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 :اين شماره در

 ٢ص وارونه پردازی ھای شمس الواعظين درباره کارگرانـ
  ٢ص تجمع کارگران شرکت ھای پيمانکاری ايران خورو ـ
  ٣ص دستگيری گسترده معلمان ـ
  ٣ص در پتروشيمی ھرسين» فالت پارس«اعتصاب کارگران  ـ
  ٣ص از زبان يک کارگر ساختمانی ـ
 ٣ص قتل يک کارگر ديگر در سيمان خرم آباد ـ
 ۴ص جھان فوالد غرب تعطيل و کارگرانش بيکار شدند کارخانه ـ
 ۴ص سومين روز اجتماع اعتراضی کارگران پرريس ـ
 ۴ص بالتکليفی کارگران چينی رويال ـ
 ۴صدومين روز تجمع اعتراضی کارگران پرريس  ـ
 ۵ص پای صحبت کارگر کارخانه اکباتان ـ
 ۵ص توطئه ھای سرمايه عليه کارگران صندوق نسوز کاوه ـ
  ۶ص تعويق دستمزد و سرگردانی کارگران گونی بافی اروميه ـ

 ۶ص »تارا سبالن«تعويق سه ماه دستمزد کارگران  ـ
 ۶ص »سبالن پارچه«ماھه دستمزد کارگران  ۶تعويق  ـ
  

در مقابل اداره » غرب بافت«و» پرريس«ارگران اجتماع مشترک کـ
  ۶ص کار سنندج

 ٧ص خطر اخراج وسيع کارگران شھرداری تھران ـ
  ٧ص کارگران صندوق نسوز کاوه در دام سيستم قضائی سرمايه ـ
 ٨ص در فرانسه» رنو« زمزمه اعتصاب کارگران  ـ
 ٨ص اجتماع اعتراضی کارگران بازنشسته شھرداری ـ
  ٨ص پای صحبت يکی از کارگران آجرپزی اميد ـ
  ٩ص ت در کارخانه الستيک سازی البرزبحران صالحي ـ
 ١٠ص حرکت متحد کارگران نساجی ھای سنندج ـ
  ١١ص درعسلويه» رامشير « تعويق دستمزد و اعتصاب کارگران  ـ
  ١٢ص در پتروشيمی کرمانشاه» فالت پارس«اعتصاب کارگران  ـ
 ١٢ص» پرريس«ادامه اعتصاب کارگران  ـ
  ١٢ص اجتماع اعتراضی رانندگان کاميون ـ
 ١٢ص مصادره بن ھای غيرنقدی کارگران ـ
 ١٣ص بوئينگ سازیاعتصاب در کارخانه ھواپيما ـ
 

م  و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع    !!!کار

ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(((ر ک انه  انه     )))ه 
 ١٣٨٧ شھريور ٢٩جمعه   ٢١سال اول ـ شماره

ب طا بور  طا بور  طا ان را ور  ه کار ا ان را ات پا ای  ه کار ا ان را ات پا ای  ه کار ا یدات پا ای  یدوا یدوا    ...وا
   ١۴١۴١۴هٔ هٔ هٔ    



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

 
٢ 

  ١٣٨٧شھريور  ٢٩جمعه     ٢١سال اول ـ شمارٔه 

 وارونه پردازی های شمس الواعظين درباره کارگران
معروف و عضو انجمن صنفی » اصالح طلب«آقای شمس الواعظين، 

پذير موجب   ھا به مسائل اقشار آسيب  توجھی رسانه  بی« : می گويد مطبوعات
اعتمادی مطلق   له باعث بیئاين مس .شده استاعتمادی در اين قشر   پيدايی بی

ترين پايگاه اجتماعی حکومت و   شود که روزی اصلی  می در بين طبقاتی
در نتيجه ما شاھد کاھش مشارکت  .رفتند  حوزه قدرت سياسی به شمار می

خبرگزاری ايلنا، (» پذير خواھيم بود  طبقات کارگری و آسيبسياسی 
٢۴/۶/٨٧(  

اصالح «شمس الواعظين خطر فروريزی توھم ھای کارگران به اپوزيسيون 
او . و از اين بابت به وحشت افتاده است يه را خوب درک کردهسرما» طلب

به رسانه ھای رسمی اين باندھا انتقاد می کند که چرا وظيفه خود را در 
معماری ھر چه ماھرانه تر افکار عمومی کارگران بر اساس ملزومات 

اين ھا حرف ھای آقای . ماندگاری سرمايه داری خوب انجام نمی دھند
پيداست که او حرف . وعضو انجمن صنفی مطبوعات است» اصالح طلب«

او ازجمله مدافعان و حاميان و نمايندگان فکری و . دل خويش را می زند
طبيعی است که فروريزی توھم ھای . سياسی نظام سرمايه داری است

کارگران به قدرت سياسی سرمايه را خطر تلقی کند و از رسانه ھای سرمايه 
طرح تمامی اين نکات برای شمس . ين خطر تالش کنندبخواھد که برای رفع ا

الواعظين و ھمه ھمانندانش امری عادی است و ھر کسی جز اين پندارد بی 
ھدف ما از نگارش اين . گمان انسانی بيگانه با الفبای درک مادی تاريخ است

آنچه مورد بحث ماست نه انتقاد بلکه . چند سطر نيز نقد نظرات ايشان نيست
. دوخردادی است» اصالح طلب«ره ای وارونه پردازی ھای اين افشای پا

  :وارونه پردازی ھای وی به طور بسيار مختصر عبارتند از

او چنين وانمود می کند که گويا توده ھای کارگر تا حاال به دولت سرمايه . ١
يا به اين و آن باند اپوزيسيون طبقه سرمايه دار در درون و بيرون دولت 

باورداشته اند و اين باور بر اثر غفلت مطبوعات سرمايه در سرمايه داری 
اين سخن از بيخ و . مھندسی ماھرانه افکار کارگران دچار تزلزل شده است

اگر کارگران ايران تا لحظه حاضر نظام سرمايه داری و . بن نادرست است
دولت اين نظام را از ميان نبرده اند در وھله اول زير فشار سرکوب دولت 

ايه و در وھله دوم به علت توھمات ناشی از راه حل پردازی ھای سرم
اپوزيسيون ھای راست و چپ سرمايه بوده که مانع سازمانيابی درست مبارزه 

به اين ترتيب، شمس الواعظين دست به يک . ضدسرمايه داری آنان شده است
وارونه پردازی آشکار می زند ھنگامی که کارگران را پايگاه قدرت دولت 

  . ای سرمايه داری معرفی می کندھ

شمس الواعظين عروج جنبش کارگری، اعتصابات گسترده کارگران در . ٢
مناطق مختلف کشور، خروش خشم توده ھای چند ميليونی کارگر در سراسر 
جامعه را بسيار خوب می بيند و اين امر سراسر وجودش را به رعشه می 

ھراس ناشی از آن، انتقاد خود را او با مشاھده اين وضعيت و احساس . اندازد
او می . متوجه رسانه ھا و دستگاه ھای مھندسی افکار طبقه خود می کند

تالش بيشتر کرده و برای معماری افکار  پندارد که اگر اين مطبوعات
فاصله نمی  کارگران سرمايه گذاری بيشتری کرده بودند کارگران از دولت

رسانه . مطبوعات نيز نادرست استاين تصور عضو انجمن صنفی . گرفتند
ھای جمعی سرمايه در انجام وظايف مورد نظر شمس الواعظين ھيچ کوتاھی 

آن ھا ھر چه در توان داشته اند برای شست و شوی مغزی توده . نکرده اند
شالوده خيزش ھای گسترده کارگری در شرايط . ھای کارگر انجام داده اند

شدت استثمار سرمايه و محروم شدن تام و کنونی فشار مرگبار و بيش از پيش 
بيکاری و گرسنگی و . تمام طبقه کارگر از ھر نوع حق و حقوق انسانی است

مرگ و مير انبوه ناشی از گرسنگی، اجبار به تن فروشی زير فشار فقر و 
باالرفتن لحظه به لحظه شمار کودکان خيابانی خانواده ھای کارگری است که 

ن را ھمه جا عليه سرمايه و دولت آن شعله ور ساخته آتش خشم و قھر کارگرا
در اين جا نيز آقای شمس الواعظين جمود تاريخی تفکر خود را با . است

ھا به ھم پيوند می زند تا شايد بر روی واقعيت  آشکار ترين وارونه پردازی
  . ھای روشن زندگی کارگران پرده اندازد

گر مضحکه عوام فريبانه ای به نام شمس الواعظين می داند که تا چند ماه دي
او . انتخابات رياست چمھوری توسط دولت سرمايه به صحنه آورده خواھد شد

از حاال با تمامی قوا مترصد است که شايد بازھم با سوء استفاده از موقعيت 
ضعيف و پراکنده جنبش کارگری بخش ھايی از کارگران را پشت سر اين يا 

به ھمين دليل دست به دامن اربابان جرايد و . آن باند سرمايه به صف کند
صاحبان رسانه ھا می شود که دست به کار شوند و موقعيت ضعيف جنبش 
. کارگری را وثيقه اثربخشی توھم بافی ھا و ترفندپردازی ھای خود سازند

آنچه ايشان برنامه ريزی می نمايد و به مطبوعات سرمايه توصيه می کند 
است که نظام سرمايه داری عليه کارگران روا می  جزء جدايی ناپذير ستمی

کارگری که گول اين وارونه پردازی ھا را بخورد يا ھمچون رھبران . دارد
شوراھای اسالمی کار و خانه کارگری ھا مزدور سرمايه است، يا مانند افراد 
آويخته به احزاب و محافل چپ و راست تا مغز استخوان دچار رفرميسم 

ندانه است و يا، در بھترين حالت، انسانی مستأصل و ناآگاه منحط سرمايه پس
شرايط کنونی جنبش کارگری نه شرايط غلتيدن در منجالب توھم به اين . است

و آن باند سياسی طبقه سرمايه دار بلکه شرايط تالش بی امان و ھدفدار و آگاه 
برای سازمانيابی سراسری و شورايی ضد سرمايه داری اين جنبش حول 

  . شور مطالبات پايه ای طبقه کارگر استمن

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(

 ٨٧شهريور  ٢۵

 

 تجمع کارگران شرکت های پيمانکاری ايران خورو
کميته ھماھنگی برای ايجاد «طبق خبر رسيده به 

ارگری  کل ک ران(تش ه تھ روز و »)منطق ، دي
روز  ھريور  ٢٨و  ٢٧(ام دود ) ٨٧ش  ٢٠٠٠ح

ران  نفر از کارگران چندين شرکت پيمانکاری اي
خودرو در پارکينگ سرويس ھای ايران خودرو 

رد ع ک ده اتجم ا. ن ارگران را ک ن ک رت ورود اي
ه  ان گرفت د از آن ر ک ه تغيي ه بھان مدتی است که ب
د وارد شرکت  ان نمی توانن اند و از ھمين رو آن

به کارگران گفته شده که کارت ھايشان را . شوند

ارت حدود  ون ک ا کن د داد و ت به آنان پس خواھن
ارگران . نفر را نيز پس داده اند ٢٠٠ ر ک اما اکث
ه اخراج استگويند اين کامی  ان می . ر مقدم آن

ف  ای مختل ش ھ ديريت بخ ر م ا تغيي د ب گوين
دی شرکت ھای پيمانکار  شرکت، ھر مدير جدي
وابسته به خود را ھمراه می آورد و عذر شرکت 

معنای اين کار، اخراج . ھای قبلی را می خواھد
لبته ا. و بيکاری کارگران شرکت ھای قبلی است

در شرکت ايران خودرو مصوبه ای وجود دارد 

ای  رکت ھ ويض ش ق آن در صورت تع ه طب ک
ی  ارگران شرکت قبل د اخراجپيمانکاری، ک  نباي

ل داده می  د تحوي شوند بلکه به شرکت ھای جدي
وند اده . ش اق افت ل اتف اکنون در عم ه ت ا آنچ ام

ای  ارگران شرکت ھ داد ک وده و تع ن ب خالف اي
ن  .ا کرده استاھش پيدکمدام پيمانکاری  علت اي

ن است  م روش ر ھ ی : ام د م ای جدي رکت ھ ش
ری  داد کمت ابق را از تع ار س ان ک د ھم خواھن
ايی جز  کارگر بيرون بکشند و اين کار ھيچ معن
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دارد ارگران ن ارگران شاغل . تشديد استثمار ک ک
اری  شرکت ھای پيمانکاری نيز د فشار ک ه باي ک

 که به سرنوشتبيشتری را تحمل کنند از بيم آن 

ارگران  ی ک ند از اخراج ی ترس وند م ار ش دچ
د ت کنن ود حماي ران خ ه . ھمزنجي ت ک ا اس اينج

