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 :اين شماره در

  ٢ص خانواده ھای کارگری و فاجعه گرسنگی ـ
  3ص کارگر ايران پوپلن ٢۵٠اخراج  ـ
  ۴ص اخباری از نساجی پارس ايران ـ
  ۵ص نامه جمعی از کارگران کنف کار رشت ـ
  ۶ص دو سال تعويق مطالبات کارگران در مراکز درمانی مازندران ـ
  ۶ص ادامه مبارزات کارگران نساجی خامنه ـ
  ۶ص دامه محاکمه و زندان محسن حکيمیآخرين خبر از ا ـ
  ۶صاعتراض کارگران رانندۀ اتوبوس در استکھلم  ـ
  ٧ص !ھزار تومان مزد ١۵٠چھار ماه کار شاق نظافت و  ـ
  ٧ص اجتماع اعتراضی کارگران صنايع چوب طالقان ـ
  ٧ص راه پيمائی اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان ـ
 ٨ص استکھلمقانون سرمايه و اعتصاب کارگران  ـ
  ٩ص دو خبر کوتاه از اعتراضات کارگری ـ
  ٩ص اعتراض کارگران سيمان سمنان به کمی دستمزدھا ـ
  ١٠ص !سخنی با کارگران الستيک البرز! مبارزه را ادامه دھيم ـ
  ١٣ص چند خبر کوتاه ـ

  ١٣ص استثمار بدون ھيچ مرز و محدوده کارگران ـ
  ١٣ص کارخانه روغن غنچه اخراج می شوندکارگر  ١٢٠٠ ـ
  ١۴ص دولت سرمايه داری و چپاول دستمزد کارگران افغانی ـ
 ١۴ص اعتصاب کارگران در کارخانه گردآفرين ـ
  ١۴ص ميليون کارگر در چين ٢٠بحران سرمايه و بيکار شدن  ـ
  ١۵ص اخراج صد کارگر در کارخانه آزمايش مرودشت ـ
 ١۵صماه  ١٠مازندران در  کارگر ساختمانی در ۴٠قتل  ـ
  ١۵ص پنج ماه کار بدن حقوق در شرکت ذوب ريز سما ـ
  ١۶ص کارگر را اخراج می کند ١۵٠٠٠نيک پاناسو ـ
  ١۶ص کارگران حمل زباله در استکھلم» فراقانونی«اعتصاب  ـ
  ١۶ص ماه حقوق نگرفته اند ۶خاور رشت  کارگران ريسندگی ـ
  ١٧ص نادامه مبارزات کارگران نازنخ قزوي ـ
  ١٧ص وضعيت رقت بار کارگران ايران برک رشت ـ
  ١٧صدر سوئد » خدمات«بيکارسازی گسترده کارگران در بخش  ـ
  ١٨ص کارگر رااخراج می کند ٣٠٠٠» ساس«کنسرن ھواپيمائی  ـ
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  خانواده های کارگری و فاجعه گرسنگی

د که گرسنگی، فقر، تن فروشی، شسالگرد قيام بھمن در شرائطی برگزار 
حقارت و تمامی اشکال سيه روزی بند بند زندگی توده ھای کارگر را در خود 

سی سال پيش سخن از بھبود معيشت و حصول آزادی و . کالف کرده است
کارگران ستون فقرات جنبشی . يدوارتر بودرفتن به سوی زندگی بھتر و ام

بودند که به قيام منتھی گرديد، آنان به جامعه ای آکنده از رفاه و آزادی و 
حقوق انسانی، به جامعه ای فارغ از زندان و گرسنگی و فقر و بدبختی چشم 

سی سال گذشت زمان شاھد سی سال فشار . داشتند و برای اين کار قيام کردند
بر پيکر اين انتظارات بوده است، ھمه چيز خالف آرزوھا  موحش تازيانه

ھر لحظه از اين سی سال لحظه ای در تشديد استثمار، وخيم ترين . پيش رفت
شدن شرائط زندگی، گسترش بيکاری، انفجار بيشتر فقر و فحشاء و اعتياد و 

 در طول اين سی سال آنچه باليده و باليده و در جريان باليدن. سيه روزی بود
حجم . سر به آسمان سائيده است سرمايه و يکه تازی و قدرقدرتی سرمايه است

انباشت سرمايه در قلمروھای مختلف . سرمايه ھا صدھا برابر رشد کرده است
ميزان سرمايه ھائی که در صنايع نظامی، . به صورت کوه آسا باال رفته است

ت ھسته ای و نفت، پتروشيمی، ساختمان، راه آھن، برق و انرژی، تحقيقا
فضائی، داروئی و پاره ای حوزه ھای علمی و پژوھشی ديگر پيش ريز و 
متمرکز شده است شايد از حد تصور باال باشد، به موازات رشد چشمگير 
سرمايه گذاری ھا شمار سرمايه گذاران نيز تا چشم کار می کند افزايش يافته 

عه ای حيرت بار طول و عرض طبقه سرمايه دار از ھمه سو دچار توس. است
برای شناخت شمار بی حساب آحاد اين طبقه الزم نيست اسناد . گرديده است

مالکيت خصوصی آن ھا بر اين کارخانه و آن کارخانه را نگاه کنيد، اين نوع 
سرمايه يک . درک از سرمايه و سرمايه دار درکی بی مايه و بی پايه است

و موقعيت و قدرت و مکان  طبقه سرمايه دار مالکيت. رابطه اجتماعی است
طبقاتی خود را از درون اين رابطه و سازمان کار و ساختار حيات اجتماعی 

در اين سی سال سرمايه و طبقه سرمايه دار و آحاد . سرمايه احراز می کند
سرمايه داران به گونه ای ھولناک رشد کرده اند، سرمايه داری ايران نيرومند 

ھای پليسی و نظامی و ارگان ھای اعمال قھر  و نيرومندتر شده است، سازمان
. ضد کارگری سرمايه در ابعاد سرطانی و ماوراء موج پندار توسعه يافته اند

سرمايه و ھر آنچه که مربوط به سرمايه است به آسمان عروج کرده است و 
در عوض زندگی توده ھای کارگر تمامی مرزھای قھقرا و فالکت و عسرت 

سال قيام % ٢۵دستمزد واقعی کارگران از . ھاده استرا با شتاب پشت سر ن
درصد به  ۴٠٠پائين تر رفته است و ھمزمان نرخ استثمار نيروی کار از 

پزشک  ١٠٠٠٠در سراسر ايران  ۵٧سال . درصد فوران کرده است ١٢٠٠
کار می کرد، شمار اين پزشکان امروز اگر نه چند ده برابر حداقل چندين 

ترسی توده ھای کارگر به دکتر و دارو چندين بار رو برابر شده است اما دس
رسيده است اما  ٢٠٠به  ١٠تعداد دانشگاھھا از . به افت و تنزل رفته است

آموزش نه فقط در سطح عالی که حتی در دوره ھای ابتدائی نيز بسيار بيشتر 
از گذشته از دسترس کودکان کارگر خارج گرديده است، فشار گرسنگی چند 

