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 :اين شماره در

  ٢ص و تشخيص آنان درباره شيوه توليد» صنعت ملی«دلباختگان  ـ
  ٣ص فريب سرمايه داران و دولت آن ھا را نخوريم ـ
  ٣ص فرياد دردآلود يک کارگر ـ
  ۴ص کارگر را به قتل می رساند ١۵سرمايه در ھر دقيقه  ـ
  ۴ص توطئه سرمايه دار برای بيکارسازی و تشديد استثمار کارگران ـ
 ۵ص شرايط کار و زندگی کارگران مجتمع نيروی انتظامی بانه ـ
  ۵ص کارخانه الستيک البرز دولتی می شود ـ
  ۶ص حرف ھای يک کارگر کارخانه سبالن پارچه ـ
  ۶ص و حذف حداقل دستمزد» حول اقتصادیطرح ت« ـ

  ۶ص !کارگران پرريس می توانند کارخانه را به تصرف خود درآورند ـ
  ٧ص ان، مبارزه طبقاتیمبارزه دانش آموزان آلم ـ
 ٨ص نساجی سبالن و ادعای رئيس جمھوری سرمايه ـ
  ٩ص بحران و ادامه بيکارسازی ھا در سوئد ـ
  ٩ص گوشه کوچکی از دردھای رانندگان مسافرکش ـ
  ٩ص زندگی کارگران کوره ھای آجرپزی ـ
  ١٠ص ميليون کارگر خودروسازی ھا در آمريکا ٣خطر بيکاری  ـ
  ١١ص ھا ران سرمايه و ضرورت تصرف کارخانهبح ـ
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 و تشخيص آنان درباره شيوه توليد» صنعت ملی« دلباختگان 
جنبش کارگری ايران ھيچگاه از ھجوم وارونه پردازی ھا و توھم آفرينی ھای 

مرثيه . گرايشات مختلف ناسيوناليستی راست و چپ در امان نبوده است
سرايی برای صنعت ملی، جار و جنجال خودکفايی و استقالل اقتصادی و علم 

عجاز بورژوازی صنعتی از جمله راھبردھا و کارزارھای بخش ھايی و کتل ا
از بورژوازی بوده است که از نخستين روزھای تولد طبقه کارگر سايه به 
سايه مبارزات و خيزش ھای اين طبقه را دنبال کرده است و برای به کجراه 

دفن ھر نوع جنب و جوش . بردن آن ھا از ھيچ تالشی دريغ نورزيده است
رمايه داری کارگران در گورستان امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، ضدس

حلق آويزی اعتراضات و شورش ھای گسترده کارگری به دار نھضت ملی 
نفت، خط کشيدن بر ھويت وجودی پيکار طبقاتی بردگان مزدی و انحالل آن 

زير نام دروغين کارگر و امثال اين ھا، سازمان دادن » خلق« در مبارزه 
ران به صورت پيشمرگان قشون حق تعيين سرنوشت ملت ھا و ده ھا کارگ

ترفند ديگر از اين دست در زمره نقشه ھا و دسيسه ھايی بوده است که توسط 
طيف گسترده ناسيوناليسم به طور بی امان عليه جنبش کارگری به کار گرفته 

  . شده است

معه ايران در جار و جنجال مربوط به انکار واقعيت سرمايه داری بودن جا
قصد ما در اين . صدر اين توھم آفرينی ھا و وارونه پردازی ھا قرار دارد

نوشته چند سطری رجوع به متون و اسناد اين وارونه پردازی ھا يا نام بردن 
موضوع . ھيچ نيازی به اين کار نمی بينيم. از مطرح کنندگان آن ھا نيست

به توده ھای کارگر القا می کنند بحث ما فقط اشاره به توھماتی است که اينان 
نوشته اند و می نويسند . و راه حل ھای که بر پايه اين توھمات ارائه می دھند

!! سرمايه داری تجاری است« و می گويند که شيوه توليد مسلط در ايران 
سرمايه داران تجاری !! سرمايه داری صنعتی در جامعه ما رشد نکرده است

علت سطح !! نعتی در موقعيتی ضعيف قرار داردسرمايه ص!! ھمه کاره اند
تشتت و !!! نازل دستمزدھا و معيشت کارگران رشد اندک صنعت است

پراکندگی طبقه کارگر ھم تابعی از رشد ضعيف سرمايه صنعتی و سرمايه 
  » !!داران کارخانه دار است

ه طبقه سرمايه دار و دولت ھای سرمايه داری ايران تاريخاً تھاجمات خود علي
ابتدايی ترين سطح زندگی و ھر نفس کشيدن اعتراضی توده ھای کارگر را با 
دنيايی جار و جنجال پيرامون شق القمر در کار بھبود معيشت و رفاه حال 

راستش در يک نگاه ساده و واقع بينانه ميان . کارگران به ھم آميخته اند
ھای  وارونه پردازی ھای نفرت انگيز دولت ھا در يک سوی و تحريف

ناسيوناليست ھای راست و چپ پيرامون شيوه توليد مسلط ايران از سوی 
بيش از صد سال است که رابطه خريد و . ديگر تفاوت چندانی وجود ندارد

سال  ۵٠حدود . فروش نيروی کار در اين کشور باليده و گسترش يافته است
ايران و  است که شيوه توليد سرمايه داری بر تمامی تار و پود حيات جامعه

ده ھا ميليون برده مزدی ھر . توده ھای طبقه کارگر جامعه مسلط شده است
کوھساران . روز صبح تا شام مجبور به فروش نيروی کار خويش ھستند

عظيم اضافه ارزش ھايی که اين جمعيت عظيم چند ده ميليونی ھر روز و 
ايد و دنيای شب برای طبقه سرمايه دار توليد می کنند سر به کھکشان ھا می س

سرمايه ھايی که اينان پيوسته توليد و بازتوليد کرده و می کنند عرصه نفس 
 سرمايه ھای حاصل کار و استثمار. کشيدن را از ساکنان جامعه گرفته است

جمعيت چند ده ميليونی بردگان مزدی مکان بخش عظيمی از سرمايه جھانی 
ھا جايگاه مھمی را در را به خود اختصاص داده و روند ارزش افزايی آن 

عالوه بر سرمايه . تقسيم کار سراسری سرمايه بين المللی احراز کرده است
داران خصوصی يا مالکان انفرادی سرمايه ھا يک لشکر عظيم سرمايه دار 
دولتی از وزير و وکيل و کارمندان عالی رتبه و سران نظامی و سرکردگان 

ساالری به عنوان بخشی از طبقه پليس و سيستم قضائی و ساير اجزای ديوان 
دنيايی ارزش اضافی حاصل از استثمار توده ھای کارگر را  سرمايه دار

دھه ھای متمادی است که زمين و آب و کوه و دريا و . تصاحب می کنند

جنگل و ساختمان و کليه منابع طبيعی و ھمه ھست و نيست جامعه يکسره 
فرھنگی موجود به تارو پود  سرمايه شده و ساختار نظم سياسی و مدنی و

نيم قرن تمام است که روند تخقق . حيات اجتماعی سرمايه تبديل شده است
و سرمايه نقطه شروع و پايان ھمه حرف  تمامی اين رخدادھا به انتھا رسيده

با اين ھمه، ناسيوناليست ھا ھمچنان در رثای فقدان . ھا در جامعه شده است
رثيه می خوانند و به بردگان مزدی سرمايه سرمايه داری پيشرفته صنعتی م

می گويند که مشکالت زندگی آن ھا نه از وجود سرمايه بلکه از کمبود 
اين ھا، اين !! انکشاف صنعتی و رشد ناکافی شيوه توليد سرمايه داری است

شيوه توليد در ايران نه توسط « پروفسورھای عالی مقام دانشگاھی می گويند 
اما اين !! »توسط سرمايه تجاری تعيين می شودسرمايه صنعتی بلکه 

دانشمندان تا امروز قادر به درک اين حقيقت ساده و ابتدايی نشده اند که 
شاخص اساسی سرمايه داری شدن جامعه حاکميت رابطه خريد و فروش 
نيروی کار است و نفس تسلط اين رابطه متضمن نقش مسلط سرمايه صنعتی 

سخن از تسلط سرمايه تجاری يعنی . مايه استدر پويه ارزش افزايی کل سر
انکار کامل سرمايه داری بودن جامعه، يعنی اين که گويا ايران ھنوز در 

گويا ھنوز طبقه . دروران اقتصاد کااليی ماقبل سرمايه داری به سر می برد
استثمار نيروی کارمزدی توسط سرمايه واقعيت . کارگران مزدی وجود ندارد

سر به فلک کشيده سرمايه ھا حاصل کار و استثمار بردگان کوھساران . ندارد
طبقات . ھنوز روابط ارباب و رعيتی بر جامعه حکم می راند. مزدی نيست

اساسی جامعه نه سرمايه داران و کارگران بلکه فئودال ھا و دھقانان يا 
آنچه اين پروفسورھای عالی مقام سرمايه می گويند . مولدين خرد ھستند

است که کارگران بايد در ھمان حال که لحظه به لحظه فشار  معنايش اين
استثمار سرمايه را به صورت مرگباری بر شرايط کار و معيشت و بيکاری و 
کل تار و پود حيات خود لمس می کنند به خود القا کنند که اصالً کارگر 
نيستند، اصالً نيروی کار خود را به سرمايه نمی فروشند، اصالً توسط 

استثمار نمی شوند و اصالً نظام سرمايه داری نيست که آنان و چند ده  سرمايه
ميليون ھمزنجيران آن ھا را در عمق منجالب سيه روزی از ھستی ساقط 

معنای گفته ھای اين استادان علم اقتصاد اين است که کارگر . ساخته است
نيشکر ھفته تپه، الستيک البرز، صدرای بوشھر، لوله سازی خوزستان، 

کارخانه در حال تعطيل ديگر به خود القا  ۵٠٠ينی سازی ھمگام و حميد و چ
کنند که سرمايه نيست که آن ھا را بيکار می کند بلکه فئودال ھا و خوانين 
عصر قاجار و ماقبل قاجارند که سر از خاک بر آورده و بيکارسازی ميليون 

دانشمندان  ترجمه حرف اين. ميليون آن ھا را دستور کار خويش کرده اند
صاحب کرسی علم اقتصاد سرمايه اين است که تعويق ماه ھا دستمزد ميليون 
ھا برده مزدی نه کار سرمايه داران صاحب کارخانه بلکه کار تجار و 

آری، آنچه اين عالمان . سوداگران و بنکداران و سلف خران و پيله وران است
حد وارونه پردازانه و متفکران سرمايه بر زبان می رانند معنايش تا اين 

اما يک نکته را نبايد فراموش کرد، و آن اين که اينان بسيار خوب می . است
صدر و ذيل سخن اين جماعت آن . دانند که چه می گويند و چرا می گويند

است که کارگران بايد خفه شوند، بايد از مبارزه عليه سرمايه و نظام سرمايه 
ت با سرمايه داران صنعتی بدھند و داری دست بردارند و در عوض دست بيع

. در رکاب ناسيوناليست ھای سينه چاک توسعه انباشت صنعتی جانفشانی کنند
برای مسخ و منجمد کردن توده ھای کارگر و به صف نمودن آن ھا در خدمت 

گاه می گويند . سرمايه است که اينان دست به اين وارونه پردازی ھا می زنند
زاحم رشد سرمايه صنعتی است و بايد دومی را از که سرمايه داری تجاری م

گاه می گويند که انحصارات عظيم صنعتی ايران اصالً . شر اولی نجات داد
دليل . کارخانه ھای صنعتی نيستند و ھيچ نشانی از صنعتی شدن جامعه ندارند

اين کار ھم از ديد آنان اين است که برخی قطعات و ماشين آالت و وسايل 
   !!ا به دست کارگران کشورھای ديگر ساخته شده استتکنيکی آن ھ
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ھمان گونه که گفتيم اينان بسيار خوب می دانند که چه می گويند و چرا می  
در اين ميان توده ھای طبقه کارگرند که بايد با سر ھشيار و بيدار  .گويند

کارگران بايد خوب . تمامی اين وارونه پردازی ھا را بر سينه ديوار کوبند
دانند که معضل آن ھا تقسيم کار درونی سرمايه و چگونگی تعيين حوزه ھای ب

رابطه خريد و . سرمايه يک رابطه اجتماعی است. سرمايه گذاری نيست
فروش نيروی کار است، رابطه استثمار کارگر و توليد ارزش اضافی از 

