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 :اين شماره در

پيام به کارگران شرکت کننده در فستيوال جھانی خشم شرافتمندانه در  ـ
  ٢ص مکزيک

  ۴ص پايان اعتصاب کارگران شھرداری رامھرمز ـ
  ۴ص زی سرمايهمرگ کودک کار بر دار استثمار و گرسنه سا ـ
  ۵ص فستيوال جھانی خشم شرافتمندانه ـ
  ۶ص »پاک وش« خطر گسترش بيکارسازی در کارخانه  ـ
  ٧ص کارگران دروازه ورودی پتروشيمی ھگمتانه را قفل کردند ـ
  ٧ص اخراج کارگران زير نام مرخصی دو ھفتگی ـ
  ٧ص کارگر ٣٠٠کاغد سازی مراغه و مرخصی اجباری  ـ
  ٧ص جتمع صنعتی شمال غرب تبريزاعتصاب کارگران م ـ
  ٨ص اخراج صدھزار کارگر در ژاپن ـ
  ٨ص حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش متحد شويم ـ
  ١٠صپيرامون وضعيت محسن حکيمی و بيژن اميری  اطالعيه ـ
  ١١ص گسترش موج دستگيری ھا و تشديد فشار بر فعالين کارگری ـ

 ١١ص نخ و نازنخ قزوين راھبندان اعتراضی کارگران فرنخ، مه ـ
  ١١ص يک ميليون کودک و جوان بيسواد در جھنم سرمايه داری ايران ـ
 سرمايه دار صاحب کارخانه گاز مصرفی خانه ھای کارگران را قطع کرد ـ
  ١١ص
  ١٢ص کارگر ديگر در قند اروميه ٢٠٠بيکاری  ـ
  ١٢ص اشکال تازه کشتار کارگران توسط سرمايه داران ـ
از کارگران در حمايت از فعاالن کارگری دستگير شده محسن  اطالعيه جمعی ـ

  ١٢ص حکيمی و بيژن اميری
  ١٣ص اعتراض به دستگيری فعاالن جنبش کارگری ـ
  ١٣ص تعطيلی کارخانه نساجی ايران پولين رشت ـ
 سنديکای شرکت واحد پيرامون دستگيری بيژن اميری و محسن حکيمیاطالعيه  ـ
  ١٣ص
  ١٣ص ه زندان اوينانتقال محسن حکيمی ب ـ
   ١۴ص پيرامون بازداشت محسن حکيمی کانون نويسندگان ايران   اطالعيه ـ
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پيام به کارگران شرکت کننده در فستيوال جهانی خشم 
 شرافتمندانه در مکزيک

  !کارگران

آنچه در جھان موجود جريان دارد حديث تلخ گرسنگی، اسارت، ذلت، 
 .شکنجه، حمام خون، فحشاء وحقارت ما ميلياردھا انسان برده مزدی است

و فروش  دھه ھای متمادی از تسلط سراسری و جامع االطراف رابطه خريد
 می گذرد، زميننيروی کار بر بند بند ھستی انسان ھا در وجب به وجب کره 

سرمايه دم کرده است و امکان ناپذيری ادامه  بی کرانشباع دنيای حاضر از ا
حيات بشريت کارگر و فرودست در اين جھنم خون و وحشت و گرسنگی و 

ای که کارگران  محصول اجتماعی ساالنه. خفقان به نقطه انفجار رسيده است
متوسط سرانه اين . سراسر جھان توليد می کنند سر به کھکشان ھا می سايد

ھزار دالر امريکا را پشت سر  ٢٣محصول در سال برای نيمی از دنيا مرز 
 ٢ متوسط دار و ندار معيشتی سرانه نھاده است و اين در حالی است که

در طول . ھم نمی رسددالر  ۴٠٠در سال به ميليارد کارگر و نفوس کارگری 
برابر سابق  دھھااز دھه اخير حجم پيش ريز سرمايه در چھارگوشه جھان  ۴

نفر زمان شمار جمعيت بيکار تا مرز يک ميليارد فراتر رفته است و ھم
ھا و بيمارستان  مدارس و فوران کرده است، ديری است که دوران برچيدن
رگران آغاز شده است و با محو تمامی دستاوردھای دوره ھای گذشته پيکار کا

سطح مزدھای واقعی به طور بی امان روند . بيشترين شتاب به پيش می تازد
نزول می پيمايد و موج تھاجم سرمايه به ھست و نيست انسان ھای کارگر از 

سؤال اساسی اين است که چه بايد کرد و عالج . ھمه سو در طغيان است
   د؟نمومعضل را چگونه و در کجا بايد جستجو 

رويکردھای مختلف درون و بيرون جنبش کارگری جھانی برای اين سؤال 
پاسخ ھائی که از منظر ما . دارندپاسخ ھای بسيار متفاوت و گاه متضادی 

که ، در غالب موارد نه چاره کار جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر فعالين
وضعيت  کامالً بالعکس نسخه پيچی ھای بسيار ھولناک برای ماندگارسازی

موجود و برای تحکيم پايه ھای قدرت نظام کارگرکش و بشرستيز بردگی 
  . مزدی است

در بخشی عده ای از کمبود توسعه صنعتی و رشد ناکافی سرمايه گذاری ھا 
و انباشت صنعتی کالن تر و عظيم تر در جوامع  !!از جھان سخن می رانند

و فقر و گرسنگی و کاھش بيکاری  راھی برایھر چه بيشتری از دنيا را 
اين راه به طور ! !م می دارندفحشاء و بھبود وضعيت معيشتی انسان ھا اعال

قطع و بدون نياز به استدالل، راه فريب کارگران، راه تشديد ھر چه موحش 
تر استثمار توده ھای کارگر، راه توسعه ھر چه سھمگين تر بيکاری ھا، 

و دفن بشريت کارگر و گرسنگی ھا، فقر و فالکت و فحشاء، راه کفن 
معضل بشريت موجود نه . فرودست در گورستان توحش سرمايه داری است

کمبود پيش ريز سرمايه و توسعه انباشت صنعتی بلکه نفس موجوديت نظام 
ما در عصری زندگی می کنيم که ھر دينار انباشت عظيم . سرمايه داری است

ايش شمار بيکاران، گرسنگی، تعميق فقر، افز گسترشتر سرمايه گامی در 
ه زمين عاد سيه روزی انسان ھای کارگر کرتشديد فشار استثمار و ھمه اب

نظريه پردازی و تئوری برای درک صحت اين حرف نيازی به ھيچ . است
ميليون انسان گرسنه در امريکا و گسترش لحظه به  ٣۶وجود . بافی نيست

اشی از گرسنگی در لحظه بيکاری و فقر در اروپا، انفجار بيکاری و مرگ ن
در ھر سال بھترين گواه اين مدعا % ١٠قطب ھای با رشد اقتصادی بيش از 

  . است

از مبارزه برای بھبود شرائط کار جنبش اتحاديه ای  متوليانسنديکاليست ھا و 
و معيشت توده ھای کارگر در چھارچوب بقای نظام سرمايه داری حرف می 

مادی است که بخش بسيار عظيمی از اتحاديه ھای کارگری ساليان مت. زنند
نديکاليستی خود حلق آويز کرده کارگران جھان را به دار رفرميسم راست س

. کارگر را سد ساخته اندطبقه راه ھر گونه مبارزات ضد سرمايه داری   اند و
اتحاديه ھا در تمامی تاريخ حيات خود ھمان راه حل ھا، افق ھا و 

سرمايه  نظامکارگر قرار داده اند که  راھکارھائی را در پيش روی طبقه
و بانيان و حاکمان و متفکران و نمايندگان و متوليان دوزخ کثيف  داری

در اذھان کارگران  اين نظامملزومات ماندگارسازی  مثابهبه  بردگی مزدی
عظيم ترين اتحاديه ھای  و نفوذ جوامعی که مرکز تاخت و تاز. ندنالقاء می ک

ميدان تھاجم بی عنان و توحش بار سرمايه عليه دار  کارگری است امروز به
و ندار زندگی کارگران تبديل شده است و اتحاديه ھا ھمه جا دست در دست 

تحميل تمامی سيه روزی  ایبر صاحبان سرمايه و دولت ھای سرمايه داری
از اين نظام بر گرده معيشت کارگران ھمکاری و  ناشیھا و نکبت و ادبار 

ما جنبش سنديکاليستی و اتحاديه ای را جنبشی در راستای دفن  .تالش می کنند
کارگر تلقی می کنيم و حلق آويزی کارگران به  طبقهپيکار ضد سرمايه داری 

  .می بينيم ھولناکبسيار راه حل ھای رفرميستی و اتحاديه ای را 

گروھھای زيادی از ديرباز تا امروز در تالش بوده اند تا جنبش کارگری را 
حق « طلبانه و  دموکراسی ی پيشمرگ رژيم ستيزی ھای فراطبقاتی ونيرو

بخش وسيعی . سازندو نظائر اين ھا » رھائی بخش« و » تعيين سرنوشت ملی
 ً زير نام چپ و به صورت دروغين و ناحق از اين نيروھا و گروھھا تاريخا

اعالم موجوديت و ابراز  !جنبش کارگری و آرمان رھائی توده ھای کارگر
در گذشته ھای دور نوعی ضد امپرياليسم ناسيوناليستی و . ات کرده اندحي

به عنوان بستر پيکار روز و برنامه ريزی کاپيتاليستی شکل بورژوائی را 
بر جنبش کارگری تحميل  به صورت دورنمای پيکار را دولتی کار و توليد

فل و وشه دنيا به صورت محابقايای اين نيروھا امروز در چھارگ. کرده اند
موارد با علم و کتل  بسياریو در  با اسم و رسم ھای مختلف چپ نما احزاب

دنبال می  ھمان سياست ھا و رويکردھا را از گذشته، عين گسستدروغين 
جھانی کنند، تعويض اين رژيم و آن رژيم، دموکراسی طلبی، علم و کتل ضد 

!! زنان قوقاستيفای ح دموکراتيک، مبارزات سنديکاليستی، جنبش ھای سازی
بدون ھيچ نوع بار عليه کار کودکان و نوع اين ھا را محيط زيست يا  !صلح

طبقاتی ضد کار مزدی و بدون نشانه روی مستقيم عليه رابطه خريد و فروش 
بدون استثناء  ھمه اين ھا .نيروی کار در پيش روی کارگران دنيا پھن می کنند
عليه فقر و گرسنگی و  مبارزه عليه شدت استثمار نيروی کار، مبارزه

کار کودکان و بی حقوقی زنان، مبارزه  ديکتاتوری و خفقان، مبارزه عليه 
جنگ و سيه روزی ھای موجود انسان ھا را از مبارزه عليه اساس عليه 

بسياری از اين جريانات از ضديت با سرمايه . سرمايه داری جدا می کنند
و دورنما و واقعيت جنب  داری حرف می زنند اما کل ھست و نيست پراتيک

 جھتو جوش سياسی آن ھا نه در راستای ستيز با سرمايه داری که در 
  . انحراف مبارزات کارگران از اين رويکرد است

  !کارگران

معتقديم که ھيچ کدام از اين راھبردھا، راه حل ھا و نسخه پيچی ھا عالج ما  
موجوديت نظام  ما ھر چه می کشيم از. کارگر دنيا نيست توده ھایدرد 

ريت کارگر ريشه تمامی مصائب موجود بش. که می کشيم بردگی مزدی است
 .و فرودست جھان در وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار قرار دارد

بيکاری يک ميليارد سکنه کره زمين تبخاله قھری وجود رابطه کار مزدی 
رسنگی چند است و تا سرمايه داری ھست شمار بيکاران اضافه خواھد شد، گ

ميليارد کارگر و افراد خانواده ھای کارگری  ٣صد ميليون و در عالم واقع 
دنيا ارمغان بی چون وچرای موجوديت نظام بردگی مزدی است و ما با 

