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محسن حکيمی و بيژن اميری ادامه  زندان انفرادی و محاکمه
 دارد

صبح امروز محسن حکيمی و بيژن اميری طی تماس تلفنی با خانواده ھای 
و  اوين به سر می برند انفرادی سلول ھای در کماکانکه  اعالم داشته اندخود 

ھفته است که در  ۴حکيمی و اميری نزديک به  .می باشندتحت بازجويی 

ن اسير ھستند و از ھر نوع مالقاتی محروم می سياھچال ھای انفرادی اوي
دی به خانواده ھای خود خبر  ٢۵آنان در تماس تلفنی امروز چھارشنبه  .باشند

 . زمان اسارت آنان احتماالً طوالنی خواھد بود داده اند که

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٧دی  ٢۵

 

  .کنيم تصرفکارخانه های در حال تعطيل را بايد 

  .شعار سازش با سرمايه است» کنترل کارگری« 
شوراھای ضد سرمايه داری را تشکيل دھيم و « ديری است که شعار 

از سوی کميته ھماھنگی برای » کارخانه ھای در حال تعطيل را تصرف کنيم 
اين شعار ھنوز جای خود را در . ايجاد تشکل کارگری مطرح گرديده است

ً انتظار قبول درون جنبش کارگری اير ان باز نکرده است و ما نيز مطلقا
فوری و عاجل آن را از سوی توده وسيع کارگران اخراجی يا کل جنبش 

سنت و رسم ھميشگی فرقه ھا . و نمی توانيم داشته باشيم کارگری نداشته ايم
نفر و نصفی خود را به عنوان راه حل  ٢اين است که ھر حرف درون فرقه 

اين نه فقط رسم . يرفته شده طبقه کارگر جنجال می کنندمقبول و ھمه جا پذ
فعالين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر نيست که 

برای اينکه . به طور قطع آماج بيشترين تنفر و انزجار آنان نيز می باشد
راھکار تصرف کارخانه و پيش زمينه ھا و ملزومات تدارک انجام آن به 

رزه حی و حاضر توده ھای طبقه کارگر ايران تبديل شود دنيائی جريان مبا
مبارزه، تالش عملی و کار آگاھگرانه الزم است که بايد ھمگی در عمق 

اين کاری است که فعالين جنبش ضد . کارزار روز کارگران صورت گيرد
سرمايه داری و برای لغو کار مزدی با ھمه توان برای تحقق آن مبارزه می 

مورد موانع و مشکالت سر راه توده گير شدن اين راھکار در جای  در. کنند
در اين جا فقط باز ھم تأکيد می کنيم که . ديگری به تفصيل بحث خواھيم کرد

ما نه مدعی توده گير شدن وسيع اين شعار در شرائط روز ھستيم و نه انتظار 
ساسی آنچه برای ما بسيار ا. وقوع فوری و فوتی چنين رخدادی را داريم

است، اين است که راھکار تصرف کارخانه يک راھکار تعرضی ضد 
دارای حداکثر موضوعيت واقعی در ھمين موقعيت کنونی سرمايه داری و 

با اين توضيح ساده و کوتاه به سراغ مسائل  .جنبش کارگری ايران است
   .اساسی مربوط به اين بحث می رويم

تعرض به روند توليد سود يا  توليد سود اساس ھستی سرمايه است و الجرم
اضافه ارزش نيز يک شالوده مھم تاکتيک در مبارزه ضد سرمايه داری توده 

ھجوم به شيرازه حيات سرمايه نيازمند اتخاذ راه حل . ھای کارگر می باشد
ھائی در درون مبارزات روزمره است که اعمال و گسترش عملی آن ھا 

سرمايه داری را گام به گام  سنگر مبارزه توده ھای کارگر عليه نظام
تعرض به روند توليد اضافه ارزش يک رويکرد ھمه سويه . نيرومندتر سازد

اين بدان معنی است که توده ھای . اقتصادی، سياسی، اجتماعی و طبقاتی است
کارگر يک کارخانه يا کالً جنبش کارگری در ھمان حال که متناسب با آرايش 

يا شرائط  و اضافی کار الزموازن ميان قوا و توان مبارزه خويش کفه ت
معيشتی و امکانات اجتماعی خود در يک سوی و سود سرمايه در سوی ديگر 
را به نفع اولی و به زيان دومی سنگين تر می سازند کل شالوده قدرت و 
شيرازه حاکميت سرمايه را نيز به ميزان توانشان مورد ھجوم خود قرار می 

ای افزايش دستمزدھا بر قانون و قانونيت و ساختار دھند، ھمزمان با پيکار بر

حقوق و نظم سياسی سرمايه نيز می شورند، سازش و ھمزيستی مسالمت آميز 
را بنياد مبارزه خويش نمی کنند، بلکه قدرت طبقاتی خود را در مقابل قدرت 

تعرض به روند کار سرمايه يعنی يکی . طبقاتی سرمايه به صف می نمايند
بارزات روزمره با جريان واقعی سازمانيابی ضد سرمايه ساختن سير م

داری، با توسعه ھر چه بيشتر آگاھی ضد کار مزدی، با ھر چه سراسری تر 
کردن و بين المللی تر نمودن مبارزه، ھر چه شفاف تر ساختن افق لغو کار 
مزدی و در يک کالم يعنی فراھم سازی ھمه ساز و برگ الزم برای مبارزه 

درک ما از تعرض . د به نابودی نظام سرمايه داری منتھی گرددای که باي
جنبش کارگری به روند کار سرمايه از چنين ابعاد و محتوا و رويکردی 
برخوردار است و با ھر نوع روايت رفرميستی چپ و راست از اين مفھوم 

تعرض توده ھای کارگر به جريان توليد اضافه ارزش . مرزبندی بنيادی دارد
با شرائط و اوضاع و چگونگی آرايش قوای طبقات اساسی جامعه متناسب 

راھکارھا يا تاکتيک . سرمايه داری اشکال متنوع و متفاوتی به خود می گيرد
ھای مختلفی که ھيچ يک به طور انتزاعی ھيچ توضيحی در باره رفرميستی 

ز اعتصاب يکی ا. بودن يا بالعکس سرمايه ستيز بودن با خود به ھمراه ندارند
اعتصاب چرخ توليد و کار را ار کار می . رايج ترين اين راھکارھا است

می تواند به دستاورد . اندازد، اما شايد حاوی ھيچ ضديتی با سرمايه نباشد
معيشتی معينی برای کارگران منتھی گردد اما از بيخ و بن سازشکارانه باشد، 

يستی و می تواند زير پرچم سياسی بودن صورت گيرد اما سخت رفرم
مماشات جويانه باشد، می تواند تغيير رژيم سياسی و سقوط دولت روز 
سرمايه را دستور کار خود کند اما باز ھم در گورستان رفرميسم مدفون باشد، 

اعتصاب می تواند دستاورد معيشتی . عکس ھمه اين ھا نيز مصداق دارد
به ھيج دستاوری مطلوبی به ھمراه آرد و بسيار سرمايه ستيز باشد، می تواند 

منتھی نشود اما با باز ھم ضد سرمايه داری باشد، ممکن است شکست بخورد 
ولی تجلی جنگ عليه سرمايه باشد، نه حد و حدود پيروزی ھا و شکست ھا، 

« نه طول و عرض مطالبات و نه ظاھر سياسی ضد رژيمی داشتن و 
بودن و  ھيچ کدام ھيچ شاخصی برای تعيين ضد سرمايه داری» !!نداشتن

عين ھمين مسأله در مورد تمامی راھکارھای . نبودن يک اعتصاب نمی باشند
ديگر جنبش کارگری يا خيزش ھا و شورش ھای بزرگ کارگران ھم به طور 

مرز سازش با سرمايه و سرمايه ستيزی برای فعالين ضد . کامل مصداق دارد
. نی استسرمايه داری جنبش کارگری مرز بسيار شفاف و پردرخشش وعريا

برنامه ريزی آگاھانه و سنجيده تعرض به روند توليد اضافه ارزش و کل 
استخوانبندی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه در متن يک استراتژی 
شفاف ضد کار مزدی تنھا شاخص واقعی سرمايه ستيزی برای جنبش 

 تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل در شرائط روز مبارزه. کارگری است
طبقاتی و موقعيت کنونی پيکار کارگران، برای توده ھای کارگر در معرض 
اخراج اين واحدھا تنھا راھکاری است که شاخص باال را به بھترين شکل با 



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

 
٣ 

  ١٣٨٧ دی  ٢٧ جمعه      ٣٨ سال اول ـ شمارٔه 

رفرميست . خود حمل می کند و در تمامی تار و پود خود متجلی می سازد
عدم  معنای ضديت يا ھای چپ نما کالً و جدا از تعلقات مکتبی يا گروھی

ضديت با سرمايه داری را مثل ھمه مفاھيم ديگر وارونه و با سر سرمايه 
ضد سرمايه داری برای اين ھا ضديت با سرمايه و رابطه . درک می کنند

خريد و فروش نيروی کار نيست، بالعکس صرف جنگ و جدل با قدرت 
سياسی روز سرمايه است که خرقه و دستار دروغ ضد سرمايه داری به تن 

ضديت برای ما و برای طبقه کارگری که به حکم ھستی . ته می سازد ساخ
ستيز با سرمايه برای ما . طبقاتی اش ضد سرمايه است معنای ديگری دارد

يعنی تدارک قوا به صورت مستمر و استراتژيک برای تعرض لحظه به 
لحظه عليه روند ارزش افزائی سرمايه و اتخاذ راھکارھا و تاکتيک ھائی که 

راھکار تصرف . وسعه و تداوم بدون انقطاع اين تعرض کمک کندبه ت
کارخانه ھای در حال تعطيل به طور قطع برای کارگران اين واحدھا در دل 
موقعيت خاص کنونی تنھا تاکتيکی است که ھمه اين مؤلفه ھا و شروط را يک 

يک معضل اساسی آنان که با سر سرمايه . جا در درون خود جمع می کند
کنند و مبارزه طبقاتی را با عقل سرمايه کندوکاو می نمايند ناتوانی  فکر می

تصرف کارخانه ھای در معرض تعطيل . عميق در درک ھمين موضوع است
اين سير . يک سياست ابداعی و دلبخواھی فعالين ضد سرمايه داری نيست

روز مبارزه ميان طبقات اساسی درون جامعه است که ملزومات عروج 
مايه ستيز مبارزات توده ھای کارگر را به اتخاذ چنين تعرضی و سر

کارگران ممکن است اين راھکار را اتخاذ کنند و . راھکاری پيوند زده است
در حالت نخست مسير پيکار روزمره خود را بر محور . ممکن است نکنند

درست مبارزه طبقاتی عليه تعرضات جاری سرمايه به شرائط کار و 
حال عليه شالوده حيات نظام سرمايه داری استوار زندگيشان و در ھمان 

در حالت دوم اين کار را نکرده اند و بالعکس به صورت بسيار . ساخته اند
رقت بار و غم انگيزی خود را و جنبش خود را در پيچ و خم کژراھه ھا و 
ناکجاآبادھای حفاری شده ساختار نظم کارگرکش سرمايه سرگردان ساخته اند 

شکست . اثرگذاری نيرومند ضد سرمايه داری ساقط نموده اندو از ھر نوع 
حالت دوم قطعی است اما در حالت اول حتی شکست نيز نه گامی به قھقرا که 

محتوای بحث تصرف کارخانه مطلقاً . دروازه ای به سوی فتوحات بعدی است
اين نيست که ما کارخانه ای را بگيريم و توليد کنيم و بساط خريد و فروش به 
راه اندازيم و با سرمايه داران به رقابت برخيزيم و از اين طريق زندگی 

ما نمی خواھيم تعاونی توليد يا توزيع محصوالت . خويش را اداره نمائيم
تأسيس کنيم يا يک مرکز کسب و کار در کنار ھمه مراکز ديگر کار و توليد 

ا کارخانه را از اين که بگذريم م. درون جامعه سرمايه داری به وجود آوريم
تصرف نمی کنيم که حق کنترل و نظارت خويش بر پروسه خريد و فروش 
نيروی کار خودمان را به دست گيريم و بازرس ديوان محاسبات سرمايه در 
!! حد و حدود استثمار خود توسط سرمايه داران يا دولت سرمايه داری گرديم

ت کارگری بر توليد بحث ما به ھيچ وجه از سنخ مباحثی مانند کنترل و نظار
چنين گفتگوھا، طرح ھا يا راه حل پردازی ھائی از . و مانند اين ھا نيست

ديرباز تا امروز در جنبش کارگری و به طور خاص در محافل سياسی مدعی 
تعلق به طبقه کارگر وجود داشته است اما آنچه که ما امروز مطرح می کنيم 

. اھبردھا و راھکارپردازی ھا نداردھيچ تشابه و سنخيتی با ھيچ کدام از اين ر
 اينکه محتوای واقعی و کنکرت راھکار تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل

ً آن را به صورت شفاف تر و مشروح تر باز خواھيم کرد اما  چيست طبيعتا
. پيش از آن بايد بر مرزبندی شفاف خود با ھمه اين الگوھا و ايده ھا تأکيد کنيم

را رھنمودھا و راھکارھای باال متعلقات تاکتيکی و اين کار الزم است زي
سياسی رويکردھائی ھستند که سمت و سوی آن ھا به ھيچ وجه تدارک جنبش 
کارگری برای تعرض مستمر عليه سرمايه و سرانجام نابودی نظام سرمايه 

کنترل « موسوم به  در اين زمينه می توان به طرح. داری نمی باشد
ترل کارگری حرف دل کسانی است که راه حل آنھا کن. اشاره کرد» کارگری

برای جنبش جاری توده ھای کارگر سنديکاسازی و سنديکاليسم است و 
دورنمای نھائی که پيش روی طبقه کارگر قرار می دھند فقط سرمايه داری 

آنان اتکاء توده ھای کارگر به قدرت مؤثر و سراسری ضد . دولتی است

اساساً جنبش کارگری را يک جنبش . می دانندسرمايه داری خويش را مردود 
ضد سرمايه داری به حساب نمی آورند و اگر در فرمولبندی ھای سياسی خود 
از وجود يک گرايش ضد سرمايه در اين جنبش سخن می رانند در عمل چنين 

منظور آنان از گرايش ضد سرمايه داری درون . چيزی را منکر می شوند
توده ھای کارگر نيست بلکه فقط کارگرانی است طبقه کارگر به طور واقعی 

کنترل « محافل طرح کننده . که خود را به دار و دسته آنان آويزان سازند
جمعيت چند نفری خود را قطب عالم وجود، ناجی و سکاندار » کارگری

رھائی طبقه کارگر تلقی می کنند و توده ھای کارگر را نيروھای مستأصل و 
صرفاً در تمسک و توسل به  آورند که راه نجات آن ھاآلت فعلی به حساب می 

فراخوان اينان به طبقه کارگر به . فرقه يا فرقه ھای چند نفری نھفته است
صورت زمينی و در خارج از مدار لفظ بازی ھا و شعارپردازی ھا آن است 
که با نظام سرمايه داری و شالوده ھستی اين نظام يعنی رابطه خريد و فروش 

ار مبارزه نکنند، بلکه تمامی جنگ و ستيز خود را در مبارزه برای نيروی ک
اينان می گويند که کارگران ھمراه با . تغيير رژيم سياسی خالصه نمايند

مبارزه سنديکاليستی برای بھبود معاش و مبارزه سياسی جھت تغيير رژيم، 
ه خاص کل جنبش طبقه شان را تسمه نقاله انتقال احزاب يا در واقع ھمان فرق

آن ھا می کوشند که با تسخير قدرت سياسی . خودشان به قدرت سياسی سازند
باالخره سرمايه داری دولتی را جايگزين شکل کنونی برنامه ريزی کار و 

