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 :اين شماره در

  ٢ص !کند بيمه بيکاری مشکل کارگران ايران صدرا را حل نمیـ
 ٣ص ادامه مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه ـ
 ٣ص اعتصاب کارگران کاغذ سازی پارس ـ
 ٣ص الستيک البرزتداوم پيکار کارگران  ـ
 ۴ص اعتراض کارگران در شرکت گاز کرمانشاه ـ
  ۴ص ھرکجا بار گرانی، ھمه بر دوش تو بود ـ
 ۵ص يکه تازی سرمايه در بيکارسازی کارگران ايران خودرو ـ
 ۶ص معلم در استان ھرمزگان ۶٠٠اخراج  ـ
 ۶ص پای حرف ھای يک کارگر صندوق نسوز کاوه ـ
 ٧ص ران پوشينه بافتتعويق چند ماھه حقوق کارگ ـ
 ٧ص اعتصاب کارگران راننده در اھواز ـ
 ٨ص اجتماع اعتراضی کارگران رول کارتن ساوجبالغ ـ

 ٩ص سال بالتکليفی کارگران الياف شيروان بدون ھيچ دستمزد ۴ـ
 ٩ص درد دل ھای يک کارگر ايران تاير ـ
 ٩صادامه اعتصاب کارگران فالت پارس  ـ
  ١٠ص يس و غرب بافت درمقابل اداره کار سنندجادامه تجمع کارگران پرر ـ
 ١٠ص ماھه کارگران فيريز ايران ۶بيکاری  ـ
 ١٠ص کارگران و شروع سال تحصيلی ـ
 ١١ص اجتماع مشترک کارگران نساجی ھای سنندج ـ
  ١٢ص ادامه تجمع کارگران نساجی ھای سنندج در مقابل اداره کار ـ
  ١٢ص گری انگليس برای سرمايهموج جديد بيکاری و دلواپسی اتحاديه کار ـ
 ١٣ص بيکاری و راه مبارزه با آن ـ
 ١۴ص ؟"لغو کاِرمزدی"چرا  ـ
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 !کند بيمه بيکاری مشکل کارگران ايران صدرا را حل نمی
کارگر کارخانه کشتی سازی ايران صدرا در بوشھر به بيمه بيکاری  ۶۵٠

عليه امواج مکرر  جنگ و ستيز دو ساله کارگران اين کارخانه. معرفی شدند
اما ھمچنان نيز در پشت يک بن بست . بيکارسازی ھا ھمچنان ادامه دارد

اين بن بست به ھيچ وجه خاص . فرساينده ويرانگر به دور خود می چرخد
بن بستی است که به صورت سدی . مبارزات کارگران ايران صدرا نيست

. قرار گرفته استبازدارنده و خردکننده بر سر راه کل جنبش کارگری ايران 
طبقه کارگر ايران بدون درھم شکستن اين بن بست قادر به گسترش و تعميق 

طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه . مبارزه طبقاتی خود عليه سرمايه نيست
داری ايران به يمن اين بن بست است که با يکه تازی بی مھار لحظه به لحظه 

د، ته مانده ھای معيشتی کارگران بر شدت استثمار توده ھای کارگر می افزاين
را به بيرحمانه ترين شکل سالخی می کنند و فقر و فالکت و گرسنگی و بی 

سرمايه . حقوقی را در ابعاد ھرچه عظيم تر بر زندگی آن ھا تحميل می کنند
داران و دولت آن ھا برای حفظ اين بن بست از تمامی زرادخانه ھای 

ی و دستگاه ھای سرکوب خود از جمله تسليحاتی، سازماندھی ھای فاشيست
نھادھای با اسم و رسم کارگری بھره می جويند و درمقابل توده ھای کارگر 
ايران نيز برای اجتناب از تحمل شکست ھای فرساينده پی در پی بايد بساط 

بود و نبود اين بن بست مسئله ای . اين بن بست را با قدرت تمام درھم کوبند
  . سرنوشت روز و آتی جنبش کارگری ايران است بسيار گرھی در تعيين

اما ببينيم که کم و کيف اين بن بست چيست و چگونه بايد و می توان آن را 
به تاريخ دوساله مبارزات ھمين کارگران ايران صدرا بازمی  درھم شکست؟

کارگر اخراج شده اند و کارگران  ١٠٠٠در طول اين دوسال بيش از . گرديم
ين مدت در اعتراض به جنايات سرمايه به راھکارھايی اخراجی در ھمه ا

. چون تحصن، راه بندان، شکايت و رجوع به نھادھای دولتی متوسل شده اند
زيرا در بھترين حالت به گرفتن يک  اين کارھا درنھايت به جايی نرسيده،

غرامت بسيار محقر و نامحسوس به نام بيمه بيکاری آن ھم برای چند ماه 
چرا چنين است و چرا سير مبارزات کارگران به اينجا منتھی  .تانجاميده اس

. شده است؟ پاسخ برای ھر کارگری از آفتاب نيمه مرداد ھم روشن تر است
دليل منتھی شدن روند مبارزات به اين جا فقط اين است که کارگران قدرت 

ب اين مسئله آن قدر روشن است که گفتن آن شايد يادآور ھمان ضر. نداشته اند
اما ھمين مسئله در بحث ما و در . باشد» چشم بسته غيب گفتن«المثل آشنای 

جمع بندی آگاھانه، خالق و راه گشای مبارزات دو ساله کارگران ايران صدرا 
اين کارگران قادر به تحميل . جای مھمی را به خود اختصاص می دھد

و . اشتندمطالبات خود بر کارفرمايان و دولت آن ھا نشدند زيرا قدرت ند
اکنون سئوال اساسی اين است که چه کنند؟ تسليم بيکاری و گرسنگی و مرگ 

از مبارزه دست بردارند . شوند؟ معلوم است که کارگران خواستار اين نيستند
اين کار  و ھر چه بيشتر به خواھش و التماس و عريضه نويسی روی آورند؟

يچ انسان استثمار در ھيچ کجای تاريخ زندگی انسان ھا ھيچ مشکلی از ھ
به قانون و مبارزه قانونی و . شونده و فرودست و ستمکشی حل نکرده است

ساختن نھادھای قانونی سرمايه پسند روی آورند؟ عده ای اين کار را کرده اند 
و حاصل کارشان جز خفه کردن و زوال و انھدام قدرت پيکار خود در باتالق 

ساختن . ی ھيچ چيز ديگر نبوده استمنافع سرمايه داران و دولت سرمايه دار
اين نوع نھادھا نه رفع بی قدرتی بلکه سالخی و حمام خون آخرين بارقه ھای 

جمع بندی و سپس سئوال . حيات ھر جنب و جوش قدرتمندانه کارگران است
مبارزات ما به اھداف عاجل خود . خويش را يک بار ديگر تکرار می کنيم

ت، تسليم، عريضه نويسی و توسل به مبارزه سکو. نرسيد زيرا قدرت نداشتيم
قانونی و ساختن نھادھای قانونی و به طور مثال سنديکايی ھم ھيچ گرھی از 
مشکل زندگی و کار ھيچ کارگری حل نکرده و نمی کند و معضل اصلی يعنی 
بی قدرتی ما را نه فقط چاره نمی نمايد بلکه دامنه و عمق آن را ھر چه بيشتر 

پاسخ دردرجه اول اين است که بايد قدرت  پس چه کار کنيم؟ .توسعه می دھد
اما فراموش نکنيم که در بطن . اين نکته نيز توضيح واضحات است. پيدا کنيم

پراتيک مبارزه طبقاتی حلقه ای از زنجيره کار و راه گشايی و چالش بن بست 
را به دنبال ھمين پاسخ است که مجبوريم از خود بپرسيم که قدرت . ھا است

در کجا بايد پيدا کنيم؟ چگونه به دست آوريم و به چه شکلی اعمال کنيم؟ پاسخ 
درست و راديکال و واقعی به اين سئوال می تواند ما را به کندوکاو برای 

در . يافتن وجوه ضعف مبارزات تا کنونی و راه ھای رفع آن ھا مجبور سازد
ست کنونی جنگ و اين جا و در بطن اين جستجو است که می توانيم بن ب

ستيزھای خود و کل جنبش کارگری روز جامعه مان را ھم عميق تر و دقيق 
. تر تشخيص دھيم و ھم با آگاھی و درايت برای درھم شکستن آن گام برداريم

قدرت برای کارگر، برای توده ھای طبقه کارگر و برای جنبش کارگری، 
صف آرايی او عليه  قدرت کارگر فقط و فقط در. معنای بسيار مشخصی دارد

سرمايه و عليه روند استثمار نيروی کار توسط نظام سرمايه داری متجلی می 
مبارزه ما بايد به اعمال قدرت ما بر سرمايه داران و دولت آن ھا و به . گردد

طورکلی بر وجود سرمايه يا رابطه خريد و فروش نيروی کار و توليد ارزش 
. ن ظرفيت را از خود به نمايش گذارداعتصاب ما بايد اي. اضافی بينجامد

راه بندان . تحصن و راه پيمايی ما بايد سالحی برای نمايش اين قدرت باشد
ھای ما بايد بتواند سرمايه داران را مجبور به عقب نشينی از استحکامات 

  . کنونی خود کند

سئوال اساسی بعدی اين  
است که اين قدرت در 
کجا قرار دارد و چگونه 

آن را اعمال  می توان
اين  به نظر ما، کرد؟

قدرت در اتحاد و تشکل 
دسته جمعی توده ھای 
طبقه کارگر عليه 

اين . سرمايه نھفته است
واقعيت را بايد آن چنان که ھست و با تمامی سترگی و عظمت و نقش و 
مکانی که در پراتيک مبارزه طبقاتی دارد و نه به صورت شعاری و مکتبی و 

مبارزه طبقاتی يک تکليف اخالقی نيست که . نه درک کردحزبی و محفل بازا
به کارھايی دست بزنيم و بعد ھم خود را راضی کنيم که خوب ھمه کارھا را 

دشمن قدرت . اشکال در اھمال ما نيست. انجام داديم ولی به جايی نرسيديم
آگاھی و دانش طبقاتی کارگر حرافی و !! بيش از اين نمی توان جلو رفت دارد
ً يکسره در ھمين جا يعنی جمل ه پردازی و شعاربافی حزبی نيست بلکه اتفاقا

در چگونگی چاره جويی ھا، کنکاش ھا و کشف راه ھای پيشبرد پيکار عليه 
گفتيم که قدرت ما . سرمايه و اعمال قدرت عليه نظام سرمايه داری قرار دارد

ده ھای در سازمانيابی متحد و گسترده و شورايی و ضد سرمايه داری تو
اعتصاب ھا و تحصن ھا و راه بندان ھای پراکنده به . وسيع طبقه ما قرار دارد

ويژه در دل شرايطی که اينک با آن مواجه ھستيم قدرت ما را به طور واقعی 
عليه سرمايه به ميدان نمی کشد، کما اين که به کارگيری ھمه اين راھکارھا 

ک البرز، لوله سازی اھواز، توسط ھمزنجيران ما در نيشکر ھفت تپه، الستي
ايران برک رشت و خيلی جاھای ديگر حتی اھداف اوليه مبارزات آنان را 

. بايد موقعيت روز نظام سرمايه داری را به درستی درک کرد. محقق نساخت
اعتصاب کارگران نساجی  خورشيدی ۵٠زمانی و به طور مثال در اوايل دھه 

کارخانه محل استثمار خويش به  ھا و کفش سازی ھا در چھارديواری ھمان
ثمر می نشست و کارگران مطالبات فوری خود را بر سرمايه داران تحميل 

اين وضعيت اکنون نه فقط در مورد کارگران نساجی و کفش و . می کردند
سنگ و مانند اين ھا بلکه حتی در مورد عظيم ترين خودروسازی ھا و نفت و 

اوضاع نه فقط در جھنم سرمايه . ستبه شيوه سابق ني گاز و پتروشيمی ھم
سرمايه داری دستخوش  داری ايران بلکه در کل دنيای جھنمی بشرکش

