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 :اين شماره در

 ٢ص در کارخانه کاغذ پارس چه می گذرد و کارگران چه بايد بکنند؟ـ
 ۴ص ھجوم نيروی سرکوب به کارگران پرريس ـ
 ۴ص از زبان يکی از کارگران صندوق نسوز کاوه ـ
 ٥ص رانندگان کاميون در قزويناعتراض  ـ
 ٥ص قم» ايده نگر«پای درد دل يک کارگر کارخانه  ـ
 ٥ص اخراج وسيع کارگران کشتی سازی صدرا ـ
 ٥ص ادامه اعتراضات معلمان حق التدريسی ـ
 ٦ص آمار بيکاری و اشتغال به روايت دولت سرمايه داری ايران ـ
 ٦ص يه دارکارگر ھنگام کار برای سرما ٦کشته و زخمی شدن  ـ
 ٦ص اجتماع اعتراضی معلمان حق التدريسی در برابر مجلس ـ
  ٦ص کارگران الستيک البرز دفتر مرکزی کارخانه را قفل کردند ـ
  ٧ص اعتصاب رانندگان تاکسی در بوکان ـ

 ٧ص سازمان تأمين اجتماعی و بخشش حاتم وار به صاحبان سرمايهـ
 طر بيکارھای صدھا کارگراحتمال تعطيل سه کارخانه مھم الستيک و خ ـ
  ٧ص
 ٨ص ادامه مبارزات رانندگان کاميون ـ
 ٨ص تجمع اعتراضی کارگران سراب بافت ـ
 ٨ص کارگر ايران خودرو ٥اخراج  ـ
  ٨ص »جمعی از کارگران ايران خودرو« بيانيه  ـ
  ٩ص سرگردانی کارگران الستيک البرز معلول بی قدرتی آنان است ـ 
 ١٠ص سی سمنان وی ان پیماھه حقوق کارگر ٥تعويق  ـ
 ١٠ص سرنوشت دردناک کارگران ريسندگی قزوين ـ
  ١١ص بوروکرات ھای طبقه کارگر،ھمان گروه ھای فشار بورژوازی ـ
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در کارخانه کاغذ پارس چه می گذرد و کارگران چه بايد 
 ؟ بکنند

و شمار کارگر اخراج شده اند  ٢٣٠٠در کارخانه کاغذ پارس حدود 
. نفر کاھش يافته است ١٢٠٠به  ٣٥٠٠فروشندگان نيروی کار در آن از 

جمعيت عظيم کارگران اخراجی دچارھولناک ترين وضعيت معيشتی ھستند و 
حق . مبارزات آن ھا برای بازگشت به کار به ھيچ نتيجه ای نرسيده است

ته اوالد، حق اضافه کاری، حق سختی کار و ھمه آنچه که بخش ھای پيوس
دستمزدھا . دستمزد نازل کارگران را تشکيل می دھد ھمه و ھمه قطع شده اند

به سطحی سقوط کرده است که حتی برای پايين ترين سطح زندگی يا برای 
مدير کارخانه نماد قدرت » مھدی راد« . نان بخور و نمير ھم کفاف نمی دھد

کند عليه توده او ھر چه اراده می . بی مھار سرمايه در لباس آدميزاد است
ھای کارگر انجام می دھد و ھر جنايتی که الزمه افزايش سود سرمايه است 

او به جمعيت وسيعی از بيکار شدگان اعالم کرده . بر کارگران تحميل می کند
اما اين شمار کثير به . در شمار بازنشستگان يا بازخريد شدگان ھستند است که

  . يک لایر حقوق دريافت نکرده اند اصطالح بازنشسته و بيکار تا امروز حتی

او اينک . خدايگان قدرت بی مھار سرمايه به ھمه اين ھا ھم اکتفا نکرده است
. کارگر باقی مانده گرفته است ١٢٠٠تصميم به تعطيل کل کارخانه و اخراج 

ھمه . ماه تعطيل خواھد بود ٢در شروع ماجرا اعالم کرد که کارخانه برای 
در . ن خبر دريافتند که توطئه ای عظيم در کار استکارگران به محض شنيد

وضعيت جاری جھنم سرمايه داری ايران کمتر کارگری است که چند و چون 
. ترفندبازی ھا و دسيسه پردازی ھای سرمايه داران را نداند و حدس نزند

کارگران کاغذ سازی پارس با داشتن تجربه تلخ ھمزنجيران خود در نيشکر 
ماه  ٢سازی خوزستان بسيار خوب متوجه بودند که بحث ھفت تپه و لوله 

تعطيل کارخانه نيرنگی برای تعطيل ھميشگی شرکت و بيکارسازی مادام 
کارگران به ھمين دليل در ضرورت واکنش حاد و شروع . العمر آنان است

جاده . آنان دست به اعتصاب زدند. مبارزه وسيع و متحد ترديد نکردند
بستند و عبور و مرور وسايط نقليه در اين جاده مھم انديمشک به اھواز را 
سرمايه داران و دولتمردان سرمايه در مقابل موج . تجاری را قطع کردند

آن ھا کوشيدند تا با سالح . اعتراض کارگران سکوت را بر پاسخ ترجيح دادند
چند روز . سکوت و بی تفاوتی توفان خشم و عصيان کارگران را فرونشانند

دوشنبه نھم شھريور کارگران در مقابل دفتر فرمانداری شھر دست بعد يعنی 
آنان در ھمه اين مدت خواستار جلوگيری از . به تحصن و تشکيل اجتماع زدند

تعطيل کارخانه و تضمين اشتغال خود بودند و آگاھانه می کوشيدند تا شايد 
کرده کارگران اين را خوب درک . ترفند سرمايه دار را در نطفه خفه سازند

بودند که با تعطيل کارخانه تمامی توان اعمال قدرت عليه سرمايه داران از آن 
ھا سلب می شود و از آن پس آنان نه متوقف کنندگان چرخه توليد و نه 
صاحبان قدرت الزم برای از کار انداختن چرخ سودسازی سرمايه بلکه مشتی 

کارگران . خواھند بودتوده بيکار خارج از ميدان واقعی تقابل و اعمال قدرت 
به ھمين دليل دست به کار سازماندھی مقاومت مؤثرتر و نيرومندتر شدند و 
درست در پيچ و خم ھمين کشاکش ھا بود که مالکان شرکت ھمان گونه که 
کارگران می پنداشتند پرده از توطئه سياه کارگرکش خود برداشتند و از درون 

  . رای ھميشه تعطيل می شودخود پيام دادند که کارخانه ب مقر قدرت

خبر تعطيل کارخانه کاغذ سازی پارس اينک در خانه تک تک کارگران 
بسياری از کارگران با شنيدن وقوع حادثه زار زار به . شيون به پا کرده است

خطر بيکاری و گرسنگی زن و فرزند ھر روزنه اميد به زندگی . گريه افتادند
ھمه از ضرورت مقاومت سخن . است را در برابر چشمان آنان تاريک کرده

می رانند و در اين ميان تمامی بحث بر سر اين است که راه مقاومت و غلبه 
بر ترفندھای جنايتکارانه صاحبان سرمايه کدام است؟ تشخيص درست و پخته 

و سرنوشت ساز ترين مسئله روز کارگران  اين راه تعيين کننده ترين
  بايد کرد؟ به راستی چه . کاغذسازی پارس است

آيا به دخالت نھادھای دولتی و اعجاز دولتمردان اميد ببنديم؟ اين فقط فاجعه 
کارخانه کاغذسازی پارس و نيشکر ھفت تپه و لوله سازی خوزستان . است

درمالکيت و مديريت دولت سرمايه داری است و تمامی فجايعی که تا امروز 
و عوامل آن ھا برنامه  بر سر کارگران آن ھا رفته است توسط دولتمردان

انتظار گره گشايی از اين نھادھا ديگر حتی بردن شکايت از . ريزی شده است
بلکه آه و ناله پر از استيصال و حقارت در . دزد پيش رئيس دزدان ھم نيست

ً ما را به منجالب گرسنگی و  بارگاه قدرت نيروھا و کسانی است که مستقيما
بلکه بيراھه ای است که جز بالتکليفی و  اين نه راه. ذلت پرتاب کرده اند

  . سرگردانی نتيجه ای ندارد

برويم بنشينيم و از سنديکاسازی سخن بگوييم و به چند نفر فرصت طلب فرقه 
باز اجازه بدھيم که به نام ما و زير پوشش چيزی به اسم سنديکای کارگری 

نان آن چه کنند که اين سنديکا و سرنشي! برای خود دفتر و دستکی راه اندازند؟
و چه آشی برای ما بپزند؟ اين کار بی ترديد برای ما اشتغال و دستمزد و 

معيشت و نان فرزندان نخواھد شد و در بھترين حالت دکان کسب و کار عوام 
اين حادثه در برخی . فريبانه ای برای مشتی سودجو و جاه طلب خواھد گرديد

فاده زشت از نام ھمزنجيران جاھا روی داده است و حاصل آن فقط سوء است
اين راه نيز به . ما و گم وگورکردن قدرت پيکار توده ھای طبقه مان بوده است

  . دنبال نخود سياه رفتن است

آيا به ھمين تحصن ھا و راه بندان ھا و تجمعات اعتراضی خشک و خالی 
 بازھم کسی تاکنونی بسنده کنيم و روزھا پشت سر ھم آن ھا را تکرار نمائيم؟

در اين صورت، سرمايه داران و نھادھای دولتی آن . به داد ما نخواھد رسيد
ھا در بھترين حالت سياست صبر و انتظار در پيش می گيرند و می گذارند تا 

صبرمی . ما خسته و مأيوس و فرسوده شويم و دست از اين کارھا برداريم
شود و آنگاه کنند تا زير فشار يأس و خستگی و عجز صفوف متحد ما متالشی 

 . درھم می کوبند در يک شبيخون جنايتکارانه باقی مانده مقاومت ما را ھم

  پس چه بايد بکنيم؟  
راه ھايی که تا اين جا گفتيم و شايد ھم بسياری راه ھای مشابه ديگر در 

اما ما نه يکبار بلکه صدھا بار و . مجموع راه حل ھای آسانی به نظر می آيند
فقط . سر ايران آن ھا را آزموده ايم و به نتيجه نرسيده ايمنه يک جا که در سرا

ھمسرنوشتان ما در نيشکر ھفت تپه ھمه . به ھمين اطراف خود کمی نگاه کنيم
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با جسارت و شھامت و . اين کارھا و بسيار بزرگ تر از اين ھا را کردند
ھا روز. به ھمه جا شکايت کردند. اتحاد پرشکوه خود بارھا جاده ھا را بستند

. به چند نفر فرصت دادند که به نامشان سنديکا بسازند. به تحصن پرداختند
. آنان ھمچنان ادامه می دھند ولی تاکنون به ھيچ نتيجه مطلوبی دست نيافته اند