رابطه ساقط کردن . طريق تصاحب کار پرداخت نشده بردگان مزدی است
رابطه تبديل مستمر حاصل . از ھست و نيست اجتماعی خويش استکارگر 

سرمايه تجاری، سرمايه . استثمار کارگر به سرمايه و بازھم سرمايه است
بانکی، کارخانه، کشت و صنعت و مزرعه و زمين، نفت و آب و برق و حمل 
و نقل، ذوب آھن و خودروسازی و الستيک و قند و تجارت خانه و شبکه ھای 

اين که مالک سرمايه کيست، . روش و معادن ھمه و ھمه سرمايه اندعظيم ف
اين که سرمايه دار ايرانی است يا خارجی، اين که ماشين آالت و مواد اوليه و 

و صدھا مسائل  قطعات نيم ساخته و ساير مصالح توليد در کجا ساخته شده اند
می شود برای ما ديگر از اين دست تا آنجا که به استثمار ما کارگران مربوط 

ما يک طبقه چند ميلياردی در سراسر جھان . موضوعاتی علی السويه ھستند
نظام سرمايه داری عامل سيه . ھمه ما توسط سرمايه استثمار می شويم. ھستيم

اين سخن که گويا انباشت صنعتی بيشتر اشتغال ايجاد  .روزی کل طبقه ماست
. به اطراف خود نگاه کنيد. است می کند در زمره آشکارترين وارونه بافی ھا

دنيا يعنی جنرال موتورز و کرايسلر صنعتی سه تا از عظيم ترين انحصارات 
و فورد ھم اينک دست به کار بيکارسازی سه ميليون کارگر ھمزنجير ما 

کارخانه ای که صدھا ھزار تن از ما را اخراج و به  ۵٠٠کل . ھستند
 صنعتیاست ھمه نماد مجسم سرمايه  ھمسرنوشتان بيکار قبلی ما اضافه کرده

راه رھايی ما در مبارزه عليه سرمايه و در سازمانيابی شورايی ضد . ھستند
تمامی . سرمايه داری و با دورنمای روشن نابودی نظام بردگی مزدی است

چپ و راست تحويل ما می دھند سالح آنان برای  آنچه ناسيوناليست ھای
 . ا به نفع جاودانه سازی سرمايه استکشتار جنبش و مبارزه طبقاتی م

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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 فريب سرمايه داران و دولت آن ها را نخوريم
آخرين وعده دولت سرمايه به کارگران الستيک البرز اين بود که کارخانه را به مالکيت 

ن چند ماه با کارگران اين بوده سخن ما در تمامی اي. سازمان تأمين اجتماعی در خواھد آورد
است که مشکل آنان با تغيير نوع مالکيت کارخانه حل نخواھد شد، که سرمايه داران و دولت 
آن ھا دروغ می گويند، که دولتمردان سرمايه وعده و وعيدھای بی اساس به ھم می بافند تا 

. دسرمايه داری باز دارندآن ھارا به دنبال نخود سياه بفرستند و از اتخاذ راھکارھای مؤثر ض
ما در تمامی مدت اين موضوعات را توضيح داديم و راھکار تصرف کارخانه را به 

آخرين سخن ما آن تشريح اين حقيقت بود که بحث انتقال مالکيت . کارگران پيشنھاد کرديم
ما با کمال تأسف قدرت . کارخانه يک ترفند سياه ضدکارگری است و گول آن را نخورند

اين که : اما يک چيز برايمان صريح و شفاف بود . گذاری بيش از اين را نداشتيمتأثير
دخالتگری مان حتی در ھمين سطح يک نياز اساسی و مبرم مبارزه طبقاتی توده ھای ھم 

تا جايی که می دانيم کارگران به حرف احمدی نژاد پيرامون انتقال مالکيت . زنجيرمان است
امروز روشن شد که حتی بحث انتقال مالکيت کارخانه نيز يک . ھم اين کار را به حساب حصول يک پيروزی برای کارگران تبليغ کردند کارخانه دل بستند و عده ای

ويا گ آنچه روی داده اين است که رئيس جمھوری سرمايه بر پايه مصالح سرمايه سخنی بر زبان رانده است و سپس به کارگران چنين القا شده است که. ترفند است
اما اين سازمان تأمين اجتماعی . احمدی نژاد خواستار سلب مالکيت از کارفرمايان سابق کارخانه است

کارگران بر ھمين اساس و ظاھراً با درخواست اجرای . است که طرح احمدی نژاد را قابل اجرا نمی داند
مايه در يک چشم به رئيس جمھوری سر. احمدی نژاد دست به تظاھرات و تشکيل اجتماع زده اند حکم

و جرم آن ھا را اين می داند که راه و رسم مزدوری را  ھم زدن وزير پشت سر وزير به دور می اندازد
بحث اختالف ميان او و تأمين اجتماعی حتی با فرض . به گونه ای که او می خواھد رعايت نکرده اند

ولتی کارخانه ھيچ گرھی از کوه مالکيت د. باز ھم تکرار می کنيم. صحت جز ترفندبافی ھيچ نيست
سازمان تأمين اجتماعی به اندازه ھر سرمايه دار خصوصی در . مشکالت کارگران باز نخواھد کرد

گفتگوی توافق . تعويق طوالنی مدت دستمزد توده ھای کارگر و بيکارسازی آن ھا شرارت کرده است
ً تداوم عوام فريبی ھای ديگر سرمايه داران و  احمدی نژاد و مخالفت سازمان تأمين اجتماعی نيز صرفا

تصرف کارخانه توسط شورای ضد سرمايه داری توده ھای کارگر کارخانه . دولتيان عليه کارگران است
  .اداره شرکت و برنامه ريزی توليد تنھا راه است و استمداد آن ھا از ھمه ھمزنجيران برای

 ٨٧آذر  ٦

 فرياد دردآلود يک کارگر
ھزار تومان است که با  ٢٩٧من  حقوق ماھانه«
تومان  ١١۵٠٠ھزار تومان حق اوالد و  ۴۵

 ً ھزار تومان  ٣۵۴خواربار و حق مسکن جمعا
ھزار تومان بابت بيمه  ۵٠از اين مبلغ . می شود

ھزار تومان بابت  ٢۵٠. و ماليات می پردازم
قسط خانه به حساب بانک پارسيان واريز می 

 ٣٣و ھر ماه به بانک صادرات بدھکارم . کنم
ھزار تومان ھم ھر  ١۵. ھزار تومان بايد بدھم

ماه بايد به عنوان قسط يکی ديگر از وام ھايم 
يک بدھی به کارخانه دارم که . پرداخت نمايم

ھزار تومان و کل بدھی  ١٨اقساط ماھانه آن 
مجموع بدھی ھای . ھزار تومان است ٧٠٠

 ٣٠۴ھزار تومان و کل درآمدم  ٣۴۵ماھانه من 
حال بقيه حرف ھايم را . ار تومان می شودھز

ً گوش کنيد تومان  ٣۵٠٠برنج کيلونی . ھم لطفا
تومان  ٨۵٠يک بسته تايد رختشوئی . است
. تومان ٢٣٠٠تائی  ۶يک جعبه صابون . است

تومان و گوشت ھر کيلو  ٢٧٠٠مرغ کيلوئی 
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تومان به  ٢٠٠٠ميوه باالی . تومان است ٩٠٠٠
کنيد که کل حقوقم به اين فکر . فروش می رود

ھزار تومان  ۴۵از مجموع اقساط بدھی من 
برای اداره زندگی خويش و تأمين . کمتر است

مايحتاج اوليه ای که قيمت آن ھا را گفتم بايد چه 

کنم و دست به چه کاری بزنم؟ تازه من در دو 
ھمه عصرھا پس از پايان . جا مشغول کار ھستم

بازار می شب به  ٩تا  ٧کار کارخانه از ساعت 
   ».روم و در آن جا کار می کنم

  » انجمن دفاع از كارگران و بيكاران« : منبع

  ٨٧آذر  ۶

 

 کارگر را به قتل می رساند ١۵سرمايه در هر دقيقه 
کارگر در چھارگوشه  ١۵در ھر دقيقه  ٢٠٠٧بر اساس گزارش نھادھای بين المللی سرمايه در طول سال 

اشکال اين کشتار . يه داران يا دولت ھای سرمايه داری به قتل رسيده اندجھان در حين استثمار توسط سرما
توده وسيعی از . جمعيت عظيمی مطابق معمول در زير آوار معادن جان باخته اند. بسيار متفاوت بوده است

بردگان مزدی در الی چرخ دستگاه ھا و ماشين آالت مراکز بزرگ و کوچک صنعتی له شده و تسليم مرگ 
. شمار کثيری از باالی ساختمان ھا و آسمان خراش ھا سقوط کرده و جان خود را از دست داده اند. اند گرديده

. انبوھی از کارگران در ميان شعله ھای آتش سوزی ھای درون کارخانه ھا و مراکز کار خاکستر شده اند
مرگ شده اند نيز بسيار باال شمار کارگرانی که در زير تپه ھای عظيم خاک ناشی از فروريزی ديوارھا تسليم 

مثل ھمه سال ھا در خوشباورانه ترين حالت و بر اساس سخاوتمندانه  ٢٠٠٧در يک کالم، در طول سال . است
ميليون توده فروشنده نيروی کار به شکل ھای مختلف در  ٨بيش از  ،ترين گزارشات مراجع جھانی سرمايه

شترک جان باختن ھمه اين انسان ھا اين بوده که توسط وجه م. ھنگام کار جان خود را از دست داده اند
سرمايه، در حين استثمارشدن توسط سرمايه و در جريان توليد ارزش اضافی برای صاحبان سرمايه به قتل 

وجه اشتراک دوم تمامی اين کشتارھا ھم آن است که ھمه آن ھا بدون استثنا محصول صرفه جويی . رسيده اند
 ھزينه ھای ايمنی کار و تأمين بھداشت محيط کار و به زبان ساده تر محصول تالشسرمايه داران درمورد 

جھنم سرمايه داری ايران يکی از مخوف ترين و . صاحبان سرمايه برای کسب سودھای بيشتر بوده است
بيرحم ترين جھنم ھای کشتار کارگران از ھمه لحاظ از جمله از نظر بی اعتنايی مطلق صاحبان سرمايه به 

   .جان توده ھای کارگر است

   ٨٧آذر  ۵

  

 بيکارسازی و تشديد استثمار کارگراندار برای  توطئه سرمايه
 ۶٠٠شرکت فوالد گيالن تا امروز بيش از 

فوالد گيالن از . کارگر را بيکار ساخته است
جمله کارخانه ھايی است که سرمايه داران و 

بھانه ھا و مستمسک  کارفرمايانش ھيچ کدام از
ھای دروغين ساير سرمايه داران را برای 

در اينجا نه محملی . اخراج کارگران ندارند
برای استناد به کمبود نقدينگی وجود دارد، نه از 
کسادی بازار سخنی در ميان است و نه سودھای 
کالن آن ھيچ دستاويزی برای دروغ پردازی 
. درباره وضعيت بد مالی باقی نھاده است

کارخانه با حداقل نيروی کار حداکثر توليد را 
دارد، شدت استثمار کارگران بسيارزياد است و 
در يک کالم ھمه چيز نه فقط بر وفق مراد 
صاحبان سرمايه که متناسب با سوداندوزی ھر 

کارفرمای فوالد گيالن به . چه بيشتر آن ھا است
ھمچون تمام سرمايه داران  رغم ھمه اين ھا

طور مستمر در تدارک کاھش نيروی  ديگر به
کار، افزايش شدت استثمار کارگران و باالبردن 
بازھم بيشتر حجم کالن سودھا و سرمايه ھای 

او در ھمين راستا ھر چند وقت . شرکت است
يک بار شمار زيادی از بردگان مزدی را بيکار 

سرمايه دار صاحب شرکت برای . می سازد
به  ھام دزدیاتتوجيه کار خويش وارد کردن 

کارگران را تنھا سالح کارآمد تشخيص داده 
او مدت ھا پيش به صورت برنامه !! است

ريزی شده برخی وسايل کار و قطعات ساده 
 ٢٠٠ماشين ھا را جا به جا کرده و درپی آن 

کارگر را به جرم دزدی اموال کارخانه بيکار 
نه تنھا کارگران کارخانه بلکه ھمه . ساخته است
لی اين ديار و حتی تمامی عناصر مردم اھا

ھمدست و ھميار کارفرما در نھادھای مختلف 
دولتی مثل روز روشن می دانند که ھيچ 
کارگری ھيچ وسيله کارخانه و ھيچ نوع ابزار 
کار را در ھيچ کجا جا به جا نکرده و حيف و 

