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 :اين شماره در

 ٢ص تجربه ای ديگر از تصرف کارخانه توسط کارگران در اروپا ـ
  ۴ص بحران سرمايه و اوج گيری مبارزات کارگران يونان ـ
ازی در تصرف کارخانه توسط کارگران کارخانه در و پنجره س ـ

  ۴ص شيکاگو
  ۵ص احضار يک معلم سنندجی به دادگاه ـ
  ۵ص زن گل فروش در شعله ھای آتش سرمايه سوخت ـ
  ۵ص کارگر سيمان توسط سرمايه ۵قتل  ـ
  ۶ص پنج ماه زندان، مجازات انتشار اخبار مبارزات کارگران ـ
  ۶ص کودکان در جھنم سرمايه داری ايران ـ

  ۶ص سط کارگران سبالن پارچهآستارا تو -تصرف جاده اردبيل  ـ
  ۶ص احضار فعاالن سنديکايی نيشکر ھفت تپه ـ
  ۶ص کارگر سد البرزکوه ٣۵٠اخراج  ـ
  ٧ص جدال کارگران شرکت گوشت زياران با سرمايه دار ـ
 ٧صماه کار بدون دستمزد در صنايع شيميايی ساری  ٨ ـ
  ٧ص آخرين آمار کارگران بيکار شده در آمريکا ـ
شسته ذوب آھن در اعتراض به پايين بودن مستمري خود كارگران بازن ـ

  ٧ص اتوبان اصفھان را بستند
  ٨ص سرمايه داری و دولت ـ

م  و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع    !!!کار
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 تجربه ای ديگر از تصرف کارخانه توسط کارگران در اروپا
زه «  ارگران اين ارزه ک ه  (INNSE)مب زی ک يالن اعتصاب نيست، چي در م

انونیغير( از آن به عنوان اعتصاب وحشی ھمواره د) ق ام می برن ن يک . ن اي
ل ن عم کال ممک ه اش ه گون ه ھم ت ک ول اس اری غيرمعم ارزه ک ر از  مب غي

اعتصاب را به ھم پيوند داده است؛ زيرا اعتصاب وقتی که مالک کارخانه می 
بخشی از (» .خواھد کار بخوابد تا بتواند کارخانه را تعطيل کند، معنايی ندارد

 )گزارش يک کارگر از زوريخ سويس
  در کالن شھر ميالن يا مايلند INNSEکارخانه 

ده ماشين  INNOCENTIبا نام  ١٩٣٣کارخانه در سال  د کنن وان تولي ه عن ب
روه  ١٩٧٢در سال . ھای سنگين برای بازارھای جھانی تاسيس شد ه گ  IRIب

 INNSEايتاليايی فروخته شد که تحت مالکيت دولت ايتاليا در آمد و نامش به 
به بخش خصوصی  ١٩٩٩ريجا و سپس به طور کامل در سال تد. تغيير يافت
ا درجه. واگذار شد ه ب دات کارخان االی استاندارد تولي ه  ISO ٩٠٠١ ب ود، ک ب

يارماھر است ا يک سال . گفته می شد علت اين موفقيت وجود کارگران بس ام
ه خوبی فعاليت می  ٢٠٠٠بعد در سال  اکنون ب ه ت ه ک ادعا شد که اين کارخان
االت متحده کرد و شر ه در اي ا از جمل اری و مشتريانی در سراسر دني کای ک

و استراليا داشت،  آمريکا، سوئيس، اسپانيا، برزيل، چين، ھند، آفريقای جنوبی
با اخراج و بازنشسته کردن پيش از موعد اکثريت . با مشکل مواجه شده است

ه بخش ف زات ب ه را از بخش مھندسی فل ای کارخان ت ھ ارگران، فعالي والد ک
کارخانه در مکانی از نظر سوق الجيشی بسيار عالی در نزديکی . منتقل کردند

 .شھر و در مجاورت فرودگاه بين المللی ميالن قرار دارد
ه  ن کارخان بال در اي د ٢٢٠٠ق ی کردن ار م ر ک ور . نف ه ط رمايه دار ب س

رد ٨٠٠سيستماتيک و با برنامه در آغاز  . کارگر را پيش ازموعد بازنشسته ک
يدب ده فقط . عد نوبت اخراج ھا رس اقی مان داد ب ه امروز از آن تع  ٥٠آن چه ک

رد . کارگر مرد ٣٦کارگر زن و  ١٤کارگر است،  کارخانه کماکان کار می ک
يش مشتری  رای محصوالتش از پ ی ب و قرارداد ھای چند ساله می بست، يعن

ه. فراھم بود رار دارد ک ين ق ا زم ان ھکتارھ ه علت  ساختمان کارخانه در مي ب
ه . وجود ھمين کارخانه منطقه صنعتی محسوب می شود ا ب ا اگر ماشين ھ ام

ه صنعتی  ه ديگر منطق ن منطق رده شوند اي رون ب ن ساختمان بي ل ازاي ھر دلي
ارک  د و پ ا مراکز خري وکس ب ان ھای ل ود و می شود در آن آپارتم نخواھد ب

ه جيب زد اردی ب ذا. ساخت و سودھای ميلي داز و ج ين چشم ان بيت طاليی ھم
بود که صاحب کارخانه و شرکت مالک زمين به فکر انداخت تا به قيمت خانه 
خراب کردن کارگران در بخشی که به دليل فساد مالی و وجود رشوه خواری 
در آن نرخ سود بسيار باالتر و زمان دگرديسی پول به سرمايه بسيار کوتاه تر 

  .سرمايه گذاری کنند است
ارگران اطالع  در ٢٠٠٨ماه مه  ٣١در  ه ک ا ب ه ای از طرف کارفرم اطالعي

و در . داده شد که کارخانه تعطيل و آن ھا اخراج ھستند ارگران بالفاصله جل ک
ع شدند ه جم ای . کارخان ی خصوصی، پادوھ ای امنيت يس، نيروھ ای پل نيروھ

کارفرما و محافظان وی جلو کارخانه صف بسته بودند و مانع ورود کارگران 
الن  ه داخل س دندب ی ش د م ای تولي اعت . ھ االخره در س ه شب  ٢ب د از نيم بع

ه  ه را ب ا وارد ساختمان شوند و کارخان ا فريب دادن آن ھ کارگران توانستند ب
  :ژوئيه می نويسند ٢٨کارگران در اطالعيه ای در . تصرف خود در آورند

ومی « ع عم کيل مجم رای تش ارگران را ب رديم و ک ه را تصرف ک ا کارخان م
م. مفراخواندي ه را تشکيل دادي د از . شورای کارخان ه را راه  ٢بع روز کارخان

ه گور سپرديم ا ب . انداختيم و برگه اخراج کارفرما را با سرو صدای ماشين ھ
ه . با مشتری ھا مالقات کرديم و وارد گفتگو شديم رديم ک دا ک ايی پي مشتری ھ

د اله ببندن ا خودگردانی تولي. حاضر شدند با ما قرارداد سه س ه ب رديم و ھم د ک
رفتيم ده گ ی در . خدمات را خود به عھ ديم، حت ه مان ا شب و روز در کارخان م

ن . روزھای تعطيل ه اي د ک ا می کن ا ادع کارخانه بارآور است، گرچه کارفرم
او کارخانه را در اداره مخصوص صنايع در وضعيت اضطرار . طور نيست

ی و وام ھای ارزان و مع تفاده ثبت کرد تا از کمک ھای دولت اتی اس افيت مالي
ا می . اما ما می دانيم که عامل اصلی تعطيل کارخانه زمين آن است. کند آن ھ

اريخی  ه ت خواھند يک بنای تاريخی صنعتی را تخريب کنند، کارخانه ای را ک
والنی دارد و  ت" ط مبل مقاوم ت" س ه اس ن منطق احب . در اي ا ـ ص آن ھ

دمی خواھ کارخانه، مالک زمين و بانک ھا ـ . ند کارگران را زير فشار له کنن
دن اقتصادی است ده مان رای زن ا ب انواده ھای م ا و خ ا امکان م . کارخانه تنھ
ا . بسته شدن يک کارگاه به معنای از بين رفتن مشاغل آن برای ھميشه است م

رای . چنين اجازه ای را به آن ھا نخواھيم داد ه ب ارگران کارخان ده ک ا باقيمان م
ارگران و ب ه ک يمھم ی کن ارزه م ا مب ده ھ راج ش اه . رای اخ ک م ن ي ی اي ط

ی فوت کرد بی شک . تصرف کارخانه يکی از ھمکاران ما در اثر سکته قلب
  ».فشارھای حاصله در اين حادثه نقش مھمی در مرگ او داشت

د را  ه را قطع و تولي رق کارخان ا ب د ت رق آمدن اموران اداره ب ه م اه ژوئي در م
اال. متوقف کنند ار فع ه نمی يک ب ارگر ک دودی ک د و از مع ه ای آمدن ن اتحادي

د وند، تعجب کردن تند رام ش ود . خواس ه اخراج خ ه علي ارگرانی را ک ا ک آن ھ
ان  ای زم وان بقاي ه عن ادی و ب وداتی غيرع ون موج د ھمچ ی کردن مقاومت م

د اه می کردن ته نگ د و از . گذش دافعی گرفتن ت ت ارگران حال ل ک ا در مقاب آن ھ
. ان کارخانه ھای ديگر به حمايت ازاين کارگران سرباززدندفراخواندن کارگر

د و . با وجود ھمه اين ھا، کار روند عادی دارد کاميون ھا مواد اوليه می آورن
  . محصوالت تمام شده را می برند

د ه می دھ ا ھمکاری اداره . کارفرما ھم بيکار ننشسته است و جنگ را ادام ب
رده استتلفن ارتباط تلفنی کارخانه را قطع  يش . ک راه پ ن ھم ا تلف ا ب ا کارھ ام

شرکتی که کانتين غذا را اجاره کرده بود با درخواست کارفرما محل . می رود
ه . کارخانه را ترک کرد د و تھي اما کارگران در اين زمينه نيز خود اقدام کردن
شب . کمک ھای غذايی و مالی فراوانی برايشان رسيد. غذا را به عھده گرفتند

و نيم صبح آغاز می شود و در دو  گذاشته اند و کار از ساعت ششھا کشيک 
  .ادامه دارد ٢٣شيفت تا ساعت 

يش نمی رود د پ ار تولي ا ک دون کارفرم ه ب د ک ن . بعضی ھا فکر می کنن ا اي ام
ه آن  کارگران خود را سازمان دھی کردند و به کار ادامه دادند و نشان دادند ک

ا تشکيل  ھا که کار شاق توليد را انجام می دھند به ھمان خوبی ھم می توانند ب
ز خود  د و تصميمات الزم را ني ديريت کنن زی و م ه ري ود برنام شوراھای خ

  . اتخاذ نمايند
ورين  ٢٢در  ارگران از ت راج ک ام اخ ا  -اوت احک دگی کارفرم ل زن  -مح

اما کارگران به کار خود ادامه دادند و وکاليشان کارھای . برايشان فرستاده شد
ا دق ی کردن ب م عه. نونی را تعقي پتامبر وزارت توس ادی از  در دوم س اقتص

در اين بين . صاحب کارخانه خواست که احکام اخراج کارگران را پس بگيرد
ارگران  ا ک د را ب ه را بخرد و تولي سرمايه داری پيدا شد که حاضر شد کارخان

رد. ادامه دھد ام . اما صاحب کارخانه با آن مخالفت ک ارگران پي ا ک ه م د ک دادن
انونی نمی  يج حکم ق يم و تسليم ھ برای حفظ کار خود به مبارزه ادامه می دھ

  .شويم
ون  ه و اداره ١٠٠اکن رف کارخان ذرد روز از تص ی گ ورايی آن م ا . ش ام

رای  رزی را ب الی مب داده است و وک ری ن نھاد ديگ راج پيش ز اخ ا ج کارفرم
ه است دمت گرفت ه خ ارگران ب ا ک ارزه ب پتامب ١٨. مب يالن س يس م يس پل ر رئ

ارگران خواست  د و از ک ه آم ه کارخان يس سياسی ب يس و پل روی پل راه ني ھم
ه شد اھميت . کارخانه را تخليه کنند ه خدمت گرفت يس سياسی ب اين که چرا پل
ارزه ای . موضوع را می رساند اری بلکه مب دولت مسئله را نه يک مبارزه ک

م طبقاتی می بينند که سلطه سرمايه را زير سئ وال می برد و قدرت آن را درھ
اند درت آسيب می رس ه مناسبات ق ه، . می ريزد و ب ه کارخان ا خواست تخلي ب

ه  د، گرچ ود کردن ارگر خ ای ک ت از رفق ه حماي روع ب ا ش ه ھ اير کارخان س
د رده بودن از ک ديگر . ديرآغ ارگران از ھم ان شروع حرکت ک د از ھم می باي

د چنين حمايتی جبھه کارگران . حمايت کنند ا تقويت خواھ را در مقابل کارفرم
  .را راحت تر خواھد ساخت کرد و ادامه مبارزه

ارگران  ١٢٠سپتامبر،  ٢٢در  روز بعد از تصرف کارخانه، نيروھای پليس ک
آن ھا . را با زور از ساختمان کارخانه بيرون کشيدند اما کارگران تسليم نشدند
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ه از و ساختمانی را ک ه درفضای ب وار نداشت  يک انبار کارخان طرف آن دي
تند ان را بس ی از خياب د و بخش رف کردن رف . تص ه ط د ب ت و آم ا رف آن ھ

د ی کنن رل م ه را کنت ب . کارخان ان، اغل يس و ھمراھانش ای پل ز نيروھ ا ج ام
د ی آين ت م رای حماي د ب ی آين ه م ه کارخان ه ب انی ک دن . کس تقر ش د از مس بع

ت  ه حماي د کارخان الن تولي رون از س ارگران در بي زايش ک وع اف ه ن ا از ھم ھ
اه: يافت  ارگران کارگ ار توسط ک ا  از پيشنھاد ک ه ب ارگری ک ا ک ا، ت در بليزون

ای کارگرشان جمع  ه رفق رای کمک ب ارگران ب ه ک دوچرخه آمد و پولی را ک
ل  کرده بودند از جيب لباس کار آبی اش بيرون آورد، تا کارگران شرکت جابي

تقل که صبح با سينی پر از شيرينی و بيسک ان مرکز مس ا نوجوان ويت آمدند، ت
ا آن  د، ت اس آمدن ر و سوسيس و کالب ان و پني ر از ن ه ای پ ا کيس ه ب ا ک بارادون

  ....، تا...ھايی که نوشابه و قھوه آوردند، تا
ده اکنون کارخانه از خارج انی و شروع  به تصرف درآم ئله شرايط زم و مس