است، کارتن خوابی کودکان خيابانی شيوه رايج زندگی بخشی از  برابر شده
ساکنان دوزخ سرمايه گرديده است، کار بدون دستمزد برای ماھھای طوالنی 
در قانون اساسی سرمايه تثيبت شده است و اعتراض به کار بدون حقوق و 
تعويق طوالنی مدت دستمزدھا عمالً مستوجب مجازات و مستحق زندان و 

قرارداد موقت کار در وسيع ترين . اخراج از کار اعالم شده است شکنجه و
سطح جايگزين استخدام دانمی نيروی کارگر گرديده است و ھر نوع تضمين 

تن  .اشتغال کارگر به طور کامل نابود شده و در شرف نابودی نھائی است
فروشی برای لقمه ای نان بخش وسيعی از بازار کار جامعه را به خود 

ھيچ شکل تشديد استثمار و توسعه سيه روزی نيست که . ص داده استاختصا
زندگی بردگان مزدی سرمايه را در ابعادی ھر چه مخوف تر و ھولناک تر 

آنچه رخ داده است از ھمه لحاظ رعب آور و . در کام خود فرو نبرده باشد
ھول انگيز است و ھول انگيزتر از ھمه آنکه تمامی اين شرارت ھا و 

شی ھا و بشرستيزی ھا متعاقب رخدادی انجام گرفته است که کارگرک

کارگران آن را تدارک ديدند تا معيشت بھتر و رفاه و آزادی و تأمين حقوق 
کارگران نه فقط به ھيچ چيز دست نيافتند که . انسانی خويش را دنبال نمايند

ر قوت اليموت گذشته خويش را نيز از دست دادند، نه فقط به ھيچ بھبودی د
برابر بيش از سابق به ورطه فقر و ذلت  ۴معيشت خود موفق نگرديدند که 

فرو غلطيدند، نه فقط امکان کشيدن ھيچ نفس آزادی نصيب ھيچ کدامشان نشد 
. که در سوک تيرباران ھزار ھزار جوانان خويش برای ھميشه داغدار ماندند

کرد و رشد در طول اين سی سال سرمايه و ھمه ملزومات حيات سرمايه رشد 
کرد و سر به آسمان سائيد و زندگی کارگران در ھمه شؤن سقوط کرد و 

  . سقوط کرد و در سراشيبی سقوط ھمه مرزھا را پشت سر نھاد

سی سال از قيام بھمن گذشته است و روند فروپاشی و عسرت و فالکت توده 
 ھای کارگر ھمچنان با شتاب حداکثر به پيش می تازد، در شروع دھه چھارم
ھمه شواھد با صدای بلند بانگ می زند که سرمايه داران و دولت سرمايه 
داری ايران به آنچه انجام داده اند بسنده نخواھند کرد، ھمه چيز بسيار بارز 
فرياد می زند که آنان ترجيح می دھند به جای گوش دادن به فرياد اعتراض 

توده نفرين  ميليون ھا کارگر خشماگين و عاصی شاھد مرگ فوج فوج اين
اين واقعيتی است که قبول آن نيازمند رؤيت . شده و افراد خانواده آنھا باشند

فرمان خاص اين يا آن نھاد دولتی يا تصويب اليحه ای از ناحيه مجلس و 
ميليون کارگر و  ۵٠دولت نمی باشد، کافی است سير حوادث روز زندگی 

عه را با گوشت و پوست نفوس کارگری ايران را خوب نگاه کنيد تا عمق فاج
شورای عالی کار دولت سرمايه به کرات گفته است که ميزان . لمس نمايئد

ھزار  ١٠٠تا  ۵٠درصد کارگران ايران در فاصله ميان  ٧٠دستمزد ماھانه 
ميزان حقوق عظيم ترين بخش توده ھای کارگر در . تومان نوسان می کند

اف غالب اقتصاددانان، شرائطی به اين سطح سقوط کرده است که به اعتر
پژوھشگران، نمايندگان سياسی و فکری طبقه سرمايه دار و حتی شمار 

ھزار تا يک ميليون تومان مطلقاً  ٨٠٠زيادی از دولتمردان، درآمدھای زير 
نفری را نمی  ۴کفاف ھزينه ھای اوليه و بسيار ضروری معيشت يک خانواده 

اقتصاددانان از دولتی گرفته تا  معضل به ھمين جا خاتمه نمی يابد، ھمه. دھد
غيردولتی ھر روز فرياد می زنند که بھای مايحتاج ابتدائی مورد نياز زندگی 

افزايش % ٣٠در سال آينده در خوشبينانه ترين حالت در قياس با سال جاری 
واقعی آن بسيار   اين رقم به طور قطع غيرواقعی است و ميزان. خواھد يافت

که جمعيت بسيار کثيری از کارگران  در نظر بياوريد. بسيار بيشتر خواھد بود
ايران در آلونک ھای استيجاری زندگی می کنند و بھای اجاره ھمين آلونک 

فاجعه ھنوز در نيمه راه . ھا به صورت سرسام آور در حال افزايش است
طرح تحول « ھمه می دانيم که دولت سرمايه زير علم و کتل . است

ه حتی سنار و سی شاھی افزايش دستمزد ساالنه مصمم است ک» اقتصادی
کارگران شاغل را نيز حذف نمايد و در سال آينده ھيچ ريالی به حقوق ھيچ 

اين خدمت عظيمی است که دولت بنا به وظيفه خود به . کارگری اضافه نشود
عنوان دولت طبقه سرمايه دار برای طالئی تر کردن ھر چه بيشتر ارقام سود 

انجام می دھد و در ازای آن روزگار توده ھای کارگر را  صاحبان سرمايه
دولت سرمايه داری به اين نيز اکتفاء نکرده . سياه تر و سياه تر می سازد

در اين اواخر حقوق ناچيز و نامحسوس بخش عظيمی از طبقه کارگر . است
يعنی چند صد ھزار کارگر معلم را حتی به صورت رسمی کاھش داده است و 

تيب خانه خرابی مرگ آور اين کارگران را تسريع و باز ھم تسريع به اين تر
فراموش نکنيم که اين کارگران ھر سال چندين ماه تابستان را اصالً . می کند

ھيچ حقوقی نمی گيرند و اکنون کاھش مزد ساير ماھھا نيز به فاجعه مذکور 
ا ميليون دھھ. سير وقوع فاجعه را باز ھم دنبال نمائيم. اضافه گرديده است

کارگر و افراد خانواده ھای کارگری از ھيچ نوع بيمه دارو و درمان 
برخوردار نيستند و به گاه مريضی و نياز به امکانات درمانی با خطر مرگ 

دولت سرمايه داری سوای اين، حتی ھمان حداقل امکانات . مواجه می باشند
سال جاری . تبيمارستانی و مراکز درمان را به طور فاحش تنزل داده اس

