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 :اين شماره در

 ٢ص جدال برای تصاحب سھم بيشتری از ارزش اضافیـ
 ٣ص اعتراض رانندگان کاميون به فروش پايانه حمل کاال ـ
  ٤صصدور حکم زندان تعليقی برای يعقوب سليمی  ـ
  ٤ص »بُن کارگری« گران به مصادره اعتراض کار ـ
  ٤ص بازھم اجتماع معلمان حق التدريسی در مقابل مجلس ـ
 ٤ص کشتار کارگران ساختمانی در اصفھان ـ
  ٥ص »جمعی از کارگران ايران خودرو« بخشی از اطالعيه  ـ
  ٦ص درد دل ھای يک کارگر ـ
  ٦ص ادامه مبارزات کارگران غرب بافت و پرريس ـ
 ٦ص ارگران مبل سازی ھاموج بيکاری ک ـ
 ٧ص بيکاری وسيع کارگران پالستيک سازی ھا ـ
  ٧ص سقوط و مرگ دو کارگر در چاه ويل سودجويی سرمايه ـ

 ٧ص مبارزات معلمان و گمراھه رفرميسمـ
 ٨ص آتش سوزی در واحد تقطير پااليشگاه اصفھان ـ
 ٩ص کارگران بخش ساختمان نمی توانند حق بيمه بپردازند ـ
 ٩ص کردستان تعطيل و کارگران آن بيکار شدند نساجی ـ
  ٩ص تعويق طوالنی دستمزد کارگران کارخانه ھای شيشه و گاز مينا ـ
 ٩ص گرسنگی کارگران کاغذ سازی و ترفند صاحبان سرمايه ـ
 ١٠ص داستان الستيک البرز و اميد درس آموزی کارگران ـ
  ١١ص ت کارگرانموج کوبنده بحران سرمايه جھانی و توفان فقر و فالک ـ
  ١٢ص اعتراضات نافرجام رانندگان کاميون در اھواز ـ
  ١٣ص »دورود« ماھه دستمزد کارگران شھرداری  ٣تعويق  ـ
  ١٣ص اجتماع اعتراضی کارگران قند بردسير ـ
  ١٣صآيا می دانيد  ـ
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 جدال برای تصاحب سهم بيشتری از ارزش اضافی
ه برای توده ھای کارگر ايران در روزھای اخير وقايعی روی داده است ک

ما درس ھای اين وقايع را در انتھای اين نوشته کوتاه . بسيار درس آموز است
اما قبل از ھر چيز ببينيم چه روی داده و واقعيت ھای شفاف . بازخواھيم کرد

پشت اين رويدادھا چيست؟ دولت سرمايه اعالم کرد که قصد دارد از چيزی 
تعيين % ٣اليات بگيرد و ميزان اين ماليات را نيز م» ارزش افزوده« به نام 
انتشار اين خبر در ھمان دقايق نخست زمين لرزه ای پر قدرت را به . کرد

سرمايه داران بازار تھديد به اعتصاب کردند و خيلی سريع اين . دنبال آورد
دولت سرمايه زير اين فشار عقب نشينی کرد و اجرای .  تھديد را عملی کردند

اولين موضوع مھم قابل بحث در اين جا تشريح . خود را عقب انداخت مصوبه
ساده و بسيار بی پيرايه واقعيتی است که اين ھمه جنجال به ھمراه داشته 

درصدی آن  ٣چيست که سخن از ماليات » ارزش افزوده« اصالً اين : است 
  به چنين غائله ای انجاميده است؟ 

ارزش و تحريف آميزی از واژه معروف اسم بسيار وارونه » ارزش افزوده« 
دليل واژگونه سازی اين واژه توسط سرمايه داران و نمايندگان . است اضافی

اول ببينيم که اصل مسئله . فکری نظام سرمايه داری را پايين تر خواھيم گفت
يا ھمان ارزش اضافی چيست؟ ارزش اضافی کاری است که کارگر انجام می 

کارگر، فروشنده نيروی کار . زی دريافت نمی کنددھد اما بابت آن ھيچ چي
است و نيروی کار تنھا کااليی است که او برای فروش و زنده ماندن دراختيار 

. کارگر تنھا از طريق فروش نيروی کارش می تواند زنده بماند . دارد
صاحبان سرمايه با خريد اين کاال مالک مطلق آن می شوند و ھر نوعی که 

نيروی کار با تمام کاالھای ديگر دنيا يک . مصرف می کنندبخواھند آن را 
اين نيرو خريده می شود تا ھمچون ساير کاالھا در . تفاوت بسيار بنيادی دارد
اما در حالی که ھمه . جديد مصرف شود! »خدمات«روند توليد محصوالت يا 

کاالھای ديگر فقط ارزش خود را به محصوالت ساخته شده منتقل می کنند 
کاال چندين برابر بھای فروش خود ارزش جديد توليد می کند و به کاالھا  اين

ساعت به  ٨به طور مثال، کارگر نيروی کار خويش را برای . منتقل می سازد
ساعت  ٨سرمايه دار اين نيرو را در طول اين .  يک سرمايه دار می فروشد

 ١د شايد بھای اما پولی که به عنوان بھای اين کاال می پرداز. مصرف می کند
بقيه . ساعت انجام داده است ٨ساعت کاری باشد که کارگر در اين  ٢يا مثالً 

ساعت ديگر يک راست نصيب  ۶يا  ٧کاری که کارگر انجام می دھد يعنی 
. يک اتوموبيل را در نظر بگيريد. مثال ساده ای بياوريم. سرمايه دار می شود

رنگ، پالستيک و برخی چيزھای در اين اتوموبيل ورقه ھای فوالد، موتور، 
برق، آب . برای توليد آن طبعاً نياز به کارخانه است. ديگر مصرف شده است

ساعات معينی نيروی کار نيز . و گاز و تلفن و مانند اين ھا ھم ضرورت دارد
فرض کنيم که بھای ھمه مواد اوليه، وسائل . الزم است تا اتوموبيل ساخته شود

الک ماشين آالت، بھای آب و برق و گاز و تلفن صرف نيم ساخته، ھزينه استھ
ميليون تومان  ١٠شده و سرويس حمل و نقل کارگران و موارد مشابه ديگر 

کارگر ھم در توليد آن مشارکت داشته و مجموعاً  ١٠باشد، باز فرض کنيم که 
اين . ساعت کار آن را ساخته و آماده عرضه به بازار کرده باشند ٨٠با 

 ١٠سرمايه دار . ميليون تومان به فروش می رسد ١۴ه طور مثال اتوموبيل ب
ميليون تومان بھای مواد اوليه و وسائل نيم ساخته يا ھزينه استھالک و پول 
. آب و برق و اياب و ذھاب و ھمه چيزھای اين نوعی را از آن کسر می کند

نکرده  اين کاالھا و مصالح ھيچ ارزش تازه ای جز آنچه قبالً داشته اند خلق
ميليون تومان پول  ۴اما سرمايه دار اکنون پس از کسر بھای ھمه اين ھا . اند

ساعت کار کارگران ھم  ٨٠حال فرض کنيم که او در قبال . در دست دارد
آنچه برای وی باقی . ھزار تومان پرداخت کرده باشد ۵٠٠دستمزدی معادل 

ھزار  ۵٠٠ون و ميلي ٣اين  . ھزار تومان است ۵٠٠ميليون و  ٣می ماند 
ً ارزشی است که کارگران توليد کرده اند اما به آن ھا پرداخت  تومان  صرفا

ھزار تومان ھمان ارزش اضافی است که به  ۵٠٠ميليون و  ٣اين . نشده است
ً به يک سرمايه . صورت سود نصيب سرمايه داران می شود اين سود لزوما

ده است بايد فروخته شود و چه اتوموبيلی که توليد ش. دار واحد تعلق نمی گيرد
بسا کار فروش آن به مشتريان، توسط يک سرمايه دار صاحب نمايشگاه در 

شايد سرمايه دار صاحب اتوموبيل سازی، . گوشه ای از بازار صورت گيرد
ھر . کارگاه يا ساختمان کارخانه را ھم از يک سرمايه دار اجاره کرده باشد

درصد يا درصدھايی از ارزش اضافی حاصل کدام از اين سرمايه داران طبعاً 
آنچه مھم است اين است که کل سود ھمه اين . را به خود اختصاص می دھند

  . ھا از ھمان ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران تأمين می شود

فکر می کنيم تا اين جا مسئله ارزش اضافی، سرچشمه زايش و توليدش و 
داران مختلف کم و بيش روشن شده سپس چگونگی توزيع آن ميان سرمايه 

سرمايه داران بازار نيز بخشی از طبقه سرمايه دارند که سھم خود را . باشد
واقعيت اين . از ھمين ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران کسب می کنند

است که سرمايه داران يا بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار از کارخانه دار 
جر بازار ھر کدام تالش دارند تا سھم مناسبی از گرفته تا صاحب زمين و تا

به اين معناست که می گوييم . اين ارزش اضافی برای خود دست و پا کنند
زيرا کل سرمايه ھای آن ھا . سرمايه داران شيره جان کارگران را می مکند

کار زنده يا به بيان صريح تر عمر کارگران است که از جسم وجان کارگران 
  . شده و به سرمايه اين ھا تبديل شده استبيرون کشيده 

« باالتر گفتيم که سرمايه داران و نمايندگان فکری آن ھا ارزش اضافی را 
در باره اين که چرا آنان اين کار را می کنند وارد . نام نھاده اند» ارزش افزده

دانشوران و متفکران و سياستمداران سرمايه . ھيچ بحث طوالنی نمی شويم
ً به اين دليل انجام می دھند تا سرچشمه واقعی توليد داری اين  کار را صرفا

ارزش اضافی را که ھمان کار پرداخت نشده توده ھای عظيم کارگر است از 
آنان با وارونه پردازی و تحريف و عوام فريبی تالش دارند . انظار مخفی کنند

گر بلکه تا وانمود کنند که گويا  ارزش اضافی نه حاصل استثمار طبقه کار
اين عوام فريبان حاضر . ارزشی است که توسط سرمايه آنان زاده شده است

به قبول اين واقعيت تابناک تر از خورشيد نيستند که مواد اوليه و ماشين آالت 
سرمايه ناميده می شود، » ثابت«و آب و برق و مانند اين ھا يا آنچه که بخش 

آن ھا به اين . يد نمی کنندھيچ نوع ارزش جديدی جز ارزش پيشين خود تول
عوام فريبی  دست می زنند تا استثمار وحشيانه کارگران توسط سرمايه را 
پنھان کنند و به توده ھای کارگر القا کنند که گويا آنان کار کرده اند و بھای 

  !!  کار و زحمت خويش را ھم گرفته اند

مايه داری دولت سر. با اين توضيحات، به نکته شروع مطلب بازمی گرديم
ھايی که نصيب سرمايه داران » ارزش افزوده« اعالم کرد که قصد دارد از 

معنای اين اعالم آن است که او به مثابه دولت . ماليات بگيرد% ٣می شود 
سرمايه و بزرگ ترين سرمايه دار جامعه ايران درعين تصاحب بيشترين سھم 

ازسھم % ٣حب ارزش اضافی توليد شده توسط طبقه کارگر خواھان تصا
. اين قسمت از مسئله را کمی بيشتر بشکافيم. سرمايه داران ديگر نيز ھست

% ١٢٠٠نرخ اضافه ارزش يا نرخ استثمار کارگران در ايران چيزی حدود 
اين بدان معنی است که ھر کارگر ايرانی در قبال ھر يک تومان . است

اين رقم از . کندتومان سود برای صاحبان سرمايه توليد می  ١٢دستمزد خود 
درون آمارھا و اطالعاتی استخراج شده است که ساالنه مرکز آمار ايران در 

جمعيتی از  ١٣٨٣به طور مثال در سال . سالنامه آماری خود منتشر می سازد
کارگران صنعتی در شماری از کارخانه ھای بزرگ و بسيار بزرگ که شمار 

 ٢۶٨ ١٧١ ٠٠٠ ٠٠٠عادل ھزار نفر کمتر بوده است چيزی م ٧٠٠آنان از 
اين کارگران بر اساس گزارشات . لایر ارزش اضافی توليد کرده اند ١٨١

منابع ديگر دولت سرمايه داری ھر کدام در سال به طور متوسط حدود دو و 
اما اضافه ارزشی که اينان به وجود . نيم ميليون تومان دستمزد گرفته اند