حرف دل اين جماعت » کنترل کارگری« طرح . توليد سرمايه داری سازند
سازمان است و مرادشان از اين طرح آن است که کارگران از اعمال قدرت 

يافته شورائی عليه سرمايه خود داری کنند، در عوض برای احراز مکان 
شور و مشورت با سرمايه داران و کارفرمايان بر روی دولت روز فشار 
وارد سازند و از اين طريق روند کشمکش برای تغيير رژيم سياسی را نيز 

که  خاصيت اين طرح برای رفرميست ھای چپ نما اين است. تشديد نمايند
 ً تمامی توان و ظرفيت  اوالً کارگران عليه سرمايه مبارزه نخواھند کرد، ثانيا

پيکار طبقاتی خود را برای جا به جائی دولت ھا و به قدرت رساندن احتمالی 
فرقه ھا به کار خواھند انداخت، ثالثاً و باالخره اين که کارگران ھميشه به خود 

سراسری و شورائی عليه سرمايه کار تلقين خواھند کرد که اعمال قدرت متحد 
آنان نيست، به جای اين کار يا به جای پيکار برای برچيدن اساس سرمايه 
داری و بساط خريد و فروش نيروی کار بايد برای استقرار سرمايه داری 
دولتی تحت استيال و حاکميت يک حزب ماوراء ھستی اجتماعی خويش تالش 

   .نمايند

عکس در ادبيات محافل کنونی چپ حتی در من» کنترل کارگری« طرح 
. راديکال ترين حالت سنخيتی با رويکرد ضد کار مزدی طبقه کارگر ندارند

اين راه حل يا در خدمت ھموارسازی راه استقرار سرمايه داری دولتی است 
و يا به کارگران توصيه می کند که ديوان محاسبات استثمار خويش توسط 

بانيان !! ند و به توشيح نمايندگان خويش برسانندسرمايه را اندکی کنترل کن
شورا  اين طرح بعضاً از سازمانيابی شورائی کارگران ھم حرف می زنند اما

در گفتگوی آن ھا مطلقاً ظرف اعمال قدرت ضد سرمايه داری آحاد توده ھای 
کارگر نمی باشد، شورای آنان يا يک سنديکای دموکراتيک است و يا نھاد 

است که در روزھای قيام برای جايگزينی احتمالی ماشين سياسی خاصی 
دولتی موجود سرمايه با حزب سرمايه داران دولتی تالش می کند، به بيان 
ديگر ظرفی برای مشارکت نمايندگان پارلمانی کارگران در برنامه ريزی 

در يک کالم ھمه چيز ھست اما فقط . رابطه خريد و فروش نيروی کار است
رت توده ھای وسيع طبقه کارگر برای تعرض به شريان ظرف اعمال قد

حيات سرمايه و تحکيم نيرومندتر و نيرومندتر سنگر پيکار طبقاتی و ضد 
  . سرمايه داری کارگران نمی باشد

راھکار تصرف کارخانه توسط شوراھای ضد سرمايه داری توده ھای کارگر 
ين نوع راھکاری از بيخ و بن متفاوت با طرح کنترل کارگری و ا

شوراھای مورد بحث ما نه سنديکاھای دموکراتيک . الگوپردازی ھا است
ھستند، نه تسمه نقاله معراج حزب به قدرت سياسی می باشند، نه نقش بازرس 
امور مالی و ديوان محاسبات سرمايه را ايفاء می کنند و نه تحت قيمومت ھيچ 
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و ھمبستگی سازمان  اين شوراھا ظرف اتحاد. ھيأت نمايندگی قرار می گيرند
مراد از تصرف . يافته ضد سرمايه داری ھمه آحاد توده ھای کارگر می باشند

کارخانه نيز در اين جا نه اعمال نظارت و کنترل کارگران بر روند استثمار 
خويش توسط سرمايه است، نه ھموار سازی راه استقرار سرمايه داری دولتی 

خانه و آن کارخانه مجزا را از سيطره و نه حفاری تونل برای اين که اين کار
مناسبات کار مزدی و قانون ارزش و رابطه توليد اضافه ارزش خارج 

تصرف کارخانه لحظه ای و حلقه ای از لحظات و زنجيره سراسری !! ساخت
آنچه که ضرورت اتخاذ اين راھکار را  .پيکار طبقه کارگر عليه سرمايه است
ه شرائط و اوضاعی است که فضای به جنبش ما گوشزد می کند، مجموع

مبارزه روز ميان توده ھای کارگر و طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری 
مطابق آمارھای منتشر شده . را از ھمه سو در محاصره خود قرار داده است

کارخانه متوسط و  ۵٠٠از سوی منابع رسمی دولتی تا ھمين امروز بيش از 
ان آن ھا تعطيل شده است و کارگران آن بزرگ يا بعضاً کوچک توسط صاحب

ھا يا يک راست به برھوت گرسنگی پرتاب گرديده اند و يا در خطر جدی 
صاحبان مراکز کار و توليد . بيکار شدن و سقوط به چنان ورطه ای ھستند

اعم از خصوصی يا دولتی بردگان مزدی سرمايه را صد تا، صدتا و ھزارتا 
را در شرائطی قرار می دھند که ھمه راه ھای  آن ھا. ھزارتا بيکار می کنند

امرار معاش، راه فروش نيروی کار، راه زنده ماندن و ادامه حيات بر روی 
از اين مھم تر و بسيار بدتر، صاحبان سرمايه و دولت آن . آنان سد می گردد

ھا کارگران را به ورطه ای فرو می رانند که ھر نوع امکان اعمال قدرت و 
. جنايات و سبعيت ھای سرمايه را ھم از آنان سلب می نمايند جنگيدن عليه

وقتی ما از کارخانه اخراج می شويم، وقتی تعطيلی کارخانه در دستور کار 
سرمايه دار قرار می گيرد، وقتی دولت سرمايه با تمامی قدرت نظامی و 
پليسی و قضائی و ديوانساالری ضد کارگری خود از جنايت سرمايه دار 

ی کند ما عمالً به وخيم ترين و ھولناک ترين ورطه بی قدرتی و حمايت م
در چنين شرائطی بايد راھی برای خروج از اين . استيصال سقوط کرده ايم

سرمايه داران و دولت آن ھا با تمامی دسيسه . گرداب ھائل مرگبار پيدا کنيم
ری بی پردازی ھا و ترفندھا تالش می کنند تا ما را در پيچ و خم ديوانساال

انتھای سرمايه گيج و کر و کور و منگ و سرانجام مآيوس سازند تا از اين 
رفرميست ھا . طريق ھر نوع خطر تداوم پيکار ما را از سر سرمايه رفع کنند

ھم از ھر دار و دسته و دکانی که باشند به رغم حرف ھای متفاوتشان در 
ری را انجام می عمل ھمان کار صاحبان سرمايه و نھادھای نظم سرمايه دا

اين ھا ھم يا نسخه سنديکا می پيچند و سازش با سرمايه را توصيه می . دھند
می گويند، مبارزه کنيد، اعتصاب کنيد، متشکل شويد و فراوان  نمايند و يا فقط

از اين کلی بافی ھا سر ھم می کنند، بدون اين که ھيچ دريچه ای به ھيچ راھی 
در اينجا . رزه ای پيش روی ما قرار دھندبرای ھيچ نوع اعمال قدرت و مبا

توده ھای طبقه ما به طور واقعی با مثلث ھجوم ھار صاحبان کارخانه ھا که 
بيکار می کنند و به مسلخ گرسنگی پرتاب می کنند، با سرکوب و کشتار و 
قھر يا اداره بازی دولت سرمايه و باالخره با سنديکاليسم يا کلی بافی ھای 

ھمه از ما می خواھند که . فل رفرميستی رو به رو می گردندگمراه کننده محا
راھکار تصرف کارخانه کوبيدن مشتی . گرسنگی و مرگ و ذلت را بپذيريم

محکم با دست پرتوان طبقه خود بر تمامی ترفندھای اين مثلث شوم و 
. بازگشائی دريچه ای اميدبخش برای رھائی از اين وضعيت فاجعه بار است

برای اين کار قبل از ھر . نه را برنامه کار خود می سازيمما تصرف کارخا
چيز با ھمه تارو پود فکر و زندگی مان در می يابيم که اين کار بسيار دشوار 

مثل روز می دانيم که سرمايه داران بر سر لایر به لایر سرمايه ھای . است
يس و کارخانه با ما خواھند جنگيد، دولت سرمايه داری با تمامی ارتش و پل

سپاه و ديوانساالری و زندان ھا و شکنجه خانه ھا و ميدان ھای بی شمار تير 
به اين . عليه ما به خط خواھد شد و سنديکاليست ھا ما را سرزنش خواھند کرد

ترتيب روشن است که تصرف کارخانه کاری است کارستان و برای پيروزی 
اين را . يز غلبه کرددر آن بايد بر ھمه اين صف آرائی ھای خصمانه و قھرآم

به ھمان اندازه شفاف درک می کنيم که حتی موفقيت کامل در اين ميدان  نيز
سر سوزنی ما را از شر استثمار سرمايه و تسلط بشرستيزانه نظام بردگی 

ما ھمه اين ھا را خوب می دانيم و با آگاھی و . مزدی خالصی نخواھد بخشيد
ضوعات است که روند کار را آغاز درايت ژرف طبقاتی نسبت به ھمه اين مو

در نخستين گام به دنبال ارزيابی واقع بينانه از دشواری راه، يک . می کنيم
راست به خاطر می آوريم که تنھا نيستيم، ما فقط چند ھزار کارگر نيشکر 
ھفته تپه، الستيک البرز، لوله سازی خوزستان و صدرای بوشھر يا چينی 

ه اجتماعی و بين المللی ھستيم، ما توده وسيع ما يک طبق. ھمگام نمی باشيم
جنبش ما جنبشی در . بردگان مزدی در سراسر جھان سرمايه می باشيم

محدوده اين کارخانه و آن کارخانه نيست و برای تصرف مراکز کار در حال 
تعطيل ھم نبايد به خود و به تعداد ھم زنجيران خويش در فاصله تنگ 

بالعکس بايد به سراغ ھمه ھمسرنوشتان . نيمچھارديواری کارخانه نگاه ک
خويش برويم، به سراغ کارگران نفت برويم، در خانه کارگر برق را بکوبيم، 
سير تا پياز معضالت خويش را با کارگر حمل و نقل و آب و خودروسازی و 
ذوب آھن و معادن شمال و جنوب و کارگران ساختمان و راه و مزارع و توده 

بايد به قدرت ضد . معلم و پرستار در ميان گذاريم عظيم بردگان مزدی
سرمايه داری طبقه مان فکر کنيم و برای صف ارائی ھر چه عظيم تر اين 

تصرف کارخانه يک راھکار و لحظه ای از روند . قدرت دست به کار شويم
پيکار سراسری توده ھای کارگر است و در دائره وجود و قدرت اين طبقه 

. آن گردان از بردگان مزدی به پيش کشيده می شود است که توسط اين يا
تدارک قوا در اين گذر اساسی ترين بخش پيکار است و اين کار به نوبه خود 
در گرو سازمانيابی شورائی ھر چه وسيع تر ھمزنجيران در ھر سطح ممکن 

راھکار تصرف کارخانه ھر گام . و در درون ھر مرکز کار و توليد است
درون اين تدارک و اين سازمانيابی و ھمبستگی تضمين  موفقيت خود را از

می کند و به ميزانی که در اين روند موفق گردد شانس پيروزی خود را نيز 
تصرف کارخانه يک جنبش است و آنچه که پشتوانه پيروزی . افزايش می دھد

ً پشتوانه دفاع از دستاوردھايش نيز می باشد اگر . اين جنبش است دقيقا
ستيک البرز يا نيشکر ھفت تپه بتوانند کارخانه را تصرف کنند کارگران ال

معنايش آن است که توازن قوای ميان خويش و طبقه سرمايه دار و دولت اين 
طبقه را در نقطه ای قرار داده اند که دشمن را عقب نشانده اند، که دولت 

ه اند، سرمايه داری را به دادن مواد اوليه و مصالح توليد رايگان مجبور کرد
که سرمايه داران زير فشار قدرت پيکار کارگران و ھمبستگی گسترده طبقاتی 

اگر کارگران . توده ھای کارگر راھی سوای تسليم در مقابل آنان نديده اند
کارخانه را تصرف کنند معنايش اين است که به چنين سطحی از آرايش قوا 

که آيا اين کارگران دست يافته اند و در چنين وضعی سؤال اساسی اين است 
قادر به اداره کارخانه و برنامه ريزی توليد نخواھند بود؟ پاسخ سرمايه داران 
ً منفی بوده است، آن ھا ھميشه  و دولت سرمايه داری و رفرميست ھا تاريخا
جنجال کرده اند که اين کارھا از عھده توده ھای کارگر بر نيامده و بر نخواھد 

تاريخ مبارزه . سرمايه داری ھم بسيار شفاف استاما پاسخ فعالين ضد . آمد
طبقاتی به طور اعم و تاريخ جنبش کارگری ايران و جھان نشان داده است که 

ما در روزھائی به سر می بريم که بيش از . ھمه اين ھا کامالً امکان دارد
کارخانه بزرگ و متوسط تعطيل شده است و ھمه کارگران آن ھا در  ۵٠٠

سوای اين ھا چند ميليون . فقر و گرسنگی سرگردان شده اندورطه بيکاری و 
طغيان موج جديد بحران . جمعيت بيکار نيز از سابق وجود داشته است

سرمايه داری ھر چه سريعتر شمار کارخانه ھای در حال تعطيل را به گونه 
تا ھمين لحظه حاضر بيکاری و گرسنگی و . ای فاحش افزايش خواھد داد

نی و ھمه اشکال ديگر سيه روزی کل تار و پود زندگی ما فالکت و بی مسک
را در کالف خود فرو پيچيده است و موج بسيار سرکوبگرتر بحران جاری 

توده ھای . اين وضع را باز ھم بسيار وخيم تر و فاجعه بارتر خواھد ساخت
طبقه ما در شرائطی قرار دارند که خطر نابودی آن ھا را از ھمه سو تھديد 

اين وضع سبب شده است که ھمين االن ما از شاغل گرفته تا بيکار،  .می کند
از کارگر کارخانه و ساختمان و حمل و نقل گرفته تا معلم و پرستار و بردگان 
مزدی فروشگاھھا و معادن و مزارع، ھمه و ھمه شب و روز در حال مبارزه 

سکوت و  طبقه ما اصالً با محدوديت دامنه مبارزه و اعتراض يا با. ھستيم
بحث اساسی اين است که ريل مبارزات . گريز از ميدان جدال مواجه نيست
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اين تغيير ريل ھمان گونه که به کرات گفته ايم و توضيح . بايد عوض گردد
داده ايم کاری دشوار است اما در ھمان حال عملی است و موانع سر راه قابل 

ً با خ. جا به جاسازی و از ميان برداشتن ھستند ود فکر می کنيم که اگر حتما
کارخانه را بگيريم چگونه آن را اداره خواھيم کرد و در اولين قدم مواد خام و 

در پاسخ اين سؤال . مصالح الزم برای پروسه توليد را از کجا خواھيم آورد
ما بر خالف آنچه ديگران فکر می کنند و بر خالف . يک چيز روشن است

رگری و شوراھای خودگردانی نوع آنچه در مباحثی از قبيل کنترل کا
رفرميستی و مانند اين ھا طرح شده است مطلقاً قرار نيست يک شبکه خريد و 

بالعکس يک جنبش در حال پيکار عليه !!!. فروش و و تجارت پھن کنيم
راه ما برای تھيه مواد خام و مصالح پروسه توليد مثل روز . سرمايه می باشيم

 را مجبور سازيم تا ھمه اين امکانات را بدونبايد دولت سرمايه . روشن است
. اين تنھا راه پيش روی ما است. حصول ھيچ ريالی در اختيار مان قرار دھد