عين ھمين روند را ھمزنجيران . حتی دستمزدھای معوقه خود را نگرفته اند
درای بوشھر و ديگر ما در لوله سازی خوزستان، الستيک البرز و ص

بسياری جاھای ديگر پشت سر نھادند ولی در ھيچ کجا تا لحظه حاضر 
موفقيت مھمی به دست نياورده اند و چشم اندازی ھم برای کسب موفقيت در 

اين راه ھا ھمه تجربه ھای زنده مبارزات . پيش روی آن ھا ديده نمی شود
   .و حال استتوده ھای طبقه ما در ھمين شرايط حاضر و روزھای گذشته 

  !ھمزنجيران
ھمه چيز فرياد می زند که بايد چاره ای ديگر  ھمه راه ھای باال را رفته ايم و

بايد به راستی خطر کرد و مراد از خطر کردن فقط استقبال از مرگ . انديشيد
پيداست که مبارزه با . و رفتن جلو گلوله و آمادگی برای تيرباران نيست

ھمه اين ھا را دارد و بايد پذيرای ھمه اين ھا بيکاری و از گرسنگی نمردن 
. اما منظور ما از خطر کردن در اينجا نه اين ھا بلکه چيز ديگری است. بود

بايد . بايد به چاره پردازی ھای مھم تر و سخت تر و سھمگين تر روی کنيم
ھمه ما می . دست به کارھايی بزنيم که تا کنون کمتر به آن ھا پرداخته ايم

ه برای مبارزه با بيکاری و نمردن از گرسنگی بايد قدرت داشت و بايد دانيم ک
ما بايد سرمايه داران و دولت آن را ھا به . به طور واقعی اعمال قدرت کرد

. اين مسئله کليدی پيکار روز ماست. قبول خواسته ھای خود مجبور کنيم
رت ما و اعتصاب و راه بندان و تحصن و راه پيمايی ھمه شکل ھای اعمال قد
اما کافی . راھکارھای بسيار کارسازی برای پيشبرد مبارزات ما ھستند

اين ھا ھمه بايد به يک محور مھم تمرکز و اعمال قدرت تعيين کننده . نيستند
پيوند بخورند تا بتوانيم صاحبان سرمايه و دولت را مجبور به پذيرش حرف 

ايه داران و دولت را در اين جا الزم است مجبور کردن سرم. ھای خويش کنيم
اگر کارگران راننده جاده . موضوع ھيچ پيچيده نيست. اندکی بشکافيم

بندرعباس به مناطق مختلف ايران، در طول يک ھفته دست از کار بکشند 
به . بخش اعظم مراکز کار و توليد در ايران به طور کامل از کار خواھند افتاد

ت خانه ھای مھم سرمايه داران احتمال زياد بسياری از فروشگاه ھا و تجار
صاحبان سرمايه و دولت آن ھا چنين خيزشی را تحمل . ھم تعطيل خواھد شد

يا : نخواھند کرد و در مقابل آن يکی از اين دو راه حل را انتخاب خواھند کرد 
متوسل به سرکوب می شوند و يا دست به عقب نشينی می زنند و مطالبات 

دوم کارگران به طور موقت و در سطح انتظار در حالت . آنان را می پذيرند
. روز به نتيجه رسيده اند و در حالت اول با خطر شکست مواجه می شوند

فکر کنيد که به محض تھاجم نيروی سرکوب، کارگران تمامی پااليشگاه ھای 
نفت به حمايت از آن ھا برخيزند و باز فکر کنيد که کارگران برق ھمه 

ايه اخطار کنند که در صورت سرکوب رانندگان شھرستان ھا به دولت سرم
ً برق ھمه کارخانه ھا و دواير دولتی را قطع خواھند کرد بی ترديد اگر . حتما

چنين حادثه ای رخ دھد سرمايه داران و دولت مجبور به عقب نشينی و قبول 
چراچنين است؟ زيرا اوالً کارگران راننده با . خواسته ھای کارگران می شوند

آنان . درت به روند کار و توليد سود سرمايه مستقيم حمله کرده انداعمال ق
چرخ کار و توليد را از کار انداخته اند و اين وضع برای صاحبان سرمايه و 

ً رانندگان کاميون ھای جاده بندرعباس دست تنھا . دولت قابل تحمل نيست ثانيا
گاز و برق و آب نمانده اند و از حمايت نيرومند ھمزنجيران خويش در نفت و 

ما برای مجبورساختن . و خودروسازی و جاھای ديگر برخوردار شده اند
بايد اوالً . دولت به قبول خواسته ھايمان به اين ھر دو عامل سخت نياز داريم

محور واقعی تمرکز قدرت عليه سرمايه را درست انتخاب کنيم و در شرايط 
ھای در حال تعطيل را  کنونی ما تصرف کارخانه برای کارگران کارخانه

عده ای معنای اين حرف را . مناسب ترين محور اعمال قدرت می دانيم
. درست نمی فھمند و آن را به صورت بسيار وارونه ای برداشت می کنند

تصور آنان اين است که تصرف کارخانه يعنی گرفتن ساختمان کارگاه و بعد 
چه خاکی به سر خود دست روی دست گذاشتن و سرگردان ماندن که ای وای 

کو مواد اوليه؟ پول از کجا بياوريم و کارخانه را چگونه راه اندازيم؟ !! بريزيم
کسانی که اين چنين می پندارند معنای مبارزه طبقاتی را درک نکرده اند و 

معنای . قادر به فھم جنبش کارگری و ظرفيت پيکار توده ھای کارگر نيستند
ه اينان می پندارند بلکه چيز کامالً متفاوت واقعی تصرف کارخانه نه آنچه ک

اوال ما تصرف کارخانه را به عنوان يک اقدام محلی و در . ديگری است
منظور ما از . سطح اين يا آن کارخانه در اينجا و آنجا مطرح نمی کنيم

تصرف کارخانه ھای در معرض تعطيل اقدام ھمزمان سراسری در سطح 
ثانيا اين اقدام درست به دليل . شور استحداقل ده ھا کارخانه در سطح ک

سراسری بودن و گستردگی آن می تواند و بايد دولت را تحت فشار بگذارد تا 
اين کار . در اختيار کارگران گذارد مواد اوليه و ساير نيازھای اين کارخانه ھا

را ھم اکنون دولت دارد می کند، منتھا برای سرمايه داران اين کارخانه ھا و 
قدرت سراسری کارگران تصرف کننده کارخانه ھا در . ای کارگراننه بر

صورتی که موفق به جلب حمايت بخش ھای مھم وکليدی طبقه کارگر شود 
می تواند دولت را مجبور کند که امکاناتی را که ھم اکنون در اختيار سرمايه 

 ثالثا اقدام. گذاران می گذارد به طور رايگان در اختيار کارگران بگذارد
نه  –ھمزمان ديگری که بايد توسط کارگران انجام گيرد دعوت از تمام مردم 

برای دادن سفارش توليد کاال به  –فقط مردم ايران بلکه مردم سراسر جھان 
بدين . آن ھا و پيش پرداخت وجوه اين سفارشات به حساب کارگران است

ز بيکاری خود سان، کارگران می توانند اين کارخانه ھا را راه بيندازند و ا
درعين حال، در يک چشم انداز کالن تر و گسترده تر، . جلوگيری کنند

تصرف کارخانه ھای درحال تعطيل درواقع نقطه عطف تبديل مبارزه تدافعی 
کارخانه،  .کارگران به مبارزه تھاجمی آنان عليه سرمايه و دولت آن است

. مالکان آن است حتی کارخانه ھای در حال تعطيل، دنيايی سرمايه در دست
ھمه تالش آن ھا . سرمايه داران حاضر به رھا ساختن اين سرمايه ھا نيستند

اين است که اين ھا را در جاھای ديگر و در حوزه ھای بسيار پرسودتر 
بنا براين، تدارک تصرف اين کارخانه ھا از سوی ما . سرمايه گذاری کنند

صاحبان آن ھا و طبعا دولت بازگشای يک ميدان واقعی و گسترده پيکار عليه 
وقتی ما به طور متحد و قدرتمند دست به تصرف کارخانه . مدافع آنان است

در جايی تحصن کنيم يا حتی اين  می زنيم بسيار فرق می کند با اين که مثالً 
تصرف کارخانه . جا و آن جا به طور موقت به بستن يک جاده اقدام کنيم

اما تا اين . در قلب قدرت سرمايه است شروع واقعی يک حمله و گرفتن سنگر
جا فقط نقطه شروع کار است و تازه ھمين نقطه شروع دنيايی تدارک و 

برای تصرف کارخانه بايد پيش از آن . آمادگی و زمينه سازی قبلی الزم دارد
بايد شورا را ظرف اعمال . در يک تشکل شورايی نيرومند متحد و متشکل شد

شورا را می سازيم و ھمه ما به عنوان آحاد متحد . قدرت عليه سرمايه ساخت
فعال و دخالتگر شورا سراغ ھمزنجيران خويش در جاھای ديگر، در مراکز 
استخراج و توليد و پااليش نفت، در شبکه ھای سراسری برق و آب ، در 
شبکه ھای حمل ونقل، در خودروسازی ھا و مراکز توليد فوالد و پتروشيمی 

. و بيمارستان ھا و مدارس سراسر کشور، می رويم و الستيک، در معادن
. ھمه راه می افتيم و برای ھمراه ساختن کارگران مراکز ديگر تالش می کنيم

فراموش نکنيم که بخش عظيمی از آن ھا وضعيت خوِد ما را دارند و فرياد 
  . کمک خواھی ما عين حرف دل آنان نيز ھست

  ! ھمزنجيران
منظور ما از خطر . ه ھای صعب العبور می گذردراه مبارزه ما از اين گردن

تکرارآزموده ھای . کردن، پيمودن ھمين راه سخت و صعب العبور است
مطالبات پايه ای طبقه « بايد. چاره ديگر بايد جست. شکست خورده خطا است

را به نقطه عزيمت مبارزه سراسری و متشکل خود عليه » کارگر ايران
تحاد سراسری شورايی حول اين منشور تالش سرمايه تبديل کنيم و برای ا
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کنيم و از درون ھمين تالش و پيکارعليه سرمايه کارخانه ھای در حال تعطيل 
   .از جمله کارخانه کاغذ سازی پارس را به تصرف خود درآوريم

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه 
خود های درمعرض تعطيل را به تصرف 

 !درآوريم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
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 هجوم نيروی سرکوب به کارگران پرريس
اعتصاب کارگران کارخانه پرريس سنندج 

روزھای متوالی تحصن . ھمچنان ادامه دارد
کارگران در مقابل اداره کار مطابق معمول به 

نھادھای دولتی . ستھيچ نتيجه ای نرسيده ا
چنان که سرشت و سنت کار آن ھاست نه فقط 
در مقابل فرياد و اعتراض کارگران ھيچ واکنش 
موافقی نشان نداده اند بلکه با تمامی توان و 
ترفند دست به کار تبانی با کارفرمايان برای به 
شکست کشيدن مبارزات کارگران بوده اند 

ر کارگران معترض و اعتصابی با. وھستند

ديگر تجمعات اعتراضی خود را به درون 
کارخانه منتقل کرده اند و ھمچنان بر ادامه 

تضمين . مبارزه و مقاومت پای می فشارند
اشتغال و پرداخت دستمزدھای معوقه در صدر 

روز نھم مھرماه  .مطالبات کارگران قرار دارد
از نيروی پليس و  سرمايه دار مالک شرکت
برای متفرق کردن  دستگاه ھای سرکوب سرمايه

کارگران کمک خواست و سرکوبگران نيز بی 
درنگ در پاسخ به تقاضای وی راھی کارخانه 
شدند و کارگران معترض را در محاصره خود 

کارگران مقاومت کرده و شعارھای . گرفتند
ھميشگی خويش را بازھم با صدای بلند تکرار 

آنان تأکيد کرده اند که از تعطيل شدن . کرده اند
به اعتصاب و . ارخانه جلوگيری خواھند کردک

ساير اشکال اعتراض ادامه خواھند داد و در 
برابر فشار و توطئه و سرسختی کارفرما و 

  . برنخواھند داشت دست از مبارزه دولت
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 از زبان يکی از کارگران صندوق نسوز کاوه
به ما گفتند که به خاطر ماه رمضان و تولد .... 

