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 :اين شماره در

 ٢ص !را بکشيم  به جای خودکشی سرمايهـ
  ٣ص »پابدانا« کارگر در معدن  ٢قتل  ـ
  ٣ص کاھش دستمزد کارگران به بھانه قطع برق ـ
 ٣ص ارصندوق نسوز کاوه و شيادی جديد سرمايه د ـ
  ۴ص »آذرکاج« خطر بيکاری کارگران  ـ
  ۴ص ھزاران کارگر دوزنده در بنگالدش به کارخانه ھا حمله کردند ـ
 ۴ص کارگران الستيک البرز ھچنان می رزمند ـ
 ۵ص کارگر در کارخانه ساسان ۵٠٠بيکارسازی  ـ
 ۵ص کارگران ايران برک رشت و دستمزدھای معوقه ـ
 ۵ص ردستانسرنوشت مبارزات کارگران نساجی ک ـ
 ۶ص اجتماع اعتراضی کارگران نساجی زربافت کردستان ـ
  ۶ص غالمرضا غالمحسينی ھمچنان در زندان است ـ
 ۶ص کارگران فرنخ قزوين درآستانه بيکاری مادام العمر ـ
 ۶ص تجمع اعتراضی کارگران نساجی يزد ـ
برای گرفتن حقوق معوقه » کانی ساز جم«گزارشی از حرکت کارگران  ـ

 ٧ص خود
 ٧ص امه بيکاری و بالتکليفی کارگران المپ الونداد ـ
 ٨ص جنبش معلمان عليه قراردادھای موقت کار ـ
  ٨ص مبارزه پرستاران عليه قراردادھای موقت کار ـ

  ٩ص کارگران لوله سازی خوزستان و ضرورت تصرف کارخانهـ
  ١٠ص گروگان سرمايه دار، کارگران مھاجر درعربستان سعودی ـ
  ١٠ص داران برای توجيه بيکاری کارگرانوارونه نمايی سرمايه  ـ
 ١١ص قطع کامل بيمه بيکاری کارگران نساجی فومنات ـ
 ١١ص »مھلران« ماھه حقوق کارگران  ٧تعويق  ـ
 ١١ص ادامه تعطيلی کارخانه آوانگان ـ
 ١٢ص کارگران فوالد اسفراين و شرايط سخت کار ـ
 ١٢ص کارگر زير آوار سرمايه ١١کشته و مجروح شدن  ـ
 ١٢ص برای چھار فعال کارگریشالق و زندان  ـ
 ١٣ص ھزار بيکار در کانادا فقط در ماه ژوئيه۵۵ ـ
 ١٣ص »سداد ماشين« کارگر از  ٦٠اخراج  ـ
 ١٣ص اعتراض بازنشستگان به سطح نازل حقوق ھا ـ
 ١۴ص »يارانه نقدی« ھجوم به معيشت کارگران زيرنام  ـ
 ١۴ص اعتصاب کارگران سد شھريار در ميانه ـ
 ١۴ص ردستان ادامه دارداعتراض کارگران نساجی ک ـ
  ١۵ص ادامه اعتصاب در لوفت ھانزا ـ
 ١۵ص کارگران الستيک البرز و ادامه مبارزه ـ
 ١۶ص تشديد مبارزات کارگران نازنخ و فرنخ قزوين ـ
  ١۶ص ادامه سرگردانی کارگران اخراجی غرب بافت سنندج ـ
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 !را بکشيم  به جای خودکشی سرمايه
ماجرا به زندگی . ست که به بيان درآيدآنچه رخ داده بسی ھولناک تر از آن ا

فاجعه بار کارگران صنايع مخابراتی راه دور مربوط می شود که به نوبه خود 
نمونه گويايی از وضعيت بسيار رقت بار ھمه توده ھای طبقه کارگر ايران 

ماه تمام ھيچ دستمزدی دريافت نکرده  ۵کارگری که » علی کيامرثی«. است
دھکاری و گرسنگی زن و و فرزند و در شرايطی که است زير فشار فقر و ب

ھمه درھای اميد به زندگی را بر روی خود بسته می ديد دست به خودکشی 
او ھنگام کار، به دور از چشم ھمزنجيران خويش، به سرعت از پلکان . زد

  . منبع آب کارخانه باال رفت و از باالترين نقطه آن خود را حلق آويز کرد

ر کارخانه صنايع مخابراتی راه دور در استان فارس کارگ ١٢٠٠تمام 
ھمه آنان حدود نيم سال است . وضعيت وخيم و دردناک علی کيامرثی را دارند

و به وحشيانه ترين  که مرتب برای سرمايه دار صاحب کارخانه کار کرده
اين وضع . شکل استثمار شده اند، اما در قبال اين کار ھيچ مزدی نگرفته اند

صدھا ھزار و شايد ميليون ھا . ص کارگران اين کارخانه ھم نيستاصال خا
کيامرثی و کيامرثی . کارگر در جامعه ما با اين معضل دست به گريبان ھستند

. ھا ده ھا سال برای سرمايه کار کرده اند و توسط سرمايه استثمار شده اند
ن تحميل کرده آنچه امروز نظام سرمايه داری بر اينان و افراد خانواده ھای آنا

بدون شک از نوع فجيع ترين جناياتی است که جامعه طبقاتی در طول تاريخ 
  . بر بشريت اعمال کرده است

سئوال اساسی اين است که در برابر اين جنايت چه بايد کرد؟ حجم سرمايه ای 
که طبقه سرمايه دار ايران و عمال دولتی و عمله و اکره نظام سرمايه داری 

ار مرگبار ما کارگران، به يمن نيروی کار شبه رايگان ما، با از طريق استثم
کل . ماه ھا کار بدون دستمزد ما، بر روی ھم انباشته اند سر به فلک می زند

. اين سرمايه ھا را کيامرثی ھا و ھمزنجيران و ھمسرنوشتان ما توليد کرده اند
ا و کھکشان عالوه بر سرمايه ھا، ھمه برج و باروھا، ويالھا، آسمانخراش ھ

عظيم امکانات رفاھی که در اختيار سرمايه داران است ھمه حاصل کار ما 
اين ھمان داستانی است که کارگران خود به زبان عاميانه آن . کارگران است

اين وضع تا کی  !کارکردن خر، خوردن يابو : را اين گونه بيان می کنند 
بقه ما جھان سرمايه ھا را قرار است ادامه پيدا کند؟ تا کی بايد توده ھای ط

ماه يک لایر ھم بابت بھای نيروی کارشان دريافت  ۵ماه  ۵خلق کنند و خود 
نکنند؟ تا کی بايد کوھساران عظيم سرمايه ھا را ما توليد کنيم و خود زير 
 فشار گرسنگی و برھنگی و آوارگی فرزندانمان دست به خودکشی بزنيم؟

بسياری از . اعتراض و مبارزه می کنيمبسياری از ما در ھر کجا که ھستيم 
ھمزنجيران . ما بارھا اعتصاب کرده و چرخ کار و توليد را متوقف ساخته ايم

ما در نيشکرھفت تپه روزھای پی درپی به راھبندان جاده ھای مھم تجاری و 
ھمسرنوشتان ما در الستيک البرز بارھا ھمين کار . حمل و نقل روی آوردند

زيادی از توده ھای طبقه ما با تحمل دنيايی گرفتاری از بخش ھای . را کردند
شھرھای دور راھی تھران می شوند تا خشم و قھر و اعتراض خود را در 

ما ھمه اين کارھا را انجام . مقابل نھادھای دولتی سرمايه به نمايش بگذارند
وضع ما ھر روز از . اما به طورواقعی ھيچ نتيجه ای نگرفته ايم. داده ايم
شمار بيکاران طبقه ما با سرعتی ھولناک در حال . پيش بدتر شده است روز

کارخانه ھا پشت سرھم تعطيل می شوند و ما را فوج فوج به . افزايش است
ھمزمان، . کوير خشک بيکاری و گرسنگی و فقروفالکت پرتاب می کنند

ی درمقابل اين دنيای فقر وبندگی دنيای ثروت آفريده شده توسط خود مان را م
آيا . بينيم که روز به روز و حتی لحظه به لحظه عظيم تروعظيم تر می شود

در باره اين وضعيت و سرانجام آن و اين  که ھمه ما به راستی وقت آن نرسيده
که چه کنيم و چگونه می خواھيم زنده بمانيم و برای زنده ماندن چه راھی را 

ما برای اين کار ديرھم بايد انتخاب کنيم به صورت جدی فکر کنيم ؟ به نظر 
به نظر می رسد که . شده است و بايد با شتاب ھر چه بيشتر دست به کار شويم

يا دست کم حس کرده ايم که شکل تا کنونی اعتراضات  بسياری از ما پی برده
جدا جدا و صدتا صدتا يا حتی ھزارتا . و مبارزاتمان چاره ساز نبوده است
خانه ھر چه ھم که فرياد سر دھيم، ھر چه ھزارتا در اين کارخانه و آن کار

اعتصاب کنيم و ھر چه راه اين و آن نھاد دولتی را پيش گيريم کاری از پيش 
اکنون ديگر در بسياری موارد اعتصاب صرف ھيچ گرھی از . نمی بريم
اگر قرار است از اين وضعيت خارج شويم، اگر . را باز نمی کند معضل ما

ندگی کنيم، اگر قرار است کودکانمان زير فشار قرار است زنده بمانيم و ز
گرسنگی در برابر ديدگانمان تسليم مرگ نشوند، اگر بناست زنان طبقه مان 
برای نان خالی فرزندانشان مجبور به تن فروشی نشوند، اگر بناست ھر روز 
چندين کيامرثی ديگر دست به خودکشی نزنند، بايد راه ھای جديدی برای 

ما بارھا نظر خود را درباره اين راه ھای جديد . خاب کنيممبارزه خويش انت
  :اعالم کرده ايم و در اينجا نيز رئوس کلی آن را يک بار ديگر بيان می کنيم 

قدرت پيکار خود را که در . به صورت شورايی و سراسری متشکل شويم. ١
حال حاضر متفرق و پراکنده است در يک سازمان سراسری ضد سرمايه 

  . د و متمرکز سازيمداری متح

را نقطه عزيمت تالش برای " منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران. "٢
تحميل ھمه بندھای اين . خود سازيم یسازمانيابی و اتحاد سراسری شوراي

منشور بر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری را دستور کار مبارزه متحد 
  .و سازمانيافته طبقاتی خود قرار دھيم

از صرف اعتصاب و تجمع واعتراض درمقابل نھادھای دولتی فراتر . ٣
جنبش سراسری . کارخانه ھای درمعرض تعطيل را تصرف کنيم. برويم

ما تنھا در صورتی می توانيم خواسته . سازمان دھيم تصرف کارخانه ھا را
ھای خود را بر نظام سرمايه داری تحميل کنيم که قادر به اعمال قدرت تعيين 

اعتصاب در کارخانه ھای درحال تعطيل . نده و سرنوشت ساز باشيمکن
بايد به طور سراسری کارخانه ھا را . راھکار مناسب اعمال قدرت ما نيست

به تصرف خود در آوريم و برنامه ريزی کار و توليد را توسط شوراھای خود 
  .به دست گيريم

کار و توليد، از آب  اگر چنين کنيم، اگر ھمه ما کارگران در مراکز مختلف. ۴
و برق و نفت و گاز و حمل و نقل گرفته تا مدارس و بيمارستان ھا 
وخودروسازی ھا و انبوه کارخانه ھای درحال تعطيل دست به دست ھم دھيم، 
اگر شورايی و ضد سرمايه داری متشکل شويم، يقين داشته باشيد که کوه 

ت سر راه اداره کارخانه ما ھمه مشکال. قدرت سرمايه را از جای خواھيم کند
ھا را از پيش پای خود بر خواھيم داشت و به سوی پيروزی پيش خواھيم 

  .رفت

اگر سراسری و شورايی و ضد سرمايه داری سازمان يابيم، اگر تصرف . ۵
کارخانه ھا را دستور کار جنبش خود سازيم، راه واقعی مبارزه طبقاتی را 

تر، متحدتر، متشکل تر و با افق تر در آن صورت، آگاھانه . پيدا کرده ايم
عليه سرمايه خواھيم جنگيد و در ادامه اين جنگ بنياد بردگی مزدی را درھم 

ريشه استثمار و فقر و بی حقوقی و ستم و ھمه سيه روزی ھا . خواھيم کوبيد
را خواھيم کند و جامعه ای سرشار از رفاه و برابری و آزادی بر پا خواھيم 

  .داشت

  !ه سرمايه متشکل شويم کارگران علي

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ٨٧ مرداد ٢٣
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 »پابدانا« کارگر در معدن  ٢قتل 
اين . معدن پابدانا در استان کرمان قرار دارد

. کارگر را استثمار می کند ۴٠٠٠معدن بيش از 
شرايط کار کارگران بيش از حد سخت و مرگ 

کارگر در اينجا مانند ھمه  جان. آفرين است
. معادن و مراکز ديگر کار پشيزی ارزش ندارد

آن قدر بی ارزش است که حتی کشته شدن 
. کارگران را اصالً قابل گزارشی نمی دانند

معدن از امکانات ايمنی برخوردار نيست و 
کارگران وسيله ای برای محافظت از سوانح 

ته، در از اين گذش. مرگبار با خود ھمراه ندارند
فاصله نزديک معدن ھيچ مرکز پزشکی وجود 
ندارد و گاه برای انتقال کارگران مصدوم به 

طی ) تا شھر زرند(کيلومتر  ۶۵بايد  درمانگاه
از اين رو، کارگران که ھميشه در . شود

معرض آسيب ديدگی ھای مھلک ھستند شانس 
چندانی برای رسيدن به بيمارستان و نجات از 

ارگری که اخيراً بر اثر دو ک. ندارند مرگ
انفجار گاز متان جان باختند نيز در زمره کسانی 
بودند که ھيچ تالشی از سوی عمال سرمايه 
برای انتقال سريع آن ھا به بيمارستان صورت 

 ۴٣۵اين دو کارگر در کارگاه شماره . نگرفت
معدن کار می کردند که اسير حادثه انفجار گاز 

به بيمارستان جان متان شدند و پيش از انتقال 

کارگر سومی که در ھمين کارگاه . باختند
مشغول کار بود به شدت آسيب ديده و حال او 

سرمايه داران صاحب . وخيم گزارش شده است
معدن و عمال آن ھا تالش کرده اند تا خبر قتل 
اين دو کارگر اصالً به بيرون درز نکند، به 
 طوری که حتی مسئوالن تامين اجتماعی و خانه
کارگر کرمان درمورد اين حادثه اظھار بی 

يادآوری می کنيم که چند سال . اطالعی کرده اند
پيش نيز در کارگاه ديگری در ھمين منطقه 

کارگر در اثر انفجار ھمين گاز  ١١) باب نيزو(
در آن زمان، . متان جان خود را از دست دادند

يکی از عوامل قتل کارگران خراب بودن 
اکنون نيز به احتمال . ارش شددستگاه تھويه گز

کارگر و  ٢بسيار زياد عدم تھويه باعث مرگ 
رئيس . مصدوميت يک کارگر ديگر شده است

معدن گفته است براساس برگه کنترل کار که 
کارگران جان باخته آن را امضا کرده اند يک 
. ساعت قبل از حادثه درجه گاز صفر بوده است

ابل ذکر در اين گفته رئيس معدن دو نکته ق
اول آن که صاحب معدن اکنون و . وجود دارد

با  پس از کشتن شمار زيادی از کارگران بسيار
تجربه شده و حتما به توصيه نھادھای دولتی 
پيش از شروع کار معدنچيان درمورد 

