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 :اين شماره در

 ٢ص خطر بيکاری وسيع کارگران نانوا و راه مقابله با آنـ
  ٣ص وليدی ايری پارسشرکت تگزارشی از  ـ
 ۴ص کارگر کارخانه قند اصفھان بيکار می شوند ھاصد ـ
 ۴ص ادامه مبارزات کارگران الستيک البرز ـ
 ۵ص اعتصاب کارکنان لوفت ھانزا در آلمان ـ
 ۵ص اعتصاب کارگران ايران ترمه و تھران پتو ـ
 ۶ص مبارزات معلمان عليه قرارداھای موقت کار ـ
  ۶ص کارگر در ويتنام ١۴٠٠٠اعتصاب  ـ
 ۶ص حقوق کارگران الستيک البرز پرداخت نشد ـ
  ٧ص دستمزد معوقه کارگران ھفت تپه پرداخت نشد ـ
  ٧ص ادامه دارد» ھادی کار«ب کارگران اعتصا ـ
 ٧ص طبس» رنگينه پريز« کار بی حقوق بازنشستگان در  ـ
 ٧ص ادامه سردرگمی کارگران المپ الوند ـ
 ٨ص اخراج کارگران پرريس سنندج به علت اعتراض ـ
 ٨ص سال ھا کار بدون مزد در پمپ بنزين ھای سرمايه ـ
  ٨ص پرستار ٣٠٠اخراج  ـ

 ٨ص کارگر در لوله سلفچگان ١۵اخراج ـ
 ٩ص معلمان مھاباد و اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر ـ
 ٩ص دل کارگران نانوا با يک خبرنگارقسمت ھايی از درد ـ
 ٩ص ساله را کشت ١۵آسفالت داغ سرمايه در کانادا يک کارگر  ـ
 ٩ص »اشکان چينی«اعتصاب کارگران در  ـ
 ١٠ص نسوز کاوه تعطيل و کارگران آن بيکار می شوندصندوق  ـ
 ١٠ص صندوق نسوز خرم و قطع بيمه کارگران ـ
 ١٠ص ماھه دستمزد کارگران نساجی خاور ١۴تعويق  ـ
 ١٠صقطع پای يک کارگر در معدن سرمايه  ـ
 ١١ص يه به قتل رسيدکارگر جوشکار ھنگام کار برای سرما ـ
 ١١ص سرمايه و ترفند بازخريد کارگران شرکت واحد ـ
 ١١ص ماھه دستمزد کارگران مخابرات روستاھای سقز ۴تعويق  ـ
 ١٢ص قطع بن ھای غيرنقدی کارگران تھران ـ
 ١٢ص اخراج کارگران وزارت خارجه به خاطر مطالبه دستمزد ـ
  ١٢ص نگاھی به گفتگوی کارگران الستيک البرز ـ
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 خطر بيکاری وسيع کارگران نانوا و راه مقابله با آن
ھای صنفی كارگران خباز كشور با اشاره به تصميم  رئيس كانون انجمن« 

تواند  اجرای كامل اين تصميم می: دولت برای توليد نان به شيوه صنعتی گفت 
  .ھزاركارگر نانوا را از بين ببرد ٨٠٠شغل 

ر گروه كارگری خبرگزاری كار ايران وگو با خبرنگا علی يزدانی در گفت
درصد از كارگران خباز شغل  ٩٨اگر توليد نان صنعتی شود : افزود" ايلنا"

 .دھند خود را از دست می

رئيس انجمن صنفی كارگران خباز استان اصفھان با ذكر مثالی در خصوص 
كارگر قابل توليد  ٢تن نان صنعتی با  ٢٠: توليد نان صنعتی و سنتی گفت

 ».شود كارگر توليد می ١٥٠در حاليكه ھمين ميزان نان به شيوه سنتی با است 

کاھش مدام شمار کارگران در مقابل افزايش حجم عظيم سرمايه ای که انباشت 
سرمايه مدام دستاوردھای علمی، . می شود پديده ذاتی نظام سرمايه داری است

ھر چه بيشتر فنی، و اختراعات حاصل از کار انسان ھا را برای افرايش 
سرمايه از اين طريق توليد . ظرفيت توليد و بارآوری کار به کار می گيرد

ھرچه انبوه تر سود، تراکم ھرچه بيشتر حجم خود و توسعه ھر چه بی کران 
اين سرشت سرمايه است و شيوه توليد . تر انباشت خود را عملی می کند

آنچه ھم اکنون در . اشدسرمايه داری يا توليد برای سود نمی تواند جز اين ب
. مورد نانوايی ھا در جامعه ما جريان دارد نيز جزئی از ھمين روند است

سرمايه داران و دولت آن ھا تالش دارند که با استفاده از تکنولوژی جديد 
توليد نان را صنعتی کنند، نيروی کار بسيار کمتری را به کار گيرند و با 

آن ھا از اين طريق به سودھای . ليد کنندحداقل نيروی کار حداکثر نان را تو
بسيار کالن دست خواھند يافت و حجم سرمايه ھای خويش را بيش از پيش 

نتيجه اين تغييرات در مورد کارگران اما کامالً معکوس . افزايش خواھند داد
ھزار نفر از ھمزنجيران نانوای ما در سراسر  ٨٠٠بر اساس برآوردھا . است

ز دست خواھند داد و طبقه سرمايه دار با شقاوت و ايران کار خود را ا
سنگدلی ھر چه تمام تر آن ھا و خانواده ھايشان را به برھوت گرسنگی و 

حاصل اين روند با يک . نداری و مرگ ناشی از فقر پرتاب خواھد کرد
فالکت و مرگ و مير ميليون ھا کارگر در جامعه  محاسبه ساده سرانگشتی
در . ه بايد مورد توجه تک تک کارگران قرار گيردخواھد بود، موضوعی ک

اين جا سئوال اساسی اين است که برای مقابله با جنايت سرمايه داران در 
بيکارسازی کارگران و تحميل فاجعه گرسنگی بر چند ميليون افراد خانواده 

  ھای کارگری چه بايد کرد و به کدام راھکارھا بايد متوسل شد؟ 

س توسعه صنعت و جايگزينی نانوايی ھای موجود با ناگفته پيداست که نف
بحث . بسيار مفيد است صنايع مدرن پخت نان نه فقط چيز بدی نيست بلکه

برسر خوب و بد بودن رشد صنعت، استفاده کردن يا نکردن از تکنولوژی 
معضل به . ھای مدرن تر و دستاوردھای علمی عالی تر و مانند اين ھا نيست

کل بحث اين است که گسترش صنعت، . ديگری استطورواقعی در جای 
بھره گيری از تکنولوژی مدرن و حاصل تالش ھای علمی بشر در 

آيا  چھارچوب کدام مناسبات اجتماعی و با چه ھدفی صورت می گيرد؟
سرمايه است که برای سودآوری ھرچه عظيم تر و توسعه ھرچه بيکران تر 

يی ھای کنونی با صنعت نان ماشينی انباشت خود دست به کار جايگزينی نانوا
است يا، برعکس، توده ھای کارگرند که برای کاھش ساعات کار خويش، 

آسايش جسمی و روحی بيشتر دست به اين  توليد نان مرغوب تر و رسيدن به
کار می زنند؟ ھمه کشمکش حول اين سئوال می چرخد و پاسخ آن ھم بسيار 

يه داری زندگی می کنيم و آنچه دارد ما در جامعه و جھان سرما. روشن است
سرمايه است که به دنبال حجم سھمگين . انجام می گيرد ھمان حالت اول است

تر سود و توسعه بی مھارتر روند انباشت خود می خواھد نانوايی ھای کنونی 
حاصل اين جا به جايی ھمان گونه . را با صنعت نان ماشينی جايگزين سازد

کارگران نانوا بيکار خواھند شد و % ٩٨: ر روشن است بسيا که در باال آمده
حال با توجه به ھمه اين نکات، . به باتالق فقر و سيه روزی فرو خواھند غلتيد

راه . نخستين سؤال باال را بار ديگر تکرار و در عين حال تکميل می کنيم
چاره ما چيست؟ و چه بايد بکنيم؟ ما با توسعه صنعت پخت نان اصالً مخالف 

اما توسعه صنعت و  .بسيارھم موافقيم و آن را الزم ھم می دانيم. نيستيم
ماشينی شدن نان در چھارچوب حاکميت نظام سرمايه داری و توسط سرمايه 
برای ما فاجعه عظيم بيکاری ميليونی و گرسنگی چندين ميليونی را به دنبال 

فاجعه کدام تکليف چيست؟ و راھکار ما برای جلوگيری از وقوع اين . دارد
   است؟

پاسخ اين سئوال در شکل عام خود در بيانيه ھا و نوشته ھای متعدد کميته 
طرح شده و مورد گفتگو ) منطقه تھران(ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر مصوب اين کميته . قرار گرفته است
ستقل از شاغل يا بيکار، زن سال م ١٨تصريح کرده است که ھر انسان باالی 

ھزار  ۶٠٠يا مرد، در ھر حوزه کار و توليد، در خانه يا کارخانه بايد حداقل 
اين منشور اضافه می کند که بودن يا نبودن کار معضل . تومان دستمزد بگيرد

بيکاری نيز پديده ذاتی نظام سرمايه داری يا رابطه توليد ارزش . سرمايه است
ری در ھيچ کجای ايران يا جھان نبايد تحت ھيچ ھيچ کارگ. اضافی است

. شرايطی تاوان تناقضات ذاتی سرمايه و شيوه توليد سرمايه داری را بپردازد
سال ساکن ايران بر  ١٨ھر انسان باالی . اين اولين پاسخ ما به سئوال باالست

سرمايه داری  اساس دقيق ترين محاسبات حتی در چھارچوب ھمين نظام
ھزار تومان  ۶٠٠غل بودن يا نبودن می تواند و بايد ھر ماه مستقل از شا

ھزار نانوای در معرض بيکاری ھم  ٨٠٠حقوق دريافت کند و اين شامل کل 
در اينجا و در رابطه با اين پاسخ به طور قطع پرسش ھا و . می شود

اولين سخن اين خواھد بود که . موضوعات تازه ای به ميان کشيده می شود
برای ھيچ کارگری  ھزار تومانی ۶٠٠يسی در باره دستمزد صرف منشورنو

کارگران . و از جمله برای کارگر نانوای در حال اخراج آب و نان نمی شود
ھزار کارگر  ٨٠٠ چگونه و از کدام طريق به اين دستمزد دست خواھند يافت؟

  نانوا چه کنند که اين دستمزد به آنان پرداخت شود؟ 

ی است و پاسخ آن نيز در منشور مطالبات پايه ای طبقه اين سؤال کامالً درست
معلوم است که برای تحميل ھر نوع مطالبه ای بر نظام . کارگر آمده است

سرمايه داران و دولت آن ھا بدون ھراس و . سرمايه داری بايد مبارزه کرد
لایر ھم به ما  ۶ھزار تومان که  ۶٠٠احساس وحشت از قدرت مبارزه ما نه 

ً رابطه . خواھند کردپرداخت ن رابطه ميان ما و نظام سرمايه داری صرفا
منشور . جنگيدن با ھمديگر و به ميدان کشيدن قدرت پيکار عليه يکديگر است

) منطقه تھران(مطالبات پايه ای کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
ی را در ھمين راستا اساس کار برای تحميل اين مطالبات بر نظام سرمايه دار

. سازمانيابی سراسری و شورايی طبقه کارگر عليه سرمايه قرار داده است
واقعيت اين است که ما فقط از اين طريق قادر به پيشبرد جنگ خود عليه 

به . سرمايه داران و دولت آن ھا و تحميل مطالبات خود بر آن ھا خواھيم بود
چه کار بايد ھزار کارگر نانوای درمعرض بيکاری  ٨٠٠نظر ما، اين که 

بايد دست در دست ھم عليه سرمايه . بکنند در ھمين جاست که پاسخ می گيرد
بايد قدرت سراسری طبقه خود را به ميدان بياوريم و با اتکا به . متشکل شد

قدرت عظيم خود، سرمايه و صاحبان سرمايه و دولت آن ھا را وادار به عقب 
جزای مختلف يک جنگ ھمه اين ھا، گام ھا، لحظات و ا. نشينی کنيم

سراسری طبقاتی است که بين کارگران و سرمايه تا لحظه نابودی کامل 
اما تا اينجا ھنوز پرسش ھای زيادی . سرمايه داری جريان خواھد داشت

يک پرسش مھم اين است که اتحاد و . وجود دارد که بی جواب باقی مانده اند
ه قرار است مطالبات تشکل سراسری ما کارگران قرار است چه کند و چگون

ما را بر سرمايه تحميل کند؟ ما کارگران چگونه می خواھيم با سرمايه داری 
بجنگيم و چگونه می خواھيم قدرت خود را بر اين نظام اعمال کنيم؟ مگر نه 

ھزار  ٨٠٠اين است که اعمال قدرت معنای عملی مشخص بايد داشته باشد؟ 
مال قدرت کنند؟ مگر نه اين است کارگر بيکار از چه طريقی می خواھند اع
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و ھيچ قدرتی را  که ھم اکنون چند ميليون کارگر بيکار در جامعه وجود دارند
در ھيچ کجا عليه سرمايه اعمال نمی کنند؟ از اين که بگذريم، مگر نه اين 
است که صدھا ھزار کارگر که کار می کنند و در قبال کار خود چند ماه چند 

