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 :اين شماره در

  ٢ص »اليحه ھدفمندکردن يارانه ھا«کارگران و  ـ
  ۴ص کارخانه نساجی خوی تعطيل و کارگرانش بيکار می شوند ـ
  ۴ص اخراج، مجازات مستقيم اعتراض به تعويق طوالنی دستمزد ـ
  ۴ص اعتراض کارگران شھرداری خرمشھر به تعويق دستمزد ـ
  ۴ص خطر بيکاری گسترده کارگران کارخانه ھای مواد شوينده ـ
 ۵صکارگران  مجلس سرمايه و قانونی کردن اخراج ـ
 ۵ص تصرف بزرگراه توسط کارگران بازنشسته ذوب آھن ـ
  ۵ص تير در تھران ٧اجتماع اعتراضی پرستاران بيمارستان  ـ

  ۵ص مت بيش از پيش شرايط کار و وضعيت زندگی پرستارانوخا ـ
  ۶ص کارگران ساختمانی استکھلم و تصرف مستغالت سرمايه ـ
  ۶ص »ما بابت بحران پول نخواھيم داد« ـ
ادامه مبارزات کارگران پرريس و توضيح چند نکته درباره راھکار  ـ

  ۶ص تصرف کارخانه ھا
  ٩ص ايع فلزیبيکاری دسته جمعی کارگران کارخانه صن ـ
  ٩ص ادامه اعتصاب کارگران لوله سازی لوشان ـ
  ١٠صفريادھا و اعتراض ھا  ـ
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 »اليحه هدفمندکردن يارانه ها«کارگران و 
قانون  ۴۴چند ماه است که دولت سرمايه داری ايران در چھارچوب اصل 

يکی از  .سخن می گويد» طرح تحول اقتصادی«اساسی از طرحی به نام 
اليحه ھدفمندکردن يارانه «اصلی اين طرح اليحه ای است به نام محورھای 

برای تصويب به مجلس سرمايه ) ٨٧آذر  ١٣( که قرار است امروز » ھا
چھارچوب کلی اين اليحه از اين قرار است که يارانه . ارائه شود

ھايی که دولت ھم اکنون برای کاالھای اساسی می پردازد قطع می )سوبسيد(
مالی حاصل از اين امر به يک صندوق تحت نظر دولت و شود و منابع 

% ١۵به مردم، % ۶٠: مجلس ريخته می شود تا به صورت زير تقسيم گردد 
به سرمايه داران خصوصی برای ارتقای تکنولوژی و افزايش بھره وری کار 

می خواھيم ببينيم که اين اليحه . ھم نصيب خود دولت خواھد گرديد% ٢۵و 
واجرا به چه نتايجی خواھد انجاميد و موضع ما کارگران در صورت تصويب 

قبل ازھرچيز بايد پديده يارانه را تجزيه و تحليل . درقبال آن چگونه بايد باشد
ً چيزی به نام يارانه چيست و مکان آن در سياست دولت  کنيم و ببينيم اساسا

  .ھای سرمايه داری کجاست

د مستقل از شيوه ھای دولت ھای سرمايه داری در سراسر جھان موجو
متفاوت اعمال قدرت و حاکميت آن ھا در واقع سازمان برنامه ريزی نظم 
اقتصادی، سياسی، مدنی و اجتماعی سرمايه و نھاد تحميل اين نظم بر طبقه 

دار و ندار دولت ھا نيز از لایر اول تا آخر حاصل کار و . کارگر ھستند
سرمايه و درآمد را يا به طور دولت اين کوه عظيم . استثمار کارگران است

مستقيم به عنوان سرمايه دار از طريق استثمار کارگران تصرف می کند و يا 
در شکل گرفتن ماليات و ساير عايدات خود از طريق سالخی بخش ھايی از 

آنچه دولت ھا زير نام . کار پرداخت شده توده ھای کارگر تأمين می کند
ن قشر طبقه سرمايه دار می گيرند نيز دقيقاً ماليات و عوايد ديگر از اين يا آ

مقادير اندکی از دنيای اضافه ارزش ھايی است که سرمايه داران از طريق 
استثمار ھرچه شديدتر کارگران به چنگ آورده اند و به عنوان ھزينه ديوان 
ساالری دولتی و ماشين سرکوب نظامی و پليسی و در يک کالم ھزينه حفظ 

کل سرمايه و . مختصر کنيم. به دولت خويش می پردازند نظام سرمايه داری
زندگی و دار و ندار و ھمه امکانات کل طبقه سرمايه دار و در ھمين راستا 
ھمه ھست و نيست بودجه دولتی و سرمايه و امکانات و درآمد دولت سرمايه 
داری بدون ھيچ کم و کاست يکراست محصول کار و استثمار ما توده ھای 

اين اساس مسئله است و برای تشريح پديده يارانه بايد قبل . ر استطبقه کارگ
از ھر چيز اين واقعيت اساسی نظام مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی 

  . کار را خوب در نظر گرفت و از ھمين جا عزيمت کرد

طبقه سرمايه دار و دولت اين 
طبقه برای پايين نگه داشتن بھای 

دھای نيروی کار يا ھمان دستمز
کارگران به ھمه راه ھای ممکن 

تمامی . متوسل می شوند
دستاوردھای کار و استثمار توده 
ھای کارگر را که در روند 
تکامل و توسعه دانش ھای بشری 
و گسترش دامنه اختراعات و 
اکتشافات جديد علمی به دست 

آمده است برای افزايش بھره وری کار اجتماعی و توليد حداکثر محصوالت يا 
نجام حداکثر کارھا با حداقل نيروی کار و بدين سان افزايش بيش از پيش ا

آن ھا از اين طريق بھای واقعی نيروی . سود و سرمايه به خدمت می گيرند
زمان کار روزانه را تا ھر کجا که . کار را تا حد ممکن کاھش می دھند

ا پايين تر بتوانند طوالنی تر می کنند تا سطح دستمزدھا و بھای نيروی کار ر
فشار کار را بيشتر و بيشتر می کنند تا بازھم دستمزدھا و بھای نيروی . آورند

شدت کار و سرعت کار را تا مرز مرگ کارگر به اوج . کار را کاھش دھند

تضمين اشتغال و فروش . می برند تا بازھم بھای نيروی کار را تقليل دھند
ان را به تشديد ھرچه وحشيانه مستمر نيروی کار را از بين می برند تا کارگر

تر استثمارخويش و فروش ھر چه ارزان تر و شبه رايگان تر نيروی کار 
تيغ اخراج و بيکارسازی را مدام و بدون وقفه باالی سر . راضی کنند

کارگران نگه می دارند تا رعب و وحشت از گرسنگی و مرگ ناشی از 
سرمايه . تمزدھا کنندگرسنگی را عامل تمکين کارگران به نازل ترين دس

داران و دولت سرمايه داری به تمامی اين اعمال دست می زنند تا بھای 
نيروی کار را تا آخرين حد ممکن کاھش و درمقابل سود و سرمايه خود را 

آنان سرکوب و درھم کوبيدن ھر حرکت اعتراضی . بيش از پيش افزايش دھند
تا تالش سراسری خويش برای  کارگران را نيز به ھمه اين اعمال می افزايند

اين ھا ھمه کارکردھا و . کاھش دستمزدھا را تکميل کنند و به اوج برسانند
برنامه ريزی ھای ذاتی سرمايه است، زيرا فشار ھرچه بيشتر بر بھای نيروی 
کار توده ھای کارگر يک اھرم اساسی افزايش ھرچه بيشتر حجم و ميزان 

  . ارزش اضافی است

ھای دولتی  پرداخت يارانه
نيز به رغم ظاھر فريبنده آن 
راھبرد معينی در راستای 
ھمه اعمال باال و بر ھمين 
اساس برنامه ريزی خاصی 
برای کاھش دستمزدھای 
طبقه کارگر و بدين سان 
ھرچه سنگين تر کردن کفه 
اضافه ارزش ھا به سود 
صاحبان سرمايه و دولت 

در . سرمايه داری است
ن دولت ھا در چھارچوب برنامه ريزی سراسری تمامی جوامع موجود جھا

کمک به استقرار نظم توليدی و سياسی و اجتماعی نظام بردگی مزدی ھر 
سال اندکی از کوه عظيم اضافه ارزش ھايی را که به تصرف خود در آورده 
اند، به بخش ھای از طبقه متبوع خود اھدا می کنند تا آن ھا اين اضافه ارزش 

اضافه ارزش ھا و سرمايه ھای ديگر خود اضافه کنند و  ھا را به کوھساران
آنگاه درعوض آن شماری از کاالھای مورد نياز جامعه را به قيمتی ارزان تر 
از قيمت ھای بازار آزاد، که در جريان رقابت سرمايه ھا و روند تشکيل نرخ 
. سود عمومی تعيين می شود، به ساکنان جامعه از جمله کارگران بفروشند

با : مشترک طبقه سرمايه دار و دولت از اين کار فقط يک چيز است  ھدف
کنترل قيمت کاالھای اساسی از باالرفتن بھای نيروی کار توده ھای کارگر 

يارانه . تمام فلسفه وجودی يارانه در ھمين ھدف نھفته است. کنند جلوگيری
ش کار نيزھمچون تمامی مکانيسم ھايی که باالتر گفتيم راھکاری برای کاھ

پرداخت شده يا ھمان دستمزد کارگران و باال بردن يا باال نگه داشتن ھر چه 
ھنگامی که قيمت . بيشتر ميزان اضافه ارزش ھای طبقه سرمايه دار است

نيازھای اوليه زندگی در بازار باال می رود پيداست که دستمزد واقعی 
قلی از کارگری که در قبال خريد حدا. کارگران به شدت افت می کند

