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 :اين شماره در

  ٢ص راه چاره کارگران سبالن پارچه کدام است؟ ـ
  ۴ص بيژن اميری آزاد شد ـ
  ۴ص ھفت سال بيکاری و مبارزه برای بازگشت به کار ـ
  ۵ص ادامه بيکارسازی ھای وسيع در قزوين ـ
  ۵صاعتصاب کارگران نی بر ھفت تپه  ـ
  ۵ص نامه تکان دھنده يک معلم حق التدريسی ـ
  ۶ص ادامه سرگردانی کارگران پرريس ـ
  ۶ص در شرکت آريا سروش غرب با کارگران چه می کنند؟ ـ
 ۶ص کارگر را اخراج می کند ۶٠٠٠فيليپس  ـ
اتحاد سرمايه دارن و اتحاديه ھای کارگری نروژ برای کاھش  ـ

  ٧ص زدھادستم
  ٨ص کارگران نقاش ساختمان فاقد ھر نوع بيمه تأمين اجتماعی ـ
  ٨ص راه پيمائی خشماگين کارگران شرکت ذغال سنگ شرقی ـ
  ٨ص ماه تعويق دستمزد ٤اعتراض عليه  ـ
  ٨ص کارگران فرانسه و اعالم اعتصاب عمومی ـ

  ٩ص دستگيری فعاالن کارگری را محکوم می کنيم ـ
 امه محاکمه و زندان محسن حکيمی و بيژن اميریآخرين گزارش از اد ـ
  ١١ص
  ١١ص! »کارگر را بيرون می اندازد ۵٠٠٠ميکروسوفت « ـ
  ١١ص ماھه دستمزد کارگران در نساجی خامنه ١٨تعويق  ـ
  ١٢ص يورش نيروی انتظامی به کارگران باربندساز ـ
  ١٢ص بيکارسازی وسيع کارگران در ساوه ـ
  ١٢ص نايع فلزیدرس ھای مبارزات کارگران ص ـ
  ١۴ص !»ھزار نفر از نوکيا بايد بروند« ـ
  ١۵ص اعتصاب کارگران سد چپرآباد اشنويه ـ
  ١۵ص اعتصاب رانندگان تاكسی در شھر ديواندره ـ
  ١۵ص اجتماع اعتراضی کارگران استان زنجان ـ
  ١۵ص رفته اندماه گذشته حقوق نگ ٥ھزار معلم در  ٤٠٠ ـ
  ١۶ص يک البرزخبرھا از کارخانه الستآخرين  ـ
  ١۶ص اخراج کارگران در شھرداری ساوه ـ
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 راه چاره کارگران سبالن پارچه کدام است؟

  
تا به حال چند بار در خبرھا با ذکر نام و نشان کارخانه ھا خوانده ايم که بخش 
اعظم مراکز و توليد استان اردبيل تعطيل شده اند يا در معرض بسته شدن 

ا تعطيلی زنجيروار مراکز کار در اين استان دھھا ھزار ب. کامل قرار دارند
کارگر کار خويش را از دست داده اند و سيل بيکارسازی در ھمه جا جاری 

کارگر  ۶٠٠. کارخانه عظيم سبالن پارچه نيز يکی از اين واحدھا است. است
آنان در . ماه تمام است که ھيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده اند ۶کارخانه 

يک . اين مدت دست به کار مبارزه برای حصول مطالبات خود بوده اندھمه 
راه پيمائی اعتراضی بزرگ در مسافتی طوالنی ميان کارخانه و محل کار 
استاندار ترتيب داده اند، بارھا تھديد به اعتصاب کرده اند، اما سرمايه داران 

. ساخته اند و نھادھای دولتی با وعده و وعيد آنان را به ادامه کار مجبور
نساجی سبالن پارچه در مرداد ماه سال پيش به دنبال سال ھا کار و تالش و 

شخصی به نام حجازی نيا . مرارت شبانه روزی ھزاران کارگر به راه افتاد
که سرمايه دار صاحب کارخانه است برای ايجاد اين مؤسسه عظيم صنعتی 

ارد تومان سرمايه شد، او صاحب ميلياردھا ميلي. ھيچ ريالی خرج نکرده است
کل ھزينه ساختمان % ٩٠. بدون اينکه شاخ ملخی را از ھم باز کرده باشد

شرکت، ماشين آالت خريداری شده، مخارج نصب، ھزينه حمل و نقل و در 
يک کالم کل سرمايه ھائی که برای راه اندازی و شروع کار شرکت الزم بود 

و استثمار توده ھای کارگر توسط بانک ھای دولتی و از حاصل مستقيم کار 
او يک غول بزرگ نساجی را به مالکيت خود در آورد و . به وی اھداء شد

لایر، لایر سرمايه آن را از دولت سرمايه داران به صورت ھديه و زير نام 
وام دريافت کرد، از نوع وام ھائی که ھيچ گاه پرداخت نمی شوند و اگر ھم 

با صدھا لایر اضافه ارزش يا سود  در سطحی پرداخت گردند ھر لایر آن
حجازی نيا پس از راه . جديد توليد شده توسط کارگران جبران گرديده است

اندازی کارخانه سبالن پارچه سوای کوه عظيم وام ھائی که گفته شد، يک وام 
از ) ميليارد تومان ٢٠٠حدود (ميليون يورو  ١۴٣عظيم ارزی ديگر به مبلغ 

اس آنچه ھمه می گويند به محض گرفتن اين وام، به او بر اس. بانک ھا گرفت
کارخانه باز نگشت، يک راست به سراغ سرمايه گذاری ھای بسيار پرسودتر 

محصوالت توليدی کارخانه با . در حوزه ھای سرمايه گذاری ھای ديگر رفت
سرشار به بازار عرضه شد اما سرمايه دار  قيمت مطلوب و سود بسيار

الی از آن را برای تھيه مواد خام جديد ھزينه نکرد، شرکت ھيچ گاه ھيچ ري
بلکه کل عايدات ناشی از فروش را به حوزه ھای جديد و پرسودتر سرمايه 

حجازی نيا از ھمان آغاز، مصادره طوالنی . گذاری ھای خويش منتقل ساخت
مدت دستمزد کارگران را نيز راھی برای تکميل پيش ريز ھر چه کالن تر 

ايشان در کل مدت کار کارخانه از . ه ھای اخير تشخيص دادسرمايه در عرص
 ۶آغاز تا امروز سه بار بيشتر به کارگران حقوق نداده است که آخرين بار آن 

ماه تمام است  ۶کارگر کارخانه سبالن پارچه اينک  ۶٠٠. ماه پيش بوده است
دنيای بدھکاری ھا، ھول و ھراس و . که بدون ھيچ دستمزدی کار می کنند

وحشت از ديدن قيافه طلبکاران، گرسنگی فاجعه بار و مرگ آفرين زن و 
فرزند، شکايت صاحبخانه ھا و ھجوم نيروی پليس و تخليه اجباری و حقارت 

آميز و ماالمال از خفت خانه ھای استجاری، بيابان خوابی و آلونک نشينی 
و پود افراد فاميل و ھمه سيه روزی ھا و ذلت ھا و حقارت ھای ديگر تار 

وضعيتی است که برای اينان، اين بردگان مزدی نفرين شده زمين سرمايه نام 
در سوی ديگر اين ماجرا البته سرمايه دار . زندگی به خود گرفته است

. کارخانه و شرکای او ھستند که به ھمه آنچه می خواسته اند دست يافته اند
است و کوه عظيم حجازی نيا صاحب ميلياردھا ميليارد تومان سرمايه شده 

مشاھده اين صحنه بسيار غم . سودھايش سقف کھکشان ھا را شکاف می زند
انگيز است اما خوردن غصه و فشردن زانوی غم در سينه حالل ھيچ مشکلی 

بسيار . آنچه روی داده است از ھمه جھت قابل تأمل و فکر کردن است. نيست
ً گوشه بسيار کوچک و  ناپيدائی از پھندشت روشن است که اين رويداد صرفا

بيکران رخدادھائی است که روز به روز و ساعت به ساعت با ھمين شکل و 
ھمين ابعاد و شايد بسيار ھولناک تر و غم انگيز تر در چھارگوشه جھنم 

بايد تغيير . اين وضع واقعاً قابل دوام نيست. سرمايه داری ايران روی می دھد
بايد دست به دست ھم داد، . ه کار شويميابد و برای تغيير آن بايد ھمگی دست ب

برای . متحد شد، خود را به صورت شورائی و ضد سرمايه داری سازمان داد
لحظه ای به اين بيأنديشيم که کارخانه را ما ساختيم، بنای پرعظمت کارخانه 
را ھمزنجيران ما، کارگران بخش ساختمان بر پا کردند، آنان بودند که در 

صفر زمستان اردبيل با دستان يخ زده و خون منجمد درجه زير  ٣٠سرمای 
مصالح . در رگ ھا سنگ سنگ بنا را بر روی ھم گذاشتند و باال بردند

ساختمان کارگاھھا را ھمسرنوشتان ما توليد کردند، کارگرانی که خود و 
کودکان خردسال و زنان باردار و مادران پيرشان برای لقمه نانی ناچيز شب 

مان سرمای کشنده زمستان ھا در بيغوله ھای نمور اطراف ھا و روزھا در ھ
کوره ھا بدون داشتن ھيچ نوع امکانات زندگی کردند و ھر روز دو شيفت 

کارگرانی که در ھمين امسال قوای سرکوب . برای توليد مصالح جان کندند
سرمايه درخواست آنان برای چند لایر افزايش دستمزد را با تفنگ و تھديد و 

حمل و نقل . و قطع برق و خاموش ساختن حمام ھا پاسخ گفتند بستن آب
مصالح مورد نياز بنای ساختمان کارخانه نيز با دست ما و با دست 
ھمزنجيران ما انجام گرفت، ماشين آالت را بردگان مزدی ھمرنج و ھم طبقه 
و ھمزنجير ما در کارخانه ھا و شھرھا و کشورھای ديگر ساختند، آنان در 

ليد اين ماشين ھا و ابزار ھا با شدت تمام استثمار شدند و در قبال ھر جريان تو
تومان دستمزدھا صدھا تومان سود و سرمايه برای سرمايه داران توليد 

و پنبه و پشم و ھمه مصالح خط توليد کارخانه را نيز افراد  مواد خام. کردند
ديل نموديم، ما بوديم طبقه ما توليد کردند، ما بوديم که مواد خام را به پارچه تب

کل سرمايه ھا . که ريسيديم، ما بوديم که بافتيم، حمل کرديم، به بازار برديم
ما که ھمه کارھا . برای لحظه ای فکر کنيم. محصول کار و استثمار ما است

را کرده ايم، ما که ھر چه ھست و نيست را با دستان خويش ساخته ايم، ما که 
ه ايم چرا تا اين حد در مقابل آنچه خود ساخته ايم ھمه سرمايه ھا را توليد کرد

چرا آنچه خود توليد کرده ايم . ضعيف و خوار و مستأصل و حقير و مقھوريم
. در مالکيت ديگران بر ھمه چيز ما حکم می راند؟ برای لحظه ای فکر کنيم
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سرمايه دار کيست؟ او صاحب سرمايه است، سرمايه در کجا تولد يافته است 
ان چه کسی متولد گرديده است؟ مگر نه اين است که حاصل کار و و از زھد

استثمار ماست؟ مگر نه اين است که مولود مستقيم رنج و استثمار ما است، از 
آقای . زھدان کار و استثمار و رنج و بردگی مزدی ما متولد گرديده است
سرمايه حجازی نيا با تملک آنچه ما توليد کرده ايم، با تملک سرمايه است که 

در خارج از حوزه دخالت و  محصول کار و استثمار ما است که .دار است
 ۶. تأثير و نفوذ ما خدای قاھر حاکم بر ما گرديده است؟ ما را بيکار می کند

به راستی کجای . ماه بھای نازل نيروی کار ما را پرداخت نمی نمايد ۶ماه تا 
بايد کاری . ب مرگ استنه، اين زندگی نيست، اين منجال! اين زندگی است؟

کرد، بايد خود را متشکل کنيم، بايد شورائی متشکل شويم، بايد شورائی بر 
يک سؤال اساسی در اينجا ضد سرمايه و نظام سرمايه داری متشکل شويم، 

ما که کارخانه را با کار خود ساختيم، ما که در کارخانه ساخته . اين است
پارچه توليد کرديم، ما که  و روزشده با دست خود و ھمزنجيران خود شب 

! ھمه کارھا را کرديم چرا خودمان نمی توانيم ھمين کارخانه را اداره کنيم؟
چرا خودمان با اتحاد و تشکل و تشکيل شورای خودمان نتوانيم کار و توليد 

ميليارد تومان سرمايه حاصل کار  ٢٠٠چرا !!. شرکت را برنامه ريزی کنيم؟
ی و حجازی ھا بايد زير نام وام دريافت دارند و از را حجاز و استثمار ما

چرا او بايد . طريق آن ما را و ھزاران ھمزنجير ديگر ما را استثمار کنند
ميليارد تومان را با استثمار ما به تريليون ھا تبديل کند و چرا نبايد خود  ٢٠٠

ا که ما با اعمال قدرت و اتکاء به اتحاد و توان متشکل شورائی خويش آنچه ر
خود توليد کرده ايم از دست دولت سرمايه باز پس گيريم و برای تھيه مواد 

آيا اين کارھا ممکن . خام و برنامه ريزی توليد کارخانه به کار اندازيم
چنين آيه ای از کدام آسمان نازل گشته است و توسط کدام پيغمبر !! نيست؟

مھم و واقعی و  اين يک پرسش بسيار! دروغين به ما ابالغ گرديده است؟
می !! به راستی چرا فکر می کنيم انجام اين کارھا ممکن نيست؟. اساسی است

اولين جواب اين . دانيد چرا؟ برای اين سؤال پاسخ ھای زيادی وجود دارد
است که نظام اجتماعی موجود، ھمان نظام سرمايه داری، ھمان رابطه خريد 

ھمان رابطه توليد سود و و فروش نيروی کار، ھمان رابطه استثمار ما، 
سرمايه از زمين و آسمان، در بند بند وجود خود، به ما القاء می کند که ما 
ضعيف و زبون و مقھوريم، به ما می گويد که برده مزدی آفريده شده ايم، 
کارگريم و حق اين نوع انديشيدن ھا، حق احساس قدرت، حق مخالفت با 

به حريم قدرت سرمايه، حق سرمايه و نظام سرمايه داری، حق تعرض 
سرمايه در ھمه تار و پود . جنگيدن عليه استثمار سرمايه داری را نداريم

وجود خود، در کل شرائطی که بر زندگی و انديشيدن و مسير نگاه ما حاکم 
ساخته است، در آموزش ھا، در فرھنگ، ادبيات، مذھب، باورھا و اعتقادات، 

ن ھا و ھمه رسانه ھا و در يک کالم در در روزنامه ھا، راديوھا و تلويزيو
ھمه جا . ھمه جا اين تفکر مسموم بسيار مخرب را به ما القاء و تزريق می کند

در مغز ما فرو می نمايد که گويا ما آفريده شده ايم تا کارگر باشيم، از اين 
بدتر در مغز ما حقنه می کند که ما کار می کنيم و بھای کار خود را می 

سرمايه دار اگر ما . ين بزرگترين دروغ تاريخ زندگی انسان استا!!!! گيريم
ً نيروی کار ما را خريداری می کند، او  ً و صرفا را به کار گيرد، صرفا
نيروی کار را ما عيناً مثل يک کاال می خرد، او اين نيرو را می خرد تا برای 