ا  د پ ران خودرو باي ديمی اي کارگران رسمی و ق

پيش گذارند و از کارگران اخراجی شرکت ھای 
 ٨٧شھريور  ٢٨ .پيمانکاری حمايت کنند

 

 دستگيری گسترده معلمان
کانون صنفی « نھاد رفرميستی موسوم به 

با صدور اطالعيه ای از ھمه معلمان » معلمان
خواسته است که در راه پيمايی روز جھانی معلم 

نھاد مذکور برای اين کار از دولت . شرکت کنند
سرمايه داری ايران در خواست مجوز کرده و 
با ارسال نامه رسمی خواستار تقبل نظم و 
ترتيب و امنيت راه پيمايی توسط دولت شده 

پيشنھاد ھيئت رئيسه کانون صنفی با . است
. مخالفت دولت سرمايه رو به رو شده است

فا نکرده نھادھای سرکوب دولتی به مخالفت اکت
و در سطحی بسيار وسيع اقدام به دستگيری 

بر اساس آخرين خبرھا شما . معلمان کرده اند
زيادی از معلمان ھم اکنون در زندان به سر می 

. ما دستگيری معلمان را محکوم می کنيم. برند
ھمزمان اين نکته مھم را نيز يک بار ديگر و به 

 يادآوری می کنيم که رفرميسم ھمين مناسبت
اتحاديه ای در ايران تنھا کارش اين است که 
توده ھای وسيع کارگر و از جمله معلمان را 
دنبال نخود سياه بفرستد و از ھر نوع اعمال 

اين . قدرت طبقاتی عليه سرمايه باز دارد
رفرميسم از ھيچ شانسی برای تحقق ھيچ 
. مطالبه اصالحی کارگران ھم برخوردار نيست

ی ايران ھيچ اصالحاتی زيرا دولت سرمايه دار
را بر نمی تابد و وجود دکه ھای کسب و کار 

کانون . اصالحات را به نفع خويش نمی بيند
صنفی معلمان نيز به سان ھر نھاد سنديکايی و 

ً ظرفی برای اعمال  رفرميستی ديگر مطلقا
. قدرت کارگران معلم عليه سرمايه نيست

معلمان برای پيشبرد مبارزات خود و تحميل 
البات جاری خود بر دولت سرمايه داری جز مط

روی آوردن به توده ھای وسيع طبقه کارگر راه 
تعيين  آنان بايد و می توانند نقش. ديگری ندارند

کننده ای را در سازمانيابی سراسری شورايی 
ھمه کارگران و از جمله معلمان حول منشور 

  . مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايفا کنند

 ٨٧شھريور  ٢٧

  

 

 در پتروشيمی هرسين» فالت پارس«اعتصاب کارگران 
سرمايه دار صاحب شرکت پيمانکاری فالت 
پارس کل دستمزدھای کارگران را مصادره 
کرده و سپس با تعطيل شرکت پا به فرار نھاده 

کارگران چند روز است که در حال . است
آنان خواستار . اعتصاب به سر می برند

کارفرمايان . دپرداخت فوری حقوق خود ھستن

پتروشيمی ھرسين در استان کرمانشاه از 
کارگران خواسته اند که به اعتصاب پايان دھند 

آنان می گويند در قبال . و به سر کار بازگردند
مصادره دستمزد کارگران توسط پيمانکار ھيچ 
مسئوليتی رابه عھده نمی گيرند و حاضر به 

س کارگران فالت پار. پرداخت دستمزدھا نيستند

به اعتصاب ادامه می دھند و اعالم کرده اند که 
اول بايد دستمزدھا پرداخت شود و سپس 

  . اعتصاب پايان يابد و کارھا شروع شود

 ٨٧شھريور  ٢٧

  
  

 از زبان يک کارگر ساختمانی
من يک کارگرم، کارگر صفر و کارم اين است 

روزھا در ميدان . که آجر به دست بنا می دھم
ظر می مانم تا شايد يک نفر پيدا می ايستم و منت

من . شود و مرا برای فعلگی به ھمراه برد
صبح شروع می کنم  ٧روزمزد کار می کنم، از 

در قبال اين . بعد از ظھر ادامه می دھم ۵و تا 
ً توانفرسا  ١٠ ھزار تومان  ٧ساعت کار واقعا

من بيمارم و قادر نيستم . مزد دريافت می کنم
مين دليل يک روز در به ھ. ھر روز کار کنم

ميان به سراغ کار می روم و در نتيجه کل 
ساعت  ١٠دستمزد ماھانه ام در قبال روزی 

ھزار تومان  ١١٠کار در بھترين حالت از 
من ھيچ پولی برای دکتر و . بيشتر نمی شود

دارو ندارم و از عھده پرداخت ھزينه درمان 
خودم . در ده زندگی می کنم. خويش بر نمی آيم

مسرم و سه فرزندمان فقط يک اطاق محقر و ھ
بچه ھای من . اجاره ای در اين روستا داريم

ولی . و ميوه می خواھد دلشان گوشت و شيرينی
ھزار  ٧من استطاعت خريد گوشت کيلويی 

کيلويی خريده ام  ۵يک روغن . تومان را ندارم
ھزار  ١٠چگونه می توانم . ھزار تومان ١٠

من واقعاً زجر ! رم؟تومان ھم گوشت يا مرغ بخ

می کشم اما خيلی ھای ديگر عين وضعيت مرا 
در زنجان، در خدابنده، در قيدار، در . دارند

ھمين ده ما و در ھمه جا کارگران ھمين بدبختی 
من به اين دليل در ده زندگی می . ھا را دارند

کنم که از عھده پرداخت اجاره بھای خانه در 
يک اطاق  در آن جا برای. شھر بر نمی آيم

 ٨٠محقر بايد يک ميليون پول پيش و ھر ماه 
   .ھزار تومان کرايه پرداخت کرد

  ٨٧شھريور  ٢۶

  

 قتل يک کارگر ديگر در سيمان خرم آباد
يکی از کارگران کارخانه سيمان خرم آباد 
ھنگامی که به دستور کارفرمايان در قسمت دکل 

متری به  ٢٠کارخانه کار می کرد از ارتفاع 
اين کارگر . سقوط کرد و در دم جان دادزمين 

با کشته شدن او فقط . ابوالفضل آقائی نام داشت
يک انسان جانش را از دست نداده است بلکه 

يک خانواده چند نفری نيز به باتالق فقر و 
سيمان خرم آباد نخستين . فالکت پرتاب شده اند

بار نيست که يک انسان کارگر و افراد خانواده 
 تان سوداندوزی ھيستريک سرمايهاو را در آس

اين کارخانه ھر سال شماری . قربانی می سازد
از کارگران را در اشکال ھر چه دلخراش تر 

در . در ھنگام کار تسليم جوخه مرگ می نمايد
سال گذشته کارگری که در بخش پخت سيمان 
مشغول کار بود به داخل کوره ای سقوط کرد که 

درجه سانتی  ٢۴٠٠تا  ٢٢٠٠حرارت آن ميان 
اين کارگر در يک چشم به ھم زدن به . گراد بود

مکرر در  نوع اين حوادث. طور کامل ذوب شد
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اين کارخانه روی می دھد و سرمايه داران 
صاحب شرکت وقوع ھمه آن ھا را امری بسيار 

طبيعی و بی نياز از ھر نوع چاره انديشی يا 
 ٨٧شھريور  ٢۶ .حتی فکر کردن می دانند

  

 جهان فوالد غرب تعطيل و کارگرانش بيکار شدند کارخانه
ماه است  ٣کارگران کارخانه جھان فوالد غرب 

ماه  ۴اين کارخانه ھمين . که حقوق نگرفته اند
پيش در جريان يک مراسم پرجنجال تبليغاتی 
توسط يکی از وزرای دولت احمدی نژاد افتتاح 

دقيق تر بگوييم، کارگران اين واحد صنعتی . شد
مان تأسيس تا حاال بدون ھيچ دستمزدی از ز

کارگر استثمار  ١٠٠در اين جا . کارکرده اند
می شوند و مواد اوليه مورد نياز کارخانه از 

دولت برزيل سوگلی . برزيل وارد می شود
رفرميسم منحط سنديکاليستی و منتخب اتحاديه 
ھای کارگری بزرگ اين کشور است و با دولت 

با . ط بسيار خوبی داردسرمايه داری ايران رواب
وجود اين، صاحبان کارخانه علت تأخير در 
پرداخت دستمزدھا را مشکالت واردات مواد 

کارگر مورد  ١٠٠!! اوليه اعالم کرده اند
استثمار سرمايه در طول اين مدت به تعويق 

اما . طوالنی مدت حقوق خود اعتراض کرده اند
ن اينک اعتراضات آن ھا با تصميم سرمايه دارا

مبنی بر تعطيل کامل شرکت و اخراج ھمه 
  . کارگران مواجه گرديده است

  ٨٧شھريور  ٢۶

  

  

 سومين روز اجتماع اعتراضی کارگران پرريس
کارگران پرريس برای سومين روز متوالی در 

آنان عليه . مقابل اداره کار سنندج اجتماع کردند
زورگويی و خودسری صاحبان سرمايه و 

اری از پرداخت سماجت آن ھا در خودد
دستمزدھا فرياد اعتراض سردادند و خواستار 
پرداخت فوری سه ماه حقوق معوقه خويش 

 ٩اجتماع اعتراضی کارگران از ساعت . شدند
صبح شروع شد و تا يک و نيم بعد از ظھر 

کارگران پالکاردھايی را به خود . ادامه يافت

حمل می کردند که مطالباتشان بر آن نوشته شده 
ر اين روز بسياری از کارگران و افراد د. بود

خانواده ھای کارگری سنندج با مشاھده تجمع 
کارگران و شنيدن فرياد اعتراض آنان خود را 
به صفوف ھمزنجيران خود رساندند و حمايت 
. خويش را از مبارزات آنان اعالم کردند

سرمايه داران با ھمدستی عمال دولتی سرمايه 
ديگر شروع به دادن در اداره کار و نھادھای 

آن ھا اعالم کرده اند که . وعده و وعيد کرده اند

دستمزدھا تا پايان ماه شھريور پرداخت خواھد 
گرديد و بر ھمين اساس از کارگران خواسته اند 
. به اعتصاب پايان داده و به سر کار بازگردند

اما کارگران تأکيد کرده اند که اعتصاب و 
ال مبارزه را تا تجمعات اعتراضی و ساير اشک

  . دستيابی به ھمه مطالبات خود ادامه خواھند داد

 ٨٧شھريور  ٢۶

 
 

 بالتکليفی کارگران چينی رويال
ماه  ٣کارگران چينی رويال در استان سمنان 
آنان . است که ھيچ دستمزدی دريافت نکرده اند

. نگرفته اند را ھم ٨۶حتی عيدی و پاداش سال 
ا دست به اعتراض ماه بارھ ٣کارگران در اين 

و کل چرخ  برای مدتی اعتصاب کرده. زده اند
آنان به ھمه نھادھای . توليد را متوقف ساخته اند

دولتی سرمايه شکايت برده و فرياد اعتراض 
سرمايه . خود را به گوش اين نھادھا رسانده اند

دار صاحب کارخانه خواستار ادامه کار 

عيين کارگران اما بدون ھيچ حقوق تا زمان ت
رئيس اداره کار سمنان ! تکليف کارخانه است

مشکل پرداخت اعتبارات را علت تأخير در 
ھر کدام از ! پرداخت دستمزدھا می داند

مسئوالن نھادھای ديگر دولت سرمايه نيز حرف 
محتوای مشترک حرف تمامی . ديگری می زنند

اين سرمايه داران و عمال دولتی آن ھا اين است 
بدون گرفتن دستمزدھای معوقه  که کارگران بايد

خود با تحمل گرسنگی فرزندان و بدون داشتن 

ھيچ نوع تضمينی برای اشتغال فردا در بيابان 
اين تنھا توصيه ھمه . بالتکليفی سرگردان بمانند

اينان به کارگران است، زيرا در اين صورت 
کارگر کارخانه از سر  ٢٠٠کل خطر مبارزه 

   .رفع می شود سرمايه

 ٨٧شھريور  ٢۵

  