ھزار  ٣٠٠ھزار تومان ١٠٠احتياجات مبرم زندگی مجبور است به جای 
کارگرانی که زير . برابر کاھش يافته است ٣تومان بپردازد عمالً دستمزدش 

فشار چنين شرايطی قرارگيرند به حکم جبر زندگی و در تالش برای زنده 
اری می ماندن بر شدت مبارزات جاری خود عليه سرمايه و نظام سرمايه د

برابر به طبيعی ترين و مبرم ترين  ٣مطالبه افزايش دستمزد تا سطح . افزايند
محور مبارزه جاری آن ھا مبدل می شود، حادثه ای که حتی در صورت 
خونبارترين سرکوب ھا بازھم نظام سرمايه داری، طبقه سرمايه دار و دولت 

. فرو می راند اين طبقه را به چالش می کشد و به سمت موقعيتی متزلزل
دولت سرمايه داری برای اجتناب از اين خطر و با ھدف گريز از قبول 
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افزايش دستمزدھا يا طغيان موج اعتراض کارگران عليه سرمايه در کنار 
تمامی راه ھای ديگر، سياست پرداخت يارانه را نيز اينجا و آنجا درپيش می 

رمايه و نظام سرمايه در مورد اين که چنين سياستی تا چه حد برای س. گيرد
به صورت بسيار مختصر . داری کارساز است می توان به تفصيل بحث کرد

. می توان گفت که درجه کارايی اين راھکار از پاره ای جھات محدود است
تالش کرد تا با اختصاص درصد  ۵٠و  ۴٠رژيم شاه در طول دھه ھای 

ای اوليه زندگی اندکی از اضافه ارزش ھای نفتی به يارانه، بھای نيازھ
کارگران مانند نان و خواروبار و پوشاک و سوخت و مسکن و اياب و ذھاب 

به  ۵٠و حتی اوايل دھه  ۴٠اين امر در سال ھای . را تا حدودی کنترل کند
رژيم سلطنتی سرمايه امکان داد تا سطح دستمزدھا را به گونه ای بسيار 

. ی بعد حتی افزايش نيز يافتاين يارانه ھا در سال ھا. فاحش پايين نگه دارد
مؤلفه ھای تعيين . اما برد تأثير آن ھا بسيار کمتر و کمتر و سرانجام ھيچ شد

کننده و بسيار اثرگذار ديگری وارد صحنه مصاف طبقاتی توده ھای کارگر 
عليه سرمايه شدند که اثرات ناشی از پرداخت يارانه ھا را به کلی زائل 

روش نيروی کار تا سرحد اشتغال کامل پيش در آن روزھا بازار ف. کردند
رفت، به گونه ای که برای مدتی کوتاه خطر بيکاری از سر توده ھای کارگر 

در سطحی  ١٣۵٣مھم تر از اين، جنبش کارگری به ويژه از سال . رفع شد
موج . بسيار گسترده و نيرومند و خيره کننده وارد عرصه مبارزه شد

ھفته ای با مشارکت چندين ھزار کارگر  ٣و ھفته  ٢اعتصابات طوالنی مدت 
افزايش دستمزد و گرفتن پاره . از کارخانه ای به کارخانه ديگر سرايت کرد

ای مطالبات اقتصادی به محور اصلی جنگ و ستيز کارگران عليه سرمايه 
ميدان داری وسيع اين مؤلفه ھا و در اساس ھمان عروج جنبش . تبديل شد

ً کم سابقه  ه داران و دولتکارگری سبب شد که سرماي آن ھا به شکلی تاريخا
تا  ۴٠در اين سال ھا بر خالف نيمه دوم دھه . دست به عقب نشينی بزنند

برد تأثير يارانه در پايئن نگه داشتن دستمزد کارگران تقريباً به  ۵٠اوايل دھه 
ً اين است که دولت سرمايه . صفر رسيد منظور از اين اشارات کوتاه صرفا

توسل به پرداخت يارانه را راھبرد مقابله با عروج جنبش کارگری و داری 
اما درجه کارايی و ميزان . مطالبه دستمزد بيشتر و بيشتر کارگران می سازد

اثرگذاری اين عامل تحت تاثير پاره ای عوامل ديگر به ويژه موقعيت 
  . مبارزاتی و چگونگی آرايش قوای طبقه کارگر قرار می گيرد

به نقطه عزيمت دولت سرمايه در مورد برنامه ريزی پرداخت يارانه تا اينجا 
اما يک نکته بسيار مھم در اين مورد آن است که يارانه در . ھا اشاره کرديم

بنياد خود ھيچ نوع کمکی به زندگی ھيچ کارگری يا ھيچ راه چاره ای برای 
ه کارگر ھمان گونه که گفتيم طبق. ھيچ ميزان کاھش استثمار کارگران نيست

اگر مجبور به پرداخت بھای بيشتری برای بازتوليد نيروی کار خويش يا 
ً راه مبارزه مؤثرتر و گسترده تر برای  ھمان حداقل معيشتی خود باشد طبعا
تحميل دستمزد باالتر بر سرمايه داران را درپيش می گيرد و به ميزانی که 

د اين مبارزه را به پيش توان پيکار و توازن قوای طبقاتی و جنگی او ياری دھ
. می برد و مطالبات خويش را بر طبقه سرمايه دار و دولت تحميل می کند

يارانه بخشی از اضافه ارزشی است که کارگران توليد کرده اند و دولت 
سرمايه آن را در ھر حال و در اشکال مختلف به سرمايه داران منتقل می کند 

سرمايه . ديگر آن ھا می افزايدو بر کل اضافه ارزش ھا و سرمايه ھای 
داران از ورای سياست پرداخت يارانه اوالً سطح دستمزدھا را تا جايی که 
تيغشان ببرد پايين نگه می دارند و از اين طريق حجم سودھای خود را باال 

ثانياً وجوه يارانه باالخره به بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار اعم . می برند
» خدماتی« تی و تجاری يا صاحبان مراکز موسوم به از سرمايه داران صنع

و غيره قرار می گيرد و باالخره اين که خود صاحبان سرمايه چندين برابر 
  . توده ھای کارگر از بھای ارزان تر کاالھا نفع می برند

حال با توجه به ھمه توضيحات باال ببينيم که بحث جاری دولت کنونی سرمايه 
ھمان گونه که . چيست» يحه ھدفمندکردن يارانه ھاال«داری ايران در مورد 

از % ۶٠در ابتدا گفتيم براساس اين اليحه تمام يارانه ھا قطع می شود و فقط 
منابع مالی حاصل از آن به صورت نقدی بين دھک ھای پايين و کم درآمد 

اين امر تا جايی که به کارگران مربوط می شود صرفاً . جامعه پخش می شود
دليل اين امر آن است که طبقه کارگر اگر . ه سطح معيشت آنان استتھاجمی ب

تا حاال بخشی از دستمزد خود را به علت وجود يارانه از دست می داده است، 
از اين پس و درصورت تصويب و اجرای اين اليحه بخش بسيار بيشتری را 
 از دست خواھد داد، زيرا در حالی که دستمزدش به ھمان صورت سابق باقی

مانده اکنون برای خريد نيازھای اوليه زندگی و بازتوليد نيروی کارش بايد 
به . بھای بيشتری پرداخت کند و به اين ترتيب قدرت خريد او کاھش می يابد

عبارت ديگر، يارانه نقدی که دولت احمدی نژاد از آن سخن می گويد از آنچه 
به  ١٠٠ه نسبت که قبال صرف ارزان نگه داشتن کاالھای اساسی می شد ب

و حالت %) ١٠٠(مابه التفاوت بين حالت قبل % ۴٠اين . کمتر است ۶٠
به  ١۵و  ٢۵از سفره کارگران برداشته می شود و به نسبت %) ۶٠( کنونی 

به اين . ترتيب به جيب دولت و سرمايه داران خصوصی واريز می گردد
کاھش » نه ھااليحه ھدفمندکردن يارا«ترتيب، روشن می شود که اوال ھدف از

دستمزد واقعی کارگران به سود سرمايه داران اعم از دولتی و خصوصی 
است و ثانيا نارضايتی سرمايه داران خصوصی از قطع يارانه ھا به اين دليل 
است که مقدار زيادی از سھمی که تا ديروز به آن ھا تعلق می گرفت اکنون 

ا اتخاذ سياست جديد به سخن ديگر، دولت سرمايه ب. به جيب دولت می رود
در باره يارانه ھا می خواھد عالوه بر کاھش دستمزد و قدرت خريد کارگران 
سھم سرمايه داران خصوصی در کل اضافه ارزش ھای حاصل از استثمار 
طبقه کارگر را نيز مقداری کاھش دھد و مجموع اين دو رقم را به حساب 

  .خود واريز کند

ترين محور بحث ما در اين نوشته مختصر  اما مسئله اساسی و درواقع اساسی
درباره تغيير سياست دولت درمورد يارانه، راھکار و شيوه برخوردی است 

سئوال اين است که کارگران در قبال اين . که طبقه کارگر بايد اتخاذ کند
تعرض سرمايه به سطح معيشت خود چه بايد بکنند و چه راه ھايی را بايد در 

اين است که حذف و بقای يارانه يا چگونگی تغيير و عدم پيش گيرند؟ پاسخ ما 
ً نبايد به محور مشاجره و جدال طبقه کارگر تبديل شود جنگ . تغيير آن مطلقا

بر سر حذف يا ادامه يارانه  و ستيز ما با سرمايه داران و نظام سرمايه داری
شب ما سطحی از زندگی و رفاه و امکانات اجتماعی را می خواھيم که . نيست

منشور «ما چند ماه پيش با طرح . و روز آن را با کار خويش توليد می کنيم
توضيح داديم که اساس حرف درمورد » مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