اتی است ئله ای حي رف مس ار. فصل سوز و سرما و ب ای ک ا کمک ھ گران ب
ايل پخت و  د و وس واری از پالستيک درست کردن دريافتی برای ساختمان دي

ارگران . پز را آماده نمودند کمک ھای غذايی و مالی ھمواره در راه است و ک
اند ی رس اری م ارزه ي ه مب ه ادام ه. را ب ارگران کارخان ده ای از ک  نماين

ا -ترافيالتی دار ک ه دي ه ب ه آکرات ه از منطق درام ه . رگران آم ارگران کارخان ک
د زه آمدن ارگران اين آن . ديگری که مالکش قصد تعطيل آن را دارد به بازديد ک

ه و اخراج را  ل کارخان ه تعطي ارزه علي تان ديگری از مب د داس ا می خواھن ھ
  .آغاز کنند

رينالدينی از محل کارخانه بازديد ) FIOM(ماه دبيرکل اتحاديه متال  ٥بعد از 
گران گزارشی از آن چه که اتفاق افتاده بود و آن چه که انجام داده کار!!! کرد

که برای اتحاديه به گذشته ھای دور تعلق داشت،  بودند بيان کردند، تجربه ای
ه ل  تجرب رای تعطي ه ب ا و اتحادي ل تصميم کارفرم ارگران در مقاب تادگی ک ايس

ا  ه تنھ ه ن ر اتحادي ه از نظ ه ای ک ه، تجرب ی"کارخان ه" وحش ت،  بلک ر اس کف
ه فکر  ه را ب يد و ھم ان کش ه مي ارزه را ب دی از مب ه عناصر جدي تجربه ای ک

  .واداشت
ارگری ١٢در  وراھای ک دگان ش ر نماين ه در  ٦ اکتب يالن ک ر م ه ديگ کارخان

زه  ه اين دار ب رای دي د ب رار دارن ارگران ق ه و اخراج ک معرض تعطيل کارخان
ارگری  آمدند و در سالن بزرگ ديواره پالستيکی اولين گردھمايی شوراھای ک

د ام ش انی . انج ارگر جھ ه ک ارزات طبق اريخ مب ه ت ی ب رگ زرين ه ب ن واقع اي
زود ا . اف يالن ب ای م ی کوک ی س اه پيرل دگانی از کارگ ته  ٨٠٠نماين بازنشس

د  ١٢٠اجباری و  اخراجی، از کارگاه ھوفمن ری مونزا که کارفرما می خواھ
ند که در بين اخراجی از اعضای کارگر شاغل را اخراج ک ٣٧کارگر از  ١٤

ز وجود دارد ارگران ني ا . شورای ک ن تصميم ھ ل اي ون در مقاب ا کن ه ت اتحادي
و يا در مقابل اخراج آلترناتيوی چون کاھش ساعات  اعتصابی را اعالم نکرده
داده است ه ن ار را ارائ ه . ک ابق ک نس س ا زيم ا ي ل دی کازين ه جابي از کارخان
را ته کارفرما با تحت فشار ق ارگران خس ه ک دوار است ک ارگران امي ر دادن ک

ر  از کارخانه. شده خود تقاضای پايان کار بدھند د از تغيي انسالدو ميالنو که بع
ار سابق را  مالک کارخانه، مالک جديد اعالم کرده است که قرارداد جمعی ک
ه  دام ب راض اق وان اعت ه عن ارگران ب ه ک د از آن ک دکی بع دارد و ان ول ن قب

  .کردند، کارفرما آن ھا را به تعطيل کارگاه تھديد کرداعتصاب 
د  زه باي ارگران اين ارزه ک ه مب د ک ه ش ه گرفت ايی نتيج ن گردھم ان اي در پاي
تند و  دار را گذاش ين دي رار دوم د و ق ر باش ای ديگ اه ھ رای کارگ قی ب سرمش
ه عمل  رای شر کت در نشست دعوت ب ا ب تصميم گرفتند از ساير کارخانه ھ

ا  ھمين. آورند ين تصميم ھ ا و ھم مبارزه، ھمين ديدارھا، ھمين نتيجه گيری ھ
ه صدا  و ھمين اقدام رای سرمايه ب تقيم زنگ خطر را ب کارگران به عمل مس

وت  ل رخ ه دلي ا ب ه در اروپ والنی است ک انی ط ه زم رمايه ای ک درآورد، س
ه حاشيه  ارگری و ب ه ھای ک مبارزات طبقه کارگر در اثر نقش مخرب اتحادي

  .شدن کارگران، دوران خوش ثبات را می گذراند رانده
ر  ه اکتب بعد از دوماه امتناع کارفرما از پرداخت دستمزدھای کارگران، در نيم

د تمزدھا پرداخت ش ای . دس ت ھ ی از حماي ار اول گزارش ع نھ ر روز موق ھ
سپس به طور جمعی راجع به مسايل به بحث می . رسيده آن روز داده می شود

کسی افسرده نيست و ھمه با . کارگران به وضوح روشن شوندپردازند تا ھمه 
ه از . اميد به مبارزه ادامه می دھند ايی ک دون حمايت ھ ه حرکت ب امکان ادام

ت ود نداش د، وج ی رس ف م اط مختل رای . نق وب ب ای چ ه ھ اميون، تک يک ک
ارگران  ا ک درست کردن ديواری چوبی به جای ديوار پالستيکی آورده است ت

اکتبر نمايندگانی از کارگاه اوفيسينا به ديدار  ١٢در . آماده شوند برای زمستان
ه درست  ٢٨در . کارگران آمدند ات الکترونيک ک اکتبر کارکنان مرکز تحقيق

ارگران  ود را از ک ت خ بال حماي رار دارد و ق ه ق ان کارخان مت خياب در آن س
ه  ارزه ادام ه مب ه ب د ک ليم اعالم کرده بودند و از آن ھا خواسته بودن د و تس دھن

د ارگران آوردن رای ک ود را ب الی خ ای م وند، کمک ھ ا نش ار کارفرم در . فش
روه  ه از گ د ک دار جدي ه و خري ين مالک کارخان اتی ب ه مالق  ORMھمين ھفت

ردن ماشين آالت از . است انجام شد رون ب تا کنون کوشش ھای مالک برای بي
  .ساختمان کارخانه بی ثمر مانده است

ه آغاز شده استبا سررسيدن نوام ارگران در . بر ماه ششم تصرف کارخان ک
تند از ھس اق . فکر ساختن حفاظی برای جلوگيری از سرما در انبار فضای ب ات

ه جای پالستيک از چوب  Lرا بزرگتر کرده اند و به شکل  د و ب در آورده ان
ھای ھديه شده ديواری چوبی ساخته اند و يک کوره برای گرما آماده کرده اند 

رای سوخت داردکه  ا ذغال ب ه چوب ي از ب ارگران از حمايت ھای . فقط ني ک
ا می شود و امکان  ه از آن ھ ا داده است  ٦عظيمی ک ه آن ھ ارزه را ب اه مب م

گزارند ت. سپاس زه نيس ارگران اين ارزه ک ط مب ارزه فق ن مب ه . اي ارزه ھم مب
ا نيست. کارگران است م تنھ ا . مالک کارخانه ھ درت ب ه ی ابزارھای ق او ھم

ل  ين دلي ه ھم د و ب ی جنگ ارگران م ن ک ا اي ز ب ا ني ت ايتالي تند؛ دول راه ھس ھم
ت رده اس الم ک وع اع ارگران را ممن ن ک ا اي ه ب رکوب . معامل ين س ه ماش ھم

ا  سرمايه، پليس، پليس سياسی، نيروھای امنيتی خصوصی، محافظان کارفرم
ل  ه در مقاب ه و ھم ای او ھم د ٥٠و پادوھ تاده ان ارگر ايس را. ک ه  زي آن را ن

ارزه ط  مب رداب  ٥٠فق ری برم ه تلنگ ارگر بلک اکم  ٨٠ک م ح اله رفرميس س
ه می  ارگر ک ه ک ارزات طبق اره مب برمبارزه طبقه کارگر می بينند و آغاز دوب
ه  ی علي رمايه در جنبش اف س ه مص ر رود و ب ار فرات ظ ک د حف د از ح توان

ه اگر. کارمزدی بينجامد ارگران در  ھمه نيروھای سرمايه داری می دانند ک ک
ه ای ون جرق روزی چ ن پي وند، اي روز ش ارزه پي ن مب اليزار خشک  اي در ش

  .رخوت و سکون مبارزه طبقه کارگر اروپا آتش به پا می کند
ه  ١٠ د ک ا نشان دھ نوامبر مالک از دادگاه اجازه بازديد از کارگاه را گرفت ت

ارش . ھنوز مالک کارخانه است و اقتدار دارد اران اما کارگران زير ب شديد ب
ه  ه او را وادار ب و در ورودی کارخان انی جل ر انس ف زنجي اد دو ردي ا ايج ب

د ا  ١٨صبح زود روز . بازگشت کردن از ب ارگران شرکت گ اره ک وامبر دوب ن
برای قطع انشعاب گاز  اين تصور که کارگران چندانی در محل حضور ندارند

  .اما باز ھم موفق نشدند. آمدند
ان  بعد از اين که مالقات ه خواھ ه ک ين کارخان د و مالکان زم بين خريدار جدي

ين آالت و  اختمان از ماش ازی س ا پاکس راه ب ده ھم اره پرداخت نش ت اج درياف
بيرون کردن کارگران از محل تصرف شده ھستند بی نتيجه ماند، کارگران به 

د دگو اعالم کردن ا بلن ن را ب تند و اي حاال ديگر . عنوان اعتراض اتوبان را بس
دمال ده ان زوده ش ان اف ه مخالف ال ب م عم ين ھ ان زم وامبر را . ک انی ن ه پاي ھفت

اندند ان رس ه پاي ادی ب ه . کارگران با ھيجان زي رد ک ه اعالم ک صاحب کارخان
کارخانه را به ھيچ کسی که قصد بازگشايی آن را داشته باشد نه می فروشد و 

ين صاحب کار. نه اجاره می دھد ه و شرکت بی ترديد، قول و قرارھايی ب خان
ه از شمول ردن ماشين آالت و خارج کردن منطق رون ب  مالک زمين برای بي
اده  مناطق صنعتی انجام گرفته است تا زمين کارخانه برای آپارتمان سازی آم

ا شرکت . شود ين ب ل شرکت مالک زم ه دعوت وکي ه جلسه ای ب در حالی ک
يالن برقرا ار م ديرکل اداره ک ارگران و م ورای ک ده ش ای نماين ود، نيروھ ر ب

  .نظامی و پليس امنيتی برای تخليه کارخانه فرستاده شدند
ده است دی ش ه جدي ارزه وارد مرحل ن . مب ه اي ين ک ه ھم ارگر در  ٥٠اگرچ ک

زار سرکوبش  مبارزه عليه سرمايه و عليه دولت سرمايه داری ايتاليا با ھمه اب
ارگران ديگر ماه بايستند و مقاومت کنند، ھمين که توانس ٦توانسته اند  ته اند ک

ه  ين حمايت گسترده ای را ب د چن ته ان ه توانس را به حرکت در آورند، ھمين ک
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 و اوج گيری مبارزات کارگران يونانبحران سرمايه 
چند روز است که شھرھای بزرگ يونان به  

ميدان جنگ و ستيز بخش ھای مختلف طبقه 
کارگر با سرمايه داران و دولت سرمايه داری 

 ١۵کشته شدن يک نوجوان . تبديل شده است
ساله توسط پليس سرمايه کبريتی بود که در 

اصی انبار باروت خشم و قھر توده ھای ع
ھزاران انسان خشمگين به خيابان . کارگر افتاد
سازمان ھای نظم سرمايه و شمار . ھا ريختند

زيادی از بانک ھا و مراکز مالی و اقتصادی 
خصوصی يا دولتی آماج قھر توده ھای 

دامنه شورش از خيابانی به . خشمگين واقع شد
خيابان ديگر و از شھری به شھر بعدی زبانه 

و گذرگاه ھای عمومی به صحنه ميدان ھا . کشيد
تقابل مستقيم و قھرآلود انسان ھای معترض به 
مظالم و بربريت سرمايه در يک سو و پليس و 
دستگاه ھای سرکوب نظام بردگی مزدی در 

جرايد و رسانه ھای . سوی ديگر تبديل شد
گوناگون سرمايه خواه داخلی و خواه در سطح 

ويت جھانی تالش کردند که تا سرحدامکان ھ
کارگری اعتراضات و خيزش ھا را در پرده 

از  دستگاه ھای مھندسی و مسخ افکار. بکشند
سخن راندند » آنارشيست« آشوب طلبی عده ای 

و نفوذ قابل توجه محافل آنارشيستی در برخی 
به عنوان  محالت شھر آتن و شھرھای ديگر را

انگيزه اصلی رخدادھای خشم آلود اين روزھا 
در مورد . مردم منتقل کردند به اذھان عمومی

وارونه پردازی ھای متعارف و ھميشگی 
سازمان ھای نظم سياسی يا رسانه ھای جمعی 
سرمايه و فراتر از آن روند مسخ و واژگونه 
سازی ذاتی نظام بردگی مزدی در ھمه زمينه ھا 
و ھمه حقايق ھستی اجتماعی موجود نياز به 

وادث تا آنجا که به سير ح. بحث زيادی نيست
روزھای اخير يونان مربوط می شود يک چيز 

توده . بديھی و بی نياز از ھر نوع توضيح است
عظيم انسان ھای خشمگين و عاصی که شھرھا 
را به ميدان جنگ خويش عليه پليس سرمايه 
مبدل ساختند نه صاحبان سرمايه و عناصر طبقه 
سرمايه دار بلکه بخش ھای مختلف طبقه کارگر 

ھستند که فشار بيکاری، فقر و  اينان. بودند
محروميت از حداقل امکانات معيشتی، ھر نوع 

دريچه اميد به امکان ادامه حيات در زير آسمان 
تيره و تار نظام کارگرکش سرمايه داری را بر 

اينان ھستند که ادامه . روی آن ھا بسته است
زندگی در چھارديواری نظام بردگی مزدی را 

. ه اين نظام می شورندناممکن می يابند و علي
آنارشيست ھای مورد اشاره رسانه ھا نيز با ھر 
سياست و شيوه پيکار راست يا چپ به ھر حال 
و بدون ھيچ ترديد کارگر ھستند و رويکرد 

ھويت  سياسی يا راه و رسم مبارزه آنان نافی
طبقه کارگر . طبقاتی و اجتماعی آن ھا نيست

ديگر و يونان ھمچون طبقه کارگر ھمه جوامع 
تا حدود قابل توجھی بيشتر از برخی کشورھای 

