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 :اين شماره در

  ٢ص کارگران نساجی کردستان و ضرورت درھم شکستن بن بست مبارزهـ
 ٣ص مه مبارزات کارگران الستيک البرزادا ـ
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 ۴ص خطر اخراج وسيع کارگران ايران خودرو ـ
 ۴ص کارگر ٨۵٠تعطيل کارخانه شن و ماسه شيراز و بيکاری  ـ
 ۴ص ارخانه پرريس سنندجاعتصاب در ک ـ
 ۵ص اخراج کارگران کارخانه دستمال سازی بندرعباس ـ
 ۵ص کارگر ٨٠٠تعطيل کارخانه در کانادا و اخراج  ـ
 ۵ص تعويق حقوق بازنشستگان کرمانشاه ـ
 ۵صسرمايه و بيکاری وسيع در کارگاه ھای توليد لباس  ـ
 ٧ص ماھه دستمزد کارگران قند بردسير ١٠تعويق  ـ
  ٧ص اعتصاب در خطوط اتوبوسرانی لندن ـ
  ٨ص ادامه اعتصاب در صنايع فلزی ـ

  ٨ص تمزدھا در کشت و صنعت مھابادتعويق دسـ
 ٨ص پيروزی کارگران مه نخ درگرو تغيير شکل مبارزه آنان است ـ
 ٩ص »ايران لنت« حرف ھای يک فعال کارگری در  ـ
 ١٠ص کشتار کارگران در پارکينگ سازی سرمايه ـ
 ١٠ص خرمشھر را بستند –کارگران لوله سازی خوزستان جاده اھواز  ـ
 ١١ص وگاه اتمی بوشھراعتصاب کارگران در نير ـ
 ١١ص ماه دستمزد کارگران گلفام اروميه ٢تعويق  ـ
 ١١ص »بندر امام خمينی« معنای بيمه کارگر در  ـ
 ١٢ص اجتماع اعتراضی بازنشستگان گيالنی ـ
 !از سرنوشت کارگران سامکو درس بگيريم و قدرت خود را باور کنيم ـ
 ١٢ص
 ١٣ص »سبالن پارچه«ماھه حقوق کارگران  ۶تعويق  ـ
 ١۴ص !ضرب وشتم کارگران به جرم زشت کردن چھره شھر  ـ
 ١۴ص !سرمايه، پليس و دستگاه قضايی عليه کارگران: سری النکا  ـ
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 کارگران نساجی کردستان و ضرورت درهم شکستن بن بست مبارزه
اين کارخانه . کارخانه نساجی کردستان واقع در سنندج عمالً تعطيل شده است

تا زمان تعطيل در مالکيت نھاد دولتی يا در واقع  ۵٧از روزھای قيام بھمن 
و تا قرار داشت » بنياد مستضعفان« تراست عظيم مالی و صنعتی موسوم به 

کارگر را در بدترين و سخت ترين شرايط کاری  ٧۵٠چند سال پيش بيش از 
در سال ھای اخير ھمراه با موج تھاجم سرمايه برای پااليش . استثمار می کرد

حوزه ھای کم سودتر و تمرکز ھرچه گسترده تر در قلمروھای دارای نرخ 
و کوچک  سودھای باالتر، اين کارخانه نيز ھمچون ساير واحدھای بزرگ

 ۵٨با وجود اعتصاب دالورانه . نساجی دستخوش تعيير و تحوالت جدی شد
روزه کارگران در چند سال پيش که دولت و کارفرما را موقتا عقب نشاند، 

کارگر در چند مرحله بازخريد و درواقع برای ھميشه اخراج شدند  ۶٠٠حدود 
. اج قرارگرفتندکارگر باقی مانده نيز در معرض تھديد مدام به اخر ١۵٠و 

شرايط کار از ھر . دستمزدھای کارگران برای ماه ھای طوالنی پرداخت نشد
لحاظ سخت تر شد و فشار بر سطح مزدھا و معيشت کارگران از ھمه سو 

روند فوق ناگزير با اعتراض و خشم کارگران روبه رو شد، به . تشديد گرديد
صاب ھا، تحصن ھا، راه گونه ای که در سال ھای اخير بارھا شاھد وقوع اعت

اين اعتراض ھا تا امروز به . پيمايی ھا و اشکال ديگر مبارزات آنان بوديم
ھيچ نتيجه ای منتھی نشده است و سرمايه داران ھمه نقشه ھای ضدکارگری و 
. جنايتکارانه خويش از جمله اخراج آخرين بخش کارگران را عملی کرده اند

ض به اخراج خود در محل کارخانه اکنون آخرين دسته کارگران دراعترا
  .متحصن شده اند

نکته اساسی درمورد روند جاری مبارزات کارگران نساجی کردستان بن 
بست فرساينده ای است که در شيوه پيشبرد اين مبارزات وجود دارد، ھمان بن 
بست يا گره کوری که امروز بخش عظيمی از کل جنبش کارگری ايران و 

شناخت . ين المللی در پشت آن زمينگير شده استحتی کل جنبش کارگری ب
اين بن بست برای طبقه کارگر جھانی و از جمله جنبش کارگری روز ايران 

کارگر نساجی کردستان و کارگران ھمه . يک ضرورت اساسی و حياتی است
جای ايران و جھان بايد بدانند که دوران عقب نشينی سرمايه جھانی در 

حرکت ھای پراکنده تدافعی کارگران و ھر گونه مقابل رفرميسم کارگری، 
مبارزه خارج از مدار تعرض قدرتمند و مستقيم طبقه کارگر به شيرازه حيات 

آنان که اين حقيقت را  .نظام سرمايه داری برای ھميشه به پايان رسيده است
از کارگران پنھان می کنند مستقل از اين که بدانند يا ندانند خاک به چشم 

زدی سرمايه می پاشند و با اين کار خود عمال در سالخی معيشت و بردگان م
توده . مبارزات کارگران توسط سرمايه داران و دولت آن ھا شريک می شوند

وسيع کارگری ھم که اين حقيقت را درک نکند و ھمچنان به امکان مستمر 
ی توھم داشته باشد، ب فروش نيروی کار و ادامه زندگی به عنوان برده مزدی

. ترديد در الی چرخ چالش و ستيز قھری ميان سرمايه و کار نابود خواھد شد
ما در روزگار سراسر توحشی زندگی می کنيم که فشار لحظه به لحظه بر 
سطح معيشت ما، بيکارسازی ھای ميليونی و چند صد ميليونی توده ھای طبقه 

له ھای آتش ما، سوزندان ميليون ھا ھمزنجير ما در چھار گوشه جھان در شع
جنگ، پرتاب ميليون ميليون کودکان خردسال و گرسنه ما به حاشيه خيابان 
ھا، اجبار زنان طبقه مان به تن فروشی برای يک لقمه نان کوفتی 
فرزندانشان، فرار ومھاجرت ميليون ميليون برده مزدی از خانه و ديار 

و اجباری و  از آنان در جريان ھمين مھاجرت قھری و نابودی بسياری خويش
فراوان جنايت ھا و درندگی ھای ديگر از اين دست عليه توده ھای کارگر داغ 
لعنت خورده جھان به شرايط الزامی و حياتی دوام و بقای سرمايه داری تبديل 

ما در دوران سرتا پا ظلم وستمی زندگی می کنيم که سرمايه داری . شده است
ک وخون و کثافت اش تحميل بيشتر از ھر دوره ای در تاريخ سراسر چر

حداکثر تشديد استثمار و تمامی اشکال بربرمنشی و درنده خويی را بر ما 
سرمايه جھانی در ھمان حال با . کارگران در دستورکار خود گذاشته است

بھره گيری از دستاوردھای چند قرن سرکوب نظامی مبارزات ما و با استفاده 

حاديه ای و رويکردھای فرقه ای از عوارض وخيم ضرباتی که رفرميسم ات
آويزان به اردوگاه شوروی سابق يا قطب دولتی سرمايه داری در طول يک 
قرن بر مبارزه طبقاتی ما وارد ساخته اند، آری به يمن ھمه اين ھا، از 
موقعيت مناسبی برای پيشبرد نقشه ھای شوم بشرستيزانه خود عليه جنبش 

يطی مثل روز روشن است که ما با در چنين شرا .روز ما برخوردار است
مبارزات پراکنده درون اين يا آن کارخانه در حال تعطيل، با راه بندان ھای 

ھيچ مطالبه ای را بر سرمايه داران و دولت آن ھا تحميل  اين يا آن جاده
وقت آن است که بن بست مرگبار و شکست آفرين سر راه . نخواھيم کرد

بدون اعمال قدرت متحد طبقاتی و سراسری  ما. جنبش خويش را درھم شکنيم
اين يک . عليه سرمايه ھيچ راھی برای ادامه زندگی در پيش روی خود نداريم

بن بست مھلک و شکست آفرين جنبش ما ھمانا . جنگ مرگ و زندگی است
ھمه چيز و . دل بستن به کارايی شيوه ھای تا کنونی مبارزات روز است

ارھای ما از زمين و آسمان فرياد می زند که سال اخير پيک ٣٠تمامی تجارب 
تالش برای ايجاد تشکل سراسری ضد . خود را عوض کنيم بايد ريل مبارزه

سرمايه داری حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر و اتخاذ راھکارھای 
موثر و کارآمد برای اعمال قدرت متحد طبقاتی عليه سرمايه تنھا راه غلبه بر 

و ھموارسازی راه تداوم مبارزه طبقاتی عليه نظام بردگی  بن بست موجود
تنھا در اين مسير است که ما می توانيم مطالبات روز خود را بر . مزدی است

بايد اين حقيقيت تلخ را باور کنيم که ما تا . نظام سرمايه داری تحميل کنيم
. ايم امروز از نقش آفرينی تاريخی قدرت عظيم طبقه خود به کلی غافل مانده

يک قرن تمام با ناآگاھی و بی افقی به دنبال جنبش ھای ديگر راه افتاده ايم و 
در اسارت راه حل ھای رنگارنگ اپوزيسيون ھای مختلف طبقه سرمايه دار 

جنبش ما به تسمه نقاله ابراز قدرت اين . از راست تا چپ گرفتار آمده ايم
مرگ جنبش ھای پيش. حزب و آن جبھه سرمايه داران تبديل شده است

به ھمه راه ھا کشيده شده ايم و در رکاب ھر . ناسيوناليستی و خلقی شده ايم
حزب و گروه و دار و دسته ای جنگيده ايم اما به نيروی عظيم و اليزال طبقه 

مطالبات واقعی ضد سرمايه داری طبقه خود را پرچم . خود اتکا نکرده ايم
غو کارمزدی را پيش روی خود قرار افق واقعی ل .مبارزات خويش نساخته ايم

جنبش . در سنگر توفنده ضد سرمايه داری متحد و متشکل نشده ايم .نداده ايم
و  اين راه به بن بست برخورده. ما نمی تواند به راه گذشته خود ادامه دھد

ما در پشت يک بن بست بسيار سنگين و سھمگين . ادامه آن ديگر ممکن نيست
. ن بست را بايد با سالح قدرت طبقه خود در ھم بشکنيماين ب. گير کرده ايم

آنچه امروز سد راه پيشروی و موفقيت مبارزات ما در کارخانه نساجی 
کردستان، شاھو، پرريس، نيشکرھفت تپه، الستيک االبرز، صدرای بوشھر، 
لوله سازی خوزستان، تمامی کارخانه ھای قند و شکر، تمامی نساجی ھا، 

ايع فلزی، ھمه لباس دوزی ھا و در يک کالم کل مراکز تمامی واحدھای صن
بن بستی که در طول . خريد و فروش نيروی کار است ھمين بن بست است

ساليان دراز در وھله نخست توسط دولت سرمايه داری و در وھله ھای بعد 
توسط رفرميسم سنديکاليستی و احزاب فرقه ای بر سر راه جنبش ما قرار داده 

بستی که امروز ھم ھر کجا می خواھيم عليه سرمايه مبارزه بن . شده است
کنيم فوری از يک طرف توسط دولت سرمايه و ازطرف ديگر از سوی ھمان 
. جريان ھای کارگرنما و اپوزيسيون باز درمقابل مبارزه ما قرار داده می شود

نسخه سنديکاسازی را پيش رويمان پھن  اولی ما را سرکوب می کند و دومی
مبارزات ما بايد بر اين سرکوب ھا و سد سازی ھا و کجراه . مايدمی ن

دقايقی به . روی اين حرف ھا لحظه ای درنگ کنيم . پردازی ھا غلبه کند
از تھران تا اھواز، از بوشھر تا رشت ، از . پيرامون خويش نظر اندازيم

 کرمان تا قزوين، از بجنورد تا سنندج و از مشرق و شمال تا مغرب و جنوب
چند ميليون کارگر برای . توده ھای ھمزنجير ما در حال جدال عليه سرمايه اند

دريافت حقوق معوقه خويش، برای جلوگيری از اخراج و ادامه امکان فروش 
نيروی کار خود، برای دفع تعرض وحشيانه سرمايه به سطح معيشت محقر و 

ه در ھمه جا نيروی سرکوب سرماي. رقت بار خود با سرمايه مبارزه می کنند
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ھمه ما برای خواسته . به ما يورش می برد و جنبش ما را تار و مار می کند
ھای يکسانی مبارزه می کنيم و ھمه گردان ھای مبارز طبقه ما توسط 

ھمه جا سرمايه است که ما . نيروھای نظام مسلط موجود درھم کوبيده می شود
وحشيانه تر ما تمامی سيه را استثمار می کند و به خاطر تشديد استثمار ھرچه 

روزی ھای موجود از تعويق حقوق تا اخراج و بيکارسازی ھای گسترده و 
آيا ھمه اين ھا با صدای بلند به ما نمی . مانند اين ھا را بر ما تحميل می کند

گويد که توده ھای طبقه ما جز اتحاد و سازمانيابی سراسری ضد سرمايه 
اين  ی به خواسته ھای خود ندارند؟داری ھيچ سالح ديگری برای دستياب

. وضعيت و اين ضرورت اساسی و مبرم بايد توسط آحاد طبقه ما درک شود
نگاه خود . بايد برای تحقق اين الزامات حياتی جنبش خود دست به کار شويم