د قدرت متشکلی را در مقابل نظام سرمايه داری تشکيل ماه دستمزد نمی گيرن
ھزار کارگر نانوای در معرض  ٨٠٠نداده و به نمايش ننھاده اند؟ پس اين 

اخراج قرار است چه معجزه ای بکنند که سرمايه داران را به وحشت اندازد 
  و مجبور به قبول مطالبات خود کند؟

مسائل واقعی و بسيار  واقعيت اين است که ھمين موضوعات و پرسش ھا،
آنچه در حال حاضر بايد مشغله ھر کارگر آگاه و . مھم مبارزه طبقاتی ھستند

ھر فعال کارگری باشد انگشت نھادن برھمين معضالت واقعی و جستجوی 
اين سئوال نيز بيشترين اھميت را دارد و ما . راه ھای عملی غلبه بر آن ھاست

جمله درمورد بيکارسازی ھا و تعويق نيز تاکنون به مناسبت ھای مختلف از 
ھمه جا گفته ايم که اعمال قدرت . دستمزدھا پاسخ آن را به طور شفاف داده ايم

اعمال . با صرف شعاردادن و جوش و خروش ھای احساساتی انجام نمی گيرد
قدرت عليه سرمايه يعنی اين که عمال شريان حيات سرمايه يعنی شريان توليد 

در مورد نيشکر . يم و ما توانايی انجام اين کار را داريمارزش اضافی را ببند
ً بر . ھفت تپه توضيح داديم که چه بايد کرد در مورد الستيک البرز نيز دقيقا

فراتر از اين ھا، . راھی که کارگران بايد در پيش گيرند انگشت نھاديم
کارخانه ای که صاحبان آن ھا حاضر به پرداخت  ١٧٠درمورد کل 

ماھانه کارگران نيستند و پيوسته آنان را به اخراج تھديد می کنند دستمزدھای 
پيشنھاد ما در ھمه جا تعرض به . راه چاره واقعی کار را مطرح کرده ايم

مالکيت سرمايه داران، تصرف ھمزمان و ھماھنگ حداقل چند کارخانه 
بزرگ درمعرض تعطيل ، به دست گرفتن برنامه ريزی کار و توليد، تشکيل 

ھای ضد سرمايه داری، گسترش اين شوراھا در سطح سراسری، شورا
مقاومت در مقابل نيروی سرکوب و اعمال قدرت طبقاتی برای مجبور ساختن 
دولت سرمايه به تھيه رايگان کليه مواد و نيازھای اداره کارخانه توسط 

ما ھمه جا اين راه حل را مطرح کرده و توضيح داده ايم . کارگران بوده است
اما . ين کارھا تا اينجا اصالً به معنای از بين بردن سرمايه داری نيستکه ا

اين بستر پوينده پيکار طبقاتی برای تدارک، تجھيز، سازمانيابی، آگاھی و 
سرانجام اعالم جنگ آخر عليه سرمايه و پايان دادن به حيات نظام بردگی 

وا نيز دقيقاً از ھزار کارگر نان ٨٠٠ راھکار و راه چاره ما برای. مزدی است
شايد در اين جا عده ای پيش خود فکر کنند که پس بايد . ھمين سنخ است

نه، ما اين را !! نانوايی ھا را تصرف کنيم و مانع صنعتی شدن آن ھا شويم
ھزار کارگر نانوای در حال  ٨٠٠ما . حرف ما چيز ديگری است. نمی گوييم

را در ھر محله و شھر و بايد متحد شويم و شوراھای خود . اخراج ھستيم
اين شوراھا را به ھم پيوند زنيم و ھر چه بيشتر سراسری . منطقه تشکيل دھيم

دولت سرمايه نانوايی ھای کنونی را با کارخانجات صنعتی و مدرن . کنيم
ما ھم اين ! چه عالی! بسيار خوب. پخت نان ماشينی جايگزين خواھد ساخت

ھيچ کس بھتر از ما . واھيم کردکارخانه ھای مدرن پخت نان را تصرف خ
ھيچ کس بھتر از ما قادر به پخت نان . کار با اين ماشين ھا را بلد نيست
ما از ھمين امروز خود را برای تصرف . موغوب مورد نياز شھروندان نيست

برای . کارخانه ھای مدرن تازه تاسيس آماده می کنيم و سازمان می دھيم
ايه داران صاحب نانوايی ھای موجود از لحظه ای به اين فکر کنيد که سرم

ھزار کارگر پخت می کنيم مبلغ بسيار  ٨٠٠طريق فروش نان ھايی که ما 
چرا اگر . ناچيزی به ما دستمزد می دھند و دنيايی سود و سرمايه می اندوزند

ما خودمان کار تھيه نان مورد نياز اھالی جامعه را به دست گيريم نمی توانيم 
ميليون انسان زندگی خويش را اداره کنيم؟ اين  ٧۵تضمين نان در قبال تھيه و 

از ھمزنجيران کارگر کشاورزی خويش . کار برای ما اصالً دشوار نيست
نان تھيه شده از اين . خواھيم خواست که گندم مورد نياز را برايمان نگه دارند

که گندم را برای مصرف شھروندان توزيع خواھيم کرد و آن ھا در قبال نانی 
. برايشان تھيه می کنيم معيشت و امکانات الزم زندگی ما را تقبل خواھند کرد

در اين راه ما متحد می شويم، متشکل . اين، راه مبارزه با سرمايه داری است
می گرديم، آگاھی پيدا می کنيم، به مالکيت سرمايه داری تعرض می کنيم، 

ات خود را بر سرمايه جريان توليد ارزش اضافی را مختل می سازيم، مطالب
  . تحميل می کنيم و راه تداوم جنگ عليه سرمايه داری را ھموار می سازيم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٧مرداد  ۶

   

 وليدی ايری پارسشرکت تگزارشی از 
دی ا  رکت تولي ع در ش ارس واق ری پ ي

ت نعتی رش ين آالت  شھرص د ماش دف تولي ا ھ ب
قرقره  ھاست که فقط سال اما ،آبياری احداث شد

ل  رای کاب زی ب ای فل رق ھ دب ی کن د م  . تولي
که حدود  را استثمار می کندکارگر  ٤٠کارخانه 

ر ٣٠ کاری و تراش از نف ان جوش ی آن کاری م
دکن کار  .ن ارگران جوش هک ا آن ک کاری  ب جوش

co2  م ا ھ د ام ی کنن ان و م ت حقوقش م درليس ھ
اندر کار قراردادھايش دهنام معمولیجوش ده ي  ش
د تمزد آن ان ا  و دس تمزد ھ داقل دس ان ح ھم

ارگران  .استمصوب قانون کار  اضافه کاری ک
ه  ه دل است و "پشت ليست"معروف ب اال ب ل ب ي

رای کار ات ب زان مالي تن مي ارف ت  فرم در ليس
   .حقوق کارگران درج نمی شود

ا  ٨از  تک شيفت کارگران به صورت  ٤صبح ت
د ر  از بع ار ظھ یک ار در  .دکنن م ه ک محوط

ين  .استکارگاه سخت و سنگين  ارگر  ٣٠از ب ک
داقل  ن قسمت ح ر آن ٢٠فعال در اي ا د نف  چارھ

تندمانی ھآسيب ديدگی ھای مزمن جس د ، س مانن
نوايی ر ،  ،ضعف ش وی ، ديسک کم کل ري مش
  ... ضعف بينايی و 

ذرد   از عمر اين کارخانه حدود يازده سال می گ
ی و کا ش خصوص ه بخ ق ب ه متعل ترخان .  اس
نام رژين نجل حسينی و ه کارخانه زنی ب انمالک

ابی  رای اقتصاد( ھمسرش دکتر اصغر وھ  )دکت
تند دير عامل ک دومی،. ھس ه استم ان  .ارخان آن
ده ١٢ ادا آم يش از کان د سال پ وز پسر و  ان و ھن
اندختر ادا  ش يم کان تندمق ابی .ھس ر وھ در  دکت

دای تاسيس ارگران روز ابت ه از ک  ١٦ یکارخان
ساعت کار می کشيد و حاصل اين استثمار شديد 

اری توليد ماشين ود ھای آبي رار ب ق ق ه طب  دادک
جھاد وزارت ه باز آن ھا  دستگاه ٣٢٠قرار بود 

ه از بانک ه ب. کشاورزی داده شود دليل وامی ک
ه  کشاورزی گرفته بودند اکثر اين ماشين آالت ب

اه رج ، کرمانش يراز،  ،ک فھان، ش يالن، اص گ
البته در . فرستاده شد... ، قزوين و مشھد، کرمان

دادی از آن ا در حال  جھاد کشاورزی کرج تع ھ
يد اد و اداره  ،ن استپوس اورزی جھ س از پکش

ا از  دستگاه ٢٥ رنگ کردن اين ماشين ھا آن ھ
  . به اتيوپی فرستاد را

یکار  ات ايمن د امکان اه فاق د ل گ ای  اسبمانن ھ
ات  وذ تشعش وگيری از نف ت جل ارنجی جھ ن

کاری ک  و co2 جوش وگيریماس رای جل از  ب
زاستنش م . است اق گازھای حاصل از ذوب فل ھ

کردن دود خارج  برایقد تھويه کارگاه فاچنين، 
کاری  ل از جوش تحاص ال  .اس س از  ٨٤س پ

ااخ ه کارفرم ار ب ت ک ار اداره بھداش دير ط ، م
ه ه نصب دستگا به جایعامل کارخانه  ھای تھوي

ليون تومان صد مي ربالغ بھزينه آن استاندارد که 
ه  می شد ار به دادن رشوه ب اموران بھداشت ک م

رفتن رشوه ز متوسل شد، و اين ماموران ني ا گ ب
ل از  وارض حاص رای روی ع ه ب دم تھوي ع

   .می گذارندگذاشته و  کارگران سرپوش
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ھای  ، بارھا ميلياردھا تومان وام از بانکوھابی
، ملی، سپه ،، صنعت معدنکشاورزی، صادرات

وين  اد ن رده و از  واقتص ت ک يان درياف پارس
ه  .کشور خارج کرده است ين زاخيراً يک قطع م

و يک تابلو در آن  هخريد رشت تیدر شھر صنع
 .سنام شرکت راد کابل شمال پاره نصب کرده ب
ين  ت زم ان ٣قيم ارد توم ت ميلي رای وی  .اس ب

ين  ارد خريد اين زم ان يک ميلي وام دريافت توم
ر ان ديگر  ٧فتن کرده و در صدد گ ارد توم ميلي

ت ابی.  اس ل  وھ رکت راد کاب ام ش ه ن مال ب ش
ا پارس کارگر قراردادی موقت استخدام کرده  ام

ارس مشغول ب آن ھا را در ری پ ار ه اي وده ک نم
ه  استروزه  ٨٩داد کارگران قرار .است اگر ک

د ا بخواھ د  کارفرم ی تمدي ودم راين  ،ش درغي
   .شوندمی اخراج کارگران  صورت

ه دارای يک  وس سرويس کارخان ی ب رایمين  ب
ری  .کارگران است اياب و ذھاب از صبحانه خب

ارگران  .دشناھار ھم قطع  ٨٧از سال . ست ني ک
ابقه دار  تخدامی و س ارگران اس ه مخصوصاً ک ب

ا آن  د، ام راض کردن ار سرمايه داران اعت اين ک
ا  اپوشھ ان پ ايی برايش اری ،  ھ م ک ل ک از قبي
ی وغ ری لفظ ت ، درگي ت کرد... يب ددرس  .ن
ه اين اتن از کارگران استخدامی ب ٧کنون تا  بھان
ا الً  ھ ده و فع راج ش ارگر ١١ اخ تخدامی ک  اس

ر ب و  ديگ يط رع ه در مح ل کارخان در داخ
ه  وحشت و توھينی که خانم رژين نجل حسينی ب

اد  وھرش ايج ابی ش ر وھ راه دکت رھم دده اک  ن
تند مشغول به کار ن نجل حسينی . ھس انم رژي خ

ادا ب فرمای کارخانه که سالکار ا در کان سر ه ھ
گران زحمتکش را مورد تحقير و برده بارھا کار

رار داده  ت ق ود  آنو اھان وار خ ره خ ا را جي ھ
ت ده اس انی. نامي ت زم ب اس ه بازرس جال  انک

ب  ت طل د و درياف اورزی جھت بازدي بانک کش
ه  ه مراجع ق دستور می خود به کارخان د طب کنن

ارگران ب ا ک ی ه کارفرم ور نمايش در صحن ط
ه تظاھر ده و جمع ش آبياری ماشيندور کارگاه  ب

د ين آالت می کنن ن ماش الی ،ساخت اي ه در ح  ک
د قرقره کابل  اکارخانه صرف ه در کنمی تولي د ک

ف  ايزھای مختل ،  ١٨٠،  ١٦٠درام ،  ٤٨س
رز  ٢٨٠ و ٢٤٠،  ٢٠٠ به الومتاک قزوين ، الب