پرداخت می  توليد سود و سرمايه به کار اندازد، آنچه در قبال اين نيرو به ما
کند در بھترين حالت و در حداکثر ميزان خود، بھای خورد و خوراک و 
. معاشی است که ما برای بازتوليد ھمين نيرو و فروش مجدد آن احتياج داريم

االن در اينجا جای اين بحث نيست و بيشتر به آن نمی پردازيم، در جاھای 
آن توضيح داده ايم،  ديگر، از جمله در ھمين سايت به زبان ساده پيرامون

سرمايه دار در قبال ھر لایر دستمزد يا بھای نيروی کار که به ما پرداخت می 
کند، چندين برابر و گاه چندين ده برابر کار انجام يافته ما را خودش به 
صورت سود يا اضافه ارزش تصرف می کند و به سرمايه تبديل می نمايد، 

يه و نظام سرمايه داری ھمه چيز را منظور از اين اشاره اين است که سرما
وارونه در ذھن ما القاء می کند به ما می گويد که کارگريم و فروشنده نيروی 
کاريم و مزد می گيريم و بايد ھميشه ھم کارگر و مزدبگير و فروشنده نيروی 

زير فشار اين وارونه بافی ھا و القائات است که ما کمتر جسارت . کار باشيم
اين توھمات و دروغ ھا  .م قدرت سرمايه را به خود می دھيمتعرض عليه حري

اين ھا زنجيرھائی است که بر . و خرافه ھا را بايد به طور کامل دور ريزيم
  .دست و پای ماست و قدرت پيکار ما عليه سرمايه را به بند می کشد

دليل ديگری اين که اين وضع را تحمل می کنيم و پيکار برای تغيير وضعيت 
ک حاضر را دشوار يا محال می پنداريم، سرکوب مستمر و بی امانی دردنا

است که سرمايه عليه ما اعمال می کند، ھر اعتراض ما قلع و قمع می شود، 
ھر نفس ما در گلو خفه می گردد، ھر خيزش ما عليه استثمار و شدت استثمار 
سرمايه گلوله باران می شود، زير فشار جنايت و شرارت ھار و سرکوب 
دولت سرمايه داری ما مجبور به عقب نشينی می گرديم، انتظارات ما پائين 
می آيد، جسارت پيکار توده ھای ھمزنجير ما تا حدودی افت می کند، افق 

ديکتاتوری . رھائی ما از دسترس فکر و مبارزه روزمره مان دور می گردد
به  و خفقان و حمام خون و سرکوب نقش بسيار مؤثری را در انداختن ما

  .حالت استيصال و ضعف بازی می نمايد

بر . عوامل باال در تلقين فروماندگی و ضعف و زبونی در ما بسيار اثرگذارند
روی عقب نشينی و کاھش قدرت تعرض ما عليه سرمايه بسيار تأثير دارند 
اما عوامل بسيار مضر و مخرب ديگری نيز ھستند که اين ھا را تکميل می 

ائی از درون جنبش جاری ما يا از بيرون آن به طور افراد و گروھھ. کنند
مرتب به ما ھشدار می دھند که برای بھبود زندگی خويش و برای گرفتن 
مطالبات خود بايد با سرمايه داران و با دولت آن ھا حرف بزنيم، بايد به قانون 
روی کنيم و مبارزه قانونی بنمائيم، بايد حريم قدرت قانون سرمايه را مقدس 

ً به قانون سرمايه رجوع کنيم، بايد در بش ماريم، بايد برای متشکل شدن حتما
صورت اجازه دولت سرمايه داری دست به کار ساختن سنديکا و تشکل ھای 
صنفی قانونی گرديم و فراوان حرف ھای پوچ و مزخرف و گمراه کننده ديگر 

وامفريبی اين حرف ھا، دسيسه ھا و ع. از اين دست که به ما تحويل می دھند
ھا يا آنچه که جريانات سنديکاليستی می گويند و انجام می دھند نيز سالح 

فکر و چاره گری و ابراز حيات  کارساز ديگری است که يکراست به سينه
اين . نيرومند و جسارت و توان اعمال قدرت ما عليه سرمايه شليک می گردد

پزند که سرمايه می  ھا درست ھمان را می گويند و ھمان آشی را برای ما می
گويد و سرمايه داران يا حداقل شماری از سرمايه داران و دولتمردان نظام 

چکيده گفتگوی اين جماعت آن است که نظام . سرمايه داری می خواھند
آش و کشک خاله است، بخوری با تو است « به قول معروف  سرمايه داری

ھميشگی ما است و  فروش نيروی کار تقدير محض!! »نخوری ھم با تو است
تنھا کاری که می توانيم انجام دھيم آويختن به سرمايه داران و اطاعت از 

و توسل به قانون و حقوق و نظم دلخواه سرمايه و سرمايه  دولت سرمايه داری
فقط از اين طريق می توانيم در زندگی خويش اگر را به مگر !! داران است
عده ای از سنديکاليست ھا . خته نيستو کار ديگری از دستمان سا! تبديل کنيم

اين ھا به . از ھمه ھمکيشان خود مزورتر و حقه بازتر و دروغگوترند
صورت بسيار کثيف و شنيعی سنديکاليست بودن خود را ھم از ما می 

فرياد می زنند که ما ھم مخالف دولت سرمايه داری ھستيم، ما ھم می . پوشانند
ن اجازه دولت سرمايه داری متشکل شويم و گوئيم بايد به زور خودمان و بدو

مبارزه کنيم و حقوق خود را باز گيريم و از اين دروغ ھا که بر سر ھر کوی 
اما اين ھا آدم ھای بسيار دغلکاری ھستند، تمام . و برزنی جنجال می کنند

تالش آنان ھمان سنديکاسازی قانونی و دور کردن ما از ھر نوع اعمال قدرت 
   .و ضد سرمايه داری استمستقل طبقاتی 

دشمنان اعمال قدرت و جسارت پيکار ما عليه سرمايه يکی، دوتا نيستند، از 
سنديکاليست ھا که بگذريم باز ھم آدم ھا و محافل و احزاب و گروھھای زياد 

که کمتر از آنان به ما لطمه نمی زنند و کمتر از  ديگری وجود دارند
راه دوری نرويم، در ھمين . می کنندسنديکاليست ھا ھا به سرمايه خدمت ن

کارخانه ای که کار می کنيم و در شھر و ديار و منطقه ای که زندگی می کنيم 
عده ای از ھمه سو ما را در محاصره گرفته اند . کمی به اطراف نگاه اندازيم
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و پشت سر ھم در گوش ما زمزمه می کنند که ھر چه مشکل داريم به خاطر 
ر صاحب کارخانه مان، يا مدير عامل و ھيأت رئيسه آن است که سرمايه دا

اين ھا !! کارخانه و گردانندگان شرکت ترک نيستند و فارس می باشند
موجودات بسيار خطرناک و مضری می باشند، البته چه بسا از سر حماقت و 
ناآگاھی است که اين ياوه ھا را به ھم می بافند اما به ھر حال حرف ھا و فکر 

آنان باز ھم تيری است که به قلب قدرت متحد طبقاتی و ضد  و رھنمودھای
اين جماعت شب و روز از تفاوت ميان . سرمايه داری ما شليک می شود

فارس و ترک و کرد و لر و بلوچ و ضرورت صف آرائی آن ھا در مقابل ھم 
اين ھا ھمان ناسيوناليست ھا ھستند، تمام تالش و تقالی !!! حرف می زنند

ست که ما کارگران به جای اينکه در يک صف، به عنوان يک آنان اين ا
طبقه، به عنوان توده ھای ھمسرنوشت فروشنده نيروی کار، به عنوان بردگان 
مزدی سرمايه عليه استثمار سرمايه داری و عليه ستم و بی حقوقی و مظالم 
نظام سرمايه داری و برای نابودی اين نظام متحد شويم، خودمان به جان ھم 

آنچه اينان !!! فتيم و به خاطر محل تولدھای مختلف مان با ھمديگر بجنگيما
می گويند بيش از حد غيرواقعی و ابلھانه است و آنچه آنان می خواھند، 
درست ھمان است که سرمايه داران و دولت سرمايه داری و در يک کالم 

سخن گفتن . طبقه سرمايه دار يا دشمنان تا بيخ دندان مسلح ما آرزو می کنند
از فارس و کرد و ترک و بلوچ و عرب تزريق آگاھانه يا سفاھت آميز زھری 

ما . به پيکر اتحاد طبقاتی و اعمال قدرت متحد طبقه ما عليه سرمايه است
ھمگی در ھر کجا که متولد شده ايم،  کارگران، ما بردگان مزدی سرمايه،

يا لرستان، آسيا يا  آذربايجان، يا بلوچستان، خوزستان يا کردستان، تھران
امريکا، اروپا يا افريقا يا اقيانوسيه، قطب شمال يا جنوب يا خط استوا يا ھر 

ھمگی فروشنده نيروی . کجای ديگر افراد يک طبقه اجتماعی واحد ھستيم
کاريم، ھمگی توسط سرمايه استثمار می شويم، ھمگی به اعتبار کارگر بودن 

ع قدرت و حق و حقوق و دخالت در و فروشنده نيروی کار بودن از ھر نو
سرمايه داران ھم . تعيين سرنوشت کار و توليد و زندگی خويش محروم ھستيم

اختالف آنان، حتی جنگ ھای آنان با ھم . در سراسر دنيا طبقه واحدی ھستند
ً بر سر چگونگی تقسيم اضافه ارزش ھا و سودھائی است که ما توليد  صرفا

ی تقسيم شده به کردستان و آذربايجان و فارس و دنيای موجود دنيا. کرده ايم
. خوزستان و بلوچستان و آسيا و اروپا و امريکا و افريقا يا استراليا نيست
. دنيای حاضر دنيای صف آرائی و جدال و جنگ ميان دو طبقه اجتماعی است

طبقه ای که فروشنده نيروی کار است، برده مزدی سرمايه است، اضافه 
و سرمايه ھا را توليد می کند اما سوای نيروی کار کم بھا  ارزش ھا و سودھا

و بی بھای خود ھيچ چيز ندارد، استثمار می شود، از ھر حق و حقوق 
در مقابل ما طبقه کارگر، طبقه صاحب . اجتماعی و انسانی ساقط است

اينکه سرمايه دار . سرمايه يا سرمايه داران و دولت ھای آن ھا قرار دارد

فارس است، آسيائی است يا امريکائی برای ما به طور کامل بی ترک است يا 
آنانکه تالش دارند تا جنگ ميان ما و نظام سرمايه داری را با . تأثير است

جنگ ميان بخش ھای مختلف ما توده ھای برده مزدی جايگزين سازند عمالً 
له ما را و جنبش ما را به سرمايه داران می فروشند و قدرت طبقه ما را گلو

توپ سرمايه داران و نظام سرمايه داری عليه خود ما و توده ھای طبقه ما می 
  . سازند

  ! ھمزنجيران

اگر فکر می کنيم که تصرف کارخانه و برنامه ريزی کار و توليد آن توسط 
خود ما توده ھای کارگر مقدرو نيست به خاطر آن است که ما سال ھای سال 

ظيم توھم آفرينی ھای نظام سرمايه داری، و نسل بعد از نسل زير فشار کوه ع
زير فشار قدرت سرکوب سرمايه، زير فشار رفرميسم راست سنديکاليستی، 
زير فشار توھم بافی فرقه ھای چپ نمای مدعی رھبری و نجات ما، زير 
فشار جريانات گنديده ناسيوناليستی و زير فشار بسياری عوامل اجتماعی و 

کردن و به اين شکل احساس عجز و فروماندگی  طبقاتی ديگر به اين نوع فکر
بايد اين قدرت . ما قدرت بسيار عظيم و دگرگونسازی ھستيم. سقوط کرده ايم

را بشناسيم، بايد فکر کنيم، آگاه شويم، بايد راه و رسم مبارزه و افق جنبش 
ما می توانيم دست به دست ھم دھيم، شورای ضد . عظيم خود را روشن سازيم

ی خود را ايجاد کنيم، مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری خود را سرمايه دار
ما می توانيم از درون شورائی که بر پای می داريم . سنگر روز مباررزه کنيم

برای پيشبرد مبارزات مان با ھمفکری شورائی برنامه ريزی نمائيم، دست در 
يم، ما دست ھم به سراغ ھمه ھمزنجيران خويش در سراسر ايران و دنيا برو

اگر چنين کنيم قدرت شکست ناپذيری خواھيم شد و اين قدرت شکست ناپذير 
ما می توانيم در . را عليه سرمايه و نظام سرمايه داری به صف خواھيم کرد

جريان انجام اين کارھا و پيشبرد اين مبارزات و به عنوان لحظه ای از اين 
ارچه را تصرف کنيم صف آرائی ھا و خيزش ھا و پيکارھا کارخانه سبالن پ

   .و از طريق شورای خويش برنامه ريزی کار و توليد آن را به دست گيريم

 حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم 

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

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٧ بھمن ٨

 

 بيژن اميری آزاد شد

روز در سلول  ٤٠سرانجام عصر امروز بيژن اميری فعال کارگری که حدود 
اوين تحت فشار بازجويی ھای مکرر به سر برده  ٢٠٩ھای انفرادی بند 

بديھی است . ميليون تومانی به کفالت آزاد شد ١٠٠، با تبديل قرار وثيقه است
ودی برای دفاع از خود در که اين آزادی موقت است و بيژن اميری به ز
محسن حکيمی متھم ديگر اين . برابر اتھام وارده به دادگاه احضار خواھد شد

پرونده ضد کارگری ھمچنان در سلول انفرادی وتحت بازجويی است و بيش 
ما ھمه کارگران و فعاالن . از اين ھيچ اطالعی از وضعيت او در دست نيست

ی خوانيم که يه کارزار خود برای کارگری وھمه آزادی خواھان را فرا م
آزادی بدون قيد و شرط اين فعاالن ضد سرمايه داری جنبش کارگری ادامه 

  .دھند

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٧بھمن  ٩
 

 هفت سال بيکاری و مبارزه برای بازگشت به کار
سال است  ٧کارگران شرکت ساميکو صنعت 

در  ٨١کت در سال اين شر. که بيکار شده اند
شرائطی اعالم ورشکستگی نمود که توليد در 

بازار فروش . سطحی بسيار باال جريان داشت
پررونق و سود سرمايه داران کامالً چشمگير 

صاحبان کارخانه در تدارک انتقال سرمايه . بود
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ھای خود به حوزه ھای پرسودتر بودند و بر 
ھمين اساس تصميم به اعالم ورشکستگی و 

کارگر قراردادی  ٢٠٠. ل کارخانه گرفتندتعطي
کارگر رسمی از آن تاريخ تا امروز  ١۶٠و 

برای بازگشت خويش به کار مبارزه می کنند 

. اما اين مبارزات به ھيچ نتيجه ای نرسيده است
فقر و فالکت و گرسنگی شيرازه زندگی اين 

کارگر را به صورت کامل از ھم پاشانده  ٣۶٠
ر در مقابل نھادھای به طور مکر آنان. است

دولتی شھر ھمدان دست به تشکيل اجتماع می 
  .زنند و خواستار تعيين تکليف خويش می گردند

  ١٣٨٧ بھمن ٩

  

 ادامه بيکارسازی های وسيع در قزوين
دو شرکت تيزرو و شھيد مطھری در شھرستان 

اولی . کارگر را بيکار ساخته اند ٢٧٠قزوين 
و دومی يک توليد کننده موتور سيکلت است 

اين کارخانه ھا جمعيت . مجتمع نساجی است
نفر از  ٧٠. کثيری کارگر را استثمار می کنند

اخراج شدگان در تيزرو کار می کرده اند و 

ھمه اين . نفر آنھا کارگر نساجی ھستند ٢٠٠
سال است که در اين  ١٢کارگران بيش از 

اخراج . کارخانه ھا کار کرده و استثمار شده اند
ن موجی از وحشت و ھراس را در دل کارگرا