برای اين کار احتياج به قدرت داريم و دامنه قدرت ما بايد از چھارديواری 
کارخانه مان فراتر باشد، پس بايد برای فراھم ساختن اين قدرت يا توان 

اين کار نيازمند برنامه . دولت سرمايه داری دست به کار گرديممجبور کردن 
اين برنامه ريزی را قرار نيست چند کارگر به صورت تک تک . ريزی است

نه، اين کار از منظر جنبش ضد . يا زير نام نمايندگی ھمه کارگران بکنند
بايد کليه آحاد توده ھای ما به ميزان توان و . سرمايه داری غلط محض است

ھيچ کس . دانش و ابتکار و برد اثرگذاری خود وارد صحنه مصاف گردند
نبايد ھيچ نوع تسامحی به خرج دھد، ھيچ کس نبايد کس ديگری را قيم خود 

ھيچ کس نبايد بخواھد يا اجازه دھد که ديگری به جای او بيأنديشد، ھيچ . سازد
يگری را نماينده ھيچ کس نبايد د .کس نبايد از زير بار وظيفه شانه خالی سازد

. تام االختيار خويش سازد و خود را به مجری تصميمات ديگران تنزل دھد
ھيچ کس نبايد اجازه دھد ديگران سياست گزار و خودش مجری سياست باشد، 
ھيچ کس حق ندارد قائم مقام ديگران گردد، ھر کس بايد با ھمه تدبير و تالش 

يت تأثيرگذاری سايرين، برای برای دخالتگری کليه آحاد، برای افزايش ظرف
ھموارسازی راه ارتقاء و قدرت دخالت ديگران به ھر کوشش ممکن دست 

ما بايد اين چنين به ھم پيوند بخوريم و اين ھمان شکل شورائی سازمان . يازد
به اين . يابی و اتحاد کارگری متناظر با ملزومات پيکار عليه سرمايه است

ورای ضد سرمايه داری خود را به پا کنيم اما ترتيب ما بايد قبل از ھر چيز ش
حرف اين بود و ھمچنان اين است که متشکل شدن در چھارديواری کارخانه 
برای اعمال قدرت عليه دولت سرمايه و سرمايه داران اصالً حالل مشکل 

شورای ما بايد . نيست، پس از ھمين جا است که گام دوم بايد برداشته شود
ران آب و برق و نفت و حمل و نقل و اتوموبيل سازی برای جلب حمايت کارگ

و مدارس و بيمارستان ھا و دانش آموزان و دانشجويان متعلق به جنبش ضد 
سرمايه داری طبقه کارگر برنامه ريزی کند و با ھمه توان برای اجرای عملی 

  . اين برنامه بسيج گردد

اين ھا ھمه خواب و  حتماً عده ای خواھند گفت يا در پيش خود می پندارند که
کسانی که چنين فکر می کنند حتی اگر از ميان توده ھای طبقه ما . خيال است

مابه ازاء واقعی فکر و . باشند به طور قطع آدم ھای عقب مانده ای ھستند
نتيجه حرف اين جماعت آن است که دست روی دست بگذاريم تا قطار 

ا را به کوير لوت سرمايه داری ھر روز ھزار ھزار ما و بچه ھای م
نوع اين افکار و . گرسنگی حمل کند و در آن جا برای ھميشه دفن نمايد

استنتاجات و ارزيابی ھا يا متعلق به سنديکاليست ھا و رفرميست ھا 
. رنگارنگ است يا ناشی از عقب ماندگی و ناآگاھی و احساس استصيال است

در جلب ھمبستگی و واقعيت اين است که زمينه ھای الزم برای موفقيت ما 
. آن ھا خود نيز عين مشکالت ما را دارند. حمايت ھمزنجيران مان وجود دارد

آنان نيز کارخانه ھايشان تعطيل شده است، خودشان بيکارند و زنان و 
آن ھا ھم در حال . فرزندانشان در زير تيغ گرسنگی با مرگ دست به گريبانند

تن آن ھا به تصرف کارخانه وقت ھيچ شکی نيست که متقاعد ساخ. مبارزه اند
و کار و تدبير و چاره پردازی می خواھد، اما ھمه اين ھا شروط حتمی و 

از اين بخش توده ھای طبقه مان که بگذريم . جبری مبارزه طبقاتی می باشند

دليلی وجود ندارد که کارگران شاغل مراکز مھم کار و توليد نيز از ما حمايت 
نين کنند ما بسيار مصمم و پيگير برای جلب توافق اگر ھم در آغاز چ. نکنند

بر سر کارگران نفت فرياد خواھيم کشيد که چرا . آن ھا تالش خواھيم نمود
حاضر بودند نيروی پشت جبھه حزب توده و مصدق و جريانات مشابه شوند 
اما حاضر نيستند برای پس گرفتن لقمه نان فرزندان گرسنه ما از چنگال 

دولت سرمايه داری با ما يعنی با ھم زنجيران اندرونی طبقه سرمايه داران و 
عين ھمين حرف را به کارگران حمل و نقل و آب و برق ! خود ھمراه گردند؟

تصرف . و ذوب آھن و کارگران ھمه مراکز ديگر کار و توليد خواھيم زد
آنان که می گويند مواد اوليه . کارخانه ما را وارد اين مسيرھا خواھد ساخت

ما قرار . چگونه تھيه می کنيد به مبارزه طبقاتی و برد آن نمی انديشند را
نيست در تدارک برنامه ريزی رابطه توليد اضافه ارزش و ايجاد شبکه خريد 

ما می خواھيم قدرت طبقاتی خود را !!! و فروش و رقابت و بازاريابی باشيم
ام پيروزی خود ھر چه گسترده تر وارد ميدان جنگ عليه سرمايه کنيم و ھر گ

به ھر ميزان که بتوانيم نيروی پيکار . را با موفقيت در اين تالش گره زده ايم
جنبش خويش را به ميدان بکشيم خواھيم توانست دولت سرمايه داری را از 
سنگر مقاومت ھار ارتجاعی و سرکوب و حمام خون به عقب رانيم و خواست 

ليد را بر سرمايه داران و دولت خود برای تھيه رايگان مواد خام و مصالح تو
  . آن ھا تحميل کنيم

پس از آن چه . خوب فرض کنيد که توليد کرديد: بعضی ھا خواھند گفت
اگر تا مرحله . پاسخ ما اين بار شفاف تر از بار نخست است. خواھيد نمود

توليد پيش رفتيم، اگر حمايت الزم برای اين کار را جلب کرديم، اگر 
ی ضد سرمايه داری جنبش توده ھمزنجير را تا اين سطح سازمانيابی سراسر

نکته اساسی در اينجا نيز . به جلو آورديم بقيه امور بسيار آسان تر خواھد شد
تکرار می کنيم و تکرار . اين است که ما در تدارک فروش و تجارت نيستيم

می کنيم که جنبش توده ھای طبقه کارگر عليه استثمار سرمايه و عليه اساس 
توده ھای ھمزنجيری که ما را در تحميل خواسته . ردگی مزدی می باشيمب

ھايمان بر دولت سرمايه ياری دادند در حل مابقی مشکالت نيز با ما خواھند 
مگر نه اين است . ما روزھای پيش از وقوع قيام بھمن را از ياد نبرده ايم. بود

ھم تقسيم می کرديم، که در آن روزھا آخرين لقمه ھای نان فرزندانمان را با 
مگر نه اين است که شرق تا غرب تھران و شھرھای ديگر را زير پا می 
گذاشتيم تا خون خويش را ھر چه اندک نثار مجروحان و زخمی ھا سازيم، 
مگر نه اين است که در يک چشم به ھم زدن تمامی چوب لباسی ھای درون 

بيمارستان ھا تبديل می  خانه ھايمان را به سه پايه آويختن کيسه ھای خون در
نموديم، مگر نه اين است که تمامی کپسول گاز خانه ھايمان را وسيله انفجار 

نسل ھائی از ما ھمه اين حوادث را به ياد . پادگان ھای دشمن می ساختيم
دارند و جنبش ما در سراسر جھان ماالمال از اين حوادث پرارج و آموزنده 

اضافه کنيم که در آن روزھا بدون ھيچ  در ھمين جا اين نکته را ھم. است
افقی، بدون ھيچ سازماينابی ضد سرمايه داری، بدون ھيچ درک و دريافت 
شفاف کارگری و ضد کار مزدی و بدون ھيچ مرزکشی با ھارترين و درنده 

پيداست که بحث . ترين دشمنان طبقاتی خود به ھمه اين کارھا دست می زديم
ز جنبش توده ھای وسيع طبقه مان عليه سخن ا. امروز بحث ديگری است

سنديکاليست ھای راست و . سرمايه و برای محو سرمايه داری است
آنان فقط بلدند نامه . رفرميست ھای رنگارنگ اصالً اين مسائل را نمی فھمند

و در باره حمايت اتحاديه ھای کارگری  فدايت شوم برای گای رايدر بنويسند
انی از ما، دروغ ھای کثيف شاخ دار سر ھم مزدور کاخ سفيد و سرمايه جھ

آنان به جای رجوع به قدرت عظيم طبقاتی مان يک راست ما را به در . کنند
خانه سرمايه داران و نھادھای دست ساز سرمايه داری جھانی حواله می 

  . آن ھا دشمنان زشت اندورنی طبقه ما ھستند. دھند

می کنيم، متحد می شويم،  ما مبارزه. به اين ترتيب پاسخ ھا روشن است
شوراھای ضد سرمايه داری بر پای می داريم، شوراھا را به ھم پيوند می 

در اين مسير ما قدرت طبقاتی خود را در مقابل سرمايه به صف می . زنيم
کنيم و وارد ميدان می سازيم، اين قدرت را عليه سرمايه اعمال می کنيم، 
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و مصالح توليد را برای مان به طور دولت را مجبور می سازيم که مواد خام 
رايگان تھيه نمايد، آنچه را توليد کرده ايم در طبق اخالص به توده ھای طبقه 
مان عرضه می کنيم و آن ھا در قبال آن نان فرزندانشان را با فرزندان ما 

آغاز می کنيم، به  ما از جنبش ضد سرمايه داری طبقه مان. تقسيم خواھند کرد
. می نمائيم، رجوع به گای رايدرھا را محکوم می سازيم اين جنبش رجوع

شرائط و زمينه ھای اجتماعی الزم برای رشد و توسعه و تحکيم و قدرت يابی 
رفرميست ھا نه اين موضوعات و نه الفبای مبارزه . اين جنبش وجود دارد

   .طبقاتی را اصالً نمی فھمند

و با توجه به اوضاع تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل در شرائط مشخص 
و احوال معين لحظه ای از مبارزه طبقاتی است و پيروزی آن ھر چند اندک 

جنبش طبقه کارگر در ھر کجا که اين پيروزی . پيروزی جنبش کارگری است
را به دست آرد، دستاوردھايش را پاسداری خواھد کرد و برای توسعه آن 

رای تعرضات بعدی عليه اين پيروزی ھا را پلکانی ب. پيکار خواھد نمود
کارگرانی که متفق و متحد و از درون يک ھمبستگی . سرمايه خواھد ساخت

کارخانه را تصرف کنند ھمه  ۵٠٠عظيم طبقاتی و شورائی يک يا ده يا 
راھھای الزم برای ادامه مبارزه، برای برنامه ريزی کار و توليد اين واحدھا، 

مربوط به تداوم پيکار را نيز برای توزيع محصوالت و برای ساير مسائل 
اين کارگران البته خود را ھم فريب نخواھند داد و . برنامه ريزی خواھند نمود

و رھائی از استثمار سرمايه !! بر اين دستاوردھا نام الغاء قانون ارزش
آنان ميليون ھا بار بھتر و عميق تر ار رفرميست ھای !!!. نخواھند گذاشت

ارند که محو سرمايه داری نه در تصرف اين چپ ظرفيت اين شناخت را د
کارخانه و آن کارخانه بلکه متضمن محو تام و تمام رابطه خريد و فروش 

بحث بر سر گسترش جنبش جاری توده ھای کارگر . نيروی کار خواھد بود
بحث بر سر تسليم نشدن، جنگيدن و ھموارسازی راه برای . عليه سرمايه است

جنگ ھائی که نه در عالم الفاظ، نه در حصار  .ادامه جنگ ھای بعدی است
تنگ گروه بازی ھا بلکه به طور واقعی بر روی زمين مبارزه طبقاتی و بر 

مطابق معمول عده . سر حياتی ترين مسائل زندگی کارگران جريان می يابد
. ای با شنيدن اين حرف ھا داد خواھند زد که حاال دوران اعتالء انقالبی نيست

پاسخ ما اين است که کارگران ھميشه و . ال دوران اعتالء استاين کارھا م
اين مبارزات . در ھمه جای دنيا در حال مبارزه عليه سرمايه داری ھستند

مستقل از جدول بافی ھای اعتال و رکود توسط اين يا آن رفرميست 
بحث بر سر دادن پاسخ راديکال ضد . سنديکاليست در عالم واقع وجود دارند

اری به ملزومات گسترش و ارتقاء اين مبارزات است و مسأله سرمايه د
جنبش کارگری برای مبارزه . تصرف کارخانه راھکاری در اين راستا است

کارگران در . عليه سرمايه ھيچگاه منتظر طلوع ستاره اعتالء ننشسته است
ھر شرائطی به ھر ميزان که بتوانند با سرمايه، با استثماری که می شوند، با 

حقوقی و ستم و جناياتی که تحمل می کنند و با ھمه سيه روزی ھای ناشی  بی
رجوع به طلوع و افول ستاره . از موجوديت نظام بردگی مزدی می جنگند

آنان در کمين . اعتالء خاص رفرميست ھای چپ و احزاب اين طيف است
نند، نشسته اند تا شرائطی پديد آيد، خود را به کاروان مبارزات کارگران برسا

جنبش آن ھا را مصادره کنند و سپس از بخش ھای اندرونی طبقه خود يعنی 
طبقه سرمايه دار تقاضای باج خواھی برای يافتن جای پائی در قدرت سياسی 

حرف جنبش ضد سرمايه داری حرفی از بيخ و بن متفاوت با اين . بنمايند
  . کاسبکاری ھا است

تاکتيک  ر تأکيد کنيم که تصور اينکهدر آخر کالم شايد الزم باشد يک بار ديگ
يک توھم !!! تصرف اين يا آن کارخانه گويا قانون ارزش را ساقط می سازد

ً گرايشات زيادی زير . بافی کور مبتنی بر تعقل منحط رفرميستی است تاريخا
سرمايه داری دولتی را ناقض قانون ارزش و استثمار سرمايه  نام چپ حتی

بحث ما در اينجا مطلقا توضيح ابتذال اين تئوری  !!!داری قلمداد کرده اند
تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل يک راھکار معين ضد . بافی ھا نيست

ھر گام پيروزی . سرمايه داری در روند پيکار طبقه کارگر عليه سرمايه است
کارگران در اين گذر گامی برای تحکيم سنگر مبارزه و توفنده کردن مبارزه 

ھر گام اين پيروزی در عين حال گامی در . سرمايه داری استطبقاتی عليه 
جلوگيری از تشديد فشار استثمار سرمايه، عقب راندن سرمايه داران و دولت 

  .آن ھا از شرائط کار و معيشت و حقوق انسانی توده ھای کارگر است

 ميشو متحد کارگر طبقهی ا هيپا مطالبات منشور حول 

 حال دری ھا ارخانهک ،یکاريب ازی ريجلوگی برا
  ميآور در خود تصرف به را ليتعط

  یکارگر تشکل جاديای برای ھماھنگ تهيکم
  ١٣٨٧ی د 24

 

 اجتماع اعتراضی کارگران بازنشسته در مقابل مجلس سرمايه
جمعيت زيادی از کارگران بازنشسته استان 
. تھران در مقابل مجلس سرمايه اجتماع کردند