صفربودن درجه گاز از آنان امضا می گيرد تا 
بعدھا و درصورت شکايت احتمالی خانواده 

د برای تبرئه خود اين ھای کارگران بتوان
که البته چنان  –امضاھا را در دادگاه احتمالی 

کارگر جان باخته قبلی ديديم  ١١که درمورد 
چيزی جز يک امر صوری و تشريفاتی نخواھد 

نکته دوم نيز اين است که صفر . ارائه دھد - بود 
بودن درجه گاز متان پيش از حادثه و درآغاز 

مھم . فرما نيستکار اصال دليلی بر تبرئه کار
اين است که ھنگام کار که در اثر استخراج 
ذغال، گاز توليد می شود و انتشار می يابد 

و يکی از راه ھای اين . درجه گاز صفر باشد
کار نيز نصب دستگاه ھای تھويه سالم و بسيار 
قوی است به طوری که درجه گاز ھميشه صفر 

 بنابراين، کامال روشن است. يا حدود صفر باشد
که عامل قتل کارگران جان باخته کارفرمای 
معدن است که برای اندوختن سود بيشتر از 
نصب دستگاه ھای تھويه سالم و قوی خودداری 

  .کرده است

  ٨٧ مرداد ٢٣

  

 کاهش دستمزد کارگران به بهانه قطع برق
سرمايه داران صاحب کارگاه ھای قرچک 

برق را بر  ورامين کل ھزينه ھای ناشی از قطع
. دستمزد و معيشت کارگران سرشکن کرده اند

کارگران می گويند که روزھا با قطع برق کار 
تعطيل می شود و ما مجبوريم تا آمدن مجدد 

سرمايه داران صاحب کارگاه . برق صبر کنيم
ھا ھمين قطع برق و افت توليد ناشی از آن را 
بھانه قرار داده اند و سطح دستمزدھای بسيار 

. ا بيش ازپيش کاھش داده اندنازل کارگران ر
در منطق صاحبان سرمايه ساعات طوالنی 
ممتدی که کارگران در سر کار منتظرمی مانند 
!! اصالً جزء ساعات کار آن ھا حساب نمی شود

و در قبال آن ھيچ دستمزدی به کارگر تعلق نمی 

سرمايه در سراسر جھان به زبان سود و !! گيرد
مرز حق توحش و کشتار و سالخی بی حدو
حتی در . وحقوق انسان ھا سخن می گويد

جاھايی که بيشترين عقب نشينی اضطراری را 
در مقابل تعرض جنبش کارگری متحمل شده 
است بازھم کل ساعات اياب و ذھاب کارگران 
را جزء زمان کار آنان محسوب نمی کند و ھيچ 

اين ھا،  با تمامی. ريالی در قبال آن نمی پردازد
سرمايه داری ايران رخ می دھد آنچه در جھنم 

داستان ديگری است و ابعاد جنايت و انسان 
کشی و توحش آن با ھيچ مقياسی قابل سنجش 

زمان کار روزانه کارگر متشکل از ھمه . نيست
ساعاتی است که نيروی کار او برای مصرف 

به کل اين مدت . در اختيار صاحب سرمايه است
. علق گيردبدون ھيچ قيد و شرط بايد دستمزد ت

اين که جريان برق قطع است يا وصل است، 
اين که ماشين ھا و دستگاه ھای توليد کار می 
کنند يا نمی کنند يا ھر سانحه و رخداد ديگر 
ھيچ ربطی به کارگران ندارد و قرار نيست 

قطع . کارگران تاوان اين حوادث را بپردازند
کاھش . برق امر سرمايه دار و دولت اوست

رگران به بھانه قطع برق ازجمله دستمزد کا
شنيع ترين و کثيف ترين جنايات صاحبان 

  . سرمايه عليه کارگران است

  ٨٧ مرداد ٢٣

 

 صندوق نسوز کاوه و شيادی جديد سرمايه دار
سرمايه دار کارخانه صندوق نسوز کاوه برای 
دستيابی به سودھای افسانه ای دست به جنايتی 

ن سرمايه و به ھمه صاحبا زده است که اگر چه
و يژه سرمايه داران ايرانی دست به ارتکاب 
نظاير آن می زنند اما بازھم به لحاظ ستمگری و 

او . شيادی ويژگی خاص خود را داراست
تصميم به سرمايه گذاری ھای بسيار انبوه و 

برای اين کار قصد دارد که . کالن گرفته است

او زمين . کارخانه را به محل ديگری منتقل کند
سرمايه گذاری  ھای کنونی کارخانه را به حوزه

برای تأسيس مستغالت تبديل کرده و سود بسيار 
سرشار حاصل از آن را به سرمايه ھای کنونی 

عالوه براين، مديرعامل . خود اضافه کرده است
کارخانه ازطريق نماينده کارگران و تحت 
عنوان سھيم کردن کارگران در اين سرمايه 

گران خواسته است که گذاری از کل کار

تا از اين !!! دستمزدھای خود را به او بدھند
طريق کسری سرمايه گذاری عظيم دلخواھش 

رقمی که سرمايه دار از . را برطرف کند
ميليون تومان  ١٠ھرکارگری خواسته است 

ظاھرا نماينده کارگران زير بار اين . است
. شيادی نرفته و با مديرعامل درگيرشده است

داعات طبقه سرمايه دار ايران برای فھرست اب
سالخی ھر چه بيرحمانه تر دستمزد کارگران 
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  ٨٧ مرداد ٢٣ .شود میبی پايان است و لحظه به لحظه کامل تر 
  

 »آذرکاج« خطر بيکاری کارگران 
کارخانه آذرکاج در استان اردبيل قرار دارد و 

کارخانه، که . کارگر را استثمار می کند ١٠٠
و روکش مبل توليد می کند،  تخته سه اليه

تاکنون از بازار رونق کافی و سود 
ھيچ مشکلی . بسيارسرشار برخوردار بوده است

در زمينه تھيه مواد اوليه و مصالح مورد نياز 

با اين ھمه، مالک کارخانه به . توليد نيز ندارد
کارگران اخطار کرده است که آنان به احتمال 

او . ھند شدزياد در آينده نزديک اخراج خوا
مدعی است که بھای مواد اوليه مورد مصرف 
کارخانه افزايش يافته و اين امر ميزان سود او 

سرمايه دار اضافه کرده . را کاھش می دھد

است که در صورت ادامه اين وضعيت ترجيح 
می دھد که کارخانه را تعطيل و کارگران را 

   .بيکار کند

 ٨٧ مرداد ٢٣

 

 

  ر بنگالدش به کارخانه ها حمله کردندهزاران کارگر دوزنده د

در مناطق ساوار و داکا ھزاران کارگر دوزنده 
در تعطيل آخر ھفته در شورشی جديد به 

روز جمه ھشتم اوت . اعتصاب دست زدند
ارخانه بيسواس که در دوکارگر شيفت شب ک

مورد  سر شيفت کاری به خواب رفته بودند
صار يک ان. قرار گرفتند" انصار" حمله افراد 

که طی  گروه دفاع غيرنظامی روستايی است که
سال ھای اخير در موارد متعدد و بيشمار 
. کارگران دوزنده را مورد حمله قرار داده است

اين گروه زير نظر نيروھای امنيتی وپليس قرار 
دارد و بسيار سازمان يافته و برنامه ريزی شده 

می توان گفت گروھی شبيه . عمل می کند
يا نيروھای لباس شخصی و  زب الهانصار ح

که مامور حمله به  موتور سوار در ايران ھستند
کارگران اعتصابی اند تا نظم سرمايه برای 
استثمار وحشيانه کارگران در بنگالدش دچار 

پرواضح است که سازمان دھی . خدشه نشود
برای سرکوب به اين دليل انجام می گيرد که 

  .ه ای می گيردمبارزه طبقاتی ھر روز اوج تاز

اخيرا نارضايتی از حضور نيروھای انصار در 
در فاصله ای کوتاه . کارخانه باال گرفته بود

کارگر زن کارخانه اخراج شده بودند  ٤٠٠
بدون آن که قبال به آن ھا اخطار داده باشند و يا 

شيفت . به آن ھا غرامتی پرداخت شده باشد
صبح از شروع کار سرباززد و اقدام به 

ھرات کرد و خواھان پرداخت دستمزدھای تظا
عقب مانده، تنبيه نيروھای انصار وتغيير 

  .مديريت کارخانه شد

روسای کارخانه به اين اعتراضات بی تفاوتی 
بين  ٩:٣٠نشان دادند تا اين که در ساعت 

تظاھرکنندگان و انصار که در محوطه کارخانه 

کارگران با . چادر زده بودند درگيری رخ داد
ھای نی، قطعات سنگ و آجر و چوبدستی چوب 

نيروھای انصار در . به چادر انصار حمله بردند
مقابل با اسلحه گرم پاسخ دادند و در نتيجه 
حداقل دو نفر از ناحيه زانو به شدت زخمی 

ساعت در کارخانه باقی  ٤کارگران حدود . شدند
طولی نکشيد که . ماندند و مقاومت کردند
دولت سرمايه سر  نيروھای پليس و سرباز

رسيدند و فضای جنگ آلود کارخانه را در 
سرمايه با استفاده از . کنترل خويش گرفتند

ارتش وسيع بيکاران و با سوء استفاده از 
گرسنگی و فقر و فالکت اين جمعيت، عقب 
مانده ترين و ناآگاه ترين آن ھا راعليه توده 
ھمزنجير خويش به خدمت می گيرد، حالتی که 

موقعيت ضعيف جنبش کارگری و بيانگر 
ناتوانی طبقه کارگر در سازمان دھی و بسط 

  آگاھی طبقاتی توده ھای خويش است

کارگر کارخانه ی  ٣٠٠صبح روز يکشنبه 
پلونيا با توجه به قول مديريت در پرداخت 
دستمزدھای معوقه جلوی کارخانه اجتماع 

. اما درھای کارخانه را بسته يافتند. کردند
رافروخته از اين امر به مصادره کارگران ب

کشمکش ھا شدت . اموال کارخانه اقدام کردند
بيش از ھزار کارگر کارخانه ھای . يافت

اطراف مسلح به چوبدستی و سنگ و ھر سالح 
آن ھا به طور . ديگر به کارگران پلونيا پيوستند

متفق و ھمدوش شمار زيادی از کارخانه ھای 
بزرگراه . دمنطقه را مورد حمله قرار دادن

تاتگال به مدت دو ساعت توسط کارگران بسته 
کارخانه و چھار مرکز خريد آماج حمله  ١٥. شد

شورش در . و خشم و قھر کارگران قرار گرفت

در سه کارخانه ديگر نيز . تمام روز ادامه يافت
کارگران با خواست افزايش دستمزد به اعتصاب 

صاحبان سرمايه و عمال دولت . پرداختند
. ايه داری دامنه سرکوب را گسترش دادندسرم

 ٦٠آنان با ھدف کنترل قيام قھرآميز کارگران 
اقدام قوای سرکوب، شعله . کارخانه را بستند

ھای خشم کارگران را باز ھم شعله ورتر 
توده ھای عاصی و  ٨:٣٠ساعت . ساخت

خشماگين کارگر، يک کارخانه مھم در منطقه 
کشيدند و  شرا به آت» قازی پور« موسوم به 

خساراتی سنگينی بر صاحبان سرمايه وارد 
  . ساختند

به موازات کاھش شديد دستمزدھای واقعی 
اعتراضات و  کارگران زير فشار گرانی ھا،

اوج می  اعتصابات کارگران نيز به طور مستمر
سازمان کارفرمايان توليد کننده و صادر . گيرد

کننده در اثر فشار اعتصابات و واکنش ھای 
مرکز  ٥ رگران مجبور شده است که تأسيسکا

داد و ستد برای فروش ارزان تر کاالھای 
اساسی و مايحتاج اوليه غذايی را در دستور کار 

اين سازمان ھمچنين با احساس . خود قرار دھد
رعب و وحشت از گسترش مبارزات کارگران 

دستمزدھا را متناسب با  اعالم کرده است که
دامی که حتی در تورم افزايش می دھد، اق

صورت عملی شدن مشکل چندانی از زندگی 
  . کارگران حل نخواھد کرد
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 ٢٠٠٨اوت 

 

 کارگران الستيک البرز هچنان می رزمند
کارگر الستيک البرز با دنيايی  ۵٠٠بيش از 

خشم و کينه و نفرت عليه صاحبان سرمايه و 
ت به نظام سرمايه داری در جاده ساوه دس

آن ھا بشکه ھايی را به محل . اجتماع زدند
يکريز براين بشکه ھا . اجتماع خود حمل کردند

می کوبيدند و ھمزمان خواسته ھای خود را 

بشکه ھا و کوبيدن بر آن ھا . تکرار می کردند
نماد حالت جنگی کارگران برای بيرون کشيدن 
. مطالبات خويش از چنگال سرمايه داران بود
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امی ديوارھای کارخانه را نيز با کارگران تم
شعارھای نوشته شده بر روی پارچه ھا پوشانده 

  :مھم ترين اين شعارھا عبارت بودند از. بودند
  رانكارگمعوقه ماه حقوق  ٥پرداخت . ١
  كارخانه ديربركناري شرفي م. ٢

با تجمع کارگران در جاده ساوه مطابق معمول 
ه محل پليس و نيروی سرکوب سرمايه خود را ب

با تھديد و ايجاد  آنان تالش کردند تا. رساندند
فضای ارعاب از گسترش مبارزات کارگران 

دولت سرمايه اين بار به اعزام . جلوگيری کنند

نيروی زمينی برای سرکوب کارگران معترض 
بسنده نکرد بلکه ھليکوپترھای خود را نيز 

  . برفراز سر آن ھا به پرواز درآورد

  ٨٧ مرداد ٢٢

 

 کارگر در کارخانه ساسان ۵٠٠کارسازی بي
کارخانه نوشابه سازی ساسان جمعيت کثيری 

از ميان اين کارگران . کارگر را استثمار می کند
شمار بسيارزيادی در چھارچوب قراردادھای 
. موسوم به قراردادھای موقت کار می کنند

نفر از اين  ۵٠٠سرمايه دار صاحب شرکت 
. اخراج کرده استکارگران قراردادی را يکجا 

نفر موجی از نفرت و خشم و  ۵٠٠بيکارسازی 
. عصيان را در ميان کارگران دامن زده است

شرکت ساسان از بازار فروش کافی برای 
سطح توليد . محصوالتش برخوردار است

معضل کمبود مواد اوليه يا . کارخانه باالست
. ھيچ مشکل ديگری کارخانه را تھديد نمی کند

زی ھا ھيچ يک از اين معضالت دليل بيکارسا
اين شرکت در مالکيت يکی از نھادھای . نيست

اين بدان معنی است که مطابق . دولتی است
معمول توسط دولتمردان سرمايه دار به گروھی 

سرمايه . از شرکای آن ھا واگذار شده است
داران صاحب شرکت اعم از دولتی يا شرکای 

کارگران طبقاتی آن ھا تا امروز جمعيت انبوه 
را به شديدترين و بيرحمانه ترين شکل استثمار 

آنان در کنار دريای عظيم اضافه . کرده اند
ارزشی که از استثمار کارگران به چنگ آورده 
اند، به بھانه مشکالت مالی کارخانه، بيش از 

ميليارد تومان ھم از سرمايه ھای بانکی  ٧٠
 حاصل از استثمار طبقه کارگر ايران وام گرفته