باز شاھديم که ھر چه انباشت سرمايه غول آساتر به پيش می بسيار چشمان 
دد، ميليون ھا تازد بر خيل گرسنگان جھان اضافه و باز ھم اضافه می گر

محصول توسعه و تشديد توحش بار استثمار نيروی کار کودک خيابانی 
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ريشه کليه اشکال بی حقوقی زنان در جھان کارگران دنيا توسط سرمايه است، 
سرمايه . معاصر در ژرفنای رابطه خريد و فروش نيروی کار قرار دارد

انبوه و  ھای زیاست که سالمت محيط زيست انسان ھا را در آستانه سوداندو
کليه جنگ ھای بشرسوز دنيا را سرمايه . انبوه تر خود قربانی می گرداند

را کارگر مردم زندگی داران و دولت ھای سرمايه داری به راه می اندازند و 
و بربريت در ميان شعله ھای آن ھا خاکستر می سازند، ديکتاتوری و خفقان 

ت محتوم بقای رابطه خريد و موجود در دنيا بدون ھيچ کم و کاست ملزوما
نظم توليدی و سياسی  انداموارهفروش نيروی کار است و اجزاء پيوسته و 

منحنی فشار و تشديد و عروج اين . می باشندرابطه توليد اضافه ارزش 
ً ديکتاتوری و تاتاريسم نيز  از سرمايه اجتماعی نيو رياضی با داده ھای  دقيقا

گران و افزايش نرخ اضافه ارزش ناشی از به تشديد استثمار نيروی کار کار
در يک کالم ھر چه استثمار، ستم، جنايت، . گرددباال و پائين می  استثمار آنان

ھمه بدون ھيچ اگر و اما از قعر  استتبعيض، بی حقوقی و شرارت در دنيا 
بدون مبارزه آگاه و سازمان يافته و . حيات رابطه کار مزدی نشأت می گيرد

ری و انترناسيوناليستی عليه بنياد موجوديت رابطه خريد و منسجم و سراس
و اندرونی مبارزات روز  انداموارهفروش نيروی کار و بدون پيوند زدن 

  .نمی توان بر ھيچ مشکلی فائق آمد ،کارگران با اين رويکرد استراتژيک

  !  کارگران

ضد سرمايه داری سخت بر آنيم که با ناسيوناليسم پوسيده  ما فعالين جنبش
رژيم بر روی فرش سرخ  رفتن راهملبس به ردای سرخ امپرياليسم ستيزی، با 

و از ھمه  جھانی سازیضديت بورژوائی عليه  ستيزی دموکراتيک، با ابراز
مھمتر با حلق آويز شدن به دار رفرميسم منحط سنديکاليستی و اتحاديه ای 

. ت ھيچ کارگری نمی توان باز کردگرھی را در ھيچ کجا از کوه معضالھيج 
است که ما راه ه درست بر ھمين اساس و از درون اين جمعبست آگاھان

سازمانيابی سراسری و انترناسيوناليستی پيکار کارگران عليه سرمايه و عليه 
ا جنبش ضد سرمايه داری برای م. اساس کار مزدوری را در پيش گرفته ايم

ما از مبارزات روز توده ھای کارگر . ھم استراتژی و ھم تاکتيک است
به اين مبارزات تعلق داريم، می کوشيم تا در متن آن با . حرکت می کنيم

ھای عظيم طبقه  هتود. تمامی قوا حضور فعال و مؤثر و آگاه داشته باشيم
ری تا آنجا ساله بی امان سرمايه دا ٣٠کارگر ايران امروز به دنبال تھاجمات 

عقب نشسته اند که مبارزه برای دستمزدھای معوقه چندين ماھه و جلوگيری 
وضعيت زنان کارگر و . شده است بدلاز اخراج به محور کارزار روز آنان 

، فشار بسيار رعب آور و ھراس انگيز است کودکان خيابانی در ايران
به ين کارگری ديکتاتوری ھار و عريان سرمايه بر توده ھای کارگر و فعال

جاری و  در متن مبارزهفعالين جنبش ضد سرمايه داری ما . اوج رسيده است
رويکرد ھر برای  سيه روزی ھا،و اين  عليه اين وضعيتکارگران  روزمره

چه آگاه تر، ھر چه سازمان يافته تر، ھر چه متحدتر و ھر چه نيرومندتر 
خواھيم که حول ما از کارگران می . جنبش طبقه خويش تالش می کنيم 

می . خود متحد و متشکل شويم منشور مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری
. کوشيم تا توده ھای کارگر حول اين منشور به صورت شورائی سازمان يابند

جزء الينفکی از مبارزه استراتژيک ی ما مبارزه عليه تعويق دستمزدھا برا
ی کنيم که فقط به گرفتن ما کارگران را دعوت نم. عليه اساس کار مزدی است

از آن ھا می خواھيم که برای گرفتن اين حقوق  بلکهحقوق معوقه اکتفاء کنند، 
از ھر نوع آويختن خود به دار قانون و قانونيت و حقوق و نظم سرمايه سخت 

ساز طبقاتی و ضد سرمايه د و در عوض به قدرت اليزال و کاراجتناب کنن
جريان اين مبارزات سرنوشت محصول کار ، ما در نمايندداری خويش اتکاء 

و استثمار کارگران، چگونه سرمايه شدن حاصل کار آنان و ھمه مسائل 
مربوط به استثمار نيروی کار توسط سرمايه را با رجوع به شرائط مشخص 

تی کارگران و به ھستی را به آگاھی طبقا تشريحم و اين می کني تشريحروز 
ھمزنجيران و ھمسرنوشتان م، ما در جنبش آگاه اجتماعی آنان بسط می دھي

مشارکت می کنيم و  طبقاتی خويش به عنوان آحاد پيوسته ای از اين جنبش
با رجوع به صرف نيازھای  فقط را نه روز توده ھای طبقه مانمطالبات 

ملزومات تعرض با رجوع به  ھمزمان معيشتی برای بازتوليد نيروی کار بلکه
اختالل نظم توليدی و اجتماعی سرمايه و اختالل  عليه شيرازه حيات سرمايه،

ما با تمامی  .تنظيم و اعالم می کنيمروند توليد اضافه ارزش و توليد سرمايه 
را سنگر و پرچم مبارزات روز توده مطالبات اين منشور  قوا می کوشيم تا

سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری آحاد توده ھای . ھای طبقه مان سازيم
برد ھمه امور يشدر پ کارگران و دخالت مؤثر و نافذ و آگاه ھمه آحادکارگر 

 تصرفماھھا است که طبقه کارگر ايران را به . پيکار را دنبال می کنيم
 از کارگران می خواھيم که. کارخانه ھای در حال تعطيل فراخوان می دھيم

ا بر شوراھای ضد سرمايه داری خويش ر با اتکاء به قدرت متحد طبقاتی شان
را يکی کنند و  ن شوراھا قدرت طبقاتی سراسری خوداز درون اي. پای دارند

خود و  ،کارخانه ھا را تصرف و پروسه کار و توليد را ،با اتکاء به اين قدرت
رويکرد تعرض به شيرازه حيات سرمايه برنامه با اراده خود و بر اساس 

  .ريزی نمايند

ال مبارزه عليه ھمه نوع بی حقوقی ما با تمامی توان می کوشيم که ھمه اشک
جود سرمايه داری را به صورت سنگرھای متحد يک جبھه وھای ناشی از 

برای ما پديده . گسترده و سراسری مبارزه عليه سرمايه داری به ھم پيوند زنيم
ی به نام جنبش دموکراتيک زنان، جنبش دموکراتيک صلح و محيط زيست ئاھ

ز مدار متحد جنبش ضد سرمايه داری و برای در خارج ا و عليه کار کودکان
ھمه اصرار . پديده ھای سترون و در خدمت بقای سرمايه اند لغو کار مزدی

د سنگرھای پيوسته پيکار سراسری ضکار ما بر اين است که تمامی اين ھا 
 ١۵يک کارگر شاغل برای بيش از کامل حقوق گرفتن . سرمايه داری باشند

انی را مبارزه ای در راستای استيفای يک جزء اندک ميليون زن خانه دار اير
از حقوق زنان و در ھمان حال مبارزه ای عليه سرمايه می بينيم، به زنان 
کارگر نمی گوئيم که ھمراه با زنان سرمايه دار برای منصب و مقام باالتر 

بر وليد و اعمال نظم توليدی سرمايه زنان در برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و ت
اين کار را نه مبارزه برای حقوق زن !!! مبارزه کنند طبقه خودوده ھای ت

از طبقه  ردن زنان کارگر برای خدمت به بخش يا بخش ھائیبلکه پيشمرگ ک
می بينيم، در مبارزه عليه  و جاودانه سازی نظام بردگی مزدی سرمايه دار

را آماج  د سرمايه داریبرنامه ريزی کار و تولي بنيادآلودگی محيط زيست 
می دھيم، منشور مطالبات پايه ای کارگران را به عنوان بستر  حمله قرار

زندگی  بھبود شرائط کار و و بالطبع مختل سازی پروسه توليد اضافه ارزش 
  .کارگران در نظر می گيريم

بھبود وضعيت معيشتی و  ،زيرنھاد تعيين راھکارھای روز مبارزه برای ما
از طريق  اماه ھای کارگر زادی سياسی تودحقوق اجتماعی و آ رفاھی و

مختل نمودن پروسه بازتوليد سرمايه، استحکام گام به گام قدرت تعرض طبقه 
کارگر عليه سرمايه، سازمان يافتگی بيشتر و بيشتر ضد سرمايه داری 

پيشروی  و اف تر و شفاف تر شدن افق لغو کار مزدی مبارزاتفکارگران، ش
برای ما فعالين جنبش ضد سرمايه . مزدی است سنگر به سنگر عليه بردگی

 در درون جنبش جاری فعاليت ھای روز ھمه اين ھا اجزاء پيوسته ،داری
راھکارھای روز مبارزه ما را از ما و کارگران می باشد و ھمين ھا است که 

رفرميسم راست سنديکاليستی و رفرميسم چپ فرقه گرای ميراث دار اردوگاه 
سوسياليسم ما سوسياليسم لغو کار . جدا می سازد کاملبه طور شوروی سابق 

مزدی، سوسياليسم رھائی انسان از قيد وجود سرمايه، از ھر نوع قيد، حتی 
ار خويش رابطه قيد کار است و ما ميان اين سوسياليسم و خط مشی روز پيک

ما بر آنيم که رھائی . می بينيم انداموار و غيرقابل تجزيه ای بسيار اندرونی،
ری تنھا از اين نسان از شر اختاپوس پر از توحش و شرارت سرمايه داا

طريق امکان دارد و ھيچ يک از راھھای ديگر به اين ھدف منتھی نخواھد 
  . گرديد

  ! کارگران

آنان با . از فعالين سرشناس اين جنبش ھستندمحسن حکيمی و بيژن اميری 
ن پيکار را با دستگيرشدن ان ايو تاوکرده اند  ھمه وجود در اين راستا پيکار
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 و در آينده پرداخت کردهھا، شکنجه شدن ھا، اسارت ھا و ھمه مصائب ديگر 
حکيمی و اميری االن در زندان دولت سرمايه داری  .خواھند کردپرداخت  نيز

مشارکت فعال و در حد توان در  تنھا جرم آنان کارگر بودن،. برندبه سر می 
نيابی شورائی و سراسری و مبارزات کارگران و برای سازما

حکيمی و . انترناسيوناليستی جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر است
اميری در جريان اين پيکار نه فقط آماج خشم و قھر دژخيمان سرمايه اند بلکه 
 ھمواره خشم و تنفر جريانات راست سنديکاليستی و فرقه بازان چپ ميراث

