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 يکسانی سنديکا و شورای اسالمی کار از نظر رئيس اين شورا
ھوشنگ درويش، رئيس کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشور، اخيراً 

ايشان با درايت خاص . که شنيدنی و قابل تامل است مطلبی را مطرح کرده
يک نماينده متعھد و مکتبی و مسئول نظام سرمايه داری و به عنوان فرد اول 

که نزديک به سی سال است مسئوليت سازماندھی و برنامه ريزی نھادی 
اشکال مختلف کنترل و جلوگيری از اتحاد و تشکل ضدسرمايه داری 
کارگران ايران را به دوش می کشد گفته است که مغايرتی ميان شوراھای 

انجمن ھای صنفی و سنديکاھای در حال تأسيس از  اسالمی کار از يک سو و
او اين نطق را به طور خاص در رابطه با اعالم . بيندسوی ديگر نمی 

  . ايراد کرده است» سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه « موجوديت 

نمک آن قدر شور است که خان « ضرب المثل معروفی است که می گويند 
اما به نظر می رسد درجه شوری نمک در اين جا نه فقط . »ھم فھميده است

شوراھای اسالمی کار دولت سرمايه داری ايران را ذائقه رئيس کانون عالی 
بلکه حتی او را به ميزان زيادی به وجد آورده و سرمست کرده  تحريک کرده

او با صراحت خاصی می گويد چه جای اشکال اگر کارگران . است
منظور . نيشکرھفت تپه به جای شورای اسالمی کار، انجمن صنفی برپا دارند

چيزی است که سنديکاليست ھای رفرميست تحت  او از انجمن صنفی ھمان
برخی از اعضای  -و به درستی  - درواقع . از آن دفاع می کنند» سنديکا« نام 

خوِد ھيئت مديره سنديکای نيشکرھفت تپه ھيچ تفاوتی بين سنديکا و انجمن 
صنفی نمی بينند و نظرشان اين بود که اين تشکل به نام انجمن صنفی اعالم 

زيرا باالخره اين ھا وظيفه يگانه ای را انجام می دھند و نقش . موجوديت کند
به عبارت ديگر، ھوشنگ درويش اگرچه شورای . يکسانی را ايفا می کنند

سنديکا نيست  اسالمی کار را به سنديکا ترجيح می دھد، اما نه تنھا مخالف
وب بلکه آن را مغتنم نيز می شمارد، البته به اين شرط موکد که در چھارچ

رئيس کانون شوراھای اسالمی کار رژيم جمھوری اسالمی . قانون عمل کند
سنديکا را مغتنم می شمارد زيرا خوب می داند که سنديکا نيز چيزی جز 
ھمان شورای اسالمی کار نخواھد بود و ھمان نقش مھار جنبش ضدسرمايه 

  . داری طبقه کارگر را ايفا خواھد کرد

نديکا و شورای اسالمی کار مربوط می شود، حق تا آنجا که به يکسانی نقش س
اما ايشان يک نکته مھم را . با رئيس کانون عالی شوراھای اسالمی کار است

ناديده گرفته و آن اين است که شورای اسالمی کارھرچه باشد يک 
است و نه تنھا سرکوب نمی شود بلکه مورد قبول و توصيه » خودی«تشکل

درحالی که سنديکا نه تنھا بخت و اقبال . است سرمايه داری حاکم و دولت آن
بودن سرکوب ھم می » غيرخودی « بودن را ندارد بلکه به علت » خودی « 
درست از ھمين رو است که سنديکا از ھر دو سر ول است، يعنی نه با . شود

استقبال کارگران روبه رو خواھد شد و نه مورد اقبال دولت سرمايه 
که شورای اسالمی کار اگرچه از نظر کارگران  حال آن. قرارخواھد گرفت

مطرود و منفور است اما به ھرحال مورد قبول دولت ھست و سرکوب نمی 
  . شود

حرف ما فعاالن جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر ھميشه و ھمه جا مبارزه 
عليه استثمار و ستم و بی حقوقی سرمايه داری، اعمال قدرت متحد طبقاتی 

زيمت از مطالبات پايه ای کارگران و تحميل اين مطالبات بر عليه سرمايه، ع
سرمايه داران به اتکای قدرت متشکل طبقاتی و استمرار مبارزه تا محو کامل 

حرف ما اين بوده و اين است که ھر ميزان . نظام سرمايه داری بوده است
ايد اتحاد و سازمانيابی کارگران بايد اين نقش را ايفا کند و تشکل کارگری ب

ما ھميشه تاکيد . ظرفی برای تمرکز قوای طبقاتی کارگران عليه سرمايه باشد
در شرايطی و درجايی . کرده ايم که بحث ما اصال بر سر نام تشکل نيست

ممکن است کارگران نام تشکل ضدسرمايه داری خود را نه شورا بلکه 
سرمايه اين نام گذاری ھرچند نادرست است اما ماھيت ضد. سنديکا بگذارند

بحث ما نه برسر نام . داری و ساختار شورايی اين تشکل را تغيير نمی دھد
ما می گوييم تشکل کارگری بايد . تشکل بلکه برسر ماھيت و ساختار آن است

آنچه به عنوان سنديکا . ماھيت ضدسرمايه داری و ساختار شورايی داشته باشد
سنديکا نه تشکل . ردشناخته شده است ھيچ کدام از اين ويژگی ھا را ندا

مبارزه با سرمايه داری است و نه به صورت شورايی بر توده کارگران اتکا 
حتی اگر بتواند پا  -سنديکا  درست به ھمين دليل است که ما می گوييم. می کند

نه  - بگيرد و سرکوب نشود و حتی اگر مورد اقبال کارگران ھم قرارگيرد 
و شورايی ما کارگران بلکه صرفاً  ضدسرمايه داری ظرف پيشبرد مبارزه

مھار اين مبارزه و گم و گور کردن قدرت ما به نفع نظام  ابزاری برای
   .سرمايه داری است

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٨٧آبان  ٩
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 بازهم در ضرورت تصرف کارخانه های درمعرض تعطيل
ا اينک زندگی بيش از   ھزار کارگر الستيک البرز و افراد خانواده ھای آن ھ

يده  ن و آن کش ان خالی از دست اي ه ای ن به گونه بسيار دردناکی به گدايی لقم
داری . شده است فاجعه گرسنگی تا آن جا سنگين است که کسانی با رساندن مق

دردی می ک دسيب زمينی پخته به زنان و بچه ھای اين کارگران با آنان ھم . نن
ز  ياری از مراک ارگران بس ه و ک ت تپ کر ھف ارگر نيش زار ک د ھ وضعيت چن
ن  ان و از اي ز از اين ران ني ديگر کار يا توده ھای کارگر بيکار ساير نواحی اي

ت ر نيس يچ بھت رمايه داری ھ وزان س ورده دوزخ س ت خ وده داغ لعن ن . ت اي
ار است ه ب اک و فاجع يار دردن ه و . شرايط بس ا سر دادن مرثي ردن ام ن ک پھ

يچ دردی نيست وقت آن است . بساط شيون در باره ابعاد مصيبت ھم عالج ھ
  . که کاری کنيم و راھی برای برون رفتن از اين جھنم جستجو نماييم

اريخ  ان و ت ه و جھ ای جامع ه در کج يم ک ن بينديش ه اي د ب ز باي ر چي ل از ھ قب
وا دام ت تيم؟ ک اعی ھس روی اجتم دامين ني ی و ک م؟ ک تاده اي م و ايس ن را داري

ظرفيت تأثيرگذاری ما در اين دنيا چگونه است؟ و سرانجام اساسی ترين نکته 
وانيم  اين که برای خروج از اين وضعيت ھولناک و خفت آور چه کاری می ت
ه  ا روشن است، در حالی ک ه م رای ھم ا بعضاً ب ن پرسش ھ بکنيم؟ جواب اي

ين پرس و م درست در بطن ھم ا ھ رار دارد عظيم ترين ناروشنی ھ ا ق . جوھ
ارگريم ا ک ه م وم است ک ان . معل ار و بردگ روی ک ندگان ني يم فروش وده عظ ت

تيم رمايه داری ھس ام س زدی نظ ده . م اش و زن رار مع ات و ام ه حي ا وثيق تنھ
توان و ظرفيت تأثير گذاری ما در . ماندن ما فروش ھمين نيروی کارمان است

ا خريد و مص. دنيا را نيز در ھمين جا بايد جست ار م روی ک رف و استثمار ني
ان  ات جھ توسط سرمايه زادگاه و مرکز زايش کل سرمايه ھای دنيا، کل امکان
ه سرمايه داران، کل  درت خداگون موجود، کل ھستی طبقه سرمايه دار، کل ق
ز  ه چي درت آن و در يک کالم ھم جامعه سرمايه داری و ساختارھای عظيم ق

رده ما اين جھان را با . جھان موجود است ق ک کار نسل بعد از نسل خويش خل
م ون و در شرکت . اي ون ميلي دبختی، ميلي ر و ب ز فق غ تي ر تي ون در زي ا اکن ام

ی  رفتن يک سيب زمين رای گ الستيک سازی البرز ھزار ھزار دست گدايی ب
ن . پخته از دست ھمزنجير بغل دستی خود دراز می کنيم تيم و در اي ما اين ھس

ر بناس م و اگ رار داري ا ق م ج ذاری خود را ھ درت و ظرفيت واقعی اثرگ ت ق
بشناسيم بايد ھمين جا را نقب بزنيم و حفاری کنيم و شالوده استوار قدرت خود 

ام . سازيم در مورد اين که برای خروج از اين جھنم چه بايد کرد نيز جواب ع
ه بايد ھمين قدرت را به کار گيريم، بايد مبارزه کنيم و بايد به اتکا ب. ساده است

اما درست ھمين جا است که . قدرت مبارزه خويش اين وضعيت را تغيير دھيم
ا،  ه ھ ا و بيراھ ا، راه ھ نايی ھ ات و روش ا، ابھام ا و جواب ھ ئوال ھ ای س دني

در اين که بايد مبارزه کنيم . راستی ھا و دروغ ھا در کنار ھم رديف می شوند
ارز. جای بحثی نيست داريماما راستش ما کسر و کمبودی در مب در . ه کردن ن

يم . ھمين الستيک البرز و نيشکر ھفت تپه چند سال است که روزمره می جنگ
ده است بانه روز جنگي ات خود ش اريخ حي ا در طول ت آن چه امروز . طبقه م

ه گرھگاه واقعی کارماست نه صرف مبارزه کردن بلکه، فراتر از اين،  چگون
ان شايد خيلی ھا غرق در حيرت . است مبارزه کردن ا بگوييم و آن شوند اگر م

نم  رون رفت از جھ ه راه ب بشنوند که بسياری از مبارزه کردن ھا به راستی ن
سرمايه داری بلکه شاھراه مستقيم سقوط به ورطه اسارت و نيستی بيشتر در 

ه و . باتالق توحش نظام بردگی مزدی است ارزه خودآگاھان ارزه ای مب ھر مب
د . خروج از جھنم سرمايه داری نيست متشکل عليه سرمايه و در راستای بيايي

امی شور و عظمت و  م تم ه رغ ز ب ا ني ر م ارزات دوره اخي ه مب يم ک ول کن قب
ان پيشبرد آن از  ه در جري ايی ک داکاری ھ ه ف وسعت و تداوم آن و به رغم ھم
ازل  ی در ن ايج الزم را حت خود بروز داده ايم دارای اشکاالتی بوده است که نت

ه در . ر نياورده استترين سطوح به با منظور از اين سخن مطلقا اين نيست ک
يچ ! صورت رفع اين اشکال ھا حتماً پيروز می شويم اتی ھ نه، در مبارزه طبق

ا و راھکارھای درست راديکال  ام راه حل ھ اذ تم گاه و حتی در صورت اتخ
يار دشواری  ار بس ه ک ا آن حمل ت ي ن مقاوم رای اي روزی ب ازھم تضمين پي ب

جا ميدان جنگ ميان دو طبقه اجتماعی از بيخ و بن متخاصم است و  اين. است
وان رزمی طرفين جنگ مشروط  وا و ت ھر دستاوردی به چگونگی آرايش ق

ه . می شود ر ھم رديم، اگ م درست انتخاب می ک ا را ھ ه راه ھ ر ھم ايد اگ ش
ازھم شکست می خورديم و  راھبردھا و راه چاره ھا را دقيق می سنجيديم، ب

ر . م شکست نمی خورديمشايد ھ رای انگشت گذاشتن ب ا ب در ھر حال، دليل م
ايرادھای اساسی مبارزات تا کنونی صرفا اين نيست که اين مبارزات به نتيجه 

راز و فرودھای  اساس بحث اين. نرسيده است ارزات و کل ف ن مب ه اي است ک
ام سر ه نظ ا را علي اتی م ار طبق درت واقعی پيک ن دوره ق ا در اي مايه تالش م