سرمايه داران دولتی و شرکای طبقاتی شان . اند
اينک با اين کوه عظيم سرمايه ھا در تدارک 
سرمايه گذاری ھای بسيار پرسودتر ھستند و 
ترفند اعالم وضعيت بد مالی و بيکارسازی 

کارگر بخش حساب شده ای از اين برنامه  ۵٠٠
آنان تصميم گرفته اند که سرمايه . ريزی است

حوزه ھای ديگر منتقل کنند و ھای خود را به 

برای امورمستغالتی و بسازوبفروشی ھم از 
کارگر  ۵٠٠. زمين ھای شرکت استفاده کنند

قراردادی اينک اخراج شده اند و بيکاری بقيه 
کارگران بايد با . کارگران را نيز تھديد می کند

شناخت تمامی ترفندھای سرمايه داری در مقابل 
. ومت بزننداين ھمه جنايت دست به مقا

جلوگيری از فروش زمين ھای کارخانه، 
سازمانيابی شورايی برای مقاومت در مقابل اين 
توطئه ھا، ممانعت از اخراج ھمزنجيران و 
تدارک الزم برای تصرف کارخانه و اداره 
امور آن توسط شورای کارخانه در صورت 
ادامه اين وضعيت از جمله موضوعاتی ھستند 

مبارزه و مقاومت ھمه که بايد محور تالش، 
  . کارگران باشد

  ٨٧ مرداد ٢١

  

 کارگران ايران برک رشت و دستمزدهای معوقه
ماه است که  ٧کارگران ايران برک رشت 

اين کارگران در تمامی اين . دستمزد نگرفته اند
مدت در حال مبارزه و اعتصاب و اعتراض 

يک بار نيز برای چند روز از رشت . بوده اند
فر کردند و با تشکيل اجتماع در به تھران س

قابل دفتر مرکزی شرکت در تھران خواستار م
پرداخت فوری و بی قيد و شرط ھمه مطالبات 

اعتصاب توده کارگر در . معوقه خود شدند
کارخانه و تجمع اعتراضی ھمزمان ھمزنجيران 
آن ھا در تھران سبب شد که سرمايه داران به 

موج مبارزات دست و پا بيفتند و برای غلبه بر 
آنان برای . به دادن وعده و وعيد توسل جويند

جلب اعتماد کارگران نيمی از حقوق ماه 
اما اين کار را . ارديبھشت را پرداخت کردند

فقط به اين دليل انجام دادند که کارگران حرف 
. ھايشان را باور کنند و به سر کار بازگردند

سرمايه داران در ھمان روزھا با اتخاذ يک 
صميم ناگھانی شمار قابل توجھی از کارگران ت

اما اين اقدام با خشم . قراردادی را اخراج کردند
کارفرمايان . و قھر ھمه کارگران رو به روشد 

پرداخت نصف . مجبور به عقب نشينی شدند
حقوق ماه ارديبھشت ھمراه با عقب نشينی از 
اخراج کارگران و دادن وعده ھای غليظ و شديد 

اخت ھمه مطالبات سبب شد که درمورد پرد
کارگران کار خود را ازسرگيرند و به اعتصاب 

 ٣از آن تاريخ تا امروز نزديک به . پايان دھند
ماه می گذرد، اما مطالبات کارگران معوق مانده 
است و کارفرمايان از پرداخت دستمزد تمامی 

از تعويق حقوق . اين ماه ھا خودداری کرده اند
ول اين مدت شمار زيادی ھا که بگذريم، در ط

از کارگران به صورت ھای مختلف زير نام 
بازخريد يا پايان مدت قرارداد از کار اخراج 
شده اند، به گونه ای که از جمعيت چندصد 

کارگر  ١۴٠نفری آن ھا در حال حاضر فقط 
کارگر  ٢٠رسمی دارای سابقه طوالنی کار و 

ک کارگران ايران بر. قراردادی باقی مانده اند
اينک خواستار پرداخت ھمه مطالبات معوقه 

آنان تھديد کرده اند که در صورت . خود ھستند
امتناع کارفرمايان از پرداخت دستمزدھا دور 

  . را شروع خواھند کرد جديدی از اعتصاب

  ٨٧ مرداد ٢١

  

 سرنوشت مبارزات کارگران نساجی کردستان
نساجی کردستان در آستانه تعطيل کامل 

سرمايه دار صاحب کارخانه . است قرارگرفته
اين . نھاد دولتی موسوم به بنياد مستعضفان است

نھاد اعالم کرده است که کارخانه قادر به ادامه 
. کار نيست و ھمه کارگران اخراج خواھند شد

کارگر اين شرکت تا امروز برای گرفتن  ١٧۵
حقوق معوقه خود مبارزه می کردند و مبارزات 

تلف تجمع، راه پيمايی، آن ھا در اشکال مخ
اعتصاب و راه بندان جاده ھا جريان داشته 

با اعالم تعطيل کارخانه معضالت . است
تعويق چندين . کارگران صد چندان گرديده است

ماه حقوق و سپس اخراج برای ھميشه فاجعه 
ھولناکی است که ھمه کارگران را در چنگ 

عده ای از کارگران دست . خود اسيرکرده است

اما . وشتن نامه برای احمدی نژاد زده اندبه ن
پيداست که توسل به عريضه نويسی عالج ھيچ 

ھر نوع توھم به احتمال حل . دردی نيست
ً سمی است  مشکل از سوی دولت سرمايه صرفا
که به شريان حيات مبارزه کارگران تزريق می 

واقعيت اين است که کارگران نساجی . شود
طيل کارخانه و کردستان برای جلوگيری از تع
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گرفتن مطالبات خود جز اعمال قدرت متحد و 
. متشکل عليه سرمايه ھيچ راه ديگری ندارند

برای اين کار قبل از ھر چيز بايد شورای 
بايد . ضدسرمايه داری خود را ايجاد کنند

تصرف و اداره کارخانه را با تکيه به قدرت اين 
شورا وجلب پشتيبانی ساير کارگران تدارک 

آنان بايد با ھمه توان خود بکوشند که با . دببينن
جمعيت عظيم توده ھای کارگر در سراسر ايران 

معضل آنان معضل مستقيم و حی . متحد شوند
وحاضر بخش عظيمی از توده ھای ھمزنجير 

سازمانيابی . آنان در ھمه مناطق ايران است

سراسری و ضدسرمايه داری برای تصرف 
برپايی جنبش  کارخانه ھای در حال تعطيل و

تصرف کارخانه ھا راھکار بسيار مھم و تعيين 
کننده ای است که کل توده ھای کارگر اخراج 
شده و در حال اخراج و از جمله کارگران 
نساجی کردستان بايد ھمه تالش خويش را بر آن 

بحث بر سر اقدام محلی تصرف . متمرکز سازند
سخن از سازمانيابی شورايی . کارخانه نيست

وسيع تصرف کارخانه در سطح جامعه  جنبش
اگر اين جنبش اوج گيرد، اگر صدھا . است

 ھزار کارگر درگير در جدال روزمره با سرمايه

مبارزات خود را به اين محور منتقل کنند، اگر 
اين جنبش منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر 
ايران را به نقطه عزيمت خود برای اعتالی 

ديل کند و با عزم راسخ مبارزه عليه سرمايه تب
به سراغ ھمه توده ھای ھمزنجيرو ھمسرنوشت 
طبقاتی خود برود، به طور قطع به جنبشی 
عظيم در مقابل سرمايه تبديل خواھد شد و موانع 

خود را يک يک از پيش پا  سر راه پيروزی
  . برخواھد داشت

  ٨٧ مرداد ٢١

 

 اجتماع اعتراضی کارگران نساجی زربافت کردستان
گران کارخانه زربافت بيکارشده اند و ماه ھا کار

. است که دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
کارگر اين کارخانه اينک در محل کار  ٢٠٠

آنان خواستار پرداخت فوری . اجتماع کرده اند
مطالبات خويش و بازگشت مجدد به سر کار 

بيشتر اين کارگران سال ھای طوالنی در . ھستند
کرده اند و در سخت ترين  اين شرکت کار

شرايط کاری به وحشيانه ترين اشکال استثمار 
يکی از کارگران با خشم و قھر فرياد . شده اند

سال برای سرمايه دارصاحب  ١٨«: می زد 
کارخانه سود توليد کرده ام اما اکنون سرنوشتم 
اين شده که روزھا جلو در کارخانه بنشينم و 

با  ».گردمشب ھا دست خالی به خانه باز 
تشکيل اجتماع اعتراضی کارگران بالفاصله 
پليس و نيروی سرکوب سرمايه در محل 

آنان از ھمه سو کارگران را به . حاضرشدند
محاصره درآوردند و کوشيدند آنان را متفرق 

سرکوبگران در ھمان حال تالش کردند که  .کنند

خبر اجتماع اين کارگران به گوش ھمزنجيران 
کارگران در اين . ھر نرسدآن ھا در سطح ش

اجتماع خواستار پرداخت فوری ھمه 
. دستمزدھای خود و بازگشت به سر کار شدند

آنان اعالم کردند که تا تحقق ھمه انتظاراتشان 
  . به مبارزه ادامه خواھند داد

  ٨٧ مرداد ٢١

  
  

 غالمرضا غالمحسينی همچنان در زندان است
ينی روز از زندانی شدن غالمرضا غالمحس ۴٧

او کارگر شرکت واحد اتوبوس رانی . می گذرد
است و تنھا جرمش اين است که با مبارزات 
ھمسرنوشتان خويش در اين شرکت ھمراھی 

 ۴٧دولت سرمايه در طول اين . داشته است
روز حتی مانع مالقات ھمسر و فرزندان 

برای رھايی او از . غالمحسينی با او شده است
قه تعيين کرده ميليون تومان وثي١٠٠زندان 

است، وثيقه ای که خانواده وی قادر به تھيه آن 
ما زندانی شدن ھر کارگر مبارز و حق . نيست

طلبی از جمله غالمرضا غالمحسينی را محکوم 
می کنيم و خواستار آزادی فوری و بی قيد و 

ما ھمه توده ھای کارگر را فرا . شرط او ھستيم
ادی اين که دولت سرمايه را برای آز می خوانيم

  . کارگر زير فشار قرار دھند

  ٨٧ مرداد ٢١

  
  

 کارگران فرنخ قزوين درآستانه بيکاری مادام العمر
کارگران اين شرکت صنعتی در تمامی طول 
. سال جاری فقط يک ماه حقوق گرفته اند

ماه  ۴سرمايه دار صاحب شرکت دستمزدھای 
و حاضر به پرداخت آن  آنان را مصادره کرده

ک شرکت مصمم است که ھمه مال. نيست
او مطابق عرف ھمه . کارگران را بيکارسازد

ھمتايان طبقاتی خود، روند بيکارسازی 

کارگران را با تحميل دو ھفته مرخصی اجباری 
اين سرمايه . بر آنان آغاز کرده است

دارھمزمان اعالم کرده است که در پايان دو 
ھفته ھمه کارگران را به بيمه بيکاری معرفی 

بيمه بيکاری در عرف کنونی . ھد کردخوا
سرمايه داران ايران آستانه بيکاری مادام العمر 

فلسفه وجودی اين پديده فقط اين است که . است

خطر مبارزه کارگران از سر سرمايه دار رفع 
شود، توده ھای کارگر چند روزی با مبلغ بسيار 
ناچيز بيمه بيکاری تمرين گرسنگی کنند و از 

به باتالق گرسنگی و فقر و  آنجا يک راست
  . مرگ و مير ناشی از گرسنگی پرتاب شوند

  ٨٧ مرداد ٢١

   

 تجمع اعتراضی کارگران نساجی يزد
ماه است که دستمزد  ۴کارگران نساجی يزد 

 ٣تعداد شيفت ھای کار کارخانه از . نگرفته اند
کاھش يافته است و در ھمين راستا شماری  ٢به 

خطر بيکارسازی . اند از کارگران بيکار شده
آنان در . زندگی ھمه کارگران را تھديد می کند

محيط کارخانه دست به تشکيل اجتماع زده اند 
تا فرياد اعتراض خويش عليه اين وضعيت را 

کارگران می گويند که . به گوش ھمگان برسانند
ماه کار بدون دستمزد، در دريای فقر  ۴به دنبال 

خوف و و بدھکاری غوطه می خورند و 

وحشت بيکاری ھر نوع اميد به زندگی را در 
ھمه کارگران کارخانه . وجود آنان کشته است

خواستار پرداخت فوری مطالبات و امنيت شغلی 
   ٨٧ مرداد ٢١. خويش در کارخانه ھستند
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برای گرفتن حقوق » کانی ساز جم«گزارشی از حرکت کارگران 
 معوقه خود

ده مواد اوليه شرکت کانی ساز جم توليد کنن
روغن نباتی است و در حوالی شھرستان 

کارگران اين . رودبار در استان گيالن قراردارد
در تاريخ . ماه است حقوق نگرفته اند ٤شرکت 

صبح تعدادی از  ٩راس ساعت  ٣٠/٤/٨٧
ماه حقوق ٤کارگران اين شرکت برای مطالبه 

. معوقه خود به دفتر مديريت مراجعه می کنند
ت پس از شنيدن درخواست مديريت شرک

کارگران آن ھا را تھديد به اخراج می کند و می 
ھر کس می خواھد، دراين شرکت کارکند : گويد

ھمين است که . و ھرکس نمی خواھد برود
. ما برای کسی کارت دعوت نفرستاده ايم. ھست

. از ھمين فردا ھم شرکت را تعطيل می کنيم
گران کار. برويد ھرکاری دلتان خواست بکنيد

پس از شنيدن حرف ھای مديريت شرکت با 
رئيس اداره کار و امور اجتماعی تماس می 
گيرند و مسائل و مشکالت خود را با او در ميان 

رئيس اداره کار نه تنھا حاضر نمی . می گذارند
شود به شرکت بيايد و از نزديک وضعيت 
کارگران را بررسی کند، بلکه با وقاحت تمام 

انی ساز شرکتی خصوصی شرکت ک: می گويد
است و کارفرما می تواند ھر وقت دلش خواست 

اگر شما از وضعيت کار خود . حقوق بدھد
ناراضی ھستيد، می توانيد در آن جا کار نکنيد 

کارگران پس از . و برويد جای بھتری کار کنيد
شنيدن اظھارات رئيس اداره کار تصميم می 

  .گيرند اعتصاب کنند

چھل نفر از کارگران خط به اين ترتيب حدود 
توليد دست از کار می کشند و چند نفر به 
نمايندگی از طرف کارگران به دفتر فرمانداری 

کارگران مسائل و . شھرستان رودبار می روند
مشکالت خود را برای فرماندار و نماينده مردم 
رودبار در مجلس که اتفاقا در دفتر فرمانداری 

در اين حين  .حضور داشته است بيان می کنند
" شکوفه ھای زيتون" خبرنگار روزنامه محلی 

ھم وارد دفتر فرمانداری می شود وعلت تجمع 
پس از . کارگران در فرمانداری را می پرسد

شنيدن صحبت ھای کارگران نماينده حراست 
فرمانداری با رئيس اداره کار و مديريت شرکت 

کانی ساز تماس می گيرد و آنان را به دفتر 
پس از آمدن آن ھا، . اری احضار می کندفرماند

يکی دوساعتی پشت درھای بسته با ھم مذاکره و 
باالخره پس از انتظاری . گفت و گو می کنند

طوالنی فرماندار درمقابل نمايندگان کارگران 
: ظاھر می شود و در پاسخ کارگران می گويد