را از حصار تنگ کارخانه ھا به کل جامعه سرمايه داری و از قدرت بسيار 
فری محيط کار به قدرت عظيم چند ده ميليونی محدود چند نفری يا چند صد ن

از . طبقه خود در سراسر ايران و چند ميلياردی خود در جھان معطوف سازيم
بطن شرايط کار و مبارزه جاری روز خود در کارخانه شروع کنيم و به 

منشور . سراغ ھمسرنوشتان و ھمزنجيران خود در سراسر ايران برويم
ايران را سنگ بنای اتحاد و سازمانيابی ضد  مطالبات پايه ای طبقه کارگر

با اتکا به قدرت متحد جمعی خود تدارک الزم برای . سرمايه داری خود کنيم
تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل از جمله کارخانه ھای نساجی کردستان، 

و کوچک در سراسر  شاھو، پرريس و صدھا کارخانه بزرگ و متوسط
سنديکاسازی و تمامی راه حل ھای ديگر . گذاريمجامعه را در دستورکار خود 

رفرميستی شکست آفرين و محصول کار گروه ھای متوھم به معجزه گری 
از اين رھگذر و با انجام اين کارھا . سرمايه را به زباله دانی ھا بيندازيم

ما برای مبارزه به قدرت . قدرت واقعی پيکار طبقه خويش را به ميدان کشيم
. بدون قدرت ھيچ کاری نمی توانيم و محکوم به شکست ھستيم .احتياج داريم

اين نکته بسيار . ماست ضدسرمايه داریقدرت ما نيز فقط در اتحاد و تشکل 
. قرنی است که به ما دروغ گفته اند. مھم را آويزه گوش و ھوش خود سازيم

ھمه اش در گوش ما خوانده اند که گويا قدرت ما فقط در تشکل و اتحاد 
اين حرف نيز دقيقاً مصداق !! چاره رنجبران وحدت وتشکيالت است ! !است

نصف حقيقت بزرگ ترين « ھمان ضرب المثل معروف است که می گويد 
اما ھر نوع . بديھی است که قدرت ما بايد متحد ومتشکل شود. »دروغ است

جنبش کارگری يک . اتحاد و تشکل به ھيچ وجه بيانگر قدرت طبقه ما نيست
سرمايه داری است و قدرت ما تنھا و تنھا در اتحاد و سازمانيابی جنبش ضد
. است که به طور واقعی وارد ميدان می شود عليه سرمايهسراسری 

ضدسرمايه داری بودن برای جنبش ما معنا دارد و تالش رفرميست ھای عوام 
. فريب سنديکاباز برای وارونه ساختن آن تالشی بسيار عبث و مذبوحانه است

مطالبات ما . مايه داری يعنی اين که به شيرازه حيات سرمايه حمله کنيمضدسر
به طور واقعی و زمينی تجلی اين سرمايه ستيزی  و نوع سازمانيابی ما بايد

يک جنبش . سرمايه ستيزی دين و آئين يا مرام و مسلک حزبی نيست. باشد
قه کارگر منشور مطالبات پايه ای طب. واقعی مادی و زمينی و طبقاتی است

. اتحاد ضدسرمايه داری توده ھای کارگر ايران در شرايط کنونی است پرچم
قدرت طبقه خود را . بياييد حول اين منشور به صورت شورايی متشکل شويم

مطالبات خود را با اتکا به اين قدرت . با سرمايه مبارزه کنيم. به ميدان آوريم
گام به گام قدرت خود را باور . بر سرمايه داران و دولت آن ھا تحميل کنيم

به اتکای قدرت شوراھايمان مراکز کار و توليد . کنيم و به خودآگاھی برسيم
بياييد لکوموتيو . را از دست سرمايه داران و دولت آن ھا خارج سازيم

نظام سرمايه داری را سنگر  .مبارزات روز خود را روی اين ريل بچرخانيم
سياسی را به دست آوريم و نقش تاريخی خود  قدرت .به سنگر به چالش بکشيم

ما : يک چيز بسيار روشن است . را به عنوان گورکنان سرمايه داری ايفا کنيم
و  ھر چه ديگران می گويند آزمايش خود را پس داده. ھيچ راه ديگری نداريم

زمان . حاصل آن ھمين وضع فالکت بار و دردناکی است که تحمل می کنيم
وقت پيکار ضد . رطه آن راه حل ھا به سر رسيده استغلت خوردن در و

سازمانيابی سراسری شورايی حول مطالبات پايه ای طبقه  سرمايه داری،
  . کارگر و تصرف کارخانه ھای درحال تعطيل است

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(
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 مه مبارزات کارگران الستيک البرزادا
روز است که در  ۵۵کارگران الستيک البرز 
کارگر در اين  ١٢٠٠. اعتصاب به سر می برند
آنان بارھا تأکيد کرده . اعتصاب شرکت دارند

اند که تا دستيابی به ھمه مطالبات معوقه خود به 
کارگران چند ماه . اعتصاب ادامه خواھند داد

فته اند، عيدی و پاداش سال است که دستمزد نگر
آنان پرداخت نشده است و ھيچ تضمينی  ٨۶

برای ادامه اشتغال آن ھا در کارخانه وجود 
اعتصاب با ھمه زمان طوالنی و حضور . ندارد

بسيار گسترده کارگران قادرنشده است 
کارفرمايان و عوامل دولتی سرمايه را به 

تن  ۴٠٠. پرداخت مطالبات کارگران مجبورکند
شھريور در  ١٣ز اين کارگران صبح روز ا

مقابل کاخ رئيس جمھوری اجتماع کردند و بر 
ضرورت تحقق فوری خواسته ھای خويش پای 

تجمع کارگران لحظه به لحظه وسيع تر . فشردند
آنان افرادی را برای گفتگو درباره . شد 

مطالبات خويش به داخل نھاد رياست جمھوری 
رھم البته از پيش نتيجه اين کا. روانه ساختند
آيا به راستی رئيس جمھور و دولت . معلوم است

و نھادھای دولتی آنچه را که خود در اجرای 
منويات سودجوئی سرمايه بر سر توده ھای 
کارگر و از جمله کارگران الستيک البرز آورده 

آنان نه . نبايد خود را فريب داد! اند نمی دانند؟
که عامل فقط ھمه چيز را خوب می دانند بل

مستقيم و واقعی اعمال ھمه اين جنايات بر 
ھمه چيز فرياد می زند که . کارگران ھستند

روند اعتراضات و مبارزات کارگران به شيوه 
در . کنونی در پشت يک بن بست گيرکرده است

روزگار ما با رجوع به رئيس جمھوری و 

اعتصاب خشک و خالی و پژواک اعتراض بر 
ی توان حتی دستمزدھا و سينه ديوار کارگاه نم

بايد . عيدی و پاداش معوقه را از کارفرما گرفت
حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر به 
صورت سراسری و شورايی و ضد سرمايه 

ھمه ما کارگران در . داری متحد و متشکل شد
سراسر ايران بايد دست به کار انجام اين وظيفه 

طبقاتی  در دل اين پيکار گسترده. سترگ شويم
است که می توانيم کارخانه ھا را تصرف کنيم و 
برنامه ريزی کار و توليد آن ھا را خود به دست 

  . راه ديگری در پيش روی ما نيست. گيريم

 ٨٧شھريور  ١٣
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 تعطيل کارخانه پارس قو و بيکاری کارگران
سرمايه دار . پارس قو نير تعطيل می شود

ان صاحب شرکت عين حرف ھای آشنای ھمتاي
او . طبقاتی اش را برای کارگران بازگو می کند

نيز از وضعيت بد مالی و کمبود شديد نقدينگی 
و می گويد قادر به ادامه کار و !! می نالد

درصد  ۵٢. پرداخت دستمزد کارگران نيست

سھام اين کارخانه متعلق به مؤسسه مالی موسوم 
کارگران با . است» سازمان اقتصادی کوثر« به 

. بر بيکاری دست به اعتراض زده اندشنيدن خ
آنان در نخستين گام به سراغ اداره کار رفته اند 
و مسئوالن اين اداره اعالم کرده اند که در 

صورت لزوم با سرمايه داران مالک شرکت 
  !!رايزنی خواھند کرد
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 کارگر  ٢٠تعطيل دريافام سمنان و بيکاری 
دارد وانواع مواد شرکت دريافام در سمنان قرار 

 ٢٠اين کارخانه حدود . شوينده را توليد می کند
کارگر را در شکل ھای رسمی و قراردادی 

سرمايه دار مالک شرکت . استثمار می کند
مطابق معمول اعالم کرده که علت تعطيل 
کارخانه کمبود نقدينگی و وضعيت بد مالی 

او چند ماه است که حقوق کارگران را !! است

ت نکرده اما نکته قابل توجه اين است ھم پرداخ
. که وی اساساً منکر حقوق معوقه کارگران است

او خود را بدھکار ھيچ کارگری نمی داند و 
سخت مصر است که زمان قرارداد کار ھمه 

او در شرايطی بر . کارگران به سر رسيده است
حرف ھای خود اصرار می ورزد که اغلب 

بوده اند، کارگران در استخدام رسمی شرکت 

ھمه آن ھا ماه ھای زيادی است که ھيچ 
دستمزدی نگرفته اند و تمامی حرف ھای او 
پيرامون وضعيت بد مالی و کمبود نقدينگی نيز 

   .از بيخ و بن دروغ است
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 خطر اخراج وسيع کارگران ايران خودرو
چند شرکت آدم فروشی موسوم به پيمانکاری در 

خود را به شرکت ھای  ايران خودرو جای
شرکت ھای . ديگری از ھمين قماش داده اند

اخير در نخستين گام از اعالم حيات خود در 
ايران خودرو از شمار بسيار کثير کارگران 
شرکت ھای سابق خواسته اند که کارت 
کارگری خويش را ھرچه زودتر تحويل دھند و 

تا لحظه حاضر . راھی برھوت بيکاری شوند
احيا گستر « کت ھای موسوم به کارگران شر

گالله « ، »فن انديش« ، »ايفاچی کار« ، »سبز
و بسيار شرکت ھای ديگر ھمگی برگ » سبز

و در آستان  اخطار خويش را دريافت کرده
بيشتر کارگران . اخراج حتمی قرار گرفته اند

ايران خودرو بر اساس مصوبات دولت سرمايه 
رواژ ھای قديمی دوره س» سرف«وضعی شبيه 

سرف ھا ھمراه امالک فئودالی خريد و . دارند
فروش می شدند و کارگران ايران خودرو نيز 
ميان شرکت ھای پيمانکاری و آدم فروشی خريد 

شرکت ھای قديمی تمامی . و فروش می شوند
جزئيات پرونده کار و استثمار کارگران را در 
اختيار شرکت ھای جديد قرار می دھند و اين ھا 

ا که کمتر از ھمه اعتراض کرده کارگری ر

باشد، بيشتر از ھمه برای توليد اضافه ارزش 
جانفشانی نموده باشد، طوالنی ترين روزھای 
اضافه کاری را داشته باشد و در يک کالم در 
رعايت ھمه اصول بردگی مزدی سرآمد باشد 
. نگه می دارند و بقيه را بيکار می سازند

خودرو در  شرکت ھای پيمانکاری جديد ايران
حال اعمال اين جنايات عليه کارگران و 

   .بيکارسازی وسيع آنان ھستند
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 کارگر ٨۵٠تعطيل کارخانه شن و ماسه شيراز و بيکاری 
. کارخانه شن و ماسه شيراز تعطيل شده است

راننده کاميون  ٧٠٠کارگر و  ١۵٠در اين معدن 
تعطيل کارخانه به دستور . کارمی کردند

کارگران به . رماندار شھر صورت گرفته استف
آنان در . طور متحد دست به اعتراض زده اند

روزی که از بستن کارخانه می گذرد  ١۵طول 
بارھا در مقابل نھادھای دولتی اجتماع کرده و 

يکی . خواستار بازگشت خويش به کار شده اند

از کارگران در تجمع چند صد نفری روز 
استانداری پالکاردی را با دوشنبه خود در مقابل 

خود حمل می کرد که بر روی آن عبارت زير 
ھمزمان با ھفته دولت به ". به چشم می خورد

کارخانه  نتري ھمت فرمانداری شيراز بزرگ
عوامل . »گرديدتعطيل  اين شھرشن وماسه 

دولتی سرمايه در مقابل اعتراضات کارگران 
فرماندار شھر زير . سکوت اختيار کرده اند

فشار موج عصيان کارگران گفته است که علت 
تعطيل معدن مزاحمت آن برای مردم بوده 

کارگران اين سخن فرماندار را با !! است
تمسخر زبان به زبان نقل می کردند و نوع 

توده  استدالل عوامل سرمايه در بيکارسازی
  . ھای کارگر را برای ھمديگر توضيح می دادند
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 ارخانه پرريس سنندجاعتصاب در ک
اعزام کارگران به مرخصی اجباری راھکار 
رايج ھمه سرمايه داران ايرانی در کار تدارک 
. اخراج ھای وسيع توده ھای کارگر شده است

آنان اين کار را می کنند تا موج خشم و عصيان 

و نفرت کارگران عليه بيکارسازی را دست کم 
ب می سرمايه داران خو. برای مدتی مھارکنند

دانند که اعالم خبر اخراج تير کشنده زھرآلودی 
است که به قلب کارگران شليک می شود و آنان 

را به شديدترين واکنش ھا و عصيان ھا وا می 
صاحبان سرمايه به ھمين دليل به راھکار . دارد

به . مرخصی اجباری کارگران روی کرده اند
زعم آن ھا اين کار فرصتی ايجاد می کند تا به 
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دريج با برنامه ريزی و کشيدن نقشه بر موج ت
سرمايه دار . اعتراض کارگران غلبه کنند

به  اقدام صاحب پرريس ھم با ھمين ھدف
روز مرخصی اجباری برای  ١۵صدور حکم 

او اين کار را در شرايطی . کارگران کرده است
انجام داده که سه ماه تمام ھيچ ريالی دستمزد به 