ھمه توده ھای کارگر شاغل به راه انداخته 
با نزديک شدن نوروز سرمايه داران . است 

گسترده ترين اخراج ھا را برنامه ريزی می 
آنان با اين کار خويش بخشی از دستمزد . کنند

توده ھای کارگر را که زير نام عيدی و پاداش و 
شود به طور کامل مانند اين ھا پرداخت می 

  ١٣٨٧بھمن  ٩ . مصادره می نمايند

 

 اعتصاب کارگران نی بر هفت تپه 
 ۴از شروع اعتصاب کارگران نی بر ھفت تپه 

کارگر دست از کار  ١۵٠٠. روز می گذرد
کشيده اند و اعالم داشته اند که تا گرفتن 
. مطالبات خود به اعتصاب ادامه خواھند داد

دستمزد خويش را  کارگران چند ماه است که
نگرفته اند، بخشی از مزد آنان که زير نام 
پاداش پرداخت می شود، ماھھای مديدی است 

اين کارگران . که اصالً پرداخت نگرديده است
شرائط کار آنان . به صورت فصلی کار می کنند

مخاطرات فراوانی به . بيش از حد مرگبار است
الکت فقر و ف. طور مستمر آنان را تھديد می کند

و محروميت از ابتدائی ترين مايحتاج معيشتی 
کارگر و ساير ھمسرنوشتان  ١۵٠٠ھمه اين 

آنان در ھفت تپه را در ميان موج خود غرق 

آنان خواستار پرداخت فوری . کرده است
   .مطالبات و تضمين اشتغال خويش می باشند

  ١٣٨٧بھمن  ٨

  

  

 نامه تکان دهنده يک معلم حق التدريسی 
ود ده روز پيش، وزير آموزش و حد ...«

 پرورش اعالم نمود که حقوق ما پرداخت شده
 ريالیھيچ  ٣/١١/٨٧تا به امروز  است اما

گوييم، در  و وقتی به اداره می ،ايم دريافت نکرده
گويد،  گويند، وزير خيلی چيزھا می پاسخ می

در اوايل مھر  .نيست ولی در عمل چنين چيزی
 سابقه کار ھستم، سال ۶به من که دارای ماه 

 ساعت تدريس در سه روستا ٣٦خبر دادند که 
ابالغتان را  گفتند بيائيد. ه انددر نظر گرفت برايم

يادآوری . تعيين شده برويد ھای محلبگيريد و به 
كنم تعيين محل خدمت ما پس از سازماندھی  می

  .معلمان رسمی است و بايد بناچار بپذيريم

ار با ھمسر، پسر به عنوان سرپرست خانو بنده
کنيم و تنھا درآمدمان ھمين  و مادرم زندگی می

حقوق است و اينھا ھمه در حالی است که ما 
التدريس در فصل تابستان و  معلمان حق

کنيم؛  روزھای تعطيل، حقوق دريافت نمی
بنابراين، مجبوريم تابستان را با قرض گرفتن از 

ز مھر برسانيم، به اميد اينکه ا ناين و آن به پايا
ھايمان را بدھيم، ولی  ماه بخشی از بدھی

  .اند متأسفانه تا کنون حقوق ما را نداده

ھای  در تابستان، نگھبانی يکی از مجتمع من
ھزار  ١٥٠مسکونی را بر عھده داشتم و ماھانه 

کردم، ولی از مھر ماه به جز  تومان دريافت می
درس دادن در ھفته، سه روز شيفت شب 

 ،دھند نه ھشتاد ھزار تومان میروم و ماھيا می
تازه تدريس در روزھای پس از شيفت شب 
برايم بسيار سخت است اما با اين درآمد 

شايد از اين ھمه  ،سوزيم سازيم و می می
  !!دامکانات قسمت ما اين بو

در منطقه نيمه محروم شھر، منزلی را با دو  من
ھزار تومان اجاره  ١٥٠ميليون پول پيش و 

اکنون چھار ماه است که اجاره کردم و ھم 
کند و  ام و صاحب خانه از پول پيش کم می نداده
گويد نبايد پول پيش، کمتر از يک ميليون  می

  .شود و کرايه را بايد دويست ھزار تومان بکنيد

ھفته پيش، پسرم  ،اما موضوع عنوان شغل و
مريض شد و مجبور شدم او را به پزشک 

زار تومان پول ويزيت شش ھ. متخصص ببرم
کنيم به دکتر  چون ما بيمه نيستيم، سعی می. شد

نرويم و با گياھان درمانی خودمان را درمان 
من برای خريد دارو، تنھا سه ھزار تومان . کنيم

ھنگامی که دکتر  ،پول داشتم؛ بنابراين
داروخانه، پول داروھا را ھشت ھزار تومان 

ھای سفکسيم که گران  به علت قرص(گفت 
به او گفتم، اگر مشابه اين دارو را ) ھستند

اگر بچه شما تب : دکتر گفت. داريد، آن را بدھيد
ھا را بخورد  و عفونت شديد دارد، بايد اين قرص

و  ويمگ و او دريافت که من به خاطر پولش می
اشکالی ندارد داروھا را ببر و : به من گفت

. آوری مصرف کنيد، ھر وقت پول داشتی، می
: تشکر کردم و او از من پرسيدمن از او خيلی 

شغلت چيست؟ من به طور ناگھانی و با صدای 
التدريس و سرم را پيش پسرم  معلم حق: بلند گفتم

پايين انداختم و آرزو کردم، ای کاش زمين دھن 
  .برد کرد و من را در خود فرو می باز می

به خانه برگشتيم، پسرم با آن تب زيادی که  وقتی
بابا فرق شما با معلم ما : داشت، از من پرسيد

چيست؟ من در پاسخ پسرم، باز با صدای بلند 
التدريس ھستم، ولی معلم  من يک معلم حق: گفتم

پسرم خواست سؤال . شما يک معلم رسمی
ديگری بپرسد، اما وقتی ديد من ناراحت ھستم، 

   ». گذشت سيدناز خير پر

با کمی اختصار و ( » آژانس خبر« : منبع
 )رشیاصالحات نگا

  ١٣٨٧بھمن  ٨
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 ادامه سرگردانی کارگران پرريس
مبارزات کارگران پرريس مدت ھا است که از 
. اين بن بست به بن بست ديگری در می غلطد

در چند ماه اخير چرخ خوردن در پيچ و خم 
داالن ھای ديوانساالری سرمايه بيشتر تالش 

آنان . کارگران را به خود اختصاص داده است
ماه دو بار از سنندج به تھران در ھمين يک 

ديوان « شتافته اند تا در مقابل نھاد موسوم به 
عليه اين نھاد به خاطر نقض » عدالت اداری

ما در . حکم ھيأت حل اختالف اعتراض کنند
گزارشات قبلی سير رويدادھای چند ماھه 
مبارزات کارگران را با آنان در ميان نھاديم و با 

توضيح داديم که  رجوع به آنچه گذشته است
بستن دخيل به قانون و نظم و نھادھای دولت 

قدرت سرمايه را . سرمايه عالج درد نيست
ً با قدرت تعرض طبقاتی ضد سرمايه  صرفا

راھی . داری توده ھمزنجير می توان پاسخ داد
که طی کرديم راه واقعی پيشبرد اعتراض عليه 
. سرمايه دار و دولت سرمايه داران نبوده است

از اولين روزھا بايد در مقابل اخراج ھر ما 
کارگر بسيار متحد و مصمم و با عزم آھنين 
با  مقاومت می کرديم، بايد اخراج ھر کارگر را

اعتصاب متحد جمعی پاسخ می داديم، ما به 
کرات ھمراه با کارگران ساير کارخانه ھا در 
مقابل اين اداره و آن اداره دولتی اجتماع کرديم، 

پيمائی ھا زديم، با کودکان و  دست به راه
ھمسران خود به تحصن نشستيم اما در ھمه اين 
حاالت چشم به راه دخالت دولتيان و دولتمردان 

انتظار عبثی که . برای حل معضل خود بوديم
قدرت سرمايه . حاصل آن وضع کنونی ما است

را بايد باقدرت متحد کارگری و ضد سرمايه 
انه، سرمايه ھای ما بايد کارخ. داری جواب داد

کارخانه و ھمه آنچه را که حاصل کار و 
استثمارمان بود از دست سرمايه داران خارج 
می ساختيم، ما بايد کارخانه را تصرف می 

بايد از کارگران شاھو و نساجی . کرديم
کردستان و غرب بافت و کارگران ھمه مراکز 

ديگر کار و توليد ھم می خواستيم که چنين کنند، 
د جنبش تصرف کارخانه ھا را سازمان ما باي

می داديم، بايد شوراھای کارگری خود را بر 
پای می داشتيم و برنامه ريزی کار و توليد را 
به دست می گرفتيم، مثل روز روشن است که 
شما انجام اين کارھا را غيرواقعی و ناممکن می 

اگر چرخ مبارزه را . اما چنين نيست!! پنداريد
م به چرخش در می آورديم بر ريلی که گفتي

آنگاه در جنگی واقعی با سرمايه و دولت 
اين کاری است . سرمايه داری درگير می شديم

ھر چه از اين ريل . که گريزی از آن نداريم
بگريزيم بيشتر در گمراھه ھا سرگردان می 
شويم و عميق تر در باتالق فقر و فالکت و بی 

 .قدرتی فرو می رويم

  ١٣٨٧بھمن  ٨

 

  

 شرکت آريا سروش غرب با کارگران چه می کنند؟ در
شرکت آريا سروش در شھر سقز قراردارد، 
سوسيس و کالباس توليد می کند و گوشت ھای 
. مختلف سفيد و قرمز را بسته بندی می نمايد

سرمايه دار صاحب شرکت برای حداکثر 
استثمار کارگران و مکيدن آخرين قطره ھای 

و معيارھای خاص  خون آنان قوانين و مقررات
فقط در چھارچوب  او .خود را وضع کرده است

. قراردادھای موقت کارگران را به کار می گيرد
در ھمان روز شروع کار ھر کارگر را مجبور 
می کند که برگ تسويه حساب با کارخانه را نيز 

عالوه بر اين کارگر بايد حتماً !! امضاء نمايد
نيز  يک برگ سفته چند ميليون تومانی را

حداکثر !! امضاء و تسليم سرمايه دار کند
 ١٧٠دستمزدی که کارگران دريافت می دارند 

اضافه کاری اجباری . ھزار تومان در ماه است

است و نحوه محاسبه ساعات اضافه کاری به 
 ١٠٠گونه ای است که کارگر در قبال ھر 

ساعت را وصول می  ٣٠ساعت فقط حقوق 
ماه تمام از پرداخت  ۴مالک کارخانه اخيراً . کند

اين امر به . دستمزد کارگران سر باز زد
اعتراض مکرر کارگران و سرانجام به 

سرمايه دار در . اعتصاب آنان منتھی گرديد
مقابل موج خشم کارگران و توقف چرخ توليد 

او با وقاحت زيادی اعالم . شروع به تھديد نمود
کرد که ھمه را اخراج خواھد کرد و اضافه 

ه شرط ادامه کار کارگران اين است که نمود ک
ميليون تومانی امضاء  ٣حتماً ھر کدام يک سفته 

نمايند و بالدرنگ بدون ھيچ قيد و شرطی و 
بدون اينکه ريالی از دستمزدھای معوقه خود را 

کارگر زير  ١۴. مطالبه کنند، مشغول کار شوند

فشار رعب و وحشت بيکاری و ھراس از 
شروط جنايتکارانه و  گرسنگی به قبول تمامی

آنان با امضای . سفاکانه کارفرما رضايت دادند
ميليونی و بدون گرفتن ھيچ ريالی مزد،  ٣سفته 

نفر از کارگران  ۶کار را شروع کردند اما 
اين . دست به مقاومت زده و به اخراج تن دادند

 ٢٨روز  کارگر بر اساس گفتگوی قبلی در ۶
کارخانه  دی ماه برای تسويه حساب به دفتر

رجوع کردند اما سرمايه دار نه فقط ھيچ ريالی 
از مطالباتشان را نپرداخت که با بيشرمی 
غيرقابل توصيفی به کمک اشرار مزدور خويش 

   .شروع به کتک کاری يک از کارگران نمود

  ١٣٨٧بھمن  ٨

  

 کارگر را اخراج می کند ۶٠٠٠ فيليپس
ھلندی فيليپس مدعی است که در  تراست عظيم

سه ماھۀ چھارم سال پيش يک و نيم ميليارد 
س به ھمين علت فيليپ. است يورو زيان داده

برنامه ريزی سريع صرفه جويی در ھزينۀ 
توليد محصوالتش را دستور کار خود ساخته 

کارگر را  ۶٠٠٠ است و در اين راستا يکراست
سرمايه داران فيليپس می . اخراج کرده است

سھام را نيز تا اطالع گويند که برنامۀ باز خريد 
تعداد کارگران فيليپس . ثانوی متوقف می سازند

نفر می باشند که در  ٣٥٠تا  ٣٠٠در سوئد 
 .حوزۀ بازاريابی و فروش استثمار می شوند

ھنوز مشخص نيست که چه تعداد از اين 
فيليپس مثل ھمه . کارگران بيکار خواھند شد

تراست ھا عظيم صنعتی ديگر دست به کار 
ساختن تمامی بار بحران سرمايه بر  سرشکن

گرده معيشت محقر و ناچيز کارگران است و 
کارگر را  ۶٠٠٠ برای حصول اين منظور

  .اخراج می کند

سرمايه داران صاحب فيليپس به رسم ھمه 
سرمايه داران ديگر و مطابق روال کار سرمايه 
از طريق فروش اوراق سھام شرکت بخش 

را از دست  عظيمی از دستمزدھای کارگران

. آنان خارج و به سرمايه خود اضافه کرده اند
اين اوراق در شرائط فعلی و در روزھای حدت 
بحران سرمايه داری ھيچ پشيزی برای 
کارگران ارزش ندارد، از اين گذشته توده ھای 
کارگر زير فشار وضعيت بد اقتصادی خواستار 

سرمايه داران . فروش اين سھام به شرکت ھستند
از خريد اين اوراق امتناع می کنند تا از  فيليپس

اين طريق نيز بار بحران را بيشتر و بيشتر بر 
  . زندگی کارگران سرشکن سازند

  ٢٠٠٩ژانويه 
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های کارگری نروژ برای کاهش  دارن و اتحاديه اتحاد سرمايه
 دستمزدها

کاھش دستمزدھا سالح کشنده و زھرآگين 
در شرائط تعرض سرمايه عليه توده ھای کارگر 

بحران سرمايه داری و طغيان موج سرکش 
با وقوع و شدت بحران، . بحران ھا است

صاحبان سرمايه و دولت ھا به ھر جنايتی عليه 
زندگی کارگران، ميزان بھای نيرو کار و ھمه 

کاھش . دار و ندار معيشتی آنان دست می زنند
دستمزدھا در زمره سھمگين ترين اين تھاجمات 

کاھش دستمزد ريالی اضافه  ھر لایر. است
ارزش و سود افزون تر برای صاحبان سرمايه 

حادثه ای که در روزھای بحران برای . است
سرمايه و نظام سرمايه داری نوشداروی واقعی 

بحران نشانه افت و تنزل نرخ سود . حيات است
عمومی سرمايه تا جائی و در سطحی است که 

و  امکان ادامه بازتوليد و ارزش افزائی
. سودآوری سرمايه ھا را ناممکن ساخته است

بسيار روشن است که سرمايه در اين شرائط 
ھمه شمشيرھا را از غالف خارج می سازد، به 
ھمه اشکال توحش دست می يازد، شيپور جنگ 
عليه ھست و نيست معيشت کارگران را در ھمه 
جا و در تمامی عرصه ھای حيات اجتماعی آنان 