برابر  ١٠ان تعلق يافته بيش از آورده اند و به صورت سود به سرمايه دار
نمونه اين اقالم با مختصری کم . دستمزدھايی است که خود دريافت کرده اند
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يا زياد در مورد کارگران بخش ھای ديگر و درمورد ساير سال ھا ھم  صدق 
به اين ترتيب بسيار شفاف و با محاسبات ساده رياضی مشاھد می . می کند

ن دنيای عظيم اضافه ارزش ھا را از محل کنيم که اين سرمايه داران اي
جدال دولت با سرمايه داران بازار بر . استثمار طبقه کارگر به دست آورده اند

از کل اين ارزش اضافی را به عنوان ماليات  به طرف %  ٣سر آن است که 
دولت سرمايه داری خود در ساختار وجودی خود ماشين . خود سرازير کند

اين دولت وجود دارد که . و اجتماعی سرمايه است نظم سياسی و اقتصادی
درصدی کارگران به نفع سرمايه داران  ١٢٠٠نظم سرمايه يعنی نظم استثمار 
اين دولت وجود دارد که با راه انداختن حمام . را بر طبقه کارگر تحميل کند

خون و سازمان دادن عظيم ترين کشتارھا عليه طبقه کارگر رود خروشان 
ه و تملک  صاحبان سرمايه بر حاصل استثمار طبقه کارگر را توليد سرماي
اين دولت درعين حال خود بزرگ ترين استثمارگر طبقه کارگر . پاسداری کند

ھمچنين، دولت کل ھزينه ھای . است و مناقع اقتصادی خاص خود را دارد
نھادھای . خود را بازھم از محل استثمار توده ھای کارگر تأمين می کند

تشکيل دھنده ساختار دولت از ميليون ھا سپاھی و بسيجی و پليس و  گوناگون
لباس شخصی و ارتشی گرفته تا وزير و وکيل مجلس و زندانبان و قاضی 
دادگاه تا دستگاه عريض وطويل ديوان ساالری و مديران ارشد و ميانی و نيز 
علمای اعالم و جمعيت عظيم حوزه نشين ھر کدام درست ھمچون يک چاه 

نقش دولت . بخش ھايی از حاصل استثمار توده ھای کارگر را می بلعند ويل
تشديد ھر چه بيشتر استثمار کارگران، بلعيدن حاصل کار و استثمار طبقه 
کارگر و سپس دفاع از موجوديت سرمايه داری و سرمايه ھای طبقه سرمايه 

ه است دولت با چنين نقشی و برای ايفای ھر چه مؤثر اين نقش گفت. دار است
که از کھکشان اضافه ارزش ھای توليد شده توسط کارگران و تصاحب شده 

اين مسئله ھمان گونه که . ماليات بگيرد% ٣توسط سرمايه داران، می خواھد 
اشاره کرديم يکباره زمين لرزه ايجاد کرد و بخش مھمی از طبقه سرمايه دار 

ر را به جايی رساند را در اعتراض عليه دولت وارد ميدان کرد و سرانجام کا
  . که دولت اجرای مصوبه خود را به تعويق انداخت

    !ھمزنجيران 
ماجرا را گفتيم و اينک وقت آن است که با شما توده ھمزنجير خويش وارد 

ما می خواھيم از شما و ھمه ما از ھمديگر بپرسيم . يک بحث جدی شويم
درصدی  ٣ات راستی چرا سرمايه داران برای سرپيچی از پرداخت مالي

اضافه ارزش ھای غول پيکری که از استثمار ما به دست آورده اند آن ھم  به 
دولت طبقه خود و به عنوان ھزينه نگه داری دولت پاسدار نظام بردگی مزدی 
می توانند اين چنين دست به اعتراض بزنند اما ما چند ده ميليون توده کارگر 

شديدترين اشکال استثمار، در مقابل اين گونه خوار و خفيف و ذليل در مقابل 
بربرمنشانه ترين تعرضات سرمايه به سطح نازل معيشت خود، در مقابل 
مجبور شدن زنان طبقه مان به تن فروشی زير فشار گرسنگی، در مقابل 
خيابان نشينی مليون ھا کودک خردسال طبقه خود بايد سکوت کنيم و دست به 

اين را . اين يک سئوال بسيار جدی است اعمال قدرت متحد نزنيم؟ به نظر ما
اما اجازه دھيد اول . ھم می دانيم که پاسخ ھای زيادی برای آن وجود دارد

چرا ما کارگران نفت و گاز و آب و . جزئيات سئوال را کمی بيشتر بازکنيم
برق و حمل و نقل و اتوموبيل سازی ھا از مبارزات ھزاران کارگر نيشکر 

حمايت نکرديم؟  چرا ما کارگران نفت شير نفت را  ھفت تپه به طور واقعی

نبستيم و خواستار تضمين قطعی اشتغال ھمزنجيران خود در لوله سازی 
خوزستان شويم؟ چرا ما مانع حمل کل محموله ھای مورد نياز روند توليد 
کارخانه ھا يا گردش کار فروشگاه ھا نشديم تا سرمايه داران و دولت آن ھا 

مقابل خشم و عصيان ناشی از گرسنگی کودکان خانواده ھای مجبور شوند در 
کارگران ھفت تپه سر تسليم فرود آرند؟ آيا ما اساساً سنت انجام اين نوع کارھا 

در فاصله  سال . بسيار خوب ھم داشته ايم. و خيزش ھا را نداشته ايم؟ چرا
ھم ۶٠تا  ۵٧در سال ھای . چندين بار از اين کارھا کرديم ٣٢تا  ٢٠ھای 

اما بياييد صادقانه اعتراف کنيم که ھيچ زمانی به امر خود و در . ھمين طور
ما . راستای منافع و انتظارات و مطالبات طبقه خويش اين کارھا را نکرده ايم

اما بدبختانه  نه . چندين بار دست به اين اقدامات و خيزش ھای بزرگ زده ايم
اساس خواست سرمايه داران و در در جبھه توفنده پيکار عليه سرمايه بلکه بر 

چھارچوب تصفيه حساب ھای درونی آنان با ھم و عليه خود و طبقه خودمان 
ما بارھا توليد نفت را متوقف ساختيم و از نو آغاز . اين کارھا را انجام داده ايم

اما اين نقش را بر اساس خواست حزب توده يا به پيروی از مصدق و . کرديم
ان و نھضت آزادی و بعدا به طور کامل در زير پرچم جبھه ملی  يا بازرگ

آری ما اين . ارتجاع پان اسالميستی و فرمان اين امام و آن آخوند انجام داديم
معضل اساسی . اما نه برای خود و نه عليه سرمايه. کارھا را انجام داده ايم

ن سئوال اساسی اکنون اين است که چرا نبايد اي. کار در اين جا قرار دارد
قدرت را بر اساس اراده طبقاتی خويش عليه سرمايه و در راستای انتظارات 
و اھداف جنبش ضد سرمايه داری خود انجام دھيم؟ يک پاسخ ھميشه حاضر 

ً ما را سرکوب خواھند کرد. اين است که سرکوب خواھيم شد اما . آری حتما
مھار مبارزه تاريخ با صدای بسيار رسا فرياد  می زند که سرکوب ھا قادر به 

بياييد از خود بپرسيم چرا سرمايه داران . طبقاتی نشده است و نمی تواند بشود
درصد ماليات اضافه ارزشی که از استثمار ما، از چپاول  ٣در اعتراض به 

نان کودکان ما و از مکيدن خون ما به دست آورده اند آن ھم برای ھزينه 
دولت را عقب بنشانند اما ما  دولت خود می توانند دست به اعتصاب بزنند و

چند ده ميليون کارگر که خالق کل سرمايه ھا ھستيم اين چنين ذليل و مفلوک و 
مستأصل قادر به حمايت از مبارزات ھمزنجيران خويش در ھفت تپه و لوله 
سازی اھواز و صدرای بوشھر نباشيم؟ چرا ما نمی توانيم از دستمزد خويش 

که توليد کرده ايم دفاع کنيم اما سرمايه  قسمتی است ١٢که يک قسمت از 
سھمی که از استثمار  ١٢از % ٣داران می توانند برای سرپيچی از پرداخت 

ما به چنگ آورده اند اعتصاب کنند؟ چرا ما نبايد برای تضمين نان روز 
کودکان توده ھمزنجير خود دست در دست ھم گذاريم اما سرمايه داران برای 

ه عظيم سرمايه ھايی که از استثمار ما تصاحب کرده جلوگيری از کاھش کو
اند اين چنين يک پارچه و مصمم به ميدان می آيند؟ بسيار خوب می دانيم که 
پاسخ بازھم اين خواھد بود که سرکوب می کنند و پاسخ ما بازھم اين است که 

بايد شورايی و . بايد به پا خيزيم. سرکوب قادر به مھار مبارزه طبقاتی نيست
بايد حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خود دست به . سراسری متشکل شويم

  .   سازمانيابی  خود عليه سرمايه بزنيم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ٨٧مھر  ٢۴
 

 اعتراض رانندگان کاميون به فروش پايانه حمل کاال 
مايه داری تنھا پايانه حمل کاال در دولت سر

را در چھارچوب » ليا« قزوين موسوم به پايانه 
 ٩اجرای اصل خصوصی سازی به قيمت 

ميليون تومان به عده ای از  ٣٠٠ميليارد و 
سرمايه داران صاحب شرکت ھا و مؤسسات 

دولت در شرايطی به . حمل و نقل فروخته است
ماه ھا پيش فروش اين پايانه اقدام کرده که از 

موج مبارزه کارگران راننده کاميون عليه 
وخامت بيش از پيش شرايط کار و معيشت خود 
زير فشار سودجويی ھا و تشديد استثمار برنامه 

ريزی شده مؤسسات حمل و نقل در چند شھر 
کارگران حمل و نقل . کشور به راه افتاده است

قزوين به دنبال وقوع اين معامله ضمن ارسال 
ای برای احمدی نژاد مراتب اعتراض خود نامه 

را نسبت به اين اقدام دولت سرمايه ابرازکرده 
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آنان در بخشی از نامه خويش به ويژه بر . اند
» ليا« اين نکته نأکيد کرده اند که کل پايانه 

محصول کار و زحمت و استثمار سال ھای 

طوالنی آنان است وفقط آنانند که حق دارند اين 
کارگران . رل و اداره کنندمؤسسه را کنت

خواستار ابطال فوری قرارداد فروش و دخالت 
 ٨٧مھر  ٢۴.  نافذ خود در اداره پايانه شده اند

  

 صدور حکم زندان تعليقی برای يعقوب سليمی 
دادگاه انقالب دولت سرمايه داری آقای يعقوب 
سليمی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد 

. محکوم کرده است ماه حبس تعليقی ۶را به 
يعقوب سليمی يک سنديکاليست و ازجمله فعاالن 
کارگری شرکت واحد است که در چھارچوب 

قوانين دولت سرمايه داری ايران خواستار 
صدور . برخی اصالحات به نفع کارگران است

حکم زندان برای وی به علت  ھمين فعاليت 
ما حکم . ھای سنديکاليستی صورت گرفته است

ی  يعقوب سليمی يا ھر فعال کارگری زندان برا

ديگر ولو فعاالن سنديکاليست را محکوم می 
  .کنيم و خواستار الغای فوری آن ھستيم

  ٨٧مھر  ٢۴

  
   

 »ُبن کارگری«اعتراض کارگران به مصادره 
« سرمايه داران ايران به مصداق مثل معروف 
» قاشق و چنگال ھفت دست، شام وناھار ھيچی

گران را تا آنجا که امکان دستمزد ناچيز کار
داشته به اجزا تقسيم نموده  و برای ھر قسمت 

حق افرايش توليد، حق . نامی تعيين کرده اند
بھره وری، حق اياب و ذھاب، حق مسکن، حق 
اوالد، حق خوارو بار و بسياری حق ھای ديگر 
ھمه پشت سر ھم رديف شده اند تا پوششی  بر 

کارگران  بی حقوقی مطلق و گرسنگی مرگبار

« ھم در شمار ھمين » بُن کارگری« . باشند
ھا است و تازه خوِد اين بُن ھم دارای » حق

سلسله مراتب و اجزای اندرونی خاص خود 
بُن کارگری « نام يکی از اين اجزا !! است 

سرمايه داران ھمه اين . است» ويژه ماه رمضان
تقسيمات را انجام می دھند تا ھمواره و در ھر 

که بخواھند و به ھر بھانه ای که شرايطی 
مصلحت ببينند بخش ھايی از ھمان دستمزد 

نمونه . ناچيز را ھم قطع کنند و مصادره نمايند

اين قطع کردن ھا و مصادره نمودن ھا کاری 
است که وزارت بازرگانی دولت سرمايه داری 
در مورد بُن کارگری ويژه ماه رمضان انجام 