ً توطئه شرم . ميل ننموده است اتھام دزدی صرفا
ار انتخاب کرده آور و کثيفی است که سرمايه د

است تا از طريق توسل به آن اوالً جمعيت کثير 
ً اين توده وسيع  کارگران را بيکار سازد و ثانيا
برده مزدی بيکار را در موقعيت دفاعی درمانده 

سرمايه دار فوالد گيالن . ای سرگردان کند
. سفاکانه ترين جنايت را دستور خود کرده است

ً به اين کار دست زده  تا کارگران زير او دقيقا

فشار ھراس از دستگاه ھای قضايی سرمايه ھر 
نوع جسارت اعتراض عليه اخراج خود را از 

کارگران می گويند که استاندار . دست بدھند
گيالن، محاکم قضائی و ھمه ايادی دولتی 
سرمايه چند و چون شرارت کارفرما را خوب 
. می دانند و به ھمه جزئيات آن آگاھی دارند

دار در تبانی مستقيم با اين نھادھا است سرمايه 
که برنامه ھای ضدکارگری خود را يکی پس از 

شرکت فوالد گيالن . ديگری به اجرا می گذارد
. کارگر را استخدام کند ٢٠٠٠قرار بوده است 

سرمايه داران در ھمان شروع برنامه ريزی 
 ١٣٠٠کارگر را بر دوش  ٢٠٠٠ توليد، کل کار
نان با تشديد استثمار و باالبردن آ. نفر می اندازند

ھر چه سھمگين تر فشار کار کارگران از 
مرحله بعدی . نفر سربازمی زنند ٧٠٠استخدام 

افزايش فشار و تشديد استثمار کارگران با 
اتھام . کارگر به اجرا نھاده می شود ٢٠٠اخراج 

دزدی توطئه کثيف سرمايه دار برای تحقق اين 
   .جنايت ھا است

   ٨٧آذر  ۵ 
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 شرايط کار و زندگی کارگران مجتمع نيروی انتظامی بانه
کارگرانی که در اين پروژه کار می کنند در 
بخش ھای مختلف کاشی کاری، سيمان کاری، 
گچ کاری، لوله کشی، برق، نماکاری و بنائی و 
يا به صورت کارگر ساده مورد استثمار قرار 

ه کارگران که تعداد آنان زياد کلي. می گيرند
متری  ١۵و  ١٢است در دو اتاق کوچک 

ھيچ کارگری امکان آسايش در . زندگی می کنند
يک آشپزخانه و . اين دو بيغوله تنگ را ندارد

يک دستشويی که ھر دو فاقد ابتدايی ترين 
شرايط بھداشتی ھستند در نزديک محل خواب 

اعت زنگ بيدارباش س. کارگران ديده می شود
ساعت . و سی دقيقه صبح به صدا در می آيد ۶
 ١٢صبح کار شروع می شود و بی وقفه تا  ٨

يک ساعت به صرف ناھار و تنفس . ادامه دارد
اختصاص دارد و بخش دوم روزانه کار در 

بازھم بدون ھيچ  ١٧تا  ١٣فاصله ميان ساعت 
کارگران بدون داشتن . تنفس انجام می گيرد

ب زمستانی بايد در امکانات و پوشش مناس

سرمای سوزان شھر بانه در فضای باز کار 
کنند، کار شاق و دشواری که از عھده بيشتر 

کارگران شاغل در اين . کارگران بر نمی آيد
. پروژه بسيار به ندرت جان سالم به در می برند

ديسک کمر، واريس، فتق، سائيدگی مفاصل و 
ر مھره ھای کمر از جمله امراض بسيار رايج د

از اين . ميان توده ھای کارگر اين پروژه است
ھا که بگذريم، عده زيادی از کارگران به انواع 

کارگران . بيماری ھا حاد روانی دچار شده اند
با ھمه اين مشکالت عظيم جسمی و روحی 

اما آنان از ھيچ نوع بيمه . دست به گريبان ھستند
دارو و درمان و ھيچ گونه تأمين اجتماعی 

شرايط کار بيش از حد سخت . ر نيستندبرخوردا
است و کارگران به ھيچ وسيله ايمنی برای حفظ 

آنان مجبورند در . جان خود دسترسی ندارند
ارتفاعات باال، در نقاطی که حفظ تعادل بسيار 
. سخت يا ناممکن است بدون امکانات کار کنند

مجبورند بارھای سنگين را بدون وسيله بلند کنند 

. پرمخاطره ديگر را انجام دھند و ھمه کارھای
کارگران زيادی تا ھمين امروز از ارتفاع 
ً در دم جان  ديوارھا سقوط کرده اند که بعضا

عده زيادی ھنگام کار بر روی کف . سپرده اند
زمين بر اثر سقوط وسائل کار از باال جان خود 
را از دست داده اند و يا به جرگه معلوالن مادام 

ھيچ کدام از اين کارگران  .العمر پيوسته اند
مصدوم يا ھيچ خانواده ای از خانواده ھای 
بازمانده کارگران مقتول ھيچ گاه ھيچ ريالی در 
قبال مصدوم شدن يا از دست دادن نان آور خود 

   .دريافت نکرده اند

 نکات باال از گزارش تھيه شده توسط: توضيح
يکی از کارگران تأسيسات به نام جالل شريعتی 

  .خراج شده استاست

   ٨٧آذر  ۵

 

 کارخانه الستيک البرز دولتی می شود
مبارزات کارگران الستيک البرز برای تضمين  

اشتغال و گرفتن ماه ھا حقوق معوقه حدود يک 
. سال است که به صورت مستمر جريان دارد

راه بندان و مقاومت شجاعانه در مقابل نيروی 
حمل سرکوب سرمايه، بازداشت دسته جمعی و ت

زندان، جلب حمايت ھمزنجيران کارگر و تجربه 
ھمرزمی ھيجان انگيز کارگران آتش نشانی 
تھران، تجمع ھای پی در پی و سر دادن شعار 

اين آخرين پيام است، جنبش کارگری آماده « 
صحنه ھای مختلف مبارزه و » قيام است

. اعتراض کارگران در طول اين مدت بوده است
داران از قبول مطالبات  در اين يک سال سرمايه

. بسيار نازل و اوليه کارگران امتناع سرباززدند
آنان در پناه حمايت گسترده دولت سرمايه داری 
به قبول ھيچ کدام از خواسته ھا کارگران تن 

در عوض با اغتنام فرصت از جانبداری . ندادند
فعال اداری، حقوقی، پليسی و نظامی دولت 

ف شوم و ضد کارگری کوشيدند تا به تمامی اھدا
ماه دستمزد کارگران  ٧. خود جامه عمل پوشند

را مصادره کردند و اموال کارخانه و سرمايه 
ھای ناشی از استثمار کارگران را به کشور 
چين منتقل کردند و در آنجا با شراکت سرمايه 
داران چينی دست به تأسيس يک کارخانه 

 سرمايه داران ھمه. بزرگ توليد الستيک زدند
اين کارھا را انجام دادند و دولت سرمايه داری 
با خريد فرصت برای آن ھا و دست به سر 
ساختن کامل توده ھای کارگر تمامی امکانات و 
شرايط الزم را برای اجرای اين برنامه ھا و 
. توطئه ھای کارگرکش در اختيارشان گذاشت

اينک سرمايه داران به ھمه آمال خود رسيده اند 
ده است که دولت سرمايه بخش ھای و وقت آن ش

بعدی سناريوی دست به سر ساختن کارگران را 
سازمان تأمين اجتماعی به عنوان يک . پياده کند

و زير علم و کتل بسيار  نھاد دولتی پا پيش نھاده
مزورانه و سراسر دروغ سلب مالکيت از 
صاحبان قبلی کارخانه مدعی آمادگی برای حل 

سازمان تأمين . مشکل کارگران شده است
اجتماعی به اندازه کافی معرف حضور ھمه 

اين سازمان صاحب . کارگران ايران ھست
شماری کارخانه بزرگ از جمله کارخانه لوله 
سازی خوزستان است، ھمان سرمايه دار 
بزرگی که ھزاران کارگر را به روز سياه 

جناياتی که اين نھاد دولتی صاحب . نشانده است
اعمال کرده است داستان  گرانسرمايه عليه کار

طوالنی خاص خود را دارد، جناياتی که 
بسياری از کارگران از جمله از ال به الی 
فريادھا و اعتراضات ماه ھای طوالنی 
ھمزنجيران خود در لوله سازی اھواز بارھا آن 
ھا را شنيده اند و نيازی به بازگويی آن ھا 

 اکنون با دولتی شدن الستيک البرز. نيست
ظاھر قضيه اين است که گويا کارگران اين 

اين يک توھم خطرناک . کارخانه پيروز شده اند
مدعی جانبداری از  است که محافل رفرميستی

کارگران آن را خوراک کاسبکاری خويش کرده 
اين که کارگران دو ماه دستمزد معوقه خود . اند

را دريافت دارند، اين که شمار ماه ھای بدون 
ماه کاھش دھند، اين که  ۵ماه به  ٧ حقوق را از

اين وعده ھا به سرنوشت وعده ھای قبلی دچار 

ً يک دستاورد  ھر چند دستاورد  -نشود طبعا
اما . مبارزات يک ساله است -بسيار کوچک 

کارگران بايد بدانند که مشکل آنان با تغيير 
مالکيت کارخانه و دولتی شدن آن به ھيچ وجه 

تأمين اجتماعی اگر سازمان . حل نخواھد شد
قرار بود نقشی بھتر از مالکان قبلی کارخانه 
داشته باشد بالھای تا کنونی را به سر کارگران 
لوله سازی اھواز و کارگران جاھای ديگر نمی 

توصيه ما به کارگران اين است که گول . آورد
يا خصوصی بودن مالکيت کارخانه را  دولتی
در شغال به قول معروف سگ زرد برا. نخورند
فردا به جای مالک خصوصی قبلی ھمين . است

سازمان دولتی تامين اجتماعی کارگران را به 
تنھا راه . برھوت بيکاری پرتاب خواھد کرد

جلوگيری از بيکاری در شرايط کنونی تصرف 
کارخانه و اداره آن توسط شورای کارگری 

برای متحقق کردن اين امر قبل . کارخانه است
ان بايد اين سؤال را از خود از ھرچيز کارگر

بکنند که چرا کسانی که کل کارخانه و کل 
سرمايه ھای موجود کارخانه حاصل کار و 
استثمار آن ھا است خودشان نمی توانند کارخانه 
را به دست گيرند و اداره آن توسط شورای 
خويش را بر ھر چه سرمايه دار و دولت 

ار آيا اين ک سرمايه داری است تحميل کنند؟
از کدام » ال يمکن«غيرممکن است؟ اين آيه 

آسمان نازل شده است؟ شکی نيست که سرمايه 
داران و دولت ھای سرمايه داری چنين می 
پندارند و اين پندار را از ھمه راه ھای ممکن، 
از طريق تسلط افکار و باورھا و فرھنگ و 



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

 
٦ 

  ١٣٨٧آذر  ٨جمعه     ٣١سال اول ـ شمارٔه 

اعتقاداتشان، از طريق قھر و سرکوب پليسی، 
ست ھا و گروه ھای از طريق سنديکالي

رفرميست کارگرنما و از ھمه راه ھای ديگر به 
بنابراين، اين آيه از آسمان . ما القا می کنند

آيه . سرمايه و سرمايه داران نازل شده است

دشمنان ما برای تحکيم بندھای اسارت ما و 
اين آيه . جاودانه ساختن نظام بردگی مزدی است

سينه ديوار  را بايد با قدرت پيکار طبقاتی به
کارگران می توانند کارخانه را تصرف و . کوبيد

برای اين کار دنيايی تدارک الزم . اداره کنند
  . اما اين کار ممکن است. است

  ٨٧آذر  ۴

  

 حرف های يک کارگر کارخانه سبالن پارچه
ماه  ۴من از اول ارديبھشت سال گذشته، ... «

ر پيش از افتتاح کارخانه در اين جا شروع به کا
کارگر در اين جا کار می  ١٠٠٠نزديک . کردم

آنان را کارگران زن % ٧٠کنند که حدود 
دستمزد ما قرار بوده است بر . تشکيل می دھند

ھزار تومان تعيين شود ولی  ١٧٧اساس ماھی 
. اين رقم را ھيچ گاه به ما پرداخت نکرده اند