سطح معيشت و دستمزد تا زمانی که رابطه خريد و فروش نيروی کار و پديده 
ن محصول مزد وجود دارد اين است که سطح دستمزدھا با رجوع به ميزا

در ھمان جا بر پايه . اجتماعی ساالنه توده ھای طبقه کارگر تعيين شود
 ۴محاسبات ساده رياضی و آماری نشان داديم که درآمد ھر خانواده کارگری 

سال نبايد از حدود يک  ١٨نفری مرکب از زن و مرد و دو فرزند زير 
و بر پايه  در ھمان جا. ميليون و چھارصد ھزار تومان در ماه کمتر باشد

سال مستقل از شاغل يا  ١٨ھمان محاسبات اعالم کرديم که ھر انسان باالی 
بيکار، محصل يا غيرمحصل، زن يا مرد و اھل ھر شھر و ديار و دارای ھر 

ھزار  ۶٠٠بايد از حداقل درآمد ماھانه  زبان و ھر نژاد و ھر ملت و ھر عقيده
ای تصريح شده است که ھر  در منشور مطالبات پايه. تومان برخوردار باشد

کارگر فاقد اشتغال بايد عين دستمزد يک کارگر شاغل را دريافت کند، زيرا 
در اين . بيکاری نه جرم کارگر بلکه پديده ذاتی نظام سرمايه داری است

منشور از بھداشت و دارو و دکتر و درمان رايگان، آموزش و پرورش 
با ھمه امکانات، مھد کودک  رايگان، اياب و ذھاب رايگان، مسکن رايگان

رايگان، نگه داری رايگان از سالمندان و در يک کالم کل امکانات معيشتی و 
منشور بر برخورداری بی قيد و . رفاھی و اجتماعی رايگان سخن رفته است

ما . شرط ھر زن خانه دار از حقوق کامل يک کارگر شاغل تأکيد کرده است
وديت اين نظام را تحمل می کنيم، مادام بردگان مزدی سرمايه مادام که موج

که قادر به محو رابطه خريد و فروش نيروی کار و نابودی سرمايه داری 
نشده ايم، مادام که مجبوريم در زندان وحشت و دھشت سرمايه فروشنده 
نيروی کار باشيم، برای تحميل تمام خواسته ھای باال يا مفاد منشور مطالبات 
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. سرمايه داران و دولت سرمايه داری پيکار می کنيمپايه ای طبقه خويش بر 
بحث ما اصالً بر سر بود و نبود يارانه و تغيير يا عدم تغيير سياست يارانه 

حرف ھای ما نبايد با حرف ھيچ بخشی از طبقه سرمايه دار . پردازی نيست
ما نبايد فريب ھيچ بخشی از دشمنان طبقاتی خويش را . اشتباه گرفته شود

ما خواستار اجرای ھمه . ھمه آن ھا به يک اندازه دشمنان ما ھستند .بخوريم
پيکار برای تحقق اين مطالبات را نقطه . مفاد منشور مطالبات خويش ھستيم

عزيمت و بستر سازمانيابی سراسری و شورايی ضدسرمايه داری خود می 
شورايی  کنيم و اين پيکار را گام به گام نيرومندتر، متحدتر، سازمان يافته تر،

سراسری تر، خودآگاھانه تر و سرمايه ستيزتر تا محو کامل نظام سرمايه  تر،
   .داری ادامه می دھيم

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٨٧آذر  ١٣

  

 کارخانه نساجی خوی تعطيل و کارگرانش بيکار می شوند
ای مھم نساجی نساجی خوی از جمله کارخانه ھ

در استان آذربايجان غربی است که تا چندی 
کارگر را استثمارمی کرده  ۵٠٠پيش حدود 

سرمايه داران صاحب کارخانه در جريان . است
اجرای طرح تعديل ساختار و به زبان زمينی و 
کارگری آن طرح تشديد استثمار توده ھای 
کارگر يا توليد حداکثر ممکن محصول از حداقل 

کارگر را اخراج می  ٢٠٠ار، حدود نيروی ک

کارگر را  ٢٠٠صاحبان کارخانه کار اين . کنند
بردوش ھمزنجيران شاغل آن ھا می اندازند و 
ھمزمان ھمه راھکارھای ديگر را برای باال 
بردن فشار کار و کاھش سطح دستمزدھا به 

شرکت نساجی خوی اينک در . اجرا می گذارند
مايه داری جريان گسترش بحران اقتصادی سر

در آستانه تعطيل و اعالم ورشکستگی قرار 
 ٣٠٠سرمايه داران تصميم دارند . گرفته است

کارگر باقی مانده را نيز اخراج کنند و ھمه آن 
. ھا را رھسپار ديار بيکاری و گرسنگی سازند

کارگران عليه اين تصميم دست به مبارزه و 
آن ھا خواستار تضمين قطعی . اعتراض زده اند

  . مه اشتغال خويش ھستندادا

  ٨٧آذر  ١٣

  
  

 اخراج، مجازات مستقيم اعتراض به تعويق طوالنی دستمزد
ماه  ۶سرمايه داران صاحب کارخانه مبليران 

تمام است که ھيچ ريالی به کارگران پرداخت 
ماه کار بدون مزد  ۶کارگران پس از . نکرده اند

خواستار پرداخت بھای نيروی کار شبه رايگان 
 آنان اعالم کرده اند که زير فشار. شده اند خود

قادر به تحمل  بدھکاری ھا و گرسنگی خانواده
اعتراض کارگران به . اين وضعيت نيستند

ماھه دستمزدھا و اصرار آن ھا بر  ۶تعويق 
پرداخت حقوق معوقه خويش يکباره آتش خشم و 
کين کارگرکش سرمايه داران را شعله ور 

د که کارگر بايد کار آنان معتقدن. ساخته است

کند، استثمار شود، برای سرمايه دار سود توليد 
حتی مطالبه شش ماه شش . کند و دم برنياورد

مزد در قبال فروش نيروی کار برای آن ھا  ماه
زيرا می دانند کارگران . مسئله قابل فھمی نيست

ديگری دم در کارخانه ھايشان صف بسته اند که 
دست آورند،  حاضرند ھرطور شده کاری به

سال  حتی اگر دستمزد آن کار به جای ماه به ماه
به سال يا حتی چندسال به چندسال پرداخت 

سرمايه داران به ھمين دليل در يک چشم . شود
به ھم زدن حکم اخراج تمام کارگران را صادر 

آن ھا اين کار را حق مسلم خويش می . کرده اند

ايه اعالم دانند و انجام آن را عين قانون کار سرم
کارگران مبليران در مقابل اين جنايت . می کنند

آنان . کارفرمايان دست به اعتراض زده اند
خواستار بازگشت به کار، تضمين اشتغال 
خويش و پرداخت کليه حقوق و مطالبات معوقه 

  . خود ھستند

  ٨٧آذر  ١٣

  

 

 اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر به تعويق دستمزد
ماه است که  ۴خرمشھر  کارگران شھرداری

 ٧٠٠. دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
کارگر شھرداری در اعتراض به اين وضعيت 
دست به تشکيل اجتماع زده و خواستار دريافت 

کارگران می گويند که . دستمزدھای خود شده اند
در طول اين چند ماه روز به روز با احساس 
ده ذلت و حقارت قرض کرده اند، گرسنگی کشي

اند و از مشاھده گرسنگی و بيماری و بی 
دارويی و برھنگی و ھمه بدبختی ھای ديگر 

آنان ادامه می . افراد خانواده خود رنج برده اند
دھند که ھمه شرايط زندگی و کار و محل 
سکونت و شھر و ديار محل اقامتشان يک جھنم 
واقعی ماالمال از ھمه اشکال شکنجه و آزار 

زندگی می کنند از بھداشت  در نقاطی که. است

و درمان و آب آشاميدنی سالم و دکتر و دارو و 
درمان خبری نيست و تأخير چندماھه دستمزدھا 
و تحمل گرسنگی فاجعه زندگی را صدچندان 

فريادھا و اعتراضات آنان نيز در ھيچ . می کند
  . کجا ھيچ پاسخی نمی گيرد

   ٨٧آذر  ١٣

 

 خانه های مواد شويندهکارگران کار خطر بيکاری گسترده
کارخانه ھای توليد مواد شوينده زير فشار 
بحران اقتصادی جاری نظام سرمايه داری از 
يک سو و سياست گذاری ھای متعارض و 
متشتت بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار و 
دولت سرمايه از سوی ديگر در آستانه تعطيل 

در اين ميان ھزاران کارگر اين . قرار گرفته اند
واحدھا نير به صورت بسيار جدی به بيکاری و 

دو . از دست دادن امکان اشتغال تھديد می شوند
از جمله اين » تکنام« و » تاژ« کارخانه بزرگ 
کارگر  ٨٠شرکت نخست حدود . واحدھا ھستند

کارگر را استثمار  ۵٠٠و شرکت دوم بيش از 
کارگران با احساس لبه تيز شمشير . می کند

ن خويش سخت دچار دلھره و بيکاری بر گرد
پاره ای از اين واحدھا در . ھراس شده اند

مالکيت تراست ھای عظيم صنعتی و مالی 
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کارگران . متعلق به دولت سرمايه داری ھستند
ضمن اعتراض عليه اين وضعيت خواستار 

    .تضمين قطعی ادامه اشتغال خويش ھستند
  ٨٧آذر  ١٢

 

کارگران  مجلس سرمايه و قانونی کردن اخراج  
به ) بند ز ( مجلس قانون گزاری سرمايه بندی 

قانون کار اضافه کرده  ٢١بندھای پيشين ماده 
سرمايه داران قانونا  ،بر اساس اين بند. است

حق دارند که به محض کاھش توليد يا تغييرات 
ساختاری و، به عبارت روشن تر و بی پرده 
تر، به محض کاھش سود به ميل خود و بدون 