سرمايه دار . رده استھيچ کارگری پرداخت نک
دليل کار خود را کمبود مواد اوليه اعالم کرده 

کارگران در مقابل جنايت کارفرما دست !! است
و چرخ کار و توليد را به طور  به اعتصاب زده

آنان خواستار الغای بی . کامل از کار انداخته اند
قيد و شرط مرخصی ھای اجباری، پرداخت 

ه و تضمين فوری سه ماه دستمزدھای معوق
  .حتمی اشتغال خويش ھستند
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 اخراج کارگران کارخانه دستمال سازی بندرعباس
در طول ماه ھای اخير شمار زيادی از کارگران 
کارخانه دستمال سازی بندرعباس را اخراج 

ماه تمام است که  ۶کارگران اخراجی . کرده اند
در ميان . دستمزدھای خويش را نگرفته اند

بوده و تعدادی  ر شدگان عده ای قراردادیبيکا
. نيز در استخدام رسمی شرکت قرارداشته اند

به نھادھای دولتی سرمايه  کارگران در اين مدت
شکايت برده اند و خواستار بازگشت خود به 

شکايت ھا و اعتراض ھای . کار شده اند
کارگران مطابق معمول نتيجه ای به بار نياورده 

ان صاحب اين شرکت حتی سرمايه دار. است
ارائه ھيچ دليلی را در مورد بيکارسازی ھا 

آنان به گونه ای که بيشتر به . الزم نديده اند
دليل اخراج « تمسخر می ماند گفته اند که 
  !! »کارگران گرمی ھوا بوده است
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 کارگر ٨٠٠تعطيل کارخانه در کانادا و اخراج 
در  'Welland'ند کارخانه جان دير در وال

اين . استان آنتاريو در کشور کانادا قراردارد
کارخانه ماشين چمن زنی و قسمت جلوی 

سرمايه داران . بارگير تراکتور را توليد می کند
در روزھای اخير تصميم گرفته اند که کل 

در  'Wisconsin'کارخانه را به ويس کانسين 
به مکزيک منتقل  را مريکا و قسمتی از آنآ

دستمزد کارگر . دليل انتقال روشن است .کنند
مکزيکی بسيار نازل تر از بھای نيروی کار 

از اين که بگذريم، کاھش . کارگر کانادايی است
چشمگير قيمت دالر آمريکا در ماه ھای اخير 
وسوسه سودآوری بيشتر سرمايه ھا در کشور 
نخست را در سراسر وجود صاحبان سرمايه از 

در . به غليان انداخته است اروپا گرفته تا کانادا

کارگر کارخانه  ٨٠٠ جريان اين انتقال،
ژست مبتذل و . می دھندرا ازدست  يشکارخو

چندش آور اتحاديه کارگری در مواجھه با اين 
رويداد از نزديک ديدنی و از دور شنيدنی 

رھبران تا مغز استخوان مزدور اتحاديه . است
ث ابتدا ھا عادت دارند در ھنگام وقوع اين حواد

آنان بسيار شيادانه و . ژست مخالف بگيرند
فريبکارانه اين کار را می کنند تا اوالً کارگران 
را به اعجاز موھوم خود اميدوار و از اين 
طريق خطر بروز مبارزات راديکال و تھاجمی 

ً از . آنان را از سر سرمايه رفع کنند ثانيا
فروپاشی بيشتر و بيشتر توھم کارگران به 

. يت ضدکارگری خويش جلوگيری کنندموجود
کارگر  ٢٨٠٠اخراج اين اتحاديه ھا در جريان 

نيز عين ھمين ترفندبازی ھا را ماشين سازی 
به راه انداختند و به خاطر انجام ھمين 
مزدورمنشی ھا و خدمات ذيقيمت به سرمايه 
داران از صاحبان انحصارات عظيم صنعتی و 

ما بارھا . دندمالی نشان عالی افتخار دريافت کر
تأکيد کرده ايم که ھرگونه خوشباوری کارگران 
به اتحاديه ھا طناب داری است که به گردن 

کارگران اگر می خواھند به . خويش می اندازند
برھوت بيکاری پرتاب نشوند، اگر می خواھند 
گرسنگی ناشی از بيکاری را تحمل نکنند بايد 
در خارج از چھارچوب پوسيده رفرميسم 

سنديکاليستی به صورت شورايی عليه  راست
  . اين تنھا راه است. سرمايه متحد شوند

 ٢٠٠٨سپتامبر 

 

 تعويق حقوق بازنشستگان کرمانشاه
دولت سرمايه داری ايران زير فشار مبارزات 
گسترده توده ھای کارگر از جمله مبارزات 
مستمر کارگران بازنشسته در سراسر ايران به 

 و کامالً دروغدادن وعده ھای بی اساس 
مدت ھا است که از افزايش . پرداخته است

بحث اين . حقوق بازنشستگان صحبت می کند
افزايش را به خوراک روز تبليغاتی خود در 
رسانه ھای گوناگون صوتی و تصويری تبديل 

و تا آنجا که به ھياھوھا و جار و جنجال  کرده
ھای رايج رسانه ای مربوط می شود به ھمه 

ازی ھا دست زده است اما در ھيچ دروغ پرد
کجا خبری از پرداخت ھيچ ريالی افزايش 
. دستمزد به ھيچ بازنشسته ای در ميان نيست

قبالً در ھمين سايت و خبرنامه اينترنتی آن 
خوانديم که بازنشستگان بسياری از شھرھا از 
جمله اصفھان عليه اين وضعيت دست به 

رمانشاه بازنشستگان استان ک. اعتراض زده اند
آنان . نيز در زمره اين معترضان ھستند

خواستار پرداخت فوری مابه التفاوت ھای 
  . معوقه خويش از شروع سال تا امروز ھستند

  ٨٧شھريور  ١٢

 

 سرمايه و بيکاری وسيع در کارگاه های توليد لباس 
ھزاران کارگر شاغل در کارگاه ھای مختلف توليد لباس در سراسر کشور يا 

. شده اند و يا به صورت بسيار جدی در معرض بيکاری قرار دارندبيکار 
و بيشترين  کارگران اخراجی ھر کدام ساليان درازی در اين کارگاه ھا کرده

آنان عموماً جز تجربه لباس دوزی و مھارت . فشار استثمار را تحمل نموده اند

از  ھای کاری اين رشته توليدی تخصص ديگری ندارند و در جھنم آکنده
توده کارگران . بيکاری سرمايه داری ھيچ اميدی به يافتن کار جديد ندارند

بيکاری و گرسنگی زن و فرزند  اخراجی به ھمين دليل و با مشاھده ھيوالی
پاسخ سرمايه داران . دست به اعتراض زده و خواستار ادامه کار خود ھستند
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سرچشمه مشکل  کارگران اين است که صاحب کارگاه ھا به اعتراض و خشم
نه در حوزه کار و تصميم گيری يا برنامه ريزی آنان بلکه در سياست ھای 

کارگاه تھيه پوشاک زنانه  ٢٠٠٠فقط در تھران حدود . غلط دولت قرار دارد
ً تمامی مالکان اين واحدھا ھمين نوع  و مردانه و بچگانه وجود دارد و تقريبا

اين سرمايه داران . می دھند حرف ھا را به کارگران اخراجی معترض تحويل
می گويند که واردات بی رويه لباس ھای ساخت ممالک ديگر و بيش از ھمه 

و اين امر به نوبه  کشور چين موجب ورشکستگی و تعطيل کارگاه ھا شده
  .خود بيکاری کارگران را به دنبال آورده است

 نصف حقيقت بزرگ ترين دروغ« ضرب المثل معروفی است که می گويد 
ً مصداق . »است آنچه مالکان کارگاه ھای لباس دوزی بر زبان می رانند دقيقا

نقش سياست ھای غلط دولت در بيکارسازی . ھمين ضرب المثل است
اما بايد پرسيد که اين سياست ھا برای چه . است کارگران اظھر من الشمس

اتخاذ می شوند؟ موضوعيت طرح و تصويب و اجرای آن ھا چيست؟ چه 
ی را دنبال می کنند؟ در پاسخ به کدام ضرورت ھا پديد می آيند؟ از منافع اھداف

چه کسانی يا کدام طبقه اجتماعی دفاع می کنند؟ زندگی چه افرادی يا کدام 
بخش جامعه را برباد می دھند؟ معنای غلط بودن آن ھا چيست و سرانجام اين 

ی ھا چگونه که نقش آن ھا در مورد مشخص بيکارسازی کارگران لباس دوز
. است؟ پيداست که پاسخ اين پرسش ھا نيازمند شرح پاره ای نکات است

اما به گفته مولوی . چيزی که البته در چھارچوب توضيح يک خبر نمی گنجد
  . »ھم به قدر تشنگی بايد چشيد –آب دريا را اگر نتوان کشيد « 

را زي. سياست ھای دولت بدون ھيچ کم و کاست سياست ھای سرمايه است
ً دولت سرمايه داری و سازمان نظم توليدی و سياسی و نظامی و  دولت اساسا

دولت سياست يا سياست ھايی را . سرمايه داری است فرھنگی و اجتماعی
اتخاذ می کند که سرمايه می خواھد و سودجويی ھر چه بيشتر سرمايه اقتضا 

اری دولت اين حکم در مورد ھر برنامه ريزی و ھر شکل سياست گذ. می کند
در سال ھای اخير جار و جنجال ھای بسيار وسيعی از سوی . صدق می کند

واردات پاره ای کاالھا از جمله قند و شکر و پارچه  محافل مختلف در مورد
ھمه اين محافل بر روی . و ھمين لباس و چيزھای ديگر به راه افتاده است

کم بر اين واردات مسئله بی رويه بودن و غلط بودن و مضر بودن سياست حا
اما ھيچ کدام ريشه واقعی ماجرا را نه فقط نمی کاوند که . انگشت می گذارند

واردات وصادرات کاال در جامعه . با ھزار خس و خاشاک آن را می پوشانند
سرمايه داری حلقه ھای معينی از گردش سرمايه است و در مدار ملزومات 

يشتر سرمايه ھا صورت می بازتوليد و ارزش افزايی و سودجويی ھرچه ب
ھر تک سرمايه ای با . سودآوری ھر چه بيشتر تنھا ھدف سرمايه است. گيرد

تمامی قوا و با توسل به کليه راه ھا و امکانات تالش دارد تا از کل اضافه 
ارزش ھای توليد شده توسط توده ھای طبقه کارگر بين المللی سھم بيشتری را 

حوزه . راستا به ھر کاری دست می زند سرمايه در اين. نصيب خود سازد
از کشوری به . نوع توليداتش را عوض می کند. خود را تغيير می دھد

تجارت را ترک می گويد و . کشوری و از قاره ای به قاره ديگر می رود
صنعت را به مقصد داد و ستد و  راھی قلمرو صنعت می شود يا، برعکس،

توليد اتوموبيل و از اين يکی به از توليد کفش به . تجارت رھا می کند
ساختمان و از آنجا به حوزه مواد غذايی و از ھمه آن ھا به سوی تجارت 

. کارخانه داير می کند. کودک و فحشا و ھر شرارتکده ديگر خيزبرمی دارد
کارخانه ھای زيادی را سريع می بندد و به تجارت . بانک تأسيس می نمايد
در ھمه اين گشت و گذارھا فقط و فقط سود سرمايه . مواد مخدر می پردازد

يک شرط موفقيت ھر سرمايه در روند سوديابی ھرچه عظيم تر . می جويد
معنای واقعی رقابت ھم . اين است که بتواند با سرمايه ھای ديگر رقابت کند

اين است که بخش بيشتری از کل سود توليد شده توسط کل کارگران دنيا را از 
برای اين که . يگر خارج کند و به خودش اختصاص دھدچنگال سرمايه ھای د

تک سرمايه ھا يا بنگاه ھای بسيار عظيم سرمايه گذاری از عھده رقابت با 
سرمايه ھای ديگر برآيند طبيعی ترين اھرم قدرت آن ھا اين است که ھزينه 

 اين امر به آنان امکان می. بياورند تشکيل سرمايه و توليد کاالھايشان را پائين

در چنين شرايطی . دھد که قيمت بازار محصوالت خود را کاھش دھند
سرمايه داران ديگر اين رشته ھای توليدی يعنی آن بخش از صاحبان سرمايه 
که فاقد امکانات الزم برای کاھش ھزينه ھای توليد کاالھای خود باشند از 

شم انداز اينان چ. رقابت با ھمتايان نيرومند سرمايه دار خود باز می مانند
کسب سودھای طاليی را در پيش روی خود تيره وتارمی يابند و در ھراس از 
کاھش ميزان سودھا يا برای فرار از خطر ورشکستگی با سرعت تمام 

خود را به حوزه  عرصه کنونی سوداندوزی را رھا می سازند و سرمايه ھای
ت و آنچه در چنين اس سراسر دنيای سرمايه داری. ھای ديگر منتقل می کنند

جامعه ما درمورد بخشی از صنايع مانند قند و شکر و نساجی و لباس دوزی 
ً گوشه ناچيزی از ھمين فعل و انفعاالت  ھا و کفش روی داده است ھم دقيقا
روند ارزش افزايی و سودجويی سرمايه و استثمار وحشيانه کارگران دنيا 

کشورھای جھان سرمايه بين المللی در برخی از . توسط سرمايه است
کاالھايی توليد می کند که بھای تمام شده آن ھا در قياس با برخی کشورھای 

در اين قلمروھا، تکنولوژی مدرن و . ديگر به گونه چشمگيری کمتر است
عالی ترين دستاوردھای صنعتی سرمايه داری غرب با زمان کار ھفتاد 

 ۶ای کشنده دختر ساعت در ھفته کارگر گرسنه سنگاپوری، با کار طاقت فرس
ساله چينی، با نيروی کار بی بھای کودکان خردسال پابرھنه ھندی و بنگالی و 
فيليپينی و آفريقايی و آمريکای التينی، آری با ھمه اين ھا ترکيب می شود و 
حاصل اين درھم آميزی آلوده به دنيای چرک و خون و کثافت و تعفن افزايش 