 سراسر دنيا با رساترين صداھا فرياد ھمه چيز در. تغييرات جدی شده است
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می زند که جنبش کارگری و مبارزه ھر بخش توده ھای کارگر دنيا برای اين 
ر ميزان ممکن بر نظام سرمايه داری که قدرت خود را در ھر سطحی و به ھ

اعمال کند، بايد خود را به سازو کارھای مورد نياز اين اعمال قدرت و صف 
ً سراسری و شورايی و ضدسرمايه داری و با . آرايی مجھز کند ما بايد حتما

ما بايد از مطالبات پايه ای . ھدف و قدرت محو سرمايه داری متشکل شويم
و با تکيه بر قدرت سراسری و شورايی و طبقه کارگر عزيمت کنيم 

. ضدسرمايه داری خود مدام طبقه سرمايه دار و دولت آن را به عقب بنشانيم
بايد کارخانه ھای درحال تعطيل و از جمله ھمين کشتی سازی ايران صدرا را 
با قدرت شورای کارگری خود و با اتکا به اتحاد و تشکل توده ھای طبقه 

تنھا و تنھا از اين طريق است . تصرف و اداره کنيم خويش در سراسر ايران
تنھا در اين مسير است که . که ما قدرت رھايی از وضع موجود پيدا می کنيم

ما قادر به اعمال قدرت واقعی عليه سرمايه می شويم و بن بست فرساينده و 
   .طبقه خود برمی داريم نابودکننده کنونی را از سر راه جنبش

  !مايه متشکل شويم کارگران عليه سر

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

   ٨٧مھر  ۴

 

 ادامه مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه
بيش از ھزار کارگر نيشکر ھفت تپه در روز 

دست از کار  ٨٧چھارشنبه سوم ماه مھر 
کارگران در محيط کارخانه و در مقابل . کشيدند

اع کردند و فرياد دفتر مديريت شرکت اجتم
آنان داليل اعتصاب و تجمع . اعتراض سردادند

  : اعتراضی خود را به اين شرح اعالم کرده اند

پايان دادن به دستگيری و تعقيب و ھر نوع . ١
الغای فوری . پرونده سازی برای کارگران

احکام احضار دو تن از فعاالن کارگری به نام 
  . ھای فريدون و بھروز نيکوفر

يت از مبارزات کارگران شرکت کاغذ حما. ٢
اين کارگران نيز ھم اکنون در . پارس ھفت تپه

حال اعتصاب به سر می برند و خواستار 
پرداخت فوری دستمزدھای خويش و ابطال 
تصميم کارفرمايان دال بر تعطيلی دو ماھه 

  . کارخانه ھستند
  . پرداخت کليه دستمزدھای معوقه چند ماھه. ٣

مل از غذا، حق مسکن، برخورداری کا. ۴
ھزينه اياب و ذھاب، کمک ھزينه اوالد و ھمسر 

کارگران . و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
تأکيد دارند که تا حصول مطالباتشان به مبارزه 

آنان بر حمايت ھر چه محکم تر . ادامه می دھند
از مبارزات ھمزنجيران خويش در کاغذ پارس 

  . پای فشردند
  ٨٧مھر  ٣

  

 کارگران کاغذ سازی پارساعتصاب 
کارگر شرکت کاغذسازی پارس  ٨٠٠بيش از 

در ھفت تپه دست به اعتصاب زدند و چرخ کار 
و توليد را در ھمه بخش ھای کارخانه از کار 

کارفرمايان اين شرکت تصميم گرفته . انداختند
ماه به طور کامل  ٢اند که کارخانه را برای 

زياد پيش تعطيل کنند، اقدامی که به احتمال 
درآمد تعطيل ھميشه شرکت و بيکارسازی کل 

کارگران در ھمان . کارگر کارخانه است ٨٠٠
لحظات نخست با علم به سکوت و بی توجھی 
کارفرمايان دامنه اعتصاب را به خارج از 

آنان جاده بزرگ . محيط کارخانه بسط دادند
اھواز را تسخير کردند و  -ارتباطی انديمشک 
کارگران با . ن را قطع ساختندعبور ومرور در آ

بستن جاده عبور ماشين ھای حامل ھمزنجيران 

خويش در کشت و صنعت نيشکر و حرير 
خواستار حمايت و ھمبستگی آنان از مبارزات 

  . خود شدند

  ٨٧مھر  ٣

  

  

 تداوم پيکار کارگران الستيک البرز
کارگران الستيک البرز در روز اول مھرماه 

ع اعتراضی وسيع موج با تشکيل يک اجتما ٨٧
نفرت و خشم خويش را از ترفندھای کثيف 

کارگران می . صاحبان سرمايه ابرازداشتند
گويند که سرمايه داران مالک شرکت با ھمه 
قوای خويش در تالشند تا يک شبکه سياه 
جاسوسی متشکل از برخی عناصر مزدور را 

 افراد اين بند مافيايی. در کارخانه سازمان دھند
دارند که برای سرمايه داران جاسوسی وظيفه 

کنند و ھمزمان بذر نفاق و يأس و دلسردی از 
سند . ادامه مبارزه را در ميان کارگران بکارند

مکتوب طرح تشکيل اين باند سياه که توسط 

سرمايه داران تنظيم شده اخيراً به دست 
کارگران افتاده است و خشم و عصيان آنان را 

کارگران در . ستبيش از پيش دامن زده ا
اجتماع خويش عليه اين ترفندھا که نسخه مطابق 
اصل تالش ھای سرمايه داران ھمه جای دنيا 
برای ايجاد باندھای سياه نوع چاقوکشان قوام و 
حزب زحمتکشان بقائی و خانه کارگر و 
شوراھای اسالمی کار و گروه ھای ضربت 
نازيستی و فاشيستی در دوره ھای حدت مبارزه 

ی است سخت ابراز تنفر کردند و به ھمه طبقات
ھمزنجيران خويش ھشدار دادند که در مقابل اين 

در ھمين  .توطئه ھا بسيار ھشيار و بيدار باشند

ً زيادی از کارگران به سوی  روز شمار نسبتا
اداره مرکزی شرکت در خيابان آزادی رفتند و 
در آن جا پالکاردی را نصب کردند که بر روی 

ما خواستار پرداخت « : ه بودآن نوشته شد
ماه دستمزد معوقه خود می باشيم و  ۶فوری 

. »توطئه باند مافيايی شرفی را محکوم می کنيم
» مرگ بر شرفی، مرگ بر مافيا«آن ھا شعار 

   .را ھم به دستنوشته ھای خويش اضافه کرده اند

  ٨٧مھر  ٣
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 اعتراض کارگران در شرکت گاز کرمانشاه
ماه است که  ٣از کرمانشاه کارگران شرکت گ

در اين . دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
سه ماه کارگران مدام در حال اعتراض بوده اند 
و برای پرداخت فوری حقوق ھای خويش تالش 

سرمايه داران صاحب شرکت در . می کرده اند
ھمه مدت کوشيده اند که کارگران را با وعده و 

ک از اين وعده ھا وعيد سرگرم کنند، اما ھيچ ي
کاسه صبر . به ھيچ نتيجه ای منتھی نشده است
فشار بدھی و . کارگران اينک لبريز شده است

گرسنگی زن و فرزند و دشواری مرگبار 
آن ھا . معيشت، جان آنان را به لب رسانده است

تصميم به تشديد مبارزه و گسترش دامنه 

کارگران در . اعتراضات خويش گرفته اند
انه اجتماع کرده اند و خواستار محيط کارخ

  . فوری دستمزدھای معوقه خود ھستند

   ٨٧مھر  ٣

  
  

 هرکجا بار گرانی، همه بر دوش تو بود
کالم زير درد دل ساده و مختصر کارگری است که يک عمر تمام برای 

او از سال ھای کار و نوع کارھايی که در طول . سرمايه کار کرده است
اما . سرمايه انجام داده حرفی به زبان نياورده است زندگی خود برای صاحبان

چروک متراکم رخسارش، کمر شکسته اش، اندام لھيده اش و چھره سخت 
فرسوده اش رنج استثمار و ذوب شدن ده ھا سال در کوره سودسازی سرمايه 

عمر او از اوان کودکی تا کنون که سن کھولت را . را از دور فرياد می زند
قطره در آتش حرص و آز افزايش سرمايه و اضافه ارزش  می گذراند قطره

سر به  ھای سرمايه داران ذوب شده است و به صورت صخره ھای عظيم
سرمايه کار مردۀ حاصل از کار زندۀ . فلک کشيدۀ سرمايه انجماد يافته است

کار بردگان مزدی جريان فرسايش و استھالک جسم و . بردگان مزدی است
روند کار جامعه و جھان موجود روند ذوب . است روح و کل ھستی آنان

زندگی کارگری که عکس . ھستی کارگر و انجماد آن به صورت سرمايه است
او در مقابل چشمان ماست مثل ھمه کارگران دنيا چيزی جز طی اين روند 

  :و چنين است که او می گويد نبوده

 .»يم و زنده بمانيمما زندگی نمی کنيم، کاری داريم می کنيم که راه برو... «
اما آنچه بر زبان می . او درس نخوانده است و مکتب و مرام و آئين نمی داند

راند بيان ژرف ترين انديشه ھا دربارۀ ھستی کارگر در نظام بردگی مزدی 
برای سرمايه . او زندگی نمی کند. زندگی او کار برای سرمايه است. است

زاد و بی نياز انسانی بلکه تحمل بار زندگی وی نه ھستی آ. سود توليد می کند
او زندگی نمی کند، زيرا . استثمار و توليد ارزش اضافی برای سرمايه است

توسط سرمايه و به حکم روند کار و جريان سودسازی سرمايه به طور کامل 
ھيچ . فقط استثمار می شود. او زندگی نمی کند. از ھستی ساقط شده است

اراده آزاد انسانی برايش باقی نمانده است، زيرا اثری از آزادی و اختيار و 
روند سود سازی سرمايه ھمه اين ھا را به بيرحمانه ترين شکلی نابود کرده 

سلول سلول بدن او نياز و درد و درماندگی است، زيرا تمامی اجزای . است
او کالم . ھستی اش در روند ارزش افزايی سرمايه شمع آجين گرديده است

  : ونه ادامه می دھدخود را اين گ

وقتی پول باشد مشکالت . مشکالت ما کارگران ھمه به پول برمی گردد« 
خانواده حل شدنی است و وقتی پول نيست و تضمين اشتغال وجود ندارد چه 

پول معادل ارزشِی کاال است و در جامعه سرمايه داری . »....می توان کرد؟
بازتوليد نيروی کار ھم . االستک نيروی کار ھم. ھمه چيز کاال و سرمايه است
وقتی کار نيست يعنی خريداری برای کاالی . در گرو مصرف کاالھا است

نيروی کار وجود ندارد و ھنگامی که نيروی کار به فروش نمی رود امکان 
اين حکم سرمايه و نوع نگاه سرمايه به . بازتوليد خود را ھم از دست می دھد

اين واقعيت  بار سرمايه شکسته استکارگری که کمرش زير . انسان است
را بسيار واقعی تر، ريشه ای تر و ملموس تر از ھر فيلسوف پر  ھای علمی

او سپس به تشريح . افاده فاضل نمايی بر زبان خويش جاری می سازد
  : دردھای روز خود و ھمه ھمزنجيرانش می پردازد 

ت سرمايه و مملکتی که مملک ».گردد ھمه مشكالت به اين مملكت بر می« 
. جامعه مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار است. سرمايه داران است

جامعه ای که در آن نيروی کار کاال است و اگر اين تنھا کااليت را نخرند 
سری  من مستاجر نيستم ولی يك« . محکوم به مرگ و نابودی ھستی
مستاجر ھستند  .است نھايشان صد برابر م ازھمكاران ھستند كه واقعا بدبختی

 يعنی واقعا بچه ھايشان به سختی دارند درس می. و ھزار مشكل ديگر دارند
ھر  .دختر من پيش دانشگاھی است و پسرم ھم كالس پنجم است. خوانند 

