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 :اين شماره در

 ٢ص جز تشکل سراسری عليه سرمايه راه ديگری نداريمـ
 ٣ص باب نيزو، کارگاه يا کشتارگاه؟ ـ
  ٣ص »نيرو چاپ « کارگر  ٢٨اخراج  ـ
 ۴ص کشته و مجروح شدن کارگران ھنگام کار برای سرمايه ـ
 ۴ص به کشتار کارگران ھنگام کار» سازمان تأمين اجتماعی« اعتراف  ـ
 ۴صو کارگران بخش درمان  سرمايه ـ
 ۵ص راه پيمايی اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان ـ
 ۵ص ساعته کارگران آژانس دريايی و گارد ساحلی ٤٨اعتصاب  ـ
  ۵ص ماھه حقوق کارگران صنايع و معادن ھمدان ۵تعويق  ـ
  ۵ص کشتار کارگران ھنگام کار به روايت سازمان تأمين اجتماعی ـ
 ۶ص اعتراض کارگران اخراجی سداد ماشين ـ
  ۶ص کارگران لوله سازی خوزستان جز تصرف کارخانه راه ديگری ندارند ـ
 ٧ص گسترش بيکاری کارگران نيشکر و قند ـ
 ٨ص پای حرف ھای يک کارگر عسلويه ـ
  ٨ص اعتراض کارگران کاشی ميبد ـ
  ٨ص توطئه اخراج کارگران فرنخ و مه نخ قزوين ـ
  ٨ص کارگر افغان قربانی سرمايه شدند ٣٠ ـ
  ٩ص !کارخانه ھای درمعرض تعطيل را به تصرف خود درآوريم  ـ
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 جز تشکل سراسری عليه سرمايه راه ديگری نداريم
سرانجام به دنبال ماه ھا مبارزه و تحصن و جنگ و ستيز، کارگران صنايع 

ماه از ماه ھای متمادی به  ٢مخابراتی راه دور موفق شدند دستمزد معوقه 
اولين سئوالی که در اين رابطه . تعويق افتاده خويش را از کارفرمايان بگيرند

ی شود اين است که سرنوشت مبارزات و جدال طوالنی صدھا مطرح م
کارگر اين شرکت پس از دريافت دستمزد اين دو ماه چه خواھد شد؟ آيا به 
ھمان مبارزات پراکنده و اجتماعات و تحصن ھای اعتراضی چند وقت يک 
بار خويش ادامه خواھند داد؟ آيا اين اقدام مشترک کارفرما و عمال دولتی 

بقيه دستمزدھای معوقه ماه  غنيمت خواھند شمرد و به اميد دريافت سرمايه را
ھای ديگر صبرخواھند کرد؟ يا اين که برای ادامه مبارزه خويش به 
راھکارھا و شيوه ھای جديدی توسل خواھند جست؟ مستقل از اين که پاسخ 
کارگران صنايع مخابراتی راه دور به اين سئوال چه باشد، يک چيز بسيار 

ماه حقوق دريافتی ھيچ مشکلی را از ھيچ کدام  ٢: و انکارناپذير است  روشن
کارگر  ١٢٠٠ماه ھای بسيار زيادی است که . از اين کارگران حل نمی کند

ميزان بدھکاری ھا و شدت فقر و سيه . شرکت ھيچ ريالی دستمزد نگرفته اند
ن است روزی و مشکالت معيشتی کارگران و خانواده ھايشان بسياربيش از آ

از . ماه دستمزد دردی از دردھای بی درمان آنان را عالج کند ٢که دريافت 
چنان تاريک  حقوق معوقه کارگران که بگذريم، سرنوشت کار و اشتغال آنان

و مبھم و بی سرانجام است که در شرايط کنونی روزنه اميدی به حل آن وجود 
اس رضايت از پرداخت ھمه چيز با صدای بلند فرياد می زند که احس. ندارد

حقوق دو ماھه و دل بستن به کرامات بعدی کارفرمايان و عمال دولتی آن ھا 
. جز افتادن در ورطه توھم و خوش خيالی و فرسايش ھيچ چيز ديگری نيست

عمال دولتی سرمايه در طول اين مدت از ھمه ترفندھا برای غلبه بر مبارزات 
يک روز آن ھا را . ه جسته اندکارگران و خاموش کردن شعله ھای آن بھر

روز ديگر . دعوت به نوشتن شکايت و ارجاع معضل به قوه قضائيه کرده اند
از انتصاب کارفرمای دولتی برای کارخانه به عنوان راه چاره مشکل سخن 

در حال حاضر از لزوم دخالت بيشتر دولت در اين مناقشه حرف می . گفته اند
ن راه حل بافی ھا تصنعی است و فقط با ھدف واقعيت اين است که کل اي. زنند

راستش را . کارگر کارخانه صورت می گيرد ١٢٠٠ دست به سرکردن
بخواھيم پرداخت دستمزد اين دو ماه ھم مستقل از اين که با چه نيتی صورت 
گرفته باشد عمال بخشی از زنجيره تالش کارفرمايان و دولت برای فرسوده 

گران، به يأس کشاندن و سرانجام بيکارسازی ساختن توان مبارزه اين کار
رضايت سرمايه داران به پرداخت حقوق دو ماه از . مادام العمر آن ھا است

ً يک عقب نشينی در مقابل فشار  چندين ماه متوالی کار بدون دستمزد مسلما
اما صاحبان سرمايه و عمال دولتی آن ھا تالش . مبارزات کارگران است

ق فرصت بيشتری برای اجرای پرده ھای ديگر سناريوی دارند تا از اين طري
خويش به دست آورند و مبارزات کارگران را با تحمل کمترين زيان به 

کارگر صنايع مخابراتی راه دور ماه ھای متمادی  ١٢٠٠. شکست بکشانند
است که مبارزه کرده اند، اما به ھيچ چيز دست نيافته اند و مھم تر از ھمه اين 

اری به گونه ای بسيارجدی زندگی آنان و فرزندانشان را تھديد که خطر بيک
درک درست چنين وضعی حکم می کند که کارگران مبارزه را به . می کند

  . شيوه ای ديگر ادامه دھند

در اين چندين ماه اگر به جای چرخيدن . قبل از ھر چيز نگاھی به گذشته بکنيم
ی، به جای نشستن در انتظار در راھروھای اداره کار، به جای شکايت نويس

کارفرمايان و نھادھای دولتی سرمايه، تالش ھای ديگری را  وعده ھای دروغ
در دستور کار خويش قرار داده بوديم، چه بسا امروز در موقعيت بسيار بھتر 

نکته بسيار مھمی که درعين حال برای جا انداختن آن . و نيرومندتری بوديم
ست که ما بايد به اين فکر می کرديم که درد ما فقط بايد بسيار تالش کرد اين ا

چند ميليون کارگر . کارگر صنايع مخابراتی راه دور نيست ١٢٠٠ درد مای
. در چھارگوشه جھنم سرمايه داری ايران وضعيتی عين ما يا شبيه ما دارند

تعطيل کارخانه، خطر بسيارجدی بيکاری، ماه ھا تعويق دستمزد، بدھکاری 

ر و گرسنگی و آوارگی و مرگ ناشی از گرسنگی بالئی است کمرشکن، فق
ما يک توده بسيار وسيع ھمسرنوشت . که سرمايه به جان ھمه ما انداخته است

ھمه ما زير فشار بار سنگين و کشنده اين معضالت در حال نابود شدن . ھستيم
برای غلبه بر اين معضالت، صدتا صدتا و حتی ھزارتا ھزارتا کار . ھستيم
رھايی ما از اين وضعيت در گرو متحد شدن و . دانی نمی توانيم بکنيمچن

بی گمان به محض مطرح . متشکل گرديدن ھمه ما چندين ميليون کارگر است
آری، اتحاد و متشکل شدن و : شدن اين سخن بسياری فوری خواھند گفت

اعمال قدرت وسيع جمعی بر سرمايه داران و دولت آن ھا کار درست و 
اما کو؟ کجا؟ چگونه؟ چنين چيزی حاال حاالھا اتفاق نخواھد . ستالزمی ا

برخی خواھند گفت که بچه ھای ما ھمين حاال زير فشار گرسنگی در . افتاد
گفتگو در باره اھميت و لزوم متشکل شدن که در . حال نابودی و مرگ ھستند

ً خواھند. آينده اتفاق می افتد دردی را دوا نمی کند گفت تا  عده ای ھم مسلما
حاال که اين ھمه تشکل در دنيا درست شده و اين ھمه مبارزه و انقالب و 
تغيير دولت و نوع اين کارھا شده، چه نتيجه ای به بار آمده است که ما بازھم 

  . در صدد ادامه اين راه ھا باشيم؟ خيلی ھا ھم حرف ھای ديگر خواھند زد

و اظھار نظرھا يا بگو  جای ترديدی نيست که ھر کدام از اين درد دل ھا
اما عرب ھا ضرب . دارد مگوھا عناصر کم يا زيادی از واقعيت را در خود

. »خوب، آخرش چی؟«يعنی . »ثَُم ماذا؟« : المثل معروفی دارند که می گويد
واقعيت اين است که مبارزه کردن و نکردن با  مگر ما راه ديگری داريم؟

جبر . انتخابی آزاد و دلبخواھی نيست سرمايه داری برای ما کارگران يک امر
طبقه ای که ما را استثمار می کند، استثمار ما را ھر لحظه و . زندگی ماست

ھر ساعت شديدتر و شديدتر می کند، ما را بيکار و بيکارتر می سازد، ما را 
به ورطه گرسنگی پرتاب می کند، طبقه ای که کل اين سيه روزی ھا و دردھا 

ما تحميل می کند، درعين حال مبارزه عليه استثمار و  و فاجعه ھا را بر
طبقه . ستمکشی و گرسنگی و فقر و بی حقوقی را ھم بر ما تحميل می نمايد

ای يا در واقع نظام اجتماعی معينی که ھر اعتراض و نفس کشيدن ما را در 
ھم می کوبد، درعين حال ضرورت اتحاد و سازمانيابی و اعمال قدرت متحد 

. ما ھيچ راه چاره ديگری نداريم. ھم امر ناگزير زندگی ما می سازدجمعی را 
مجبوريم عليه سرمايه دست به اتحاد جمعی و سراسری بزنيم و ھمين االن ما 

کارگر صنايع مخابراتی راه دور ھم ھيچ راه حل ديگری پيش رويمان  ١٢٠٠
تثمار چندين ميليون کارگر در اين جامعه به شديدترين شکل ممکن اس. نيست

ھر روز بيش از پيش . می شويم و از ھر حق و حقوق اجتماعی محروم ھستيم
تک تک و کارخانه . به ورطه ذلت و حقارت و گرسنگی فرو می رويم

معلوم است که متحد شدن در . کارخانه ھم کار چندانی از دستمان ساخته نيست
فتاده است؟ اما آيا در تاريخ اتفاق ني. سطح سراسری کار بسيار دشواری است

آيا ھر کجا روی داده است بسيار آسان بوده و مشکالت امروز ما بر سر راه 
ً چنين نبوده و نيست ما طبقه ای . وقوع آن سنگينی نمی کرده است؟ مسلما

ھستيم که به محض اعتراض عليه استثمار و جنايات سرمايه داری مورد 
با ھمه اين ھا . مبدترين تعرض ھا و سرکوب ھا و سالخی ھا قرار می گيري

چند قرن است که در جھان مبارزه می کنيم و با ھمين مبارزه در برخی دوره 
ھا عقب نشينی ھای زيادی را ھم بر نظام سرمايه داری تحميل کرده ايم و در 
مواردی حتی برای مدت کوتاھی تمامی ماشين دولتی و دستگاه نظم سرمايه 