 دومين روز تجمع اعتراضی کارگران پرريس  
کارگران پرريس امروز بازھم در مقابل اداره 

اعتصاب کارگران . کار سنندج اجتماع کردند
اما تا  روز دوازدھم خود را پشت سر نھاده

کنون از پرداخت حقوق ھای معوقه سه ماھه 
مسئوالن اداره کار در . ھيچ خبری نشده است

ا سرمايه داران سخت در تالشند تا تبانی ب
. کارگران را به شکستن اعتصاب متقاعد کنند

سالح آنان در اين تالش وعده و وعيد از يک 
سو و لشکرکشی نيروی سرکوب سرمايه از 

پليس و نيروھای امنيتی . سوی ديگر است
سرمايه ھيچ دقيقه ای اجتماع کارگران را رھا 

را سخت آن ھا توده ھای کارگر . نمی کنند
درمحاصره گرفته اند و ھمدوش با سرمايه 
داران و مسئوالن اداره کار برای متفرق کردن 
کارگران و پايان دادن به اعتصاب آنان تقال می 

جز پليس و نيروھای امنيتی شمار زيادی . کنند
از نيروھای موسوم به لباس شخصی نيز 

آن ھا در طول روز . درمحل حضور دارند

. ارگران حمله کرده اندبارھا به صفوف ک
پالکاردھا را از دست کارگران گرفته و پاره 

اما کارگران درمقابل اين تھاجمات . کرده اند
آنان مصممانه اعالم کرده اند . مقاومت نموده اند

که تا دستيابی به ھمه مطالبات خود به مبارزه 
  .ادامه خواھند داد

 ٨٧شھريور  ٢۵
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 پای صحبت کارگر کارخانه اکباتان
شمار زيادی از . يک مشکل ما بيمه است - « 

کارگران بازنشسته شده اند اما حقوق 
زيرا حق بيمه آن . بازنشستگی دريافت نمی کنند

. ھا از سوی سرمايه داران پرداخت نشده است
 و به در اين زمينه بارھا دست به اعتراض زده

اما به ھيچ . نھادھا ی مختلف شکايت نموده ايم
سال  ٢تعدادی از کارگران . يده ايمنتيجه ای نرس

است که بازنشسته اند اما مجبورند برای امرار 
معاش خود کار کنند و در سن پيری با تمامی 
فرسودگی و کھولتشان چاره ای جز کار در 

  .شرايط سخت ندارند

. من کار می کنم. نفره ھستيم ۵ما يک خانواده  - 
ھا  با ھمه اين. پسرم ھم شبانه روز کار می کند

. اصالً جوابگوی مشکالت معيشتی خود نيستيم
ھزار تومان دستمزد چگونه می توان  ٢۵٠با 

نفر در نھايت قناعت ھم  ۵زندگی کرد؟ صبحانه 
فکر . تومان کمتر نمی شود ١۴٠٠که باشد از 

 .نفر چه قدر خواھد شد ۵کنيد ھزينه ناھار اين 
فکر کنيد که ما چگونه می توانيم با اين 

  .ی ناچيز زندگی کنيمدستمزدھا

احمدی نژاد به ما قول داد که عدل و عدالت  - 
او !! من می پرسم کو عدالت؟!! برقرار کند

تومان، گوشت  ٣٠٠٠مرغ را کرد کيلويی 
تا کی بايد ما اين . تومان ٨۵٠٠قرمز را کرد 

   شعارھای الکی توخالی را بشنويم؟

ما اينجا کسانی را می بينيم که در سطل آشغال  - 
ً آدم . دنبال يک تکه نان خالی می گردند واقعا

  . آتش می گيرد

ھمکاری . بگذاريد يک نمونه ديگر بگويم - 
ھمان روز ازدواج او را . داشتم که ازدواج کرد

ھر چه التماس کرد . از کارخانه اخراج کردند
او جوان . کسی به حرف وی وقعی نگذاشت

اين جوانان با چه اميدی در اين جامعه . بود
  ندگی کنند؟ ز

نمی دانم احمدی نژاد در پی انرژی ھسته ای  - 
چی دارد وارد کشور می کند که ھمه کارخانه 
ھا تعطيل شده اند و ھمه کارگران اخراج گرديده 

چگونه می خواھيم زندگی . ھمه بيکارند. اند
  » ! کنيم؟

« دوست کارگر ما به درستی می پرسد که  
؟ »ا باور کنيمتاکی بايد اين وعده ھای توخالی ر

پاسخ ما اين است که ھر نوع توھم به اين وعده 
ھا نه امروز که ھميشه و در تمامی دوره ھای 

. تاريخ نادرست و مخرب و زيانبار بوده است
يک دليل مھم سقوط ما به وضعيت فعلی، اين 
که بايد در سطل آشغال دنبال تکه ای نان 

ما بگرديم، اين که ھر لحظه خواستند می توانند 
را اخراج کنند، اين که زنان طبقه مان برای 
لقمه نان فرزندانشان مجبور به تن فروشی 
شوند، اين که صدھا ھزار از کودکان خردسال 
طبقه مان در کنار خيابان ھا يا در سياھچال ھای 

آری ... تاريک توليد سود سرمايه نابود شوند و 
يک دليل مھم افتادن ما به اين سطح از سيه 

ھمين است که اين وعده ھای دروغ را روزی 
خيلی ھا ھم در لباس دوستی ما . باور کرده ايم

تالش کردند تا توده ھای طبقه ما را به قبول اين 
اين ھا واقعياتی . وعده ھای دروغ متقاعد کنند

است که بايد آن ھا را موشکافی کنيم و از آن ھا 
درس بياموزيم و معنای درس آموزی درست از 

عيت ھای تلخ اين است که راه بيفتيم و اين واق
ھر کدام به سھم خود برای سازمانيابی متحد 
سراسری و شورايی عليه سرمايه داری يعنی 

  . عليه عامل تمام بدبختی ھايمان تالش کنيم

  ٨٧شھريور  ٢۵

  

 توطئه های سرمايه عليه کارگران صندوق نسوز کاوه
به دنبال اعتراضات وسيع و اعتصابات اخير 
کارگران صندوق نسوز کاوه، سرمايه داران 
صاحب اين کارخانه تصميم گرفته اند که 
ضدکارگری ترين توطئه ھا را عليه وضعيت 
معيشتی و شرايط کار کارگران به اجرا 

ماه است که ھيچ ريالی دستمزد  ۴آنان . بگذارند
به کارگران پرداخت نکرده اند و در حال 

وق معوقه حاضر ھم ھيچ سخنی از پرداخت حق
سرمايه داران با عوام فريبی . آنان نمی گويند

تمام بحث پرداخت آکوردھای تعويق افتاده را 
پيش کشيده اند و با ھزاران ترفند و دستکاری به 

ماه آکورد يک ماه را سرھم بندی کرده  ٣جای 
و تحويل کارگران داده اند، چيزی که موج 

اما . اعتراض کارگران را برانگيخته است
رفرمايان ھيچ وقعی به اين اعتراضات کا

تا اينجا فقط پيشدرآمد توطئه ھا . نگذاشته اند
ببينيم که تصميمات و برنامه ريزی ھای . است

ديگر صاحبان سرمايه چيست و آنان برای 

تشديد کشنده استثمار کارگران چه آش ھای تازه 
طرح اعالم شده  ٢در اين مورد به . ای پخته اند

   .کنيمشاره می آنان ا

تمام کارگرانی که دچار نوعی مشکالت . ١
جسمی يا در سنين باال باشند يکراست اخراج 

اقدامی که حد بااليی از درنده خويی !! می شوند
از ديد اين . سرمايه داران را نشان می دھد

درندگان جنگل سرمايه ھر کارگری که از لحاظ 
توليد سود نمی تواند به قله ھای انتظارات آنان 

ً بميردص صاحبان صندوق . عود کند بايد حتما
نسوز کاوه تصميم گرفته اند که اين طرح را به 
اجرا بگذارند و تمام کارگران سالخورده يا دچار 

  . نوعی مشکل جسمی را اخراج کنند

% ٣۵سرعت و فشار کار بايد حداقل . ٢
به اين معنی که زمان توليد ھر . افزايش يابد

. کاھش پيدا کند %٣۵صندوق توسط کارگران 
بيشتر % ٣۵اين بدان معنی است که ھر کارگر 

از حاال ارزش اضافی برای سرمايه داران توليد 

سرمايه ھای آنان را بيشتر از % ٣۵کند و 
  . امروز افزايش دھد

صاحبان کارخانه با بيشرمی تمام اعالم کرده اند 
که با اجرای دو طرح باال بايد شمار کارگران 

و ميزان توليد کارخانه و سود  را بسيار کمتر
حاصل از استثمار کارگران را بسيار بيشتر 

يک نکته مھم در اين مورد آن است که . کنند
ً ھمه  سرمايه داران اين واحد صنعتی و طبعا
ھمتايان طبقاتی آن ھا برای مدت ھای طوالنی 
دشوارترين و کشنده ترين شرايط را بر توده 

يان تحميل اين کارگر تحميل می کنند و در جر
وضعيت دست به ھزاران ترفند می زنند تا 
سرانجام کارگران در موقعيتی قرار گيرند که به 

  .آنان تن دھند ھمه شرايط

  ٨٧شھريور  ٢۵
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 مزد و سرگردانی کارگران گونی بافی اروميهتعويق دست
کارخانه گونی بافی اروميه مدت ھاست که 

يزان م. دستمزد کارگران را نپرداخته است 
ميليارد  ٢دستمزد معوقه کارگران از حدود 

تومان بيشترشده است و آنان زير فشار گرسنگی 
و بدھکاری با مشکل مرگ و مير فرزندان خود 

کارخانه ماه ھای زيادی است . رو به رو ھستند
که تعطيل است اما سرمايه دار مالک آن از 
اعالم تعطيل کارخانه به اداره کار خودداری 

او در تبانی با مسئوالن اداره کار به . می کند
زيرا از اين طريق قيد و بند  اين کار دست زده

پرداخت حق بيمه و معرفی کارگران به سازمان 
تأمين اجتماعی را به طورکامل از سر خود رفع 

کارگران ھيچ نوع بيمه بيکاری . کرده است
دريافت نمی کنند و الجرم ھيچ ممری برای 

کارفرمايان و مقامات  .معيشت خود ندارند
دولتی سرمايه وضعيت بد مالی را عامل عدم 

آنان مرتب وعده . پرداخت دستمزدھا می دانند
می دھند که با پرداخت وام به شرکت مشکل را 

چندين ماه است که اين حرف !! حل خواھند کرد
ھا را بر زبان می رانند اما حاصل آن جز فريب 

  . تکارگران ھيچ چيز ديگری نبوده اس

 ٨٧شھريور  ٢۵

  
  

 »تارا سبالن«تعويق سه ماه دستمزد کارگران 
شرکت تارا سبالن توليد کننده لبنيات است و 

تارا . کارگر را استثمار می کند ١٠٠بيش از 
سبالن نه فقط با ھيچ مشکل مالی مواجه نيست 
که از پررونق ترين بازارھای فروش برای 

ھيچ نوع با . توليدات خود نيز برخوردار است
ھيچ . کمبود مواد اوليه ھم مواجه نبوده و نيست
از . گونه آسيبی از تحريم اقتصادی نديده است

وجود ماشين آالت کھنه و فرسوده ھم رنج نمی 
اين شرکت در تشديد استثمار کارگران ھم . کشد

از ھيچ برنامه ريزی دريغ نکرده است و در 

يک کالم در اين جا مثل ھمه جھان سرمايه 
ری ھمه چيز بر وفق مراد سرمايه و مطابق دا

با منويات ارزش افزايی و سودجويی دلخواه 
با ھمه اين ھا، مالکان . صاحبان سرمايه است

ماه پيش تا کنون ھيچ ريالی  ٣شرکت از 
دستمزد به ھيچ کارگری پرداخت نکرده اند و 
ھمه چيز نشان می دھد که در ماه ھای آينده ھم 

. ارگران را ندارندقصد پرداخت دستمزد ک
کارگران بارھا عليه اين ستم کارفرما دست به 

آنان از گرسنگی فرزندانشان، . اعتراض زده اند

از بدھکاری ھای انبوه خود به مغازه داران 
شھر و از اين که ديگر ھيچ مغازه داری به آن 

شکايت و . ھا نسيه نمی دھد به جان آمده اند
داشته است و فرياد کارگران اما ھيچ تأثيری ن

صاحبان شرکت ھمچنان به مصادره دستمزدھا 
  . ادامه می دھند
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 »سبالن پارچه«ماهه دستمزد کارگران  ۶تعويق 
کارخانه سبالن پارچه در استان اردبيل قرار 

. کارگر را استثمار می کند ١۶٠٠دارد و 
سرمايه داران صاحب اين کارخانه از شش ماه 

ندای ھم پيمانان سرمايه دار خود پيش تا حاال به 
و کارگران شرکت  در سراسر ايران لبيک گفته

را از بردگان مزدی به بردگان بدون مزد تغيير 
ماه حتی يک لایر  ۶آنان در طول اين . اند داده

. ھم دستمزد به ھيچ کارگری پرداخت نکرده اند
سرمايه داران از اين نيز پا فراتر نھاده و عيدی 