تمام . و اين نيرو را وارد ميدان اين کارزار نساخته است داری به صف نکرده
ما نتوانسته ايم اين قدرت را به درستی عليه سرمايه، برای . بحث اين جا است

رمايه  اختن س ور س رای مجب رمايه و ب ودآوری س ريان س و و ش ار دادن گل فش
ا ه ک ان ب ته ھايم ول خواس ه قب ا ب ت آن ھ ريمداران و دول ه در . ر گي ن نکت اي

ه  اک و دردآوری ک يار ھولن شرايط روز مبارزه طبقاتی و در دل وضعيت بس
ا است ل . قرار داريم گرھی ترين و حياتی ترين مسئله جنبش م د قب اجازه دھي

ارزات  از ورود به بحث دقيق تر و مشخص تر يک بار ديگر تأکيد کنيم که مب
ه سرمايه  دوره اخير ما نتوانسته است قدرت واقعی ان را علي اتی م پيکار طبق

ا  وارد ميدان سازد و سرمايه داران و دولت آن ھا را زير فشار توان رزمی م
ان . قرار دھد ونی م ا کن ارزات ت د مب اگر ما اين کار را کرده بوديم و اگر رون

اين ظرفيت را از خودنشان داده بود، آنگاه امروز جمع بندی ما از حاصل کار 
 ً ا ارزات طبع ود مب ز ديگری ب ن . چي ی در اي ايد حت ه ش يم ک از تکرار می کن ب

اما حداقل در . صورت ھم پيروزی ھای چشمگير الزم را به دست نمی آورديم
ه جستجوی راه ھای  ون ب ر از اکن وده ت ر و آزم اه ت االتر و آگ سطحی بسيار ب

رداختيم ی پ ار م داوم پيک ر ت ق ت ن . موف ه اي اه ب ن توضيح کوت ال پس از اي ح
  ازيم که چه بايد می کرديم و نکرديم؟ بپرد

ما به عنوان فعاالن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر از ھمان آغاز حرف 
ا،  ديم، حرف ھ ان ران ھای خود را در اين قلمرو بسيار صريح و شفاف بر زب
ارگر در وضعيت  وده ک اتی ت ارزه طبق ا مب ه ت ايی ک ا و راھکارھ ل ھ راه ح

د تکر رار دارد باي ان موجود ق ازھم تکرار شوند، درست ھم ار و تکرار و ب
ارگران تکرار و تکرار و  اتی ضدسرمايه داری ک ارزه طبق ه خود مب ه ک گون

د ی ياب ه م ود و ادام ی ش رار م ای اعتصاب . تک ه ج از ب ان آغ د از ھم ا باي م
اری و  ا و عريضه نگ ار راه ھ ع شدن در چھ الی و تحصن و جم خشک و خ

رديم مانند اين ھا، کارخانه ھا را ورد آن . تصرف می ک ن م ه اصلی در اي نکت
ار تصرف  ه ک است که ببينيم در اين صورت يعنی اگر به طور جدی دست ب
دام سمت  ه ک ا ب ارزات م کارخانه می شديم چه حوادثی روی می داد؟ روند مب
رفتن  تيم؟ گ رار داش ا ق االت مختلف در کج می رفت و ما االن با محاسبه احتم

ھمه اشکال مبارزه طبقاتی سخت و . کار ساده ای نيست کارخانه از ھيچ لحاظ
ا و درجه . مخاطره انگيز است ا و سھمگينی ھ اما، با اين ھمه، ميان سختی ھ

ادی وجود  ای زي اوت ھ م تف ارزه ھ ای مختلف مب اطرات سر راه شکل ھ مخ
ان و . دارد م زم گزينه تصرف کارخانه دو دسته معضالت انبوه و پيچيده را ھ

م عرض در م ی دادھ رار م ا ق ل روی م رين . قاب اج سخت ت و، آم از يک س
رفتيم رار می گ دان . تعرضات دشمن ق ا و راه بن ايی ھ ا و راه پيم اعتصاب ھ

رد ن تھاجمات را تحمل می ک ا اي ه ج م ھم ا ھ ا تعرض . ھای م ن ج ا در اي ام
رد دا می ک ری پي يع ت يار وس اد بس م . سرمايه ابع ی درھ ه يعن تصرف کارخان

لکيت سرمايه داران بر سرمايه ای که محصول مستقيم کار و شکستن حريم ما
ای واقعی . استثمار توده ھای طبقه ماست ردار نيست و معن ار شوخی ب اين ک

ا در  يار کوچک و محدود ي يار بس د بس ره ای ھرچن ا در داي ه م اش آن است ک
ن واحدھا،  چھارديواری مناسبات جاری ميان خود و سرمايه داران صاحب اي

ماساس را رار داده اي ه ق ا . بطه خريد و فروش نيروی کار را مورد حمل ن ج اي
ه  رای طبق ه آن ب يچ تعرضی ب ت و ھ رمايه اس ات س ه حي رين نقط اس ت حس

ه . سرمايه دار و دولت اين طبقه قابل تحمل نيست به ھمه اين داليل، فشار حمل
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تيز می شد يار . ھا نيز بسيار وحشتناک تر از حوزه ھای ديگر جنگ و س بس
خوب، موج حمله دشمن از ھمه سو شروع می شد و ما بسيار مصمم مقاومت 

ه . می کرديم رز و نيشکر ھفت تپ ارگر الستيک الب کشتار کل ما چند ھزار ک
رای دولت سرمايه داری اده و  اگر چه ب ار س اً ک ا مطلق ار عجيبی نيست ام ک

ت م نيس ولی ھ ھل الوص ده ای ا. س ايد ع د و ش ی کردن ار م ت و پ ا را ل ز م
تند م می کش ان را ھ ه در . ھمزنجيران م ه ک ان گون م ھم ه می دادي ا ادام ا م ام

رمايه داری  ش س ط ارت تمر توس ور مس ه ط ن ب ام بھم يش از قي ای پ روزھ
تيم ا خون . شاھنشاھی لت و پار می شديم ولی از پای نمی نشس ازه آن روزھ ت

ن بخش و آن بخش درت اي ه سرمايه دا ما فقط مزرعه ق ر را اپوزيسيون طبق
م  رديم دست ک آبياری می کرد اما در اين جا و اگر کارخانه را تصرف می ک

ما ادامه می . روشن بود که عليه سرمايه و برای منافع طبقاتی خود می جنگيم
ن  انع اي ه م داديم و باز ھم کارخانه را تصرف می کرديم يا با قوای مھاجمی ک

رديم ا وارد جنگی می شديم ک. کار بود مصاف می ک دارک گسترده م ه ت ه ب
از . پيشين و ادامه لحظه به لحظه اين تدارک و تجھيز نياز داشت ن جنگ ني اي

ی و بالفعل  يار زمين به يک سازمانيابی واقعی برای جنگيدن را به صورت بس
رار می داد ا ق ای م يش پ ه . در پ رای اداره و برنام ه، ب رای تصرف کارخان ب

وان تک ريزی توليد و دفع تھاجم نيروی سرکوب س امی ت د تم اً باي رمايه طبع
رمايه داری  د س ی ض ورای واقع ک ش ود را در درون ي ران خ ک ھمزنجي ت

وقتی ما حريم مالکيت سرمايه داران و دولت آن ھا را خرد . سازمان می داديم
ا دخالت  درت متحد شورايی و ب می کرديم مجبور بوديم که به صورت يک ق

ار ه ک ه ھم ا آزاد و مؤثر و سازمان يافت ابيم ت گران در صحنه جدال حضور ي
اجم سرمايه مقاومت  بتوانيم ھم روی مھ ر ني م در براب يم و ھ د را اداره کن تولي

تصرف کارخانه بدون اين سازمانيابی شورايی امکان نداشت و اين خود . کنيم
ی ضد  کل واقع ه يک تش تيابی ب ت دس زرگ و الزم در جھ امی ب تن گ برداش

وان اگر کار. سرمايه داری بود امی ت ا تم رديم و اگر ب ه را تصرف می ک خان
رای  ارزار ب اتی خود وارد صحنه ک ابی و عزم طبق چاره انديشی و راه حل ي
اداره توليد و دفع تھاجم سرمايه می شديم، آنگاه بی گمان از توده ھمسرنوشت 

ر سر . خود در مراکز مختلف کار و توليد می خواستيم که از ما حمايت کنند ب
مزنجير خود در شرکت نفت فرياد می کشيديم که چرا شير نفت را کارگران ھ

ارس  ايپا و پ ودرو و س ران خ ارگران اي ه ک د؟ ب ی بندي ا نم تيبانی از م در پش
ه وعده حمايت شما چه شد؟  م ک ام می دادي خودرو و ساير خوروسازی ھا پي
ا و  اميون ھ ه ک دگان ھم ه رانن د؟ ب ی اندازي ار نم د را از ک رخ تولي را چ چ

تثمار تري لرھای حمل بار در سراسر ايران می گفتيم که ما زير فشار شدت اس
د و  ار و تولي تقيم ک و خطر گرسنگی فرزندان مان کارخانه را که محصول مس
د و سرمايه داران و دولت  استثمار ماست تصرف کرده ايم، از ما حمايت کني

ز ھس ته ھای شما ني ه خواس ا، ک ته ھای م ر آن ھا را برای قبول خواس ت، زي
د رار دھي ن . فشار ق ه اي ه ھم د دست ب رديم باي ه را تصرف می ک اگر کارخان

کارھا می زديم و به اين ترتيب دريای قدرت طبقه خود را توفانی می کرديم و 
روی  ات ني ع تھاجم رای دف ار ب الح پيک ه س ان را ب ن توف ھمگين اي واج س ام

د توس زی تولي ه ري ه و برنام ان اداره کارخان رکوب و امک د س ورای ض ط ش
رديم ديل می ک دارکات و . سرمايه داری خود تب ن ت ه اي ه ھم يم ک فراموش نکن

ه سرمايه را تشکيل  يک بخش جنگ و ستيز ھا فقط ا علي از کارزار جاری م
ا . می داد ا ب ارزه م تيز و مب ه ديگر س ببينيم که بخش ديگر اين کارزار يا جبھ

د ه سرمايه يعنی معضل اداره توليد چه آرايشی پي رد و چه وضعيتی ب ا می ک
در صورت تصرف کارخانه بايد برای برنامه ريزی کارھا و . خود می گرفت

ديم اداره ی دي دارک م د ت ور تولي ر . ام ه و ديگ واد اولي ه م ار ب ن ک رای اي ب
ام . نيازھای توليد احتياج پيدا می کرديم بايد تمام قدرت سازمان يافته خود و تم

ا نيرويی را که در حمايت از  ا اتک رفتيم و ب خود بسج کرده بوديم به کار می گ
رديم د و  .به آن تامين رايگان اين نيازھا را از دولت طلب می ک ه بع در مرحل

پس از راه اندازی توليد، بايد آن چه را توليد می کرديم توزيع کنيم به گونه ای 
وانيم ه بت اييم ک أمين نم ه را ت ار کارخان ه ک د ي. ادام ار نيازمن ن ک ه اي ک برنام

ود ر ب وده ھای ھمزنجي ه ت ه ھم يار گسترده ب ا . ريزی شورايی و رجوع بس م
يم از . الستيک و قند و شکر و کاغذ و مانند اين ھا توليد می کن ا ني ن ھ ه اي ھم

نم سرمايه داری است ا در چھارگوشه جھ . روزمره توده ھای ھمسرنوشت م
ران ر اي ارگران سراس اد و از ک ی افت ه راه م ا ب ورای م ی  ش دی م يار ج بس

د و  رمايه داری نخرن يچ س ود را از ھ ای روز خ وع نيازھ ن ن ه اي خواست ک
د ا . برای يافتن آن ھا به فروشگاه ھيچ صاحب سرمايه ای رجوع نکنن ه آن ھ ب

داريم ار . می گفتيم که قصد فروش ن دگی و ک يم و احتياجات زن ار می کن ا ک م
د، الستيکی را که برای تاک. شما را توليد می کنيم سی و خودرو خود نياز داري

ه  د و شکری را ک د، قن کاغذی را که برای کودکان مدرسه ای خود می خواھي
اده  ه روز خود آم ار روز ب ا ک ا ب د، م اج داري برای مصرف روزانه خود احتي

ه و مصالح. می کنيم  واد اولي رای م ه الزم ب ز ھزين ار، شما ني ن ک  در قبال اي
ه توليد را به عالوه ھزينه نيا ان را ب ا يم انواده ھ زھای زندگی روزمره ما و خ

ه . ما بدھيد يم ک به تمامی توده ھمزنجير خود در سراسر دوزخ سرمايه می گفت
ا . ما ھمه بردگان مزدی داغ لعنت خورده سرمايه ھستيم ھمه مجبور به ستيز ب