ز خشم و نارضائی ھدف آنان از اين تجمع ابرا
نسبت به سطح نازل دستمزدھای خود و وخامت 
روزافزون وضعيت معيشتی خانواده ھای 

کارگران پالکاردھائی را با خود . خويش بود
محتوای يکی از پالکاردھا اين . حمل می کردند

ما خواستار افزايش حقوق ھمه کارگران « : بود

آنان در پالکارد ديگری از » بازنشسته ھستيم
لت سرمايه سؤال کرده بودند که آيا کارگران دو

از دنيای ثروتی که در حوزه نفت توليد می کنند 
ھيچ سھمی نبايد داشته باشند؟ يکی از کارگران 
شرکت کننده در اين اجتماع اعتراضی در کنار 
تأکيد بر ضرورت افزايش دستمزدھا فرياد می 

برای يک عمل جراحی به  :زد و می گفت که
اما بخش تھران مراجعه کردم    فياضبيمارستان 

 راھنمائی خصوصیبه بيمارستان  رام آن ھا
تمامی سال ھای طوالنی کار من در . دنکن   می

پرداخت کرده ام و اينک دولت سرمايه حق بيمه 
  .داران با من و ھمه ما کارگران چنين می کند

  ١٣٨٧دی   ٢٤

 

 شرآت ميرال تمامی کارگران خود را اخراج آرد
 ۴در  یساز شهيشرکت ش کيکه  راليکت مشر

که جمعيت زيادی کارگر را  آباد است افتيراه 
سرمايه داران اين شرکت کليه  .استثمار می کند

کارگران را يکجا اخراج کرده اند و کارخانه را 

 یمياز قد ميرال. به طور کامل تعطيل نموده اند
. است رانيا ی توليد شيشه درکارخانه ھا نيتر

ن سرمايه می گويند که از حجم کنونی صاحبا 
سودھای خويش خشنود نيستند و برای دستيابی 

به سودھای کالن تر بايد سرمايه ھايشان را به 
   .حوزه ھای ديگر منتقل سازند

  ١٣٨٧دی  ٢٤ 
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 چند خبر از ايران خودرو
شرکت پيمانکاری پاسارگاد که در زمره . ١

مؤسسات عھده دار سالخی و تشديد ھرچه 
وحشيانه تر استثمار کارگران ايران خودرو 
است از پرداخت دستمزدھا و ساير مطالبات 

بھانه سرمايه داران . کارگران سر باز می زند
صاحب شرکت بر اساس گفته آن ھا اين است 
که با سرمايه داران گرداننده ايران خودرو 

سرمايه داران کشمکش ميان !! اختالف دارند
اضافه ارزش ھا را  خويش بر سر نحوه توزيع

ھمسان ھمدلی خود برای استثمار ھر موحش تر 
 کارگران يکجا و با تمامی ويرانگری مضاعف
و  بر سر زندگی کارگران خراب می سازند

 . برای شدت استثمار آنان به کار می گيرند

شرکت آکيد يکی از ديگر از مقاطعه . ٢
کارگران ايران خودرو نيز با ھدف عقب نماندن 

 ر ھمتايان سرمايه دار خويش در سالخیاز ساي
دستمزد ھمه کارگران  ھر چه بيشتر کارگران،

را با تاخير طوالنی مدت چند ماھه پرداخت می 
وضعيت اعتراض کرده  کارگران عليه اين. کند
آنان تھديد نموده اند که در صورت تعويق . اند

حقوق ھا دست به مبارزات بسيار مؤثرتر 
 .خواھند زد

ه گذشته يکی از سرويس ھای اياب و در ھفت. ٣
کرج  ميخودرو در جاده قد رانيا ذھاب کارگران

 بيھا نفر از کارگران آس دچار حادثه شد و ده

در مورد شدت جراحات و ميزان وخامت . دنديد
وضع جسمی کارگران آسيب ديده ھيچ گزارشی 

کارگران اين تراست عظيم . منتشر نشده است
ک ميليون خودرو صنعتی ھر سال نزديک به ي

 سال ۴٠توليد می کنند و در طول کمتر از 
ميليون تومانی سرمايه داران را به  ١٠سرمايه 

اين . صدھا ميليارد تومان افزايش داده اند
کارگران اما حتی در اياب و ذھاب روزانه 
خويش به شرکت مجبورند از سرويس ھائی 
استفاده کنند که فاقد ھر نوع ايمنی و امکانات 

  . سالمتی آنان است حفظ

  ١٣٨٧دی  ٢٤

 

 عتصابات گسترده کارگران شرکت نفت درهندا
کارگر صنعت نفت در ھند  ۴۵٠٠٠بيش از 

اعتصاب عليه سطح بسيار . دست از کار کشيدند
نازل بھای نيروی کار، تنزل ھولناک تر 
وضعيت معيشتی و فقر و فالکت وسيع دامنگير 

ر اساس ب. توده ھای کارگر صورت گرفته است
ھمه گزارشات و آمارھای دريافتی در طول چند 
سال اخير ھر چه بر دامنه انباشت سرمايه 
افزوده شده است و ھر چه رشد اقتصادی کشور 
سرمايه داری ھند بيشتر به پيش تاخته است، 
شرائط کار و وضع امرار معاش توده ھای 
کارگر بسيار اسفبارتر، رعب انگيزتر و 

. اين قانون سرمايه است. مرگبارتر شده است
ھر چه سرمايه فربه تر می گردد کارگران به 

  . صورت ھولناکی الغرتر می شوند

برده مزدی در  ۴۵٠٠٠با شروع اعتصاب 
صنعت نفت ھند بخش بسيار عظيمی از پمپ 
ھای بنزين و مراکز تأمين سوخت خودروھا به 

سرويس حمل و نقل . طور کامل تعطيل گرديدند
ماھای بسيار زيادی مجبور به فلج شد و ھواپي

اعتصاب کارگران . توقف پروازھای خود شدند
جمعيت کثير . نفت بالفاصله شاخ و برگ کشيد

کارگران راننده کاميون در مناطق مختلف از 
جمله در شھر دھلی نو ھمصدا با ھمزنجيران 
خويش و باز ھم در اعتراض به سطح نازل 

ز دستمزدھا و وخامت وضعيت معيشتی دست ا
ھمه کارگران خواستار افزايش . کار کشيدند

فوری و بدون ھيچ قيد و شرط دستمزدھا می 
کارگران در ھمه جا عاصی و خشم آگين . باشند

فرياد می زنند که قادر به تحمل وضعيت موجود 
  . نمی باشند

دولت سرمايه داری و رسانه ھای مزدور 
سرمايه در ھند بر پايه سرشت کار و موجوديت 

مه جا دست به کار اتخاذ ترفند و خويش ھ
دسيسه برای به شکست کشاندن مبارزات 

بوق ھای وقيح تبليغاتی . کارگران شده اند
سرمايه از زمين و زمان جنجال می کنند که 
گويا افزايش دستمزدھا باعث رشد گرانی ھا 

توطئه تبليغاتی بسيار گمراه کننده و . خواھد شد
نوان يکی از شومی که سرمايه در ھمه جا به ع

سالح ھای کشتار خويش عليه ھر جنب و جوش 
آن . اعتراضی توده ھای کارگر به کار می گيرد

ھا تالش می کنند تا اوالً در اراده مصمم و 
استوار کارگران در حال اعتصاب خلل پديد 
ً ساير کارگران را از ھمدلی و  آرند و ثانيا
ھمراھی مؤثر با مبارزات ھمزنجيران و 

ريشه ھمه . ن خويش باز دارندھمسرنوشتا
گرانی ھا و افزايش بھای ارزاق در عمق وجود 
سرمايه و در ذات شيوه توليد سرمايه داری 

ھر نوع سخن از ارتباط ميان . قرار دارد
ً توطئه  ً و صرفا افزايش دستمزد و گرانی صرفا

توطئه . ای است که سرمايه داران ساز می کنند
مايه برای به ای که بخشی از ساز و کار و سر

کجراه بردن اعتراضات کارگران و شکست 
  . مبارزات آنھا است

طبق اخبار رسيده گفتگو مابين کارگران و دولت 
سرمايه داری کارگرکش ھند ، برای باال بردن 
دستمزدھا، تا لحظه حاضر به ھيچ نتيجه ای 

مورلی  وزير نفت ھند بنام. منتھی نشده است
 عه گذشته بهدر روز جم Murli Deoraدورا 

نخست وزير سرمايه ماموھان سينگ 
Mammohan Singh  ھشدار داده است که

اعتصاب نظام سرمايه داری ھند را در معرض 
او تأکيد کرده است که بايد . خطر قرار داده است

با ھمه قوا برای پايان دادن به اعتصاب دست به 
کارگران اعتصاب کننده بر عزم . کار شد

آنان . عتصاب تأکيد می کنندخويش برای تداوم ا
اعالم داشته اند که اعتصاب را تا حصول ھمه 

 . مطالبات ادامه خواھند داد

  ٢٠٠٩ژانويه 

  

 نفر از کارکنان بويينگ در آمريکا ۴۵٠٠اخراج 
شرکت ھواپيمايی آمريکايی بويينگ اخطار 

نفر از کارگران خود را  ۴.۵٠٠کرده است که 
راجی ھيچ نوع کارگران اخ. اخراج خواھد کرد

غرامتی در قبال ساليان دراز کار و استثمار 
اتحاديه . خويش توسط بوئينگ دريافت نمی کنند

کارگری در قبال جنايت صاحبان سرمايه به 

طور کامل سکوت اختيار کرده است و ھمه چيز 
با صدای بلند بانگ می زند که به روال معمول 
ه ھمه اين اخراج ھا با توافق، ھمدلی و برنام

ريزی مشترک ديوانساالری اتحاديه ای صورت 
کارگر  ۴۵٠٠در مورد اينکه . می گيرد

اخراجی چه واکنشی نشان خواھند داد و در 

مقابل اين تعرض مرگبار سرمايه چه خواھند 
. کرد ھنوز اطالع درستی در دست نيست

سرمايه داران گفته اند که تا پايان ماه فوريه 
کار خود را  مشخص خواھد شد که چه افرادی

بخش بزرگی از اخراج ھا به . از دست می دھند
حوزه کار بوئينگ در سياتل مربوط می شود و 
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کارگران اين حوزه بيشتر از ساير عرصه ھای 
ديگر تھديد به از دست دادن کار خويش می 

   .شوند

 صاحبان سرمايه بويينگ دليل اين اخراج ھا را
ت تشديد بحران ھای اقتصادی موجود و ضرور
. تغييراتی در ساختار شرکت عنوان کرده اند

. مراد آنان از تغيير ساختار بسيار روشن است
قربانی ھر چه بيشتر بردگان مزدی در آستان 
سوداندوزی ھر چه سبعانه تر سرمايه، منظور 
از تغيير ساختار، سرشکن ساختن حجم ھر چه 
انبوه تر کار و توليد بر گرده شمار ھر چه کمتر 

کاھش بھای نيروی کار، افزايش  کارگران،

شدت و سرعت و سختی ھر چه وحشتناک تر 
کار، تشديد مرگبارتر استثمار توده ھای کارگر 

  . با ھدف افزايش بيشتر سود سرمايه است

  ٢٠٠٩ژانويه 

  

 فتادر مايکروسبيکارسازی های وسيع 
سال  فت در ماھھای آخراشرکت مايکروس

بحران  ، ھمزمان با طغيان جديد موج٢٠٠٨
سرمايه داری، زمزمه اخراج وسيع کارگران را 

کارگران با شنيدن خبرھا . ھمه جا ساز کرد
آنان ھر . مطابق معمول اسير وحشت گشتند

روز فشار تيغ تيز اخراج را بر گردن خود حس 
اما اينک کابوس ھا به واقعيت تبديل . کردند

کابوس سازان و جالدان و . گشته است

 ١۵.٠٠٠الم داشته اند که بشرکشان سرمايه اع
اين . بيکار خواھند ساخت نفر کارگر را يکجا

در صد کل کارگران  ١٧تقريبا  رقم
 اين شرکت در مجموع. فت استامايکروس
نفر را در استخدام خود دارد که بخش  ٩٠.٠٠٠

اعظم آنان کارگران زير فشار استثمار و توحش 
. می باشند TMT اين عظيم ترين غول صنعتی

ژانويه انجام خواھد  ٢٢ھا در تاريخ  اخراج

گرديد و بر اساس اطالع شمار زيادی از 
کارگران در اروپا و افريقا و کشورھای 

  . خاورميانه را شامل خواھد شد

  ٢٠٠٩ژانويه 

  

  

 کارگر را در ايرلند اخراج می کند ١٩٠٠ »دل« شرکت
آمريکايی توليد کننده کامپيوتر  تراست عظيم

 مجموع از م کرده است کهاعال، Dellھای دل 
 نفر را اخراج ١٩٠٠نفر کارکنان خود،  ٣٠٠٠

سرمايه داران صاحب شرکت می  .خواھد کرد
گويند که زير فشار بحران بايد دست به کار 
صرفه جوئی گردند و معنای صرفه جوئی در 
واژه نامه سرمايه سوای اخراج وسيع کارگران 
و سرشکن ساختن حجم کار آنان بر گرده 

سرمايه . زنجيرانشان ھيچ چيز ديگر نيستھم
داران ھمچنين توضيح داده اند که بخش قابل 
توجھی از توليد را از ايرلند به لھستان منتقل 
خواھند ساخت زيرا بھای نيروی کار کارگر 

لھستانی حتی از دستمزد کارگر ايرلندی ھم 
  . ارزان تر و نازل تر است

قه ی و در منط ٢٠٠٩اخراج ھا در طول سال 
در . صورت خواھد گرفت Limerickليمريک 

کامپيوترھا را برای بازار اروپا،  Dellآنجا 
صاحبان . خاورميانه و آفريقا توليد می کند

از ماه گذشته برای  Dellسرمايه در شرکت دل 
ميليارد دالری دست به تغييراتی  ٣صرفه جويی 

برای قربانی و  اند در ساختار شرکت زده
در مسلخ افزايش سود رگر کا ١٩٠٠ ساختن

سرمايه ھر چه از دستشان ساخته است انجام 
، توليد کننده کامپيوترھای  Dellدل . داده اند

شخصی، سرورھا، ورک استيشن ھا، و سخت 
افزار و نرم افزارھا، دستگاه ھای تلويزيون و 

. می باشد) پرينتر( مانيتور و دستگاھای چاپ 
از شرکت ھای اخير ايکی  اين شرکت در سال

 و ھای در حال رشد و بسيار سود آور بوده است
 61,133 پيش ريز سرمايه ای به ميزانبا 

به سود  ٢٠٠٨در سال ميليارد دالر امريکا 
ميليارد امريکا دست  ٢٩۴٧ ساالنه ای معادل

در سراسر دنيا  Dellشرکت دل . يافته است
  .را استثمار می کند کارگر ٩٥.٠٠٠

  ٢٠٠٩ژانويه 

 

 در بريتانيا اخراج می شوند کارگر ١٦٠٠بيش از  روزانه
 Personnel andطبق گزارشی که مرکز 

Development (CIPD) Chartered 
Institute of  منتشر کرده است، در سال

در  کارگر ١.٦٠٠ھر روز بيش از  ٢٠٠٩
به . خود را از دست خواھند داد کاربريتانيا 

ال عقيده ی انجمن مشاغل بريتانيايی در س
کارگر در انگليس  ٦٠٠.٠٠٠جاری بيش از 

خواھند شد و اين بيکار سازی ھا تا سال  بيکار
سنگين  .ھمچنان ادامه خواھد يافتنيز  ٢٠١٠

ترين اخراج ھا در ماھھای اول سال صورت 
به عقيده ی مرکز آمار بريتانيا، . خواھد گرفت