ميليون تومان کسری بودجه را بر اين حوزه سرشکن ساخته است و  ١۶٠٠
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باز ھم ادامه دھيم، حدود . اين وضع در سال آتی باز ھم موحش تر خواھد شد
ميليون کارگر بيکار ھستند و ھيچ درامدی برای امرار معاش و تأمين  ١٠

به صورت موحشی موج بيکاری  .سرپناه و خرج دارو و درمان خود ندارند
فقط در ھمين چند ماه اخير حدود يک ميليون بيکار بر . در حال طغيان است

اين وضعيتی است که اکنون . شمار کارگران بيکار قبلی افزوده شده است
اين ليست تمام شدنی . دامنگير بردگان مزدی در جھنم سرمايه داری است 
 ۵٠روزی ھای دامنگير نيست و می توان آن را به اندازه کل مصائب و سيه 

اين مؤلفه ھا در کنار ھم فرياد می زنند که . ميليون نفوس کارگری ادامه داد
سرمايه داران و دولت آن ھا مرگ ناشی از گرسنگی و فقر بخش قابل توجھی 
از توده ھای کارگر ايران يا به بيان ديگر قربانی شدن اين جمعيت عظيم در 

بيعی و شايد ھم ضروری شرائط روز می آستان بقای بردگی مزدی را امر ط
دانند و بسيار عالمانه و آگاھانه می کوشند تا وقوع اين فاجعه عظيم انسانی را 

  .بسيار موجه و طبيعی جلوه دھند

سی سال پيش ميليون ھا کارگر فرياد انقالب سر دادند تا بر گرسنگی و فقر و 
ون سی سال پس از آن حقارت و بی خانمانی خود نقطه پايانی بگذارند و اکن

تاريخ به وضعيتی سقوط کرده اند که چندين بار از روزھای وقوع قيام 
سؤال اساسی اين است که چرا اين چنين . ھولناک تر و رقت انگيزتر است

شد؟ ما چنين نمی خواستيم، ما به زندگی بھتر، به آزادی، به رفع فقر و محو 
انسانی چشم داشتيم، چرا نه فقط گرسنگی، به رفاه و امنيت و برابری و حقوق 

  . به ھيچ نرسيديم که ھر چه داشتيم ھم از دست داديم

سرمايه رشد کرده است و رشد کرده است، طبقه سرمايه دار بسيار فربه تر و 
غول پيکرتر شده است و ھمزمان ما مفلوک تر و فرسوده تر و گرسنه تر و 

اين سوی ميل کرد؟ چرا چرا روند اوضاع به . حقيرتر و ذليل تر شده ايم
نتوانستيم آنچه را می خواستيم محقق سازيم؟ اگر می خواستيم به اين روز 

اين اساسی ترين پرسشی است که در . نيافتيم چه بايد می کرديم و چرا نکرديم
بايد به اين سؤال پاسخ داد و پيداست که ھر کسی و ھر . پيش روی ما است

قالب می کرديم؟ شايد خيلی ھا چنين پندارند آيا نبايد ان. عده ای پاسخی دارند
وضعيت ما پيش از وقوع انقالب نيز از ھمه . اما اين پندار بسيار احمقانه است

ما بايد برای تغيير آن وضعيت قيام می . لحاظ وحشتناک و غيرقابل تحمل بود
ً کار درستی انجام داديم. کرديم آيا بايد به جای حاکمان فعلی، . تا اينجا حتما

از کجا ! افراد و احزاب و نيروھای ديگری را بر خود مسلط می ساختيم؟
واقعيت . حتماً می آوردند معلوم که آنان ھمين بالھا را بر سر ما نمی آوردند؟

ً پاسخ درست سؤال نيستند، کسانی که اين جواب ھا  اين است که اين ھا مطلقا
ده و ناآگاھی ھستند يا را در مقابل ما قرار می دھند يا انسان ھای بسيار سا

آگاھانی از نوع حکومتگران فعلی و سابق و در ھر حال از طبقه سرمايه دار 
پاسخ واقعی اين است که ما بايد در سنگ بنای جنبش آن روزگار . می باشند

خود، ضد سرمايه داری و با ھدف محو نظام سرمايه داری با ھم ھمدوش و 
ان روزھا دست در دست ھم در اين ما بايد در ھم. ھمرزم و متحد می شديم

کارخانه و آن کارخانه و در ھمه جای جامعه شوراھای ضد سرمايه داری 
ما بايد خواستار انتقال تمامی قدرت به شوراھای . خود را تأسيس می کرديم

به طبقه سرمايه دار و به ھمين دولت . کارگری ضد سرمايه داری می شديم
ن در ھمان روزھا دست به کار سازماندھی آنا. روز سرمايه داری نگاه کنيد

خويش برای درھم کوبيدن انقالب ما، بمباران انتظارات ما، گلوله باران ھر 

اتحاد و سازمانيابی ما، خاموش ساختن ھر جرقه بيداری و اگاھی طبقاتی ما 
آنان در ھمان روزھا ساز و برگ قدرت خود را در ھمه جا پھن کردند، . شدند

ما . ميدان کارزار عليه ما و جنبش واقعی طبقاتی ما ساختند ھمه محله ھا را
ما بايد در آن . عقب نشستيم، از پيگيری اھداف و انتظارات خود فرو مانديم

روزھا منشور مطالبات پايه ای طبقه خود را در ھمه جا فرياد می زديم، بايد 
 ھمراه با شعار سرنگونی دولت سرمايه داری يک راست خواستار اختصاص
ھمه کار و توليد ساليانه مان به سطح باالی معيشت، خواستار آموزش رايگان 

ھمه سطوح، بھداشت و دارو و دکتر رايگان، مسکن رايگان با ھمه  در
امکانات، مھد کودک رايگان و مراقبت بدون ھيچ نوع ھزينه از پيران و 
ی سالخوردگان، خواستار ممنوعيت تشکيل ھر نوع دولت باالی سر خويش م

 ما بايد منشور مطالبات پايه ای خود را که متضمن عالی ترين سطح. شديم
معيشت و رفاه اجتماعی و تضمين کننده تمامی حقوق و آزادی ھای اجتماعی 
و انسانی و محو ھر دولت باالی سر ما بود سکوی پيکار می ساختيم، بايد 

، بايد تحقق کليه توده ھای طبقه مان را حول اين منشور متشکل می نموديم
فوری و بدون ھيچ قيد و شرط مطالبات و محتوای اين منشور را دستور روز 
مبارزه می کرديم، آری ما ايد ھمه جا در سراسر کشور شوراھای کارگری 
ضد سرمايه داری را سازمان می داديم و اين شوراھا را ظرف اعمال قدرت 

ھھای سرمايه دار خود عليه دولت در حال سقوط سرمايه و عليه تمامی گرو
ما بايد به اين کارھا دست می . مشغول خزش به قدرت سياسی می کرديم

زديم، بايد نقشه ھای شوم گروھھائی از طبقه سرمايه دار را که برای گرفتن 
قدرت و بازسازی ماشين دولتی سرمايه در حال توطئه و شرارت آفرينی 