ما به صورت بی وقفه و لحظه . ايم کرده را به طور کامل مختل ساخته و فلج
گاه پيروز شده ايم و گاه شکست خورده . به لحظه در حال پيکار بوده و ھستيم

نکته مھم اين است که در ھمه اين حاالت مجبور بوده ايم مبارزه کنيم و . ايم
بايد سراسری . بايد راه بيفتيم. متشکل شويم و االن ھم ھيچ چاره ديگری نداريم

بايد ھر . بايد ھمه جا عليه سرمايه متحد و متشکل شويم. مان دھيمخود را ساز
. کجا که ھستيم برای تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل برنامه ريزی کنيم

بايد از توده طبقه خود بخواھيم که در وسيع ترين سطح به حمايت از مبارزات 
ی اعمال بخش ھای مختلف خود برخيزد و در اين راستا از ھمه راھکارھا برا
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ما بايد و می توانيم ھمه  .قدرت بر سرمايه و دولت سرمايه داری استفاده کند
قبل از ھر چيز بايد از مطالبات پايه ای و سراسری . اين کارھا را انجام دھيم
بايد به عنوان قدم اول برای سازمانيابی مبارزات خود . طبقه خود عزيمت کنيم

  .ممکن دست بزنيمبه ھمه تالش ھای  حول اين مطالبات

  

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(

  ٨٧ شھريور ۵ 

 

 باب نيزو، کارگاه يا کشتارگاه؟
در استان کرمان » باب نيزو« صاحبان معدن 

بازھم شمار ديگری کارگر را با درنده خويی و 
سرمايه در بارگاه سودآوری  بيرحمی تمام
حادثه تکان دھنده و جانخراش . قربانی کردند

کارگر در اين معدن توسط مالکان  ١١کشتار 
سرمايه ھنوز در خاطره ھمه ھمزنجيران و 

چند سال پيش بود . ھمسرنوشتان آنان باقی است
که دست تبھکار و سودجوی سرمايه از البه 
الی موج گازھای کشنده اين معدن بيرون آمد و 

کارگر را  ١١به ھم زدن جان در يک چشم 
حادثه اخير نيز درست در ھمان جا، به . گرفت

ھمان سياق و زير فشار ھمان شرايط مرگبار 
تحميل شده از سوی ھمان سرمايه داران، روی 

روز  ١٢دو کارگر معدن در ساعت . داده است
در حالی که درعمق  ٨٧ شھريور شنبه دوم

ط چندصد متری معدن در ھولناک ترين شراي
کاری، بدون ھيچ نوع حفاظ ايمنی و وسائل 
نجات مشغول کار بوده اند اسير نشت گاز می 

عالوه بر اين دو . شوند و در دم جان می سپارند
ھمزنجير ديگر آنان نيز درھمان  ۵کارگر، 

نقطه مسموم می شوند که از وضعيت جسمی 
معدن باب . آنان ھيچ اطالعی در دست نيست

دستگاه ھای تھويه قوی و  نيزو عالوه بر نداشتن
سالم که باعث مرگ کارگران در چند سال پيش 
شد فاقد ھر نوع دستگاه ھشداردھنده تراوش گاز 
است و درست از ھمين رو تمام کارگران ھنگام 
کار پيوسته در معرض خطر گازگرفتگی، 
خفگی ناشی از سموم گاز و از دست دادن جان 

تی سرمايه داران و عمال دول. خود ھستند

سرمايه در اداره کار استان کرمان در توضيح 
علل فقدان دستگاه ھشدار دھنده گاز در اين 
معدن با وقاحت بسيارکم نظيری، که البته در 
ميان طبقه سرمايه دار بسياربسيار پرنظير 
است، اعالم کرده اند که خريد اين دستگاه 

آنان به زبان سرمايه !! مقرون به صرفه نيست
ديشه و معيار و مالک و فرھنگ حرف زده و ان

و اخالق سرمايه را پايه داوری خويش قرار 
آنچه حتی يک لایر سود سرمايه را . داده اند

کاھش دھد برای سرمايه داران و دولت آن ھا 
مقرون به صرفه نيست و برای پرھيز از آن چه 

کارگر . باک اگر جان ھزاران کارگر فدا شود
ی است که در مشرب و مرام سرمايه موجود
بھای نيروی . فلسفه وجودی او توليد سود است

کار کارگر در بھترين حالت و در عرش اعالی 
عدالت سرمايه بھای کاالھايی است که برای 

اما وقتی کارگر . بازتوليد اين نيرو الزم است
زياد است، وقتی انبوه کارگران برای فروش 
نيروی کار خود در ھمه جا صف کشيده اند، 

رگران را ھزارتا ھزارتا اخراج می وقتی کا
 ١٠ميليونی  ٧٠کنند، وقتی در يک جامعه 

ميلياردی يک ميليارد  ۶ميليون و در جھان 
کارگر بيکار وجود دارد، دقيق تر بگوييم وقتی 
سرمايه اين جمعيت عظيم انسان ھا را به نيروی 
کار بيکار تبديل کمی کند، آنگاه کارگر ھرچه 

آنجا که بھای نيروی  بی ارزش تر می شود تا
. کارش به صفر نزديک و نزديک تر می گردد

حفظ . جان او بی بھاترين کاالھا می شود
سالمتی او برای صاحبان سرمايه يکسره 

موضوعيت می  غيرضروری و فاقد ھرنوع
نصب دستگاه ھشدار دھنده نشت گاز که . گردد

ھيچ، وجود چاه عميق صد و بيست متری محل 
کارش را ھم به او خبر نمی آمد و رفت حين 

حتی صرف يک ثانيه وقت را برای دادن . دھند
اين خبر که الزمه حتمی حفظ جان اوست 

  . ضروری نمی بينند

در ھمين معدن باب نيزو اگر از ھمه کشته 
شدگان و مصدومين اعالم نشده حوادث ھنگام 
کار چشم بپوشيم دست کم در طول ھمين چند 

ر گازھای متراکم نفر زير فشا ١٣سال اخير 
بھای . نشت شده جان خود را از دست داده اند

يک دستگاه ھشدار دھنده نشت گاز در مجموع 
اين رقم از اضافه . ميليون تومان است ۵٠٠

کارگر در ھر سال در ھمين  ١۵ارزشی که فقط 
سرمايه داران . معدن توليد می کنند کمتر است

 حاضرند فوج فوج کارگران را به دم تيغ مرگ
بسپارند، اما حتی چند تومان از کوه عظيم 
سودھايی را که ھمين کارگران توليد می کنند 

در جريان ھمين . صرف نجات جان آنان نکنند
امنيتی کرمان  -حادثه مرگبار، معاون سياسی 

اين « بسيار صريح و پوست کنده گفته است که 
حادثه تازه ای نيست، معدن ريزش و نشت گاز 

عوامل !! » دث اتفاق می افتددارد و اين حوا
دولتی سرمايه نيز ھمچون صاحبان سرمايه به 

سود : زبان و منطق سرمايه سخن می گويند 
  ! و انسان ھيچ چيز! ھمه چيز

  ٨٧ شھريور ۶
  

 »نيرو چاپ « کارگر  ٢٨اخراج 
ه  ٢٨ ته ب اپ، وابس رو چ رکت ني ارگر ش ک

. وزارت نيروی جمھوری اسالمی، اخراج شدند
ارگران اخر ا  ٣اجی از ک ار  ٢۴ت ابقه ک ال س س

د راج . دارن ل اخ ول دلي ابق معم ا مط کارفرم
رکت  ی ش ان دھ تگی و زي ارگران را ورشکس ک

ت رده اس الم ک ه در . اع اپ ک رو چ رکت ني ش
ی  رکت دولت ک ش رار دارد ي ران ق  –تھ

ه  ه دولت و % ۵١خصوصی است ک سھام آن ب
ام % ۴٩ ه ن رکتی ب ه ش ھام اش ب اتکا « س » س

ق دارد ابراين،ب. تعل راج ن ن  اخ ارگران اي ک

ه دولت در  ايی است ک ه ھ شرکت از جمله نمون
آن نقش اصلی را دارد و به خوبی نشان می دھد 
که راه حل مشکل کارخانه ھای خصوصی شده 
ا  دن آن ھ ق بازگردان ل از طري درمعرض تعطي
دن  ر دوان ه س ز ب ه ای ج يچ نتيج ت ھ ه دول ب

ي داردکارگران و فرستادن آن ھا پی نخود س . اه ن
ع، ی  درواق ی و دولت م از خصوص رمايه اع س

قرار نيست مشکل کارگران را حل کند، چرا که 
يانه  يچ ھدفی جز تشديد وحش ه ذات خود ھ بنا ب
استثمار کارگران و سپس تبديل کارگر به تفاله و 

اھی  پرتاب او به خيابان بيکاری و بی پشت و پن
ارگر. ندارد ه ک ان مشکل کارگران بيکار از جمل

ارگران  ه دست خود ک اخراجی نيروچاپ فقط ب
اخن «. حل می شود کس نخارد پشت من جز ن
ن ار . »انگشت م ه اداره ک ی ب ارگران اخراج ک

ار  ه ک ان بازگشت ب تھران شکايت کرده و خواھ
  .شده اند

   ٨٧ شھريور ۶
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 کشته و مجروح شدن کارگران هنگام کار برای سرمايه
ن کارخانه صنايع چوب و کاغذ مازندران مينی بوس حامل عده ای از کارگرا

در حالی که کارگران را به محل کارخانه منتقل می کرده است در فاصله ميان 
در جريان اين . شھرھای ساری و بابل با يک اتوموبيل نيسان تصادف می کند

تصادف يکی از کارگران در دم جان می سپارد و چندين کارگر ديگر به 

نامه ھايی که خبر اين واقعه اسفبار را روز. شدت مجروح می شوند
منتشرکرده اند گفتن ھيچ کالمی را در مورد وضعيت مجروحان و چگونگی 

   .مداوای آنان الزم نديده اند

   ٨٧ شھريور ۴

 

به کشتار کارگران هنگام » سازمان تأمين اجتماعی« اعتراف 
 کار

پيرامون » سازمان تأمين اجتماعی« گزارش 
رگران ھنگام کار زير نام کشت و کشتار کا

اين نھاد دولتی . سوانح حين کار را پيشتر ديديم
گزارش ديگری منتشرکرده که فقط به طرح 
آمارھا و ارقام حوادث مرگبار کارخانه ھای 

در اين . اطراف شھر تھران اختصاص دارد
  :گزارش آمده است که

شمار حوادث ھنگام کار در مراکز کار و  - 
حدود  ١٣٨۵ان در سال توليد در منطقه تھر

اين تعداد در سال بعد با . فقره بوده است ٢۴٨٨
  .نفر رسيده است ٣١١۴افزايش به  ١٦/٢٥

در شھرستان ھای استان  ١٣٨۵در سال  - 
مورد حوادث حين کار رخ داده  ٢٢٢٨تھران 

 ٢٣٧٩به  ١٣٨۶است که اين رقم در طول سال 
  . مورد افزايش يافته است

در کردستان در سال تعداد کارگرانی که  - 
دچار سانحه ميرگ و مير ناشی از کار  ١٣٨۵

نفر بوده است که در سال  ١٢۴شده اند بالغ بر 
نفر  ٢١۵درصد افزايش به  ٧۴با حدود  ١٣٨۶

  . رسيده است

افزايش بی وقفه شمار کشتگان و معلوالن مادام 
العمر کارگر ھنگام استثمار، باالرفتن سرسام 

ليه زندگی توده ھای نيازھای او آور بھای
کارگر، تنزل مداوم سطح دستمزدھای واقعی 
کارگران، سير صعودی شمار بيکاران، افزايش 
جھش وار کودکان کار و خيابان، تشديد بی 
عنان سرکوب مبارزات کارگران و در يک 
کالم سقوط ھرچه پرشتاب تر توده ھای کارگر 
در باتالق گرسنگی و فقر و فالکت و نابودی از 