با وقوع اين روند که . ازار جھانی استقدرت رقابت سرمايه ھای مذکور در ب
 شيوه طبيعی و مستمر کار سرمايه ھا در سراسر جھان سرمايه داری است،

سرمايه داران ايرانی يا ھر جای ديگر دنيا نيز بالفاصله در تدارک حفظ اقالم 
اينان نيز . نجومی اضافه ارزش ھا و نرخ سودھای دلخواه خويش بر می آيند

ايه و صاحب سرمايه بودن می کوشند که ھيچ قطره ای به حکم طبيعت سرم
از اقيانوس عظيم سودھايشان کم نشود و سھم آنان در کل اضافه ارزش توليد 

در چنين . شده توسط توده ھای کارگر دنيا دچار ھيچ نوع کاھشی نشود
شرايطی است که اين جماعت در يک چشم به ھم زدن دست به کار واردات 

خارجی می شوند و بازار را از کفش و کيف و لباس و  کاالی ارزان بھاتر
الزم به توضيح است که وارد کنندگان اين کاالھا . پارچه ارزان تر پرمی کنند

اصالً الزم نيست ھمان سرمايه داران صاحب کارخانه ھای توليد کننده اين 
سخن از . بحث اصالً بر اين يا آن سرمايه دار نيست. نوع محصوالت باشند

در بسياری موارد چه بسا . مالک آن ھر که می خواھد باشد -يه است سرما
سرمايه داران ديگر ھستند که با مشاھده وضعيت باال سرمايه ھای عظيم خود 

اينان نه بيکاری کارگر . را به حوزه واردات اين کاالھا منتقل می کنند
اگر . برايشان اھميت دارد و نه مرگ و مير ميليون ھا کارگر از گرسنگی

سوداندوزيشان اقتضا کند ھر شرارت و سبعيتی را حتی عليه ھمتايان سرمايه 
اين ھا حوادث . می دھند و به صغير وکبير رحم نمی کنند دارشان انجام

ھميشه جاری و ذاتی درون نظام بردگی مزدی است و آنچه که در طول اين 
ه به طور بی سرماي. چند سال در جامعه ما رخ داده است چيزی جز اين نيست

. امان در تدارک تشديد استثمار نيروی کار و افزايش سودھای خود است
تعطيل کارخانه ھای قند و شکر و نساجی و لباس دوزی و کفش و مانند اين 
ً گوشه بسيار ناچيز  ھا و بيکارسازی ميليون ھا کارگر در اين گذر نيز صرفا

  . ھای سرمايه استو نامحسوسی از ھمين برنامه ريزی ھا و نقشه چينی 

که در اين چند سطر آورديم، حرف ھای تازه  آيا اين نکات و توضيحات کوتاه
تصور ما اين است که بسياری از کارگران . ای ھستند؟ اصال چنين نيست

به ھمين دليل اين خود يک . شايد دقيق تر و بھتر اين مسائل را می دانند 
ازيم و حتی روی آن ھا تأکيد سئوال است که چرا ما به طرح آن ھا می پرد

پاسخ اين سئوال را شايد در ھمان شروع مطلب کم يا بيش داده . می کنيم
واقعيت اين است که ھمين موضوعات بسيار ساده بديھی را مدام در . باشيم

ھمه چيز را به اين يا آن . ذھن ما به گونه ای بسيار وارونه القا می کنند
وجوديت سرمايه و نظام سرمايه داری را نسبت می دھند تا م» غلط«سياست 

که شالوده و اساس تمامی دردھای بی درمان بشر معاصر است از تيررس 
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چنين وانمود می کنند که گويا اگر اين . مبارزه و اعتراض ما دور سازند
دولتمرد خونخوار جای خود را به دولتمرد ديگری بدھد، اگر دولت کنونی 

رمايه داری ديگری بسپارد، اگر سياست سرمايه جای خود را به دولت س
گذاران کنونی سرمايه با سياستگذاران ديگر آن تعويض شوند، اگر سرمايه ھا 

باشند، » وطنی«بيشتر به حوزه توليد و صنعت روی کنند، اگر سرمايه داران 
اگر مالکيت کارخانه ھا در دست دولت باشد، اگر واحدھای صنعتی از بخش 

شوند، اگر دولت جلوی دزدی اين يا آن تاجر را  خصوصی به دولتی داده
بگيرد، آری اگر نوع اين حوادث روی دھد مشکالت کارگران ھم حل می 

واقعيت . بيکاری کاھش پيدا می کند و دستمزدھا چنين و چنان می شوند. شود
تمام اين اگرھا تيری . اين است که کل اين ھا وارونه پردازی محض است

فرو می کنند تا ما کور شويم و ريشه واقعی بدبختی ھا است که به چشمان ما 
کل . و سيه روزی ھا را که در عمق موجوديت سرمايه نھفته است نبينيم

. ماجرا اين است که جامعه ما و دنيای ما جامعه و دنيای سرمايه داری است
جھانی است که بر پاشنه سرمايه و رابطه خريد و فروش نيروی کار می 

سود می خواھد و در راستای تحصيل سود ھر باليی را به سر سرمايه . چرخد
و در کارخانه کفش سازی،  زمانی به حوزه صنعت می رود. بشريت می آورد

نساجی و توليد لباس يا قند و شکر و مانند اين ھا ما را استثمار می کند و 
زمانی به بخش تجاری سرمايه جھانی ملحق می شود و در اين بستر سود 

ود را از اضافه ارزش ھای ناشی از استثمار طبقه کارگر جھانی کالن خ
سياست غلط دولت ھمان سياست سرمايه است و در پاسخ به . برداشت می کند

  . الزامات سودآوری سرمايه اتخاذ شده است

چرا عده ای . در ھمين جا يک پرسش ديگر نيز در برابر ما قرار می گيرد
ً به صورت  اصرار دارند که واقعيت ھای جاری جامعه موجود را حتما

وارونه در اذھان ما کارگران القا کنند؟ پاسخ اين پرسش نيز بسيار روشن 
در ھر جامعه سرمايه داری نيروھا، احزاب و گروه ھای فراوانی از . است

راست تا چپ ھستند که با اساس سرمايه داری، با رابطه خريد و فروش 
اک تر نيروی کار توسط سرمايه نه فقط نيروی کار، با استثمار ھر چه ھولن

اين جريانات اما ھر کدام . مخالفتی ندارند بلکه خواستار جاودانگی آن ھستند
و برای تحميل  برای برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه

استثمار و بربريت سرمايه داری بر توده ھای کارگر برنامه ھای خاص خود 
مه می کوشند تا کل بدبختی ھا، بی حقوقی ھا و سيه روزی اينان ھ. را دارند

آن سياست غلط اين يا آن  يا ھا کارگران را از سرمايه جدا کنند و آن را به اين
جنبش طبقه ما در طول تاريخ در سراسر جھان از اين . نسبت دھند دولت

جريانات و سياست ھا و توطئه آفرينی ھايشان ضربات سھمگينی خورده 
اين ھا در شرايط کنونی مبارزه طبقاتی درون جامعه ما نيز ھمين کار . است

سخت در تالش ھستند تا بنياد بيکاری ھا و گرسنگی ھا و . را دنبال می کنند
ستمکشی ھای ما را به چيزھايی چون کمبود انباشت صنعتی، حجم زياد 

عامل سرمايه تجاری، اين يا آن سياست غلط و مانند اين ھا نسبت دھند و 
بسياری . اصلی بدبختی ما يعنی سرمايه را از تيررس مبارزه ما دور سازند

 از اين جريانات لباس دفاع از کارگر ھم بر تن دارند و از اھميت تشکل يابی
   .کارگران ھم صحبت می کنند

  !ھمزنجيران کارگر
ام بخش عظيمی از تاريخ جنبش طبقه ما تاريخ غلتيدن به د. بايد ھوشيار باشيم 

واقعيت اين است که ما ھر چه می . وارونه پردازی ھای اين جريانات است
ھر ميزان کاھش شدت استثمار ما، ھر . کشيم از وجود سرمايه داری می کشيم

نوع بھبود در معيشت ما، استيفای ھر سطح حق و حقوق اجتماعی ما و 
مزدی سرانچام رھايی واقعی ما در گرو مبارزه با سرمايه و اساس بردگی 

بايد به طور  بيکاری، گرسنگی و استثمار و بی حقوقی برای رھايی از. است
ما بارھا گفته ايم و باز ھم . سراسری و شورايی عليه سرمايه متشکل شويم

تکرار می کنيم که ايجاد تشکل سراسری شورايی حول منشور مطالبات پايه 
با عزيمت از آن قدرت ای طبقه کارگر ايران تنھا نقطه ای است که می توانيم 

   .عظيم طبقه خود را به طور واقعی در مقابل نظام سرمايه داری به صف کنيم

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(

  ٨٧شھريور  ١٢

 

 ماهه دستمزد کارگران قند بردسير ١٠تعويق 
ر را استثمار می کارگ ٧٠٠کارخانه قند بردسير 

ھمه اين کارگران اعم از رسمی و . کند
دستمزدی  ماه تمام است که ١٠قراردادی 

سرمايه داران صاحب . دريافت نکرده اند
کارخانه مطابق معمول وضعيت بد مالی و 
کمبود نقدينگی را دليل عدم پرداخت دستمزدھا 

مالکان کارخانه البته ابتکار تازه . اعالم کرده اند
به کارنامه عريض و طويل ابتکارات  ای ھم

ھمتايان طبقاتی خويش در کار فريب کارگران و 
اينان ھمه . دست به سر ساختن آن ھا افزوده اند

کارگر را برای بيمه بيکاری به سازمان  ٧٠٠
تأمين اجتماعی معرفی کرده اند، در حالی که 
ظاھراً دو ميليارد و چھارصد ميليون تومان به 

سرمايه . ی سرمايه بدھکار ھستنداين نھاد دولت
داران با معرفی کارگران به سازمان تأمين 
اجتماعی خود را از خطر اعتراضات ھر روزه 
کارگران رھا کرده اند و سازمان اخير ھم به 
کارگران پاسخ داده است که به دليل بدھکاری 
سنگين کارفرمايان حاضر به پذيرش آن ھا 

ا پرداخت نيست و ھيچ حق بيمه ای به آن ھ
توطئه کارفرما و تکميل آن توسط . نخواھد کرد

 ٧٠٠سازمان تأمين اجتماعی خشم و نفرت 
کارگر کارخانه را بيش از پيش برانگيخته و 
آنان را واداشته است که در سطحی گسترده تر 

فشار مبارزات . دست به اعتراض بزنند
کارگران اين بار مسئوالن سازمان تامين 

ساخته است که ضمن تماس اجتماعی را مجبور 
با کارفرمايان پرداخت يک وام جديد را به آن ھا 

سرمايه داران با شنيدن اين پيشنھاد . پيشنھاد کنند
اعالم کرده اند که نمی خواھند ھيچ وام تازه ای 

معنای حرف آنان اين است که کارگران . بگيرند
بايد بيکاری خويش را بدون دريافت ھيچ ريالی 

ری قبول کنند و سازمان تأمين حق بيمه بيکا
اجتماعی نيز بايد ھر طور ھست کارگران را به 

  . تحمل اين جنايت مجبور سازد

  ٨٧شھريور  ١١

  

 اعتصاب در خطوط اتوبوسرانی لندن
اعتصاب کارگران در يکی از بزرگ ترين 

اوت  ٣١شرکت ھای اتوبوسرانی لندن در 
 ٥٠سبب توقف حرکت اتوبوس در  ٢٠٠٨

طوط اتوبوسرانی شھری در خ. مسير شد
شھرھای انگليس به شرکت ھای خصوصی 
متعددی واگذار گرديده است که ھرکدام قوانين 
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خاص خود را برای کارگران دارند و 
دستمزدھای متفاوتی را نيز می پردازند به 

 ٦نحوی که اختالف پرداخت ھای ساالنه به 
کارگران اين . ھزار پوند در سال می رسد

به افزايش مخارج زندگی در شرکت با توجه 
شھر بزرگی چون لندن و کار سخت و طاقت 

آن . فرسای خود خواھان افزايش دستمزد ھستند
ھا می خواھند سھم مناسب خود را از در آمدی 
. که برای شرکت توليد می کنند دريافت نمايند

ساعته ديگر را برای  ٤٨آن ھا يک اعتصاب 
  .سپتامبر برنامه ريزی کرده اند ١٢

بايد از خواست افزايش دستمزد به عنوان يک 
خواست عاجل کارگران برای ادامه بقا و گذران 

اما مسلم است که در نظام . زندگی حمايت کرد

سرمايه داری سھم مناسب از ثروت عايد ھيچ 
کارگری نخواھد شد زيرا بنای سرمايه داری بر 

سرمايه می خواھد با . نابرابری است
ن سھم آن ھا را از کل تشديداستثمار کارگرا

 ثروت توليدشده در جامعه به حداقل برساند تا
خود با ھر دور گردش مثل گلوله برفی که به 
بھمن تبديل می شود برق آسا رشد کند و گسترده 

ديگر اين که صرف متشکل شدن . تر شود
کارگران به صورت شرکتی و يا به بيان ديگر 
ان به صورت محل کاری پاسخگوی نياز کارگر
. حتی برای کار چانه زنی اتحاديه ای نيز نيست

مسير  ٥٠چنان که در اين مورد خاص خوابيدن 
ميليون نفر  ١٠در يک شھر با جمعيتی بيش از 

آن قدر کم انعکاس می يابد که حتی سخنگوی 
" شرکت اعالم می کند که اعتصاب فقط در 

و در چند " سرويس ھای خيلی خيلی معدودی 
  .خط بوده است

گر به اين آگاھی رسيده ايم که می خواھيم سھم ا 
مناسب خود را از ثروتی که توليد می کنيم 
دريافت داريم بايد به اين نيز رسيده باشيم که 
تنھا با امحای سرمايه داری چنين خواستی 
محقق خواھد شد، يعنی زمانی که خودمان 
برمبنای نياز سھم مناسب خود را از ثروت 