کيلو گوشت گوسفند به ھر کارگر  ٤!! سنامام ح
ليتر  ١٢اما ندادند و گفتند به جای آن . می دھند

تازه اگر می دادند، . روغن مايع به شما می دھيم
ھزار تومان می شد که  ١٥تفاوتش ھمه اش 

ھيچ تکانی به ھيچ کجای دنيای بدبختی ھای ما 
اما حتی اين نيز کاله برداری و عوام . نمی داد
  .بودفريبی 

االن مدتی از ماه مھر می گذرد اما ما ھنوز 
حقوق ماه شھريور را نگرفته ايم و معلوم ھم 

 ٤. نيست چه زمانی به ما پرداخت خواھد شد
دستمزدھای . کيلو گوشت صدقه شان پيشکش

  . سنار سی شاھی مان را ھم نمی دھند

چھار ماه آکورد طلبکاريم و ھر چه اعتراض 
 آن را پرداخت نکرده می کنيم تا حاال يک لایر

مديريت جديد . ھمه اش زورگويی است. اند
کارخانه به جای دادن تسھيالت ھمان حداقل 

امکانات دوره ھای قبل ما را ھم که با خون دل 
به دست آورده بوديم يکسره تار و مار کرد و به 

  .باد ھوا داد

در حال حاضر اعالم کرده اند که حتی سرويس 
را ھم تا نصف کاھش  ھای اياب و ذھاب ما

. انجام اين کار برای ما فاجعه است. خواھند داد
در کارخانه فردی به نام وحيدی مدعی است که 
نماينده کارگران است اما ھمه می دانند که او 

ھمين آقای . نماينده و مزدور کارفرما است
وحيدی ھمراه صاحبان کارخانه در تدارک 

ا ب. کاھش سرويس ھای حمل و نقل ھستند
اجرای اين طرح، اتوبوس ھا به طور مثال 
وسيله اياب و ذھاب ما بايد دور تھران را چرخ 
بخورد و سپس بيايد وارد مسير ميدان خراسان 
. و امام حسين شود و ما را به کارخانه برساند

آن ھا با نصف کردن تعداد اتوبوس ھا يک دنيا 
صرفه جويی می کنند و ما در عوض بايد ھر 

بيشتری از شبانه روز را را مفت روز ساعات 

و مجانی صرف دويدن برای رسيدن به اتوبوس 
زير نام . اين وحيدی به حق آدم خائنی است. کنيم

فقط به کارفرمايان خدمت می !! نماينده کارگران
آنچه آنان می خواھند بر ما تحميل می  کند و
  .کند

سرمايه داران صاحب کارخانه در ھر مھمانی 
نوش خود و شرکايشان  که برای عيش و

. برگزار می کنند ميليون ميليون خرج می کنند
. صرفه جويی يادشان می رود در چنين مواقعی

اما وقتی پای وسيله اياب و ذھاب کارگر پيش 
می آيد، يک باره ھمه چيز را به تيغ صرفه 
. جويی می سپارند و قلع و قمع می کنند
 وضعيت ما بسيار وحشتناک است و ھر روز از

  . روز پيش بدتر می شود
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 اعتراض رانندگان کاميون در قزوين
به دنبال اعتراض کارگران راننده دراھواز 
جمعيت کثيری از رانندگان کاميون در ساير 
شھرھا از جمله قزوين نيز دست به اعتراض 

مشکالت کارگران راننده در ھمه جا . زدند
مل و نقل به واگذاری پايانه ھای ح. يکسان است

دالالن و سرمايه داران خصوصی جديد با 
فشارھايی بسيارسنگين بر روی سطح دستمزد و 

صاحبان . معيشت رانندگان ھمراه شده است
جديد پايانه ھا بھای حمل و نقل کاالھا را به 
صورت سرسام آوری باال برده اند و ھمزمان 
ميزان درآمد و دستمزد کارگران را به شدت 

اينان، به طور مثال، تعرفه ھای . اندتنزل داده 
 ٤٥٠ھزار تومانی حمل بار را تا رقم  ٢٨٠

ھزار تومان و گاه بيشتر افزايش داده و بدين 
سان ميزان سود خود را عمالً تا دو برابر سابق 

آنان به اين نيز اکتفا نکرده و با . ارتقا داده اند
تنزل دستمزد کارگران در قبال حمل ھر محموله 

ازھم سودھای بسيار انبوه تری را به سوی کاال ب
  . خود سرازير ساخته اند

رانندگان کاميون در پايانه قزوين نيز ھمچون 
ساير ھمزنجيران خود در اھواز و مشھد دست 

پاسخ کارفرمايان به آن ھا . به اعتراض زده اند
اين است که ما سرمايه دار و صاحبان جديد اين 

تام داريم که ھر ما اختيار . پايانه ھا ھستيم
تصميمی را اتخاذ کنيم و ھيچ کس و ھيچ نھادی 
. حق ھيچ نوع دخالتی را در امور ما ندارد

سرمايه داران جديد با سوء استفاده ه از نياز 
کارگران راننده به اشتغال تالش دارند تا رقابت 
وسيعی را در ميان آنان برای گرفتن بار 

طح سازمان دھند و از اين طريق نيز بر س
. دستمزدھای آن ھا حداکثر فشار را وارد سازند

راننده کاميون کار  ٤٠٠٠در پايانه قزوين حدود 
رانندگان به اين وضعيت سخت . می کنند

اعتراض دارند و خواستار الغای کامل تمامی 
شرايط وتصميمات ظالمانه وضدکارگری اخير 

  . صاحبان سرمايه ھستند
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 قم» ايده نگر«کارخانه  پای درد دل يک کارگر
. کارگر ديگر را اخراج کردند ٣اين ماه ھم ... 

کارفرمايان می گويند که احتياج به نيروی کار 
اداره کار به . برای اضافه کاری ندارند

معضالت بيکاری کارگران ھيچ نگاھی نمی 
که تشکيل می شود به !! در دادگاه ھايی. کند

زدن کارگران می گويند که شما حق حرف 
. نداريد و فقط آمده ايد تا نتيجه حکم را بشنويد

قضات دادگاه ھا از قبل بسيار صريح اعالم می 
کنند که حق با کارفرما است و ھر تصميم 
سرمايه دار در مورد کارگر عين حق و قانون 

تا حال ھيچ گاه در ھيچ کجا اتفاق نيافتاده . است
يل تشک. به نفع کارگر رأی دھد!! که دادگاه کار

دادگاه صرفاً اقدامی برای اعالم حقانيت سرمايه 
  .دار و محکوميت کارگر است

دليل اخراج کارگران ھمواره فرار کارفرما از 
بسياری . حل مشکل و قبول مطالبات آنان است

از اوقات ھم سرمايه دار وجود کارگر را موافق 
معيارھای خود نمی بيند و يا حتی از قيافه يک 

ھر کارگری که به . آيدکارگر خوشش نمی 
نحوی باب طبع صاحب سرمايه نباشد اخراج او 

در اين جا ھيچ حساب و کتابی و . حتمی است
وجدانی و شرافتی مالک تصميم گيری در مورد 

   .کار و زندگی کارگران نيست

ما ھنوز حقوق ماه شھريور را نگرفته ايم و 
بخشی از حقوق مردادماه را ھم ھمين چند روز 

ً تھديد به اخراج . قت کرديمقبل دريا ما را مرتبا
می کنند و شمشير بيکارسازی حتی يک دقيقه 

ماه از  ٧ .از باالی سر ما به کنار نمی رود
شروع سال جاری می گذرد و در اين مدت ھيچ 

ما با ورق ھای تيز و . لباس کاری به ما نداده اند
ً در  برنده آھن کار می کنيم و لباس ھايمان دائما

ما . ابت با ورقه ھا پاره پاره می شوداثر اص
در . مجبوريم بدون ھيچ دستکشی کار کنيم

کارخانه ما به رغم شرايط بسيار سخت کار و با 
اين که شرايط کارمان بسيارمھلک و خطرآفرين 
است از ھيچ نوع وسائل ايمنی و امکانات 

  . حفاظتی ھيچ خبری نيست

 ٨٧مھر  ٩

 

 صدرا اخراج وسيع کارگران کشتی سازی
مطابق گزارشات رسيده در توافقی که ميان 

با » خانه کارگر«افراد نھاد دولتی موسوم به 
سرمايه داران مالک کارخانه کشتی سازی 
صدرا صورت گرفته است شمار زيادی از 
کارگران رسمی اين کارخانه مشمول 
بيکارسازی قرار گرفته و ھمه آن ھا اخراج شده 

را از دوسال پيش موج اخراج کارگران صد. اند
به راه افتاده و تا امروز بيش از يک ھزار 

کارگران درتمامی طول اين . قربانی گرفته است

سرمايه داران با . مدت مقاومت کرده اند
ترفندبازی تمام بيکارسازی ھا را به صورت 
بسيارحساب شده و سنجيده مرحله به مرحله به 

تا پيش برده اند و از اين طريق تالش کرده اند 
از حرکت متحد و سازمان يافته و يکصدای 

انتظار می رود که . کارگران جلوگيری کنند
تجارب تلخ تا کنونی به ھمه کارگران اين واحد 
بزرگ صنعتی آموخته باشد که بايد درمقابل 