ضد سرمايه داری  بودند نقش بر آب می ساختيم، بايد از درون شوراھای
خويش به سوی استقرار سازمان شورائی متشکل از ھمه آحاد توده ھای خود 
و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و توليد در سراسر جامعه به جلو می 

اين تنھا راھی بود که می توانست ما را از غلطيدن به ورطه ھولناک . شتافتيم
شکست خورديم و به روزگار  ما اين کارھا را نکرديم،. امروزی نجات دھد

آنچه در اين سی سال بر ما رفته است مو به مو . سياه کنونی فرو غلطيديم
مبارزه طبقاتی جريان دارد و ما بايد آنچه را ديروز . درسی برای آينده است

بايد ھمه جا دست . ندانستيم و نتوانستيم انجام دھيم امروز بدانيم و انجام دھيم
ورائی و سراسری خويش عليه سرمايه و سرمايه داری به کار سازمانيابی ش

بايد به صورت شورائی و ضد سرمايه داری حول منشور مطالبات . گرديم
بايد از درون اين شوراھا برای تصرف . پايه ای طبقه خود متشکل شويم

کارخانه ھای در حال تعطيل و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و توليد 
  .تالش کنيم

 ر مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويمحول منشو

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

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٧ بھمن ٢۴

  

 کارگر ايران پوپلن ٢۵٠اخراج 
چشم سرمايه داران به طور مدام به ارقام سودھا 

چگونه . ان دوخته استو نرخ رشد سرمايه ھايش
بايد استثمار کارگران را تشديد کرد، چگونه بايد 
مقدار عظيم تری از کار توده ھای کارگر را به 

تبديل نمود و نرخ اضافه  اضافه ارزش و سود

ارزش ھا را باال برد، کدام حوزه ھا برای 
انباشت سرمايه مناسب تر و کم ھزينه ترند، 

ری دارند و توليد کدام کاالھا بازار رونق بيشت
آن ھا سودآورتر است، در کدام قلمروھا می 
توان از کار بسيار ارزان تر و شبه رايگان تر 

استفاده کرد و سودھای کالن تر به چنگ آرد، 
سرمايه گذاری در کدام عرصه ھا با رقابت 
کمتر سرمايه داران ديگر و شانس دستيابی 

در يک کالم . سودھای سرشارتر ھمراه است
ايه دار به ھيچ چيز سوای سود نمی انديشد، سرم



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما
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  ١٣٨٧ بھمن ٢٥ جمعه      ٤٢ سال اول ـ شمارٔه 

ھمه چيز او سود است و در ھمين راستا به 
محض مشاھده کمترين کاھشی در نرخ سود 
سرمايه ھايش با تمامی قدرت ممکن برای تغيير 
وضعيت به نفع خويش اقدام می کند، برای 
انتقال سرمايه اش به حوزه پرسودتر تالش می 

ھر کاری و ھر جنايتی  نمايد و در اين راستا به
آنچه . و ھر ترفند و شرارتی دست می يازد

بخشی از سرمايه داران ايران چند سال است به 
طور لحظه به لحظه انجام می دھند از اين دست 

واقعيت اين است که سرمايه گذاری در . است
پاره ای از حوزه ھا در قياس با برخی حوزه 

داری  ھای ديگر کم سودتر است و ھيچ سرمايه
حاضر به تحمل يک لایر سود کمتر در قياس با 
ھمتايان خونخوار و جالد و کارگرکش خويش 

صاحبان سرمايه در اين قلمروھا و . نمی باشد
رشته ھا با تمامی قدرت و با استفاده از ھمه 
امکانات می کوشند که سرمايه ھای خود را به 

در اين زمينه . قلمروھای پرسودتر منتقل سازند
ه سرمايه دار يک فرد، يک شرکت سرمايه اينک

گذاری يا دولت سرمايه داران باشد کامالً بی 
اين فقط سرمايه است که تصميم . تفاوت است

می گيرد و صاحب سرمايه آن می کند که 
در  کارخانه ايران پوپلن. سرمايه اراده می نمايد

سرمايه دار . زمره اين نوع واحدھا است
است و اين  ملیبانک صاحب اين کارخانه 

بانک عزم جزم کرده است که سرمايه ھای خود 
را در حوزه پرسودتر به کار اندازد، بانک در 

کارگر  ٢۵٠ھمين راستا حکم به اخراج 
قراردادی کارخانه داده است، از تمديد قرارداد 
اين کارگران امتناع می کند و مصر است که 
آنان و خانواده ھايشان را به کوير گرسنگی 

سرمايه داران مالک و مدير و . اب سازدپرت

برنامه ريز ايران پوبلن مقدمات اخراج اين 
کارگران و تعطيلی کل کارخانه را از مدت ھا 

آنان از ابتدای سال جاری . پيش تدارک ديده اند
برنامه تأمين قطعات مورد نياز ماشين ھا را 

تعمير ماشين آالت را از دستور . متوقف ساختند
ودند و در مرحله بعد اعالم داشتند کار خارج نم

که مواد اوليه و مصالح مورد نياز روند توليد را 
سرمايه داران . به اندازه کافی در اختيار ندارند

به دنبال انجام اين کارھا و زمينه سازی ھا 
شيفت  ٣اخطار دادند که زمان کار کارخانه از 

به يک شيفت کاھش خواھد يافت و الجرم شمار 
صدور . کارگران اخراج خواھند شد کثيری از

کارگر در امتداد مستقيم  ٢۵٠حکم بيکارسازی 
ھمه اين توطئه ھا و ترفندھا صورت گرفته 

سرمايه داران تصميم خود را گرفته اند و . است
ھمه چيز با صدای بلند بانگ می زند که خانه 
خرابی کارگران و قربانی شدن تمامی معيشت و 

اده ھای آنان در پای ھست و نيست افراد خانو
معبد سوداندوزی سرمايه يک حادثه در شرف 

صاحبان سرمايه تا ھمين جا به . انجام است
تصميم . کارگر بسنده نکرده اند ٢۵٠اخراج 

آنان در مورد کاھش شمار شيفت ھا متضمن 
قطع بخش ھای معينی از دستمزد ھمه کارگران 

بخش ھائی که در عرف . باقی مانده نيز ھست
يه داری ايران زير عناوين حق شيفت و سرما

حق نوبت کاری و مانند اين ھا پرداخت می 
گام بعدی اقدامات کارفرمايان به طور . شود

قطع اعالم ورشکستگی و تعطيل کل کارخانه و 
 ٢۵٠. اخراج دستجمعی ھمه کارگران است

کارگر قراردادی ايران پوبلن به دنبال دريافت 
ده اند، آنان در خبر اخراج دست به مقاومت ز