ن را دريافت ھيچ کارگری اين بُ . داده است
نکرده است و کارگران ضمن اعتراض 

  . خواستار پرداخت فوری آن ھستند

  ٨٧مھر  ٢۴

  
  

 بازهم اجتماع معلمان حق التدريسی در مقابل مجلس
روز سه شنبه بيست و سوم ماه مھر بار ديگر 
ً زن بودند در  شمار کثيری از معلمان که عموما

اين . برابر مجلس سرمايه دست به اجتماع زدند
سال است که به صورت قراردادی  ١٠معلمان 

در ماه ھای تابستان و کل ايام . کار می کنند
از ھيچ نوع . تعطيل ھيچ حقوقی نمی گيرند
به ھمه اين . تضمين شغلی برخوردار نيستند

معلمان در شروع کارشان وعده داده اند که به 

اما اکنون با . سرعت به استخدام درخواھند آمد
ل ھمچنان به صورت قراردادی و سا ١٠گذشت 

بدون ھيچ نوع تضمين شغلی به کار خويش 
شمار بسيار زيادی از . ادامه می دھند

سال  ٣٠سال که  ١٠ھمزنجيران اين معلمان نه 
. است قراردادی  کارمی کنند و استثمارمی شوند

معلمان زن شب را در مقابل مجلس تحصن 
تراض آنان تالش دارند تا فرياد  اع. کرده اند

ما . خود را ھر چه بلندتر به گوش ھمه برسانند
از ھمه کارگران می خواھيم که به حمايت 
ھمزنجيران و ھمسرنوشتان معلم خويش 
برخيزند و به ھر شکلی که می توانند به دولت 

  .سرمايه اعتراض کنند

 ٨٧مھر  ٢۴

  
 

 کشتار کارگران ساختمانی در اصفهان
ران بخش در طول ماه ھای اخير سرمايه دا

ساختمان در شھر اصفھان بسياری از بناھای 
جديد خود را با ريختن خون کارگران و قربانی 
. ساختن جان بردگان مزدی به اتمام رسانده اند

آخرين حادثه در خيابان شيخ صدوق رخ داده 
ساله ای که مشغول  ٣٠کارگر . است

گودبرداری بوده است ناگھان زير آوار ديوار 
گود می ماند و زير ده ھا تن خاک بلند مماس با 

خارج ساختن جسد کارگر از . مدفون می شود
وقتی . زير آوار برای مدتی به درازا می کشد

کارگر را از زير خاک خارج کردند استخوان 
جمجمه او بر روی سنگ ھای پيرامون پخش 

اين کارگر اھل شھر فالورجان بوده است . بود

ھی که برای فروش نيروی کار خويش را
او ھمسر و يک کودک . اصفھان شده بود

با مرگ وی اين ھر دو انسان . خردسال دارد
نيز به برھوت گرسنگی و فقر و تن فروشی 

احتمال ريزش ديوار آن قدر باال . پرتاب شدند 
بوده است که ھيچ فرد عابری، ھيچ آدم 
غيرمجبوری و ھيچ کس که تيغ تيز گرسنگی او 

به عبور از آن نقطه  را دچار اجبار نساخته باشد
اما اين کارگر مجبور بود و . تن نمی داده است

سرمايه دار صاحب شرکت با سوء استفاده 
دژخيمانه از اجبار اين کارگر او را در قتل گاه 
. به توليد سود برای سرمايه مشغول ساخته بود

بنا به نقل خبرنگاران ساعاتی بعد که معاون 

ه کشتار به شھرداری منطقه برای تماشای صحن
آن جا آمد ھيچ رغبتی به مشاھده وضع ديوار 
فروريخته، دليل ريزش، چيزی به نام شرايط 
کار و طرح ضرورت لوازم ايمنی و دليل نبود 

او با آمدن به آن جا . آن و نوع اين مسائل نداشت
ھم وظيفه اداری و ھم تکليف شرعی خود را به 

مھم تر، از اين ھم . اندازه کافی به جا آورده بود
ضرورت پاسداری از منافع کارفرمايان و دفاع 
از حريم قدس سرمايه به ھيچ وجه جايی برای 
رغبت او به موضوعاتی که گفتيم باقی نمی 

کشتار کارگران ساختمانی در شھر . گذاشت
اصفھان و ھمه شھرھای ديگر ايران امر رايج 

ھمين . و ھميشگی سرمايه داری ايران است



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

 
٥ 

  ١٣٨٧ مھر ٢٦جمعه     ٢۵ سال اول ـ شمارٔه 

کارگری  ۶بان مير درمنطقه چندی پيش در خيا
که به حکم سرمايه دار صاحب شرکت در طبقه 
ششم ساختمان کار می کرد ناگھان پايش لغزيد و 

نقطه ای . يک راست به چاه آسانسور سقوط کرد
که اين کارگر در آن جا کار می کرد ھيچ 

سرمايه . شانسی برای حفظ تعادل وجود نداشت
يار کارگر دار شرکت ھيچ وسائل ايمنی در اخت

قرار نداده بود و پرداخت يک لایر را ھم برای 
حفظ جان کارگر امری غير ضروری و بی 

حادثه خيابان مير فقط چند . معنی  می دانست
وقتی پس از واقعه دلخراش خيابان سپھساالر 

در اين جا نيز کارگری که در طبقه . رخ می داد
ھفتم به حکم کارفرما بدون داشتن ھيچ وسائل 

ی و در بدترين شرايط کاری استثمار می شد ايمن

تعادل خود را از دست داد و از ارتفاع چند ده 
متری با سر به زمين سقوط کرد و در دم جان 

خون اين کارگر کف خيابان را رنگين . داد
  . ساخت

  ٨٧مھر  ٢٣

 

 »جمعی از کارگران ايران خودرو« بخشی از اطالعيه 

  !دوستان و ھمکاران گرامی

 شغلی یھا نفر از دوستان کارگر گرد ھم آمدند تا شاھد ارتقا گذشته ده ھفته
ھزار نفر شادمان از افزايش  ١٠.ھزار نفر از ھمکاران خود باشند  ١٠

 ھمان .ھزار نفر ناراحت از عدم افزايش حقوقشان ١٠حقوقشان و بيش از 
مديريت از گرد ھم آمدن ما کارگران جلو  ،طوری که پيش بينی شده بود

مديريت خواست با اين کار  .مديريت از اتحاد ما ھراسان است .گيری کرد
بخشی از ما کارگران را شاد و بخشی  .تفرقه بين ما کارگران بوجود بيآورد

را گريان کرد مديريت می خواست که ما کارگران دور ھم جمع نشويم چون 
 .استمی دانست ارتقای گروه شغلی فقط يکی از خواسته ھای ما کارگران 

مديريت اگر اجازه اجتماع ما کارگران را در داخل خود شرکت می داد اين 
چون می دانست کارگران زيادی از  .عده نيز به جمع ناراضيان می پيوستند

ھزار نفر از  ٢٠مديريت می دانست اگر  .اين ارتقا ناراحت و عصبانی ھستند
ن برگزار ترين مجمع عمومی کارگرا کارگران دور ھم جمع شوند بزرگ

خواھد شد و آنوقت اين کارگران ھستند که تصميم خواھند گرفت که افزايش 
ولی جشن با حضور اندکی از ھمکاران که اکثر .ی باشد ئھا بر چه مبنا حقوق
  .ھا گلچين شده بودند برگزار شد آن

ما ھمين حرکت را نيز به فال نيک می گيريم چون اعتقاد داريم اين حرکت 
تير است اين  ١٠دھای مبارزه ما کارگران و اعتصاب يکی از دست آور

موفقيت را يک گام به پيش دانسته و خودمان را برای رسيدن به خواسته ھای 
يک گروه شغلی فقط يکی از خواسته ھای ما بود  ءاھدا .ديگر آماده می کنيم

 .ھا مبارزه کنيم ھنوز خواسته ھای زيادی داريم که بايد برای رسيدن به آن
ھمچنان آگاھانه و متحدانه به پيش برويم و اجازه ندھيم صفوف متحد ما  بايد

  .از ھم جدا شود

ھا  ما اين ارتقاء به آن است، شامل شان شده ءکه ارتقا یدوستان کارگر
که اين ارتقاء چيزی غير  دانندبھتر می  شانتبريک می گويم و می دانيم خود

است که مديريت  آنانقاء حق مديريت نيست بلکه اين ارت یعادی و حاتم بخش
باز خيلی کسانی ديگری .ھای من در آوردی به عقب انداخته بود با قانون

ما افزايش حقوق ھا را .ھستند که بيش از چند سال در انتظار اين ارتقاء ھستند
ھا بر  گروه شغلی می خواھيم ما خواھان افزايش حقوق یعالوه بر ارتقا

گران ھستيم ما می دانيم افزايش حقوق اساس تورم امروزی برای ھمه کار
  .پس فريب اين يک گروه را نمی خوريم  .امسال نسبت به تورم ھيچ است

 ستای افزايش حقوقرابرگزاری مراسم اھدای ده ھزار ارتقای شغلی که در 
ھا انجام گرفت بی شک يک دست آورد بزرگ برای ما کارگران است که در 

  .ددست آمه تير ب ١٠راستای اعتصاب 

اين پيروزی يک گام به پيش بود چون خواست اکثر کارگران ايران خودرو 
ی يھا چشم به ارتقای شغلی و کارآ اکثر کارگران برای افزايش حقوق.بود

اين موفقيت يک گام به جلو است ولی کافی نيست ولی نشان دھنده اين .دارند
ديريت می آيد اگر امروز م .است که مبارزه و اعتصاب ما بيھوده نبوده است

و برای ده ھزار نفر گروه شغلی می دھد و برای بعضی از خواسته ھايمان 

نيز وعده می دھد از ما 
می ترسد چون مديريت 

ھای  باور دارد که چرخ
کارخانه با دستان 
توانمند ما می چرخد و 
می داند اگر لحظه ای 
دستان ما از توليد باز 
بايستد شرکت ميلياردھا 

. د کرد مديريت مجبور است به خواسته ھای ما اعتنا کندتومان ضرر خواھ
با کارگران آگاھی روبرو است که برای رسيدن به  کهمديريت می داند 

ان خواسته ھايشان مجذوب و فريب اين تبليغات را نخوردند و ديديم ھمکار
مان که چقدر زيبا گفتند که آرزوی ما کارگران بر چيدن بساط پيمانکاران 

ھای اساسی ما فراتر از يک گروه  ت اکنون می داند خواستمديري.است 
پس ايمان بياوريم که در پس  .ستای يشغلی و اضافه کردن چند تومان کارآ

ايمان بياوريم و بدانيم موفقيت تنھا در سايه .ستھھر مبارزه پيروزی نيز 
  .دست خواھد آمده مبارزه آگاھانه و متحدانه و ھوشيارانه ب

  با آگاھی مان باورھای جھل را فروبريزيم عزيزپس پا شو ھمکار 
  پا شو با اتحاد مان زنجيرھای گسسته را پيوند بزنيم
  پيروزی ما کارگران تنھا در گروه اتحاد مان است

  پس ھمکار عزيز
  پا شو دست به دست ھم بدھيم تا با عزمی جزم تردنيای ديگری را بشناسيم

  يمبه ھمت خودمان برای آگاھی مان گام بر دار
  تو آگاه نشويم باور داريم گر من و

  دنيا تغيير نخواھد کرد
  پس بيا با ھمت خودمان برای آگاھی خودمان قدم بر داريم

  تا ھم آوا با يكديگر
  فلك جنبش كارگری را سقف بشكافيم

  .و طرحی نو در اندازيم 
  باشد كه به مدد ھم برای ساختن دنيای بھتر

  گامھای موثرتری بر داريم
  ھمراه شو عزيز... عزيز ھمراه شو

  تنھا نمان به در
  !ھرگز جدا جدا درمان نمی شود... ين درد مشترکاک

  ...دشوار زندگی ھرگز برای ما
  بی رزم مشترک آسان نمی شود

  .پيروزی ما کارگران در گرو آگاھی واتحاد و تشکل مان است
 .يميما اين پيروزی را به ھمکاران گرامی تبريک می گو

  ان ايران خودروجمعی از کارگر
 ٨٧مھر  ٢٠
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درد دل های يک کارگر
 ۶٠٠تا چندی قبل قيمت ليموترش کيلويی ..."