بايد . اخراج ھريک کارگر دست ازکاربکشند

. دست به کار سازمانيابی شورايی خود شوند
تان و جاھای ديگر متحد بايد با کارگران اس

شوند و از طريق تالش برای سازمانيابی 
سراسری توده ھمزنجير خود عليه سرمايه با 
تعرضات و تھاجمات لحظه به لحظه 

   .کارفرمايان ايران صدرا مقابله کنند

 ٨٧مھر  ٩

 

 ادامه اعتراضات معلمان حق التدريسی
معلم حق  ٢٥٠روز شنبه ھفتم مھرماه،  

مقابل مجلس اجتماع کردند و عليه التدريسی در 
وضعيت کار و فقدان ھر نوع تضمين اشتغال 

بيشتر معلمان از . خود دست به اعتراض زدند
استان لرستان به تھران آمده اند، اما مطالبات 
آنان ھمان مطالبات بخش عظيمی از 

. ھمزنجيران آن ھا در سراسر ايران است
ھمه وضعيت کار و اشتغال اين معلمان ھمچون 

بخش ھای ديگر طبقه کارگر بسيار رقت بار و 
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معلمی که در مقابل  ٢٥٠. تأسف انگيز است
ً در مناطق  مجلس اجتماع کرده اند عموما

آنان بايد مدام . عشايری غرب تدريس می کنند
جاده ھای پرمخاطره کوھستانی را پشت سر 
نھند و از نقطه ای به نقطه ديگر بروند تا به 

اين معلمان به دنبال . بدھنددانش آموزان درس 
تحمل تمامی اين سختی ھا و رنج ھا دربھترين 
حالت و در صورتی که تمام وقت کار کرده 
باشند و، از اين مھم تر، در صورتی که رؤسا و 
مسئوالن آموزش و پرورش کار تمام وقت آن ھا 

تا  ١٣٠را تأييد کرده باشند در ماه چيزی ميان 
آنان در ماه . گيرندھزار تومان حقوق می  ١٥٠

ھای تعطيل مدارس ھم ھيچ حقوقی دريافت نمی 
ماه  ٩يا  ٨کنند و به اين ترتيب در سال فقط 

اين که ھمين حقوق ناچيزھم . حقوق می گيرند
چند ماه يک بار به آن ھا داده شود موضوعی 
است که يکسره به ميل و رغبت و اراده 
سردمداران وزارت آموزش و پرورش و ساير 

چندين . دھای دولتی سرمايه بستگی داردنھا
ھزار معلم در سراسر ايران سی سال است که 

رنج سنگين و کشنده اين وضعيت ھولناک 
زندگی و کار و را تحمل می کنند و عليه آن 
. فرياد سر داده و دست به اعتراض زده اند

اجتماع کنونی معلمان در مقابل مجلس گوشه 
اعتراضات  کوچکی از دنيای اين مبارزات و

آنان خواستار تضمين اشتغال . سی ساله است
خود، افزايش دستمزدھا و تغيير کل اين 

  . وضعيت ھستند

 ٨٧مھر  ٨

 

 آمار بيکاری و اشتغال به روايت دولت سرمايه داری ايران
ھر چه بر شمار بيکاران افزوده می شود، ھر  

چه کارخانه ھای بيشتری دست به اخراج 
ھر چه گرسنگی و فقر و  کارگران می زنند،

فحشا و بی مسکنی ناشی از بيکاری گسترش 
می يابد، آری ھر چه دامنه اين فجايع وسيع تر 
می شود، دولت سرمايه داری ايران نيز آمار 
اشتغال را باالتر و نرخ بيکاری را پائين تر 

دولت عين ھمين کار را در . گزارش می کند
به اين  .مورد نرخ گرانی ھا ھم انجام می دھد

ترتيب که به موازات رشد جھشی و فورانی 
بھای نيازھای اوليه زندگی کارگران، در راديو 
تلويزيون و رسانه ھای ديگر بی وقفه از مھار 

چند . نرخ تورم و کاھش قيمت ھا سخن می گويد
سال پيش وقتی رئيس جمھوری کنونی سرمايه 

تا  ١١به کرسی قدرت جلوس کرد از بيکاری 
نرخی که در !! سخن می رفتدرصدی  ١٢

از آن تاريخ . دو برابر بيش از اين بود عالم واقع
کارخانه بزرگ و  ٢٠٠تا امروز بيش از 

متوسط يکسره تعطيل و کارگران آن ھا بيکار 
شده اند و حتی بر پايه آنچه که برخی از 
نمايندگان ھمين نظام می گويند ميزان بيکاری 

اين ھمه، با . ھم باالتر رفته است% ١٦از 
دولتمردان سرمايه ھمچنان از کاھش بيکاری و 

سرمايه داران ! مھار نرخ تورم سخن می گويند
و تمامی نمايندگان فکری نظام سرمايه داری، 
فکر و ذھنيت و معيارھای داوری و فرھنگ و 
وجدان و ھمه چيز خود را از منويات سرمايه و 
. از ملزومات حفظ نظام بردگی مزدی می گيرند

ان اخيراً برای پديده آمارگيری و تھيه آن
گزارشات دولتی ھم دست به کشف معيارھا و 

طبق کشفيات يا ابداعات . مبانی جديدی زده اند
نوين آن ھا ھر کارگری که در طول يک ماه 
حتی برای يک ساعت موفق به فروش نيروی 
کارخود شده باشد در آن ماه کارگر شاغل به 

انی ھم در ميان در مورد گر!! شمار می آيد
صدھا کاالی موجود در بازار ارزان ترين آن 

  !!قرار می گيرد مالک سنجش نرخ تورم ھا

  ٨٧مھر  ٨

  

  

 کارگر هنگام کار برای سرمايه دار ٦کشته و زخمی شدن 
کارگر آب و  ٣روزنامه ھا نوشته اند که 

فاضالب در شھر بجنورد در حين کار برای 
در . دست داده اندسرمايه دار جان خويش را از 

کارگر  ٣ھمين گزارش ھا گفته شده است که 
ديگر ھمزنجير اين کشته شدگان نيز سخت 
!! مجروح شده و برای مداوا به مراکز امدادی

کارگر در منطقه ای به نام  ٦اين . منتقل شده اند
آرامستان جاويد در شبکه جمع آوری فاضالب 

ب کار می کرده اند و ھنگام کار کانال فاضال
شھر با تمامی سرعت و قدرت بر سر و روی 

رفتار اين گونه با توده . است آن ھا سرازير شده
ھای کارگر و گسيل آن ھا بدون ھيچ نوع وسيله 
ايمنی و حفاظتی به قتلگاه سودسازی سرمايه 
سناريوی سياه پليدی است که طبقه سرمايه دار 
و دولت سرمايه داری ايران آن را لحظه به 

راسر کشور برای کارگران اجرا لحظه در س

اين سناريو ارزش و اعتبار کارگر را . می کند
ھر کجا که پای . می دھد به روشنی نمايش

ضرورت افزايش سود در ميان است چه باک 
اگر ھزاران کارگر قربانی يک لایر سود بيشتر 

  !!سرمايه شوند

 ٨٧مھر  ٨

  
 

 لساجتماع اعتراضی معلمان حق التدريسی در برابر مج
شمار زيادی از معلمان مشمول قراردادھای 

در برابر مجلس » حق التدريسی« موقت کار
اجتماع کردند تا خشم و عصيان خويش را به 
مدافعان نظام سرمايه داری نشان دھند و 
ھمزمان فرياد اعتراض خود عليه مظالم و 

کارگران در سراسر  جنايات سرمايه را به گوش
علمان خواستار الغای م. ايران و جھان برسانند

قرارداد موقت يا ترفند سرمايه برای تشديد ھر 
آنان می . چه وحشيانه تر استثمار خويش ھستند

خواھند از تضمين کامل اشتغال خود برخوردار 

معلمان تصريح کردند که سال ھاست اين . باشند
اعتراضات ادامه دارد و تا دستيابی به نتيجه 

  . حتما ادامه خواھد يافت

 ٨٧مھر  ٧

  

 کارگران الستيک البرز دفتر مرکزی کارخانه را قفل کردند
چند روز قبل در ال به الی اخبار سايت ھا 
خوانديم که سرمايه داران صاحب الستيک 

البرز با تشکيل يک شبکه مخوف مافيايی و 
جاسوسی در تدارک دلسرد کردن از ادامه 

آنان . پيکار با سرمايه داری بر آمده اند
انی را استخدام کرده اند و به آن ھا مزدور
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مأموريت داده اند که اينجا و آنجا با بھره گيری 
از تمام تجارب تبليغاتی و پليسی و عوام فريبی 
با کارگران گفتگو کنند و چشم انداز ھر نوع 
پيروزی در مبارزات را از برابر ديدگان آن ھا 

بسيار شنيدنی است که . خط بزنند و کور کنند
سال است دستمزد  ٢رمايه داران که ھمين س

کارگران را پرداخت نمی کنند، ھمين سرمايه 
سال است در مقابل تمامی اشکال  ٢داران که 

مبارزه کارگران عليه عدم پرداخت دستمزدھا 
مقاومت می کنند، ھمين سرمايه داران که در 

سال به کمک نيروی سرکوب و  ٢طول اين 
گران برای سرمايه بارھا مبارزات کار پليس

حصول دستمزد خويش را قلع و قمع کرده اند، 
آری ھمين سرمايه داران بر اساس يک سند 
مکتوب کشف شده يک ميليون تومان به رئيس 
کارگزينی شرکت پرداخت کرده اند تا برای 
. تشکيل اين شبکه سياه جاسوسی اقدام کند

سال تمام است  ٢کارگران الستيک البرز که 
زدھا و تضمين اشتغال برای دريافت دستم

خويش به ھمه اشکال اعتراض متوسل شده اند 

و به ھيچ نتيجه مطلوبی دست نيافته اند به دنبال 
اطالع از اين توطئه کثيف صاحبان سرمايه به 

آنان از . سوی دفتر مرکزی شرکت ھجوم بردند
شدت خشم و قھر در ورودی شرکت را قفل 

قفل توسط  کردند و اعالم داشتند که از باز کردن
  .سرمايه داران جلوگيری خواھند کرد

 ٨٧مھر  ٧

  

 اعتصاب رانندگان تاکسی در بوکان
صدھا راننده تاکسی در بوکان با اعالم اعتصاب 
دست از کار کشيدند و عبور و مرور تاکسی ھا 

کارگران به کمبود . را در شھر متوقف کردند
چشمگير جيره سوخت به ويژه حجم بسيار اندک 

آنان کاھش سوخت . يافتی اعتراض دارندگاز در
خودروھای خود را موجب تنزل فاحش 
دستمزدھای روزانه و وخامت ھر چه بيشتر 

رانندگان اضافه . وضع معيشتی خويش می دانند
می کنند که ساعت ھا انتظار اجباری در پمپ 
ھا ی گاز نيز به نوبه خود ساعات کار آن ھا را 