در حال حاضر شرکت به علت عدم فروش در 
شما بايد با اين  آستانه ورشکستگی است و

يکی . شرايط مدارا کنيد تا شايد وضع بھتر شود
از کارگران با ارائه ليست کل فروش يک ماه و 
فروش ساليانه شرکت و مقدار سود آن و 
ھمچنين با ارائه مقدار حقوق پرداخت شده به 
کارگران طی سال گذشته، با آمار و ارقام 
 مکتوب به فرماندار نشان می دھد که شرکت نه
تنھا در آستانه ورشکستگی نيست، بلکه سودده 
ھم ھست و با اين وجود کارفرما از پرداخت 
. حقوق ناچيز کارگران خودداری می کند

فرماندار که در مقابل داليل مستند کارگران 
قرار می گيرد، از کارگران می خواھد که برای 

ساعت به او وقت  ٢٤بررسی بيشتر موضوع 
  .سر کارھايشان برگردند بدھند و تا آن موقع به

روز . کارگران به محل کار خود برمی گردند
بعد نمايندگان کارگران به دفتر فرمانداری می 

مذاکرات فرماندار و رئيس اداره  روند تا ببينند
به . کار با مديريت شرکت به کجا رسيده است

کارگران می گويند قرار بر اين شده که طی دو 
معوقه کارگران  چک مدت دار سه ماھه، حقوق

يکی از کارگران در مقابل اين . پرداخت شود
يعنی اين که ما : تصميم گيری ناعادالنه می گويد
ما چھار ماه است  !برويم در کوچه ھا بخوابيم؟

براساس تصميم شما سه ماه . حقوق نگرفته ايم
 .می شود ھفت ماه. ديگر ھم بايد صبر کنيم

زن و  دراين مدت چه طور زندگی کنيم ؟ خرج
بچه ھايمان را از کجا بياوريم؟ آيا شما می دانيد 
مستاجر بودن يعنی چه؟ آيا شما می دانيد وقتی 
صاحب خانه ھر دقيقه برای کرايه عقب افتاده 
اش در خانه شما را می زند يعنی چه؟ آيا شما 
می دانيد وقتی بچه شما در تب می سوزد و شما 

داريد حتی پول به درمانگاه بردن او را ھم ن

يعنی چه؟ اين چيزھا برای ما کارگران که ھمه 
اين مصيبت ھا را کشيده ايم مثل روز روشن 

اما طبيعی است که شما آقايان وضعيت ما .است
زيرا ھرگز وضع . کارگران را درک نکنيد

  .زندگی ما را نداشته ايد

به اين ترتيب کارگران با اعتراض از دفتر 
انه ھايشان فرمانداری خارج می شوند و به خ

فردای آن روز يعنی در تاريخ . می روند
طبق معمول ھر روز که کارگران  ٥/٥/٨٧

وارد شرکت می شوند می بينند در تابلو 
اعالنات اطالعيه ای زده شده و مديريت شرکت 
در آن اعالم کرده که شرکت به علت تعطيالت 

. روز تعطيل است ١٥تابستانی به مدت 
ی و اندوھی که بيشتر با تعجب و نگران کارگران

به مرگ شباھت داشت جلو تابلو اعالنات 
خشکشان زده بود و به ھم نگاه می کردند که 
يکی از کارگران اين سکوت مرگبار را شکست 

برادران چه انتظاری داريد؟ زندگی ما : وگفت 
کارگران برای سرمايه داران به اندازه مورچه 

ی در کجا. ھای زير پايشان ھم ارزشی ندارد
دنيا ديده ايد سرمايه داران دلشان برای کارگران 
بسوزد؟ از قبل کار ما بھترين زندگی را می 
کنند و زن و بچه ھايشان در ثروت و نعمت 
غرق ھستند ، در حالی که ما برای نان شب مان 

دل . معطليم و بايد شرمنده زن و بچه مان باشيم
ی بستن به اين اداره و آن اداره ھم کار بيھوده ا

نه از آسمان و نه از زمين ھيچ معجزه ای . است
ما کارگران فقط به نيروی . برای ما نمی شود

اتحاد و ھمبستگی خودمان است که می توانيم 
. زندگی انسانی و سعادتمندی داشته باشيم و بس

بدين ترتيب کارگران پس از شنيدن صحبت ھای 
ماالمال از خشم و نفرت و کينه طبقاتی دوست 

خود نسبت به سرمايه داران راھی خانه کارگر 
ھای خود شدند و منتظرند تا پس از پانزده روز 

   .تعطيلی ببينند چه در انتظارشان خواھد بود

  احمد کارگر، فعال جنبش کارگری

٥/٥/٨٧  

 

 ادامه بيکاری و بالتکليفی کارگران المپ الوند
ماه است که در  ١٨کارگران المپ الوند 

سرمايه . ی به سر می برندبيکاری و بالتکليف
دار صاحب کارخانه در اين مدت حدود يک 
ميليون و پانصد ھزار تومان از دستمزدھای 
ھرکدام از کارگران را نپرداخته و درواقع 

محور تالش مشترک و . است مصادره کرده
سازمان يافته کارفرما و نھادھای دولتی اين بوده 
چ و اين است که مبارزات کارگران را در پي

وخم انتظارات بيھوده و درپشت بن بست ھای 
آنان با پيش کشيدن . فرساينده به شکست بکشانند

طرح اصالح ساختار کارخانه و اين که پس از 
اجرای اين طرح حتماً کارگران به سر کار خود 

ماه  ١٨باز خواھند گشت از آنان خواستند که 
با سپری شدن . بيکاری و گرسنگی بکشند تمام

اما نه . کارگران به کارخانه بازگشتنداين مدت 



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

 
٨ 

  ١٣٨٧ مرداد ٢٥جمعه     ١۶سال اول ـ شمارٔه 

فقط ھيچ اثری از بازسازی نديدند بلکه با تعطيل 
سرمايه دار . کامل کارخانه روبه روشدند

صاحب شرکت در اين مدت با ھمدستی اداره 
کار و ساير نھادھای دولتی نقشه ھای خود را 

او با . يکی پس از ديگری به اجرا نھاده بود
ارايی ھا و امکانات فروش ماشين آالت و د

کارخانه به عالوه پول حاصل از مصادره ماه 
ھا دستمزد کارگران و باالخره وام ھای ھنگفت 
دريافتی از بانک ھای دولتی، کار سرمايه 
گذاری ھای عظيم در حوزه ھای پرسودتر را 

سرمايه دار در انتھای اين . به پايان رسانده بود
عظيم که کارخانه ای : ماه ھمه چيز داشت  ١٨

پرفروش ترين محصوالت را توليد می کرد، 
کارگرانی که نيروی کار خود را به ارزان ترين 
بھا و درواقع به صورت شبه رايگان و در 
چھارچوب قراردادھای موقت کار می فروختند 

نوع اعتراض و طرح ھيچ خواسته  و حق ھيچ
ای را نداشتند، و سودھای عظيم سرشاری که 

سرمايه دار به کمک . بل نبودقابل مقايسه با ق

عمال دولتی و درفقدان مبارزات حاد کارگران 
. به ھمه ھدف ھای خود جامه عمل پوشانده بود

در اين ميان کارگران بودند که دست از پا 
با دنيايی فقر و  درازتر، بيکار و گرسنه و

آنان . بدھکاری دستشان به ھيچ کجا بند نمی شد
سرمايه دار و  فريب خورده بودند زيرا حرف

کارگران . حاميان دولتی اورا باور کرده بودند
مبارزه ای که . راه ديگری نداشتند جز مبارزه

کارفرما . دوباره شروع شد و اينک ادامه دارد
می کوشد که با شيره ماليدن به سر کارگران 

و خشم آن ھا  برای ھميشه از خطر مبارزه
 او از بازخريد کارگران حرف می. راحت شود

زند، طرحی که قبول آن از سوی کارگران به 
. طور قطع به معنای شکست آنان خواھد بود

ھيچ کارگر المپ الوند نبايد به دام توطئه 
بازخريدشدن . سرمايه دار صاحب شرکت بيفتد

عالج ھيچ دردی نيست و نتيجه قطعی آن 
. بيکاری و گرسنگی ھرچه بيشتر خواھد بود

بايد کارخانه را کارگران به جای بازخريدشدن 

برای اين . تصرف کنند و خود آن را اداره کنند
کار، آنان بايد شورای کارگری خود را ايجاد 

کارگران ھمزنجير خود در  بايد به سراغ. کنند
بايد برای . ساير مراکز کار و توليد بروند

سازمانيابی شورايی و سراسری توده ھای طبقه 
د می توانند کارگران المپ الون. خود اقدام کنند

در سازمانيابی جنبش ضدسرمايه داری تصرف 
آنان با اين . کارخانه ھا نقش مؤثری ايفا کنند 

کار درواقع رفع معضل خود را با مبارزه طبقه 
جنبش . خويش عليه سرمايه پيوند می زنند

تصرف کارخانه ھا جنبشی است که ديری است 
خود را به مثابه تنھا بستر واقعی و  ضرورت

پيکار عليه سرمايه بر بخش عظيمی از  مؤثر
کارگران و از اين طريق بر کل طبقه کارگر 

کارگران المپ الوند . ايران آشکارساخته است
می توانند نقش تعيين کننده و سرنوشت سازی 

  . اين جنبش ايفا کنند در سازمانيابی

  ٨٧ مرداد ٢٠

  

 جنبش معلمان عليه قراردادهای موقت کار
طبقه کارگرند که حتی زودتر  معلمان بخشی از

از برخی بخش ھای ديگر اين طبقه آماج ھجوم 
پيشينه موضوع . قراردادھای موقت قرار گرفتند

ھنوز بارقه ھای . سال پيش بازمی گردد ٣٠به 
نوظھور  باقی بود که دولت ۵٧قيام بھمن 

سرمايه روند تحميل اين قراردادھا را بر گرده 
ی که ھر سال به خيل معلمان. معلمان آغازکرد

جمع ھمزنجيران قبلی خود می پيوستند با 
» حق التدريس« قراردادھای موقت زير نام 

اين کار ھر سال تکرار . شروع به کار کردند
شد و اينک جمعيت معلمان حق التدريسی 
درھرکدام از شھرھا و استان ھای ايران از 

معلمان حق التدريسی . ھزاران افزون است

يران ديگر مشمول ھمچون ھمه ھمزنج
قراردادھای موقت کار در جاھای ديگر زير 
فشار کمرشکن استثمار و بی حقوقی سرمايه 

قطع کامل دستمزدھا در ماه ھای . قراردارند
تعطيل مدارس، فقدان ھر نوع افزايش حقوق در 
مقابل سنوات کار، خطر مستمر اخراج و 
بيکاری، فقدان ھر نوع ضمانت استمرار کار، 

ی و بی اعتمادی عميق به آينده و بالتکليف
بسياری معضالت ديگر اين بخش از کارگران 
. را حتی بيشتر از بخش ھای ديگر آزار می دھد

مبارزه عليه اين قراردادھای جنايت بار سرمايه 
در ھمه اين سال ھا بخش قابل توجھی از 
. کارنامه پيکار معلمان را تشکيل داده است

به شھر تھران  مھاجرت از استان ھای مختلف
برای تجمعات اعتراضی در مقابل نھادھای 
دولتی سرمايه از جمله مجلس بارھا از جانب 
معلمان استان ھای مختلف سازمانيابی و 

خواست الغای قراردادھای . اجراشده است
موقت ھمواره يکی از مطالبات مھم جنبش وسيع 

تجمع معلمان استان . سراسری معلمان بوده است
مقابل مجلس سرمايه در روزھای لرستان در 

اخير نيز گوشه ای از استمرار مبارزه ديرپای 
  . معلمان عليه اين قراردادھاست

  ٨٧ مرداد ٢٠

  

 مبارزه پرستاران عليه قراردادهای موقت کار
ھمزمان با تجمع معلمان استان لرستان در 

حق «اعتراض به قراردادھای موقت موسوم به 
پرستاران يزد  ازتن  ١٠٠، حدود »التدريسی

نيز با ھمين ھدف و در اعتراض به ھمان شيوه 
تشديد استثمار ازطريق قراردادھای موقت کار 
در مقابل دانشگاه علوم پزشکی اين استان 

تجمع امروز پرستاران دومين . اجتماع کردند
پرستاران  .تجمع آنان در روزھای اخير است

درچھارچوب اين قراردادھا به بدترين شکلی 
کارفرمايان حتی . رد استثمار قرارمی گيرندمو

دستمزدھای متعارف آن ھا را به موقع و کامل 
ماه تمام است که  ۶تا کنون . پرداخت نمی کنند

کارفرمايان ھيچ ريالی بابت حق بيمه آنان 
پرستاران عليه اين وضعيت . پرداخت نکرده اند

  . به مبارزه خود ادامه می دھند

  ٨٧ مرداد ٢٠
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 لوله سازی خوزستان و ضرورت تصرف کارخانه کارگران
کارخانه . را تجربه می کنند کارگران لوله سازی خوزستان روزھای سختی

کارگران بيکارند، ھيچ دستمزدی به آنان پرداخت نشده . عمالً تعطيل شده است
کارفرمايان در ھمدستی . است و عدم پرداخت حقوق ھا ھمچنان ادامه دارد

با عمال دولتی سرمايه تصميم گرفته اند که کارگران را در برنامه ريزی شده 
آنان برای رھايی از فشار خشم و . بالتکليفی و انتظار واھی نگه دارند گرداب

روز مرخصی برای  ١۵قھر و عصيان کارگران معترض بيکار ابتدا حکم 
آنان . کارگران حقوق معوقه خويش را می خواستند. ھمه آن ھا صادر کردند

اما کارفرمايان پاسخ به . ار ادامه کار و تضمين اشتغال خويش بودندخواست
روز مرخصی به عقب انداختند تا  ١۵اين خواست ھای عاجل و حياتی را با 

با استفاده از اين فرصت دست به چاره انديشی ھای ديگر برای تحميل عقب 
ان کارگر. نشينی ھای بعدی برکارگران و درنھايت شکست جنبش آنان بزنند

کارخانه ھمچنان تعطيل بود و . روز بازگشتند ١۵به مرخصی رفتند و پس از 
کارفرمايان با . ھيچ خبری از پرداخت ماه ھا حقوق به تعويق افتاده نبود

 بيشرمی تمام اين بار خطاب به کارگران اعالم کردند که کارخانه تا پايان ماه
  . تعطيل خواھد بود مرداد

نه و عمال دولتی شريک آن ھا برای تعطيل کارخانه تنھا دليل مسئوالن کارخا
اين است که حجم نقدينگی شرکت کفاف خريد مواد اوليه و ساير مصالح توليد 

در جامعه ای که نمايندگان دولتی و غيردولتی سرمايه شب و !! را نمی دھد
روز از فاجعه طغيان غيرقابل مھار نقدينگی سخن می رانند و در پاسخ ھر 

ده ھای کارگر به گرانی ھا، فوری مشکل تراکم انبوه نقدينگی ھا اعتراض تو
را مطرح می کنند، در اينجا، در کارخانه عظيم صنعتی لوله سازی اھواز، 

دليل تعطيل کارخانه و بيکارسازی ھا را  ھمان نمايندگان دولتی و غيردولتی
د در کارخانه لوله سازی خوزستان حدو!! کمبود نقدينگی عنوان می کنند

ھمه اين کارگران از سوابق بسيارطوالنی کار در . کارگر کار می کنند ٧۵٠
پيشينه مبارزات کارگران ونسل ھای قبلی فروشنده . اين کارخانه برخوردارند

ھمين کارگران بودند . نيروی کار دراين کارخانه ھمواره درخشان بوده است
ا صدور يک که در روزھای خيزش ھمزنجيران خويش در نيشکر ھفت تپه ب