سرمايه به ھمه دار و ندار . به صدا در می آورد
کارگر ھجوم می برد زيرا مکيدن ھر قطره 
خونی از اندام ضعيف و فرتوت او يا زن و بچه 
او خونی است که به سرمايه جان می بخشد، 
برای ادامه حيات رابطه خريد و فروش نيروی 
کار به کار می افتد و مرگ اختاپوس خونخوار 

به تعويق می سرمايه داری را مانع می گردد يا 
حمله مستقيم و رسمی به سطح دستمزدھا . اندازد

معموالً از ھمه اشکال ديگر تعرض و سالخی 
زندگی توده ھای کارگر برای سرمايه دشوارتر 

دستمزد تنھا وثيقه معاش . و پرمخاطره تر است
و زنده بودن کارگر، تنھا ممر ادامه حيات او آن 
د ھم در نازل ترين سطح ممکن است دستمز

بھای نيروی کاری است که سرمايه با تمامی 
قدرت و تا آخرين مرز ممکن تعرض خود آن 
را کاھش داده است و بر ھمين اساس ھر مقدار 
کاھش مجدد آن تيرخالصی است که به قلب 
زندگی کارگر و ھمه افراد خانواده او شليک می 

حساسيت کارگران در مقابل ھجوم سرمايه . شود
زدھا از ھمه موارد ديگر به سطح موجود دستم

. بيشتر و خشم بار تر و عصيان آلود تر است
سرمايه داران و دولت سرمايه داری خوب می 
دانند که پيروزی در اين ستيز و تعرض برای 
آنان چندان آسان نيست و درست به ھمين دليل 
برای تضمين موفقيت خود در اين قلمرو به ھمه 

ان خود و شرائط و چند و چون جبھه پيکار مي
آنان می دانند . کارگران خوب نظر می اندازند

که توده ھای کارگر تنھا وقتی به اين جنايت 

سرمايه تن می دھند که جنبش طبقاتی آنان در 
ضعيف ترين و فرومانده ترين و شکست خورده 

آنچه امروز در کشور نروژ و . ترين حالت باشد
به احتمال قوی در جاھای ديگر در شرف وقوع 

ت تجسم بسيار رقت بار و دردناک ھمين اس
سؤال اساسی اين است که چرا . وضعيت است

چنين است و چرا جنبش کارگری به اين روز 
برای يافتن پاسخ نياز به  .سقوط کرده است

به خبر زير که . پيمودن ھيچ راه درازی نيست
با تيتر بسيار درشت در بيشتر رسانه ھا و 

است نگاه  روزنامه ی کشور نروژ درج شده
  : مضمون فشرده خبر اين است. کنيد

کارفرمايان شرکت ايکوپال، تراست عظيم ....«
کارگر اين  ۶٠٠توليد مصالح ساختمانی به 

شرکت اخطار کرده اند که يا به مدت يک سال 
محل کار خويش را ترک کنند و تا اطالع ثانوی 
به طور کامل بيکار بمانند و يا کاھش سه و نيم 

مزدھای روز خود را بدون ھيچ قيد درصدی دست
ميزان مشخص اين کاھش . و شرط قبول کنند

اين تصميم . ھزار کرون نروژ در سال است ١٠
ساعته ميان سرمايه  ۶در جريان مذاکرات 

داران تراست صنعتی ايکوپال و اتحاديه 
کارگری بخش صنعت انرژی نروژ اتخاذ 

در ھمين جلسه رھبران اتحاديه . گرديده است
رگری مذکور قرارداد ديگری را نيز امضاء کا

محتوای قرارداد دوم اين است که ھر . کردند
نوع افزايش دستمزد کارگران تا پايان سال 

ھيچ . متوقف و ممنوع خواھد بود ٢٠١٠
کارگری در اين مدت حق تقاضای افزايش 

خبر ھنوز تمام » ..... دستمزد نخواھد داشت
آن به شمه ای برای قرائت متن کامل . نشده است

  .از توضيحات بعدی روزنامه ھا نگاه کنيد

آقای ھارالد سيورشن از مسؤلين طراز .... «
اول اتحاديه کارگری بخش انرژی در مصاحبه 
با مجله مگاسينت تشريح کرد که ما بايد حسن 

ما به . نيت خود را به سرمايه داران نشان دھيم
کليه اتحاديه ھای کارگری ديگر ھم توصيه می 
کنيم که حسن نيت خويش را به صاحبان سرمايه 

با سرمايه داران وارد گفتگو شوند و . نشان دھند
تالش نمايند تا در زمينه جايگزينی سياست 
کاھش دستمزدھای ھمه کارگران به جای اخراج 

او ھمزمان . عده ای کارگر به توافق برسند
خطاب به کارگران نروژ اضافه می کند که در 

بايد مواظب مصالح سودآوری شرائط بحران 
سرمايه باشند و با تقاضای افزايش دستمزد 
موجب ورشکستگی و وضعيت بد اقتصادی 

  )نقل به مضمون(  ».... صاحبان سرمايه نشوند

کارگر نروژی کاھش سطح دستمزد خويش را 
قبول می کند، زيرا که کل قدرت و افق و انتظار 
و برد اعمال قدرت خود را در فضای تيره 
فرساينده و مرگ آلودی که رفرميسم راست 
اتحاديه ای بر او تحميل کرده است محصور می 

عمرھا است که سنديکاليسم، سوسيال . بيند
دموکراسی، جنبش اتحاديه ای و طيف بسيار 
گسترده ای از نيروھای سياسی چپ و راست به 
او القاء کرده اند که سرمايه داری آخرين 

ه اينان گفته اند و آنچ!!! منزلگاه ھستی است
کرده اند و انجام داده اند و تحميل کرده اند بدون 
کم و کاست کالم سرمايه، حرف دل سرمايه، 
پيام سرمايه و خميرمايه ھمه جا حاضر و ساری 
و جاری فکر و فرھنگ و باور و اعتقاد 
فراروئيده از عمق شيوه توليد سرمايه داری 

ای بر قدرت تخريب آنچه جنبش اتحاديه . است
سر رويکرد ضد سرمايه داری و سرمايه ستيز 
طبقه کارگر آورده است ھر گاه با مالک واقعی 
و درست مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی طبقه 
کارگر داوری شود، ھيچ از ضربات کوبنده و 
مھلک حمام خون ھای ھارترين ديکتاتوری 

جنبش اتحاديه . ھای سرمايه داری کمتر نيست
مين و آسمان به کارگران ای شب و روز از ز

القاء کرده است که شما در سرزمين سرمايه 
. متولد شده ايد، در سرزمين سرمايه خواھيد مرد

نفع سرمايه نفع شماست، زيان سرمايه زيان شما 
است، قدرت سرمايه قدرت شما است، بحران 
سرمايه بحران شما است، خروج سرمايه از 
ان بحران خروج شما و زندگی شما از بحر

است، سرمايه واجب االطاعه است، رحمان 
است، رحيم است، عادل است و بايد ھمه جا به 

جنبش . مصالح و نيازھای بقايش گردن نھاد
اتحاديه ای اين سموم مرگبار بسيار مرگبارتر از 
ھر بمب ميکروبی و عفونی را در سلول سلول 
کارگران کشت کرده است و اين سان است که 

واست سرمايه داران برای کارگر نروژی به خ
کاھش دستمزد خود تن می دھد و در روزھای 
بحران سرمايه داری برای ذبح زن و کودکش 
در آستانه نجات سرمايه به پيشواز مصوبه ميان 
. سرمايه داران و اتحاديه کارگری می رود

ترديدی نيست که اتحاديه ھای کارگری به 
 سادکی اين خدمت عظيم را برای نظام سرمايه

اين بحثی . داری با موفقيت به پيش نبرده اند
است که فعالين ضد سرمايه داری جنبش 
کارگری بسيار مشروح به آن پرداخته اند و نياز 
. به بازگوئی ھر لحظه و ھر جای آن نمی باشد

با ھمه اين ھا فراموش نکنيم که در ھر کجا که 
اتحاديه ھا نيرومندتر بوده اند جنبش کارگری به 

وحش تری به اين وضع سقوط کرده صورت م
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شايد يک برگ برنده کارگر فرانسوی در . است
ميدان مبارزه خود عليه سرمايه اين باشد که به 

اندازه کارگر اسکانديناوی به دام ترفند جنبش 
   ٢٠٠٩ژانويه  .اتحاديه ای فرو نغلطيده است

 

 کارگران نقاش ساختمان فاقد هر نوع بيمه تأمين اجتماعی
ھزار کارگر  ٥٠در استان تھران بيش از فقط 

نقاش ساختمان کار می کنند و توسط سرمايه 
متوسط خانوار در . داران استثمار می گردند

 ٥جامعه ايران بر اساس آخرين نظرسنجی ھا 
نفر است و اين بدان معنی است که کارگران 
نقاش در محدوده استان تھران با افراد خانواده 

ھزار نفری را  ٢٥٠ھای خويش يک جمعيت 
کل اين جمعيت از ھر نوع . تشکيل می دھند

کارگران . بيمه تأمين اجتماعی محروم است
نقاش به طور مستمر و به گونه ای فاحش در 
معرض ابتالء به انواع بيماری ھای پوستی، 
وقوع حوادث مرگبار حين کار و از دست دادن 

ھمه اين . جان يا الاقل سالمتی خويش ھستند
ن که جمعيت آنان در سراسر ايران با کارگرا

محاسبه افراد خانواده سر به چند ميليون می زند 
در بھترين حالت و خوشبينانه ترين فرض، فقط 

چند ماه از سال را کار می کنند و مابقی ايام 
توده ھای . سال را محکوم به بيکاری ھستند

کارگر نقاش درھمه جای جھنم سرمايه داری 
بيمه دارو و درمان و بيکاری ايران از ھر نوع 

  . و تأمين اجتماعی محروم می باشند

  ١٣٨٧بھمن  ٧

  
  

 راه پيمائی خشماگين کارگران شرکت ذغال سنگ شرقی
کارگران شرکت ذغال سنگ شرقی يک ماه 

آنان نسبت به کمی . است که حقوق نگرفته اند
دستمزد و ميزان نازل بھای نيروی کار خويش 

کارگران برای ابراز . دنيز سخت اعتراض دارن
اين اعتراض و نشان دادن خشم خود عليه 

بھمن  ٦وضعيت زندگی و کارشان در روز 
کارگر  ٢٠٠بيش از . دست به راه پيمائی زدند

از خيابان ھای مختلف شھر به سوی اداره 
آنان در . فرمانداری دولت سرمايه به راه افتادند

محوطه ساختمان فرمانداری شروع به 
ئی و سر دادن فرياد اعتراض خود راھپيما

عوامل سرمايه بالدرنگ از نيروی پليس . کردند
مسؤالن . و قوای سرکوب کمک خواستند

ساعت زودتر از وقت مقرر  ٣فرمانداری 
شروع به بستن مؤسسه و ترک محل کار خود 

قوای سرکوب بسيار سريع شروع به . نمودند
حمله کرد و برای متفرق نمودن کارگران به 

آنان ھر نوع دوربين، . ه راھھا متوسل گرديدھم
موبايل و امکانات تھيه عکس و فيلم و خبر را 
حتی از خبرنگاران روزنامه ھای دولتی گرفتند 

نکته بسيار مھم و شاخص در . و مصادره کردند
جريان اعتصاب ھجوم پرشور کارگران شھر 

برای حمايت از ھمسرنوشتان خويش در شرکت 
نفری  ٢٠٠جمعيت . دذغال سنگ شرقی بو

کارگران در ھمان ساعت نخست راه پيمائی از 
نفر گذشت و کارگران بسياری با  ٣٥٠مرز 

سردادن شعار حمايت به صفوف راه پيمايان 
کارگران در جريان درگيری ھا با . پيوستند

پليس به زد و خورد پرداختند و چرخ ھای چند 
 . خودرو حامل قوای سرکوب را پنجر کردند

  ١٣٨٧ن بھم ٧

  
  

 ماه تعويق دستمزد ٤اعتراض عليه 
در باره کارخانه نازنخ قزوين و مشکالت 
کارگران آن به کرات در ھمه رسانه ھا و سايت 
ھای اينترنتی از جمله در ھمين سايت و 
. خبرنامه اينترنتی آن مطالبی انتشار يافته است

کارگران کارخانه چند سال است که دستمزد 
ھای طوالنی دريافت می کنند خود را با تعويق 

ماه است که کارکرده اند و ھيچ  ٤و ھم اکنون 
ً آنان را . حقوقی نگرفته اند خطر بيکاری دائما

. کرده است و امروز نيز تھديد می کند تھديد

ماه بخشی  ٤کارگران عالوه بر دستمزد معوقه 
از کل دستمزدھای دو سال اخير خود را نيز که 

رداخت می شده است، پ» بن کاال« زير نام 
کارگر نازنخ در  ٢٨٠. دريافت نکرده اند

اعتراض به اين وضعيت بارھا دست به تشکيل 
اجتماع و اعتراض و ساير اشکال مبارزه زده 

اين مبارزات به جائی نرسيده است و به . اند
ھمين دليل به طور متحد و دستجمعی راھی 
تھران شده اند تا در مقابل ساختمان رئيس 

کارگر  ٢٨٠. ی دست به اعتراض بزنندجمھور
در روز نخست ورود به تھران شب را در 
حاشيه خيابان ھا بدون داشتن ھيچ امکانی بيتوته 
کرده اند، صبح روز بعد به وزارت صنايع 
رجوع کرده اند اما فقط جواب سرباال و پاسخ 

  .منفی شنيده اند

  ١٣٨٧بھمن  ٧

  
   

 میکارگران فرانسه و اعالم اعتصاب عمو
جنبش کارگری فرانسه در طول سال ھای اخير 
برای مقابله با موج تھاجم سرمايه، دفاع از 
سطح نازل معيشتی و بھای اندک نيروی کارش 

شمار . خيزش ھای وسيعی را سازمان داده است
اعتصابات، وسعت و تدارک تقابل توده ھای 
کارگر با سرمايه داران و سياست ھای ضد 

بسيار شورانگيز و  کارگری دولت سرمايه
ھمبستگی طبقاتی و اتحاد . پرشور بوده است

بخش ھای مختلف طبقه کارگر در برنامه ريزی 
و پيشبرد کارزارھا نيز ھمه جا موج می زده 

يک شاخص اساسی که در طول اين سال . است
ھا مبارزات کارگران فرانسوی را در قياس با 
ھمزنجيران و ھمسرنوشتان طبقاتی آنان در 

ر ممالک اروپای غربی و به ويژه ساي
کشورھای اسکانديناوی به شکل چشمگيری 
متمايز می کرده است، فشار بسيار باالی توده 

ھای کارگر بر اتحاديه ھای کارگری منحل در 
تار و پود قدرت و سود آوری و مصالح 

واقعيت . ماندگاری نظام سرمايه داری بوده است
پاره ای  اين است که جنبش کارگری فرانسه در

موارد به يمن اين فشار عظيم و تعيين کننده 
طبقاتی قادر گرديده است حتی رفرميسم منحط 
راست اتحاديه ای را از ايفای نقش سرسپردگی 
سرشتی خود در مقابل سرمايه داران و دولت آن 
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درجه فشار و قدرت تعرض و . ھا باز دارد
آمادگی کارگران برای شروع و تداوم کارزارھا 

اً به گونه ای است که ديوانساالری اتحاديه عموم
ای حتی اوج خدمتگزاری خود به سرمايه را در 
گرو ابراز ھمسوئی و ھمراھی با جنبش 