ميليون بريتانيايی  1,68در ماه اکتبر بيش از
 ١.٦٠٠که ھر روزه  نشين شده اند بيکار و خانه

افزوده خواھد  بيکار ديگر نيز به شمار آناننفر 

طبق گفته بی بی سی، درھمان ماه يعنی . شد
در صد  ٦اکتبر گذشته، کل بيکاری در بريتانيا، 

  .بر آورد شده است

  ٢٠٠٩ژانويه 

  

 کارگر بيکار می شوند ۵٠٠در سوئد هر روز 
در ماه دسامبر  در خبرھای قبلی ديدم که فقط

کارگر سوئدی کار  ١٨٠٠٠حدود  ٢٠٠٨
روند اخراج  .خويش را از دست داده اند

کارگران ھر روز بيش از روز قبل تشديد می 
از شروع سال جديد تا پايان ده روزه . گردد

نخست ماه ژانويه تعداد بيکارشدگان مرز 
اتوموبيل سازی ھا . را در نورديده است ۵۵٠٠

ساير حوزه ھا دست به کار کماکان بيشتر از 
ولوو اعالم داشته است . اخراج کارگران ھستند

نفر ديگر را نيز راھی ديار بيکاری  ١٣٠٠که 

ھمه سرمايه داران و تمامی . خواھد ساخت
دولتمردان سرمايه ھر روز به کارگران اخطار 
می کنند که بايد منتظر رسيدن امواج سھمگين 

آنان اين  ماحصل حرف ھمه. تر بيکاری باشند
است که توده ھای کارگر بايد خود را و نسل 
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  ٢٠٠٩ژانويه  .قربانی سازندھای آتی خود را برای ماندگاری سرمايه داری 
 

 تجمع اعتراضی کارگران فرش پارس 
کارگر را استثمار  ٣٠٧کارخانه فرش پارس 

ماه تمام است که بدون  ٤اين کارگران . می کند
ی کنند و استثمار دريافت ھيچ دستمزدی کار م

 ٤آنان سوای معضل مھم تعويق . می گردند
ماھه دستمزدھا حتی بخشی از بھای نازل 
نيروی کار خود را که بر اساس عرف سرمايه 

نام گرفته است از » بن کارگری« داران ايران 
دريافت  تا امروز اصالً  ١٣٨٦شروع سال 
کارگران در اعتراض به اين . نکرده اند

و در شرائطی که فشار وضعيت دردناک 
بدھکاری و فقر و گرسنگی امکان ادامه زندگی 
را از آنان و خانواده ھايشان سلب کرده است در 
مقابل وزارت کار دولت سرمايه داری دست به 

آنان در جريان اين تجمع و . تشکيل اجتماع زدند
مقابل دفتر در اجتماع روز قبل خويش در 

مرکزی کارخانه خواستار پرداخت فوری ھمه 
  . مطالبات معوقه خود شدند

نھاد پليسی دولت ساخته درون کارخانه ھا 
موسوم به شورای اسالمی کار در اينجا نيز 
مانند ھمه مراکز کار و توليد ديگر با تمامی قوا 

برای به انحراف کشاندن مبارزات کارگران و 
اين مبارزات تالش می  برای به شکست کشاندن

شورای اسالمی می کوشد تا جنب و جوش . کند
و اعتراض کارگران را به وسيله ای برای 
تسويه حساب يک بخش از حاکميت سياسی 
سرمايه با بخش ديگر مبدل نمايد و از اين 
طريق کوبنده ترين ضربات را به نفع ماندگاری 
نظام بردگی مزدی بر جنبش توده ھای کارگر 

اينان به روال معمول در کليه . سازدوارد 
مراکز کار و توليد ھمه اشکال جنايت و تشديد 
استثمار و بربريت نظام سرمايه داری را به بی 
لياقتی مديران و بی کفايتی سرمايه داران در 
تشخيص راھھای سوداندوزی بيشتر سرمايه 

اين عوامفريبان تقال می کنند !!! رجوع می دھند
نگی و فقر و ھمه اشکال سيه تا بيکاری و گرس

روزی کارگر ايرانی را ناشی از سوء مديريت 
اين کارخانه دار و آن کارخانه دار يا سياست 
خاص اين و آن دولتمرد قلمداد نمايند و از اين 
طريق سمت و سوی خشم و قھر کارگران را به 
جای ھدف گيری مستقيم عليه موجوديت سرمايه 

نھاد . ف گردانندداری به سوی و آن سوی منحر
پليسی شورای اسالمی کار در کارخانه فرش 
پارس نيز اصرار دارد که مشکل تعويق حقوق 
کارگران فقط بی کفايتی مديران کارخانه 

کارگران فرش پارس و ھمه توده !!! است
ھمزنجير آنان بايد بسيار خوب بدانند که ھر 
سرمايه داری برای تشديد استثمار و سالخی ھر 

نه تر کارگران از بيشترين کفايت چه سبعا
مشکل تعويق حقوق کارگران . برخوردار است

و عدم پرداخت مطالبات دو ساله آن ھا، نه بی 
لياقتی و بی شعوری سرمايه داران بلکه نتيجه 
توسل اين جالدان و خونخواران به حداکثر 
شعور و لياقت طبقاتی خويش برای استثمار ھر 

آنچه بايد آماج . تچه درنده تر نيروی کار اس
قھر کارگران قرار گيرد نه بی عرضگی 
صاحبان سرمايه که موجوديت نظام کارگرکش 

   .سرمايه داری است

   ١٣٨٧دی  ٢٣

  

 توقف معالجات پزشکی منصور اسانلو
منصور اسانلو فعال سنديکاليست و عضو ھيأت 
رئيسه سنديکای شرکت واحد ھمچنان در زندان 

در تمامی دوره بازداشت اسانلو . به سر می برد
خود و در سال ھای قبل از آن تأکيد کرده است 
که وفادار به نظام سرمايه داری و قوانين دولت 

او خواستار به رسميت شناخته . سرمايه می باشد
شدن فعاليت ھای اصالح طلبانه سنديکاليستی از 

دولت . سوی دولت جمھوری اسالمی است

توده ھای سرمايه از وحشت طغيان مبارزات 
طبقه کارگر حتی به سنديکاليست ھای وفادار به 
قانون اساسی و نظم سرمايه نيز اجازه ھيچ گونه 

منصور اسانلو به ھمين دليل . فعاليتی نمی دھد
اسانلو از . مدت ھا است که در زندان است

بيماری ھای زيادی رنج می برد و به طور مدام 
دولت . نيازمند معالجات مؤثر پزشکی است

سرمايه داری به روال معمول از دسترسی وی 

و ھمه زندانيان ديگر به امکانات الزم درمانی 
بر طبق آخرين . جلوگيری به عمل می آورد

ماه تمام است که معالجات پزشکی  ٥گزارشات، 
  . اسانلو قطع گرديده است

   ١٣٨٧دی  ٢٣

  

متحد  اعمال قدرتپيروزی کارگران صنايع فلزی در سايه 
 کارگری

در باره مبارزات کارگران صنايع فلزی پيش تر 
اين مبارزات مدت ھا است  .چند بار نوشته ايم
تصميم سرمايه دار صاحب . که ادامه دارد

کارخانه به تعطيل يکی از دو بخش اين مؤسسه 
و بيکارسازی کل کارگران اين  »شماره دو« 

بخش ھمراه با معضل تعويق دستمزدھا محور 
ست که در طول اين مدت مھم جنگ و ستيزی ا
قتل يکی از کارگران ھمين . جريان داشته است

در شکل » جمال عباس زاده « بخش با نام 
سکته قلبی ھنگام اعالم خبر تعطيلی کارخانه 
توسط سرمايه دار نيز در امتداد ھمين حوادث و 

کارگران بسيار . جدال و مبارزات رخ داد
 مصمم و قاطع خواستار جلوگيری از تعطيل
کارخانه، تضمين اشتغال خويش و پرداخت 

آنان به دنبال اظھار . دستمزدھای معوقه بودند
ً کارخانه را  صريح و مؤکد سرمايه دار که حتما
تعطيل خواھد کرد، به صورت دستجمعی 
تصميم گرفتند که مبارزه را ادامه دھند و تا 

اتحاد، . حصول نتيجه قطعی از پای ننشينند
گران برای پيشبرد يکدلی و ھمصدائی کار

پيکارعليه جنايات صاحب سرمايه و برای 
مجبور ساختن او به انصراف از تعطيل 

. کارخانه بسيار ھيجان زا و شورانگيز بود
کارگران تصميم گرفتند قدرت سرمايه را با 

در اين . قدرت متحد طبقاتی خود پاسخ گويند
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گذر آنان عزم جزم کردند که مدير عامل شرکت 
. ا دستگير کرده و به گروگان گيرندشماره دو ر

. اجرای اين طرح برای مدتی به درازا کشيد
دليل طوالنی شدن کار نه رخوت و ترديد توده 
ھای کارگر بلکه برنامه ريزی حساب شده مدير 
عامل و برخورداری ھمه جانبه وی از مراقبت 
. قوای سرکوب دولت سرمايه داری بود

ی و پيگيری کارگران به طور مستمر با ھشيار
ھمه احتماالت رفت و آمد مديرعامل را زير 
نظر گرفتند تا در جائی او را پيدا کنند و در 

مديرعامل . چنگال خشم خويش گروگان گيرند
بارھا موفق به فرار شد و توانست خود را از 
معرکه قھر کارگران خارج سازد اما توده ھای 
ند کارگر با اراده ای استوار به جستجو ادامه داد

روز . تا اينکه سرانجام او را به چنگ آوردند
کارگران از . دوم دی ماه اين پيروزی رخ داد

صبح محلی را که اعضای ھيأت  ٤ساعت 
مديره ھر دو شرکت در آن اجالس داشتند با 

آنان . برنامه ريزی و مراقبت زير نظر گرفتند
مدير عامل را دستگير کردند و از طريق 

داشتند به کارخانه منتقل  که با خويش اتوموبيلی
مديرعامل به اسارت توده ھای کارگر . نمودند

در آمد و قوای سرکوب سرمايه برای نجات وی 
آنان خواستند . از ھمه سو به دست و پا افتادند

که زير نام بازجوئی و تشکيل پرونده و طی 
مراسم قانونی و قضائی او را از چنگ کارگران 

اصی و خشماگين خارج سازند اما توده ھای ع
کارگر اعالم داشتند که ھمه چيز بايد در پيش 
. روی ما و با حضور مستقيم ما صورت گيرد

کارگران مديرعامل را در درون کارخانه نگه 
داشتند و خود نيز ھمگی شب را در ھمان جا 

کارگران فرياد می زدند که امشب . بيتوته کردند
شب خوبی داريم زيرا که اوالً سرمايه دار 
ً پس از  شرکت را به گروگان گرفته ايم و ثانيا
ماھھا به اين دليل که در خانه نيستيم با قيافه 

حاکمان . عبوس طلبکاران مواجه نمی گرديم
سرمايه از پليس و قاضی شرع و محاکم قضائی 
ھمه و ھمه به راه افتادند تا بر موج مبارزات 
توده کارگر غلبه کنند و کارفرما را به آسانی و 

ون تحمل ھيچ ھزينه از دست کارگران خارج بد
کارگران مصمم . سازند اما اين کار عملی نبود

بودند که مقاومت را به ھر شکل و با پرداخت 
آنان چنين کردند و . ھر بھائی ادامه دھند

مدير . سرانجام به پيروزی ھائی دست يافتند

 ً ھزار تومان از  ١٠٠عامل مجبور شد عجالتا
برای . را پرداخت کنددستمزد ھر کارگر 

پرداخت صد ھزار تومان ديگر نيز اندکی زمان 
تصميم سرمايه دار دائر بر تعطيل . خواست

فردای آن روز کارگران . کارخانه الغاء گرديد
به سر کار خويش باز گشتند و چند روز بعد 

آنچه . ھزار تومان ديگر نيز دريافت کردند ١٠٠
پيروزی  در اين جا روی داد به طور واقعی يک

اين . بود که نصيب توده ھای کارگر می شد
ً حاصل اتکاء کارگران  ً و صرفا پيروزی صرفا

مبارزات . به قدرت متحد طبقاتی خويش بود
کارگران صنايع فلزی باز ھم اين حکم بديھی تر 
از ھمه بديھيات را اثبات کرد که با سنديکاليسم 
و توسل به قانون و نظم سرمايه نمی توان ھيچ 

. البه ای را بر سرمايه داران تحميل کردمط
اتکاء به قدرت متحد طبقاتی و پيکار متشکل 

  . عليه سرمايه تنھا راه است

  اتحاديه آزاد کارگران : منبع

  ١٣٨٧دی  ٢٣

 

کارگر را اخراج  ٢٩٠٠) Telia Sonera(شرکت تليا سونرا 
 کند می

يک تراست ) Telia Sonera( تليا سونرا 
ين المللی است که بخش بيشتر عظيم مخابراتی ب

سرمايه ھای آن به دولت سوئد و سرمايه داران 
اين کمپانی عظيم بخش . اين کشور تعلق دارد

قابل توجھی از بازار جھانی اينترنت و تلفن 
ھمراه و ساير فراورده ھای مخابراتی را در 
کنترل خود دارد و شمار مشتريان اينترنتی و 

ميليون نفر  ۵به  تلفنی اش فقط در کشور سوئد
سھام اپراتور کامبوج و % ١٠٠. بالغ می گردد

سھام اپراتور کشور نپال متعلق به اين % ٨٠
تراست است و در ممالک تاجيکستان و 

ازبکستان و بسياری جاھای ديگر نقش مسلط 
حوزه ھای مخابراتی را به خود اختصاص داده 

اعالم کرده ) Telia Sonera( تليا سونرا  .است
که زير فشار موج بحران بايد دست به کار است 

خانم . صرفه جوئی ھای بسيار عظيم بزند
مدير )  Cecilia Edström (سيسيليا ادستروم 

 ۵عامل شرکت رقم اين صرفه جوئی را حدود 
وی . ميليارد کرون سوئد اعالم کرده است

بالفاصله اضافه می کند که اين صرفه جوئی از 
تا . خواھد شدطريق اخراج کارگران محقق 

نفر در معرض اخراج  ١٢٠٠لحظه حاضر 

عاجل قرار گرفته اند اما او تأکيد می کند که 
شمار کارگران در معرض اخراج حداقل تا مرز 

 Cecilia. (نفر افزايش خواھد يافت ٢٩٠٠
Edström (  در مورد ليست کارگران اخراجی

وی . و محل کار کنونی آنان توضيح نداد
کار با ھمدلی، ھمراھی و  تصريح کرد که اين

  . دخالت فعال اتحاديه کارگری انجام خواھد شد

   ٢٠٠٩ژانويه 

 

 کارگر کارخانه آلوم تک ۴٠٠بيکاری 
کارخانه آلوم تک توليد کننده کابل ھای فشار 
قوی و ضعيف است و تنھا واحد بزرگ صنعتی 
است که بدون وجود ھيچ رقيب تعيين کننده ای 

ر کل بازار داخلی محصوالت مورد فروش د
اين کارخانه از چندی . ايران را توليد می نمايد

قانون دولت  ۴۴پيش در چھارچوب اصل 
سرمايه داری مثل ھزاران واحد صنعتی ديگر 
. به سرمايه داران خصوصی اھداء گرديد

مالکان جديد شرکت به رسم معمول پس از 
دريافت اين عطيه مھم دولتی در باره چگونگی 

آن در طرح ھای بسيار پرسودتر و  استفاده از
عظيم تر سرمايه گذاری شروع به برنامه ريزی 

حاصل طرح ھا و برنامه ھای اجرائی . نمودند
آنان اينک آن شده است که کل کارخانه در 

کارگر  ۴٠٠. معرض تعطيل حتمی است
محکوم به اخراج و بيکاری و تحمل گرسنگی و 

گران کار. ھمه مصائب ناشی از بيکاری ھستند
با وقوع اين حوادث و افتادن به دام اين وضعيت 
سياه ھمه ھست و نيست زندگی را بر سر 