ه مسائلی ھستند که شاخص ھای اصلی جمل
زندگی اين طبقه در جھنم سرمايه داری ايران 

  . را تشکيل می دھند

 ٨٧ شھريور ۴

  

 و کارگران بخش درمان  سرمايه
عظيم ترين بخش کارگران درمان مشتمل بر 
پرستاران، بھياران، کمک بھياران، کارگران 
فنی آزمايشگاه ھا، تکنيسين ھای بھداشت، 

وزه ھای راديواسکوپی، نظافت چی کارگران ح
ھا و ھمه ھمزنجيران مشابه آن ھا مدت ھاست 
که در چھارچوب قراردادھای موقت کار می 

غالب اين کارگران در استخدام شرکت . کنند
شرکت ھايی که بنياد کار آن . پيمانکاری ھستند

ھا بر باالترين ميزان تشديد استثمار و سالخی 
اين شرکت ھا . تتوده ھای کارگر استوار اس

کوه عظيم کار را بر روی شمار ھرچه کمتر 
کارگران سرشکن می کنند، نازل ترين ميزان 
دستمزد را به کارگران می پردازند، دستمزدھا 
را با طوالنی ترين تعويق ھا پرداخت می کنند و 

فوج فوج کارگران را . چه بسا اصالً نمی کنند

دوش بيکار می سازند و کل کار آن ھا را بر 
ھمسرنوشتان آن ھا می اندازند و فراوان 
درندگی ھای ديگری که عليه کارگران انجام می 

بديھی است که جنايات اين شرکت ھا . دھند
درمورد کارگران بخش درمان به ھيچوجه به 

اينان در . اين کارگران محصور نمی ماند
بيمارستان ھا و مراکز درمان کشور کار می 

اشتغال آن ھا به طور کنند و ھر لحظه کار و 
مستقيم به سرنوشت بيماران و مصدومان و 

پرستاری . مراجعان به اين مراکز مربوط است
که در روز چندين برابر ظرفيت و توان تحرک 
خود بايد کار انجام دھد، پرستاری که زير فشار 
شرايط مرگبار باال بايد کار چندين نفر را در 

ھر نوع کوتاه ترين فاصله زمانی با فقدان 
امکانات الزم به پايان برساند به طبع قادر به 

حل مشکل چندانی از بيمار ھم نخواھد بود و 
درست به ھمين دليل کيفيت درمان و رسيدگی 
به وضعيت افراد مريض ھر روز فاجعه بارتر 

حدت و وسعت و عمق اين . از پيش می شود
فاجعه به گونه ای است که نه فقط آتش خشم 

رستان ھا را از ھمه سو شعله ور مراجعان بيما
ساخته است که حتی برخی از مسئوالن مراکز 
درمانی ھم در چھارچوب مناقشات اندرونی 
سودجويانه خود، انگشت نھادن بر اين مسائل را 
وسيله ای برای حساب کشی و باج خواھی از 

سرمايه و صاحبان . ھمديگر قرار داده اند
فقط  سرمايه در ھست و نيست جھان موجود

  . سود و سود و باز ھم سود را می بينند

 ٨٧ شھريور ۴
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 راه پيمايی اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان
 کارگران لوله سازی خوزستان در روز سوم

ماه تعويق  ۵در اعتراض به  شھريور
دستمزدھا، خطر از دست دادن کار و ساير 
معضالت حاد دامنگير خود دست به راه پيمايی 

ميدان « آنان نخست در. زدندو تظاھرات 
ی شھر اھواز تجمع کردند و سپس در »شھدا

. طول خيابان نادری اين شھر به راه افتادند
گرسنه « : کارگران ھمه متحدانه شعار می دادند

راه پيمايی حدود . »ايم، گرسنه، مرگ بر ظالم
يک ساعت ادامه يافت و سپس شمار کثير 

کنار پل صبح در  ١١تظاھر کنندگان در ساعت 
. نادری دوباره دست به تشکيل اجتماع زدند

کارگران در اينجا نيز شعارھای خويش را 
تکرارکردند و خواستار استعفای مزدوران 
  . سرمايه و عوامل سيه روزی ھای خويش شدند

  ٨٧ شھريور ۴

  
  

 ساعته کارگران آژانس دريايی و گارد ساحلی ٤٨اعتصاب 
احلی ارد س ايی و گ س دري ارگران آژان در  ک

ايين اعتصاب  ه خاطر دستمزدھای پ انگلستان ب
د ه . کردن ان ک نھاد کارفرماي الم پيش د از اع بع

٪ به دستمزدھا اضافه می شد و ٥/٢براساس آن 
ا  زايش قيمت ھ ورم و اف زايش از سطح ت ن اف اي

ود،  ارگر سرويس ھای  ٧٠٠بسيار پايين تر ب ک
رايط  ه ش رکت علي ن ش اری اي ومی و تج عم

ه ميم ب ود تص د موج اب گرفتن ک . اعتص در ي

امل  ه ش واھی ک ود  ٩٩٩نظرخ ی ب ه تلفن مکالم
ه مطرح  ٣٠٠٠تقاضای  وق پاي زايش حق پوند اف

داقل  دکی از ح ا ان وق ھ اس آن حق ه براس د ک ش
ی . دستمزد بيشتر می شد ق يک تحقيق داخل طب

ارد ساحلی  ايی و گ دا ازسوی شرکت دري که بع
غ  ن شرکت مبل ارگران اي د  ٤٥٠٠رد شد، ک پون

ا ک رکت ھ اير ش ود در س اران خ ر از ھمک مت
  .دريافت می کنند

اب  اه  ٥اعتص ارگران در م ن ک ی اي روزه قبل
ردم ارس ازسوی م ود و  م ده ب سخت حمايت ش

ردم از  ترده م ت گس ورد از حماي ين م ن اول اي
ود رکت ب ن ش ارگران اي اعتصاب . اعتصاب ک

  .پايان می گيرد ٢٠٠٨ اوت ٢٥نيمه شب امشب 

  libcom.org: منبع خبر

 ٢٠٠٨اوت 

 

 ماهه حقوق کارگران صنايع و معادن همدان ۵تعويق 
ماه است که  ۵کارگران صنايع و معادن ھمدان 

آنان به . دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
ورطه فقر و بدھکاری و مشکالت حاد معيشتی 
فروغلتيده اند، تراژدی انسانی ھولناکی که 

بقه کارگر دامنگير بخش عظيمی از توده ھای ط
وضع کنونی کارگران صنايع و . ايران است

اما ضرب المثل . معادن ھمدان اين چنين است
 آن سوی پل ھم« معروفی است که می گويد 

. ماجرا به اينجا ختم نمی شود. »رودخانه است
ماه دستمزد کارگران را  ۵سرمايه داران 

پرداخت نکرده اند و سپس از ھمين اقدام 
ماھه مزدھا  ۵ش يعنی تعويق جنايتکارانه خوي

براساس . يک سيستم مالک و معيار آفريده اند
اين معيارھا و موازين، ھر کس خواستار 
پرداخت حقوق معوقه خود شود بالفاصله به 
دفتر شرکت احضار می شود و در آنجا به وی 

می گويند به دليل اعتراض به تعويق پرداخت 
يد دستمزدھا محکوم به اخراج شده است و با

  .فوراً کارخانه را ترک کند

 ٨٧ شھريور ٣

  

 

 کشتار کارگران هنگام کار به روايت سازمان تأمين اجتماعی
سازمان تأمين « نھاد دولتی موسوم به 

در روزھای اخير گزارشی را » اجتماعی
پيرامون ميزان وقوع حوادث ھنگام کار در 
کارخانه ھا و مراکز مختلف کار منتشرکرده 

نچنان که سيره و سنت و اين گزارش آ. است
روال متعارف کار دولت سرمايه داری است بی 
گمان بيشترين بخش کشتارھا و مصدوم و 
معلول شدن ھای کارگران در شرايط وخيم و 
مرگبار کار را از قلم انداخته است و به ھمين 

با اين ھمه، . دليل ھيچ سند قابل اعتباری نيست
ھمه کشت اذعان نھادھای دولتی سرمايه به اين 

و کشتار کارگران در ھنگام کار، خود نکته 
مجملی است که ديده سرمايه شناس و آشنا به 
روال کار گزارش نويسی دولت سرمايه داری 
می تواند حديث مفصل کشتارھا و معلول العمر 

کثير کارگران  شدن ھای مادام العمر جمعيت
نکات عمده . ايرانی را از ال به الی آن بخواند

  :ارش عبارتند ازاين گز

 ٧۵ھزار و  ٢۴حدود  ١٣٨۶در طول سال  - 
کارگر در ھنگام کار دچار سانحه شده اند و از 

کارگر جان خويش را از دست  ١١٧اين ميان 
  . داده اند

 ١٣٨۶شمار کارگرانی که در طول سال  - 
دچار سوانح ھنگام کارشده اند در قياس با سال 

  . اشته استقبل از آن حدود يکھزار نفر افزايش د

يعنی در  ١٣٨۶تا  ١٣٨٢در فاصله ميان سال  - 
سال شمار کارگران مقتول يا مصدوم و  ۴طول 

معلول ھنگام کار برای سرمايه از شانزده ھزار 
  . ھزار نفر افزايش يافته است ٢۴نفر به  ٢٨٣و 

فقط از ميان کارگرانی که بيمه  ١٣٨۶در سال  - 
ح حين کارگر اسير سوان ٢۶٠حدود  بوده اند

کار برای صاحبان سرمايه دچار از کارفتادگی 
کامل شده اند و به جرگه معلوالن مادام العمر 

  . عاجز از انجام ھر نوع کار پيوسته اند

بيشترين سوانح برای کارگرانی رخ داده است  - 
که در بخش ھای فلزات اساسی، ماشين ھای 

  .الکتريکی و غيرالکتريکی کار می کرده اند

آسيب ديدگانی که بر اساس معيارھای  از ميان - 
دولت سرمايه واجد شرايط الزم برای دريافت 

اين % ٣٣مستمری از کارافتادگی بوده اند فقط 
  .مستمری را دريافت کرده اند

قطع دست و انگشت رايج ترين شکل سوانح  - 
   .حين کار بوده است

فقط در شھر تھران حدود سه  ١٣٨۶در سال  - 
ھنگام کار برای کارگران  ھزار و صد حادثه

 . روی داده است

اين ھا نکات عمده گزارش سازمان تأمين 
اجتماعی دولت سرمايه در مورد ميزان سوانح 

ھمان . حين کار در مراکز کار و توليد است
گونه که باالتر گفتيم اين گزارش در بھترين 
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حالت منعکس کننده بخش بسيار ناچيزی از 
رھايی است که دنيای حوادث و کشت و کشتا

روی می دھد و بر تمام  ھنگام استثمار کارگران
دوران زندگی آن ھا و خانواده ھايشان تحميل 

 ٢۶٠به طورمثال، گزارش به رقم  .می شود
کارگر از کار افتاده کامل در طول يک سال 
اشاره می کند و در ادامه نيز می افزايد که رقم 

ً کارگرانی را شامل می شود  که مذکور صرفا
بيمه بوده اند و ھيچ کارگر فاقد قرارداد بيمه را 

بخش عظيمی از کارگران . در برنمی گيرد
ايران از ھيچ بيمه ای برخوردار نيستند و آمار 
باال ھيچ کارگر آسيب ديده ای از اين جمعيت 

در ھمين جا بايد اين . عظيم را شامل نمی شود

نکته مھم را نيز در نظر داشت که شرايط کار 
رگران مشمول خارج از پوشش بيمه به کا

مراتب از کارگران دارای بيمه ھولناک تر است 
و حوادث کاری دامنگير آنان بسيار افزون تر 