نمی . تومان شده است ١۵٠٠تومان بود اما االن 
دانم مغازه داران کنار خانه احمدی نژاد چرا اين 
قدر ارزان فروش ھستند و چرا قيمت ھای کنار 

ت ھا مد!! خانه او اصالً باال و پايئن نمی رود
ھزار تومان  ٢٠٠است که حقوق کارگر ھمان 

باقی مانده است ولی قيمت ھا تصاعدی و با 
ما نمی دانيم در اين . سرعت برق باال می روند

مملکت کارگر چه جرمی کرده است؟ اصالً آيا 
کارگر ارزش دارد؟ اصالً آدم ھست؟ در 
مصوبه جديد قانون کار سرمايه دار ھر وقت 

مدام . ارگر را بيرون بيندازدبخواھد می تواند ک
 گويند برای كارگران سھام  و میتبليغ می کنند 

كه دراقع .اين درحالی است .عدالت وجود دارد
 گويند يك ميليون و می .ه اندما را سر كار گذاشت

 دھند ولی ازی به ما م ھزار تومان  پانصد
آن ھا اين پول نزد  گويند طرف ديگر می

 ندببين. نندايه گذاری كسرم آندوسال روی .بماند
كه ما كارگران  در صورتی .سودش چقدر است
 خواھيم ھمان ما می .خواھيم اين سھام را نمی

دھند  ميليون وام می ١٠٠طور كه به نماينده ھا 
برای ھمه  .به ما حداقل پنج ميليون وام بدھند

چيز بايد پول بدھيم از گاز ونفتی كه اول انقالب 
تاحتی نفس كشيدن بايد  مجانی اعالم شده بود

االن برای تمام خانه ھا در اروميه  .پول بدھيم
مگر اين پول را از .عوارض نوسازی فرستادند

اول دريافت نكرديد؟ االن فيش ھايی برای تمام 
گويند ھر كس  خانه ھای اروميه فرستادند و می

ھم اين پول را نپردازد مشمول جريمه خواھد 
ردن زباله ھای البته جدای ازاين برای ب.شد

شھردار اين  .گيرند شھرداری ھم از ما پول می
و .گيرد منطقه سه ميليون حقوق ماھيانه می

ھا بين دوتا دو و نيم ميليون  كارمندان نزديك آن
كه نيم ساعت  خداشاھد است .گيرند حقوق می

بستگان  .وكار نمی كنند دنھم سر كار نمی مان
ھا را  من در شھرداری ھستند و من اين چياول

آيا اين پول من و شما نيست . از نزديك ديده ام
اين  آيا .؟چرا بايد اين اختالف طبقاتی باشد

عدالت اجتماعی است؟ اين آقا زاده ھا و كسانی 
ھا  راس ھمه آن در.كه در چياول ما نقش دارند

در چنين وضعيتی بايد .قرار دارد  احمدی نژاد
  ".بگويم اين مملكت  ديگرجای ماندن نيست

 ٨٧مھر  ٢٣

  
 

 ادامه مبارزات کارگران غرب بافت و پرريس
کارگران اخراجی کارخانه ھای فرش غرب و ريسندگی پرريس يک بار ديگر در مقابل اداره کار سنندج 

آنان پالکاردھايی را . کارگران خواستار دريافت دستمزدھا و مطالبات معوقه خويش بودند. اجتماع کردند
.  »بی عدالتی تا کی؟« ، »ما گرسنه ھستيم« . که  روی آن ھا نوشته شده بود با خود حمل می کردند

سال کار در سخت ترين شرايط کاری و تحمل وحشيانه ترين اشکال  ١٨کارگران غرب بافت پس از 
کارگران پرريس نيز ھر کدام سال ھا . استثمار سرانجام  به حکم کارفرما از کارخانه اخراج شده اند

اين کارگران مدت ھا است که عليه بيکارسازی ھا و برای حصول . و استثمار شدن دارندپيشينه کار 
تحصن در کارخانه، اعتصاب، راه پيمايی و اشکال ديگر اعتراض ھمه و . مطالبات خود مبارزه می کنند

سرمايه داران و عمال دولتی سرمايه ھر روز با وعده و وعيد . ھمه توسط آن ھا صورت گرفته است
کارگران ھمچنان به مبارزه ادامه می . ش کرده اند تا فرياد خشم و عصيان آن ھا را خاموش سازندتال
  . آنان خواستار تضمين اشتغال و پرداخت فوری دستمزدھای خود ھستند. دھند

 ٨٧مھر  ٢٣

 

 موج بيکاری کارگران مبل سازی ها
شمار زيادی از کارخانه ھای مبل سازی در 

ر فشار رقابت ميان مناطق مختلف کشور زي
بخش ھای مختلف سرمايه در معرض تعطيل 
قراردارند و صاحبان آن ھا سرمايه ھای خود 
را به حوزه ھای پر رونق تر و سودآورتر منتقل 

تعطيل اين کارخانه ھا با موج بسيار . می کنند
گسترده ای از بيکارسازی کارگران ھمراه است 

بيکار و ھم اينک ھزاران کارگر توليد مبل يا 
. شده اند و يا درمعرض بيکاری  قراردارند

جمعيت وسيعی از اين کارگران تمامی سال ھای 
عمر کاری خويش را در اين رشته کار کرده اند 
و جز مھارت ھا و تجارب مربوط به اين رشته 

. توليدی ھيچ تخصص و تجربه ديگری ندارند
سال  ٢۵سابقه کار بسياری از اين کارگران از 

اين جمعيت کثير اينک به خيل . ر استنيز بيشت
عظيم بيکاران آواره ای تبديل شده اند که در 
ھيچ کجای جھنم سرمايه داری ھيچ روزنه 
. اميدی برای اشتغال و يافتن کار جديد  ندارند

بيکاری، گرسنگی و فقر و فالکت و مرگ، اين 
ھيوالھای ھمه جا حاضر برھوت بردگی 

ھا و افراد مزدی، سايه خود را بر سر آن 
کارگران . خانواده ھايشان سنگين ساخته است

بيکار شده در ھمه جا دست به شکايت و 
اما در ھيچ کجا به ھيچ نتيجه . اعتراض زده اند

يکی از اين کارگران با دنيايی . ای نرسيده اند
 ٢٥من خودم بعد از « :  غم و اندوه می گويد

ر سال كار در آستانه بازنشستگی بايد دنبال كا
در  را ديگری بروم تا بتوانم خرج زندگی ام

. اما متاسفانه كاری نيست كه انجام بدھم .بياورم
تقريبا ھمه چنين وضعيتی دارند اال مقامات 
دولتی كه دردشان درد مردم كم درآمد نيست و 
 دنبال كار خودشان ھستند و گوششان به حرف

  .»ھای ما بدھكار نيست

 ٨٧مھر  ٢٢
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 ارگران پالستيک سازی هابيکاری وسيع ک
کارگران پالستيک سازی ھا نيز فوج فوج به 

سرمايه داران . جرگه بيکاران می پيوندند
صاحب کارخانه ھای توليد الستيک سرمايه 
گذاری در عرصه ھای ديگر استثمار نيروی 
کار را سودآورتر ارزيابی می کنند و به ھمين 
ته دليل رغبت چندانی به ادامه کار در اين رش

اين سرمايه داران ھمچون ھمه ھمتايان . ندارند
طبقاتی خويش برای تعطيل کارخانه و 
بيکارسازی خيل وسيع توده ھای کارگر معموالً 
ھمه جا از سياست واحدی پيروی می کنند و 

برای پيشبرد امور با بھره گيری از تجارب 
يکديگر به برنامه ريزی ھای يکسانی دست می 

ھمه آن ھا خودداری از اولين اقدام . زنند
پرداخت دستمزدھای کارگران برای ماه ھای 

آنان با اين کار خود از يک سو . طوالنی است
تمام پولی را که بايد صرف پرداخت بھای 
نيروی کار شود يک راست  به مصرف ترميم 
کسر و کمبود وجوه مربوط به سرمايه گذاری 
ھای نوين خويش می رسانند و از سوی ديگر 

ان را وادار به تمرين پذيرش بيکاری و کارگر

سرمايه داران . قبول تدريجی بيکارشدن می کنند
پالستيک سازی ھا کارخانه به کارخانه اين 

تا امروز . سياست را با موفقيت پيش برده اند
بسياری از کارخانه ھا را تعطيل و جمعيت 

  . وسيعی از کارگران را بيکار ساخته اند

 ٨٧مھر  ٢٢

  

 

 مرگ دو کارگر در چاه ويل سودجويی سرمايهسقوط و 
وه   ای انب رگ و ميرھ ار و م يط ک وانح مح س

ول  رفاً محص ار ص ام ک ارگران در ھنگ ک
ا  ودداری آن ھ رمايه و خ ودجويی صاحبان س س
ائل  ار و وس يط ک ی مح ه ايمن ت ھزين از پرداخ

اه .  حفاظتی مورد نياز کارگران است د م در چن
ارگران  ری از ک مار کثي ر ش ای اخي در محيط ھ

اه  ه عمق چ تثمار ب اک اس کار و در شرايط ھولن
د رده ان قوط ک ن . س احب اي رمايه داران ص س

ل  ا مث اه ھ ن چ ود اي د از وج ار و تولي ز ک مراک
اً در . روز روشن اطالع دارند ا عموم اين چاه ھ

ا  تند و انگار تنھ اين مراکز مورد استفاده ھم نيس
ان  رفتن ج ا گ رف آن ھ ورد مص يت و م خاص

ه . رگران استکا به نظر می رسد که بستن دھان
ه، . اين چاه ھا ھزينه چندانی ھم ندارد ن ھم ا اي ب

ن  ت اي ه پرداخ ر ب ی حاض رمايه داران حت س
آخرين گزارش  از . ھزينه ھای ناچيز ھم نيستند

ه  اين دست مربوط به مرگ دو کارگری است ک
رمايه  ودجويی س ل س اه وي روز در چ ين ام ھم

د رده ان ان يک. سقوط ک ر در خياب ن دو نف ی از اي
ی  ار م اختمانی ک رکت س رای يک ش اوران ب ني

ه از . کرده است ن ک دون اي تن ب ام راه رف او ھنگ
ی  يچ اطالع ويش ھ ار خ ل ک اه در مح ود چ وج

متری چاه سقوط  ۵٠داشته باشد ناگھان به عمق 
پارد ارگر دوم از . می کند و در دم جان می س ک

وده اس ان ب ز در . تتوده بردگان مزدی افغ او ني
عيدی  راه س ع در بزرگ اد واق ت آب ارراه ياف چھ
ده  تثمار می ش اختمانی اس توسط يک شرکت س

ارگر . است اله بی اطالع از وجود  ۵٠اين ک س
اه  ری  ٣٠کمينگاه مرگ ھنگام کار در يک چ مت

ان  تين ج ات نخس ان لحظ رده  و در ھم قوط ک س
  . باخته است
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 رفرميسم مبارزات معلمان و گمراهه

  ھرکه گريزد ز خراجات شھر              بارکش غول بيابان شود

. آنچه در اين ھفته بر جنبش معلمان گذشت ھم تأسف بار و ھم درس آموز بود
می خواست مراسمی را برگزارکند که » کانون صنفی معلمان«ديری بود که 

ين روز قصد در باره چند و چون ا. شھرت يافته است» روز جھانی معلم« به 
اما اين نکته را بايد گفت که معلمان زيادی در چھار گوشه . ھيچ بحثی نداريم

اين دنيا با درکی درست از جھان و جامعه و ھستی اجتماعی انسان ھا خود را 
نه تافته جدا از کارگران بلکه آدم ھای واقعی جامعه طبقاتی و فروشندگان 

اين معلمان به جای آن که . می دانند نيروی کار و الجرم متعلق به طبقه کارگر
 صنفیمعينی به شمارآورند و روز جھانی خود را با ھويت  صنفخود را 

خود تعريف کنند، خود را بخشی از بردگان مزدی سرمايه می شناسند و روز 
گفتيم که اين نکته در اين جا . جھانی کارگر را روز واقعی خويش می دانند

کانون صنفی معلمان از . چيز ديگری است سخن از. موضوع بحث ما نيست
زعمای . را برگزار کند» روز جھانی معلم« مدت ھا پيش در تدارک بود که 

است، قدرت » اصالح طلبان« کانون، چنان که سنت و رسم و جھان بينی 
سياسی حاکم را دولت ھمگان، دولت ماورای طبقات، دولت عاری از آاليش 

نھادھا، قوانين، اصول، حقوق و مصوبات  . کنندھا و تعلقات طبقاتی تلقی می 
دولت  سرمايه را، که چيزی جز مصالح و ملزومات ارزش افزايی سرمايه و 
تشديد ھرچه بيشتر استثمار کارگران از جمله کارگران معلم نيست،  مصالح 
عام ابنای بشر می شناسند  و برھمين پايه ھمه آن ھا را واجب االطاعه و 