قيد و شرط ھر تعداد کارگر را که می  ھيچ
قانون کار نظام سرمايه . خواھند اخراج کنند

داری قانون استثمار کارگر توسط سرمايه و 
قانون اعمال کليه اشکال توحش اين نظام عليه 
کارگران برای تشديد ھر چه بيشتر استثمار توده 

اين عام ترين و درعين حال . ھای کارگر است

شه ای ترين تعريفی است که واقعی ترين و ري
. می توان از قانون کار در سراسر جھان کرد

در ھر کجای جھان موجود که در چھارچوب 
قانون کار ذره ای از سطح توحش و جنايت 
سرمايه در امر تشديد استثمار نيروی کار کاسته 

بايد در مبارزات ضد  شده است دليل آن را
. سرمايه داری جنبش کارگری جستجو کرد

انون کار در جھنم سرمايه داری ايران و ق
جوامع مشابه قانون گسترده ترين و وحشيانه 

اشکال بيدادگری و جنايت برای تشديد  ترين
استثمار کارگران و محروميت ھر چه ھولناک 
تر توده ھای کارگر از ھر نوع حداقل معيشتی 

آنچه مجلس . و حقوق اجتماعی و انسانی است
چيزی است  ويب کردهقانون گزاری سرمايه تص

که طبقه سرمايه دار ايران در تمامی تاريخ 
حيات ننگين خود لحظه به لحظه آن را عليه 

مجلس . توده ھای کارگر اعمال کرده است
سرمايه با پوشاندن لباس قانون بر جنايت اخراج 
کارگر به راحت ترين و آسان ترين صورت 
ممکن فقط خواسته است شريک جرم بودن خود 

 .اين جنايت ضدکارگری نشان دھد را در

  ٨٧آذر  ١٢ 

 
  

 تصرف بزرگراه توسط کارگران بازنشسته ذوب آهن
کارگران بازنشسته ذوب آھن اصفھان مدت ھا 
است که دست به کار مبارزه برای تحميل 
مطالبات خويش بر سرمايه داران و دولت 

آنان به وضعيت بيمه، . سرمايه داری ھستند
ه بازنشستگی و اشکال ديگر ميزان دستمزد دور

. بی حقوقی خويش سخت اعتراض دارند

مبارزات کارگران تا امروز به ھيچ نتيجه ای 
آنان بر ھمين اساس به طور . منتھی نشده است

متحد و دسته جمعی بزرگراه ارتباطی ميان 
کارخانه و شھراصفھان را به تصرف در آورده 

تا  کارگران بازنشسته اعالم کرده اند که. اند

گرفتن پاسخ مساعد به تصرف برزگراه ادامه 
   .خواھند داد

  ٨٧آذر  ١٢

 
 

 تير در تهران ٧اجتماع اعتراضی پرستاران بيمارستان 
تير  ٧نفر از پرستاران بيمارستان  ۵٠حدود 

تھران در اعتراض به شرايط کار، وضعيت 
استخدام و تأخير چندين ماھه پرداخت 

رت بھداشت و دستمزدھای خود، در مقابل وزا
عده . درمان دولت سرمايه داری اجتماع کردند

سال است  ۶ای از پرستاران معترض بيش از 
دولت . که به صورت قراردادی کار می کنند

 ۵سرمايه به آنان قول داده است که در خاتمه 
سال کار قرارداد استخدامی آن ھا را از موقت 

کرده اما تا کنون اين کار را ن. به دائم تبديل کند

برای تحقق اين امر  و تالش يک ساله پرستاران
ھمه . نيز تا امروز به نتيجه نرسيده است

 ۶پرستاران اعم از رسمی يا قراردادی بيش از 
ماه است که بخش ھای قابل توجھی از دستمزد 
خويش را که زير عناوين ابداعی مختلف طبقه 
سرمايه دار مانند اضافه کاری، طرح کارانه، 

ی و سختی کار پرداخت می شده است نوبت کار
پرستاران خواستار تضمين . دريافت نکرده اند

اشتغال خويش به طور درازمدت و پرداخت 
بدون قيد و شرط کليه مطالبات معوقه خود 

کارگران پرستار در اجتماع خويش . ھستند
برای خبرنگاران حاضر در محل توضيح می 

ولتی دادند که به وعده ھا و گفته ھای عمال د
آن ھا تصريح می . سرمايه ھيچ اميدی ندارند

کردند که کار تمامی اين نھادھا و مسئوالن آن 
ً سرگردان ساختن کارگران معترض و  ھا صرفا
اميدوار ساختن آنان به وعده ھای دروغ و بی 

   .اساس است

٨٧آذر  ١١  

 

 وخامت بيش از پيش شرايط کار و وضعيت زندگی پرستاران
استثمار و سبعيت سرمايه  تشديد روزافزون

وضعيت معيشت و شرايط زندگی تمام بخش 
ھای مختلف طبقه کارگر را به گونه ای تقريباً 

اگر روزگاری به . يکسان رقت بار کرده است
صورت نسبی تفاوتی در شرايط زندگی و شدت 
استثمار و ميزان بی حقوقی اين يا آن بخش از 

شد  توده وسيع فروشنده نيروی کار ديده می
امروز اين تفاوت ھا نيز با شتاب تمام در حال 

معلمان و پرستاران بخش ھايی از . نابودی است
طبقه کارگرند که سالخی معيشت و امکانات 
زيستی و روند وخامت شرايط کار آنان در طول 
چند دھه اخير و به ويژه چند سال اخير به شکلی 

درصد عظيمی از . وحشتناک تشديد شده است
در جرگه ھمان کارگرانی ھستند که معلمان 

ھزار  ١۵٠بھای ماھانه نيروی کار آنان در زير 
وضعيت پرستاران نيز از . تومان قرار دارد

فشار کار اينان در . معلمان چندان بھتر نيست
بخشی از . قياس با گذشته بسيار بيشتر شده است

حقوق آنان که در چھارچوب شعبده بازی ھای 
بايد » سختی کار« ر نام دولت سرمايه داری زي

ماه تمام است که به طور  ٢٠پرداخت شود 
بخش ديگری از ھمين  .کامل معوق مانده است

دستمزد نيز که باز ھم در گستره ھمان 
ناميده می شود » نوبت کاری« ترفندبازی ھا 
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سومين . ماه ھا است که پرداخت نشده است
» طرح کارانه« بخش حقوق پرستاران با نام 

ماه است که به سرنوشت بخش ھای اول  ۶نيز 
بخش مھمی از . و دوم گرفتار شده است

اين بخش از طبقه کارگر تا  ٨۶مطالبات سال 
نيز  ٨٧مطالبات سال . امروز معوق مانده است

دولت سرمايه . ھمين وضع را پيدا کرده است
داری با اين جنايات حتی در صورت پرداخت 

% ٣٠بيش از احتمالی اين مطالبات عمالً چيزی 
آن ھا را با توجه به منحنی مستمراً صعودی 

بھای نيازھای اوليه زندگی، به طور کامل ضايع 
از . کرده و از دست کارگران خارج ساخته است

ھمه اين ھا که بگذريم، وزير بھداشت دولت 
سرمايه اخيراً اعالم کرده است که وزارتخانه 

ميليارد کسری بودجه ساالنه  ١۶٠٠متبوع وی 
معنای اين سخن آن است که فشار استثمار . دارد

سرمايه بر پرستاران و ساير کارگران بخش 
درمان بازھم به صورت ھولناکی تشديد خواھد 

باز ھم نيروی کار کمتری در اين بخش به . شد
بازھم حجم بسيار انبوه . کار گرفته خواھد شد

تری از کار بر روی دوش شمار ھر چه کمتر 
بازھم تحميل . خواھد شدکارگران سرشکن 

قراردادھای موقت بر پرستاران بيش از پيش 
خواھد شد، و بازھم پرداخت دستمزد نازل اين 
کارگران ماه ھای بسيار طوالنی تری به تعويق 

  .خواھد افتاد

٨٧آذر  ١٠  

 يهاستکهلم و تصرف مستغالت سرما یکارگران ساختمان
کارگران دو شرکت بزرگ ساختمانی با نام ھای 

DVS  وVNV  يک ساختمان بزرگ را در
شھر استکھلم به تصرف  Frihamnenمنطقه 

کارگران حقوق ماھانه خويش . خود در آوردند
را دريافت نکرده اند و در اعتراض به عدم 

راھکار تصرف ساختمان را  دريافت دستمزدھا
 ٢٠٠تعدادی از . دستور کار خويش ساخته اند

 ٢٨کارگر دو شرکت باال نيمه شب جمعه 
نوامبر خشم آگين و قھرآلود وارد ساختمان شدند 
و تمامی بنای نيمه کاره آن را به تصرف خويش 

در  VNVو  DVSشرکت ھای . در آوردند
چھارچوب قرارداد با يک تراست عظيم بين 

کارگر  ٢٠٠حدود  Freeharbourلمللی با نام ا
ھر دو شرکت مدعی ھستند . را استثمار می کنند

از پرداخت ديون خود سر  Freeharbourکه 
سرمايه داران صاحب اين . باز زده است

مؤسسات ھمين امر را دليل خودداری از 
. پرداخت دستمزدھای کارگران قرار داده اند

طور کامل در کارگران اينک ساختمان را به 
پليس دولت سرمايه داری به شيوه . اختيار دارند

معمول برای متفرق کردن کارگران و انصراف 
آن ھا از ادامه تصرف ساختمان دست به کار 
. شده است و سخت به تالش خود ادامه می دھد

کارگران قاطع و مصمم اعالم کرده اند که تا 

گرفتن کامل دستمزدھای خويش به تصرف 
ما اقدام کارگران در . ادامه می دھند ساختمان

برنامه ريزی تصرف ساختمان را ارج می 
گذاريم و آرزويمان اين است که ھمه کارگران 
دنيا و به طور خاص کارگران سوئد به ھمه 
اشکال ممکن به ياری آن ھا بشتابند و از 