ه پيوسته ای از  ز صرفاً حلق ا ني ار م ن ک تيم و اي سرمايه و سرمايه داران ھس
ا . ره سراسری و بين المللی پيکار ما عليه سرمايه استزنجي سرمايه داران م

تقيم  را بيکار و اخراج کرده اند و ما نيز در مقابل، سرمايه را که محصول مس
م اخته اي ارج س ا خ ال آن ھ ان است از چنگ تثمار خودم د و اس ار و تولي ا . ک م

ه ا رای ادام ون ب م و اکن رده اي ه ھای خود را تصرف ک ارزهکارخان ن مب ه  ي ب
ان می  ا جري ھمدلی و ھمراھی و ھمرزمی شما نيازداريم و آنچه اينک ميان م
رای سوداندوزی بلکه سازمان  روش ب د و ف ازاری و خري تد ب ه داد و س يابد ن
درت ضد سرمايه  دادن يک ھمپيوندی و اتحاد طبقاتی برای تحکيم پايه ھای ق

  . داری توده ھای طبقه مان در برابر سرمايه است

م اال دست می زدي . اگر ما کارخانه ھا را تصرف می کرديم به ھمه کارھای ب
يم،  ه خويش رجوع کن مجبور می شديم که در ھمه قلمروھا به توده وسيع طبق

ائيم ا نم ا اتک ی شبکه . ھمه جا به قدرت عظيم ضدسرمايه داری اين توده ھ حت
و ه توزيع محصوالت توليدی خود را سنگری برای تمرکز قوای ت ده ھای طبق

ه طور واقعی . خود عليه سرمايه کنيم م ب ا دست می زدي ن کارھ ه اي ا ب اگر م
ه سرمايه می شديم ان شرايطی . وارد ميدان جنگ سرنوشت ساز علي در چن

رز و  تيک الب ه الس گ کارخان ارديواری تن تيم در چھ ی توانس اً نم مطلق
انيم ارزه. نيشکرھفت تپه و کاغذسازی پارس محصور بم ا خروج  اساس مب م

ا . از اين حصارھا را اقتضا می کرد دام م از اين ھا که بگذريم، در صورت اق
ارگران  به تصرف کارخانه ھا به طور قطع خيل عظيم چند صد ھزار نفری ک

د ه راه می افتادن ز ب ان . بيکار و اخراج شده از کارخانه ھای متعدد ديگر ني آن
ا  درت م ا ق ا . يکی می ساختنداز ما می آموختند و قدرت خود را ب ه م ان ب آن

رای طلب حمايت از . نيرو می دادند و ما به آنان نيرو می بخشيديم ا ب شمار م
رق و  دارس و آب و ب ل و م ل و نق از و حم ت و گ ويش در نف ران خ ھمزنجي

ا و . خوروسازی ھا و جاھای ديگر ده چندان می شد ه ده ھ به جای دو کارخان
ه طور . بقه ما تصرف می شدشايد ھم صدھا کارخانه توسط ما و ط م ب شايد ھ

ا و سلب مالکيت از سرمايه داران در  واقعی جنبش عظيم تصرف کارخانه ھ
اد ه راه می افت ا . ھمه جای جامعه ب ن موفقيت ھ يچ يک از اي ه ھ ا ب ايدھم م ش

ودن . دست نمی يافتيم اما بحث اساسی اين است که انجام تمامی اين کارھا، پيم
ازی به کل اين راھکارھا و توسل به تمام اين اقدام ھا يک ھمه اين را ھا، دستي

ه نظام  ا علي ارزه م ا سرمايه و مب ا ب شکل بسيار طبيعی و واقعی رويارويی م
پيداست که ھمه اين کارھا . اين ھا ھيچ کدام رؤيابافی نيست. سرمايه داری بود

اتی اما واقعيت اين است که کارنامه پيکار ط. سخت و بسيارھم سخت ھستند بق
تار و  ت و کش دگی و کش واری و پيچي ا دش ا ب ه ج ر ھم دگی بش اريخ زن در ت

ده است ته ش ون نوش ام خ ون و حم روزی و خ در . شکست و پي ز مق يچ چي ھ
اتی وجود دارد يک . نيست ه طبق ات و جامع ه طبق ادام ک اتی م ارزه طبق اما مب

اع است ه  در آخر. اجبار ماالمال از خون و مقاومت و حمله و تعرض و دف ب
م سرانجام  ا دست می زدي اين سئوال نيز بپردازيم که اگر ما به ھمه اين کارھ
روزی  اره ای پي ا پ روزی ي ال پي چه می شد؟ پاسخ اين است که بی ترديد احتم

ی در . ھا وجود داشت يم يعن ه گفت ايی ک ا در محدوده ھ روزی ھ ن پي ا اي ا آي ام
ز  د مرک ه و چن ه و آن کارخان ن کارخان رف اي ره تص ت داي ی توانس ار م ک
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ه  ا ب متضمن رھايی ما از بدبختی ھا و مصائب زندگی کارگری باشد؟ پاسخ م
ت ی اس امال منف ش، ک ن پرس ی در . اي ر حت يم اگ ا گفت ن ج ه اي امی آنچ تم

ه  پيروزمندانه ترين و وسيع ترين ميدان ھم پيش می رفت صرفاً و صرفاً حلق
داران و سرمايه و دولت ای از مبارزه طبقاتی ھمه جا جاری ما عليه سرمايه 

به مسئله تصرف کارخانه يا تدارک جنبش گسترده تصرف . سرمايه داری بود
رد ه . کارخانه ھا فقط از اين ديدگاه بايد نگاه ک درت علي ال ق ر سر اعم بحث ب

ه سرمايه داران و دولت  درت علي ن ق سرمايه، به کارگيری درست و موفق اي
ور سرمايه داری، سازمانيابی شايسته و م درت، مجب ال ق ن اعم رای اي ناسب ب

درت  ر فشار ق ا در زي ته ھای م ول خواس ه قب ساختن سرمايه داران و دولت ب
ارزه  ازمان دادن مب الم راه درست س ان و در يک ک وده ھايم اتی ت ار طبق پيک

اگر ما کارخانه ھا را به تصرف خويش در می . عليه نظام سرمايه داری است
ازماندھی ر راه س م و اگ رمايه داری آوردي بش تصرف  ضدس ورايی جن و ش

م امروز در وضعيت مستأصل  کارخانه ھا را در پيش پای خود قرار می دادي
يم دايی کن ه گ ی پخت وديم سيب زمين . و مفلوک کنونی قرار نداشتيم و مجبور نب

ات  رديم، مطالب يش می ب اگر پيروز می شديم، مبارزه خود را فرسنگ ھا به پ
ر صاحبان س ادی را ب رازی زي رديم، در ف ل می ک ا تحمي رمايه و دولت آن ھ

ه  م ب از ھ دتر، سرمايه را ب يار نيرومن زی بس دارک و تجھي ا ت االتر، ب يار ب بس
ه می  رای محو کامل نظام سرمايه داری ادام ارزه را ب ديم و مب عقب می ران

م دارتری . دادي ر و بي اه ت ان آگ ورديم، شکست خوردگ ی خ م شکست م ر ھ اگ
يار خوب می بوديم که راه در وديم و بس ه ب توار رفت ست مبارزه را با عزم اس

روزی  ا شانس پي يم ت د بجنگ ه باي م و چگون ه چرا شکست خورده اي دانستيم ک
ريم  اال ب ارزه را ب دی مب ای بع ويش در دوره ھ دی. خ ل ج ی  معض و اساس
م ا را نکرده اي ن کارھ ه اي ن است ک ا در حال حاضر شکست . امروز ما اي م

تيمخوردگانی ھست ه، . يم که خود نيز در شکست خود بی تقصير نيس ن ھم ا اي ب
اتی ھست  ه طبق ات و جامع تثمار و طبق ا اس ان دارد و ت اتی جري ارزه طبق مب

د داشت ان خواھ م . جري رده اي رديم و نک ی ک د م ه باي ه را ک امی آنچ د تم بيايي
   .اکنون شروع کنيم

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

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

 !درآوريم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٨٧آبان  ٨
 

 دولت سرمايه و وضعيت مدارس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »بدون شرح« 
 

 بافت بلوچ، بيکارسازی ها و سرنوشت کارگران
کارخانه بافت بلوچ در طول سال ھای اخير به 
طور مستمر دست به بيکارسازی وسيع 

ز تا لحظه حاضر بيش ا. کارگران زده است
کارگر اخراج شده اند و از جمعيت  ١٩٠٠
ً به کار  ۶٠٠نفری سابق فقط  ٢۵٠٠ نفر عجالتا

انبوه کارگران اخراجی ھر . خود ادامه می دھند
آنان . نوع ممر معيشتی را از دست داده اند

مطابق معمول ھيچ نوع غرامت و بيمه بيکاری 
بر اساس آنچه . ھم دريافت نمی کنند

فھرستی زير نام بيکارشدگان می گويند 
کارگران واجد حقوق بيکاری تنظيم شده است و 

شھر ارسال گرديده » اداره تأمين اجتماعی« به 
اما در اين فھرست تنھا چيزی که اصالً يافت 
!! نمی شود نام کارگران اخراجی و بيکار است

سرمايه داری فقط کارگران را در  در اينجا
ت مرگبارترين شرايط کاری با بيشترين شد

استثمار نمی کند بلکه ھمزمان با اين استثمار 
رعب آور با سازمان يافتگی مافيايی اش در يک 

شتر را با « چشم به ھم زدن به قول معروف 
واحد  ۵٠٠زير نام ساختن . می دزدد» بارش

مسکونی در شھرک محل استقرار کارخانه و 
واگذاری استيجاری اين خانه ھا به کارگران 

م طاليی سرمايه به سرمايه سال ھاست که اقال
داران مقاطعه کار ساختمان سوغات داده می 

دنيايی سرمايه حاصل کار و استثمار . شود
کارگران توسط اينان تصاحب شده است و 
حاصل ھمه طرح ھا و جار و جنجال ھا اينک 
ويرانه بناھای نيم ساخته ای است که جای 
مناسبی برای خريد و فروش مواد مخدر شده 

در درون ھمين شھرک سخن از تأسيس  .است
يک بيمارستان بوده است که آن ھم سال ھا نقش 
کانالی را برای حواله سرمايه ھای انبوه به 
حساب مشتی سرمايه دار ايفا کرده است و 
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امروز ساختمان نيمه کاره مخروبه اش بازھم 
توسط سرمايه داران به صورت مصالح 

 ١٩٠٠. دساختمانی به مشتريان فروخته می شو
کارگر اخراجی ھمراه با چندين ھزار افزاد 

خانواده خود اينک گرسنه و مفلوک در چنگال 
پر از خون و شرارت سرمايه دارانی اين چنين 

  .مافيايی با مرگ دست و پنجه نرم می کنند

 ٨٧آبان  ٧ 

  

  

 پتروشيمی لردگانادامه مبارزه کارگران 
ن در استان چھارمحال و بختياری کارخانه پتروشيمی لردگان در منطقه سندگا

اين کارخانه در دست تأسيس است و در حال حاضر شرکت ھای . قرار دارد
مختلف مقاطعه کاری در بخش ھای مختلف ساختمانی و حوزه ھای مربوط به 

 ۴٠٠حدود . آماده سازی و نصب و راه اندازی اين مجتمع مشغول کار ھستند
اين کارگران از . آن ھا قراردادی ھستندکارگر در اينجا کار می کنند و ھمه 

روستای مختلف اطراف به اين منطقه می آيند و بر اساس قول و  ٣۵٠
روز دستمزدھای خود را  ۴۵قرارھای نخستين قرار بوده است که پس از 

روز می گذرد اما سرمايه  ٧٠از آن تاريخ تا حال نزديک به . دريافت کنند
خت دستمزدھا در روزھای نزديک يا دور داران ھيچ کالمی از احتمال پردا

کارگران اعم از کارگر ساختمانی و لوله کش و . ھم بر زبان نمی آورند
جوشکار و برقکار و رانندگان کاميون و بولدوزر در اعتراض به اين 

آنان ھمه بخش ھای کار را متوقف کرده . وضعيت دست به اعتصاب زده اند
  ٨٧آبان  ٧. ھای معوقه خود ھستنداند و خواستار پرداخت فوری دستمزد

  مانگسترش امواج بحران در صنايع خودروسازی آل

بحران جاری سرمايه داری که بسيار کوشيدند 
آن را نه بحران عمومی ادواری ساختاری 
سرمايه داری بلکه مشکل يک بخش از فعاليت 
ھای اقتصادی نشان دھند و آن را با عنوان ھای 
متفاوتی چون بحران رھن، بحران بانکی، 
بحران عمليات بھره بانکی، بحران معامالت 