آنان به طور مرتب . خويش خراب می بينند
شروع به اعتراض کرده اند و ھمچنان به 

  .مبارزه و اعتراض خود ادامه می دھند

   ١٣٨٧دی  ٢١
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  ١٣٨٧ دی  ٢٧ جمعه      ٣٨ سال اول ـ شمارٔه 

 کارگران شرکت مگاموتور و اعتراض به کمی حقوق ها
مثل ھمه کارگران » مگاموتور« گران کار

ايران، دستمزد نازل خود را در شکل تکه ھای 
جدا جدا دريافت می کنند و سرمايه دار صاحب 
کارخانه برای ھر کدام از اين تکه ھا نام خاصی 

قاشق « ضرب المثل معروف . تعيين کرده است
در مورد بھای » و چنگال ھفت دست پلو ھيچی

يران و از جمله کارگران نيروی کار کارگران ا
ليست . مگاموتور، به طور کامل مصداق دارد

بلندباالئی از اسامی مانند پاداش، حق توليد، 
اضافه کاری، عيدی، بن کارگری، بن ماه 
رمضان، مزايا، حق مسکن، حق اياب و ذھاب، 

بر سر  حق اوال، حق تأھل، حق شيفت و غيره
آن ھا  زبان ھا نقل می شود و ما به ازاء واقعی

ھزار تا  ۶٠در بھترين حالت چيزی مابين 
ھزار تومان است که قرار است به  ٢۵٠حداکثر 

مبلغی که معموالً در . کارگران پرداخت شود
. ماه ھم پرداخت نمی گردد ۶ماه  ۶بيشتر موارد 

 سرمايه داران با ريز ريز کردن دستمزد

کارگران اين اختيار نافذ را به خود اختصاص 
ھر کدام از اين بخش ھا و گاه غالب  می دھند که

آن ھا را به طور کامل حذف کنند و عمالً اين 
کارگران شرکت . کار را انجام ھم می دھند

مگاموتور اخيراً نسبت به کسری آکورد خويش 
. توسط سرمايه دار دست به اعتراض زده اند

آنان فرياد می زنند که دستمزدشان کفاف حداقل 
د و به ھمين دليل معيشتی شان را نمی دھ

کارگران سوای . خواستار آکورد بيشتری ھستند
اين می گويند که اضافه کاری اجباری روز 
جمعه بر آنان تحميل شده است و قبول يا عدم 
قبول ھر نوع اضافه کاری بايد امر اختياری آن 

سرمايه دار صاحب مگاموتور شمار . ھا باشد
سرويس ھای اياب و ذھاب را نيز به صورت 

او با اين کار يک تير را . جدی تقليل داده است
در وھله . به سوی دو ھدف شليک کرده است

اول بخش قابل توجھی از ھزينه رفت و آمد 
کارگران را به سود خود افزوده است و در 

وھله دوم سرويس حمل و نقل کارگران و 
نيروی پليسی عامل سرکوب مبارزات آنان يعنی 

سرمايه . خته استکارکنان حراست را يکی سا
دار به اين ترتيب شرائطی فراھم آورده است که 
جماعت پليسی حراست به صورت بسيار ساده 
تری کل بگومگوھای کارگران پيرامون شرائط 
کار و زندگی و شدت استثمار و اعتراضات آن 
ھا عليه وضعيت حاضر را کنترل نموده و در 
کار سرکوب مبارزات کارگران از آن سود 

کارگران مگاموتور عليه ھمه اين  .جويند
آنان .جنايات و تعرضات اعتراض دارند

خواستار تحقق ھمه خواسته ھای خود از جمله 
افزايش آکوردھا، الغاء اضافه کاری اجباری و 
جداسازی سرويس اياب و ذھاب خويش از 

  .عوامل حراست می باشند

   ١٣٨٧دی  ٢١

 

 ؟انجاميدپرونده کشتار کارگران خاتون آباد به کجا 
نوشته کوتاه زير يکسال پيش در چھارمين سالگرد کشتار کارگران  :توضيح

خاتون آباد توسط محسن حکيمی فعال جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر و 
از مؤسسين کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری تھيه شد و در سايت 

که ھمراه با بيژن  حکيمی خود اکنون سه ھفته است. ھای اينترنتی درج گرديد
خودرو در سياھچال ھای دولت سرمايه  پارساميری کارگر مبارز کارخانه 
ما فکر کرديم که نثار درود خود به کارگران . داری ايران زندانی ھستند

جانباخته خاتون آباد و اعالم وفاداری به ادامه راه آنان را با درج نوشته 
  . حکيمی ھمراه سازيم

  ؟ان خاتون آباد به کجا انجاميدپرونده کشتار کارگر
با پايان يافتن کار ساختمان مجتمع مس خاتون  ١٣٨٢در اواخر دی ماه سال 

نفر از کارگران اين مجتمع اخراج  ٢٠٠شھر بابک کرمان ، حدود  آباد در
در اعتراض به اين اقدام کارفرما ، کارگران اخراجی ھمراه خانواده . شدند

پس از به نتيجه نرسيدن اعتصاب . ن زدند اعتصاب و تحص ھايشان دست به
اما  .شھر بابک کردند –جاده خاتون آباد  و تحصن ، کارگران اقدام به بستن

 نيروی انتظامی با اعزام چند فروند ھلی کوپتر از کرمان، کارگران را پراکنده
در نتيجه کارگران به . کرد و اين اقدام اعتراضی کارگران به نتيجه نرسيد 

اما اين بار تجمع کارگران . مقابل فرمانداری شھربابک تجمع کردند  ناچار در
که در طی آن چھار نفر از کارگران به نام ھای رياحی ،  به گلوله بسته شد

 . شدند جاويدی ، مھدوی و مومنی کشته

در پی شکايت يکی از تشکل ھای کارگری بين المللی به سازمان جھانی کار 
از  اطالعاتیاما تا کنون ھيچ . کشتار تشکيل شد در مورد اين  ، پرونده ای

ھمچنين با شکايت خانواه ھای . نشده است چگونگی پيشرفت آن منتشر
شھر بابک تشکيل شد که  ان کشته شده، پرونده ديگری در دادگستریرکارگ

آيا آمران و عامالن .خبری نشده استھيچ در مورد فرجام اين پرونده نيز 
 !؟ به سزای عمل خود رسيده اندکشتار کارگران بيگناه 

و در روز چھارم بھمن ماه به مناسبت چھلم  ١٣٨٢البته در ھمان سال 
باخته خاتون آباد شماری از فعاالن کارگری در تھران در  کارگران جان

ياد اين کارگران را " با کشتار کارگران مخالفت" کارزاری تحت عنوان 
کارگری با برگزاری مراسم ياد بود  از آن سال به بعد فعاالن. گرامی داشتند

قله ھای اطراف  کارگران به شيوه ھای مختلف از جمله با صعود به اين
 بجاست که فعاالن کارگری. تھران روز چھارم بھمن را گرامی می دارند 

امسال ضمن برگزاری مراسم ياد بود برای کارگران جان باخته خاتون آباد ، 
شکايت در مورد :" جامعه مطرح کنند که  را وسيعا در سطح اين پرسش مھم

 "انجاميد ؟ کشته شدن اين کارگران به کجا

 محسن حکيمی

  ١٣٨۶بھمن  ٣

 

 بی سرپناهی کارگران کوره پزخانه
آنان که مصالح ساختمانی و مايحتاج بنای مرتفع 
ترين آسمانخراش ھا و پرعظمت ترين ويالھا 
را با کار شاق روزمره خويش توليد می کنند 
خود ھيچ جائی برای بيتوته کردن و ھيچ مکانی 

اين قانون . برای خواب شب کودکانشان ندارند

درست به ھمان شکل که کارگران . سرمايه است
توليد کننده کل سرمايه ھای جھان و خالقان 
واقعی ھمه ھست و نيست دنيای حاضر صاحب 

کارگران کوره پزخانه ھای . ھيچ چيزی نيستند
ال تعطيل شدن اين مراکز کار شمس آباد به دنب

ھمگی محل اقامت خويش را نيز از دست داده 
آنان ماھھا است که در آوارگی کامل به سر . اند

. می برند و از ھيچ سرپناھی برخوردار نيستند
توده کثير بردگان مزدی نفرين شده آواره 
باالخره پس از مدت ھا تالش و تقال توانسته اند 
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  ١٣٨٧ دی  ٢٧ جمعه      ٣٨ سال اول ـ شمارٔه 

» خانه« جائی که نامش . در جائی اسکان يابند
است اما خانه ھائی که ھيچ اثری از آب، برق، 
گاز، حمام، بھداشت و مايحتاج سالمتی در آن 

ساکنان اين اماکن قرار است . ھا يافت نمی شود

شب ھا با شکم گرسنه ھمراه با لرزش مداوم 
ً با حالت  اندام زير فشار شدت سرما و عموما

دون پوشش نزار و بيمار بدون فرش زير و ب

اين رسم و قانون و مرام . روی بيتوته نمايند
  .سرمايه است که با خالقان خود چنين کند

   ١٣٨٧دی  ٢١

 

 ادامه اعتراضات در يونان
در ادامه جنبش اعتراضی در يونان روز جمعه 

در ھمه شھرھای بزرگ اين  ٢٠٠٩ژانويه  ٩
کشور تظاھراتی به يادبود معلم جانباخته نيکوس 

نيکوس تمبونراس . اس برگزار شدتمبونر
درجنبش اعتراضی عليه سياست ھای آموزشی 

در آتن وقتی . به قتل رسيد ١٩٩١درسال 
تظاھرکنندگان به جلوی ساختمان مجلس 
رسيدند، با پرتاپ نارنجک گيج کننده توسط 
نيروھای پليس مواجه شدند و از ھمين جا 

پليس سرمايه، وحشيانه . درگيری ھا آغاز شد
 ٧٠يک زن . ضين را مورد حمله قرار دادمعتر

ساله را بعد از کتک زدن به ميان خيابان پرت 

تظاھرکننده را به درون ساختمانی  ٨٠. کرد
. کشاند و ساختمان را مورد محاصره قرار داد

که در آن  وقتی وکالی انجمن حقوق دانان
حوالی بودند برای خالص کردن محاصره 

قرار گرفتند و  شدگان اقدام کردند مورد حمله
تظاھرکنندگانی که . نفرشان دستگير شدند ١٥

بيرون بودند برای نجات محاصره شدگان با 
ايجاد باريگاد آتش و جمع آوری سنگ از پشت 
به پليس حمله کردند که عده ای از آن ھا نيز 

خبرنگارانی که سعی داشتند . دستگير شدند
 وقايع را ثبت کنند مورد حمله پليس واقع شده و

با انتشار خبر در ساير . دستگير می شدند

شھرھا تظاھرات وسيعی عليه خشونت پليس 
انجام گرفت که باز ھم با خشونت پليس مواجه 
شد و زخمی شدگان به بيمارستان ھا منتقل 

تظاھرکنندگان در ايونينا در اعتراض . گرديدند
به زخمی شدن کارگری که ماه قبل توسط پليس 

بيمارستان است و در زخمی شده و ھنوز در 
شرايط بد سالمتی قرار دارد مرکز اتحاديه 

 . کارگری را اشغال کردند

 ٢٠٠٩ژانويه 

 
 

 ادامه زندان و محاکمه محسن حکيمی و بيژن اميری
در يکی از اطالعيه ھای پيشين خبر داديم که فعاالن جنبش ضد سرمايه داری 

لفنی با خانواده ھای طبقه کارگر محسن حکيمی و بيژن اميری ضمن تماس ت
خود اعالم داشته اند که برای ھر کدام يک قرار وثيقه صد ميليون تومانی 

دادياری حدود يک ھفته از آن تاريخ می گذرد اما  امروز. صادر گرديده است
 طور کاملابالغ قرار وثيقه را به  ھر نوع پرونده مسؤلويژه امنيت و قاضی 

برای صحبت در ی زندانيان خانواده ھااز پذيرفتن  او حتی! منکر می گردد
پس ديماه  ٢١امروز شنبه  .خودداری می کندنيز با سرسختی تمام باره وثيقه 

از پذيرفتن خانواده ھا خودداری کرد، محمد شريف  باز ھم از آنکه قاضی
مراجعه به دادگاه انقالب توانست با قاضی مالقات  ضمنوکيل محسن حکيمی 

که دستگير شدگان ھمچنان  است يف اعالم کردهقاضی به محمد شر .نمايد

ھنوز در مرحله آنان و پرونده  تحت بازجويی ھستند، اجازه مالقات ندارند
مطالبی را که دستگيرشدگان طی تماس تلفنی به  قاضی. قرار داردمقدماتی 

 می خواندلز جمله ابالغ قرار وثيقه را نادرست  خبر داده اندخانواده ھايشان 
محسن حکيمی و بيژن اميری . می نمايدتماسی اظھار بی اطالعی و از چنين 

 يشھيچ تماس ديگری با خانواده ھای خويک ھفته پيش،  پس از تماس تلفنی
ھستند و نسبت به  ھا کامال بی اطالع خانواده ھا از وضعيت آن .نداشته اند
 . و سرنوشت آن ھا در نگرانی کامل به سر می برند سالمتی

 ايجاد تشکل کارگری برای کميته هماهنگی

  ١٣٨٧ی د ٢١
 

تهديد کارگران اخراجی به ادامه مبارزه و از کار انداختن 
 قطار شهری اهواز

مبارزات کارگران قطار شھری اھواز تا لحظه 
سرمايه داران با . حاضر به جائی نرسيده است

سرسختی و سفاکی تمام در مقابل مطالبات 
ا امروز برای آنان ت. کارگران مقاومت می کنند

گرفتن دستمزدھای معوقه چند ماھه خويش در 
حال اعتصاب و پيکار بوده اند اما سرمايه 

دستمزد را با  داران، مبارزه آنان برای حصول
عرف .صدور حکم اخراج پاسخ گفته اند

صاحبان سرمايه و دولت آن ھا در ايران کشيدن 
بيگاری از گرده بردگان مزدی و استثمار 

در . ا بدون پرداخت دستمزد استھولناک آن ھ
اين جھنم خون و شرارت و جنايت سرمايه 
خواست دستمزد در قبال فروش نيروی کار يک 
. جرم است و حداقل کيفر آن اخراج می باشد

کارگران قطار شھری به دنبال تصميم 
کارفرمايان اعالم داشتند که با قاطعيت تمام به 

کردند که آنان تھديد . پيکار ادامه خواھند داد
سيستم حمل و نقل قطار شھری را از کار 

کارگران ھمچنين دست به کار . خواھند انداخت
سازمان دادن اعتراضات تازه و برنامه ريزی 
راھپيمائی در سطح شھر اھواز می باشند اسامی 
عده ای از کارگران اخراجی به شرح زير 

 یباو یعل - یحزباو یسيع - انتشار يافته است 
 یموس -  یمنصور سعد -  اناحس يیحي - 

 –احمد مزرعه  - حسين کعبی  - مجدم یبوستان
رضا  –عدنان جوان خو  –علی بوستانی مجدم 

عسکر سلجوقی  –علی حلبوسی  –خرباوی پور 
منصور عالی فر  –احمد شويه عرب  –حسينی 

ھادی يباری  –محمد يباری  –مھدی مزرعه  - 
محمد  –کاظم حزباوی پور  –علی حزباوی  –
 –عيسی عامری  –امين ممتاز  –نانی ک

فرود  –طعمه کريدری  –عبدالحسن چھارلنگی 
  . می باشد... احمد محط و  –کيان پور 

ما از ھمه کارگران خوزستان و ايران می 
خواھيم که از مبارزات ھمزنجيران خويش در 

ما خواستار . قطار شھری اھواز حمايت کنند
نوشتان توسعه روند حمايت از مبارزات ھم سر

به سازمانيابی شورائی و سراسری ضد سرمايه 
داری حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش 