آنان را کاھش  افزايش و ميزان دستمزد روزانه
کارگران راننده در اعتراض به ھمه . می دھد

اين معضالت و کمبودھا و فشارھای کار و 
آنان . معيشت خود دست از کار کشيده اند

خواستار تغيير جدی اين شرايط ھستند و اعالم 
کرده اند که تا گرفتن نتيجه به اعتصاب ادامه 

  . خواھند داد

 ٨٧مھر  ٧

  

 

 عی و بخشش حاتم وار به صاحبان سرمايهسازمان تأمين اجتما
  حاتم طائی شدن آسان بود خرج که از کيسه مھمان بود

رئيس سازمان تأمين اجتماعی کاشان از تالش 
ھای اين سازمان برای کاھش بيکاری سخن 

« رانده است و فھرستی از اقدامات مھم و 
خود برای ايجاد اشتغال را در » محيرالعقول

قرار داده است تا از طريق  اختيار روزنامه ھا
اين رسانه ھا با ستايش و مدح و تمجيد بيش از 

راھکارھای . حد به اطالع خوانندگان برسد
مسئوالن اين نھاد دولتی بيانگر کشفياتی بسيار 

آنان . عظيم و ابتکاراتی بسيار درخشان است
کارخانه مھم  ٤می گويند سرمايه داران صاحب 
سندگی و بافندگی، به اسامی مخمل و حرير، ري

راوند و نسجانی مبالغ بسيار عظيمی به سازمان 
ميزان . تأمين اجتماعی کاشان وامدار بوده اند

کل بدھی % ٩٥اين وام ھا آن قدر باال بوده که 

. کارخانه را شامل می شده است ٤اين 
دولتمردان گرداننده اين نھاد دولتی پس از 
ن وقوف به ماجرا و تعمق در مشکالت آقايا

يک باره ديگ سخاوتشان به !! صاحبان سرمايه
جوش آمده است و تصميم به بخشش ديون اين 

آنان به . سرمايه داران مستضعف گرفته اند
مالک کارخانه ريسندگی و بافندگی اطالع داده 

 ٢٥ميليون تومانی خود  ٤٥اند که اگر از بدھی 
ميليون تومان  ٢٠ميليون تومان پرداخت کند کل 

مسئوالن . و ھديه داده خواھد شدديگر به ا
سازمان تأمين اجتماعی نامه ای با ھمين 
مضمون برای سرمايه داران ديگر ھم ارسال 
داشته اند و ھمين درصد از بدھی ھر کدام آن ھا 

  . را پيشکش کرده اند

ضرب المثل معروفی است که می گويند از کور 
پرسيدند چه می خواھی و او بی درنگ پاسخ 

کارخانه  ٤مالکان اين . »دو چشم بينا «: داد که
ھم به دنبال بيکارسازی ھای وسيع کارگران، به 
دنبال مصادره ماه ھای طوالنی دستمزد صدھا 
کارگر و ھمه جنايات و شرارت ھای خود فقط 

چپاول و تاراج را کم داشتند که سازمان  ھمين
ميليون ھا تومان از حاصل کار  تأمين اجتماعی
کارگران اخراجی و بيکار و  و استثمار ھمان

گرسنه و سرگردان در برھوت بدبختی را به 
  .سرمايه داران پاداش دھد

  ٨٧مھر  ٧

 

احتمال تعطيل سه کارخانه مهم الستيک و خطر بيکارهای صدها 
 کارگر

خبرھا حکايت از آن دارند که سه کارخانه مھم 
الستيک سازی بارز، کويرتاير و پارس به 

وند و صدھا کارگر شاغل زودی تعطيل می ش
 اين کارخانه ھا. آن ھا اخراج و بيکار می شوند

ھنگامی در معرض تعطيل قرار می گيرند که 
واحد مھم الستيک سازی ديگر  ٢قبل از آن ھا 

نيز عمالً تعطيل شده و صدھا کارگر آن ھا در 
کارخانه ھای در . حال بيکاری به سر می برند

ملی، سپه و  معرض تعطيل متعلق به بانک ھای
 ٣صنعت و معدن ھستند و جالب است که ھر 

بانک دليل تعطيل شرکت را کمبود نقدينگی 
ھزار  ١٦٣ھيچ معلوم نيست !! اعالم کرده اند

ميليار تومان نقدينگی موجود در بازار داخلی 
سرمايه داری ايران که ھمه جا مثل نقل و نبات 

 بندی ھای پر از توھم و عوام فريبی به در بسته
عنوان عامل افزايش جھشی بھای نيازھای اوليه 

زندگی کارگران در رسانه ھا فرياد می شود در 
زير کدام صندوق ھا چال شده اند که حتی سه 
بانک از مھم ترين بانک ھای دولتی سرمايه ھم 
به دليل عدم دسترسی به نقدينگی کارخانه ھا را 
تعطيل و کارگران را صد تا صد تا اخراج می 

   !کنند؟

 ٨٧مھر  ٧
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 ادامه مبارزات رانندگان کاميون
د رانندگان کاميون در اھواز به مبارزات خو

در خبرھای قبلی گفتيم که . ادامه می دھند
کارگر راننده در اعتراض به تنزل سطح  ١٧٠٠

دستمزدھايشان دست به اعتراض و اعتصاب 
ماجرا از آن جا آغاز شده است که . زده اند

سرمايه داران صاحب شرکت ھای حمل و نقل 
و شرکای دالل آن ھا برای افزايش نرخ سود 

حق « سوم به سرمايه ھای خود تعرفه مو
را به صورت شگفت انگيزی باال » کميسيون
معنای مستقيم اين کار آن است که . برده اند

کارگران در قياس با سابق بخش بيشتری از 

مزدھای خويش را به دالالن و مالکان شرکت 
کارگر  ١٧٠٠بيش از . ھا پرداخت می کنند

راننده در اعتراض به اين اقدام سرمايه داران و 
از چند روز پيش دست از کار  ھا دولت آن

کشيدند و ھر نوع حمل و نقل کاال را متوقف 
نھادھای دولتی سرمايه در اين چند روز . کردند

تالش بسيار وسيعی را آغاز کردند تا رانندگان 
را به شکستن اعتصاب و بازگشت به کار 

آخرين خبرھا حاکی است که . متقاعد سازند
ن نھادھای دولتی ترفندھای دولتمردان و مسئوال

تا حدودی بر اراده کارگران اثر گذاشته است و 

درصد قابل توجھی از آنان به اعتصاب خود 
% ٦٠با ھمه اين ھا بيش از . پايان داده اند

کارگران راننده ھمچنان در اعتصاب به سر می 
آنان اعالم کرده اند که تا الغای کامل . برند

حق تصميمات جديد صاحبان سرمايه و کاھش 
کميسيون شرکت ھای باربری به مبارزه ادامه 

  .خواھند داد

  ٨٧مھر  ٦

  

  

 تجمع اعتراضی کارگران سراب بافت
کارگران کارخانه سراب بافت صبح روز شنبه 

در مقابل مجلس اسالمی سرمايه  ٨٧مھرماه  ٦
دست به اجتماع زدند و تالش کردند تا اعتراض 

دگان اين خود عليه کارفرمايان را به گوش نماين
ماه است که در  ١٤آنان . مجلس برسانند

ماه تمام است  ١٧بالتکليفی به سر می برند و 

کارگران . که ھيچ دستمزدی دريافت نکرده اند
خواستار تضمين اشتغال خويش و پرداخت 

  ٨٧مھر  ٦ . تمامی حقوق معوقه خود ھستند
  

 کارگر ايران خودرو ٥اخراج 
 ٢رکت در سايت کارگر اين ش ٥ايران خودرو  

اين کارگران . ايتکوپرس را اخراج کرده است
سفيد « به صورت قراردادی و با قرارداد 

 ٥تا  ٤اين کارگران . کار می کرده اند» امضا
سال سابقه کارکردن و استثمار شدن در اين 

سرمايه . تراست عظيم اتوموبيل سازی را دارند
داران ايران خودرو دليل اخراج اين کارگران 

ا مطابق عرف طبقاتی خود و به روال کار ر
ايجاد اعتشاش در محيط «دولت ھای سرمايه 

اعالم !! » بی نظمی و نافرمانی« و !! »کار
سرمايه داران منظور خويش از اين . کرده اند

اتھامات و فرمول بندی ھا را بسيار صريح 
ايتکو پرس بيش از  ٢در سايت . توضيح داده اند

ب قراردادھای کارگر در چھارچو ٤٠٠
. استثمار می شوند» سفيد امضا« جنايتکارانه 

اين کارگران در سه شيفت کار شبانه روزی 
کارخانه کار می کنند و در بدترين و حادثه 
زاترين و فرساينده ترين شرايط کاری استثمار 

کارگر اخراجی به اين جنايت  ٥. می شوند
کارفرمايان اعتراض کرده و خواستار الغای 

ادھای موقت و کاھش فشار کار و استثمار قرارد
کارفرمايان اين اقدام . کارگران بوده اند

کارگران را اغتشاش در محيط کار اعالم کرده 
حرف . کارگر زده اند ٥و دست به اخراج اين 

صاحبان سرمايه مطابق معمول اين است که ھر 
نوع اعتراض عليه ھر سطح از توحش و جنايت 

شديد استثمار نيروی کار سرمايه يا ھر ميزان ت
توسط سرمايه در ھر حال اقدام عليه امنيت 

  . سرمايه و طبقه سرمايه دار است

 ٨٧مھر  ٦

  

  

 »جمعی از کارگران ايران خودرو« بيانيه 
 .ماست یروزياتحاد وتشکل رمز پ ی،آگاھ

 .ميکن یگونه اخراج کارگران را محکوم م ھر

  .حق مسلم ھر کارگر است یشغل تيامن

 یو ھمکاران گرام تاندوس

فطر  ديگرفته است که در آستانه ع ميتصم تيريمد دهيرس یھا گزارش بنابر
 کي یوفا کرده و با برگزار ريت ١٠داده در اعتصاب  ھای ازقول یکيبه 

از خواسته  یکيکه  یشغل یھزار نفر از کارگران ارتقا ١٠اجتماع بزرگ به 
 .بود بدھدحقوق ھا  شيافزا یما کارگران برا یاصل یا

 ميتصم نيده ساختن ارگرفته وخواھان بر آو کيرا به فال ن تيريمد ميتصم ما
 ايآ؟ ھزار نفر ١٠ یبرافقط چرا  ميکن یال مئومورد س نيدر ا یول. ميھست

 نيدر ا یحق چيھ هيپس بق ؟ھزارنفر کارگر دارد ١٠خودرو فقط  رانيمگر ا
  ؟حقوق ندارند شيافزا

چه کارگر و  خودرو رانيشامل ھمه کارکنان ا دياحقوق ب شيدوستان افزا نه
 .وچه روزمزد شود مانکاريو چه پ یرسمريو چه غ یچه کارمند چه رسم