آنان تالش کرده و . ا ھم به جان خريده انداردوگاه سرمايه داری دولتی ر دار
می کنند تا در بطن مبارزات روز کارگران حاضر باشند، با مبارزات ضد 
سرمايه داری کارگران در ھمه جا، در اتوموبيل سازی ھای ديترويت، در 

 در ھر کجایو  ، در شوراھای کارگری آرژانتيندوچرخه سازی بيک آلمان
  ھندديگر ھمسو و ھمراھی نشان د

فعالين . حکيمی و اميری اينک به ھمين جرم  در زندان دولت سرمايه اند
جنبش ضد سرمايه داری از ھمه شما در ھر کجا که ھستيد انتظار حمايت 

بلکه برای  اميری و حکيمیرا نه برای شخص  طبقاتی آنان اين حمايت. دارند
  . ی خواھندجنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايران و کل کارگران جھان م

 جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در ايران و حکيمی و اميریفشرده پيام 
وسيع پيکار بيائيد تا سراسر جھان موجود را به ميدان  :به ھمه شما اين است

بيائيد تا در ھر کجا که عليه سرمايه و عليه اساس کار مزدوری تبديل کنيم، 
ری و برای لغو کار مزدی ھستيم گردان ھای متحد جنبش ضد سرمايه دا

عليه بنياد بردگی مزدی پرچم پيکاربيائيد تا . طبقه بين المللی خويش باشيم
مراکز کار و توليد جھان و کل جنبش کارگری بين المللی را در وسعت تمامی 
ھمين االن حول يک منشور مطالبات پايه ای بيائيد تا . به اھتزاز در آوريم

سيوناليستی دست در دست ھم ری و انترنادر سطح سراس داری ضد سرمايه
 . گرديمگذاريم و متحد 

 کارگران عليه سرمايه متحد شويم

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٢٠٠٨دسامبر  ٢۶، ١٣٨٧ديماه  ٧

 

 پايان اعتصاب کارگران شهرداری رامهرمز
ماه است که  ۶کارگران شھرداری رامھرمز 

کار می کنند و کار می کنند اما در قبال کار و 
ستثمار ھولناکی که می شوند حتی يک لایر ھم ا

کارگران بارھا عليه . دستمزد دريافت نکرده اند
اين سفاکی کارفرمايان و دولت آن ھا دست به 

فقدان اعتبارات « اعتراض زده اند اما عبارت 
تنھا پاسخ شريرانه ای بوده است که از » مالی

سوی زمامداران مستقر در شھرداری به آنان 
شمار اين کارگران بيش از . رديده استتحويل گ
نفر است که در حوزه ھای فضای سبز،  ۵٠٠

آتش نشانی، حمل و نقل و ساير عرصه ھای 
. توليد سود سرمايه داران استثمار می گردند

کارگران به دنبال ماھھا اعتراض مکرر و 
مستمر سرانجام در سه روز پيش دست به 

از  اعتصاب زدند و ھمگی به طور متحد دست
اعتصاب کارگران باالخره سرمايه . کار کشيدند

داران و دولت آن ھا را مجبور به گفتن حرف 
آن ھا وعده داده اند که دستمزدھای معوقه . کرد
وعده ای . ماھه کارگران را پرداخت نمايند ۶

که بارھا داده شده است اما ھدف از آن صرفاً 

خفه ساختن فرياد اعتراض کارگران و 
 ۵٠٠. وقوع اعتصاب بوده است جلوگيری از

کارگر شھرداری رامھرمز اينک به اعتصاب 
خويش پايان داده و کار را آغاز کرده اند اما 
آنان اعالم داشته اند که در صورت امتناع 
مسؤالن شھرداری از پرداخت ھمه دستمزدھا 
 .به طور قطع اعتصاب را از سر خواھند گرفت

  ١٣٨٧دی  ١١

  
  

 ر استثمار و گرسنه سازی سرمايهمرگ کودک کار بر دا
ساله ای که از شروع  ١٧مجتبی جوان 

روزھای کودگی تا لحظه مرگ در کارگاھھای 
تاريک و نمور و مرگ آفرين سودسازی 
سرمايه کار می کرد و استثمار می شد سرانجام 
زير فشار فقر و گرسنگی و بدھکاری و سيه 
روزی، خود را حلق آويز ساخت و تسليم جوخه 

مجتبی در . رگ نظام سرمايه داری نمودم
خانواده ای کارگر به دنيا آمده بود و از ھمان 
روزھای نخست زندگی طوق آھنين بردگی 

او زير . مزدی بر دست و پايش سنگين بود
فشار گرسنگی و فقدان ھر نوع امکانات اوليه 
زندگی انسانی به جای مدرسه و درس و بحث 

ار و سالخی راھی کارگاھھای فروش نيروی ک
او استثمار شد و استثمار شد . بردگان مزدی شد

زندگی . و استثمار و شد و باز ھم استثمار شد

برای مجتبی فروش نيروی کار در سخت ترين 
و مرگبارترين شرائط کاری، تحمل شديدترين و 
طاقت فرساترين اشکال استثمار سرمايه، 
احساس حقارت و ذلت و بدبختی اجبار به 

ی کار در اين سن و سال و مانند فروش نيرو
مجتبی با ھمه اينھا، با تحمل شاق . اين ھا بود

ترين کارھا و وحشيانه ترين ميزان استثمار باز 
ھم قادر به تأمين مايحتاج اوليه معيشتی خود و 

او ھمواره اسير . افراد خانواده خود نمی شد
جھان موجود، . بدھکاری و گرسنگی و فقر بود

دی، جھان مبتنی بر رابطه جھان بردگی مز
خريد و فروش نيروی کار برای مجتبی جھنمی 

او . سراسر سوزان، کشنده و غيرقابل تحمل بود
در در سياھی موحش اين جھنم سوزان ھيچ 
دريچه ای به سوی حيات بر روی خود باز نمی 

ديد، ھيچ بارقه ای از اميد به زندگی مشاھده 
و بر او عرصه حيات را از ھمه س. نمی کرد

خود تنگ می ديد و زير فشار ھمه اين نکبت و 
ادبار و مصائب و سيه روزی ھای ارمغان نظام 
سرمايه داری بود که سرانجام تصميم به 

سرمايه قاتل مستقيم مجتبی و . خودکشی گرفت
مرگ مجتبی برگی از کارنامه سراسر توحش و 
جنايات نظامی است که با نخستين بارقه ھای 

روی کار شروع به باليدن خريد و فروش ني
کرده است و با الغاء کار مزدی واپسين سايه 
ھای شوم شرارت و کارگرکشی و موجوديت 

  . خود را از سر بشريت کوتاه خواھد ساخت

  ١٣٨٧دی  ١١
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 فستيوال جهانی خشم شرافتمندانه

 نيب ميعظ اجتماعی يک برگزار شاھد ٢٠٠٨ دسامبر ٢٩ تا ٢۶ی روزھا
 نيخشمگی ھا ھمه توده وی ارگری کھا جنبش ندگانينما زا لکمتشی الملل

يک زکم شورکدری دار هيسرما نظام اتيجنا و استثمار معترض جھان عليه
 در» ھا ستيزاپات«  جنبش توسط گسترده و بزرگی گردھمائ نيا. بود

ی جھان واليفست نام و ديگرد اجرا وی زير برنامهيک زکم مختلفی شھرھا
ی ھا جنبش فعاالنی ھمگ نندگانک تکشر. شد نھاده آن بر شرافتمندانه خشم
ی دار هيسرما نظام توحش و تيبربر و استثمار به معترضان وی ارگرک

ی ھا چھره از و رانيا چپ وی ارگرک جنبش فعاالن ازی ميقد بھرام. بودند
 نيا در زينی ستيزاپات جنبش و نيالتی ايکامر ارگرانک روز مبارزات به آشنا
ی، دار هيسرما هيعلی ارگری کالملل نيبی ھمبستگ. داشت حضور واليفست
 ازی جھان هيسرما وبکسر و قھر فشار ريزی ھا توده وی مزد بردگان تيحما

 نظام هيعل متحد مبارزه مؤثرتری ارھاکراھی جستجو، گريھمد مبارزات
ھمه جنبش  به شورھاک ارگرانک مبارزات ارزنده تجارب انتقالی، مزدی بردگ

ی ابيسازمان با ارگری کھا توده تر گسترده چه ھری آشنائ، نیکارگری جھا
 ريسا و ليتعط حال دری ھا ارخانهک تصرفی، دار هيسرما ضدی شورائ
 خوردن ونديپ ھم بهی، طبقات لکمتش و متحد قدرت اعمال اثرگذاری راھھا
 نوع نيا از تيحما در ارگری کھا توده مبارزات یالملل نيب وی سراسر
ی سخران و گفتگوی محتوا گري مسائلی ا پاره و ھای ابي ازمانس و ارھاکراھ
 یبرگزار سوم روز در واليفست نيا. ردی کم نييتع را واليفست درونی ھا

 توسط ارگرانک مبارزاتی ھا خون حمام و ھا وبکسر رامونيپ گفتگو خود،
 خشم اديفر روز نيا در. قرار داد خود ارک دستور رای دار هيسرمای ھا دولت

 نيفعال زندان وی ريدستگ و وبکسر و استثمار شدت هيعل رانيا رگراناک
 ضد جنبش فعال دوی ريام ژنيب وی مکيح محسن جمله ازی ارگرک جنبش
مؤثر در  بسيار رسا و یا گونه به زين رانيا ارگرک طبقهی دار هيسرما

 از بخش ھمين در وال جھانی خشم شرافتمندانهيفست. افتي اسکانع فستيوال
 و رانيای ارگرک جنبش از تيحما بهی ا قطعنامه خودی ھا برنامه و ممراس
 در آن متن هک نمود صادر جنبش نيا نيفعال زندان وی ريدستگ تيومکمح در
 .گرددی م درج جا نيا

  قطعنامه
 در كه جھان مختلف كشورھاى از افراد و ھا، جمع ھا، سازمان ھا، گروه ما،
 و بحث جلسهء در مكزيكو، شھر در »انسانى خشم جھانى فستيوال اولين«

 زن كارگران با را خود ھمبستگى داريم، حضور» سركوب« حول گو و گفت
 سازماندھى حق و بيشتر، حقوق كار، بھتر شرايط براى ايران در كه مردى و

  .كنيم مى ابراز كنند، مى مبارزه آزادانه

 اسالمى جمھورى دولت توسط مستقل كارگرى جنبش نيفعال تعقيب شديداً  ما
  .كنيم مى محكوم را ايران

 حكيمى، محسن اميرى، بيژن كارگرى، فعالين فورى آزادى خواستار ما
 ھمان از و دستگير گذشته ھفتهء طى كه نصرالھى پدرام و مددى ابراھيم
  .ھستيم اند شده مفقوداالثر زمان

  !گردد بايد آزاد سياسى زندانى

  ٢٠٠٨ دسامبر ٢٨ مكزيك،
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 »پاک وش«طر گسترش بيکارسازی در کارخانه خ
در منطقه ساوه قرار دارد » پاک وش« کارخانه 

کارگر را استثمار  ١٠٠٠و تا چندی قبل بيش از 
به عده  ١٣٨٣کارخانه در سال . می کرده است

سرمايه . ای سرمايه دار آلمانی واگذار شده است
داران جديد به محض تصرف شرکت برنامه 

دريجی شمار کثيری از کارگران بيکارسازی ت
آنان فشار کار در . را به اجراء می گذارند

کارگاھھا را تا سرحد ممکن باال می برند، حجم 
ھر چه بيشتری کار را بر دوش ھر کارگر باز 
می کنند و از اين طريق کارگران زيادی را 

شمار کارگران اخراج شده در . اخراج می نمايند
نفر گذشته است  ٣٠٠سال از مرز  ۴طول اين 

سرمايه . و اين روند ھمچنان با شتاب ادامه دارد
داران در آخرين اقدامات خود موج جديدی از 
تھاجمات وحشيانه را عليه کارگران باقی مانده 