متوليان اين کانون  براساس اين شناخت و بينش و . دارندمحل رجوع می پن
نيز مطابق معمول عرض »  روز جھانی معلم« باور برای برگزاری مراسم 

حاجت به آستان قدس واليت سرمايه بردند و از نھادھای امنيتی  اين دولت  
گردانندگان کانون به اين حد از . تقاضای مجوز برای اجرای مراسم کردند

آنان به طور . رستی و اطاعت از اوامر نظام  سرمايه ھم بسنده نکردندقانون پ
مکرر و  کتبی و شفاھی تعھد سپردند که در سراسر زمان گردھمايی ھيچ 
کالمی از مطالبات معلمان، از وضعيت رقت بار ھزاران معلم قراردادی، از 

زندگی  سطح دستمزد بسيار نازل توده کثير معلم و از ساير دردھا و رنج ھای
آنان به ميان نياورند، و جز اظھار نظرھا و شعارھای داغ سياسی در مدح و 
منقبت کليت نظام سياسی حاکم ھيچ سخن سياسی ديگری بر زبان جاری 

سردمداران کانون حتی از اين نيز فراتر رفتند و برای اثبات حسن . نسازند
ار قابل توجھی نيت و تمکين در مقابل فرامين مطاع دولت سرمايه داری، شم

از دولتمردان شھير را نيز نه فقط برای شرکت در مراسم بلکه برای  
سخنرانی و البد تبليغ  وحدت استثمار شوندگان و استثمار گران به اجتماع 

نجفی، وزير پيشين آموزش و پرورش و عضو کنونی . خود دعوت کردند
ز اين دست از شورای شھر تھران، قاليباف شھردار تھران و عده ای ديگر ا

يک . تالش برای کسب اجازه مدتی به درازا کشيد. جمله دعوت شدگان بودند
نھادھای . ھفته از اين روز جھانی گذشت و از صدور مجوز خبری نشد

مسئول دولت سرمايه بی گمان به سران کانون اعتماد داشتند و در ايمان آنان 
نه بانيان کانون و صنف  معضل اينان. به نظام ھيچ شکی به دل راه نمی دادند

نيروھای امنيتی و قوای سرکوب سرمايه . ساالران بلکه خوِد توده معلمان بود
و مسئوالن دولتی آنان مثل روز می دانستند که چندين ھزار معلم به خاطر 
فشار استثمار و مظالم و بی حقوقی ھا و جناياتی که نظام سرمايه داری بر 

نھادھای نظم سرمايه از . ز خشم و نفرت ھستندآنان تحميل کرده است  آکنده ا
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اين توده وسيع عاصی و از اين که به رغم تمامی تدابير و نقشه پردازی ھای 
يک باره به روز » روز جھانی معلم«سازشکارانه سردمداران کانون چه بسا 

. ھراس داشتند اعتراض و عصيان و ابراز خشم کارگران معلم تبديل شود،
ً با وساطت دولتمردان . ازا کشيدصدور مجوز به در اما سرانجام، و طبعا

. اما ببينيم که در اين روز چه گذشت. دورانديش تر سرمايه، مجوز صادر شد
  . نکات آموزنده ماجرا درھمين جا است

قبل از ھر چيز دولتمردان از وزير پيشين آموزش و پرورش تا معاونان وزير 
و قرارھای محکم قبلی در مراسم  فعلی و آقای شھردار تھران به رغم قول

آنان می دانستند که چه روی خواھد . دليل آن بسيار روشن بود. حضور نيافتند
ً حضور در محل وقوع اين گونه رويدادھا را به نفع خود نمی  داد و طبعا

. محل اجرای مراسم يکی از پارک ھای متعلق به شھرداری پايتخت بود. ديدند
حضور اولين معلم توسط نيروھای امنيتی متشکل  اين پارک ساعت ھا پيش از

از پليس و لباس شخصی ھا و ساير نيروھای سرکوب در محاصره قرار 
گرفته بود و به محض جمع شدن چند تن از معلمان يورش  از ھمه سو آغاز 

متوليان کانون در مقابل اين يورش شروع به خواندن بندھا و مواد و . شد
مايه داری کردند و با خواھش و عجز و التماس تبصره ھای قانون دولت سر

لباس شخصی ھا و پليس  و . از آنان خواستند که حرمت قانون را پاس دارند
اير اشرار با نمايش باتوم و تفنگ و ساير سالح ھا به کانونيان فھماندند که س

قانون ناطق و بُرنده و . قانون سرمايه ھمان است که  در دست آن ھا است
اما کانونيان اصرار کردند که نظام سرمايه . واقعی سرمايه خوِد آنان ھستند

قانون !!  استداری نظام ھمزيستی مسالمت آميز کارگر و سرمايه دار 
دو طرف دقايقی با ھم !! سرمايه ضامن جان و مال و حقوق کارگر است

و . »ضالل خويش«و ديگری با » دالل خويش«کشمکش کردند، البته يکی با 
پاسداران مسلح نظام سرمايه با زور سالح !! سرانجام حق بر باطل پيروزشد

داری فھماندند  به مصلحان مسيحانفس عاشق قانونيت و قانونمداری سرمايه
عده زيادی . مراسم برگزار نشد. که بايد از اجتماع در پارک خودداری کنند

شماری از معلمان . موردحمله قرار گرفتند و از ناحيه دست و پا مجروح شدند
  . بازداشت شدند و وسايل شخصی آنان توسط نيروی سرکوب مصادره  شد

رسش را نه با زعمای اکنون، پس از شرح واقعه، وقت آن است که چند پ
اولين . کانون صنفی معلمان بلکه با ھمزنجيران معلم خويش مطرح کنيم

سئوال اين است که فرض کنيم اين نھادی که خود را کانون صنفی شما می 
نامد يک ماه تمام يا  بيشتر از آن شب و روز برای کسب مجوز از دولت 

ودسرانه بدون رجوع به سرمايه تالش نکرده بود، فرض کنيم که شما بسيار خ
قانون و نھادھای مجری نظم سرمايه بر اساس يک برنامه ريزی سنجيده قبلی 
دست به اجتماع زده بوديد، چه اتفاقی می افتاد و نتيجه کار چه می شد؟ چه 
دستاوردھای مشعشعی از اين قانون پناھی و قانون مداری کانون نصيب شما 

بيشتر ضرب و شتم و جرح می شديد؟  شده است که در آن حالت نمی شد؟ آيا
اجتماع شما بسيار » کانون صنفی معلمان«آيا اکنون به شکرانه قانون ساالری 

آيا مخاطرات جانی شما ! با شکوه برگزار شده است و در آن ھنگام نمی شد؟
در اين جا بيشتر از آن جا بود؟ به نظر می رسد که پاسخ ھمه اين پرسش ھا 

سؤال . دليلی برای مثبت بودن آن ھا وجود ندارد  منفی است، يا دست کم
گيريم پليس و ساير نيروھای امنيتی حمله نمی کردند و اجتماع : بعدی 

مگر دستور کار اين اجتماع نمايشی چه بوده است؟ بر اساس . برگزارمی شد

آن چه در گزارشات آمده است، قرائت قرآن و شاھنامه فردوسی و مواردی از 
ً برای اجرای . در و ذيل برنامه را پر می کرده استاين قبيل کل ص آيا واقعا

چنين مراسمی اين ھمه خواھش و التماس و عجز و البه و بستن دخيل به 
ً درد و رنج چند ده ھزار معلم ! حريم قانون سرمايه الزم است؟ آيا واقعا

آيا قرار است ! زحمتکش و زير فشار استثمار سرمايه  اين چيزھا است؟
آيا فکر نمی کنيد که ! معلمان با خواندن قرآن و شاھنامه حل شود؟ مشکالت

مبارزات چندين ساله اخير شما در سراسر ايران با برگزاری اين نوع مراسم 
غرق درسازشکاری به بيراھه می رود؟ آيا در شرايطی که خوِد شما و بخش 
عظيمی از ھمزنجيران شما زير فشار شدت استثمار قادر به تھيه حتی 
نيازھای اوليه روزانه خود نيستند تجمعات شما بايد نسبت به طرح اين دردھا 

  و رنج ھا و سيه روزی ھا اين گونه بی اعتنا باشد؟ 

  !ھمسرنوشتان معلم 
شما استثمار می شويد . معضالت شما معضالت کل طبقه کارگر ايران است 

رزات شما مبا. ھمان گونه که ساير بخش ھای طبقه کارگراستثمار می شوند
سرکوب می شوند ھمان گونه که مبارزه و اعتراض ساير کارگران در ھم 

ما ھمه افراد يک طبقه اجتماعی ھستيم، طبقه فروشندگان . کوبيده می شود
نيروی کار، طبقه محروم شده از ھر نوع دخالت در سرنوشت کار و زندگی 

ی حقوقی طبقه ای که طالب حق ويژه ای نيست، زيرا ب« اجتماعی خويش، 
، طبقه »دامنگيرش نه يک بی حقوقی ويژه بلکه يک بی حقوقی عمومی است

ای که رھايی اش نه با تغيير اين دولت با آن دولت  بلکه با نابودی نظام 
سرمايه داری و بدين سان نابودی کل جامعه طبقاتی و وجود طبقات ميسرمی 

سرمايه و رفرميسم اين طبقه نمی تواند با آويختن خود به دار قانون . شود
قانون و حقوق و نظم . ھيچ گرھی از مشکالت خود بگشايد) اصالح طلبی( 

سرمايه قانون و حقوق نظام سرمايه داری برای تشديد ھر چه وحشيانه تر 
استثمار کارگران و محروم کردن بردگان مزدی از ھر نوع حق و حقوق 

  . اجتماعی و زندگی انسانی است

  !ھمزنجيران 
نه ظرف مبارزه عليه استثمار سرمايه و بی حقوقی » صنفی معلمانکانون « 

و ستمکشی ناشی از وجود سرمايه داری  بلکه ظرف تسليم معلمان به دار 
بردگی مزدی و تحميل تمامی اشکال تشديد استثمار و مصائب و سيه روزی 

شما با توسل به اين نوع کانون سازی ھا قادر به . ھای سرمايه داری است
برای اين کار بايد به . ل مطالبات خود بر سرمايه داری نخواھيد شدتحمي

منشور مطالبات طبقه کارگر "صورت شورايی و سراسری متشکل شويد و 
را به نقطه عزيمت مبارزه خود برای برچيدن بساط سرمايه تبديل » ايران
  . کنيد

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

کارگری  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل
 )منطقه تهران(

 ٨٧مھر  ٢٢

  

 آتش سوزی در واحد تقطير پااليشگاه اصفهان
واحد تقطير پااليشگاه گاز و نفت اصفھان دچار 

علت حريق و انفجار . آتش سوزی شده است
ظاھراً انباشت حجم فراوان بنزين و ازدياد 
. درجه حرارت در واحد دچار حادثه بوده است

. کارگر آسيب ديده اند ١۶در اين انفجار حداقل 

ميزان سوختگی ھا و شدت آسيب ديدگی ھا ھيچ 
کارگران مصدوم توسط يک . معلوم نيست

شرکت . شرکت پيمانکاری استثمارمی شده اند
مزبور به روال ھمه شرکت ھای آدم فروشی 
مشابه ترجيح داده است که ھزينه ايمنی محيط 

کار و وسايل حفاظت از جان کارگران را 
و درعوض آن را به سود خود اضافه  نپردازد

  .  کند

  ٨٧مھر  ٢١
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 کارگران بخش ساختمان نمی توانند حق بيمه بپردازند
کارگر در  ١۵٠٠٠فقط در استان تھران بيش از 

رشته ھای نقاشی، گچ بری، بنائی، سنگبری و 
ھيچ . جوشکاری ساختمان مشغول کار ھستند

ستمزد زيرا د. يک از اين کارگران بيمه نيستند
نازل آن ھا برای پرداخت حق بيمه کفاف نمی 

بسيار شنيدنی است که ھر کارگر برای . دھد
استفاده از آنچه به نام بيمه موسوم است بايد 
. درست به اندازه کارفرمايان ھزينه پرداخت کند

به بيان ديگر، حق بيمه پرداختی يک کارگر با 
اين کارگران در !! يک سرمايه دار برابر است

ھزار تومان در روز حقوق  ٢٠ھترين حالت ب
بيشتر ايام سال به طور کامل بيکارند . می گيرند

حتی با فرض . و قادر به يافتن ھيچ کاری نيستند
روز کار کنند باز ھم  ١٨٠اين که در سال 