ت ملکی اعتباری ملکی و بحران معامال
مشخص سازند، راه خود را پيمود و ھمه 
محدوده اقتصاد سرمايه داری را درنورديد و 
اين کوشش ھا را به تالش ھای مذبوحانه تبديل 

از جمله بخش ھای بحران زده اقتصاد . کرد
سرمايه داری، صنايع خودروسازی است که در 
آغاز سعی کردند بحران آن را با افزايش قيمت 

توضيح دھند اما باالخره مجبور به  بنزين
در اين مورد، . اعتراف به واقعيت بحران شدند

بحران بانکی به : رئيس کنسرن دايملر گفت 
اقتصاد واقعی نفوذ و تاثير کرد و سبب ايجاد 
. ناامنی در زندگی مصرف کنندگان جھان شد

البته او در اينجا نيز فراموش نکرد که بحران 
به بانک ھا ببيند و نه يک را اوال صرفا محدود 

ثانيا . فرايند مربوط به کل نظام سرمايه داری
طوری سخن گفت که گويا اين بحران می 

بانک ھا باقی بماند اما  توانست در محدوده
افسوس که به اقتصاد واقعی نفوذ کرده و زندگی 
!! مصرف کنندگان را دچار ناامنی ساخته است

ی زندگی غافل از اين که مسئله فقط ناامن
بلکه تورم افسارگسيخته  مصرف کنندگان نيست

به عنوان پيش در آمد بحران و ناتوانی دولت 
ھای سرمايه داری در مھار آن آخرين سکه ھای 
ناچيز باقی مانده در جيب توده ھای کارگر را 

کرده و حتی به توان خريد بخش ھای  غارت
ميانی سنتا مصرف کننده اين محصوالت نيز 

بيکاری گسترده، ناامنی . رده استب يورش
شغلی، اخراج ھای دسته جمعی و بی افقی و 

. نيز به اين رکود دامن زده است ھراس از آينده
در يک سال گذشته تا ماه سپتامبر در کل اروپا 

ھزار کاھش  ٣٠٠فروش خودرو يک ميليون و 
  .٪ فروش مورد انتظار بود٨يافت که برابر با 

 از کنسرن ھای دايملرھمچون بسياری - 
خودروسازی برای مبارزه با بحران مجبور به 

ھزار  ١٥٠طبق اين تصميم، . کاھش توليد شد
شاغل کارگاه ھای توليدی دايملر در آلمان از 

ژانويه به مرخصی فرستاده  ١٢سپتامبر تا  ١٢
خواھند شد و چرخ توليد در آن ھا متوقف 

ت البته از آغاز ماه اوت دايملر شيف. خواھد شد
ھای اضافی را در بعضی از روزھا تعطيل 

در مجموع قرار است تا پايان سال . کرده بود
خودرو کمتر از آن چه که  ٤٥٠٠٠جاری تعداد 

اين کاھش . برنامه ريزی شده بود توليد شود
توليد به معنی ضرر و زيان واقعی نيست، بلکه 

 ٦ميليارد يورو به  ٧سود مورد انتظار را از 
اما برای کارگران، . می رساندميليارد يورو 

گرچه اين مرخصی به حساب زمان کار گذاشته 
خواھد شد، اما قدرت خريد کارگران بسيار 
کاھش خواھد يافت زيرا ساعات اضافه کاری 
در شيفت ھای اضافی بود که شکاف موجود بين 
دستمزد و ھزينه واقعی زندگی را پر می کرد و 

ور خواھند اکنون آن ھا مجب. يا کاھش می داد
بود که از بسياری از مصارف ضروری صرف 

. نظر کنند و يا کيفيت مصارف را کاھش دھند
البته اين گونه چاره انديشی يعنی اضافه کاری، 

بيراھه رفتن و  ،...کاھش مصرف ضروری و 
روی گرداندن از مبارزه واقعی با سرمايه داری 
و بيانگر ضعف و ناتوانی طبقه کارگر در برابر 

مايه و ترفند ھای آن است، ضعفی که مدام سر
و رفرميسم  توسط سرمايه بازتوليد می شود

راست و چپ نيز دھه ھاست که آن را فرموله و 
  .می کنند تئوريزه

و اليپزيک به دنبال تصميم کنسرن .ام.در ب - 
روز و تا پايان ھفته  ٤اکتبر به مدت  ٢٨از 

چرخ توليد متوقف می ماند و اين به معنی 
. خودرو است ٢٨٠٠کاھش توليدی برابر با 

و نيز تصميم به کاھش توليد دارد که .ام.ب
تا  ٢٠ميزان آن تا پايان سال جاری کاھشی بين 

  .ھزار خودرو خواھد بود ٢٥

کارگر دو کارگاه خود را به  ٤٠٠بوش نيز  - 
مرخصی اجباری می فرستد و در کارگاه اصلی 

شود خود که در آن موتور ديزل توليد می 
در اين . بعضی از شيفت ھا را تعطيل می کند

جا تعطيلی اجباری جزو ساعات کار محاسبه 
نخواھد شد، بلکه از ساعات اضافه کاری طلب 

  .کارگران کسر خواھد شد

در گروه توليدی تويوتا اين کنسرن ژاپنی نيز  - 
 ٧بعد از . چون بقيه اثرات بحران چشمگير است

اولين بار در  سال افزايش مداوم فروش برای
سپتامبر در مقايسه با  سال جاری از ژوئيه تا

٪ کاھش يافت که به ٤سال گذشته ميزان فروش 
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  ٢٠٠٨اکتبر  .نقليه استکاھش فروش بيش از دو ميليون وسيله  معنی
 

 درس های مبارزات کارگران چينی حميد
کارگران ھمه . که تعطيل شده است کارخانه چينی حميد در قم مدتی است

بيکار شده اند و در طول مدت بيکاری ھيچ دستمزد يا حق بيمه ای دريافت 
يک ماه پيش صدھا کارگر در يک حرکت متحد ھماھنگ عليه . نکرده اند

کارگر  ۴٠٠حدود . بيکاری و قطع دستمزدھای خود دست به اعتراض زدند
مام زاده شاه جمال به راه افتادند و از محل کارخانه به سمت محل موسوم به ا

به شکلی سنجيده و برنامه ريزی شده از توده ھای کارگر ھمزنجير خويش 
راه پيمايی اعتراضی توده ھای کارگر با استقبال بسيار . طلب حمايت کردند

چشمگير کارگران شھر مواجه شد، به گونه ای که در يک چشم به زدن 
پيوستن شمار کثير اھالی . فر افزايش يافتن ١۵٠٠نفری آنان به  ۴٠٠جمعيت 

کارگر منطقه به توده کارگر معترض چينی حميد، آتش خشم عوامل سرکوب 
شمار زيادی پليس و لباس شخصی و . دولت سرمايه را سخت شعله ورکرد

ساير نيروھای انتظامی و امنيتی به مسير راه پيمايی اعزام شدند و مطابق 
نيروی قھر دولت . از ھمه سو صادر شدمعمول فرمان سرکوب اعتراض 

سرمايه تالش کرد تا راه پيمايان معترض کارگر را به درون امام زاده سوق 
اما کارگران با ھوشياری و درايت . دھد و در آنجا آماج حمالت خود قراردھد

آنان راه پيمايی را به سمتی . از افتادن به دام سرکوبگران خودداری کردند
ی سرکوب اراده کرده بود ادامه دادند و به اين ترتيب نقشه مخالف آن چه نيرو

پليس به دنبال مواجھه با مقاومت سخت و . دشمن را نقش بر آب ساختند
نيروی کمکی زيادی را به محل . مصمم کارگران بر شدت حمالت خود افزود

احضار کرد و سرانجام فرمان قلع و قمع برای درھم شکستن مقاومت توده 
عده ای دستگير و بقيه مجبور . شمار زيادی زخمی شدند. آغازشدھای کارگر 

راه پيمايی اعتراضی ماه پيش به اين صورت درھم . به ترک محل شدند
چندی بعد کارگران . اما شعله ھای مبارزه کارگران خاموش نشد. شکسته شد

بر اساس برنامه ريزی قبلی، دوباره در نقطه ای از شھر اجتماع و شروع به 
. اين بار نيز تجمع آنان با تھاجم وحشيانه پليس مواجه شد. پيمايی کردندراه 

کارگران شروع به سر دادن شعار کردند و پس از مدتی مقاومت مجبور به 
  . ترک منطقه شدند

بيکاری، فقدان ھر گونه چشم انداز يافتن کار، فشار سھمگين بدھکاری ھا و 
تأخير اجاره بھای مسکن و ھمه گرسنگی فرزندان، تھديد به زندان به خاطر 

دولت سرمايه . مصائب ديگر امکان سکوت را از کارگران سلب می کرد
اما آزار و شکنجه و . نطفه ھر اعتراض را درھم می کوبيد و خفه می کرد

فشار ناشی از فقر و گرسنگی و تنگناھای کشنده معيشتی کارگران را مجبور 
رکوب نيروھای انتظامی و امنيتی می به مبارزه و استقبال از تمامی اشکال س

يک ھفته پيش مجدداً کارگران در يکی از ميدان ھای شھر قم دست به . کرد
تشکيل اجتماع زدند و اين بار دستگاه ھای نظم و اعمال قھر سرمايه خود را 

آنان . مجبور ديدند که برای مقابله با موج خشم کارگران وعده و وعيد بدھند
رفرمايان را برای تعيين تکليف کارگران مورد پرس و جو وانمود کردند که کا

سرمايه داران دو سال پيش به توده ھای کارگر گفته بودند که . قرارخواھند داد
حرفی که ھمچون ھمه حرف ھای . آنان را به اداره بيمه معرفی خواھند کرد

ً با ھدف جلوگيری از بروز  ديگر صاحبان سرمايه دروغ محض بود و صرفا
عوامل اجرای نظم . و شروع مبارزات کارگران بر زبان جاری می شدخشم 

و اعمال قھر سرمايه به دنبال مدت ھا مبارزه و اعتراض کارگران اينک به 
گونه ای عوام فريبانه وعده می دادند که از کارفرمايان خواھند خواست تا 

  !!شايد برای چند لایر بيمه چند ماھه آنان چاره ای بينديشند

به نظر ما اين مبارزات تا ھمين جا حاوی درس . ه کارگران ادامه داردمبارز
ھای قابل توجھی بوده است که در جای خود آموزنده است و می تواند 

قبل از ھر چيز ابتکارات کارگران . راھگشای کار برای مبارزات بعدی باشد

ران برنامه ريزی جلب پشتيبانی از کارگ. از آغاز تا امروز قابل تعمق است
ھمزنجير يکی از مسائل مھمی است که در دوره کنونی حيات جنبش کارگری 
ايران نه فقط به راھکار رايج مبارزات تبديل نشده است بلکه ھنوز مراحل 

تالش برای به کارگيری اين راھکار مھم . بسيار جنينی خود را طی می کند
الستيک البرز  تنھا در چند مورد خاص مانند جنبش کارگران نيشکر ھفته تپه،

و به صورت محدودتر در ايران صدرای بوشھر مورد نظر کارگران بوده 
يک نکته بسيار . است و در ھر کدام از اين موارد نتايج مؤثری ھم داشته است

درس آموز در ھمه اين موارد و از جمله ھمين مبارزات کارگران چينی حميد 
ً گسترده اھالی کارگر شھر در قم استقبال برای پيوستن به صفوف  نسبتا

زيرا ھر . اين امر کامالً طبيعی است. ھمسرنوشتان معترض خويش است
فريادی که امروز از از سينه ھر کارگری خارج می شود فريادی است که به 
. طور عينی در اعماق ھستی عظيم ترين بخش طبقه کارگر ريشه دارد

نه و سرگردان در واقعيت اين است که جمعيت کثير کارگران اخراجی و گرس
ورطه فقر و فالکت در مناطق مختلف شھری مانند قم وقتی که خبر عزم جزم 
کارگران چينی حميد برای راه پيمايی عليه اخراج و بيکارسازی ھا و قطع ھر 
گونه ممر معيشتی خود را می شنوند نمی توانند نسبت به چنين رخدادی 

مکان بی تفاوتی در برابر اين زندگی رقت بار روز آنان ا. واکنش نشان ندھند
اين موضوعی است که ھمه . رويداد را تا حدود زيادی از آنان سلب می کند

کارگران بايد در جريان اعتراضات روزمره خود روی آن حساب کنند و 
که حمايت ھای مردم  تجربه نيشکر ھفت تپه و الستيک البرز نشان داده