حقوق ما از ھمان شروع کار با تأخيرھای 
اما زمان . ماه داده می شد ٣ماه و  ٢طوالنی 

ماه  ۵تأخير اينک طوالنی تر شده و ھم اکنون 

ما عليه . است که ھيچ ريالی دستمزد نگرفته ايم
عده ای به . وضعيت دست به اعتراض زديماين 

نامه ای برای . دفتر امام جمعه رجوع کردند
با پالکارد اعتراض در نماز . استاندار فرستاديم

اوايل تابستان . رديمجمعه اردبيل اجتماع ک
گذشته تصميم گرفتيم که تمامی فاصله طوالنی 
ميان کارخانه تا مقر استانداری را راه پيمايی 

 اما. کنيم و در آن جا دست به تحصن بزنيم
نيروی انتظامی خيلی سريع از راه رسيد و 

نھادھای دولتی و . اجتماع ما را پراکنده کرد

يد می دھند و عوامل آن ھا فقط به ما وعده و وع
کارخانه اينک در . ھيچ کاری برای ما نمی کنند

 ١٠٠٠معرض ورشکستگی کامل است و ما 
کارگر کنونی به احتمال زياد به طور کامل 

   ».بيکار و گرسنه تر از امروز خواھيم شد

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

  ٨٧آذر  ۴

  

 و حذف حداقل دستمزد» حول اقتصادیطرح ت«
» طرح تحول اقتصادی« از جمله بندھای مھم 

دولت احمدی نژاد يکی ھم حذف مقوله حداقل 
معنای اين بند به . دستمزد کارگران است

صورت عريان اين است که ھيچ سرمايه داری 
ملزم نيست که برای کاھش ميزان بھای نيروی 

. بسنده کندکارگران به ھيچ سطح و مرزی  کار
در صورتی که اين بند حالت قانونی و اجرايی 
به خود گيرد سرمايه داران می توانند با تکيه بر 
آن و نيز قدرت قھر و سرکوب و ماشين عظيم 
پليسی و نظامی دولت سرمايه داری سطح 
دستمزد کارگران را تا ھر ميزان که می خواھند 

 البته طبقه. کاھش دھند و به صفر نزديک کنند

سرمايه دار ايران به صورت واقعی ھيچ نيازی 
سرمايه داران سال ھا است که . به اين بند ندارد

اين جنايت را در گسترده ترين ابعاد عليه توده 
ھای کارگر اعمال کرده و با حمايت ضمنی 
. دولت بر کارگران تحميل کرده اند و می کنند

بارھا از زبان کارگزاران تراز نخست قدرت 
کارگران حقوقی % ٧۵شنيده ايم که سرمايه 

صدھا . ھزار تومان می گيرند ١٠٠تا  ۵٠ميان 
ھزار کارگر زن و مرد حتی با داشتن 

ھزار تومان ھم نمی  ۴٠تحصيالت باال ماھی 
ميليون ھا کودک خردسال در ميان شعله . گيرند

ھای آتش کوره پزخانه ھا کار می کنند و ھر ماه 

. ت نمی کنندھزار تومان ھم درياف ٣٠حتی 
ميليون کارگر بيکار در جامعه ما ھيچ  ١٠حدود 

دستمزدی ندارند و در برھوت گرسنگی با 
آنچه احمدی . مرگ دست و پنجه نرم می کنند

نژاد رئيس جمھوری سرمايه و مصداق عدالت 
نظام سرمايه داری درواقع به سرمايه داران 
بشارت می دھد فقط پوشاندن لباس قانون بر اين 

  . است جنايت

   ٨٧آذر  ۴

 

 !توانند کارخانه را به تصرف خود درآورند کارگران پرريس می
کارگران شرکت پرريس ماه ھا است که برای دستيابی به مطالباتشان مبارزه 

دستمزدھای معوقه و تضمين اشتغال در صدر مطالبات آن ھا قرار . می کنند
اشکال اعتراض و  آنان برای دستيابی به اين دو خواست، بسياری از. دارد

روزھای زيادی در کارخانه و در مقابل نھادھای دولتی . مبارزه را آزموده اند
بارھا در سطح شھر سنندج راه پيمايی کرده . تحصن زده اند سرمايه دست به

ھمراه با کارگران ھمسرنوشت خويش در کارخانه ھای ديگر اجتماعات . اند
ن ھمه اين راه ھا را رفته اند اما کارگرا. اعتراضی متحد سازمان داده اند

ديوان ساالری و اداره بازی سرمايه . ھنوز دستشان به ھيچ کجا بند نشده است
در تمامی اين مدت کوشش کرده است تا مبارزه کارگران را به ناکجاآباد سوق 

ھر روز وعده ای و وعيدی به کارگران تحويل داده اند تا از اين طريق . دھد
. ن به ابتکارات راديکال ضد سرمايه داری را سد کنندروی آوری کارگرا

ھيئت حل « آخرين گمراھه ای که پيش روی کارگران پرريس قراردادند
نقش اين نھاد در روند گمراه سازی ھا اين بود که پس از . بود» اختالف

روزھا منتظر نگه داشتن کارگران سرانجام اين چنين وانمود کند که گويا به 
اما . ظاھر ماجرا چنين بوده است!! ليه کارفرما رأی داده استنفع آن ھا و ع

بخش ھای مختلف ديوان ساالری سرمايه بسيار خوب می دانند که ھر کدام در 
ھر شرايطی و با توجه به مختصات روز مبارزات کارگران چه نقشی را بايد 
ايفا کنند و از آن مھم تر چگونه نقش ھای ھمديگر را در جھت دفاع از 

ھيئت حل اختالف بسيار خوب آگاه بود . مايه و عليه کارگران تکميل کنندسر
که صالح کار سرمايه با توجه روند روز مبارزات توده ھای کارگر تا جايی 
که به نقش وی بر می گردد اين خواھد بود که ژست جانبداری از حقوق 

روز  ھيئت حل اختالف مثل! کارگران بگيرد و حکم به ناحقی کارفرما بدھد
روشن می دانست و از درون شيرازه منسجم ديوان ساالری ھار سرمايه 

با . بسيار شفاف می ديد که نھاد مکمل وی چگونه کار را دنبال خواھد کرد
صدور حکم اين ھيئت، کارفرما با وقوف کامل به روند کار و نقش سيستم 

ره محکمه ديوان ساالری نظام بردگی مزدی و با يقين کامل به اين که باالخ
حقوقی سرمايه حق را به او خواھد داد مدعی ناحقی حکم ھيئت حل اختالف 

ديوان اخير ضمن قدرشناسی از . شد و به ديوان عدالت اداری شکايت کرد
ھيئت حل اختالف که توانسته است ماه ھا مبارزه کارگران را به بيراھه کشاند 

ی بازدارد و با و از چرخش به سوی راھکارھای راديکال ضدسرمايه دار
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درک دقيق اين که اين ھيئت بايستی برای تکميل عوام فريبی خود چنان حکم 
تصنعی را صادر می کرد اجرای قسمت بعدی سناريو را به کف با کفايت 
خود گرفت و بسيار سريع اعالم کرد که حکم ھيئت حل اختالف فاقد اعتبار 

اما منظور . خ داده استسير حوادثی که گفتيم به طور واقعی ر. قانونی است
ما اصالً اين نيست که رؤسای اين نھادھا و ديوان ھا دور از چشم کارگران 
باھم نشسته اند و درمورد سير تا پياز ماجرا و چگونگی برخورد با کارگران 

اندکی آگاھی طبقاتی الزم است تا کارگر دريابد که !! به توافق رسيده اند
ً چنين نشست و برخاست و ت سرمايه و مصالح و . وافقی الزم نيستاساسا

ملزومات ارزش افزايی سرمايه، نظم و حقوق و قانون و قرار و ھمه چيز 
جامعه سرمايه داری، بخش ھای مختلف ساختار عام ديوان ساالری سرمايه 

از اين  که ھر کدام مھم اين نيست. را اين چنين ارگانيک به ھم ربط می دھد
مسئله مھم اين است . چه می گويند و چه می کنندنھادھا به صورت جداگانه 

ً چيزی است که سرمايه  که حاصل کل فرايند ايفای نقش و رسالت آن ھا حتما
می خواھد، ھمان چيزی که صد درصد برضد  و سرمايه دار و دولت او

دل بستن به قانون و حقوق و سيستم قضايی و ھيئت حل اختالف . کارگر است
و نظم سرمايه آويختن خويش به طناب دار نظام بردگی و اداره کار و دولت 

  . مزدی برای خفه کردن خود و جنبش و مبارزه خويش است

با آن ھا  قدرتبرای تحميل مطالبات خود بر سرمايه داران فقط بايد با 
ھمان قدرتی که به حد وفور در طبقه ما ھست اما زير فشار . برخورد کرد

بی  ری، پراکندگی، بی افقی، ناآگاھی وسرکوب بی امان دولت سرمايه دا
زير فشار راه حل ھای سخت جان  سازمانی و عدم اعتماد به نفس و باالخره

رفرميستی و توصيه ھای مخرب رفرميست ھای راست و چپ قادر به ابراز 
. شمار زيادی کارگر را اخراج کرده است سرمايه دار پرريس. وجود نيست

ن کار را در شاھو، نساجی کردستان، غرب سرمايه داران ديگر عين ھمي
سرمايه داران در . بافت و ده ھا کارخانه ديگر در ھمين منطقه انجام داده اند
. بيرون می ريزند يک چشم به ھم زدن صدتا صدتا کارگر را از کارخانه ھا

آيا وقت آن نرسيده است که کارگران نيز کارفرمايان را از کارخانه ھا بيرون 
بارھا  کارخانه را به تصرف خود درآورند و خود آن را اداره کنند؟ اندازند و

اما . گفته ايم و بازھم می گوييم که اين کار دشوار و بسيارھم دشوار است
بسياری می گويند محال نيست اما بايد وقت آن فرا . اصالً غيرممکن نيست
ين کار برخی ديگر می گويند کارگران نمی توانند ا!! رسد و حاال زود است

پاسخ ما به اين اظھارات اين است که اوال !! اين، کار احزاب است. را بکنند
جز اتحاد و تشکل و اعتماد به نفس و بدين سان اعمال قدرت طبقاتی کارگران 

برای اين کار حتی بسياردير ھم شده . ھمه شرايط برای اين کار آماده است
ود به آينده ای دور و است و با حواله کردن اقدامات ضدسرمايه داری خ

موھوم فقط و فقط راه تعرض ھرچه بيشتر سرمايه به ھست و نيست خود را 
توضيح بيشتر اين نکته مجال بيشتری را می طلبد و ما در . ھموارکرده ايم

ثانيا احزاب قرار است چه کار کنند که ما . آينده حتما اين کار را خواھيم کرد
بکنيم؟ آيا تا به حال نشده است و نشنيده ايم کارگران متحد ومتشکل نمی توانيم 

که خود کارگران بدون اين که به ھيچ حزبی نياز داشته باشند کارفرمايان را 

گروگان گرفته و کارخانه را به تصرف خود درآورده اند؟ بارھا و بارھا چنين 
مگر کارگران اخراجی چينی ھمگام در شھرکرد نبودند که . اتفاقی افتاده است

ر کارخانه را به تصرف خود درآوردند و از فروش چينی ھای انبار توسط انبا
سرمايه دار صاحب کارخانه جلوگيری کردند؟ مگر کارگران چينی اشکان در 
قزوين نبودند که ھمين چندی پيش وسايل توليد کارخانه را به تصرف خود 

م و آيه درآوردند و سرمايه دار را به دست و پا انداختند به طوری که با قس
دست به دامن کارگران شد و حاضرشد حقوق معوقه کارگران را ھرچه 
زودتر بپردازد؟ آيا در اين موارد حزبی به کارگران کمک کرد که اين کار را 

کارگران متحد و متشکل عليه . اين ھا که کارھای بسيارجزئی ھستند! بکنند؟
شين دولتی سرمايه داری حتی برای کسب قدرت سياسی و درھم کوفتن ما

مگر دست خودشان چالق . سرمايه نيز به ھيچ به اصطالح حزبی نياز ندارند
است که برای کسب قدرت به اين يا آن فرقه و دار ودسته مفلوک و زھوار 
 دررفته که حتی خودش را ھم نمی تواند جمع و جور کند متوسل شوند؟

ق لغو کارمزدی کارگران متحد ومتشکل عليه سرمايه داری و برخوردار از اف
خود حزب طبقه کارگر در عالی ترين شکل آن ھستند و برای ھيچ کارشان 