. اطالعيه پرشور ھمدلی و حمايت خود را از جنبش آنان اعالم کردند
کارگران لوله سازی اھواز با توجه به ھمه اين عوامل و به ويژه با رجوع به 
موقعيتی که به آن ھا تحميل شده است بايد بن بست کنونی مبارزه خود را 

ارخانه و برنامه آنان بايد مصمم و آگاه و استوار طرح تصرف ک. بشکنند
لوله سازی . ريزی کار و توليد شرکت را در دستورکار خود قرار دھند

خوزستان محصول مستقيم کار و توليد خود آنان و نسل ھای کارگر پيش از 
. کارگران به دانش و تکنيک و تخصص اداره کارخانه آگاھند. آن ھا است

آنچه کارگران . معضل آن ھا اصالً کمبود دانش و تکنيک و تخصص نيست
  :برای تحقق اين ھدف احتياج دارند به طور خالصه اين ھا است 

ھمدلی و اتحاد و ھم پيمانی و عزم راسخ و استوار برای تصرف و اداره . ١
شرافتمندانه  کارخانه و درک اين نکته که ھيچ راه ديگری برای ادامه زندگی

  . ندارند

د را به صورت شورايی کارگران بايد در اولين گام جنبش جاری خو. ٢
کارگر بايد در تمام امور مربوط به پيشبرد مبارزات،  ٧۵٠ھمه . سازمان دھند

تصميم گيری ھا، گزينش راه ھای موفق تر مبارزه، ھر نوع مذاکره و 
گفتگوی احتمالی با کارفرمايان و دولت، ھر تالش عملی برای تماس با 

مشارکت مؤثر و خالق  ھمزنجيران ديگر و خالصه کالم در ھمه عرصه ھا
  . داشته باشند

کارگران بايد به صورت سازمان يافته و بر اساس برنامه ريزی شورايی . ٣
آنان . به سراغ ھمه ھمزنجيران خويش در مراکز ديگر کار و توليد بروند

ھمسرنوشتان آشنا و نزديکی در شرکت ھای نفت، گاز، پتروشيمی، آب ، 
يک نکته بسيار مھم در . ديگر کار دارند برق ، حمل و نقل و مراکز کليدی

اين مورد آن است که اگرچه تصرف کارخانه طبعاً به طور مستقيم توسط خود 
به عنوان يک اقدام خاص و محلی مسلماً  آنان انجام می گيرد، اما تلقی آن
برنامه ريزی و اداره توليد کارخانه توسط . بسيار نادرست و زيانمند است

يت محدود آن ھا بلکه نيازمند ھمفکری و ھمرزمی و کارگران نه درظرف
ھمپيوندی بخش ھای ديگر طبقه کارگر در ھمه جا و قبل از ھمه در استان 

  . خوزستان است

کارگران خوب می دانند که ھم اکنون صدھا ھزار کارگر ھمزنجير ديگر . ۴
آن ھا در جاھای ديگر، در کارخانه نيشکر ھفت تپه، صدرای بوشھر، ايران 
برک رشت، الستيک البرز، المپ الوند، صنايع مخابرات راه دور، غالب 

کارخانه  ١٧٠کارخانه ھای شھر صنعتی قزوين، ھمه نساجی ھا و بيش از 
ھمه آن ھا از خطر . بزرگ و متوسط وکوچک ديگر وضعيت آنان را دارند

بيکاری و گرسنگی و فشار کشنده مشکالت معيشتی و بالتکليفی و ھمه 
کارگران خوب توجه دارند که عالوه بر اين ھا . يگر رنج می کشندمصائب د

چند ميليون کارگر ھمسرنوشت آن ھا به طور کامل بيکارند و باالخره اين را 
نيز خوب می دانند که کل کارگران شاغل نيز وضعيتی چندان بھتر از بقيه 

يروی ندارند و ھر آن درخطر غلتيدن به سرنوشت بيکاران و توده سرگردان ن
منظور از يادآوری اين نکته مھم اين است که تصرف کارخانه . کار ھستند

فقط راھکار پيش روی کارگران لوله سازی خوزستان برای گشودن دريچه 
آن  اميد به استمرار زندگی نيست بلکه راھکاری است که نظام سرمايه داری

کارگر ايران را بر بخش غالب طبقه کارگر و، واقعی تر بگوييم، بر کل طبقه 
رد که ديدن مسئله به اين صورت ازآن رو اھميت دا. تحميل کرده است

کارگران می توانند روی استقبال ساير ھمزنجيران خود از جنبش تصرف 
کارگران تنھا نخواھند ماند و اگر تصرف مراکز در . کارخانه حساب کنند

معرض تعطيل کار و توليد به صورت يک جنبش در جھنم سرمايه داری 
   .ايران پابگيرد، نظام سرمايه داری قادر به مقابله با آن نخواھد بود

ھمه ما خوب می دانيم که تصرف کارخانه و اداره امور توليد مستلزم . ۵
نياز به ھيچ . وسيع ترين تدارک ھا، جنگ و ستيزھا و مقاومت ھا است

توضيحی نيست که اين اقدام با سبعانه ترين و ھارترين سرکوب دولت سرمايه 
دام کار جلب حمايت مؤثر عملی ھمه ھمزنجيران از اين اق. مواجه خواھد شد
حصول اطمينان به پيروزی در لحظات شروع کار بسيار . دشواری است
اما سئوال اين است که اگر اين کار را . ھمه اين ھا مفروض است. سخت است

نظام سرمايه داری اين وضعيت فاجعه بار را بر  نکنيم چه راه ديگری داريم؟
نداريم و مبارزه  زهبرای مقابله با آن ھيچ راھی جز مبار. ما تحميل کرده است

در غيراين . ما بايد تجلی اعمال قدرت ما و طبقه ما عليه سرمايه باشد
  .صورت، ھيچ کس حتی جواب حرف ما را ھم نخواھد داد

برنامه ريزی توليد و اداره کارخانه توسط ما در گرو رسيدن مواد اوليه و . ۶
ا و ھمبستگی مبارزه ما و قدرت شورای م. مصالح الزم توليد به دست ماست

طبقاتی ما بايد در اولين گام دولت سرمايه را مجبور سازد که تمامی امکانات 
حمايت کارگران . مالی اين کار را به صورت رايگان در اختيار ما قرار دھد

نفت و گاز و آب و برق و حمل و نقل و مراکز ديگر ظرفيت عظيم تحميل اين 
ت کارگران نفت يک روز چرخ کافی اس. مطالبه بر دولت سرمايه را دارد

استخراج و توليد نفت را متوقف سازند يا کارگران حمل و نقل رساندن ھر 
محموله ای را به کارخانه ھا و مؤسسات توليدی و تجاری به قبول خواسته 

آيا تحقق اين ھمدلی ھا و . ھای ما توسط دولت سرمايه موکول سازند
در تاريخ مبارزات خود در  ھمبستگی ھا ممکن نيست؟ توده ھای طبقه ما

سراسر دنيا و از جمله در ايران نشان داده اند که توان انجام اين نوع کارھا و 
مبارزه ما جزء . استقبال از اين حمايت ھا و پيوستن به اين جنبش ھا را دارند

پيوسته ای از مبارزه و جنبش طبقه جھانی ماست و حمايت کارگران ديگر از 
  .ه جزء جدايی ناپذير زندگی و جنبش خود آنان استما نه از سر ترحم ک
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به ھر ميزان که اين مبارزه را شروع کنيم و گسترش دھيم، به ھر ميزان . ٧
که متشکل تر و متحدتر شويم، ھر اندازه که آگاه تر و ضدسرمايه داری تر و 
شورايی تر دست به دست ھم دھيم، ھر مقدار که در جلب حمايت وسيع طبقه 

تر گرديم به طور قطع کارفرمايان و دولت آن ھا ما را و جنبش ما  خود موفق
را جدی تر خواھند گرفت و عقب نشينی در مقابل مبارزات ما را حتمی تر و 

  .اجتناب ناپذيرتر خواھند يافت

آخرين کالم اين که جنبش تصرف کارخانه ھا را برپا داريم و اين کار را . ٨
بستر  مثابه نقطه عزيمت و گامی در گشايش نه به عنوان ھدفی درخود بلکه به

متشکل کل طبقه کارگر برای برچيدن بساط ھرگونه سرمايه و  مبارزه
  . دنبال کنيم کارمزدی

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ٨٧ مرداد ٢١

  

  

 سرمايه دار گروگان، کارگران مهاجر درعربستان سعودی
العمرانيه «سرمايه دارصاحب شرکت خدماتی  

درکشورعربستان سعودی گذرنامه و » و الوقايع
کارت اقامت جمعيت انبوھی از کارگران مھاجر 
را برای بازگرداندن آن ھا به کشورھايشان 

اين کار . دراختيارگرفته و به آن ھا پس نمی دھد
ت کارفرما براساس قوانين عربستان سعودی اس

کارگر محسوب » کفيل«که طبق آن کارفرما 
می شود و گذرنامه کارگران مھاجر بايد 

اين کارگران مدت . دراختيار کارفرمايشان باشد 
دستمزدی از ھيچ جا  ھا است که بيکارند، ھيچ

. نمی گيرند و ھيچ درآمدی برای زندگی ندارند
صدھا نفر از افراد خانواده آن ھا در کشورھای 

ان و بنگالدش و فيليپين به دليل ھند و پاکست
بيکاری اينان درمعرض فقر و گرسنگی و 

سرمايه دار سعودی با حمايت . قراردارند مرگ
دولت سرمايه داری اين کشور به جنايت خويش 

عليه اين کارگران و خانواده ھای آن ھا ادامه 
اين کارگران از ھمه ھمزنجيران . می دھد

که برای خويش در سراسر جھان می خواھند 
   .سرمايه اقدام کنند رھايی آن ھا از چنگال

  ٢٠٠٨اوت 

  

 

 وارونه نمايی سرمايه داران برای توجيه بيکاری کارگران
حجم نقدينگی موجود سرمايه داران بخش 

 ١٠٠سال پيش از رقم  ٢خصوصی ايران در 
سال پيش مرز  ھزارميليارد تومان گذشت و در

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (ھزارميليارد تومان  ١٣٠
سخن . را پشت سرنھاد) تومان  ١٣٠ ٠٠٠

بخشی از طبقه سرمايه دار ايران و جمعيت 
کثيری از ناسيوناليست ھای طرفدار انباشت 
صنعتی، از جمله ناسيوناليست ھای چپ، دراين 
مدت اين بود که گويا عامل سيه روزی ھا و 
بيکاری ھا و گرسنگی ھای طبقه کارگر ايران 

سرريزنشدن اين حجم  وجود ھمين نقدينگی و
. سنگين سرمايه به مجاری انباشت صنعتی است

آن ھا تا توانستند تبليغ کردند که اگر اين حجم 
عظيم نقدينگی به قلمرو انباشت صنعتی سرازير 
شود، بيکاران به کار دست پيدا خواھند کرد و 
صاحبان سرمايه ھای صنعتی دستمزد کارگران 

طبقه سرمايه  بخشی از. را افزايش خواھند داد
داران ايران و ناسيوناليست ھای چپ و راست 
اين طبقه با ھمه توان فکری و قدرت قلم خويش 
اين تبليغات را در شيارھای مغز برخی ازفعالين 

اما دم خروس اين جماعت . کارگری فروکردند
ھمه جا از الی قبايشان بيرون زد و ھر روزھم 

در  در طول ھمين مدت،. بيشتر بيرون می زند
کنار تبليغات اين دارودسته، بخش ديگری از 
ھمتايان طبقاتی آن ھا به بھانه کمبود نقدينگی 
برای ادامه کار کارخانه ھايشان فوج فوج 

آنان تا ھمين . کارگران را از کار اخراج کردند
امروز صدھا ھزار کارگر و جمعيت عظيم 
ميليونی خانواده ھای آن ھا را با ھمين بھانه در 

شمار . فروبرده اند ق بيکاری و گرسنگیباتال
کارخانه ھايی که با ھمين بھانه واھی تعطيل و 
کارگران آن ھا بيکار شده اند فراوان است و 
صنايع مخابرات راه دور استان فارس يکی از 

 ١٢٠٠شرکت مذکور چند سال پيش . آن ھاست 
کارگر را استثمارمی کرد و به لحاظ حجم توليد 

کيفيت محصوالت، پيشرفته و رونق بازار و 
ترين مرکز توليد کننده کارت ھوشمند در 

اين شرکت مدتی . خاورميانه به شمار می آمد
کارگر را اخراج کرده  ١٢٠٠است که کل اين 

ماه تمام است که دستمزد آن ھا را  ۴. است
سرمايه دار مالک  نپرداخته و تنھا بھانه ای که

 ذاشتهآن جعل کرده و در پيش روی کارگران گ
  .کمبود نقدينگی است

يک چيز بايد برای اکثريت کارگران روشن 
ھمه چيز سرمايه داران و دولت آن ھا و : باشد 

ھر سخن و فکر و منطق و ادعا و استداللشان 
يک جا حول حجم عظيم نقدينگی . وارونه است

معرکه راه می اندازند و بيکارسازی ھای عظيم 
وی کار را به چندين ميليونی توده فروشنده نير

وجود نقدينگی ھای عظيم نسبت می دھند و 
جای ديگر اعالم می کنند که علت اخراج و 
بيکاری ھزاران ھزار کارگر کمبود نقدينگی 

سرمايه داران و نمايندگان فکری سرمايه  .است
در ھر دو جا و در ھمه جاھا و در سراسر 
جھان و در تمامی طول تاريخ حياتشان ھمه 

به صورت مقلوب و وارونه به  واقعيت ھا را
بيکاری . ذھن کارگران القا کرده اند و می کنند

علت . و بيکارسازی پديده ذاتی سرمايه است

بيکاری نه فزونی نقدينگی، نه کمبود نقدينگی، 
نه کسر انباشت صنعتی، نه فراوانی سرمايه 

، نه افت و !!تجاری، نه اقتصاد تک محصولی
راز صادرات و خيز بازار بورس، نه کسری ت

واردات، نه بزرگی و کوچکی دولت، نه شکل 
خصوصی يا دولتی مالکيت و نظاير اين ھا 
بلکه وجود رابطه سرمايه يعنی خريد وفروش 
نيروی کار برای بيرون کشيدن ارزش اضافی 

تمامی عوامل و . است ازجسم وجان کارگر
مؤلفه ھای باال خود تبعات و تبخاله ھای عفونی 

بيکاری از . ارزش اضافی ھستند رابطه توليد
دل رابطه خريد و فروش نيروی کار بيرون می 

کارگر صنايع مخابراتی راه دور  ١٢٠٠. آيد
بايد بدانند که معضل آن ھا نه کمبود نقدينگی 
برای راه اندازی کارخانه بلکه تمايل سرمايه 
دار به تشديد استثمار کارگران، کاھش بھای 

دھا، انتقال سرمايه نيروی کار، مصادره دستمز
از رشته ھای کم سودتر به حوزه ھای 
سودآورتر و در يک کالم وجود سرمايه و 
. سودجويی بی حدومرز سرمايه داران است

کارگر صنايع مخابراتی راه دور برای  ١٢٠٠
مقابله با سرمايه بايد به قدرت متحد طبقاتی خود 

سازمانيابی شورايی حول مطالبات . اتکا کنند
ی طبقه کارگر و کمک به سراسری شدن پايه ا

اين سازمانيابی عاجل ترين وظيفه ای است که 
پيش روی آن ھا و ھمه کارگران ايران قرار 

  .دارد

  ٨٧ مرداد ١٩
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 قطع کامل بيمه بيکاری کارگران نساجی فومنات
کارخانه نساجی فومنات در رشت مدت مديدی 