آنان مصممند که بخش قابل . آغاز کرده اند
توجھی از کار کارخانه را به دست شرکت ھای 

ھمه پيمانکاری بسپارند تا از اين طريق 

کارگران قراردادی را ھر چه سريع تر بيکار 
کارگران قراردادی پاک وش که شمار . سازند

نفر بالغ می شود ھمگی از سابقه  ٧٠آنان به 
تا  ۵ھمه آن ھا بين . کار طوالنی برخوردارند

سال و گاھی بيشتر در ھمين جا توسط  ١۵
ھدف سرمايه . صاحبان سرمايه استثمار شده اند

ام شرارت آميز خويش بسيار روش داران از اقد
آنان می کوشند تا خود را از مخمصه . است

وجود کارگران قديمی تر و دارای تجربه و 
روحيه اعتراضی نيرومندتر خالص کنند، 
نيروی کار بسيار ارزان تر و شبه رايگان تر را 

ھر نوع حق بيمه . به جای آن ھا به کار بگمارند
ی را به طور و امکانات محدود کارگران قديم

کامل نابود گردانند، آنان ارتکاب ھمه اين 
جنايات را دستور کار خويش ساخته اند تا از 
اين گذر ميزان سود سرمايه ھايشان را باال و 

  . باالتر ببرند

اقدام صاحبان سرمايه برای واگذاری کارھای 
شرکت به پيمانکاری ھا موجی از ھراس و 

رگران وحشت و خشم و قھر را در ميان کا
قراردادی دارای سابقه کار طوالنی پديد آورده 

آنان اعالم داشته اند که ھمگی دارای زن . است
و بچه و مشکالت طاقت فرسای ناشی از شرائط 
بد کار و حقوق نازل ھستند و به ھيچ وجه در 
برابر اين تعرض سفاکانه صاحبان سرمايه تسليم 

اعتراض کارگران با حمايت . نخواھند گرديد
کارگر قديمی و رسمی ھمزنجير آنان  ۶٠٠

کارگران در ھمان حال نھاد . مواجه شده است
موسوم به شورای اسالمی کار يا دار و دسته 
پليسی مأمور قلع و قمع مبارزت خويش را به 
عنوان عوامل ھمراه و ھمدست صاحبان سرمايه 
در برنامه ريزی بيکارسازی ھا به باد حمله 

 . رار داده اندگرفته و آماج اعتراض ق

  ١٣٨٧دی  ١٠
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 کارگران دروازه ورودی پتروشيمی هگمتانه را قفل کردند
پتروشيمی ھگمتانه در راستای برنامه ريزی 
ھای عمومی و سراسری سرمايه جھانی برای 
ھرچه انفجاری تر کردن شدت استثمار کارگران 
و تشديد مضاعف و چند برابر ميزان اين شدت، 

و دولت سرمايه داری  توسط سرمايه داران
ايران عظيم ترين بخش کارھای خود را به 
سرمايه داران صاحب يک شرکت ديگر سالخی 

. واگذار کرده است» نيپک« نيروی کار، به نام 
کارگران ماھھا است که کار می کنند و به رسم 
ھمه جا معمول جھنم سرمايه داری ايران ھيچ 
ريالی در قبال فروش نيروی کار خويش و 

ستثمار کشنده ای که توسط سرمايه می شوند، ا
سرمايه داران کارفرمای . به دست نياورده اند

شرکت نيپک از پرداخت دستمزدھای کارگران 
سخت خودداری می کنند و دليل اين امر را 
امتناع شرکت پتروشيمی ھگمتانه از پرداخت 

کارگران در . بدھی ھای خود اعالم کرده اند
ه تعويق دستمزدھا و تمامی اين ماھھا علي

جنايات صاحبان سرمايه اعتراض داشته اند اما 
ھر بار سوای مشتی وعده و وعيد برای 
پرداخت احتمالی حقوق ھا ھيچ چيز ديگری 

فشار تيغ تيز گرسنگی بر . دريافت نکرده اند
استخوان ھای نحيف کارگران و زنان و 
فرزندان آن ھا سرانجام فرياد درد ھمگی آنان 

زم جزم برای اعتصاب و خواباندن را به ع
کارگران در روز بيستم . چرخ کار تبديل کرد

آذر کار را تعطيل کردند و دست به اعتصاب 
اعتصاب توده ھای کارگر با سکوت . زدند

کارفرمايان مواجه شد اما کارگران ادامه دادند و 
در روز . بر حصول مطالبات خود پای فشردند

ا وعده و وعيد پنجم دی ماه سرمايه داران ب
اين ماه برای پرداخت  ٩مجدد و تعيين روز 

دستمزدھا از اعتصاب کنندگان خواستند که به 
کارگران ھمصدا و متفق از . سر کار باز گردند

قبول خواست کارفرمايان سر باز زدند و 
پرداخت ھمه دستمزدھا را شرط قطعی پايان 

آنان در ھمان حال . اعتصاب اعالم کردند
أکيد نمودند که در صورت امتناع تصريح و ت

سرمايه داران از پرداخت حقوق ھا تا روز نھم 
ً دست به اقدامات تعرضی خواھند زد  ديماه حتما
و از جمله اينکه دروازه ورودی پتروشيمی را 
بر روی ھمه مالکان سرمايه و مديران و 

روز  ۴. مفتخوران سرمايه دار قفل خواھند نمود
ھمچنان به تأخير در گذشت و صاحبان سرمايه 

کارگران در . پرداخت دستمزدھا ادامه دادند
دی ماه عزم استوار خود را جامه عمل  ٩روز 

آنان ھماھنگ و متحد و مصمم . پوشاندند
دروازه ھای ورودی و خروجی کارخانه را قفل 
کردند و ھر نوع عبور و مرور به شرکت را 

سرمايه داران بالدرنگ از قوای . مسدود ساختند
سرکوب و نيروھای نظامی دولت خويش کمک 

چند دقيقه ای بيشتر طول نکشيد که . خواستند
پليس و نيروھای اعمال قھر کارگرکش سرمايه 
اجتماع کارگران اعتصاب کننده را در محاصره 
. گرفتند و دست به کار شکستن قفل ھا شدند

کارگران به مقاومت خويش ادامه دادند، آنان 
ه سر می برند و اعالم ھمچنان در اعتصاب ب

داشته اند که در صورت تمرد کارفرمايان از 
پرداخت کامل دستمزدھا اقدامات تعرضی 
  .مؤثرتر و نيرومندتری را به اجرا خواھند نھاد

   ١٣٨٧دی  ٩

  

 اخراج کارگران زير نام مرخصی دو هفتگی
نظام سرمايه داری در کنار ھر کشف و اختراع 

اين کشفيات برای تکنيکی و به کارگيری ھمه 
تشديد ھر چه ھولناک تر استثمار توده ھای 
کارگر دنيا لحظه به لحظه سياست ھا، دغل 
کاری ھا، ترفندھا و توطئه ھای نوينی را ھم 
برای تعرض ھر چه موحش تر به ھست و 
نيست معيشتی کارگران ابداع می کند و جامه 

مرخصی ھای اجباری يکی از . عمل می پوشاند
افی ھا و دغل کاری ھای شريرانه اين ترفندب

سرمايه داران ماھھا دستمزد کارگران را . است
پرداخت نمی کنند و زمانی که با سيل پرخروش 

مبارزات و اعتراضات آن ھا مواجه می شوند 
صدور مرخصی اجباری بدون دستمزد را به 
عنوان حربه ای برای در ھم شکستن اين 

قتاله  اين سالح. مبارزات به کار می گيرند
اخيراً توسط سرمايه داران صاحب کارخانه 
سيمان سردار در شھر بوکان نيز به سوی توده 

   .ھای کارگر شليک گرديده است

کارگر استثمار می  ٣٠٠در اين کارخانه حدود 
شوند که غالب آنان در چھارچوب قراردادھای 
جنايت آميز موسوم به قرارداد موقت کار می 

ق ماه آذر خويش را اين کارگران حقو. کنند
دريافت نکرده اند و به ھمين خاطر دست به 

سرمايه داران به محض . اعتراض زده اند
 ٢۴٠مواجھه با اعتراض دستجمعی کارگران 

ھفته از کارخانه اخراج  ٢نفر از آن ھا را برای 
کرده اند و نام اين کار را مرخصی دو ھفتگی 

  !!بدون دستمزد نھاده اند

  ١٣٨٧دی  ٩

  

 کارگر ٣٠٠سازی مراغه و مرخصی اجباری  کاغد
کارگر زير نام  ٢۴٠با اخراج دو ھفتگی 

مرخصی اجباری در کارخانه سيمان سردار 
شھر بوکان، سرمايه دار صاحب کاغذسازی 
مراغه گوی سبقت از ھمتای طبقاتی خود ربوده 

کارگر را برای مدتی نامعلوم  ٣٠٠است و يکجا 

کاغذ . است به مرخصی اجباری اعزام داشته
سازی مراغه به رسم معمول دليل اين کار را 

مرخصی اجباری . مشکالت مالی نام نھاده است
ھمان گونه که بارھا تصريح کرده ايم يک سالح 
کشنده سرمايه برای فراھم سازی مقدمات 

اخراج ھای جمعی کارگران و در ھمان حال 
جلوگيری از مقاومت ھا و مبارزات محتوم توده 

   .ر استھای کارگ

  ١٣٨٧دی  ٩

  

 اعتصاب کارگران مجتمع صنعتی شمال غرب تبريز
مجتمع صنعتی شمال غرب تبريز توليد کننده قطعات الزم برای خودروسازی 

فشار کار و . کارگر را استثمار می کند ٣٠٠اين کارخانه بيش از . ھا است
ن به کارخانه با تمامی ظرفيت ممک. شدت استثمار کارگران طاقت فرسا است

توليد ادامه می دھد، بازار فروش محصوالت بسيار گسترده است، اقالم سود 
در اينجا ھيچ دستاويزی برای . صاحبان سرمايه بسيار دلخواه و نجومی است

طرح مسائلی مانند کمبود نقدينگی، وضعيت بد مالی و ساير بھانه سازی ھا 
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ن مزدی شاغل بردگا% ٩٩بنا به تصريح کارگران حدود . ھم وجود ندارد
کارخانه را کارگران جوانی تشکيل می دھند که از تخصص ھای فنی باال 
برخوردارند و اين امر به نوبه خود در باال بردن ميزان سود صاحبان سرمايه 

  . بسيار اثرگذار است

سرمايه داران مالک اين مجتمع بزرگ صنعتی به رغم ھمه اين امکانات، به 
، بارآوری کار بسيار مطلوب و نرخ سود دلخواه، رغم سطح توليد بسيار باال

چندين ماه است که دستمزدھای سنار و سی شاھی کارگران را به طور کامل 
مصادره کرده اند، آنان ھيچ ريالی بايت حق بيمه کارگران پرداخت نمی 

. حاضر به پرداخت ھيچ کدام از مطالبات ديگر کارگران ھم نيستند. نمايند
ارخانه مرگبار است و ھيچ اثری از بھداشت و امکانات شرائط کار درون ک

باور . ايمنی و مايحتاج اوليه حفظ جان توده ھای کارگر مشاھده نمی شود
واقعی و عملی سرمايه داران اين است که کارگران به دنيا آمده اند تا کار کنند 

را و سرمايه ھای سرمايه داران  و استثمار شوند و اضافه ارزش توليد نمايند
در مرام و مشرب آنان . به طور لحظه به لحظه انبوه تر و انبوه تر سازند

کارگران حتی وسائل ابتدائی مورد نياز برای بازتوليد نيروی کارشان را ھم 
بايد در چھارراھھا و کوچه پس کوچه ھا گدائی کنند، حفظ جان آنان در محيط 