  . می باشيم

   ١٣٨٧دی  ٢٠
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 اعتصاب در کارخانه سيمان هگمتانه همدان
کارگران سيمان ھگمتانه مدت ھا است که برای 
حصول دستمزدھای معوقه خويش مبارزه می 

ھر بار با سرمايه دار صاحب شرکت . کنند
اوجگيری مبارات کارگران سالح وعده و وعيد 
را به کار می گيرد و از اين طريق برای غلبه 

کارگران . بر موج اعتراض آنان تالش می کند

به کرات وعده دروغ وی را باور کرده اند اما 
دوران قبول اين عوامفريبی ھا اکنون به سر 

کارگران دست به اعتصاب زده و . رسيده است
آنان . کار و توليد را از کار انداخته اند چرخ

ماه  ۴خواستار پرداخت فوری و بی قيد و شرط 

دستمزدھای معوقه و بن ھای کارگری خويش 
  .می باشند

  ١٣٨٧دی  ٢٠

  

 

 مصادره هست و نيست دستفروشان توسط شهرداری
دستفروشان علی العموم توده انسان ھای دچار 

ار بردگی مزدی فقر و نفرين شده ای ھستند که ک
برای صاحبان فروشگاھھا و بنگاھھای تجاری 
را با تحمل دردناک ترين شرائط کاری و نازل 
ترين ممر ممکن معيشتی در حاشيه خيابان ھا 

سرمايه داران حاضر به خريد . انجام می دھند
مستقيم نيروی کار آنان نيستند و الجرم 
سرنوشت اين بخش از بردگان مزدی در جامعه 

و جوامع مشابه اين شده است که ھر روز  ايران
مقاديری از کاالھای فروشگاھھا را از سرمايه 
داران صاحب آن ھا خريداری کنند و سپس از 
بام تا شام با تحمل شاق ترين مصيبت ھا برای 

آنچه در اين ميان نصيب . فروش آن تالش نمايند
آنان می گردد، چند تومانی است که کفاف 

ارشان را حتی در قناعت پيشه بازتوليد نيروی ک
تاريخ زندگی . ترين حاالت ھم نمی دھد

دستفروشان از ديرباز تا امروز خواه در در 
رژيم سلطنتی و خواه جمھوری سرمايه بسيار 

اينان صرفنظر از ھمه . رقت بار بوده است
بدبختی ھا به طور بی امان در معرض تھاجم 
بی رحمانه اشرار دولتی و دستگاھھای نظم 

مأموران . پليسی دولت سرمايه داری می باشند
شھرداری و پليس ھر روز به جرم سد معبر يا 
ھر جرم دلبخواھی ديگر آنان را مورد آزار و 

بخشی از حاصل کار و . ايذاء قرار می دھند
مرارت آن ھا را به صورت باج از چنگالشان 

گاه تمام ھست و نيست صدھا . خارج می سازند
جا به يغما برده و به نفع تن از آنان را يک

. زعمای شھرداری ھا مصادره می نمايند
جمعيت عظيمی از دستفروشان کودکان 
خردسالی ھستند که با کار خويش ھزينه معاش 
والدين نگون بخت و گرسنه خويش را تأمين می 

در روزھای اخير خيل کثير دستفروشان . نمايند
از کودک و زن و پير و جوان در شھرھای 

و سنندج آماج بدترين تھاجمات شھرداری  ھمدان
ھا و دستگاھھای اعمال فشار و قھر سرمايه 

در شھر ھمدان ھر چه داشته اند . قرار گرفته اند
به تاراج رفته است و به ھر کجا که رجوع می 

  . کنند ھيچ کس پاسخگوی آنان نيست

    ١٣٨٧ دی ٢٠

  
 

 آخرين آمار بيکاری در آمريکا
ويه منابع رسمی دولت امروز جمعه نھم ژان

 را اعالم ٢٠٠٨آمريکا آمار بيکاری سال 
طبق آمار اعالم شده توسط اين نھادھا،  ٫کردند

بيش از دو ميليون و نيم  ٢٠٠٨در طول سال 
نفر از کارگران اين کشور از کار اخراج شده 

ھزار  ۵٠٠تنھا در ماه دسامبر بيش از . اند
لحق کارگر آمريکايی به خيل عظيم بيکاران م

ھمزمان با پخش اين آمار باراک اوباما . شده اند
رئيس جمھور جديد سرمايه در امريکا در يک 
مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد که سال جديد 
سال بسيار دشوارتری برای اقتصاد آمريکا و 

مراد بارک اوباما بسان ھمه . جھان خواھد بود
حاکمان دژخيم سرمايه اين است که کارگران 

ھمه دنيا بايد باز ھم آماده تحمل امريکا و 
فشارھائی بسيار سھمگين تر و مرگبارتر باشند، 
بايد در قبال ھر لحظه ماندگاری فاجعه بار و 

بشرستيزانه نظام بردگی مزدی، تاوان ھای 
. بسيار مخوف تر و کشنده تری پرداخت کنند

اوباما در بخشی از سخنانش ھشدار داد که اگر 
بحران اقتصادی اقدام ھرچه سريعتر برای حل 

نه تنھا آمريکا بلکه دنيا با يک فاجعه  ٫نشود
رئيس جمھور جديد امريکا . روبرو خواھد شد

ھر گام .بسيار خوب واقف است که چه می گويد
برای کاھش ھر ميزان بحران سرمايه داری 
ً گامی در راستای خانه خرابی  ً و صرفا صرفا
ه ھر چه موحش تر و رعب انگيزتر زندگی تود

برای ھر وجب آباد . ھای کارگر خواھد بود
ساختن خانه سرمايه بايد به طور قطع ھست و 
نيست ميليون ھا برده مزدی را بيش از پيش 

بارک اوباما اما برای اين کار . ويران ساخت
اين سالح ھا . ھمه سالح ھا را در اختيار دارد
ً در ارتش ھار امريکا و  اف « و » سيا« طبيعتا

ستگاه اختاپوسی نظم سرمايه و د» بی آی
اتحاديه ھای کارگری . خالصه نمی گردد

امريکا نيز ھمه جا با تدارک کامل در رکاب 
وی برای کاھش بحران سرمايه و خانه خرابی 

اوباما . چند صد ميليون کارگر خواھند جنگيد
فقط سوگلی حرم سرمايه داری جنگ افروز و 

کانديدای محبوب و . بشرکش امريکا نيست
سران . قبول اتحاديه ھای کارگری نيز ھستم

اتحاديه ھا بخش بسيار عظيمی از حاصل 
استثمار و کار کارگران را برای ھموارسازی 
راه رياست جمھوری او ھزينه کردند و در اين 
گذر دين خويش را به ھارترين بخش سرمايه 

  . داری جھانی بسيار خوب ادا نمودند

   ٢٠٠٩ژانويه 

 

ارکران،دستگيری فعاالن کارگری و راهکارهای اعمال فشار بر ک
 ما

 رشد. شودی م تر ميوخ لحظه ھر و روز ھر کارگرانی زندگ روز تيوضع
 زيناچ دستمزد. کندی می نيسنگ کارگران دوش بری گران و تورم آور سرسام

ی زندگ هياول حتاجيمای گران و تورم روزافزون موج برابر در کارگران

. شودی م آب سرعت به ديخورش سوزان اشعه ابلمق دری برف دانه ھمچون
 ھر. شوندی م ليتعطی گريد از پسی کي ديتول و کار مراکز و ھا کارخانه
 کاريب و گرسنه کارگر ھا ونيليم ليخ به و اخراج کارگر ھزار ھزار روز
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ی دولت نوع از چه وی خصوص نوع از چه داران هيسرما. شوندی م افزوده
 عدم بھانه به اي کنندی م منتقل پرسودتری ھا وزهح به را خودی ھا هيسرما
 وی ميقد کارگران خود مخارج بار از کردن کم و شانيھا شرکتی دھ سود

 قرارداد با ديجد کارگران تر ارزان و تر جوان کاری روين با رای استخدام
ی جا به ديبا وارد تازه کارگر ھر. کنندی م نيگزيجا روزه چند موقتی ھا
. ردينگ ھم رای ميقد کارگر کي حقوق سوم کي و کارکندی اجاخر کارگر چند

 ھر به کار افتنی يبرا و بوده کاريب ھا ماه کهی کارگر که ميشاھد متاسفانه
 هيسرما قانون نيا. دھدی م تنی طيشرا ھر به خود کار حفظی برا زدهی در

 اکھولن دره دادن نشان و کاريب کارگران کار رهيذخ ارتش بر هيتک با که است
 کارگران به رای مزدی بردگ طيشرا کارگران نيا بهی گرسنگ وی کاريب

 و انيکارفرما معمول وهيش وبه شدهی عاد کامال روزھا نيا. کند ليتحم
 عقب ماه ١٠ و ماه ٩ تا را کارگران حقوق که شده ليتبد داران هيسرما

 الخرهبا تا بکشدی گرسنگ و رديبگ قرض و کند کار ماه چند کارگر. ندازنديب
 ھزار ٢٢٠ غاز چندر ھمان که شدهی عاد نيا. رديبگ را ماھش کي حقوق
 ھا دستمزد سطح و بماند کاغذی رو دولت مصوبی کارگر حقوق هيپا تومان

ی م که ھم حاال نيھم از. کند دايپ کاھش ماه در تومان ھزار ١٠٠ ريز به
 و نباشد رکا دری مصوب حقوق هيپا چيھ ندهيآ سالی برا است قرار که ميشنو
 بخواھد دلشان قدر ھر که دھدی م اجازه داران هيسرما و انيکارفرما به دولت
 هيسرما توحش از دولت مطلق تيحما با که واقعا. بدھند حقوق کارگران به
 رفاه ريوز. است شده آسان اريبس اريبس کارگران هيعلی تيجنا ھر اعمالی دار

 کشور در که که گفت مانشاهکر دری سخنران کي در شيپی چند هيسرما دولت
 کهی حال در کنندی م خرج تومان ھزار ١٠٠ی ماھ ھا خانواده نيرتريفق ما

 ما جامعه در ھا خانواده نيرتريفق درامدی عن. کنندی م قرض را آن ازی بخش
 نيتر ثروتمند که استی حال در نيا و. رسدی نم ھم تومان ھزار ١٠٠ به

 و کنندی م خرج ماه در تومان ھزار ارھز چھارصد و ونيليم کي ھا خانواده
 دولت رفاه ريوز گفته بهی عني. کنندی م انداز پس تومان ونيليم دوازدهی ماھ

 و نيرتريفق نيبی طبقات فاصله استی عموم رفاه نيتام اش فهيوظ که هيسرما
 طبقه که است مسلم. است برابر ستيب و صد از شيب ھا خانواده نيثروتمندتر
 کهی حال در دارد، قراری طبقات فاصله قيعم دره نيا قعر در امروز کارگر
 هيسرما ميعظی ھا هيسرما به که ھاست ثروت ميعظ کوه نيا کننده ديتول خود
  . گرددی م ليتبد داران

 بد تيوضع باره در تيشکا از را فلک گوش ھا آن دانان اقتصاد و دولتمردان
 سوم کي ريز به نفت متيق تنزل ،یدار هيسرمای اقتصاد بحران ،یاقتصاد

ی اقتصاد غلطی ھا استيس از داران هيسرما گريدی ھا بخش .اند کرده پر
 اما. کنند کار چه بلدند بھتر خودشان ھستندی مدع و کنندی م تيشکا دولت
 فروختندی م گذشتهی ھا دهی ط در متيق نيباالتر در را نفتی وقت مگر
 از کمتری دولتی ارد هيسرما مگر بود؟ نيا از بھتر کارگران تيوضع
 داران هيسرما از کمتری داخل داران هيسرما ای يخصوصی دار هيسرما
 از هيسرما. ميا دهيد را آن نوع ھمه ما مکند؟ی م را کارگر جان رهيشی خارج

 ميعظ و تر قدرتمند خود ، ديافزای م خودی آسا کوه حجم بر کارگر استثمار
. گرددی م تر فيضع و رتريفق تنسب ھمان به کارگر و شودی م تر فربه و تر
 هيسرما نيا که است کردهی فرق چه عمل در و کندی می فرق چه کارگری برا
. یخارج اي باشندی داخل داران هيسرما و ،یخصوص اي باشدی دولتی دار

 بد و کشدی م کارگر گرده از تسمه حال ھر در هيسرما که است نيا موضوع
 تن آن به کارگر اگر کند،ی م ليتحم کارگر به رای مزدی بردگ طيشرا نيتر
  .دھد

 آن رييتغی برا و کند اعتراض خودی زندگ طيشرا به کارگر که استی عيطب
ی زندگ و مرگ سر بر مبارزه به مبارزه نيا امروز. بزند مبارزه به دست
 اعتراض خود اخراج به و کارخانهی ليتعط به کهی کارگر. است شده ليتبد
 روزھا نيا. شودی م رو روبهی تيامن وی انتظامی روھاين سرکوب با کند،ی م

 محاکمه ،یريدستگ موج. ميھستی کارگر فعاالن بر شتريب چه ھر فشار شاھد
 از دفاع در دولت. رديگی م شدت روز ھری کارگر فعاالن کردنی زندان و

 انيم کارزار در است، بسته رو از را ريشمش شهيھم مثل هيسرما تيامن
 سر پشت سرکوب قدرت وی سيپل برگ و سازی تمام با دار هيسرما و کارگر
 کارگران جان به تمامی رحمی ب با و است گرفته سنگر داران هيسرما

 محاکمه وی ريدستگ با کندی می سع هيسرما دولت. است افتاده معترض
ی ھا توده راندن عقب با و کند جدا کارگران توده از را آنانی کارگر فعاالن
  ست؟يچ کار چاره اما. کندی ريجلوگ آنان اعتراض موج انيطغ از کارگر

  !کارگران

 مراکز در ھم از جدا و پراکنده اعتراضات که داده نشان ما روزمره مبارزات
 به تا بخورد ونديپ ھم به ديبا مبارزات نيا. بردی نميی جا به راه ديتول و کار
 هيسرما به دبتوان که موثريی روين به ، شود ليتبدی دار هيسرما هيعليی روين

 در کارگران. دھد رييتغ کارگران ما نفع به را قوا توازن و کند تعرض
 از و دارند ھم مشابهی تيوضع ھمه ليتعط معرض در مراکز و ھا کارخانه
 و کنند برقرار ارتباط ھم با ديبا کارگران نيا. برندی م رنج ھم مانندی مشکالت

 ھنوز کهی مؤسسات و ھا ارخانهک کارگران. کنند ھماھنگ ھم با را مبارزاتشان
. ديخواب خواھد ھم آنھا خانه در که استی شتر نيا که بدانند ديبا ھستند پا سر
 ليتعط معرض در مراکز در خود رانيزنج ھم و ھای ا طبقه ھم از ديبا ھا آن
 به که ميداری تشکل به ازين جا ھمه ما کار نيای برا. کنندی پشتببان و تيحما
 آحاد. کند هيتک کارگران آحادی روين بر و شود جاديا انکارگر خودی روين

 و کايسند. کند عمليی شورا و دھد شرکت ھای ريگ ميتصم در را کارگران
 ئتيھ ساختار ،يیشورا ساختاری جا به کهی تشکل نوع ھر وی ساز کايسند
 مذاکره استيس کارگران، احاد به کردنی روی جا به باشد، داشتهی ا رهيمد
 و متحد قدرت به اتکاءی جا به و رديگ شيپ را کارگران ابيغ در و باال از

 نه ديجو توسل تيقانون و قانون به کارگری ھا تودهی دار هيسرما ضد متشکل
 ما مبارزهی رو شيپ مانع که کند،ی نم درمان کارگران ما ازی درد تنھا