يك دست لباس  نمی توانم و پول ندارم االن .كدامشان سختی خودشان را دارند
پريروز ھمسرم . يه كنمتھبرای اين بچه ھا و كفش برای روز اول مدرسه 

بچه  يکی از ھزار تومان ھم نتوانسته است يك دست لباس برای ١٠٠رفته با 
ما زندگی ، در يك كالم بگويم .بخرد كه برای روز اول مدرسه آماده باشدھايم 
نه تنھا ما بلكه . كنيم كه راه برويم و زنده بمانيم كنيم فقط كاری داريم می نمی

را مرغ  گوشتشناسم كه در سال رنگ  را من میكسانی . خيلی ھای ديگر

ھا كارگران روزمزد  اين. بينند رنگ يك كيلو گوشت ھم نمی. بينند ھم نمی
اما در طول  .گويند برای ثبت نام ھيچ پولی پرداخت نكنيد به ما می. ھستند

 ١٠ ھزار برای اين بياور، ٥گويند  شود می سال بچه كه وارد مدرسه می
عمل انجام مقابل و اين طور است كه خانواده را در ...ياور وھزار برای اون ب

 ن از ما پول میاتومھزار  ٦٠جمعا در طول سال بيش از .دھند شده قرار می
اگر ھم مدرسه غيرانتفاعی باشد كه !! و می گويند که شھريه نمی دھيد گيرند

   ».ھزار تومن بايد پول بدھی ٧٠٠از ھمان اول سال . واويال است
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  :سروده است که نقل ابياتی از آن را در اينجا بی مناسبت نمی دانيم » تراب « شعری در بارۀ کارگری به نام » پرتو کرمانشاھی « ھا پيش سال 

 

 به جگرگوشۀ رنج، تراب
  ھرکجا بارگرانی، ھمه بر دوش تو بود                             ياد باد از تو که در رھگذر رنج وشرف

  شکوه در پردۀ شرم از لب خاموش بود                      توکه خون خوردی وعمری زغرورياد باد از

  

  آن ھمه بار گران را به اميد چه کشيد                                        تو بيقامت کس ندانست که آن قامت

  ر از بار کدامين ستم وجور خميدآخ                                     کس ندانست و نپرسيد که آن پيکر خرد

  

  ھمۀ عمر نياسود، بفرسود آخر                                          آن دو پايی که به ره چون دوستون پوالد

  گره از عقدۀ پنھان تو نگشود آخر                                       زير بس بار گران سوده و فرسوده شدی

 

  آن دوچشمی که گل و باغ و بھاری نشناخت                          چشم تو پرپر زد ورفت مرغ نور ازقفس

  بر رگ جان تو دستی ز نوازش ننواخت                                   چنگ اندوه تو بر دامن مھری ننشست

...........  

  !نام او را نبری اين ھمه آسان ای شھر                                     نازپروردۀ درد است و جگرگوشۀ رنج

  !شھر چھره ای ساز به زيبايی انسان ای                             نام و يادش شرف و شوکت خاک است وازاو

  

 )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

 ٨٧ مهر ٣

 

 يکه تازی سرمايه در بيکارسازی کارگران ايران خودرو
قانونی  بندند ھفته مرخصی اجباری و سپس اخراج ھميشگی از کار چ

جديدی است که سرمايه داران ايرانی در تبانی و ھمدستی انداموار  نامکتوب
با نھادھای دولتی سرمايه از چند سال پيش تا امروز بر ترفندھا و راھکارھای 

شام و استثمارگران خون آ. جنايتکارانه ضد کارگری خود اضافه کرده اند
انسان خواری که برای يک دقيقه استثمار بيشتر ھر يک کارگر دنيايی 
شرارت و سفاکی و درندگی به راه می اندازند، يک باره حکم به مرخصی 
اجباری و قھری صدھا يا ھزاران کارگر می دھند تا درپی آن و در غياب 

امه خشم و عصيان توده ھای کارگر توطئه اخراج دسته جمعی آن ھا را برن
سرمايه داران زيادی تا امروز دست به اين کار . به اجرا گذارند ريزی کرده و

در کارخانه » پيمانکاری« اما شرکت ھای آدم فروشی موسوم به . زده اند
. ايران خودرو به راستی که دست ھمه ھمتايان خود را از پشت بسته اند

شرکت ھای . ستپيشينه کار اين شرکت ھا برای ھمه کارگران بسيار روشن ا
مقاطعه کاری در حوزه کار ايران خودرو و در سراسر جھنم سرمايه داری 
ايران و از اين ھم وسيع تر در کل دنيای جھنمی سرمايه داری، سرمايه 
دارانی ھستند که سھم سود آنان در استثمار طبقه کارگر بين المللی از طريق 

نيروی کار توده ھای  تشديد ھر چه سبعانه تر و خونخوارانه تر استثمار
فلسفه وجودی آن ھا اين است که نيروی کار را به بی . کارگر تأمين می شود

تا جايی که ممکن است و به طور مثال در ايران . بھاترين ميزان ممکن بخرند

با توسل به ھزاران ترفند از پرداختن ھمين بھای شبه رايگان ھم خودداری 
مدت و تضمين اشتغال و کارگران را از طومار ھر نوع استخدام دراز. ورزند

به حيات ھر گونه بيمه بيکاری و بيماری کارگران پايان . بيخ و بن درھم پيچند
کار چندين کارگر را بر گرده . فشار کار را به حداکثر ممکن برسانند. بخشند
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ھر نوع امکانات ايمنی و بھداشت محيط کار را يکسره . يک کارگر بارکنند
رقابت ميان توده ھای فروشنده نيروی کار را ھرچه بيشتر کنند . نابود سازند

دستمزدھای نازل . و مورد جنايتکارانه ترين سوء استفاده ھا قرار دھند
کارگران را مثله و قطعه قطعه کنند و به ھر بھانه ای بر شمار ھر چه بيشتر 

ر در کليه روزھای تعطيل کارگران را مجبور به کا. اين قطعات آتش بزنند
کنند و ھر نوع مرخصی ساالنه و استعالجی و ھر شکل ديگر مرخصی را از 

شرکت ھای مقاطعه کاری سرمايه دارانی ھستند که استثمار . ريشه قطع نمايند
نيروی کار را تا بلعيدن تام و تمام شيرازه حيات کارگر و ھضم سلول سلول 

ايه به پيش می بدن فروشندگان نيروی کار در دستگاه گوارش سودافزايی سرم
اين شرکت ھا به اعتبار اين کارھا سھم عظيم خود را در استثمار طبقه . برند

کل سرمايه داران دنيا، کل تراست ھا و . کارگر جھانی برداشت می کنند
دولت ھای سرمايه داری و  انحصارات غول پيکر صنعتی و مالی جھان، کل

با پرشکوه ترين مراسم  در يک کالم کل سرمايه جھانی از کار اين شرکت ھا
ً وجود آن ھا را فرشته نجات خود می  و ستايش ھا استقبال می کنند و اساسا

ھمه آنچه که اين شرکت ھا انجام می دھند نسخه سرمايه برای ادامه بقا . دانند
و استمرار حيات خود است و به ھمين دليل به ويژه در شرايط کنونی تاريخ 

ايه برای تحميل تمامی بار بحران و تشديد زبان و سالح و ساز و کار سرم
   .استثمارھای الزامی سرمايه بر کارگران ھستند

ايران خودرو نيز از جمله ھمين پيمانکاری ھا و شايد  شرکت ھای پيمانکاری
کار آن ھا آماده سازی نيروی کار به ارزان ترين . از بدترين نوع آن ھا ھستند

ارگران را به صورت قراردادی و ک. بھای ممکن برای ايران خودرو است
در طول اين مدت عالوه بر ھولناک ترين ميزان . کوتاه مدت به کار می گيرند

دوره کوتاه . استثمار حق ھر نفس کشيدنی را از ھم از کارگران سلب می کنند
کار کارگران را به دوران قلع و قمع ھر نوع احساس ذاتی و قھری اعتراض 

ھمه بالھای ممکن . حقوقی سرمايه تبديل می کنند کارگر عليه استثمار و بی
آن ھا ھمه اين کارھا . سرمايه دارانه را بر سر بردگان مزدی فرود می آورند

را انجام می دھند و در پايان مدت قرارداد ھر کارگری را که ھر نفسی عليه 
سرمايه . شدت استثمار و سبعيت سرمايه کشيده است تسليم تيغ اخراج می کنند

ان پيمانکار خود نيز ھر از چند گاه جای خود را به شرکای تازه می دار
سپارند و در جريان نقل و انتقال ھمه پرونده سازی ھای خويش عليه کارگران 

پيمانکاری ھای درون ايران . را در اختيار شرکای جانشين قرار می دھند
ين ترفند پردازی ھا و در ح خودرو در طول ماه اخير در چھارچوب ھمين

نقل و انتقال ھای بين خود، موج بيکارسازی ھای گسترده ای را ھمه جا عليه 
کار را با ھمان شيوه معمول که باالتر گفتيم  آن ھا. کارگران به راه انداخته اند

دو ھفته مرخصی اجباری برای چند صد کارگر صادر نموده . آغاز کرده اند
کارگران در پايان اين . اند و اجرای آن را بر ھمه اين کارگران تحميل کرده

اما در روز شروع با کثيف ترين توطئه ھا . دو ھفته به سر کار باز گشته اند
شمار کثيری از کارگران در ليست اخراج قرار دارند و . رو به رو شده اند

ھنگام رجوع به آن ھا اخطار می شود که اخراجی ھستند و کارت اشتغال آنان 
ايران خودرو در غالب بخش ھا به اين جنايات  کارگران. باطل گرديده است

اعتراض کرده اند و خواستار مبارزه متحد و دسته جمعی در حمايت از ھم 
به نظر ما در کار سازمان دادن يک خيزش متحد . زنجيران خود شده اند

دفاع از کارگران . جمعی عليه اين جنايت نبايد ھيچ ثانيه ای تأخير کرد
. ی در زنجيره مبارزات سراسری ما عليه سرمايه استاخراجی حلقه پيوسته ا

ما بايد اين حلقه را با تمامی قدرت به دست گيريم و آن را به سنگری برای 
مبارزه در راستای سازمانيابی سراسری و شورايی ضد سرمايه داری ھمه 

  . توده ھای طبقه خود مبدل سازيم

  ٨٧ مھر ١
 

 معلم در استان هرمزگان ۶٠٠ اخراج
ئيس جديد آموزش و پرورش استان ھرمزگان ر

شروع کار خويش را با موج جديد بيکارسازی 
او در شرايطی به . معلمان آغاز کرده است

اخراج وسيع معلمان دست زده است که مدارس 
اين استان به صورت بسيار دردناکی با کمبود 

رئيس آموزش و پرورش . معلم مواجه ھستند
يحی به ھيچ کس برای اين کار خويش ھيچ توض

او خود را نيازمند طرح ھيچ دليلی . نداده است
با ھمه اين ھا دليل . برای ھيچ کس نمی داند

واقعی آن چه که او انجام داده است و انجام می 
دھد برای ھمه معلمان بندرعباس بسيار روشن 

معلمان زير فشار امواج کوبنده تعرض . است
به سرمايه به سطح معيشت و دستمزدھايشان 
آنان . شدت عاصی و ناراضی و خشمگين ھستند

در ھمه جا خشم و عصيان خود را ابراز می 

از ضرورت پيکار سخن می رانند و . دارند
خواستار مبارزه متحد جمعی عليه وضعيت 

رئيس آموزش و پرورش توفان . موجود ھستند
اعتراضات و نارضائی ھا را بسيار خوب لمس 

و مسئول تحميل او مأمور سرمايه . کرده است
می داند و . نظم سرمايه داری بر معلمان است

بسيار خوب ھم می داند که دولت سرمايه داری 
برای تحميل اين نظم ضدانسانی و ضدکارگری 
بر معلمان جز توسل به تصفيه و اخراج و در 