کارگران را ھم مصادره  ١٣٨۶سال و پاداش 
يک معمای پيچيده در اين شرکت اين . کرده اند

کارگر به روال سابق حتی  ١۶٠٠است که ھمه 
با شدت و سرعت بيشتر کار می کنند، به اندازه 
گذشته و شايد ھم بيشتر توليد می نمايند، ھر چه 

توليد می کنند ھم به تمام و کمال به فروش می 
ه، ھيچ مزدی به کارگران با اين ھم. رسد

پاسخ درست معما ظاھراً اين . پرداخت نمی شود
است که سرمايه داران به اضافه ارزشی 

آنان . بسياربيشتر از سال ھای قبل احتياج دارند
برای استمرار بقای سرمايه ھای خود بايد به 
سرمايه گذاری ھای انبوه تر و توسعه ھر چه 

ر به نوبه خود اين کا. بيشتر انباشت دست بزنند
پول می خواھد و دستمزد کارگران در دسترس 
ترين و آماده ترين وجوھی است که مصادره آن 

حتی از وام ھای . متضمن ھيچ دردسری نيست
سنگين بانکی ھم بسيار ساده تر به دست می آيد 
. و به پرداخت ھيچ بھره ای ھم نياز ندارد
 ۶سرمايه داران به ھمين دليل ترجيح می دھند 

. ماه ھيچ ريالی به کارگران حقوق ندھند ۶ماه 
ماه  ۶کارگر سبالن پارچه در طول اين  ١۶٠٠

. به ورطه فقروفالکت سقوط کرده اند
تا امکان داشته است . فرزندانشان گرسنه اند

قرض کرده اند و ھيچ مغازه داری ديگر حاضر 
خطر مرگ و مير . نيست به آنان قرض دھد
نواده ھايشان را تھديد ناشی از گرسنگی افراد خا

آنان چندين بار دست به اعتراض زده . می کند
يک بارھم پای پياده راه افتادند تا خود را به . اند

اما عمال حراست سرمايه به . استانداری برسانند
محض اطالع از تصميم و حرکت کارگران 

  . مقابله کردند و راه را بر آن ھا بستند
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در مقابل » غرب بافت«و» پرريس«ارگران اجتماع مشترک ک
 اداره کار سنندج

کارگران کارخانه ھای پرريس و غرب بافت در 
شھريور به طور متحد و  ٢۴صبح روز 

ھماھنگ در مقابل اداره کار سنندج اجتماع 
روز است که در  ١١کارگران پرريس . کردند

اعتصاب به سر می برند و اجتماع اعتراضی 
ی ازادامه اين اعتصاب طوالنی اخير آنان حلقه ا

کارگران خواستار تضمين اشتغال خويش . است

. و پرداخت فوری ھمه دستمزدھای معوقه ھستند
آنان پالکاردھايی با خود حمل می کردند که بر 

زندگی انسانی حق « : روی آن ھا نوشته بود
داشتن تشکل حق مسلم « ، »مسلم ماست

ار کارگران پرريس ھمچنين خواست. »ماست
الغای مرخصی ھای اجباری خود و دريافت 
. دستمزد اين روزھا به صورت کامل ھستند

سرمايه داران از صدور اين مرخصی ھا و 
تحميل آن بر کارگران به عنوان ترفند خريد 
فرصت برای بيکارسازی شماری از آن ھا سود 

در صفوف کارگران غرب بافت . می جويند
ان نيز شمار زيادی از کودکان خردسال آن

: اين کودکان فرياد می زدند که. حضور داشتند
« ، »پدران ما حقوق خودشان را می خواھند« 
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ما به مدرسه می رويم و پول نداريم که کتاب و 
ما « ، »دفتر و قلم و وسائل آموزشی بخريم

خواھان بازگشت به کار ھمه پدرانمان می 
کودکان اين شعارھا را بر روی . »باشيم

. نيز نوشته و دردست داشتندپالکاردھايی 
اجتماع مشترک کارگران دو کارخانه مدتی 

پليس و نيروی سرکوب سرمايه به . ادامه يافت
محض اطالع از تجمع کارگران به صورت 
وسيع در محل حاضر شدند و صفوف اجتماع 

نيروھای . کنندگان را درمحاصره گرفتند
سرکوبگر به اشکال گوناگون تالش می کردند 

کارگران ھمه . ران را متفرق سازندکه کارگ

فرياد می زدند که تا دستيابی به تمامی خواسته 
  . ھای خود به مبارزه ادامه خواھند داد

  ٨٧شھريور  ٢۴

  

 خطر اخراج وسيع کارگران شهرداری تهران
شھرداری تھران آخرين حوزه ھای باقی مانده 
استخدام نيروی کار را به مقاطعه کاران و 

انکاری واگذار کرده و شرکت شرکت ھای پيم
ھای اخير در تدارک اجرای وسيع ترين 

بر اساس ھمه اطالعات . بيکارسازی ھا ھستند
حاصله جمعيت کثيری از کارگران حتی آنان که 
از پيشينه کار طوالنی برخوردارند برای ھميشه 

آدم فروشان . از شھرداری اخراج می شوند
بھترين  کارگر را در ۵٠مقاطعه کار تمامی کار 

تن از ھمزنجيران آن ھا بار  ١٠حالت بر دوش 
 ۴٠کارگر  ۵٠اين شرکت ھا از ھر . می کنند

نفر آن ھا را يکراست راھی برھوت گرسنگی و 

نفر  ١٠مرگ ناشی از فقر و ذلت می سازند و 
ديگر را زير فشار فرساينده و کشنده کار از 

خطر بيکارسازی در . زندگی ساقط می کنند
رکمين ھمه کارگران نشسته و حال حاضر د

کابوس گرسنگی را در پيش روی تمامی آنان 
فرياد اعتراض کارگران از ھمه . قرار داده است

جا بلند است و سرمايه داران مسئول شھرداری 
تھران اعالم کرده اند که مطابق معمول به فرياد 

در اين . ھيچ کارگری وقعی نخواھند گذاشت
رسانه ھای ميان، شماری از خبرنگاران 

سرمايه وقيحانه تراکم نيروی کار در اين 
! سازمان را دليل اين اخراج ھا عنوان کرده اند

اين خبرنگاران، از اين ھم بيشرمانه تر، 
استخدام کارگران افغان را باعث اجبار 

رسانه . شھرداری به اخراج کارگران می دانند
ھای سرمايه به ھمه اين ترفندھا روی می کنند 

وی جنايت آدم فروشان سرمايه دار تا بر ر
پيمانکار و شرکای دولتمرد آن ھا در شھرداری 
تھران و نھادھای ديگر دولتی سرمايه پرده 

  . بيندازند
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 کارگران صندوق نسوز کاوه در دام سيستم قضائی سرمايه
کارگر صندوق نسوز کاوه دو  ۴٠٠بيش از 

ر می سال است که در حالت بالتکليفی به س
سرمايه دار صاحب کارخانه با ھدف . برند

سرمايه گذاری ھای جديد در حوزه ھای 
پرسودتر ھمه اين کارگران را بيکار ساخته و 
. ماه ھا دستمزد آنان را مصادره کرده است

کارگران از ھمان آغاز با رجوع به نھادھای 
قضائی و اداری سرمايه خواستار مطالبات خود 

اما تا کنون به ھيچ . اند و بازگشت به کار شده
يکی از کارگران در باره . نتيجه ای نرسيده اند

در طول اين « : آنچه بر سر آنان رفته می گويد
مدت دستگاه ھای قضائی به صورت بسيار 

کارگر و کل  ۴٠٠ھمه ما  بيشرمانه ای
سرنوشت کودکان و افراد خانواده مان را به 

نند که قضات مثل روز می دا. بازی گرفته اند
سرمايه داران صاحب شرکت کليه اموال 
کارخانه را به فروش رسانده اند و به جای 
پرداخت دستمزدھا و مطالبات معوقه ما 
يکراست صرف سرمايه گذاری در جاھای 

آن ھا با يقين قاطع به وقوع اين . ديگر کرده اند
و ارتکاب اين جنايت توسط سرمايه دار  حادثه

از او دفاع می کنند و اين  بازھم با بيشرمی تمام
عمل وی را که موجب گرسنگی مرگبار صدھا 
نفر از افراد خانواده ھای ما شده است عين حق 

دو سال ما را از اين . و قانون قلمداد می کنند
دادگاه به آن دادگاه سر دوانده اند و اکنون 
صريح و بی پرده اعالم می کنند که بايد از 

د به نفع سرمايه دستمزدھای پرداخت نشده خو

» اندوزی بيشتر سرمايه داران چشم بپوشيم
  ) نقل به مضمون( 

سرمايه داران صاحب صندوق نسوز کاوه و 
دستگاه قضائی سرمايه با کارگران چنين کرده 

در سوی ديگر ماجرا، کارگران نيز دو سال . اند
تمام به جای سازمان دادن مبارزات خود و به 

اعمال قدرت عليه جای تدارک راه ھای واقعی 
صاحبان سرمايه وقت خود را در راھروھای 
گمراه کننده ديوان ساالری اداری و قضائی 

سرمايه داران و عمال . سرمايه ھدرداده اند
دولتی آن ھا آنچه کرده اند مقتضای طبيعت 
سرمايه و راه و رسم ھمه سرمايه داران و 

اما آنچه . نھادھای دولتی سرمايه داری است
کرده اند بی گمان راه واقعی مبارزه  کارگران

طبقاتی آن ھا عليه سرمايه و برای تحميل 
توسل  .مطالباتشان بر سرمايه داران نبوده است

کارگران به عريضه نويسی و رجوع به دادگاه 
و محاکم حقوقی اگر چه نشان توھم به دولت 
سرمايه است اما بسيار بيشتر و اساسی تر از آن 

قدرت پيکار طبقاتی شان بر غفلت آنان از 
کارگر را  ۴٠٠سرمايه دار . گواھی می دھد

و در برابر چشمان اين کارگران  اخراج کرده
ھمه اموال شرکت را به فروش رسانده است يا، 
به بيان واقعی تر، سرمايه ھای خود را به جای 

کارگر صندوق  ۴٠٠. ديگری منتقل کرده است
خانه، نسوز به جای اعمال قدرت و تصرف کار

به جای جلوگيری از فروش اموال و انتقال 

سرمايه ھای شرکت، به جای اين که کارخانه را 
سنگر مبارزه خود عليه سرمايه سازند، به جای 
اين که از ھمه ھمزنجيران خويش برای پيشبرد 
پيکار خود کمک بگيرند، آری به جای ھمه اين 
کارھا دست به دامن حاکمان دولتی سرمايه شده 

و به قول معروف شکايت دزد را پيش رئيس اند 
توھم به دولت سرمايه گواه . دزدان برده اند

ناآگاھی کارگر است اما ھمه شواھد حاکی است 
که معضل توده ھای کارگر جامعه ما بسيارکمتر 
توھم و بسياربيشتر فقدان درک قدرت پيکار 
خويش و ناآشنايی با راه و رسم واقعی اعمال 

ار نھادھای دولتی سرمايه اين ک. اين قدرت است
است که خطر مبارزات ما را از سرسرمايه 

برای اين کار، گاه سرکوب می . داران رفع کنند
کنند و گاه بيراھه تباه کننده ديوان ساالری 

اساس کار . قضائی را پيش رويمان باز می کنند
معنای . آن ھا خالصی از شر مبارزات ماست

ت که جنبش ما و کار آنان بسيار شفاف اين اس
قدرت مبارزه طبقاتی مان تنھا سالحی است که 
آنان از آن وحشت دارند و ھر ميزان شليک آن 

آن . را تھديدی برای حيات خويش تلقی می کنند
ھا مخاطرات عظيم به کارگيری اين سالح 
توسط ما را بسيارخوب می دانند و از ھر ميزان 
به کارگيری مؤثرتر و سازمان يافته تر و 

اين واقعيتی . آگاھانه تر آن به شدت ھراس دارند
است که بايد توسط ھمه توده ھای طبقه ما درک 

اميد بستن ما به نھادھای دولتی سرمايه . شود
برای حل و فصل معضالت کار و اشتغال و 
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مطالباتمان يک معنی بيشتر ندارد و آن ناديده 
اين ھمان . گرفتن قدرت پيکار طبقاتی مان است

گباری است که سرمايه داران برای ما دام مر
 ٨٧شھريور  ٢٣ .پھن کرده اند

  

 در فرانسه» رنو« زمزمه اعتصاب کارگران 
تراست عظيم خورو سازی رنو در ادامه 
بيکارسازی ھای گسترده خود تصميم گرفته 