و روزمزد  یمانکاريپ یھا کارگران شرکت دياطالع دار کهی طور ھمان
 .رنديبگ یشغل یتوانند ارتقا یم یندارند پس چطور یگروه شغل

ھا  آن یاعالم کرده و رو ريت ١٠در خودمان را  یھا دوستان ما خواست ،نه
  .نبود یگروه شغل کي یارتقا یاعتصاب ما فقط برا .ميکن یم یپافشار

 یبرا یغاتياجتماع ما کارگران کاله تبل ميدھ یواجازه نم ميخور ینم بيفر ما
و کوتاه  ميستيا یم ريت ١٠ شده بيتصو یخواسته ھا یما رو .باشد گرانيد

 .مئيآ یھم نم

تا  .باشد یھا م و حراست از سالن ینظام یروھايما خروج ن خواست نياول
 یھا توانند حرف یدر شرکت حاکم است کارگران نم یپادگان که جو یزمان

 .خود را بزنند



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 

 
٩ 

  ١٣٨٧ مھر ١٢جمعه     ٢٣ سال اول ـ شمارٔه 

دوستان تا ما تشکل . است تشکل آزاد و مستقل جاديما ا یخواست اساس يندوم
تک  یھا حرفھم به  یو کس ميخودرا بزن یھا حرف ميتوان ینم مينداشته باش

 یھم حرف زد کارش با حراست است ول یتک ما توجه نخواھد کرد واگر کس
به  دنيرساز ما کارگر ان ھم حرف بزند و ھم در  یندگيتواند به نما یتشکل م
  .به ما کمک کند مانھاي خواسته

طبق  ؟دھد یانتخابات را نم یچرا اجازه برگزار ميپرس یم تيرياز مد ما
 ؟است یقانونريھزار کارگر غ ٤٥از  شيب یتشکل برا جاديکدام قانون ا

خواسته  انيب یکارگران برا ديگو یشرکت م یمعاون منابع انسان یباقر یآقا
 یمجرا یباقر یآقا ميپرس یم ما. استفاده کنند یقانون یاز مجرا شانيھا

 ؟کدام است یقانون

 یخود م یھا تشکل قيکارگران فقط از طر ،ھا و کارخانجات شرکت در
 یباقر یو آقا ميھست تشکل جاديما خواھان ا .خودرا بزنند یھا توانند حرف

 .تشکل را گرفته است جاديچرا جلو ا دياجتماع به ما بگو نيدر ا ديبا

و  یمانکاريپ یھا وجود شرکت. است یشغل تيما امن یخواسته اصل نيسوم
 تيامن چيما ھ .کند یم ديما را تھد یشغل تيموقت امن یوجود قرار دادھا

مختلف اخراج  یھا تن از دوستان کارگر به بھانه ھا روزانه ده .ميندار یشغل
 ديبا یمانکاريپ یھا شرکت .خاتمه داده شود ديبا تيوضع نيبه ا .شوند یم

سر کار برگردند و ھمه کارگران  ديبا یکارگران اخراج .منحل شوند
 .استخدام شوند یقرارداد

  یگرام و ھمکاران دوستان

آن را  ريت ١٠خودمان راکه در اعتصاب  یھا اھم خواست گريد بار کي ما
 کي یارتقا بيما فر مئيگو یم تيريو به مد ميکن یاعالم م ميکرده ا بيتصو

خود  یما خواھان بر آورده ساختن خواسته ھا .ميخور یرا نم یگروه شغل
  .مياعالم کرد ريت ١٠که در اعتصاب  ميھست

  : روخود رانيکارگران ا یھا خواست

 ھا عدم ورود حراست به سالنوھاي کارگري  زادي تشکلآ - ١

 عادي یاجباري و برداشتن سقف اضافه کار لغو اضافه کاري - ٢

 )حق بھره وري( افزايش حق آکورد  - ٣

 کشور ھا در ھا متناسب با افزايش قيمت افزايش حقوق - ٤

م رسمي لغو قرار دادھاي موقت و استخدا و یبازگشت کارگران اخراج - ٥
 کارگران

ھاي پيمانکاري و انتقال کارگران آن به  جلو گيري از گسترش شرکت - ٦
 خود شرکت

  مشاغل بندي هشرکت نمايندگان کارگران در کميته طبق - ٧

 شرکت نمايندگان کارگران در کميته تشخيص کارھاي سخت و زيان آور - ٨

 کاھش فشار کاري با استخدام نيروھاي جديد - ٩

 ليادامه تحص تيولغو بخشنامه محدو ليصتح یآزاد -١٠

 - جمعی از کارگران ايران خودرو
 آارآو

 ١٣٨٧شنبه ششم مھر 

 

 سرگردانی کارگران الستيک البرز معلول بی قدرتی آنان است
سير رويدادھای کارخانه الستيک البرز و فراز و فرود مبارزات کارگران در 

کارگران . گری ايران استدل اين رويدادھا درس مھمی برای ھمه جنبش کار
توده ھای کارگر شمار فراوانی . الستيک البرز در طی اين روند تنھا نبوده اند

. از مراکز ديگر کار و توليد ھم عين ھمين افت و خيزھا را پشت سر نھاده اند
کارگر به  ١٢٠٠ تا جايی که به اين کارخانه مشخص بر می گردد، بيش از

، آزمون شيوه ھای مختلف اعتراض و پيکار، دنبال ماه ھا مبارزه، ھمدلی
اعتصاب پشت اعتصاب، راه بندان جاده ھا و سردادن شعار آمادگی جنبش 
کارگری برای قيام، اينک در پشت درھای بستۀ معجون گمراه کننده ای به نام 

» ھاي کار وامور اجتماعي و صنايع ومعادن  سيون مشترک وزارتخانهيکم« 
ً !! ه اندبه انتظار نتيجه نشست کارگران به شعبده بازی ھای صاحبان  آيا واقعا

سرمايه و دولتمردان سرمايه داری باور دارند؟ آيا فکر می کنند که تصميم اين 
نھاد دال بر احتمال انتقال يک بخش سھام اين کارخانه از سرمايه دار کنونی 

رد؟ آيا به سرمايه دار يا سرمايه داران ديگر مشکلی را از آنان حل خواھد ک
انتظار دارند که ادامه روند رجوع به دولت سرمايه به يافتن راه چاره ای 
برای پرداخت دستمزدھای معوقه و تضمين اشتغال آنان منتھی شود؟ ھر کسی 
که سير وقايع روزھای مبارزه کارگران در اين دو سال را دنبال کرده باشد 

ات و خيال بافی ھايی خوب می داند که مشکل آنان اصالً داشتن چنين توھم
از اين که بگذريم، توھم و خيال بافی حتی در آن جاھا و در مواردی . نيست

که واقعيت ھم دارد بر خالف پاره ای پندارھا و تئوری ھا سد راه واقعی دفاع 
متراکم ترين و انبوه . و تعرض و پيکار و به طور کلی مبارزه طبقاتی نيست

واقعيت ھای زمخت و خشن زندگی و کار و  ترين خيال بافی ھا در زير فشار
استثمار و ضرورت مبارزه عليه استثمار و بی حقوقی ھا مجبور به عقب 

افکار انسان ھا را شرايط مادی زندگی آن ھا می «اين مسئله که . نشينی ھستند
توھم نه فقط . در اين جا ھم به تمام و کمال صدق می کند» سازد و نه برعکس

تی در کوتاه مدت ھم نمی تواند سد سکندر و ديوار چين ح در دراز مدت که
تازه خود سد سکندر و ديوار چين و صدھا مانع . سر راه مبارزه طبقاتی باشد

عظيم تر از اين ھا نيز در مقابل موج سرکش گريزناپذيری و قھری بودن 
جنبش کارگران . آب می شود و باد ھوا می گردد مبارزه کارگر عليه سرمايه

رمايه داری يک ضرورت قھری برخاسته از عمق زندگی و کار و عليه س
ھمه اين نکات در مورد مبارزات جاری . استثمار توده ھای کارگر است

کارگران الستيک البرز ھم به طورقطع واقعيت دارد و ماحصل کالم اين که 
مشکل اصلی کارگران نه توھم به شعبده بازی دولتمردان يا وعده و وعيدھای 

در باره اين معضل ما تا حاال بسيار . سرمايه بلکه چيز ديگری است حاکمان
بحث کرده ايم و پيرامون چگونگی غلبه بر آن نيز تا جايی که توانسته ايم راه 

با اين ھمه، سخت اعتقاد داريم که ھمان . حل ھای خويش را تشريح نموده ايم
در اين راستا يا در  آنچه ما. گفته ھا را بايد بازھم لحظه به لحظه تکرار کرد

ھر زمينه ديگر مطرح می کنيم يک گفتگوی مکتبی و دانشگاھی، تئوری 
ما به عنوان آحادی از . بافی، طرح دکترين و نظرآفرينی مريخی حزبی نيست

طبقه کارگر، به عنوان ھمراھان و ھمرزمان کارگران الستيک البرز يا 
اران درون مبارزات توده کارگران ھر کجای ديگر دنيا، به عنوان دست اندرک

ھای کارگر جھان عليه سرمايه به طور مستمر خود را با کوه مشکالت و 
موانع سر راه اين مبارزات مواجه می بينيم و الجرم حرف ھا و استنباطات و 
نتيچه گيری ھا و راه چاره ھای کارگری خويش را با توده ھمزنجير در ميان 

در درون چنين روند زمينی سخن  پيداست که در چنين وضعی و. می نھيم
گفتن، قطع نظر از درست بودن يا حتی نادرست بودن آن، الزمه عينی 
وافعيت جنبش است و مادام که واقعيت روز جنبش از نقطه ای به نقطه ديگر 
عبور نکرده است و از سنگری به سنگر ديگر نشتافته است بايد آن حرف ھا 

با اين توضيح الزم . زھم تکرار کردو راه حل ھا را تکرار و تکرار و با
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البرز در  معضل روز کارگران الستيک. رشته اصلی بحث را دنبال می کنيم
پيشبرد مبارزات و تحميل مطالبات خود بر صاحبان سرمايه نه فقط توھم به 
نقش آفرينی احتمالی دولتمردان نيست بلکه حتی خيال بافی در باره امکان 

آنان اين اشکال مبارزه را قدم . مبارزه ھم نيست موفق بودن اشکال تا کنونی
به قدم تجربه کرده اند و ناکافی بودن يا به بيان دقيق تر ضرورت تکميل و 

معضل اساسی اين . توسعه و تعميق آن ھا را عمالً خوب درک نموده اند
کارگران مثل تمامی ھمزنجيران ديگرشان در سراسر ايران نداشتن نيروی 

کارگران الستيک البرز، . ش مبارزه عليه سرمايه داری استکافی برای گستر
ايران برک رشت، لوله سازی خوزستان، صدرای بوشھر، نساجی کردستان، 