قزوين ، مس کرمان ، سيمکو رشت فروخته می 
  .شود

ر وذ ديگ ا نف ه  یشخص ب ن کارخک ه دراي ه ان ب
وان ا  عن وقی کارفرم اور حق ی کنمش ل م د عم
ه با فردی اظمیه ست خود فروخت ار ک ام الھي  .ن

ايی تحصيالت وی  د اول راھنم وی  .استدر ح
دا  المی ابت ورای اس يس ش ار رئ ه ک در کارخان

ع در يالن واق امور در  کاشی گ ھر رشت و م ش
ه  وا. دواداره کار ب ران سپس ب وپلين اي تپ و  رف
اور وقی  مش هحق ن کارخان ال  اي ه اعم د و ب ش
ه دادضد ا .کارگری خود ادام ر  درآنج ورد تنف م

ت  رار گرف ارگران ق ته  وک ال گذش تس  از دس

ارگران  ورک لی خ ک مفص زدور . دکت ن م اي
رمايه ارگران از س نگ ک اه س ه دادگ تب  ر رش

ا . شکايت کرد ا ، تحت  شد ومحکوم ام کارفرم
ارگران او از سال  .دکروی را اخراج  ،فشار ک

ارس شده  کارخانه یگذشته مشاور حقوق ری پ اي
وق  ار حق ود در اداره ک وذ خ ا نف ت و ب اس

د ال می کن ون  .کارگران اخراجی را پايم م اکن ھ
ا ک ب وذ در بان ق  نف رفتن وام از طري ا و گ ھ

ات  ای کارخانج رای کارفرماھ ا ب طه ھ واس
ی  روت ھنگفت ه ث ف ب تمختل يده اس او  .رس

د و  ھروقت که می خواھد کارگران را ر کن تحقي
د وھين نماي ان ت ه آن د کارگر ب ی گوي ت در م موق
ا است کارفحکم زن صيغه ای  ن خبيث ا !!رم ي

ان مزدور ارگران  از باني ه جھت اخراج ک توطئ
   .است

ارگر  رالزم به ذک ازده ک است در حال حاضر ي
دد دررسمی ديگر در اين کار  خانه با سوابق متع

ه فضای ر کارخان انی حاکم ب امالً خفق مشغول  ک
 وضعيت کارگران استخدامی ،اين .ندبه کار ھست

ال  .و رسمی است د ح رارببيني ارگران ق دادی ک
ند انی. چه می کش ا زم ه  ت ا ک ارگران دم ارای ک

داری سرمايه وحدت و تشکيالت سراسری ضد
  .کاسهھمين کاسه است و ھمين آش آش  نشويم

  ٨٧مرداد  ٩

 

 کارگر کارخانه قند اصفهان بيکار می شوند هاصد
کارخانه قند اصفھان از تحويل گرفتن چغندرقند 
. توليد شده توسط کشاورزان خودداری می کند

ميان بحش ھای مختلف سرمايه و حمايت  رقابت
بی قيد و شرط دولت از تراست ھای عظيم 
واردات قند و شکر سبب شده است که صاحبان 
کارخانه ھای توليد کننده اين محصول نتوانند به 
. سودھای کالن دلخواه خويش دست پيدا کنند

سرمايه داران صاحب اين شرکت ھا ترجيح می 

را به حوزه ھای با دھند که سرمايه ھای خود 
اين . رقابت کمتر و سودھای عظيم تر منتقل کنند

سرمايه داران به ھمين دليل دست به کار تعطيل 
کارخانه ھای قند و شکر در مناطق مختلف 

محصول مستقيم اين روند، . کشور ھستند
بيکاری ده ھا ھزار کارگر شاغل اين کارخانه 
ليد ھا و ده ھا ھزار کارگر شاغل در مزارع تو

کارخانه قند اصفھان . چغندر قند يا نيشکر است

با . نيز جزء ھمين صنايع در حال تعطيل است
کارگر  ۵٢٠پايان کار اين کارخانه بيش از 

  . بيکار می شوند

  ٨٧مرداد  ٨

  

  

 ادامه مبارزات کارگران الستيک البرز
اعتصاب کارگران الستيک البرز ھمچنان ادامه 

ھشتم مرداد تالش کارگران روز سه شنبه . دارد
. کردند دامنه مبارزات خود را گسترش دھند

متر تھيه  ٢متر در  ٨آنان طوماری به ابعاد 
کردند و بر روی آن با خط بسيار درشت 

مسئوالن به داد ما کارگران کيان تاير « : نوشتند
کارگران اين طومار . »برسيد) الستيک البرز(

کردند روی زمين پھن  ساوه -را در جاده تھران 
و ھمزمان توده عظيمی از الستيک را به آتش 

جاده ساوه با اجتماع کارگران و کثرت . کشيدند
دود عظيم ناشی از . جمعيت حاضران بسته شد

آتش زدن الستيک ھا نيز سراسر فضای منطقه 
کارگران ھمگی دنيايی . را در خود غرق ساخت

از عصيان و خشم و قھر را عليه مسبب و منشأ 
ه روزی خويش يعنی نظام سرمايه واقعی سي

طومار آن ھا . داری را با خود حمل می کردند
در واقع نه ابراز درخواست از مسئوالن دولتی 
بلکه، برعکس ، بيانگر اعتراض و خشم آن ھا 
. عليه مدافعان و بانيان حفظ وضعيت موجود بود

آنان طومار را در برابر ديدگان ھمزنجيران 
بودند و مظالم و  خود روی زمين پھن کرده

جنايات و وحشيگری ھای سرمايه و دولت 
  . مدافع آن را افشا می کردند

کارگران الستيک البرز بر اساس اعالم قبلی 
قصد داشتند که به عنوان اعتراض در مقابل 
دفتر رپيس جمھور سرمايه تجمع کنند و طومار 
. مزبور را نيز برای ھمين کار تھيه کرده بودند

يروھای امنيتی به محض اطالع از اما پليس و ن
تصميم کارگران دست به کار شدند و از حرکت 

کارگران با مشاھده اين . آن ھا جلوگيری کردند
وضعيت طومار را در جاده ساوه پھن کردند و 
شمار کثيری پالکارد و دستنوشته ديگر را در 
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خيابان چھاردانگه در مقابل ديدگان 
شمار . ويختندھمزنجيرعابر خويش به ديوارھا آ

 ٨٠٠کارگران در اجتماع روز سه شنبه بيش از 
، رومرگ بر مزد :آنان فرياد می زدند. نفر بود

، )بخشدار منطقه چھاردانگه( مرگ بر شرفی 

وزير بی لياقت استعفا، استعفا، حکومت عدل 
نکته اصلی و محوری . علی اين ھمه بی عدالتی

ا شعارھای کارگران در اين روز آن بود که ت
ماه دستمزد معوقه خويش به  ۴گرفتن کامل 

اعتصاب و اعتراض و راه بندان و اشکال ديگر 
  . مبارزه ادامه خواھند داد

   ٨٧مرداد  ٨

 

 اعتصاب کارکنان لوفت هانزا در آلمان
ھزار نفر از کارگران بخش ٥٢ژوئيه،  ٢٨روز 

انزا در  ايی لوفت ھ ھای مختلف شرکت ھواپيم
ايی ب ی و اروپ وط داخل ذيرش خط دم پ ل ع ه دلي

رای  دمات وردی ب ه خ نھادی اتحادي رح پيش ط
د ه اعتصاب گرفتن وق تصميم ب زايش حق در . اف

د و  از ش اعت صفر اعتصاب آغ ا  ٧٠س ھواپيم
. در فرودگاه ھای مختلف از روی زمين بلند نشد

انی  له زم ان  ١٥ـ٢٤در فاص ه، کارکن ژوئي
ان  تن زم اب، داش ونگی اعتص ورد چگ درم

دون ا ب اعالم مدت اعتصاب بحث  مشخص و ي
ه ای  ٢٥در . داشتند ه، در نظرخواھی اولي ژوئي

ه  دام ب ورد اق انزا درم ت ھ ان لوف ه از کارکن ک
د،  ٪ موافق اعتصاب ٧/٩٠اعتصاب به عمل آم

د ا . بودن ا ب ه تنھ د ک ی دانن ه خوبی م ارگران ب ک
لطمه زدن به منافع سرمايه می توانند سرمايه را 

دوادار به تسليم در برابر خ . واسته ھای خود کنن
ا  ا را ٣با آن که اين اعتصاب فعال تنھ ٪ پروازھ

ه  ٥در بر دارد روزانه  ورو خسارت ب ون ي ميلي
رای  د ب در آمد شرکت وارد می کند، که بی تردي

ان . سرمايه درد آور است آخرين اعتصاب خلبان
ال  انزا در س ت ھ ول  ٢٠٠٤لوف ا قب ٪ ٣٥ب
ا. افزايش حقوق پايان يافت  ٢٠٠٦ل سپس در س

مقرر شد که ھمراه با افزايش تورم حقوق ھا نيز 
ود گ ش ورم ھماھن ا ت ه و ب زايش يافت طح . اف س

دستمزد اصوال در شرکت ھای ھواپيمايی نسبت 
يک سرخلبان . به ساير بخش ھای کاری باالست

االنه  د ٣٠٠س ی کن ت م ورو درياف زار ي ا . ھ ام
انزا  ت ھ ف لوف وط مختل تمزد در خط طح دس س

ا يک سوم  متفاوت است و در بعضی از آن ھا ت
وط  ان خط ه خلبان د، از جمل ی رس دار م ن مق اي

  . که روزانه چندين پرواز انجام می دھند داخلی

لوفت ھانزا بزرگ ترين شرکت ھواپيمايی آلمان 
ا آن  ٦٠٠است که  ايی در رابطه ب حوزه ھواپيم
م . فعالند وايی و ھ راين، خطوط ديگر ھ عالوه ب

رادی ر،  چنين خطوط انف وی اي دور و ت چون کن
د ی کنن ار م انزا ک ت ھ ا لوف ز ب رلين ني در . ايرب

ادر  رکت م ا ش رای آن ھ انزا ب ت ھ ت لوف حقيق
ن فعاليت گسترده . محسوب می شود ه سبب اي ب

ه  ه نحوی ک يار باالست ب سطح سود شرکت بس
ته و  ٣/١در سال گذشته  ورو سود داش ارد ي ميلي

ت و  ت نف ام آور قيم ی سرس ود گران ا وج در ب
ه  افران آن ن داد مس ا از تع وخت ھواپيم ه س نتيج

ه اول سال  ه در نيم ده بلک ته نش ا کاس  ٢٠٠٨تنھ
ه است زايش يافت افران اف داد مس ط . تع ئله فق مس
در سال ھای . گرانی قيمت نفت و سوخت نيست

لی  ای اص ت نيازھ داوم قيم ور م ه ط ر ب اخي
ت وده اس زايش ب ال اف ا درح دگی دائم ن . زن اي

رای م زايش ب واد اف ان، م ير و ن ون ش وادی چ
وده  غذايی و انرژی چندين نوبت در يک سال ب

امری که دستمزدھای واقعی را به . و ادامه دارد
شدت کاھش می دھد، استثمار کارگران را شدت 
ه  ترش دامن ث گس اً باع د و طبع ی بخش م
ه سرمايه می  ا علي اعتراضات و مبارزات آن ھ

ود ه . ش ون از ھم ارگران اکن ارزات ک و مب س
ردد و  ار می گ ارگری مھ ه ھای ک توسط اتحادي
خطر آن ھا از سر نظام سرمايه داری کوتاه می 

ه . شود ه خدمات وردی ک  ٣در اين راستا اتحادي
ای  ا معيارھ دمات را ب ش خ ارگر بخ ون ک ميلي

ان  ازمان داده خواھ ود س وق ٨/٩خ ٪ اضافه حق
انزا . برای مدت يک سال شده است ا لوفت ھ ام

ود ع ود س ا وج ردهب ه کسب ک ی ک نھاد  ظيم پيش
ا  ود را ب ال از اول ٦/٤خ رای امس زايش ب ٪ اف

٪ از ١/٢و سپس  ٢٠٠٩تا ژوئيه  ٢٠٠٨ژوئيه 
ماه ارائه  ٢١ژوئيه سال بعد در مجموع به مدت 

٪ افزايش طی دو ٧/٦داده است که درکل شامل 
  .مرحله می شود

بايد صبر کرد و ديد که اعتصاب چگونه پيش 
زه کارگران در سراسر جھان امرو. خواھد رفت

از آلمان تا آفريقای جنوبی و از ويتنام تا ترکيه 
و از پرو تا ايران و تا اياالت متحده آمريکا 
يعنی در سراسر جھان مصمم شده اند که با 
توسل به قدرت وسيع خود، از فشار سھمگين و 
غيرقابل تحمل استثمار سرمايه بر گرده زندگی 

ه اگر کارگران از پيداست ک. خويش بکاھند
موضع قدرت عمل کنند موفق خواھند بود و 

اگر اين خيزش . سرمايه کوتاه خواھد آمد
کارگری که در دھه اخير شدت گرفته است 
ارتقا يابد و جھت گيری آگاھانه ضدسرمايه 
داری پيدا کند اگرچه بی شک سرمايه در مقابل 
آن با چنگ و دندان مقاومت خواھد کرد اما 