ً الزم نيست زيرا اوالً با مرگ ھر کا رگری بدون درنگ می کار نيز مطلقا
ً می  توان نيروی کار شبه رايگان تری را برای استثمار احضار کرد، ثانيا
توان کار او را بدون پرداخت ھيچ مزدی بر دوش ھمزنجير کارگر زنده وی 
ً تحمل چند لایر ھزينه ايمنی جان کارگران موجب کاھش سود  بار نمود، ثالثا

. ران يک خطای عظيم استسرمايه می شود و اين در مذھب سرمايه دا
سرمايه داران پرداخت حق بيمه کارگران را نيز اصالً اشتباه می دانند زيرا 

آنان زنده بودن کارگر را فقط تا زمانی مجاز می دانند که با آخرين توش و 
  . توان و سرعت و شدت، سود و سود و باز ھم سود توليد کنند

ات عليه وضعيت فالکت بار کارگران مجتمع صنعتی شمال غرب تبريز به کر
. و ضد انسانی ارمغان سرمايه و دامنگير خويش دست به اعتراض زده اند

آنان به ھمه نھادھای دولتی سرمايه شکايت کرده اند، به بيان ديگر شکايت 
. دزد را پيش رئيس دزدان برده اند و مطابق معمول ھيچ نتيجه ای نگرفته اند

 ٣٠٠. ه طور کامل از چرخش باز داشته اندآنان اينک چرخ کار و توليد را ب
کارگر با شروع اعتصاب در محيط کارخانه اجتماع کرده اند و اعالم داشته 

 . اند که اعتصاب را تا حصول آخرين لایر مطالبات خويش ادامه خواھند داد

   ١٣٨٧دی  ٩
  

 اخراج صدهزار کارگر در ژاپن

طبقه سرمايه دار ژاپن سومين غول اقتصادی 
ای سرمايه داری در طول اين چند ماه برای دني

بازمکيدن مرگبارتر خون کارگران اين کشور و 
تزريق بيش و بيشتر خونابه ھای ھستی بردگان 
مزدی به الشه گنديده و محتضر سرمايه داری 
اسير طغيان موج بحران، به ھر جنايتی دست 

ھزار کارگر در طول  ١٠٠اخراج . زده است
شه معينی از کوه عظيم مدتی بسيار کوتاه گو

تھاجماتی است که بر روی زندگی کارگران 
ارقام جديد بيکارسازی ھا در . خراب شده است

تاريخ اين کشور از زمان پايان جنگ دوم 
سطح . امپرياليستی تا امروز بی سابقه است

محصول اجتماعی کار و توليد با شتاب تمام تا 
تنزل نموده است، صنايع اتوموبيل % ٨رقم 
ازی به رغم موقعيت بھتر خود در بازار بين س

المللی سرمايه داری در قياس با ھمتايان 
امريکائی خود، بيش از پاره ای بخش ھای 
. ديگر در منجالب بحران سقوط کرده است

حکام سرمايه به طور لحظه لحظه به توده ھای 
کارگر بشارت بيکاری و گرسنگی و وقوع 

دگان مزدی فاجعه ھای سھمگين می دھند و بر
را برای قبول تحمل سيه روزی ھای ناشی از 
استثمار سرمايه و سيه روزی ھای مضاعف 
ناشی از طغيان موج بحران سرمايه داری به 

  . آماده باش فرا می خوانند

  ٢٠٠٨دسامبر 

  

 

 حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش متحد شويم

يا به طور ضمنی اعالم  نھادھای مختلف دولت سرمايه داری با صراحت تمام
داشته اند که برای سال آتی سخنی از افزايش دستمزد توده ھای کارگر در کار 

صرفاً پرداخت درصد !! پديده ای به نام افزايش مزدھای ساالنه!! نخواھد بود
بسيار ناچيزی از حجم کاھش سنگينی است که ھر سال در بھای واقعی شبه 

ميزان اين کاھش در طول سال . دھد رايگان نيروی کار کارگران رخ می
با . جاری و در فاصله ھر بام تا شام اين سال، از ھميشه موحش تر بوده است

اين وجود دولت سرمايه داری در چھارچوب يک برنامه ريزی بسيار گسترده 
برای تعرضاتی ھر چه جنايت آميزتر عليه آخرين لقمه نان و بارقه معاش 

درصدی بھای  ۴٠تناع از جبران اين کاھش توده ھای کارگر، گفتگوی ام
  .نيروی کار کارگران را به پيش کشيده است

دستمزد بھائی است که سرمايه داران يا دولت آن ھا در قبال خريد نيروی کار 
ما می پردازند تا از طريق مصرف اين نيرو در روند کار و توليد سرمايه 

نصيب  ا و سرمايه ھا راداری، عظيم ترين حجم اضافه ارزش ھا و سودھ
بھای نيروی کار ما بھای وسائل اوليه معيشتی و خورد و . خويش سازند

خوراک و اجاره مسکن و پوشاکی است که الزمه قطعی و حتمی زنده ماندن 
و بازتوليد شدن اين نيرو برای فروش مجدد به صاحبان سرمايه و استثمار 

اين وسائل و . تر سرمايه استمدام آن توسط سرمايه داران و به بيان دقيق 
مايحتاج اوليه معيشتی يا ھمان خورد و خوراک مورد نياز برای بازتوليد 
نيروی کار، ھر سال به گونه ای فاحش و بی مھار و جھش آسا افزايش می 
يابد و ھر لایر افزايش آن عمالً و به صورت طبيعی کاھشی است که در بھای 

داستان ترميم ! زايش ساالنه حقوق ھابحث اف. نيروی کار ما روی می دھد
آنچه در عالم واقع به وقوع می پيوندد . اضطراری و اجباری اين کاھش است

ً پرداخت بخش ناچيزی از ميزان  نه ھيچ ريالی ازدياد دستمزدھا بلکه صرفا
تنزل فاحش بھای نيروی کار ما در ھر سال و يا به بيان دقيق تر در ھر ماه و 

  . ايد ھم در ھر ساعت استحتی در ھر روز و ش
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بحث باال حديث رابطه خريد و فروش نيروی کار و رابطه بين کار و سرمايه 
اين حديث در جھنم سرمايه داری ايران يا جوامع . در سراسر جھان است

مشابه در جمله جمله خود، با وحشت و دھشت و توحش و تاتاريسم خونبار 
در اين جا بھای . آميخته است سرمايه عليه زندگی توده ھای کارگر به ھم

نيروی کار در اساس خود و قبل از آنکه زير فشار سھمگين گرانی ھا آب 
رود و آب شود و ناپديد گردد، خود بسيار ناچيز است، بھای نيروی کار در 
بھترين حالت در قياس با حجم کوه آسای اضافه ارزشی که سرمايه داران در 

رگران و استثمار آنان نصيب خود می جريان خريد و مصرف نيروی کار کا
بھای نيروی کار در اينجا به صورت بسيار . است ١٢به  ١حدود سازند 

وحشتناکی پائين است و فشار گرانی ھا بر کاھش اين بھای ناچيز به نوبه خود 
دولت سرمايه داری اينک به طور ضمنی يا . موضوعی دھشتناک است

ين تنزل موحش را از شانه سرمايه صريح سخن از آن دارد که حتی غرامت ا
داران ساقط سازد و کل فشار آن را بر گرده لھيده و فرسوده توده ھای کارگر 

  .ساقط شده از ھستی بار نمايد

شايد که در سيطره حاکميت رابطه خريد و فروش نيروی کار در ايران گفتگو 
گزارش  از طرح شريرانه باال و تصميم دولت سرمايه برای اجرای آن يا کالً 

تھاجمات ھار سرمايه داران به سطح معيشت توده ھای کارگر نوعی بازگوئی 
صاحبان . بديھيات روزمره بی نياز از گزارش باشد، به طور قطع چنين است

سرمايه و دولت آن ھا و در اساس شيوه توليد سرمايه داری در اينجا در 
ليه ھست و جريان ھر نفس کشيدن آدم ھا سوای ھجوم ھار شقاوت بار ع

نيست کارگران کار ديگری نمی کنند و الجرم سخن اصلی نه شرح اين يا آن 
طرح و تصميم ضد کارگری دولت، بلکه چگونگی مبارزه و جنگ و ستيزی 
است که طبقه کارگر ايران بايد برای دفع اين تھاجمات و برای تدارک حمله 

فرض کنيم که در . استبنياد حرف ما دقيقاً اين . عليه اين تعرضات انجام دھد
شرائط روز ھيچ کالمی از محو اضافه دستمزدھای ساالنه نباشد، فرض کنيم 
که امسال ھم به سياق سال ھای قبل چند ريالی به دستمزد بخش ھائی از توده 
ھای طبقه کارگر اضافه گردد، آيا اين به معنای ھيچ تخفيفی در سير مستمر و 

ھد بود؟ آيا اگر اين مورد معين تھاجم لحظه به لحظه وخامت زندگی ما خوا
سرمايه عليه ما انجام نگيرد، ھزارھا ھجوم ھستی سوز ديگر از طرف 
سرمايه داران و دولت آن ھا تار و پود زندگی مان را در خود نخواھد پيچيد؟ 
تاريخ زندگی ما در سيطره قدرت و استيالی نظام بردگی مزدی تاريخ اين 

بنا بر اين در بحث دستمزدھا مسأله اصلی نه . تتعرضات بی امان سرمايه اس
گفتگوی اخير دولتمردان و انجام يا عدم انجام آن ھا بلکه يافتن راھی برای 
غلبه بر وضعيت کامالً غير قابل تحمل معيشت موجود توده ھای طبقه خويش 

در اين ميان و قبل از ادامه سخن بايد بر يک نکته بسيار مھم و جدی . است
» آن که می خندد خبر تلخ را نشينده است« يم، به قول آن شاعر تأکيد کن

مستقل از اينکه طرح الغاء افزايش ساالنه دستمزدھا اجرا يا تعطيل گردد، 
گسترش تھاجمات سرمايه به آخرين بازمانده ھای بھای نيروی کار ما امری 

نظام سرمايه داری بدون ھيچ ترديد برای سرشکن . صد در صد محتوم است
مودن تمامی بار اقتصادی طغيان موج بحران روز اين نظام بر آلونک ھای ن

نمور و محقر و تاريک زندگانی ما نه فقط دريغ نخواھد کرد که کل 
ميليتاريسم سازمان يافته و دستگاھھای عظيم اعمال قھر و سرکوب خود را 

ز اين تذکر اين نکته به ويژه ا. ھم برای اين کار به ميدان فرا خواھد خواند
لحاظ واجد اھميت بيش و بيشتر است که بخش ھائی از طبقه کارگر که تا 
امروز به صورت بسيار نادرست و ناموجھی انگشت سکوت بر لب در مقابل 
سبعانه ترين جنايات سرمايه عليه توده عظيم ھمزنجير طبقه خود طريق 

مه سيه مماشات اتخاذ کرده اند بايد بدانند که شتر بيکاری و گرسنگی و ھ
روزی ھای ديگر ناشی از وجود بردگی مزدی ھر چه پرشتاب تر در خانه 

واقعيت اين است که حالت رضا و سکوت اين بخش . آنان نيز خواھد خوابيد
از طبقه کارگر ايران بسيار بيشتر از آنکه ناظر بر داشتن يک وضعيت 

دادن به محسوس و متمايز زندگی در قياس با ساير کارگران باشد، گواه تن 
تب از وحشت مرگ با قبول بار سنگين بی مسؤليتی و سازشکاری و پشت 

در ھر حال اين بخش نيز بايد يقين کنند . نمودن به منافع مشترک طبقاتی است
که حکم سرمايه بسيار جدی و بيش از حد خشونت بار است و در روزھای 