راه ديگری  صورت لزوم کشتار و حمام خون
او آن می کند که سرمايه می خواھد و . ندارد
بديھی . ايه برای ادامه بقای خود نياز داردسرم

است که معلمان اخراجی و ھمزنجيران ديگر آن 
ھا درمقابل اين موج بيکارسازی دست به 
مبارزه خواھند زد يا، دقيق تر بگوييم، به 

در اين . مبارزه جاری خود ادامه خواھند داد
ميان يک چيز روشن و در عين حال قابل تأکيد 

دست در دست ھمه کارگران  معلمان بايد. است
در راستای سازمانيابی سراسری شورايی توده 
ھای کارگر عليه سرمايه به پيکار خود ادامه 

تنھا در اين صورت است که پرتو اميد و . دھند
پيروزی می تواند بر رخساره مبارزات جاری 

توصيه ما به معلمان ھرمزگان و . آن ھا بتابد
ه دست در معلمان سراسر ايران اين است ک

دست ھم حول منشور مطالبات پايه ای طبقه 
کارگر به صورت شورايی و سراسری عليه 

  . نظام سرمايه داری متشکل شوند

  ٨٧مھر  ١

  

 پای حرف های يک کارگر صندوق نسوز کاوه
کارگر صندوق نسوز کاوه  ١۶ما ھمان ... « 

ھستيم که ھر کجا می رويم ھيچ جوابی به ما 
است که فقط دوندگی می کنيم سال  ٢. نمی دھند

ھر روز بالی . و به ھيچ نتيجه ای نرسيده ايم
تازه ای به سرمان می آورند و می کوشند تا به 

ھر ترتيبی که شده است حق ما را باز ھم بيشتر 
  . و بيشتر باال بکشند

از ما خواستند که اسناد الزم برای اعتراض و 
 تحويل» دادگاه با ھنر« شکايات خود را به 

ما !! کرد دھيم و گفتند که کاری برايمان خواھند
اين کار را کرديم و دنيايی سند و مدرک به آن 

سال  ٢اما امروز به دنبال . ھا تحويل داديم
دويدن و جان کندن، يک راست به ما می گويند 
که اصالً ھيچ سندی دال بر حقانيت و حقوق 
معوقه شما و دزدی ھای کارفرما در پرونده 

  !! يستموجود ن
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اين که کارفرما . برای ما ھمه چيز روشن است
و مسئوالن دادگستری سرمايه در تباھی با ھم 

مثل روز می . کليه اين اسناد را از بين برده اند
دانيم که سرمايه دار مبلغی از دزدی ھا و 
حاصل استثمار وحشتناک يا خون ما و فرزندان 
ما را به رؤسای دادگستری رشوه داده است و 

  . ن ھا ھم تمامی سندھا را نابود ساخته اندآ

. ما سخت گرسنه ھستيم و ھيچ درآمدی نداريم
زن و فرزندانمان زير فشار گرسنگی . بيکاريم

ھر روز به کارخانه . در معرض ھالک ھستند
می رويم و در آن جا اجتماع اعتراضی تشکيل 

به نھادھای دولتی و از جمله ھمين . می دھيم
نفر از  ١٢٠به . ی کنيمم دادگستری رجوع

ھمزنجيران ما بابت حقوق ھای معوقه شان 
اما تمامی اين چک . مقداری چک و سفته دادند

و سفته ھا جعلی بود و ھيچ ريالی به دست ھيچ 
  . کارگری نرسيد

من نمی دانم چه کنم، زندگی ام به طور کامل در 
ھزينه معاش خانواده را . حال متالشی شدن است

و ھيچ روزنه اميدی در پيش  بيکارم. ندارم
  .»روی خودم نمی بينم

   ٨٧مھر  ١
 

 تعويق چند ماهه حقوق کارگران پوشينه بافت
کارگران پوشينه بافت قزوين ماه ھا است که 

کارگران در . ھيچ دستمزدی دريافت نکرده اند
. طول اين مدت بارھا دست به اعتراض زده اند

. رده اندبه ھمه نھادھای دولتی سرمايه شکايت ب
اين نھادھا مکرراً به کارگران وعده داده اند که 
سرمايه دار را برای پرداخت دستمزدھا زير 

و سرمايه دار چند بار !! فشار قرار خواھند داد
قول داده است که حقوق ھا را پرداخت خواھد 

از زمان شروع اين وضعيت تا امروز . کرد
وعده ھای مالکان . چندين ماه گذشته است

انه و نھادھای دولتی سرمايه يکسره باد کارخ
ھمگی با ھم و در تبانی با . ھوا بوده است

ھمديگر دست به عوام فريبی زده اند تا کارگران 

را از دستيازی به مبارزه متحد و متشکل عليه 
وضعيت موجود و خواباندن چرخ توليد سود 

ماه ھا کار بدون ھيچ . سرمايه منصرف سازند
ن کارخانه را به طور کارگرا حقوق زندگی

دنيای بدھکاری ھا، . کامل فلج ساخته است
گرسنگی، فقر و فاقه و بی دارويی و بی دکتری 
و محروميت از ھمه چيز بر تمامی تار و پود 

کارفرمايان . حيات آن ھا مسلط شده است
ھمچنان با خيال راحت و فراغ بال به مصادره 
حقوق ھا ادامه می دھند و نھادھای دولتی 

رمايه ھمچنان کارگران را به آرامش و س
. اجتناب از مبارزه و اعتراض اندرز می دھند

ھمه چيز با صدای رسا بانگ می زند که 

کارگران بايد برای تحميل مطالبات خويش و 
گرفتن دستمزدھايشان شکل مبارزه خود را 

آنان بدون اعمال قدرت متحد و . تغيير دھند
ه ھای خود کارساز قادر به رسيدن به خواست

اين واقعيتی است که در مورد جريان . نيستند
روز زندگی و مبارزه ھمه کارگران ايران 

اتحاد و سازمانيابی سراسری . صدق می کند
ضدسرمايه داری حول منشور مطالبات پايه ای 
طبقه کارگر تنھا راھی است که در پيش روی 

  . ھمه ما کارگران در سراسر کشور قرار دارد

 ٨٧شھريور  ٣١

  
  

 اعتصاب کارگران راننده در اهواز
موج تعرضات جديد سرمايه ھمراه با مصوبات 
جديد دولت سرمايه داری سطح زندگی و ميزان 
دستمزدھای واقعی کارگران راننده را مانند ھمه 
بخش ھای ديگر طبقه کارگر ايران با شدت تمام 

اين کارگران که ھر . زير فشار قرار داده است
طاقت فرسای خويش کل مواد اوليه، روز با کار 

وسائل نيم ساخته يا ساير نيازھای کار کارخانه 
ھا و تراست ھای غول پيکر صنعتی و تجاری 
سرمايه را از حاشيه خليج فارس به سراسر 
جھنم سرمايه داری حمل می کنند، اينک در زير 
فشار خردکننده اين تھاجمات به ستوه آمده و 

. تراض سر داده اندمتحد و يک صدا فرياد اع
روز متوالی  ١۵کارگر راننده  ١٧٠٠بيش از 
اعتصاب کرده و به طور کامل دست  است که

آنان ھمه تريلرھای خود را . از کار کشيده اند
اھواز به صف کرده و  - در جاده خرمشھر

مطالبات فوری خويش را به شرح زير اعالم 
  :داشته اند 

ه تضمين وضع معيشت و امکانات رفاھی ھم .١
  .رانندگان

ماه  ١۴راه اندازی سنديکای باربران که از  .٢
پيش پروانه کار آن به حالت تعليق در آمده 

 . است

اقدام دولت برای حل و فصل مسئله اعالم بارھا  .٣
 . و محموله ھا

مبارزه کارگران حمل و نقل و به طور اخص 
رانندگان کاميون ھای سنگين جاده ھايی که 

يران وصل می کند بنادر جنوب را به سراسر ا
از اھميت بسيار زياد و ويژه ای برخوردار 

واقعيت اين است که کل مراکز توليدی و . است
تجاری و به بيان ديگر روند بازتوليد و سامان 
پذيری سرمايه در ايران به صورت بسيار تعيين 
کننده و سرنوشت سازی به کار روزانه اين 

اشين مواد اوليه و م. کارگران گره خورده است
آالت و ھمه اجزای گردشی سرمايه ثابت مورد 
نياز چرخه توليد سود سرمايه داران توسط اين 

ھر روز . بخش از طبقه کارگر حمل می شود
اعتصاب اين کارگران بی گمان پتکی است که 
. بر روند ارزش افزايی سرمايه وارد می شود

فروشگاه  عالوه بر کارخانه ھا و مراکز توليدی،
ت ھای عظيم تجاری سرمايه نيز به ھا و تراس

يمن کار کارگران حمل و نقل می چرخد و اين 
بخش از کارگرانند که با کار سخت شبانه 
روزی خود در طول جاده ھا و در پھنه بيابان 
ھا سھم محموله ھای بی کران سود حاصل از 
کل اضافه ارزش ھای توليد شده توسط تمام توده 

شريان حيات  ھای طبقه کارگر جھانی را به

سرمايه ھای اين مردارخواران سوداندوز واريز 
اعتصاب کارگران حمل و نقل . می کنند

خوزستان و جاده ھای بزرگ تجاری ديگر به 
ھمه اين داليل اھميت بسيار ويژه ای در روند 
عمومی بازتوليد سرمايه دارد و درست به 
اعتبار ھمين اھميت خاص و ممتاز است که در 

ر طبقه کارگر نيز می تواند نقشی سرنوشت پيکا
تالش برای پيوند . بسيار ويژه و ممتاز بازی کند

زدن اين مبارزات به جنبش سراسری توده ھای 
طبقه کارگر موضوعی است که بايد در دستور 

در . کار ھمه کارگران راننده قرار گيرد
گفتگوھای رانندگان خواست بازسازی سنديکای 

پديده سنديکا پيشينه . پيشين نيز مطرح شده است
سنديکا در سراسر . و ھويت مشخصی دارد

جھان نھاد سازش و اتفاق نظر کارگران و 
در ھمه جا ابزار فروش . سرمايه داران است

مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر به نظام سرمايه 
سنديکاھا در برخی جاھا در قبال . داری است

فروش تمامی ھست و نيست قدرت مبارزه 
شايد برای چند لایر افزايش دستمزد  کارگران

در جامعه ما . کارگران ھم چانه و چرا بزند
ً قادر به ايفای چنين نقشی ھم نشده اند . تاريخا

ھمه چيز فرياد می زند که آنچه کارگران نياز 
دارند به طور واقعی نه سنديکا بلکه يک تشکل 
شورايی سراسری برای مبارزه با سرمايه داری 



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 

 
٨ 

  ١٣٨٧ مھر ٥جمعه     ٢٢ سال اول ـ شمارٔه 

ل بايد بستر پيکار ھمه توده ھای اين تشک. است
کارگر برای تحميل مطالبات پايه ای طبقه 
کارگر بر سرمايه داران و دولت سرمايه داری 
و ھموارساز راه مبارزه برای نابودی نظام 

نياز روز مبارزه کارگران . بردگی مزدی باشد

راننده ايجاد چنين تشکلی است و به ھمين دليل 
اننده مان اين است توصيه ما به ھمزنجيران ر

که ھمه جنب و جوش ھا و مبارزات روز 
خويش از جمله اعتصاب جاری رانندگان جاده 
ھای خوزستان را به حلقه ای از زنجيره تالش 

سراسری برای سازمانيابی شورائی سراسری 
حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر تبديل 

   .کنند

 

   

   

  

  ٨٧شھريور  ٣١

 

 اجتماع اعتراضی کارگران رول کارتن ساوجبالغ
کارخانه رول کارتن در ساوجبالغ قرار دارد و 
. يکی از کارخانه ھای بزرگ توليد کارتن است