. کارگر ديگر را بيکار سازد ۴٠٠٠است 
سرمايه داران رنو اعالم کرده اند که بيش از 

گر را نيز در خارج از فرانسه و در کار ٢٠٠٠
قلمرو استثمار نيروی کار در ساير جوامع 

بر اساس اظھارات . اخراج خواھند کرد
صاحبان شرکت، بيکارسازی ھا ھمچنان با 
شتاب تمام ادامه خواھد يافت و تا آوريل سال 

ماه ديگر شمار کارگران  ۶يعنی حدود  ٢٠٠٩
اھد ھزار را پشت سر خو ١٠اخراج شده مرز 

کارگران رنو با شنيدن اين خبر خواستار . نھاد
. شروع اعتصاب و توقف چرخ توليد شده اند

اتحاديه ھای کارگری بر اساس سنت ديرينه 
خود در تالش مھار گام به گام موج مبارزات 
کارگران و رفع خطر پيکار توده ھای کارگر از 

رسم آن ھا اين است که در . سر سرمايه ھستند
ه صورت صوری و دروغين با شروع کار ب

اتحاديه . اعتراضات کارگران ھمراه می شوند

ھا بسيار آگاھانه و حساب شده اين کار را انجام 
مبارزات  آن ھا با اين کار کنترل. می دھند

کارگران را به دست می گيرند و ھر نوع جنب 
و جوش ضدسرمايه داری توده ھای کارگر را 

سليم و غلتيدن سازش، ت. در نطفه خفه می کنند
به منجالب رفرميسم منحط اتحاديه ای را به 
عنوان تنھا راه حل پيشبرد اعتراضات بر 

اتحاديه ھا برای . کارگران تحميل می کنند
رسيدن به اين ھدف در نخستين گام ھمصدا با 

بخش نخست . کارگران وارد ميدان می شوند
نقش خويش را با زيرکی و ترفندبازی سرمايه 

. سيار حساب شده ای بازی می کنندپسندانه ب
وقتی در اين کار موفق شدند، ھنگامی که شعله 
ھای رو به گسترش اعتراض و قھر ضدسرمايه 
داری کارگران را به کنترل خود در آوردند، 
آنگاه تمامی شرط و شروط باب طبع سرمايه را 
يکی پس از ديگری بر روند جاری مجادالت 

ديکته می کنند و  ميان کارگران و سرمايه داران
سرانجام کل مبارزات توده ھای کارگر را به 

اتحاديه ھا . نفع سرمايه به شکست می کشانند
ھمواره چنين کرده و چنين می کنند و اساساً 
. فلسفه وجودی آن ھا چيزی جز اين نيست

چندين ھزار کارگر رنو اينک آماده مبارزه، 
آن ھا از . اعتصاب و تعطيل چرخه توليدند

حاديه باز تا امروز بارھا فريب رفرميسم اتدير
اين که اين بار چه خواھند . ای را خورده اند

اما . کرد پرسشی است که پيش روی آنان است
می زند که اتکا به  ھمه چيز با صدای بلند فرياد

قدرت پيکار طبقاتی خود، پاره کردن بندھای 
رفرميسم اتحاديه ای، سازمانيابی شورايی 
جنبش خويش، روی کردن به سوی توده ھای 

ود در فرانسه و در سراسر جھان و ھمزنجير خ
تالش برای برپايی يک جنبش عظيم سراسری 

تنھا راھی است که  شورايی ضد سرمايه داری
پيروزی بر نظام نکبت بار  می تواند آنان را به

  . سرمايه داری اميدوار سازد

 ٢٠٠٨سپتامبر 

  

 اجتماع اعتراضی کارگران بازنشسته شهرداری
زمان بازنشستگی به نھاد دولتی موسوم به سا

پيروی از روند پرشتاب تھاجمات سرمايه عليه 
آخرين ته مانده ھای معيشتی توده ھای کارگر، 
در يک اقدام ضربتی ھر نوع مستمری 
بازنشستگی کارگران شھرداری تھران را قطع 

چنين به نظر می رسد که از نظر . کرده است
مسئوالن اين نھاد ادامه حيات کارگران 

با مصالح و ملزومات ارزش افزايی بازنشسته 
سرمايه جوردرنمی آيد و به ھمين دليل بايد 

پروانه زنده بودن آن ھا ھرچه زودتر باطل 
کارگران بازنشسته شھرداری با شنيدن . شود

اين خبر دست به اجتماع زده و خواستار دريافت 
فرياد اعتراض اين . مستمری ھای خود شده اند
به شمار آنان در حال  کارگران به ويژه با توجه

حاضر بسيار ضعيف تر از آن است که بتواند 
بر اندام سرمايه و قدرت دولتی سرمايه داران 
رعشه اندازد و آنان را به انصراف از اقدام 

به ھمين دليل  .جنايتکارانه خود مجبور سازد

وظيفه تمامی توده ھای کارگر در سراسر ايران 
توم و جھان و مقدم بر ھمه وظيفه مح

ھمزنجيران شاغل آن ھا در ھمه شھرداری 
ھاست که به ياری اين کارگران بشتابند، از 
مبارزات آن ھا حمايت کنند و برای تحميل 
خواسته ايشان بر دولت سرمايه داری از ھيچ 

  . تالشی دريغ نورزند

 ٨٧شھريور  ٢٣

  

 پای صحبت يکی از کارگران آجرپزی اميد
حكوم به فنا كارگران آچرپزی در ورامين م« 

برادرم . واقعا كارگران تحت فشار ھستند. ھستند
 ٣٠٠بيمه بازنشستگی  .بازنشسته شده است

آخر كجای دنيا و كدام كارگر ! تومان است 
چند . تومان زندگی را بچرخاند ٣٠٠ميتواند با 

روز پيش رفتم دكتر و دفتر چه داروھايم را 
 .خندد گذاشتم روی ميز دكتر كه ديدم دارد می

 گفتم ببخشيد چيز خنده داری نوشته كه شما می
ديگر با دفتر را گفت نه ولی اين داروھا  ؟خنديد

گفتم مگر تقويت كننده . شود گرفت چه نمی
توانيد با دفترچه  نه ولی ديگر نمی است؟ گفت ؟

گفتم  .بكنم يتانمن ھم نميتوانم كاری برا .بگيريد

خوب اگر كسی سرطان داشته باشد چی ؟ دكتر 
توانم كاری بكنم  ھم حرفی نداشت و گفت نمی

من ھم چاره ای بجز اين كه بدون دارو برگردم 
است كه در مملكت  عدالتیاين چه بی . نداشتم 

ما وجود دارد متاسفانه دولتی ھم نيست كه 
كاری انجام بدھد و دولت ھم درگير مسايل 
خودش است و كاری به مردم ندارد بيچاره 

دوست کارگر  ».افتاده اند ھا مردم كه گير اين
ما در کوره آجرپزی اميد در تشريح وضع رقت 
بار خويش، که در واقع حديث زندگی دردناک و 
ذلت بار ھمه کارگران ھمزنجير اوست، می 

دولتی ھم نيست که کاری انجام دھد و « : گويد 

دولت ھم درگير مسائل خويش است و کاری به 
گر بيشتر اگر اين دوست کار. »مردم ندارد

دولت واقعاً . تعمق کند درمی يابد که چنين نيست
دولت . وجود دارد و خيلی خوب ھم وجود دارد

. قرار نيست کاری به نفع کارگران انجام دھد
دولت قرار نيست چيزی جز نھاد قدرت سرمايه 

دولت اين . داران و کل طبقه سرمايه دار باشد
نقش را به طور بسيار جدی و کارساز اعمال 
می کند و نمونه بارز آن ھمين وضعيت معيشتی 
و اجتماعی ھولناکی است که ما کارگران تحمل 

اين وضعيت ناشی از موجوديت . می کنيم
سرمايه داری و استثمار وحشيانه نيروی کار ما 
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طبقه سرمايه دار از طريق . توسط سرمايه است
دولت و نھادھای سرکوب دولتی خود اين وضع 

بنابراين، تصور اين . رده استرا بر ما تحميل ک
ً تصوری باطل  که دولتی وجود ندارد واقعا

دولت وجود دارد و نقش خود را ھم دارد . است
اشکال از ما کارگران . بسيارخوب ايفا می کند

است که انتظار داريم دولت سرمايه داران به 
فکر حل مشکالت معيشتی و اشتغال و دارو و 

آنچه واقعی . شددرمان و آموزش و آسايش ما با
بھبود زندگی و حل  .است عکس اين قضيه است

معضالت معيشتی و امکانات يا حق و حقوق 
اجتماعی ما فقط از طريق مبارزه با نظام 

می تواند تحقق  سرمايه داری و دولت اين نظام
برای خالصی از اين وضعيت فاجعه بار . يابد

استثمار و بی حقوقی انسانی يک راه بيشتر 
ھمراه با ھمه ھمزنجيران و : يم ندار

ھمسرنوشتان خويش در سراسر ايران به 
منشور مطالبات پايه « صورت شورايی و حول 
متشکل شويم و از اين » ای طبقه کارگر ايران

را به زانو  طريق طبقه سرمايه دار و دولت آن
  . درآوريم

  ٨٧شھريور  ٢٣

 

 * بحران صالحيت در کارخانه الستيک سازی البرز
  !!!ارگران می گويند سھامدار اصلی بی لياقت است و فاقد صالحيتک

وزارت کشور، وزارت صنايع و وزارت کار معتقدند سھامدار اصلی 
  !!!صالحيت ندارد

ھيئت تشخيص اداره کار اسالم شھر به نفع کارگران رای داده است و 
  .ماه را بپردازد ٢کارفرما موظف شده حقوق 

  !!!ستيک البرز در دستان رئيس جمھوری استآينده و زندگی کارگران ال

 ١٣٨۶بحران توليد و عدم پرداخت دستمزدھا در الستيک البرز از زمستان 
قبل از آن، کارخانه به روال جاری و با حداکثر . ماه قبل آغاز شد ٨درست 

ماه بود که کارفرما در پرداخت دستمزدھا اشکال  ۴اما . ظرفيت کار می کرد 
چون کارگران دخالتی در امور اداره کارخانه نداشتند و فقط  .تراشی می کرد

. کار می کردند طبيعی است که نمی دانستند کارفرما با توليد آن ھا چه می کند
آيا کاالھای توليد شده به فروش می روند و تقاضا برای آن ھا در بازار 

ل کاال البته اين يکی را کارگران از موجودی انبار و حمل ونق(چگونه است؟ 
تھيه مواد اوليه و کمکی برای توليد بعدی چگونه  ).می توانستند متوجه شوند

است؟ برنامه ھای آتی برای آموزش و بازآموزی و طرح توسعه برچه روالی 
است؟ و مھم تر از ھمه، حساب سود و زيان و بيالن کار برچه مبنايی است؟ 

  .ا به آن دسترسی دارندامری که تنھا مديريت و افراد مورد اعتماد کارفرم

چرا  -ماه تحمل دريافت نکردن دستمزد ۴با چنين پيش زمينه ای بعد از 
شعارھای . در اوايل بھمن ماه کارگران تصميم به اعتصاب می گيرند - تحمل؟ 

کارگران در ايام اعتصاب در ھاله ای از ابھام، استعاره، عدم صراحت و عدم 
خود سانسوری يا عدم تجربه کافی يا  شناخت سيستم سرمايه داری و يا شايد

عدم درس آموزی از ھزاران موارد مشابه در سال ھای اخير و ھمزمان با 
نگاھی به دو تا . اين مجموعه تھديد به استفاده از قدرت کارگری ھمراه است

  .از اين شعارھا می اندازيم

ان در اين جا کارگران برای بي ".حکومت عدل علی، اين ھمه بی عدالتی"
واقعيت جامعه ايران يعنی سرريز بی عدالتی و فشار و دو قطبی بودن شديد 
به طعنه از حکومت عدل علی که مسئولين خود را با آن تعريف می کنند، 

در حالی که ھيچ تحقيق مستدلی از وضعيت اين دوره وجود . استفاده می نمايند
اصوال می توانسته  ندارد که نشان دھد آيا عدلی حاکم بوده است يا نه و آيا

  .چنين باشد که وارد اين بحث نمی شوم

اتفاقا ". مسئول بی لياقت اين آخرين پيام است، جنبش کارگری آماده قيام است"
مسئول بی لياقت نيست، چون وظيفه خود را در جھت اھدافی که انتخاب کرده 

اشکال در ديد ما از مسايل است که فکر می کنيم . به خوبی پيش می برد
مسئولين، کارفرمايان و مديران مراکز سرمايه داری با ھدف خدمت به 

در ھمين مورد طالبيان، دبير خانه کارگر . کارگران مسئوليت قبول کرده اند
متاسفانه در واگذاری واحد ھا به بخش خصوصی : اسالم شھر، نيز می گويد