حرف ھايی که اعمال قدرت . ھيچ نيازی به ھيچ فرقه و دار و دسته ای ندارند
مشروط می کنند جز » حزب«طبقاتی کارگران را به چوب زيربغل 

ارگران است درصورتی که ناشی از ناآگاھی و توھم و عدم اعتماد به نفس ک
حرف عده ای شياد و شارالتان و دغلکار است که برای رسيدن به قدرت و 

اين ھا حرف جريانات . ثروت از طريق مبارزات کارگران کيسه دوخته اند
معلوم الحالی است که بيش از يک قرن است جنبش ضدسرمايه داری 

ايانه حلق کارگران را به دار ناسيوناليسم، سنديکاليسم و فرقه بازی چپ نم
آويز کرده اند تا شايد بر گرده کارگران سوار شوند و به قدرت و مقامات 

دوران اين حرف ھا به سر رسيده . حزبی و آالف و الوف ناشی از آن برسند
کارگران پرريس و شاھو و نساجی کردستان و غرب بافت و کارخانه . است

داری خود را ھای ديگر می توانند دست در دست ھم شوراھای ضدسرمايه 
به جای . از کارگران ھمه مناطق ديگر ايران و دنيا استمداد کنند. برپا دارند

اين که کارفرمايان آن ھا را اخراج کنند، آن ھا سرمايه داران را از کارخانه 
و  در اين باره. ھا بيرون اندازند و کارخانه را به تصرف خود درآورند

که چگونه می توان بر اين دشواری ھا درمورد دشواری ھای اين اقدام و اين 
  . غلبه کرد بارھا نوشته ايم و بازھم خواھيم نوشت

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه ھای درمعرض تعطيل را به 

  !تصرف خود درآوريم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ٨٧آذر  ۴

  

 ان، مبارزه طبقاتیمبارزه دانش آموزان آلم
يعنی  Kampf(به معنای مبارزه طبقاتی است  Klassenkampf کلمه آلمانی 

عالوه بر طبقه معنای کالس  Klassاما ). يعنی طبقاتی Klassen مبارزه و
دانش آموزان آلمانی در اعتراض به دولت برای  .درس را نيز می دھد

مادين اين کلمه را انتخاب وضعيت نامساعد آموزشی آگاھانه در اقدامی ن
کردند تا مبارزه خود را به مبارزه طبقاتی پيوند دھند و نشان دھند که سراپای 
جامعه سرمايه داری طبقاتی است و ھر مبارزه ای که صورت گيرد بخشی از 
مبارزه طبقاتی است، مبارزه اکثريت جامعه با اقليتی که ھمراه با مالکيت 

و قدرت طبقاتی سرمايه داری را برجامعه حاکم ابزار توليد مناسبات سلطه 
يعنی از طريق  کرده است، اقليتی که فرھنگ طبقه خود را فرھنگ حاکم کرده

در اختيار گرفتن وسايل توليد مادی، وسائل توليد ذھنی را نيز در کنترل خود 
يکی از ابزارھای فرھنگی که طبقه حاکم از آن برای ابقا و تداوم . گرفته است

يا، بھتر بگوئيم، سوء استفاده می کند آموزش و به ويژه  خود استفاده سلطه
به ھمين سبب است که دانش آموزان به درستی جنبش . آموزش رسمی است

  .خود را مبارزه طبقاتی ناميده اند

ھزار دانش آموز به صورت شبکه ای گسترده و منطم و با برنامه ١٠٠ 
شھر  ٤٤نوامبر در  ١٢وز حرکت اعتراضی خود را ھمزمان در صبح ر

ايجاد " کميته اقدام دانش آموزان" آن ھا کميته ای به نام . آلمان آغاز کردند
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را در تمام نقاط کشور از طريق اينترنت  کردند که حرکت دانش آموزی
ھماھنگ و اھداف و خواسته ھا را با توجه به نياز دانش آموزان برای اطالع 

دو سال گذشته دانش آموزان در شھرھای  در طی. به جامعه تنظيم می کرد
. مختلف به ويژه برلين در غير ساعات آموزشی اعتراضاتی را ترتيب دادند

اما صدای منفرد آنان به جايی نرسيد و نتوانست ھمبستگی ديگر گروه ھای 
   .اجتماعی را جلب کند و يا حتی توسط رسانه ھا پوشش يابد

ھزار و در  ٨و برلين و اشتوتگارت ھزار ، در ھانوفر  ١٠در برانشوايک 
شھرھای ديگر نيز ھزارھا دانش آموز پسر و دختر کالس ھای درس را برای 

با نظام آموزشی در . شرکت در مبارزه برای حق و حقوق خود تعطيل کردند
آلمان قطبی شدن و طبقاتی شدن جامعه عينيت می يابد و کودکان با فرھنگی 

اکثريتی به آن جھت رانده می شوند که . شوندطبقاتی برای آينده تربيت می 
 ٤دبستان يا دوره ابتدايی . نيروی الزم را برای کارمزدی ساده فراھم سازند

ھدايت که نه  سال طول می کشد و سپس دانش آموزان به چھار جھت ھدايت ،
اين مرحله به ويژه برای دانش آموزانی که پيش زمينه . بلکه فرستاده می شوند

تعين  - ھرچند که شناسنامه آلمانی دارند - به قولی خارجی بودن دارند مھاجر يا
اکثريت اين کودکان به ھاپت شوله يا رئال شوله فرستاده می . کننده است

بعد از آن . درس بخوانند١٠در ھاپت شوله کودکان می توانند تا کالس . شوند
ن جھت اگر شانس بياورند می توانند يک دوره کارآموزی برای آماده شد

سال است و تازه در اين دوره  ٣تا  ٢ورود به بازار کار پيدا کنند که اين دوره 
نيز کودکان بنا به جنسيت برای بازار کاری که برمبنای جنسيت تقسيم شده 

مثال دختران به مشاغل خاص خدماتی چون . است ھدايت می شوند
  . آرايشگری، پرستاری، دفترداری و غيره فرستاده می شوند 

. سال طول می کشد و از نظر کيفی از ھاپت شوله باالتر است ٦ رئال شوله
 کودکانی که اين دوره را به پايان می رسانند می توانند در مدرسه حرفه ای

اين دو . مثال نجاری، کفاشی يا شغل ديگری آماده شوند برای شغل و حرفه ای
شگاه شوند بايد دوره گروه ديپلم دريافت نمی کنند و اگر بخواھند وارد دان

سپس در يک مدرسه عالی . ديگری را بگذرانند و يک ديپلم حرفه ای بگيرند
معموال تعداد بسيار کمی از . که عنوان فاخ ھوخ شوله را دارد تحصيل کنند

اين دو گروه دانش آموز به خاطر پايين بودن کيفيت آموزشی فرصت و امکان 
  . ارتقا پيدا می کنند

آن ھا با بلندگو در . اين نظام نابرابری آفرين اعتراض کردند دانش آموزان به
داخل شھرھا به راه پيمايی پرداختند و خواسته ھای خود را به صدای بلند به 

گوش مردم رساندند و چون ھمبسته حرکت کردند، و چون تنھا نبودند، 
. خواسته ھای خود را حتی به رسانه ھای جمعی برای بازگويی تحميل کردند

ر تظاھرات عالوه بر دانش آموزان، خانواده ھای شان، بازنشستگان و د
حتی برای جمع کنندگان باطری . دانشجويان نيز برای ھمبستگی شرکت کردند

خالی که معموال کارتن خوابان خيابان ھا ھستند نيز باطری ھای خالی فرصت 
ساختمانی در برلين آن ھا . ھمراھی با اعتراض کنندگان را فراھم آورده بود

را در دانشگاه ھامبولت که در آن يک جلسه رسمی راجع به آموزش در آلمان 
ما فرياد "  آن ھا می گفتند. برگزار بود اشغال کردند و ساعتی در آن ماندند

  ."می زنيم چون از ما آموزش را دزديده اند

  :بخشی از خواسته ھای دانش آموزان 

  .نفر ٢٠حداکثر تعداد دانش آموزان ھرکالس  - 
  .ھزار معلم جديد برای سراسر آلمان ١٠٠استخدام  - 
  .آموزش مجانی - 
  .وسايل آموزشی مجانی - 
. رشته ھای تحصيلی بيشتر تغيير نظام آموزشی و برقراری يک نظام با - 

  .بعضی می گفتند تغيير نظام آموزشی به صورت يک مدرسه برای ھمه
نام نھادند که نام  G8ا به طنز کالسه دبيرستان که آن ھا آن ر ٨حذف سيستم  - 

به  Gymnasiumرا از کلمه  Gکشور صنعتی است و  ٨اختصاری نشست 
  . معنای دبيرستان گرفته اند

  .ايجاد کالج ھای بيشتر - 
 ٥٠٠و در ھمبستگی با دانشجويان و برای آينده خود خواھان لغو پرداخت 

  .يورو ھزينه ثبت نام ھر ترم دانشگاھی شدند

تحاديه معلمان از دانش آموزان حمايت کردند و با آن ھا ھمراه معلمان و ا
کميته اقدام دانش آموزی اعالم کرد که اگر به خواسته ھايش توجه نشود . شدند

  . اعتراضات و اعتصاب را در ماه ھای بعد ادامه خواھد داد

در تظاھرات برلين پليس دائما از دانش آموزان فيلمبرداری می کرد و در 
 ١٠٠يز به بھانه اشغال ساختمان به جمع دانش آموزان يورش برد و نھايت ن

  . نفر را دستگير کرد

  ٢٠٠٨نوامبر 

 

 نساجی سبالن و ادعای رئيس جمهوری سرمايه
خبرگزاری ايلنا عبارتی را از محمود احمدی 
نژاد در ھنگام افتتاح کارخانه نساجی سبالن نقل 

جا  کرده است که ما ھم به مناسبت آن را در اين
نژاد در آن روز گفته احمدی . تکرار می کنيم

  : است

طرحی که امروز افتتاح شد در منطقه ما "
توانيم و اين   بينيد که می  نظير است و می   بی

بايد در ... ھا صادق است  مسئله در ھمه زمينه
ساليان آينده کاری کنيم که مارک خارجی 

 ھای  پوشاک در ايران از سکه بيفتد و در عرصه
... جھانی، پوشاک ايرانی حرف اول را بزند

تواند ھم به لحاظ کشاورزی، ھم   اردبيل می
فرھنگی و ھم صنعتی بر بام ايران بنشيند و در 
اين زمينه مديران و مردم، ھمه بايد با يکديگر 

من معتقدم که ھنوز ... ھمکاری و ھمراھی کنند

ھايی ظرفيت   تا سه برابر اين کار و چنين طرح
م و بايد حرکت رو به جلو خود را با تمام داري

  ."وجود انجام دھيم

 ۵۵٠٠نساجی سبالن ھنگام افتتاح قرار بود 
کارگر را استخدام کند و به طور مستمر شمار 

ماه از آن تاريخ  ١۴. بيشتری را به کارگيرد
کارگر دارد و اين  ٩۵٠کارخانه . گذشته است

تمزد ماه تمام است که ھيچ ريالی دس ٧کارگران 
ماه کارگران  ٧در ھمه اين . دريافت نکرده اند

ھيچ کس و ھيچ . در حال اعتراض بوده اند
نھادی ھيچ وقعی به اين اعتراضات نگذاشته 

کارگر شاغل کنونی ھيچ نوع  ٩۵٠. است
از اين . تضمينی برای اشتغال فردای خود ندارند

مھم تر، با فرض اشتغال نيز بايد حتماً بدون ھيچ 
واقعيت اين . يا در واقع بيگاری کنند مزدی کار

است که توده ھای کارگر ما نه امروز و نه در 
ھيچ دوره ديگری ھيچ سر سوزنی اعتماد به دم 
و دستگاه ھای حکومتی روز سرمايه نداشته اند 
زيرا جز سرکوب و اعمال قھر و گرسنگی و 

با اين . فقر ھيچ چيز ديگری از آن ھا نديده اند
ران متوھمی وجود دارند يا اگر ھمه، اگر کارگ

مزدورانی بازھم خيال می کنند که بايد با 
ھزاران حالت و حيلت و ترفند کارگران را به 
حرف ھا و وعده و وعيدھای دولتمردان سرمايه 
سرگرم سازند کافی است ميان ادعای رئيس 
جمھوری سرمايه و وضعيت کنونی کارگران 