 ۵٠٠. است که به طور کامل تعطيل شده است
ر اين کارخانه در اين مدت بيکارمانده اند کارگ

و مبارزه و اعتراض آنان برای بازگشايی 
کارخانه يا تالش آن ھا برای يافتن کار ديگر به 

کارگران تا . ھيچ نتيجه ای نينجاميده است
امروز با دريافت خسارت بسيار اندکی که زير 
نام بيمه بيکاری به آنان پرداخت می شد نان 

اما . نواده خود را تأمين می کردندخالی افراد خا
با اتمام دوره بيمه بيکاری، ھيچ نوع درآمدی 

کارگر و  ۴۵٠ برای ادامه گذران زندگی
کارگر  ۵٠خانواده ھای آنان باقی نمانده است و 

ديگر نيز به زودی به سرنوشت ھمزنجيران 
در مورد اين که . خويش دچار خواھند شد

شد تا جايی تکليف زندگی کارگران چه خواھد 
که به صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری 

آنان . مربوط می شود پاسخ بسيار روشن است
بيکاری و مردن ازگرسنگی را حق ھمه 
کارگرانی می دانند که نيروی کار آن ھا فعال 

زندگی در قاموس . مورد نياز سرمايه نيست
طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه فقط حق 

ست و کارگران تا جايی حق صاحبان سرمايه ا
زندگی دارند که برای سرمايه ارزش اضافی 
توليد کنند و با کار خود سرمايه را فربه تر، 

اين، پاسخ سرمايه . عظيم تر و نيرومندتر سازند
اما کارگران بايد بدانند . داران و دولت آن ھاست

اعتراض  که با صبر و انتظار و شکايت و حتی
آنان بايد . شودصرف ھيچ مشکلی حل نمی 

مطمئن باشند که ھيچ دريچه ای برای يافتن کار 
بر اساس . در ھيچ کجای ديگر نيز باز نيست

آنچه که در روزنامه ھای رسمی دولت سرمايه 

منتشرشده شرکت آتيه دماوند که مالک کارخانه 
. است در تدارک فروش اين کارخانه است

کارخانه و تمامی امکانات و دارايی ھايش 
کارگر و نسل  ۵٠٠ل مستقيم کار ھمين محصو

کارگران بايد ھر چه سريع تر . گذشته آنان است
دست به کار شوند و از فروش کارخانه 

آنان بايد کارخانه را تصرف . جلوگيری کنند
برای اين کار الزم است که شورای خويش . کنند

را با مشارکت و مداخله مستقيم و مؤثر تک تک 
ز طريق شورا شروع ا. کارگران تشکيل دھند

کارمجدد کارخانه را دردستورکارخود 
برای برقراری ارتباط با ھمزنجيران . قراردھند

خويش در ھمه جاھای ديگر برنامه ريزی و 
درمورد چگونگی تھيه مواد اوليه و . عمل کنند

نيازھای راه اندازی خط توليد در شورا با ھم 
نفر بيش  ۵٠٠آنان . بحث کنند و تصميم بگيرند

عضو از يک طبقه عظيم چند  ۵٠٠اما . نيستند
ده ميليونی در ايران و چند ميلياردی در سراسر 

کارگران اگر بخواھند و اگر به . جھان ھستند
طور مصمم و آگاه و متحد وارد ميدان مبارزه 
با سرمايه شوند می توانند به يک قدرت بسيار 

اين شعار . مؤثر و تعيين کننده تبديل شوند
. يک واقعيت است. ال پردازی نيستخي. نيست

حادثه ای است که بارھا در تاريخ روی داده 
آن ھا می توانند مبارزه و تالش خود . است

برای راه اندازی کارخانه و اشتغال مجدد خود 
پيکار برای سازمانيابی شورايی خيل  را با

عظيم ھمزنجيران و ھمسرنوشتان طبقاتی خود 
ميليون ھا کارگر در ھم اکنون . به ھم گره بزنند

. وضعيتی عين وضعيت آن ھا به سر می برند
ھمه اين کارگران اسير بيکاری و گرسنگی و 

برای . در خطر نابودی ناشی از گرسنگی ھستند
لحظه ای بينديشيم که ھمه اين جمعيت عظيم 
. چندين ميليونی دارای سرنوشت واحدی ھستند
ھم  ھيچ دليلی وجود ندارد که آن ھا نتوانند با

بخش ھای مختلف طبقه کارگر در . متحد شوند
طول چند قرن گذشته بارھا اين کار را انجام 
داده و در پرتو اتحاد و ھمدلی خود عظيم ترين 
قدرت ھا را به ميدان کشيده و عليه نظام سرمايه 

کارگران نساجی . داری به نمايش نھاده اند
آن ھا می . فومنات ھم می توانند چنين کنند

به . د شورای خود را به وجود آورندتوانن
ھمزنجيران و ھمسرنوشتان طبقاتی خود رجوع 
کنند و بدين سان کمک کنند که قدرت طبقه 
کارگر در يک سازمانيابی سراسری شورايی 

سپس با تکيه به اين قدرت . متحد و متشکل شود
دولت سرمايه داری را مجبور کنند که امکانات 

برنامه ريزی توليد  الزم برای اداره کارخانه و
را به صورت رايگان در اختيار آن ھا قرار 

اگر آنان دست به کار شوند ھمزنجيرانشان . دھد
کار  در بسياری از مراکز ديگر کار و توليد ھم

قدرت سرمايه و . آن ھا را دنبال خواھند کرد
دولت آن دربرابر اتحاد وتشکل سراسری و 

گری کار ۵٠٠ضدسرمايه دارانه صدھا جمعيت 
و کمتر يا بيشتر تاب مقاومت نخواھد داشت و 

ھمه اين کارھا ممکن . به زانو درخواھد آمد
اما اگر . بی گمان، شروع کار سخت است. است

تدبير جمعی و شورايی  کارگران شروع کنند، با
  . و طبقاتی آنان راه مبارزه ھموار خواھد شد

   ٨٧ مرداد ١٩

  

 »انمهلر« ماهه حقوق کارگران  ٧تعويق 
ماه  ٧کارگر شرکت مھلران بروجرد  ۵٠حدود 

 ۵٠ھمه اين . دستمزدی نگرفته اند است که ھيچ
نفر سال ھاست که در اين کارخانه کارکرده و 

ھمه آنان کارگران رسمی . استثمارشده اند
شرکت محسوب می شوند و از تجربه و مھارت 

کارخانه مھلران . و پيشينه کار ممتد برخوردارند
نده وسايل بھداشتی است و از بازار توليد کن

محصوالت . فروش خوبی برخوردار است
شرکت به کشورعراق و ساير کشورھای 

مالک کارخانه دليل . ھمسايه نيز صادر می شود

تأخير در پرداخت دستمزدھا را تحريم ھای 
که بی پايه بودن آن  اقتصادی می داند، ادعايی

اين ماجرا از . برای ھمه کارگران روشن است
قرار است که سرمايه دار کارخانه با توجه به 
وفور نيروی کار ارزان، موقعيت بسيار ضعيف 
جنبش کارگری، رقابت وحشتناک در صفوف 
نيروی کار و ھمه مصائب ديگری که دامنگير 
توده ھای کارگر است فرصت را مغتنم شمرده 
و می خواھد ھمه کارگران رسمی را اخراج کند 

. رگران قراردادی استخدام کندو به جای آنان کا

به اين ترتيب، او نيروی کار را به بھايی بسيار 
ارزان تر می خرد و می تواند بيش از پيش به 

اين کل ماجرا است . سود و سرمايه خود بيفزايد
و کارگران با ترفندھای کارفرما به خوبی آشنا 

ماه دستمزد کارگران اقدامی  ٧مصادره . ھستند
دار در دستور کار خود قرار است که سرمايه 

  .تا از اين طريق به ھدف فوق دست يابد داده

  ٨٧ مرداد ١٩

  

 ادامه تعطيلی کارخانه آوانگان
کارگر کارخانه آوانگان در  ۵٠٠بيش از 

. بالتکليفی و سردرگمی کامل به سر می برند
کارخانه مدت مديدی است که تعطيل شده وھيچ 

. ميدوار نيستکارگری به ادامه اشتغال خود ا
کارگران بارھا دست به اعتراض زده و به 

اما اعتراضات . نھادھای دولتی شکايت کرده اند

و شکايات آنان مطابق معمول بی نتيجه مانده 
آخرين پاسخی که اداره کار سرمايه به . است

کارگران داده اين است که اگر بخواھند می 
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توانند شکايت خود را به صورت کتبی تنظيم 
و به دستگاه ھای ذيربط تسليم نمايند، شيوه  کنند

ای که در ھمه جا نھادھای دولتی سرمايه در 
حمايت از کارفرمايان و عليه کارگران اتخاذ 
می کنند تا اوالً کارگران را از مبارزه و اعمال 
قدرت عليه سرمايه بازدارند و سرمايه دار را 

ثانياً با . از خطر جنگ و ستيز آن ھا رھا سازند
کشاندن کارگران اخراجی به داالن ھای اداری 
سرمايه و سرگردان ساختن طوالنی مدت آن ھا 
در راھروھای اين نھادھا ھر نوع اميد به نتيجه 
گيری از اعتراض و مقابله با کارفرما را در آن 

اداره کار و سايردستگاه ھای . ھا از بين ببرند

نظم سرمايه به اين ترفندھا دست می زنند تا 
ت صاحبان سرمايه در اعمال ھر جنايتی دس

  . عليه کارگران بازتر شود

  ٨٧ مرداد ١٩

  
  

 کارگران فوالد اسفراين و شرايط سخت کار
کارخانه فوالد اسفراين در نزديکی اين شھر در 

سال است  ١۵. استان خراسان شمالی قرار دارد
که داير شده و شمار زيادی کارگر را استثمار 

ر کارخانه بسيار سخت است شرايط کا. می کند
و ميزان احتمال وقوع سوانح، مصدوميت و 
آسيب ديدگی کارگران در حين کار، ابتالی آنان 
به بيماری ھای مختلف و نيز سرعت فرسودگی 

جسمی و از بين رفتن سالمتی آن ھا بسيار باال 
کارگران به ھمين دليل خواستار حقوق . است

سا و ويژه کار در شرايط سخت و طاقت فر
سال است که در اين  ١۵آنان . خطرناک ھستند

کارخانه کار می کنند اما تا امروز ھيچ ريالی از 
بابت اين حق مسلم و متعارف در دنيا به آن ھا 

کارفرما در مقابل . پرداخت نشده است

اعتراضات کارگران با سرسختی تمام مقاومت 
  . می کند

  ٨٧ مرداد ١٩

  

  

 زير آوار سرمايه کارگر ١١کشته و مجروح شدن 
يک شرکت ساختمانی دست به کار تأسيس 

سرمايه دار . استاديوم ورزشی شھر ھمدان است
شرکت از کارگران خواسته است که بدون 
داشتن ھيچ نوع وسايل ايمنی در مھلک ترين و 
پرمخاطره ترين شرايط کاری سخت ترين 

کارگر بر اساس نقشه و ١١. کارھا را انجام دھند
ايه دار در چنين شرايطی کار می دستور سرم

کرده اند که يک ستون عظيم و بلند ديوار 
ھر . مخروبه بر سر ھمه آن ھا فرو می ريزد

نفر در زير ده ھا تن سنگ و سيمان  ١١

کارگران ھمزنجير آن . فروريخته دفن می شوند
ھا در مرکز آتش نشانی پس از مدتی تالش 

رون می نفر را زنده از زير آوار بي ٩سرانجام 
تن از اين کارگران در ھمان دقايق  ٢اما . کشند

 ٩حال . نخست جان خويش را از دست می دھند
آنان . کارگر زخمی وخيم گزارش شده است

اگرھم از مرگ بگريزند به طور قطع تا آخر 
 ٢. عمر معلول و مصدوم باقی خواھند ماند

کارگر ديگرمعلول گرديده  ٩کارگر کشته شده ، 
فر افراد خانواده اين کارگران به ، و ده ھا ن

چرا و به چه . برھوت گرسنگی پرتاب شده اند
دليل؟ فقط به اين دليل که سرمايه دار صاحب 
شرکت در جستجوی سودھای بی حساب و کتاب 
حاضر به قبول ھيچ ھزينه ای برای حفظ جان 

  . کارگران نبوده است

  ٨٧ مرداد ١٩

  

  

 ریشالق و زندان برای چهار فعال کارگ
يک دادگاه درسنندج برای چھار فعال کارگری 
. اين شھر حکم زندان وشالق صادر کرده است

سوسن رازانی، شيوا خيرآبادی، عبداله خانی و 
غالب حسينی، که در اول ماه مه امسال دستگير 

 ٧٠تا  ١۵ماه زندان و  ٩تا  ٣شده بودند، به 
رابطه . ضربه شالق محکوم شده اند

کار خود شالق کشنده خريدوفروش نيروی 
سراسر تحقير وتوحشی است که بی امان و 
پيوسته بر گرده بشريت کارگر و فرودست فرود 

انسان ھای محکوم به بردگی مزدی، . می آيد
محکوم به فروش نيروی کار برای زنده ماندن، 
انسان ھای محروم شده از ھر نوع حق و حقوق 
انسانی و محکوم به پذيرش تمامی احکام و 

امين سرمايه، انسان ھای اسير تمام درنده فر
ناگزير انسان ھای  خويی ھای سرمايه داری

شالق خورده و تحقيرشده و مجروح و ساقط 
اما در ايران به . شده از ھستی انسانی نيز ھستند

عنوان يکی از کشورھای دارای نيروی کار 
ارزان و درواقع شبه رايگان، نظام سرمايه 

شالق گونه خريد داری برای حفظ رابطه 
وفروش نيروی کار به شالق واقعی و زندان 

در اينجا نظام . وشکنجه و اعدام نياز دارد
سرمايه داری بدون شالق وشکنجه، بدون 
مخوف ترين زندان ھا، بدون حمام خون ھا و 
کشتارھای چند ھزار نفری در چند روز، بدون 
 گلوله باران ھر جنب و جوش ضد سرمايه داری

 .فظ خود حتی در کوتاه مدت ھم نيستقادر به ح
سرمايه داری در اينجا فقط از اين طريق می 

حکم شالق وزندان . تواند خود را سرپا نگه دارد
ادامه مستقيم تمام توحش ھا  چھار فعال کارگری

سرمايه  و ددمنشی ھای بشرستيزانه ای است که
از آغاز تا امروز در جامعه ما عليه جنبش 

د اعتراض عليه بردگی کارگری و ھر فريا
شالق و زندان سرمايه . مزدی به کاربرده است

را بايد با اتحاد و سازمانيابی ھر چه 
ما اين . نيرومندترعليه سرمايه داری پاسخ داد

جنايت دولت سرمايه داری را محکوم می کنيم 
و با مبارزه ھر چه مصمم تر، پرشورتر و 
آگاھانه تر خود برای سازمانيابی سراسری 

طبقه کارگر به آن  ورايی و ضد سرمايه داریش
  . پاسخ خواھيم داد

  ٨٧ مرداد ١٩
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 هزار بيکار در کانادا فقط در ماه ژوئيه۵۵
ھزار نفر  ۵۵، ٢٠٠٨فقط در طول ماه ژوئيه 

آمارھا . به کارگران بيکار کانادا افزوده شده اند
حکايت از اين دارند که اين مقدار افزايش 