ح و شرايط به گونه ای شده است که مالکان جديد بيشتر به فکر سود، صال
شايد از او به عنوان کارگزار رژيم که اعتقاد دارد !!! منفعت شخصی ھستند

و يا چنين تظاھر می کند که سرمايه داران اسالمی تافته ھای جدا بافته ای 
ھستند و برای خدمت به خدا و کارگران رنج سرمايه دار بودن را تقبل می 

ن به اين که سرمايه اما باور ما کارگرا. کنند، چنين برخوردی طبيعی است
و اين که مثال  داران با ھم فرق دارند و سرمايه دار خوب و بد وجود دارد

بگوئيم سھام دار اصلی بی لياقت است و قاقد صالحيت و احتماال سھامداران 
کوچک تر خوبند يا خوبترند، بيانگر ضعف ما در شناخت سيستم سرمايه 

بحث صالحيت و لياقت می رسيم  وقتی به. داری و مناسبات حاکم در آن است
به عنوان کارگری که به چگونگی اين مناسبات آگاه است و می داند که سود 
چيزی جز بخش اعظم ارزش توليد شده توسط خود او و ساير ھم طبقه ای 

و کل ثروت اجتماعی توليد شده حاصل کار او و کارگران ھمه  ھايش نيست،
ه کار کرده اند، بی درنگ به اين نتيجه است که در گذشت بخش ھا و کارگرانی

می رسد که تنھا کارگران اند که صالحيت و لياقت اداره امور کارخانه و 
کارگاه و محل کار و زندگی و اداره کل جامعه را دارند و تنھا در اين 

  .صورت است که ديگر ھيچ انسانی استثمار نخواھد شد

آمادگی ھا و تجھيزات مربوط به  درمورد شعار دوم، چنين پيامی بايد مبتنی بر
با چنين پيامی گمان بر اين می رود که کارگران بسيار سازمان . خود باشد

يافته و ھدفمند حرکت کرده اند، يک تشکل سراسری رزمنده کارگری وجود 
سرنوشت ساز خواھد بود و کاری خواھند کرد که ") قيام("و گام بعدی  دارد

نه حرکت کارگری الگوی ساير کارگران قرار می تواند حداقل به عنوان نمو
  !اما چنين اتفاقی نيفتاد. گيرد

اما به وعده ھا وفا . مسئولين پايان يافت اعتصاب بعد از بيست روز با وعده
نشد و اين اولين بار نبود که چنين می شد بلکه بارھا برای کارگران ديگر 

ارگران سامکو، کارگران اتقاق افتاده بود، برای کارگران نساجی قائم شھر، ک
. ايران صدرا، کارگران فرش گيالن، کارگران ھفت تپه و صدھا مورد ديگر

اما بازھم ما به جای تکيه کردن به قدرت طبقاتی خود و ابتکار عمل برای 
اداره کارخانه دست روی دست می گذاريم و به اميد اين مسئول و آن سرمايه 

کارگر در  ٧٠٠ک صندوق مالی داريم که ما در اين کارخانه ي. دار می نشينيم
ھزار تومان و در مجموع يک ميليارد و پنجاه  ۵٠٠آن ھرکدام يک ميليون و 

ميليون تومان اندوخته دارند که می توانيم دولت را مجبور کنيم تا با استفاده از 
اعتبار آن به ما وام بدون بھره يا کم بھره برای خريد مواد اوليه بدھد آنگاه با 

ه اندازی توليد و اداره شورايی امور نشان بدھيم که تنھا و تنھا کارگران اند را
  .که صالحيت اداره کارخانه را دارند

اعتصاب پشت اعتصاب شکل می گيرد و شيوه ھای مختلف اعتراض به 
کاربرده می شود که ھرکدام دارای نقاط قوت و ھمزمان نقاط ابھام و ضعف 

سالم شھر را می بندند تا خواسته ھای خود را ا - کارگران جاده تھران. است
در کارخانه، ضايعات الستيک را . به گوش ساير کارگران و مردم برسانند

آتش می زنند و با ايجاد سرو صدا توجه ديگران را جلب می کنند و موفق ھم 
می شوند و می بينند که صدھا نفر از کارگران ديگر کار آن ھا را تاييد می 

ن بيش از ھزار نفر از نيروی انتظامی و نيروھای ضد شورش کنند و ھمزما
اما ابھام مسئله در پخش قرآن از بلند گوھا و يا . آن ھا را محاصره می کنند
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يا امام زمان رحمی به حال ما کن ، ما را از شر اين : "گفتن اين است که 
ره و فراموش می کنند که گ". مجلس رھا کن، ما را از شر اين دولت رھا کن
بايد به خود باور بياوريم، به . کور کار ما تنھا با دست خودمان باز می شود

ھيچ دستی از آسمان . قدرت خودمان، به عمل ھمبسته و سازمان يافته خودمان
جنگ . مسئله در اين جا تضاد کار و سرمايه است. به کمک ما نخواھد آمد

مايه داران فردی تا استثمار شونده و استثمار کننده در ھمه ابعادش از سر
سھامی و تا دولت سرمايه داری که منافع آن ھا را نمايندگی و محافظت می 

در اين صورت ديگر اميد به دولت سرمايه داری نخواھيم بست و . کند
نخواھيم گفت زندگی و آينده کارگران الستيک البرز در دستان رئيس 

تنھا . کارگران استزندگی و آينده کارگران تنھا در دستان . جمھوری است
کارگران اند که آينده خود و جامعه را تعيين خواھند کرد، اگر به قدرت خود 
را باور کنند، اگر شوراھای ضد سرمايه داری خود را در محل کار تشکيل 
دھند، اگر تشکل سراسری خود را برای پيوند دادن ھمه اين شوراھا برپا 

اره محل کار را به دست بگيرند و با دارند، اگر در ھر جايی که امکان دارد اد
تصرف محل کار و ابزار کار توليد را با نيروی خود و فشار به دولت برای 

اين امر امکان پذير است و صدھا تجربه در . تامين نيازھايشان سامان دھند
  .جھان و در ھمين چند سال اخير آن را نشان می دھد

  فريده ثابتی

    ٢٠٠٨سپتامبر 

 ١٣٣٧در سال " بی اف گودريج " انه الستيک سازی البرز ابتدا با نام کارخ*
تغيير کرد و سھام " کيان تاير" به  ١٣۵۵سپس نام آن در سال . تاسيس شد

 ١٣۵٨در سال . سرمايه گذاران خارجی به سرمايه داران داخلی فروخته شد
 موفق به ١٣۶٨در سال . زير پوشش سازمان صنايع ملی ايران قرارگرفت

در سال . اخذ گواھينامه استاندارد ملی برای انواع تايرھای توليدی خود شد
ھاشمی رفسنجانی  ھمراه با رونق خصوصی سازی توسط دولت ١٣٧٣

عمليات طرح  ٧۴در سال . ٪ سھام آن به بخش خصوصی واگذار شد۴/۶٢
. ھزار تن در سال رسيد ٣٠توسعه آن پايان يافت و ظرفيت اسمی آن به 

راساس آنچه که کارگران می گويند توليد روزانه آن قبل از قطع امروزه ب
ھزار تن در سال  ٣٠تن در روز بود که چيزی در حدود ھمان  ٨٠تا ۶٠توليد 
يعنی کارخانه با حداکثر ظرفيت خود کار می کرده است و با توجه به . است

 ١٣٨٠در سال . بازار مصرف بزرگ ايران امکان توسعه آن نيز وجود دارد
ناميده شد و يک سال بعد توانست " الستيک البرز"دوباره نام آن تغيير کرد و 

. را برای صدور الستيک به حوزه خليج فارس دريافت کند GCCگواھينامه 
توليدات آن شامل الستيک ھای سواری، وانت، اتوبوس، باری، صنعتی، راه 

نقل امکان سازی و کشاورزی است، يعنی کارخانه در ھمه زمينه ھای حمل و
  . توليد داشت و فعال بود

 ٢٠٠١تا  ١٩٩۶داخلی و خارجی از سال  مقايسه صادرات آن در دو محدوده
که در دست است نه تنھا ھيچ نشانی از بحران ندارد بلکه بيانگر رشدی 

 ٢٠طی پنج سال توليد آن حدودا در سطح صادرات به خارج  يعنی. باالست
  . برابر شده است ١٠ود برابر و در سطح فروش داخلی حد

  ٢٠٠١تا ١٩٩۶فروش الستيک در فاصله  تعداد

  فروش داخلی  صادرات به خارج  سال

١٩٩۶  ١٣.۶١۴  ١٢۴.۴٧٧  

٢٠٠٠  ۴٨.٠۶۶  ٨۵۵.۵۶۵  

٢  ٢٠٠١۶۵.١.١١٨.٣٣  ٢٢٠۴  

  

  :در سايت کارخانه آمده است 

بق با الستيک البرز با کيفيت باال، استاندارد باال و اھداف باال و مطا - 
  .است ٢١استانداردھای قرن 

مديريت فعلی نتيجه چند دھه کار سخت، تجربه و پيشرفت در  - 
و کيفيت الستيک ھای توليدی ما مطابق . توسعه الستيک و تکنولوژی است

 .استانداردھای بين المللی است

سياست مديريت شامل سرمايه گذاری در پروژه ھای جديد، توسعه  - 
منابع انسانی، گسترش آموزش و دستيابی الستيک شيوه ھای مديريت، توسعه 

 .صادرات کاالست ھای ايرانی به مدارک استاندارد برای پروسه

الستيک البرز می خواھد جايگاه بزرگ تری در بازار جھانی از  - 
، و فضای کاری دوستانه برای دادن شانس به کارکنان ...طريق مشاورات

ما معتقديم « : يان تاکيد می شود و در پا. کسب کند!!! برای مشارکت بيشتر
 .»با ما برانيد: الستيک البرز اکنون آماده مالقات با قرن بيست و يکم است 

چنان که می بيينيم کوچک ترين اشاره ای به مشکالت اعم از توليدی، مالی، 
بنابراين ادعای ورشکستگی . تکنيکی و فروش و ورشکستگی در ميان نيست

اين مسئله را حتی مسئولين جمھوری . واقعی ندارد توسط کارفرما ھيچ مبنای
حاجی قاسمی رئيس . اسالمی نيز مطرح می کنند، اما با زبان خاص خود

سابق سازمان کار استان تھران می گويد الستيک البرز در وضعيت مناسبی 
قرار دارد اما کارفرمايش اشکال تراشی می کند و اراده اش بر ادامه توليد 

بحران کارگری آزار  ٨۶و  ٨۵ين می گويد که در سال ھای او ھم چن. نيست
برای او شرايط وحشتناک زندگی کارگران البرز و ده . دھنده ای وجود نداشت

البته با توجه به ضعف حاکم در . ھا کارخانه ديگر مسئله آزار دھنده ای نيست
او چندان بی ربط سخن نمی گويد و حرف دل سرمايه داران  جنبش کارگری

 .می زند را

 

 حرکت متحد کارگران نساجی های سنندج
کارگران سه کارخانه مھم نساجی در شھر سنندج در طول روزھای اخير 

کارگران نساجی کردستان، غرب . دامنه مبارزات خويش را گسترش دادند
بافت و پرريس دست در دست ھم به گونه ای سازمان يافته و برنامه ريزی 

ای سنندج به راه پيمايی پرداختند و با سردادن فرياد اعتراض شده در خيابان ھ
عليه مظالم سرمايه خواستار پرداخت فوری مطالبات خود و تضمين قطعی 

حرکت متحد کارگران بسيار ارزنده و . اشتغال و ادامه کار خويش شدند
تا ھمين جا نھادھای دولتی سرمايه و از جمله اداره کار در . اميدبخش است

اين خيزش جمعی دست به عقب نشينی زده اند و با احساس خطر از  مقابل
گسترش اين مبارزات دست به کار وعده و وعيد و گرفتن ژست ھای دروغين 

عمال دولتی سرمايه با مشاھده عروج خشم کارگران . به نفع کارگران شده اند
فت اين چنين وانمود می کنند که گويا برای بازگشت به کار کارگران غرب با

و نساجی کردستان به سر کار خويش مترصد فشار عليه سرمايه داران 
آن ھا ھمچنين تالش کرده اند تا با سالح وعده و ترفند کارگران !! ھستند

مبارزات کارگران از . پرريس را به ختم اعتصاب و شروع کار متقاعد سازند
پافشاری بر . آغاز تا امروز از پاره ای نقاط قوت اساسی برخوردار بوده است