محيط کارخانه با عوامل مزدور کارفرما به 

کشمکش پرداختند و ھمزمان با طرح شکايت و 
اعتراض در نھادھای دولتی خواستار تضمين 

  . اشتغال خود و جلوگيری از اخراج ھا شدند

کارگران ايران پوبلن در اين لحظات حساس 
جنگ و ستيز بايد سرنوشت ھمزنجيران خويش 

يالن و نساجی پارس و کاشی گيالن در فرش گ
کارخانه  ۵٠٠و گيل بافت و  و پالستيک شمال

تعطيل شده و در حال تعطيل ديگر بيأنديشند و 
صرف رجوع به . از تجربه آنان درس بياموزند

قدرت . نھادھای دولتی حالل ھيچ مشکلی نيست
سرمايه را فقط با اعمال قدرت متحد شورائی و 

ھای طبقه خود می ضد سرمايه داری توده 
ما در اين زمينه فراوان بحث . توانيم پاسخ گوئيم

کرده ايم و به طور قطع بيشتر بحث خواھيم 
ما توان آن را داريم که کل کارخانه و دار . نمود

و ندار آن را از دست سرمايه دار خارج سازيم 
و برنامه ريزی کار و توليد آن را به دست 

صورت انجام  اين امر ممکن است و در. گيريم
برای . آن اشتغال خويش را تضمين خواھيم کرد

حصول موفقيت در اين کار بايد بدون ھيچ 
درنگ شورای کارگری ضد سرمايه داری خود 

بايد راه افتيم و از ھمه . را به وجود آوريم
ھمزنجيران خويش در ھمه مراکز کار و توليد 
کمک بگيريم، بايد از قدرت طبقه خود استمداد 

م و به اتکاء اين قدرت است که می توانيم نمائي
دولت سرمايه داران را به قبول تأمين رايگان 
کليه مايحتاج روند کار و توليد کارخانه مجبور 

ما بايد کارخانه ايران پوپلن را تصرف . سازيم
کنيم و از تعطيل شدن آن توسط سرمايه داران 

  . جلوگيری به عمل آوريم

  

 يراناخباری از نساجی پارس ا
نساجی پارس ايران از جمله چند صد واحد 
توليدی است که سرمايه داران آنھا در کار انتقال 
سرمايه ھايشان به حوزه ھای پرسودتر کارخانه 
را تعطيل و بيشترين شمار کارگران را بيکار 

انتقال سرمايه ھا در مراکز مختلف کار . ساختند
و توليد توسط صاحبان اين مؤسسات به طور 

در . ول به شيوه ھای متفاوتی انجام می گيردمعم
اين ميان سرمايه داران کارخانه نساجی پارس 

  .ايران راھھای زير را انتخاب کرده اند

ضايعات مختلف شرکت توسط محمد رضا . ١
 ١٢حضوری مدير عمل کارخانه به مبلغ 

سرمايه دار . ميليون تومان فروخته شده است
ن جا به مبلغ خريدار ھمين ضايعات را در ھما

. ميليون تومان به فروش رسانده است ٢١
کارگران کارخانه پس از دريافت اين خبر به 

از خروج ضايعات  حضوری اطالع داداند که
  . جلوگيری خواھند کرد

جواد افراشته مالک اصلی کارخانه، سالن . ٢
ميليون تومان به  ١٢انبار نخ را ماھيانه به مبلغ 

ميليون  ٢٠٠ت و مبلغ دخانيات اجاره داده اس
تومان ھم به عنوان وديعه يا پول پيش دريافت 

پيش تر حضوری مدير عامل . نموده است
 شرکت به کارگران گفته بود که در قبال اجاره

ھزار تومان  ٧٠٠ميليون و  ٢انبار فقط ماھيانه 
  . می گيرد

موارد باال نمونه ھائی از برنامه ريزی سرمايه 
سرمايه به حوزه ھای  داران در کار انتقال

افراشته و حضوری آنچه را که . پرسودتر است
در اينجا در قبال فروش ضايعات و اجاره 
انبارھا و ساير زمينه ھا دريافت می دارند 
يکراست وثيقه تکميل سرمايه ھای خويش در 

آنان محصول سال ھا . جاھای ديگر می سازند
استثمار و کار و رنج و فرسايش جسمی و 

وده ھای کارگر را اين سان به صورت روحی ت

سرمايه برای استثمار باز ھم ھولناک تر و رقت 
بار و کشنده تر کارگران ديگر به کار می 

افراشته به يمن استثمار ساليان دراز . گيرند
ھمين کارگران و انتقال سرمايه ھای حاصل 
استثمار آنان است که اينک صاحب کارخانه 

صنعتی رشت و  جوراب گيالن و گلتافت شھر
... کارخانجات المينيوم اراک و نساجی آمل و 

  . او از دوستان نزديک کروبی است. شده است

از ميان شمار کثير کارگران نساجی پارس 
کارگر مشغول به کار  ١۴ايران اينک فقط 

نفر  ١٠نفر استخدامی و  ۴از اين عده . ھستند
کارگر قراردادی  ۵. بقيه قراردادی می باشند

به عنوان نگھبان در اختيار شرکت  انهکارخ
کارگر از انتقال  ۵اين . دخانيات قرار گرفته اند

خويش سخت ناراضی ھستند زيرا دخانيات از 
 ٢ميليون تومان سفته،  ۵ھر کدام اين کارگران 

ضامن، آزمايش پزشکی، انگشت نگاری و 
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بسياری شرط و شروط ديگر را مطالبه کرده 
  !! است

نفر از  ٣٠تعداد  ٨٧ن در روز اول بھم
کارگران بازنشسته نساجی پارس ايران در 
اعتراض به وضعيت رقت بار زندگی خويش و 
عليه جنايات صاحبان سرمايه در مقابل کارخانه 

افراشته به . تجمع اعتراضی بر پا کردند
صورت تلفنی به کارگران اطالع داد که يک 
ميليارد و دويست ميلون تومان از دولت طلبکار 
است و ھمان روز با معاونان وزير کشور 

او گفت که اگر دولت طلب وی را . مالقات دارد
پرداخت کند خواھد توانست به وضعيت 

افراشته اين !!. کارگران بازنشسته رسيدگی کند
دسيسه را به ھم بافته بود تا از اين طريق 
کارگران را دست به سر کند و از ادامه مبارزه 

 ۵کارگران صبح شنبه . و اعتراض باز دارد

بھمن در مقابل کارخانه تجمع کردند و تھديد 
نمودند اگر دولت طلب افراشته را ندھد مانع 

اين ( خروج سيگار از انبار دخانيات خواھند شد 
در ھمين ) انبار در داخل کارخانه قرار دارد

حال حضوری مدير کارخانه دو نفر از 
 کارگران شاغل شرکت را مأمور می سازد تا

را بگيرد  جلوی اعتراض کارگران بازنشسته را
و به آنھا بگويند که بھای اجاره انبار صرف 
پرداخت دستمزد کارگران شاغل می گردد و 
شما بايد برای گرفتن حقوق خود به اداره بيمه 