   .داين کارخانه مقايسه ای به عمل آورن

  ٨٧آذر  ٣
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 بحران و ادامه بيکارسازی ها در سوئد
موج بحران گام به گام نيرومندتر می شود و 
شمار کارگران قربانی امواج بيکارسازی ھا با 

رقم . سرعتی شگرف روبه فزونی می رود
کارگران بيکار شده سوئدی تا پايان ھفته پيش 

نفر را پشت سر نھاد و ھمزمان  ٣۴٠٠٠مرز 
برآوردھای حاکمان سرمايه نيز دستخوش 

آنان که در آغاز در باالترين . تغييرات جدی شد
ميزان از چند ھزار و سپس چند ده ھزار بيکار 
سخن می گفتند اينک بسيار صريح از چند 

دولت سرمايه . صدھزار بيکار حرف می زنند
ً اعالم کرده است که نرخ بيکاری ھر چه  رسما

اين . بيشتر خواھد شد %١٠سريع تر از سقف 
که اوضاع بعدی در کدامين مدار سير خواھد 

اما يک چيز بسيار . کرد ھيچ معلوم نيست
چند صد ھزار کارگر در جامعه . روشن است

سوئد يا تا امروز بيکار شده اند و يا در آينده 
نزديک امکان اشتغال خود را از دست خواھند 

کارگر از  ١٠۴٠در ھفته ای که گذشت . داد
يک کارخانه عظيم ديگر اين کشور به نام 

به جرگه بيکاران )  Sandvik( ساندويک 
کارگر  Sandvik  (۵١٠٠٠(  تراست. پيوستند

از اين تعداد . را در سطح جھان استثمار می کند
در سوئد مورد استثمار قرار می  ١٠ ٠٠٠

نفر آن ھا در  ۶٠٠٠گيرند و از جمعيت اخير 
شھرھای مجاور  شھری به نام ساندويکن يا

صاحبان اين تراست با صدور . اقامت دارند
اطالعيه ای اعالم کرده اند که در طول سال 
جاری به طور مستمر شاھد از دست دادن بازار 
بوده اند و برای مقابله با اين وضعيت به راه حل 

مطابق معمول . ھای متفاوتی انديشه کرده اند
کارگر در صدر ھمه راه  ١٠۴٠بيکارسازی 

حل ھا قرار گرفته است اما تمامی راه حل ھای 
ديگر نيز به گونه ای اجتناب ناپدير بر سر 
معيشت و دار و ندار توده ھای کارگر خراب 

اخراج کارگران از بخش موسوم به . خواھد شد
ماتريال تکنولوژی آغاز شده است، اما رعب و 
ھراس بيکاری کارگران ھمه بخش ھای ديگر 

اتحاديه کارگری بر . است را نيز در برگرفته
اساس سنت ديرپای سنديکاليسم و مطابق وظيفه 
نھادی و ذاتی خود نظاره گر، حامی و چشم و 
گوش فعال و ھمه جا ھشيار صاحبان سرمايه 

اتحاديه اين روزھا مھر سکوت بر لب . است
زده است، زيرا کارگران مات و مبھوت از سر 

ديه ھنگامی اتحا. دادن فرياد اعتراض وامانده اند
سکوت خود را می شکند که کارگران لب به 

آنگاه است که سر از پا . اعتراض بگشايند
نشناخته برای خفه ساختن اين اعتراض دست به 

   .کار خواھد شد

   ٢٠٠٨نوامبر 

  

 گوشه کوچکی از دردهای رانندگان مسافرکش
ھر . می کنممن يک راننده ھستم و در منطقه ای از نازی آباد مسافرکشی ... «

کار ما بسيار دشوار است و تراکم دردآور . ساعت کار می کنم ١١روز 
درآمد ماھانه من در . ترافيک اين دشواری را بيش از اندازه تشديد می کند

اما اين چيزی نيست که به طور واقعی . ھزار تومان است ۵۵٠بھترين حالت 
ھزار  ١۵٠د حدو. نصيب من شود و صرف معاش و مخارج زندگی ام گردد

تومان آن يکراست خرج استھالک خودرو و خساراتی می شود که مجبورم 
من بيمه نيستم و دولت برای بيمه ما حاضر به انجام ھيچ کاری . پرداخت کنم

بھای نيازھای اوليه زندگی به صورت ھولناکی باالست و اين امر آنچه . نيست
م مثل خوره می بلعد و ساعت کار روزانه به دست می آور ١١را که در قبال 
يک ھفته پيش برای خريد الستيک ھای مورد نياز به . کاھش می دھد

قيمت ھا به صورت جھشی باال رفته بود و بايد خيلی . فروشگاه الستيک رفتم
دولت ھيچ نوع امکاناتی در ھيچ . بيشتر از دفعه پيش پرداخت می کردم

از عھده . من بچه دارم. سطحی برای من و ساير کارگران در نظر نمی گيرد
ھزينه دوا و درمان و خورد و خوراک و قلم و کاغذ و شھريه تحصيلی بچه 

اجاره . ھر ماه بايد کلی اقساط بدھکاری را پرداخت کنم. ھا اصالً بر نمی آيم
بھای خانه نيز آخر ھر ماه مثل کابوس جسم و جانم را می آزارد، زيرا قادر 

مشکل بزرگی است که بر ھمه مشکالت ديگر  تھيه بنزين. به تأمين آن نيستم
ليتر بنزين مصرف می کنم، اما سھميه  ١٧ھر روز حدود . اضافه می شود

بقيه را بايد در پمپ بنزين ھا به . من فقط بخشی از اين مقدار را تأمين می کند
پرداخت اين ھزينه سنگين برای بنزين عمالً . تومان بخرم ۴٠٠قيمت ھر ليتر 
عالوه بر اين، بايد چند ساعت ھم . ه مرا سخت کاھش می دھددستمزد روزان

اين نيز کاھش ديگری . به خاطر انتظار در صف گاز و بنزين از دست بدھم
مجبورم ھمه اين ھا را تحمل کنم، زيرا ھيچ راه . در عايدات روزانه من است
ھم بايد ھزينه نان بخور و نمير بچه ھايم را فرا. ديگری در پيش رو نمی بينم

دولت حتی . کنم و برای اين کار چاره ای جز تحمل تمامی اين دردھا ندارم
ريالی از اين ھمه ثروت را که حاصل کار و استثمار امثال من است صرف 

چاله ھای فراوان و آسفالت ھای . تعمير خيابان ھا و جاده ھا ھم نمی کند
می برد و ھيچ خراب شده خيابان ھا ھزينه استھالک خودروھا را بسيار باال 

دولت ھر چه اراده می . نھاد دولتی حاضر به فکر کردن در اين زمينه نيست
کند انجام می دھد و ھر آنچه می کند به زيان ما و بر خالف مصالح زندگی 

بدبختی ھای خود را جار . فرياد سر داده ايم. بارھا اعتراض کرده ايم. ماست
ولتی و کل دولت بدھکار شنيدن اما گوش ھيچ دولتمرد و سازمان د. زده ايم

  ».حرف ھيچ کارگری نيست

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

 ٨٧آذر  ١

 

 زندگی کارگران کوره های آجرپزی
تھران به  یخروج(جاده خاوران یلومتريک ۵در تھران  یجنوب غرب در

د که به سمت اشرف آباد شو یم دهيد یفرع کيدر سمت راست ) سمت مشھد
است که تا چشم کار  یعيمحوطه وس اشرف آباد یروستا هيدر حاش. رود یم
و ی رانيا کارگران کوره پزخانه ھا نيدر ا. شود یم دهيکوره پزخانه د کند یم

خشت را به  هيخانواده کار تھھر پدر . مشغول به کار ھستندستانی افغاناکثرا 
 یتومان از کارفرما م ١٢٠٠٠خشت  ١٠٠٠ھر  متيصورت کنترات به ق

پدربزرگ و  یکودکان وحتگرفته تا  مادراز  خانواده یتمام اعضا. رديگ
 ٩صبح تا  ۵در کنار پدر از ساعت  زير فشار گرسنگی مجبورند مادربزرگ

به زبان صريح تر، اين کارگران و کودکان خردسال و پيران . کنندکار شب 
 !! کننددر روز کار می  ساعت ١۶سالخورده 

 سال دارند با صورت ٧ھا  آن نيتر که کوچک )دختران و پسران( کودکان
با  آن ھا. کنند یبه دست ماسه و آب حمل م یآفتاب گار ريسوخته در ز یھا
رنگ و فرورفته  یب یھا شکل و چشم یقاشق یھا ناخن و الغر، فينح یبدن
ك خود حمل كوچ تانآجر را بر پشت يا روی دس ١٠-١۵ هياز سوء تغذ یناش
ھا را بر  تر آن کوچکن کودکا یدار نگه یکه برا دختران كوچكیکنند،  یم

که ھم کار منزل  یزنان در کنار زنندمی خشت و ھمزمان  اند پشت خود بسته
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  ١٣٨٧آذر  ٨جمعه     ٣١سال اول ـ شمارٔه 

را تحمل می  خانهکار کوره پزفرساينده و شاق  کار دھند و ھم یرا انجام م
کشند و تباه می شوند تا لقمه ھمه اين ھا در اينجا می سوزند و زجر می . کنند

 استثمار فشارکه  یدختران و زنان نانی برای امرار معاش دست و پا کنند،
 . سرمايه را در ابعاد بسيار فاجعه آميز به دوش می کشند

دستمزد نازل و کنند به علت  یکه در کوره پز خانه کار م کارگرانی تمام
در  محقر خانه کي ايان اتاق در تھر کي ینتوانسته اند حتناچيز خويش 

کارفرما  یکه برا یکار یدر ازا ،نيبنابرا. اطراف اجاره کنند یروستاھا
 یکونت استفاده مبرای سکنار کوره پزخانه ھا ی ھا از اتاقک دھند یانجام م
 اجاره بھای اين آلونک ھا را با محاسبه ھر ماهل آنان اول ھر سا .کنند

 . تومان پرداخت می کنند ١۵٠٠٠٠

متر و  ۵٠ یبيداالن، به طول تقر کيبه صورت  کارگرانسکونت  لمح
 کي اتاق و در مقابل ھر اتاق ١۵ طرف داالن کيدر . متر است  ٢عرض 

است که در ھر  یمتر ١٢ھا  تمام اتاق.  است ساخته شده متری ٣آشپزخانه 
پنجره کوچک  کيتنھا . کنند یم گینفره زند ٨-٩خانواده معموال  کياتاق 

روشنی اتاق ھا وات  ۶٠المپ  کيو  متريسانت ۴٠در  متريسانت ۵٠ابعاد  رد
ھای  درز و شکاف یدارا و ھا نمدار اتاق واريسقف و د .را تأمين می کند

داده  منزلرا در خود  )سوسکمثل ( ی فراوانیاست که حشرات موذ زيادی
بيش  که وجود دارد زنانه یکيمردانه و  یکيداالن دو توالت  یدر انتھا .است

آب  یفاقد لوله کشتوالت ھا  .از حد آلوده و غيربھداشتی و بيماری زا ھستند
 . ھستند

در داالن ) لباس و ظروفو  دست و صورت(شستن  یآب برا ريدو ش تنھا
کارگران از شستشو به محوطه پشت محل سکونت  یآب آلوده ناش. وجود دارد

صورت لجنزار در  کامل بهبه طور  هيناح ، به گونه ای که اينشود یم جاری
ھمه . است ھا تبديل شده و پشه ھا موشو به مرکز مناسبی برای زندگی  آمده

ميکرب ھا و شيوع امراض گوناگون از ھمه لحاظ مھيا  انتقال چيز برای
آب . آب چاه است قرار می گيرداستفاده  مورد شستشو یکه برا یآب. است
آب کارگران بايد شود و  یم ھا حمل به محل کوره ھر روز با تانکر یدنيآشام

حمام  کيحمام زنانه و  کي. کنند یداريتومان خر ٢٠٠ یتريل متيرا به ق
 ساخته شده کارگرانتر از محل سکونت  نييدوش چند متر پا ٣مردانه با 

به طور نفر  ١٠تا  یگاھ نفر را دارند اما ٣ھريک ظرفيت استحمام  که است
 نيبنابرا .شود یبا نفت گرم م ھا حمام اين بآ. شوند یوارد حمام م ھمزمان

به  رو یادينفت به خصوص در زمستان با مشکالت ز هيتھ یمردم منطقه برا
از  کماهينداشتن نفت تا  ليدر زمستان گذشته به دل کهی به طور ،رو ھستند