تحقق مطالبات، ادامه پيکار، تحکيم پايه ھای اتحاد و گسترش ھمدلی، برنامه 
ريزی اعتراضات متحد و دسته جمعی و نوع اين راھکارھا ھمه واجد اھميت 
ھستند و ھمگی وجوه واقعی قوت مبارزات روز کارگران را به نمايش می 
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است که تضمين تداوم يا  اين مبارزات اکنون در موقعيتی قرار گرفته. گذارند
ھر سطح از پيروزی آن در گرو ھوشياری، ابتکار عمل و توسل به 

سرمايه دار صاحب غرب بافت با بازگشت . راھکارھای مؤثر و کارساز است
چند کارگر موافقت کرده است و در مورد بقيه بيکارشدگان به دادن وعده چند 

گران نساجی کردستان جز در مورد کار. ماه بيمه بيکاری اکتفا کرده است
وعده و وعيدھای توخالی نھادھای دولتی يا حرف ھای اين يا آن دولتمرد 

  . فريبکار سرمايه ھيچ چيز ديگری در دست توده ھای کارگر نيست

جمع بندی درست از روند مبارزات کارگران از آغاز تا امروز به عالوه کل  
به ما می گويد که اعمال تجارب حاصل از تاريخ جنبش کارگری بين المللی 

قدرت و فشار دادن گلوی سرمايه تنھا سالح دست ما برای گرفتن ھر ميزان 
ما تا اينجا در ھمين سطح از اعمال قدرت توانسته ايم . از مطالباتمان است

عمال دولتی سرمايه را مجبور کنيم که برای رفع خطر از سر سرمايه از ھمه 
و ترفند و عوام فريبی وانمود کنند که گويا  سو به دست و پا افتند و با دروغ

صاحبان سرمايه نيز با تبانی . کاری به نفع ما انجام دھند می خواھند
دولتمردان تشخيص داده اند که بايد ولو بسيار مزورانه و عوام فريبانه برخی 

در اين جا و در اين حلقه از زنجيره تداوم . عقب نشينی ھای محدود را بپذيرند
نخست اين که ھر نوع باور . سه نکته بسيار مھم در پيش روی ماست مبارزه

به ھر ميزان دخالت نھادھای دولتی به نفع ما انداختن طناب دار بر گردن 
آن ھا فقط با احساس وحشت از گسترش اعتراض و ابراز . خودمان است

قدرت ما وارد ميدان شده اند و ھر قول و وعده ای که می دھند يا ھر حرفی 
. ه ظاھراً بر خالف ميل کارفرمايان بر زبان می رانند دروغ محض استک

ھدف آن ھا از ھمه اين تالش ھا رفع خطر پيکار توده ھای طبقه ما از سر 
نکته دوم اين که توافق احتمالی صاحبان سرمايه با اين يا . سرمايه داران است

انت اجرائی آن خواست ما در مورد تضمين اشتغال آتی نيز فاقد ھر نوع ضم
واقعيت اين است که ھمه آنچه اينان اعم از سرمايه دار يا دولتمرد . است

سرمايه انجام می دھند، تاکتيک مشترک روز آن ھا برای غلبه بر مبارزه ما 
سومين و مھم ترين . و خريدن فرصت برای اجرای نقشه ھای خويش است
داوم رشد يابنده شيوه نکته اين است که ادامه پيروزمند مبارزات ما مستلزم ت
مبارزات تا کنونی . ھا و راھکارھای کارساز اعمال قدرت عليه سرمايه است

ما در مجموع شرايطی را پديد آورده است که اوالً توانايی ما برای توسل به 
راھکارھای تعيين کننده تر و مھم تر را باال برده است و ثانياً شکست بن بست 

راھکارھای کارسازتر و مؤثرتر موکول گرديده  ھای سر راه آن به اتخاذ اين
ما بايد درست در بطن ھمين مبارزات خود را برای تصرف ھر سه . است

دولت سرمايه در . کارخانه نساجی کردستان، غرب بافت و پرريس آماده کنيم
تدارک است تا در ازای بازگشت چند نفر ما به کارخانه، بخش بسيار عظيمی 

در شکل وام ھای سنگين و ساير کمک ھا به صاحبان از محصول کارمان را 
سئوال مھم پيش روی ما اين است که چرا ما صاحبان . سرمايه تقديم کند

واقعی اين کارخانه ھا، ما توليد کنندگان واقعی سرمايه ھای کل اين کارخانه 
ھا، دست به تصرف آنچه خود توليد کرده ايم نزنيم؟ چرا ما ھمان گونه که در 

ت تا کنونی خويش نشان داده ايم به اعمال قدرت وسيع تر و سازمان مبارزا
يافته تر عليه سرمايه متوسل نشويم؟ چرا ما دولت سرمايه داری را مجبور 
نکنيم که ھمه اين تسھيالت و امکانات را به صورت کامالً رايگان در اختيار 

تمامی دار . يمما آن ھا را آفريده ا. خودمان قرار دھد؟ کارخانه ھا مال ماست
سرمايه داران و . و ندار آن ھا حاصل کار و استثمار ساليان دراز ماست

دولتمردان سرمايه در مقابل موج خشم و قھر ما به صورت مصلحتی و 
اين کارھا و ترفندھا نبايد ما . تاکتيکی دست به اين يا آن عقب نشينی می زنند 

وظيفه روز و گام کنونی . تا اينجا بسيارخوب جلو رفته ايم. را فريب دھد
گسترش مبارزه و تضمين کننده موفقيت ما تدارک آگاھانه و سنجيده و برنامه 

ما در اتحاد با ھم توانسته ايم . ريزی شده تصرف ھر سه کارخانه است
. سرمايه داران و نھادھای دولتی را مجبور به شنيدن حرف ھای خويش کنيم

ای تصرف ھرسه کارخانه، با روی با تشکيل شوراھای ضد سرمايه داری بر
کردن به ھمه ھمزنجيران خويش در سراسر ايران و جھان، با تشويق 
کارگران نيشکر ھفت تپه، الستيک البرز، لوله سازی خوزستان و کارگران 

کارخانه درحال تعطيل ديگر به انجام کارھای ما برای تصرف کارخانه  ٢٠٠
شور مطالبات پايه ای طبقه من«ھای خود، با سازمانيابی سراسری حول 

به کلی عوض  می توانيم موقعيت روز جنبش طبقه مان را» کارگر ايران
بقيه راه ھا . موفقيت مبارزه طبقاتی ما درگرو عبور از اين گذرگاه است. کنيم

   .به گورستان تسليم و سازش ختم می شود

کارگران عليه سرمايه متشکل 
 !شويم 

، برای جلوگيری از بيکاری
کارخانه های درمعرض تعطيل را 

 !به تصرف خود درآوريم 

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(

  ٨٧شھريور  ٢٣
 

 درعسلويه» رامشير « تعويق دستمزد و اعتصاب کارگران 
ماه است  ۴کارگران شرکت رامشير در عسلويه 

تعويق دستمزدھا در دل . که دستمزد نگرفته اند
در عسلويه موج خشم و  ط کار جھنمیشراي

طغيان اين بردگان مزدی را بيش از پيش دامن 
آنان بارھا عليه اين وضعيت دست به . زد

اعتراض زدند اما کارفرمايان فرياد آنان را 
در ادامه اين وضع کارگران تصميم به . نشنيدند

شھريور چرخ  ١۶اعتصاب گرفتند و از روز 
. مل متوقف ساختندتوليد و کار را به طور کا

شروع اعتصاب و فروخفتن چرخ توليد ارزش 
اضافی ناگھان قلب سنگ صاحب سرمايه را به 
تپش انداخت و او سراسيمه به ميان کارگران 
شتافت تا به ھر طريق ممکن از طوالنی شدن 

کارفرما نخست با . اعتصاب جلوگيری کند
دسيسه چينی تالش کرد تا سالح کھنه قوميت را 

ار تسليحات طبقاتی خود بيرون کشد و به از انب
يمن آن در ميان صفوف متحد کارگران شکاف 

اما . او در اين زمينه سعی فراوان کرد. اندازد
در نھايت سالح ھمزنجيری طبقاتی کارگران 
بود که ترفند کھنه قوم گرايی سرمايه دار را 

کارگران دست اتحاد با ھمديگر . مغلوب ساخت
کردند که اعتصاب را ادامه  را فشردند و اعالم

کارفرما زير فشار قدرت کارگران . خواھند داد
و در ھراس از ادامه توقف چرخ توليد سود 
مجبور شد که پرداخت فوری يک ماه حقوق را 

او در مورد بقيه دستمزدھای معوقه . قبول کند

کارگران بازھم طريق توطئه بافی را پيش 
يد متوسل شد اين بار به ترفند وعده و وع. گرفت

و گفت که سه ماه حقوق باقی مانده را در چند 
کارگران بسيار . روز آتی پرداخت خواھد نمود

خوب می دانستند که وعده کارفرماھا جز دروغ 
برای سردواندن کارگران و خاموش ساختن 
. صدای اعتراض آن ھا ھيچ چيز ديگری نيست

آنان چند روز صبر کردند و سرمايه دار 
ان گونه که سرشت سرمايه و حدس کارخانه ھم

. کارگران بود از انجام وعده ھای خود سرباززد
کارگران موج جديد اعتصاب خود را آغاز 
کردند و صاحب شرکت با مشاھده توقف توليد 
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بازھم دست به عقب نشينی زد و به پرداخت 
  . يک ماه ديگر حقوق کارگران رضايت داد

 با وقوع اعتصاب، نيروی حراست و قوای
سرکوب سرمايه سراسيمه به راه افتادند تا ھر 
چه زدتر بر مبارزات کارگران نقطه پايان 

آنان جھنم کشنده شرايط کار و استثمار . بگذارند
را با تھاجم بختک وار و کارگرکش خود تکميل 

سراسر فضای شرکت را از خفقان و . کردند
يکی از کارگران . رعب و وحشت پليسی آکندند

ھای اعتصاب به نمايندگی از را که در روز
ھمزنجيرانش سخن می راند مورد ھتاکی 

عمال حراست سرمايه اين کارگر را . قراردادند
از ورود به خوابگاه محروم کردند و وی اينک 
شب ھا مجبور است در بيابان ھا يا حاشيه کوچه 

اخراج يکی از ھمرزمان کارگران . ھا بخوابد

عليه آن از خوابگاه جنايتی است که بايد 
مبارزات کارگران بايد تا دستيابی به . برخاست

ھمه مطالبات و مقدم بر ھر چيز بازگشت 
  . کارگر ھمرزمشان ادامه يابد

 ٨٧شھريور  ٢٢

  

 در پتروشيمی کرمانشاه» فالت پارس«اعتصاب کارگران 
کارگران شرکت فالت پارس در پتروشيمی پلی 

ماه است که ھيچ  ۵اتيلن سنگين کرمانشاه 
در طول سال . تمزدی دريافت نکرده انددس

جاری تنھا حقوق دريافتی آن ھا مبلغ ناچيزی 
بوده است که در نيمه اول فروردين به دستشان 

کارگر اين شرکت در صبح  ٢٠٠. رسيده است
شھريور در اعتراض به تعويق  ١٩روز 

طوالنی مدت دستمزدھا دست به اعتصاب زده 
اعتصاب . و چرخ توليد را متوقف ساخته اند

جاری در ادامه اعتراضات مستمر کارگران 
سرمايه داران شرکت نه در . روی داده است 

گذشته و نه در روزھای اعتصاب به خواست 
آن ھا سخت . کارگران ھيچ وقعی نگذاشته اند

در تالشند تا با سالح بی تفاوتی موج مبارزات 
شرکت فالت پارس . کارگران را درھم بشکنند

خير برای تشديد استثمار کارگران در ماه ھای ا
دست به اجرای ترفندھای ضد کارگری مختلفی 

 ۵٠٠اين شرکت پيش از اين حدود . زده است
نفر از  ٣٠٠. کارگر را استثمار می کرده است

. اين تعداد در ھمين ماه گذشته اخراج شده اند
 ٣٠٠سرمايه داران صاحب شرکت کل کار اين 

ر باقی مانده آن ھمزنجي ٢٠٠کارگر را بر دوش 

بر اساس اطالع، آنان . ھا سرشکن ساخته اند
می خواھند عده ديگری از کارگران را اخراج 

بيکارسازی ھای وسيع ھمراه با مصادره . کنند
ماه دستمزدھای کارگران از جمله شيوه  ۵ماه  ۵

ھای ضدکارگری است که سرمايه داران در 
ھمه جا با ھدف افزايش سودھای عظيم خود 

  . ه زندگی کارگران به کار می گيرندعلي

 ٨٧شھريور  ٢٢

  

  

 » پرريس«ادامه اعتصاب کارگران 
کارگران کارخانه پرريس سنندج دھمين روز 

اعتصاب . اعتصاب خويش را پشت سرنھادند
در اعتراض به تعويق دستمزدھا آغاز شده 

کارگران پرداخت فوری حقوق معوقه چند . است
در طول دو سال  آنان. ماھه خود را می خواھند