لحظه به  اروپای غربی زير فشار تعرضات
لحظه مناسبات کار مزدی از ھستی ساقط شده 

. بيکاری پيوسته رو به گسترش است. است
سطح دستمزدھای واقعی به شدت کاھش يافته 

استثمار نيروی کار شاغل بسيار بيش از . است
. زھم در حال تشديد استو با پيش تشديد شده

ميليون ھا کارگر بيکار ھيچ روزنه ای به يافتن 
. راھی برای فروش نيروی کار خود نمی بينند

اتحاديه ھای کارگری مزدور سرمايه جھانی با 
توسل به تمامی ترفندھا و حيله ھا و برنامه 
ريزی ھا راه مبارزه عليه سرمايه داری و 

ران عليه سرشکن ساختن موج قھر و خشم کارگ
در چنين وضعی ريختن . سرمايه را سد می کنند

سيالب وار به خيابان ھا، بستن باريکاد، جنگ 
با قوای سرکوب و نيروھای نظامی، حمله به 
بانک ھا و مراکز دولتی ھمه و ھمه 
موضوعاتی است که به صورت خودانگيخته و 
. طبيعی در پيش روی کارگران قرار می گيرد

ر رخدادھای جاری چند يک نکته مھم در سي
روز جامعه يونان بسيار قابل توجه و درس 

دو اتحاديه معروف کارگری يونان . آموز است
ای دی ای دی "و " جی اس ای ای"به نام ھای 

مدت ھا بود که در مقابل فشار کارگران  "وای
عضو خود، برای شروع اعتصابات سراسری 
عليه سطح نازل دستمردھا و امکانات معيشتی 

کارگران از وضعيت . اومت می کردندمق
موجود سخت عاصی و آماده متوقف کردن 
چرخ توليد و کار در سراسر جامعه يونان 

توده ھای کارگر ھر روز بيش از روز . بودند
پيش از اتحاديه ھا می خواستند که بساط 
مزدورمنشی و خدمتگزاری به آستان سرمايه را 

اعتراض  کنار گذارند و با موج خشم و مبارزه و
اين کشمکش . توده ھای کارگر ھمسو شوند

روزھا ادامه داشت اما اتحاديه ھا با تمامی توان 
وقوع حوادث اخير، شعله . مقاومت می کردند

ورشدن آتش نارضايی و عصيان بخش ھايی از 
طبقه کارگر، ريختن آن ھا به خيابان ھا و جنگ 

آنان با پليس و نيروی سرکوب، به ويژه  و ستيز
ھزار کارگر کارخانه ھای  ١٠د بيش از ورو

خيابانی،  مختلف به صحنه زد و خوردھای
موقعيت اتحاديه ھا در مقابل فشار رو به تشديد 

ھر دو . توده ھای کارگر را سخت تضعيف کرد
اتحاديه از روند جاری اوضاع به وحشت 

رؤسا و زعمای نھادھای مزدور سرمايه . افتادند
بايد خود را به  فکر کردند که تا دير نشده

صورت ظاھر با جنبش کارگری ھمسو سازند تا 
از اين طريق در قدم بعد يا قدم ھای بعدی زمام 
امور مبارزات آن ھا را به نفع نظام سرمايه 

اتحاديه ھا ھر چند نه . داری به دست گيرند
که ( صريح اما به گونه ای ضمنی به اعتصاب 

در البته برنامه آن پيش از حوادث اخير و 
) رابطه با مطالبات کارگران ريخته شده است 

رضايت داده اند، نوعی معينی از رضايت که 
آن ھا به . صدر و ذيل آن بسيار روشن است

شکل نقشه مند، کاسبکارانه و فرصت طلبانه با 
اعتراض کارگران ھمجوار شده اند تا شايد موج 
جنبش ضد سرمايه داری بردگان مزدی را مھار 

زھای آتی سرمايه داری يونان شاھد در رو. کنند
اعتصاب سراسری چند ميليون کارگر خواھد 

چرخ کار و توليد در ھمه جا متوقف خواھد . بود
کارگران بسيار مصمم و قاطع اعالم کرده . شد

اند که سرشکن شدن بار بحران بر سطح 
معيشت خويش را به ھيچ وجه تحمل نخواھند 

ستار تضمين آنان تصريح کرده اند که خوا. کرد
اشتغال، باالبردن مزدھای واقعی و توسعه 

  . امکانات معيشتی و رفاھی خويش ھستند
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تصرف کارخانه توسط کارگران کارخانه در و پنجره سازی در 
 شيکاگو

سرمايه دار صاحب کارخانه در و پنجره سازی 
در شھر شيکاگو در ) Republic(ريپابليک 

ا تمام کارگران را اخراج و اياالت متحده آمريک

انتشار اين خبر . کارخانه را تعطيل کرده است
نارضايی و  چاشنی انفجاری بود که بمب

. کارگر اين کارخانه را منفجرکرد ٣٠٠عصيان 

کارگران مصمم و خشمگين از قبول حکم 
آنان به جای پذيرش حکم . اخراج سرپيچيدند

جنايت آميز صاحب سرمايه دست در دست ھم 
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. کارخانه را به تصرف خويش در آوردند کل
کارگر اينک کارخانه را به طور کامل در  ٣٠٠

ما به مثابه فعاالن جنبش . اختيار دارند
ضدسرمايه داری طبقه کارگر ايران اقدام 
شجاعانه کارگران اين کارخانه را که ميراث 
داران مبارزات پرافتخار کارگران شيکاگو در 

 -ل گيری اول ماه مه نيمه دوم قرن نوزده و شک
ھستند ارج می گذاريم و به  - روزجھانی کارگر 

در شرايط کنونی مبارزه . آنان تبريک می گوييم
طبقاتی، بر زمينه گسترش بی امان طغيان موج 
بحران ذاتی سرمايه، در روزھايی که سيالب 
مرگ بحران لحظه به لحظه جمعيت عظيم 
و  ھمزنجيران ما را در کام خود غرق می کند

در برھوت گرسنگی دفن می سازد، ھنگامی که 

در ھمين آمريکا در طول فقط دو ماه ميليون ھا 
کارگر امکان فروش نيروی کار خويش را از 
دست داده اند و به گرسنگی و مرگ تھديد می 

 ٣ميليون کارگر  ٣شوند، در لحظاتی که 
تراست عظيم خودروسازی شمشير آخته 

س می کنند، بيکاری را روی گردن خويش ح
ميليون برده مزدی آمريکايی  ١٠در دقايقی که 

و يک ميليارد برده مزدی در سراسر جھان زير 
فشار گرسنگی و بيکاری ناشی از وجود بختک 
سرمايه داری با مرگ دست و پنجه نرم می 

آری در چنين شرايطی تصرف کارخانه  کنند،
ھا توسط توده ھای کارگر راھکار گريزناپذير 

جنبش ضد سرمايه داری کارگران در  راديکال
پيشنھاد ما به ھمزنجيران . ھمه نقاط جھان است

خويش در شيکاگو آن است که بدون ھيچ فوت 
وقت شورای کارگری ضدسرمايه داری خود را 

اين شورا را تريبون پيکار عليه . بر پا دارند
از درون ھمين شورا برای ارتباط . سرمايه کنند

با . کا برنامه ريزی کنندبا ھمه کارگران آمري
و با جلب حمايت  اتکا به قدرت شورای خويش

طبقه کارگر آمريکا و کارگران ھمه جای دنيا 
تھيه تمام ملزومات توليد را به دولت سرمايه 
داری آمريکا تحميل کنند و با قدرت طبقاتی 
خويش برنامه ريزی کار و توليد را برای 

کارگران جلوگيری از تعطيل کارخانه و اخراج 
  . به دست گيرند

٢٠٠٨دسامبر   

 

 احضار يک معلم سنندجی به دادگاه 
جمال خوال آموزگار مدارس سنندج از سوی 
نھاد دولتی سرمايه موسوم به دادگاه اداری 
آموزش و پرورش استان کردستان احضار شده 

جرم جمال خوال اين است که به حکم . است
ر و د اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کرده

تحصن ھا و تجمعات معلمان عليه جنايات دولت 
سرمايه و عليه بی حقوقی ھا و شدت استثمار و 
ستمکشی ھمزنجيران خويش شرکت جسته 

دادگاه اداری سرمايه مدعی است که اين . است
پاسخ . کار خوال توھين به ارکان نظام است

کارگران ايران و ھر کارگر آگاھی در ھر 
ه آن است که بزرگ گوشه جھان به اين دادگا

ترين توھين و اھانت به ھست و نيست انسان 
اين نظام بنياد . خوِد نظام سرمايه داری است

استثمار و فقر و فالکت و سيه روزی و حقارت 
و ذلت و محروميت کامل اکثريت مطلق ساکنان 

. از ھر نوع حق و حقوق انسانی است کره زمين
از جمله  بنابراين معلمی که با عملکرد اين نظام

صدور حکم اعدام برای يک معلم ديگر مخالفت 
می کند نه تنھا مرتکب ھيچ جرمی نشده بلکه با 

و به اين  نفس توھين به بشريت مخالفت کرده
  .انجام داده است معنا عملی انسانی

  ٨٧آذر  ١٨
  

  

 زن گل فروش در شعله های آتش سرمايه سوخت
 «ساله ای بود که  ٣٠زن گل فروش، کارگر 

او در يک کارگاه گل فروشی . نام داشت» صبا
در شھر تبريز برای سرمايه دار کار می کرد و 

. محل کار صبا زيرزمين بود. استثمار می شد
سرمايه دار صاحب کارگاه در دفتر محاسبات 
سود خود تمام شرايط الزم برای استثمار 
. کارگران را بسيار دقيق حساب کرده بود

ھزينه ساختمان حداکثر صرفه جويی در 
کارگاه، فقدان ھر نوع وسايل ايمنی در محيط 
کار، اجتناب از پرداخت ھزينه مکانی برای 
نگھداری مواد آتش زا و انباشتن تمامی اين مواد 
در محل آمد و رفت کارگران، دستمزد ھر چه 
کمتر به زن کارگر گل فروش، روزانه ھر چه 
ام طوالنی تر کار اين کارگر و در يک کالم تم

شرط و شروط الزم برای افزايش حداکثر 
ارزش اضافی توليدی توسط کارگران را بسيار 
حساب شده در کارگاه چند وجبی خويش با ھم 

در دايره اين محاسبات تنھا . جمع کرده بود
چيزی که ھيچ محلی از اعراب و ھيچ ارزشی 

ساله ای بود که بايد با  ٣٠نداشت جان کارگر
ھزينه معاش يک فروش نيروی کار خويش 

کارگاه بر اثر انفجار . خانواده را تأمين می کرد
مواد آتش زای انبار شده در درون محوطه تنگ 

سرمايه و روند ارزش . زيرزمين آتش گرفت
افزايی و سودآفرينی سرمايه آتش به پا کرد، 
آتشی که صبا زن کارگر گل فروش را در يک 
چشم به ھم زدن در ميان شعله ھای خود 

عامل مستقيم قتل صبا، سرمايه . تر کردخاکس

دار صاحب کارگاه و دولت حامی سرمايه داران 
نظام سرمايه داری در ھر روز ھزاران . است

انسان کارگر ھمزنجير صبا را در ميان شعله 
نجات . ھای سوداندوزی خود خاکستر می کند

در گرو مبارزه عليه سرمايه داری  جان صباھا
دی ھست خاکستر شدن تا نظام بردگی مز. است

لحظه به لحظه انبوه بردگان مزدی گريزناپذير 
کارگران برای آن که زنده بمانند و . است

مبارزه کنند تا از زندگی کارگری رھا شوند بايد 
سرمايه داری را آماج وسيع ترين يورش ھای 

  . خود قراردھند
٨٧آذر  ١٨  

  

 کارگر سيمان توسط سرمايه ۵قتل 
برده دار در جزيره العرب  فتوای حاکمان شرع

در سده ششم ميالدی بر پايه متون دينی اين بود 
اگر کسی برده ات را کشت برده او را « که 
برده جزء مايملک برده دار و !! »بکش

موجودی مھدورالدم بود، آن سان که قتل را 
ارباب مرتکب می شد اما مجازات او قتل برده 

طورکلی و نگاه سرمايه داران به . ای ديگر بود
سرمايه داران ايران و دولت آنان به طور خاص 
به توده ھای کارگر ھيچ تفاوتی با نوع نگاه برده 

کارگرکشی به شرط اين . داران به بردگان ندارد
که ريالی به سود سرمايه بيفزايد، در مسلک و 
. مرام و طريقت و شريعت اينان عين ثواب است
در  در خبر قبلی خاکستر شدن زن گل فروش

شعله ھای سود اندوزی سرمايه را ديديم و اينک 
 ۵در کارخانه سيمان آبيک مشاھده می کنيم که 

کارگر يکجا ھنگام سقوط دکل بزرگ کارخانه 
دو . در زير الشه سيمانی دکل جان باخته اند

کارگر ديگر ھمزنجير اينان که ظاھراً از زير 

اين دکل به بيرون کشيده شده اند در بيمارستان 
حال اين دو کارگر نيز وخيم . ستری شده اندب

ممکن است پرسيده شود که . گزارش شده است
درست است که سرمايه به جان کارگر ھيچ 
رحمی نمی کند، اما چرا برای جلوگيری از 
سقوط دکل چاره ای نينديشيده است؟ پاسخ 

سقوط دکل سرآغاز برنامه ريزی . روشن است
صاحب مالکان سرمايه برای ت ھای وسيع

ميليارد ميليارد سرمايه ھای بانکی ناشی از 
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. حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر است
سقوط دکل برای سرمايه نه فقط زيانبار نيست 
بلکه دروازه ای به سوی سرمايه ھا و سودھای 

دکل می تواند سقوط کند و در . سرشارتر است

 چه خوب جريان سقوط خود چه باک و شايد ھم
سرمايه دار از شر چند  الصیاگر باعث خ

کارگر قديمی و جايگزينی آن ھا با نيروی کار 

بسيار ارزان تر و قراردادی و شبه رايگان تر 
  !!شود

٨٧آذر  ١٨  

  

 پنج ماه زندان، مجازات انتشار اخبار مبارزات کارگران
دادگاه سرمايه در استان بوشھر يک روزنامه 

ندان ماه ز ۵نگار عکاس و وبالگ نويس را به 
جرم اسماعيل جعفری اين . محکوم کرده است

است که اخبار مربوط به مبارزات کارگران 
کشتی سازی صدرا را در روزنامه خويش درج 

شرکت ايران صدرا در !! می کرده است
مالکيت يک تراست عظيم صنعتی و مالی 

دادگاه . متعلق به سپاه پاسداران قرار دارد
ار کارگری سرمايه در استان بوشھر درج اخب

را ارتباط با بيگانگان شمرده است و برای 
ماه زندان در  ۵اسماعيل جعفری باھمين اتھام 