کارگر را استثمار می  ۴٠٠اين کارخانه بيش از 
کند و در خط توليد خود از ضايعات کاغذ 

اخيراً دادگستری شھر ھشتگرد . استفاده می کند
اقدام به تعطيل اين کارخانه کرده و دليل آن را 
شکايات شھرداری و ساير نھادھای دولتی از 

وضعيت کنونی کارخانه و نقش آن در آلودگی 
دراين . وسيع محيط زيست اعالم کرده است

مورد که کارخانه رول کارتن و مراکز ديگر 
توليدی سرمايه داری به صورت بسيار ھولناکی 

انسان ھا را آلوده می کنند جای  محيط زيست
اما در اين که آلودگی محيط . ھيچ حرفی نيست

زيست بشر دغدغه و مسئله دادگستری يا ھر 

نھاد دولتی ديگر سرمايه باشد جای يک دنيا 
عالوه بر اين، بايد پرسيد که چرا . حرف است

کفاره جنايت صاحبان کارخانه در آلوده سازی 
ره سرمايه در کل محيط زيست را،که کار روزم

 ۴٠٠جھان است، کارگران بايد بپردازند؟ 
کارگر کارخانه با تشکيل اجتماع عليه بيکار 

آنان خواستار . شدن خود اعتراض کرده اند
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تضمين قطعی ادامه اشتغال خويش و دريافت 
کليه دستمزدھای خود در ھمه روزھای تعطيل 

   .کارخانه ھستند

 ٨٧شھريور  ٣٠
  

 کارگران الياف شيروان بدون هيچ دستمزدسال بالتکليفی  ۴
سال است که تعطيل  ۴کارخانه الياف شيروان 

سال پيش بر اساس  ۴اين شرکت در . شده است
قانون اساسی دولت سرمايه داری  ۴۴اصل 

دولت اين . ايران به بخش خصوصی واگذار شد
کارخانه را ھم مثل ھزاران کارخانه ديگر به 

ه دولتمردان سرمايه داران خصوصی يا ب
سرمايه داری ھديه کرده تا آن ھا با فروش آن و 
بيکار کردن کارگران يا ھر طرح و برنامه و 
روش ديگری که صالح می دانند سرمايه بسيار 
. ھنگفتی بر سرمايه ھای عظيم خود اضافه کنند

صاحبان جديد کارخانه الياف شيروان نيز يک 
ر کارگر را بيکار ساختند و چند ھزا ۶٠٠جا 

. افراد خانواده آن ھا راھی ديار گرسنگی کردند
سرمايه داران دنبال کار خود رفتند و سرمايه 
ھای عظيم حاصل استثمار صدھا کارگر و چند 
نسل کارگران را صرف سرمايه گذاری ھای 

کارگر  ۶٠٠در اين ميان . انبوه تر خود ساختند
بيکار زير فشار گرسنگی فرزندان به ھر جا که 

ھمه جا فرياد اعتراض . شکايت بردند توانستند
سر دادند و خواستار تعيين تکليف خويش و 

سال  ۴اکنون . پرداخت دستمزدھای خود شدند
ھر نھاد دولتی و از جمله . از آن تاريخ می گذرد

استانداری خراسان شمالی، شورای تأمين استان 
و رئيس جمھوری به نوعی تالش کرده اند تا با 

سر کارگران را شيره بمالند  دادن وعده و وعيد
و آنان را از يک مبارزه کارساز جدی و دسته 

کارگر در تمامی طول  ۶٠٠. جمعی باز دارند
سال حتی يک لایر دستمزد دريافت نکرده  ۴اين 
آنان ھمچنان برای بازگشت خويش به کار و . اند

ساله خويش مبارزه می  ۴دريافت کل مطالبات 
  . کنند

  ٨٧شھريور  ٣٠

  

 

 رد دل های يک کارگر ايران تايرد
بازگشايی مدارس ھم دردی است که بر ھمه  «

. دردھای ديگر کارگران اضافه می شود
دستمزد نازل و روند افزايش بی مھار قيمت ھا 
توان تھيه وسائل تحصيلی فرزندانمان را از ما 

ھيچ پولی برای . به طور کامل سلب کرده است
فش و لباس فرم تھيه لوازم التحرير، کيف و ک

قيمت اين کاالھا به گونه ای . بچه ھايمان نداريم
سرسام آور باال رفته است و تھيه آن ھا با سطح 
حقوق يک پدر کارگر به ھيچ وجه جور در نمی 

  . آيد

 .من كارگر كارخانه ايران تاير ھستم
دستمزدھای ما بسيار پائين است و تازه اين 

 .پرداخت می کنند دستمزدھای ناچيز را ھم دير
جای  ھا را به ماه است كه پرداخت حقوق ٤االن

. بعد موکول کرده اندپانزدھم ماه  آخر ھر ماه به
را !! نقدينگي و پول شرکت کمبودمدير عامل 

پرداخت دستمزدھا  بھانه ای برای تأخير در
ھاي  برنامه ريزي ان ھمهكارگر .ساخته است

وی کار شان را بر پايه بھای اندک نيرزندگي 
اندک يک  حقوق ھمينبراي  .انجام می دھند

 .کرده اندباز  خرج اجباری زندگی حسابدنيا 
بايد حتماً  .خريد نسيه كرده اند .چك داده اند

 صاحب خانه كه. کرايه خانه را پرداخت کنند
گويد چرا  مياو . تأخير دستمزد سرش نمی شود

يا بده يا خودت و زن و  كرايه خانه نمي دھي ؟
   .زنذانت را از خانه بيرون می اندازمفر

. ھا در زندگي كارگران زياد شده است تنش
ھمه در دنيای . اعصاب ھمه خرد شده است

 بدبختی و درد غوطه می خورند و حال با
تھيه وسايل تحصيلي بچه  مشکل شروع مدارس

ھم به کوه مشکالت و بدبختی ھای ديگر ھا 
در توان  خريد اين وسائل اصالً  .اضافه می شود

از اين طرف پدر  .نيست یيك خانواده كارگر
 پائين است و ھمين حقوق پائين را ھم حقوقش

از طرف ديگر بھای اين وسائل . نگرفته است
ھمه اين مسائل دست به دست ھم  .بسيار باالست

برای ما باقی نگذاشته آرامشی  ھيچداده اند و 
   .اند

 ندك اعالم ميکه را  يیھا نرخ حتی ايندولت 
يك روده راست در اصالً . سرتاپا دروغ است

 سيستم دروغ ميکل اين . شكم اين دولت نيست
ھمه حرف ھا و برنامه ريزی ھا فقط در . گويد

 انكارگرجھت تشديد استثتمار ھر چه بيشتر 
  » است

  ٨٧شھريور  ٣٠

  

 ادامه اعتصاب کارگران فالت پارس 

فالت پارس يک شرکت پيمانکاری است که 
ه داران صاحب آن در شراکت با مجتمع سرماي

پتروشيمی ھرسين صدھا کارگر را استثمار می 
اين شرکت پروژه توليد سازه ھای بتونی . کنند

را برای مجتمع مذکور به عھده دارد و بنياد 
کارش مثل تمام شرکت ھای مقاطعه کاری يا 
مانند ھر مؤسسه سرمايه داری ديگر اين است 

وحشيانه تر استثمار  که از طريق تشديد ھرچه
کارگران، افزايش سرعت کار، سختی کار، 
شدت کار، کاھش بھای نيروی کار، تحميل 
قراردادھای موقت، سالخی ھر نوع بيمه و 

تضمين اشتغال کارگران، افزايش ساعات کار، 
مجبور ساختن کارگران به اضافه کاری بدون 
مزد، تکه تکه کردن دستمزد نازل کارگران به 

مختلف و مصادره بسياری از اين  بخش ھای
بخش ھا به بھانه ھای گوناگون و دنيايی از 
ترفندھای ديگر ذاتی نظام سرمايه داری ميزان 
ارزش الزم يا ھمان بھای نيروی کار کارگران 
را کاھش دھد و در مقابل ميزان اضافه ارزش 

اين شرکت . ھا يا سود سرمايه را افزايش دھد
کارگر تحت  ٢٠٠عليه تمامی اين جنايت ھا را 

اما حرص . استثمار خود اعمال کرده است

سيری ناپذير سرمايه داران مالک آن به اين 
ماه  ۶مالکان شرکت االن . حدود بسنده نمی کند

کارگر را پرداخت نکرده  ٢٠٠است دستمزد 
کارگران چندين روز است که عليه اين ستم . اند

ز کار آنان چرخ توليد را ا. ھا مبارزه می کنند
انداخته اند و خواستار پرداخت مطالبات معوقه 

مسئوالن شرکت پتروشيمی ھرسين . خود ھستند
تالش دارند تا کارگران به اعتصاب خود پايان 

اين سرمايه داران . دھند و به سر کار بازگردند
اما در جريان اين تالش تأکيد می کنند که در 

ماه حقوق کارگران توسط  ۶قبال مصادره 
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پيمانکاری فالت ھيچ نوع تعھدی را نمی  شرکت
به بيان ديگر آن ھا با بيشرمی از . پذيرند

کارگران می خواھند که از مبارزه برای گرفتن 
ماه دستمزد معوقه خود چشم پوشند و برای  ۶

جلوگيری از کاھش سود سرمايه به تمامی 

آخرين . جنايت ھای سرمايه داران تن دھند
ان با قاطعيت تمام خبرھا حاکی است که کارگر

در مقابل کارفرمايان پتروشيمی ھرسين مقاومت 
آنان اعالم کرده اند که تا گرفتن . کرده اند

آخرين لایر دستمزدھا به اعتصاب ادامه خواھند 
  .داد

  ٨٧شھريور  ٣٠

  

ادامه تجمع کارگران پرريس و غرب بافت درمقابل اداره کار 
 سنندج

 ٣٠ شنبه روز
 کارگران ٨٧شھريور 

پرريس و غرب بافت 
يی ھارد پالکا حمل با
 ھا آنی رو بر که

ی زندگ« بودند نوشته
 ،»ماست حقی انسان

 گرسنه کارگران ما«
 کارگران ما« ،»ميا

 به بازگشت خواھان
 از آنان. ندسنندج ادامه داد کار اداره به تجمع خود در مقابل..... و »ميھست کار

 خواستی تمام به دنيرس تا گفتندی م و بودند برخورداريی باال اريبس هيروح
 شرکتی کارفرمای ارياسفند. داد ميخواھ ادامه اعتصاب به برحقمانی ھا
ی م دھند انيپا خود تحصن به اگر که است داده قول کارگران به سيپرر
 کارگران اما .شد خواھد پرداخت حقوقشان و برگردند شانيکارھا سر هب توانند

 بهی زمان و خورد مينخواھرا ی ارياسفند وچپی ھا وعده بيفر ما گفتندی م
 و کندی خواھ عذرتم ما از و ديايب ارسم او که ميدھی م خاتمه خود تحصن

 ٣١ شنبه کي است قرار. اوردين وجوده ب ما از کي چيھی برا رای مشکل چيھ
  .کنند دايپ حضور دادگاه دری ارياسفند و سيپرر ندگانينماشھريور 

   سنندج از رزا

  ٨٧ر شھريو ٣٠

 

 ماهه کارگران فيريز ايران ۶ بيکاری
ماه است که به  ۶کارگران کارخانه فيريز ايران 

اين شرکت . صورت دسته جمعی اخراج شده اند
 ١۴٠از ھمان تاريخ عمالً تعطيل شده است و 

کارگر آن در طول اين مدت ھيچ دستمزدی 
کارگران به تمامی نھادھای . دريافت نکرده اند

ه رجوع کرده اند و خواستار دولتی سرماي
. رھايی خويش از اين وضعيت شده اند

کارفرمای کارخانه مدعی است که اينجا يک 
شرکت خصوصی است و به ھمين دليل در 

او می گويد . مقابل ھيچ کارگری پاسخگو نيست
که سرمايه دار خصوصی مجاز است و اختيار 
تام دارد که ھر گاه خواست کارخانه اش را 