  . است

گزارش سازمان تأمين اجتماعی تصريح می کند 
از کارافتادگان چيزی به نام % ٣٣که فقط 

در . مستمری از کارافتادگی دريافت کرده اند
. ھمه نکات باال را درنظر گرفت اين جا نيز بايد

آمار سازمان مذکور فقط کارگران بيمه شده را 
 %٣٣شامل می شود و تازه از اين ميان فقط 

. توانسته اند چيزی زير نام مستمری بگيرند
حتی اگر از ھمين گزارش با توجه به تمام 

غيرواقعی بودنش حرکت کنيم بازھم می بينيم 
العمری که مشمول که شمار از کارافتادگان ماد

دريافت مستمری شده اند در قياس با کل از 
نفر از ھر  ٣کارافتادگان يکساله چيزی حدود 

کل  از دقيق تر بيان کنيم،!! صد نفر است
نفر و در واقع چندين ھزار نفری که در  ١٣٠٠

ھنگام استثمار شدن معلول  ١٣٨۶طول سال 
 نفر چيزی به نام مستمری ۴١کامل شده اند فقط 

 ١٣٠٠رقم اخير حتی در قياس با . گرفته اند
  .است% ٣بازھم چيزی حدود 

  ٨٧ شھريور ٣

 

 اعتراض کارگران اخراجی سداد ماشين
در خبرھای چند روز پيش گفتيم که سرمايه دار 
صاحب کارخانه سداد ماشين تصميم گرفته است 
که بخش ھای مختلف کار و توليد کارخانه را به 

او اين . واگذار کند شرکت ھای مقاطعه کاری
کار را کرد تا استخدام رسمی کارگران را با 
استخدام موقت جايگزين سازد، تشديد استثمار 
کارگران را به حداکثر برساند، از حداقل نيروی 
کار حداکثر توليد را بيرون بکشد و در يک کالم 
. شرايط را برای کسب حداکثر سود ھموار کند

م به اجرا در آمد طرح سرمايه دار با سرعت تما
  : و حاصل آن اين است 

کارگر کارخانه  ۵٠٠نفر از کل  ٣۵٠حدود . ١
  .بيکار شده اند

نيروی کار از طريق تشديد % ٧٠کاھش . ٢
استثمار کارگران باقی مانده جبران شده است، 

 توليد نه فقط کاھش نيافته بلکه به گونه ای که
  . افزايش نيز يافته است

در گام بعد تصميم گرفته اند سرمايه داران . ٣
  . نفر را ديگر را نيز بيکار سازند ۶٠که 

اقدام اخير با اعتراض سخت کارگران مواجه 
اما سرمايه دار با بی شرمی تمام . شده است

اعالم کرده که گويا ھيچ کارگری اخراج نشده 
است بلکه فقط مدت قرارداد کار پايان يافته 

توده کارگر را  به بيان ديگر، او سالخی!! است
که زير نام قراردادھای موقت کار انجام می 
گيرد امری عادالنه و برحق و بدور از ھرگونه 

سرمايه دار ناکافی . ناروايی و ستمگری می داند
بودن سود کارخانه و عدم تناسب ميان حجم 
سرمايه ھا با سود حاصل را دليل کافی برای 

اعالم و به ھمين علت . اخراج کارگران می داند
کرده که تمامی آن بخش از دستمزد کارگران را 

که زير نام کمک ھای غيرنقدی پرداخت می 
مالک شرکت در . شده است قطع خواھد کرد

شرايطی اين کارھا را می کند که به اعتراف 
ھمه افراد مطلع سطح توليد بسيار باال، بازار 
فروش بسيار پررونق و سود سرمايه از ھميشه 

تنھا يک قلم طلب کارخانه از  .سرشارتر است
  .ميليون تومان است ٨٠٠وزارت نيرو بالغ بر 

کارگران شرکت سداد ماشين نسبت به اخراج 
ظالمانه خويش وھمه زورگويی ھای صاحب 

آنان خواھان . سرمايه به شدت اعتراض دارند
تمديد قرارداد کار، پرداخت ھمه مطالبات، 
 بازگشت ھمزنجيران اخراجی به سر کار و

کامل کارفرما از قطع کمک ھای نقدی  انصراف
  . ھستند

  ٨٧ شھريور ٢

  

کارگران لوله سازی خوزستان جز تصرف کارخانه راه ديگری 
 ندارند

. روزه کارگران لوله سازی خوزستان به پايان رسيده است١۵تعطيلی اجباری 
اين مرخصی از سوی سرمايه داران بر کارگران تحميل شد تا موج اعتراض 

ھدف صاحبان . ھای کارگر به شکلی درھم شکسته شود و مھار گردد توده
. سرمايه آن بود که به ھرشکل ممکن از طغيان خشم کارگران جلوگيری کنند

آنان کشتار يعنی راھکار ھميشگی خود را سالح مناسب روز نمی ديدند، زيرا 
به اين می انديشيدند که کاربرد اين راھکار در فضای اوجگيری جنبش 

رگری، در مجاورت دنيای خشم و قھر کارگران ھفت تپه و الستيک البرز، کا
در جوار صدرای بوشھر و مازندران و نساجی ھای شمال و معلمان مدارس 
و خيل عظيم کارگران حوزه ھای ديگر، چه بسا نقش کبريتی در کار شعله 

رھيز صاحبان سرمايه برای پ. ورساختن انبار يا انبارھای باروت را ايفا کند
روز بر کارگران شدند تا در اين ١۵ازاين کار متوسل به ترفند تحميل تعطيلی 

مدت راه ھای کم زيان تر مقابله با مبارزات آنان را انديشه و برنامه ريزی 
روز پايان يافت و کارگران برای بازگشت به کار و گرفتن ١۵مدت . کنند

اما سرمايه داران  .دستمزدھای معوقه خويش به مالکان شرکت رجوع کردند

روز ديگر به  ١۵حکم به تمديد اين مرخصی دادند و به کارگران گفتند که بايد 
  . مرخصی ناخواسته خويش ادامه دھند

تصميم کارفرمايان به گسترش دامنه ترفندھايشان با اعتراض شديد کارگران 
خود را به دفتر سھامدار اصلی  کارگر ۵٠٠بيش از . لوله سازی مواجه شد

اجتماع کارگران . رکت رساندند و در آنجا دست به اجتماع و تظاھرات زدندش
از يک سو، گماشتگان . با دو پاسخ آميخته و ھمزمان سرمايه مواجه گرديد

صاحب سرمايه به کارگران خبردادند که سرمايه دار سھامدار اصلی شرکت 
و، از  در مسافرت است و ناگزير در فرصتی ديگر به آنان پاسخ خواھد داد

سوی ديگر، پليس و ساير نيروھای سرکوب با سرعت تمام خود را به محل 
کارگران . تجمع کارگران رساندند و دست به کار متفرق کردن آن ھا شدند

لوله سازی به دنبال وقوع اين حوادث راھی نقطه ديگری از شھر اھواز شدند 
زات خود به ھمفکری و تالش کردند تا در آنجا اجتماع کنند و برای ادامه مبار

اما تجمع اخير نيز زير فشار موعظه ھای آشتی طلبانه يکی از . پردازند
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عناصر انجمن صنفی اسير دست سياست ھای سرمايه بدون ھيچ اقدامی ازھم 
جوھر سخن اين نماينده نيز در مجموع تکرارھمان حرف ھای . پاشيد

ت و قبول وعده ھای او ھم کارگران را به صبر و مماشا. صاحبان سرمايه بود
  . تحمل بيشتر روزھای انتظار دعوت کرد کارفرمايان و

. ماه تمام است که ھيچ دستمزدی نگرفته اند ۴کارگران لوله سازی خوزستان 
چندين ماه . آنان به صورت بسيارجدی درمعرض خطر اخراج قراردارند

ا آنان را است که سرمايه داران با توسل به انواع ترفندھا و دروغ پردازی ھ
در حالت انتظار نگه داشته اند و از اين طريق شعله ھای خشم و قھر آنان را 

در آخرين توطئه خويش تمديد مدت مرخصی تحميلی را پيش . مھارکرده اند
ھمزمان به کارگران وعده می دھند که در تدارک دريافت وام از . کشيده اند

عه ای که گزارش چند در جام! بانک و پرداختن دستمزدھای معوقه ھستند
ھزار ميليارد تومان  ١۶۴روز پيش بانک مرکزی سرمايه از تراکم ھولناک 

خبر داده است، سرمايه داران اين کارخانه که  ٨۶نقدينگی آن ھم تا پايان سال 
شماری از مالکان مستقيم ھمان نقدينگی ھا ھستند بسيار مزورانه از فقدان 

  !! ت را کسری نقدينگی اعالم می کنندنقدينگی می نالند و علت تعطيل شرک

آنچه بسيار بديھی است آن است که سرمايه دار شرکت و عوامل سرمايه در 
 ٧۵٠نھادھای مختلف دولتی و مراکز مالی ھمگی دست به دست ھم داده اند تا 

کارگر کارخانه لوله سازی را برای مدتی در داالن ھای سياه انتظار و وعده 
آنان تمامی ترفندھا را به کارگر گرفته اند و . ن کنندپردازی موھوم سرگردا

ھمچنان به کار خواھند گرفت تا شور مبارزه و شعله خشم و موج اعتراض 
کارگران را در باتالق ھمين سرگردانی ھا و وعده و عيد دادن ھا از توفانی 

آنان بسيارزيرکانه عمل می کنند، درست ھمان گونه . شدن و اشتعال باز دارند
ھمتايان طبقاتی آن ھا و ھمين عوامل سرمايه و نھادھای دولتی سرمايه  که

کارگر معترض و خشمگين نيشکر ھفت تپه عمل  ۵٠٠٠داری در مورد 
تجربه کارگران اخير بايد درس عبرت بسيار مھمی برای کارگران . کردند

دنيای پيکار و جنگ و ستيز توده ھای عظيم فروشنده نيروی . لوله سازی باشد
ار در کارخانه نيشکر ھفت تپه وقتی که نتوانست بن بست سر راه خود را ک

بشکند، وقتی که برای روزھای طوالنی در پشت اين بن بست به فرسودگی و 
استھالک و خستگی فروغلتيد به ناچار از ادامه حرکت و گسترش و بالندگی 

ن نکته بسيار اي. بازماند و به ھمين دليل به ھيچ نتيجه قابل توجھی دست نيافت
مھم است که ھر سطح مبارزه و خيزش کارگران بايد بتواند بر بن بست يا بن 

مبارزه طبقاتی جز اعمال قدرت عليه . بست ھای سر راه خود غلبه کند
مبارزه ما . سرمايه داران و دولت سرمايه برای کارگران معنای ديگری ندارد

سرمايه و دولت آن ھا را به  ما بايد صاحبان. بايد بيان اعمال قدرت ما باشد
سرمايه داران با ترفندھايشان ما را از . قبول خواسته ھای خود مجبورکنيم

برھوت اين انتظار و وعده دروغ به سوی برھوتی ديگر سر می دوانند و اين 
کار را اين قدر ادامه می دھند تا ما خسته و نوميد شويم و زير فشار فرسودگی 

آنگاه آنان . اتحاد و مبارزه مان را از دست بدھيمازھم بپاشيم و کل قدرت 
آنگاه از ميان خود ما ھم عده ای . بسيار راحت ما را تارومارخواھند کرد

سودجو و محافظه کار و متوھم به سرمايه ما را مثال سرگرم سنديکاسازی 
. خواھندکرد، درست ھمان معامله ای که با کارگران نيشکرھفت تپه کردند