  .رفتن به حمام محروم بودند

 کودکان  ليتحص تيوضع

سال زندگی  ١٨تا  ٧ودک و نوجوان بين ک ١۵٠اين که حدود با  منطقه نيا در
مدرسه ای وجود ندارد و دولت اقدام به تأسيس ھيچ  چيھ می کنند اما

 یاديز بسيار با مشکالت ليتحص یکودکان برا.. آموزشگاھی نکرده است
 نهکوره پزخا جاده خاکی ميانھر روز  ليتحص ماه ھایدر . رو ھستنده روب

 مين آن ھا برای پيمودن اين مسافت. طی می کنندبا پای پياده  تا اشرف آباد را
در گل فرو  پای آنان تا مچ زمستان یدر سرما. وقت صرف می کنند ساعت

 فاقد کارت »غيرقانونی«به جرم سکونت  افغان کارگر کودکان .رود یم
 .ندمحروم و رفتن به مدرسه ليتحصھر نوع  از حق ھستند و به ھمين دليل

تومان  ۵٠٠٠٠مبلغ نيز بايد  اقامت دارند کارت کهن کودکان افغا آن عده از
و  يیتومان در دوره راھنما ٧٠٠٠٠و  يیدر مدارس ابتدا ليبابت تحص

ميزان . بپردازند رستانيدر دب ليتحص برایتومان ١٠٠٠٠٠مبلغ باالخره 
ھمه کودکان عاشق آموزش و . اين شھريه ھر سال باالتر و باالتر می رود

سياری از آن ھا زير فشار فقر و نداری قادر به تحصيل مدرسه ھستند، اما ب
 .نيستند و يا در ھمان سنين دبستان مجبور به ترک مدرسه و درس می شوند 

 منطقه کوره پرخانه ھا  و درمان در بھداشت تيوضع

 ان حتیساکن. منطقه وجود ندارد نيدر ا یو درمان یگونه مرکز بھداشت چيھ
 یبه علت دورآنان . رند به اشرف آباد بروندمجبو امور ساده درمانی یبرا
ھمراه با شدت فقر حتی االمکان از رجوع به دکتر و درمانگاه خودداری  راه

نمی شوند و  ونيناسياکسبه ھمين داليل وکودکان زيادی از  تعداد. می کنند
در مادران  اطالعات سطح .ھای الزم پزشکی قرار نمی گيرندکنترل  مورد
. در حد صفر است ھای مارياز ب یريشگيخانواده و پ ميظتن بھداشت، مورد

را منتقل  یھار یمارياست که ب یواناتيو ح انمنطقه در شب مملو از سگ نيا
محيط کار کارگران و سر و کار مستمر ھمه آن ھا و افراد خانواده . کنند یم

 .با خاک زمينه بسيار مساعدی برای ابتالی آن ھا به بيماری کزاز است
امتناع ل بزرگسا به افراد تيواکسن کزاز و ھپات قينه تنھا از تزر گاه ھادرمان

به کارگران نمی  ی ھم در اين گذرآموزش نيتر کوچک یحت بلکه کنند یم
  .دھند

با پاره ای اصالحات ( » رانيدر ا یحقوق بشر و دمکراس نيفعال« : منبع
  )نگارشی

   ٨٧آذر  ١

 

 ميليون کارگر خودروسازی ها در آمريکا ٣خطر بيکاری 
رن عظيم بين المللی توليد خودرو در آمريکا زير فشار طغيان موج سه کنس

فورد، جنرال موتورز و کرايسلر . بحران در آستانه ورشکستگی قرار دارند
ھر سه شرکت . در ليست عظيم ترين تراست ھای خودروسازی جھان ھستند

اعالم کرده اند که در صورت خودداری دولت آمريکا از پرداخت ارقام 
درخواستی آنان به عنوان کمک، راھی جز سقوط در ورطه سھمگين 

جنرال موتورز در فوريه سال . ورشکستگی در پيش روی خود نمی بينند
جاری جمعيت کثيری کارگر را بيکار کرد و اينک ھر سه تراست ھشدار می 

ميليون کارگر خودروسازی در  ٣دھند که با سقوط احتمالی آن ھا بيش از 
کمپانی از  ٣چاره انديشی برای نجات اين . واھند شدمعرض اخراج واقع خ

ورطه بحران اين روزھا به محتوای مباحث داغ کنگره و سنا و ھر دو حزب 
بديھی است که تراست ھای غول . طبقه سرمايه دار آمريکا تبديل شده است

ميليارد دالری مورد مطالبه خويش و مورد حمايت  ٢۵پيکر مذکور کمک 
 ٣اما اين که . ر جديد سرمايه را دريافت خواھند کرداوباما رئيس جمھو

ميليون کارگر اين واحدھا در آمريکا و ساير نقاط دنيا حتی در صورت رھايی 
تراست از بحران به چه سرنوشتی دچار خواھند شد چندان روشن  ٣ھر 
فشار . جمعيت بسيار عظيمی بيکار خواھند شد. يک چيز بديھی است. نيست

يط کار کارگرانی که کار خويش را از دست ندھند نيز سخت بر زندگی و شرا
عالوه بر اين کارگران، ميليون ھا ھمزنجير ديگر آن ھا در . بيشتر خواھد شد

ساير صنايع و مراکز کار و توليد آمريکا و ساير نقاط دنيا به خيل وسيع يک 
فقر  بحران سرمايه داری دنيايی از. ميلياردی بيکاران کنونی خواھند پيوست

و بيکاری و فالکت و بی خانمانی را به دنيای کنونی ھمه اين ھا اضافه خواھد 
با گسترش موج وار جمعيت بيکاران سطح دستمردھا و معيشت کل . کرد

جھنم سرمايه داری . طبقه کارگر جھانی نيز توسط سرمايه سالخی خواھد شد
ميان شعله به صورت سراسری توده ھای عظيم تری از بردگان مزدی را در 

ھمه اين ھا در راه است و اتحاديه ھای . ھای خود خاکستر خواھد ساخت
اتحاديه کارگری بزرگ دنيا و گای  ١٣۵کارگری سراسر جھان و فدراسيون 
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رايدرھا و ھمه سران سرمايه دار اين نھادھای مزدور سرمايه و ھمه اين امام 
ون جنبش زاده ھای مورد رجوع و تقديس رفرميست ھای درون و بير

کارگری ايران برای تحميل تمامی اين شرارت ھا و فجايع بر طبقه کارگر بين 
المللی از ھيچ نوع ھمکاری با سرمايه جھانی و دولت ھای سرمايه داری 

در اين ميان يک سؤال بسيار حياتی و اساسی در پيش . دريغ نخواھند کرد
آن ھا چيست و چه  روی کل کارگران دنيا قرار دارد، و آن اين است که حرف

به نظر ما ھمه چيز با صدای بلند فرياد می زند که تنھا راه . می خواھند بکنند
اتحاد و ھمبستگی سراسری ضد سرمايه داری کارگران دنيا عبارت است از 

آنان حول يک منشور مطالبات پايه ای متضمن تحميل کل بار بحران جاری 
ھمه آحاد سکنه زمين از  بر شريان حيات سرمايه و متضمن برخورداری

   .ما به سھم خود برای تحقق اين ھدف پيکار می کنيم. يک زندگی مرفه

  ٢٠٠٨نوامبر 

  

 ها ران سرمايه و ضرورت تصرف کارخانهبح
سخن مکرر ما اين بود که بحران سرمايه جھانی به سرعت سرمايه داری 

از آن است اين سرعت بسی بيش . بحران زده ايران را نيز دربرخواھد گرفت
که عقل متفکران و دولتمردان سرمايه به طورکلی و دولت سرمايه داری 

درظرف فقط چند روز رخساره . ايران به طور خاص قادر به محاسبه آن باشد
ديگر تنھا فعاالن ضدسرمايه داری . سرمايه در ايران چروک خورده است

ان و دولتيان و اقتصاددان. نيستند که از بحران سرمايه داری سخن می گويند
. حاکمان سرمايه از ھر جناح و مسلک و دار و دسته ھمه به ھراس افتاده اند

ھمه از سقوط قيمت نفت و درواقع از کاھش عظيم حجم اضافه ارزش ھای 
ميليارد  ٢٠٠ذخيره ارزی دولت سرمايه از . افسانه ای نفتی سخن می گويند

کارخانه ھا به سرعت . تدالر در دو سال پيش اينک به صفر نزديک شده اس
 ٢٠٠چندتا چندتا تعطيل می شوند و درحالی که تا ھمين چندی پيش از تعطيل 

کارخانه سخن می رفت اکنون يکی از نمايندگان مجلس سرمايه شمار مراکز 
چند صد ھزار کارگر بيکار جديد به . تا اعالم کرده است ۵٠٠تعطيل شده را 

ضافه می شود و اين روند بی گمان در لشکر چندين ميليونی بيکاران قبلی ا
 اين ھا مسائلی ھستند که پشت سرھم. آينده شتاب بيشتری به خود خواھد گرفت

قبل از ھر چيز ببينيم که سرمايه داران و دولت آن ھا چه . دارد اتفاق می افتد
  .راه حلی برای مقابله با امواج ويرانگر بحران دارند

زرگانی يعنی بزرگ ترين تشکل اقتصادی محمد نھاونديان، رئيس اتاق با 
سرمايه داران بخش خصوصی ايران، به نمايندگی از تشکيالت متبوع خود 

تسليم احمدی نژاد  »طرح حمايتی توليد و کارآفرينی« طرحی را زير نام 
به احمدی نژاد ھشدار می دھد که به  او در بخش اول اين طرح. کرده است

توفان بحران بايد فکری به حال کشتی در حال جای ابراز خوشحالی از وقوع 
او سپس ادامه می دھد که وضعيت . غرق اقتصاد سرمايه داری ايران کرد

خطر تعطيل کارخانه ھا رو به . واحدھای توليدی رو به وخامت گذاشته است
افزايش است و تنھا چاره کار اين است که راه دولت ھای سرمايه داری غرب 

تاق بازرگانی در ھمين راستا انجام کارھايی را به دولت ا. را در پيش بگيريم
. احمدی نژاد پيشنھاد می کند و بر ضرورت اجرای فوری آن ھا تاکيد می کند

  : خطوط کلی اين پيشنھادات عبارت است از

سال به تعويق انداخته  ٢بدھی ھای معوقه سرمايه داران به دولت برای  .١
  . شود
ا و اعتباراتی که سرمايه داران در سال بخشش تمام جرائم ديرکرد وام ھ .٢

 . ھای گذشته دريافت کرده اند
دولت ھرچه سريع تر تعھداتش را درقبال بخش خصوصی انجام دھد و  .٣

 .کل بدھی خود به سرمايه داران اين بخش را پرداخت کند
صندوق « برای تقويت توان بانک ھا در حمايت از واحدھای توليدی يک  .۴

بانک ھا بتوانند نقدينگی مورد نياز مؤسسات صنعتی و ايجاد شود تا » تثبيت
  . توليدی را تأمين کنند

اگر بخواھيم حرف ھای نھاونديان و پيشنھادات اتاق بارزگانی کشور را با 
نگاه اقتصاد سياسی طبقه کارگر مورد توجه و بررسی قراردھيم معنای ھمه 

از جمله ايران در  آن ھا اين است که اقتصاد سرمايه داری در سراسر جھان و
در . ريشه بحران در ذات سرمايه نھفته است. منجالب بحران فرورفته است

کل دنيا . اين شيوه توليد فقط سرمايه و سرمايه و بازھم سرمايه توليد می شود
ميلياردھا کارگر در سراسر . ازجمله جامعه ايران از سرمايه اشباع شده است

زحد ارزان و شبه رايگان در ايران شب جھان و ميليون ھا برده مزدی بيش ا
اين . و روز به وحشتناک ترين شکل توسط سرمايه استثمار می شوند

کارگران اقيانوس بيکرانی از ارزش اضافی يا سود برای سرمايه ھا توليد می 
نمی تواند عطش و حرص سيری ناپذير  کنند، اما اين اقيانوس بيکران بازھم

از ھمين رو است که نرخ سودھا تنزل . کندسوداندوزی سرمايه را ارضا 
کرده، بحران سرمايه فعليت يافته و بخش عظيمی از سرمايه جھانی و سرمايه 
ھای متعلق به سرمايه داران ايرانی قادر به بازتوليد و ادامه روند ارزش 

اين سرمايه ھا در رقابت ھای سبعانه و ھار با ھم حداکثر . افزايی خود نيستند
ای کسب سھم مناسب و دلخواه خود از کل اضافه ارزش ھای تالش را بر