کارخانه ديگر درست ارتشی را می مانند که  ٢٠٠پرريس، شاھو و حدود 
زير فشار کسر و کمبودھای اساسی و تعيين کننده در جبھه گسترده جنگ با 

اين ارتش بايد بر اين کاستی ھا و ضعف . مينگير شده استقوای متخاصم ز
نه . ھا غلبه کند و گر نه از موقعيت مستأصل زمينگير خود خارج نمی شود

تنھا موفق به تدارک درست حمله و تعرض نمی گردد بلکه حتی در مقابل ھر 
به اين ترتيب، مشکل اساسی کمبود توان . حمله دشمن ھم عقب می نشيند

و ھر تالش ما بايد چگونگی رفع اين کمبودھا و کاستی ھا را  پيکار است
ارتش ما قبل از ھر چيز بايد سازمان يابد و بايد به . محور تمرکز خود سازد

نوعی سازمان يابد که ظرفيت الزم پيکار عليه سرمايه داری را به دست 
اگر خود را سازمان دھد اما در ھر گوشه تشکيالتش بساط سازش با . آورد

شمن و طومار تسليم در مقابل سرمايه پھن باشد پيداست که اين نه د
سازمانيابی پيکار طبقاتی بلکه تدارک اجماع برای قبول شکست و جاودانه 

اين ارتش بايد تاکتيک ھای جنگی تضمين . ساختن موقعيت زمينگيری است
قط گير پيروزی اتخاذ کند نه راھکارھايی که به کارگيری ھر کدام از آن ھا ف

مشکل اساسی ما . بخش عظيمی از توش و توان جنگی ما را به ھرز دھد
کارگران چه در الستيک البرز، چه در نيشکرھفت تپه، چه در ايران برک و 

صدرا و لوله سازی و ھر کجای ديگر کمبود قدرت پيکار، فقدان سازمانيابی 
اظر با متناسب پيکار عليه سرمايه و غفلت از اتخاذ راھکارھای موفق متن

تنھا در پرتو . ملزومات تعرض و پيشروی در جبھه جنگ عليه سرمايه است
رفع اين کمبودھا و کاستی ھای اساسی است که می توانيم توازن قوای موجود 

يک . را برھم بزنيم و از وضعيت اسفبار و پر از استيصال فعلی خارج شويم
ا و امکانات و نکته بسيار مھم در اين جا اين است که ما ھمه زمينه ھ

نه فقط قدرت الزم برای تحميل . ملزومات اين کار را به اندازه کافی داريم
خواسته ھای روز خود بر سرمايه داران را داريم بلکه حتی از عھده نابودی 

توان بالقوه ما در سطحی است که . نظام بردگی مزدی ھم به خوبی برمی آييم
دنيايی آکنده از برابری و رفاه و بی  می تواند جھنم کنونی سرمايه داری را با

نيازی، دنيايی فارغ از ھر نوع فقر و نابرابری و اجبار و فرودستی، دنيايی 
رشد « بدون کار مزدی، دنيای کار داوطلبانه انسان ھا، دنيايی که در آن 

اين توان در . جايگزين سازد» آزادانه ھمگان در گرو رشد آزاد ھر فرد است
ما بايد خود . ا وجود دارد، اما بايد سازماندھی و بالفعل شودتوده ھای طبقه م

بايد حول . را به صورت سراسری و شورايی عليه سرمايه داری متشکل کنيم
. منشور مطالبات پايه ای طبقه مان دست به سازمانيابی شورايی خود بزنيم

اد از بايد با اتکا به قدرت شوراھايمان کارخانه ھا را تصرف کنيم و با استمد
قدرت پيکار متشکل و سراسری توده ھای طبقه مان برنامه ريزی کار و توليد 

  .در ھمه کارخانه ھا و مراکز کار را به دست گيريم

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران( 
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 انسی سمن وی ماهه حقوق کارگران پی ٥تعويق 
کارگر  ٢٠٠کارخانه پی وی سی سمنان حدود 

اين کارخانه چند سال قبل . را استثمار می کند
در چھارچوب طرح خصوصی سازی به روال 

« معمول از سوی تراست عظيم مالی و صنعتی 
به يک سرمايه دار مقرب » بنياد مستضعفان

اعوان و انصار دولتمردان مسلط سرمايه اعطا 
يچ مشکلی از لحاظ مواد کارخانه با ھ .گرديد

خام و مصالح توليد و وسائل نيم ساخته يا کمکی 
. بازار فروش بسيار مطلوبی دارد. مواجه نيست

شدت استثمار کارگران بيش از حد است و 
منحنی نمايش سود سرمايه دار صاحب شرکت 

اين کارخانه با ھمه اين . در عرش سير می کند
ريالی  ماه تمام است که ھيچ ٥مشخصات االن 

کارگر تحت  ٢٠٠دستمزد به ھيچ کدام از 
در مورد دليل اين . استثمار خود نپرداخته است

اما به نظر . کار ھيچ نکته ای گزارش نشده است
می رسد که بيان چرائی اين حوادث در جھنم 
کارگرسوز سرمايه داری ايران توضيح 

در جامعه ای که يورش بی . واضحات باشد
معيشت و حق حيات توده عنان سرمايه به سطح 

ھای کارگر از آزادترين، متداول ترين و بديھی 
ترين امور به شمار می آيد، در جامعه ای که 
ميليون ھا کارگر بيکار و گرسنه و سرکوب شده 
برای سير کردن يک روز شکم فرزندانشان 
مجبور به فروش نيروی کار خود به ھر بھا و 

د ديوانه سرمايه دار باي شرط و شروطی ھستند،

کارگر  ٢٠٠ماه دستمزد  ٥باشد که از مصادره 
و به کارگيری آن در کار سرمايه گذاری ھای 

 ٢٠٠در ھر حال  .انبوه تر خويش چشم بپوشد
ماه است که دستمزد  ٥کارگر پی وی سی اينک 

آنان و ھمه افراد خانواده ھايشان در . نگرفته اند
شعله ھای سودسازی سرمايه و آتش گرسنگی 

ی از يکه تاری بی مھار سرمايه داران برای ناش
تشديد استثمار نيروی کار درحال خاکسترشدن 

کارگران به اين جنايت اعتراض دارند و . ھستند
ماھه معوقه خود  ٥پرداخت فوری دستمزدھای 

  . را می خواھند

 ٨٧مھر  ٥

 

 سرنوشت دردناک کارگران ريسندگی قزوين
خانه ھای ماه ھاست که مبارزات کارگران کار

فرنخ و مه نخ و ساير ريسندگی ھای قزوين 
برای دريافت دستمزدھای معوقه و تضمين ادامه 

کارگران بارھا دست . اشتغال خويش ادامه دارد
ھمراه با کارگران ساير . به اعتصاب زده اند

مراکز توليدی در سطح شھر و در مقابل 
نھادھای دولتی سرمايه متحصن شده اند يا راه 

اين مبارزات . اعتراضی سازمان داده اندپيمايی 

ھمچنان ادامه دارد، زيرا به ھيچ نتيجه مطلوبی 
کارگران نه تنھا دستمزدھای . نينجاميده است

معوقه خود را دريافت نکرده اند بلکه به 
اخراج شده اند  و فوج فوج صورت دسته جمعی

آخرين . و اين اخراج ھا کماکان ادامه دارد 
ه صاحبان کارخانه ھای خبرھا حاکی است ک

کارگر اخراجی را برای  ٣٦٠فرنخ و مه نخ 
رھايی از خطر ادامه مبارزات آنان به سازمان 

گزارشات . تأمين اجتماعی معرفی کرده اند
بعدی حتی صحت اين سطح از واکنش مالکان 

ھمه چيز . شرکت ھا را ھم نفی کرده است
حکايت از آن دارد که سرمايه داران و مسئوالن 

داره کار بر پايه يک برنامه ريزی مشترک ا
کارگر اخراجی را ميان کارخانه و  ٣٦٠

آنان . سازمان تأمين اجتماعی سرمی دوانند
تالش دارند تا کارگران را به جايی برسانند که 
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حتی از چند ماه بيمه بيکاری سنار و سی شاھی 
ھم صرف نظر کنند و زير فشار فرسودگی 

مطالبه ای دست  روحی و خستگی جسمی از ھر
کارگر، تکليف بقيه  ٣٦٠جز اين . بردارند

يک . ھمسرنوشتان آنان ھم اصالً معلوم نيست
مسئله ديگر اين است که کارگران اخراج شده 
حتی موفق به دريافت مطالبات معوقه خود نيز 

ھيچ کدام از کارگران  ٨٦عيدی سال . نشده اند
ھر کارگر مبلغی بيش از . پرداخت نشده است

ھزار تومان دستمزد معوقه دارد که تا  ٥٠٠
   .امروز ديناری از آن را دريافت نکرده است

کارخانه ھای فرنخ و مه نخ چند صد کارگر را 
اخراج کرده اند و آنان و زن و فرزندان آنان را 
از ھر نوع ممر معاش محروم ساخته اند، اما 

اين کارخانه ھا کماکان به صورت سه شيفته 
کارگر  ٤٠قابل توجه است که  .کار می کنند

باقی مانده به صورت شبانه روزی در بدترين 
شرايط کاری جان می کنند و استثمار می شوند، 
آنان به جای صدھا کارگر اخراجی ھمزنجير 

ھمه اين کارگران . خود ھم کار می کنند
قراردادی ھستند و نازل ترين ميزان دستمزد را 

صاحب اين دو سرمايه داران . دريافت می دارند
شمار !! شرکت با طرح تعديل ساختاری خويش

کارگران را از چند صد نفر به چند ده نفر 
کاھش داده اند، اما با تشديد ھولناک استثمار 
کارگران و افزايش شدت و سختی و سرعت 
کار ميزان توليد را ھمچنان در سطحی بسيار 

آنان از اين طريق حجم سود . باال حفظ کرده اند 

يه ھايشان را تا چندين برابر افزايش داده سرما
اند و در عوض چند ھزار نفوس خانواده ای 
کارگری را زير فشار گرسنگی راھی ديار 

بسياری از کارگان بيکار شده . مرگ ساخته اند
سال سابقه کار دارند و اينک به  ٢٢بيش از 

در کوره  دنبال عمری که ھمه اش قطره قطره
يی مالکان فرنخ و مه سودسازی و سرمايه افزا

نخ و کالً سرمايه داران ذوب شده است به نان 
در شروع سال . شب فرزندانشان محتاجند

تحصيلی قادر به ثبت نام فرزندان خويش در 
مدارس و دانشگاه ھا نيستند و ھيچ پولی برای 

لوازم آموزشی آنان  شھريه و خريد لباس و
   .ندارند

 ٨٧مھر  ٥

 

  رگر،ھمان گروه ھای فشار بورژوازیبوروکرات ھای طبقه کا
در باره مماشات، نان به ھم قرض * اخيرا ودر پی افشاگری کميته ھماھنگی