آنان نان نداشت برای  والنی و دالورانه کارگران ھفت تپه برایاگر مبارزه ط
در فرجام اين مبارزه، چند نفر برای خود صاحب . سنديکاسازان آب داشت

شدند و در حول آن شروع به کسب و " ھيئت موسس سنديکا"دکانی به اسم 
برای رفرميست ھا و اتحاديه ھای معلوم " فدايت شوم"کار و نوشتن نامه ھای 

و کارگر نيشکر ھفت تپه ھمراه با چند ده ھزار زن  ۵٠٠٠اما . لحال کردندا
کودکانشان دست از پا درازتر بيش از پيش به باتالق گرسنگی و مرگ و 

در يک کالم، آنچه در لحظه حاضر برای کارگران لوله . مذلت فرورفتند
سازی از ھمه چيز اساسی تر است غلبه بر بن بست کنونی سر راه مبارزه آن 

نه اين مگر . تنھا راه غلبه براين بن بست نيز تصرف کارخانه است. ھا است
است که مسئوالن دولتی دليل تعطيل کارخانه را فقدان نقدينگی اعالم می کنند 
و مگر نه اين است که ھمين عوامل سرمايه از زمين و آسمان جنجال می کنند 

 ھزار ميليارد تومان نقدينگی در جامعه بسيار خطرناک است؟ ١۶۴که وجود 
ما کارخانه را . خودشانبسيار خوب، تحليل ھای سراسر دروغ آن ھا برای 

تصرف می کنيم و آن ھا از محل ھمين نقدينگی بسيار خطرناک که به گفته آن 
کل ھزينه ھای الزم راه اندازی  !!ھا گويا باعث رکود اقتصاد شده است

  . شرکت را دراختيار ما بگذارند

بياييد اين کار را شروع کنيم و مبارزه خود ! کارگران لوله سازی خوزستان
اگر ما اين کار را بکنيم کارگران نيشکرھفت تپه و . به اين ريل منتقل کنيمرا 

بايد کاری . الستيک البرز و جاھای ديگر نيز راه ما را در پيش خواھند گرفت
کنيم که ھمزنجيران ما در شرکت ھای نفت و گاز و آب و برق و حمل و نقل 

کار تدارک انتقال  دست به ما بايد. و خودروسازی ھا به ياری ما برخيزند
برای اين کار بايد قبل از ھر . مبارزات خود به اين راھکار مشخص شويم
به سراغ کارگران جاھای ديگر . چيز شورای کارگری خود را بر پای داريم

راه ديگری در پيش روی ما نيست و اگر ھست بی ترديد نه راه . برويم
ن قدرت مبارزه، شکست، پيروزی و زندگی شرافتمندانه بلکه راه از دست داد

و مرگ  تسليم، غلتيدن به راه حل ھای فرساينده و سرانجام قبول گرسنگی
  . و سيه روزی است ناشی از نداری

  

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(

  ٨٧ شھريور ٣

  

 گسترش بيکاری کارگران نيشکر و قند
کارخانه ھای توليد قند و شکر تعطيل شده بيشتر 

شمار . اند و يا در معرض تعطيل بيشتر ھستند
کارگران شاغل اين واحدھا در قياس با دوره 
. ھای پيش از نصف ھم کمتر شده است

کارگران باقی مانده نيز از ھيچ تضمينی برای 
ھمه اين . ادامه کار خويش برخوردار نيستند

دھنده و مرگبار با کارگران به گونه ای آزار
معضل تعويق دستمزدھا مواجھند و به طور 

تعطيل . معمول ماه ھا دستمزد نمی گيرند

کارخانه ھای قند و شکر به طور طبيعی نياز به 
کشت چغندر قند را در سطحی بسيار گسترده 

و به بيکاری ده ھا ھزار کارگر  کاھش داده
کارگران اخراجی ھر . کشاورزی انجاميده است

ً درطول سال ھای کدا م از دو حوزه عموما
متوالی در چھارچوب قراردادھای موقت کارمی 
کرده اند و به ناچار به دنبال بيکارسازی ھا ھيچ 
ممری برای امرار معاش خود و زنان و بچه 

فاجعه بيکاری و گرسنگی ھمه . ھايشان ندارند

اين جمعيت را به صورت بسيار جدی و بالفعل 
ايه داران در چھارچوب سرم. تھديد می کند

رقابت ھای سبعانه سودجويانه خود و در روند 
سالخی ھر چه جنايتکارانه تر نيروی کار برای 
دستيابی به سودھای نجومی تر اين توده وسيع 
کارگر را به چنين جھنم ھالکت باری پرتاب 

   .کرده اند

  ٨٧ شھريور ٢
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 پای حرف های يک کارگر عسلويه
 ءاين جز .عطيلی نداريمحتی يك روزھم ت ما - 

 ٢٤٠وقتی قرارداد می بندند  .شرايط اينجا است
 درساعت كار  ١٢ .ساعت بايد كار كنيد

 .دھند ھزار تومان به ما می ٤٠٠روزاست و 
اگر  .است كنم دوران فرعون رسيده احساس می

كتاب را نخوانده ايد بخوانيد حال وروز ما مثل 
  .دوران فرعون است 

پيمانكار . مانکار داردھر شرکت يک پي - 
 شركت ما روزانه يك ليتر و نيم به ما آب می

اما در گرمای کشنده عسلويه آب بسيار  .دھد
تھيه بيشتری احتياج داريم و مجبوريم خودمان 

ھر  رويم ما بعداز ظھرھا كه از اينجا می .كنيم
به  .بی برقی بكشيم تا يک ساعتآماده ايم  روز

به قدری گرم ھست  ھوا .دشب و روز ربط ندار
  .بکشيم يمكه نفس نميتوان

 شھر برابر ٥ده اھمين االن عسلويه راه نيفت - 
 .را گوش كنيد ھاصدا .ددار ھوا تھران آلودگی

بيش از حد موحش و آزار دھنده و جانفرسا 
 و می بينيد که چگونه شنويد شما كه می .است
 به انسان منقلب می شود وھمه چيز آدمی حال

چيزھا را خيلی پس حق بدھيد كه  .دريز ھم می
  .م بگويمننتوا

ھيچ کدام از بانک خون ھا از کارگران  - 
زيرا ما که دراين . عسلويه خون قبول نمی کنند

جا کار می کنيم خونمان به انواع مواد شيميايی 
 وقتی برای دادن خون می. مھلک آلوده است

پول سرنگ و سرم  ،گيرند رويم خونمان را می
كيسه  را در خون ماسپس  يرند وگ را ھم می

  !!! ھای خون به بيرون می ريزند

كه بقا داشته باشيم مجبور به  ما برای اين - 
اين ترسی كه در وجود كارگر  .احتياط ھستيم

ی يست كه كارگر به ھيچ جاااست به خاطر اين 
 ٣ اناكثر كارگرپرداخت دستمزدھای  .بند نيست

 دنكن را ت نمیولی ج به تأخير می افتدماه  ٤تا 
 .اعتراض كنند خود برای گرفتن دستمزدھای

 ھمه .ينجا حتی دستمزدھا را بايد گدايی کردا
  .تا گلو پر ھستند کارگران

نقل به اختصار با برخی . صدای کاوه ھا: منبع
  .اصالحات نگارشی

 ٨٧ شھريور ٢

 

 اعتراض کارگران کاشی ميبد
کارگران کاشی ميبد خواستار کاھش ساعات 

« آنان در نامه ای خطاب به . وزانه ھستندکار ر
نماينده مجلس سرمايه به تفاوت » يحيی زاده

بارز ميان ساعات کار کارمندان و کارگران 
کارگران در نامه اعتراضی . اعتراض کرده اند

خويش نوشته اند که شرايط کار آن ھا در قياس 
با کارمندان شرکت بسيار سخت تر است، در 

روزانه آنان بسيارطوالنی حالی که زمان کار 
ً در . تر از آن ھا است اين کارگران عموما

قسمت کوره ھا و در کنار شعله ھای داغ آتش 
کار می کنند، شرايطی که ساعات متوالی کار 
در آن بسيار زيانبار و ھمراه با انواع مخاطرات 
. جدی جسمی و تھديد سالمتی کارگران است

گران ھم پاسخ نماينده مجلس سرمايه به کار
او گفته است که خواست کارگران . شنيدنی است

را دنبال خواھد کرد اما درصورت حل نشدن 
اين مشکل خودش يک روز به کارخانه خواھد 

!! خواھد ايستاد آمد و درکنار کوره ھای آتش

کارگران می گويند که قادر به درک اين نکته 
نيستند که آمدن اين نماينده مجلس به کارخانه و 

تادن درکنارکوره ھای آتش چه مشکلی را از ايس
  !آن ھا حل می کند؟

 ٨٧ شھريور ١

  

  

 توطئه اخراج کارگران فرنخ و مه نخ قزوين
کارگران فرنخ و مه نخ قزوين سه ماه تمام است 

اين . که ھيچ دستمزدی دريافت نکرده اند
کارگران در طول اين مدت چندين بار دست به 

وق معوقه اعتراض زده وخواستار پرداخت حق
روز اخير  ٣اجتماع اعتراضی . خود شده اند

آنان درمحل کارخانه نيز درھمين مورد بوده 
کارفرمايان به دنبال ھمه اين اعتراضات . است

کارگران سرانجام حاضر شده اند که يک ماه 
حقوق آنان را پرداخت کنند و درپی آن اعالم 
کرده اند که کارخانه تعطيل است و کارگران 

کارفرمايان به !! ه خانه ھايشان بازگردندبايد ب

آنان با صدور يک اطالعيه . اين بسنده نکرده اند
کارگر رسمی و قديمی کارخانه ھا  ٣۶٠به 

اخطار کرده اند که بايد خود را به بيمه بيکاری 
اقدام کارفرمايان در مورد معرفی . معرفی کنند

کارگران به بيمه برای ھمه توده ھای کارگر 
سيار روشن و مشخصی دارد، اين که معنای ب

کارگران برای مدت کوتاھی خسارت بسيار 
ناچيزی دريافت کنند و به دنبال آن برای ھميشه 

کارگر کارخانه ھای فرنخ  ١٠٠٠. بيکار شوند
و مه نخ با مشاھده اين وضعيت اشتغال خويش 

بيشتر اينان . را کامالً درمعرض خطرمی بينند

اين شرکت ھا کار سال در  ٢٢يا  ٢٠بيش از 
. کرده و دربدترين شرايط استثمارشده اند

کارگران خواستار انصراف کارفرمايان از 
ارتکاب اين جنايت و تضمين ادامه اشتغال 

آنان اعالم کرده اند که در . خويش ھستند
صورت اصرار کارفرما بر ادامه اين روند 
دست به مقاومت خواھند زد و مبارزات خويش 

  . به نتيجه ادامه خواھند داد را تا دستيابی

 ٨٧ شھريور ١

 

 کارگر افغان قربانی سرمايه شدند ٣٠
ر  ٣از ھر   ر ب د يک نف نفر که در دنيا می ميرن

د . اثر گرسنگی جان خويش را از دست می دھ
ا  رھمين مبن ان % ٣٣ب ال جھ ر س ان ھ مردگ

تقيم توسط سرمايه  کسانی ھستند که به طور مس
ند ی رس ل م ه قت ال فق. ب ر س ون  ١٠ط ھ ميلي

ر می شوند ل . کودک به علت بی غذايی پرپ قات
. مستقيم کل اين کودکان نظام سرمايه داری است

ه  شمار انسان ھايی که در جنگ ھای جنايتکاران
ند  ل می رس ميان دولت ھای سرمايه داری به قت