سرمايه . د و کارگران را بيکار سازدتعطيل کن
دار صاحب کارخانه اضافه می کند که در قبال 
کارگران اخراجی ھيچ نوع مسئوليتی ندارد، 
زيرا فقط تا زمانی آنان را می خواسته که 
برايش سود توليد کنند و االن که تصميم به 
 تعطيل شرکت خود گرفته زندگی و مرگ اين

ی آن ھا به او کارگران و افراد خانواده ھا
کارگران در تالش ھستند تا شايد . مربوط نيست

به سازمان تأمين اجتماعی معرفی شوند اما نه 
کارفرما و نه نھادھای دولتی سرمايه ھيچ يک 
ھيچ اقدامی در اين مورد نکرده اند و در تدارک 

  . انجام آن نيستند

  ٨٧شھريور  ٢٩

  
  

 کارگران و شروع سال تحصيلی
. ھمه جا بحث شروع سال تحصيلی جديد بر سر زبان ھا استاين روزھا در

ھم حرف صاحبان عظيم ترين . بحث ھا اما بسيار مختلف و متعارض است
سرمايه ھا و دولتمردان سرمايه شنيده می شود و ھم سخن زن کارگری که 

شروع سال . زير فشار گرسنگی فرزندش به تن فروشی روی آورده است
عی از توده ھای طبقه کارگر ايران نه روزھای تحصيلی برای جمعيت وسي

آغاز تحصيل فرزندان بلکه فقط ايام احساس عميق ترين حقارت ھا و ذلت ھا 
بر . به خاطر اجبار محروميت کودکانشان از درس و بحث و مدرسه است

اساس آنچه مطبوعات رسمی دولت سرمايه داری ايران انتشار داده اند فقط 
شين حدود نيم ميليون کودک در سن آموزش، زير در طول سال آموزشی پي

فشار گرسنگی و فقر و سيه روزی ھای ناشی از تسلط نظام بردگی مزدی، 
اين که آمار واقعی اين سيه روزان خردسال . مجبور به ترک تحصيل شده اند

اما ھمين جرايد . جامعه سرمايه داری ايران چه اندازه است دقيق نمی دانيم
ه اند که فقط در شھر تھران ھر صبح تا عصر صدھا نوباوه بارھا اعالم کرد

دبستانی يا نوجوان دبيرستانی از فرط فقر خانواده محيط مدرسه و تحصيل را 
رھا می کنند و به اميد يافتن جايی برای فروش نيروی کار به سمت سياھچال 

ن ھای نمور توليد سود برای سرمايه داران روی می آورند يا در حاشيه خيابا
  . دست فروشی می کنند ھا و چھارراه ھا

آمارھای فوق در طول سال جاری بی ترديد افزايش يافته و در ماه ھای آينده 
. و سال تحصيلی جديدی که اينک آغاز می گردد بازھم افزايش خواھد يافت

سال اخير بار عظيم بحران ھای حاد اقتصادی  ٣٠سرمايه داری ايران در 
ی مانندی بر سطح معيشت توده ھای کارگر سرشکن خود را با يکه تازی ب

امواج جديد بحران در سراسر جھان و فشار بسيار سھمگين آن بر . کرده است
ساختار بازتوليد سرمايه داری ايران به طور قطع بازھم فشار سرمايه را بر 

اين فشارھا . آخرين ته مانده ھای معيشتی کارگران افزايش خواھد داد
نياز به ھيچ گونه پيچ و خم زندگی ميليون ھا کودک خانواده يکراست و بدون 

ھولناک فقر فرو خواھد برد و ميليون ھا کودک  ھای کارگری را درسيالب
جديد کار و خيابان را به خيل عظيم سيه روزان خردسال ديگر جھنم سرمايه 

شمار کارگرانی که فقط در طول يک سال گذشته به . داری اضافه خواھد کرد
. ت ده ميليونی بيکاران افزوده شده اند از يک ميليون بسيار بيشتر استجمعي

اگر در سال تحصيلی گذشته بر اساس آمارھای دولتی نيم ميليون کودک و در 
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عالم واقع بسيار بيشتر از اين ھا مجبور به ترک تحصيل شدند، اين رقم در 
د سال آموزشی جاری به طور حتم مرز يک ميليون را پشت سر خواھ

در جامعه ای که ديو مھيب سرکوب و خفقان مجال نفس کشيدن را از . گذاشت
 ھر کارگری گرفته است از ھمين حاال و چند روز به آغاز ماه مھر مانده
فرياد اعتراض مادران و پدران کارگری که قادر به ثبت نام کودکان خود در 

توان خريد کارگران می گويند . مدارس نيستند فضای جامعه را آکنده است
لباس و کفش بچه ھای خويش را ندارند و از مشاھده لخت و عوری آن ھا در 
کنار کودکان خانواده ھای مرفه و صاحب مکنت احساس خفت و زبونی می 

آن ھا فرياد می زنند که از عھده شھريه و خريد کتاب و دفتر و قلم و . کنند
وانند آن ھا را راھی کاغذ فرزندانشان بر نمی آيند و به ھمين دليل نمی ت

جمعيت کثيری از کارگران بار سنگين شھريه مدارس را سدی . مدرسه کنند
بر سر راه نام نويسی فرزندان خود به ويژه در دوره ھای دبيرستان و دانشگاه 
می بينند و از اين که توان پرداخت اين شھريه ھا را ندارند در مقابل 

شروع سال تحصيلی در دوزخ  .جگرگوشگان خود احساس شرمندگی می کنند
سوزان سرمايه داری ايران برای کارگران و کودکان کارگران شروع دوره 

برعکس، نقطه ای از نقاط انفجاری تشديد دردھا، رنج . جديد آموزش نيست
ھا و حقارت ھا است، درد ترک تحصيل اجباری زير فشار گرسنگی، درد 

احساس زبونی انسان ھايی احساس حقارت کودکان در مقابل ھمساالن، درد 
که تنھا جرم آنان متولد شدن در منجالب متعفنی به نام نظام سرمايه داری 
است، درد جانکاه پدرانی که به جرم برده مزدی بودن بايد شاھد زندگی 

فرزندان خويش باشند، درد استخوان سوز مادران  حقارت بار و غم زده
در سياھچال فقر زنده به گور  کارگری که کودکانشان چشم به زندگی نگشوده

  . می شوند

کودکان خانواده ھای کارگری، ترک تحصيل اين کودکان، خيابانی شدن آن 
ھا، استثمار جنايتکارانه چند صد ھزار کودک ايرانی و چند صد ميليون 
کودک جھان در سياھچال ھای توليد سود، تجارت تبھکارانه ميليون ھا طفل 

دکان و فروش اعضای بدن آن ھا يا تمامی خردسال، سالخی شريرانه کو
اشکال ديگر جنايت و توحشی که در سراسر دنيا و از جمله ايران بر سر 
. کودکان می رود، ھمه و ھمه اسناد بارز بشرستيزی نظام سرمايه داری است

ھر لحظه حيات اين کودکان برنده ترين و کوبنده ترين کيفرخواست کارگران 
در جامعه ما و در سراسر دنيا از ديرباز تا . مزدی استدنيا عليه نظام بردگی 

امروز ھمواره افراد، محافل يا سازمان ھايی زير نام دفاع از حقوق کودکان و 

با افراشتن پرچم حل معضل جمعيت عظيم خردساالن دنيايی جار و جنجال 
ً يکدست نبوده اند و نيستند. راه انداخته اند در  اما. اين نھادھا و مجامع طبعا

ھر گام تالش برای رھايی کودکان دنيا . اين ميان يک چيز بسيار روشن است
از اين وضعيت مادام که گامی سازمان يافته و ھدفمند در پيکار عليه اساس 
سرمايه داری و برای محو نھايی اين نظام نباشد نه فقط راه به جايی نخواھد 

ه ھای کارگر نخواھد برد که نتيجه ای جز فريب و دروغ و گمراه سازی تود
ھر مقدار . کودکان ھر چه می کشند از دست سرمايه داری می کشند. داشت

سرمايه، مبارزه  رھايی آنان از وضعيت رقت بار موجود در گرو تعرض به
عليه استثمار سرمايه داری و جنگيدن عليه بی حقوقی ھا و مظالم سرمايه 

صدھزار کودک خانواده ھای  فاجعه فقر، خيابانی شدن و کار کشنده چند. است
کارگری ايران، شرايط دردناک آموزشی و اجبار ترک تحصيل اين کودکان 
در ھمه اين سال ھا، تشديد بيش از پيش ھمه اين بدبختی ھا در شرايط موجود 
نيز ھمه از عمق وجود سرمايه و رابطه خريد و فروش نيروی کار می 

» )منطقه تھران( شکل کارگری کميته ھماھنگی برای برای ايجاد ت« . جوشد
مبارزه عليه بی حقوقی ھا و جنايات اعمال شده برکودکان را حلقه پيوسته و 
بسيار مھمی از زنجيره سراسری مبارزات ضدسرمايه داری طبقه کارگر می 

اصل آموزش سراسر » منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران«. داند
ر ھمه سطوح از روز تولد تا آخرين رايگان برای ھمه کودکان و جوانان د

مراحل تحصيلی را جزء جدايی ناپذيری از خواسته ھای کارگران اعالم کرده 
منشور در ھمان حال با تأکيد بر انطباق کامل دستمزدھا با سطح . است

محصول اجتماعی ساالنه کار و توليد طبقه کارگر، تضمين درآمد ماھانه 
 ١٠٠افراد شاغل و بيکار و جويای کار و  ھزار تومان برای تمام ۶٠٠ حداقل

سال، تالش کرده است تا بار معيشت و  ١٨ھزار تومان برای ھمه افراد زير 
تحصيل و رشد جسمی و فکری کودکان را ھر چه بيشتر بر روند سودجويی 

ما بر آنيم که مبارزه عليه بی حقوقی کودکان به . سرمايه سرشکن سازد
ضد سرمايه داری توده ھای کارگر حول اين  سازمانيابی سراسری وشورايی

  . منشور گره خورده است

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(

 ٨٧شهريور  ٣٠
 

 مشترک کارگران نساجی های سنندج اجتماع
عده ای از کارگران کارخانه ھای نساجی 

افت سنندج در روز کردستان، پرريس و غرب ب
برای بار دوم دورھم جمع  ٨٧شھريور  ٢۶

شدند تا درباره ادامه مبارزات متحد خود عليه 
کارفرمايان با ھمديگر مشاوره و برنامه ريزی 

اين کارگران به دنبال پاره ای گفتگوھا . کنند
تصميم گرفتند که اطالعيه ای در حمايت از 
انه مبارزات کارگران ھمزنجير خويش در کارخ

الستيک البرز تھيه کنند و خواستار درج آن در 
تشکيل اجتماعات . رسانه ھای مختلف شوند

مشترک کارگران کارخانه ھای مختلف ابتکاری 
بسيار ارزنده است که اگر به درستی و با 
نگاھی ضدسرمايه داری پيگيری شود می تواند 

گامی در راستای سازمانيابی سراسری و 
ع طبقه کارگر عليه شورايی توده ھای وسي

در برخی گزارش ھا از اين نوع . سرمايه باشد
نام برده » مجمع عمومی« تجمعات به عنوان 

اين اصطالح تا جايی که ناظر بر . می شود
حضور شمار ھر چه بيشتر کارگران در نشست 
ھا و اجتماعات و باال بردن ظرفيت شورايی اين 

يات اما در ادب. اجتماعات باشد بسيار بجا است
برخی محافل به طور معمول نوعی تشکل 
سنديکاليستی نيازمند اتصال به محافل 
ً تعبيری  غيرکارگری را القا می کند، که طبعا
زيانبار، فرقه ای و در تعارض با اساس 
سازمانيابی سراسری، شورايی و ضد سرمايه 

پيداست که . داری توده ھای کارگر است
عبير کارگران سه کارخانه نساجی سنندج ت

نخست را مد نظر دارند و از روايت دوم سخت 
اقدام کارگران ھم به لحاظ شروع . بيزار ھستند