گذشته از مرخصی ھای ساالنه خود نيز استفاده 
نکرده اند و بر ھمين اساس خواستار دريافت 

عمال دولتی . تمامی حقوق متعلق به آن ھستند

سرمايه در اداره کار از آغاز مبارزات 
کارگران تا حاال تالش کرده اند تا از طريق 

را  پيش کشيدن وعده و وعيد يا پند و اندرز آنان
به پايان اعتصاب و شروع مجدد کار متقاعد 

پاسخ کارگران به اين حرف ھا در ھمه . سازند
آن ھا . موارد منفی و دندان شکن بوده است

تأکيد می کنند که تا دستيابی به ھمه خواسته ھای 
آخرين سخن . باال به اعتصاب ادامه خواھند داد

کارگران خطاب به مسئول اداره کار اين بوده 
که در صورت امتناع سرمايه دار از قبول  است

مطالباتشان روز يکشنبه آينده اعتصاب را به 
  .محل مقابل اداره کار منتقل خواھند کرد

   ٨٧شھريور  ٢٢

  

 

 اجتماع اعتراضی رانندگان کاميون
کارگران راننده کاميون در اھواز عليه شدت 
استثمار خويش توسط سرمايه داران صاحب 

صدھا . اعتراض کردندشرکت ھای باربری 
. کارگر راننده در اين اعتراض شرکت داشتند

اجتماع » کاال« آنان در مقابل شھرک موسوم به 
کردند و خواستار تغيير شرايط کار خويش 

% ١٠کارگران می گويند که پيش از اين . شدند

از آنچه را که به عنوان دستمزد در قبال حمل و 
حق « ر نام نقل کاالھا دريافت می کرده اند زي

به شرکت ھای باربری پرداخت می » کميسيون
کرده اند، اما االن سرمايه داران مالک اين بنگاه 

دستمزدھای ما را % ۴٠ھا اعالم کرده اند که 
. به عنوان حق کميسيون مصادره خواھند کرد

رانندگان تأکيد دارند که زير اين بار نخواھند 

وسط برابر خود ت ۴رفت و به تشديد استثمار 
سرمايه داران صاحب بنگاه ھای ياد شده تن 

  . نخواھند داد

 ٨٧شھريور  ٢١

  

 مصادره بن های غيرنقدی کارگران
دولت سرمايه بارھا اعالم کرده است که به 
کارگران بن غيرنقدی پرداخت خواھد گرديد و 
مسئوالن دولتی اخيراً مدعی شدند که در ماه 

اين ماه رمضان چيزی به نام بن غيرنقدی ويژه 
نشراخبار کذب و . به کارگران داده خواھد شد

برای کارگران  عوام فريبانه دستگاه ھای دولتی
پديده ای بسيار شناخته شده است و به ھمين دليل 
کمتر کارگری در دروغ بودن اين خبرھا دچار 

با گذشت زمان معلوم شد که تمامی . ترديد شد
اين جار و جنجال ھا ھمان گونه که عموم 

کارگران پيش بينی کرده بودند دروغ محض 
ھيچ کارگری چيزی به نام بن غيرنقدی يا . است

بن غيرنقدی خاص ماه رمضان درياقت نکرده 
آنچه زير اين نام اينجا و آنجا داده شده . است



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

 
١٣ 

  ١٣٨٧شھريور  ٢٩جمعه     ٢١سال اول ـ شمارٔه 

ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان (از سا ک ید) ه    :بازدید 
WWW.HAMAAHANGI.COM   

 ٨٧شھريور  ٢١. نيستنداست به افرادی تعلق يافته که ھيچ کدام کارگر 
  

 بوئينگ سازیاعتصاب در کارخانه هواپيما

کارگران بوئينگ قدرت خود را نشان می 
  . دھند

بوئينگ دومين کارخانه بزرگ ھواپيما سازی 
جھان است و بزرگ ترين استخدام کننده نيروی 
کار در ايالت واشنگتن و ھم چنين بزرگ ترين 

سفارش  ٣۴٠٠. صادرکننده در آمريکا است
سال اخير فروش  ٨ساخت ھواپيما دارد و در 

بوئينگ دومين . يليارد دالر بوده استم ٣۴۶آن 
تامين کننده ھواپيمای نظامی برای پنتاگون 

حقوق ساليانه . است) وزارت دفاع آمريکا(
 ٣کارکنان و مديران سطح باالی آن ساالنه 

ميليون دالر است و بعد از بازنشستگی ساالنه 
ميليون دالر دريافت خواھند کرد که ماھی  ١/۴

اما متوسط در آمد . ھزار دالر می شود ١٢٠
 ھزار دالر است ۵۴ساالنه کارگران ماشين کار 

 ٣٠نفر از کارگران ساالنه کمتر از  ۴٠٠٠و 
دليل اين اختالف . ھزار دالر دريافت می کنند

اين است که شرکت سعی می کند کارگران 
قديمی را اخراج کند و کارگران جديد جوان را 

ان با کارگر. با دستمزد کمتر استخدام نمايد
درصد برای حق بيمه  ١۴پرداخت ماھانه 

سال کار توانفرسا ماھانه  ٣٠بعد از  بازنشستگی
سھم !! دالر دريافت خواھند کرد ٢١٠٠

 ٣کارفرما از مخارج بيماری برای يک خانواده 
دالر است و در  ۴٠٠٠نفره يا بيشتر در سال 

صورت بيمار و بستری شدن بقيه پول را بايد 
داخت کنند و ھمين باعث می خود کارگران پر

شود که با وجود بيماری برای مداوا مراجعه 
نمی کنند، چون مابه التفاوت را نمی توانند تامين 

با مقايسه ارقام باال با ھم متوجه می شويم . کنند
که حقوق ساالنه مديران و کارمندان سطوح باال 

  !!برابر کارگران توليد کننده است ۵٠بيش از 

درصد کارگران  ٨٠بر با آن که در سوم سپتام
با اعتصاب موافق بودند رئيس اتحاديه منطقه 
اعالم کرد که به ميز مذاکره برمی گردد تا با 
ميانجی دولت فدرال برای حل مسئله مذاکره 

کارگران خواھان افزايش دستمزدھا، حقوق . کند
بسياری . ايام بازنشستگی و بيمه بيماری ھستند

رئيس اتحاديه عصبانی از کارگران از تصميم 
کارگران در سالن اجتماع در سياتل را . شدند

بستند و کارگری رئيس اتحاديه را از پشت ميز 
رئيس اتحاديه منطقه برای . به پايين پرت کرد

غلبه بر موج نارضائی و خشم کارگران و رفع 

خطر اين خشم و نارضائی از سر سرمايه، در 
ی نوشت که ما سايت اينترنتی اتحاديه در مقاله ا

ساعت وقت برای مذاکره  ۴٨به شرکت فقط 
اين آخرين شانس برای بوئينگ است که . داديم

خواسته ھای شما را برآورده کند و پيشنھاد جديد 
و !! ما شما را نخواھيم فروخت. خود را بدھد

اگر بوئينگ خواسته ھا را برآورده نکرد 
اما با وجود . کارگران می توانند اعتصاب کنند

درصد کارگران روزھای  ٣٠ اين توضيحات
سپتامبر را در  ۵و  ۴پنج شنبه و جمعه يعنی 

 ۴٨. خانه ماندند و در سرکار حاضر نشدند
در صد کارگران شرکت  ٨٧ساعت بعد، با رای 

سپتامبر  ۶کننده اتحاديه مجبور شد در نيمه شب 
اعتصاب را اعالم دارد و به اين طريق خط 

ترين شرکت ھای توليد يکی از قدرتمند
اين چھارمين . ھواپيمايی جھان متوقف شد

اعتصاب بزرگ و مھم در تاريخ اتحاديه بين 
در روز رای گيری . المللی ماشين کاران است

کارگر برخالف ھميشه مشت ھای گره  ٧٠٠٠
کرده خود را نشان می دادند و دستبندھای 
پالستيکی حاوی اطالعات مربوط به گروه 

يک . در دست داشتند خونی و مشخصات را
: کارگر که قرارداد کارش يکساله است می گويد

دوست ندارم اعتصاب . من زن و دو بچه دارم
اما اگر ما االن اعتصاب نکنيم پس چه . کنم

کسی برای اين خواسته ھا خواھد جنگيد؟ اگر 
سرمايه داران بتوانند در اين جا ميخ خود را 

ھمه  محکم در زمين بکوبند، اين کار را با
قراردادھا پيش خواھند برد، قراردادھايی که 
پايينی ھا را منکوب می کند و اين امر مرا واقعا 

  . عصبانی می کند

اعتصاب برای شرکت بوئينگ بسيار گران تمام 
ميليون و  ١٢٠می شود، بدين معنی که روزانه 

در . ميليارد دالر خسارت می بيند ٣ماھانه 
بازھم شرکت  مقابل اين مقدار ضرر و زيان،

سعی می کند افزايش دستمزدھا را به حداقل 
در وھله اول کوشيد آرای کارگران را . برساند

بخرد زيرا برای وقوع اعتصاب بايد دو سوم 
اما موفق به . کارگران به اعتصاب رای دھند

در پيشنھادی که روی ميز گذاشت . اين کار نشد
سھم خود را از پرداخت برای بازنشستگی از 

دالر افزايش داد که در نتيجه  ٨٠دالر به  ٧٠
دريافتی کارگران در زمان بازنشستگی از ماھی 

مقايسه  –دالر می رسد  ٢۴٠٠دالر به  ٢١٠٠
 –ھزار دالری مديران  ١٢٠کنيد با درآمد ماھی 

 ھم چنين قبول کرد که در سال اول تنھا مبلغ
دالر به کارگران بپردازد و افزايش  ٢۵٠٠

درصد را طی سال  ١١ار حقوقی به مقد
اين افزايش حتی نمی تواند اثرات . بپردازد

در مقابل . تورمی افزايش قيمت ھا را خنثی کند
درصد  ١٣اين پيشنھاد، اتحاديه خواھان افزايش 

درصد  ٢يعنی در مجموع تنھا . طی سه سال شد
درمورد بيمه و !! بيشتر از پيشنھاد کارفرما

رفت که برای پرداخت برای بيماری، شرکت پذي
يک خانواده سه نفره يا بيشتر سھم پرداختی خود 

دالر  ۶٠٠٠دالر به  ۴٠٠٠را در سال از 
افزايش دھد، که ھمان گونه که در باال گفتيم 

برای . چاره درد و مشکل کارگران نيست
. بوئينگ پرداخت اين افزايش کاری ساده است

زيرا در مقايسه با سودی که کارگران برايش 
. می کنند مثل قطره ای در مقابل درياستتوليد 

ميليارد دالر سود حاصل  ۵/٨قرارداد قبلی 
 ٢٠٠٢سود حاصله شرکت از سال . کرده است
ميليارد دالر بوده است و سال  ١٣تا کنون 

ميليارد دالر رسيد و  ۴ميزان سود به  گذشته
ميليارد  ٢سود شش ماھه اول امسال نيز از 

به خوبی می دانند که کارگران . بيشتر شده است
سود به چه معنی است و چگونه توليد می شود 

يکی از . و چه کسانی آن را ايجاد می کنند
 ٢سال گذشته  ١٠کارگران به نام پاول که در 
ما ھواپيماھا را : بار اخراج شده است می گويد

می سازيم، ما سودھا را برای شرکت ايجاد می 
تاسفانه نتيجه اما م. ھزار نفر ٢٧کنيم، ھمين ما 

. ای که او می گيرد درحد اين آگاھی نيست
به . وضعيت کنونی را زير سئوال نمی برد

ضرورت اتحاد سراسری کارگری برای نشان 
دادن قدرت طبقاتی کارگران در مقابل قدرت 
طبقاتی سرمايه داران نمی رسد و کل نظام را به 
چالش نمی کشد و اشکال را در سيستم مبتنی بر 

ی و استثمار جستجو نمی کند بلکه می کارمزد
  ."آن ھا بايد به ما بيشتر بدھند: " گويد

  socialistworker.org: منبع 

 ٢٠٠٨سپتامبر 
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

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

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که بر
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

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

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
پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای . ه نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جستعلت ھای ب

ل برای عقب نشاندن ھجوم بی گام او. 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 . امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر است

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

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

نفس طرح ھرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به . اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران . رندمعنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکا

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 . بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند. محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کننداز 

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

  . تدوين کرده ايم

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

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

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

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

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(تشکل کارگری  کميته ھماھنگی برای ايجاد

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

  :الع ھمه برسانيدآدرس سايت را به اط
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

hamaahangi@gmail.com   
  

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

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