ه . سر به فلک می زند بخش اعظم انسان ھايی ک

ير مرگ  اری اس وعی بيم ه ن تال ب ر اب ر اث می ب
را  تند، زي شوند مقتوالن نظام بردگی مزدی ھس
ای دوا و  ف راه ھ ه کش ه ھزين ت ک رمايه اس س
ر و توسعه  وه ت ه سودآوری انب ان را ب ان آن درم
ود  رد خ ای عملک وزه ھ ر ح ول پيکرت غ
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ت ک روز . اختصاص داده اس ر ي  ۶٠٠٠در ھ
ار کردن  کارگر در چھارگوشه جھان در حين ک

تثمار رمايه داران و اس رای س ط  ب دن توس ش
ار  پار دي ا رھس ين ھ رخ ماش رمايه در الی چ س

ن جمعيت . مرگ می شوند ا، کل اي ن ھ ه اي ھم
ل می رسند ه قت ا در . عظيم، توسط سرمايه ب ام

رمايه  ون س ام خ ت حم ن دش ان، در پھ ن مي اي
اک  ز ھولن ا ني ن ھ ی از اي ا حت ی صحنه ھ برخ

د رگ . ترن دن  ٣٠م روح ش ان و مج ارگر افغ ک
ارگر ديگر ھم ٨٣ ان از ک راه و ھمسرنوشت آن

ع ای فجي حنه ھ ن ص ه اي ت جمل اک اس . وھولن
نبه  نج ش داد روز پ رداد ٣١ساعت يک بام  ٨٧م

ل  اميون حام ور  ١٢۵ک ه ط ه ب ان ک ارگر افغ ک
قاچاق از مرز افغانستان وارد ايران شده بود در 
ارس واژگون  تان ف ز در اس نزديکی شھر نی ري

د و  ته و  ٣٠ش ا کش ر از آن ھ ر  ٨٣نف ر نف ديگ
دند ل . مصدوم ش مار خي ه در ش ارگران ک ن ک اي

عظيم داغ لعنت خوردگان جھنم مخوف سرمايه 
داری افغانستان بودند از وحشت و ھراس جنگ 
ا و  ا و اروپ رمايه داری آمريک تيزانه س بشرس

انی  طالبان و ساير بخش ھای اشرار سرمايه جھ
ايد در گوشه ای از  ا ش د ت اده بودن رار نھ ه ف پا ب

ران ي ل اي ا تحم رمايه ب ری از س نم ديگ ی جھ عن
يه  ا و س ا، گرسنگی ھ تمامی خواری ھا، ذلت ھ
به  ه صورت ش ار خود را ب روی ک ا ني روزی ھ

ه صاحبان سرمايه ان ب ن  رايگ ند و از اي بفروش
ير  ان را س ود و زن و فرزندانش کم خ ق ش طري

آنان به گونه ای بسيار بی ارزش تر از ھر . کنند
اميون خس و خاشاک خانه ثروتم دان در يک ک ن

ده ته ش م انباش ر روی ھ ار ب ل ب د حم آدم . بودن
رين  ن نف فروشان سودجوی ھار جھان سرمايه اي
يه روزی  شدگان بی بھای محکوم به فالکت و س

اختند رگ س ليم م ه روز  .را تس ا ب ه در اينج آنچ
ه  دگی ھم ديث زن ت ح ده اس ارگران آم ن ک اي

ابه ارگر مش ا ک ون ھ ان و ميلي ان  کارگران افغ آن
ه آوار قھر . در سراسر جھان است ارگرانی ک ک

رين  وف ت رمايه در مخ تيزی س م و بشرس و خش
ی  ده است حت راب ش ان خ ر آن ر س ت اش ب ھيئ
جايی برای ادامه زندگی در زمره بردگان مزدی 

گوشه زمين و  ۶از . داغ لعنت خورده ھم ندارند

ه ھای  آسمان بمب ھای آتش زای سرمايه، گلول
ت دموکر کوالر بربري رمايه داران س ی س اس

ا در  ی آن ھ کوالر و دين ان ناس رب و ھمتاي غ
. شرق بر سر و روی اين کارگران فرو می بارد

د گوشه ای . از جھنمی به جھنم ديگر می گريزن
ت  نگی و نکب ارت و گرس ت و حق ای ذل از دني
سرمايه را پشت سر می نھند تا خود را به گوشه 

ا  در اين گذر، يا. ديگر آن برسانند ا صد ت صد ت
ه  وند و طعم ی ش رق م ا غ انوس ھ ر اقي در قع
ا در  د و ي ی گردن ا م ان دري ا و ماھي ه ھ کوس
کاميون ھای اين جاده و آن جاده کشورھا قاچاق 

ن  ه سرنوشت اي د و ب ی گردن ر ١١٣م ار  نف دچ
ارگران . می شوند ن بخش از ک دگی اي حديث زن

د ان درآي . جھان بسی تلخ تر از آن است که به بي
ا و در آي ا سکوت کارگران بخش ھای ديگر دني

ر  ا در براب ا و آمريک ارگران اروپ ه اول ک درج
اين ھمه سيه روزی ھمزنجيران خود بخشودنی 

   است؟

 ٨٧مرداد ٣١

  
 !کارخانه های درمعرض تعطيل را به تصرف خود درآوريم 

مبارزات کارگران کارخانه الستيک البرز برای گرفتن حقوق معوقه و 
ز تعطيل کارخانه و بيکاری بيش از ھزار کارگر يک بار ديگر، و جلوگيری ا

اين بار در سطحی گسترده تر، مسئله کارخانه ھای در معرض تعطيل و 
دولت از . چگونگی برخورد با اين پديده سرمايه داری را مطرح کرده است

کارخانه ھای بسياری را با " نوسازی صنايع"سال ھا پيش بر اساس قانون 
بخش "ی بسيار ارزان و تسھيالت بانکی و مالی بسيار مناسب به قيمت ھا

که در بسياری از موارد ھمان بخش دولتی بوده که نقاب بخش (  "خصوصی
نوسازی "معنای قانون . واگذار کرده است) خصوصی را به چھره زده

چيزی جز ارتقای ماشين آالت و تکنولوژی اين کارخانه ھا از يک " صنايع
نيروی کار و، به بيان درست تر و صريح تر، اخراج کارگران سو و تعديل 

قديمی و استخدام کارگران جديد در سطح بسيار محدودتر و با شرايط بسيار 
عالوه براين، بسياری از خريداران . ارزان تر و بی حقوق تر نبوده و نيست

رشته  اين کارخانه ھا از ھمان ابتدا آن ھا را نه به قصد ادامه توليد در ھمان
بلکه به قصد استفاده از سرمايه ثابت آن برای سرمايه گذاری در رشته ھای 

بديھی است که در چنين شرايطی و با چنين انگيزه ای اين . سودآورتر خريدند
بھانه که کارخانه ھا ی خريده شده از دولت سودآوری مورد نظر خريداران 

تعطيل کارخانه ھا و  را تامين نکرده اند يا نمی کنند، دليل موجھی برای
. جلوه کند...) به شکل ھای مختلف بازخريد و اخراج و(بيکاری کارگران 

ساز بيکارسازی ھا به بھانه عدم سودآوری يا حتی زيان دھی از ھمين جا بود 
اين بخش از طبقه سرمايه دار ايران به ويژه در سال ھای اخير . که کوک شد

ود به حوزه ھای سودآورتر سرمايه يا پس از بازخريد و اخراج کارگران خ
رفته و به استثمار وحشيانه تر کارگران جديد پرداخته و می پردازد و يا با 
ھدف به کارگيری نيروی کار محدودتر و ارزان تر برای ادامه استثمار 

در  .درھمان حوزه، کارگران شاغل را بيکار کرده است و ھمچنان می کند
ه است از بيکاری و بيکارسازی بسيار ھر دو صورت، نتيجه عبارت بود

پرسش اين . گسترده کارگران توام با عدم پرداخت چندين ماھه دستمزد آنان
است که با توجه به مجموعه اين حرف و حديث ھا کارگران اين کارخانه ھا 
دربرخورد با تعطيل کارخانه و بالی خانمان سوزبيکاری چه کار بايد بکنند؟ 

 .ی کوشيم به اين پرسش، پاسخ دھيمدر اين نوشته مختصر م

سال اخير ھر روز که کارگری لب به سخن گشوده يا ھر ناظر  ٣٠در طول 
خارجی منصفی که خواسته است پيرامون وضع معاش توده ھای کارگر ايران 

زندگی کارگران ھر روز : که  حرفی بر زبان آورد، اين حقيقت را بيان کرده
اين جمله بدون ترديد فشرده و جان کالم . تاز روز پيش بسيار بدتر شده اس

وضعيتی است که در تمامی اين سه دھه بر طبقه کارگر ايران تحميل شده 
اما اوالً ميان فرمول بندی کالمی واقعيت ھا با محتوای مادی آن ھا در . است

شکل مشخص وخامت معاش، بيماری، درد و رنج و گرسنگی و ھزاران 
ثانيا، و مھم تر ازآن، بدتر شدن به . وجود داردفاجعه ديگر تفاوت بسياری 
و چگونگی آن در رابطه با سير زمانی سيه  نوبه خود مفھومی است عام

ساله توده ھای کارگر ايران اينجا و آنجا تفاوت ھای زيادی  ٣٠روزی ھای 
وضعيت زندگی و بی حقوقی و ستمکشی طبقه کارگر روز به . داشته است

شده ، اما درجه اين حدت و ميزان تشديد اين وخامت روز وخيم تر و حادتر 
آنچه فعال و در طول دوسه سال اخير بر سر  .گاه بيش از حد تصور بوده است

از روند عام  زندگی کارگران می رود و رفته است، تند پيچ بسيارخطرناکی
اين حدت ھا و وخامت ھاست که بخش بسيار وسيعی از کارگران را در لبه 

اکنون سرمايه داران به داليلی که . گ و نيستی کامل قرارداده است پرتگاه مر
در ابتدا به آن ھا اشاره کرديم در ھمه جا به صورت بی وقفه و بدون ھراس 

بيکارسازی اينک به . از ھرگونه بازخواستی کارگران را بيکار می سازند
مايه پديده ای بسيار رايج، آشکار و عريان، سراسری و بی دردسر برای سر

  . داران تبديل شده است
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ھولناکی است که در ھمه جا، در تمامی  ياربی ترديد، بيکاری وضعيت بس
زوايای جھنم سرمايه داری ايران، کل زندگی روزمره طبقه کارگر را در 

اما اين وضعيت در ھمان حال واکنش قھری  .کالف خود فرو پيچيده است
سرمايه و تشديد روز به روز  بسيار وسيع تر و حادتر توده ھای کارگر عليه
واقعيت اين است که جنبش . مبارزات آنان را نيز به دنبال داشته است

کارگری امروز ايران در سال ھای اخير از پاره ای جھات دچار تغييرات 
محتوای اين تغييرات اصالً در پيدايش اين يا آن کميته . جدی گرديده است

از نوع  کاليستی آن و خواه حتیفرقه ای و سندي کارگری، خواه از نوع
آنچه تغيير کرده و به طور . راديکال ضدسرمايه داری اش خالصه نمی شود

واقعی باليده است، روند عينی تقابل و ستيز توده ھای کارگر، به وبژه 
کارگران در معرض اخراج و بيکاری، با طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه 

فقط درھمين چند ماه اخير در جنبش  نگاه کوتاھی به آنچه که. داری است
کارگر  ١٠٠٠. کارگری رخ داده از اين لحاظ بسيار مھم و درس آموز است

کارخانه ھای مختلف بجنورد بر اساس يک برنامه ريزی حساب شده قبلی در 
. صبح زود يکی از روزھا در نقطه معينی از شھر ھمديگر را ديدار می کنند

يگر را نمی شناسند، اما آشنايان قلبی و ھمدرد و اکثر آنان شايد از نزديک يکد
آنان دست در دست ھم به سان دانه ھای يک زنجير در . ھمرنج يکديگرند