 ٣٠٠دستمزد ماھانه آنان به طور متوسط از 
يک نکته ديگر اين . ھزار تومان تجاوز نمی کند

ظيم کارگران ساختمانی در ھمان که جمعيت ع
حال که سازندگان کل ساختمان ھای شھر و ده، 
ادارات دولتی، ويالھا، آسمان خراش ھا، برج 

ھستند خود آواره و ... ھا، جاده ھا، خيابان ھا و 

بی خانه اند و مجبورند اجاره بھای مسکن 
کارگری که دستمزد ماھانه اش در . بپردازند

تومان است در جامعه  ھزار ٣٠٠بھترين حالت 
ای که اين حقوق برای اجاره مسکن و خورد و 
خوراک ھم کفاف نمی دھد چگونه می تواند 

  ! ھزينه بيمه پرداخت کند؟

 ٨٧مھر  ٢٠

  

  

 نساجی کردستان تعطيل و کارگران آن بيکار شدند
مبارزات طوالنی کارگران نساجی کردستان 

به برای جلوگيری از تعطيل کارخانه و بيکاری 
کارگران مجبور به تسويه . ھيچ نتيجه ای نرسيد

چند صد . حساب شدند و بيکاری آنان قطعی شد
کارگر کارخانه در طول اين چند سال مدام عليه 
بيکارسازی ھا و عليه تعويق دستمزدھا پيکار 

راھکارھای رايج کارگران در اين . کردند
. مبارزات اعتصاب، تحصن و راه پيمايی بود

مورد معين اين کارخانه ھمچون اعتصاب در 
ھمه کارخانه ھای درحال تعطيل ديگر، ھيچ 

زيرا توليدی . راھکار مؤثری نمی توانست باشد
وجود نداشت که قدرت توده کارگر عليه آن 

سرمايه داران مترصد انتقال . اعمال شود
سرمايه ھای خويش به حوزه ھای پرسودتر 

نه بودند و در اين راستا برای تعطيل کارخا
در چنين وضعی، . برنامه ريزی می کردند

اعتصاب نه اعمال قدرت بلکه دادن فرصت به 
. سرمايه دار برای پيشبرد کارھای خويش بود

تحصن و راه پيمايی نيز نشانی از اعمال قدرت 
واقعی عليه صاحبان سرمايه و دولت آن ھا 

زيرا بازھم روند توليد ارزش اضافی و . نداشت
يه را آماج تھاجم خود قرار ساختار قدرت سرما

کارگران نساجی کردستان در سير . نمی داد
مبارزات خود يک راه بيشتر به سوی پيروزی 

. آنان بايد کارخانه را تصرف می کردند. نداشتند
بايد محل کار خويش را به سنگر مقاومت در 

بايد شورای . مقابل سرمايه تبديل می کردند
. ی ساختندضدسرمايه داری خويش را بر پا م

بايد برای برخوردارشدن از قدرت مؤثر پيکار 
به سوی ھمزنجيران کارگر خويش در استان 

بايد با . کردستان و سپس سراسر ايران می رفتند
اتکا به قدرت طبقاتی خود دولت سرمايه داری 
را مجبور می کردند تا مواد اوليه و مصالح 
مورد نياز کار کارخانه را به طور رايگان در 

در يک کالم، کارگران . ختيار آنان قرار دھدا
برای رسيدن به مطالباتشان بايد  به صورت 
متشکل عليه سرمايه داری مبارزه می کردند و 
راه مبارزه  متشکل عليه سرمايه مستلزم عبور 

  . از اين گذرگاه ھا بود

 ٨٧مھر  ٢٠

 

 تعويق طوالنی دستمزد کارگران کارخانه های شيشه و گاز مينا
ارگران دو کارخانه گاز و شيشه در مجتمع صنعتی مينا مدتی است که دستمزدھای خود را دريافت ک

ماه  ٣پرداخت می شود » حق توليد« يک بخش از حقوق کارگران که زير نام ساختگی . نکرده اند
 .ماه است که به دست کارگران نرسيده است ٢است که به تعويق افتاده و بخش ديگر آن نيز بيش از 

» پيمانکاری« کارگران کارخانه ھای شيشه و گاز مينا در استخدام شرکت ھای آدم فروشی موسوم به 
شرکت پيمانکار چند ماه پيش شمار قابل توجھی از کارگران را بر پايه مصالح سوداندوزی . ھستند

ران بيشتر خود اخراج کرد و اکنون با گذشت بيشتر از دو ماه حتی دستمزدھای گذشته اين کارگ
کارگران بارھا عليه جنايات سرمايه داران صاحب بنگاه و . اخراجی را نيز پرداخت نکرده است

اما اين اعتراضات و . تعويق مکرر دستمزدھای خود اعتراض کرده و دست به مبارزه زده اند
شکايات ھمه وقت با دخالت دولت سرمايه داران به زيان کارگران و به نفع صاحبان سرمايه پايان 

  .   يافته است

 ٨٧مھر  ١٩

  

 گرسنگی کارگران کاغذ سازی و ترفند صاحبان سرمايه
کارخانه کاغذسازی پارس عمالً تعطيل شده 

ماه است که دستمزد نگرفته  ٣کارگران . است
گرسنگی و فقر و فالکت  زندگی چند ھزار . اند

کارگر و خانواده ھای آن ھا را در کام خود فرو 

ر سرگردانی و بالتکليفی کارگران د. برده است
شديد به سرمی برند و سرمايه داران برای 
جلوگيری از طغيان آنان کثيف ترين ترفندھا را 

صاحبان سرمايه با . برنامه ريزی می کنند

قساوت و سنگدلی وصف ناپذيری که فقط 
شايسته يک سرمايه دار است شکم گرسنه 
فرزندان کارگران را به سالح قلع و قمع جنبش 

. بارزات توده ھای کارگر تبديل کرده اندو م
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آنان از کارگرانی که زير فشار بی نانی 
فرزندانشان مجبورند به ھر خفتی تن دھند، می 
خواھند که در قبال مقدار اندکی روغن و برنج 

معروف » بن کارگری« يا ھمان چيزی که به 
. است عليه ھمزنجيران خود جاسوسی کنند

ه کارگران طغيان سرمايه داران می دانند ک
می دانند که  خشم و قھر آن ھا . خواھند کرد

منفجر خواھد شد و به ھمين دليل به ھر ترفندی 
دست می زنند تا شايد زمان انفجار را به تأخير 

در پيش  راھی که جانيان سرمايه دار. اندازند
پای خود قرار داده اند در زمره کثيف ترين و 

کارگران بايد با . تبھکارانه ترين ترفندھا است
درايت و ھوشياری خويش اين توطئه ھا را 

اين کار در گرو حرکت متحد و . خنثی کنند
چندين . سازمان يافته آنان عليه سرمايه است

ھزار کارگر کاغذسازی پارس بايد مثل روز 
بدانند که ھمه راه ھا بسته است و فقط يک راه  

عريضه نويسی و . در پيش روی آن ھا است
ھيچ مشکلی  را حل نمی کند، و توسل شکايت 

به قانون سرمايه  بستن طناب دار برگردن 
تعطيل کارخانه شانس اعمال . خويش است

قدرت از طريق اعتصاب و خواباندن چرخ 
با راه . توليد را نيز از کارگران سلب کرده است

بندان ھای صرف و راه پيمايی ھای بی ضرر 
تن ھم ھيچ روزنه ای به سوی مجبور ساخ

سرمايه داران و دولت آن ھا به قبول مطالبات، 
تضمين اشتغال و  پرداخت دستمزدھای معوقه 

اين راه ھا ھيچ کدام ما را به . بازنمی شود
ايجاد شورای کارگری، . مقصد نمی رسانند

تصرف کارخانه کاغذ سازی پارس و خارج 
ساختن آن از دست سرمايه داران، تبديل 

و مقاومت، برنامه  کارخانه به سنگر مبارزه
ريزی برای راه انداختن کارخانه توسط شورای 
کارگری، استمداد از توده کارگران ھمزنجير، 
درخواست از کارگران صنايع و مؤسسات 
کليدی سرمايه برای اعمال فشار و قدرت بر 
صاحبان سرمايه و دولت آن ھا، مجبور ساختن 
دولت به تھيه رايگان مواد خام و مصالح الزم 

وليد و در يک کالم سازمانيابی يک جنبش ت
نيرومند ضد سرمايه داری با دخالت بيشترين 
شمار کارگران تنھا و تنھا راه رسيدن به مقصود 

پيمودن اين راه بسيار سخت است، اما . است

چاره ای نيست جز . ھمه راه ھای ديگر بسته اند
اين که برای عبور از اين راه دشواربرنامه 

فراموش . ست به تدارک بزنيمريزی کنيم و د
نکنيم که ما در ايران چند ده ميليون و در 

سرمايه و . سراسر جھان چند ميليارد نفرھستيم
تمامی ھست و نيست آن با دستان ماست که 
توليد می شود و ما قادريم که سرمايه را از 
ھستی ساقط سازيم و در جھانی عاری از 

فقر و  سرمايه و استثمار و طبقات و گرسنگی و
مبارزه ما برای تحميل . حقارت زندگی کنيم

مطالبات مان بر سرمايه گام نخست اين راه 
تالش ما برای سازمانيابی شورايی و . است

سراسری عليه سرمايه داری نيز سالح و شرط 
. الزم موفقيت ما در ھر گام از اين مبارزه است

بياييد حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر 
ت شورايی، سراسری و ضد سرمايه به صور

  . داری متشکل شويم

  ٨٧مھر  ١٩

  

 داستان الستيک البرز و اميد درس آموزی کارگران

سرانجام پرده ھا کنار رفت و رازی که برای 
. عده ای سر به مھر می نمود از پرده برون افتاد

سرمايه . اکنون ديگر ھمه چيز روشن شده است
نوع کمبود نقدينگی  داران الستيک البرز با ھيچ

ھيچ گونه مشکل مالی نداشته . مواجه نبوده اند
بازار فروش آن ھا از باالترين سطح رونق . اند

برخوردار بوده و از ھمه آنچه که الزمه 
سوداندوزی کالن و کالن تر است به اندازه 

اسرار مکشوفه به اين جا . کافی نصيب داشته اند
ھادھای روشن شد که ھمه ن. محدود نمی شود

دولتی سرمايه به کل مسائل کارخانه بسيار بھتر 
. و دقيق تر از خود سرمايه داران واقف بوده اند

معلوم شد که ھمه چيز ترفند و توطئه و وارونه 
معلوم شد . بازھم ادامه دھيم. پردازی بوده است

که بحث انتقال کارخانه از مالکيت صاحبان 
ره خصوصی به دولتی فقط حلقه ای از زنجي

معلوم شد که کارگران . سراسری ترفندھا است
به رغم تمامی ھشياری و بيداری بازھم از 
شناخت سيره و سنت و رسم کار سرمايه قاصر 
بوده اند و باالخره معلوم شد که ما حقيقت مسئله 

در طول : ماجرا از اين قرار است . را می گفتيم
مدتی که مبارزات کارگران جريان داشته است، 

ه داران صاحب کارخانه الستيک البرز سرماي
دست به کار سرمايه گذاری در کشور چين، 
تأسيس کارخانه الستيک البرز در چين، برنامه 
ريزی استثمار کارگر چينی، تھيه الستيک ھای 
ارزان تر، صادر کردن الستيک ھا به بازار 
داخلی ايران و کسب سودھای بسيار طاليی تر 

وليد در کارخانه کنونی و انبوه تر در قياس با ت
آنان در طی اين مدت . الستيک سازی بوده اند

تمامی امور . برنامه ھای خود را پيش برده اند
اداری و قانونی و کسب مجوز و تصميم گيری 

سرمايه . ھای دولتی آن را پشت سر نھاده اند
داران در طول اين مدت کل سرمايه و دار و 

استثمار  ندار کارخانه يا ھمان حاصل کار و
توده ھای کارگر عاصی در حال مبارزه را نيز 
از کارخانه کنونی خارج و به سرمايه گذاری 

آری، . انبوه  در کشور چين پيوند زده اند
درھمان روزھايی که کارگران الستيک البرز 
در راه بندان ھا، اعتصاب ھا و تحصن جلو 
مجلس و وزارت کار خواستار پرداخت حقوق 

ل مالکيت کارخانه از سرمايه معوقه و انتقا
داران خصوصی به دولتی بودند، سرمايه داران 
ھمه ترفندھای باال را باتبانی دولت سرمايه عليه 

اکنون جا دارد که ما . کارگران به اجرا نھاده اند
آيا : يک بار ديگر اين سئوال را تکرار کنيم 