  .خواھد پيچيد آتی ھمه ھست و نيست آنان را در ال به الی موج قھر خود فرو

محور اصلی اين بحث، مسأله دستمزدھا و سطح معيشت و امکانات اوليه 
اجتماعی ما است و اينکه برای دفاع از بھای نيروی کار خود و بھيود شرائط 
زندگی و کار خويش در اين شرائط خاص ھجوم موج بحران سرمايه چه بايد 

ھماھنگی برای ايجاد  بکنيم؟ پاسخ ما فعالين ضد سرمايه داری درون کميته
. تشکل کارگری ھميشه روش بوده است و اينک ھمچنان روشن و شفاف است

از ديد ما افتادن به ورطه موضوعاتی مانند افزايش ساالنه بايد انجام گيرد، يا 
تطابق ميزان افرايش ساالنه دستمزدھا با نرخ تورم و مانند اين ھا به ھيچ 

تمام بر ضرورت متحد شدن و  ما با قاطعيت. وجه عالج درد نيست
 منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگرسازمانيابی ھر چه گسترده تر حول 

شالوده اين منشور بر ارتباط رياضی و بسيار ساده و . اصرار می کنيم
سرانگشتی ميان سطح معيشت و امکانات رفاھی ما با محصول اجتماعی 

خواستار آنيم که ھيچ ريالی از ما . ساالنه کار و توليد طبقه مان استوار است
محصول کار و توليدمان به اضافه ارزش و سود صاحبان سرمايه و در واقع 

ً خيلی ھا به سياق معمول فرياد سر خواھند داد  .به سرمايه تبديل نگردد حتما
مگر . که ای داد و بيداد، اين چه حرفی است؟ اينجا جامعه سرمايه داری است

پروسه توليد اضافه ارزش شد؟ مگر ممکن است  می شود که خواستار توقف
که ما از توازن ميان محصول اجتماعی کار ساالنه و سطح معيشت 
موجودمان سخن رانيم، اگر اين حرف ھا را بزنيم که ديگر سرمايه داری 
نيست و خيلی حرف ھا و تئوری بافی ھای ديگر که در اين راستا رديف 

آنسان که انگار ما اصالً اين . اھند دادخواھد شد و در پيش روی ما قرار خو
  !!ھا را ندانسته و نمی دانيم

راستش اين عبارت ھا و جمله پردازی ھا بسيار بی معنی و اسفبار است اما 
بدبختانه بيان نوع دريافت و محتوای فکر و نگاه اجتماعی عظيم ترين بخش 

ما به اين پاسخ . چپ و فعالين جنبش کارگری نيز می باشد نيروھای سياسی
آری با کمال بدبختی، در جامعه بردگی مزدی . حرف ھا بسيار صريح است

ً مجبور به زندگی ھستيم ولی ما در تمامی ھستی  زندگی می کنيم و عجالتا
طبقه ما در ھيچ کجا و . اجتماعی و طبقاتی خويش با اين نظام سر جنگ داريم

ضاء نکرده است که در ھيچ تاريخی ھيچ عھدنامه و مقاوله نامه ای را ام
پاسدار استثمار خويش توسط سرمايه و مدافع توحش و تاتاريسم نظام سرمايه 

اين فقط سنديکاليست ھا و سران . داری عليه ھست و نيست خويش باشد
اتحاديه ھای کارگری ھستند که چنين عھدنامه ننگينی را عليه ما کارگران 

ن نمی کنيم فقط به خاطر آن ما اگر سرمايه داری را سرنگو. توشيح کرده اند
است که در شرائط روز توان اين کار را نداريم ولی درست در قعر ھمين 
اوضاع و احوال و موقعيت بد پيکار ھم با ھمه وجود برای تحقق اين ھدف 

ً مھمترين و محوری ترين سخن ما با نظام . تالش و مبارزه می کنيم اساسا
ای ھميشه از سر ما کم کند و گور سرمايه داری اين است که شر خود را بر

ما . خود را از حوزه کار و توليد و حيات اجتماعی ما برای ھميشه گم سازد
يک طبقه ضد سرمايه داری ھستيم و واقعيت سرمايه ستيزی ما نه يک مقوله 
اخروی و برای دنيای بعد بلکه پديده حی و حاضر ھستی اجتماعی روز ما و 

ما بسيار محکم و استوار در مقابل نظام ھار  .تار و پود جنبش جاری ماست
سرمايه داری اعالم می کنيم که خواستار انسداد تام و تمام مجاری توليد 
اضافه ارزش ھستيم و کل محصول اجتماعی کار و توليدمان را می خواھيم و 
برای اين می خواھيم که در بھبود زندگی و رفاه و امکانات اجتماعی خود به 

ً با تمامی قدرت، با ھمه قوای قھر و ن. کار گيريم ظام سرمايه داری طبيعتا
سرکوب، با عظيم ترين تدارک ميليتاريستی خود دست به کار قلع و قمع ما 

اما در اين صورت ما به حق و به درستی در يک جنگ واقعی . خواھد شد
در يک سوی جنگ، ما طبقه بردگان مزدی قرار . طبقاتی درگير شده ايم

با ھمه توان عليه سرمايه و استثمار شدن توسط شيوه توليد سرمايه داريم که 
داری می جنگيم و در سوی ديگر اين جنگ طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه 
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در ھمين روند است . داری است که با ھمه قوا دست به کار سرکوب ماست
اينکه سرنوشت . که مبارزه طبقاتی به طور واقعی و زمينی تفسير می گردد

ً ميزان تدارک قوای  جنگ چه خواھد شد سؤالی است که پاسخ آن را صرفا
توضيح واضحات است که ما توده ھای کارگر در بدترين . طرفين می دھد

در اين اصالً جای شکی . موقعيت سازمانيابی و امکان پيکار قرار داريم
اما اين واقعيت با تمامی تلخی و عوارض سنگينش اصالً به ما نمی . نيست

گويد که نبايد عليه اساس استثمار خويش توسط سرمايه مبارزه کنيم، بلکه 
کامالً بالعکس فرياد می زند که بايد برای پيشبرد اين مبارزه دست به کار 

اين واقعيت اتفاقاً بر . تدارک و آگاھی و سازمانيابی و ساز و کارھای الزم شد
ميدان جنگ ھمين جا . سر ما فرياد می کشد که ريل مبارزه بسيار عالی است

است و ھمه ميدان ھای ديگر دروغ، عوامفريبانه و بی راھه ھای سازش و 
اين واقعيت در ھمان حال فرياد خود را با طنينی نيرومندتر در . تسليم است

گوش ما پرخروش می سازد که برای چنين جنگی دنيائی آگاھی و ساز و 
راھکار و چاره جوئی  برگ و تشکل و برنامه و شناخت افق و راھبرد و

انتخاب درست و آگاھانه ميدان ھماوردی و پيکار طبقاتی اين . مورد نياز است
امتياز عظيم را دارد که چند و چون واقعی تجھيز و آمادگی و سازمانيابی و 
شناخت الزم جنگيدن را در پيش پای ما پھن می کند و تناسب و سنخيت و 

استراتژيک برای امحاء سرمايه داری پيوند اندرونی مبارزات روز با جنگ 
تمرکز قوا در اين ميدان سبب می شود که درست . را به ما گوشزد می نمايد

به ميزان توان خويش دشمن را از حوزه استثمار و تصاحب ارزش اضافی 
ناشی از استثمار توده ھای طبقه مان به عقب رانيم و الجرم ھر مقدار 

گری برای تعرضات نيرومندترعليه دستاورد مبارزات جاری ما فتح سن
سرمايه، پيشروی معينی برای انتقال جبھه جنگ به حوزه تعرض نيرومندتر 
بر ضد سرمايه و برای و تحميل شکست ھای بعدی بيشتر بر نظام سرمايه 

آری به ھمه اين دالئل ساده و شفاف است که ما تأکيد داريم منشور . خواھد بود
ايران شالوده مبارزه روز و بنياد سازمانيابی  مطالبات پايه ای طبقه کارگر

سراسری توده ھای طبقه مان در مقابل سرمايه داران و دولت سرمايه داری 
در اين منشور سطح دستمزدھا به سطح محصول اجتماعی ساالنه توده . باشد

بھداشت رايگان، مسکن مناسب رايگان، آموزش و . ھای ما ربط يافته است
مه سطوح، مھدکودک رايگان برای ھمه، مراقبت ھای پرورش رايگان در ھ

ھمه نوعی بھداشتی و درمانی و اجتماعی و امدادی از سالمندان به طور کامالً 
رايگان، اياب و ذھاب رايگان، دستمزد کامل برابر با دستمزد کامل يک 
کارگر شاغل برای تمامی زنان خانه دار، پرداخت حقوق ماھانه به کليه اطفال 

سال، دستمزد کامل دوره اشتغال برای ھر کارگر بيکار،  ١٨ان زير و جوان
تضمين قطعی يک درآمد ماھانه يک ميليون و دويست ھزار تومانی برای ھر 

  . نفری و نوع اين ھا در زمره خطوط اساسی مطالبات قرار دارند ۴خانواده 

ن را مبارزه متحد حول اين منشور تکليف نوع سازمانيابی توده ھای طبقه ما
برای تحميل مواد اين منشور بر . نيز بسيار ساده و صريح روشن می سازد

محور مطالبات . سرمايه داران و دولت سرمايه داری نمی توان سنديکا ساخت
منشور تعرض به شيرازه حيات سرمايه، اخالل روند توليد اضافه ارزش و 

شت و رفاه اختصاص حداکثر و ھر چه بيشتر محصول کار و توليد ما به معي
تحقق اين خواسته ھا را . اجتماعی و تعالی جسمی و روحی انسان ھا است

نمی توان در چھارچوب مبارزه قانونی و انجماد جنبش خويش در داربست 
منشور مطالبات پايه ای . ھای پوسيده و سرمايه پسند سنديکاليستی دنبال کنيم
ان يافته و افق دار طبقاتی فرياد می زند که اتکاء به قدرت متحد و آگاه و سازم

تنھا راه پيروزی در پيکار عليه سرمايه است و چنين نوع سازمانيابی سوای 
شوراھای ضد سرمايه داری توده ھای کارگر ھيچ چيز ديگری نمی تواند 

  . باشد

فراموش نکنيم که منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر نه بنياد برنامه ريزی 
ً منشور مستقيم لغو کار مزدی و ا عالم پايان حيات سرمايه داری بلکه صرفا

اين منشور خط شاخص ميان . سنگ بنای واقعی پيکار در اين راستا است
جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر با ھمه اشکال رفرميسم راست و 

شالوده کار در اين جا حمله به روند توليد اضافه ارزش و برنامه . چپ است
مه عرصه ھای حيات اجتماعی درون جامعه سرمايه ريزی اين حمله در ھ

 داری متناسب با امکانات اعمال قدرت و سطح آرايش قوای روز طبقه کارگر
ما از ھمه بردگان مزدی سرمايه دعوت می کنيم که برای تحميل . است

مطالبات جاری خويش بر سرمايه و از جمله برای تحميل بيشترين سطح 
شتی خود بر نظام بردگی مزدی حول اين ممکن دستمزد و امکانات معي

راه درست اتحاد و سازمانيابی ما . منشور گرد آئيم و دست در دست ھم گذاريم
ً از ھمين جا عبور می کند تحميل مطالبات . عليه سرمايه داری نيز مسلما

مندرج در اين منشور نيازمند سازمانيابی سراسری و شورائی طبقه ما در 
ما با اتحاد حول اين منشور می توانيم . ی استمقابل نظام بردگی مزد

می . مبارزات طبقه خويش در ھمه مراکز کار و توليد را به ھم پيوند زنيم
توانيم در ھمه کارخانه ھا، ھمه شبکه ھای حمل و نقل، ھمه مدارس و در يک 
کالم ھمه مراکز فروش نيروی کار حول ھمين مطالبات دست به کار تأسيس 

ايه داری خويش گرديم، می توانيم قدرت شورائی خود را شوراھای ضد سرم
سازمانيابی شورائی حول اين منشور به . در سراسر جامعه با ھم يکی کنيم