رزه کارگران از رخوت سپردن دراين مبا
سرنوشت خود به دست ديگران بيرون خواھند 
آمد و راه را برای الغای نظام کارمزدی ھموار 

  .خواھند کرد

  ٢٠٠٨ژوئيه  ٣٠

  :منبع خبر

 - Against Wage-Labour  

 - Labournet Germany  

 - Junge Welt 

  

 اعتصاب کارگران ايران ترمه و تهران پتو
تھران پتو در منطقه کارخانجات ايران ترمه و 

کارگر  ۶٠٠قم قرار دارد و تا چندی پيش حدود 
صاحبان اين مؤسسه از . را استثمار می کرد

چند وقت قبل مدعی شدند که در صدد اجرای 
آن ھا بالفاصله . طرح اصالح ساختار ھستند

ھدف خويش از اصالح ساختار را عمالً معنی 
کردند و ھست و نيست کارگران را يکسره در 

درعرض . عله اصالحات سرمايه آتش زدندش
کارگر را يکجا و بدون  ٢٠٠مدتی بسيار کوتاه 

اين نخستين . ھيچ پرس و جو بيکار ساختند
موھبت اصالح ساختار سرمايه در حق 

موج دوم اصالحات نيز درست . کارگران بود
در پايان ھيچ ماھی . در ھمان زمان به راه افتاد

ن پرداخت نشد و ھيچ ريالی دستمزد به کارگرا
کارگر باقی مانده  ٣٢٠ماه است که کل  ٨اينک 

ماه  ٨. کارخانه ھيچ حقوقی دريافت نکرده اند
کار بدون ھيچ دستمزد و خطر راه افتادن امواج 
سھمگين تر بيکاری ھا خشم کارگران را از 

آنان در اعتراض به . ھمه سو دامن زده است
 اين شرايط ھولناک و گسترش لحظه به لحظه
توحش سرمايه دست به اعتصاب زده اند و 
چرخ کار و توليد را به طور کامل از کار 

کارگران اعالم کرده اند که تا . انداخته اند
دستيابی به مطالبات معوقه خود به اعتصاب 

  .ادامه خواھند داد

  ٨٧مرداد  ٨



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(ر ک  )ه 
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  ١٣٨٧ مرداد ١١جمعه     ١۴سال اول ـ شمارٔه 

 مبارزات معلمان عليه قرارداهای موقت کار
لم در درصد بسيار وسيعی از توده ھای مع
تشديد  سراسر ايران در چھارچوب قراردادھای

کار می » حق التدريس«استثمار زير نام آشنای 
اصطالح استخدام حق التدريس نام ديگری . کنند

است برای ھمان شيوه استثمار نيروی کار که 
در کارخانه ھا و ساير مراکز کار و توليد جامعه 

شده با نام قراردادھای موقت بر کارگران تحميل 
معلمان مشمول طرح حق التدريس سوای . است

استثمار فاجعه باری که ھمه ھمزنجيران کارگر 
آن ھا در ھمه جاھا تحمل می کنند، بار بی 
حقوقی ھا و محروميت ھای فاجعه بارتری را 

آنان در ماه ھای تعطيل . نيز بر دوش می کشند
ھميشه درمعرض . ھيچ حقوقی نمی گيرند

دستمزدھای آنان بسيار  ميزان. اخراج ھستند
معلمان در طول اين چند . نازل و رقت بار است

دھه عليه اين شيوه استثمار و بی حقوقی ھای 
با اين . گسترده ناشی از آن مبارزه کرده اند

وجود دامنه شمول و اجرای اين قرارداد توسط 
دولت سرمايه دار نه فقط ھيچ کاھشی نيافته که 

چند ماه پيش . استلحظه به لحظه وسيع تر شده 
معلمان غالب شھرھای ايران بر پايه يک برنامه 
ريزی متحد و سراسری به تھران آمدند تا از 

طريق اجتماع در مقابل مجلس سرمايه اعتراض 
. خويش را به دولتمردان سرمايه اعالم کنند
. معلمان اينک بار ديگرھمين کار را کرده اند

فھان و آنان از استان ھای فارس، لرستان، اص
آذربايجان غربی درمقابل مجلس سرمايه در 

  . تھران دست به اعتراض زده اند

 ٨٧مرداد  ٨

  

 

 کارگر در ويتنام ١۴٠٠٠اعتصاب 
افزايش بی مھار بھای کاالھا و نيازھای اوليه 
زندگی ده ھا ميليون کارگر ويتنامی را ھمسان 
کارگران بخش ھای ديگر دنيا ھر روز بيش از 

فقر و گرسنگی فرو می روز پيش به ورطه 
سطح دستمزدھای واقعی زير فشار اين . راند

ھمه گرانی به صورت رقت باری تنزل يافته 
دستمزد در نظام سرمايه داری جزء . است

بسيار اندک ارزش ھای غول آسايی است که 
سرمايه داران به پرداخت . کارگر توليد می کند

دستمزد تن می دھند تا از اين طريق نيروی 
کارگر بازتوليد شود و بتواند به طور کار 

مستمر توسط آنان استثمار گردد و برای آنان 
فراموش نکنيم که آنان . ارزش اضافی توليد کند

ً به زنده بودن کارگر فکر نمی کنند و  مطلقا
برای جان ھيچ کارگری در ھيچ کجای دنيا ھيچ 

سرمايه داران جان . ارزشی قائل نيستند
می خواھند که نياز توليد کارگران را تا جايی 

. سود برای سرمايه ھای آن ھا ايجاب می کند
آنان در ھمين راستا ميزان دستمزد را بر اساس 
بھای کاالھايی محاسبه می کنند که برای 

بازتوليد نيروی کار کارگران الزامی است و در 
کار خود را بر کاھش  اين ميان پيداست که بنياد

ی نيروی کار يا ھر چه سھمگين تر ھمين بھا
دستمزد به نفع سودآوری ھر چه عظيم تر 

تمامی اين نکات . سرمايه ھا قرار می دھند
نکته ای که باز . درونمايه قانون سرمايه است

به نوبه خود به ھمه اين ھا افزوده می شود 
سرنوشت دستمزدھا در زير فشار گرانی ھا و 
افزايش بی مھار کاالھا و نيازھای اوليه زندگی 

پيداست که ھر چه بھای . وده ھای کارگر استت
اين کاالھا افزايش يابد عمالً سطح دستمزدھای 
واقعی تنزل می يابد، زيرا کارگران کاالھای 
بسيار کمتری را برای بازتوليد نيروی 

کاھش دستمزدھای . کارخويش می توانند بخرند
واقعی در ھمان حال به معنای اين است که 

از کار ظاھراً پرداخت  سرمايه حتی بخش ھايی
شده کارگران يا ھمان دستمزد را بازھم از 
حوزه مصرف و معيشت و بھای بازتوليد 
نيروی کار خارج ساخته است و به اضافه 

اين . ارزش ھا يا سودھای خود افزوده است

روندی است که ھميشه و اين روزھا به گونه 
ای بسيار حادتر در سراسر جھان توسط 

ی گردد و زندگی کارگران را سرمايه اعمال م
کارگران ويتنام نيز . ھرچه وخيم تر کرده است

آنان در . زير فشار ھمين روند به ستوه آمده اند
طول ماه ھای اخير اعتصابات عظيمی را عليه 
سرمايه و برای بھبود شرايط کار و معيشت 

کارگر  ١۴٠٠٠اعتصاب . خود سازمان داده اند
ز در زمره ني» ھاوسانگ« کارخانه کفش 

کارگران خواستار . ھمين اعتصابات است
 ١٨افزايش دستمزدھای روزانه خود به ميزان 

صاحبان سرمايه در مقابل . دالر در روز ھستند
. خواست کارگران دست به مقاومت زده اند

آنان اعالم کرده اند که حاضر به پرداخت 
کارگر در  ١۴٠٠٠. دالر نيستند ١٢بيشتر از 

سانگ در پاسخ کارفرمايان حال اعتصاب ھاو
کارخانه تأکيد کرده اند که تا دستيابی به ھمه 

   .خواست خويش به اعتصاب ادامه خواھند داد

   ٢٠٠٨ژوئيه 

  

 حقوق کارگران الستيک البرز پرداخت نشد
مبارزات کارگران الستيک البرز ھمچنان ادامه 

کارگران از شروع کار خودداری کرده . دارد
ويش در محوطه کارخانه اند و به اعتصاب خ

تمامی وعده ھای کارفرمايان در . ادامه می دھند
مورد پرداخت دستمزدھا مطابق معمول دروغ 
از آب در آمده و تا کنون ھيچ ريالی از مطالبات 

کارگران بارھا . کارگران پرداخت نشده است
تأکيد کرده اند که در صورت خودداری کارفرما 

را در اشکال  از پرداخت مزدھا مبارزه خويش
آنان اعالم کرده اند . جديدتری ادامه خواھند داد

که در مقابل دفتر رئيس جمھوری اجتماع 
با اين ھمه، کارگران الستيک . خواھند کرد

البرز به درستی در گفتگوھای خويش تأکيد 
کرده اند که کليد حل معضل آن ھا نه رجوع به 
نھادھای دولتی سرمايه، نه نشستن پشت ميز 

کره با صاحبان سرمايه، بلکه رجوع به مذا

آنچه . قدرت پيکار توده ھای طبقه خويش است
اينک در پيش پای آنان قرارگرفته است 
چگونگی سازمانيابی اين قدرت جمعی و طريق 

  . درست اعمال اين قدرت عليه سرمايه است

  ٨٧مرداد  ٧
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  ١٣٨٧ مرداد ١١جمعه     ١۴سال اول ـ شمارٔه 

 دستمزد معوقه کارگران هفت تپه پرداخت نشد
شکر ھفت تپه با ھمه مبارزات کارگران ني

وسعت، اھميت و ابھت آن تا امروز به نتيجه 
مطالبات کارگران  .مطلوبی دست نيافته است

محقق نشده، و پرداخت حقوق ماه ارديبھشت 
تنھا چيزی است که به دنبال دنيايی وعده و 

واقعيت اين . وعيد و گفتگو حاصل شده است
است که کارگران در لحظه کنونی درست در 

نقطه ای ايستاده اند که چند ماه پيش ھنگام  ھمان
. شروع دور آخر مبارزات خويش ايستاده بودند

در آن ھنگام دو ماه حقوق معوقه طلبکار بودند، 
امروز نيز دو ماه را پشت سر نھاده اند که طی 

ھيچ . آن ھيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده اند
بخشی از ھيچ کدام از مطالبات ديگر نيز تحقق 

چنان که پيشتر نيز گفته ايم، ھمه . افته استني

چيز حاکی از آن است که مبارزه کارگران به 
اين صورت و به شيوه تا کنونی آن دچار يک 

بی توجھی به اين بن بست . بن بست جدی است
و غفلت از تالش برای شکستن آن به طور قطع 
نه فقط به خود کارگران نيشکر ھفت تپه بلکه به 

به . ری ايران صدمه می زندکل جنبش کارگ
نظر ما، نامه سرگشاده کارگران خودروسازی 
ھا و شماری از فعاالن جنبش ضد سرمايه داری 
طبقه کارگر به درستی اين بن بست را تشريح 
کرده است و راه غلبه بر آن را با ھمه 

وقت آن . ھمزنجيران کارگر در ميان نھاده است
امه و است که کارگران ھفت تپه مفاد اين ن

مطالب ديگری را که درھمين راستا و درباره 
اين معضل اساسی توسط کميته ھماھنگی برای 

منتشر ) منطقه تھران( ايجاد تشکل کارگری 
. شده است به طور جدی مورد توجه قرار دھند

آن ھا ھمين امروز بايد دست به . فردا دير است
به جای اين که . کار تشکيل شورای خود شوند

ران آن ھا را اخراج و بيکار سازند، سرمايه دا
با شورای . آن ھا سرمايه داران را اخراج کنند

خويش اداره امورکارخانه را به دست گيرند و با 
قدرت متشکل و متحد خود بر مشکالت اداره 

راه ما کارگران برای . کارخانه غلبه کنند
  .رسيدن به زندگی انسانی فقط ھمين است و بس

   ٨٧مرداد  ٧

  

  

 ادامه دارد» هادی کار«ب کارگران اعتصا
سمنان ھمچنان » ھادی کار«کارگران کارخانه 

ماه  ۴آنان . به مبارزات خويش ادامه می دھند
. است که دستمزدھای خويش را نگرفته اند

آن ھا پرداخت نشده  ١٣٨۶عيدی و پاداش سال 
کارگران عليه اين وضعيت دست به . است

ا به طور اعتراض زده و چرخ کار و توليد ر

سرمايه دار صاحب . کامل متوقف کرده اند
کارخانه در مقابل مبارزات کارگران مقاومت 
کرده و تا کنون خواسته ھا و پرداخت مطالبات 

دولت سرمايه داری از . آن ھا را نپذيرفته است
در . سرمايه دار صاحب کارخانه حمايت می کند

اعالم کرده » ھادی کار« کارگر  ١۴٠مقابل، 

که تا دستيابی به مطالبات خود مبارزه را اند 
  . ادامه خواھند داد

  ٨٧مرداد  ٧

  