 ١٧در اين کشور در  ماه بيکاری در فاصله يک
بيکاری پديده . سال اخير بی سابقه بوده است

اما . ذاتی و گريزناپذير نظام سرمايه داری است
تحميل آن از سوی سرمايه بر زندگی کارگران 
در عين حال تابعی از توازن قوای ميان طبقه 
کارگر و طبقه سرمايه دار و موقعيت روزجنبش 

که در وضعيت  واقعيت اين است. کارگری است
حاضر اتحاديه ھای کارگری و از جمله اتحاديه 

ھای کارگری کانادا نقش بسيار مھمی در تحميل 
طرح ھای جنايتکارانه بيکارسازی ھا بر توده 

سرمايه داران در ھمه . ھای کارگر ايفا می کنند
خودروسازی  رشته ھا و از جمله در صنايع

 شدت. فوج فوج کارگران را اخراج می کنند
استثمار را . کار را بسياربيرحمانه باال می برند

با . تا باالترين مرزھای ممکن تشديد می کنند
حداقل نيروی کار حداکثر توليد را از کارگران 

کارگران را ھزارھزار بيکار می . می کشند
سازند و در ھمان حال سطح توليد کاالھا و 

سرمايه . ميزان سود خويش را افزايش می دھند

و تراست ھای عظيم سرمايه داری ھمه داران 
اين کارھا را با کمک و ھمدستی مستقيم و 
برنامه ريزی شده اتحاديه ھای کارگری انجام 

رھبران اتحاديه ھا در قبال اين . می دھند
ھمدستی ھا با سرمايه داران و شرکت فعال در 
توحش سرمايه عليه کارگران پشت سر ھم به 

  . ل می شونددريافت مدال ھای افتخار نائ

   ٢٠٠٨اوت 

  

 

 »سداد ماشين« کارگر از  ٦٠خراج ا
کارخانه سداد ماشين توليد کننده اگزوز برای 
. نيروگاه ھای گازی و توربين ھای بادی است

کارگر را  ٥٠٠اين کارخانه تا چندی پيش حدود 
بازار فروش توليدات شرکت . استثمار می کرد

ثمار بسيار پررونق است و سود حاصل از است
سرمايه دار . کارگران بيش از حد باال است

مالک کارخانه از مدت ھا پيش بر اساس يک 
برنامه ريزی حساب شده برای تشديد ھر چه 
بيشتر و عميق تر استثمار کارگران و افزايش 
بازھم افزون تر سود سرمايه ھايش تصميم 
گرفت بيشترين بخش کارھای کارخانه را به 

حکمت اين . بسپارد شرکت ھای مقاطعه کاری
کار برای سرمايه دار اين بود که شرکت ھای 
اخير نيروی کار مورد نياز را در چھارچوب 
قرادادھای موقت به کار می گرفتند، نازل ترين 
ميزان دستمزدھا را به کارگران پرداخت می 
کردند، درصد قابل توجھی از ھمين دستمزدھای 

حق  نازل را ھم زير عنوان ھای مختلف مانند
پاداش و نظاير آن می چاپيدند، با سوء استفاده 
از قراردادی بودن کارگران باالترين ميزان 
فشار را بر آنان تحميل کردند و از حداقل 
نيروی آنان برای توليد حداکثر محصول و سود 

اين شرکت . برای سرمايه داران بھره می جستند
ھا با اعمال اين روش ھای تشديد استثمار طبعاً 

روی کار را به صورت بسيار ارزان تری در ني
اختيار سرمايه دار مالک شرکت قرار می دادند 
و درست به ھمين دليل سرمايه دار نيز تا جايی 
که امکان داشت کارھای مختلف کارخانه را به 

حاصل اجرای اين . ھمين شرکت ھا سپرد
برنامه ھای کارگرستيزانه اين شد که شمار 

 ١٥٠به  ٥٠٠کوتاه از  کارگران در طول مدتی
. اما سرمايه دار دست بردار نيست. کاھش يافت

او ھمچنان مصمم است که بخش ھای زيادتری 
از امور شرکت را به مقاطعه کارگران واگذار 

کارگر ديگر  ٦٠کند و ازھمين رو طرح اخراج 
به اجرا  را نيز در دستور کار خود قرار داده و

اجی کسانی در ميان کارگران اخر. نھاده است
وجود دارند که پيشينه کار و استثمار آن ھا 

سال ھم  ١٢توسط سرمايه در ھمين شرکت از 
 کارگران می گويند که با اين اقدام. بيشتر است
کارھای کارخانه در اختيار % ٨٠بيش از 

. شرکت ھای مقاطعه کاری قرارگرفته است
تمامی آمارھا و شواھد مربوط به کار کارخانه 

که در اين مدت سطح توليد نه فقط حاکی است 

دچار ھيچ کاھشی نگرديده بلکه حتی بسيار 
سود سرمايه به صورت . افزايش يافته است

حيرت آوری باال رفته و ھمه اين ھا در 
شرايطی روی داده که شمار کارگران حتی از 

چرا و چه شده است . سابق ھم کمتر است% ٧٥
ق نيروی کار ساب% ٢٥که صاحب کارخانه با 

کاالھايی بسيار انبوه تر توليد می کند، سود 
بسيارعظيم تری نصيب خود می سازد و حجم 
سرمايه ھايش را بی وقفه افزايش می دھد؟ 

فشار ھرچه سنگين تر : پاسخ آن را باالتر گفتيم 
بر کارگران شاغل کارخانه، باالبردن سرعت 
کار، افزايش شدت کار، تلنبارکردن کار چندين 

ده يک کارگر، کاھش شديد کارگر بر گر
دستمزدھا يا بھای نيروی کار کارگران و 
فھرست بلندبااليی از جنايات ديگر که عليه 

او تمامی ھستی . کارگران اعمال کرده است
کارگران و افراد خانواده ھای آن ھا را به نيستی 
کشانده است تا از اين طريق سود خويش را 

و عظيم بيشتر و سرمايه ھای خود را فربه تر 
  . تر کند

  ٨٧ مرداد ١٨

  

 اعتراض بازنشستگان به سطح نازل حقوق ها
 ٢٠٠مستمری کارگران بازنشسته رقمی حدود  

ھزار تومان است و اين البته در مورد بخش 
اندکی از کارگران است که چيزی به نام 

يک تأمل . بازنشستگی به آنان تعلق می گيرد
حقايقی است درباره اين رقم بازگوی  بسيارکوتاه

که گوشه ای ھر چند کوچک از دنيای سبعيت و 
انسان کشی سرمايه داری را در پيش ديدگان 

قبل از ھر چيز . تيزبين ھر کارگری باز می کند
بگوييم که غالب کارگران ايران ھنگام پيری 

ھزار تومان حقوق ماھيانه را  ٢٠٠حتی ھمين 
آنان تمامی عمرشان برای . ھم دريافت نمی کنند

سرمايه کار کرده اند، توسط سرمايه استثمار 
شده اند، سرمايه ھای عظيم را توليد کرده اند و 
در پيری و کھولت، زمانی که توانی برای کار 
کردن ندارند، برای لقمه ای نان مجبورند دست 
نياز پيش فرزند و آشنا و خانواده دراز کنند يا 

ز ا. حتی در کنار خيابان ھا به گدايی بپردازند
سراغ کسانی می رويم که  .اين ھا می گذريم

بسياری . ظاھراً حق و حقوق بازنشستگی دارند
ھر . ھزار تومان می گيرند ٢٠٠ازاينان در ماه 

سال تمام و گاه بيشتر کار کرده  ٣٠کدام حداقل 
 ١٥تا  ١٠سال، ھر ماه حداقل  ٣٠در اين . اند

برابر آنچه زير نام دستمزد دريافت کرده اند 
و سرمايه برای سرمايه داران خصوصی و  سود

آن ھا  دولتی توليد نموده و به سرمايه ھای عظيم
اگر مجموع سرمايه ھای توليد . اضافه کرده اند

شده توسط ھر کدام اين ھا را با يک حساب ساده 
سرانگشتی محاسبه کنيم بدون شک دچار حيرت 

اين کارگران با فرض داشتن يک . می شويم
در ھر سال مبلغی  ار تومانی،ھز ٢٠٠دستمزد 
سال  ٣٠ميليون تومان و در طول  ٣٠بالغ بر 

کار، رقمی حدود يک ميليارد تومان سود و 
در . سرمايه نصيب سرمايه داران ساخته اند
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نظر بياوريد که صاحبان اين سرمايه ھا اکنون 
با رجوع به نرخ سودھای رايج درون جامعه 

توليد شده ايران از ھمين يک ميليارد سرمايه 
 ٢٥توسط ھر کدام اين کارگران ھر سال حداقل 

ميليون  ٢ميليون تومان و ھر ماه بيشتر از 
معنای ساده اين . تومان سود به چنگ می آورند

محاسبه آن است که کارگری که حتی شانس آن 
را يافته است که مثالً حقوق بازنشستگی داشته 

 درصد مبلغی را می ١٠باشد بازھم فقط حداکثر 
گيرد که سرمايه ھای حاصل از کار سی ساله 
او ھم امروز در طول ھر يک ماه نصيب 

سرمايه داران ھر ماه . صاحبان خود می سازند
با مالکيت سرمايه ھای توليد شده توسط اين 

ميليون تومان به دست می  ٢کارگر بيشتر از 
ھزار تومان می  ٢٠٠آورند و اين کارگر فقط 

  . گيرد

وضعيتی که . ان چنين استوضعيت بازنشستگ
به نوبه خود گوشه نامحسوسی از دنيای جنايت 
. و سبعيت سرمايه عليه بشريت را نشان می دھد

اين وضع در مورد ھمه کارگران بازنشسته 
جامعه ما که احياناً چيزی به نام بازنشستگی می 

از اين جمعيت فقط . گيرند، صدق می کند
مستمر  نفر آنان در اصفھان به طور ١٢٤٠٠٠

عليه شرايط رقت بار زندگی خويش شکوه می 
بسيار مضحک و بيش . کنند و اعتراض دارند

از حد وقيحانه است که دولت سرمايه و 
ضمن اذعان به » سازمان تامين اجتماعی«

اسفبار و دردناک بودن وضعيت معيشتی اين 
نفر اعالم کرده است که به برخی از  ١٢٤٠٠٠

ای کار اين سازمان معن!! آنان وام خواھد داد
صاحبان سرمايه . نيازمند ھيچ توضيحی نيست

تصميم گرفته اند ھر ماه مبلغی از ھمين حقوق 

نازل از ھمه لحاظ نارسا برای خورد و خوراک 
و پوشاک اين بازنشستگان را ھم به صورت 
سود وام ھای پرداختی به سوی خود باز گردانند 

ر کارگ. و به سرمايه ھای خود اضافه کنند
بازنشسته ای که آخرين روزھای عمر خويش 
را پشت سر می نھد، کارگری که با حقوق 
ناچيز بازنشستگی اش قادر به امرار معاش 
نيست اقساط اين وام ھا و بھره ھای متعلق به آن 
ھا را چگونه و از کجا قرار است پرداخت کند؟ 
کارگران بازنشسته خالقان واقعی دنيای سرمايه 

آنان بايد از يک زندگی . ھستندھا و ثروت ھا 
مرفه انسانی و امکانات الزم دارو و درمان و 

  .برخوردار باشند آسايش و مراقبت

  ٨٧ مرداد ١٨

  

 »يارانه نقدی« هجوم به معيشت کارگران زيرنام 
تعرض تازه ای را » يارانه نقدی« دولت سرمايه داری ايران زيرنام پرداخت 

دف تنزل ھر چه بيشتر بھای نيروی کار آنان به سطح معيشت کارگران و با ھ
بر اساس مصوبات جديد دولت، يارانه ھای تاکنونی دولت به . آغاز کرده است

آب و برق و نان و سوخت و اياب و ذھاب و بسياری چيزھای ديگر قطع می 
به خانواده ھا پرداخت می » يارانه نقدی«شود و در عوض مبلغی زير عنوان 

که نتيجه مستقيم اجرای اين طرح ضدکارگری ترديدی نيست . شود
افسارگسيختگی قيمت ھا و افزايش سرسام آور بھای نيازھای اوليه زندگی 
خواھد بود، پديده ای که ھيچ معنايی جز کاھش سطح مزدھای واقعی نخواھد 
داشت و توده ھای کارگر را بسيار بيش از پيش در باتالق فقر و گرسنگی و 

کارگران بايد در ھمه جا . رسنگی غرق خواھد ساختمرگ و مير ناشی از گ
يک چيز، . با ھشياری و آگاھی با اين موج جديد تعرض سرمايه مقابله کنند

بديھی و کامال واضح است و آن اين که ھر کدام از اين قانون پردازی ھا و 
ً گره تازه ای است که بر طناب دار ما کارگران زده می  مصوبه ھا صرفا

اما مسئله مھم و اساسی . اساس، بايد به مقابله با آن ھا برخاست بر ھمين. شود
اين است که صرف دفاع ازخود درمقابل اين تھاجمات بازھم عالج درد ھيچ 

وضعيت موجود خود به اندازه کافی مرگ آفرين وغيرقابل . کارگری نيست
ا بنابراين، مقابله با بدترشدن اين وضعيت مشکلی را از زندگی م. تحمل ھست

تبديل مبارزه تدافعی درمقابل سرمايه به سخن از . کارگران حل نمی کند
بحث بر سر ھجوم به نظام سرمايه داری، . است مبارزه تھاجمی عليه سرمايه

تحميل يک زندگی مرفه انسانی و آزادی ھا و حقوق اوليه اجتماعی بر اين 
ا توده ھای م. نظام و تداوم پيکار تا نابودی کامل مناسبات کارمزدی است

کارگر در مبارزه عليه ھر تعرض سرمايه بايد مطالبات پايه ای خويش را 
پرچمی است که می  »منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران«. طرح کنيم

ما برای  تواند و بايد نقطه عزيمت اتحاد و سازمانيابی سراسری شورايی
  .باشد بشرستيز سرمايه داری تھاجم عليه نظام

 !ان عليه سرمايه متشکل شويم کارگر

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ٨٧ مرداد ١٩

 

 اعتصاب کارگران سد شهريار در ميانه
کارگران سد شھريار ميانه واقع در استان 

ماه تمام است که  ٤آذربايجان شرقی 
آنان . دستمزدھای خويش را دريافت نکرده اند

وضعيت اعتصاب کرده و  در اعتراض به اين
کارفرمايان . تمام کارھا را متوقف ساخته اند

بنگاه سد سازی به دنبال شروع مبارزه و وقوع 

اعتصاب کارگران به تقال افتاده اند تا ھر چه 
زودتر به اعتصاب پايان دھند و کارگران را 
. متقاعد سازند که به سر کار خويش بازگردند

و گفته  يد کردهآنان شروع به دادن وعده و وع
نصف  مرداد اند که حاضرند تا پايان ماه

. مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کنند

کارگران با قاطعيت تمام به خواست کارفرما 
آنان اعالم کرده اند که تا . پاسخ منفی داده اند

دستيابی کامل به ھمه مطالباتشان به اعتصاب 
  . ادامه خواھند داد

  ٨٧ مرداد ١٨

  

 کارگران نساجی کردستان ادامه دارد اعتراض
کارگران نساجی کردستان مدت ھا است که 

آنان در . حقوق ماھانه خود را دريافت نکرده اند
ھمه اين مدت در حال مبارزه و اعتراض بوده 

تجمع در محل کارخانه، رجوع به نھادھای . اند
دولتی سرمايه، راه پيمايی در جاده کمربندی 