وقت آن نرسيده است که به جای مبارزه  با 
ت پر بجنگيم، کارخانه را دست خالی با دس

تصرف کنيم، عليه انتقال سرمايه ھا به کشور 
چين  مبارزه کنيم، به سرمايه داران اخطار کنيم 
که حق انتقال ھيچ ريالی از حاصل کار و 
استثمار ما را به جاھای ديگر ندارند و خودشان 
می توانند بدون سرمايه ھای حاصل استثمار ما 

ھر کجا که می  گور خود را گم کنند و به
خواھند بروند؟ آيا وقت آن نرسيده است که  
شورای ضد سرمايه داری خويش را سازمان 
دھيم و ھمراه با ھمه توده ھای ھمزنجير دولت 
سرمايه داری را مجبور کنيم که تمام وسائل و 
لوازم چرخه توليد را به صورت رايگان در 

به نظر ما برای اين کار . اختيار ما قرار دھد
اما ماھی را ھر وقت از . تی دير ھم شده استح

آب بگيريم تازه است، و مبارزه طبقاتی  آگاھانه 
و متشکل با ھر تأخيری امر اجباری و حياتی ما 

  .  است

 ٨٧مھر  ١٩
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موج کوبنده بحران سرمايه جهانی و توفان فقر و فالکت 
 کارگران

و رسانه ھا و محافل اين روزھا ھمه جا سخن از بحران جھانی سرمايه است 
چنين . سرمايه داری  به وارونه پردازی و جعل واقعيت اين بحران مشغول اند

وانمود می کنند که گويا چند مرکز مھم مالی امريکا يا چند بانک بزرگ دنيا 
گويا سياست گذاری ھای نادرست مديران بانک . دچار مشکل مالی شده اند

روندان آمريکايی و اخالل در روند ھا، وام ھای سخاوتمندانه مسکن به شھ
عده ای  سراغ . بازگشت اين وام ھاست که شالوده بحران را تشکيل می دھد

ھزينه ھای سرسام آور جنگی می روند و ريشه بحران را در آن جا می 
برخی به دنيای کلی گويی ھا پناه می برند و از اين طريق زمان . کاوند

. خالی تحليل ھای حزبی را پر می کنند مصاحبه ھای شغلی تلويزيونی يا جای
در اين ميان عده ای از قلدرترين و زبردست ترين مالکان جھنم خون و 
وحشت سرمايه ھم ھيچ چاره ای نديده اند جز اين که ابعاد غول پيکر خطر را 
باور کنند، به بحران اعتراف نمايند و برای سرشکن ساختن تمامی بار 

کارگر دنيا به کشف شريرانه ترين و مصائب آن بر دوش توده ھای 
در بين اين جماعت صدرنشين سکاندار . کارگرکش ترين ترفندھا روی کنند

آمريکا از ھمه جا » ھل من ناصر ينصرنی« قدرت سرمايه صدای زوزه و 
ضرورت تعجيل برای خاموش « جورج بوش از. بلندتر و پرغوغاتر است

عده .سخن می گويد» به ساختمانساختن آشپزخانه و جلوگيری از سرايت آتش 
ای ديگر در باره فرا گير بودن بحران و ابعاد بسيار گسترده بين المللی آن 

و باالخره آقای رئيس بانک تجارت کشور سوئد پا پيش می . جنجال می کنند
گذارد و سخنی بر زبان می راند که شنيدن آن از زبان يک سرمايه دار 

او در ميان دنيايی . يه بسيار فرح بخش استناخدای کشتی بادبان شکسته سرما
از بھت و خلسه و يأس و حيرانی با صدای بسيار بلندی که در ھمه جھان 

آن چه می بيند نقطه پايان جھانی است که می « شنيده شد اعتراف می کند که 
  ).  زيرا اين جھان فقط جھنم سرمايه داری است! چه خوب(  »شناسد

مايه داری چيزی نيست که در اين نوشته يا ھر بحث بحران شيوه توليد سر
ما اين موضوع را بعداً به صورت مشروح به . نوشته کوتاه ديگر بگنجد

عنوان يک متن آموزشی  تھيه می کنيم و در دسترس  کارگران قرارخواھيم 
در اين جا با توجه به سير رويدادھای روز و عوارض ھولناک بحران . داد

  . ھای کارگر فقط به چند نکته کلی اشاره می کنيم جاری سرمايه برای توده

بحران جاری  نه بحران چند مرکز مالی و بانکی، نه بحران بازار بورس، نه  
بزرگترين . است بحران سرمايهبحران مالی و پولی و مانند اين ھا، بلکه دقيقاً 

« ، »فنی مای« ، »ليمن برادرز« مراکز مالی دنيا، غول ھای مخوفی مانند 
ھيپو » « اچ بی او اس سی» « مريل لينچ» « مورگان استانلی» « فردی مک
« و باالخره کوه پيکرين تراست بيمه دنيای سرمايه داری يعنی » رال استات
اھميت اين مؤسسات به . در عمق منجالب بحران سقوط کرده اند» آی ای جی

از ھر کدام . ھيچ وجه در طول و عرض سرمايه ھايشان خالصه نمی شود
اين ھا در برنامه ريزی و ديکته کردن روند بازتوليد و ارزش افزايی و 
. خودگستری کل سرمايه جھانی نقشی تعيين کننده و استراتژيک داشته و دارند

ميليون دالر محصول  ١٠٠ھر سال نزديک به » مريل لينچ« مدير کل مقتدر 
حق العمل ايفای کار و استثمار توده ھای کارگر دنيا را به عنوان حقوق يا 

نقش در برنامه ريزی سياست اقتصادی سرمايه بين المللی نصيب خود می 
کل ارزش  اضافی وارد شده % ٢۵بالغ بر  ٢٠٠٧ھمين شرکت در سال . کند

. در چرخه سامان پذيری سرمايه داری آمريکا را به خود اختصاص داده است
معتبرترين بانک  عھده دار تضمين کار و وضعيت مالی» ھيپو رال استات« 

ھای آلمان است و بقيه نيز ھمه از باالترين موقعيت ھا و نقش ھا در چرخش 
در عظمت اين . امور و روند ارزش افزايی سرمايه جھانی برخوردارند

نکته مھم اين است که سقوط . مؤسسات بانکی و مالی جای ھيچ حرفی نيست
آنچه گفته می شود نه اين مراکز حساس اقتصادی در باتالق بحران بر خالف 

حريق آشپزخانه که فروريزی صفه و سقف زير فشار زلزله بسيار نيرومندی 
است که از ژرفنای شالوده و زيربنای ساختمان برخاسته  و کل ھستی و 

ليمن « سقوط . شيرازه نظام سرمايه داری را درمعرض نابودی قرارداده است
ھيپو رال « يا » استانلیمورگان » « فردی مک« ، »فنی مای« ، »برادرز
بايد عفونت واقعی اين ارگانيسم را . فقط تبخاله است»  مريل لينچ« و » استات

بحران از اعماق وجود رابطه سرمايه يا ھمان رابطه توليد . تشريح کرد
توليد سرمايه داری خود سدی محکم بر سر راه  .ارزش اضافی فرا می جوشد

بنياد اين رابطه . رابطه اجتماعی استسرمايه  يک . ادامه حيات خويش است
توليد ارزش اضافی، تبديل اين ارزش  اضافی به سرمايه، به کار افتادن اين 
سرمايه برای توليد ارزش اضافی بازھم بيشتر و تبديل اين ارزش اضافی به 

خودگستری يا توسعه بی وقفه انباشت نقطه آغاز . سرمايه بازھم انبوه تر است
توليد در اين جا فقط به اين دليل صورت می گيرد . مايه استو پايان ھستی سر

بحران سرمايه نيز . که سرمايه موجود به سرمايه ای بزرگ تر تبديل شود
بحران از تناقض عينی ميان . درست  از ھمين سرشت سرمايه ناشی می شود

ھمين فرايند قھری خودگستری سرمايه از يک سو و موانع درونی غيرقابل 
وجود و سرکشی . راه اين خودگستری از سوی ديگر برمی خيزد رفع برسر

اين موانع و توليد مستمر آن ھا توسط روند انباشت سرمايه به اندازه خود اين 
سرمايه در ھيئت سرمايه دار نيروی کار . روند در ذات سرمايه نھفته است

قی کارگر را می خرد تا کار پرداخت نشده کارگر را به سود و سرمايه الحا
افزايش ميزان و حجم ارزش اضافی به شيوه نسبی در ھر دور . تبديل کند

زيرا ھر سرمايه تنھا از اين . بازتوليد يک ضرورت قھری بقای سرمايه است
در شيوه توليد . طريق است که می تواند با سرمايه ھای ديگر رقابت کند

ً ارزش اضافی حاصل از اس تثمار سرمايه داری ھيچ تک سرمايه ای لزوما
کارگران حوزه خاص انباشت خود را دريافت نمی کند، بلکه در چھارچوب 
قوانين درونی و فراگير اين شيوه توليد، بخشی از کل ارزش اضافی ناشی از 

مکانيسم کارساز و مؤثر توزيع . استثمار کل طبقه کارگر را به دست می آورد
يروزی ھر تک ارزش اضافی در ميان سرمايه ھای مختلف، رقابت است و پ

سرمايه در ميدان رقابت در گرو کاھش ھر چه بيشتر ھزينه انباشت و از 
کاھش . ھمين طريق کاھش تا سرحد ممکن بھای کاالھای توليد شده است

ھزينه انباشت برای پيروز شدن در عرصه رقابت مستلزم آن است که 
ه قيمتی کاالھای توليد شده  ضمن دستيابی به باالترين ميزان ممکن سود، ب

به عبارت ساده تر، سرمايه ای در . پايين تر از ارزش خود به فروش رسند
عرصه رقابت پيروز می شود که بتواند کاالی ارزان تری به دست مصرف 

اما تحقق اين ھدف به نوبه خود در گرو استفاده از تکنولوژی . کننده برساند
بارآوری کار زيرا اين تکنولوژی باعث افزايش . پيشرفته و مدرن است

اجتماعی  يعنی توليد بيشتر در زمان واحد و بدين سان کاھش قيمت تمام شده 
سرمايه با استفاده از تکنولوژی پيشرفته برای .  کاالی توليد شده می شود

ماشين آالت، لوازم ( افزايش بارآوری کار به طور بی وقفه بخش ثابت خود 
را در مقابل بخش متغير ...) و  توليد، مواد اوليه، ساختمان و دفتر و دستک

اين امر، که دراقتصاد . افزايش می دھد) نيروی کار خريداری شده کارگران(
سياسی طبقه کارگر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه ناميده می شود، در مدار 
عمومی بازتوليد سرمايه در سطح عام و اجتماعی آن متضمن محدودسازی  

ساده ترين بيان . ی نيروی کار کارگران استتنھا سرچشمه  ارزش اضافی يعن
سير ماجرا اين است که رابطه خريد و فروش نيروی کار از يک سو بايد 
ً خود را گسترش دھد و از سوی ديگر ھمين گسترش باعث برپايی رفيع  حتما
ترين سدھا بر سر راه روند ارزش افزايی و توسعه سرمايه يا ھمان رابطه 

به عبارت ديگر، خوِد توليد ارزش اضافی  . ودتوليد ارزش  اضافی می ش
. می شود) گرايش نزولی نرخ سود(باعث گرايش به افت توليد ارزش اضافی 

سير رو به افت نرخ سود يک گرايش ذاتی درون وجود سرمايه است و اين 
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گرايش به رغم ھمه مکانيسم ھای خنثی سازی درون شيوه توليد سرمايه 
   .ليت يافتن  و بدين سان وقوع بحران پيش نرودداری نمی تواند به سمت فع

در کنار اين نکات مختصر و کلی بايد چند نکته مھم ديگر را نيز در نظر 
اول اين که سرمايه در درون خود از وجود پاره ای مکانيسم ھا برای . داشت

نکته . مقابله با سير رو به افت نرخ سود و وقوع بحران ھا برخوردار است
که روند تکامل شيوه توليد سرمايه داری در ھمان حال، به گونه  دوم اين است

ای گريزناپذير، روند تکامل و فعل و انفعال فرايند وقوع بحران ھا از يک سو 
سومين نکته آن است که ھمه اين . و مھار آن ھا از سوی ديگر نيز ھست

ه رويدادھا و عوامل در  جھت تشديد ھر چه سھمگين تر تناقضات ذاتی شيو
توليد سرمايه داری عمل می کنند و باالخره نکته چھارم آن که نابودی نھائی 
سرمايه داری نه محصول جبری پيچيدگی و حدت يابی و ژرف تر شدن 
ھرچه بيشتر اين تناقضات ذاتی بلکه در گرو عمل آگاھانه و متحد ومتشکل 