تالش متحد و عملی برای سازمانيابی سراسری 
ضدسرمايه داری ھمزنجيران خويش و ھم از 
نظر صدور اطالعيه ھای حمايتی از مبارزات 
ھمسرنوشتان خود بسيار مھم، تحسين انگيز و 

ير کارگران در ھمه کارخانه ھا درسی برای سا
  . و مراکز کار است

  ٨٧شھريور  ٢٨
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 ادامه تجمع کارگران نساجی های سنندج در مقابل اداره کار
کارگران کارخانه ھای پرريس و غرب بافت 
سنندج برای چندمين روز به طور متحد در 
. مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند

وع اعتصاب کارگران مسئوالن اداره کار از شر
پرريس تا امروز با تمامی توان برای پايان دادن 
به اين مبارزات و بازگرداندن کارگران به سر 

آن ھا در تبانی و پيوند . کار تقال کرده اند
تنگاتنگ با صاحبان کارخانه سياست يکی به 

ابتدا . نعل و يکی به ميخ را در پيش گرفته اند
به شکست  تالش می کنند تا کارگران را

اعتصاب متقاعد سازند و ھنگامی که با مقاومت 

سرسخت کارگران مواجه می شوند شروع به 
دادن و وعده و وعيد می کنند و چنين وانمود 
می کنند که گويا قصد وارد ساختن فشار بر 

عمال . کارفرمايان به نفع کارگران را دارند
دولتی سرمايه شگرد اخير را الزم می بينند تا 

يق آن اعتماد کارگران را کسب کنند و از طر
سپس با عوام فريبی تمام از اين اعتماد برای 
جلب رضايت کارگران به سازش با کارفرما و 

اين . اعالم ختم اعتصاب سوء استفاده کنند
شھريور نيز عين ھمين  ٢٨مسئوالن در روز 

آنان اظھار کردند که . عوام فريبی را ادامه دادند

از کارفرما خواھند خواست تا  با ارسال نامه ای
شھريور ماه برای گفتگو به اداره  ٣٠در روز 
کارگران با ترفندھای عمال دولتی !! کار بيايد

آنان بر ھمين اساس . سرمايه بسيار خوب آشنايند
اعالم کرده اند که اعتصاب را تا دستيابی کامل 

  . به ھمه مطالباتشان ادامه خواھند داد

  ٨٧شھريور  ٢٨

  

  

جديد بيکاری و دلواپسی اتحاديه کارگری انگليس برای  موج
 سرمايه

آقای  ٢٠٠٨روز چھارشنبه ھفدھم سپتامير 
Brend Barber  رئيس اتحاديه کارگری يو تی

تی در انگليس با حضور در يک مصاحبه 
مطبوعاتی به تشريح گسترش موج بيکاری در 
ماه ھای اخير در قاره اروپا و از جمله در 

او شرايط کنونی اروپا . نيا پرداختکشور بريتا
قياس کرد و  ١٩٩٢را با روزھای ھولناک سال 

ماه گذشته بيش  ٨تصريح نمود که فقط در طول 
. ھزار کارگر انگليسی اخراج شده اند ٣٠٠از 

Brend Barber  اضافه کرد که در صورت
تداوم اين روند شمار کارگرانی که مشمول 

 ٢رند از بيکارسازی ھای وسيع قرار می گي
رئيس اتحاديه . ميليون نفر تجاوز خواھد کرد

بالفاصله پس از اعالم ارقام و اطالعات مربوط 
به به اخراج ھای گسترده کارگران در بريتانيا 
يکراست به طرح نگرانی ھای و دلھره ھای 
خويش در مورد زيان ھای احتمالی سرمايه 
. داران و دولت سرمايه داری انگليس پرداخت

ار کاتوليک تر از پاپ شروع به موعظه او بسي
صاحبان سرمايه و دولتمردان کرد و از آنان 
خواست که ھر چه سريع تر برای يافتن راه حل 
ھای غلبه بر معضالت اقتصادی نظام سرمايه 

  . تالش کنند داری

Brend Barber  در اين مصاحبه از دولت
انگليس و مالکان تراست ھای عظيم مالی و 

کرد که به طور معمول در  ضنعتی تقاضا

برنامه ريزی ھا و چاره انديشی ھای خويش به 
منافع مشترک کارگران، سرمايه داران و دولت 

او با وقاحت و بيشرمی !! سرمايه فکر کنند
بر اشتراک منافع کارگران و سرمايه  خاصی

داران تأکيد کرد و خواستار اجرای برنامه ھايی 
اين . ين کندرا تضم!! شد که اين وحدت منافع

که کارگران انگليس در قبال اظھارات رئيس 
اتحاديه چه واکنشی نشان خواھند داد موضوعی 

اما در اين ميان چند . است که بايد منتظر آن ماند
مصاحبه مطبوعاتی . چيز بسيار روشن است

حامل صريح ترين پيام  Brend Barberآقای 
ً با ھمي ن ھا برای کارگران انگليسی بود و اساسا

او به کارگران . ھدف برنامه ريزی می شد
بريتانيا پيام می داد که بايد موقعيت بحرانی نظام 
سرمايه داری را خوب درک کنند و برای رفع 

جلوگيری از کاھش سود  خطر از سر سرمايه و
سرمايه داران به ھر سطح از گرسنگی و فقر و 
مرگ ناشی از گرسنگی و بيکاری خويش تن 

ک اتحاديه و دولت و طرح مشتر. دھند
کارفرمايان در ھيچ کجای تاريخ نظام سرمايه 
داری جز قربانی کردن زندگی و ھست و نيست 
توده کارگر در آستان سود سرمايه و رفع خطر 
کاھش سود صاحبان سرمايه ھيچ معنای ديگری 
نداشته است، رسالتی که انجام آن فلسفه وجودی 

. دھداتحاديه ھای کارگری را ھم تشکيل می 
طرح مشترک مورد نظر آقای رئيس اتحاديه 
يعنی اين که کارگران تمام بار بحران سرمايه 

داری را به دوش گيرند و برای اين کار آخرين 
لقمه ھای نان فرزندانشان را برای حفظ 
سودآوری سرمايه ھا به سرمايه داران ھديه 

وضع موجود را با  Brend Barber .کنند
در اين دوره . ه می کندمقايس ١٩٩٢شرايط سال 

امواج تعرض سرمايه به دار و ندار معيشتی کل 
توده ھای کارگر اروپا با بيشترين شتاب و با 
کوبنده ترين و مرگبارترين قدرت فرود می آمد 
و اتحاديه ھای کارگری ھمه جا برای متقاعد 
کردن طبقه کارگر به تسليم و تمکين در مقابل 

ی سرمايه دست اين تعرضات به ھر نوع مزدور
و ھمه ھمتايان  Brend Barberآقای . می زدند

سنديکاليست او در سراسر جھان امروز نيز 
. دست به کار اجرای ھمين مزدوری ھستند

بسيار جالب است که او بر خالف پاره ای 
محافل سنديکاليست ايرانی ھيچ اصراری ھم 
برای انداختن پرده بر روی ترفندبازی ھای 

ضد کارگری نھادھای متبوع سرمايه پسند و 
وی در ھمين مصاحبه مطبوعاتی . خود ندارد

فقط  ١٩٩٢تصريح و افتخار می کند که در سال 
اتحاديه ھا بودند که کارگران را به قبول بار 
بحران و تن دادن به خصوصی سازی ھا و 

   !!توحش ھای نئوليبرالی سرمايه راضی کردند

  ٢٠٠٨سپتامبر 
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 ه با آنبيکاری و راه مبارز
بيکاری يکی از معضل ھای واقعی نظام سرمايه داری است که از ذات اين 
نظام سرچشمه می گيرد و علت اصلی آن ربطی به راھکارھا و سياست ھای 

اين راھکارھا و سياست ھا فقط می . رژيم ھای گوناگون سرمايه داری ندارد
عالج . باشدتواند در شدت وضعف بيکاری و بيکار سازی ھا تاثير داشته 

سرمايه برای کسب . بيکاری در چھارچوب سرمايه داری توھمی بيش نيست
ھرچه بيشتر سود و سودآوری و شرايط الزم آن يعنی گسترش سرمايه و پيش 

يکی از راه ھای . ريز وبازتوليد آن راھی جز تشديد استثمار نيروی کار ندارد
ستفاده از تکنولوژی اين تشديد استثمار، افزايش بارآوری کار از طريق ا

پيشرفته است و معنی استفاده از تکنولوژی پيشرفته در چھارچوب سرمايه 
وقتی سرمايه دار برای راه . داری نيزچيزی جز بيکاری کارگران نيست

می کند   سازی به جای بيل وکلنگ از ماشين ھای مدرن راه سازی استفاده
روز جاده را با بيل و کلنگ طبيعی است که تعداد زيادی از کارگرانی که تا دي

روشن است که . می کندند کار خود را از دست می دھند و بيکار می شوند
اشکال از ماشين نيست و اين نياز سرمايه به سود بيشتر و انباشت سرمايه 

  .است که کارگر را بيکار می کند

اما بيکاری به عنوان معلول گرايش ذاتی سرمايه، در شرايط و اوضاع 
مثال اگر سودآوری اقتضا کند . شکل ھای مختلف به خود می گيرد گوناگون

سرمايه داربه سرعت از يک رشته توليدی يا خدماتی به رشته ديگر می رود 
و خيلی راحت کارگران قبلی خود را بيکار می کند تا در رشته جديد تعداد 

امل ھمچنين اگر دولت به ع. کمتری کارگر قراردادی و ارزان تر استخدام کند
دست و پا گيری برای سودآوری سرمايه تبديل شود نقش دولت در سرمايه 
گذاری کمتر می شود و درعوض نقش آن به عنوان تدارک کننده زمينه ھای 
الزم برای پيش ريز و بازتوليد سرمايه، تقسيم کار، اداره بوروکراسی و 

در اينجاست که . تقويت ارتش و ماشين سرکوب برجسته تر می گردد
يکی از اھداف خصوصی سازی، ايجاد رقابت . صوصی سازی پيش می آيدخ

اما ھمان گرايش ذاتی سرمايه به کسب سود ھرچه . بين سرمايه داران است
می شود که سرمايه ھای بزرگ سرمايه ھای کوچک را زير پا   بيشتر باعث

. کارتل ھا و تراست ھای انحصاری بزرگ شوند له کنند و خود تبديل به
ست که مرتب می شنويم فالن کارخانه ورشکست شده و کارگرانش اينجا
و دردآور در اين ميان آن است که اين ستيز درون سرمايه رقابتی را . بيکار

ما نيز برای يافتن کار با يکديگر رقابت می . ھم به ما کارگران تحميل می کند
کارگر . دکنيم و ھمين رقابت است که تفرقه بين ما کارگران را تشديد می کن

بيکار با کارگر بيکار رقابت می کند و برای رفتن به سرکار نازل ترين 
شرايط کارفرما را می پذيرد و کارگر شاغل ھم دودستی به کارش می چسبد 
و برای حفظ اين کار تن به ھر خفتی می دھد، غافل از اين که اين شتر 

 . ياب به نوبتباالخره دِر خانه او نيز خواھد خوابيد، به قول معروف آس

اما در مقابل اين پديده . تا اينجا بحث مختصری بود درباره علل بيکاری
سرمايه داری چه کار بايد بکنيم؟ چه راھکاری برای زندگی و زنده ماندن 

 داريم؟ چه کار کنيم برای آن که خانواده ھايمان از ھم نپاشند؟

. ه بيکاری استاولين کاری که به نظر می رسد ايستادن و اعتراض کردن ب
به انبوه اعتصاب ھا، اعتراض ھا، تجمع ھا، : البته غير از اين ھم نبوده است 

نگاه کنيم، از کارخانه ھای ... تحصن ھا، راه پيمايی ھا، جاده بستن ھا و
قزوين وشمال و آذربايجان گرفته تا تھران و کردستان و لرستان و خوزستان 