دادن ھا وبده بستان ھای مسئولين سنديکای شرکت واحد با ايدوئولوگ ھای 
بورژوازی وارائه راھکارھايی جھت انسجام واتحاد طبقاتی ويادآوری اين 

رسيدن به مطالبات برحقشان وايجاد تشکل  موضوع که حرکت کارگران برای
ھای کارگری الزاماجھت خود رھايی طبقه وجلب حمايت ھم طبقه ای ھايشان 

سمت وسوی ضد سرمايه داری به خود بگيرد وسنديکا نبايد آلت دست  بايستی
سرمايه داران وفرقه گراھا بشود،ھجمه ای ناشيانه وغيرمنصفانه ازطرف 

پر . به فعالين کميته ھماھنگی شروع شده است بوروکرات ھای طبقه کارگر
واضح است که پيرھن عثمان کردن مظلوميت طبقه کارگر وبگيروببندھای 
کارگران در شرايطی که ھرگونه تشکل غيردولتی با ممانعت وسرکوب 
مواجه می شود مانع اين موضوع نمی شود که دشمن طبقاتی را فراموش کرد 

د را به منزله عبور از خط قرمز قلمداد کرد وھرگونه اظھار نظر در اين مور
چراکه . وآن را در راستای اھداف سرکوب کنندگان طبقه کارگر پنداشت

ھروجدان آزادی که به عمق فجايع مناسبات نابرابرنظام سرمايه وسلطه پی 
برده باشد نمی تواند در مقابل به ھدردادن تالش کارگران ورنج و محنتی که 

اصوال واکنش . سرمايه متحمل می شوند،بی تفاوت باشد در راه مبارزه عليه
بوروکرات ھای سنديکا در واقع به نوع اظھارنظرھاست نه ھرنوعی ازبيان 

چراکه در اين مدت بارھا در باره حرکت ھای شرکت واحدی ھا . ديدگاه ھا
واکثراعتصاب ھايی که به اطالع عموم رسيده اند از طرف فرقه گرايان يا 

ری در حمايت يا نقد شيوه حرکت آن ھا حمايت وپشتيبانی به عمل فعالين کارگ
اما ھيچگاه کسی به خارج ازگود بودن . آمده يا مقاله واعالميه منتشرشده است

متھم نشده، درحالی که خيل عظيمی ازاين ھا اصال گود را نمی شناسند و سال 
ت اگر موضوع حماي. ھاست ازبطن مبارزات کارگران فاصله گرفته اند

ازفعاليت کارگران باشد فعالين کميته ھماھنگی درحد توانشان درصحنه 
اکسيون ھای کارگران حضورعلنی داشته اند يا درحمايت آن ھا آنچه در توان 

اما موضوع اين نيست، مسئله برسر حمايت نکردن .داشته اند دريغ نداشته اند
حاکم  موضوع، زيرپا خالی کردن بوروکرات ھای. وبيان ديدگاه نيست

وگرنه تا آنجايی که به خارج .برسنديکا وسايرتشکل ھای کارگری است 
ازگودی ھای واقعی بر می گردد، يعنی به کسانی که طبقه کارگررا درحد 
انسان ھايی که محکوم به کار ھستند وخارج ازچارچوب مقوله کارودستمزد 
 جايگاھی برای تالش جھت به دست گرفتن سرنوشت وھستی اجتماعی خود

کسانی خارج . نمی شناسند، بوروکرات ھای سنديکايی با آن ھا مشکلی ندارند
ازگود ھستند که برای خود رويای تاج و تخت وسلطه برگرده طبقه کارگر می 
بينند، کسانی که خودرا ايدئولوگ يا ھمان کاھنان وروشنفکران پيشروی می 

برسروروی  دانند که از ھمين حاال بر سرتقسيم ميراث حکومت بورژوازی
اينان که ھرحرکت ضدسرمايه کارگران را درحوزه استحفاظی  .ھم می کوبند

خود می بينند واز آنجايی که اين حرکت ھا آن ھا را به قدرت خيالی شان 
نزديک می کند به کارگران اظھارمرحمت کنند ،بوروکرات ھا با آن ھا 

اين مثلث شوم  زيرا سال ھاست که در تاريخ جنبش کارگری ،. مشکلی ندارند
حزب نسخه صادر  .برسر غارت منافع ومازاد طبقه کارگر با ھم کنار آمده اند

می کند، اعالميه می دھد، کارگران را به مبارزه فرا می خواند و ستون 
کارگران به ستوه آمده . پنجمش را در راس تشکل ھای کارگری می نشاند
شکل ھای خودشان را به ازدست ستم سرمايه حرکتشان را به پيش می برند وت

اما در لحظه ای که بايد به سرانجامش برسانند آن ھا را با . وجود می آورند
. حل معما، ھمين مثلث شوم است.ترفندی نامعلوم سرجايشان می نشانند 

حزب در قدرت . کارفرمايان گوشه ای از قدرت را به حزب نشان می دھند
از اھرم مبارزه کارگران قدرت را  سھيم می شود يا در موارد نادر با استفاده

بوروکرات ھای اتحاديه کارگران را به خويشتن داری . قبضه می کند
وپرداختن به امورات توليد وحفظ بھره وری کار وکار ھرچه بيشتر فرا می 

ازحق عضويت .کارفرمايان رؤسای اتحاديه را به رسميت می شناسند . خوانند
ر ساختار بوروکراتيک اتحاديه منفعت کارگران در اتحاديه وجايگاھشان د

سرمايه ھمچنان يکه تازی می کند وھمه به نان . سرشاری عايدشان می شود
ونوای خود می رسند بجز کارگران که ھمچنان کما فی سابق به بردگی مزدی 

  . وفروش نيروی کار وعمرگرانمايه شان مشغول ھستند

کارگران باقی بماند نمی نه، کميته ھماھنگی می خواھد وجدان بيدار ھمين 
اتفاقا . می خواھد در گود باقی بماند. خواھد در اين معامله کثيف وارد بشود

گود، مبارزه خستگی ناپذير طبقه کارگر در ضديت دائمش . گود ھمين جاست
با سرمايه است وکسانی که اين تالش ھا را به يغما می برند و در نيمه راه 

کميته ھماھنگی .ذارند خارج از گود ھستندکارگران را به حال خود وامی گ
ساختار تشکل ھای کارگری را به شکل شورايی می شناسد، تشکلی که ساخته 

ونمی خواھد تشکلی ساخته شود که براراده . وپرداخته خوِد کارگران است
از اين .کارگران مسلط شود وکارگران فقط نقش سياھی لشکر را داشته باشند

رف کميته ھماھنگی برای روشن شدن اذھان ھم روست که ھرجا سخنی ازط
طبقه ای ھايش به ميان می آيد ودست سرسپرده ھای ستون پنجمی را رو می 
کند آنان اين چنين سخت برآشفته می شوند وبا فرافکنی ھيستريکشان آن ھارا 

تشکل ضد سرمايه داری که مدنظر فعالين .سانسورچی ومبصر می نامند
ی است بيشترين اقبال فائق آمدن به پراکندگی و کارگری در کميته ھماھنگ

اگر بحث حمايت ھا است . وبخشی نگری فعاليت ھای طبقه کارگر را دارد
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قادر به  وھربخش يا صنفی که با سرمايه رويارويی پيدا می کند خود به تنھايی
اضمحالل مناسبات سرمايه دارانه نيست و اين امر متضمن حمايت ھمه جانبه 

ھايش است الجرم تشکلی می تواند اين نقش حياتی را برعھده ھم طبقه ای 
کليت جنبش طبقاتی را ! داشته باشد که فرای ھربخش وضنف وگود انحصاری

درخود فراگرفته باشد واين چيزی نيست جزتشکل يا جنبش سراسری 
ضدسرمايه کارگران با تعريف عينی کارگران به عنوان فروشندگان نيروی 

کسانی که فکر می کنند انحصار ھدايت . گران يدی وسنتی کار، و نه فقط کار
ورھبری وکنترل صنفی را که خود در آن کارمی کنند دراختيار دارند وبه 
ميل خود می توانند حرکت کارگران را به ھرجھتی که باب دلشان ھست 
حرکت دھند قطعا به درک فرا محفلی وفراصنفی واتحاد طبقاتی نرسيده اند 

ی کنند اگر خودرا در مقابل وجدان ھای بيداری که منافعی واشتباه فکر م
کميته .جزمنافع طبقه اشان، طبقه کارگرجھانی نمی شناسند نا مرئی بدانند

ھماھنگی ازآنجايی که رقابت کثيف رسيدن به قدرت باھرقيمت وبا ھرجناح 
وطبقه ای را برای خودتعريف نکرده است وپراتيکش در راستای ساختن 

زاد وفارغ ازھرنوع کار مزدی واجباری به دست خود کارگران، جامعه ای آ

و نه به نيابت ازآن ھا، می داند بايدوظيفه خودبداند ھرحرکتی را که باعث 
انشقاق وگسست صفوف کارگران می شود شديدا مورد نقد وبررسی قرار 

واين تفاوت ماھوی دارد با نيت ومنش کسانی که نقد را وسيله ای برای . دھد
ئه ديگران و کنار زدن حريف و جلو افتادن خود برای رسيدن به قدرت تخط

 .می دانند

  فرزين بھاری

 ١٣٨٧مھر  ٥
منظور ازکميته ھماھنگی، کميته ھماھنگی منطقه تھران است، که به * 

نظرمن ازآنجايی که کسانی که ازکميته ھماھنگی جدا شده اند اسم ديگری 
ھدافی غيرازاھداف کميته ھماھنگی انتخاب کرده ودر اساسنامه کاريشان ا

برگزيده اند،لزومی نيست که کميته ھماھنگی را با پسوند تھران اسم برد، 
يا کوتاه تر » کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری«وھمان نام ھميشگی 

 .بھتر است» کميته ھماھنگی«
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . به اعماق مرگ و نيستی رانده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش 
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 . ا سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی ب
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

  .ی رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون م

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 . را در ھمين جا بايد جست علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند برد
تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين . ه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرماي

ند و، ثانيا و مھم تر منشور از آن رو ضروری است که اوال کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجھان محروم
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

  . پايه ای ترين بيان آن استنه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبقه کارگر در عمومی ترين و  - 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
بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از . 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. داز محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنن

ايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا ب
را برمبنای آن وليد 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 منشور حاضر را من ت

  . تدوين کرده ايم

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

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠ط کنونی بايد حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شراي -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند تمام بيکاران آماده - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. اسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن من - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . ه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودج -  
  . 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
  . استفاده کنند تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان -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
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . جمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين از -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . ل ميان آنان صورت گيردتشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کام -  
  .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(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

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
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

hamaahangi@gmail.com   
  

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

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