  .چشمگير است

موضوع باال به 
ورت نوبه خود ضر

تدارک و تجھيز 
مناسب برای جلب 

پشتيابی 
ھمزنجيران از 
حرکت ھای مختلف 
اعتراضی را 
. مطرح می کند

وقتی که شمار 
زيادی از اھالی 

کارگر ھر شھر صدای اعتراض ما را فرياد دردھای کشنده خويش می بيند ما 
بايد برای رساندن اين فريادھايمان به گوش شمار ھر چه بيشتر آنان برنامه 

ھيچ چيز بدتر از اين نيست که در جريان . ريزی و تالش عملی کنيم
مبارزات، محتوای مطالبات يا دردھا و رنج ھای دامنگير خود را فقط 

ما يک طبقه . ستاين تصور از بيخ وبن باطل ا. خودمان بدانيم مشکالت
اجتماعی عظيم ھستيم که درکنار ھم استثمار می شويم و دردھا و رنج ھای 

مبارزات ھمه ما ھمه جا . ھمه ما را سرمايه استثمار می کند. مشترکی داريم
ھمه . ھمه فوج فوج اخراج می شويم. توسط دولت سرمايه سرکوب می شود

بچه ھايمان را از دست در پی اخراج ھر گونه امکانات معاش خود و زن و 
ھر مبارزه ما در ھر کجا و ھر گوشه ھر شھر يا کارخانه و مدرسه . می دھيم

و بيمارستان و جاھای ديگر به حکم ھمين شرايط مشترک زيست و کار و 
استثمار و بی حقوقی و ستم کشی می تواند فراخوانی برای اتحاد عملی 

کارخانه ھا و مراکز کار و جمعيت ھر چه زيادتری از توده ھمزنجير ما در 
سازمانيابی ما برای جلب اين . توليد ديگر يا در محالت مختلف شھر باشد

پشتيبانی ھم می تواند حلقه ای از تالش برای سازمانيابی ھر چه وسيع تر کل 
توده ھای طبقه مان در مقياس سراسری باشد و واقعيت اين است که روند 
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ه داری نيز از درون ھمين فراز و فرودھا سازمانيابی سراسری ما عليه سرماي
   .می گذرد

درس مھم ديگری که از مبارزات کارگران چينی حميد می توان آموخت 
کارگران . وجود رويکرد اعمال قدرت طبقاتی در درون اين مبارزات است

اين کارخانه در شرايطی قرار دارند که قادر به اعتصاب و توقف چرخ توليد 
آنان قادر به استفاده از راھکار . ن سود سرمايه نيستندو فشار دادن شريا

اما تالش برای بسيج ھر چه گسترده . اعتصاب برای اعمال قدرت نمی باشند
ھمزنجيران و پيوند زدن قدرت مبارزه آن ھا به صف اعتراض روز خود به 

دليل اين موضوع کم و بيش . طور واقعی يک ابتکار برای اعمال قدرت است
دولت سرمايه داری از پيوند خوردن کارگران به ھم سخت  .روشن است

وحشت دارد و ھر گام تالش کارگران برای راه انداختن خيزش ھای 
اعتراضی يا کانون ھای مقاومت وسيع و جمعی طبقاتی را خطری بزرگ 

درست به ھمين دليل رويکرد . برای وجود نظام سرمايه داری احساس می کند
توسعه دامنه مبارزات خود به فضای زندگی و فکر و کارگران چينی حميد به 

چاره يابی ھا و چه بايد کردن ھای توده ھای کارگر شکلی از اعمال قدرت 
دليل کوتاه آمدن قوای . عليه سرمايه داران و دولت سرمايه داری است

ً بايد در ھمين جا  سرکوب در مقابل موج مبارزات بعدی کارگران را دقيقا
نکته بسيار جالب و در جای خود آموزنده است که دستگاه اين . جستجو کرد

اعمال قھر و مجری نظم سرمايه در دور اول اعتراضات کارگران دست به 
اما در . ادامه داده اند آنان در دور دوم نيز ھمين کار را. کار سرکوب شده اند

 مرحله بعدی نه فقط تاکتيک وعده و وعيد را در پيش گرفته اند بلکه از آن
مھم تر حتی تا حد بازداشت عوامل کارفرما يا حتی سرمايه دار ھم پيش رفته 

بی گمان، ھيچ کارگری نبايد فريب اين گونه ترفندھای دولت سرمايه را . اند

آنان بسيار حساب شده سرمايه دار را برای دقايقی بازداشت می کنند . بخورد
آنان اساساً . د می سازندو بعد ھم با عزت و احترام و ھزاران پوزش او را آزا

با ھدف تأمين و تضمين منافع سرمايه دار به اين کار مبادرت می کنند، زيرا 
ً راھکاری برای فريب کارگران و کشاندن آنان به بيراھه ھای  اين کار صرفا
اعتماد به دولت و سپس متفرق شدن و دست کشيدن از مبارزه بدون دستيابی 

وصف، ھمين تغيير تاکتيک رژيم از سرکوب  با اين. به ھيچ نوع نتيجه است
عريان به وعده و وعيد و قول بازداشت کارفرما به ھرحال نوعی عقب نشينی 
در مقابل مبارزات کارگران است و کارگران بايد آن را از جمله دستاوردھای 
مبارزاتی خود به شمار آورند و ھمچنان به عقب نشاندن نيروھای سرکوبگر 

   .ادامه دھند

کارگران چينی حميد تا لحظه حاضر . ھای خود را خالصه کنيمحرف 
اين مبارزه تا ھمين جا دستاوردھای . مبارزات خود را خوب پيش برده اند

تاکتيک ھای انتخاب شده می تواند در سطحی وسيع تر و . مھمی داشته است
اين حرکت ھا در . از درون مبارزه ای سازمان يافته تر به کارگرفته شود

استمرار و تعميق و پختگی بيشتر می تواند بر بستر پيکار سراسری صورت 
توده ھای کارگر ايران راه گشای برداشتن گام ھای مھم تر برای سازمانيابی 
سراسری کارگران عليه سرمايه حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر 

  . باشد

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٨٧آبان  ۶

 

اعتصاب کارگران پتروشيمی 
 لردگان

کارگران پتروشيمی لردگان در اعتراض به تعويق دستمزدھای خويش 
يالی دستمزد اين کارگران دو ماه است که ھيچ ر. دست به اعتصاب زدند

اکثريت قريب به اتفاق کارگران قراردادی ھستند و ھيچ . دريافت نکرده اند
اعتصاب در اعتراض به . نوع تضمينی برای اشتغال فردای خود ندارند

ھر دو معضل مھم کارگران يعنی تعويق حقوق ھا از يکسو و فقدان 
وماً حوزه کار کارگران عم. تضمين اشتغال ازسوی ديگر آغاز شده است

کارھای ساختمانی اين مؤسسه است و اعتصاب در شروع خود باعث 
دستگاه ماشين آالت مختلف از قبيل لودر و  ١۵٠توقف کامل بيش از 

کارگران اعالم کرده اند که تا رسيدن به . کاميون و مانند اين ھا شد
   .خواست ھايشان به اعتصاب ادامه خواھند داد

  ٨٧آبان  ۵

 

 ار طاقت فرسا بدون هيچ دستمزد در کارخانه ايده نگر قمک
کارگران کارخانه ايده نگر قم حقوق ماه ھای شھريور و مھر خويش را 

بخشی از دستمزد کارگران يعنی بُن کارگری دو سال است . دريافت نکرده اند
سال است که به  ٢حق سنوات کارگران قراردادی نيز . که پرداخت نشده است

در زمان ھای دور در . ستورکار صاحب کارخانه خارج شده استکلی از د
شروع ھر سال تحصيلی کارگران به زور مقاديری لوازم التحرير برای 

اکنون ديری است که اين نيز قطع شده . فرزندانشان از سرمايه دار می گرفتند
سرمايه داران جزء ديگری از مزدھای ناچيز کارگران را زير نام بُن . است
خاص ماه رمضان يا به عبارت واضح تر به صورت صدقه و خمس و ھای 

. در سال جاری اين قسمت حقوق نيز به کلی مصادره شد!! زکوت می دادند

در طول ھفته 
گذشته، 

کارفرمايان ھمه 
کارگران را 
مجبور کردند که 
تمامی ھفته به 
صورت فوق 
العاده از صبح 

شب  ١١زود تا 



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما

 
٩ 

  ١٣٨٧ آبان ١٠جمعه     ٢٧ سال اول ـ شمارٔه 

ً رونق بازار  آنان دليل اين کار. کار کنند را فراوانی سفارشات کاال و طبعا
وضعيت فالکت بار و مستأصل و . فروش محصوالت کارخانه اعالم کردند

بی سامان زندگی کارگران آنان را واداشت تا به اميد پرداخت دستمزدھا به 
. تمامی برنامه ريزی ھای سودجويانه و سفاکانه سرمايه دار تمکين کنند

اما از . شد و کل بھای کاالھای توليد شده وصول گرديدسفارشات ھمه آماده 

کارگران عليه ھمه اين ستم گری . پرداخت دستمزد کارگران ھيچ خبری نشد
آنان خواستار پرداخت بی قيد و شرط تمامی . ھا دست به اعتراض زده اند

  .مطالبات خود ھستند

   ٨٧آبان  ۵

  

 درد دل های يک کارگر صندوق نسوز کاوه
الريجانی گفته است قشر ضعيف كشور  ...«

ھا  اگر آن! ھمين نماينده ھای مجلس ھستند
ما  ضعيف ھستند ما قشر كارگر پس چی ھستيم؟

شود ،حتما  كه يك مرغ در خانه ھايمان پيدا نمی
ما كه سال به سال  !!ثروتمند جامعه ھستيم 

 خوريم ،سال به سال برنج نمی گوشت نمی
نماينده ھای  آنما ضعيف ھستيم يا ...خوريم

 ميليونی زير پايشان است، ٢٠مجلس كه ماشين 
 ميليون پول بالعوض می ١٠٠ھايی كه  آن

كدام ...گيرند  ه حقوق كالن میھايی ك گيرند،آن
كارگری كه صبح زود از ! ما ضعيف است؟

كند و  جا كار می ناكجا آباد تھران می آيد اين
ھزار تومان حقوق  چندكند به خاطر  جان می

با آن زن و بچه اش را سير  واھددر ماه كه بخ
كند و مدرسه بفرستد و به ھزار درد بی 

تازه  درمانش پاسخ بدھد ضعيف نيست ؟ كه
ما كارگران فقير ! شود ھمين ھم به او داده نمی

 ! ھستيم يا نماينده ھای گردن كلفت مجلس؟

 اين مملكت اعتراض ھم بكنی سرت را می در
بچه ای  كاری ندارند مردی ،زنی، .برند

حرف كه  .يا چه كاره ھستی...دختری ،بزرگی،
جا، حكومت  اين .بزنی سرت باالی دار است

ما در اين مملكت داريم .استديكتاتوری حاكم 
 كشوری كه برای سركوب .كنيم زندگی می
نيروھای خارجی می آورد پشت  کارگران
كه به مردم ما در اعتراضات  ردگذا دوشكا می

گويد ھر جنازه  شليك كند ، در اعتراضات می
ھر چه بيشتر بكشی  قيمتش است، ٢٠٠٠ ای

چرا اين صد ميليون را  !!گيری بيشتر پول می
كارگر نميدھند؟ چرا وقتی ميخواھند سھام به 

عدالت به كارگر بدھند پدرشان را در می آورند 
 آخرش ھم نميدھند ؟ 

خواھند يك  می .من بيماری ام اس دارد خانم
برگه بدھند كه دكتر ويزيت كند پدرم را در می 

 من پول الزم دارم يا اين نماينده مجلس؟ .آورند
درمان زنش و آيا يك نماينده مجلس پشت دوا 

 ماند؟  ماند؟ پشت درمان بچه اش می می

را برای ويزيت بردم مطب دكترجمشيد  خانمم
يك بيمار پول نداشت ويزيت دكترش را  .لطفی

مردم اين صحنه را ديدند و .كرد بدھد گريه می
تومان جمع كردند  ١٠٠٠تومان  ١٠٠٠آوردند 

ھزار تومان شد و به او دادند كه پول  ٨تا 
 تازه پول داروھايش را از كجا می .ھدويزيت بد

ما در اين مملكت  !!داند می داخ ؟خواھد بياورد
كنيم كه با اين ھمه درد در  داريم زندگی می

دھند كه  ميليون به نماينده می ١٠٠پائين ،
راست راست راه برود و بھترين ماشين ھم زير 
پايش باشد و در قصر و ويال ھم زندگی بكند و 

ھم بخورد و بھترين لباس را ھم  بھترين غذا را
ھزار  ١٠٠ماھی  ممبيماری ام اس ميني.بپوشد 

ھزار تومان  ٢٠يك آمپول  .تومان خرج دارد
  .»است

   »آژانس خبر« : منبع
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 ادامه مبارزه کارگران چينی اشکان
کارگران کارخانه چينی اشکان در قزوين 