  

 طبس» رنگينه پريز« کار بی حقوق بازنشستگان در 
اداره امور فنی و » رنگينه پريز« شرکت 

راھبردی لکوموتيوھا را در اداره راه آھن طبس 
به عھده دارد و شمار قابل توجھی کارگر را 

کت مثل ھمه مؤسسات اين شر. استثمار می کند
سرمايه داری ايران در تشديد استثمار نيروی 
کار از ھيچ ظلم و ستمی فروگذار نکرده و نمی 

از فقر و گرسنگی و بی حقوقی کارگران . کند
بازنشسته سوء استفاده کرده و آنان را به 
صورت شبه رايگان و با دستمزدھای بسيار 

واضح تر بگوييم، . اندک به کار گرفته است
کارگرانی که تمامی عمر خود را برای سرمايه 
کار کرده و توسط سرمايه استثمار شده اند 
امروز در روزھای آخر عمر خود باز ھم قادر 
به ادامه حيات از طريق حقوق بسيار نازل 

آنان مجبورند در . بازنشستگی خويش نيستند
« جستجوی کار باشند و سرمايه دار صاحب 

تفاده از ھمين اجبار و با سوء اس» رنگينه پريز
نياز بازنشستگان، آنان را با دستمزد بسيار 

سرمايه دار مالک . اندک استثمار می کند
شرکت به اين نيز بسنده نکرده و مدت ھا است 

کارگر بازنشسته ھيچ دستمزدی  ۵٠که به 
دستمزدی که ھر کدام . پرداخت نکرده است

ازاين کارگران از شرکت مذکور طلبکاراست 
   .و ميليون تومان بيشتر استاز د

   ٨٧مرداد  ٧

  

 ادامه سردرگمی کارگران المپ الوند
گفتيم که در مورد المپ الوند در گزارش قبلی 

ماه تمام است که  ١٨ اين کارخانهکارگران 
سرمايه دار صاحب کارخانه در . بيکارند

چھارچوب طرح خصوصی سازی ھا، کارخانه 
کھن از دولت  را به شيوه اربابان فئودال دوره
 ی درنگاو ب !!سرمايه به تيول گرفته است

تا از طريق  شده کارخانهدست به کار تعطيل 
وام ھای عظيم دريافتی، فروش زمين و مصالح 
و امکانات ھمين کارخانه و سرمايه ھای انبوه 
ديگری که از استثمار کارگران به چنگ آورده 

سرمايه . کندسرمايه گذاری  ردر حوزه ھای ديگ

دار ھمه اين پروژه را مو به مو با مشورت و 
ھمياری و معاضدت بی چون و چرای عمال 

بر اساس  .برده استدولتی سرمايه به پيش 
ھم کارگران  ونيم يک سال ،رھنمودھای آنان

می دھد و  بيکاری حوالهکارخانه را به بيمه 
د که تا پايان اين مدت کارخانه کناعالم می 

د شد و ھمه به سر کار خود باز بازسازی خواھ
مالک شرکت در اين فاصله، به . خواھند گشت

دور از چشم کارگران، به جای بازسازی 
کارخانه المپ الوند سه کارخانه مھم در شھرک 

« ، »ماه نوش« با نام ھای » ليا« صنعتی 

. تأسيس می کند» معجزه« و » ارزش ماکارون
رزان تر کارگران جديدی را با دستمزد بسيار ا

. دگيردر چھارچوب قرارداد موقت به کار می 
بيکاری کارگران المپ الوند با خاتمه دوره بيمه 

و بر اساس قرار قبلی به کارخانه بازمی گردند، 
اما مشاھده می کنند که کارخانه نه فقط 

که به طور بلنشده !! بازسازی و اصالح ساختار
کارگران ازآن . کامل تعطيل گرديده است

اکنون دراعتصاب واعتراض به سرمی روزت
به آنان  با وقاحت تمامسرمايه دار شرکت . برند

 اما. می گويد که به وجودشان نياز ندارد
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کارگران خواھان ادامه کار کارخانه و تداوم 
آنان درادامه مبارزات . اشتغال خويش ھستند

البرز شھرصنعتی درمقابل فرمانداری خود 
 ٨٧مرداد  ٧ .ده اندکراجتماع 

 

 اخراج کارگران پرريس سنندج به علت اعتراض
در سرمايه داری ايران ھميشه اعتراض 
کارگران با اخراج و بيکاری و زندان و شکنجه 

اما آنچه در . و گاه حمام خون پاسخ گرفته است
اين سال ھا و روزھا روی می دھد حتی روی 

 اعتراض. دوره ھای پيش را ھم سفيد کرده است
مگری ھای صاحبان سرمايه بی کارگران به ست

اين مسئله ھمه . می گيرد درنگ با اخراج پاسخ
جا گير است و آنچه در کارخانه پرريس سنندج 

شماری از . روی داده مشتی نمونه خروار است
کارگران به شرايط وخيم کارخود اعتراض 

آنان ادامه کار سخت خويش در نبود . کرده اند
ا را دشوار و برق وامکانات تھويه وگرمای ھو

. ناممکن دانسته و به آن اعتراض کرده اند
سرمايه دار صاحب کارخانه به محض شنيدن 
اعتراض حکم اخراج ھمه اين کارگران را 

اين واکنش کارفرمای . صادر کرده است

پرريس و کارفرمايان ديگر در ھمان حال که 
سراسر زورگويانه و ستمگرانه است يک سئوال 

ما کارگران قرار می مھم را ھم پيش روی 
تا کی سرمايه داران ما را اخراج کنند؟ : دھد 

  چرا ما سرمايه داران را اخراج نکنيم؟ 

  ٨٧مرداد  ۶

  
  

 سال ها کار بدون مزد در پمپ بنزين های سرمايه
پيش می رود که حتی  جنايت سرمايه گاه تا آنجا 

سرمايه داران ھم احساس می کنند که بايد ابعاد 
آنچه در پمپ بنزين ھای . پوشانندآن را اندکی ب

سرمايه داری ايران در طول ساليان دراز رخ 
در اين . داده است از جمله ھمين موارد است

ً دستمزدی به کارگران  مراکز کار اساسا
ً اشتباه نکنيد و اين عدم . پرداخت نمی شود لطفا

پرداخت مزد را با تعويق ماه ھا و حتی سال ھا 
اری از کارخانه ھا و دستمزد کارگران در بسي

در اينجا . مراکز کار در ايران معادل نگيريد
اساساً دستمزد معنا ندارد و کارگران حق مطالبه 

افشای اين . بھای نيروی کار خود را ندارند
جنايت به طور قطع اين پرسش معماگونه را 
پيش می کشد که پس اين کارگران چرا سال 
د؟ ھاست که در پمپ بنزين ھا کار می کنن

چگونه امرار معاش می کنند و بھای بازتوليد 
نيروی کار خود را از کجا به دست می آورند؟ 
پاسخ اين سئوال اين روزھا در روزنامه ھای 
رسمی طبقه سرمايه دار ايران درج گرديده 

بھای نيروی کار کارگران به انعام . است
!!! مشتريان پمپ بنزين ھا حواله شده است

گماردن کارگران به کار  سرمايه داران ھنگام
بردگی مزدی به جای انعقاد قرارداد کار و 
تعيين ميزان دستمزد تعھدنامه ديگری به 

طبق  .صورت نامکتوب با آنان امضا می کنند
 اين تعھدنامه کارگر پمپ بنزين حق مطالبه

او بايد دستمزد خود را از . دستمزد را ندارد
تأمين طريق گرفتن انعام از صاحبان خودروھا 

يک سؤال ديگر در اينجا اين است که چه . کند
شده است که اين جنايت امروز فاش شده است؟ 

پاسخ اين است که به دنبال اجرای طرح ھای 
جديد دولت عدالت سرمايه مشکل تأمين سوخت 
ھم به دنيای عظيم مشکالت ديگر مردم افزوده 

از صاحبان  تا حاال کارگران. شده است
اما اکنون . اال انعام می گرفتندخودروھای مدل ب

اين صاحبان خودرو نه فقط ھيچ انعامی به 
کارگران نمی دھند بلکه به دليل ساعت ھا ماندن 
در صف طوالنی بنزين عصبانيت وخشم خود 

يک نکته ديگر را . را نيز نثار آن ھا می کنند
قانون کار دولت  ١٩٠ماده . ھم فراموش نکنيم

ويحا اين توحش سرمايه داری ايران ھم تل
 سرمايه داران عليه کارگران را مورد حمايت

  . قرار داده است

  ٨٧مرداد  ۶

  

 پرستار ٣٠٠اخراج 
طرح گسترش قراردادھای موقت کار و الغای 
ھر نوع استخدام رسمی و دائم با سرعت ھمه 
مراکز کار و توليد را زيرپوشش خود می گيرد 
و به اصل استوار کارفرمايان برای تشديد 

درحال . ستثمار توده ھای کارگر تبديل می شودا
حاضر اين طرح در بيمارستان ھا و مراکز 

صاحبان . درمانی سراسر کشور اجرا می شود
خصوصی و دولتی بيمارستان ھا ھمه جا 

پرستاران و بھياران و ساير کارگران 
بيمارستانی را زير فشار ناگزير به استعفا می 

ی دھند، عيدی و کنند، حقوق ماھانه آنان را نم
پاداش و ساير مطالبات آن ھا را نمی پردازند و 

کارگران به اين زورگويی ھا را با  اعتراض
طرح جايگزينی . اخراج آنان پاسخ می گويند

شيوه ھای سابق استخدام با قراردادھای موقت 
فشار کار بر کارگران  کار ھمه جا با افزايش

روی بخش درمان، بيکارسازی و کاھش بھای ني
بر اساس اطالع، فقط در . کار آنان ھمراه است

پرستار در مراکز  ٣٠٠طول چند ماه اخير 
  . بيکار شده اند مختلف درمانی

  ٨٧مرداد  ۶

 

 کارگر در لوله سلفچگان ١۵اخراج 
کارگر کارخانه لوله سازی سلفچگان اخراج  ١۵
اين کارگران در صبح يک روز وقتی . شدند

ت حضوروغياب برای زدن کارت سراغ کار
خود می روند می بينند که کارت ھای آنان فعال 

به دنبال پرس وجو معلوم می شود که . نيست

سرمايه دار صاحب کارخانه در يک تصميم 
ناگھانی ھمه اين کارگران را اخراج و کارت 
. حضوروغياب آن ھا را باطل کرده است

سال در اين  ۴کارگران اخراجی ھر کدام حدود 
ه اند و کارفرما در قبال شرکت کارکرد

بيکارسازی آنان نه فقط ھيچ توضيحی نداده 
ً خود را ملزم به آوردن ھيچ  است بلکه اساسا

  . دليلی نمی داند

 ٨٧مرداد  ۶
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 معلمان مهاباد و اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر
معلمان شھر مھاباد با تشکيل اجتماع به حکم 

شمار . اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کردند
نفر بيشتر  ۵٠٠شرکت کنندگان در اين تجمع از 

اجتماع کنندگان خواستار لغو حکم اعدام  .بود
کمانگر، آزادی وی و ھمه زندانيان سياسی از 

ھانا عبدي، روناک صفارزاده، زينب جمله 

بايزيدي، علي حيدريان، فرھاد وکيلي، انور 
حسين پناھي، ھيوا بوتيمار، عدنان حسن پور، 

نجمع . شدند... و   لطيفي، ياسر گليحبيب هللا
. دقيقه طول کشيد ٢٠اعتراضی معلمان حدود 

نيروی سرکوب سرمايه با ھدف متفرق ساختن 
معلمان با توجه . معترضان راھی محل تجمع شد

به قريب الوقوع بودن يورش پليس و نيروھای 
  . امنيتی به اجتماع خود پايان دادند

 ٨٧مرداد  ۶

  

  

 دل کارگران نانوا با يک خبرنگارقسمت هايی از درد
  !ھر چه می خواھی بشو کارگر نشو - 
و نيم  ٨صبح بيدار می شويم و تا  ۵ساعت  - 

محل . ھزار تومان جان می کنيم ١٠شب برای 
  .خوابمان ھم داخل نانوايی است

اگر صاحب نانوايی سفارش بگيرد مجبوريم  - 
  .شب ادامه دھيم ١١کار را تا 

 -  ً در ھمين چھارديواری  زندگی مان تماما
  .نانوايی است

سال است که در  ١۶. بيمه ھم اصالً نيستيم - 
سال سابقه بيمه  ٢نانوايی کار می کنم، اما فقط 

دارم که پول اين دو سال را ھم از دستمزد خودم 
  .پرداخت کرده ام

تمام روزھای سال را . ھيچ مرخصی نداريم - 
  .بايد بدون استثنا کار کنيم

دستمزد نمی  يک روز کار نکنيمحتی اگر  - 
  . گيريم

  .ھيچ عيدی و پاداشی به ما تعلق نمی گيرد - 
در نانوايی ھيچ قانونی وجود ندارد، ھمه چيز  - 

  .توسط کارفرما تعيين می شود
گيري، زمين نانوايي را جارو  عالوه بر چانه - 

زنم و كارھاي نظافت را براي حقوق بيشتر  مي
ھزار تومان بيشتر  ٩اما روزي  .دھم انجام مي

