و نداشتن بازار 

اين . کارگر کارخانه را بيکار کرده اند ١٢٠٠
کارگران در طول مدت اخراج بارھا دست به 

تی مسئوالن دول. تحصن و اعتراض زده اند
سرمايه ھر بار تالش کرده اند تا از طريق دادن 
وعده و وعيدھای دروغين بر موج اعتراض 

سرمايه داران و نھادھای دولتی . آنان غلبه کنند
حامی آن ھا اين بار چند ماه بيمه بيکاری را 

آن ھا به شيوه ای جنايتکارانه از . پيش کشيده اند
ر گرسنگی و فقر و حالت اجبار کارگران حداکث

سوء استفاده را می کنند تا شايد کارگران را به 

اخراج و قبول بيکاری راضی کنند و از 
ما پيش تر . مخمصه مبارزات آنان راحت شوند

توضيح داده ايم که چند ماه بيمه بيکاری اگر چه 
بھتر از ھيچ است اما بی گمان عالج درد 

اين چند ماه به سرعت سپری . کارگران نيست
ديو مھيب بيکاری و  زھمخواھد شد و با

گرسنگی گلوی کارگران و خانواده ھای آنان به 
نبايد . گونه ای ھولناک تر از پيش خواھد فشرد

اسير توطئه پردازی ھای سرمايه داران و دولت 
. بی شک، بيمه بيکاری را بايد گرفت. آن ھا شد

کارگر صنايع مخابراتی اين قدرت  ١٢٠٠اما 
تصرف خود در  را دارند که کارخانه را به

آنان از اين توانايی برخوردارند که . آورند
حمايت ھمزنجيران خويش در جاھای ديگر را 

کارگران صنايع . از مبارزات خود جلب کنند
مخابراتی می توانند به ياری قدرت پيکار 
ھمزنجيرانشان بر دولت سرمايه داری فشار 
آوردند تا مواد و وسايل راه اندازی کارخانه را 

ختيار آنان قرار دھد و مسئوليت فروش در ا
اين راه ادامه مبارزه . توليدات را به دوش گيرد

است و ھر گام موفقيت در آن گامی برای 
. موفقيت ھای بعدی و دستاوردھای بھتر است

اما تسليم شدن، بسنده کردن به چند ماه حق بيمه 
و سپس فروغلطيدن دوباره به ورطه گرسنگی 

   .ندگی کارگران نمی تابد ھيچ نور اميدی به ز

 ٨٧تير ٢٢

 

 کارگر هنگام حمل قيرداغ ٩توضيح درباره خبر کشته شدن 
اريخ  در يکی از خبرھای سايت ه ت ر ١٩ب  ٨٧تي

وان  ت عن دن «تح ته ش ام ١١کش ارگر ھنگ ک
ار دن »ک ته ش ل  ٩، از کش ان حم ارگر درجري ک

ر داده  وی خب ان رض تان خراس ر داغ در اس قي
ت ده اس يل. ش دين وس وزش از ب من پ ه ض

ه خوشبختانه  انيم ک خوانندگان به اطالع می رس

ان ٢ کارگران مصدوم زنده ھستند و جز تن از آن
ه طور  ه ب د بقي تان بستری شده ان که در بيمارس

 ٨٧تير  ٢١ .سرپايی درمان شده اند
  

 فاجعه کارگر بودن در بخش ساختمان
کارگر انسانی است که نيروی کارش را می 

ه به برده مزدی توليد کننده سود فروشد، کسی ک
برای سرمايه تبديل می شود و با اين کارعمالً 
از اراده و اختيار و آزادی و ھر نوع زندگی 

ھمه کارگران دنيا در . محروم می شود انسانی
اساساً . اين خصوصيات با ھم مشترک ھستند

اما با ھمه اين ھا . کارگر بودن چنين است
ايط کار، شدت کارگران دنيا با توجه شر

استثمار، سطح مبارزه، درجه سازمان يافتگی و 
توان اعمال قدرت جمعی در مقابل سرمايه 
. داران از وضعيت زيستی متفاوتی برخوردارند