معنای حکم دادگاه بسيار . نظر گرفته است
طبقه کارگر و جنبش . صريح و شفاف است

کارگری گورکن نظام سرمايه داری و الجرم 

. طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه است
. اقوس مرگ سرمايه استمبارزات کارگران ن

دولت سرمايه داری انتشار اخبار مبارزات 
کارگران و پخش آن در ميان ساير ھمزنجيران 

  . را آژير خطری جدی برای خود تلقی می کند
  ٨٧آذر  ١٨

  
 

 کودکان در جهنم سرمايه داری ايران
اعالم » انجمن حمايت از کودکان« مديرعامل 

ھزار  ۶٠٠و  ميليون ٣کرده است که ھم اکنون 
کودک خردسال خانواده ھای کارگری ايران از 
ھر نوع آموزش و مدرسه و درس و بحث 

اين کودکان باشالق مرگ . محروم ھستند
سرمايه و در چھارچوب آنچه دولت سرمايه 
داری انجام می دھد مجبورند که در عمق سياه 
چال ھای سودآفرينی سرمايه برای سرمايه 

آنچه . اضافی توليد کنند داران کار کنند و ارزش
سرمايه و دولت ھار نظام بردگی مزدی عليه 
اين کودکان روا می دارند روی کثيف ترين 
جنايت ھای برده داران تاريخ را سفيد کرده 

تا  ١٣٧۵در فاصله ميان سال ھای . است
شمار بردگان مزدی خردسال کشور از  ١٣٨٧
افزايش يافته % ١٣درصد کل کودکان به  ١٠
شمار کودکان خيابانی نيز در طول ھمين . است

آمارھا اضافه  .فاصله زمانی دوبرابر شده است
سال  ٢کودک زير  ١٠٠می کنند که ھم اکنون 

در کنار مادران سيه روز خود در زندان ھای 
سرمايه روزگار اسارت و ذلت را سپری می 

جرم اين کودکان معصوم اين است که . کنند
تثمار و جنايات و مادران آن ھا زير فشار اس

بشرکشی سرمايه، زير فشار فقر و فالکت و 
گرسنگی ناشی از استثمار و بی حقوقی سرمايه 

داری مجبور به تن فروشی و اعتياد و تحمل 
کودک  ١٧١ھمچنين . مصائب ديگر شده اند

سال زندانی ھم اکنون درمعرض اعدام  ١٨زير 
کل کودکان در سن تحصيل % ٣۴. قراردارند
% ٢۴. د سواد خواندن و نوشتن ھستندکشور فاق

کل کودکان فقط تا پايان دوره ابتدايی درس 
کل کودکان مجبورند در کنار % ٣۴. خوانده اند

تحصيل در کنار خيابان ھا يا در درون کوره 
پزخانه ھا و جاھای ديگر کار کنند و استثمار 

  . شوند
  ٨٧آذر  ١٨

  
  

 سبالن پارچهآستارا توسط کارگران  -تصرف جاده اردبيل 
آستارا توسط کارگران کارخانه  - جاده اردبيل 

نساجی سبالن پارچه تصرف شد و عبور و 
. مرور تمام وسائط نقليه در آن متوقف گرديد

ماه است که  ٧کارگر سبالن پارچه  ٣٠٠٠
کارکرده اند، به شديدترين شکل استثمار شده اند 

و در قبال کار و استثمار خويش توسط سرمايه 
کارگران . ريالی دستمزد دريافت نکرده اند ھيچ

به دنبال تصرف کارخانه و بستن مسير وسائط 
نقليه به سوی مقر استاندار اردبيل راه پيمايی 

آنان در مسير راه پيمايی تالش کردند تا . کردند

فرياد خود عليه شدت استثمار و جنايات نظام 
سرمايه داری و دولت طبقه سرمايه دار را به 

  . مه ھمزنجيران خويش برسانندگوش ھ
  ٨٧آذر  ١٩

  
 

 احضار فعاالن سنديکايی نيشکر هفت تپه
بر اساس اخبار مندرج در سايت ھای اينترنتی، 

فعال  ۵دادگاه سرمايه در شھر دزفول 
 سنديکاليست کارخانه نيشکر ھفت تپه را

تن عبارت اند از  ۵اين . احضار کرده است
کوفرد، رمضان آقايان علی نجاتی، فريدون ني

علی پور، محمد حيدری مھر و جليل احمدی که 
آذرماه خود را به  ٣٠بايد صبح روز شنبه 

ما بارھا و به مناسبت ھای . دادگاه معرفی کنند

مختلف تشريح کرده ايم که دولت سرمايه داری 
ايران حتی فعاليت سنديکاليستی را ھم تحمل 

ی به سنديکاليسم و فعاليت ھای سنديکاي. نمی کند
طور قطع گره گشای ھيچ مشکلی از جنبش 
کارگری ايران نيست و ھيچ خطری را متوجه 

با اين . مناسبات سرمايه داری در ايران نمی کند
ھمه، دولت سرمايه حتی سنديکاليست ھا را 
مورد آزار و اذيت و تعقيب قضايی فرار می 

دھد و آنان را به زندان می اندازد و اين گوشه 
يت و سبعيت سرمايه در ايران ديگری از جنا

ما احضار فعاالن سنديکايی و تعقيب . است
قضايی و حبس آن ھا را قاطعانه محکوم می 
کنيم و خواستار رفع ھر گونه محدوديت برای 
ھر فعال کارگری از جمله فعاالن سنديکاليست 

   .ھستيم
   ٨٧آذر  ١۶

 

 کارگر سد البرزکوه ٣۵٠اخراج 
سد البرزکوه اخراج سرمايه دار مقاطعه کار 

کارگر اين شرکت را در برنامه کار خود  ٣۵٠
اين کارگران به صورت . قرارداده است

از . قراردادی کار می کنند و استثمار می شوند

ماه باقی مانده، اما  ٣مدت قرارداد آن ھا ھنوز 
سرمايه دار شرکت از ھمين حاال حکم اخراج 

ران ھمه اين کارگ. کارگران را صادرکرده است
سال ھای زيادی است که با تحمل سخت ترين 

شرايط و شدديدترين ميزان استثمار در اين 
 ۵سوابق اشتغال آن ھا بين . شرکت کار می کنند

در ھمه اين مدت بر پايه . سال است ١٢تا 
قرارداد موقت و با محروميت از ھر نوع حق و 
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کارگران می . حقوق اوليه به کار ادامه داده اند
صدور حکم اخراج تير خالصی است  گويند که

که به زندگی آنان و خانواده يشان شليک می 
آن ھا . دليل اين سخن بسيار روشن است. شود

در اين وانفسای ھولناک بيکاری و بيکارسازی 

ھا و فقدان ھر نوع زمينه برای اشتغال، ھيچ 
شانسی برای يافتن کار جديد در پيش روی خود 

ن دليل اخراج خود را نمی بينند و درست به ھمي
اين کارگران . نوعی قتل عام خود می دانند

ھمچون ھمه ھمزنجيران ديگر قراردادی خود 

بيمه نيستند و در صورت اخراج از ھيچ بيمه 
کارگران به اين . بيکاری برخوردار نمی شوند

آنان خواستارتضمين . وضعيت اعتراض دارند
  . قطعی ادامه اشتغال خويش در شرکت ھستند

٨٧آذر  ١۶  
  

 جدال کارگران شرکت گوشت زياران با سرمايه دار
شرکت گوشت زياران در استان قزوين قرار 

. کارگر را استثمار می کند ٣٠٠دارد و بيش از 
ماه تمام است که دستمزدھای خود  ۴کارگران 

کارگر شرکت به  ٣٠٠. را دريافت نکرده اند
ھمين دليل در مقابل کارخانه دست به تشکيل 

جتماع زدند و به جنايات کارفرما اعتراض ا
سرمايه دار مالک شرکت از پرداخت . کردند

شرکت گوشت . مطالبات کارگران سربازمی زند
پس از . سال پيش دولتی بوده است ٢زياران تا 

قانون اساسی  ۴۴آن در چھارچوب اصل 
سرمايه به سرمايه داران خصوصی اھدا شده 

لين گام مالکان خصوصی شرکت در او. است
پرداخت حقوق کارگران را به تعويق می 
اندازند، قشار کار توده ھای کارگر را تشديد می 

کنند و بر حدت و شدت استثمار کارگران می 
کارگران خواستار پرداخت فوری و بی . افزايند

   .قيد و شرط ھمه مطالبات خود ھستند
٨٧آذر  ١۶  

  

 

 ساری ماه کار بدون دستمزد در صنايع شيميايی  ٨ 
) کرم کيميکال( کارخانه صنايع شيميايی ساری 

از جمله کارخانه ھايی است که دچار ھيچ نوع 
مشکل مالی و محدوديت بازار فروش و کمبود 

کارخانه با . توليد و کاھش ميزان سود نيست
کارگران . باالترين ظرفيت ممکن کار می کند

سطح . به مرگبارترين شکل استثمار می شوند
يار باال است و اقالم سود صاحبان توليد بس

. سرمايه بسيار طاليی و خيره کننده است
سرمايه دار صاحب کارخانه با وجود ھمه اين 

ماه است که ھيچ ريالی به کارگران  ٨شرايط 
او طی چند سال . دستمزد پرداخت نکرده است

گذشته به طور مکرر شمار کارگران را کاھش 
د را باال برده داده است، در حالی که سطح تولي

او برای رسيدن به اين ھدف فقط بر شدت . است
استثمار کارگران و وخامت شرائط کار آنان 

سرمايه دار عالوه بر اين ھا حق . افزوده است
به گونه ای که  بيمه کارگران را ھم نپرداخته

مدت ھا است دفتر چه بيمه ھيچ کارگری تمديد 
يم که به اين ترتيب، مشاھده می کن. نشده است

در کارخانه صنايع شيميايی ساری کار شاق، 
ماه کار  ٨استثمار ھولناک، بيگاری وحشتناک، 

بدون ھيچ دستمزد، محروميت کارگر از ھر 

نوع بيمه يا ھر حق و حقوق انسانی ديگر، توليد 
حداکثر، سود طاليی ھمه و ھمه برای صاحب 
. سرمايه در يکجا در کنار ھم رديف شده اند

کت زير فشار اين سبعيت ھا و کارگران شر
آنان . سفاکی ھا دست به اعتراض زده اند

خواستار پرداخت فوری ھمه دستمزدھای خود 
  .و تمديد دفتر چه بيمه خويش ھستند

 ٨٧آذر  ١۶
  

  

 آخرين آمار کارگران بيکار شده در آمريکا
بر اساس اخبار منتشر شده در روزنامه ھای 

ی در اياالت رسمی اروپا شمار کارگران اخراج
تا  ٢٠٠٧متحده آمريکا در فاصله ميان دسامبر 

ميليون نفر  ٢اکتبر سال جاری از مرز  شروع

تعداد کسانی که در ماه اکتبر . فراتر رفته است
ھزار نفر و بيکار شدگان  ۴٠٣بيکار شده اند 

. ھزار نفر گزارش شده است ۵٣٣ماه نوامبر 

آمار کل بيکاران آمريکا در وضعيت حاضر 
   .ميليون نفر است ١٠يش از ب

  ٢٠٠٨دسامبر 
  

  

آارگران بازنشسته ذوب آهن در اعتراض به پايين بودن 
 مستمري خود اتوبان اصفهان را بستند

نفر از ما  ٢٠٠٠آذرماه حدود  ١٢سه شنبه 
كارگران بازنشسته ذوب آھن كه بارھا نسبت به 
پايين بودن مستمري خود اعتراض كرده بوديم و 

ئولين نسبت به خواست ھا و مطالبات ھربار مس
مان امروز و فردا كرده بودند راھكار را در اين 
ديديم كه براي رسيدن به خواست ھاي خود 

شھركرد را ببنديم و از اين  - اتوبان اصفھان 
طريق صداي خود را به گوش ھمه كارگران 
برسانيم، ھرچند اين حركت با حضور و 

ما كارگران  .خشونت نيروي انتظامي مواجه شد
بازنشسته ذوب آھن در بيانيه صادر شده كه در 
اين تجمع به صورت گسترده پخش كرديم از 
مسئولين خواستيم مستمري ما را در حد 
كارگران شركت نفت افزايش دھندو عالوه بر 

آن خواھان كسب امكانات رفاھي چون بن غذاي 
مي باشيم تا از اين ... استخر و  ارزان قيمت،
از بار سنگين سرسام آور زندگي  طريق كمي

ما نيز ھمچون ديگر كارگران با توجه به . بكاھيم
افزايش قيمت مايحتاج و باال رفتن ھرروز 
تورم، اين مستمري تكاپوي زندگيمان را نمي 

خواست ما جدا از خواست ديگر كارگران . دھد
ما . بازنشسته و ھمچنين معلمان نيست

كارگران  ازكارگران شاغل ذوب آھن و ديگر
شاغل در اصفھان و ديگرمناطق كارگري مي 
. خواھيم به ھر شكل ممكن از ما حمايت كنند

واقعيت اين است كه سرمايه داران به چيزي به 
جز بھره كشي از كارگران نمي انديشند و دولت 
نيز با تمام قوا از آنان حمايت مي كند، ھمان 

 تنھا سرمايه. طور كه به تجمع ما حمله ور شدند
اي كه ما مي توانيم با اتكا به آن سرمايه داران 
را به عقب نشيني وادار كنيم تعداد عظيم 

اخراجي و  كارگران حقوق معوقه، كارگران،
بيكار و شاغل مي باشد، ھمانند اعتصاب غذاي 
گسترده كارگران ايران خودرو در اعتراض به 

اما اين نيروي . حقوق كم و اضافه كار اجباري
ان زماني مي توانند قدرتمند شوند عظيم كارگر

كه كارگران شاغل نيز از ما كارگران بازنشسته 
روشن است كه . و حقوق معوقه حمايت مي كنند

سرمايه داران با سركوب ما به سراغ شما 
خواھند آمد، ھمان طوري كه دو ماه ) شاغلين(

پيش بيش از ھزار نفر از كارگران ايران 
براين تنھا راه بنا. خودرو را اخراج كردند 
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پيشروي ما، اتحاد ھمه كارگران اعم از 
شاغلين، بيكاران، حقوق معوقه، 

در رسيدن به ... اخراجي،بازنشسته، معلمين و 
  .حقوق خود مي باشد

  جمعي از كارگران فعال

 

 
  

 سرمايه داری و دولت
از جمله واکنش ھای کارگران در مقابل ستم کارفرمايان يکی رجوع به دولت 

و استناد به قانون کار برای شکايت از " اداره کاروامور اجتماعی"ويژه به 
بی ترديد، کارگران حق دارند . اين يا آن کارفرمای خصوصی يا دولتی است

و بايد از اين حق استفاده کنند که با دولت به عنوان سازمان مسئول و 
که به  پاسخگوی مسائل و مشکالت شھروندان برخورد کنند و از آن بخواھند