 . مبارزات آن ھا حمايت کنند

  ٢٠٠٨دسامبر 

 

 

 »م دادما بابت بحران پول نخواهي« 
ان  ه در جري ارگران ترکي عار ک اال ش ه ب جمل
ای  ت ھ ه سياس ر علي ان ب ر آن اھرات اخي تظ
. کارگرکش دولت سرمايه داری اين کشور است

زايش  بيکارسازی ھای وسيع، کاھش مشاغل، اف
زل  دگی و تن ه زن سرسام آور بھای نيازھای اولي
ه  ارگران از جمل ی ک تمزدھای واقع احش دس ف

ه تند ک ت  موضوعاتی ھس ار روز دول تور ک دس
ه است ه . ترکي ام علي ی لج ن تعرضات ب ه اي ھم

سطح معيشت و حداقل امکانات زيستی کارگران 

ا و  اد قراردادھ ذيری از مف بخش ھای جدايی ناپ
ه و صندوق  ين دولت ترکي عھدنامه ھای روز ب
ت انی اس رمايه جھ الً س ا ک ول ي ی پ ين الملل . ب
ن تعرضات ب ر شدت اي وج بحران ب ان م ه طغي

زوده است اکی اف ارگران . صورت بسيار ھولن ک
ا  ات و سفاکی ھ ن جناي ه اي راض ب ترکيه در اعت
د راض زده ان ايی و اعت ه راه پيم ت ب . دس

ه طور  ارگر ب وده ھای ک تظاھرات اعتراضی ت
اجم  وج تھ ا م ت ب ايق نخس ان دق ول در ھم معم

ه رو  پليس و ساير نيروی سرکوب سرمايه رو ب
د ای. ش ان ھ ر خياب ن ام ه صحنه  اي ه را ب ترکي

ر  ال قھ ای اعم تگاه ھ ارگران و دس تيز ک س
رد ا در . سرمايه تبديل ک ا صدای رس ارگران ب ک

ما بابت بحران پول « ھمه جا فرياد سر دادند که 
   »نخواھيم داد

  ٢٠٠٨دسامبر 

 

ادامه مبارزات کارگران پرريس و توضيح چند نکته درباره 
 راهکار تصرف کارخانه ها

انه پرريس جريان دارد نمونه بسيار گويايی از وضعيت غالب آنچه در کارخ
سرمايه دار صاحب کارخانه از مدت . کارخانه ھای در معرض تعطيل است

برنامه ھای . ھا پيش کوشيد تا فشار استثمار کارگران را به حداکثر برساند
صرفه جويی در ھزينه ھای سوخت و گرم کردن سالن ھای کار، وخيم تر 

کار، کاستن بيش از پيش حداقل امکانات و مانند اين ھا را يکی  کردن شرايط
سرمايه دار پس از آن شروع به اخراج . پس از ديگری به اجرا گذاشت

نفر را بيکار کرد و کل  ١٠کارگران نمود و در ھمان نخستين گام حدود 
. کارھای کارگران اخراجی را بر دوش ھمزنجيران باقی مانده آن ھا بارکرد

کارگر ديگر را از ھمه راه ھای  ٣٢. کارخانه به راه خود ادامه دادمالک 
ممکن زير فشار قرار داد تا به لغو قرارداد استخدامی خويش و کار در 

او در اين گذر با مقاومت متحد . چھارچوب قراردادھای موقت رضايت دھند
ھمه کارگران رو به رو شد اما با اين وصف عقب ننشست و از سبعيت و 

کارخانه پرريس در تمامی طول . رت خود عليه کارگران دست برنداشتشرا
سرمايه دار صاحب کارخانه اصالً در تدارک تعطيل . اين مدت کار می کند

سودآوری . تمام جار و جنجال وضعيت بد مالی دروغ محض است. نيست
ھمه اين . در اين ميان کل دعوا بر سر لحاف مال است. کارخانه باالست

و و حشيگری ھا و بيکارسازی ھا برای اين است که نيروی کار  جنايت ھا
کنونی کارخانه با نيروی کار باز ھم ارزان تر و شبه رايگان تر جايگزين 

ھدف دسيسه سازی ھا اين است که ھر نوع تضمين اشتغال کارگران به . شود
ھدف اين است که کارگران بدون ھيچ تضمين اشتغال . طور کامل محو شود
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کل ماجرا . رت ھر چه بی بھاتر و با شدت ھر چه بيشتر استثمار شوندبه صو
اين است و برای تحقق اين ھدف شوم است که ھمه بھانه ھا و دروغ ھا و 

مبارزات کارگران عليه اين جنايت ھا . دسيسه ھا پشت سر ھم رديف می شوند
ت از طرح ھا و دولت سرمايه داری در حماي. ماه ھا است که جريان دارد

. برنامه ريزی ھای کارگرکش سرمايه دار ھر چه الزم بوده انجام داده است
با اعزام نيروی سرکوب برای متفرق کردن کارگران و مأيوس ساختن آن ھا 

مدت ھای مديد توده کارگر را در داالن . از تداوم مبارزه تالش کرده است
و از اداره کار و ھيئت حل ھای تاريک و بی انتھای ديوان ساالری چرخانده 

اين مبارزات . اختالف به ديوان عدالت اداری و جاھای ديگر حواله داده است
کماکان ادامه دارد اما کماکان ھم در پيچ و خم قانون بازی سرمايه سرگردان 

ما پيشتر گفته ايم و بازھم می گوييم که تنھا راھکار درست برای . است
تنھا اين راھکار . توسط کارگران استکارگران پرريس تصرف کارخانه 

است که دريچه ای به سوی اعمال قدرت بر سرمايه برای پذيرش مطالبات 
کارگران، گسترش جبھه مبارزه، فشردن شريان حياتی سرمايه يعنی توليد 

از . ارزش اضافی و پيشروی به سوی اھداف بعدی و باالتر طبقه کارگر است
نتی تحريف آشکار رھنمودھای ما درمورد آنجا که اين روزھا بازار اينتر

راھکار تصرف کارخانه ھا داغ است، در اينجا فرصت را مغتنم می شماريم 
و چند نکته را صرفا خطاب به کارگران و در اين مورد خاص کارگران 

  .پرريس توضيح می دھيم

و » اشغال کارخانه ھا«در حالی که ما در ھيچ کجا کوچک ترين حرفی از 
نزده ايم، به ما نسبت می دھند که گويا اين حرف ھا را زده » رگریکنترل کا«
کارخانه ھا سخن گفته ايم، زيرا به نظرما ) يا تسخير ( » تصرف«ما از . ايم

کلمه  .می کنند که محصول کار خودشان است» تصرف«کارگران چيزی را 
بار  را ما ھيچ وقت به کارنبرده ايم، آن ھم دقيقا برای پرھيز از» اشغال«

در زبان فارسی، » اشغال«با توجه به معنای . منفی ای که در اين واژه ھست
کارخانه ھا سخن بگوييم به اين ترتيب پذيرفته ايم که » اشغال«اگر از 

کارخانه از آن سرمايه دار است و کارگران چيزی را که از آن خودشان 
گفته ايم  به عبارت صريح تر، درواقع. خود درآورده انداشغال نيست به 
ھمان طور مثال آلمان نازی در جنگ جھانی دوم . ھستنداشغالگر کارگران 

فرانسه را به اشغال خود درآورد يا مثال رژيم صدام حسين کردستان عراق را 
به اشغال خود درآورد، کارگران نيز کارخانه ھا را به اشغال خود درمی 

يا اگر ھم وجود داشته وجود ندارد » تصرف«اين بار منفی در واژه !! آورند
باشد بسيار کمتر است، ھرچند در اين مورد می توان واژه ھای جديد و بھتری 

اما نکته مورد . را نيز به کاربرد» جنبش بازپس گيری کارخانه ھا«چون 
نظر ما در اينجا نه واردشدن به بحث تفاوت معنايی اين واژه ھا بلکه اين است 

نمی خواھد گفته ھا و نوشته ھای  که اگر کسی غرض و مرضی ندارد و
ديگران را تحريف و مسخ کند چرا دقيقا ھمان چيزی را که آنان گفته يا نوشته 

که (» کنترل کارگری«کارخانه ھا و » اشغال«اند نقد نمی کند؟ ما کجا از 
صحبت کرده ) حديث ديگری دارد و پرداختن به آن مجال ديگری را می طلبد

شان نمی دھد که اين به اصطالح نقد از ھمان ابتدا بر ايم؟ آيا ھمين برخورد ن
  تحريف و وارونه نمايی حرف ھای طرف مقابل استوار است؟

اما آنچه اين روزھا در سايت ھای اينترنتی ديده می شود صرفا تحريف الفاظ 
سخنان ما مضمون مھم تراز اين تحريف، تحريف . و واژه ھای ما نيست

يک شيوه بسيار زشت و کثيف در . ه ھا استدرباره راھکار تصرف کارخان
اين مورد آن است که نخست از سخنان طرف مقابل يک کيسه بوکس بی دفاع 
می سازند تا بعدا بتوانند چپ و راست بر آن مشت بکوبند و به اصطالح آن 

اين شيوه وقتی از سوی بورژواھای آشکار به کار گرفته می شود . را نقد کنند
اما وقتی از سوی کسانی به . دش آور و مشمئزکننده استبه اندازه کافی چن

می نامند، اشمئزاز ناشی از » فعال کارگری«کار گرفته می شود که خود را 
اگر بخواھيم بحث «: نوشته اند . آن به راستی به حالت تھوع تبديل می شود