برای . و موجود برداريم اجتماعی توليد شده 
پيمودن اين راه و ھموار کردن مسير آن، ايجاد 
شوراھای کارگری ضد سرمايه داری و تشکل 
سراسری ضد کارمزدی که از پيوند شوراھای 
  !مذکور به وجود آمده باشد تنھا راه ممکن است

 ٢٠٠٨سپتامبر 
  

 ادامه اعتصاب در صنايع فلزی
ره يک دو کارگران کارخانه صنايع فلزی شما

در . روز است که در اعتصاب به سر می برند
اين واحد صنعتی حدود دويست نفر کارگر 

آنان دو ماه است که . ستثمار می شوندا
. دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند

اعتصاب کارگران به ھمين مناسبت و در 
اعتراض به تعويق حقوق ماه ھای تير و مرداد 

مدتی پيش کارگران . صورت گرفته است ٨٧
کارخانه شماره دو اين شرکت نيز با ھمين 

ز آنان نيز ا. معضل دست به گريبان بودند
تعويق حقوق ھا رنج می کشيدند و در اعتراض 
به اين وضعيت برای چند روز چرخ کار و 

کارگر کارخانه  ٢٠٠. توليد را از کار انداختند
شماره يک اکنون در اعتصاب ھستند و اعالم 

کرده اند که تا گرفتن آخرين لایر دستمزدھايشان 
  .به اعتصاب ادامه خواھند داد

 ٨٧شھريور  ١٠

 

 

 تمزدها در کشت و صنعت مهابادتعويق دس
کارگر را  ١٠٠کشت و صنعت مھاباد بيش از  

ماه  ٢سرمايه داران شرکت . استثمار می کند
است که ھيچ دستمزدی به کارگران پرداخت 

اين وضعيت نارضايی و خشم . نکرده اند
کارگران را برانگيخته است و سازماندھی پاره 

داشته  ای اعتراضات را از سوی آنان به دنبال
کارگران در روز پنجم شھريورماه در . است

خيابان شاھپور شھر مھاباد يک اجتماع 
اعتراضی بر گزارکردند که ساعت ھا ادامه 

کارگران خواستار پرداخت فوری حقوق . يافت
محل اجتماع . ھای معوقه خويش شدند

اعتراضی کارگران در نزديکی يکی از مساجد 
ن مسجد شھر قرار داشت و امام جمعه اي

خشمگين از تشکيل اين تجمع به کارگران 
اخطار کرد که به حکم مقامات حکومتی بايد 
. متفرق شوند و به اعتراض خويش پايان دھند

کارگران با فريادھای خشماگين اعالم کردند که 
دستمزدھای معوقه خويش را می خواھند و در 

صورت خودداری کارفرما از پرداخت حقوق 
تصاب خواھند زد و کل ھايشان دست به اع

چرخ کار و توليد شرکت را از کار خواھند 
  .انداخت

  ٨٧شھريور  ١٠

  

  

 پيروزی کارگران مه نخ درگرو تغيير شکل مبارزه آنان است
کارگران کارخانه مه نخ قزوين مدت ھاست که عليه تعويق طوالنی مدت 

کارگران . می کنند مبارزه دستمزدھا و آينده کامالً نامعلوم اشتغال خويش
بارھا دست به اعتصاب زده اند، به تحصن روی کرده اند، ھمراه با 
. ھمزنجيران ديگر خويش در کارخانه ھای ديگر به راه پيمايی پرداخته اند

کارگران در ھفته قبل به طور متحد و جمعی از قزوين به تھران آمدند و 
يش تجمع ساعت ھا در مقابل دفتر رياست جمھوری عليه وضعيت موجود خو

تھران بوده  سال در ٢اين دومين اجتماع اعتراضی آنان در طول . کردند
  . تجمع قبلی در مقابل مجلس برگزار شده بود. است

قانون  ۴۴کارخانه مه نخ در چھارچوب خصوصی سازی ھا و اجرای اصل 
. سرمايه از سوی دولت سرمايه داری به يک شرکت خصوصی واگذار گرديد

اما کدام کارگر ايرانی نمی داند که معنای . عه چنين بودسيمای ظاھری واق

جز فروش حاصل کار و  خصوصی سازی در جھنم سرمايه داری ايرای
استثمار نسل ھای متوالی کارگران به مشتی سرمايه دار خونخوار نورچشمی 
به قيمت بسيار ارزان و با ھدف کمک به سرمايه گذاری ھا و سرمايه اندوزی 

يم تر و غول آساتر اين سرمايه داران ھيچ چيز ديگری ھای ھر چه عظ
خصوصی  نيست؟ در ھمين جا يک بار ديگر تأکيد می کنيم که پديده ھای

ما با رابطه سرمايه به طور . يا مالکيت دولتی مسئله ما کارگران نيست سازی
کلی طرف ھستيم و اين رابطه است که باعث و بانی تمامی سيه روزی ھا و 

کارخانه مه نخ نيز در چھارچوب . بگذريم. لت و بدبختی ھای ماستنکبت و ذ
اصل ياد شده مانند بسياری از کارخانه ھای ديگر از سوی دولت به چندتن از 

اين چند نفر سرمايه دار . سرمايه داران صاحب يک شرکت درواقع ھديه شد
الی در طول مدتی کوتاه تا توانستند وام ھای کالن از بانک ھا و مراکز م
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دولتی دريافت کردند، کارگران را وحشيانه استثمار کردند، ماه ھا دستمزد 
آنان را مصادره نمودند، از سرمايه ھای غيرمنقول و منقول ھر چه فروختنی 

پس از دستيابی به  .انجام دادند بود فروختند و صدھا کار ديگر از ھمين نوع
فالس نامه مشروح ھم برای کوه عظيم سرمايه ای که الزم داشتند آن ھا يک ا

دولت و بانک ھا نوشتند و طلبکارانه دنبال سرمايه گذاری ھای نوين خود 
سپس ھمين کارخانه به عده ای ديگر از سرمايه داران ھديه شد تا اينان  .رفتند

نيز ھمان بالھا را و البته بسيار بدتر از آن ھا را به سر کارگران بياورند و 
ای سرمايه گذاری ھای بسيار بزرگ و افسانه ای آتی دنيای سرمايه الزم بر

گروه صنعتی « کانديدای اين عطيه عظيم اين بار . را نصيب خويش سازند
سرمايه داران صاحب اين گروه صنعتی در يک چشم به ھم . بود» پاژنگ

زدن به حکم رئيس جمھوری عدالت سرمايه کارخانه را اشغال کردند و 
  :از جمله. و حساب شده را يکی يکی به اجرا نھادند برنامه ھای از پيش تنظيم

کارگر شرکت را بدون اين که ھيچ  ٣۶٠با توافق شورای عالی کار بيش از  - 
  . کلمه ای با آنان صحبت کنند به بيمه بيکاری معرفی کردند

عده ای از کارگران را که مالکان قبلی کارخانه به روش ھمين گروه  - 
و به سازمان تأمين اجتماعی سپرده بودند بدون صنعتی پاژنگ بيکار کرده 

چون ظاھرا بيمه بيکاری می ( اين که ھيچ دستمزدی به آنان پرداخت کنند 
تجمع اخير کارگران در . به کارگرفتند و مورد استثمار قرار دادند) گرفتند 

  .تھران به طور مشخص در اعتراض به اين عمل کارفرما بوده است

باال اين است که گروه صنعتی پاژنگ از يک سو  معنای روشن دو نکته - 
تومان سرمايه کارخانه شد و از سوی ديگر نيروی کار  صاحب ميلياردھا

مورد نياز خود را به صورت رايگان و بدون پرداخت حتی يک لایر دستمزد 
  . در اختيار گرفت

مطابق معمول با ھمدستی و ھمگامی دولتمردان و نھادھای دولتی سرمايه  - 
رچه ھم می خواستند سرمايه ھای حاصل کار و استثمار ھزاران کارگر را ھ

  . به صورت وام ھای کم بھره از بانک ھا و مراکز مالی دريافت کردند

آنچه در اين راستا و به دنبال دو نوبت فروش کارخانه نصيب کارگران گرديد 
لبته ا. بيکاری تام و تمام ھمه آنان يعنی کل ششصد کارگر کارخانه بود

کارگران نيز تاکنون بيکار ننشسته اند و دراين مدت بارھا دست به تجمع و 
اصال  اما واقعيت اين است که اين شکل ھای مبارزه. راه پيمايی زده اند

  .خود را عوض کنند آنان بايد شکل مبارزه. و نيستند کارساز نبوده

  !دوستان کارگر ھمزنجير در کارخانه مه نخ

مجبوريم برای موفق بودن آن . ل مبارزه خود را عوض کنيمما مجبوريم شک 
تمامی تجارب ساليان دراز ما نشان می . دست به تالش و تدارک جديد بزنيم

دھد که با اعتراضات پراکنده در اين کارخانه و آن کارخانه يا تحصن در 
 ما بايد به. مقابل اين نھاد و آن نھاد دولتی به ھيچ موفقيتی دست نمی يابيم

. سراغ ھمزنجيران خويش در کارخانه ھا و مراکز کار و توليد ديگر برويم
راه پيمايی مشترک شما با . کرده ايم اين کار را کم و بيش ھم اينک شروع

ساير ھمسرنوشتانتان در مقابل مجتمعات صنعتی قزوين گامی در اين راستا 
داد و از آن مھم  اما اين پيوند خوردن را بايد ھر چه بيشتر گسترش. بوده است

اساسی ترين نکته در . تر آن را حول راھکارھای جديد مبارزه سازمان دھيم
ً تجلی اعمال قدرت متحد و گسترده ما  روند مبارزات ما اين است که واقعا

مبارزات ما بايد دشمن را مجبور به قبول خواسته ھای ما . عليه سرمايه باشد
ارک تصرف کارخانه ھای درحال برای اين کار در شرايط کنونی تد. کند

جنبش ما در حال . تعطيل مناسب ترين و مؤثرترين شيوه پيشبرد مبارزه است
صدھا . حاضر به شدت زير فشار اين خالء اساسی به حالت فلج افتاده است

. ھزار کارگر عين وضعيت ما را دارند و يا وضعيتی بسيار بدتر از آن دارند
به کارگران نيشکر ھفت تپه . اعتراض ھستند ھمه آن ھا ھم در حال مبارزه و

راه پيمايی ھای روزھای اخير ھمزنجيرانمان در لوله سازی اھواز . نگاه کنيد
واقعيت اين است که توده ھای طبقه ما از شمال تا جنوب و از شرق . را ببينيد

تا غرب ھمه جا در حال کشمکش و جدال عليه سرمايه داران و دولت سرمايه 
در گرداب انتظارات . ھمه اين ھا در ھمه جا شکست می خوريم با. ھستند

. ما را ماه ھا سر می دوانند و آخر ھم بيکار می سازند. بيھوده فلج می مانيم
. دستمزدھای مان را پرداخت نمی کنند و اعتراضات ما را به ھيچ می گيرند

در می تمامی اين حوادث آژير يک کمبود مھم مبارزات را در مغز ما به صدا 
تصرف . مبارزه ما عليه سرمايه دچار اشکال اساسی است شيوه :آورد 

کارخانه ھای در حال تعطيل حلقه مھمی است که برای رفع اين اشکال بايد 
ما صدھا ھزار يا ميليون ھا کارگر . ھر چه مصمم تر آن را به دست گيريم

. تصرف کنيمبيکار و در حال اخراج بايد صدھا کارخانه در حال تعطيل را 
قدرت اتحاد . درجريان تصرف اين مراکز کار و توليد بايد به ھم پيوند خوريم

خويش در اين و آن کارخانه را به قدرت اتحاد سراسری طبقه خود در سطح 
از ھمزنجيران خويش در نفت و گاز و آب و برق و . جامعه گسترش دھيم

ی کليدی ديگر حمل و نقل و خودروسازی ھا و الستيک سازی ھا و جاھا
بخواھيم که به ياری ما بشتابند و در حمايت از تصرف کارخانه توسط ما 

  . دست به اعتصاب بزنند

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل 
 )منطقه تهران(کارگری 
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 »ايران لنت«حرف های يک فعال کارگری در 
ارخانه ايران لنت در گفت يک فعال کارگری ک

  :و شنود خود با يکی از روزنامه ھا می گويد

تحريم ھا روی توليدات کارخانه تأثير «  - 
. گذاشته است، تحريم تورم را افزايش داده است
. اين تورم روی خريد ھای ما تأثير داشته است

ھزينه حمل و نقل . محصوالت گران شده است
که ما استفاده بيشترين موادی . باال رفته است

اين . می کنيم کائوچو، پلوئين و مواد نفتی است
گرانی ھا باعث افزايش قيمت محصوالت توليد 
شده در کارخانه می شود و اين امر به نوبه خود 
بر شمار مشتريان و ميزان فروش شرکت تأثير 

ً به زيان ما کارگران . می گذارد اين روند نھايتا
  .».... تأمين می شود

ذشته با شروع سال تحصيلی تسھيالتی در گ«  - 
برای کارگران منظور می شد اما اکنون مدت 

با . ھاست که کارخانه ھا اين کار را نمی کنند
شروع تحريم ھا، وضعيت نابسامان اقتصادی و 
خصوصی سازی واحدھای توليدی اين نوع 

کارخانه ما نيز . کمک ھا از ميان رفته است
مکانات الزم مستثنی نيست و مديريت شرکت ا
  .»برای دادن اين تسھيالت را ندارد

گوشه ای از نظرات، برداشت ھا و : توضيح 
تحليل ھای فعال کارگری ايران لنت را که در 
روزنامه ھا و سايت ھای اينترنتی درج شده 

به نظر ما اين فعال . است در باال مشاھده کرديد
کارگری نه حرف واقعی کارگران بلکه 

سرمايه را به عنوان مشکالت صاحبان 
جای . مشکالت توده کارگر مطرح کرده است

ترديد نيست که بھای مواد اوليه و کاالھای نيم 
ساخته و ساير مصالح مورد نياز کارخانه ھا در 
چھارچوب داد و ستدھای جاری درون بازار 

اين نيز طبيعی . سرمايه باال و پائين می شود
لی است که در سال اخير در سطح بين المل
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ً بھای ً و در جامعه ما خصوصا اين مواد  عموما
. و محصوالت بيش از پيش باال رفته است