امه ھمچنان به مصادره ماشين آالت کارخانه اد
پليس و ساير نيروی سرکوب از ھمه . می دھند

سو کارگران را در محاصره خود گرفته اند اما 
آنان مقاومت می کنند و بر پرداخت فوری و بی 
قيد و شرط ھمه مطالبات خويش اصرار می 

کارگران چندين ماه است که حتی يک . ورزند
آنان سال ھاست . لایر دستمزد دريافت نکرده اند

جا با شدت تمام و در بدترين شرايط  که در اين
شمار کثيری از . کاری استثمار می شوند

شدت . کارگران را زنان تشکيل می دھند
استثمار اينان حتی از ھمزنجيران مردشان به 

اين بخش از . مراتب بيشتر و دردناک تر است
نفرين شدگان دوزخ سرمايه مجبورند که نيمه 

ا به گونه ای مزد کار کنند و سطح دستمزد آن ھ
به بيان ديگر اينان . بسيار رقت بار پائين است

تمام وقت روز را در خدمت توليد ارزش 
اضافی برای صاحبان سرمايه صرف می کنند، 
اما دستمزدشان حتی از نصف يک دستمزد 

معمولی آن ھم در 
بازار نيروی کار 
شبه رايگان ايران 

زنان . کمتر است
کارگر دست در 
 دست ھمسرنوشتان
مرد خود اينک در 
کار مصادره ماشين 
آالت کارخانه 
حضور دارند و با 
عزمی استوار به 
پيکار ادامه می 

کارگران . دھند
چينی اشکان در تمامی سال ھای پيش عليه 
شرايط کار و استثمار خود اعتراض کرده اند و 
اعتراض آنان ھمواره توسط عمال دولتی 

خواه  سرمايه خواه از درون نھادھای اداری و
. توسط نيروی انتظامی سرکوب می شده است

کارگران اينک خواستار تضمين کامل اشتغال 

خود و پرداخت فوری ھمه دستمزدھايشان 
  . ھستند
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 نه ماشين سازی شمال چه می گذرد؟در کارخا
اين جا کارخانه است يا قصاب خانه؟ شايد 
. مناسب ترين جواب اين باشد که ھر دوتا است

کارخانه است زيرا محل استثمار توده بردگان 
سرمايه و مزدی برای توليد ارزش اضافی و 

در ھمان حال . سود اندوزی ھای کالن است
ر کارگران شدت استثما قصاب خانه است زيرا

و فشار بی حقوقی ھا و ستم و جنايات سرمايه 
بر کارگران به طور واقعی شکل کشتار آنان را 

اين کارخانه در شھرک . به خود گرفته است
سرمايه . صنعتی سلمانشھر در تنکابن قرار دارد

دار صاحب شرکت از جمله کسانی است که نه 
فقط به عنوان يک سرمايه دار بلکه به عنوان 

ی از نزديکان قدرت سرمايه در ھر نوع فرد
يکه تازی وحشيانه عليه کارگران آزاد و مختار 

در اين جا برای اين که کارگران حقوق . است
خود را حتی به دنبال تعويق ھای طوالنی از 

کارفرما دريافت کنند بايد يکی يکی بساط کرنش 
در . و تعظيم در پيشگاه قدرت او پھن کنند

دقيقه  ۵روزانه حتی تنفس تمامی ساعات کار 
جزء زمان کار محسوب نمی  ای کارگران ھم

وقت صبحانه، وقت ناھار، تنفس . شود
عصرانه، ھمه و ھمه از وقت کار کسرمی شود 
و کارگران مجبورند معادل آن را به طور 

مالک . اضافی برای سرمايه دار کار کنند
. شرکت ھيچ غذايی به ھيچ کارگری نمی دھد

آنان نمی زينه اياب و ذھاب به ھيچ نوع ھ
ھزار تومان زير نام ھزينه  ١٠ھر ماه . پردازد 

سرويس حمل و نقل از دستمزد ناچيز کارگران 
عمری است که اجرای طرح . کسر می کند

موسوم به طبقه بندی مشاغل موضوع مبارزه و 
جدل توده ھای کارگر است اما نه فقط جنگ و 

مبارزه برای به اجرا در نيامده بلکه ادامه 

کارگران با تھديد سرمايه اجرای آن از سوی 
. دار و عوامل دولتی سرمايه مواجه شده است

کارگران مجبورند طبق برنامه ريزی کارفرما 
اضافه کاری کنند اما ھيچ گاه ھيچ ريالی در 

به کارگران پرداخت نمی  اين اضافه کاری ازای
  .شود

  ٨٧آبان  ۴

 

 ضعيت بيمه و درمان کارگران در شهر همدانو
 ً ھزار نفر حق  ۶٠٠در شھر ھمدان مجموعا

بيمه می پردازند و علی االصول می بايستی از 
امکانات بيمه برای دارو و درمان برخوردار 

اما در کل شھر يک بيمارستان وجود . باشند
به اين . دارد که بيماران بيمه ای را قبول می کند

بيمارستانی را در نطر گرفت  نترتيب می توا
ھزار مراجعه کننده بيمار را  ۶٠٠که بايد 
و » آتيه« اين بيمارستان که نام آن . بپذيرد

متعلق به سازمان تامين اجتماعی است می گويند 
تختخواب دارد، اما به اعتراف ھمه  ٢۶٠

ھم کمتر  ١۵٠کارکنان تخت ھای موجود از 
ی است و به اين ترتيب نسبت تخت ھا

بيمارستانی به بيماران در بھترين حالت يک به 
اين نسبت در اروپای غربی و . است ۴٠٠٠

بيمارستان فاقد . کمتر است ٣٠٠شمالی از 

از سونوگرافی نيز در آن . راديولوژی است
و الجرم کارگرانی که مثالً زير . خبری نيست

پوشش بيمه و تأمين اجتماعی ھستند بايد قبل از 
بيمارستان با ھزينه شخصی خود مراجعه به اين 

در بيمارستان ھای ديگر کار راديولوژی يا 
سونوگرافی و مانند اين ھا را با قيمتی گزاف 

بيمارستان فاقد دکتر متخصص قلب . انجام دھند
است و در نتيجه پزشکان عمومی و فاقد 
تخصص کار مداوای بيماران قلبی را نيز به 

درمانی اين به اصطالح مرکز . عھده دارند
تمامی  از اين که بگذريم،. داروخانه نيز ندارد

ھزار نفر به اصطالح بيمه شده در شھر  ۶٠٠
ھمدان در صورت ابتال به بيماری قلبی يا ديابت 
بايد پول داروھای خود را با ھزينه شخصی 
بپردازند و از ھيچ نوع تخفيفی به عنوان فرد 

در اين مورد بد . بيمه ای برخوردار نيستند
يست به اين نکته اشاره کنيم که جنبش کارگری ن

اروپای غربی و شمالی در شرايطی که ھنوز 
توسط رفرميسم راست اتحاديه ھای کارگری 
سالخی و قلع و قمع نشده بود سرمايه داران و 
دولت ھای سرمايه داری را مجبور کرد که 
بيماران قلبی را حتی اگر به صورت توريست 

د اين کشورھا شده باشند و از ساير نقاط دنيا وار
نياز به بيمارستان و مداوا و يا حتی جراحی پيدا 
کنند به صورت رايگان و بدون پرداخت ھيچ 

  . ريالی ھزينه درمان کنند

  ٨٧آبان  ۴

  

 درد دل های يک دختر بروجنی
حتی زنانی که دارای . در اين جا، در شھر بروجن، آمار استخدام زنان بيش از حد پايين است« 

در تمامی مراکز کار زنان به شدت مورد کينه و . تحصيالت باال ھستند به بازار کار راه پيدا نمی کنند
« در . نفرت و خشم ھستند و ھمواره سخت ترين و کم دستمزدترين کارھا به آن ھا ارجاع می شود

ر و تنگدستی و خانواده ھا زير فشار فق. يکی از روستاھای اين شھر زن ستيزی بيداد می کند» بلداجی
در شھر بروجن پدران و مادران . گرسنگی دختران جوان خود را مجبور به تن فروشی می کنند

زيادی از فرط فالکت و بدبختی دختران خود را با نازل ترين بھا در اختيار توريست ھای پولدار و 
 .»عياش قرار می دھند

  )نقل به مضمون و با اختصار( » آژانس خبر« : منبع

  ٨٧آبان  ٤
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 نگسترش فقر درآلما
 ٣٠درمورد  OECDانتشار گزارش جديد 

کشور عضو موجی از واکنش قلمی را در آلمان 
اين گزارش وضعيت زندگی  .برانگيخته است

مردم در اين کشورھا را در مقايسه با قبل و 
نشان  OECDتحقيق . باھم بررسی کرده است

قتصادی در آلمان می دھد فقر و نابرابری ا
  *.گسترش يافته است

ميزان فقر در آلمان نسبت  ١٩٩٠در آغاز دھه 
اما اکنون از ميزان . به ساير کشورھا کمتر بود

بيشتر OECD کشور عضو ٣٠متوسط فقر در 
به طور مثال، طبق اين گزارش آلمان . است

اکنون ھمراه با چچن و نيوزيلند و کانادا که در 
افزايش يافته در قسمت پايين آن ھا فقر کودکان 

در حالی که در سه ساله . جدول قرارگرفته است
اخير اقتصاد آلمان با رشد مواجه بود و اگر رشد 
سرمايه داری به معنای رشد سطح زندگی 
کارگران می بود قاعدتا وضع زندگی توده ھای 

کسانی که بيش از . کارگر بايد بھبود می يافت
برند عبارتند از ھمه از گسترش فقر رنج می 

کودکان، خانواده ھای تک سرپرست و به ويژه 
زن سرپرست، جوانان، بيکاران، بيکاران 

، پيران و ** ٤وابسته به قانون ھارتص 
. اما فقر به اين اقشار محدود نيست. بازنشستگان

بسياری از کارگران با دستمزدھای پايين کار 
محدود به بخش خصوصی  اين امر. می کنند

کاالھا به ويژه کاالھای  افزايش قيمت .نيست
اساسی باعث کاھش مصرف ضروری کارکنان 
پروژه ھای دولتی و کمون ھا به ويژه افراد 

سال آن ھا شده است، به طوری که  ٥٠باالی 
اين افراد با سيلی صورت خود را سرخ نگه می 

اينان نيز به طور نسبی دچار نوعی فقر . دارند
  .آماری وارد نمی شود ھستند که در محاسبات

و  ١٠،٥بين  ٢٠٠٥تا  ٢٠٠٠در دوره زمانی 
درصد جمعيت در فقر زندگی می  ١١حداکثر 
ھرچند اشميت ، وزير امور اجتماعی، . کردند

خود اعالم کرد که  ٢٠٠٤در گزارش نوامبر 
ميليون کودک با کمک ھای اجتماعی  ١/١

درصد خانوارھا فقير  ٩/١٣زندگی می کنند و 
درصد  ١٣اين ميزان به  ٢٠٠٦ر سال د. ھستند
در گزارشی رسمی  ٢٠٠٧در زمستان . رسيد

اعالم شد که تعداد کودکانی که با کمک ھای 
ميليون  ٣اجتماعی زندگی می کنند به بيش از 

نفر رسيده و طبق تحقيق انستيتوی آلمانی برای 
 تحقيقات اقتصادی اکنون ميزان فقر در آلمان

معه آلمان ھر روز فقر در جا. درصد است ١٨
کودکانی که تحت پوشش . گسترده تر می شود

کمک ھای اجتماعی قرار دارند اکثرا نخواھند 
 - توانست حتی پايان نامه دوران ابتدايی را

به دست  - مدرک دانشگاھی که جای خود دارد
ھزار جوان جويای مکانی  ٥٠بيش از . آورند

برای گذراندن دوره ای ھستند که بتوانند حتی 
ه عنوان کارگر مشغول کار شوند، اما راه به ب

ميليون نفر  ٤/٥اکثريت . جايی نمی برند
بيکاری که تحت پوشش مراکز کاريابی قانون 

قرار دارند آن قدر پول بيکاری نمی  ٤ھارتص
. گيرند که بتوانند يک زندگی حداقل را بگذرانند

آن ھا مجبورند نيازھای خود را از فلومارک ھا 
در لحظات . روشی ھا تھيه کنندو دست دوم ف

آخر شنبه بازارھا، سبزی ھا و ميوه ھای گنديده 
و کپک زده ای را که بايد به سطل ھای آشغال 

اين افراد . ريخته شود با قيمتی ارزان می خرند
از امکان رفتن به تئاتر و سينما و ديدن اپرا و 
کنسرت ھای موسيقی ھيچ نصيبی ندارند و شايد 