طبقه کارگر ايران به بخشی از طبقه کارگر 
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جھانی قرار داد که به لحاظ شدت استثمار و بی 
حقوقی و ستم کشی و تحمل گرسنگی و فقر و 

ئب دنيای سرمايه داری وضعيتی بسيار مصا
بدتر از کارگران برخی کشورھا دارد، زيرا 
ً زير فشار ديکتاتوری و قھر عريان  تاريخا
سرمايه قادر به تحميل ھيچ سطحی از مطالبات 
خود بر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داران 

کارگران ايران نيز وقتی به  در ميان. نشده است
مان می رسيم با شدت کارگران بخش ساخت

استثمار و محروميت و وضعيت معيشتی و 
اجتماعی بسيار دردناک تری حتی در قياس با 
ھمزنجيران آن ھا در برخی بخش ھای ديگر 

 ١ ۵٠٠ ٠٠٠در ايران . رو به رو می شويم
کارگر ساختمانی نيروی کار خود را به سرمايه 

اين يک ميليون و . داران اين بخش می فروشند
ماه از سال و گاه  ۶ارگر به طور معمول نيم ک

کارگران . بيشتر را در بيکاری به سر می برند
ساختمانی بيکار ھيچ ريالی از ھيچ کجا دريافت 

از ھيچ نوع بيمه ای برخوردار . نمی کنند
اين کارگران حتی در ھنگام اشتغال نيز . نيستند

نه عيدی دارند، نه پاداشی می گيرند، نه حق 
دارند و نه ھيچ چيز ديگری از  اياب و ذھاب

به بيان ديگر، . اين قبيل به آنان تعلق می گيرد
بخشی از دستمزد ناچيز کارگران در ايران که 
به طور معمول زير اين عناوين پرداخت می 
شود به دست کارگران بخش ساختمان نمی 

کارگران ساختمان در مھلک ترين شرايط . رسد
آنان در اين  ھر روز شماری از. کار می کنند

شھر و آن شھر زير آوارھا دفن می گردند، از 
بلندی بناھای ساختمانی سقوط می کنند و در دم 

در کنار جاده ھا به ھنگام کار . جان می بازند
توسط کاميون ھا و اتوموبيل ھای سواری به 
زير گرفته می شوند و می ميرند، حجم انبوه قير 

می بلعد،  مذاب الشه آن ھا را در کام خود فرو
چند نفر چند نفر در عمق چاه ھا دچار خفگی 
می گردند و تسليم جوخه مرگ می شوند، برج 
ھای چند طبقه بر سر آن ھا خراب می شود، و 
. کابل برق خيابان ھا جان آنان را می گيرد

کارگران ساختمانی لحظه به لحظه در حين کار 
برای سرمايه و در ھنگام توليد سود برای 

اران با حوادث مرگبار فوق دست به سرمايه د
دستمزد آنھا کفاف نان خالی زن . گريبان ھستند

بيش از ھمه در . و فرزندانشان را نمی دھد
معرض ابتال به بيماری ھا ھستند و وقتی 
مريض می شوند ھيچ پولی برای دکتر و دارو 

از ھيچ محل کار ثابتی ھم . در اختيار ندارند
فتن کار بايد ھر روز برای يا. برخوردار نيستند

در حاشيه اين ميدان و آن ميدان، در سرمای 
يخبندان زمستان و روزھای داغ تابستان، 
سرگردان و نااميد از طلوع فجر تا ساعاتی پس 
از طلوع آفتاب، چشم به راه کسی بمانند تا آنان 

در طول اين زمان به طور . را به سر کار ببرد

ه به جرم مستمر توسط عوامل انتظامی سرماي
سد معبر و ھزار بھانه ديگر آماج بدترين اھانت 