شب كه كارم  ٥/٨به خاطر ھمين از  .گيرم نمي
 ٢كنم كه تا حدود  بندي مي  شود نان بسته تمام مي

  .ادامه می يابدنيمه شب 
كارگر بايد مثل اسب كار كند تا شايد يك لقمه  - 

  . اش فراھم بشود وبچه نان براي زن
نانوايان با امروز يكي است،  ٨٤دستمزد سال  - 

مرغ، پرتقال، كرايه ماشين و صدھا  خمآيا ت
که حقوق کارگر  مورد ديگر ھمچنان ثابت مانده

كه  از كي تا به حال براي اين ؟تکان نمي خورد
الن افتخار كنند که قيمت نان را ثابت نگه ئومس

بدبختي بكشد و پيش زن و  بايد كارگر اند، داشته
  ؟دفرزندش شرمنده باش

 ٩شوم و تا  مي صبح از خواب بيدار ٣ساعت  - 
كار نظافت مغازه،  .گيرم بار خمير مي ٦شب 

شستن پاروھا، الك كردن آرد و جمع و جور 
تعطيلي  .ھا نيز بر دوش من است كردن سنگ

از بيمه، بازنشستگي، از  .قانوني كه نداريم
كارافتادگي، عيدي، حق مسكن و مرخصي ھم 

اما آنچه كه در پايان به دستمان  .كه خبري نيست
تازه بايد . ھزارتومان است ١٠دھند روزي  مي

  .ھم بشنويم اتا يك غاز ر ١٠٠ھاي  حرف
  ٨٧مرداد  ۶

  

  

  

 

 ساله را کشت ١۵آسفالت داغ سرمايه در کانادا يک کارگر 
آسمان سرمايه داری در ھمه جای دنيا يک 
رنگ دارد، رنگ توليد ارزش اضافی، محروم 

و قربانی کردن  ساختن کارگران از ھستی
ت در بارگاه سودآوری ھر چه انبوه تر بشري

اين، قانون اساسی سرمايه در ھمه . سرمايه ھا
اين که طبقه کارگر و جنبش . جھان است

کارگری ھر کشوری تا چه ميزان توانسته باشد 
مانع تھاجم و تعرض ھر چه ھارتر سرمايه عليه 
حداقل معيشت و حقوق اوليه خويش شود 

ی مختلف فرق موضوعی است که طبعاً در جاھا
اما سرمايه در ھر کجا که باشد کارش . می کند

سالخی ھر چه وحشيانه تر کارگر برای توليد 
کار کودکان در عظيم ترين . سود بيشتر است

بخش دنيای سرمايه داری به صورت بسيار 
حتی در . وحشتناک و سفاکانه ای وجود دارد

جوامعی که سخن از منع کار کودکان می شود 
يروی کار افراد خردسال از بين نرفته استثمار ن

يک نمونه مشخص در اين زمينه قتل . است
ساله در کانادا ھنگام کار ساختمانی  ١۵کارگر 

در کانادا سال ھا است که . است برای سرمايه
سال سخن گفته شده  ١۶از منع کار افراد زير 

اما آنچه در عمل وجود دارد غير از آن چيزی 

سانه ھای جمعی خود در است که سرمايه در ر
ساله برای  ١۵اين کارگر . اذھان القا می کند

سرمايه دار صاحب يک شرکت ساختمانی در 
او با جثه . ايالت مانيتوبا کار می کرده است

نحيف و دست ھای الغر خود آسفالت داغ را در 
 ١۵اين کارگر . کف خيابان پھن می کرده است

الت نيمه ساله در حين کار ھنگام خالی شدن آسف
مذاب بر کف زمين در زير توده عظيم آسفالت 

  .دفن می شود

  ٢٠٠٨ژوئيه 

  

 »اشکان چينی«اعتصاب کارگران در 
کارگران کارخانه اشکان چينی چند وقت است 

آنان . که دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
در اعتراض به اين وضعيت دست به اعتصاب 

. ساخته اند و روند کار و توليد را متوقف زده
سرمايه دار صاحب شرکت که گويا انتظار 
وقوع چنين اقدامی را نداشته به کارگران گفته 

روز را بگيرند و به سر  ١٠است که فقط حقوق 
چنين به نظر می رسد !! کار خويش بازگردند

که سرمايه دار رضايت دادن کارگران به گرفتن 
روز حقوق و صرف نظر از تالش برای  ١٠

مزدھای معوقه خود را يک فرض حصول دست
تا جايی !! بديھی، عقالنی و منطقی تلقی می کند

که عدم تمکين کارگران به اين پيشنھاد را 
واقعيت اين است که يکه !! عجيب دانسته است

تازی سرمايه داران در خودداری از پرداخت 
بھای نيروی کار برای ماه ھای طوالنی به 

داده است که  تدريج آنان را در موقعيتی قرار
ً پرداخت دستمزد به کارگران را امری  اساسا
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کارگران اشکان . غيرضروری تلقی می کنند
آنان . چينی پيشنھاد سرمايه دار را رد کرده اند

اعالم کرده اند که پس از دريافت يک ماه کامل 

. حقوق خود حاضرند به سر کار بازگردند
  ٨٧مرداد  ۵ .اعتصاب اکنون ادامه دارد

  

 نسوز کاوه تعطيل و کارگران آن بيکار می شوندصندوق 
مدير عامل کارخانه صندوق نسوز کاوه اعالم 
کرده است که می خواھد کارخانه را به محل 
ديگری منتقل کند و به ھمين دليل کارگران را 

اين کارخانه در منطقه شرق . اخراج خواھد کرد
تھران قرار دارد و سرمايه دار صاحب آن در 

ايه گذاری ھای انبوه تر و استثمار تدارک سرم
او گفته است که در . نيروی کار ارزان تر است

قبال ھر سال کار کارگران حاضر است يک ماه 
و نيم حقوق بپردازد و به اين ترتيب آنان را 

تصميم سرمايه دار با مخالفت ھمه . بازخريد کند
آنان خواستار ادامه . کارگران مواجه شده است

عمال . حفظ اشتغال خويش ھستند کار کارخانه و
دولتی سرمايه به صورت نقشه مند و حساب 
شده در حمايت از سرمايه دار وارد ميدان شده 

آنان در ھماھنگی و ھمگامی برنامه ريزی . اند
ماه پيش به اين سو  ٣شده با صاحب کارخانه از 

در . حاضر به تمديد دفتر بيمه کارگران نشده اند
زيادی از کارگران و  ماه شمار ٣طول اين 

افراد خانواده آن ھا دچار بيماری شده اند اما به 
دليل محروميت از دفترچه نتوانسته اند به دکتر 

ھمه اين جنايات از . و بيمارستان رجوع کنند
سوی عمال دولتی سرمايه فقط به اين دليل 
صورت می گيرد تا دست سرمايه دار در 

  .داخراج کارگران ھرچه بيشتر باز باش

  ٨٧مرداد  ۵

  
  

 صندوق نسوز خرم و قطع بيمه کارگران
نفر  ١۶صندوق نسوز خرم يک سال است که 
صاحب . از کارگران را اخراج کرده است

شرکت حتی از پرداخت مطالبات کارگران در 
کارگران . ھنگام اخراج نيز سر باز زده است

خواستار ابطال احکام اخراج خود ھستند و 
. ار تالش می کنندبرای بازگشت به سر ک

سرمايه دار صاحب کارخانه در مقابل تالش 
او از . کارگران با لجاجت تمام مقاومت می کند

ماه اخير کارگران  ١٢پرداخت مطالبات سابق و 
درمورد  خودداری می کند و عالوه بر اين

پرداخت حق بيمه کارگران نيز سخت کارشکنی 
کارگر در حال حاضر  ١۶اين . کرده است

رند، يک سال و چند ماه است که ھيچ بيکا
  . دستمزدی نگرفته اند و دفترچه بيمه نيز ندارند

   ٨٧مرداد  ۵

  

   

 ماهه دستمزد کارگران نساجی خاور ١۴تعويق 
کارخانه نساجی خاور در شھر رشت قرار دارد 

کارگر را استثمار  ٣۵٠و تا چندی پيش بيش از 
 اين کارخانه قبالً در مالکيت دولت. می کرد

قانون اساسی،  ۴۴دولت در اجرای اصل . بود
. اين کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کرد

انتقال کارخانه به صاحبان سرمايه خصوصی، 
وضعيت کارگران را بسيار رقت بارتر و 

 ٢٧٠قريب  در طول اين مدت. اسفناک تر کرد
. تن از کارگران بيکار و اخراج شده اند

ماه  ١۴اخراج شده کارگران باقی مانده و حتی 
سرمايه دار . است که دستمزد دريافت نکرده اند

خصوصی کارخانه ھر چه خواسته به سر 
او بی گمان از بابت اين . کارگران آورده است

نقل و انتقال، وام ھا يا در حقيقت سرمايه ھای 
زيادی را از بانک ھا دريافت کرده و به تملک 

نسته خود در آورده و در اين مدت ھر چه توا
ماه دستمزد  ١۴. کارگران را استثمار کرده است

آن ھا را ھم مصادره کرده و به سرمايه خود 

سرمايه دار اخيراً با دولت برای . افزوده است
چندين جلسه . ادامه کار وارد مذاکره شده است

آنچه از . در اين زمينه برگزار گرديده است
ً ھمان چيزی  روند گفتگوھا بر می آيد، دقيقا

قانون  ۴۴ت که ما ھمواره در تفسير اصل اس
ما به . اساسی با کارگران در ميان نھاده ايم

تفصيل و به مناسبت ھای مختلف توضيح داده 
ايم که معضل کارگران نه شکل مالکيت دولتی 
يا خصوصی بلکه خود سرمايه و نظام بردگی 

در کنار ھمين توضيحات اين را . مزدی است
روند خصوصی سازی نيز اضافه کرده ايم که 

ھا عبارت است است از روند بازگذاشتن دست 
سرمايه داران در تشديد ھر چه وحشيانه تر 
استثمار کارگران، جايگزينی کامل و سراسری 
اشکال سابق استخدام نيروی کار با شکل 
قرارداد موقت و سالخی کامل توده ھای کارگر 
به نفع افزايش سود سرمايه داران، محو کامل و 

اسری ھر نوع حق و حقوق انسانی کارگران سر

از مرخصی روزھای تعطيل گرفته تا ھر نوع 
تضمين اشتغال، وخيم تر شدن شرايط کار آنان 

آنچه در مورد . و بسياری چيزھای ديگر
کارگران نساجی خاور رخ داده تأييد ھمين 

بحث جاری عمال دولتی . واقعيت ھا است
اين است  سرمايه و سرمايه دار صاحب کارخانه

که دولت باز ھم بخش عظيم تری از حاصل کار 
توده ھای کارگر را که اينک به صورت سرمايه 
ھای بانکی در آمده است در اختيار سرمايه دار 
کنونی يا سرمايه دار ديگری بگذارد تا آنان با 
فراغ بال بسيار بيشتری بازھم کارگران را ھر 

ند، تا چه شديدتر و جنايتکارانه تر استثمار کن
عالوه بر شديدترين  ماه ١۴ماه  ١۴باز ھم 

استثمارھا حتی دستمزد اندک کارگران را ھم 
مصادره نمايند و ھيچ ريالی به آنان پرداخت 

  . نکنند

  ٨٧مرداد  ۴

  

 قطع پای يک کارگر در معدن سرمايه 
در نزديکی سنندج » آرندان«معدن روستای 

ر می قرار دارد و شمار زيادی کارگر را استثما
شرايط کار کارگران آن بسيار مرگ آفرين . کند

آنان از ابتدايی ترين وسائل ايمنی . و وخيم است
مراقبت چھارچشمی و ھمه . نيز برخودار نيستند

تنھا چيزی است  جانبه کارگران در ھنگام کار

که می تواند خطر افتادن آن ھا به دام مھلکه 
د ھای حين کار را تا حدودی کاھش دھد، ھرچن

فشار، سرعت و سختی کار حتی اين تنھا وسيله 
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توفيق « . دفاعی را ھم از کارگران سلب می کند
کارگری که در اين معدن استثمار می » احمدی

شد، زير فشار ھمين وضعيت قادر به حفظ جان 
خويش در مقابل مخاطرات بی امان سرمايه 

پيش از آن که بتواند از مھلکه بگريزد . نشد

ه پای وی اصابت کرد و يکی صخره بزرگی ب
اينک در » توفيق احمدی« . از پاھايش قطع شد

بيکاری و به . بيمارستان سنندج بستری است
ھمراه آن گرسنگی و فقر و قطعی پا از جمله 

مائده ھای زمينی سرمايه ھستند که اينک نصيب 
  . او و خانواده اش شده است

  ٨٧مرداد  ۴

  

 يه به قتل رسيدکارگر جوشکار هنگام کار برای سرما
در جھنم سرمايه داری ايران کارخانه ھا ھمه  

در اين کارخانه ھا در ھمان حال . سالخ خانه اند
ذره ذره و قطره  که به تدريج کل عمر کارگران