تشديد استثمار و بی  معترض کارگران عليه
اعتصاب . حقوقی ھا و جنايات سرمايه می بيند

ژانويه يک نمونه بسيار بارز  ٢٩عمومی روز 
ابراز قدرت ھای متحد  از اين اعمال فشارھا و
توده ھای عظيم طبقه . و مؤثر کارگران است

کارگر در سراسر فرانسه برای مقاومت در 
مقابل طغيان جنون آميز تعرض نظام بردگی 
مزدی به سطح معيشت و امکانات و بھای 
نيروی کارشان خواستار اعتصاب سراسری و 

کارگران برای . اعمال قدرت متحد شده اند
اشتغال، جلوگيری از ھر نوع تضمين کامل 

اخراج، سطح باالی دستمزدھا و بھبود شرائط 
زندگی و کار خود دست به مقاومت می زنند، 
آنان عزم جزم کرده اند که در مسير وزش 
طوفان سھمگين بحران سرمايه داری نه تنھا 
چيزی را به سود سرمايه از دست ندھند، نه فقط 

نشينند در مقابل تعرض سرمايه داران عقب ن
بلکه مطالبات روز خويش را ھم بر نظام 
. سرمايه داری و دولت اين نظام تحميل کنند

توضيح واضحات است که اتحاديه ھای 
کارگری در ھمه جای اروپای غربی و شمالی 
نيروی پيشمرگ سرمايه برای سازمان دادن 
گسترده ترين تعرضات عليه زندگی توده ھای 

ومی سود سرمايه کارگر و به نفع حفظ ارقام نج
فرانسه نيز  اتحاديه ھای کارگری. ھا می باشند

از صدر تا ذيل و در ھمه تار و پود خود از 
قماش ھمان اتحاديه ھا ھستند، ھمان نقش را 
ايفاء می کنند، ھمان رسالت را بر دوش می 

نکته مھم اين است که قدرت تعرض . کشند
جنبش کارگری فرانسه ھمين اتحاديه ھا را 

ساخته است که دست به عصا شوند و  مجبور
حتی برای اينکه بتوانند چند گام آن سوتر نقش 
اتحاديه ھای ھمتای خويش در اسکانديناوی و 
جاھای ديگر را بازی کنند، در شروع کار با 
اعالم اعتصاب عمومی توده ھای کارگر 

آنچه در اين ميان گفتنی است . ھمصدا شده اند
اد و اعمال قدرت اين است که درجه شور و اتح

و ابراز حيات نيرومند جنبش کارگری فرانسه 
در مقابل سرمايه داری و توفيق اين جنبش در 
مجبور ساختن اتحاديه ھا به ھمسوئی دروغين 
بسيار تحسين انگيز است اما کارگران فرانسوی 
بايد با بيشترين ھشياری و بيداری و بصيرت و 
 آگاھی مواظب خروج شمشير آخته زھرآلود
رفرميسم اتحاديه ھای از پشت سر خويش نيز 

کارگران به اندازه کافی در طول ھمين . باشند
سال ھا شاھد چگونگی بيرون آمدن اين شمشير 
از نيام در سر حساس ترين بزنگاھھا بوده اند و 
ضربات کاری ناشی از مزدورمنشی اتحاديه ھا 
به سرمايه داری و عليه خويش را به اندازه 

مجبور ساختن اتحاديه ھا . نموده اندکافی تحمل 
به ھمراھی با ھمه دروغين بودن و ترفند بودنش 
يک گام به پيش است اما ھيچ چيز زيانبارتر از 
اين نيست که جنبش ضد سرمايه داری ما در 
مقابل دسيسه ھای اين نھادھا خلع سلح شود و 

  . مجبور به تحمل شکست گردد

   ٢٠٠٩ژانويه 

  

 ارگری را محکوم می کنيمدستگيری فعاالن ک
بيژن اميری کارگر خودروسازی و از فعاالن کارگری  ٨٧ماه  روز دوم دی

پس از يک درگيری با حراست کارخانه ايران خودرو توسط پليس امنيت 
ھمان شب محسن حکيمی نويسنده و فعال کارگری که برای . دستگير شد

بود، توسط عده ای  اميری به منزل او رفته ی کمک و دلجويی از خانواده
افراد لباس شخصی که برای تفتيش و تجسس به خانه اميری ريخته بودند، 

اين دستگيری خودسرانه و غيرقانونی در . دستگير و به زندان اوين منتقل شد
شرايطی انجام گرفته که نه اتھامی عليه او اقامه شده و نه از قبل حکم قضايی 

  .برای دستگيری او صادر شده است

ھای  ون بيش از يک ماه است که محسن حکيمی و بيژن اميری در سلولاکن
زندان اوين تحت بازجويی ھستند و در تمام اين مدت  ٢٠٩انفرادی بند 

کننده  قاضی رسيدگی. اند  ازامکان مالقات با وکيل و خانواده خود محروم بوده
ھا و آقای محمد شريف وکيل محسن  به پرونده در مراجعات مکرر خانواده

ھا، پايان نيافتن تحقيقات مقدماتی و تداوم  حکيمی ھر بار از ادامه بازجويی
  .بازداشت آنھا خبر داده است

داری جنبش  دستگيری محسن حکيمی و بيژن اميری اين فعاالن ضدسرمايه
ديگری از موج رو به رشد اعمال فشار و سرکوب و  ی کارگری نشانه

ھا مورد دستگيری ، بازداشت و محاکمه فعاالن جنبش  ی از صدا نمونه
کارگری، فعاالن جنبش زنان، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، نويسندگان، 

  . نويسان و ساير فعاالن اجتماعی است نگاران،وبالگ روزنامه

طلبی و دفاع از حقوق مسلم  خواھی ،عدالت ھای شريف آزادی جرم اين انسان 
کنيم و خواھان آزادی  ھا را شديدا محکوم می ما اين بازداشت .انسانی است

ی زندانيان سياسی، فعاالن کارگری و فعاالن  فوری و بدون قيد وشرط ھمه
  . و بيژن اميری ھستيم اجتماعی از جمله محسن حکيمی

خواھيم که در اين  طلب می خواه و عدالت ھای آزادی ی انسان ما از ھمه
  . يوندنداعتراض جمعی به ما بپ

  : برای امضا کردن اين متن نام خود را به آدرس اينترنتی زير بفرستيد

Email: azadi.kargar@gmail.com 

احتسابی فرخنده  -پورفرزانه  آقايی –آزاد نفيسه  –آذرمنش حميد 
اسپيلی  –اردالن پروين –اخوان علی  –احمدی امويی بھمن  –

 –  اسکويی نازی –اسحاق بھنام  –محمد محمود  استاد –رضا 
اکبری مريم  –هللا  اکبری سيف –اصالنی آناھيتا  –اصغری حسن 

اميری  –اميرزاده پروين  -اميدی حسين –امدادی ابراھيم  –
 –اورنگ يونس  –اکبر  امينی علی –اميری فرھاد  - روزبه 

پور حسن  –بيگلری ويدا  –بھکيش منصوره  –يعقوب ژيال  بنی
توکلی مھدی  –نيا طلعت  تقی –ش زھره تاب –پوينده صفا  –وحيد 

 –جباری عليرضا  - ثقفی عليرضا –تيموری محمد رضا  –
جمالی کامران  –جعفری ناھيد  -جعفری سوسن  –جباری مھری 

 –چنگيزيان نسرين  –جھانشاھی جاھد  –جواھری کارن  –
 –حداديان محمود  –نژاد محمد  حبيب –زاده فرخنده  حاجی

خواجوی  –حيدری حميد  –الھه حيدری  –حضرتی حسين 
دزکی  –دانشور مزدک  -  دانا پروين –طاھره خيرابی پروين 

 –دھقان مصطفی  -دھقان رضا –دليرثانی خسرو  –بھرام 
 –روحی افسر  –رشيدی الله  –رشتچی محمد  –رحيمی نجف 
زارعيان  -دانا فريبرز  رييس –رياحی زری  –رھبر ابراھيم 

 -زمانی شاھرخ  –زرافشان ھما  –زرافشان ناصر  –محمود 
 –ساالری ژاله  –زيدی راضيه  –زندی محسن  –زندی عباس 
 -سجادی صابر  –ستاری رضا  –سامانی علی  –سامانی امير 

سميعی  –سلطانی علی  –سعيدی حسن  –زاده فاطمه  سرحدی
شادفر  –شادفر احترام  –شاهللا طاھره  –سوری منير  –مازيار 
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 –شميرانی پروانه  –شعبانی سوسن  -اطمه نظری ف شاه –فخری 
نژاد  صادقی –شيرمحمد فربد  - شيرازی مريم  –شيدايی شھرام 

صفرزاده  - نشين سلطنت  صحرا –صالحی سيد علی  –صفر 
صمدی  - صمدی مينا  - صمدی ثريا  –صمدزاده ايلقار  –ھاله 

طاھباز  –طاھباز بيتا  –طاووسی اميد  –طالبی مريم  –نسرين 
 –طيبات نرگس  –طاھری سيما  –طاھری سيامک  – کامران

عزيزالدين پويش  –عراقی زينب  –عراقی زھره  –عباسی فتانه 
 –غفاری نسترن  –عمويی منوچھر  -عسگری عليرضا  -

 –فتحی احمد  –پور علی  فائز –غمين محسن  -غالمی حسين
فرھادی يوسف  –فروزانفر شھال  –فرقانی آزاده  –فرخی مارال 

 –کارگر احمد  –ساز يوسف  قنداق –قادرنيا فرح  –د فريده قائ –
 –کريمی روزبه  –کبريايی طاھره  –نيا فرشين  کاظمی

 –گازرانی سياووش  - کياماری صالح  –کوھستانی مھدی 
گوھری  –گنجی آرش  -)اسالو(گز فاطمه گل –گازرانی منيژه 

 - محسنی مريم  –متھور نادر  –مافی حميد  –نوروزی ابراھيم 
مختاری  –محمدی سياوش  –علی محمد  محمد –محمدزاده مونا 

بيگی  معصوم  –مرتضوی حسن  –مختاری معصومه  –احمد 
نجم عراقی  –ملکی مجيد  –ملک گلناز  - مقدم خديجه  –اکبر 
نعمتی  –ناطقی آرش  -ناصری شايسته –موسوی نسترن  - منيژه 
 -ی نوذری حسينعل –نوحی مليحه  –نعمتی محمد  –پريا 

نوروزی  - نوروزی صابر  -نوروزی زھرا  –نوروزی پروانه 
 -آصفی سھيل  - پور شکوھی فاطمه ولی –نوری ارشيا  –ياسر 

- آلبريتون روبرت  -آرمينه گيسو  -آفاری فريدا  -آصفی شاھرخ 
 - ابراھيمی فرھاد  -ابراھيمی ھادی  - ) جوشکار ( احمد   

اسداللھی محسن  -شراره  اسبقی -اردوان سودابه  - ابوطالبی پيام 
اشرفی  -  - اشجاری ناصر ) کارگر( اسماعيل   -اسداللھی نادر  -

اخوان  - آقائی پور فرزانه  -افشار مريم  - اشرفی علی  -پروين 
 - امينی سيامک  - اللھياری محمد  - اکبری پرويز  -مقدم طيبه 

ايرانی ابوالقاسم  -انصاری الناز  -انتصاری شھال  - امينی محمد 
بنی حسن  -بشيری ژيال  - ) آزاده( باقری ايران  -باقری خسرو  -

) جوشکار(بھنام  - ) مھندس( بھمن  - بھبھانی سيمين  -احمدعلی 
پاکزاد  - پاکزاد ھادی  - پاشائی محمدحسين  -بی آزار حميد  -

پالسچی  - پژوم يوسف  - پاينه دونالد  - پايدار ناصر  -بابک 
 -تمجيدی مجيد  - )  فکارصا (تقی   -پيرخضری ملک  -ھژير

 - جاللی نظام  - جاويدان جاويد  -چرونده اقدس  - ثابتی فريده 
 -جالئی پروين  -جعفرزاده رضی  -  صديقه) سالحی(  حائری

حبشی منيژه  -حجتی نيلوفر  - حافظی نزھت  - جوشکار ابراھيم 
حسينی حياس  - حسنی سھراب  -حسن پور رضا  -حبيبی مژده -
حيدر   - حنائی فاتح  -حق شناس تراب    -يان حسينی پور خالد -

 -خرسند پژمان  -خاندان رضا  -خانی فاطمه  - قزوينی پيام 

خوشباف  -خسروانی حسين  -) کارگر اغذيه فروشی(خسرو 
 -دارالشفاء ياشار  -خيرابی ناھيد  -خليلی محمد  -بھروز 

نی داغستا -دارائی زاده بھنام  - داريوش دارين  -دارابيان شھناز 
- درخشان مجتبی  - داروران مسعود  -دانش يوسف  -سروش 

 -درياداری منصور  - دروديان ساالر  -درويشيان علی اشرف 
 -رجائی مسعود  -راد ترانه  -راجی فرزانه  -دليری فرھاد 
رضوی رسول  -رضائی مريم  - رحيمی فرھاد - رحمانی بھرام 

 - اردشير  زارعی قنواتی -زارعيان اميد  -رضوانيان محمد  -
ستاری سھيال  -زندی سيامند  - سلطان زاده فاطمه  - زمانی علی 

سرحدی زاده -سری مينا  -سخی شکوفه  - ستوده سيامک  -
سالحی مھری  - سعادتيان سياوش  -سرحدی زاده زھرا  -حسين 

شريفی فرج هللا  -شريفی فرزين  - شاندرا سيدان  -سيف خسرو  -
 -شمس سياوش  - ارا شمس ت -شمس مھناز  -شمس محمد  -

شيرمحمدی  -شھوق شايا  - شميرانی گوھر  -شميرانی عالمتاج 
صادقی اسماعيل  -سيما ) پوينده( صاحبی  -صابری تقی  -ناصر 

طاھری  - طالبی فرشته  -صفوی محمد  - صفاری يوسف  -
عرب  -عباسی باقر  -طاعتيان نسرين  - طاھری کاظم  -ناصر 

عيزيزی بنی طرف  - بدهللا عرفان طلب ع -زاده حجازی حسن 
عظيمی مراد  - عسکری علی  - عسکری نژاد حميدرضا - يوسف 

فراھانی  -عموئی محمدعلی  -) تراشکار(علی  - ) کارگر(علی  -
 - فرج اللھی کاظم  -فرھادی فرھاد    -فراھانی فرزانه  - ايليا 

فقيرزاده  -فرحبخش فرزاد  - کيميائی رضا  -کبيری يوسف 
کارگر ( فالحی مظفر  -فالح ابوالفضل  - فروغی مريم - صادق 
 - قديمی بھرام  -قاسميان پروانه  - قاسمی پرويز   -  )متال 

کاظمی بھزاد  -کارگر جمشيد  -قليچ خانی پرويز  -قشالقی قاسم 
لياقت  -  الپالنت نانسی - کوشا مھين  -کريم مينا  -  کريم حيدر -

محبوب مريم  -) کارگر (محمد  - )نقشه بردار (مجيد  -اسماعيل 
 -مؤمنی خليل  -مددی مجيد  - محبوب احسان   -محبوب عفت  -

 )راننده(منوچھر  -ملکی محمد  -معظمی علی  -محمدی سعدهللا 
نصراللھی ناصر  -نبونه کنت  - نارنجی حجت  -موسوی سمانه  -
نيکوئی   - نويدی آمادور  -نقش مند آرمان  - نقش مند بھروز  -

يوسفی  -) کارگر(يوسف  -  دايت بيژنھ - نيکبخت حسن  -سعيد 
اصغر  -جمعی از فعالين کارگری  - محمد حسين جنيدی  - شادی