. مسئوليت و وظيفه و وعده ھايی که به مردم داده است و می دھد، عمل کند
ھم چنين، اگر در قانون به طور کلی و قانون کار به طورخاص جنبه يا جنبه 
ھايی به سود کارگران وجود دارد، کارگران بايد برای مطالبه حق خود به 

به دولت رجوع يا به قانون  اما بيشترھمان کارگرانی که. قانون نيز استناد کنند
به طور واقعی و به  آنان. استناد می کنند به ھيچ کدام از اين ھا توھمی ندارند

تجربه دريافته اند و درمی يابند که نه فقط دولت و قانون ھيچ يک پاسخگوی 
مسائل و مشکالت طبقه کارگر نيستند بلکه، درست برعکس، اين ھا ھردو 

گويی به نيازھای سرمايه و حفاظت و نگھبانی از عليه کارگران و برای پاسخ
اما اين دريافت، شناختی صرفا تجربی . نظام سرمايه داری به وجود آمده اند

ھدف از . از ماھيت دولت است و با درک آگاھانه ازآن فاصله بسياری دارد
نگارش جزوه حاضر برداشتن گامی در جھت آگاھی کارگران از ماھيت 

  . سرمايه داری است واقعی دولت در نظام
ما در جامعه ای زندگی می کنيم که در آن رابطه انسان با انسان برای کار و 
. توليد اجتماعی اساسا بر خريد و فروش کااليی به نام نيروی کار مبتنی است

در اين جامعه، صرف نظر از موارد بينابينی که نقش تعيين کننده ای در شيوه 
انسان بسته به اين که در کدام طرف رابطه خريد  توليد حاکم بر جامعه ندارند،

و فروش نيروی کار قرار گرفته باشد يا خريدار نيروی کار است يا فروشنده 
خريدار نيروی کار ھمان سرمايه دار و فروشنده آن نيز ھمان کارگر . آن

طبقات اساسی ) پرولتاريا(و کارگر  )بورژوازی(دو طبقه سرمايه دار . است
چيزی  طبقه کارگر برای زندگی. مايه داری را تشکيل می دھندھر جامعه سر

جز نيروی کار خود ندارد و فروش اين نيرو به صورت يک کاال تنھا راه 
اختيار دخالت در  کارگر با فروش نيروی کارش ھر نوع. زنده ماندن اوست

روند کار، محصول کار، نوع محصولی که بايد توليد شود، سرنوشت کار و 
توزيع محصول و ھمه مسائل مربوط به کار و زحمت خويش را از توليد و 

اما رابطه خريد و فروش نيروی کار نه رابطه ای صرفا . دست می دھد
است و ھمه ابعاد و وجوه زندگی اجتماعی اجتماعی اقتصادی بلکه يک رابطه 
به سخن ديگر، اين رابطه محروميت کامل و قطعی . انسان را در برمی گيرد

آزادی و دخالت آزادانه در سرنوشت زندگی خود و ھمه  زھر نوعکارگر ا
درصف مقابل طبقه . مسائل مربوط به حيات اجتماعی او را به دنبال دارد

سرمايه دار، در بھترين و دقيق ترين . کارگر، طبقه سرمايه دار قرار دارد
به ھمين دليل، . بيان، ھمان سرمايه در شکل و شمايل ظاھری آدميزاد است

رای شناخت واقعيت طبقه سرمايه دار بايد سرمايه را به صورت واقعی و ب
اين کاری است که جای آن در اينجا . عميق تجزيه و تحليل و درک کرد

نيست، اما با توجه به مناسبت خاص موضوع نوشته حاضر الزم است 
  . سرمايه را به اجمال توضيح دھيم

ه، ماشين آالت، زمين و به طور ناگفته پيداست که پول، کارخانه، تجارت خان
. کلی ابزار کار و توليد و داد و ستدھای تجاری ھمه می توانند سرمايه باشند

ً مشتی اشياء نيست پول تا زمانی که . اما فراموش نکنيم که سرمايه اساسا
صرف خريد نيروی کار و وسايل توليد نشده و تا زمانی که کارگر نيروی 

بنابراين، . ته است سرمايه محسوب نمی شودکارش را به صاحب پول نفروخ
به صورت اشيائی چون پول و زمين و ماشين آالت و ساير  سرمايه اگر چه

 رابطهابزار کار در می آيد، اما در اساس و در سرشت خود نوع خاصی از
سرمايه ھمان رابطه اجتماعی خريد و فروش نيروی کار . بين انسان ھا است

ضافی، رابطه تبديل محصول کار و توليد کارگران ، رابطه توليد ارزش ااست
به سرمايه، رابطه اجبار کارگر به فروش نيروی کار خود، رابطه منع کامل 
توده ھای کارگر از ھر نوع دخالت در سرنوشت کاروتوليد و سرانجام رابطه 
محروميت قطعی کارگران از آزادی و دخالت آزادانه در تعيين سرنوشت 

وجود سرمايه به معنای وجود اين رابطه است، و . يشزندگی اجتماعی خو
درست به اعتبار وجود ھمين رابطه است که طبقه سرمايه دار با اعمال قدرت 

. می گيرد خود اختيار ھمه امور جامعه را يکجا و به طور کامل در دست
برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی،  مالکيت وسايل کار و توليد و مبادله،

سياسی متناسب با نيازھای بازتوليد و تداوم رابطه خريد و فروش  اداره نظم
نيروی کار، قانون گذاری و ايجاد ساختار حقوقی متناسب با نيازھای سرمايه، 
برنامه ريزی آموزش و پرورش و فرھنگ، بھداشت و درمان، مھندسی افکار 

ھمه و عادات و باورھا و سنت ھا و اخالق عمومی و سرانجام و مھم تر از 
اين ھا کل قدرت سياسی، ساختار دولت و دستگاه ھای پليسی و نظامی اعمال 

سرمايه دار در . قھر و سرکوب ھمه و ھمه در دست طبقه سرمايه دار است
بسياری از اوقات صاحب مستقيم کارخانه، تجارت خانه يا اين و آن مؤسسه 
خاص انباشت سرمايه نيست، بلکه فردی است که حضورش در صف 

يداران نيروی کار و تقابلش با صف انبوه فروشندگان نيروی کار به خر
شرکت او در استثمار کل طبقه کارگر، سھيم بودن وی در مالکيت سرمايه 

سرمايه دار  .اجتماعی و حضور در ساختار سياسی و قدرت دولتی می انجامد
را نمی توان و نبايد صرفا از روی سند مالکيت او بر اين کارخانه يا آن بنگاه 

بايد ديد که جايگاه او در رابطه خريد و فروش . توليدی و تجاری شناخت
نيروی کار چگونه او را در کل سرمايه اجتماعی موجود، کل ارزش اضافی 

سی و نظم مدنی و حاصل از استثمار کارگران، کل ساختار قدرت سيا
از اين ديدگاه، برای . اجتماعی صاحب قدرت و منفعت و مقام ساخته است

مثال، مدير عامل و به طورکلی ھيئت مديره يک کارخانه حتی اگر مالک آن 
به اين ترتيب، پی . کارخانه نباشند اعضای طبقه سرمايه دار به شمار می آيند

ً يک انسان کارگر می بريم که ھمان طور که ھر انسان حقوق بگ يری لزوما
ً به طور مستقيم صاحب کارخانه و بنگاه  نيست ھر سرمايه داری ھم الزاما

برای تشخيص درست و واقعی کارگر . تجاری و شرکت سرمايه گذاری نيست
. و سرمايه دار بايد يک راست سراغ رابطه خريد و فروش نيروی کار رفت

جمعيت جھان را به صورت اين رابطه است که از يک سو اکثريت غالب 
کارگر فاقد ھر نوع مالکيت، قدرت، آزادی و حق و حقوق انسانی می سازد و 
از سوی ديگر اقليتی را به عنوان طبقه سرمايه دار، مالک کل سرمايه ھا، کل 
محصول کار و توليد اجتماعی موجود، تمامی قدرت برنامه ريزی و تصميم 

بی چون و چرای سرنوشت جامعه و گيری و سياست گذاری و تعيين کننده 
گفتيم که رابطه خريد و فروش نيروی کار شالوده . جھان و بشريت می کند

اين بدان معنی است که در اين جامعه تمام . وجود جامعه سرمايه داری است
برنامه ريزی اقتصادی، سياست و سياست گذاری، قوانين ومقررات، معيارھا 

م ھر آنچه که به زندگی اجتماعی و حتی و ارزش ھای اجتماعی و در يک کال
فردی انسان ھا مربوط می شود، ھمه وھمه محتوا، اعتبار و مشروعيت خود 
را اساساً از اينجا يعنی از نيازھا، مصالح و شرط و شروط بقای ھمين رابطه 

قصد ما در اينجا پرداختن به جزئيات اين . خريد وفروش نيروی کار می گيرند
فقط می خواھيم به صورت خالصه و کوتاه نکاتی را درباره ما . مسائل نيست

  . نقش دولت در نظام سرمايه داری بيان کنيم
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طبقه حاکم در ھر جامعه و ھر دوره تاريخی منافع خاص خود را منافع کل 
و اين درست عکس آن چيزی . جامعه و ھمه توده ھای مردم اعالم می کند

يز طبقه سرمايه دار خواسته ھا، در دنيای حاضر ن. است که واقعيت دارد
مصلحت ھا و منفعت ھای خود را عين خواسته ھا، مصلحت ھا و منفعت ھای 
تمامی ساکنان جھان می نامد، مسئله ای که در حقيقت چيزی جز وارونه 

بورژوازی براساس ھمين وارونه سازی آشکار قبل . نمايی تاريخ انسان نيست
کار را آخرين حد تکامل تاريخ بشر از ھر چيز رابطه خريدوفروش نيروی 

می خواند، وجود اين رابطه را بنياد تمدن و توسعه دنيا و خوشبختی و 
بھروزی بشر معرفی می کند و تمامی پيشرفت ھای چند قرن اخير تاريخ را 

تمام امکانات زيستی و بھداشتی و آموزشی و علمی . معجزه سرمايه می نامد
کار و توليد طبقه کارگر بين المللی و کل  و فنی و خالصه ھمه دستاوردھای

ناشی از کار نسل بعد از نسل  آثار و پيامدھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی
نمايندگان سياسی و فکری . کارگران دنيا را برکات وجود سرمايه می خواند

بورژوازی در ادامه ھمين وارونه پردازی ھا از کل طبقه کارگر و بشريت 
خواھند که در مقابل اصالت، اعتبار و تقدس رابطه خريد و فرودست دنيا می 

از آن ھا می خواھند که به تمامی  .فروش نيروی کار سر تعظيم فرود آورند
ملزومات توسعه و ماندگاری سرمايه تمکين کنند و، از ھمه اساسی تر و مھم 
تر، از ھمه کارگران جھان می خواھند که فکر ھر نوع اعتراض، ستيز و 

. ب عليه رابطه اجتماعی سرمايه را به طور کامل از سر به درکنندانقال
سرمايه و مدافعان نظام سرمايه داری به ھمه اين کارھا دست می  صاحبان

زنند و به انجام ھمه اين امور که چھارچوب منافع، رؤياھا و خواست ھای 
آرمان ھای « ، »مصالح ملی«، »منافع عمومی« طبقه آنان است جامه 

سرمايه داران و نمايندگان آن ھا . و امثال اين ھا می پوشانند» مردم مشترک
در ھمين راستا تمامی آنچه را که خود به گونه ای کاذب و وارونه منافع عام 
و مصالح عموم مردم می نامند يعنی ھمان شرايط الزم برای تحميل رابطه 

آراسته و  خريد و فروش نيروی کار برکارگران دنيا را در بسته بندی ھای
فريبنده می پيچند و به نام قوانين، حقوق و قراردادھای اجتماعی بر زندگی 

معنای واقعی قوانين و حقوق در جامعه سرمايه داری . کارگران حاکم می کنند
به سخن ديگر، دولت، يعنی کل نظام سياسی، . ھيچ چيز جز اين نيست

اقتصادی، سياسی، سازمان بسيار وسيع، پيچيده و مقتدر اعمال ملزومات 
فرھنگی و مدنی رابطه خريد و فروش نيروی کار درپوشش قانون، نظم و 

دولت سازمان برنامه ريزی سراسری نظام سرمايه داری و نيز . امنيت است
منظور اين نيست که دولت چگونگی . ماشين حفاظت و دفاع از اين نظام است

و ميزان توليد آن،  انباشت سرمايه، ميزان سرمايه گذاری ھا، نوع محصول
نحوه توزيع سرمايه در حوزه ھای توليد و تجارت و در يک کالم کل مسائل 
متنوع جامعه را برنامه ريزی می نمايد و بر کل سرمايه اجتماعی يا صاحبان 

اين سرمايه است که ھمه اين امور . درست برعکس. سرمايه تحميل می کند
به دستور کار دولت تبديل کرده را بر پايه الزامات سودآوری خود از قبل 

دولت در مقام نمايندگی دروغين جامعه و مردم به اين دستور کار يا اين . است
برنامه ريزی اوالً لباس مصالح عموم مردم می پوشاند و ثانياً آن را زير ھمين 
نام و به کمک دستگاه ھای عريض و طويل اداری و قدرت سرکوب خود بر 

نقش دولت در پاسخ به نيازھای نظام سرمايه . ندطبقه کارگر اعمال می ک
بر خالف برخی تصورات، اين نقش به . داری بسيار گسترده و متنوع است

ھيچ وجه در سازماندھی سرکوب پليسی و نظامی جنبش کارگری خالصه 
دولت سرمايه داری در دقيق ترين بيان آن سازمان سراسری . نمی شود

به سخن ديگر، دولت . يه طبقه کارگر استعل اعمال قدرت طبقه سرمايه دار
سرمايه داری معلول ومحصول آشتی ناپذيری طبقات سرمايه دار و کارگر 

آسايش و قدرت طبقه . طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر ضد يکديگرند. است
سرمايه دار در گرو رنج و بدبختی طبقه کارگر است و رھايی طبقه کارگر و 

و به طورکلی  مستلزم نابودی سرمايه ه روزیاز اين رنج و سي کل بشريت
از ھمين رو، اين دو طبقه مدام در کشاکش و ستيز و . جامعه طبقاتی است

سرمايه داری محصول و معلول اين  دولت. مبارزه با يکديکر به سر می برند
دولت ھر چه را که سرمايه اراده می کند و برای ارزش افزايی  .مبارزه است

می بيند به صورت قانون در می آورد  سرمايه داران الزمو سودآوری بيشتر 
و ھمزمان اطاعت بی چون و چرای توده ھای کارگر از آن را الزامی می 