در روزگاران . ھا و تحقيرھا واقع می شوند
کھن دھقانان تيره روز برای برداشت حداقل 
محصول ھمراه با جان کندن شبانه روزی 
خويش تمام عمر چشم به آسمان داشتند تا شايد 
قطره بارانی بر زراعت تشنه آنان ببارد و 

دنيای ماالمال از سرمايه، توده امروز در 
فروشنده نيروی کار بخش ساختمان برای 
فروش ساعتی نيروی کار خويش بايد فاجعه ای 
دردناک تر از فاجعه زندگی دھقانان عھد باستان 

کارگران ساختمانی به طور واقعی . را تحمل کند
برای لحظه . نفرين شدگان دوزخ سرمايه ھستند

ھزار  ٣٠٠ن حدود ای تصور کنيم که در تھرا
. کارگر به کارھای ساختمانی مشغول اند

ھزار کارگر  ٣٠٠ محصول روزانه کار اين
سلسله جبال عظيم ساختمان ھايی است که به 
مستغالت بسازبفروش ھا و شرکت ھای 

اين . ساختمانی صاحب سرمايه اضافه می گردد
ھزار کارگر کوه عظيم سرمايه ھا را  ٣٠٠

د اين گونه ای زندگی می توليد می کنند اما خو
چرا بايد چنين باشد و راه عالج آن . کنند

  چيست؟
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 ماه کار بدون مزد کارگران ٨کارخانه قند بردسير و 
کارگر را استثمار می  ٨٠کارخانه قند بردسير 

ماه تمام است که ھيچ  ٨اين کارگران . کند
کارگران در ھمه . دستمزدی دريافت نکرده اند

ت پيوسته به عدم پرداخت دستمزدھايشان اين مد
آنان در تجمعات خود از . اعتراض کرده اند

وضعيت اسفبار و دردناک زندگی خويش 
ھمگی فرياد می زنند که ھيچ . شکايت می کنند

آھی در بساط ندارند و گرسنگی و فقر و فقدان 
نيازھای زندگی، افراد خانواده آنان  ابتدايی ترين

کارگران به ھمه . کند را به مرگ تھديد می
نھادھای دولتی سرمايه رجوع کرده و دست به 
شکايت زده اند، اما مطابق معمول ھيچ پاسخی 

تمامی آنچه که بر سر . دريافت نکرده اند

کارگران رفته است و ھمه راه ھايی که پشت 
سر نھاده اند ھمه و ھمه نشان می ھد که آنان 

نفس . بايد ريل اعتراضات خود را عوض کنند
گرم حق طلب ھيچ کارگری در آھن سرد 

دولت سرمايه . سودجويی سرمايه اثر نمی کند
قرار نيست مرجع شکايت کارگر باشد، قرار 
نيست به اعتراض کارگر عليه سرمايه رسيدگی 
. نمايد يا مشکلی از زندگی کارگران را حل کند

کارگران قند بردسير بايد بدانند و بايد از تجارب 
اعتراض خويش خوب آموخته باشند ماه  ٨ھمين 

که صرف تجمع و تظلم حالل مشکل آنان 
صاحب سرمايه زور دارد، دولت دارد و . نيست

به اتکای زور و قدرت و دولت خويش آنان را 

کارگران نيز برای . به اين روز انداخته است
مقابله با جنايات و زورگويی ھای سرمايه دار 

ت در دست ھم و بايد دس. بايد قدرت داشته باشند
را از دست  با اتکا به قدرت خويش کارخانه

کارگران ھمچنين . صاحب سرمايه خارج کنند
بايد دست کمک به سوی ھمه ھمزنجيران 
خويش در سراسر ايران دراز کنند و با استمداد 
از نيروی عظيم طبقه خود دولت سرمايه داری 
را مجبور سازند که کليه وسايل و نيازھای اداره 

  . خانه را در اختيار آنان قرار دھدکار

 ٨٧تير ٢١

  