قطره در کوره سودسازی برای سرمايه ذوب 
می شود، ھر روز ده تا ده تا از آنان قربانی 

نی صرفه فقدان شرايط ايمنی و درواقع قربا
جويی سرمايه برای اندوختن سود ھرچه بيشتر 

آنچه در اين قتلگاه ھا روی می دھد . می گردند
می تواند سوژه نگارش تراژيک ترين رمان ھا 

سرمايه در  برای توصيف رابطه بشرستيزانه
پرسی سيلندر « در کارگاه . جامعه ما باشد

به کارگر جوشکاری به نام مرتضی » قزوين
می گويند که لباس آکنده از  قديری عمال

گازوئيل و بنزين و مواد چرب بپوشد و سپس 
در کنار کپسول گاز بدون ھيچ نوع حفاظ و 

کپسول پر از گاز قابل . ايمنی جوشکاری کند
احتراق است و از ھيچ نوع پوشش ايمنی 

در کارگاه ھيچ سيستم آتش . برخوردار نيست
مداد از وجود گروه ا. نشانی درستی وجود ندارد

. خبری نيست برای نجات کارگران مصدوم ھم
لباس کارگر ھم از بنزين و مايعات آتش زا 

کاری که کارگر انجام می دھد . خيس است
جوشکاری است که ھر جرقه آن برای آتش 
. زدن لباس او و احتراق کپسول گاز کافی است

مرتضی قديری بدين سان آتش می گيرد و جان 
آيا به راستی اينجا . خود را از دست می دھد

بيائيم لحظه ای به  کارخانه است يا سالخ خانه؟
دولتمردان سرمايه داری . اين موضوع فکر کنيم

ايران تنھا به اين دليل که عامل تحميل نظم 
سرمايه بر طبقه کارگرند و به اين دليل که می 
خواھند زمين و زمان بھشت سوداندوزی 

ن باشد، سرمايه داران و جھنم سوزان کارگرا
اين . برای جان خويش احساس خطر می کنند

آقايان ھر سال ميلياردھا تومان حاصل کار 

کارگران را صرف تھيه امکانات نظامی و 
دفاعی و محافظ الزم جھت حفظ جان خويش می 

ھر يک متر جا به جا شدن آن ھا ميليون . کنند
ھا تومان محصول کار کارگران را بر باد می 

که می خواھند حرفی برای در ھر کجا . دھد
تحکيم پايه ھای قدرت خود و تشديد بردگی 
مزدی کارگران بزنند ميليون ھا تومان صرف 
. لوازم و عمله و اکره حفظ جان خويش می کنند

جان توده . حال به اين سوی قضيه نگاه کنيم
ھای طبقه کارگر که آفريننده کل سرمايه ھا و 

می ارزد ثروت ھای موجود جھان ھستند سنار ن
سرمايه  و آن ھا دسته دسته قربانی سوداندوزی

. اين، قانون سرمايه است. داران می شوند
قانونی که سرشت آن توحش و شرارت و جنايت 

  . است

   ٨٧مرداد  ۴

  

 سرمايه و ترفند بازخريد کارگران شرکت واحد
شرکت واحد در طول سال ھای گذشته يکی از 

سرمايه و کانون ھای داغ کشمکش با صاحبان 
اين مدت ھر چند  در. دولت آن ھا بوده است

سنديکاليسم در تالش بود تا در نقش يک حصار 
مانع از تعميق طبقاتی مبارزات توده ھای 
کارگر و سازمانيابی ضدسرمايه داری کارگران 
شود، اما قدرت اشتعال نارضائی و موج خشم و 
عصيان طبقاتی کارگران اين حصار را کم و 

ير ضربات سخت خود قرار داد و بيش در ز
دولت سرمايه را با پاره ای مشکالت مواجه 

رانندگان شرکت واحد در درجه اول به . ساخت
دليل تھاجم نيروھای سرکوبگر دولت سرمايه 
داری و سپس به دليل موقعيت ضعيف صف 
آرائی جنبش کارگری ازجمله ناکارآمدی تشکل 
ی سنديکا چه برای بسيج کارگران و چه برا

مقابله با سرکوب موفق به تحقق خواست ھای 
با ھمه اين ھا، مبارزات کارگران . خود نشدند

کماکان ادامه دارد و اين امر در شرايط روز و 
در لحظاتی که فضای تقابل طبقه کارگر با 
سرمايه ھر روز از روز پيش انفجاری تر می 
. شود، دولت را به چاره انديشی واداشته است

عمال دولتی سرمايه بسيار خوب شرکت واحد و 
می دانند که رفرميسم سنديکاليستی فعال در 
عرصه مبارزات کارگران شرکت واحد قدرت 

تجربه . مھار جنبش کارگران را ندارد
ورشکستگی شوراھای اسالمی کار و خانه 
کارگر در مھار اعتراضات و خيزش ھای 
کارگری اين موضوع را حتی در قياس با 

. آن ھا روشن تر ساخته استگذشته ھم برای 
صاحبان سرمايه و دولت مصمم ھستند که به 
ھر شکل ممکن اين کانون داغ مبارزات 
کارگری را از حالت اشتعال فرواندازند و از 
اين طريق به جنبش کارگری ايران نيز کم و 

طرح بازخريد کارگران . بيش فشار وارد سازند

عالوه براين که در چھارچوب سياست 
سازی دولت انجام می گيرد جزء خصوصی 

اين . حساب شده ای از اين ترفند نيزھست
موضوعی است که رانندگان بايد آن را دقيق 

بازخريد سنوات کار . مورد توجه قرار دھند
آنچه کارگران در . مطلقاً عالج درد آن ھا نيست

اين گذر به دست می آورند در يک چشم به زدن 
يکاری، گرسنگی از دست رفته و آنچه می ماند ب
ھيچ بخشی از . و شکم خالی افراد خانواده است

طبقه کارگر ايران نبايد به اين نوع ترفندھا تن 
ايستادگی در سنگر مبارزه، صف آرايی . دھد

متحد سراسری و شورايی در مقابل نظام 
سرمايه داری، و تسويه حساب با رفرميسم 

تنھا راھی است که دريچه اميد به  سنديکاليستی
  .پيروزی را پيش روی کارگران باز می کند

  ٨٧مرداد  ۴

  

 ماهه دستمزد کارگران مخابرات روستاهای سقز ۴تعويق 
کارگر مخابرات روستائی سقز از  ۵٠بيشتر از 

ابتدای سال جاری تا امروز ھيچ ريالی دستمزد 
کارگران بارھا دست به . دريافت نکرده اند

گی و بی اعتراض زده و با تأکيد بر فقر و گرسن
نانی افراد خانواده خويش خواستار پرداخت 

عمال دولتی سرمايه در پاسخ . دستمزدھا شده اند

اعتراضات کارگران اعالم کرده اند که دليل 
تأخير در پرداخت حقوق ھا عدم حصول 
مطالبات شرکت مخابرات از مشتريان خود 
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در قانون اساسی سرمايه به طور کلی و !! است
داری ايران به طور اخص  در قانون سرمايه

برای تشديد و تعميق و مرگبار کردن استثمار 
. کارگران ھيچ مرزی در ھيچ کجا وجود ندارد

اما ھرنوع تغييری حتی عطسه ھر صاحب 

سرمايه و دولتمرد سرمايه داری باالترين دليل 
برای اجتناب از پرداخت سنار و سی شاھی 

برای اين که ريالی . دستمزد کارگران است
حقوق به کارگر پرداخت شود بايد ھمه جھان بر 

وفق مراد سرمايه و بازار سودآوری سرمايه 
  .ھای او باشد

  ٨٧مرداد  ۴

  

 قطع بن های غيرنقدی کارگران تهران
کارگران واحدھای توليدی شھر تھران مدت 
ھاست که بن غيرنقدی خود را دريافت نمی 

بن ھای غيرنقدی بخشی از دستمزد ناچيز . کنند
رگران است و قطع آن عمالً به معنی کاھش کا

صاحبان سرمايه و . ھمين دستمزد ناچيز است
دولت سرمايه داری برای کاستن از ھمان بھای 
شبه رايگان نيروی کار کارگران، دنيايی ترفند 

دستمزد را به صد تکه تقسيم . و توطئه می چينند
: می کنند و برای ھر تکه اسمی می گذارند 

بن کارگری، اضافه کاری، حق  پاداش، عيدی،
سنوات، حق اضافه توليد، حق اياب و ذھاب، 
کمک ھزينه مسکن، کمک ھزينه خواروبار، 
آکورد، رکورد و نام ھای فراوان ديگر ھمه و 
ھمه در ھمين راستا رديف می شوند، به مصداق 

آفتابه لگن ھفت دست، « ضرب المثل معروف 
ولت آن سرمايه داران و د. »شام وناھار ھيچی

آنان در پشت . ھا بی جھت اين کار را نمی کنند
اين ترفند نيات بسيارکثيف و بشرستيزانه ای 

دستمزد را تکه تکه می کنند تا اوالً چنين . دارند
وانمود کنند که گويا دارند به کارگران مبالغی 

ً به !! اضافه بر دستمزد پرداخت می کنند ثانيا
يک يا  محض اين که فرصت را مناسب ببينند

چند بخش آن را به نفع افزايش سودھايشان 
مصادره می کنند و از پرداخت آن سر باز می 
زنند و چنين می نمايند که گويا دستمزدھا را 

نظام سرمايه داری در وھله !! پرداخت کرده اند
اول با عوام فريبی و دغلکاری چنين وانمود می 
کند که گويا بھای کار کارگران را پرداخت می 

اين اولين عوام فريبی جنايتکارانه سرمايه . ندک
است، زيرا سرمايه داران فقط بھای بازتوليد 
نيروی کار کارگران را می پردازند و اين 
درصد بسيار ناچيزی از دنيای کاری است که 

سرمايه دار . کارگران برای آن ھا انجام داده اند
در وھله دوم ھمين بھای نازل و اندک نيروی 

قه شقه می کند و ھر آن به محض کار را ش
يافتن فرصت و ديدن موقعيت ضعيف جنبش 
کارگران بخشی از آن را پرداخت نمی کند، 
وضعی که اکنون به گونه بسيار وخيمی دامنگير 

  . ھمه ما کارگران ايران شده است

  ٨٧مرداد  ۴

  
  

 اخراج کارگران وزارت خارجه به خاطر مطالبه دستمزد
ی اسالمی تصميم وزارت امورخارجه جمھور

گرفته است که اعتراض کارگران به تعويق 
کارگران . دستمزدھا را با اخراج آنان پاسخ گويد

مدت ھاست که حقوق ماھانه خود را دريافت 
آنان اعتراض کرده اند و خواستار . نکرده اند

عمال دولتی سرمايه . دستمزدھای خويش ھستند
اعالم کرده اند که معترضان را با اخراج 

کارگران مورد تھديد !! جازات خواھند کردم
سال است که در بخش تأسيسات  ١٠اخراج 

 ١٠. ساختمان اين وزارت خانه کار می کنند
سال است که در اينجا جان کنده اند و استثمار 

بيکار شدن آنان به معنای پرتاب شدن . شده اند
. يکراست به برھوت بيکاری و گرسنگی است

شدن به جھنم بيکاری جرم آن ھا برای پرتاب 

وفقر ومرگ اعتراض به تعويق دستمزدھايشان 
  . است

  ٨٧مرداد  ۴

  

 

 نگاهی به گفتگوی کارگران الستيک البرز
رز  تيک الب ارگران الس ابق(ک اير س ان ت وی ) کي رکت در يک گفتگ ضمن ش

به تشريح وضعيت روز و » آژانس خبر ايران« کوتاه مطبوعاتی با خبرنگار 
اين گفتگو با وجود کوتاھی، بسيار با اھميت . رداخته اندمبارزات جاری خود پ

ه ای . است د نکت يم و سپس چن ل می کن زعين مصاحبه را نق ما پيش از ھرچي
ورکلی  ه ط ان و ب ود آن ا خ د، ب ده ان ان ران ر زب ارگران ب ه ک ورد آنچ درم

ذاريم ان می گ ه درمي ارگر در سراسر جامع ران ک ه . ھمزنجي تن مصاحبه ب م
  :شرح زير است 

نتيجه اعتصاباتی كه قبال داشتيد چگونه بود و در حال حاضر می خواھيد چه  
  كار كنيد؟

 .مان زدند مثل حيوان به جانمان افتادند و كتك ؟نمی دانم چه اندازه خبر داريد 
 .بھانه شان اين بود كه اگر مسالمت آميز می گفتيد موضوع را حل می كرديم

مگر  .لمت آميز موضوع را مطرح كرديمما بارھا مسا .اما دروغ می گفتند
 .ھايمان گوش نكردند اما به حرف .ھا بريزيم ديوانه ھستيم كه الكی به خيابان

جوش به جانمان  وقتی ھم كه اعتراض كرديم با باتوم و گاز اشك آور و آب
  .افتادند

  آيا به نظر شما اين تحصن ھا نتيجه ای ھم دارد؟ 

ھر باليی كه می خواھند سر كارگر می  اينھا يك مشت دروغگو ھستند و
اما مطمئن ھستيم كه با ادامه  .نمی دانيم اين تحصن چه نتيجه ای دارد .آورند

حداقل به زندان برويم  .دارشدن اين تحصن ھا ممكن است دستگير مان كنند
بود و  .شش ماه است حقوق نگرفته ايم. شرمنده زن و بچه مان نمی شويم