ھمچنان که قيمت نيازھای اوليه زندگی ما در 
ابعاد بسيار ھولناک تر از اين ھا باال رفته است 

از اين که بگذريم، . و ھر دقيقه باالتر می رود
تأثير ھزينه تمام شده کاالھا بر روی بھای 

. ش آن ھا در بازار نيز يک امر بديھی استفرو
مسئله اساسی اين است . اين ھا ھمه روشن است

که اين فعال کارگری به دنبال طرح اين نکات 
می گويد که اين روند به طور طبيعی بر روی 

او اين . وضعيت ما کارگران ھم اثر می گذارد
اثرگذاری را طوری مطرح می کند که گويا 

اران به يک سان از آن کارگران وسرمايه د
او جنايات سرمايه داران در . زيان می بينند

سرشکن کردن بار ھمه اين تغييرات و جا به 
جايی ھا بر زندگی رقت بار کارگران را توجيه 
می کند و الم تا کام حرفی برای مقابله با 

سرشکن شدن اين فشارھا بر معيشت فالکت بار 
ا از اين سئوال م. کارگران بر زبان نمی آورد

فعال کارگری، که به احتمال بسيار زياد يک 
فعال سنديکايی از نوع سنديکاچيان انجمن ھای 
صنفی، خانه کارگری يا سنديکاسازان 
اپوزيسيون است، اين است که چرا روند مورد 
اشاره او نبايد ھيچ ريالی سود سرمايه داران را 
کاھش دھد و بايد يک راست آخرين ته مانده 

بخورونمير فرزندان کارگران را به ھای نان 
نفع حفظ نرخ سودھای افسانه ای صاحبان 

سالخی کند؟ آيا نقش وی به عنوان يک  سرمايه
فعال کارگری اين است که سرشکن شدن 
سفاکانه تمامی ملزومات حفظ سودھای طالئی 
سرمايه داران بر زندگی بسيار رقت بار توده 

ھات ھای کارگر را توجيه کند و اين توجي
   ضدکارگری را در گوش کارگران الالئی کند؟

بخش ديگری از گفته ھای اين فعال کارگری به 
توضيح رابطه ميان تحريم ھای اقتصادی و بدتر 
شدن وضع معاش و دستمزد کارگران 

اين قسمت نيز از ابتدا تا انتھا . اختصاص دارد
تحريم ھا فقط مدت کوتاھی است . نادرست است

ا وضع زندگی و امکانات اوليه که آغاز شده ام
معيشتی توده ھای کارگر سی سال است که ھر 

کارگران بايد . روز از روز پيش بدتر می شود
بدانند که ھر چه می کشند از رابطه سرمايه 

تمامی تشديد استثمارھا، بيکارسازی ھا، . است
اخراج ھا، تنزل ھولناک سطح معيشت ھا، 

و کشتارھا، گرسنگی ھا، بی خانمانی ھا، کشت 
زندان ھا، شکنجه ھا، ھمگی معلول موجوديت 

  . نظام سرمايه داری است

  ٨٧شھريور  ٩

 

 کشتار کارگران در پارکينگ سازی سرمايه
دو کارگر ساختمانی در حين کار برای سرمايه 
داران در پارکينگ خيابان فلسطين از باالی 

يکی از آنان ھمان لحظه . ساختمان سقوط کردند
شد و ديگری نيز ھيچ اميدی به  نخست کشته

پارکينگ ياد شده متعلق به . ادامه حيات ندارد
دولت سرمايه داری است که به صورت يک 
بنای عظيم چند طبقه تجاری در دست ساختمان 

اين کارگران بدون داشتن ھيچ نوع . است

امکانات ايمنی، در يک شرايط بسيار ھولناک 
باال و نقطه در ارتفاع بسيار . مشغول کار بودند

بسيار خطرناکی که اين دو کارگر استثمار می 
شدند امکان حفظ تعادل انسان به طور واقعی 

سرمايه . وجود ندارد و نزديک به صفر است
داران و دولت آن ھا با محاسبه اين که کارگر 
مفت و مجانی و ارزان بھا فراوان است پشيزی 

 اين. برای جان اين کارگران ارزش قائل نيستند

دو کارگر ھيچ کدام بيمه نبوده و نيستند، زيرا 
ً يک و نيم ميليون کارگر ساختمانی در  اساسا
جھنم سرمايه داری ايران از ھيچ نوع بيمه ای 

  . برخوردار نيستند

   ٨٧شھريور  ٩

 

 

 خرمشهر را بستند –کارگران لوله سازی خوزستان جاده اهواز 
 کارگران لوله سازی خوزستان در ادامه پيکار

خرمشھر را  –چند ماھه خويش جاده اھواز 
بستند و عبور و مرور وسائل نقليه را برای 
ساعات طوالنی در اين جاده بزرگ مواصالتی 

کارگران چندين ماه . و تجاری متوقف کردند
کارخانه درمعرض . است که دستمزد نگرفته اند

تعطيل است و سرمايه داران و نھادھای دولتی 
ات کارگران ھر روز برای رفع خطر مبارز

تا کنون در . توطئه جديدی را تدارک می بينند
روز کارگران را  ١۵دو نوبت متوالی ھر بار 

زمانی از . به مرخصی اجباری فرستاده اند
احتمال گرفتن وام و راه اندازی مجدد کارخانه 

روزھای ديگر دروغ ھای ديگر . حرف زده اند
ن تا کارگرا. را به کارگران تحويل داده اند

. لحظه حاضر فريب اين دروغ ھا را نخورده اند
اما برای پيشبرد موفق مبارزات خود به ھيچ 

. چاره انديشی جدی و مؤثر ھم روی نکرده اند
ما در کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل 

بارھا در باره موقعيت ) منطقه تھران( کارگری 
روز مبارزه کارگران و راھکارھای مؤثر 

در ھمين سايت و خبرنامه مبارزات آنان 
به نظر ما تنھا راه . اينترنتی آن بحث کرده ايم

نجات اين کارگران تشکيل شورای کارگری، 
تصرف کارخانه، تالش برنامه ريزی شده و 
فعال برای پيوند خوردن با ھمه توده ھای 
ھمزنجير در سراسر جامعه و اتکا به قدرت 
. متحد ضد سرمايه داری طبقه خويش است

گران لوله سازی خوزستان بايد از سرنوشت کار
مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه درس 

آن مبارزات به جايی نرسيد، زيرا برای . بگيرند
ماه ھای طوالنی در پشت يک بن بست سنگين 
از پويايی و زنده بودن و پيشروی و اعمال 

در آنجا ھم . قدرت و تعرض به سرمايه باز ماند
را تصرف می کردند و  کارگران بايد کارخانه

اين اقدام خويش را سنگر تداوم پيکار عليه 
آنان اين کار را نکردند و به . سرمايه می ساختند

ھمين دليل نتوانستند به مطالباتشان دست 
کارگران لوله سازی اھواز اگر قرار . پيداکنند

است شکست نخورند، اگر بناست مطالبات خود 
ی خواھند که به را بر سرمايه تحميل کنند، اگر م

سرنوشت ھمزنجيران خويش در نيشکر ھفت 
تپه دچار نشوند بايد شورای کارگری خويش را 
تشکيل دھند، کارخانه را تصرف کنند، سراغ 
ھمسرنوشتان خود در مراکز کليدی کار وتوليد 

و مبارزات خود را بر اين بستر جلو  بروند
   .برند

   ٨٧شھريور  ٩
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 وگاه اتمی بوشهراعتصاب کارگران در نير
کارگر را استثمار  ٣٠٠نيروگاه اتمی بوشھر 

 ٣٠٠که اين » کيوان خادم« شرکت . می کند
برده مزدی را در اختيار نيروگاه قرار داده است 

ماه تمام است که ھيچ ريالی دستمزد به آنان  ٣
تعويق دستمزدھا در اين . پرداخت نکرده است

يد در شرکت مثل ھمه مراکز ديگر کار و تول
ايران از پيشينه ای طوالنی و فراگير برخوردار 

کارگران بارھا در اعتراض به اين . است

و چرخ کار و  وضعيت دست به اعتصاب زده
اعتصاب کنونی نيز . توليد را متوقف ساخته اند

با شروع . در ھمين راستا سازمان يافته است
دور جديد مبارزات عمال دولتی سرمايه و 

اه با سرعت تمام به دست و پا مسئوالن نيروگ
افتادند و تالش کردند با دادن وعده و وعيد 

اعتصاب . کارگران را به سر کار بازگردانند
کنندگان به طور موقت کار را شروع کرده اند، 

اما ھمزمان اعالم داشته اند که در صورت 
خودداری کارفرمايان از پرداخت فوری حقوق 

  . گرفترا از سر خواھند  اعتصاب ھا
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 ماه دستمزد کارگران گلفام اروميه ٢تعويق 
کارخانه گلفام در مجاورت شھر اروميه در 

اين کارخانه . استان آدربايجان غربی قرار دارد
کارگر مواد غذانی از جمله رب  ٣۵با استثمار 

گوجه فرنگی، ترشيجات و انواع عرقيات توليد 
ستمزد ماه است که د ٢کارگران . می کند

نگرفته اند و سرمايه دار مالک شرکت دليل اين 
توسل !! کار را کمبود نقدينگی اعالم کرده است

به دستاويز کمبود نقدينگی برای خود داری از 
پرداخت حقوق ھای کارگران به ويژه در طول 
ماه ھای اخير به شيوه رايج و متعارف سرمايه 

در  نکته قابل توجه. داران ايران تبديل شده است
اين ميان آن است که آه و ناله مالکان کارخانه ھا 
ً در متن جار و جنجال  از کمبود نقدينگی دقيقا
وسيع ساليان دراز حاکی از معضل افزايش 
حجم بسيار انبوه نقدينگی ھا در بخش خصوصی 

واقعيت ماجرا کدام است؟ آيا  !!روی می دھد
باالخره معضلی که باعث بيکاری کارگران يا 

دستمزد آنان می شود کمبود نقدينگی  کاھش
: پاسخ، بسيارروشن است  است يا افزايش آن؟

بنياد موجوديت سرمايه و نظام ! ھيچ کدام
سرمايه داری بر وارونه پردازی و تحريف 

کامل ھر نوع واقعيات مربوط به رابطه کار و 
سرمايه، رابطه ميان طبقه کارگر و طبقه 

ه پديده ای است سرماي. سرمايه دار استوار است
سرمايه بدون توليد مستمر و . که سود می خواھد

سود . بی وقفه سود موجوديت خارجی ندارد
سرمايه با استثمار و تشديد استثمار و ھر چه 
ھولناک تر شدن استثمار کارگران تأمين می 

سرمايه داران و نمايندگان آن ھا بنا به . شود
ت ذات خود ھمه حقايق جھان ھستی را به صور

وارونه نشان می دھند و در ذھن کارگران القا 
اساس استثمار نيروی کار را منکر می . می کنند
رابطه استثمار وحشيانه توده ھای کارگر  .شوند

را که شالوده محروم ساختن کارگر از ھر نوع 
حق و حقوق و آزادی واقعی انسانی است رابطه 

فضای فکر و دريافت . ای انسانی جلوه می دھند
مالک و معيار و قضاوت و ھمه چيز انسان  و

ھا را با ملزومات سود آوری و سودافزايی خود 
به اين دليل است که سرمايه . منطبق می کنند

 دار در يک جا از حجم بسيارسنگين نقدينگی
شکوه می کند و تورم و گرانی را به آن نسبت 
می دھد و در جای ديگر از کمبود نقدينگی می 

و بيکاری کارگران را معلول آن نالد و اخراج 
در ھر دو جا اين ملزومات سودآوری . می داند

است که سرمايه داران و نمايندگان فکری 
وسياسی آنان به وارونه نمايی حقايق وا می 

آه و ناله سرمايه داران از سنگينی حجم . دارد
نقدينگی و شکوه و زاری ھمزمان آنان از کمبود 

اما اين . احش استنقدينگی حاوی يک تناقض ف
تناقض در منطق سودآوری و سودافزايی 
 .سرمايه اصالً قابل احساس و رؤيت نيست

انحراف اذھان از علت واقعی گرانی و کاھش 
دستمزدھای واقعی ايجاب می کند که اين علت 

درھمان . به حجم انبوه نقدينگی نسبت داده شود
زمان، توجيه مصادره دستمزد ماھانه ده ھا 

ارگر و پرتاب آن ھا به برھوت بيکاری ھزار ک
دنيای  .مستلزم شکايت از کمبود نقدينگی است

. سرمايه دنيايی وارونه و وارونه نما است
بايد آن . دنيايی است که روی سر ايستاده است

  .را روی پا برگرداند
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 »بندر امام خمينی« معنای بيمه کارگر در 
کارگر استثمار  ١۴٠٠» امام خمينی« در بندر 
شدت استثمار و شرايط کار اين . می شوند

« . کارگران چيزی نيست که به بيان درآيد
اما بحث بر سر . »شنيدن کی بود مانند ديدن

سخن از به . تفاوت ميان ديدن و شنيدن ھم نيست
دوش کشيدن ده ھا تن بار در طول چند ساعت 
بر شانه ھای فرسوده و نحيف و بيمار انسانی 

و حتی ھفتاد ساله است که توصيف شصت 
لحظه لحظه کار شاق دو شيفتی او در توان ھيچ 

 ١۴٠٠بحث بر سر . زبان و قلمی نيست
کارگری است که از بام تا شام بايد در کنار 

اسکله بندر به خط باشند تا به محض رسيدن 
کشتی ھای غول پيکر حامل کاالھای سرمايه 

ا تن بارھای داران يا در واقع حامل سرمايه ده ھ
سنگين را از کشتی خالی و بر کاميون ھا بار 

اما . کارگر اين چنين کار می کنند ١۴٠٠. کنند
بيشتر اين ھا اصالً بيمه نيستند و داستان آنان که 
بيمه اند صرفاً گوشه ای از داستان آشنای جنايت 