. خيابان ھای شھر به راه می افتند و مطالبات روز خود را فرياد می زنند
تظاھر کنندگان طول چندين خيابان شھر را می پيمايند و سپس در برابر 

سرمايه شروع به سردادن شعار و شمارش خواسته ھای مراکز قدرت دولت 
. نمونه ھمين رخداد در شھر قزوين اتفاق می افتد. عاجل خويش می کنند

کارگران اخراجی کارخانه ھای مختلف شھر به جای توسل به تظاھرات 
پراکنده چند نفری، از مجرای گفتگوھای ميان فعاالن خويش يک حرکت 

ی می کنند و سپس در يک روز معين، ھمه آن وسيع کارگری را برنامه ريز
. ھا ھمزمان در يکی از مناطق حساس شھر دست به راه پيمايی می زنند

ابتکار کارگران ايران صدرای بوشھر در تسخير دروازه ورودی شرکت 
کشتی سازی، جلب ھمراھی کارگران شاغل کارخانه، گزينش روزھای 

اعتراض خود از زبان مسافران  تعطيل نوروز برای اين کار و رساندن پيام
شھرھا به ھمه ھمزنجيران خويش در سراسر کشور نيز از رخدادھای ديگر 

يازده بار اعتصاب يا در . درون جنبش کارگری در نخستين ماه امسال است
واقع ھر ماه يک اعتصاب توده وسيع کارگران مجتمع بزرگ نيشکر ھفت تپه 

رده ايم و باالخره آنچه کارگران را نيز ھمگی خوب در حافظه خويش ثبت ک
الستيک البرز در طول ماه ھا مقاومت و مبارزه انجام داده اند و به ويژه بستن 

اسالمشھر و نيزھمبستگی کارگران آتش نشان با اين کارگران به  - جاده تھران
شکل سرپيچی از فرمان نيروی سرکوب سرمايه موضوعی است که نياز به 

ما در جای خود به گوشه ھايی از آن اشاره کرده  شرح و بسط بيشتر دارد و
  . ايم

آنچه در تمامی موارد باال و در سير رخدادھای مبارزات کارگران کارخانه 
ھای در معرض تعطيل در طول اين مدت به صورت بارز به چشم می 

تصميم . خورد، بيان بالندگی وعروج قابل توجه جنبش کارگری ايران است
ور بيشتر به قدرت طبقاتی و اراده مصمم تر برای اعمال راسخ به مبارزه، با

اين قدرت عليه سرمايه، اطمينان به اين که جز تداوم پيکار و توسل به قدرت 
جمعی طبقاتی ھيچ راه ديگری برای ادامه حيات وجود ندارد و اين که سرمايه 
 داران و دولت آن ھا به رغم تمام بيرحمی شان باالخره زير فشار مبارزات

کارگران عقب خواھند نشست، انديشيدن به راھکارھا و چاره پردازی ھا 
مؤثرتر و کارآمدتر برای مجبور ساختن دشمنان به تسليم از يک سو و جلب 
ھمبستگی و حمايت توده ھمزنجير از سوی ديگر، ھمه از مواردی ھستند که 

نمايش بالندگی و انسجام و بلوغ بيشتر جنبش کارگری را در دوره اخير به 
  . می گذارند

جنبش کارگران کارخانه ھای در معرض تعطيل در مدار اين تحوالت و 
بالندگی ھا سير کرده اما ھمه اين ھا فقط گام ھايی بسيار مقدماتی و کَمی در 
جھت رسيدن به نقطه ای است که اين جنبش بتواند برای يک ابراز وجود 

اين جنبش تا اين . خيز بردارد تعيين کننده و جدی در مقابل نظام سرمايه داری
لحظه به صورت بسيار دردناکی ضعيف و فاقد ظرفيت الزم برای اعمال 

ھنوز پيوند ميان کارگران جاھای مختلف بسيار . قدرت جدی بوده است
توده ھای کارگر در مراکز اساسی و استراتژيک کار و توليد . ضعيف است

سياری جاھای مھم ديگر در ميدان نفت، آب، برق، حمل و نقل، بنادر و ب مانند
گسترده اين چالش حضور ندارند و به ريل مبارزات کارگران بيکار و 

اين کارگران در سطح وسيع ھيچ . درمعرض بيکاری پيوند نخورده اند
متشکل نيستند و ھمبستگی و اتحاد آن ھا در فرايند مبارزات جاری فاقد 

تظارات کارگران زير فشار سطح ان. برنامه ريزی با دوام و مستحکم است
فرساينده و خرد کننده فقر و گرسنگی دامنگيرشان از يک سو و سرکوب 
مستمر از سوی ديگر کامالً پائين است و مشکالت انبوه ديگری که اگر 

  . فھرست شوند مثنوی ھفتاد من کاغذ می شود

 به دست آوردن ظرفيت الزم برای اعمال مسئله بسيار محوری در اين شرايط 
وقتی که صاحبان سرمايه . قدرت جمعی بسيار مؤثرتر و تعيين کننده تر است

می  با فراغ بال کامل برای دستيابی به سودھای انبوه تر يک کارگاه را تعطيل
کنند و ده ھا يا صدھا نفر از کارگران را راھی برھوت گرسنگی می سازند 

. دام جنايتکارانه را بگيرندکارگران بايد بتوانند با نمايش قدرت خود جلو اين اق
برای اين کار صرف اعتراض، تحصن، تجمع و شعار سردادن به ھيچ وجه 

سرمايه دار با حمايت دولت طبقه اش کارخانه را تعطيل می کند . کافی نيست
در . و عمالً سالح اعتصاب و خواباندن چرخ توليد را از دست ما می گيرد

برای . ھکار پيشبرد مبارزه نيستاينجا ديگر اعتصاب با ھمه اھميتش را
بايد با اعمال قدرت جمعی کل کارخانه . عالج درد بايد چاره ای ديگر انديشيد

اين امر کامال شدنی است و . را تصرف کرد و جلو تعطيل کارخانه را گرفت
ما به طور قطع . شايسته ترين اقدامی است که بايد برای آن برنامه ريزی کرد

اما برای پيشبرد موفق آن شرط و شروط زيادی . ا بکنيممی توانيم اين کار ر
. قبل از ھر چيز بايد قدرت تصرف کارخانه را داشته باشيم. در پيش رو داريم

اين امر به نوبه خود در گرو حمايت متحد و مصمم کارگران جاھای ديگر از 
وقتی که قوای سرکوب دولت سرمايه در دفاع از حق مالکيت . ماست

ما و جلوگيری از تصرف کارخانه دست به کار قلع و قمع خصوصی کارفر
خيزش ما می شود، نيروی اندک ما برای غلبه بر موج تھاجم دشمن ناکافی 

در اين ھنگام کارگر آب و برق و نفت و گاز و خودروسازی و معلمان . است
ما  .و پرستاران و ساير بخش ھای طبقه ماست که بايد به ياری مان بشتابند

جلب حمايت وسيع کارگران جاھای ديگر و به ويژه کارگران حوزه  بايد با
ھای استراتژيک و کليدی کار و توليد، ھمه کارخانه ھای در معرض تعطيل 

با اين کار سرمايه داران . را از دست کارفرمايان و دولت آن ھا خارج کنيم
جرأت اعالم تعطيل کارگاه از طريق توسل به بھانه ھای بی اساس را از 

آنان ديگر نخواھند توانست سرمايه ھايشان را به راحتی از . دست خواھند داد
کارخانه را  ديگر نخواھند توانست. حوزه خود به حوزه ھای ديگر منتقل کنند

. تعطيل کنند و زندگی ما و خانواده ھايمان را فدای سودھای انبوه تر سازند
ارگيری نيروی برعکس، به محض وسوسه سودجويی ھای کالن تر و به ک

کار ارزان تر، قدرت متحد ما را به ياد خواھند آورد و مجبور خواھند شد که 
عطای سودھای کالن تر را به لقای قدرت پيکار طبقاتی سرنوشت ساز ما 

  .ببخشند

نکته بعدی اين است که صرف تصرف کارخانه يا ھر مرکز کار و توليد ھم 
ما در کارزار عليه سرمايه  به خودی خود ھيچ دليلی برای پيروزی حتمی

ما بايد کارخانه را حتماً تصرف کنيم، . داران و دولت آن ھا به دست نمی دھد
بايد بتوانيم کارخانه را برنامه ريزی و اداره . اما صرف تصرف کافی نيست

کنيم، مواد اوليه و مصالح مورد نياز فرايند توليد را تھيه کنيم، بدانيم که اين 
چگونه و از کجا به دست آوريم و ھزينه الزم برای تأمين  مواد و مصالح را

بايد از مردم بخواھيم که برای جلوگيری از . آن ھا را از کجا فراھم کنيم
تعطيل کارخانه و بيکاری کارگران توليد کاالھای مورد نيازخود را به ما 

که بايد بدانيم که چگونه می توانيم توليد را نه براساس سود بل. سفارش دھند
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بايد بدانيم که چگونه می توانيم مستقيم و بی . براساس نيازمردم سازمان دھيم
و بسياری  واسطه محصول کاروتوليد خويش را در دسترس مردم قرار دھيم،

مسائل مھم ديگر که ھمه و ھمه به دنبال تصرف کارخانه در پيش روی ما 
ھمه آن ھا پاسخ قرار خواھند گرفت و الزم است که با شايستگی و قدرت به 

ما برای ھمه اين کارھا باز ھم به ھمراھی و ھمدلی و اتحاد ھمزنجيران . دھيم
برای تھيه مواد اوليه بايد دولت سرمايه . خويش در جاھای ديگر نياز داريم

. داری را مجبور کنيم که پرداخت اين ھزينه را به تمام و کمال به دوش گيرد
ت که دولت را چگونه و با کدام قدرت می و در ھمين جا سئوال اساسی اين اس

اين قدرت به شايسته ترين و . توانيم مجبور به اين کار کنيم؟ پاسخ ساده است
نه فقط اين ميزان از قدرت . کامل ترين شکل در توده ھای طبقه ما وجود دارد

که تمامی ظرفيت و اقتدار الزم برای ايجاد يک جامعه و جھان تمام عيار 
مشکل نبودن اين . النه و برابر و آزاد در طبقه ما نھفته استانسانی و عاد
معضل اساسی آمادگی و تدارک و سازمانيابی الزم برای به . قدرت نيست

برای لحظه ای فکر کنيد که ما . کارگيری و به فعل درآوردن اين قدرت است
رايگان % ١٠٠کارخانه را تصرف کرده ايم و با امتناع دولت از پرداخت 

مواد اوليه مواجه شده ايم، اما درست درھمان زمان ھمزنجيران راننده بھای 
ما در جاده ھای مواصالتی ميان بندرعباس و ساير شھرھا و استان ھای 
کشور به حمايت از مبارزه ما دست از کار می کشند و کل کاميون ھای 

به راستی چه . بزرگ حامل بار در اين جاده ھا را از حرکت باز می دارند
شيرازه کار سرمايه داری در . تفاقی می افتد؟ جواب اين سئوال روشن استا

مواد اوليه و مصالح مورد . ھمان روز يا روزھای بعد آن مختل خواھد شد
نياز توليد و کار به ھيچ يک از مؤسسات صنعتی و ھيچ يک از مراکز کار 

داری در  فکر می کنيد که سرمايه داران و دولت سرمايه. جامعه نخواھد رسيد
مقابل اين رخداد و اين نمايش عظيم قدرت طبقه ما چه خواھند کرد؟ شايد 
تصور کنيد که بسيجی ھا و پاسدارھا را پشت فرمان کاميون ھا خواھند نشاند 