  !!ه ھايمان فرقی نداردنبودمان برای خانواد

  قصد داريد چه اقداماتی انجام دھيد؟ ،با توجه به توضيحاتی كه داديد 

نفر را به عنوان نماينده معرفی كردند كه به استانداری بروند و  ١٢كارگران 
  .اگر حقمان را دادند كه ھيچ اما اگر ندادند منتظر بعدش باشند .صحبت كنند

ا می توانيد از از طريق نمايندگان از استانداری يعنی به نظر شما حق تان ر 
  مطالبه كنيد؟

 ريفقط حق را با مبارزه و اتحاد و ھمدست شدن با سا !زينه دوست عز
ھا صحبت می  وقتی ما با اين! گرفت نه با مذاكره كردن توانی کارخانجات م

ه جای كنيم و می گوييم حقمان را بدھيد فكر می كنند داريم گدايی می كنيم و ب



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(ر ک  )ه 

 
١٣ 

  ١٣٨٧ مرداد ١١جمعه     ١۴سال اول ـ شمارٔه 

بايد  ما .مان ھر باليی كه بخواھند به سرمان می آورند دادن حق و حقوق
 )پايان گفتگو(  .نشان دھيم كه حق را از حلقومشان بيرون می كشيم

جواب کارگران به چھار سؤال باال حاوی نکاتی مھم در مورد وضعيت روز 
الزامات  جنبش کارگری ايران و نشان دھنده شناخت درست آنان از پاره ای

پاسخ به اين سؤال ھا . واقعی بالندگی و اعمال قدرت مؤثر اين جنبش است
بيش از ھر چيز و مھم تر از ھمه چيز بر ضرورت گذار از شکل مبارزه 
و  کنونی کارگران الستيک البرز، گسترش اين مبارزه به سطح سراسری

تان نکته نخست در سخن دوس. چگونگی سازمانيابی آن انگشت می گذارد
نمی دانيم اين تحصن ھا چه « ھمزنجير ما در الستيک البرز اين است که 

اما مطمئن ھستيم که با ادامه دارشدن اين تحصن ھا ممکن . نتيجه ای دارند
حداقل به زندان برويم شرمنده زن وبچه مان نمی . است دستگيرمان کنند

. ان استاين نکته بيان يک واقعيت دردناک زندگی کارگران اير. »شويم
و . کارگران زندان جمھوری اسالمی را به زندگی کنونی شان ترجيح می دھند

به راستی نيز زندان سراسری سرمايه داری ايران بمراتب از زندان، حتی 
زندان رژيمی چون جمھوری اسالمی به مراتب وحشتناک تر و ضدانسانی تر 

ه آمادگی درعين حال، اين گونه سخن گفتن از زندان نشان دھند. است
کارگران جان به لب رسيده برای پرداخت ھزينه ھای سنگينی چون زندان در 

اما نکته نخست مورد نظر ما . مبارزه با سرمايه داری و دولت مدافع آن است
آن نکته، اشاره به اين واقعيت . دراين سخن کارگران ھيچ يک از اين ھا نيست

ه ھای درمعرض تعطيل است که حداقل درمورد مبارزات کارگران کارخان
ادامه تحصن ھا و اعتصابات به شيوه موجود روزنه اميد چندانی به پيروزی 

تاکيد می کنيم که اين نکته فقط در مورد . در پيش روی کارگران باز نمی کند
واحد صنعتی  ١٧٠کارگران بيش از . کارگران الستيک البرز صدق نمی کند

شمار کارگرانی که در . را دارندمتوسط و بزرگ جامعه نيز عين ھمين وضع 
اين مراکز کار و توليد به کار مشغولند يا مشغول بوده اند سر به ده ھا ھزار 

سالحی برای اعمال . اعتصاب ھيچ تقدس فی نفسه ای ندارد. نفر می زند
اھميت و ارزش ھر . قدرت عليه سرمايه داران و نظام سرمايه داری است

واقعی قدرت طبقاتی کارگران را در مقابل  اعتصاب تا جايی است که به طور
صاحبان سرمايه و دولت و نظام آن ھا به ميدان کشد و اراده و خواست و 

اگر اعتصاب فاقد اين کارايی باشد بايد . انتظار آنان را بر سرمايه تحميل کند
به راھکارھای ديگر انديشيد، ضرورت بسيار حاد و مبرمی که امروز فشار 

وسيعی از جنبش کارگری ايران وارد ساخته است و خود را بر بخش 
. ھمزنجيران ما در الستيک البرز نيز در مصاحبه خود بر آن تأکيد کرده اند

آنان خود در طول دوسال با گوشت و پوست واقعيت اين امر يعنی عدم کفايت 
تجربه . و ناکارايی اعتصاب در شکل رايج کنونی آن را لمس کرده اند

و خيزش ھای بزرگ کارگران نيشکر ھفته تپه، لوله سازی  مبارزات گسترده
خوزستان، ايران برک رشت، صنايخ مخابراتی راه دور، المپ الوند، کوره 
پزخانه ھای اروميه، ده ھا واحد صنعتی بزرگ در قزوين، نساجی ھا، ايران 
صدرای بوشھر، نفت و گاز عسلويه، کارخانجات قند و شکر و فراوان مراکز 

وليد ديگر ھمه و ھمه با صدای رسا فرياد می زنند که بايد از اعتصاب کار و ت
در مورد چگونگی اين فراتر رفتن . به شکل متعارف تا کنونی اش فراتر رفت
بايد تصرف کارخانه و تبديل اين اقدام . ما در ھمين سايت بارھا بحث کرده ايم

ت خشک و خالی به سنگر پيکار در مقابل سرمايه داری را جايگزين اعتصابا
به نظر ما افت نقش اعتصاب مشکلی است که . و فاقد قدرت تأثيرگذاری کرد

جای اين بحث . امروز کل جنبش بين المللی طبقه کارگر نيز با آن مواجه است
در اين جا نيست و ما نيز گفتگوی آن را به جای ديگری موکول می کنيم و به 

  . مصاحبه کارگران الستيک البرز بازمی گرديم

دومين نکته بسيار مھم و حياتی که کارگران بر روی آن متمرکز شده اند 
ھمزنجيران کارگر . ضرورت متحد و متشکل شدن در مقياس سراسری است

ما در پاسخ اين که چاره کار چيست، بسيار صريح و شفاف تأکيد می کنند که 
« ين کند تنھا چيزی که می تواند پيروزی اين يا آن بخش از کارگران را تضم

درک اين نياز در . است» مبارزه واتحاد و ھمدست شدن با ساير کارخانجات

عمق جنبش کارگری ايران و توسط مبارزان کارگر از اھميت بسيار بااليی 
کارگران الستيک البرز بر خالف خيلی از به اصطالح . برخوردار است

شوند تا فعاالن کارگری نمی گويند که فقط کارگران ھرکارخانه متشکل 
برعکس، آنان می گويند . مطالبات خود را از کارفرمای خويش دريافت کنند

ھرگام پيروزی کارگران در ھر جا نيازمند اتحاد و ھمدلی و سازمانيابی متحد 
آن ھا اين سخن را به صورت مشخص با . و سراسری کل کارگران است

دشان را درد روز خو. توجه به معضل دامنگير خويش بر زبان می رانند
ً درد ھمه توده ھای کارگر است ھمه جا کارگران به . فرياد می کنند که دقيقا

صورت پراکنده و در محدوده کارخانه و مرکز کار خويش درگير مبارزه 
پيروزی مبارزات . ھستند و در اکثر جاھا ھم اين مبارزات به ثمر نمی نشيند

مامی کارگران در تمامی کارگران ھر کدام از اين واحدھا به اتحاد سراسری ت
به بيان ديگر دوران نتيجه گيری از . مراکز کار و توليد گره خورده است

. جنبش ھای متفرق و پراکنده کارخانه ای ھم به طور واقعی به سر آمده است
اکنون ديگر حتی تحميل نازل ترين مطالبات بر سرمايه داران مستلزم 

که  باالتر ديديم. رخانه استفراتررفتن از حصار مبارزات اين يا آن کا
کارگران می گويند در گزينش راھکار مبارزه بايد از اعتصاب فراتر برويم، 
ً مبارزه را از  و اکنون به دنبال آن می بينيم که آن ھا می گويند بايد حتما
چھارديواری کارخانه ھا فراتر ببريم و آن را در وسعت جامعه و اتحاد 

  .ه طبقه سرمايه دار و دولت آن دنبال کنيممتشکل سراسری طبقه خود علي

نکته سوم که درواقع پيش شرط دو نکته ديگر است، تأکيد کارگران بر اين 
با سرمايه » مذاکره کردن«  نماينده و را با انتخاب» حق« واقعيت است که 

سرمايه داران » حلقوم«حق را بايد از . داران و دولت آن ھا نمی توان گرفت
بديھی است که از نظر کارگران انتخاب نماينده و مذاکره اصال . کشيدبيرون 

منتفی نيست، بلکه کارگران به اين ترتيب می خواھند بی خاصيت بودن نوع 
خاصی از سازمانيابی مبارزات کارگران يعنی سازمانيابی سنديکاليستی را 

. رنبرده اندالبته کارگران مصاحبه کننده لفظ سنديکاليسم را به کا. نشان دھند
آنان در پاسخ سؤال خبرنگار می گويند که . اما بحث اصال بر سر الفاظ نيست

انتخاب نماينده برای مذاکره حالل ھيچ مشکلی نيست، بلکه اتحاد ھمه توده 
ھای کارگر در ھمه مراکز کار و توليد و شرکت و دخالت آن ھا در تعيين 

تعيين چند نماينده، نصب . دسرنوشت مبارزه است که می تواند چاره درد باش
بوروکراتيک آن ھا به عنوان قائم مقام قدرت توده ھای کارگر، اعطای اختيار 
تام به آن ھا برای تعيين سرنوشت مبارزات توده کارگران درپشت ميز مذاکره 
با کارفرمايان و دولت، وخط بطالن کشيدن کامل بر نقش دخالتگر و تعيين 

در مبارزه عليه !) » مش رجب ھای ناآگاه«ن اي( کننده توده ھای کارگر 
اگرچه کارگران کلمه . سرمايه سنت جنبش اتحاديه ای و تشکل سنديکايی است

را نيز به کار نبرده اند، اما مضمون سخن آن ھا اين است » شورای کارگری«
که کارگران بايد در تدارک حضور گسترده و يکپارچه کل توده ھای کارگر 

واين ھيچ معنايی ندارد جز . ه سرمايه داری باشنددر سنگر پيکارعلي
سازمانيابی مبارزه به صورت شورايی و دخالت دادن تک تک کارگران در 

و عزل نمايندگان ھرزمان که کارگران  تصميم گيری و اجرای تصميم ھا
  .اراده کنند

يک بار ديگر تأکيد می کنيم که مصاحبه کارگران الستيک البرز حاوی نکات 
در شرايط روز جنبش کارگری ايران در بسياری از . مھمی است بسيار

زيرا . کارخانه ھا بايد از اعتصاب، تحصن و اجتماعات اعتراضی فراتر رفت
بايد به صورت . صرف اين کارھا سالح کارآمد اعمال قدرت کارگران نيستند

زيرا صرف تشکل کارگران در اين يا آن مرکز کار و . سراسری متشکل شد
زيرا سنديکا دقيقا . بايد شورای کارگری ايجاد کرد. راه به جايی نمی برد توليد

به دليل ساختار و مکانيسم رابطه اش با توده کارگران پاسخگوی الزامات 
بنابراين، بديل کارگران . مضمون ضدسرمايه داری مبارزه کارگران نيست

انه ھای برای مبارزه با سرمايه داری در شرايط کنونی به ويژه در کارخ
درمعرض تعطيل عبارت از تشکيل شوراھای کارگری، تصرف کارخانه ھا 
و، مھم تر از اين ھا، تالش برای ايجاد سازمان سراسری و ضدسرمايه داری 
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تنھا از اين . طبقه کارگر ايران از دل پيوند تمام شوراھای کارگری است
 بارزهطريق است که می توان مبارزات درون کارخانه ای را به سطح م

طبقه کارگر عليه سرمايه داران و کل نظام  سياسی متحد توده ھای وسيع
   .سرمايه داری ارتقا داد

 

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

 ١٣٨٧مرداد  ۴
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 ای طبقه کارگر ايران ر مطالبات پايهمنشو

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

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 . شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروزی نيست که . تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

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

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

، 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
زم مقاومت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی که خود شرط ال - از آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن

  . 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 . اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران . معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

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

ه د به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت جامعلحظه لحظه زندگی خو
ضر را برمبنای آن ر حارا من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشو

  . تدوين کرده ايم

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

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . دھزار تومان در ماه برخوردار باشن 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. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .غاء بايد گرددھر نوع قرارداد استخدام موقت ال - 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. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شوداز ساختمان  -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . 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
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .ايد به طور کامل الغاء گرددسال ب ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

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

  .اری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه د -١۵
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١/٢/١٣٨٧  
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سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

طور روزمرهه ب) نمنطقه تهرا(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  در صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می. کنيد
 .ھمين قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