ضد  طبقه کارگر يعنی عروج يک جنبش نيرومند، افق دار، آگاه و سراسری
اما بازھم . تمامی اين نکات نيازمند تشريح و بازشدن ھستند. کارمزدی است

ھدف ما .  تکرار می کنيم که نوشته حاضر جای چنين بررسی و بحثی نيست
از نگارش اين چند سطر اشاره بسيار مختصر به عوارض بسيار ھولناک 

ارگر ايران بحران برای کل توده ھای طبقه کارگر دنيا و از جمله توده ھای ک
ھر نوع اقدام سرمايه داران و ھر گونه اراده و تصميم و گفتگوی دولت . است

ً قطار طوالنی بی انتھايی  ھای سرمايه داری برای مقابله با بحران، صرفا
است که بار بحران و کل دنيای فقر و گرسنگی و فالکت و سيه روزی مولود 

ميليارد  ٧٠٠. ی سازدآن را به حوزه معيشت ما حمل می کند و سرشکن م
دالر مصوب کنگره آمريکا برای کمک به موسسات بحران زده سرمايه داری 
به طور مستقيم و بسيار ساده و سرانگشتی نان و لباس و دارو و مدرسه و 
دکتر و بيمارستان کارگران آمريکا و ھمه مناطق ديگر دنياست که از 

ود سرمايه ھای کارگران گرفته می شود و به عنوان جبران کاھش س
. انحصارات غول پيکر صنعتی و مالی به سرمايه داران پرداخت می شود

آنچه دولت آمريکا در دستور کار خود قرار داده ھم اکنون توسط بيشتر دولت 
ھمه جا محتوای برنامه ريزی دولت ھا برای . ھای ديگر در دست اجرا است

ار و ندارھا و بازمانده مقابله با بحران عبارت است است از سالخی آخرين د

و اين امر نقش و جايگاه دولت را به عريان . ھای معيشتی يا رفاھی کارگران
اين امر به اندازه  سال ھا آموزش تئوريک به . ترين شکل نشان می دھد

کارگران نشان می دھد که چگونه دولت سرمايه داری به رغم تمام ادعاھای 
طبقات اجتماعی ھنگام فرورفتن سرمايه   عوام فريبانه اش مبنی بر استقالل از

در باتالق بحران با تمام وجود به کمک سرمايه می شتابد و نان فرزندان 
خانواده ھای کارگر را از دھان آن ھا می ربايد و در حلقوم سيری ناپذير آن 

موج بحران با کوبندگی تمام و با شتاب ھر چه نيرومند در کل . فرو می کند
ايه جھانی در تاخت و تاز است و سرمايه داران و دولت ھا ساختار حيات سرم

با بيرحمی تمام و با تدارک تمامی راه ھای ممکن و بسيج کليه توان برنامه 
ريزی اقتصادی و سياسی و قدرت قھر نظامی و ھمه چيزھای ديگر دست به 
. کار سازمان دھی ھولناک ترين تعرضات عليه زندگی ما و فرزندان ما ھستند

ان با سرعت و شتاب ھر چه سھمگين تر شيرازه حيات بحران زده بحر
ما توده ھای کارگر ايران . سرمايه داری ايران را نيز درھم خواھد کوبيد

دست کم سی سال است که فشار مھلک بحران سرمايه داری را به صورت 
گرسنگی، فقر و فالکت و محروميت از ھمه امکانات معيشتی در بند بند 

تشديد بحران و افزايش فشار . خانواده ھايمان احساس می کنيم وجود خود و
اين . آن بر زندگی ما تير خالصی است که به  اين زندگی  شليک می شود

اگر می خواھيم بيش از اين . شتری است که در مقابل خانه ما خوابيده است
در منجالب فقر و فالکت  فرو نرويم و اگر قصد داريم که از تيغ تيز 

ت جديد و موج تھاجمات کوبنده تر سرمايه جان سالم به در بريم، بايد تعرضا
بايد به صورت شورايی و ضد سرمايه داری متشکل شويم و . به پا خيزيم

مبارزه برای تحقق مطالبات پايه ای  طبقه کارگر را به نقطه عزيمت مبارزه 
  . خود برای برچيدن بساط سرمايه تبديل کنيم

 !متشکل شويم  کارگران عليه سرمايه

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(

   ٨٧مھر  ١٩

  

 اعتراضات نافرجام رانندگان کاميون در اهواز
رانندگان کاميون در اھواز پس از روزھا مبارزه و اعتراض بدون دستيابی به 

حق بازسازی انجمن صنفی و . مطالبات خود به مبارزه خود پايان دادند
يدگی بعدی به تقاضاھا ظاھراً کل محتوای توافق بين کاميون داران و رس

تشکيل مجدد انجمن صنفی معموالً . عمال دولتی سرمايه را تشکيل می دھد
بيش از آن که نياز کارگران باشد احتياج صاحبان سرمايه و دولت سرمايه 

گيری زيرا کار اين نوع انجمن ھا کنترل مبارزات کارگران، جلو. داری است
از وقوع اعتصابات، خاموش ساختن صدای اعتراضات و در يک کالم کمک 

اين انجمن ھا به وجود می آيند تا از . به تأمين و تضمين امنيت سرمايه است
طريق متقاعد ساختن کارگران به قبول شروط کارفرمايان و تمکين به شدت 

به . کم کنند استثمار خويش توسط سرمايه نياز تھاجم مدام نيروی سرکوب را
ھمه اين داليل چنين به نظر می رسد که توافق نھادھای دولتی با تشکيل 
انجمن صنفی چيزی نيست که دستاوردی برای مبارزات کارگران يا گره 

بخش دوم توافق يعنی وعده رسيدگی ھا بعدی نيز . گشای مشکالت آنان باشد
اه فرستادن به دنبال نخود سي« عمالً مصداق ھمان ضرب المثل معروف 

ميليمتر به ميليمتر جھنم سرمايه داری ايران با ھمين وعده و وعيدھای . »است
اما ھيچ کجا ھيچ کارگری با . صاحبان سرمايه و دولت آن ھا فرش شده است

دادن دل به اين ترفندھا و وعده ھای دروغين ھيچ لقمه نانی برای شکم گرسنه 
ن راننده اھواز ھمچون کوه معضل کارگرا. فرزندش به چنگ نياورده است

معضالت ھمه ھمزنجيران آن ھا در سراسر ايران نه با انجمن صنفی حل می 

شود و نه در چھارچوب وعده و وعيدھای دولتمردان دچار ھيچ کاھشی می 
کارگران نياز به يک سازمانيابی سراسری شورايی برای اعمال قدرت . شود

يق است که می توانند مطالبات خود تنھا از اين طر. عليه سرمايه داری دارند
 . را بر کارفرمايان و دولت تحميل کنند

 ٨٧مھر ١٨



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

 
١٣ 

  ١٣٨٧ ھرم ٢٦جمعه     ٢۵ سال اول ـ شمارٔه 

 »دورود« ماهه دستمزد کارگران شهرداری  ٣تعويق 
ماه است که ھيچ   ٣کارگران شھرداری دورود 
اين کارگران در . دستمزدی دريافت نکرده اند

بخش مربوط به فضای سبز کار می کنند و به 
طوالنی دستمزدھا با مشکالت حاد دليل تأخير 

زير فشار بدھی ھا از . معيشتی مواجه ھستند
خريد نيازھای اوليه زندگی به صورت نسيه نيز 
محروم مانده اند، زيرا ھيچ سرمايه دار صاحب 

در . مغازه ای غذای نسيه به آنان نمی فروشد
جھنم سرمايه داری ايران تنھا کسانی که 

يعنی نيروی کارشان مجبورند تنھا کاالی خويش 
ماه و گاه  ۶ماه به  ۶را به صورت نسيه آن ھم 

سال به سال و بيشتر بفروشند خيل عظيم 
کارگران قند بردسير در طول . کارگران ھستند

آنان . اين مدت بارھا دست به اعتراض زده اند

خواستار پرداخت فوری و بی قيد و شرط کل 
  . دستمزدھای خويش ھستند

 ٨٧مھر  ١٨

 

 

 تماع اعتراضی کارگران قند بردسيراج
کارگران کارخانه قند بردسير يک سال تمام 
است که دستمزدھای خويش را دريافت نکرده 

کل کارگران در وضعيتی بسيار اسفناک و . اند
دردبار به سر می برند و زنان و فرزندان آنان 
زير فشار گرسنگی در خطر ھالکت و نيستی 

کارگر  ١۵٠غال وضعيت اشت. قرار گرفته اند
اين کارخانه در طول يک سال گذشته به 
صورت تعليق در آمده  و آينده کار آنان به طور 

کارگران می . کامل نامعلوم و سردرگم است
گويند  طی اين يک سال ھر روز و ھر ھفته به 

فرياد . ھمه نھادھای دولتی رجوع کرده اند
اعتراض و خشم خويش را در ھمه جا سر داده 

ا دولت سرمايه داران گوشش بدھکار اند ام
حرف ھيچ کارگری نيست و گرسنگی ميليون ھا 
زن و کودک خانواده ھای کارگری گوش ھيچ 
سرمايه دار و دولتمرد سرمايه داری را آزار 

کارگر قند بردسير در روز  ١۵٠. نمی دھد
صبح ھمراه با ھمه  ٧مھر ساعت  ١٧چھارشنبه 

نه دست به زنان و بچه ھايشان در محل کارخا
تشکيل اجتماع زدند تا يک بار ديگر فرياد خشم 

خويش را بر جھنم کارگرسوز سرمايه فرو 
آنان با خشم فرياد می زدند که خواستار . کوبند

بازگشت به کار، تضمين حتمی اشتغال و 
پرداخت کليه دستمزدھای يک ساله خويش 

  .   ھستند

 ٨٧مھر  ١٨

  

  

 
  

 :آيا می دانيد که
اين مبلغ  که ميليون دالر است ٧٢٠ آمريکا در عراق مخارج روزانه جنگ

  :دتوان می

  کودک خيابانی را از فالکت رھا سازد؟ ١ ٣٠٠ ٠٠٠بيش از  . ١

  ؟خانوار، مسکن مناسب تھيه کند ٦.٤٨٢برای . ٢

  مدرسه ابتدايی جديد مصرف شود؟ ٨٤برای ساختن . ٣

  دانشجوی نيازمند بورس تحصيلی چھار ساله تامين کند؟ ٣٤.٩٠٤برای . ۴

 مدارس ابتدايی شود؟ معلم برای ١٢.٤٧٨صرف آموزش و استخدام . ۵

 کودک را فراھم سازد؟ ٩٥.٣٦٤منابع مورد نياز برای نگھداری . ۶

رق  . ٧ ر ب د و تعمي رای تجدي رات  ١.٢٧٤.٣٣٦ب ن تعمي ه اي ه ب ه ای ک خان
 نيازمندند به کار رود؟

 کودک را در مدرسه فراھم سازد؟ ١.١٥٣.٨٤٦تغديه مجانی برای . ٨

 تی و سالمتی به ارمغان آورد؟کودک مراقبت بھداس ٤٢٣.٥٢٩برای . ٩

 American Friends Service Comittee: منبع



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 

 
١٤ 

  ١٣٨٧ مھر ٢٦جمعه     ٢۵ سال اول ـ شمارٔه 

 قه کارگر ايرانای طب منشور مطالبات پايه

در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده 
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . ی سابقه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی ب
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

بستن جاده . ن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحص. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست
  .ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

و يکی از . بارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، م
پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای . علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . ران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند بردمطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگ
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

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

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

ه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به نفس طرح ھرگونه مطالب. 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

د درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خو. 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. از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند
اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف 

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
  . ين کرده ايمتدو

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

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . ازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايد - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨وق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير حق - 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
  . که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شوداز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت  -  
  . 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
  . امی سطوح بايد رايگان شودآموزش و پرورش در تم - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .اء گرددسال بايد به طور کامل الغ ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . 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 -  
  .يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گرددھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد  -  
  . تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

  .ارگر بايد آزاد باشدايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه ک -١۵
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١/٢/١٣٨٧  

  



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 
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  ١٣٨٧ مھر ٢٦جمعه     ٢۵ سال اول ـ شمارٔه 

  

  

  

  

  
 

ان    ت کار ی را  د ه ھما ان   ر ک ت کار ی را  د ه ھما ان   ر ک ت کار ی را  د ه ھما ر ک
ید سا یدی  سا یدی  سا    ...ی 

  
سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

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

 .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