اين کارگران در ھر . و توحش سرمايه است
بيشتر ساعت و گاھی  ١٢ – ١٠شبانه روز 

کارمی کنند و بارمی کشند اما زمان سابقه کار 
آنان در پرونده اداره بيمه برای ھر يک سال 

فاجعه . حتی يک ماه نيز محاسبه نمی شود
دامنگير اين کارگران از اين نيز ھولناک تر 

ساعات انتظار اين کارگران در کنار . است
اسکله بندر ھم جزء زمان کار آن ھا حساب نمی 

اين بابت ھيچ دستمزدی دريافت نمی  شود و از
روزھای زيادی از سال اينان از صبح تا . کنند

غروب در اداره بندر منتظر رسيدن کشتی و 
حمل بار می مانند، اما بابت اين روزھا و شايد 

  . ماه ھا ريالی دستمزد نمی گيرند

  ٨٧شھريور  ٨

  

WWW.HAMAAHANGI.COM



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

 
١٢ 

  ١٣٨٧ شھريور ١٥جمعه     ١٩سال اول ـ شمارٔه 

 اجتماع اعتراضی بازنشستگان گيالنی
تگان استان گيالن مدت شمار کثيری از بازنشس

ھاست که مابه التفاوت مستمری ھای خويش را 
در سال جاری به رغم نرخ . دريافت نکرده اند

سرسام آور گرانی ھا و افزايش ھولناک بھای 
نيازھای اوليه زندگی ھيچ ريالی به مستمری 
. بسيار نازل اين بازنشستگان اضافه نشده است

تراض سازمان تأمين اجتماعی زير فشار اع
گسترده بازنشستگان در ھمه شھرھا و مناطق 
ايران با توسل به يک ھياھوی توخالی تبليغاتی 

در صد به حقوق آنان  ٥/١٧اعالم کرد که 

از تاريخ اعالم اين ھياھو تا . اضافه خواھد شد
ماه می گذرد اما در مورد  ۶امروز حدود 

. پرداخت آن ھيچ اقدامی صورت نگرفته است
ن بازنشسته استان گيالن بخشی اجتماع کارگرا

از سلسله اعتراضات گسترده بازنشستگان در 
شرکت کنندگان در تجمع با . سراسر جامعه است

صدای بلند فرياد می زدند که با اين حقوق بسيار 
آنان . نازل قادر به امرار معاش خود نيستند

سال  ٣٠توضيح می دادند که ھر کدام بيش از 
ترين شکل استثمارشده کار کرده اند و به شديد

اما اکنون در سنين پيری و کھولت در . اند
. بدترين شرايط فقر و نداری به سر می برند

اجتماع کنندگان تأکيد کردند که در صورت 
خودداری سازمان تأمين اجتماعی از پرداخت 
مابه التفاوت مستمری ھا مبارزات خود را به 

  . اشکال ديگر ادامه خواھند داد
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از سرنوشت کارگران سامکو درس بگيريم و قدرت خود را باور 
 !کنيم

در طول اين مدت ھيچ . سال است که بيکارند ۶کارگران شرکت سامکو 
ھمه سال ھا را در حالت اعتراض، رجوع به . دستمزدی دريافت نکرده اند

. نھادھای دولتی سرمايه و انتظار چاره گری اين نھادھا به سر آورده اند
حديث زندگی آن ھا در اين دوره طوالنی چيزی نبوده است جز تحمل 
گرسنگی، فقر، شکم خالی فرزندان، سرگردانی و احساس درماندگی در مقابل 

» کمبود نقدينگی« سال پيش به بھانه  ۶مالکان شرکت . کوه مشکالت زندگی
 ھمه کارگران اعم از. کارگر را بيکار ساختند ٣٨٠و  کارخانه را تعطيل

شديدترين . رسمی و قراردادی سال ھای زيادی در شرکت کارکرده بودند
سرمايه . ميزان استثمار و بی حقوقی و محروميت را تحمل نموده بودند

شرکت در پرتو کار و استثمار آنان ھر روز از روز پيش عظيم تر و 
نيرومندتر شده بود و صاحبان سرمايه ھا به يمن استثمار وحشيانه کارگران 

لحظه از لحظات پيش قدرت، نفوذ و فرمانروايی بيشتری را به چنگ  ھر
سرمايه داران در تدارک افزايش سرمايه ھای خويش نقشه ھای . آورده بودند

جديد کشيدند و در ھمين راستا با قدرت سرمايه خود تصميم به بيکارسازی 
ارگران آنان تصميم خود را بدون ھيچ مانعی اجرا کردند و ک. کارگران گرفتند

به دنبال سال ھا کار و تحمل ھولناک ترين استثمارھا ھمچون موجوداتی 
سرمايه داران . مفلوک، درمانده و بی قدرت به برھوت بيکاری پرتاب شدند

روند توسعه سرمايه گذاری و استثمار کارگران را در حوزه ھای پرسودتر 
به کار باشند و  ادامه دادند و کار کارگران اين شد که متقاضی بازگشت خويش

در کوير خشک يأس و استيصال و بی قدرتی در آرزوی بازيافتن کار و تداوم 
ھمان زندگی زير فشار استثمار و بی حقوقی پيشين اين در و آن در بزنند، 

سال است تکرار شده اما ھيچ پاسخ مثبتی دريافت  ۶خواسته ای که اکنون 
ن زندگی دوزخی رقت نکرده است و حاصل طرح و انتظار تحقق آن ھمي

آنچه گذشته است و حوادثی که در طول . باری است که اکنون تحمل می کنند
سال رخ داده است حتی در پائين ترين سطح تجربه اندوزی برای  ۶ھمين 

کارگران جدی اين سئوال را در پيش روی قرار می دھد که آيا واقعاً ھيچ راه 
 ۶آيا مقدر بوده است که آنان ديگری پيش پای کارگران سامکو نبوده است؟ 

سال صبر کنند و در برھوت وعده و وعيدھای دروغين نھادھای دولتی 
کارگر  ٣٨٠سرگردان بمانند؟ فراموش نکنيم که مخاطبان اين پرسش فقط 

در ھمين دوره ده ھا ھزار کارگر ديگر ھمين وضعيت را کم يا . سامکو نيستند
ه است که ھمه ما تحمل کنندگان اين زياد تحمل کرده اند؟ آيا وقت آن نرسيد

وضعيت به طور واقعی و جدی به سئوال فوق فکر کنيم؟ چرا سرمايه داران 
و دولت آن ھا حق دارند و می توانند ھمه اين بالھا و بسيار بدتر از آن ھا را 
 به روز ما بياورند و ما بايد خود را محکومان محتوم و اسيران ازلی و ابدی

فکر نمی کنيم که به طور واقعی در جريان  ت آن ھا بدانيم؟ آيااراده و تصميما
کارھا و افکار و تالش ھای خويش دچار يک تناقض جدی ھستيم؟ درباره اين 

در نظر بياوريد که ھمه ما با تمامی گوشت و . تناقض کمی با ھم صحبت کنيم
پوست وجودمان به وضعيت جھنمی رعب آوری که سرمايه و دولت سرمايه 

ری بر ما تحميل کرده است اعتراض داريم و عمالً به حکم اجبار زندگی دا
عليه اين وضعيت و عليه ظلم و جنايتی که بر سرمان رفته است و می رود 

وقتی که به اجبار در نارضايی و خشم و ! بسيار خوب. مبارزه می کنيم
مه وقتی که بنا به ضرورت زنده ماندن خويش و ادا عصيان به سر می بريم،

حيات فرزندانمان در کوران مبارزه قرار داريم، ھنگامی که تمامی بار 
بدبختی ھا و فشارھای سرکوب اين مبارزه را ھم عالوه بر کل استثمار شدن 
ھای ھولناک و سيه روزی ھای ديگرمان تحمل می کنيم، وقتی که زندگی و 

آيا نبايد  روزگار ما از ھمه سو با ھمه اين مشخصات و مؤلفه ھا عجين است،
مدام درباره ريشه ھای واقعی مصائب و دردھا، چند و چون اعتراضات مان، 
بن بست ھای آن و راه ھای غلبه بر اين بن بست ھا و پيشبرد بھتر مبارزات 

سال تمام به اعتراضات خويش ا  ۶مان فکر و چاره انديشی کنيم؟ وقتی ما 
م، آيا نبايد به فکر يافتن ادامه می دھيم و نتيجه ای از کار خويش نمی گيري

عيب و ايرادھای کار خود افتيم و برای يافتن راه چاره ھای جديد تالش کنيم؟ 
کارگر سامکو  ٣٨٠باالتر تأکيد شد که مخاطب صحبت ما در اينجا فقط 

ما يک طبقه اجتماعی چند ده ميليونی در ايران و چند ميلياردی در . نيستند
کاويدن اشکاالت اساسی شيوه اعتراض و آيا وقتی به فکر . جھان ھستيم

مبارزه خود بر نمی آئيم، وقتی راھکارھا و چاره پردازی ھای جديد را از دل 
کند و کاوی بيرون نمی کشيم، وقتی نقد درست اشتباھات را نقشه راه  چنين

تداوم اعتراض و مبارزه نمی کنيم، معنايش اين نيست که ما خود را محکومان 
شرربار و سفاکانه موجود می بينيم؟ بسيار روشن و شفاف به تحمل وضعيت 

ساله خود در سامکو و چندين ساله ھمزنجيران خويش در  ۶به وضعيت 
کارخانه نيشکر ھفت تپه، لوله سازی خوزستان، صدرای بوشھر، الستيک 
البرز، ايران برک رشت، کارخانه ھای شھر صنعتی قزوين، نساجی ھای 

ی قند و شکر و چای و چوب و ده ھا مرکز ديگر اصفھان، ھمه کارخانه ھا
در ھمه اين جاھا ما تحصن کرده ايم، دست به . کار و توليد خوب نظر بيندازيم

اما . راه بندان زده ايم، اعتصاب کرده ايم و خيلی کارھای ديگر انجام داده ايم
. قبول کنيم که ما در ھيچ کجا ھيچ موفقيت چشمگيری به دست نياورده ايم

آيا يک نگاه ساده به اين روند و . حقوق عقب افتاده خود را نگرفته ايم حتی
آنچه روی داده است با صدای بسيار بلند در مغز ما فرياد نمی کشد که واقعاً 
يک جای کار می لنگد؟ آيا مرور درست اين حوادث به ما نمی گويد که ما 

ھا ديده ايم و خودمان را محکومان چرخ خوردن در مدار بسته اين نوع کار
راه برون رفت از بن بست ھا را کاوش نکرده ايم؟ تناقصی که قبالً گفتيم در 

معنای اعتراض و مبارزه اين است که وضعيتی را عوض کنيم . ھمين جاست
و ھمين معنا حکم می کند که اگر راھکارھای مبارزه ما کارساز نبود آن ھا 
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راه . نای عبادت خدا نيستبرای ما کارگران مبارزه به مع. را عوض کنيم
 .تغيير وضعيت ستمگرانه ای است که سرمايه بر ما تحميل کرده است

  ! کارگران سامکو و ھمه ھمزنجيران و ھمسرنوشتان! دوستان

مبارزات ما توده ھای کارگر در موقعيتی است که تداوم مؤثر و موفق آن ھا 
معنای مبارزه . تدر گرو چاره انديشی ھای بسيار جدی و اساسی و نوين اس

ما بايد تالش کنيم که سرمايه داران و دولت سرمايه داری . روشن است
. جز اين، ھرمعنای ديگری از مبارزه مسخره است. مطالبات ما را قبول کنند

سرمايه داران برای يک لایر سود بيشتر، برای اين که يک ميليمتر از کوه 
يون مليون توده ھای طبقه ما بسيار عظيم سودھايشان کاسته نشود حاضرند ميل

را در شعله ھای سرکش گرسنگی، فقر، سرکوب، جنگ و ھر شرارت و 
با طبقه سرمايه دار و دولت او، با سرمايه که بنياد . جنايت ديگر خاکسترکنند

ھستی اش بر نيستی ما استوار است، نمی توان به زبان خواھش و التماس و 
. مبارزه قانونی مانند اين ھا حرف زدحلق آويز ساختن خود به دار قانون و 
يک قرن زندگی خودمان و نسل ھای . اين نکته اصالً به استدالل نياز ندارد

ما ھيچ گاه و در . گذشته خودمان در ھمين جامعه ايران را در نظر بگيريم
ما ھيچ ريالی از . ھيچ دوره و لحظه ای از اين نوع تالش ھا نتيجه نگرفته ايم

نمی توانيم بدون اعمال قدرت مؤثر و کافی از حلقوم  مطالبات خود را
قدرتی که اوالً عليه . ما بايد قدرت داشته باشيم. صاحبان سرمايه بيرون بکشيم

سرمايه و نظام سرمايه داری و دولت سرمايه اعمال شود و ثانياً برای مجبور 
اين بدان . ساختن اين نظام و دولت، به پرداخت مطالبات مان کفاف دھد

معناست که ما بايد در سطحی بسيار فراتر از اين کارخانه و آن کارخانه با ھم 
ما در ھر کجا که ھستيم مبارزه می کنيم، دست به دست ھم می . متحد شويم

دھيم و عليه شدت استثمار، شرايط کار و دنيای بی حقوقی ھايی که سرمايه بر 
ھمه جا برای پيشبرد اما در . ما تحميل کرده است دست به اعتراض می زنيم

بايد در تمام جاھا به . موفق اين مبارزات نياز به اتحاد سراسری داريم
بايد در ھمه جا . صورت شورايی و ضد سرمايه داری متشکل و متحد شويم

شوراھای ضد سرمايه داری خود را به ظرف اعمال قدرت مان عليه سرمايه 
رای سراسری ضدسرمايه بايد از دل تمام اين شوراھا يک شو. تبديل کنيم

اگر در اين راستا گام برداريم، می توانيم تمامی . داری به وجود آوريم
کارخانه ھای در حال تعطيل را خودمان با تکيه بر قدرت شورايی طبقه مان 

مبارزات ما فقط و . تصرف کنيم و کار و توليد آن ھا را برنامه ريزی نمائيم
تنھا از اين طريق است . ه پيروزی برسدفقط در اين مسير است که می تواند ب