 اعتصاب کارگران لوله سازی خوزستان
لوله سازی خوزستان يکی از مراکز مھم 
صنعتی اين استان و در شمار صنايع بزرگ و 

کارگران قراردادی اين . پراھميت کشور است
ماه  ٢ماه و کارگران رسمی  ۵واحد صنعتی 

. نکرده انداست که ھيچ دستمزدی دريافت 
کارخانه حدود يک ماه است که به حال تعطيل 
در آمده و آينده اشتغال کارگران با خطر بسيار 

با تعويق حقوق ھا . جدی مواجه شده است
مبارزات کارگران نيز در سطحی وسيع آغاز 

تحصن، اعتصاب و توقف چرخ توليد . شده است
از جمله اشکال مختلف مبارزات کارگران در 

تمامی شواھد از تعطيل . وده استاين مدت ب
کارگران با درک . کارخانه حکايت می کند

خطر بيکاری بر شدت مبارزات خود افزوده 

خرداد جاده خرمشھر  ٢٠آنان روز پنجشنبه . اند
اھواز را بستند و ارتباط ميان اين دو شھر را  –

اجتماع اعتراضی و . به طور کامل قطع کردند
له با تھاجم نيروی راه بندان کارگران بالفاص

کارگران ابتدا . سرکوب سرمايه روبه روشد
مقاومت کردند، اما درنھايت زير فشار ھجوم 

  . پليس مجبور به عقب نشينی شدند
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ید    :ارسال 

hamaahangi@gmail.com   

يادآوری می کنيم که کارگران لوله سازی 
خوزستان جزء اولين کارگرانی بودند که از 

روزه کارگران نيشکر ھفت تپه  ۵٠اعتصاب 
ه سازی خوزستان کارخانه لول. حمايت کردند

ای قديمی است و کارگران آن از تجارب و 
. پيشينه مبارزاتی چشمگيری برخوردار ھستند

کارگران اين توانايی را دارند که کارخانه را به 

تصرف خود در آورند و برنامه ريزی کار و 
برای اين کار بايد . توليد را خود به دست گيرند

ی متشکل متحد و درشورای ضدسرمايه دار
کارگران لوله سازی در ھمان استان . شوند

کارگر نيشکرھفت تپه را در  ۵٠٠٠خوزستان 
آن ھا ھردو در موقعيت واحدی . کنار خود دارند

. قراردارند و شرايط مشابھی را تجربه می کنند

اقدام کارگران اين دو واحد بزرگ صنعتی 
کشور به تشکيل شورا و تصرف اين دو 

سرآغاز مرحله ای مھم در  کارخانه می تواند
گسترش جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

  ٨٧تير  ٢١. ايران باشد
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . وندمی شھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده 
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيم

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. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

و يکی از . يامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای  پيداست. علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند برد
تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين . ن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشت

، ثانيا و مھم تر منشور از آن رو ضروری است که اوال کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجھان محرومند و
که خود شرط الزم مقاومت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی  - مه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن، الز

  . نه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبقه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آن است - است

نفس طرح ھرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به . مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما 
اراضافی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت ک. معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . رزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھمان مبا. از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند

ايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا ب
ی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامال ب

  . تدوين کرده ايم

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

  . دھزار تومان باش ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. دتمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشن - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . يد برای کارگران اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جد -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند ھمه سالمندان -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . انواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خ -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ه ازدواج قبل از سن ھرگون -  

  .ايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١۵
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١/٢/١٣٨٧  
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ی را  ه ھما ان   ر ک ت کار د
ید سا   .ی 

  
سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

طور روزمرهه ب) منطقه تهران(کارگری 
به روز شده و اخبار جديد کارگری در 

 .گردد آن منتشر می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

hamaahangi@gmail.com   
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و 
وارد " خبرنامه سايت"آدرس الکترونيکی خود را در قسمت 

توانيد در  دامٔه اشتراک نيستيد، میدر صورتی که مايل به ا. کنيد
 .ھمين قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