مسعود  -فرجاد شيخ االسالمی  - فرھاد شعبانی  -زين العابدين 
  صفا مرادی - مھران کشاورز  - کريمی 

  :کارخانه ھا و مراکز کار 

  جمعی از کارگران ايران پوبلين

  عتی حسن رود عده ای از کارگران شھرک صن
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آخرين گزارش از ادامه محاکمه و زندان محسن حکيمی و بيژن 
 اميری

ھای انفرادی بند  سرانجام پس از گذشت بيش از يک ماه بازداشت در سلول
ميليون  ١٠٠ی  زندان اوين صبح امروز برای بيژن اميری قرار وثيقه ٢٠٩

. ه ی خود مالقات کندتومانی صادر شد و اين فعال کارگری توانست با خانواد
اميری در اين مالقات که به صورت کابينی و پشت شيشه انجام گرفت به 

ی خود گفته است که از سلول انفرادی به بند منتقل شده، اتھامش اقدام  خانواده
اش جھت  عليه امنيت ملی است و احتمال دارد طی چند روز آينده پرونده

  . رسيدگی به دادياری فرستاده شود

ی  ی يک دادياری ويژه حال سبحانی معاون دادستان و رياست شعبه ندرعي
امنيت که مسوول رسيدگی به اين پرونده است، صبح امروز به آقای محمد 

شريف، وکيل محسن حکيمی، گفته که حکيمی ھمچنان تحت بازجويی است و 
نی با سبحا. المالقات است تحقيقات از او پايان نيافته و تا پايان تحقيقات ممنوع

اطالعی از جزييات پرونده به آقای شريف گفته است که نمی تواند  اظھار بی
  . ی او تعيين کند زمانی را برای پايان تحقيقات از حکيمی و رسيدگی به پرونده

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
١١/١٣٨٧/ ٧  

  

 

 ! »کارگر را بيرون می اندازد ۵٠٠٠ميکروسوفت «
عنوان خبری است که دقيق مۀ فوق ترج عبارت

رسانه ھای جمعی سرمايه در باره بيکارسازی 
ھای اخير شرکت ميکروسوفت با تيتر بسيار 

" بيرون انداختن" لفظ . درشت چاب کرده اند
بيانگر واقعی نوع نگاھی است که سرمايه نسبت 

نيروی کار . به کارگر و نيروی کار وی دارد
ئی مثل ھمه کارگر در نظام سرمايه داری کاال

سرمايه دار نيروی کار . کاالھای ديگر است
ً يک کاال و کارگر را فروشنده  کارگر را صرفا

سرمايه داران تا زمانی که اين . اين کاال می داند
کاال ارزش آفرين است، تا زمانی که خريد اين 
کاال سود می آفريند و اضافه ارزش توليد می 
با  کند آن را می خرند و مصرف می کنند و

آنان به . توحش تمام استثمار و سالخی می نمايند
محض اينکه به اين کاال نياز نداشته باشند، به 

محض اينکه اين کاال خصوصيت ويژۀ توليد 
سود خود را کم يا زياد از دست بدھد مانند ھر 
کاالی ديگر غير ضروری آن را به دور می 

کارگر در نوع نگاه و تلقی و فکر . اندازند
دار فقط موجودی است که سود توليد  سرمايه

می کند، کارگر در ديدگاه و فکر و فرھنگ و 
شناخت سرمايه اصالً انسان نيست و شايسته 

  . ھيچ حق و حقوق انسانی نمی باشد

تراست عظيم آمريکايی ميکروسوفت که توليد 
کننِدۀ نرم افزاز ھای کامپيوتری است، فقط برای 

 ۵ديک به سه ماھه چھارم سال قبل خود نز
اين سود را . ميليارد دالر امريکا سود برده است

ھمان کارگرانی توليد کرده اند که اکنون شمار 
کثير آن ھا محکوم به اخراجند، زيرا 
ميکروسوفت به خريد نيروی کار آنان نياز 

ميکروسوفت در سال پيش نسبت به سال . ندارد
ميليارد دالر فروش بيشتر  ١٧ماقبل آن حدود 

است و الجرم سود افزون تر کسب کرده داشته 
اين تراست عظيم اينترنتی با وجود ھمه . است

 ۵٠٠٠اين سودھا و افزايش سودھا اينک 
يکی از مديران . کارگر را بيکار می سازد

تراست اعالم داشته است که بيکارسازی ھا در 
اين حدود و وسعت و کثرت برای شرکت 

شرکا  او و. ميکروسوفت بسيار بی سابقه است
تأکيد کرده اند که شرکت با وجود کوه عظيم 

کارگران را « سرمايه ھا و سودھا مجبور است 
  »به دور اندازد

  ٢٠٠٩ ژانويۀ

  

 ماهه دستمزد کارگران در نساجی خامنه ١٨تعويق 
ماه است که  ١٨کارگران کارخانه نساجی خامنه 

اين . دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
ه ميان شھرھای سلماس و و کارخانه در جاد

شبستر قرار دارد و تعداد زيادی کارگر را 
وضعيت زندگی کارگران نياز . استثمار می کند

سخنی از زندگی در کار . به توصيف ندارد
نيست، سوختن در جھنم گرسنگی و فقر و 
حقارت و بدھکاری است که بسيار عبث و 

سرمايه دار . وارونه نام زندگی گرفته است
ارخانه بر اين باور است که کارگران صاحب ک

بايد ھزينه معاش خود و افراد خانواده خود را 
از طريق ديگری سوای فروش نيروی کارشان 
در اين کارخانه تھيه کنند تا بتوانند در اين 
شرکت بدون توقع ھيچ نوع دستمزد از بام تا 

شام برای وی کار کنند و سود و سرمايه توليد 
ايه دار صاحب کارگاه می آنچه سرم. بنمايند

ً ھمان چيزی است که در جھنم  انگارد دقيقا
سرمايه داری ايران ديری است به قانون تبديل 

کار بدون مزد ھمه جا اصل است، . گشته است
مجازات زندان و شکنجه برای اعتراض به 

مشکل زمانی . تعويق دستمزدھا نيز اصل است
رمايه پيچيده تر و پيچيده تر می گردد که ھمه س

داران و دولت آن ھا چنين می خواھند و در اين 
ميان ھيچ معلوم نيست که کارگران چگونه بايد 
زنده بمانند تا برای سرمايه داران سود و سود و 
سرمايه و باز ھم سرمايه توليد کنند؟ يک سؤال 
اساسی اينجا اين است که به راستی اين وضعيت 

کل کی و چه زمانی منفجر خواھد شد اما مش

انفجار روزی . مسلماً فقط انفجار وضعيت نيست
مسأله اصلی اين است که . صورت می گيرد

طبقه کارگر از درون اين انفجار سازمان يافته، 
نيرومند، آگاه، متحد و آماده دست به کار 

مسأله اصلی . برچيدن بساط سرمايه داری گردد
اين است که انفجار، نظام سرمايه داری را بر 

د باقی نگذارد، مسأله اصلی آن سر جای خو
است که انفجار در صرف جايگزينی دولت 
کنونی سرمايه با دولت سرمايه داری ديگری 

  . زير نام و نشان ديگری خالصه نشود

  ١٣٨٧بھمن  ۵
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 يورش نيروی انتظامی به کارگران باربندساز
ی مدت ھا است که شمار قابل توجھی از کارگران بيکار در حاشيه جاده ھا

ميان تھران و کرج به کار باربندسازی برای رفع نياز کاميون ھا می پردازند 
تا از اين طريق لقمه نان بخور و نميری برای شکم گرسنه فرزندانشان دست 

اين کارگران زير فشار بيکاری و گرسنگی با ھزارھا اين در و آن . و پا نمايند
فروش نيروی کار خويش  در زدن سرانجام راه چاره را در توسل به اين شکل

نيروی پليس و زعمای شھرداری ھای دولت سرمايه با اطالع از اين . ديده اند
آن ھا . اقدام کارگران بالفاصله برای تعطيل کردن کار آنان به راه افتاده اند

جاده را دور می زنند تا ھر کجا که کارگری را  ٣ھر روز سرتا سر ھر 
د مورد ضرب و آزار و شکنجه قرار دھند و مشغول تھيه باربند کاميون ببينن

پليس و قوای سرکوب . او را از کارکردن و تھيه لقمه نان فرزندش باز دارند
اين کار را انجام می دھند تا مبادا ھيچ ريالی از سود کالن سرمايه داران 

صاحب کارخانه ھای تھيه 
باربند يا تاجران فروشنده 

کشتار . باربندھا کسر شود
ير تيغ تيز گرسنگی کارگران ز

به نفع ھر لایر افزايش بيشتر 
سود سرمايه کاری است که 
ستون فقرات نقش پليس و قوای 
سرکوب سرمايه را تعيين می 

  . کند

  ١٣٨٧بھمن  ۵

 

 بيکارسازی وسيع کارگران در ساوه
واحد توليدی يا مرکز کار در شھرستان ساوه  ٩

، با نام ھای ھنکل پاکوش، ايران تفأل، زردپود
فابيس، جھان رو، مقره سازی ايران، رادياتور 
آرمکو، صنعتی بوتان و شھرداری دست به 

ھمه اين واحدھا . اخراج وسيع کارگران زده اند
دليل بيکارسازی توده ھای کارگر را کمبود 
نقدينگی اعالم داشته اند اما طنز ماجرا اين است 
که غالب اين مؤسسات درست در ھمان لحظه 

راج کارگران به آنان توصيه صدور حکم اخ
کرده اند که می توانند در چھارچوب 

قراردادھای موقت با شرکت ھای پيمانی طرف 
قرارداد يا در واقع ھم پيمان آنان قرارداد منعقد 

ما ھمه جا و در تمامی موارد تشريح کرده ! کنند
ايم که پيش کشيدن موضوعی به نام کمبود 

ارگران يک نقدينگی به عنوان بھانه اخراج ک
ترفند کثيف و يک عوامفريبی جنايتکارانه از 

اين ادعا نياز به اثبات . سوی سرمايه داران است
سرمايه داران بخش خصوصی از تراکم . ندارد
ھزار ميليارد تومانی نقدينگی دانماً شکايت  ١۶٣

دارند و پيداست که توسل آنان به کمبود نقدينگی 

با اين . استيک دغل کاری سفاکانه کاسبکارانه 
وجود آنچه سرمايه داران صاحب اين کارخانه 

برگ تأييدی است . ھا و مؤسسات انجام داده اند
بر صحت ھمه توضيحاتی که ما بارھا در ھمين 
سايت و خبرنامه آن با کارگران در ميان نھاده 

  . ايم

   ١٣٨٧بھمن  ۵

  

  

 درس های مبارزات کارگران صنايع فلزی
انه صنايع فلزی در ماھھای اخير حاوی درس ھائی مبارزات کارگران کارخ

آنچه در اين جا به ويژه در ماه آخر رخ داد برگ پرباری . بسيار ارزنده است
را در کارنامه خيزش ھا و جنب و جوش ھای تعرض جو و سرمايه ستيز 

سير پيکارھا و . توده ھای طبقه کارگر ايران در دوره کنونی تشکيل می دھد
ان در اينجا از پاره ای جھات با حوادث روز درون جنبش تالش ھای کارگر

کارگری ما فرق داشت و درست به اعتبار ھمين تفاوت ھا و تمايزات در کنار 
رويدادھای مھم و درس اموزی مانند شورش پرشور کارگران يخچال سازی 
لرستان، اقدام شجاعانه و جسورانه کارگران چينی ھمگام، جنگ و ستيز دو 

ران نيشکر ھفت تپه تا پيش از تسلط سنديکاليسم بر اين جنبش، ساله کارگ
در . مبارزات ادامه دار کارگران الستيک البرز و مانند اين ھا قرار می گيرد

باره اين درس ھا بحث خواھيم کرد اما پيش از آن الزم است شمه ای از سير 
  . حوادث و ماجرای پيکار کارگران را يک بار ديگر بازگو کنيم

اين بنگاه بزرگ  ٢ايه دار صاحب کارخانه اعالم می کند که واحد شماره سرم
او اين تصميم را . صنعتی را تعطيل و ھمه کارگرانش را اخراج خواھد کرد

در شرائطی به اطالع کارگران می رساند که از ماھھا پيش ھيچ دستمزدی به 
می توده خبر تعطيل کارخانه و بيکاری حت. ھيچ کارگری پرداخت نکرده بود

ھای کارگر بسان پتکی سھمگين و مرگبار بر سر ھمه کارگران فرود می آيد 
بالدرنگ دچار » جمال عباس زاده« و در اين ميان يکی از کارگران به نام 

آماده  کارگران مصمم و قاطع. سکته قلبی شده و دقايقی بعد جان می سپارد
تعطيل کارخانه،  کمابطال بی قيد و شرط حخواستار  آنان. پيکار می شوند

کارگران  .می گردنددستمزدھای معوقه ھمه  تضمين اشتغال خويش و پرداخت
قدرت سرمايه را با قدرت متحد ھمزمان اراده می کنند و تصميم می گيرند که 

مدير عامل  عزم جزم می کنند تاگذر  ھميندر  آنان. طبقاتی خود پاسخ گويند
  . روگان گيرندو به گ کردهشرکت شماره دو را دستگير 

دليل طوالنی شدن کار نه . طرح فوق برای مدتی به طول انجاميد اجرای
مدير  مداوم حساب شده فرارتوده ھای کارگر بلکه  و کاھلی و انصراف ترديد
از مراقبت قوای  اوو برخورداری ھمه جانبه  از تله ھای قھر کارگران عامل

ھشياری تمام مستمر با کارگران به طور . سرکوب دولت سرمايه داری بود
ھمه احتماالت رفت و آمد مديرعامل را زير نظر گرفتند تا در جائی او را پيدا 

مديرعامل بارھا موفق به فرار شد . اسير سازندکنند و در چنگال خشم خويش 
تالش توده ھای کارگر به  .برھاندکارگران  خشمو توانست خود را از معرکه 

روز دوم دی ماه اين . انجام او را به چنگ آوردندادامه دادند تا اينکه سر خود
محلی  پس از نيمه شب ۴کارگران از ساعت . حادثه ميمون به وقوع پيوست

ھوشياری و داشتند با  نشسترا که اعضای ھيأت مديره ھر دو شرکت در آن 
، او مدير عامل را دستگير کردند ان باالخرهآن. زير نظر گرفتند کامل مراقبت

در مديرعامل . به کارخانه منتقل نمودند اتوموبيلی افکندند و را به درون
قوای سرکوب سرمايه  .آمد چنگال خشم شعله ور طبقاتی بردگان مزدی اسير

زير نام تا  خواستند ھا آن. ندافتاد تقالاز ھمه سو به  سرمايه داربرای نجات 
 ه دار، سرمايقضائیتشريفات ديوانساالری بازجوئی و تشکيل پرونده و طی 

کارگران . خارج سازند قھر و عصيان طبقاتی توده ھای کارگر الرا از چنگ
با قدرت و با تکان دادن زنجير اقتدار و قھر خودجوش ضد سرمايه داری 

ھمه و با حضور مستقيم  آناناعالم داشتند که ھمه چيز بايد در پيش روی  خود
ر درون مديرعامل را د کارگر عاصی ٢٠٠. صورت گيرد آحاد آن ھا

و خود ھمگی شب را در ھمان جا  در گروگان خويش نگه داشتندکارخانه 
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فرياد زدند که امشب شب خوبی داريم زيرا که اوالً سرمايه  آنان. بيتوته کردند
ً پس از ماه ھا به اين دليل که در  دار شرکت را به گروگان گرفته ايم و ثانيا