گوشه چشمی يه اين وضعيت !!! رجوع کنيد
دنيای فاجعه دامنگير توده ھای کارگر را بسيار 

. بر ھر بيننده ای قرار می دھدعريان در برا
سرمايه داران به ھر جنايتی که اراده کنند دست 

به ھيچ مرزی از سالخی کارگران و . می يازند
. کشتار آنان زير فشار گرسنگی بسنده نمی کنند

يکی پرداخت حقوق کارگران را به دريافت 
طلب خويش از دولت حواله می دھد و با اين 

ال نخود سياه می دسيسه کارگران را به دنب
فرستد، ديگری به کارگران پيام می دھد که 
اعتراضشان باعث تعويق پرداخت حقوق 

و به اين ترتيب !!! کارگران ديگر خواھد شد
می کوشند تا توده بردگان مزدی گرسنه را به 
. جای جنگ عليه سرمايه به جان ھم بيأندازند

کارگر بازنشسته نساجی پارس مدت ھا  ۵٧
صاحبان . ريالی حقوق نگرفته اند است که ھيچ

ميليون تومان حقوق ھر کدام اين  ۴تا  ٣سرمايه 
جمع اين مبلغ . کارگران را مصادره کرده اند

باز ھم توسط سرمايه داران در سرمايه گذاری 
   .ھای ديگر آنان مصرف گرديده است

  

 نامه جمعی از کارگران کنف کار رشت
  : توضيح

سی سال است  شرکت کنف کار رشت بيش از
اين شرکت قبال . که کارگران را استثمار می کند

در مالکيت دولت سرمايه داری بوده است اما از 
به سرمايه داران خصوصی واگذار  ٨٣سال 
کنف کار در سال ھای قبل از خصوصی . گرديد

سازی در سه شيفت متوالی کار می کرد و از 
ميزان توليد باال، بازار فروش وسيع و سود 

 ١٢٠٠ در آن زمان. ار برخوردار بودسرش
شمار کارگران . کارگر را استثمار می کرد

تنزل يافته است و ھمين تعداد  ١٨٧اکنون به 
نيز مدام به اخراج و بيکاری و گرسنگی تھديد 

مدير شرکت با دستاويز وضعيت بد . می گردند
مالی و ضرردھی در تدارک تعطيل کارخانه 

ً برای اجرای  اين طرح دسيسه می است و دائما
تا کنون چندين بار . چيند و برنامه ريزی می کند

ماشين آالت شرکت را به مزايده گذاشته است 
اما کارگران تالش کرده اند تا از کار وی 

کارگران در ھراس از . جلوگيری به عمل آورند
بيکاری و زير فشار موقعيت ضعيف جنبش 
خود حتی به تعويق مطالبات خويش رضايت 

ند تا شايد کارخانه به کار ادامه دھد و داد
سرمايه داران از . بيکاری آنان منتفی گردد

ھمين مسأله يعنی وضعيت ضعيف مبارزات 
بيشترين حد سوء استفاده را به عمل  کارگران

آوردند و شدت استثمار آنان را تا آخرين 
تا  ١٣٨٣از سال . مرزھای ممکن پيش راندند

زدھای کارگران امروز بيش از يک سوم دستم
ماه  ۵ھمين حاال بيش از . پرداخت نشده است

ھزار تومان  ٢٠٠است که در مجموع فقط 
کارگران در تمامی اين .دستمزد دريافت کرده اند

از اين نھاد . مدت در حال اعتراض بوده اند

دولتی به نھادی ديگر رفته اند، به ھمه اشکال 
 اما به ھيچ. شکايت و اعتراض روی آورده اند

يک چيز مثل روز روش . نتيچه ای نرسيده اند
با نامه نويسی و شکايت و رجوع به . است

دولت سرمايه داران نمی توان ھيچ صاحب 
سرمايه ای را به پرداخت مطالبات کارگران 

جلسه استاندار و نماينده وزارت . مجبور ساخت
صنايع و رئيس اداره کار و رئيس بانک ھم 

جنبش ما در  .مشکلی را حل نخواھد کرد
موقعيت ضعيفی است و معضل اصلی در ھمين 

برای خروج از اين وضعيت بايد . جا قرار دارد
اين قدرت در ما . در تدارک اعمال قدرت بود

يعنی در طبقه ما، در توده عظيم بردگان مزدی 
سرمايه وجود دارد، بايد اين قدرت را به کار 

و انداخت، بايد متحد شد، بايد خود را شورائی 
در چھارديواری . ضد سرمايه داری سازمان داد

يک کارخانه و در محدوده قدرت کارگران اين 
واحد و آن واحد صنعتی کار بسيار زيادی نمی 

بايد به قدرت توده ھای طبقه مان . توان انجام داد
نظر اندازيم، بايد به ھم پيوند خوريم، بايد 
سراسری و شورائی و ضد سرمايه داری 

کارگران کنف کار راه ديگری . ممتشکل گردي
  . ندارند

  متن نامه کارگران
شرکت کنف کار بيش از سی سال است که 

اين شرکت قبال دولتی بوده و از . قدمت دارد
. به بخش خصوصی واگذار شده است  ٨٣سال 

اين شرکت در زمانی که دولتی بوده گاھی در 
سه شيفت کار می کرد وھميشه ھم فروش داشت 

اين شرکت در . بااليی ھم داشت ونيز سود 
نفر کارگر داشت  ١٢٠٠زمانی که دولتی بود 

نفر کارگر دارد  ١٨٧اما اکنون پس از واگذاری 
ومدير شرکت با اين تعداد کارگر ھم نمی تواند 

مدير شرکت . شرکت را اداره و راه اندازی کند
به بھانه ضرر دھی شرکت را به حال نيمه 

د شرکت را تعطيل تعطيل درآورده و قصد دار
چندين بار دستگاه ھای شرکت به مزايده . کند

گذارده شده ولی کارگران با دريافت اندکی از 
مطالبات خود مانع از فروش ماشين آالت شده 

واگذاری ھای غلط . اند تا کارخانه تعطيل نشود
در نھايت سبب نابودی و تعطيلی شرکت ھا شده 

پس فقر و و به دنبالش ھم بيکاری کارگران و س
ھمين . گرسنگی کارگران و خانواده ھای آنھا

ترس از بيکاری سبب می شود سرمايه داران 
حلقه فشار را تنگ تر بگيرند و به خواسته ھای 
شوم خود برسند و اين يعنی تشديد استثمار و 

اکنون در طی اين مدت . ظلم بيشتر به کارگران
، بيش از ٨٣يعنی از واگذاری شرکت در سال 

وم از حقوق مان را طلب داريم و بيش از يک س
ھزار تومان  ٢٠٠ماه است که سر جمع فقط  ۵

حدود چھار ماه پيش .پول به ما پرداخت کرده اند
مدير شرکت تقاضای تسھيالت کرده که با 
پرداخت يک ميليارد و پانصد ميليون آن موافقت 