که ما به طور واقعی به صورت يک طبقه باآگاھی و بصيرت ضد سرمايه 
ھر روز و ھر . داری در مقابل سرمايه و دولت سرمايه داری قرار می گيريم

ثانيه به ميزان قدرت حی و حاضر متحد و متشکل شورايی طبقه مان سرمايه 
فشار استثمار سرمايه روی خويش . قب می رانيمداران و دولت آن ھا را به ع

را کاھش می دھيم، روند توليد ارزش اضافی و بازتوليد سرمايه را مختل می 
دورنمای . در ھر گام قدرت پيکار خود عليه سرمايه را بيشتر می کنيم. سازيم

ھر پيروزی بر سرمايه را سنگر پيکار . مبارزه خود را روشن تر می سازيم
ی ھای بعدی می کنيم و در ھمين راستا قدرت سياسی را به چنگ برای پيروز

می آوريم و در نھايت نظام سرمايه داری را برای ھميشه در عمق گورستان 
  . تاريخ دفن می کنيم

 

  !کارگران سامکو و ھمه ھمزنجيران

آيا ما توان انجام کارھای فوق را نداريم؟ چنين تصوری از بيخ و بن غلط 
اگر چنين بود انسان . ی ما انسان ھا عکس اين را می گويدتاريخ زندگ. است

ھنوز در عمق جنگل ھا و کنار . ھنوز در دوران غارنشينی زندگی می کرد
از آغاز تا فرجام، . تاريخ را نگاه کنيم. رودخانه ھا روزگار به سر می آورد

تاريخ جنگ و جدال طبقه فرودست و اسير و زير . تاريخ مبارزه طبقاتی است
تاريخ چند قرن اخير . شار بی حقوقی ھا برای تغيير وضعيت آن دوره استف

نيز تاريخ گسترده ترين و عظيم ترين مبارزات طبقه ما عليه استثمار و 
. به گذشته خويش در ھمين جامعه ايران نگاه کنيم. بربريت سرمايه داری است

اقعی فعل صد سال است که مبارزه می کنيم و نيروی محرک و سلسله جنبان و
از ابتدا تا انتھا با نيروی  ۵٧انقالب سال . و انفعاالت مھم اجتماعی بوده ايم

معضل اساسی در تمامی اين دوره ھا چه در . پيکار طبقه ما به پيش رفت
سراسر دنيا و چه در ايران اين بوده و اين است که ما در جريان اين 

بقاتی خويش حرکت پيکارھای عظيم و گسترده با سر خودآگاه و بيدار ط
خواست ھای واقعی و افق راستين مبارزه ما خواست واقعی و افق . نکرده ايم

اما بايد قبول کنيم که در غالب موارد به دنبال . شفاف رھايی ھمه انسان ھاست
حرف ھا، راه حل ھا، افق ھا و راھبردھای اين جريان و آن جريان درون 

ا دولت را عوض کرده ايم اما نظام م. طبقه سرمايه دار به راه افتاده ايم
ما عظيم ترين صحنه ھای . سرمايه داری را دست نخورده باقی گذاشته ايم

پيکار، نقش آفرينی و تغيير و فداکاری را خلق کرده ايم اما حاصل ھمه تالش 
ھای ما عصای دست اين يا آن بخش از دشمنان ما برای تسويه حساب با 

مايه داری و سرشکن شدن بار اين ھمديگر، ماندگارسازی نظام سر
ما مطالبات واقعی . ماندگارسازی بر زندگی خود ما تبديل شده است

ضد سرمايه و . ضدسرمايه داری را سنگر توفنده مبارزات خود نساخته ايم
عليه اساس بردگی مزدی پيکار . برای محو سرمايه داری متشکل نشده ايم

ما دنيايی . طبقات ديگر رفته ايم ایما به دنبال شعارھا و حرف ھ. نکرده ايم
مبارزه کرده ايم، تغيير داده ايم، رژيم سرنگون کرده ايم و رژيم مستقر ساخته 
ايم اما از مطالبات و اھداف واقعی طبقاتی خويش که مطالبات و اھداف واقعی 

مثل روز روشن است که ما توان و ظرفيت . بشريت است حرکت نکرده ايم
اما برای اين کار بايد، . موجود را به تمام و کمال داريم کامل تغيير وضعيت

خودمان، توده وسيع طبقه خودمان، به دور از راھبردھای آنچه اين جريان و 
آن جريان درون طبقه سرمايه دار، يا اين و آن محفل منزوی چپ يا راست 
می گويند، حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خود به صورت سراسری و 

با قدرت اتحاد ضدسرمايه داری خود . يه داری متشکل شويمضدسرما
اعتصاب کنيم، کارخانه ھا را تصرف کنيم، خواسته ھايمان را بر سرمايه 

سرمايه  تحميل نمائيم، آگاھی خود را باالتر و باالتر ببريم و در جھت نابودی
بر می ما بدون ھيچ ترديدی از عھده انجام ھمه اين کارھا . به پيش رويم داری
 . بايد شروع کنيم. آئيم

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(

  ٨٧شھريور  ٨

  

 »سبالن پارچه«ماهه حقوق کارگران  ۶تعويق 
در منطقه اردبيل قرار » سبالن پارچه«شرکت 

. کارگر را استثمار می کند ١۶٠٠دارد و 
حال توسعه است و بر اساس آنچه کارخانه در 

صاحبان سرمايه اعالم کرده اند قرار است 

شمار بردگان مزدی تحت استثمار خويش را تا 
ھمه کارگران کنونی . نفر افزايش دھند ۵۵٠٠

از شروع سال جاری تا امروز حتی يک لایر 
اين کارگران عيدی سال . دستمزد نگرفته اند

نظر می رسد به . را ھم ھنوز نگرفته اند ١٣٨۶
که سرمايه داران در تکميل وجوه مورد نياز 
 توسعه سرمايه گذاری ھای خويش مصادره
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  ٨٧شھريور  ٧. بی دردسرترين کار می دانندکامل دستمزدھای کارگران را عاقالنه ترين و 
  

 !ضرب وشتم کارگران به جرم زشت کردن چهره شهر 
« بر اساس خبر مندرج در نشريه اينترنتی 

ششم  سه شنبه روز صبح» خبر ايران آژانس
، درخيابان  ٤٥/٦ساعت  ،٨٧شھريور 

زعفرانيه ، تعدادی كارگر ساختمانی كه در 
توسط دو  بودند صاحبان كار رسيدن انتظار

دربند كه در كيوسكی در  ١٢٢مامور كالنتری 
 به شدت بودندشده ابتدای خيابان عاصف مستقر 

 و اھانت و رفتارھایمورد ضرب و شتم 
اين دو مامور كه برخورد . قرار گرفتندوحشيانه 

غرق را  با شرفیشان دل ھر بيننده  ضد انسانی
كه  را به بھانه اين کارگران، می ساخت درد

 !!است حضورشان چھره شھر را زشت كرده
رو به ديوار به خط كرده و با تابلوی ايستی كه 

بر سر و روی آن ھا می  در دستشان بود

کنونی سرمايه در ايران روی دولت  .کوبيدند
سفاک ترين و جنايتکارترين جالدان دولت ھای 
برده دار روم باستان و ايران ساسانی را سفيد 

زعفرانيه يکی از محله ھای محل . کرده است
سکونت خون آشام ترين سرمايه داران ايران 

سرمايه دارانی که خون و پوست و رگ و . است
طول ساليان دراز پی ده ھا ميليون کارگر را در 

کاخھا و ويالھا و انبوه آسمان خراش . مکيده اند
ھای محل سکونت و عياشی و عبادت اين 
جنايتکاران مثقال مثقال حاصل استثمار 
. تبھکارانه و بربرمنشانه توده ھای کارگر است

ھمان کارگرانی که اينک در جستجوی چند 
ساعت فروش نيروی کار خويش و تھيه نان 

» به جرم زشت کردن« فرزندانشان بخورونمير 

چھره محل سکونت اين درندگان سراسر 
زشتکار و زشت سيرت مورد ضرب و شتم 

سئوال مھم و . مزدوران سرمايه قرار می گيرند
اساسی اين است که طبقه کارگر ايران تا کی 
می خواھد اين وضعيت خفت بار ماالمال از گند 
و خون و توحش و شرارت سرمايه را تحمل 

اين طبقه برای  آيا وقت خيزش سراسری کند؟
 درھم کوبيدن بساط ننگين جور وستم سرمايه

  فرا نرسيده است؟ 

 ٨٧شھريور  ٧

  

 

 !سرمايه، پليس و دستگاه قضايی عليه کارگران: سری النکا 
با مسئوليت محدود يک  GPکمپانی پوشاک 

کمپانی بلژيکی است که دو کارخانه در سری 
ده از نيروی کار ارزان زنان النکا برای استفا

يکی ازاين دو . کارگر احداث کرده است
و  کارخانه در بياگاما در منطقه آزاد تجاری

کيلومتر آن طرف تر در سيتاواکار  ٣٠ديگری 
اين دو کارخانه برای ارتش فرانسه . قرار دارند

  .انيفورم توليد می کنند

مديريت کارخانه ی بياگاما  ٢٠٠٥در سال 
بستن کارخانه و انتقال به سيتاواکار  تصميم به

اتحاديه به اين نقل و انتقال اعتراض . گرفت
به دنبال آن مدير ارشد کارخانه از . کرد

 ٥١٨نيروھای ويژه پليس کمک طلبيد و سپس 
کارگر کارخانه که ھمه از زنان کارگر بودند را 
. بدون پرداخت ھيچ حق و حقوقی اخراج کرد

 ١٨کارگران حداکثر تا  دادگاه به پرداخت حقوق
آوريل مديريت ھيچ  ٢٠اما تا . آوريل رای داد
در نتيجه کارگران به عنوان . اقدامی انجام نداد

اعتراض اقدام به اعتصاب نشسته تا پرداخت 
چنين اعتصابی . دستمزدھا در کارخانه کردند

حتی از نظر قوانين سرمايه نيز اعتصابی 
زمان جھانی سا ٩٨و  ٨٧قانونی است و با ماده 

کار مطابق است که خود منافع سرمايه را در 
با وجود اين، پليس . ھر اقدامی در نظر می گيرد

برای مرعوب کردن کارگران به پرونده سازی 
عليه کارگران اقدام کرد و اعالم نمود که 
کارگران دو تن از مديران خارجی کارخانه را 

با وجود تکذيب يکی از . به گروگان گرفته اند
مديران که در اين روز در کارخانه حضور 

کارگر ازين  ٣٧وکالی کارخانه عليه  داشت
کارگر به دادگاه جنايی و با اتھام اقدام به  ٥١٨

جريان پرونده تا . گروگان گيری شکايت بردند
ژوئيه  ٢٥قرار بود در . کنون جاری بوده است

اما در . کارگران در دادگاه حاضر شوند ٢٠٠٨
يس به دادگاه اعالم کرد که مديريت ژوئيه پل ١٦

ارشد تصميم گرفته است که پرونده به دادگاه 
. عالی در رابطه با گروگان گيری فرستاده شود

اين اولين بار است که کارگران با اين اتھام 
براساس قوانين . تحت تعقيب قرار می گيرند

سری النکا اين کارگران برای گروگان گيری 
در طی . محکوم شوندممکن است به حبس ابد 

دوران تحقيق آن ھا بايد يا در زندان موقت 
رسيدگی بمانند يا پول زيادی را به عنوان 
ضمانت بپردازند تا بيرون از زندان باشند، پولی 

  . را کارگران قدرت پرداخت آن را ندارند

می بينيم اين جا نيز يک سلسله اعمالی انجام 
ران ھيچ اوال کارگ. يافته که ويژگی عام دارد

نقشی در اداره کارخانه و تصميم گيری ھا 
سرنوشت کارگران نيز ھمراه با . ندارند

سرنوشت کارخانه و توليد توسط سرمايه داران 
کارگران در مقابل تصميمات . تعيين می شود

امنيت شغلی . کارفرمايان کامال بی دفاع ھستند
معنای خود را از دست داده است و ھر لحظه 

ھمواره . عرض اخراج قرار دارندکارگران در م

نيروھای سرکوب در خدمت سرمايه از منافع 
. سرمايه در مقابل کارگران دفاع می کنند

نيروھای سرکوب با ھر اسمی که باشند؛ پليس، 
نيروھای انتظامی يا بسيج و غيره وظيفه ای را 
که به ايشان محول شده است انجام می دھند و 

نيروھای به . دخجالتی ھم از عمل خود ندارن
اصطالح روشنفکر جيره خوار سرمايه نيز 
وظيفه خود را در خدمت به سرمايه انجام می 
دھند که از جمله آن ھا ھمين وکالی مدافع منافع 

دستگاه . کمپانی ھا و سرمايه داران ھستند
قضايی نيز جز در موارد نادر ھمين روند را 

در مقابل اين يورش ھمه جانبه، . پيش می برد
ارگران نيز بايد به نيروی طبقه خود متکی ک

کارگران فقط يک کارخانه يا مرکز . شوند
خدمات و غيره اگر مورد حمايت ساير کارگران 

مثال ھای متعدد . قرار نگيرند موفق نخواھند شد
و روزانه ای را در اين زمينه می توانيم در 

مبارزات چندين ساله . اطراف خود ببينيم
مازندران تا مبارزات کارگران نساجی در 

جاری کارگران نيشکر ھفت تپه و الستيک 
  .البرز

  :منبع خبر

tie-germany.org  

 ٢٠٠٨اوت 
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

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

ن جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران اي. 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

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

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
ه اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای پيداست 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 . يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن 

، 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  - ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن از آن، الزمه

  . 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 . م تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھ
اضافی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کار. 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 . ه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھمان مبارز. 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
بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی 

  . 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  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
  .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. رتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ا - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . برای کارگران اختصاص دھد دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد -  
  . 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
  . معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند ھمه سالمندان و -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

  . واده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خان -  
  .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 ١٨ازدواج قبل از سن ھرگونه  -  

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

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

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

  
سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

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

 .گردد آن منتشر می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

hamaahangi@gmail.com   
  

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

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