مقدم بر ھر چيز و مھم تر از ھمه چيز، وجود مالکيت خصوصی سرمايه . کند
داری يعنی حق استثمار ھرچه ستمگرانه تر توده ھای کارگر توسط سرمايه 

ت زشت بشرستيزانه اش به طور کامل جدا می کند و آن را به را از واقعي
. مورد ستايش و تکريم قرار می دھد" انسانی"و " عمومی"عنوان يک حق 

اين چنين وانمود می کند که گويا مالکيت خصوصی سرمايه حقی است که 
ھمه انسان ھای درون جامعه به طور کامالً برابر و ھمسان از آن 

دم ھا در اين نظام حق دارند و می توانند ھر گاه که اراده گويا آ. برخوردارند
گويا ھيچ انسانی اسير رابطه خريد و فروش نيروی ! کنند سرمايه دار شوند

گويا ھيچ انسانی محکوم به کارگر بودن نيست و اکثريت غالب . کار نيست
ساکنان جامعه از روی عشق و عالقه به بردگی مزدی خواستار فروش 

دولت بورژوازی به مالکيت خصوصی و دولتی ! خود شده اندنيروی کار 
سرمايه داری يعنی مالکيت مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار لباس 

بدين سان، دولت به توده . می پوشاند شرافت و تقدس يک حق آزاد انسانی
ھای کارگر جامعه ھشدار می دھد که ھر نوع اعتراض به اين پديده، ھرگونه 

تقادی به سرچشمه سيه روزی انسان معاصر اعتراض و انتقادی به نگاه ان
مالکيت  .مقدس ترين حقوق انسانی و پايه ای ترين مبانی حيات بشر است

سرمايه داری اساسی ترين رکن قانون اساسی برای ھر دولت بورژوايی 
ھمين رکن است که به تک تک افراد طبقه سرمايه دار  در چھارچوب. است

شود که اکثريت غالب افراد جامعه را به صورت بردگان مزدی حق داده می 
نيروی کار اين . خويش اسير کنند و برای توليد سود مورد استثمار قرار دھند

بردگان مزدی را به ارزان ترين بھای ممکن بخرند و دريافت ھمين بھا را 
م دولت بورژوازی با اعال. تنھا حق انسانی و اجتماعی آن ھا به شمار آورند

 مالکيت سرمايه داری به مثابه رکن ھستی جامعه بشری به صراحت اعالم
درصدی و باالتر از  ١۵٠٠درصدی و  ١٢٠٠می کند که نرخ استثمارھای 

اين ھا نه فقط جنايتکارانه نيست بلکه پيش شرط ھر نوع حق و حقوق 
ھمه . اجتماعی و فردی انسان ھا و اساس ماندگاری اجتماعات بشری است

ن مدنی دولت سرمايه داری عبارت است از توسعه و تعميم حق مالکيت قواني
 .مبتنی بر رابطه کارمزدی به تمامی عرصه ھای زندگی اجتماعی انسان

  . قانون کار، فصل مھمی از اين قوانين است
اين قانون به کاِرمزدی . قانون کارپوشش حقوقی خريدوفروش نيروی کاراست

دراين قانون، اجبار اکثريت غالب افراد . دمشروعيت حقوقی وقانونی می دھ
زنده ماندن آنان به اصل بی  جامعه به فروش نيروی کار به عنوان تنھا راه

دولت سرمايه داری با . چون و چرای حاکم بر زندگی بشر تبديل می شود
تدوين قانون کار به کارگران اخطار می کند که بايد وجود اجتماعی خود را 

ولد تا مرگ يا از ازل تا ابد به عنوان موجودات فروشنده برای ھميشه و از ت
بايد قبول کنند که زندگی و زنده بودن آنان، فرزندانشان و . نيروی کار بپذيرند

نسل بعد از نسلشان در گرو آن است که نيروی کارشان را به بازار بياورند و 
مستحق  در غير اين صورت، وجود آن ھا زائد و. به سرمايه داران بفروشند

قانون کار خطاب به بشريت  .پرتاب شدن به باتالق مرگ و نيستی است
کارگر روی زمين می گويد که آن ھا يعنی اکثريت عظيم جامعه آفريده شده 
اند تا به عنوان بردگان مزدی فقط برای سرمايه داران سود و بازھم سود توليد 

ھا توليد ارزش اضافی به بيان ديگر، فلسفه پيدايش و حيات اين انسان . کنند
قانون کار از  بازھم صريح تر بگوييم،. برای سرمايه و سرمايه داران است

افراد ھر جامعه سرمايه داری می خواھد تا قبول کنند که آنان فقط تا % ٨٠
آنجا حق زندگی دارند که سرمايه به نيروی کار آن ھا نياز دارد و خريد اين 

در غير اين صورت، . روری می بيندنيرو را برای توليد ارزش اضافی ض
اس و اساس قانون کار . نيازی به آنان نيست و پروانه حياتشان باطل است

ھيچ چيز جز آنچه گفتيم نيست و دولت بورژوازی در مقابل فشار امواج 
سرکش مبارزات طبقه کارگر به تنظيم و تدوين اين ورق پاره سياه رضايت 

ی برای اعالم متمدنانه بودن، برحق بودن و می دھد تا وجود آن را به وسيله ا
اين که مواد قانون . انسانی بودن رابطه خريد و فروش نيروی کار تبديل کند
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کار در جوامع مختلف چه تفاوت ھايی باھم دارند ودليل اين تفاوت ھا چيست 
شکل ھای گوناگون اين قانون ممکن است . ھمه نکاتی مھم و قابل بحث اند

و بسيار . ی کم يا زياد جنبش کارگری اين يا آن کشور باشدحاصل دستاوردھا
طبيعی و بديھی است که در آنجا که دستاوردھای جنبش کارگری طبقه 
سرمايه دار و دولت او را تا حدی به عقب رانده است، کارگران برای ارتقای 
توان مادی ومعنوی خود جھت مبارزه با سرمايه داری از اين دستاوردھا 

اما اين دستاوردھا درنھايت فقط درجه شدت استثمار و ستم کشی . ننداستفاده ک
و محروميت کارگران و ابعاد توحش و جنايات سرمايه را تا حدی کاھش می 

مھم، دانستن اين نکته است که اين گونه عقب نشينی ھای طبقه سرمايه . دھد
 دار در مقابل طبقه کارگر در چھارچوب ماندگاری نظام بردگی مزدی و

حتی در بھترين قانون کار، تمام مواد و . دنيای فقر و بندگی انجام می گيرد
ً معيارھا و موازين سازش توده ھای کارگر با سرمايه  تبصره ھای آن صرفا
. داران و اطاعت طبقه کارگر از شرط و شروط ارزش افزايی سرمايه است

کارگر قانون کار، حتی اگر حاصل بيشترين دستاوردھای مبارزات طبقه 
باشد، بازھم قانون بردگی مزدی توده ھای کارگر و سند جاودانه سازی طوق 

 .بندگی بر دست وپای کارگران است
  

  بخش اقتصادی دولت
دولت بورژوازی يا سازمان سراسری اعمال نظم اقتصادی، اجتماعی، 

اداره سازمان  سرمايه داری عالوه بر تدوين قانون کار و سياسی و فرھنگی
، "وزارت کارواموراجتماعی" يا ھمان دفتر و دستک موسوم به  مجری آن،

. مسئول تعيين و تنظيم سياست انباشت سرمايه در مقياس سراسری است
وزارت خانه ھای اقتصاد و دارايی، صنايع ومعادن، نفت و گاز و پتروشيمی، 
آب و برق، کشاورزی، راه و ترابری، مسکن وشھرسازی، سازمان برنامه 

انک ھا و ديگر سازمان ھای اقتصادی بزرگ و کوچک عھده دار وبودجه، ب
بنيان استراتژی، برنامه ريزی و فعاليت ھمه اين وزارت . انجام اين وظيفه اند

خانه ھا عبارت است از تامين کل نيازمندی ھای سرمايه برای دستيابی به 
ھر چه در جامعه ھست بايد در خدمت سودآوری سرمايه قرار . حداکثر سود

تمامی آب ھای سطحی و عميق جامعه به مالکيت سرمايه درمی آيد و . گيرد
نيروی کار شبه رايگان جامعه موظف می شود که اين منابع سرشار آب را به 
ارزان ترين بھای ممکن استخراج کند و برای توليد سودھای ھر چه عظيم تر 

ضافی قرار و سرمايه ھای ھر چه کوه پيکرتر در اختيار روند توليد ارزش ا
برق نيز بايد با کار شبه رايگان کارگران توليد شود و در اختيار سرمايه . دھد

دولت بورژوازی بايد ھمه اين ھا را در چھارچوب تضمين . داران قرار گيرد
سودآوری ھر چه کالن تر سرمايه ھا، توسعه ھر چه بيشتر قلمروھای سرمايه 

و خريد ھر چه ارزان تر  گذاری، تدارک ھر چه ارزان تر وسايل توليد
نيروی کار برای صاحبان سرمايه به شايسته ترين شکلی برنامه ريزی کند و 

از آب و برق که بگذريم، زمين، کل معادن و ذخاير . به اجرا گذارد
زيرزمينی، کل نفت و گاز، کل جنگل ھا و منابع طبيعی و ھر چه که در 

ه است و دولت سرمايه زمين و ھوا وجود دارد نيز ھمه ملک طلق سرماي
داری کارش اين است که تمامی اين امکانات را به عنوان اجزای پيوسته 
فرايند بازتوليد سرمايه و با رعايت تضمين حداکثر سود برای سرمايه ھا 

يک مسئله بسيار اساسی در ھمه . بسيار حساب شده و دقيق برنامه ريزی کند
اين عرصه ھا، منافع بخش ھای اين موارد آن است که دولت بايد در تمامی 

مختلف طبقه سرمايه دار را مورد توجه قرار دھد و کل اين منافع را نمايندگی 
دولت نھاد پاسخ گويی به ملزومات بازتوليد . مسئله را دقيق تر بيان کنيم. کند

پيداست که رقابت ھای درونی ميان . سرمايه اجتماعی است کلو سودآوری 
جتماعی و صاحبان آن ھا در ساختار قدرت و قشرھای مختلف سرمايه ا

کار مھمی که . برنامه ريزی و سياست گذاری ھای دولت نيز انعکاس می يابد
دولت در اين راستا انجام می دھد اين است که تالش می کند تا اين مناقشات، 

 کلرقابت ھا و جنگ و ستيزھا را در پرتو منافع عام سرمايه يا منافع جمعی 
مثال بخش ھای مختلف . دار به حاشيه راند و حل و فصل کند طبقه سرمايه

طبقه سرمايه دار ممکن است رويکردھای متفاوتی با نرخ بھره بانکی داشته 
آن بخش از اين طبقه که سودآوری را در گرو سرمايه گذاری در . باشند

صنعت می بيند ممکن است طرفدار نرخ بھره بانکی باال باشد زيرا می 
نقد موجود در بازار جذب بانک ھا شود تا او بتواند از امکانات خواھد پول 

. اعتباری بانک ھا برای سرمايه گذاری و سوداندوزی در صنعت استفاده کند
در مقابل، بخشی که سودآوری را در تجارت و بده بستان و واردات کاال می 

ز دسترس داند ممکن است از نرخ بھره بانکی پايين جانبداری کند تا نقدينگی ا
بانک ھا دور شود و مثال صرف معامله و خريد و فروش زمين و مسکن و 

مسئله سود، بخش ھای . گردد... و دالر و سھام و خودرو و موبايل و سکه
مختلف طبقه سرمايه دار را دشمن خونی يکديگر می کند و ھر کدام از آن ھا 

ولت نفوذ دارد می بسته به قدرت سرمايه اش و بسته به اين که تا چه حد در د
کوشد ديگری را از دايره سود و سوداندوزی خارج کرده و رھسپار ديار 

سرمايه  کلاما دولت برای تامين مصالح و منافع . مرگ و نيستی سازد
رويکردھای انحصاری بخش ھای گوناگون سرمايه را تعديل و ھماھنگ می 

ند قدرت اقتصادی و کند و، مثال درمورد بھره بانکی، نرخی را به عنوان برآي
درعين حال بايد توجه کرد که نقش دولت  .سياسی اين بخش ھا تعيين می کند

بورژوازی در اين مورد به مرزھای جغرافيايی جامعه معين محدود نمی 
نظامی بين المللی است و بازار انباشت و داد و ستد و  سرمايه داری. شود

سرمايه ھای ھر . ھان استبازاری به وسعت کل ج گردش و بازتوليد سرمايه
جامعه در درون اين بازار سراسری بين المللی با بخش ھای ديگر سرمايه 

جستجوی . جھانی به طور بی امان در حال مبادله، رقابت و بده و بستان است
حوزه ھای پرسودتر، يافتن مواد خام و وسايل کمکی ارزان تر، استثمار 

به شرايط توليدی مناسب تر و  نيروی کار بسيار ارزان تر، دست اندازی
سودآورتر، اختصاص بخش ھای وسيع تری از بازار به فروش محصوالت 
خود و فراوان کارھای ديگر از اين دست ھمه مشغله ھای گريزناپذير سرمايه 

دولت بورژوازی در تکميل نقش ميانجی خود برای اقشار مختلف . است
ه دار تضمين جستجوی بھترين سرمايه داران و سرمايه ھای متعدد داخلی عھد

شرايط سودآوری کل سرمايه داخلی در وسعت بازار بين المللی سرمايه داری 
وزارت بازرگانی و سازمان ھای بسيار پيچيده محلی و سراسری . نيزھست

می  آن پاسخگوی اين نياز سرمايه اند و در اين راستا برنامه ريزی و تالش
 .کنند

  

  دولتنظامی و قضايی  -بخش سياسی
برنامه ريزی ھای اقتصادی دولت سرمايه داری و روند ارزش افزايی  

سرمايه که از رھگذر قانون ضمانت اجرايی پيدا می کند بايد با ابزارھای 
اين، . سياسی، پليسی، قضايی و نظامی از تعرض طبقه کارگرمصون بماند

ان نظامی و قضايی نگھب -کار بخش غيراقتصادی دولت يعنی ماشين سياسی
. سرمايه است که بخش کليدی و تعيين کننده قدرت سياسی را تشکيل می دھد

به سراغ وزارت خانه ھای کشور، اطالعات و امنيت، امور خارجه، دفاع 
دادگستری ) ناميده می شد" وزارت جنگ"که قبال به صراحت و به درستی ( 

ارتش و  و مجازات و زندان و پليس و" دادرسی"و قوه قضائيه و به طورکلی 
سرمايه يا رابطه خريد و . دستگاه ھای عظيم نظامی و نوع اين ھا برويم

فروش نيروی کار قھراً و به گونه ای اجتناب ناپذير بستر پيکار ميان دو طبقه 
سرمايه بدون انباشت و بازانباشت مستمر و . اجتماعی متضاد و متخاصم است