 به. دباش داشتهيی شورا ساختار که ميخواھی می تشکل ما. بود خواھد کارگران
 که رای مزدور کار وی دار هيسرما نظام اساس و کند هيتک کارگرانی روين

. دھد قرار خود حمله آماج ماستی ھای بدبخت و ھا ذلت و ھا نکبت ھمه منشا
 به ازين ما. ميداری دار هيسرما ضد ويی شورا ،یسراسری تشکل به ازين ما

 را خود مطالبات م،يکن تعرض هيسرما به ميبتوان آنی روين به که ميداری تشکل
 رای مزدی بردگ نظام سرانجام و ميکن ليتحم ھا آن دولت و داران هيسرما بر
   .ميآور دری پا از

 کارخانه ليتعط ازی ريجلوگی برا که ميکنی م ديتاک باز و ميا گفته ھمواره ما
 نيا ديبای گرسنگ وی کاريب ازی ريجلوگی برا و ليتعط معرض دری ھا

ی روين بر هيتک با تنھا را کار نيا و ميدرآور خود تصرف به را ھا کارخانه
 زدن ونديپ با مبارزه، نيا در کارگران آحاد دادن شرکت اي و خوديی شورا
 انجام ميتوانی م ديتول و کار مراکز ريسا در کارگران گريد با خود مبارزه

ی دار هيسرما ضد ويی شورای سراسر تشکل جاديا با تنھا کار نيا. ميدھ
 از ميتوانی م که استيی روين نيچن با ديتردی ب. است ريپذ امکان ارگرانک

ی ريجلوگی کارگر فعاالنی ريدستگ نيھمچن وی کنونی  فشارھا روند ادامه
 نيسنگ کارگر طبقه نفع به را ترازو کفه خودی طبقات قدرت اعمال با و ميکن

 حنهص در خودی سراسری شورا در متشکل کارگران تودهی وقت. ميساز
 نفوذ با و موثر که ھم چند ھری کارگر فعال چندی ريدستگ باشند، مبارزه
 کارگران و کند جدا کارگران توده از را ھا آن توانست نخواھد ھرگز باشند،

 .راند عقب به را

 حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم

  تصرف خود در آوريم برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه ھای در حال تعطيل را به

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٧دی  ٢٠
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 نساجی پارس ايران و جنايت بی مرز صاحبان سرمايه
داستان درندگی و ددمنشی سرمايه داران ايرانی 
را با ھيچ زبانی نمی توان بيان کرد، با ھيچ 
قلمی نمی توان شرح داد و با ھيچ خالقيت 

ی از قدرت توصيف نمی ھنری و ھيچ درجه ا
طبيعی است که آن ھا ھمان . توان تصوير کرد

را می کنند که ذات سرمايه است اما تفاوتشان 
با سرمايه داران برخی کشورھا آن است که اوالً 
ھارترين ديکتاتوری ھای پليسی و نظامی طبقه 
خويش را در پشت سر تمامی جنايات خود دارند 

ً جنبش طبقه ای که باي د سد مقاوم راه و ثانيا
تجاوزات آن ھا باشد در ضعيف ترين و 
. سرکوب شده ترين وضعيت ھا قرار دارد

واقعيت اين است که آرايش به غايت ھولناک 
نابرای قدرت پيکار ميان کار و سرمايه در اينجا 
شرائطی را پديد آورده است که ميدان تاخت و 
تاز سبعانه و خونخوارانه صاحبان سرمايه عليه 

. ران را تا مرز بی نھايت بسط داده استکارگ
ھمه مراکز . در اين سطور ھيچ اغراقی نيست

کار و توليد در اين کشور گواه بارز درستی و 
کارخانه به . حقانيت بند بند اين عبارات است

کارخانه ای . کمی نگاه کنيم نساجی پارس ايران
جواد افراشته سرمايه دار . در کار نيست

مدت ھا پيش به محض  صاحب اين شرکت از

مشاھده حوزه ھای پرسودتر و به محض يافتن 
قلمروھائی برای حصول اضافه ارزش ھای کوه 
پيکرتر سرمايه ھای خويش را از نساجی پارس 
. ايران به قلمروھای مذکور منتقل ساخته است

کارگر نساجی پارس ايران را زير نام  ۵٨او 
ھا  بازنشستگی يکجا بيکار کرده است و ھمه آن

را يکراست به تيغ تيز گرسنگی و مرگ ناشی 
کارگر  ۵٨اين . از گرسنگی تسليم نموده است

ماھھا است که حتی يک لایر حق بازنشستگی 
جواد افراشته به دنبال . دريافت نکرده اند

کارگر را اجازه  ١٠ارتکاب اين جنايت فقط 
 ١٠ادامه کار داد، اما فقط به اين خاطر که 

 چند ماه، چند ماه، بدون ھيچ کارگر مذکور اوالً 
ً وجود آنان را محملی  حقوق کار کنند و ثانيا
برای ادعای ادامه توليد کارخانه و از اين طريق 
گرفتن وام ھای متعدد و پشت سر ھم چندين 

جواد . ميليارد تومانی از بانک ھای دولتی سازد
افراشته اينک به يمن استثمار ھولناک ساليان 

ی سرمايه صاحب کارخانه دراز بردگان مزد
ھای متعدد از جمله گلبافت، نساجی بابلسر، 
آلومينيوم اراک و چند کارخانه ديگر در 
شھرھای صنعتی رشت و اراک و جاھای ديگر 

او در طول اين مدت چند بار و ھر بار . است

چند ميليارد تومان از سرمايه ھای حاصل کار و 
 استثمار توده ھای کارگر را از بانک ھای

جواد . دولتی زير نام وام دريافت داشته است
افراشته ھزاران کارگر و زنان و کودکان 
خردسال آنان را در شعله ھای کارگرسوزی 
سرمايه خاکستر ساخته است تا به يمن اين کار 
. اکنون صاحب دھھا ميليارد تومان سرمايه باشد

 ۵٨. ايشان از دوستان صميمی کروبی است
ری بازنشستگی، اکنون کارگر محکوم به اجبا

در آتش فقر و بی حقوقی و گرسنگی می سوزند 
و افراشته مدعی است که منتظر وام چند 
ميلياردی جديدی است تا حقوق اينان را 

ماه  ٣کارگر شاغل باقی مانده نيز  ١٠!! بپردازد
از قرار . است که ھيچ دستمزدی نگرفته اند

معلوم ميلياردھا تومان سرمايه ھای ديگر 
صل کار و استثمار کارگران نيز بايد به کوه حا

عظيم سرمای ھای ايشان اضافه شود تا شايد 
روزی روزگاری چند تومانی به صورت 

  . دستمزد به اين کارگران پرداخت گردد

  ١٣٨٧دی  ٢٠

  

 کارگران کاشی گيالن هنوز سرگردانند
 ۶ کارخانه کاشی گيالنسرمايه داران صاحب 

 تعطيلکارخانه را )  ١٣٨١سال  ( سال پيش
کردند تا سرمايه ھای خويش را مطابق معمول 
به حوزه ھای با نرخ سودھای طالئی تر منتقل 

را  کارگر اين کارخانه ٨٠حدود  آنان .کنند
برای دريافت حقوق بيکاری به اداره کار 

ارجاع پرونده کارگران اخراجی  .دکردنمعرفی 
شته به اداره تأمين اجتماعی بر اساس قوانين نو

ً گامی  و نانوشته سرمايه داری ايران صرفا
برای بيکارسازی مادام العمر توده ھای کارگر 

سرمايه داران و دولت آن ھا اين مرحله . است
را تدارک ديده اند تا کار اخراج ميليون ھا 
کارگر به گونه ای ساده تر، بی دردسرتر و کم 

کارگران اخراجی بر . خطرتر صورت گيرد
طول دو سال مبلغ بسيار بسيار  ھمين مبنی در

ناچيزی زير نام بيمه بازنشستگی دريافت 
آنان در انقضای اين مدت از ھر نوع . کردند

سال  ۴ممر معيشتی محروم گرديدند و اکنون 
است که با کابوس فقر و فالکت و گرسنگی و 

اين کارگران  .مرگ دست و پنجه نرم می کنند
کردن  کارسال سابقه  ٢١تا  ١٧ ھر کدام حدود

سال  ۴آنان در طول . دارند و استثمار شدن
اخير به صورت مکرر دست به اعتراض زده 

 نھادھای مختلف دولت سرمايه از جمله. اند
تامين  ، سازمانصنايعاداره استانداری، 

و سايرين به گونه ای  ، اداره کاراجتماعی
سفاکانه و بشرستيزانه آنان را سر می دوانند و 

ھيچ  ھيچ يک از اين نھادھا. دھندمی پاس  به ھم
ات از مراجع کارگران. جوابی به آن ھا نداده اند

مکرر خويش به ديوانساالری سرمايه ھيچ نتيجه 
ای نگرفته اند و ھمچنان در دنيای گرسنگی و 

ما ھمواره . فقر و سيه روزی غوطه می خورند
و ھر روز با تمام قدرت فرياد کشيده ايم که با 

ای دولتی و دستگاه ھای اعمال رجوع به نھادھ

نظم سرمايه ھيچ گرھی از کوه عظيم مشکالت 
يک راه بيشتر در پيش . را نمی توان باز کرد

بايد دست . پای ما توده ھای کارگر وجود ندارد
در دست ھم به صورت شورائی عليه سرمايه و 
حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خود متشکل 

ست که با اتکاء به تنھا در اين صورت ا. گرديم
قدرت متحد و متشکل شورائی خود مطالبات 
خويش را بر سرمايه داران و دولت آن ھا 
تحميل خواھيم کرد و تنھا در اين صورت است 
که قادر خواھيم شد کارخانه ھای در حال تعطيل 
را از دستان ناپاک سرمايه داران جالد خارج 

ا را سازيم و خود برنامه ريزی کار و توليد آن ھ
  .به دست گيريم

   ١٣٨٧دی  ٢٠

  

 حقوق معوقه کارگران و وام های چندين ميلياردی کارفرمايان
حدود دو ماه پيش ايرج زھرابی يکی از سھام 

 از سالوی . داران عمده شرکت کنف کار مرد
او . کارخانه بوداين به بعد مدير عامل  ١٣۶۴

در دوره تصدی خويش کارگران زيادی را 

شدت استثمار کارگران را ھر چه اخراج کرد، 
بيشتر باال برد، بر فقر و بی حقوقی و فالکت 
کارگران ھر چه بيشتر افزود و سرانجام ھمراه 

سرمايه ھای فراوان چند صد ميليونی که از  با

حاصل کار و استثمار وحشيانه توده ھای کارگر 
. بر ھم انباشته بود آھنگ خروج از کشور کرد

. روج وی اطالع يافتندکارگران از جريان خ
آنان شجاعانه و مصمم برای دستگيری او 
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برنامه ريزی کردند و عمال دولت سرمايه را 
مجبور ساختند که ولو برای چند صباحی وی را 

« ھمه جانبه  حمايتزھرابی . زندانی سازد
را امام جماعت رشت و باند وی  »احسان بخش

در پشت سر خود داشت، به صورت يک باند 
در زمينه خريد و فروش ی سرمايه دار فاميل
تجارت می کردند و گونی در بازار رشت  عمده

از حداکثر نفوذ و قدرت انحصاری برخوردار 
 کارخانهدر شرائطی که  ١٣٨٣در سال . بودند

کنف کار ھيچ آسيبی نديده بود زير نام خسارات 
کارخانه را !! ناشی از برف سنگين اين سال

ريق يک وام چند صد تعطيل کرد تا از اين ط
در ھمين راستا بود . ميليون تومانی دريافت دارد

که جمعيت کثيری از کارگران را نيز بيکار 
او به ظاھر . کرد و راھی ديار گرسنگی ساخت

کارگران اخراجی را روانه سازمان تأمين 
با درايت و کارگران اجتماعی کرد اما 

از گرفتن بيمه  ١٣٨۵ھوشياری در ماه تير 
 .و به کارخانه بازگشتند ندری سرباز زدبيکا
ن بارھا در مقابل استانداری، تامين اجتماعی آنا

و  تجمع اعتراض و و ساير نھادھا دست به
 - جاده رشت از جمله . زدندراھبندان جاده 

، در جريان اين بستند ه کراتر را بسسنگ
مورد  درگيری ھا و جنگ و ستيزھا بارھا

و يکان ويژه  ضرب و شتم ماموران اطالعات
مبارزات اما تا حدودی موفق بود  .قرار گرفتند

 ٢٠٠که ھم اکنون بيش از  و نتيجه کار آن شد
برای  و تن از کارگران در کاخانه حضور دارند

زھرابی  .پيکار می کنندمطالبات معوقه  حصول
خانواده خود را  افراد زن و پسر و ساير

خريداری شرکت . سھامدار شرکت کرده است
 داستانی داردط وی از سازمان بازنشستگی توس

به آن پرداخته  خويش که ما در گزارشات قبلی
و در اين جا فقط به گفتن يک نکته اکتفاء می  ايم
در مبايعه نامه  اوچک ھايی که توسط  .کنيم

از محل حصول سرمايه ھائی پرداخت شده بود 
وام « وی با تأييد استانداری زير نام  که بود

به بيان . دريافت می کردبانک  از »بحران
لایر جھت خريد کارخانه  يک شفاف تر او حتی

دولت سرمايه داری حجم . نمی نمودپرداخت 
انبوھی سرمايه حاصل کار و استثمار توده ھای 
کارگر را به او ھديه می نمود تا ايشان از اين 

زھرابی . طريق صاحب کارخانه کنف کار گردد
وضعيت بحرانی  را به چنگ آورد و کارخانه

اقدام بعدی زھرابی آن شد . کارخانه ادامه يافت
که متقاضی دريافت سرمايه ھای عظيم ديگری 

. گردد» وام ادامه بحران« و اين بار زير نام 
تومان  يک ميلياد و نيم تصميم گرفت کهبانک 

ديگر از حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر 
بود که  و اين در وضعی پرداخت کند را به وی
 .ی داشتبدھکار تومان ميليون ٨۵٠او ھنوز 

کارگران روبه  سخت اين موضوع با اعتراض
در حال حاضر روزانه به طور نوبتی  .گرديد
. نفر کارگر در کارخانه حاضر می شوند ۴٠

ھمياری و ھمکاری کارگران با ھم بسيار خوب 
است و آنھا با تمام مشکالت حادی که به علت 

ھا حقوق معوقه گريبانشان را  عدم دريافت ماه
پايداری ادامه  مبارزه و گرفته است ھمچنان به

ميليون  ۵تا  ٣کارگران به طور متوسط . ميدھند
اين را نيز .دارند بطل دستمزد از شرکت تومان

در طول اين دو سال دو تن که  به خاطر بسپاريم
از کارگران از شدت فقر و نداری خود را حلق 

  . ندآويز کرد

  ١٣٨٧دی  ٢٠

 

 



ه ر ر  ه ک یک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما
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  ١٣٨٧ دی  ٢٧ جمعه      ٣٨ 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 . گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد 

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

  .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 . ھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران در
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 . ات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند بردمطالب
د بر پايه ای بودن مطالبات در اين تاکي. امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر است

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

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

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . اندکرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته 
ر کارگر د. 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

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

  . 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
  . در ماه برخوردار باشندھزار تومان  ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .رداد استخدام موقت الغاء بايد گرددھر نوع قرا - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :ت کهتحقق اين امر در گرو آن اس. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . ايد رايگان باشدبھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا ب - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨و جوانان زير کار کودکان  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

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

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

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  
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  ١٣٨٧ دی  ٢٧ جمعه      ٣٨ 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
ی سا ان  ت کار ید سا ان  ت کار ید سا ان  ت کار    ...دددد

  
هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی 
 :س زير بفرستيدخود را به آدر

  

 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