ود نتوانند حتی يک بار به تئاتر در تمام عمر خ
   .بروند

  ٢٠٠٨اکتبر 

بايد توجه کرد که معيار فقر در گزارش  *
OECD  متوسط درآمد ٥٠درآمد کمتر از ٪

افراد کشور است، معياری که خود کامال جای 
  .بحث دارد

بيکارانی ھستند که براساس قانون ھارتص، ** 
د، از پول به اجرا درآم ٢٠٠٥که از اول ژانويه 

بيکاری کمتری استفاده می کنند که نزديک به 
  . کمک ھزينه تامين اجتماعی است 

 

  در انگليس» فورد« اعتصاب کارگران 
صدھا کارگر کارخانه خودروسازی فورد در 

 ٢٠انگليس روز  Southampton منطقه
دست از کار کشيدند و چرخ کار و  ٢٠٠٨اکتبر

اعتصاب . تندتوليد را به طور کامل متوقف ساخ
زمانی آغاز شد که مشاجرات طوالنی ميان 
کارگران از يک سو و سرمايه داران مالک و 
مسئول اداره کارخانه از سوی ديگر به ھيچ 

ھمه کارگران يکصدا خواستار . نتيجه ای نرسيد
افزايش دستمزدھا ھستند و سرمايه داران در 
آخرين دور گفتگوھا اعالم کردند که ھيچ 

ی ھيچ سطحی از افزايش حقوق در تضمينی برا
  . چند سال آينده نمی دھند

سرمايه داران صاحب فورد به محض مشاھده 
نشانه ھای موج جديد و کوبنده بحران سرمايه 

کرده اند تا بخش  داری با شتاب تمام عزم جزم
را  Southampton انگليسی کارخانه در

. تعطيل و کل توليد را به ترکيه منتقل کنند
ه داران می گويند که استثمار نيروی کار سرماي

شبه رايگان ترکيه تنھا ره رھايی آن ھا از 
ورطه بحران و حفظ سودھای کالن تا کنونی 

فورد در سراسر جھان و از جمله در . است
در سال گذشته  Southampton ھمين منطقه

يکی از افسانه ای ترين اقالم سود را به چنگ 
  . آورده است

ھمه گزارشات . ان ادامه دارداعتصاب کارگر
حاکی است که توده ھای کارگر از يکدلی و 
اتحاد بسيار محکمی برای ادامه مبارزه 

  :کارگران اعالم کرده اند که. برخوردارند

  .دستمردھا بايد افزايش يابد .١
تمام کارگرانی که در ماه گذشته اخراج شده اند  .٢

 .بايد به سر کار خود باز گردند
تقال کارخانه به ترکيه بايد ھر نوع نقل و ان .٣

 .بدون قيد و شرط ممنوع شود
تأکيد کارگران فورد بر بازگشت به کار 
ھمزنجيران اخراجی خويش موضوعی براستی 

اين کارگران که . ارزنده و تحسين انگيز است

پيش بر اساس  نفر است يک ماه ١٢٠شمار آنان 
  . تصميم سرمايه داران اخراج شدند

تصاب متحد کارگران فورد خبر مبارزات و اع
به سرعت دربسياری از  Southampton در

مراکز کار و توليد انگليس و به ويژه در 
در شرايطی . خودروسازی ھا پخش شده است

که بحران سرمايه داری بخش بسيار عظيمی از 
توده ھای کارگر را در سراسر جھان به اخراج 
و بيکاری و فقر و گرسنگی و مرگ تھديد می 

ضرورت مبارزه متحد و خيزش سراسری  کند
برای پيکار عليه سرمايه ھمه جا به موضوع 

در چنين . گفتگوی کارگران تبديل می شود
شرايطی مبارزه و مقاومت کارگران ھر 
کارخانه نيروی محرک آمادگی و تدارک و 
تجھيز کارگران جاھای ديگر برای سازمان 
دادن مبارزاتی پرشورتر و نيرومندتر خواھد 

  . بود

 ٢٠٠٨اکتبر 
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 طغيان امواج بيکاری در آينده نزديک
از ويژگی ھای گزارش ھای آماری دولت ھا در 
جامعه سرمايه داری ايران يکی ھم اين است که 
ارقام مربوط به موضوعات واحد در ھيچ دو 
سند يا گزارشی با ھم يکسان نيست و گاه 
اختالف ميان آن ھا حتی از کل رقم آماری 

در ميان آمارھا اما . يافته ھم بيشتر است انتشار
ارقام مربوط به بيکاری از ھمه غيرواقعی تر و 

در اين مورد، به طور مثال، . ساختگی تر است
ميليونی زنانی که مجبور به  ١٧جمعيت حدوداً 

. خانه نشينی ھستند در شمار بيکاران نمی آيند
ھر کسی در طول ھر يک ماه اگر فقط يک 

. اصالً بيکار محسوب نمی شودروز کار کند 
انبوه بيکارانی که در ھراس از خطر مرگ 
ناشی از گرسنگی به اميد گرفتن بھای يک نان 
خالی شيشه اتوموبيل ھای پشت چراغ قرمز را 
پاک می کنند آدم ھای صاحب شغل و حقوق به 

آمار بيکاران در گزارش ھای . حساب می آيند
ی ھيچ دولتی ھيچ رديف و جدول و جايی برا

کدام از گروه ھای بيکار باال يا گروه ھای مشابه 
نرخ « ندارد و آنچه معموالً به عنوان  آن ھا
در رسانه ھا درج می شود رقم کامالً  »بيکاری

بی اساس و خودساخته ای است که در بھترين 
حالت نه چند درصد نيروی کار بلکه چند درصد 

 دولت. توده عظيم بيکاران را شامل می شود
سرمايه داری ايران با آمار بيکاری چنين می 

طغيان و  اما، با ھمه اين ھا، اين روزھا. کند
سيل بيکاری و بيکارسازی ھا حتی دولتمردان 

وزير . سرمايه را نيز به وحشت انداخته است
 ٢٠کار دولت سرمايه تصريح کرده است که 

درصد کل جمعيت فعال جامعه را گروه سنی 
ل تشکيل می دھند و از ميان سا ١٩تا  ١۵ميان 

درصد بيکار  ۴٩تا  ۴۵اين جمعيت حداقل 
او اضافه می کند که متولدين سال ھای . ھستند
ميليون نفر ھستند که  ٩نيز بالغ بر  ۶۵تا  ۶٠

اين . بيشتر است% ٢۴درصد بيکاران آن ھا از 
ارقام که ھمگی بر زبان وزير کار سرمايه 

از فاجعه  جاری شده است گوشه بسيار ناچيزی
ھمه . بيکاری توده ھای کارگر را نشان می دھد

گزارش ھا حاکی است و از جمله ھمين وزير 
کار در نطق اخير خود تأکيد می کند که در 
طول ماه ھای گذشته نرخ بيکاری با شتاب 

ضرب المثل . بسيار بی سابقه ای باال رفته است
آن سوی پل نيز « معروفی است که می گويند 

واقعيت اين است که خطر . »استرودخانه 
گسترش موج بيکاری بسيارھولناک تر و 
پرعظمت تر از آن است که در مغز وزير کار 
. خطور می کند يا بر زبان او جاری می شود

بحران اقتصادی کنونی دنيای سرمايه داری و 
پيچش سيل آسای اين بحران در ساختار حيات 
سرمايه داری ايران در آينده نزديک بمب 

بيکاری را به گونه ای ھولناک منفجر خواھد 
کارگران بسيار زيادی که ھنوز کاری . ساخت 

. دارند به برھوت بيکاری پرتاب خواھند شد
جمعيت عظيم انسان ھايی که پا به سن اشتغال 

دنيای . می گذارند قادر به يافتن کار نخواھند شد
سرمايه داری بسيار تيره و تارتر از آن است که 

رسوی اميدی برای ادامه حيات توده ھيچ کو
در . ھای کارگر از کرانه ھای آن بتابد

ازھمه جا و ھمه چيز  چھارديواری اين نظام
کارگران برای . نفير مرگ به گوش می رسد

زنده ماندن راھی جز مبارزه متحد و سازمان 
  . يافته عليه سرمايه ندارند

  ٨٧آبان  ٢

  

 دندکارخانه فرش نگارستان تعطيل و همه کارگرانش بيکار ش
قلعه ( کارخانه فرش نگارستان در شھرقدس 

 ٩٠اين کارخانه حدود . قرار دارد) حسن خان 
سرمايه دار مالک . کارگر را استثمار می کند

است که » دکتر منفرد« کارخانه فردی به نام 
چند سال پيش با پرداخت وجوھی سنگين به امام 
جمعه شھر دست به سرمايه گذاری می زند و 

امام . گارستان را تأسيس می کندشرکت فرش ن

و جانشين وی  جمعه شھر اکنون فوت کرده
ادامه کار کارخانه را به صالح کار و زندگی و 
امامت جمعه خود نمی بيند و باعث تعطيل 

کارگر شرکت يکجا  ٩٠. کارخانه شده است
و ھمه آن ھا به عالوه تمامی زنان و  دهاخراج ش

تمام راھی فرزندانشان با سنگدلی و شقاوت 
کارگران اخراج شده . شده اند برھوت گرسنگی

حتی يک لایر برای ادامه امرار معاش خود 
آنان از ھيچ نوع بيمه و ممر معيشتی . ندارند

  . ديگری ھم برخوردار نيستند

   ٨٧آبان  ٢

  

  

 !!پاسخ وزير آموزش و پرورش به معلمان
سرانجام به دنبال سال ھا مبارزه معلمان برای 

اده ترين مطالبات خويش از دولت گرفتن س
سرمايه، وزير آموزش و پرورش در يک 
سمينار در استان خراسان پاسخ خود را به 

او اعالم کرد که معلمان . اطالع ھمگان رساند
ھيچ مشکلی ندارند و اعتراضات و تحصن ھا و 
مبارزات آنان نه زير فشار مشکالت معيشتی و 

ع تضمين وضعيت وخيم اشتغال يا فقدان ھر نو
اشتغال بلکه فقط ناشی از نفوذ عوامل 

وزير سرمايه !! ضدانقالب در ميان آنان است
بر پايه ھمين تحليل راه حل خويش را نيز طرح 

او خواستار برخورد بسيار حادتر و . کرد
قھرآميزتر با ھمه معلمان ناراضی و معترض 

 ٣٠علی احمدی به طور ضمنی گفت که . شد
ون ھيچ نوع تضمين سال کار قراردادی بد

اشتغال و بدون ھيچ ريالی حقوق برای چند ماه 
تعطيلی تابستان ھيچ دليلی برای نارضايی 

سطح نازل دستمزدھا ھم که اصالً قرار . نيست
. نبوده و نيست که مايه ناخشنودی کسی باشد

وضعيت ناھنجار و کشنده اشتغال و به طورمثال 
تر نفری يا بيش ٧٠تدريس در کالس درس ھای 

. نيز که عرف و سنت سرمايه داری ايران است
فقدان ھر نوع امکانات آموزشی در مدارس نيز 
که ھمواره وجود داشته است و دليلی برای رفع 

خانه به دوشی ھزاران معلم . آن ھا وجود ندارد
عشايری و روستايی و اين که حقوق ساالنه آن 

ھا حتی کفاف اياب و ذھاب آن ھا را ھم نمی 
ز موضوعی نيست که مايه اعتراض دھد ني
در يک کالم، احمدی با رد وجود ھر نوع . باشد

مشکل در زندگی و شرايط کار معلمان اعالم 
کرد که تنھا محرک معلمان کشور برای اين 
اعتراضات توطئه عليه نظام است و به ھمين 
. دليل ھر جنب و جوش آنان بايد سرکوب شود

گی دولت برچسب توطئه عليه نظام کار ھميش
ھای سرمايه داری از نوع شاھنشاھی تا 
جمھوری اسالمی آن است برای آن که بتوانند 

رسيدن  مبارزات کارگران از جمله معلمان برای
 ٢ .به مطالباتشان را به اين بھانه سرکوب کنند

   ٨٧آبان 
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 از زبان يکی از کارگران استان آذربايجان غربی
بايجان بزرگ ترين معضل کارگران آذر.... « 

غربی فقدان ھر نوع امنيت اشتغال و تعويق 
از . بسيار طوالنی مدت پرداخت دستمزدھا است

اين که بگذريم، کارگران اين منطقه ھميشه 
بخش قابل توجھی از ھمان دستمزدھای بسيار 
. نازل و ناچيز خود را ھم از دست می دھند

سرمايه داران اين جا، آن قسمت از دستمزدھا 
ام بُن کارگری و پاداش و مزايا و را که زير ن

مانند اين ھا بايد پرداخت شود به طور کامل 
مصادره می کنند و ھيچ ريالی از بابت اين ھا 

  . به کارگران نمی دھند

تعويق حقوق ھا در آذربايجان غربی بحق فاجعه 
کارگر سد سازی در  ١٠٠٠بيش از . بار است