حاکمان سرمايه . جه نمی گرديمموانيز خانه نيستيم با قيافه عبوس طلبکاران 
ھمه و ھمه  مأمور قضائیقاضی شرع و  بسيجی و لباس شخصی و از پليس و

آنان ھمه زور . کارگر غلبه کنندھای به راه افتادند تا بر موج مبارزات توده 
از  ای کارفرما را به آسانی و بدون تحمل ھيچ ھزينه خود را به کار گرفتند تا

 کارگر کارخانه ٢٠٠. د اما اين کار عملی نبوددست کارگران خارج سازن
. مصمم بودند که مقاومت را به ھر شکل و با پرداخت ھر بھائی ادامه دھند

. دست يافتند موفقيت ھائیبه  در ھمين راستاچنين کردند و  کارگران عمالً 
 يکراست ھزار تومان از دستمزد ھر کارگر راگرديد صدمدير عامل مجبور 

ای پرداخت صد ھزار تومان ديگر نيز اندکی زمان بر. پرداخت کند
ً  تصميم سرمايه دار دائر بر تعطيل کارخانه. کرد خواستدر الغاء  عجالتا

کارگران به سر کار خويش باز گشتند و چند روز  ھمه فردای آن روز. گرديد
سير ماجرا اين بود و ما پيش تر . ھزار تومان ديگر نيز دريافت کردندصدبعد 

  .ون اخبار ھمين سايت چند و چون آن را به اختصار درج کرديمنيز در ست

درون اين کارخانه و توسط توده ھای کارگر در حال اخراج روی آنچه در 
و در محدوده توان و ظرفيت و برنامه ريزی اين  به طور واقعیداد، 

شايد ساده . حاصل شد اين پيروزی چرا و چگونه .پيروزی بود کارگران يک
. اتکاء کردندارگران به قدرت متحد طبقاتی خويش اين باشد که کترين جواب 

آنان اين قدرت را به صورت برنامه ريزی شده و با درايت و ھشياری الزم 
به کار گرفتند و درست تشريح ھمين نکته و باز گشودن زوايای مختلف آن 

در شروع اين . است که محور اساسی گفتگوی حاضر ما را تعيين می کند
حث، فرض کنيم که کارگران برای روزھای بسيار زيادی در مقابل بخش ب

درب وروی کارخانه اجتماع می کردند و بر روی ضرورت حصول 
 فرض کنيم که. دستمزدھايشان يا ادامه حتمی اشتغال خود پای می فشردند 

آنان به طور ھمزمان و ھمعرض در صدھا تحصن جلوی اين اداره و آن 
 تند، فرض کنيم که اين توده عاصی و خشمگينوزارتخانه شرکت می جس

کارگر شب و روز ھم برای دولتمردان و نھادھای مختلف دولت سرمايه داری 
دولت » قانون اساسی«تصور کنيد که آنان بند بند . نامه نگاری می کردند

سرمايه داری را ھم به عنوان سند حقانيت حرف ھای خويش ضميمه عريضه 
کنيد اگر ھمه اين کارھا انجام می گرفت چه می شد و فکر می . ھا می ساختند

  چه نتيجه ای حاصل می گرديد؟ 

بالھت محض است اگر . جواب سؤال باال شايد نيازی به فکر کردن ندارد
کارگری تصور کند که از اين نوع اقدامات گرھی از کوه مشکالت کارگران 

ھم به مفيد بودن اين اگر کارگرانی وجود دارند که ھنوز در دام تو. باز می شد
نوع کارھا گرفتارند بھتر است برای لحظه ای چشمان خود را بر روی آنچه 

توده ھای طبقه ما شب و روز . در زندگی ھمزنجيرانشان می گذرد باز نمايند
در اين کارخانه و آن کارخانه، اين شھر و آن شھر و اين مدرسه و آن 

و فروماندگی و بی افقی به اين بيمارستان با کمال تأسف و از سر استيصال 
نوع کارھا دست می زنند اما در ھيچ موردی ھيچ نتيجه ای از اين اقدامات به 

  . دست نياورده اند

در نظر گيريد که کارگران صنايع فلزی به . فرض ھا را باز ھم دنبال کنيم
جای مبارزات باال و راھکارھائی که توضيح داديم از تمامی اتحاديه ھای 

بين المللی استمداد می کردند و با خواھش و عجز و تمنا و نوشتن  کارگری
نامه ھای بسيار تضرع آميز از اين يا آن رئيس اتحاديه کارگری می خواستند 

فرض کنيد که مثالً پشت سر ھم برای آقای گای رايدر، !!! که به دادشان برسد
ز ايشان و نامه عزيزم و فدايت شوم و مانند اين ھا ارسال می کردند و ا

سؤال قبلی را باز تکرار . شرکای ايشان طلب حمايت و پشتيبانی می نمودند
به احتمال زياد پاسخ سؤال ! اينکه به راستی چه اتفاق می افتاد؟. می کنيم

رؤسای اتحاديه ھا مزدوران تا مغز استخوان . نيازمند ھيچ جستجو نيست
ائل جنبش کارگری بين دخالت آنھا در مس. خودفروخته سرمايه جھانی ھستند

ً با ھدف رفع خطر مبارزات توده ھای کارگر دنيا از سر نظام  المللی اساسا
در رابطه با طبقه کارگر ايران يا جوامع . سرمايه داری صورت می گيرد

ً در چھارچوب کشمکش ھای  مشابه ھم ً و صرفا اگر حرفی می زنند صرفا
ولت ھای سرمايه داری به درون طبقه سرمايه دار جھانی و مناقشات ميان د

از اين که بگذريم در پاسخ مشخص تر به . نفع قطب ھای نيرومندتر است
سؤال مورد بحث، در بھترين حالت به طور مثال رئيس اين يا آن اتحاديه يک 
عريضه چند سطری صميمانه و مودت آميز و نصيحتگرانه برای رئيس 

ھيچ انفاق ديگری  جمھور دولت سرمايه ارسال می داشت و به طور قطع
خاصيت اين نوع نامه پراکنی ھا بسيار معلوم است و ھيچ . روی نمی داد

   .نيازی به شرح ندارد

اگر کارگران ھمان جا شروع به ساختن . دائره فرض ھا را باز ھم بازتر کنيم
سنديکا می کردند و چند نفر را به عنوان ھيأت مديره سنديکا از ميان خود 

و رتق و فتق امور را به دوش دار و دسته سنديکاچی قرار انتخاب می نمودند 
کاری که مثالً کارگران راننده شرکت واحد اتوبوس رانی تھران يا . می دادند

در شکل بسيار فرومانده تر و بی خاصيت تر آن کارگران نيشکر ھفت تپه 
 سؤال قبلی خود را در در ارتباط با اين شکل کار و اين نوع. انجام داده اند

به راستی در اين صورت چه می شد؟ برای . اقدام احتمالی ھم تکرار کنيم
. رسيدن به اين جواب به نظر می آيد که کار ما بسيار بسيار آسان تر است

يک نگاه ساده به آنچه که بر سر کارگران اتوبوس رانی تھران و نيشکر ھفت 
اگر . ھدتپه آمده است ھمه جواب ھا را سر راست کف دست ما قرار می د

کارگران صنايع فلزی چنين می کردند آنگاه کل جنگ و دعوا و مبارزاتشان 
به جای آنکه بر سر تضمين اشتغال و پرداخت حقوق معوقه و ساير مطالبات 
محوری روز باشد حول بودن و نبودن يا قانونی بودن و نبودن سنديکا لنگر 

انه و با تمامی قدرت دولت سرمايه داری بسيار زيرکانه و ھشيار. می انداخت
تاخت و تازش صحنه کشمکش را عوض می کرد، ميدان مبارزه را از 

بحث بر سر قانونی بودن و نبودن سنديکا و افتادن . کارگران می گرفت
کارگران در ورطه مبارزه قانونی تمامی راھھای ادامه مبارزات توده ھای 

مثل روز . تمام کنيماين بخش گفتگو را . کارگر عليه سرمايه را سد می ساخت
روشن است که ھمه اين راه ھا بدون شک به گورستان بود و کارگران در 
صورت اتخاذ آن ھا نه فقط ھيچ نتيجه ای نمی گرفتند که پس از مدتی 
چرخيدن در بی راھه ھای کور و فرساينده با دنيائی خستگی و يأس و 

  .وادادگی و عجز، از پيگيری مطالبات خود دست می کشيدند

رمز پيروزی کارگران صنايع فلزی اين بود که از آويزان ساختن خود به 
رمز اساسی و واقعی . راھکارھای شکست آور باال سخت اجتناب کردند

پيروزی آنان در ھمين سطح و ميزان کنونی آن بود که به قدرت متحد و 
آنان قدرت سرمايه را با قدرت متحد طبقاتی و . جمعی خويش اتکاء نمودند

اين تنھا و تنھا رمز موفقيت آنان در اين دوره . سرمايه داری پاسخ دادند ضد
چند سال پيش کارگران يخچال سازی . از جنگ و ستيز طبقاتی شان بود

لرستان ھم شبيه ھمين راه را در پيش گرفتند و در مبارزه عليه سرمايه و 
نی ھمگام کارگران کارخانه چي. سرمايه داران از ھمين راھکارھا سود جستند

. نيز با ھمين سالح و با اتخاذ ھمين تاکتيک به مقابله سرمايه داران رفتند
کارگران در کارخانه ھا و مراکز کار ديگری نيز به ھمين روش و ھمين 
راھکارھا متوسل شده اند و بسيار مھم است که ھر کجا چنين نموده اند به 

گر ھم به پيروزی ھای تازه، ا. نتايج کم و بيش مطلوبی ھم دست يافته اند
چشمگيری نرسيده اند حداقل خود را اسير توھم و جھل و باورھای فرساينده و 

می دانند که با سرمايه جنگ کرده اند، مشکالت و . گمراه کننده نساخته اند
نقاط ضعف جنگيدنشان چه بوده است و چگونه بايد اين ضعف ھا و کمبودھا 

  . را جبران نمايند

تحد طبقاتی، گريز از راه حل ھای سازشکارانه، به دور اتکاء به قدرت م
انداختن اشکال سازمانيابی سنديکاليستی و تکيه بر دخالت گسترده و مؤثر و 
نافذ ھمه آحاد ھم زنجيران در جريان مبارزه، تشکيل صف نيرومند کارگری 
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و ضد سرمايه در مقابل سرمايه داران و نظام سرمايه داری عامل مھم 
به ھمين دليل بايد چرخ . ده ھر ميزان پيروزی ما در مبارزه استتضمين کنن

اعتراضات و مبارزات روز خويش را درست بر روی ھمين ريل به حرکت 
بايد شورائی و ضد سرمايه داری متحد شويم، بايد خيزش ھا و . در آوريم

جنب و جوش ھای وسيع روز خويش را متشکل کنيم و به صورت شورائی 
منظور از شورائی بودن اين است که عده ای را قيم خويش . سازمان دھيم

تصميم گيری در مورد چگونگی پيشبرد مبارزات مان را به اين . نسازيم
ھيأت و آن ھيأت باالی سر خود محول نکنيم، ھمه آحاد توده ھای ما در ھمه 
برنامه ريزی ھا و تصميمات و چاره پردازی ھا و راه حل يابی ھا مشارکت 

ھمه ما در ارتباط تنگاتنگ با ھم مصالح جنبش خود را . ته باشندمؤثر داش
فکر کنيم و راھھای پيش بردن موفق تر آن عليه سرمايه را آگاھی بيشتر و 

مراد از متشکل شدن شورائی گزينش آگاھانه . بيشتر و عميق تر خويش سازيم
خالت و آگاھانه تر مسير مبارزه ضد سرمايه داری و عليه اساس سرمايه با د

جنبش ضد سرمايه و ضد کار مزدی نمی . آگاه و ھشيار ھمه ھمزنجيران است
حضور ھر چه آگاه تر و خالق تر و نافذتر ھمگی ما در . تواند شورائی نباشد
پيکار روزمره نياز قطعی آمادگی وسيع ما و تدارک ھر  ھمه مسائل مربوط به

بودی نظام سرمايه چه سراسری تر طبقه ما برای مبارزه عليه سرمايه و نا
  . داری است

تجربه مبارزات کارگران صنايع فلزی با صدای بسيار بلند بانگ می زند که 
کنار نھادن عجز و ضعف، شناخت ھر چه عميق تر توان مبارزه خود، چاره 
جوئی و چاره گری متحد دستجمعی برای پيش بردن و به پيروزی رساندن 

ای رفع تعرضات دشمن سرمايه مبارزات، جسارت و خطر کردن سنجيده بر
دار و دولت سرمايه داری، به دور ريختن باورھای واھی در مورد مؤثر 
بودن مماشات با سرمايه داران يا آويختن به قانون سرمايه و باالخره اعمال 
قدرت سازمان يافته و متحد عليه سرمايه از جمله موضوعاتی ھستند که می 

بسيار جدی و تعيين کننده به نفع ما سنگين  توانند کفه توازن قوا را به صورت
اعمال قدرت جمعی مان باعث شد که نيروھای قھر و سرکوب سرمايه . سازند

اگر ما سال ھا . و دستگاه قضائی دولت سرمايه داری در مقابل ما تسليم شود
برای اين جماعت سخن از قانون اساسی و حق و حقوق کارگر در اين 

به طور قطع ما را مسخره می کردند و به عنوان  پيش می کشيديم!!! قانون
ما . بردگان مطيع و تسليم و بی قدرت و زبون و ناآگاه تار و مار می ساختند

پيروز شديم زيرا مبارزه قانونی و توسل به سنديکاسازی و آويختن خود به 
راه حل ھای سازشکارانه يا مضمحل نمودن قدرت خود در منجالب مجادالت 

مايه دار و آن سرمايه دار يا اين و آن بخش دولت سرمايه داری ميان اين سر
ما موفق شديم زيرا به قدرت متحد توده ھای طبقه خود . را به دور افکنديم

ما موفق شديم زيرا قدرت سرمايه را با قدرت ضد سرمايه . اتکاء نموديم
 ما پيروز شديم زيرا ما به طور واقعی. داری ھمزنجيران خود پاسخ داديم

  . عليه سرمايه جنگيديم و در دام راه حل ھای سرمايه پسند نيافتاديم

تجربه مبارزات کارگران صنايع فلزی نشان داد که ما ضعيف نيستيم، ما 
محکوم به تسليم شدن و تن دادن در مقابل جنايات و شرارت ھای نظام بردگی 

ريخ جنبش اين تجربه بسان ميلياردھا تجربه زنده درون تا. مزدی نمی باشيم
کارگری دنيا ثابت کرد که ما قدرت بسيار عظيمی می باشيم که اگر اين قدرت 
را به درستی بشناسيم و به کار گيريم می توانيم در ھر مبارزه ای پيروز 

می توانيم با اعمال اين قدرت کل نظام سرمايه داری را در ھم کوبيم، . شويم
آگاھانه و افق دار و متحد و طبقه ما به عنوان يک طبقه جھانی با مبارزه 

متشکل خود می تواند دنيائی فارغ از ھر نوع استثمار وبی حقوقی و ستم و 
تجربه . طبقات و دولت به جای جھنم سوزان بشرکش موجود بر پا سازد

پرارج مبارزات کارگران صنايع فلزی نشان داد که بايد به قدرت خويش ھر 
آن را بشناسيم، ھر چه بيشتر به چه عميق تر انديشه کنيم، ھر چه بھتر 

چگونگی استفاده از اين قدرت و اعمال آن عليه سرمايه فکر کنيم، ھر چه 
بيشتر مشکالت مبارزه و موانع سد راه پيکار روزمان را تحليل کنيم و برای 