اما تا کی؟ به طور . تصور درستی است! و پيروزمندانه به ما خواھند خنديد؟
اجازه دھيد . نخواھند بودقطع بيش از چند روز قادر به ادامه اين تقابل 

به آنچه گفتيم اين تصور را ھم اضافه کنيد که . موضوع را دقيق تر دنبال کنيم
درست ھمزمان با اعتصاب رانندگان تريلرھا و کاميون ھای بين شھری و 
روز بعد از رانندگی اين وسايل توسط عوامل رژيم، کارگران صنايع نفت و 

در ھمبستگی عملی طبقاتی با ما و  گاز و پتروشيمی به حمايت از ما و
ھمزنجيران راننده ما کل استخراج و توليد نفت و گاز و پتروشيمی را متوقف 

فرض کنيم ! می شوند؟ آيا معتقديد که بسيجی ھا مشغول استخراج نفت. کنند
اگر درفردای آن روز معلمان و پرستاران . که اين کار را ھم توانستند بکنند

مدارس و مراکز درمانی دادند، و پس از شروع  کشور حکم به تعطيل
اعتصاب آن ھا کارگران آب و برق ھم تمامی شبکه ھای آب رسانی و انتقال 
برق را بر روی ھمه مراکز کار و توليد بستند، آيا سرمايه داران و دولت آن 

آيا اگر : ھا قادر به مقاومت در مقابل ما خواھند بود؟ به اين ترتيب می پرسيم 
بتوانيم اين گونه در مقابل طبقه سرمايه دار و دولتش دست به صف آرايی ما 

و اعمال قدرت بزنيم ھيچ نيرويی قادر به درھم شکستن ما خواھد بود؟ معلوم 
اما سئوال بعدی اين است که آيا ما قادر به چنين . است که جواب منفی است

ت است، اما صف آرايی و نمايش عظيم قدرت ھستيم؟ اين کار بی ترديد سخ
نکته بسيار گرھی کار درست در . به طور قطع عملی و امکان پذير است

اينجاست که ما برای به دست آوردن ھر نوع موفقيتی درمقابل سرمايه داران 
يا مرگ يا ا تحاد و سازمانيابی . "و دولت آن ھا ھيچ راه ديگری نداريم

اھی، برای ما يک شعارپردازی دلبخو" سراسری ضدسرمايه داری
رابطه . برعکس، حديث مرگ و زندگی ماست. آرمانگرايانه و توخالی نيست

ما با سرمايه رابطه استثمار سرمايه از ما است و ميدان جنگ ما عليه سرمايه 
ً در ھمين جا قرار دارد درست در ھمين جاست که ما خود را برای . نيز دقيقا
د مبارزات جاری امری متحد شدن ما در رون. جنگ نھايی نيز آماده می کنيم

مقدور است و ھر گام از پيروزی جنبش ما در گرو اين اتحاد و سازمانيابی 
  . است

ما می توانيم و بايد در مقابل دسيسه پردازی ھای کارفرمايان برای تعطيل 
کارخانه و انتقال سرمايه ھايشان به حوزه پرسودتر و استثمار نيروی کار 

اما برای پيشبرد موفق اين مبارزه . دام کنيمارزان تر، به تصرف کارخانه اق
بايد در تدارک ارتباط تنگاتنگ با ھمه ھمزنجيران خويش در ھمه مراکز و 

بايد پيش کارگران ديگر برويم و آن ھا را به يک اتحاد . کار و توليد باشيم
تمامی اين کارھا، يعنی تصرف مرکز . طبقاتی ضدسرمايه داری دعوت کنيم

امه ريزی توليد و اداره کارخانه، سازمان دادن اعتصابات و کار، تدارک برن
اعتراضات در ھمه کارخانه ھا و مراکز کار و توليد، توسل به راھبندان ھا، 
تالش برای پيوند آھنين با ھمه توده ھمزنجير، سازمانيابی سراسری مبارزه 
و  طبقاتی و اعمال قدرت متحد سراسری عليه سرمايه، باال بردن سطح آگاھی

شناخت خود از چند و چون نظام سرمايه داری، کوشش برای پيوند 
ھمه حلقه ھای پيوسته .. انترناسيوناليستی با جنبش طبقه مان در جھان و

بحث تصرف و اداره کارخانه ھای در حال تعطيل . زنجيره مبارزه ما ھستند
 نيز يک راھکار ضروری روز ما درھمين زنجيره سراسری پيکار

اين راھکار به ويژه در شرايط کنونی اھميت تعيين . داری استضدسرمايه 
کننده ای برای جنبش ما دارد، زيرا به اين طريق می توانيم دسيسه ھای 
بسياری از صاحبان سرمايه برای بيکارسازی ھا و تعطيل کارگاه ھا را خنثی 

  . کنيم

وطئه مشکل کارخانه ھا و مراکز کار در معرض تعطيل به عنوان بخشی از ت
ھای سودجويانه صاحبان سرمايه در روزھای اخير حتی برخی محافل درون 

" خانه کارگر"قدرت سياسی سرمايه و از جمله سردمداران تشکل موسوم به 
: واکنش اينان بسيار روشن است  محتوای. را نيز به واکنش واداشته است

نظام  يافتن راھی برای جلوگيری از طغيان خشم توده ھای کارگر، نجات
انسان ستيز سرمايه داری از خطر مبارزات شعله ور کارگران و تضمين سود 

يک نمونه مشخص از اين نوع چاره پردازی . دلخواه صاحبان سرمايه کل
ھای سرمايه پسند پيشنھادی است که عليرضا محجوب، دبيرکل مادام العمر 

ه مديران او مداخل. خانه کارگر و نماينده مجلس سرمايه، مطرح کرده است
. دولتی را تنھا راه حل مشکل کارخانه الستيک البرز اعالم کرده است

محجوب و امثال وی در شرايطی اين ياوه ھا را بر زبان می رانند که 
کارفرمايان دولتی خود نيز در بسياری از جاھا ھمان باليی را به سر 

لبرز به کارگران آورده و می آورند که سرمايه دارصاحب کارخانه الستيک ا
مشکل امثال محجوب يافتن راھکار غلبه بر . سر کارگران آورده و می آورد

آنان دقيقاً در شرايطی اين حرف ھا را می . جنبش طبقه ما به نفع سرمايه است
زنند که خروش اعتراض و پيکار کارگران الستيک سازی البرز در چند ماه 

نشينی را بر صاحبان اخير عمالً نوعی بن بست، بالتکليفی و ضرورت عقب 
به عنوان " دسترنج"سايت اينترنتی . سرمايه و دولت آن ھا تحميل کرده است

ارگان خبری اين گرايش سرمايه داری و به طورکلی اصالح طلبان دولتی 
طبقه سرمايه دار ايران با زرنگی خاصی و با توسل به شيوه ھای 

آموخته است، تالش  روانشناسانه حساب شده ای که از آکادمی علوم سرمايه
قانون "  ١۴٣و  ١۴٢می کند تا ضمن اعالم خبر مزبور و رجوع به مواد 

دولت سرمايه، بذر چنين راه حل ھای عوام فريبانه و سرمايه پسندی را " کار
آنچه اين سايت و نمايندگان اصالح طلبان فريبکار . در ذھن کارگران بکارد

گران بايد نسبت به چند و چون سرمايه تبليغ می کنند موضوعی است که کار
حوزه مديريت  انتقال کارخانه ھای در معرض تعطيل از. آن کامالً آگاه باشند

و برنامه ريزی بخش خصوصی به بخش دولتی به طور قطع چاره ھيچ دردی 
اين نوع راه حل ھا مانع تعطيل ھيچ کارخانه ای نخواھد شد، امنيت . نيست

اھد کرد و در نھايت جز فرستادن ما به شغلی ھيچ کارگری را تضمين نخو
دنبال نخود سياه، غلبه بر موج عصيان و خشم ما و از ھم پاشاندن مبارزاتمان 

راه حل ما در مقابل سرمايه داران . ھيچ عايدی ديگری برای ما نخواھد داشت
تصرف کارخانه توسط توده ھای  و دولت سرمايه داری و امثال محجوب

ی متشکل از ھمه کارگران و به دست گرفتن برنامه کارگر، تشکيل شوراھا
اين کاری است که . ريزی کار و توليد کارخانه ھا توسط اين شوراھا است
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کارگران دنيا در گذشته ھای دور و نزديک انجام داده اند و ھم اکنون 
 کارگران متشکل در شوراھای کارگری آرژانتين، مکزيک و بايک سيستم

  . اجرای آن ھستندآلمان مشغول انجام و 

  !کارگران کارخانه ھای در معرض تعطيل 

بياييد تمام کارخانه ھای درحال تعطيل را تصرف کنيم، شوراھای ضدسرمايه 
داری خويش را تشکيل دھيم و از تريبون اين شوراھای ضدسرمايه داری از 
ھمه ھمزنجيران خويش در سراسر ايران و جھان بخواھيم که از ما و جنبش 

وراھای ما در مقابل طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری دفاع ما و ش
از کارگران نفت و گاز و پتروشيمی بخواھيم که قدرت عظيم خود را  .کنند

توليد در  برای مجبور ساختن دولت به تأمين رايگان تمامی مواد و مصالح
که از کارگران بنادر بخواھيم . کارخانه ھای درمعرض تعطيل به کار گيرند

از . شرط تخليه و بارگيری کشتی ھا را تعطيل نشدن کارخانه ھا اعالم کنند
رانندگان تريلرھا و کاميون ھای حمل و نقل کشوری بخواھيم که در حمايت 
از ما وارد ميدان شوند و به دولت سرمايه داری اخطار کنند که شرط کار آن 

به کارخانه ھای تحت  ھا پرداخت رايگان مصالح و مواد مورد نياز فرايند کار
از کارگران آب و برق بخواھيم که تأمين آب و برق . شوراھای ماست اداره

مراکز توليد و کار سرمايه را به قبول خواسته ھای ما توسط سرمايه داران و 
از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بخواھيم که . دولت آن ھا مشروط کنند

راه افتادن کار و توليد در کارخانه  حمل و نقل درون شھری مسافران را به
به . ھای در شرف تعطيل و ممنوع شدن اخراج کارگران موکول کنند

کارگران کارخانه ھای عظيم خودروسازی بگوييم که تعطيل کار و بيکاری 
شتری است که سرانجام در مقابل خانه آنان ھم خواھد خوابيد و بدين سان از 

وليد خود را به ممنوعيت ھر نوع اخراج آن ھا بخواھيم که ادامه کار و ت
و باالخره از معلمان و پرستاران بخواھيم تا . کارگران از کار مشروط سازند 

اعالم کنند که درصورتی به آموزش دانش آموزان و درمان بيماران ادامه 
خواھند داد که دولت تضمين کند که ھيچ کارخانه ای تعطيل و ھيچ کارگری 

  . بيکار نمی شود

 !رگران عليه سرمايه متشکل شويم کا

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(

  ١٣٧٨ارديبھشت  ۵
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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 . امعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی ج

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

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

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

، 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  - ت پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن، الزمه ارتقای مبارزا

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

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . ويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خ. 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
ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن  را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين

  . 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
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨د زير تمام افرا - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .بايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری ن. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. خانگی حق مسلم ھر کارگری است مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران  -  
  . 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
  . به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندھمه سالمندان و معلوالن بايد  -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

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

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

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١/٢/١٣٨٧  

  



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

 
١٤ 

  ١٣٨٧ شھريور ٨جمعه     ١٨سال اول ـ شمارٔه 

  

  

  

  

  
 

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

  
سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

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

 .گردد آن منتشر می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

با ما نامه الکترونيکیبرای تماس 
 :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  اک نيستيد، میدر صورتی که مايل به ادامٔه اشتر. کنيد
 .ھمين قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