اما اين سھم کفاف . توليد شده توسط بردگان مزدی در سراسر دنيا کرده اند
کار برای توليد مجدد سرمايه و انباشت عظيم تر سرمايه ھای تازه را  ادامه

  . نمی دھد

يد و طرح حمايتی تول« کالبدشکافی کارگری و ضدسرمايه داری مقدمات 
اتاق بازرگانی ھيچ چيز جز نکات باال را نشان نمی دھد و طبعاً » کارآفرينی

از درون شناخت درست و کارگری ھمين مقدمات است که می توان معنا و 
اتاق بازرگانی خطاب به . محتوای پيشنھادات نھاد مذکور را خوب درک کرد

. تصوير شد خوب، اوضاع به گونه ای است که: دولت احمدی نژاد می گويد
شما ھم دولت سرمايه داری و سرمايه داران ھستيد و بايد کشتی توفان زده 

ً فلسفه وجودی . سرمايه را در اين شرايط حساس خوب سکانداری کنيد اساسا
شما پاسخ به منويات و ملزومات حيات سرمايه است و در دل اين شرايط 

ھولناک تر خطر  توفانی و خيزش امواج سھمگين بحران و از آن مھم تر و
خيزش امواج کوبنده اعتراض و پيکار ميليون ھا برده مزدی بيکار و گرسنه 

اتاق ! و در معرض مرگ بايد ھرچه زودتر بجنبيد و سرمايه را نجات دھيد
و پس از بيان  بازرگانی البته به اين اخطارھا و ھشدارھا بسنده نمی کند

فشرده کل . حل ھا می رودمقدمات ماجرا يکراست سراغ پيشنھادات و راه 
اين طرح ھا و توصيه ھا و رھنمودھا اين است که دولت ھر چه دارد در طبق 
اخالص بگذارد و به مراکز کار و توليد و مؤسسات خريد و فروش نيروی 

کوه عظيم تعھداتی را که ھمواره در مقابل سرمايه ھا داشته . کار ھديه کند
ميليارد تومانی را که برای کمک به  ۵٠٠٠. است ھر چه سريع تر انجام دھد

ميلياردھا ميليارد سرمايه ھايی . صاحبان سرمايه متعھد بوده است پرداخت کند
را ھم که قبالً از طريق بانک ھا در اختيار سرمايه داران و نھادھای سرمايه 

حتی از بھره ھای بانکی اين . گذار گذاشته است حاتم وار بذل و بخشش کند
الم واقع سھم سود ھمان سرمايه ھا از اضافه ارزش ھای توليد وام ھا يا در ع

دولت تمام اين کارھا را با . شده توسط کارگران به طور کامل چشم بپوشد
بلندنظری و سعه صدر و سخاوت بسيار انجام دھد تا شايد کشتی به گل نشسته 

ی معنای طرح اتاق بارزگان. سرمايه را از الی گل و الی بحران بيرون آورد
. اما مفاد اين طرح و الجرم تعبير زمينی و کارگری آن ادامه دارد. اين است

به بيان ديگر، بخش اساسی يا جوھر و خميرمايه اصلی آن از اين به بعد است 
  . که رخ از پرده برون می اندازد و خود را آفتابی می کند
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وصيه اکنون پرسش مھم اين است که دولت اين ھمه سرمايه را که بر اساس ت
اتاق بازرگانی بايد ھر چه سريع تر در اختيار سرمايه داران بخش خصوصی 

دولت خود بزرگ ترين سرمايه . قراردھد از کجا می آورد؟ جواب، ساده است
دار است و کل ھست و نيست وی به عنوان سرمايه دار اضافه ارزش ھايی 

رمايه ھای دولت مالکيت بخش وسيعی از س. است که کارگران توليد می کنند
جمعيت کثيری از توده فروشنده نيروی کار را در . جامعه را در اختيار دارد

آب و برق و ذوب آھن و نفت و گاز و مخابرات و پست و ھزاران کارخانه 
زير پوشش نھادھای غول پيکر مالی و تراست ھای عظيم صنعتی استثمار 

اضافه ارزش ھای دولت عالوه بر مالکيت اين سرمايه ھا و تصاحب . می کند
ناشی از استثمار کارگران اين حوزه ھا ھر سال کوه عظيمی از اضافه ارزش 
ھای توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی را نيز به صورت درآمدھای 

از اين ھا که بگذريم، دولت وجوه بسيار کالنی از . نفتی نصيب خود می سازد
نه به شکل ماليات از دايره حاصل کار و استثمار طبقه کارگر را نيز ساال

دولت سرمايه . معيشت آن ھا خارج و به سرمايه ھای خود اضافه می کند
داری نھاد نظم سياسی و برنامه ريزی و اعمال حاکميت سرمايه است و بر 
ھمين پايه در چھارچوب بودجه ھای مصوب ساالنه اقالمی از درآمدھای 

اشت، درمان، آموزش و خدمات و عظيم خود را بايد در حوزه ھايی مانند بھد
به اين . يا سرمايه گذاری کند تأسيسات و زيرساخت ھای عمومی ھزينه

ترتيب، معنای تقاضای اتاق بازرگانی از دولت دريک کالم اين است که دولت 
فشار خود بر چند ده ميليون کارگر و افراد خانواده ھای آن ھا را بازھم 

ش سود سرمايه ھای سرمايه داران جلوگيری بيشترکند تا به اين طريق از کاھ
به عبارت صريح تر، دولت لقمه ھای نان خالی را نيز از دھان کارگران . کند

و فرزندان آنان بگيرد و به سرمايه داران بدھد تا شايد کشتی به گل نشسته 
اين کل صدر و ذيل پيشنھادات اتاق بازرگانی و طرح آقای . اينان از گل درآيد

. رئيس اين نھاد قدرتمند سرمايه داران بخش خصوصی است نھاونديان
عصاره حرف ھای اين ھا آن است که دولت ھزينه دارو و درمان کارگران و 
خانواده ھای آنان را بازھم بيشتر کند، بيمه خدمات درمانی را از اين ھم که 
ھست بی خاصيت تر کند، شھريه تحصيلی فرزندان کارگران را بازھم باالتر 

کاھش دھد،  د، سطح دستمزدھای واقعی کل توده ھای کارگر را بازھمببر
بھره وام ھای مسکن را از اين ھم که ھست بيشتر کند، بر افزايش 
افسارگسيخته اجاره بھای مسکن و قيمت خورد و خوراک و پوشاک بيش از 
پيش چشم بپوشد و بھای بليط اتوبوس و مترو و راه آھن و ھر وسيله نقليه 

اتاق بازرگانی از دولت می خواھد و در مقام نھاد . ا بازھم بيشتر کندديگر ر
قدرت سرمايه داران خصوصی به سازمان نظم و برنامه ريزی سرمايه حکم 

ميليون کارگر و انسان ھای عضو خانواده کارگری را ھر چه  ۵٠می دھد که 
از توفان سودآوری سرمايه را  جالدانه تر قتل عام کند تا از اين طريق کشتی

. حرف سرمايه داران و از جمله اتاق بازرگانی اين ھا بود که گفتيم. برھاند
حال سؤال اين است که حرف کارگران چيست يا چه بايد باشد؟ آيا قرار است 
که ما بازھم به ستم سرمايه تن دھيم، بازھم به صرف شکايت و عريضه 

تحصن و اجتماع در  نويسی بسنده کنيم، باز ھم دايره مبارزه خويش را به
برابر مجلس و ساير نھادھای دولتی سرمايه و اعتصاب در کارخانه ھای از 

  پيش تعطيل محدود سازيم؟ 

  ! ھمزنجيران

سؤاالت باال بسيار اساسی و در واقع اساسی ترين پرسش ھای زندگی ما 
به اين سؤاالت بايد پاسخ داد و ما به سھم خويش به . درحال حاضر است

ی از کارگران ايران تا حال پاسخ داده ايم و اين پاسخ را ھر روز عنوان بخش

به . به طرح اتاق بازرگانی خوب دقت کنيد. تکرار می کنيم و خواھيم کرد
. کلمه کلمه گفتار سرمايه داران را با ديده بصيرت و با آگاھی نظر بيندازيد

يست ما را اين ھا با تمامی وقاحت و بيشرمی به دولت می گويند که ھست و ن
سالخی کند و به سود سرمايه ھا بيفزايد تا در اين گذر سرمايه ھای صاحبان 
کارخانه ھای تعطيل شده يا در معرض تعطيل بتواند با سودھای کالن و 

مطمئن باشيد که دولت ھم به اين ندای . نجومی به استثمار ما ادامه دھند
که چرا ما نبايد اين  سؤال اساسی اين است. سرمايه داران لبيک خواھد گفت

کارخانه ھا را تصرف کنيم و با قدرت عظيم طبقه مان دولت سرمايه داری را 
از معيشت ما کسر نکند و ثانيا بخشی  مجبور سازيم که اوالً حتی يک لایر ھم

از کوه عظيم اضافه ارزش ھايی را که از استثمار ما به چنگ آورده است به 
يزی کار و توليد را در ھمه اين واحدھا به ما پس دھد تا ما خود برنامه ر

چرا سرمايه داران بايد به خود اجازه دھند چنان خواست ھايی را . دست گيريم
از دولت مطرح کنند و فوری لباس قانون بر آن ھا بپوشانند و دولت سرمايه 

ميليون نفوس کارگری اين جامعه  ۵٠را نيز به اجرای آن ھا حکم دھد اما ما 
گونه خوار و ذليل و درمانده شاھد تاخت و تاز بی عنان سرمايه بايد اين 

  داران و دولت آن ھا عليه آخرين لقمه نان کودکان خود باشيم؟ 

  !ھمزنجيران

جامعه سرمايه داری ميدان جنگ ھميشه جاری توده ھای کارگر در يک سو  
 در. و سرمايه و طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری در سوی ديگر است

اين جنگ آن که نجنگد به طورقطع شکست می خورد و از ھستی ساقط می 
. شود، زيرا طرف مقابل به طور قطع می جنگد و ديگری را ساقط می کند

اگر ما کارگران با سرمايه نجنگيم سرمايه ما را بيش از پيش به ورطه 
شکست ما از سرمايه در شرايط کنونی بيش از آنچه به . شکست می کشاند

سرمايه داران و نظام سرمايه داری برای تسليم . آيد ھولناک خواھد بودتصور
ميليون ھا نفر از ما و کودکان ما به دم تيغ گرسنگی و مرگ عزم جزم کرده 

آنان اين کار را  اگر راه درست جنگ با نظام سرمايه داری را پيدا نکنيم. اند
را از دستان آن ھا  بايد به پاخيزيم و کارخانه ھای درحال تعطيل. می کنند

بايد به صورت . برای اين کار ابتدا بايد متحد و متشکل شويم. خارج سازيم
بايد منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش . شورايی و سراسری متشکل شويم

بايد . را شالوده استوار سازمانيابی سراسری خويش عليه سرمايه قرار دھيم
بايد شوراھا را به ھم گره . داريم درھرکجا که ھستيم شوراھای خود را برپا

. زنيم و تشکل سراسری و شورايی ضد سرمايه داری خود را به وجود آوريم
بايد قدرت تمامی . بايد با اتکا به قدرت اين شوراھا کارخانه ھا را تصرف کنيم

بخش ھای طبقه مان را در اين سازمانيابی سراسری يکدست و يک کاسه 
ھای در حال تعطيل، اعتصاب در ساير مراکز کار بايد تصرف کارخانه . کنيم

و توليد و از کار انداختن چرخ توليد سود و ھمه راھکارھای مؤثر ديگر را با 
ھم يکی کنيم تا به اين ترتيب قدرت واقعی دگرگونساز طبقاتی خويش را در 

   .مقابل سرمايه وارد ميدان سازيم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

گيری از بيکاری، کارخانه ھای در معرض تعطيل را به تصرف برای جلو
  !خود درآوريم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

   ٨٧آذر  ٢
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

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

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

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

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

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

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

اين مطالبات را  بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد. 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

نم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار ک
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

  :نی عبارتند از مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنو

  . 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
  . ل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معاد - 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
  . يد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شودسال با 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
  . کارگران استفاده شوداز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن  -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . بايد رايگان شوداياب و ذھاب در سراسر جامعه  -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ودھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان بر -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 -  
  . جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردتشکيل خانواده يا  -  
  .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
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  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  يته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگریکم

١/٢/١٣٨٧  
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هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت 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  
 

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 آدرس 
در . دوارد کني" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 

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