سپردن : را خالصه کنيم، به اين سه شعار می رسيم " کميته ھماھنگی"
داره واحدھای توليدی درمعرض تعطيلی به کارگران، ارائه مواد مسئوليت ا

اوليه رايگان توسط حکومت به کارگران، خريد مستقيم توليدات اين واحدھا 
ما ھمين جا اعالم می کنيم که » .توسط کارگران و زحمتکشان جامعه و دنيا

« از اگر نويسنده يا نويسندگان اين جمله حتی يک مورد را نشان دھند که ما 
سخن گفته ايم و يا اگر جمله » به کارگران... سپردن مسئوليت اداره واحدھای 

يا پاراگرافی را نشان دھند که حتی مضمونش چنين چيزی باشد، ما دربست و 
بدون چون وچرا تمام حرف ھای ديگر آنان را می پذيريم و حتی حاضريم در 

نستند چنين چيزی را اما اگر نتوا. دکانشان به صورت مجانی پادويی کنيم
نشان دھند از آنجا که ما نه دکان داريم و نه به پادو نياز داريم فقط از آن ھا 

فکر می کنيد چرا اين افراد ! اما کارگران  !ھمين. می خواھيم شرم کنند
حرفی را که ما نزده ايم اين گونه بيشرمانه و وقيحانه به ما نسبت می دھند؟ 

حرف اصلی ما در مورد راھکار تصرف  دقيقا به علت حذف و سانسور
ما در ھمه جا تصرف کارخانه ھا و اداره . بگذاريد توضيح دھيم!! کارخانه ھا

آن ھا را توسط کارگران و اعمال قدرت بر دولت سرمايه برای گرفتن مواد 
مشروط قدرت متحد و متشکل و شورايی کارگران اوليه رايگان از آن را به 

است که اين افراد آن را به کلی و يکسره از رھنمود و اين چيزی . کرده ايم
در تمام نوشته اين افراد کوچک ترين . ھای ما در اين مورد سانسور کرده اند

. نشانه ای از اين پيش شرط اساسی ما برای تصرف کارخانه ھا وجود ندارد
اين ھمان نکته اساسی است که حذف شده تا بتوان با خيال راحت و با 

و » سپردن مسئوليت اداره واحدھای توليدی به کارگران«ون تحريفاتی چ
چپ و راست به ما مشت زد » تقاضا از دولت برای ارائه مواد اوليه رايگان«

غافل از آن که چيزی که به اين ترتيب اين کوتوله !! و ما را ناک اوت کرد
ھای فرقه ای آن را ناک اوت می کنند يک کيسه بوکس بی دفاع است و نه 

وقتی بتوان با بيشرمی نظرات !! ته ھماھنکی برای ايجاد تشکل کارگریکمي
ديگران را تحريف کرد، وقتی بتوان با وقاحت ورذالت حرف ديگران را 
سانسور کرد، ديگر می توان به راحتی لودگی و لوس بازی کرد و با مخاطب 

 دوستان کميته ھماھنگی،«: چنين گفت !!! » دوست«قراردادن ما به عنوان 
چطور است که از دولت سرمايه دار و کليه سرمايه داران بخواھيم که 

به  »حاکميت سياسی و قدرت اقتصادی را يکسره به طبقه کارگر واگذار کنند؟
راستی بايد خيلی خويشتندار بود تا در مقابل اين ھمه لودگی وقيحانه دچار 

  .حالت تھوع نشد

ا دشمنی و تقابل خصمانه اين اما پرسش اساسی برای کارگران اين است که آي
گونه افراد با فعاالن ضدسرمايه داری را می توان صرفا با مقوالتی چون 

اين تقابل . تحريف و سانسور و لودگی توضيح داد؟ به نظر ما نه، نمی توان
اين افراد و ضديت آن ھا با  را به صورت ريشه ای و اساسی فقط با رفرميسم

و اين ھمان . رگری می توان توضيح دادگرايش ضدسرمايه داری جنبش کا
موضوع مھمی است که بايد برای کارگران توضيح داد و ھدف اصلی ما از 

  .اين نوشته نيز ھمين است

يکی از درک ھا و دريافت ھايی که بيش از يک قرن است بر جنبش کارگری 
جھان حاکم شده و آن را فلج کرده اين است که مبارزه کارگران با سرمايه 

. سطح اقتصادی و سطح سياسی: ان دو سطح مجزا و منفک از ھم دارد دار
در سطح اقتصادی، توده کارگران در چھارچوب سرمايه داری با سرمايه 
داران مبارزه اقتصادی می کنند، و درسطح سياسی نيز روشنفکران انقالبی و 
فعاالن کارگری که خود را نماينده طبقه کارگر می دانند برای کسب قدرت 
سياسی و از ميان برداشتن نظام سرمايه داری با دولت مبارزه سياسی 

براساس اين درک و دريافت، تشکل مناسب کارگران . براندازانه می کنند
يا ھمان اتحاديه يا سنديکای » سازمان کارگران«برای سطح اول مبارزه، 

طبقه  حزب«سطح دوم مبارزه نيز  کارگری است، و تشکل مناسب برای
در اين تقسيم کار، اتحاديه يا سنديکا با پذيرش چھارچوب . است »کارگر

سرمايه داری و بدون اين که کمترين خدشه ای به اين چھارچوب وارد کند 
نيز با » حزب«برای تحقق مطالبات اقتصادی کارگران فعاليت می کند، و 

رژيم ھای سياسی حاکم و برای کسب قدرت سياسی مبارزه می کند يا، در 
ال ترين حالت، مبارزه کارگران برای کسب قدرت سياسی و سپس راديک
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در اين دوقطبی، در . نابودی نظام سرمايه داری را رھبری و ھدايت می کند
يک سو با توده ھای کارگر متشکل در سنديکاھا روبه روايم که ھيچ کاری به 
سرمايه داری و مبارزه برای الغای آن ندارند و، درسوی ديگر، با 

ران و فعاالن کارگری متشکل در حزب مواجھيم که تحت پوشش روشنفک
مبارزه برای الغای سرمايه داری درواقع صرفا برای کسب قدرت سياسی 

حال آن که رھايی طبقه کارگر از سرمايه داری امر آحاد اين . مبارزه می کنند
طبقه است و فقط با متشکل شدن آحاد کارگران در شوراھای انقالبی و کسب 

. اين شوراھا ميسر می شود سياسی و درنھايت لغو کارمزدی توسط قدرت
چنان که تجربه شوروی به وضوح  -احزاب مبتنی بر الگوی دوقطبی فوق 

نه تنھا چنين تشکل ھای نيستند بلکه صرفا برای کسب قدرت  - نشان داد 
 -سياسی و ادامه ھمان مناسبات سرمايه داری به صورت سرمايه داری دولتی 

به اين ترتيب، وجه مشترک سنديکاھا و احزاب . ساخته شده اندحزبی 
کارگری رايج اين است که ھيچ کدام نه می خواھند و نه می توانند سرمايه 

به اين معنا، ھردو اين تشکل ھا رفرميست يا . داری را از ميان بردارند
اصالح طلب ھستند، يعنی برای نوع ديگری از سرمايه داری که کمتر 

سنديکا اين را آشکارا بيان می کند و به ! ی باشد مبارزه می کنندضدکارگر
اين معنا رفرميست راست است اما حزب آنرا در لفافه رژيم ستيزی سياسی 

  .می پوشاند و به ھمين دليل رفرميست چپ است

در ھمسويی با مبارزه » کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری«اکنون 
ری کارگران اين شاکله دوقطبی در زمينه عينا و واقعا ضدسرمايه دا

تشکل «سازمانيابی کارگران را زير سئوال برده و تشکل واحدی به نام 
را مطرح کرده که نه سنديکا » ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر

است و نه حزب به معنای رايج آن، که متشکل از انقالبيون حرفه ای است و 
ال، کسی يا جريانی که نتواند اين زيرسئوال ح. است فرقهنام بھتر آن ھمان 

رفتن شاکله رايج در زمينه سازمانيابی کارگران را درک کند و کماکان به اين 
را نيز » تصرف کارخانه ھا«شاکله منسوخ بچسبد به طريق اولی راھکار 

زيرا تصرف کارخانه ھا توسط ھمين تشکل ھای . نمی تواند درک کند
که شورای سراسری طبقه کارگر از به ھم پيوستن ضدسرمايه داری کارگران 

  .آن ھا به وجود خواھد آمد، انجام می گيرد

مسئله نخست اين . در اينجا دو مسئله پيش می آيد که بايد به آن ھا پاسخ داد
است که آيا تصرف کارخانه ھا مستلزم وجود اوضاع انقالبی در جامعه است؟ 

رفرميست ھای چپ علی العموم به اين اما . پاسخ ما به اين پرسش، منفی است
زيرا به نظر آنان کارگران تنھا تحت رھبری . سئوال جواب مثبت می دھند

حزب می توانند به يک نيروی ضدسرمايه داری، که الزمه تصرف کارخانه 
اما احزاب مورد نظر ما، که درکشورھايی چون ايران . ھا است، تبديل شوند

ان کارگران ھستند، در اوضاع غيرانقالبی عموما مخفی و فاقد نفوذ در مي
قادر به رھبری و از جمله ھدايت کارگران برای تصرف کارخانه نيستند و 

به . تنھا در اوضاع انقالبی می توانند رھبری طبقه کارگر را به دست بگيرند
عبارت ديگر، رفرميست ھای چپ به اين دليل تصرف کارخانه ھا را به 

ول می کنند که حزب تنھا در اوضاع انقالبی می وجود اوضاع انقالبی موک
تواند سکان رھبری مبارزه کارگران را به دست بگيرد و آن را به مبارزه ای 

به بيان . ضدسرمايه داری، که الزمه تصرف کارخانه ھا است، تبديل کند
صريح تر، برای رفرميست ھای چپ، بحث اوضاع انقالبی اسم رمزی است 