البته حدود نيمی از اين مبلغ توسط . شده است
شرکت به بانک وصول خوھد بانک بابت بدھی 

. البته گرفتن اين وام ھم طول خواھد کشيد. شد
اخيرا جلسه ای در استانداری توسط استاندار و 
مسوالن ديگر استانداری و رئيس اداره کار و 
نماينده وزارت صنايع و رياست بانک تشکيل 
شد تا بتوانند در تسريع و تسھيل پرداخت وام 

مانيم و ببينيم که اکنون ما بايد ب. کمک کنند
مسوالن با واگذاری ھای غلطی که کرده اند، 
کی و چگونه به توافق خواھند رسيد که ما 

تا . بتوانيم حقوق بخور و نميرمان را بگيريم
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کنون بيشتر اين واگذاری ھا منجر به تشديد فقر، 
  . گرسنگی و بيکاری شده است

  ٨٧بھمن  

جمعی از کارگران شرکت ايران  :تذکر
ين حمايت خود را از کارگران کنف پوپل

  .کار اعالم کرده اند

   
 دو سال تعويق مطالبات کارگران در مراکز درمانی مازندران

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
نفر از  ١۵٠٠٠اعالم داشته است که حدود 

کارگران و کارکنان بخش درمان و آموزش اين 
د را دريافت استان دو سال است که مطالبات خو

مطالبات کارگران شامل حقوق و . نکرده اند
تعويق . پاداش و بخش ھای مختلف دستمزد است

مطالبات به طور مکرر مورد اعتراض 
وعده ھای زيادی از . کارگران قرار گرفته است

سوی مسؤالن دولتی دانشگاه و بيمارستان ھا به 
کارگران داده شده است اما اين وعده ھا يکی 

يگری دروغ از اب در آمده است و تا پس از د
کنون ھيچ اقدام عملی در اين گذر به وقوع 

آخرين وعده ای که تکليف آن . نپيوسته است
نامعلوم باقی مانده است پرداخت دستمزدھا و 

  .ساير مطالبات تا پايان سال جاری می باشد

  ١٣٨٧بھمن  ٢٣

 

 

 ادامه مبارزات کارگران نساجی خامنه
نه يک بار ديگر در مقابل کارگران نساجی خام

اداره کار تبريز دست به اجتماع زدند و 
. خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند

ماه است که  ١٩سرمايه دار صاحب کارخانه 
به ھيچ کارگری پرداخت  ھيچ ريالی دستمزد

او مصر است که کارخانه را به . نکرده است
طور کامل تعطيل نمايد، سرمايه ھايش را به 

ه ھای پرسودتر منتقل سازد و کليه حوز
کارگران در طول اين . کارگران را بيکار کند

ماه مکرر دست به مبارزه و اعتراض زده  ١٩
بھمن نيز در مقابل اداره کار  ٢١در روز . اند

تبريز جمع شدند تا خواستار صدور حکم نھاد 
برای » ھيات حل اختالف« دولتی موسوم به 

کارگران . بازگشت خويش به کار شوند
پالکاردھائی را با خود به ھمراه داشتند که بر 

ماه است حقوق  ١٩: روی آن ھا نوشته بود
نگرفته ايم، گرسنه ايم گرسنه ايم، چه کسی 

کارگران . پاسخگوی فقر و نداری ما است

نساجی خامنه نان خالی را با حساب دفتری می 
کارگران اعالم داشتند که در صورت . گيرند

 ١٩مايه دار ار پرداخت حقوق معوقه امتناع سر
ماھه مبارزات خود را به اشکال مختلف ادامه 

  . خواھند داد

  ١٣٨٧بھمن  ٢٣

 

 

 آخرين خبر از ادامه محاکمه و زندان محسن حکيمی
 ٢٠٩روز است در بند  ٥٠روز گذشته محسن حکيمی که اکنون بيش از 

فنی از زندان با طی يک تماس تلمحبوس است، زندان اوين در سلول انفرادی 
. ه استاز ادامه اين وضعيت و اعتراض خود به آن خبر داد يش،خانواده خو

او در اين تماس تلفنی به خانواده اش گفته است که ھمچنان در انفرادی به سر 
در گفتگوی تلفنی با  حکيمی .می برد و ھنوز بازجويی از وی ادامه دارد

ه مسوالن زندان و بازجويان است که بارھا ب تصريح کرده خانواده خويش
ھيچ  از که ادامه بازداشت و نگھداری او در انفرادی اعالم داشته است

او در تمامی اين مدت به دستگيری و زندانی بودن . ی برخوردار نيستتوجيھ

طی  .اعتراض کرده است ی که با وی گرديده استشيوه برخورد خويش و
با  اواز مالقات ته است، از دستگيری و اسارت حکيمی گذش ی کهروز ٥٠

برای  وی و به درخواستآمده است عمل  ممانعت بهسخت  خانواده و وکيلش
  . دريافت کتاب و نشريه جواب رد داده اند

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٧بھمن  ٢٣

 

 اعتراض کارگران رانندۀ اتوبوس در استکهلم 

ری کارگر رانندۀ اتوبوس ھای شھ ٢٠٠حدود 
در خارج از ساختمان شورای شھر استکھلم 
اجتماع کرده اند تا دست به اعتراض و 

کارگران بسيار خشمگين ھستند . تظاھرات بزنند
و موارد اعتراض خويش را به شرح زير فرياد 

  .می زنند

کاھش شمار رانندگان باعث شده است که . ١
آنان در روز ھای تعطيل چندين ساعت اضافه 

ھمين دليل خواستار افزايش شمار  کار کنند و به
  .کارگران می باشند

فاصله ميان مناطق شروع و ختم کار روزانه . ٢
کارگران بسيار طوالنی است و اين امر سبب 
می شود که اوالً برای آغاز کار يا بازگشت 
خويش به محل سکونت ھر روز ھزينه سنگينی 

ساعت کار شاق  ٨پرداخت کنند، ثانياً عالوه بر 
ساعت نيز به زمان اياب و  ٢نه بيش از روزا

کارگران خواستار حل . ذھاب اختصاص دھند
ساعات اياب و . فوری اين معضل می باشند

ذھاب بايد جزء ساعات کار و استثمار آنان 
 .محسوب شود و حقوق آن پرداخت گردد

ساعات قابل توجھی از کار روزانه کارگران . ٣
و حومه  به رانندگی در فاصله ميان استکھلم

. ھای پراکنده اطراف شھر اختصاص می يابد
کارگران در سال ھای پيش بابت اين کار شاق 
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اما در  مقداری اضافه حقوق دريافت می کردند
سال قبل آن را از دست دادند، کارفرمايان اين 
بخش از دستمزد روزانه کارگران را قطع 
کردند و کارگران خواستار پرداخت حتمی آن 

   .می باشند

به ھر سياق  صاحبان سرمايه و دولت آنان 
ممکن برای افزايش سود سرمايه ھای خود 
تالش دارند و تشديد استثمار کارگران تنھا راه 

کاھش مستمر شمار . حصول اين ھدف می باشد
کارگران و بار کردن تمامی کار آنان بر گرده 
تعداد کمتری کارگر راھکاری است که آنان 