واقعيت تلخ اين است که اين ھمه اما ... و فارس و سيستان و خراسان و
مبارزه جز يک سری دستاوردھای کوچک حاصل ديگری نداشته است و 

اين مبارزات ھمه پراکنده بوده و  .بازھم در بر ھمان پاشنه قديم می چرخد
برای آن که . حلقه ھای زنجير اين اعتراض ھا از ھم گسيخته بوده. ازھم جدا

دستاورد مھمی داشته باشداين حلقه  ...اين ھمه اعتصاب و تجمع وتحصن و
  . ھای ازھم گسيخته بايد به ھم بپيوندند

بايد روشن . اما اگر فقط در حد اين کلی گويی بمانيم ھنوز چيزی نگفته ايم
کنيم که منظور ما از اين حلقه ھای پراکنده کدام است؟ آيا منظورفقط حلقه 

، بايد پرسيد که آيا ھای پراکنده مبارزه عليه بيکاری است؟ در اين صورت
بدون مبارزه با ديگر عوارض سرمايه داری می توان بيکاری را از ميان 

بنابراين . برداشت يا دست کم آن را کاھش داد؟ پاسخ آشکارا منفی است
منظور از به پيوستن حلقه ھای پراکنده مبارزات کارگران فقط متحد ومتشکل 

ه بيکاری اگر با مبارزه برای اعتراض علي. کردن مبارزه عليه بيکاری نيست
حفظ کار و اين يکی اگر با اعتصاب برای افزايش دستمزد و لغو قرارداد 
... موقت و بيمه بيکاری و اين ھا اگر به مبارزه برای آزادی کارگر زندانی و

تمام اين حلقه ھای . پيوند نخورند ھيچ کدام به نتيجه مطلوب نخواھند رسيد
يک ظرف تشکيالتی سراسری متحد شوند و طبقه پراکنده مبارزه بايد در 

تشکل واقعی . کارگر به صورت يک طبقه متشکل در مقابل سرمايه بايستد
کارگر حول مبارزه برای ھمين مطالبات است که شکل می گيرد و قوام می 

در اين ظرف است که کارگران از مطالبات کوچک . يابد و تکامل پيدا می کند
پويندگی و زندگی آن ھا در اين است که در . رسند به مطالبات بزرگ تر می

در اين تشکل، يکی کار دارد و ديگری . يک تشکل سراسری متحد شوند
يک بخش می خواھد دستمزدش زياد شود  بيکار است و دنبال بيمه بيکاری،

بخش ديگر می خواھد قرارداد موقت اش به قرارداد دائم تبديل شود و الی 
گران پشت به پشت ھم می دھند و يک بار برای آوردن اما ھمه اين کار. آخر

کارگران اخراجی به سرکار، بارديگر برای بيمه بيکاری، بارسوم برای لغو 
پيداست که . قرارداد موقت، و بارچھارم برای افزايش دستمزد مبارزه می کنند

در اين حالت نيروی کارگران برای رسيدن به ھرمطالبه صدچندان می شود، 
که نداند در مبارزه طبقاتی نيروی متشکل ھر طبقه است که تعيين و کيست 

  .می کند کدام طبقه پيروز است

اما برای رسيدن به اين تشکل سراسری که اساس آن از ضديت با سرمايه 
داری نشات گرفته باشد از چه راه ھايی بايد گذشت، راھکارھای عملی ايجاد 

صرف داشتن تشکل  رزبندی کرد؟آن کدام است، و با چه رويکردھايی بايد م
تشکلی که تا مغز استخوان با راه و روش ھای سرمايه عجين . کافی نيست

شده باشد خيزش ھای کارگری را دوباره در باتالق سرمايه داری فروخواھد 
نمونه بارز اين تشکل ھا اتحاديه ھای کارگری اروپا و آمريکا است که . برد

وجود دارند اما نه تنھا در کنار کارگران  ظاھرا ميليون ھا کارگر در آن ھا
. نيستند بلکه در سر بزنگاه ھای مبارزه درست برضد کارگران عمل می کنند

طبيعی است که تشکلی که اساس آن در ضديت با سرمايه داری و رابطه 
اجتماعی سرمايه شکل گرفته است بايد با اين گونه ھا سنديکاھا و اتحاديه ھا 

می کنند  ايه داری و رابطه اجتماعی سرمايه تالشکه در چھارچوب سرم
مرزبندی داشته باشد و اين مرزبندی را با حزب سازی ھای خارج از توده 

  .کارگرنيز حفظ کند

در مورد راه ھای رسيدن به تشکل سراسری و ضدسرمايه داری طبقه کارگر 
رگران به نظر می رسد که راه درست اين باشد که کا. نيز نبايد کلی گويی کرد

ابتدا در حوزه کاری و فعاليت خود حول مطالبات خود متشکل شوند و سپس 
اين جمع ھا و تشکل ھا در ارتباط ارگانيگ با ھم راه ھای پيوستن به يکديگر 

اما واقعيت . و ايجاد تشکل سراسری را بکاوند و در اين راستا کوشش کنند
ی يا درمعرض اين است که ھم اکنون آمادگی کارگران بيکار و اخراج

مثل (بيکاری و اخراج درکارخانه ھای بحرانی و تعطيل يا در شرف تعطيل 
به ويژه (برای سازمان يابی بيشتر از کارگران شاغل ) نيشکر ھفت تپه
است، چرا که کارگران شاغل ھرچه باشد شغلی دارند حال ) کارگران رسمی

اج و بيکاری آن که کارگران بيکار و اخراجی يا آن ھا که در معرض اخر
سفره نان اين . ھستند حتی از کارقراردادی و پيمانی نيز محروم شده اند

کارگران خالی تر از سفره کارگران ديگراست، و خانواده ھايشان به مرز 
طالق و ازھم پاشيدگی و خودکشی نزديک ترند و در موارد زيادی ھم اين 
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از ايجاد يک شبکه اين واقعيت می تواند زمينه س. مرز را درنورديده اند
مرتبط کردن اين کارگران . سراسری از کارگران فعال اين کارخانه ھا باشد

فعال در جھت ايجاد يک شبکه سراسری و درعين حال طلب حمايت کارگران 
کارھايی که خود می تواند  - شاغل از اين شبکه کارگران بيکار و اخراجی

مايه داری طبقه زمينه ساز ايجاد ھيئت موسس تشکل سراسری و ضدسر
مطالباتی . وظيفه ای است که دست فعاالن کارگری را می بوسد -کارگرباشد

  :که می تواند محور ايجاد اين شبکه سراسری باشد به نظرمن عبارت اند از 

بيمه بيکاری برای تمام افراد آماده کار، که نبايد کمتر از حداقل دستمزد    - 
  .کارگران شاغل باشد

  ار و ايجاد اشتغال برای کارگران بيکار و اخراجیبازگشت به ک   - 

  لغو قراردادھای موقت   - 

کنترل کارگری و اداره کارخانه ھايی که به ھر دليل تعطيل شده يا درشرف    - 
  .تعطيل اند

   ١٣٨٧فروردين  ٢٥

  سامانی

 

 ؟"لغو کاِرمزدی"چرا 
اجتماعی خاصی ما در دنيايی زندگی می کنيم که در آن بين انسان ھا رابطه  - 

در اين رابطه اجتماعی، انسان بسته . وجود دارد که ھميشه وجود نداشته است
به اين که در کدام طرف آن قرار گرفته باشد، يا خريدار نيروی کار است يا 

خريدار نيروی کار ھمان مالک وسايل توليد ومبادله يعنی . فروشنده آن
کارگر است که برای زنده سرمايه دار است، و فروشنده نيروی کار ھمان 

دراين رابطه اجتماعی، نصيب اولی . ماندن جز اين راه ھيچ راه ديگری ندارد
ثروت و قدرت و آسايش است و قسمت دومی فقر و نکبت و بدبختی و درد و 

  .می گويند سرمايهبه اين رابطه اجتماعی، . رنج مدام

چون رعيت وابسته به کارگر نه مانند برده به برده دار تعلق دارد و نه ھم - 
آزاد از ھرگونه وسيله توليد و : کارگر به دو معنا آزاد است . زمين است

کارگر، . مبادله، و آزاد در اين که نيروی کارش را بفروشد يا نفروشد
. برخالف برده و رعيت، حق دارد که نيروی کارش را به سرمايه دار نفروشد

پس، . شويد و از گرسنگی بميرداما در اين صورت بايد از زندگی خود دست ب
که نيروی کارش را به  مجبور استکارگر  -و نه حقوقی - به طور واقعی

   .سرمايه دار بفروشد

کارگرنيروی کارش را برای مدت معينی به سرمايه دار می فروشد و  - 
می گيرد، و سرمايه دار پس از خريد نيروی کار کارگر او را  درازای آن پول

کارگر را می نيروی کار پس، سرمايه دار . کار می کشدبرای اين مدت به 
تفاوت بين خريد نيروی کار کارگر و استفاده از . می کشدکار خرد اما از او 

کار او ھمان سودی است که نصيب سرمايه دار می شود، و به علت ھمين 
سود است که سرمايه دار روز به روز ثروتمندتر و قدرتمندتر و کارگر روز 

به اين عمل سرمايه دار يعنی بيرون . قيرتر و بدبخت تر می گرددبه روز ف
  .می گوينداستثمار کشيدن سود از جسم و جان کارگر، 

پس، در رابطه اجتماعی سرمايه يا ھمان رابطه خريد و فروش نيروی کار  - 
آنچه گير سرمايه دار می آيد سود است و آنچه گير کارگر می آيد پولی است 

بين سود و مزد . استمزد اين پول، ھمان . ه کارگر می دھدکه سرمايه دار ب
ھرچه سود بيشتر شود مزد کمتر می گردد : يک رابطه معکوس وجود دارد 

بنابراين، افزايش دستمزد . و ھرچه مزد افزايش يابد سود دچارکاھش می شود
آن گونه که سرمايه  -فقط وفقط باعث کاھش سود سرمايه دار می شود و نه

  .باعث گرانی و تورم - ی گويندداران م

وجود . می گويند کاِرمزدیبه کاری که کارگر در ازای مزد می کند  - 
سرمايه، يعنی خريد وفروش نيروی کار، مستلزم وجود کاِرمزدی است و 

بنابراين، تا . کاِرمزدی نيز نيازمند وجود خريد و فروش نيروی کاراست
ابطه ضدانسانی خريد و فروش زمانی که کاِرمزدی وجود دارد سرمايه يا ر

به اين ترتيب، سرمايه چيزی نيست که مثال با . نيروی کار نيز وجود دارد
سرمايه يک . مصادره اموال سرمايه دار و دولتی کردن آن از ميان برود

. رابطه اجتماعی يعنی رابطه خريد و فروش نيروی کار بين انسان ھا است
برداشته شود، بايد چيزی به نام برای آن که اين خريد وفروش از ميان 

  .کاِرمزدی وجود نداشته باشد

  .ما فعاالن ضدسرمايه داری به اين دليل خواھان لغو کاِرمزدی ھستيم - 

 منوچهر

 ١٣٧٨ارديبهشت  ٧
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . ری 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 وسيع ت
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 . ارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای ک
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

  .يان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قطع شر

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 . يجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جستعلت ھای به نت

ای عقب نشاندن ھجوم بی گام اول بر. 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

عارف 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 حقوق مت
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

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

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

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. ھمين کار پرداخت نشده برآورده کننداز محل 

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 بخورد؟ 
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 ۶٠٠ل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد حداق -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . علق گيردکارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل ت - 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
  . م ھر ماه پرداخت شودسال بايد حداکثر تا بيست و پنج 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
  . مام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنندت -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
  :بايد  برای تحقق اين خواست. 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 -  
  . با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردتشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر  -  
  .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(کل کارگری کميته ھماھنگی برای ايجاد تش

١/٢/١٣٨٧  
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سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

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

 .گردد آن منتشر می
   

  :دآدرس سايت را به اطالع ھمه برساني
   

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"کی خود را در قسمت آدرس الکتروني

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