 ماه است که دستمردھای خود ۴حوالی اروميه 
کارگران سد سيدوی پيرانشھر و . را نگرفته اند

ماه است که ھيچ ريالی  ۴سد آغچای خوی 

کارگران زره شوران و سد . دريافت نکرده اند
ماه است که از گرفتن  ۴شھيد کاظمی ھم 

تمامی کارگرانی . مزدھای خود محروم مانده اند
که مجبورند روی آب کار کنند نيز ماه ھا است 

در يک کالم، کار . گرفته اندکه ھيچ حقوقی ن
بدون دستمزد در اين استان به امر رايج سرمايه 
داران تبديل شده و تمامی مبارزات و 
اعتراضات کارگران برای گرفتن 
دستمزدھايشان تا اين لحظه بدون نتيجه مانده 

  . است

معضالت کارگران سدھا و بنگاه ھای آب 
ی رسانی به تمام و کمال دامنگير ساير بخش ھا

کارخانه . طبقه کارگر در اين استان نيز ھست
کارگر را با سوابق  ۵٠٠نساجی خاتم االنبياء 

سال به باال يکراست اخراج کرده و  ١۵طوالنی 
ھمه آنان و زنان و فرزندانشان را تسليم تيغ تيز 

کارخانه اروم دشت نيز . گرسنگی کرده است
ماه پيش ھمه کارگرانش را بيکارکرده  ١٨
کارگر کشت و صنعت مھاباد نيز  ٢۶٠. است

اينان . وضعيتی شبيه ھمه کارگران ديگر دارند
نيز ماه ھا است که ھيچ ريالی دستمزد دريافت 

كوچكی بسيار بخش اين ھا ھمه فقط . نکرده اند
 .از درد و رنج كارگران آذربايجان غربی است

معضالت اين سيه روزان پاسخگوی  نھادیھيچ 
 لحاظ وضعيت معيشتی اين كارگران به.. نيست
   ». ندھستتنگنا در تحت فشار و سخت

نقل به مضمون و با ( » آژانس خبر«  :منبع
  )تلخيص

  ٨٧آبان  ٢

  

 کارگر در فرش غرب کرمانشاه ٢۵٠بيکاری 
کارگر  ٢۵٠کارخانه فرش غرب تعطيل شد و 

بيکاری در شھر . اين کارخانه بيکار شدند
ای صنعتی پيشتر واحدھ. کرمانشاه بيداد می کند

ديگری از جمله گلفام و نساجی کشمير نيز 
تعطيل شده اند و ھمه کارگران آن ھا در حالت 
بيکاری و گرسنگی و سرگردانی به سرمی 

سرمايه دار صاحب فرش غرب در باره . برند
دليل تعطيل کارخانه ھيچ کالمی به کارگران 

او بدون ھيچ پيشينه قبلی و بدون . نگفته است
ن سخنی از وضعيت بد مالی و اين که کمتري

کسادی بازار فروش يا ھيچ مشکل ديگری به 
ميان آورد يکباره حکم به تعطيل کارخانه و 

کارگر  ٢۵٠. اخراج کارگران داده است
. اخراجی اينک با فاجعه گرسنگی روبه رويند

  . آنان خواستار بازگشت به کار ھستند

  ٨٧آبان  ٢

  
  

زدورمنشی اتحاديه و م» ولوو« موج جديد بيکارسازی در 
 کارگری

تراست عظيم خودروسازی ولوو در سوئد موج 
جديد بيکارسازی ھا را در فاصله چند روز پس 

 ٨٠٠. از نخستين موج به راه انداخته است
کارگر ديگر حکم اخراج دريافت کرده اند و 
جمعيت کثير ديگری از بردگان مزدی اين 
کارتل خواه در مؤسسات توليدی و خواه در 

اکز فروش و حوزه ھای ديگر به بيکاری مر
انبوه  و وحشت ھراس. عاجل تھديد شده اند

چندين ھزار . کارگران را دربرگرفته است
کارگر اخراجی در شھرھا و نواحی مختلف 
سوئد با خشم و عصيان روسای اتحاديه ھای 
کارگری و عوامل محلی آن ھا را زير فشار 

تا با حضور در و از آنان خواسته اند  قرار داده
مراکز تجمع کارگری به پرسش ھای فوری و 

اتحاديه ھا بسيار . حياتی کارگران پاسخ گويند
بيشرمانه از قبول خواست کارگران امتناع می 
کنند و اگر ھم در جايی مجبور به اعزام 

دعوت به تسليم و سازش و  عناصری شده اند
ھمکاری با سرمايه داران تنھا سخنی بوده است 

. با وقاحت تمام بر زبان جاری ساخته اندکه 
اکتبر شمار کثيری از کارگران بيکار  ١٧روز 

به  شده در يکی از واحدھای صنعتی اين کنسرن
 Biskosgården در منطقه موسوم به IACنام 

دورھم جمع شدند و مسئول محلی اتحاديه را 
 .مجبورکردند که در اين اجتماع شرکت کند

از اين قرار بود که چرا  سئوال ھای کارگران
اتحاديه دست به ھيچ نوع اعتراضی نمی زند؟ 
چرا با تمامی قدرت از ھر جنب و جوش 
اعتراضی کارگران جلوگيری می کند؟ چرا 
پيشنھاد کارگران برای برنامه ريزی اعتصاب و 
تظاھرات و راه پيمايی را در نطفه خفه می کند؟ 
مسؤل اتحاديه که در مقابل طغيان خشم 

ارگران سخت به وحشت افتاده بود با رنگی ک
پريده و زبانی الکن شروع به سر دادن پند و 

او کشيش وار از کارگران خواست . اندرز کرد
فشرده . که راه صبر و حوصله در پيش گيرند

کالم وی اين بود که با اعتصاب و مبارزه و 
. نشان دادن قدرت ھيچ مشکلی حل نمی شود

بايد . د خارج کنيدفکر اعتراض را از سرخو
درد سرمايه داران را درک کرد و به جای 
اصرار برای تضمين اشتغال به بيمه بيکاری 

يکی از کارگران حرف اين مأمور . رضايت داد

مزدور سرمايه در لباس نمايندگی کارگران را با 
خشم قطع کرد و فرياد کشيد که ما برای گفتگو 

ما خواستار  .درباره بيمه بيکاری اينجا نيامده ايم
سازمان دادن مبارزه و اعتراض عليه جنايات 

مسؤل اتحاديه به جای . صاحبان سرمايه ھستيم
پاسخ به پيشنھاد کارگر عاصی باز ھم شروع به 
موعظه کرد و از کارگران خواست که گرفتن 
چند ماه بيمه بيکاری را مغتنم شمارند و فکر 
اعتراض و اعتصاب و راه پيمايی را از سر 

در طول دو ھفته گذشته جلسات . ج کنندخار
ديگری نيز از سوی کارگران در مناطق ديگر 

مسئوالن . برنامه ريزی و برگزار شده است
اتحاديه کارگری در ھمه اين موارد با تمامی قوا 

با  برای منصرف ساختن کارگران از مبارزه
واقعيت اين است . سرمايه داران تالش کرده اند

پيشتر فقط وظيفه سازش ميان  که اگر اتحاديه ھا
سرمايه داران و کارگران را برعھده داشتند در 
چند دھه اخير و به ويژه در شرايط موجود با 
جنبش کارگری ھمان می کنند که نيروی پليس و 

  . قوای سرکوب سرمايه انجام می دھد

  ٢٠٠٨اکتبر 
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بحران سرمايه و مهار مبارزات کارگران توسط اتحاديه 
 سوئد کارگری در

سوئد در قياس با بسياری از کشورھا تاکنون 
با . فشار موج بحران را کمتراحساس کرده است

اين ھمه، تندباد بيکارسازی ھا و رعب و 
ناشی از آن شيرازه زندگی بخش  وحشت

عظيمی از توده ھای کارگر را درمعرض تھديد 
از شروع ماه اکتبر تا . جدی قرارداده است

رگر حکم اخراج کا ١٣٠٠٠امروز قريب 
اين رقم يادآور يکی از فاجعه . دريافت کرده اند

بارترين دوره ھای شدت بحران در ساختار 
 ٩٠حيات سرمايه داری سوئد يعنی شروع دھه 

در آن زمان ھر ماه به طور . قرن پيش است
کارگر از مراکز مختلف کار و  ١۵٠٠٠متوسط 

خودرو سازی ھا پيشتاز . توليد اخراج می شدند
شمار . کارسازی و اخراج کارگران ھستندبي

« کارگرانی که در کنسرن عظيم و بين المللی 
کار خويش را از دست داده اند يا در » ولوو

روزھای آتی از دست خواھند داد بسياربيشتر از 
غول جھانی ديگر . نفر است ١٠ ٠٠٠

 در شھر SAABخودروسازی معروف به 
Trollhättan زی خود دو شيفت کار شبانه رو

و سطح دستمزدھا  را به يک شيفت تبديل کرده
را در جريان ھمين تغييرات و نقل و انتقال ھا به 

متوسط اين . گونه ای چشمگير کاھش داده است
کاھش برای ھر کارگر اين کنسرن بيش از 

  . کرون سوئد گزارش شده است ٢۵٠٠

بيکارسازی ھا به خودروسازی ھا محدود نشده 
ختمان، کارخانه ھای توليد بخش ھای سا. است

وسايل خانگی، صنايع چوب، بيمارستان ھا، 
مدارس، کمون ھا و نھادھای موسوم به 
شوراھای استانی ھر کدام با بيشترين شتاب 
دست به کار تھيه فھرست کارگران اخراجی و 

بر اساس پاره . سازمان دادن بيکارسازی ھستند
ای خبرھا، برخی از واحدھای کوچک و 

 ۴٠توليدی در حوزه ھای مذکور گاه تا متوسط 
تھديد به  را خوددرصد نيروی کار شاغل 

و يا حتی با فوريت تمام اخراج  بيکاری کرده
  . نموده اند

اخراج توده ھای کارگر در ھمه جا با ميدان 
داری و نقش بسيار فعال اتحاديه کارگری سوئد 

ھيچ بخشی از اتحاديه در ھيچ . انجام می شود
فقط ھيچ مخالفتی با اخراج کارگران کجا نه 

نکرده بلکه اساساً ھمکاری بسيار جدی و برنامه 
ريزی شده با سرمايه داران برای سازماندھی 
اخراج ھا در سرلوحه وظايف اتحاديه ھا قرار 

آنچه امروز در جامعه سوئد جريان . گرفته است
دارد به اعتراف بسياری از فعاالن پيشينه دار 

ادثه ای کم سابقه و در ھمان جنبش کارگری ح
جنبش اتحاديه ای . حال بسيار رعب انگيز است

ً در خدمت مھار مبارزات کارگران و  تاريخا

سرکوب ھر جنب و جوش ضد سرمايه داری 
با اين ھمه، ھمکاری آن . طبقه کارگر بوده است

ھا با صاحبان سرمايه برای اخراج وسيع 
مايه کارگران و برای تحميل تمامی جنايات سر

عليه حداقل معيشتی و وضعيت اشتغال و شرايط 
کار توده ھای کارگر حداقل از اين درجه 
سازمان يافتگی و تنگاتنگی مزدورمنشانه 

اتحاديه کارگری سوئد . برخوردار نبوده است
در حال حاضر تمامی تالش و فلسفه وجودی 
خود را بر محور خفه ساختن نطفه ھای 

ر مقابل تعرض اعتراض و مقاومت کارگران د
سرمايه و موج بيکارسازی ھا متمرکز کرده 

ً دوام نخواھد آورد و فشار . است اين وضع طبعا
خشم و عصيان کارگران سران اتحاديه را به 
برخی ھماوايی ھای عوام فريبانه و مزورانه 

اما اتحاديه ھا حتی ھمين . مجبور خواھد کرد
ھماوايی ھای دروغين و زير فشار اجبار را ھم 
فقط به اين دليل انجام خواھند داد که به صورت 
گام به گام نقش خويش را در مھار مبارزات 
کارگران به نفع سرمايه با موفقيت به اجرا در 

   .آورند

 ٢٠٠٨اکتبر 
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

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

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

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 . دن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جستعلت ھای به نتيجه نرسي

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

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

  . ه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آن استنه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبق - 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
گران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران طلب کار. معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند. پرداخت نشده برآورده کنند از محل ھمين کار

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

  . تدوين کرده ايم

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

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

  . زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق -  
  .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 

  یکميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگر

١/٢/١٣٨٧  
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هماهنگی برای ايجاد تشکلسايت کميته 

طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری
اخبار جديد کارگری در آن منتشر 

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

با ما نامه الکترونيکیبرای تماس 
 :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  اک نيستيد، میدر صورتی که مايل به ادامٔه اشتر. کنيد
 .ھمين قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