حجم و ميزان سرمايه  گسترش بی وقفه. در حال توسعه اصالً وجود ندارد
گذاری ھا، کسب سودھای عظيم تر، استفاده از تکنولوژی ھای ھرچه مدرن 
تر و تالش برای کاھش ھرچه بيشتر نياز به نيروی کار جزء سرشت 

بيکاری و بيکار سازی ھای ميليونی و ميلياردی در . تغييرناپذير سرمايه است
به لحظه استثمار، بيرون سطح جھانی پديده ذاتی سرمايه است، تشديد لحظه 

کشيدن آخرين قطره شيره جان کارگران و قربانی کردن تمامی ھست و نيست 
توده ھای کارگر در آستان توليد ارزش اضافی ھای انبوه تر و محروميت 
کارگران از ھرگونه آزادی و دخالت آزادانه در سرنوشت زندگی خويش 
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رشد و توسعه شيوه توليد  شرط حتمی و قطعی بقای سرمايه و پيش شرط تداوم
نظام سرمايه داری به ھمين دليل و بر بنياد ھمين شاخص . سرمايه داری است

ھای ذاتی بستر جوشش پرخروش و بالنده مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی و 
ميدان جنگ ھميشه جاری کارگران عليه استثمار و جنايت و بی حقوقی و ستم 

سرمايه به ھمان . ش نيروی کار استو اسارت ناشی از رابطه خريد و فرو
اندازه که نيازمند ارزش افزايی و توليد سود است محتاج سرکوب مبارزه 

دولت بورژوازی در بخش بسيار وسيعی از . طبقاتی کارگران نيز ھست
شبکه ھای گسترده . ساختار قدرت خود عھده دار ايفای ھمين نقش است

تی، دادگاه ھا و محاکم حقوقی و سازمان ھای مخوف امنيتی و اطالعا پليسی،
قضايی، زندان ھا، شکنجه گاه ھا، سياھچال ھای مرگ و تيرباران ھا ھمه و 
ھمه در اين راستا موضوعيت می يابند و برای ايفای اين نقش از حداکثر 

چنين است که به محض آن که . اھميت و ضرورت برخوردار می شوند
وقه خود يا اعتراض به اخراج و کارگران مثال برای دريافت دستمزدھای مع

بيکارسازی يا افزايش دستمزد و نظاير اين ھا تجمع يا اعتصاب می کنند 
سروکله نيروی انتظامی پيدا می شود و کارگران معترض را ضرب وشتم و 

دادگاه ھا نيز کارگران دستگيرشده را به جرم برھم زدن نظم . دستگير می کند
اينجاست که . محاکمه و زندانی می کنندعمومی و اقدام عليه امنيت ملی 

ماھيت سرمايه دارانه و ضدکارگری پليس و دادگاه و زندان و مفاھيمی چون 
وقتی سرمايه دار . برای ما روشن می شود" امنيت ملی"و " نظم عمومی"

دستمزد کارگران را نمی دھد و ماه ھا عقب می اندازد نه سروکله نيروی 
کارگران را از سرمايه دار بگيرد، نه نظم  انتظامی پيدا می شود که حق

اما ھمين که . عمومی به ھم می خورد، و نه امنيت ملی به خطر می افتد
کارگران به گرسنگی و اسارت و زندگی برده وار خود اعتراض می کنند و يا 
حتی آنگاه که مطالبات نازلی چون پرداخت حقوق معوقه خود را مطرح می 

می  انتظامی پيدا می شود، ھم نظم عمومی به ھمکنند ھم سروکله نيروی 
که اکنون ديگر بسياری  - ھمين امر. خورد و ھم امنيت ملی به خطر می افتد

از کارگران ايران، از کارگران خاتون آباد تا کارگران سقز، از کارگران 
شرکت واحد تا کارگران ايران صدرا، و از کارگران الستيک البرز تا 

و روشنی نشان می  به خوبی - تپه آن را تجربه کرده اند  کارگران نيشکر ھفت
دھد که اوال کار نيروی انتظامی و دادگاه و زندان دفاع از سرمايه داران و 

امنيت "ھمان نظم سرمايه و " نظم عمومی"سرکوب کارگران است، و ثانيا 
  . نيز ھمان امنيت سرمايه است" ملی

ارگری و کشتارکارگران بايد دولت سرمايه داری در کنار سرکوب جنبش ک
در مقابل رقبای جھانی و برای " وطن"برای دفاع از منافع سرمايه داران 

تضمين امنيت سرمايه داخلی در برابر تھاجمات و جنگ افروزی ھای 
دولت بورژوازی در . سودجويانه سرمايه داری جھانی نيز چاره انديشی کند

رکوبگر و زرادخانه ھايی آکنده از پاسخ به اين نياز بايد ارتشی نيرومند و س
. مرگبارترين سالح ھا و سازمان ھايی تا بن دندان مسلح داشته باشد

بخش بسيار مھمی  سازماندھی اين ارتش و اين قدرت عظيم و ھولناک نظامی
اين سازماندھی در عين حال متضمن . از وظيفه ھر دولت سرمايه داری است
به عبارت . جنگ سرمايه داران است اعزام توده ھای کارگر به جبھه ھای

ديگر، ھرگاه بر سر تقسيم ارزش اضافی توليدشده توسط کارگران جھان بين 
سرمايه داران کشورھای مختلف جنگ درگيرد، دولت ھای سرمايه داری 
ھمان کارگرانی را که تا ديروز در جبھه ھای اقتصادی استثمار می شدند و به 

" دفاع مقدس"ن تحت لوای ميھن پرستی و می دادند اکنو طور روزمره خون
از ميھن و نظاير اين ھا به جبھه ھای جنگ اعزام می کنند تا خون آن ھا را 
يک بار برای ھميشه بر زمين بريزند و بدين سان در اينجا نيز ھمچون جبھه 

  .ھای اقتصادی زمين سرمايه را با خون کارگران آبياری کنند
کشتار کارگران معترض و سالخی جنبش  مشکل نظام سرمايه داری فقط با

سرمايه کشتزار گرسنگی، فقر، . ضد بردگی مزدی طبقه کارگر حل نمی شود
آوارگی، شرارت، دزدی، فحشا، اعتياد و تمامی مفاسد شناخته شده و شناخته 

سرمايه اگر سودآوری بيشتر اقتضا کند در عظيم ترين . است نشده اجتماعی
مواد مخدر می شود و ھر روز و ھر لحظه مليون  مقياس ھا وارد حوزه توليد

ده ھا ميليون زن را زير فشار . ھا انسان بی گناه را به کام اعتياد می کشاند
صدھا ميليون گرسنه و معتاد و . گرسنگی راھی بازار تن فروشی می کند

بيمار و انسان فاقد ھر گونه امکانات را در چھارگوشه جھان در جستجوی 
يک سرپناه، يک راه عالج اعتياد و بيماری و به طور کلی در يک لقمه نان، 

برای . ماندن به کارھای خالف مجبور می سازد جستجوی راھی برای زنده
آن که به گوشه بسيار کوچکی از زندگی فالکت بار و دردناک اين ميليون ھا 

به صفحه حوادث روزنامه ھا  کوتاه انسان پی ببريم کافی است که نگاھی
يم تا ببينيم که چگونه انسان ھا برای پول يا از فرط درماندگی و بدبختی بينداز

يا به علت از دست دادن کار و بيکارشدن يا به پيروی از عقب مانده ترين و 
ضدانسانی ترين افکار وسنت ھای ارتجاعی و سرمايه پسند عزيزترين کسان 

اين گروه  ھمه اين جماعت عظيم و. خود را با دست خويش سالخی می کنند
ھای کثير ميليونی و ميلياردی در محاکم عرف و شرع سرمايه انسان ھای 
مجرم و خالفکار محسوب می گردند، ھمه اين ھا بزھکاران بالفطره تلقی می 

سرمايه خود خالق و يا حافظ اين . شوند و مستحق مجازات به شمار می آيند
. ھا بر انسان استبزھکاری و نکبت و سيه روزی و يگانه عامل تحميل آن 

سرمايه خود مادر تمام جرم ھا و خالفکاری ھا و ستون نگه دارنده قرون 
. وسطايی ترين افکار و سنت ھای ارتجاعی، تبعيض آميز و انسان ستيز است

اما ھمين سرمايه وجود قربانيان مجرم و خالفکار خود را تحمل نمی کند و 
ھا تحميل کرده است مجازات می آنان را به دليل ھمان اعمالی که خود به آن 

دولت بورژوازی بايد در بخشی از ساختار حقوقی و جزائی و پليسی . کند
 خود اين مشکل سرمايه را نيز حل کند، نقشی که بازھم توسط دادگاه ھای

 . سرمايه و زندان و سيستم حقوقی و امنيتی دولت بورژوازی ايفا می شود
  

   آموزش و پرورش و دانشگاه
رمايه و پاسخ گويی دولت سرمايه داری به اين نياز در اينجا پايان نمی نياز س 

شيوه توليد سرمايه داری در روند توسعه و بازآفرينی شرايط بقای خود . يابد
پيوسته نيازمند رشد علم و تکنيک، گسترش دامنه اختراعات و اکتشافات، 

ھا برای  وقوع انقالبات صنعتی و انفورماتيک و به کارگيری تمامی اين
کل برنامه ريزی آموزش و پرورش . ارزش اضافی است افزايش بيش از پيش

و دانشگاه بايد يکجا و به طور کامل توسط سرمايه کنترل شود و مو به مو با 
اين برنامه ريزی، . مصالح و شرايط سودآوری سرمايه ھمساز و منطبق گردد

درسی مدارس و کل فعاليت ھای علمی و پژوھشی، تعيين محتوای مطالب 
دانشگاه ھا ، نوع رشته تحصيلی مورد نياز سرمايه، برنامه درسی مدارس و 

تمام  برای سرمايه و در يک کالم دانشگاه ھا، نوع پژوھش ھای علمی الزم
موضوعات مربوط به آموزش و علم و تحقيق و توسعه دانش ھای بشری را 

ی آموزش و دولت بورژوازی از طريق وزارت خانه ھا. دربرمی گيرد
پرورش و علوم و آموزش عالی به اين نياز سرمايه پاسخ می دھد و تمامی 
نظام آموزشی جامعه را از سطح مھد کودک گرفته تا مدارس ابتدايی و 
متوسطه و عالی و ھمه مؤسسات آموزشی و پژوھشی را يکسره در راستای 

ن يک نمونه به عنوا. می کند نياز سرمايه برنامه ريزی، سازماندھی و بسيج
کوچک و ملموس از سازماندھی آموزش برای خدمت به نيازھای سرمايه می 
توانيم به يک مشاھده عينی و ملموس اشاره کنيم که خود ما کارگران بارھا در 
محيط کار خويش عمال تجربه کرده ايم و ديده ايم که چگونه تمام دستاوردھای 

سان تشديد استثمار کارگران علمی وفنی بشر درخدمت افزايش توليد و بدين 
به دفعات ديده ايم و شاھد بوده ايم که چگونه مديران توليد، که . قرار می گيرد

ھمه درس خوانده دانشگاه ھای سرمايه داری در داخل و خارج کشور ھستند، 
تمام دانش و تجربه و آموخته ھای خود را به کار می گيرند و با استفاده از 

ی ھا کوچک ترين حرکات کارگران در خط توليد را پيشرفته ترين تکنولوژ
محاسبه می کنند تا ببينند چگونه می توانند درکمترين زمان ممکن بيشترين 

اين  مدارس و دانشگاه ھای سرمايه داری. توليد را از کارگران بيرون بکشند
 . مديران را برای ھمين کار آموزش داده اند و می دھند
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   ن و ماھوارهروزنامه، راديو، تلويزيو
يک نياز پايه ای و حياتی رابطه خريد و فروش نيروی کار، مھندسی 

افکار و باورھا، . افکارعمومی بر اساس ملزومات نظام سرمايه داری است
فرھنگ و سنت ھا، و اخالق و معيارھای اجتماعی مسلط در ھر جامعه 

ان شرايط و طبقاتی ھمان انديشه ھا و عقايد و ديدگاه ھای طبقه مسلط يا ھم
بورژوازی برای تأمين و . الزامات ماندگاری نظام اجتماعی حاکم است

تضمين بقای اين تسلط سراسر کره زمين را زيرفشار نيرومندترين امواج 
دولت سرمايه داری در قالب وزارت خانه . می دھد تبليغاتی و رسانه ای قرار

از طريق روزنامه ھا ھايی با عناوينی چون فرھنگ و ارشاد و نظاير آن ھا و 
و نشريات، راديو، تلويزيون و ماھواره و کانال ھای گوناگون درون مرزی و 
برون مرزی عھده دار برنامه ريزی پاسخ به اين نياز مھم سرمايه است و کار 
مھندسی و دستکاری افکار عمومی و درواقع شست و شوی مغزی را در 

برنامه ھای . را می گذاردگسترده ترين مقياس ھا طراحی می کند و به اج
راديويی و تلويزيونی آکنده از خرافات و تبليغات سياسی و عقيدتی، دروغ 

مغز کارگر را تميز می شويد و تحويل سرمايه دار  پردازی و وارونه سازی
می دھد تا او به جای کارگر آگاه و فکور و معترض با کارگر طرفدار سرمايه 

. رام و گوش بفرمان سروکار داشته باشد داری يا دست کم کارگر تھی مغز و
خياری ذھن -دوغ- ھم چنين، سريال ھای تلويزيونی مبتذل و بی مايه و آب
را، که دقيقا از سر  جريحه دار و خسته و خواب آلود کارگر از سرکاربرگشته

به سرگرمی و تفنن پناه می برد، به کار  جراحت و خستگی و خواب آلودگی
خرفات پوچ قبل ازخواب انباشته می سازد و بدين می گيرد و آن را از مز

سان فرصت فکر کردن به مصائب زندگی روزمره و ريشه يابی آن را از 
اين برنامه ھا و سريال ھا که حجم عظيم برنامه ھای راديو . کارگر می گيرد

در  و تلويزيون اعم از داخلی و خارجی را به خود اختصاص می دھد ھمه
و درآوردن کامل اذھان توده ھای کارگر به قالب  تخدير افکار راستا ی

به عبارت صريح تر، اين برنامه ھا . تھيه و پخش می شوند نيازھای سرمايه
ھمان گونه که ماده مخدر . نقش شکل رقيقی از مواد مخدر را ايفا می کنند

انسان را از خود بيخود می کند تا با پناه بردن به دنيايی موھوم از رويارويی 
ختی ھا و مصائب زندگی واقعی خويش بگريزد، سريال ھای سرگرم با س

کننده تلويزيون نيز آب خنکی روی خشم و عصيان توده ھای کارگر می ريزد 
  .فرومی برد "شيرين"و آنان آرام می کند و به خواب 