مانند اين ھا از جمله مجاور شھرسنندج و 
اشکال اعتراضاتی است که کارگران انجام داده 

 مرداد ١٦کارگران در ھمين راستا در روز . اند
يک بار ديگر در محل کارخانه دست به تشکيل 

آنان اعالم کردند که در . اجتماع و تحصن زدند

صورت امتناع سرمايه دار از پرداخت 
داری دستمزدھا تجمع خويش را به محل استان
منتقل  سنندج و مقابل در ورودی اين نھاد دولتی

ھمه کارگران فرياد می زنند که . خواھند کرد
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  ٨٧ مرداد ١٨ .يافتمبارزه تا رسيدن به ھمه مطالبات ادامه خواھد 
  

 ادامه اعتصاب در لوفت هانزا
بعد از اعتصاب کارکنان خدمات زمينی و 
ح کابينی شرکت ھواپيمايی لوفت ھانزا، که شر

آن در گزارش قبلی آمد، اعتصاب به ساير بخش 
از نيمه شب چھارشنبه با اعالم . ھا کشيده شد

ساعته در سيتی الين، شرکت  ٣٦يک اعتصاب 
خلبان خطوط  ٧٤٠وابسته به لوفت ھانزا، 

داخلی و اروپايی به اعتصاب پيوستند و در 
پرواز  ٤٠٠پرواز از  ٣٦٠نتيجه روز پنج شنبه 
روز جمعه  .انجام نگرفت برنامه ريزی شده

 ١٧٠پرواز از  ١٤٠نيز اوت ٨يعنی امروز
پرواز برنامه ريزی شده منطقه ای انجام 

اتحاديه خلبانان به نام کوک پيت اعالم  .نگرفت
کرد که بعد از ماه ھا مذاکرات بی نتيجه با 
کنسرن اعتصاب را آغاز کرده و خواھان 
افزايش حقوق شده است، بدون اين که درصدی 

اين امر دست . ا برای اين افزايش اعالم کندر
اتحاديه را برای چانه زنی بازتر نگه می دارد تا 

در مقابل، رئيس . زودتر به موافقت دست يابند
لوفت ھانزا از خلبانان خواست که دست از 

وی . اعتصاب بردارند و به ميز مذاکره برگردند
گفت چنين اعمال قدرت رقابت ما را در مقابل 

شرکت ھای ھوايی پايين می آورد و سبب ساير 
به اين ترتيب، . از دست رفتن مشاغل می شود

او از يک طرف نشان داد که تنھا مسئله مھم 
برای آن ھا منافع کنسرن است و از طرف ديگر 
به اعتصابيون ھشدار داد و به نوعی با تھديد به 
از بين رفتن مشاغل آن ھا را تھديد به اخراج 

٪ ٥/٥شرکت سيتی الين پيشنھاد تا کنون . کرد
ماه و يکبار پرداخت  ١٨اضافه حقوق به مدت 

  . يورو را مطرح کرده است ٧٠٠تا  ٥٠٠

خلبانان اعتصابی می دانند که ادعای از دست 
. دادن قدرت رقابت حرف پوچی بيشتر نيست

زيرا اوال حقوق ھای پرداختی به آن ھا در 

ال در مث. مقايسه با شرکت ھای رقيب کمتر است
٪ ٢٥تا  ٢٠مقايسه با خلبانان انگليس آن ھا 

 ٣دوم اين که بيش از . کمتر دريافت می کنند
ميليارد سود در سال گذشته و افزايش مسافران 
نشان می دھد که اتفاقا کنسرن به خوبی به لطف 
استثمار بيشتر کارگران، قدرت رقابت بااليی 

رياست کنسرن مطابق معمول اعتصاب . دارد
و درصدد است تا  رقانونی خواندهرا غي

اعتصاب کنندگان را به عنوان نقض کنندگان 
. خسارت شود قانون به دادگاه بکشاند و خواھان

از جمله خبرھای ديگر در اين مورد تھديد 
خلبانان کنسرن مادر يعنی لوفت ھانزا به 

  .اعتصاب است

  ٢٠٠٨اوت 

 

 کارگران الستيک البرز و ادامه مبارزه
الستيک البرز به يکی از عرصه ھای کارخانه 

پرپيچ وخم و با دوام جدال توده ھای کارگر عليه 
در اينجا فروشندگان . سرمايه تبديل شده است

نيروی کار در يک سو و سرمايه داران و عمال 
دولتی سرمايه در سوی ديگر به طور واقعی و 
با به کارگيری راھکارھای مختلف خود با ھم 

اساس کار برای . ر دارنددر جنگ و ستيز قرا
صاحبان سرمايه و دولت آن ھا اين است که 
کارگران به کارخويش ادامه دھند، ھر چه بيشتر 
توليد کنند و از ادامه مبارزه و گسترش 

قانون مسالمت و . اعتراضات خود دست بردارند
. سازش و مذاکره به نفع سرمايه را ارج بگذارند

از . يت دھندبه تعويق چند ماھه دستمزدھا رضا
خيال اعمال قدرت و اختالل در نظم ارزش 
افزايی سرمايه منصرف شوند و در يک کالم 
قبول کنند که درعين گرسنگی و فقر و فالکت 
. برای سرمايه دار کارکنند و بر سودش بيفزايند

سرمايه داران و دولت آن ھا برای تحميل اين 
انتظارات و شرايط خود بر کارگران از ھمه 

گاه کارخانه را به . رھا استفاده می کنندراھکا
محاصره نيروی سرکوب درمی آورند و تمامی 

زمانی . کارگران را روانه سياھچال می سازند
يک روز . باب گفتگو و مذاکره را بازمی کنند

ً به مرخصی  از کارگران می خواھند که عجالتا
روزديگر پرداخت دستمزدھا را به . بروند

شده توسط کارگران فروش محصوالت توليد 

و بسياری شگردھای ديگر که . موکول می کنند
   .مرتب به کارگرفته اند و می گيرند

در مقابل ترفندھا و دسيسه ھای پيوسته سرمايه 
داران و دولت آن ھا، کارگران نيز با ھوشياری 
و بصيرت الزم تالش می کنند که توطئه ھای 
 صاحبان سرمايه و عمال دولتی آن ھا را درحد

فريب سرمايه داران را . امکان خنثی سازند
به مبارزه ادامه دھند و درمقابل تھاجم . نخورند

مذاکره را . نيروی سرکوب ايستادگی کنند
بپذيرند اما پيش شرط ھای حساب شده و خاص 

از . خويش را بر روند مذاکرات تحميل کنند
راھکارھايی مانند راه بندان، افشاگری ھای 

از ھمزنجيران، توسعه دامنه گسترده، استمداد 
اعتراض خويش به درون جامعه و جلب حمايت 

ھمه . افکارعمومی و مانند اين ھا استفاده کنند
چيز نشانگر آن است که کارگران روند مبارزه 
خويش را تا امروز با ھوشياری و آگاھی قابل 

 ١٢٠٠اين امر که . توجھی به پيش برده اند
مستمر ھمچنان  سال مبارزه ٢کارگر در ادامه 

استوار و ثابت قدم در جبھه نبرد خويش با 
سرمايه داران باقی مانده اند، اين که در طول 
اين مدت دچار يأس و سرخوردگی نشده و 
مقاومت کرده اند و بسياری کارھای ديگر آنان، 
خود بھترين گواه بيداری و بلوغ آگاھی طبقاتی 

  . آنان است

ات و مؤلفه اين چالش طبقاتی با توجه مشخص
ھايی که باالتر گفتيم به روند پرپيچ و خم و 

سرمايه داران . فرسايشی خود ادامه می دھد
قبول ھر مطالبه کارگران را به بازگشت آنان به 
سر کار موکول کرده اند و کارگران درمقابل 
اعالم کرده اند که شروع مجدد کار آن ھا تا قبل 

رمايه س. از دريافت حقوق معوقه امکان ندارد
داران می گويند که پرداخت دستمزدھا موکول 

محصوالت توليد شده % ۴٠به فروش حداقل 
موجود است و کارگران قاطعانه پای می فشارند 
که ھر نوع پيوند زدن فروش محصوالت با 
پرداخت دستمزدھا يک ترفند سرمايه دارانه 

فروش محصوالت نه معضل آن ھا بلکه . است
. کارخانه است مشکل سرمايه دار صاحب

کارگران می گويند ھيچ کدام از شروط سرمايه 
داران و عمال دولتی آن ھا را نمی پذيرند و تنھا 
پس از دريافت ھمه مطالبات معوقه است که 

گفتگو  حاضرند درمورد چند و چون ادامه کار
  . کنند

آخرين خبرھا حاکی است که کارفرما تمام شبکه 
مانند تلفن و  ھای ارتباطی کارخانه با بيرون

اينترنت را قطع کرده است و تالش دارد که از 
ھرنوع تماس کارگران کارخانه و ھمزنجيران 
آن ھا در جاھای ديگر يا افکارعمومی درون 

بخشدار اسالمشھر و ساير . جامعه جلوگيری کند
مسئوالن دولتی نيز به کارگران اخطار کرده اند 

ه سر کار که بايد شرايط کارفرما را بپذيرند و ب
در اين ميان، کارگران نيز ضمن رد . بازگردند

اين پيشنھادھا و تھديدھا و ترفندھا، با ھمدلی و 
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ی ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(از سا ک ید) ه    :بازدید 
WWW.HAMAAHANGI.COM  

ید  س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،    :ا
hamaahangi@gmail .com   

اتحاد تاکيد کرده اند که تا دستيابی به ھمه 
خواسته ھايشان به مبارزه و مقاومت ادامه 

کارگران درھمان حال با انتشار . خواھند داد
ی يک اطالعيه مطالبات اوليه و پيش شرط ھا

خود برای شروع کار را به شرح زير به اطالع 
  :عموم رسانده اند 

 ٦٠ یال ٥٠ از ميزانروزانه کارخانه  ديتول - ١
   .کمتر نباشدتن 

تشکيل شورايی متشکل از نمايندگان  - ٢
 یشورا" کارگران و وزارت صنايع با عنوان

   ."نظارت بر فروش
 ماشين آالت مستعمل و مستھلک تمامترميم  - ٣

برای ادامه کار  یکاف یدکيلوازم  دخريو 
  .کارخانه

امتناع کامل از قبول ھر نوع وعده و وعيد  - ٤
تنظيم کتبی تمامی موارد توافق  .شفاھی کارفرما

ميان نمايندگان کارگران و سرمايه دار، امضای 
وزارت کار و توافق نامه ھا توسط نمايندگان 

  .طربذي ینھادھا
رما در عزل تمام مديران منصوب کارف - ۵

  کارخانه 
  ٨٧ مرداد ١٧

  

 تشديد مبارزات کارگران نازنخ و فرنخ قزوين
در خبرھای قبلی خوانديم که کارگران نازنخ و 
فرنخ قزوين در اعتراض به عدم پرداخت 
دستمزدھای معوقه و ساير مظالم و جنايات 
سرمايه داران، دست به اعتصاب زده و چرخ 

کارگران با . کار و توليد را ازکارانداخته اند
تکيه بر تجارب مبارزات اخير خود و ھمه 
ھمزنجيرانشان درجاھای ديگر بسيارزود 
دريافتند که در شرايط موجود صرف اعتصاب 
سالح کافی و کارآمدی برای مجبور ساختن 
صاحبان سرمايه به پرداخت دستمزدھا و 

آنان به ھمين دليل به . مطالبات معوقه نيست
وی بزرگراه قزوين طور متحد و يکدل به س

ھجوم بردند، با موفقيت کامل اين بزرگراه را 
گرفتند و ھمه عبور و مرور آن را  در اختيار
اخبار بعدی حاکی است که صاحبان . قطع کردند

سرمايه با ھمدستی کامل عمال دولتی دست به 
آنان از غياب کارگران . اقدام متقابل زده اند

نازنخ و سوء استفاده کرده و ھر دوکارخانه 
را تعطيل نموده و اعالم داشته اند که تا  فرنخ
. روز ديگر اين تعطيلی ادامه خواھد داشت ١٠

کارگران به دنبال اطالع از ترفند جديد صاحبان 
سرمايه تصميم گرفتند که در محل کارخانه 
اجتماع کنند و مبارزات خود را برای جلوگيری 

به  از تعطيل کارخانه و دريافت مطالبات معوقه
  . شکل ھای ديگر پيش برند

  ٨٧ مرداد ١٧

  

  

 ادامه سرگردانی کارگران اخراجی غرب بافت سنندج
کارگر کارخانه غرب بافت سنندج مدت ھا  ١۵

است که اخراج شده اند و در بيکاری و فقر 
اين کارگران در اين . ناشی ازآن به سرمی برند

و اعتراض کرده  مدت به ھمه جا رجوع کرده
نه اعتراض و مبارزه کارگران عمال دام. اند

دولتی سرمايه در اداره کار سرمايه داری را 
مجبور ساخت تا با ارسال نامه ای برای 
کارفرما خواستار بازگشت اين عده به سر کار 

کارگران با گرفتن ورق پاره اداره . خود شوند
کار به کارخانه رجوع کرده و خواستار شروع 

ه دار با کبر و اما سرماي. کار خويش شدند
نخوت طبقاتی خود به ميان کارگران آمد و 

اعالم کرد که کارخانه ملک شخصی اوست و 
ھيچ يک از کارگران اخراجی حق ورود به 

کارگران با شنيدن اين !! حريم ملک او را ندارند
بازگشتند و  سخنان نخوت بار به اداره کار

ماجرا را برای مسئوالن دولتی نظام سرمايه 
پاسخ اين مسئوالن به آنان . عريف کردندداری ت

اين بود که در صورت لزوم پرونده شکايتشان 
  !! می تواند به دادگستری ارجاع گردد

 کارگران بايد خوب بدانند که کل اين حرف ھا،
کل اين گربه رقصانی ھا و کل ساختار دولت و 
قانون و نظم سرمايه برای تحميل خواست 

ی سرمايه بر کارفرمايان و مصالح سودآور
دولت سرمايه داری برای . طبقه کارگر است

اين کار به محض احساس نياز حمام خون راه 
می اندازد و آنگاه که اين نياز شديد نباشد راه 
سردواندن و به ستوه آوردن و مأيوس کردن و 
به شکست کشاندن مبارزات کارگران در پيچ و 
خم راھروھای ادارات دولتی را در پيش می 

  . گيرد

 ٨٧ مرداد ١٧
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

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 . گر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی دي

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

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

و يکی از . ارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که ک
رای پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه ب. 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 . استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر 

، 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  - سيع ترين شکل آناز آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در و

  . 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 . از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را 
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

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . ز نگرفته اندکرده اند اما در ازای آن ھيچ چي
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

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
کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن  را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش

  . 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
  . ار تومان در ماه برخوردار باشندھز 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
  .ر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گرددھ - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :گرو آن است کهتحقق اين امر در . مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . ماری ھا بايد رايگان باشدبھداشت و دارو و درمان انواع بي - 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
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کودکان و جوانان زير  کار -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 -  
  .ع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گرددھر نو -  
  . 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  -  

  .ارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد ھرگونه تشکل ک -١۵
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١/٢/١٣٨٧  

  



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

 
١٨ 

  ١٣٨٧ مرداد ٢٥جمعه     ١۶سال اول ـ شمارٔه 

  

  

  

  

  
 

ان    ت کار ی را  د ه ھما ر ک
ید سا   .ی 

  
ای ايجاد تشکلسايت کميته هماهنگی بر

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
 :يدخود را به آدرس زير بفرست

  

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
 .ام خود از فھرست مشترکين شويدھمين قسمت خواھان حذف ن