طبقه ما توان خواھد داد که کليه کارخانه ھای در حال تعطيل را تصرف کنيم 
و برنامه ريزی کار و توليد اين مراکز را از طريق شوراھای کارگری 

  .ست گيريمخويش به د

حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر 

 متحد شويم

کارخانه های در حال برای جلوگيری از بيکاری، 

 تعطيل را به تصرف خود در آوريم

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٧دی  ٩

  

 اطالعيه

سرانجام پس از گذشت يک ھفته از دستگيري فعاالن کارگري محسن حگيمي 
ن اميري صبح امروز خانواده ھاي آنان با قاضي سبحاني رياست و بيژ

. ويژه امنيت ملي مستقر در دادگاه انقالب مالقات کردند١دادياري شعبه 
قاضي سبحاني که مسئول رسيدگي به برونده محسن حکيمي و بيژن اميري 
است به خانواده ھاي آنان گفته است که اين فعالين کارگري ھم اکنون در بند 

زندان اوين و تحت بازجويي ھستند و تا بايان بازجويي و اتمام تحقيقات  ٢٠٩

خانواده ھا درباره اتھام اين فعالين کارگري سوال .ممنوع المالقات ھستند 
کردند اما قاضي به آنھا جواب مشخصي نداده و درخواست ھمسر حکيمي 

  براي رساندن داروھاي قلب او را نيز رد کرده است

 ی برای ايجاد تشکل کارگریکميته هماهنگ

 ١٣٨٧دی  ٩
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 گسترش موج دستگيری ها و تشديد فشار بر فعالين کارگری

دو تن از فعاالن  بيژن اميری ومحسن حکيمی يک ھفته پس از دستگيری 
جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر، اطالع يافتيم که در روز گذشته، 

بوس رانی نيز توسط نائب رئيس سنديکای شرکت واحد اتوابراھيم مددی 
اخبار . مأموران پايگاه شماره يک پليس امنيتی تھران دستگير شده است

سال و نيم زندان مصوب  ٣واصله حاکی است که مددی برای اجرای حکم 
 .دادگاھھای نظم بردگی مزدی به زندان اوين منتقل گرديده است

ن کارگری و دولت سرمايه داری ايران دامنه ھجوم خود برای دستگيری فعالي
. تحميل فشار بر مبارزات روز توده ھای کارگر را باز ھم گسترش داده است

آخرين خبرھا حاکی است که سوای فعالين ضد سرمايه داری جنبش کارگری 
و عالوه بر ابراھيم مددی نائب رئيس سنديکای شرکت واحد دو فعال کارگری 

توسط نيروھای امنيتی نيز  پدرام نصراللھیو  بختيار رحيمیديگر به اسامی 
دستيازی دولت سرمايه داران به . و عوامل سرکوب سرمايه دستگير شده اند

توسعه دستگيری ھا و آزار و شکنجه و زندان فعالين جنبش کارگری گواه 
. بارز حدت روز افزون مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر عليه سرمايه است

ھولناک گرسنگی ميليون  گسترش مستمر بيکاری ھا و بيکارسازی ھا، خطر
ھا کارگر و افراد خانواده آن ھا، محروميت توده ھای طبقه کارگر از ابتدائی 
ترين امکانات زيستی و ھمه سيه روزی ھای ديگر دامنگير دھھا ميليون برده 
مزدی، شرائطی را فراھم آورده است که تحمل آن حتی در زير فشار 

دامنه . مايه نيز امکان پذير نيستھارترين ديکتاتوری ھای ميليتاريستی سر
مبارزه و اعتراضات کارگری مدام رو به اوج است و پاسخ دولت سرمايه 

ما . دستگيری و زندان و شکنجه و سر به نيست کردن فعالين کارگری است
دستگيری ھمه کارگران از جمله سه کارگر دستگير شده اخير را با قاطعيت 

ادی فوری و بدون ھيچ قيد و شرط آن ھا تمام محکوم می کنيم و خواستار آز
   .ھستيم

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٧ دی ٨

 

 راهبندان اعتراضی کارگران فرنخ، مه نخ و نازنخ قزوين
کارگر کارخانه ھای نساجی و  ١٠٠٠بيش از 

نخريسی استان قزوين در اعتراض به تعويق 
طوالنی مدت دستمزدھای خود دست به 

ماه  ٣کارگران . راض و تشکيل اجتماع زدنداعت
. است که ھيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده اند

آنان بارھا عليه وضعيت اسفبار معيشتی 
دامنگير خود و جنايات صاحبان سرمايه و نظام 

اما به رسم . سرمايه داری اعتراض کرده اند

معمول اين اعتراضات ھيچ پژواک نتيجه بخشی 
نگ سرمايه داران در دل سنگ تر از س

کارگران . جنايتکار و دولت آن ھا نداشته است
در ادامه اعتراضات خويش اينک با عزمی 
استوار و قاطع جاده بزرگ بين المللی مجاور 
شھر قزوين را مرکز اجتماع خود قرار داده و 
خواستار آنند که عابران اين بزرگراه فرياد 
اعتراض آنان را به گوش تمامی توده ھای 

. زنجير طبقه شان در سراسر دنيا برسانندھم
کارگران خواستار پرداخت فوری و بی قيد و 

  . شرط ھمه مطالبات خود می باشند

   ١٣٨٧دی  ٨

  

  

 يک ميليون کودک و جوان بيسواد در جهنم سرمايه داری ايران
روزنامه ھای رسمی دولت سرمايه داری ايران 

زی از قول علی وطنی قائم مقام نھضت سوادآمو
کشور نوشته اند که در حال حاضر يک ميليون 

سال  ٣٠کودک و جوان در سن تحصيل و زير 
در جامعه زندگی می کنند که حتی يک روز ھم 
به مدرسه نرفته اند و از ھيچ ميزانی سواد 

برای لحظه . خواندن و نوشتن برخوردار نيستند
ای فکر کنيم که اين يک ميليون انسان در سن 

سال چه کسانی ھستند؟  ٣٠آموزش و زير 
کارگرزادگانی که پدران و مادرانشان شب و 
روز در بدترين و دھشتبارترين شرائط برای 
سرمايه داران کار کرده اند اما در قبال سھمگين 
ترين کارھا و طوالنی ترين روزانه کارھا در 

ھزار تومان دستمزد  ٧٠تا  ۵٠ھر ماه بيشتر از 

انی که پدران و کارگرزادگ. دريافت نکرده اند
مادرانشان بيکارند و توسط صاحبان سرمايه به 
برھوت مرگ بيکاری و گرسنگی پرتاب شده 

کارگرزادگانی که پدران و مادرانشان در . اند
ميان شعله ھای سرکش ھولناک ترين ميزان 
استثمار نظام بردگی مزدی از ھستی ساقط شده 
اند، قادر به تحمل ھزينه تحصيل فرزندانشان 

و به رغم ھمه عشق و اميد و عاطفه  وده اندنب
انسانی مجبور شده اند که جگرکوشگان خويش 
را به جای مدرسه روانه زيرزمينی ھای نمور 
قالی بافی ھا، کوره ھای آجرپزی و مانند اين 

يک ميليون کودک و جوان بيسواد . جاھا سازند
که بايد در تمامی عمر برای يافتن لقمه ای نان، 

نه ترين و شرربارترين فشار استثمار جنايتکارا

ھمه اين يک ميليون . سرمايه را تحمل نمايند
کودک در جھنم سرمايه داری ايران و در 
دوران استيالی دولت روز سرمايه چشم به در 
و ديوار زندان مخوف سرمايه داری باز کرده 
اند، در اين جھنم نفس کشيده اند، در ميان شعله 

قر و حقارت اين ھای سوزان گرسنگی و ف
وجود ھر کدام اين انسان ھا . دوزخ پرپر شده اند

ھمسان وجود چند ميليارد انسان سکنه کره 
زمين سرمايه سند مخوف ترين جنايات نظام 

  . بردگی مزدی است

  ١٣٨٧دی  ٨

  

سرمايه دار صاحب کارخانه گاز مصرفی خانه های کارگران را 
 قطع کرد

دولتی در تبريز  سرمايه داران يک کارخانه قبالً 
دست به ارتکاب جنايتی تکان دھنده عليه 
کودکان و سالخوردگان و تمامی کارگران 
مجتمع عظيم مسکونی ھمجوار کارخانه خود 

روزنامه ھای رسمی دولت . زده اند

داری بنا به وظيفه مزدوری خويش در  سرمايه
مقابل سرمايه از افشای نام آن اين سالخ خانه 

ايه داران مالک آن اجتناب نيروی کار و سرم
ماجرا از اين قرار است که کارخانه . می ورزند

ھمراه با ھمه کارگرانش از مدت ھا قبل مثل 

ھزاران مرکز مھم کار و توليد ديگر توسط 
دولت سرمايه داری به صاحبان خصوصی 

سرمايه داران جديد . سرمايه پيشکش شده است
شرکت مطابق معمول به محض تصرف اين 

دولتی از تمامی راھھای ممکن برای  عطيه
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چندبرابر ساختن حجم سرمايه ھای خود و کوه 
آساتر کردن سودھای خويش به جنب و جوش 

به رسم متعارف ھمه ھمتايان طبقاتی . می افتند
شان پيرامون وضعيت بد مالی کارخانه بلوا راه 
می اندازند تا از اين طريق اقالم نجومی سرمايه 

ار و استثمار توده ھای ھای بانکی حاصل ک
کارگر را به کوه کالن سرمايه ھای پيشکش شده 
دولت خويش اضافه کنند، تا بيکارسازی 
کارگران را دستور کار خود سازند، تا فشار 
سھمگين کار را بر کارگران شاغل باز ھم 
سنگين تر نمايند، تا سالخی ھر چه سفاکانه تر و 
افه شريرانه تر کارگران به نفع افزايش اض

ارزش ھای مورد انتظار و آرزوی خويش را 
سرمايه داران . شتاب بخشند و تشديد نمايند

ھمراه با ھمه اين اقدامات عزم جزم می کنند که 
کارگران مقيم مجتمع مسکونی ھمجوار کارخانه 
را ھم که بخشی از عطيه دولتی است از خانه 
ھای خود اخراج نمايند و به خيابان ھا و بيابان 

تصميم سفاکانه و توحش بار صاحبان . زندھا ري
ً با مقاومت توده ھای کارگر و  سرمايه طبيعتا
. زنان و بچه ھای آنان رو به رو می گردد

کارگران از تخليه خانه ھا خودداری می ورزند 
و سرمايه داران بر دسيسه بافی ھا و جنايت 
ھای خويش برای تحقق ھدف ھای شوم خود می 

واحد  ٢٠٠رفی تمامی قطع گاز مص. افزايند
مسکونی مجتمع ھمجوار کارخانه در سردترين 
روزھای زمستان يکی از ھمين ترفندھای کثيف 

آن ھا به قطع . ضد انسانی سرمايه داران است
گاز خانه ھا نيز اکتفاء نکرده اند، گاز مدرسه 
واقع در درون ھمين مجتمع را ھم قطع نموده 

د نمودن اند و از اين طريق دست به کار منجم
کودکان خردسال خانواده ھای کارگری در 
. برودت ھولناک زمستان شھر تبريز گشته اند

سرمايه اختاپوس مخوفی است که در جستجوی 
سود بر ھر چه انسانی و انسانيت و آثار خلق و 

ھمين چند ماه . خوی انسانی است رگبار می بندد
پيش بود که سرمايه داران صاحب کوره پر 

ين استان برای روزھای طوالنی خانه ھای ھم
آب آشاميدنی کارگران را قطع کردند تا از اين 
طريق مقاومت تا پای جان کارگران برای 
. افزايش بھای نيروی کارشان را در ھم بشکنند