   .غلبه بر اين مشکالت و از ميان برداشتن اين موانع چاره جوئی نمائيم

  !ھمزنجيران

اين . صنايع فلزی حاوی درس ھای بسيار پرباری است مبارزه کارگران
مبارزات نشان می دھد که سازمانيابی شورائی و ضد سرمايه داری حول 
. مطالبات پايه ای توده ھای طبقه مان بزرگترين نياز روز جنبش ما است

مبارزات نشان داد که ما در پرتو سازمانيابی ضد سرمايه داری و شورائی 
ما قادريم از طريق . ارھای بسيار عظيم تری ھم انجام دھيمخويش می توانيم ک

شوراھای خويش و پيوند خوردن شورائی با ھمه توده ھای کارگر 
ھمسرنوشت خود در ھمه مراکز کار و توليد تمامی کارخانه ھای در حال 

کار و توليد اين کارخانه  تعطيل را نيز تصرف کنيم و برنامه ريزی شورائی
بيائيد حول منشور مطالبات پايه ای . پس بيائيد چنين کنيم. ريمھا را به دست گي

شوراھای کارگری . و ضد سرمايه داری طبقه مان دست در دست ھم گذاريم
خود را ايجاد کنيم، شوراھا را به ھم پيوند زنيم، کارخانه ھای در حال تعطيل 
 را تصرف کنيم، بيائيد، سراسری و شورائی عليه سرمايه داری متشکل و

  . متحد گرديم و مبارزه کنيم

 حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم

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

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٧بھمن  ۴

  

 !»هزار نفر از نوکيا بايد بروند«
ست که در رابطه عنوان اين خبر، فرمانی ا 

خريد و فروش نيروی کار از سوی يک طرف 
يعنی سرمايه دار به طرف ديگر يعنی بردگان 

تراست عظيم . مزدی سرمايه ابالغ گرديده است
کارگر را  ١٠٠٠نوکيا اعالم کرده است که 

مدير عامل اين شرکت می . اخراج خواھد کرد
گويد که ارقام سود زير فشار موج بحران تنزل 

است، سودھا در قياس با دوره ھای قبل  يافته
کاھش سودھا به ھيچ وجه و . چشمگير نيستند

در ھيچ سطحی قابل تحمل نمی باشد، ھمه ھست 

و نيست ھا برای توليد سود است و بايد با تمامی 
او اضافه . قوا دست به کار افزايش سودھا گرديد

 ١٠بايد حداقل  می کند که ھزينه ھای توليد را
داد و برای اين کار بايد يکراست  درصد کاھش

منطق مدير عامل . کارگر را اخراج کرد ١٠٠٠
. يا در واقع منطق سرمايه بسيار شفاف است

کارگر موجودی است که سود و سرمايه توليد 
در شرائط بحران که ميزان فروش . می کند

موبايل رضايت بخش نيست و کوه سودھا 
گران عظمت سابق را ندارد وجود بخشی از کار

مدير عامل نوکيا می . نيز اصالً الزم نيست
گويد که کارگران بايد قربانی گردند، حوزه 
ً تعطيل و  توليد اين تراست در ژاپن بايد عجالتا

حوزه ھای کانادا و . کارگران آن اخراج شوند
فنالند نيز بايد ھزينه ھای توليد را تنزل دھند و 
جمعيت قابل توجھی از کارگران را بيکار 

   :مدير عامل می گويد. ازندس

است ما  بحران سرمايه جھانی از آنجاييکه" 
رو به کاھش  برای مقابله با روند قصد داريم

 ً پايين آمدن سود  فروش محصوالت و نتيجتا
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شرکت به اين گونه اقدامات ضروری ادامه 
ترجمۀ زمينی حرف مدير عامل اين است " دھيم
زندگی کل بار بحران سرمايه بايد بر . ١که 

 ١٠٠٠اخراج . ٢. کارگران سرشکن شود
توده ھای کارگر در . کارگر شروع کار است

به . حال اشتغال نيز بايد آماده قربانی شدن باشند

محض اينکه نياز حفظ سودھا اقتضا کند آنان 
. نيز به ميزان ضروری اخراج خواھند شد

شرکت نوکيا در دوره ھای قبل به طور معمول 
ميليارد کرون سوئد  ۴٠حدود  از سود ساالنه ای

اتحاديه ھای کارگری مثل . برخوردار بوده است
ھمه جاھای ديگر دنيا حداکثر ھمکاری را در 

برنامه ريزی اخراج ھا با صاحبان تراست نوکيا 
  . معمول داشته اند

  ٢٠٠٩ژانويه 

   

 اعتصاب کارگران سد چپرآباد اشنويه
است که ماه تمام  ٣کارگران سد چپرآباد اشنويه 

آنان به . ھيچ ريالی دستمزد دريافت نداشته اند
کرات عليه اين جنايت اعتراض کرده اند اما اين 

کارگران در . اعتراضات به نتيجه نرسيده است
ادامه اين اعتراضات به طور دستجمعی و متحد 

آنان يکصدا . و مصمم دست به اعتصاب زده اند

و خشمگين اعالم داشته اند که اعتصاب تا 
حصول آخرين لایر دستمزدھای معوقه ادامه 

بر اساس اخبار، فرماندار اشنويه . خواھد يافت
تالش کرده است تا با چند نفر به عنوان 
نمايندگان کارگران گفتگو کند اما کارگران 
ھمگی فرياد کشيده اند که تعيين ھر کسی به 

عنوان نماينده فقط و فقط بايد با اراده و تصميم و 
  .ن صورت گيردانتخاب آنا

  ١٣٨٧بھمن  ۴

  

 

 اعتصاب رانندگان تاآسی در شهر ديواندره
رانندگان تاکسی در شھر ديواندره به صورت 

رانندگان به . سراسری دست به اعتصاب زدند
قل عمومی اعتراض افزايش بھای حمل و ن

آنان اين امر را افزايش فشار سھمگين تر . دارند
. بر زندگی مردم کم درآمد ساکن شھر می دانند

سير صعودی بی مھار قيمت مايحتاج اوليه 
معيشتی نيز آماج ديگر اعتراض کارگران 

با شروع اعتصاب رانندگان قوای . راننده است
 سرکوب سرمايه مثل ھميشه موج تھاجم خود را
آغاز کرد اما حمالت نيروی امنيتی با مقاومت 
رانندگان و جانبداری گسترده توده ھای کارگر 
عاصی و ناراضی شھر از ھمزنجيران خويش 

رانندگان پس از ساعاتی زير فشار . مواجه شد
تعرض فزاينده پليس به اعتصاب پايان دادند اما 

آنان اعالم داشته اند که مبارزه را برای تحقق 
در جريان . ھايشان ادامه خواھند داد خواسته

اعتصاب عده ای از رانندگان دستگير و روانه 
  . زندان گرديدند

  ١٣٨٧بھمن  ۴

  
 

 اجتماع اعتراضی کارگران استان زنجان
سرمايه داران صاحب کارخانه ھای سرب و 

حدود . کارگر را اخراج کرده اند ۵٠٠روی 
نان يک ماه از اخراج اين کارگران می گذرد و آ

در تمامی اين مدت برای بازگشت به کار در 
. حال اعتراض و مبارزه به سر می برند

کارگران اخراجی ھمراه با افراد خانواده خويش 
اينک به صورت مکرر در مقابل ساختمان 
استانداری زنجان دست به تشکيل اجتماع می 

آنان فرياد سر می دھند که ھيچ ممر . زنند

ند و زير فشار گرسنگی گرسنه ا. معيشتی ندارند
   .در خطر مرگ و نابودی ھستند

 ١٣٨٧بھمن  ۴

  

 

 رفته اندماه گذشته حقوق نگ ٥هزار معلم در  ٤٠٠
وضعيت زندگی و شرائط کار معلمان به ھمان 
اندازه دردناک و غيرقابل تحمل است که شرائط 
کار و زندگی کليه بخش ھای ديگر طبقه کارگر 

. م و دردناک استايران غيرقابل تحمل و وخي
از فقر و گرسنگی و فالکت ھولناک دامنگير 
توده ھای کارگر معلم که بگذريم سرنوشت 
مبارزه و سازمانيابی اعتراضات و کل روند 
جنگ و ستيزھای طبقاتی روز آنان نيز نه فقط 
ھيچ وضع بھتری در قياس با ساير بخش ھا 
طبقه کارگر ندارد که از پاره ای جھات دردناک 

ھزار معلم در  ۴٠٠. اسفبارتر می باشد تر و
آنان . ماه ھيچ ريالی دستمزد نگرفته اند ۵طول 

در وخيم ترين شرائط کاری سخت ترين کارھا 
اين معلمان ھر ھفته و ھر ماه . را انجام می دھند

چندين بار از اين شھر به آن شھر مسافرت می 
کنند تا در مقابل اين و آن نھاد دولتی دست به 

اين نوع اعتراضات و عريضه . زنند اعتراض
سال است  ٣٠نويسی ھا و شکايت پردازی ھا 

که ادامه دارد و به ھيچ نتيجه ای منتھی نگرديده 
« امامزاده گمراه کننده و مفلوکی به نام . است

بسيار زمخت دو پای » کانون صنفی معلمان
خود را در يک لنگ کفش کرده است که مبارزه 

و توسل به اين و آن  قانونی، عريضه نويسی
دولتمرد سرمايه تنھا راه چاره است و ھمه 
معلمان بايد نسل بعد از نسل با تحمل تمامی 
تشديد استثمار بی ھيچ حد و مرز سرمايه و 
قبول تمامی اشکال سيه روزی ھای سرمايه 
داری به ھمين شکل کارھا دل خوش کنند و به 

ه ھمين سياق خود را با طناب قانون سرمايه خف
  . سازند

ما بارھا در باره شرائط کار و زندگی و 
واقعيت شفاف . مبارزات کارگران حرف زده ايم

اين است که معلمان بايد دريابند که بخشی از 
درد آنان . توده عظيم بردگان مزدی سرمايه اند

دردی است که ھمه کارگران می کشند، استثمار 
آنان استثماری است که ھمه کارگران می شوند، 
جناياتی که تحمل می کنند جناياتی است که 
سرمايه عليه ھمه کارگران اعمال می کند، 
مطالبات آنان مطالبات ھمه توده ھای کارگر 
است، افق رھائی آنان افق رھائی طبقه کارگر 
است، تحقق ھر مقدار خواسته ھای روز آنان 
در گرو مبارزه متحد و سازمان يافته عليه 
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ميزان اين مطالبات سرمايه است، حصول ھر 
در گرو اتحاد محکم تر و آھنين تر آنان با ساير 

معلمان بايد . بخش ھای طبقه کارگر می باشد
دست در دست ھمه توده ھای ھمزنجير طبقه 
خود دست به کار سازمانيابی ضد سرمايه داری 

آنچه رفرميسم . و شورائی مبارزات خود شوند
راست سنديکاليستی و سران کانون صنفی 
معلمان در پيش روی آنان می گذارند بی راھه 

اين راه حل پردازی . ای به سوی گورستان است
ھای ساخته و پرداخته اين يا آن بخش نمايندگان 
سرمايه و کالً نظام سرمايه داری به اندازه کافی 

ادامه مبارزات به اين شکل . تجربه شده است
نابود ساختن قدرت طبقاتی خود به نفع سرمايه و 

بايد ھمراه با ھمه . دولت سرمايه داری است
کارگران به صورت شورائی و ضد سرمايه 
داری متشکل شويم و با اتکاء به اين قدرت 

متشکل طبقاتی ضد سرمايه داری خواسته ھای 
خود را بر دولت سرمايه داران تحميل کنيم و 
راه نابودی نظام سرمايه داری را ھموارتر و 

 . ھموارتر سازيم

 ١٣٨٧بھمن  ۴

  

 خبرها از کارخانه الستيک البرزآخرين 
اخبار واصله از کارخانه الستيک البرز بسيار 

ما تا کنون به کرات در ھمين . غمبار است
رزات سايت و خبرنامه اينترنتی آن در باره مبا

دو ساله کارگران، نقاط ضعف و راه برون رفت 
از اين وضعيت صحبت کرده ايم و صحبت ھا 

کارگران با . را به طور قطع ادامه خواھيم داد
توھم و با عزيمت از موقعيت ضعيف خود به 

آنان از . اين ستون و آن ستون کردن تن دادند
سر ناچاری به دولتی شدن مالکيت شرکت دل 

ای وعده ھای دروغ و فريبکارانه  بستند و پاره
بر اساس اين وعده ھا قرار بود . را باور نمودند

شرکت تا امروز کار خود را آغاز و کارگران 
اينک برای . به سر کار خويش باز گردند

ھمگان روشن شده است که ھمه چيز فريب 
کارگر را  ٢١در روز دوم بھمن . محض است

جديدی  اخراج کرده اند، توطئه ھای سھمگين
عليه کارگران و برای تار و مار نمودن مقاومت 

مديرعامل جديد . آنان برنامه ريزی شده است
شرکت که چند روز پيش از آماده بودن مواد 

ماه  ٢ماه خبر داده بود اينک  ٢اوليه توليد برای 
پرداخت . را به يک روز تقليل داده است

دستمزدھای معوقه که قرار بود ھر چه سريع تر 
ما . رت گيرد کماکان معوق باقی مانده استصو

ھمان گونه که گفتيم باز ھم در اين گذر صحبت 
مقاومت، تشکيل شورای کارگری، . خواھيم کرد

رفتن به سراغ ھمه کارگران در ھمه مراکز 

ديگر کار و توليد، تالش برای سازمانيابی 
شورائی و ضد سرمايه داری مبارزات، متشکل 

بات پايه ای طبقه شدن سراسری حول مطال
خويش، تصرف کارخانه و به دست گرفتن 
برنامه ريزی کار و توليد توسط شورای 

اميدھای واھی را بايد به . کارگری تنھا راه است
دور افکند و چرخ پيکار را بايد بر ريل واقعی 

اين تنھا . ضد سرمايه داری به حرکت در آورد
   .راه است

 ١٣٨٧بھمن  ۴

  

 

 شهرداری ساوه اخراج کارگران در
شھرداری ساوه شمار بسيار زيادی از کارگران 
. اين مؤسسه دولتی را اخراج کرده است

کارگران اخراجی سال ھای طوالنی برای 
آنان در تمامی اين مدت . شھرداری کار کرده اند

سخت ترين، فرساينده ترين و مرگبارترين 
خبر اخراج . کارھا را به دوش داشته اند

کوھی از مصيبت و بدبختی بر کارگران چون 

سر و روی زندگی کارگران و ھمه افراد 
ھيچ کدام از اين . خانواده آنان فرو ريخته است

شمار کثير توده کارگر ھيچ راھی برای يافتن 
کار در ھيچ کجای ديگر ندارند، از ھيچ ممر 

سايه مرگ ناشی از . معيشتی برخوردار نيستند
سنگين  گرسنگی به صورت جدی بر سر آنان

کارگران دست به اعتراض زده اند . شده است

اما ھيچ گوش شنوائی در ھيچ کجا موجود 
  . نيست

 ١٣٨٧بھمن  ۴
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

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

  .ک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به ي

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

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

مھم تر  ، ثانيا ومنشور 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  - از آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن

  . بيان آن استنه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبقه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين  - 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
نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز . معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

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

  . تدوين کرده ايم

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

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. ل بيمه بيکاری باشندتمام بيکاران آماده کاربايد مشمو - 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. ق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، بر - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . 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 . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

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

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

١/٢/١٣٨٧  



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

 
١٨ 

  ١٣٨٧ بھمن ١١ جمعه      ٤٠ سال اول ـ شمارٔه 

  
  

  !شکل شويم کارگران عليه سرمايه مت

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  

  

  

  

  

  

  
 

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

  
هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

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