دريک . رزه کارگران عليه سرمايه به وجود حزببرای مشروط کردن مبا
کالم، حرف روشن وشفاف رفرميست ھای چپ اين است کارگران به اين 
دليل نمی توانند در اوضاع غيرانقالبی کارخانه ھا را به تصرف خود 

بنابراين، بحث اوضاع . درآورند که مبارزه شان تحت رھبری حزب نيست
چوب «اما ما به . ه گرايی جبونانه استانقالبی پرده ساتری برای اين فرق

حزب برای کارگران باور نداريم و می گوييم کارگران به شرط آن » زيربغل
که در شوراھای خود متشکل شوند و بتوانند قدرت خود را بر سرمايه و 
دولت آن اعمال کنند حتی در اوضاع غيرانقالبی نيز می توانند برای 

را اداره  درآورند و آن ھا را به تصرفجلوگيری از بيکاری کارخانه ھا 

طبقه کارگر حتی در اوضاع غيرانقالبی و حتی بدون رھبری احزاب . کنند
. يک نيروی ضدسرمايه داری است!!) و اتفاقا بدون اين رھبری( مورد بحث 

آنچه اين نيرو الزم دارد نه چيزھايی از نوع فرقه ھا بلکه، درست برعکس، 
ننده است که زمينه سازی آن ھا وظيفه فعاالن تشکل و خودآگاھی خودرھا

ما به کارگران می گوييم آنچه . ضدسرمايه داری درون جنبش کارگری است
در عمل ثابت شده اين است که در کارخانه ھای درمعرض تعطيل اعتصاب 
برای جلوگيری از تعطيل کارخانه، بيکارسازی کارگران و وادارکردن 

ق معوقه کارگران راھکاری کارآمد و کافی صاحبان سرمايه به پرداخت حقو
و وافی به مقصود نبوده است، ھمان طور که تحصن در اينجا و آنجا نيز 

برای اعمال فشار به سرمايه و جلوگيری از تعطيل . کاری از پيش نبرده است
کارخانه ھای که صاحبانشان می خواھند سرمايه ھايشان را به رشته ھای 

مان رشته بمانند اما توليد را با کارگران ارزان تر و ديگر منتقل کنند يا درھ
بی حقوق تر ادامه دھند، کارگران بايد با تشکيل شوراھای خود و دخالت دادن 
آحاد کارگران در تصميم گيری ھا و برقراری ارتباط با شوراھای کارخانه 
ھای ديگر کارخانه را به تصرف خود درآورند، با قدرت و از طريق جلب 

کارگران مراکز مھم و کليدی کار و توليد ارائه مواد اوليه رايگان  یھمبستگ
را به دولت تحميل کنند، اداره توليد را به دست بگيرند و به اين ترتيب از 

اما ببينيم فعاالن فرقه ای به . تعطيل کارخانه و بيکاری خود جلوگيری کنند
. می گويند اصطالح کارگری و درواقع و عمال ضدکارگری به کارگران چه

تصرف کارخانه در اوضاع . نه، اين کار خيال بافانه است: آن ھا می گويند 
کارگران بايد . زيرا اوضاع انقالبی نيست. کنونی به نفع سرمايه داران است

. صبر کنند تا اوضاع انقالبی شود و آن گاه به تصرف کارخانه ھا اقدام کنند
کارگران بھتر !!) راخواھد رسيدکه معلوم نيست کی ف( فعال و تا آن زمان 

است سنديکا تشکيل بدھند و افسار خود را به دست چند نفر اعضای ھيئت 
زيرا توده کارگران مشتی مش رجب اند که درھرحال (مديره سنديکا بدھند 

حال که حزب نيست يا نمی تواند اين کار را . افسارشان بايد دست کسی باشد
فراد بروند و در غياب کارگران با کارفرما تا اين ا!!) بکند سنديکا که ھست

از يک طرف و مسئوالن وزارت کار و سردار طاليی ھا و قاليباف ھا از 
طرف ديگر مذاکره کنند و به اين مقامات قول بدھند که کارگران در 
چھارچوب قانون فعاليت خواھند کرد و به کارگران نيز ھشدار دھند که نبايد 

به روسای اتحاديه ھای کارگری و  .فراتر بگذارندپا را از چھارچوب قانون 
امثال گای رايدر و ديويد کاکرافت نامه فدايت شوم بنويسند و از آنان بخواھند 

تا رئيس دفتر او بی درنگ آن را ريزريز کند ( برای احمدی نژاد نامه بنويسند
و در اين ميان ھرجا الزم باشد به کارگران !!) و به سطل آشغال بيندازد

گويند زير نامه ای را امضا بکنند يا نکنند، درجايی تجمع بکنند يا نکنند، يا ب
فعال سرکارشان باشند تا مذاکرات آن ھا به نتيجه برسد و به اطالع آنان 

  . رسانده شود

حال شما کارگران قضاوت کنيد که راھکار کدام يک از ما سرمايه دارانه و 
ه می گوييم کارگران با قدرت متشکل راھکار ما ک: به نفع سرمايه داری است 

و شورايی خود و برای جلوگيری از بيکاری و عقب راندن ھجوم سرمايه به 
سطح معيشت کارگران کارخانه ھا به تصرف خود درآورند يا راھکار فعاالن 
فرقه ای که تصرف کارخانه به عنوان يک اقدام ضدسرمايه داری را به يک 

ز دسترس حواله می دھند و درواقع کارگران اوضاع انقالبی موھوم و دور ا
را پی نخودسياه می فرستند و درعوض برای اوضاع کنونی و حی وحاضر با 

شيره می  توجيه و توصيه سنديکاسازی سرکارگران را به سود سرمايه داری
به اين ترتيب دارند برای بھبود شرايط  مالند و به آنھا القا می کنند که گويا

  ه می کنند؟زندگی شان مبارز

اما مسئله دوم آن است که آيا تصرف کارخانه ھا نافی قانون ارزش است، 
يعنی خصلت کااليی محصوالت کارخانه را از ميان برمی دارد و محصوالت 
کارخانه ديگر برای مبادله و فروش در بازار توليد نمی شوند؟ پاسخ به اين 

درعين حال درک خود  مسئله را از توضيح اوضاع انقالبی شروع می کنيم تا
. از اين اوضاع و تمايز آن را از درک رفرميست ھای چپ روشن کرده باشيم



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

 
٩ 

  ١٣٨٧آذر  ١٥جمعه     ٣٢ سال اول ـ شمارٔه 

اوضاع انقالبی در جامعه سرمايه داری طبق تعريف به شرايطی گفته می 
شود که در آن طبقه سرمايه دار و دولت آن ديگر نمی توانند مثل سابق 

بق ستم سرمايه و دولت آن حکومت کنند و طبقه کارگر نيز نمی تواند مثل سا
را تحمل کند و بدين سان در صورتی که در شوراھای انقالبی خود و با افق 
لغو کارمزدی متشکل شده باشد براندازی دولت و برچيدن رابطه سرمايه و 

اين اوضاع . کارمزدی و قانون ارزش را در دستور کار خود قرار می دھد
جاری طبقه کارگر و بدون پراکسيس البته بدون گسترش دامنه ھمين مبارزات 

چه ما  اين گونه نيست که. سازمانيافته مبارزه کارگران به وجود نمی آيد
اوضاع انقالبی . فعاليت بکنيم و چه نکنيم اوضاع انقالبی به وجود خواھد آمد

از تداوم و گسترش ھمين مبارزه جاری کارگران برای تصرف کارخانه ھا و 
ارگران برای برچيدن بساط سرمايه و دولت آن به از اراده ماديت يافته ک

اما واقعيتی است که اکنون اين شرايط فعال در جامعه ما وجود . وجود می آيد
ليکن حرف ما اين است که تصرف کارخانه ھا توسط کارگران به . ندارد

وجود اين اوضاع موکول نمی شود، زيرا قرار نيست که اين راھکار بساط 
اين راھکار، اقدامی است در . و قانون ارزش را برچيند سرمايه و کارمزدی

چھارچوب سرمايه اما برضد سرمايه و برای اعمال قدرت و فشار بر شريان 
آن برای سنگين کردن کفه توازن قوای مبارزه طبقاتی به سود  حيات

روزافزون و  اين راھکار، اقدامی است برای جلوگيری از بيکاری. کارگران
فقط کسی که خود را . خته سرمايه به سطح معيشت کارگرانتھاجم لجام گسي

رھا کرده باشد می  سکتاريستی - از چھارچوب شاکله دوقطبی سنديکاليستی 
تواند ضرورت و درعين حال امکان پذيری تصرف کارخانه ھا توسط 

. کارگران متشکل در شوراھای کارگری را در اوضاع غيرانقالبی درک کند
رخانه ھا براساس قدرت متشکل و شورايی کارگران زيرا راھکار تصرف کا

از يک سو به دليل اعمال قدرت و فشار عليه روند توليد ارزش اضافی و سود 
اندوزی سرمايه نافی سنديکاليسم است و، از سوی ديگر، با اعالم صريح اين 
نکته که اداره کارخانه ھا توسط کارگران خصلت کااليی محصوالت را از 

اين توھم و وارونه پردازی سکتاريستی را افشا می کند که گويا بين نمی برد 
به با رژيم ستيزی فراطبقاتی و به قدرت رسيدن فرقه ھا يعنی با شکل گيری 

حزبی رابطه سرمايه، کارمزدی و قانون ارزش از ميا  -سرمايه داری دولتی 
خانه به اين ترتيب، پاسخ ما به اين پرسش نيز که آيا تصرف کار. ن می رود

ما در آينده درمورد اين راھکار مھم . ھا نافی قانون ارزش است، منفی است
جنبش کارگری که برون رفت کارگران کارخانه ھای درمعرض تعطيل از 