قطع گاز مجتمع مسکونی ھمجوار کارخانه 

مورد بحث عمالً مورد تأييد و حمايت نھادھای 
مه اين نھادھا ھ. مختلف دولتی قرار گرفته است

و ديوانساالری بی کران نظم سياه کارگرکش 
سرمايه ضمن ابراز تأسف مزورانه و شيادانه 
پيرامون قطع برق مدرسه کودکان بر حق 
صاحبان سرمايه برای اخراج کارگران از 

کارخانه و کل . مجتمع مسکونی تأکيد کرده اند
سرمايه ھايش حاصل استثمار کارگران است، 

را کارگران ساخته اند و  مجتمع مسکونی
سرمايه ھای حاصل استثمار آنان است که بر 

ھمه سرمايه ھای جھان . ھم انباشته شده است
موجود محصول کار و استثمار توده ھای کارگر 

سرمايه ای که حاصل استثمار و کار . دنياست
تا سرمايه داری . ماست با ما چنين می کند

. تيمھست ما محکوم به تحمل چنين وضعی ھس
راه فرار از اين وضعيت پيکار عليه سرمايه 
داری و برای نابودی رابطه خريد و فروش 

   .نيروی کار است

   ١٣٨٧دی  ٨

  

 کارگر ديگر در قند اروميه ٢٠٠بيکاری 
کارخانه قند اروميه به دنبال بيکارسازی ھای 

کارگر ديگر را بيکار  ٢٠٠پيشين اينک باز ھم 
روال معمول فرياد  سرمايه داران به. می سازد

 ٢٠٠کمبود نقدينگی راه انداخته اند و اخراج 
بر !!! کارگر را به اين مشکل ربط می دھند

اساس اعالم روز به روز تمامی بانکھا، تمامی 
نھادھای مالی، تمامی اقتصاددانان و نمايندگان 

فکری سرمايه و باالخره تمامی جرايد رسمی 
داران دولت سرمايه داری نقدينگی سرمايه 

ھزار ميليارد  ١۶٠بخش خصوصی از مرز 
 ۵٠٠تومان فراتر رفته است اما ھمزمان 

کارخانه بزرگ و کوچک متعلق به ھمين 
سرمايه داران زير نام کمبود نقدينگی سرمايه 
ھايشان را به حوزه ھای پرسودتر منتقل ساخته 

اند و بيش از يک ميليون کارگر را به کوير 
 ٢٠٠. تاب کرده اندلوت بيکاری و گرسنگی پر

کارگر اخراجی قند اروميه عليه جنايت اخراج 
خويش دست به اعتراض زده اند و خواستار 

  . تضمين ادامه اشتغال خود می باشند

  ١٣٨٧دی  ٨

  

 اشکال تازه کشتار کارگران توسط سرمايه داران
سرمايه داران به طور لحظه به لحظه احکام 

کنند و  اخراج توده ھای کارگر را صادر می
کارگران با دريافت اين اخبار مرگبارترين و 
کشنده ترين ضربات را بر پيکر حيات خود 

 ٢در طول ھمين چند روز . تحمل می نمايند
واحد صنعتی منطقه غرب کشور  ٢کارگر در 

پس از استماع خبر اخراج خويش دچار سکته 
قلبی شده اند و امکان ادامه حيات را از دست 

يائی که زير فشار اشباع سرمايه در دن. داده اند
به حال انفجار افتاده است و در مملکتی که 
کوھساران عظيم محصول کار و توليد ساالنه 
طبقه کارگر امکان تنفس را از بردگان مزدی 

سلب کرده است وحشت از گرسنگی ناشی از 
بيکاری بسان يک بليه سراسری و يک بيماری 

اد خانواده اپيدمی جان ميليون ھا کارگر و افر
  .ھای آن ھا را تھديد می کند

   ١٣٨٧دی  ٨

 

کارگری  فعاالندر حمايت از  اطالعيه جمعی از کارگران
 دستگير شده محسن حکيمی و بيژن اميری

ما کارگران و فعاالن کارگری بدين وسيله انزجار و نفرت خود را نسبت به 
می کنيم و آن دستگيری فعاالن کارگری محسن حکيمی و بيژن اميری اعالم 

  .را عملی ضد بشری می دانيم

فعال کارگری نياز به ھيچ مجوزی برای دفاع از حقوق طبقاتی و مطالبات 
اين حق مسلم ماست که از منافع طبقاتی .خود از ھيچ نھاد سرمايه داری ندارد

  .خود دفاع کنيم

ما خواھان آزادی ھرچه سريع تر فعاالن کارگری محسن حکيمی و بيژن 
  .از زندان دولت سرمايه ھستيماميری 

١٣٨٧/ ٧/١٠  

  جمعی از کارگران بازنشسته و شاغل نساجی پارس -
  گروھی از کارگران شھرک صنعتی سياھکل -
  جمعی از صافکاران و تعميرکاران اتومبيل در رشت -
فومن  - ايری پارس -معی از کارگران شھر صنعتی رشتج -

  کارگران اخراجی کاشی گيالن -ثمين - شيمی
 جمعی از کارگران اخراجی و باز خريدی فرش گيالن -
 معی از کارگران کارخانه ايران پوبلينج -
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 اعتراض به دستگيری فعاالن جنبش کارگری

 بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری را محکوم می کنيم
  دوستان و ھمکاران گرامی

بنا به اخبار منتشره شامگاه دوم دی ماه محسن حکيمی عضو کميتۀ ھماھنگی 
اميری کارگر کارخانۀ پارس خود رو  و کانون نويسندگان ايران و بيژن

بنا بر اين گزارش ھا در دادگاه  .بازداشت و به نقطۀ نامعلومی منتقل شدند
انقالب به خانواده اين دو نفر اعالم شده است برای آنان قرار بازداشت صادر 

 .شده و آنھا به مدت يک ھفته تحت بازجويی خواھند بود

ت موجود و فعاليت در اين راستا را کارگران ايران خودرواعتراض به وضعي
حق مسلم کارگران و عموم مردم می داند و با محکوم کردن بازداشت محسن 
حکيمی و بيژن اميری خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط آنان از زندان 

ھمچنين ما از تمامی تشکلھای کارگری و سازمانھای حقوق بشری می .است
زداشت منصور اسانلو، افشين شمس قھفرقی خواھيم با محکوم کردن تداوم با

و ھمچنين بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری و تمامی فعالين جنبش ھای 
اجتماعی، متحدانه خواھان آزادی بی قيد و شرط عموم بازداشت شدگان از 
زندان و پايان دادن به دستگيری ھا و تنگ کردن عرصه بر فعالين کارگری 

  .در ايران بشوند و ديگر جنبش ھای اجتماعی

جمعی از کارگران ايران 
 خودرو

ikcokar@yahoo.com 

 ١٣٨٧شنبه هفتم دی 

  

 تعطيلی کارخانه نساجی ايران پولين رشت

شرکت ايران پولين که سرمايه داران عمدۀ آن 
سه بانک بزرگ ملی، ملت و تجارت می باشند 

اين شرکت مجموعاً . به طور کامل تعطيل گرديد
از اين تعداد . استثمار می کندکارگر را  ٨٠٠
نفر کسانی ھستند که به صورت قراردادی  ٢۵٠

در بدترين شرائط و با نازل ترين ميزان بھای 
کل . نيروی کار مورد استثمار واقع می شوند

کارگر اينک بيکار شده اند و تسليم تيغ  ٨٠٠اين 
سرمايه داران صاحب . تيز گرسنگی گرديده اند

معمول  انه را مطابقشرکت علت تعطيل کارخ
! مشکالت مالی و نقدينگی عنوان می کنند

کارگران اخراجی در اعتراض به اين جنايت 
سرمايه داران در مقابل کارخانه اجتماع نموده و 
. خواھان تضمين قطعی ادامه اشتغال خود ھستند

ما ضمن اعالم حمايت از مبارزات کارگران 
ی مثل ھميشه تأکيد می کنيم که تشکيل شورا

ضد سرمايه داری، تالش برای پيوند با 
کارگران ھمه مراکز فروش نيروی کار، جلب 

حمايت ھمزنجيران کارگر در سراسر ايران و 
ھر کجای ديگر دنيا، تصرف کارخانه و تدارک 
برنامه ريزی کار و توليد توسط شورای ضد 
سرمايه داری تنھا راه درست پيشبرد اعتراض 

  . ستو پيکار عليه اين وضعيت ا

 ١٣٧٨ديماه  ۶

  

 

  اطالعيه

 کنيم و محسن حکيمی را محکوم می ن اميریژاشت آقايان بيدباز

اعمال ھرگونه فشار، بازداشت و . اکنون در بازداشت به سر می برند اخبار رسيده ، آقايان بيژن اميری در محل کار و محسن حکيمی در منزل دستگير و ھم طبق
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و . می باشد تمکين واداشتن مبارزاتشان اعی و مدنی ھمواره به عنوان تنھا راه بهعليه فعالين اجتم پرونده سازی

 .ايشان می باشد محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط" بيژن اميری و محسن حکيمی را قويا حومه بازداشت آقايان

  و عدالت در همه جهانگسترش صلح  با اميد به 

 اتوبوسرانی تهران و حومه شرکت واحد سنديکای کارگران

 

 انتقال محسن حکيمی به زندان اوين

محسن حکيمی عضو کانون نويسندگان ايران و 
فعال کارگری پس از بازداشت توسط نيروھای 

زندان اوين انتقال  ٢٠٩امنيتی رژيم به بند 
  .يافت

با اعالم " يمیمحسن حک"وکيل  "محمد شريف"
 ٣روز دوشنبه " محسن حکيمی :"اين خبر گفت

دی ماه در حالی که به منزل يکی از کارگران 
شرکت پارس خودرو مراجعه نموده است، 
توسط ماموران امنيتی که برای تفتيش منزل اين 

کارگری به منزل وی وارد می شوند و با  فعال
اعتراض محسن حکيمی نسبت به بازرسی 

دندن، توسط نيروھای امنيتی رِژم مواجه می گر

بر "شريف در ادامه افزود،. بازداشت می شود
ھم  "محسن حکيمی"اساس آخرين پيگيری ھا 

زندان اوين در بازداشت  ٢٠٩اينک در بند 
 ".است
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  کانون نويسندگان ايران   اطالعيه
 محسن حکيمی بازداشت شد 

يران، شامگاه دوم به قرار اطالع محسن حکيمی، عضو کانون نويسندگان ا
ماه ھنگامی که برای ديدار يکی از دوستان خانوادگی خود به منزل او  دی
رود از سوی مامورانی که برای بازرسی به آن محل رفته بودند بازداشت  می
اين بازداشت در شرايطی انجام گرفته است که از پيش نه ھيچ . شود می

کانون . ضد او اقامه شده است ای عليه او وجود داشته و نه اتھامی بر پرونده

کند و خواھان آزادی  نويسندگان ايران اين بازداشت خودسرانه را محکوم می
 . قيد و شرط محسن حکيمی است فوری و بی 

  کانون نويسندگان ايران 

 ١٣٨٧ماه  سوم دی
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  ١٣٨٧ دی ١٣ جمعه     ٣٦ سال اول ـ شمارٔه 

 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

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

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولنا
بستن جاده . ی نباشيمروزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه دار. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

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

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

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

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

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

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

من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد 
ر حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشو

  . تدوين کرده ايم

  :رايط کنونی عبارتند از مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در ش

  . 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
  . زدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستم - 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
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . ين مسکن کارگران استفاده شوداز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأم -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . ر جامعه بايد رايگان شوداياب و ذھاب در سراس -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ميان برود ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از -١۴

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

 !م کارگران عليه سرمايه متشکل شوي
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  
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  ١٣٨٧ دی ١٣ جمعه     ٣٦ سال اول ـ شمارٔه 

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  
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هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

 khbitkzs@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