  

   بھداشت و درمان و دارو
يروی کار توده عظيم فروشنده نيروی کار برای اين که بتواند به طور مستمر ن

 خود را در بازار سرمايه عرضه کند بايد از يک حداقل رمق و سالمتی
انجام اين کار برای سرمايه داران به صورت تک تک اصالً . برخوردار باشد

نمی کند، درست ھمان گونه که مثالً آموزش نيروی کار مورد نياز ھر  صرف
مختلف  کارگاه برای سرمايه دار صاحب آن کارگاه، آن ھم در سطوح

دولت بورژوازی عھده دار حل اين . تخصصی، اصالً مقرون به صرفه نيست
آنچه در جامعه سرمايه داری زير نام بھداشت و درمان و . معضل نيز ھست

فلسفه وجودی . دارو و مانند اين ھا وجود دارد در خدمت ايفای اين نقش است
دولت به نيابت  نھادھايی چون وزارت بھداشت و درمان آن است که در آن ھا

از کل سرمايه داران جامعه متعھد می شود که حداقل سالمتی الزم نيروی کار 
البته . را به ارزان ترين بھای ممکن برای سرمايه داران تأمين و تضمين کند

بايد گفت بيمه درمانی و بھداشت و درمان و دارو درصد ناچيزی از بودجه 
مقايسه با بودجه نظامی و امنيتی و می دھد که در  دولتی را به خود اختصاص

بيمارستان  انتظامی تقريبا ھيچ است، به طوری که به ويژه در سال ھای اخير
درمانی دولتی خاصيت خود را از دست داده اند و ھزينه ھای  ھا و بيمه

ھم  .دارويی و درمانی عمال با تعرفه ھای بخش خصوصی محاسبه می شوند
ستان ھای دولتی بايد ماه ھا در نوبت ماند و پس چنين، برای استفاده از بيمار

از رسيدن نوبت نيزازدحام فوق العاده اين بيمارستان ھا باعث می شود که 
خدماتی که دولت سرمايه  بنابراين،. رسيدگی الزم به بيماران انجام نگيرد

داری با انگيزه تضمين سالمتی نيروی کار برای سرمايه داران انجام می دھد 
سال کمتر شده و طبقه سرمايه دار و دولت او به علت برخورداری از سال به 

يک ارتش عظيم ذخيره نيروی کار حاضر و آماده و سالم و جوان ديگر نياز 
چندانی به تامين تندرستی کارگران شاغل ندارد و اکنون ديگر برای جان اين 

انه می توان گفت که به شکر. کارگران حتی ارزش سابق را ھم قائل نيست
وجود اين ارتش عظيم بيکاران که روزبه روز عظيم تر ھم می شود نياز 

به وجود حداقلی از رمق وسالمتی کارگران شاغل برای استثمار شدن  سرمايه
  .روزبه روز کمتر می شود

  

  "نمايندگان مردم"مجلس 
باالتر توضيح داديم که طبقه سرمايه دار خود را قائم مقام کل بشريت می داند 

استثمار، گرسنگی ھا، بدبختی ھا، جنگ افروزی ھا و جنايت ھايی را  و کل
که در وسيع ترين ابعاد و بدون ھيچ نوع حد و مرزی بر طبقه کارگر و توده 

در ھمان جا  .ھای فرودست روا می دارد به خير و صالح آنان اعالم می کند
سرمايه اين را نيز اضافه کرديم که بورژوازی در مقام طبقه مسلط جوامع 

داری اين باور و فکر و نفع طبقاتی خود را ھمه جا در وسيع ترين سطح و 
در نھانی ترين اليه ھای زندگی اجتماعی و فردی با سرنگ قانون به انسان ھا 

نظام سرمايه داری به ھمين اعتبار و در ھمين راستا سخت . تزريق می کند
وازی در بخش پارلمان دولت بورژ. نيازمند نھادھای عظيم قانون گذاری است

و قانون گذاری و بازی ھای انتخاباتی مجلس خود بسيار حساب شده بر روی 
در اينجاست که جنايتکارانه ترين و . اين نياز مھم سرمايه تمرکز می کند

ددمنشانه ترين ابعاد استثمار نيروی کار توسط سرمايه و تمامی بی حقوقی ھا 
کل بشرستيزی ھای ناشی از ذات  و درنده خويی ھا و جنگ افروزی ھا و

مصوبات برحق و عادالنه نھادھای « و ! »اراده آزاد ملت« سرمايه جامه 
از کارگران و توده . به تن می کند! »متکی به آرای واقعی و آگاھانه مردم

ً و ھرچه وسيع تر در انتخابات مجلس  ھای فرودست خواسته می شود تا حتما
برای چه؟ . ای دادن رأی دست به کار شوندشرکت کنند و ھر چه فعال تر بر

برای اين که به اين يا آن حزب سياسی، اين يا آن کانديدای ورود به مجلس، 
که انتخاب شوندگان چه گلی ! اين يا آن فھرست انتخاباتی تنظيم شده رأی دھند

ازنورآفتاب ھم روشن تر و شفاف تر  پاسخ! به سر انتخاب کنندگان بزنند؟
شوندگان چگونگی تشديد ھر چه ھولناک تر استثمار کارگران  انتخاب: است 

توسط سرمايه، محروم شدن ھرچه عميق تر توده ھای کارگر از ھر نوع حق 
و حقوق انسانی، جنگ افروزی ھا و جنايات سرمايه عليه بشريت، ماندگاری 
نظام سرمايه داری، ضرورت اعمال قھر و قلع و قمع ھر گونه اعتراض عليه 

اراده آزاد "را به صورت قانون و در بسته بندی ممھور به ... داری و سرمايه
و با جلوه پرفروغ تماميت عدالت، آزادی و انسان گرايی به طبقه " مردم

دولت . کارگر اعالم و توسط ماشين سرکوب و قھر بر اين طبقه تحميل کنند
اختار بورژوازی اين وظيفه را به نحواحسن انجام می دھد و بخش مھمی از س

سياسی آن را نھادھای خاص ھمين عوام فريبی ھا و وارونه پردازی ھا 
شايد گفته شود که محتوای اين کار در جاھای مختلف دنيا و . تشکيل می دھد

توسط بخش ھای مختلف بورژوازی جھانی يا دولت ھای مختلف سرمايه 
ی تواند تفاوت ھا به ھرحال کم و بيش وجود دارد و م. داری با ھم فرق دارد

بحث اين است که پارلمان سرمايه . بحث بر سر اين نيست. وجود داشته باشد
حتی در شرايطی که بيشترين فشارجنبش کارگری جھانی را تحمل کرده باشد 
بازھم ظرف قانونی کردن استثمار، ستم و توحش سرمايه عليه طبقه کارگر 

ل آزادی ھای کارکرد اجتماعی بھترين، غنی ترين و عميق ترين شک. است
ً برانگيختن احساس از توھمی است که بر کارگر  آکنده قانونی در اينجا صرفا

حاکم می شود تا در زير فشار آن تمامی بی حقوقی ھا را حق و تمامی 
تمام . تلقی کند استثمار و جنايت و شرارت سرمايه عليه خويش را عدالت

ض ھا و تشکل ھای محدوديت ھا و ممنوعيت ھايی که قانون دربرابر اعترا
کارگری ايجاد می کند، تمام مصوباتی که به بی حقوقی کارگران به ويژه 
زنان کارگر جنبه قانونی می دھد و تمام قوانينی که امنيت سرمايه گذاری و 
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می کند ھمه توسط کسانی تصويب می شود که سرمايه  سوداندوزی را تضمين
دن کارگران کارگاه ھای زير خارج ش. و سرمايه داران را نمايندگی می کنند

ده نفر از شمول ھمان مزايای بسيار ناچيز و اندکی که قانون کار به علت 
نيازھای سرمايه برای کارگران قائل شده و يا مصوباتی چون قانون نوسازی 
صنايع که منجر به تعطيل کارخانه ھا و بيکاری صدھا ھزار کارگر شده از 

 . جمله اين قوانين است
  

  ا يا اتحاديه ھای کارگری سنديکاھ
سرکوب جنبش کارگری و خفه کردن ھر گونه اعتراض ضدسرمايه داری 

اما نظام سرمايه داری به ويژه . شرط الزم و حتمی بقای سرمايه است
گاه . درکشورھای غربی اين کار را به شيوه ھای ديگری ھم انجام می دھد

انبوھی که از استثمار بخشی از سرمايه جھانی از برکت ارزش اضافی بسيار 
چند ميليارد کارگر کره زمين کسب می کند توان آن را می يابد که شدت 
ھولناک استثمار کارگران را در اين يا آن کشور يا در بخشی از يک قاره 

البته سرمايه داری اين کار را صرفا به علت افزايش . مقداری تخفيف دھد
طغيان امواج اضافه ارزش ھايش پيش از آن که به . سرسام آور سود نمی کند

اما، به ھر حال، . نگاه کند، به امواج سھمگين مبارزه کارگران نظر می اندازد
خود را در وضعيتی می بيند که می تواند از يک سو تخفيف اندکی در شدت 
استثمار چند ميليون يا حتی چند ده ميليون کارگر را تحمل کند و از سوی 

در . جنبش کارگری را از سر خود رفع نمايدديگر خطر تعرض خشمگينانه 
چنين مواردی معموالً گفتگوی توافق و سازش با بخش اصالح طلب و 
سازشکار طبقه کارگر را ھم به سياست قھر و سرکوب و نابودسازی 

از برپايی سازمان ھای . مبارزات ضدسرمايه داری کارگران می افزايد
داری را درپيش می گيرند و از کارگری که راه مصالحه و سازش با سرمايه 

طريق مذاکره با سرمايه داران مبارزات و اعتراض ھای کارگری را مھار 
نمونه اين سازمان ھا، سنديکاھا يا اتحاديه ھای . می کنند، استقبال می کند

کارگری ھستند که درعين آن که ظاھرا غيردولتی و غيرکارفرمايی ھستند اما 
بسياری از سران اين سنديکاھا و . ابسته اندتا مغز استخوان به سرمايه و

اتحاديه ھا خود از سھامداران و شرکای بزرگ بنگاه ھای سرمايه داری 
از اين رو است که دولت سرمايه . ھستند و از استثمار کارگران سود می برند

داری در مقابل تشکل ھای شورايی و ضدسرمايه داری کارگران و با ھدف 
اری طبقه کارگر زمينه را برای ايجاد سنديکاھا و مھار جنبش ضدسرمايه د

اتحاديه ھای کارگری به عنوان سازمان ھای توافق کارگر و کارفرما آماده 

بدين سان، در اوضاع و احوالی که روند رو به اوج ارزش افزايی . می کند
سرمايه آن را تعيين می کند، سرمايه ترجيح می دھد که کار قلع وقمع جنب 

مزدی طبقه کارگر را به بخش سازش پيشه و مماشات جوی وجوش ضدکار
دولت بورژوازی به اين نياز سرمايه نيز بسيار . خود اين طبقه واگذار کند

بخش مھمی از ساختار مدنی دولت سرمايه درست به . خوب پاسخ می دھد
در اين گونه موارد و در درون جوامعی که . ھمين کار اختصاص دارد

عيتی برخوردار است به طور معمول حل و فصل مسائل سرمايه از چنين موق
مربوط به مبارزه طبقاتی ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار به سنديکاھای 

سه جانبه ("کارگری و کارفرمايی با وساطت تعيين کننده دولت بورژوازی 
  .ارجاع می گردد") گرايی

ً اشاراتی فھرست گون نکاتی که تا اينجا بيان کرديم ه و اجمالی به نقش صرفا
اين که چنين دولتی سلطنتی باشد يا . دولت در جامعه سرمايه داری است

واليت فقيه يا جمھوری، راست باشد يا چپ يا ميانه ، توسط احزاب اصالح 
طلب و ليبرال و سوسيال دموکرات تشکيل شده باشد يا احزاب راست و 

در عين حال که قابل لمس محافظه کار، دينی باشد يا الئيک، و ساير تمايزات 
خالصه حرف ما . و بحث اند، در بنياد ھستی آن ھيچ تفاوتی پديد نمی آورد

اين است که در دنيای کنونی، دولت در ھمه وجوه و زوايا و تاروپود حياتی 
خود سازمان برنامه ريزی رابطه خريدوفروش نيروی کار و درھمان حال 

ن، جنبش سرمايه ستيز طبقه کارگر به بنابراي .حافظ و نگھبان اين رابطه است
اما رژيم . طور اجتناب ناپذيری بايد با رژيم سياسی سرمايه داری درگير شود
آنچه بايد . ستيزی اين جنبش بخش جدايی ناپذيری از سرمايه ستيزی آن است

از ميان برود نه اين يا آن شکل خاص دولت بلکه ھر نوع دولت درفراسوی 
اما تحقق اين مھم . و سراسری توده ھای کارگر استاراده آزاد و شورايی 

درگرو عزيمت از مطالبات پايه ای و ضدسرمايه داری طبقه کارگر و پيش 
روی به سوی پايان دادن به موجوديت رابطه خريدوفروش نيروی کار، 
رابطه کارمزدی و توليد ارزش اضافی و ھرنوع بود و بقای سرمايه داری 

استا پيش می رود و خود را سازمان می دھد طبيعتاً جنبشی که در اين ر. است
در مرحله ای از مبارزه خود با رابطه خريدوفروش نيروی کار، دولت 
سرمايه را برخواھد انداخت و راه خود را به سوی استقرار سازمان شورايی 

  . ھمه انسان ھا باز خواھد کرد برنامه ريزی کار و توليد توسط
 !کل شويم کارگران عليه سرمايه متش

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١٣٨٧خرداد  ٨  



ه  ه ر ک ل کار ر ک جاد  ای ا ی  ل کار ھما جاد  ای ا ی    ییھما

 
١٤ 

  ١٣٨٧آذر  ٢٢جمعه     ٣٣ سال اول ـ شمارٔه 

 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 . نباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، ا

اری بر کارگران اين جنگ راخوِد سرمايه د. 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. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

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
برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای پيداست که اگر مبارزه کارگران . 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 . ی واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسر

، 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  - ده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکن

  . 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 . اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توضيح 
يه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرما. معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم. 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
ويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان ر

  . 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
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .داقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايدازح. 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
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. حق مسلم ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی  - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص  -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندھمه سالمندان و معلوالن بايد به صور -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . ا مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری ب -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . 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  -  

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

 !کل شويم کارگران عليه سرمايه متش
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  



ه  ه ر ک ل کار ر ک جاد  ای ا ی  ل کار ھما جاد  ای ا ی    ییھما

 
١٥ 

  ١٣٨٧آذر  ٢٢جمعه     ٣٣ 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
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ل هماهنگی برای ايجاد تشکسايت 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 . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 

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