  .بازھم خواھيم نوشت وضعيت کنونی شان درگرو تحقق آن است

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

برای جلوگيری از بيکاری، 
رمعرض تعطيل را کارخانه های د

 !به تصرف خود درآوريم

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٨٧آذر  ١١
 

 بيکاری دسته جمعی کارگران کارخانه صنايع فلزی
کارگر کارخانه صنايع فلزی  ٣۵٠بيش از 

صنايع فلزی در . ايران از کار اخراج شدند
زمره واحدھای صنعتی بزرگی است که در 

انون اساسی توسط دولت ق ۴۴چھارچوب اصل 
سرمايه داری به مالکان خصوصی سرمايه ھا 

سرمايه داران جديد برنامه ھای خويش . اھدا شد
را برای گرفتن وام ھا و اعتبارات و ساير 
سرمايه اندوزی ھا يکی پس از ديگری به اجرا 
گذاشتند و درپی آن اعالم کردند که وضعيت 

اتش در مالی کارخانه وخيم است و ادامه توليد

گرو دستيابی به حجم بيشتر سرمايه ھای بانکی 
سرمايه داران اينک تعطيل کارخانه را . است

کارگر  ٣۵٠آنان . دستور کار خويش ساخته اند
را بيکار کرده اند و بسيار رک و پوست کنده 
می گويند که کارخانه را برای اين می خواھند 
که ھم کارگران آن را به وسيع ترين و حادترين 
شکل ممکن استثمار کنند و ھم ھمزمان حجم 
عظيمی از سرمايه ھای حاصل کار و استثمار 
ساير کارگران را زير لوای وام بانکی از اين و 

 ٣۵٠. آن مؤسسه مالی دولتی دريافت کنند

کارگر کارخانه اکنون در آستان سوداندوزی ھر 
چه حريصانه تر سرمايه داران راھی قربانگاه 

گران مدت ھا است عليه اين کار. بيکاری اند
اما مبارزات آن ھا . دسيسه ھا مبارزه می کنند

  .تا امروز به ھيچ نتيجه ای نينجاميده است

  ٨٧آذر  ٩

 

 

 ادامه اعتصاب کارگران لوله سازی لوشان
کارگران لوله سازی لوشان چند ماه است که 
. دستمزدھای خويش را دريافت نکرده اند

ه ھيچ ريالی بابت سرمايه دار صاحب کارخان
حق بيمه آن ھا پرداخت نکرده و ھيچ ليستی در 
اين مورد تحويل سازمان تأمين اجتماعی نداده 

کارگران در اعتراض به ھمه اين ستم . است
ھای سرمايه دار دست به اعتصاب زده و چرخ 

اعتصاب کارگران . توليد را از کار انداخته اند
ينه در گام نخست با خشم و مقابله جويی ک

او از . توزانه سرمايه دار رو به رو شده است
اين که کارگران به دنبال ماه ھا کار بدون 
دستمزد خواستار پرداخت حقوق معوقه خود 

ايشان مثل تمامی ! شده اند دچار تعجب شده است
ھمتايان طبقاتی نوع ايرانی خويش روايت تازه 

کارگر در روايت او کسی . ای از کارگر دارد
ه بخشی از کار وی بلکه کل کار او است که ن

بايد تبديل به ارزش اضافی شود و به جيب 
نيروی کارش را بايد ! سرمايه دار ريخته شود

بدون ھيچ بھا بفروشد و در يک کالم برای 
سرمايه دار کارخانه . سرمايه دار بيگاری کند

لوله سازی لوشان در دنيای سوداندوزی سرمايه 
چنين انتظاری دارد و دارانه خويش از کارگران 

درست به ھمين دليل اعتراض توده ھای کارگر 
به تعويق چندين ماھه دستمزدھا مايه شگفتی 
بيش از حد او شده است، به گونه ای که از 
شدت خشم دستور داده تا درب ورودی کارخانه 
. را به طور کامل بر روی کارگران قفل کنند
ود کارفرما چنين کرد و کارگران بر خواست خ

. برای پرداخت فوری مطالبات اصرار کردند
فشار اعتراض کارگران باالخره سرمايه دار را 
مجبور کرد تا به ھوش آيد، درب کارخانه را به 
روی توده توليد کننده ارزش اضافی بگشايد و 

اينک . وعده پرداخت مزدھا را بر زبان راند
سرمايه . چند روز از شروع ماجرا می گذرد

دادن وعده و وعيد را چاشنی امتناع دار ھمچنان 
اما . خود از پرداخت واقعی مزدھا کرده است

کارگران سخت مصمم ھستند که تا گرفتن 
  . خود به اعتصاب ادامه دھند مطالبات

٨٧آذر  ٧   
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 فريادها و اعتراض ها 
 کارگری از بومهن

 ٢٢٠در اينجا کارگران در بھترين حالت ... « 
اجاره بھای يک . رندھزار تومان حقوق می گي

خانه محقر دارای يک اتاق خواب بدون ھيچ 
 ٣٠٠امکانات در ارزان ترين حالت بيش از 

تومان،  ٢۵٠٠مرغ کيلويی . ھزار تومان است
تومان، ميوه ھر  ١١٠٠٠گوشت قرمز کيلويی 

تومان و ماھی سفيد ھر کيلو  ١٠٠٠کيلو باالی 
ھيچ کس به اين سؤال . تومان است ١۵٠٠٠
می دھد که يک کارگر تازه با فرض اين پاسخ ن

که کار داشته باشد چگونه می تواند با اين 
دستمزد نازل از عھده مخارج سنگين خودش و 
خانواده اش برآيد؟ کسانی که در آن باال باالھا 

از کليه نعمت ھای . نشسته اند ھمه چيز دارند
کارگر جماعت فقط کار . اين جھان برخوردارند

ار می شود و سرمايه و ثروت و می کند و استثم
نعمت برای سرمايه داران و صاحبان قدرت 

ما کار می کنيم و توليد می . دولتی توليد می کند
آنان آنچه را که ما توليد کرده ايم صاحب . کنيم

می شوند و می خورند و حکومت می کنند و ھر 
من . باليی که می خواھند بر سر ما می آورند

ثل ھمه کارگران شب و به عنوان يک کارگر م
روز و دقيقه به دقيقه از زن و بچه خود خجالت 

. از عھده خريد ھيچ چيز بر نمی آيم. می کشم
فصل ميوه قادر به خريد يک دانه ميوه برای 

برنج و مرغ و ماھی را سال تا . بچه ھايم نيستم
اين . سال نمی توانم حتی چند بار وارد خانه کنم

کار و توليد و رنج . مزندگی نيست که ما می کني
و گرسنگی و زاغه نشينی و برھنگی و فقر و 
ذلت و حقارت و خفت سھم ما کارگران است و 

جاه و عزت و کاخ نشينی  در عوض سرمايه و
و قدرت و حاکميت سھم سرمايه داران و 

   »...دولتيان است

 

کارگری از فرش بافت 
 باستانی يزد 

شکسته  تنھا قشری که کمرش به طور کامل... «
در ھيچ کجای اين . است قشر کارگر است

ھزار  ١٧٠مملکت و ھيچ کجای اين دنيا با 
سال است  ١۵من . تومان نمی شود زندگی کرد

که در اينجا استثمار می شوم و حاال پس از اين 
شيفت کار می  ٣ھمه کارکردن و استثمار شدن 

کارگران . ھزار تومان بگيريم ٢٨٠کنم تا 
ھزار  ٢٠٠حقوق آنان به زيادی ھستند که 

با اين دستمزد چه کنم و . تومان ھم نمی رسد
جگونه از عھده ھزينه زندگی خود و فرزندانم 

ھر يک ساعت مسافرت ھوايی سرمايه ! برآيم؟
برابر حقوق ماھانه  ٢٠داران و دولتيان حداقل 

ھر چه ما کارگران . من يا کارگران ديگر است
اين ھا تبديل جان می کنيم به سرمايه و قدرت 

آن ھا شب و روز دروغ تحويل ما می . می شود
اگر راست می گويند يک روز مثل ما . دھند

بچه . يک روز مثل ما غذا بخورند. زندگی کنند
نمی دانند که  ھای من رنگ ميوه را نمی بينند و

ساله ام با ديدن بدبختی  ۵دختر . ميوه چيست
ھای من و مقايسه زندگی ذلت بار خودش با 
دختران خانواده ھای صاحب سرمايه و قدرت 
دولتی با حالتی غم انگيز از من می پرسد که 
چرا کارگر شدم؟ چرا سرمايه دار و رئيس و 

به او چه بگويم؟ يک ! صاحب قدرت نشدم؟
کلمه حرف بزنم درجا سرم را زير آب می کنند 

   ».و بچه ھايم را يتيم می کنند

   )و اختصارنقل به مضمون ( آژانس خبر : منبع

٨٧آذر  ٧  
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده 
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . يگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی د

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. ه را تدبير نيستتحميل کرده است و خودکرد

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

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

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

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

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

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

ايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا ب
ش کوچکی از طبقه کارگر منشور 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 بخ

  . تدوين کرده ايم

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

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . زار تومان در ماه برخوردار باشندھ 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
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :گرو آن است که تحقق اين امر در. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . يماری ھا بايد رايگان باشدبھداشت و دارو و درمان انواع ب - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨ار کودکان و جوانان زير ک -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 -  
  .نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گرددھر  -  
  . تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

.کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد ايجاد ھرگونه تشکل -١۵



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

 
١٢ 

  ١٣٨٧آذر  ١٥جمعه     ٣٢ سال اول ـ شمارٔه 

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  

  

  

  

  

  

  
 

ی ه ھما یر ک ه ھما یر ک ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  را  را  را  ای ا
ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

  
هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .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 . وارد کنيد" 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