زان که بتوانند برای تحقق ھمه جا و به ھر مي

جابجايی مسافر . اھداف خود به کار می گيرند
در شھری مانند استکھلم نياز به رانندگان بسيار 

برای اياب و ذھاب ميان شھر و . بيشتر دارد
حومه نيز بايد رانندگان جداگانه ای استخدام 

سرمايه داران از قبول اين امور اجتناب . شود
چه بيشتر اقالم سودھا را می کنند تا افزايش ھر 

از طريق فرسايش ھر چه دردناک تر قوای 
. جسمی و روحی کارگران محقق سازند

کارگران در پايان راھپيمائی خويش متنی را 
متضمن موارد اعتراض و مطالبات خويش 

 ٣٢٠٠تنظيم کردند و اين متن را ھمراه با 
امضای حمايتی شھروندان تسليم سرمايه داران 

يکی از امضا . استکھلم نمودندشورای شھر 
کارفرما ھيچ  کنندگان می گفت فکر نمی کنم

کاری در جھت حل اين معضالت انجام دھد 
چون ما مدت زيادی است که با اين مشکالت 

اين کارگر به حق درست می . مواجه ھستيم
با نوشتن شکايت و عريضه پردازی نمی . گويد

 توان در دل سنگ سرمايه داران ھيچ خراشی
برای تحميل مطالبات خود بر . پديد آورد

صاحبان سرمايه و دولت سوای توسل به اعمال 
قدرت متحد شورائی ضد سرمايه داری ھيچ راه 

  . ديگری وجود ندارد

  ٢٠٠٩فوريۀ 

 

 !هزار تومان مزد ١۵٠چهار ماه کار شاق نظافت و 
کار کارگران شھرداری کشيدن جاروب در 

ی شھرھا، خيابان ھا و کوچه پس کوچه ھا
نظافت آبريزھا، حمل توده ھای عظيم زباله و 
در يک کالم سخت ترين، بيماری زاترين، 
. حقارت آميزترين و کم دستمزدترين کارھا است

بيماری ھای ريوی و انواع بيماری ھای ناشی 
از سرايت ميکرب ھا در ميان اين کارگران 

در جامعه ای که کل کارگرانش . بيداد می کند
ان نفرين شده محکوم به ھر مذلت و دوزخ نشين

فقر و حقارت و بی حقوقی ھستند تکليف 
کارگری که فرھنگ منحط بشرستيز سرمايه با 
کوبيدن مھر رفتگری بر پيشانی، او را تا منتھی 
اليه سراشيبی تحقير ھل داده است، بسيار بسيار 

کارگران شھرداری شيراز مثل . روشن است
چنين وضعيت کارگران ھمه شھرداری ھا در 

دولت سرمايه داری . محنت باری کار می کنند
حتی بھای شبه رايگان کار شاق اين جمعيت 

نفرين شده را نيز چند ماه چند ماه پرداخت نمی 
ھمه کارگرانی که در شھرداری شيراز کار . کند

می کنند در فاصله ميان آبان تا امروز که 
ھزار  ١۵٠روزھای آخربھمن ماه است فقط 

. به صورت مساعده دريافت داشته اندتومان 
کارگران به کرات با تشکيل اجتماع به اين 
شرارت عمال سرمايه اعتراض کرده اند اما 
ً فرصتی برای شنيدن  گوش دولتمردان مطلقا
اعتراض اين انسان ھای خشمگين و عاصی 

کارگران ھمچنان کار می کنند و . نداشته است
الن اعتراض می نمايند و آخرين سخن مسؤ

شھرداری اين بوده است که اگر راضی به اين 
سخن . وضعيت نيستيد دست از کار برداريد

دولتمردان بسيار صريح است، آنان می گويند 
بدون انتظار مزد کار کنيد، تن به بيگاری و کار 
بدون ھيچ دستمزد بدھيد و اگر ناراضی ھستيد 
به جرگه بيکاران و گرسنگان و منتظران مرگ 

در ھمين جا طرح !. رسنگی بپبونديدناشی از گ
کالمی با برخی از کارگران کارخانه ھای در 
. حال تعطيل نيز بدون مناسبت نخواھد بود

کارگرانی که فکر می کنند جايگزينی مالکيت 
خصوصی سرمايه با شکل دولتی آن حتی در 
حد فاصله اين ستون و آن ستون اميدزا است 

ھرداری اشتباه می کنند به وضع کارگران ش
اين . شيراز يا ھر شھر ديگر نظر اندازند

کارگران برای دولت سرمايه داری کار می 
کنند، کارفرمای آنان دولت است و وضعيت 

تغيير . زندگی و کار و دستمزد آنان چنين است
. شکل مالکيت سرمايه عالج ھيچ دردی نيست

  .سرمايه را نابود بايد کرد

   ١٣٨٧بھمن  ٢٢

  

 اجتماع اعتراضی کارگران صنايع چوب طالقان
کارگران چوب طالقان سه سال است که در 
حالت بالتکليفی کامل به سر می بردند و بيش از 
يک سال است که ھيچ ريالی دستمزد دريافت 

يه دار صاحب کارخانه مدت سرما. نداشته اند
ھاست که شرکت را رھا ساخته است و در 
حوزه ھای ديگر سرمايه گذاری خويش برای 
استثمار ھر چه وحشيانه تر کارگران و کسب 
سودھای طالئی تر مشغول برنامه ريزی و 

او حاضر به . تالش و دسيسه پردازی است
گفتگو با ھيچ کارگری نمی باشد و ھر تالش 

ای گرفتن حقوق معوقه و تعيين کارگران بر
تکليف اشتغال را يک راست به زور سرنيزه 
نيروی پليس و عوامل سرکوب سرمايه حواله 

نھادھای دولتی از دستگاھھای اعمال . می دھد
قھر مستقيم گرفته تا وزارت صنايع و کار و 
ساير جاھا با تمامی قوا به دفاع از سرمايه دار 

به اعتراض پرداخته و برای پايان دادن 
کارگران در روز . کارگران دسيسه می چينند

بھمن يک بار ديگر در مقابل وزارت کار  ٢١
آنان خواستار . دست به تشکيل اجتماع زدند

دريافت ھمه دستمزدھا، شروع کار کارخانه و 
  .تضمين کار و اشتغال خويش می باشند

   ١٣٨٧بھمن  ٢٢

  

 وزستانراه پيمائی اعتراضی کارگران لوله سازی خ
شرکت لوله سازی اھواز در مالکيت نھاد دولتی 

قرار » سازمان تأمين اجتماعی« موسوم به 
اين شرکت حدود يک سال است که برای . دارد

بيکارسازی کارگران توطئه می کند و ھم اينک 

ماه است که دستمزدھای آنان را به طور  ۴
سازمان مذکور در . کامل مصادره کرده است

ی ضد کارگری خود با ھدف اجرای ترفندھا
تحقق بيکارسازی ھا يک بار اعالم داشت که 

روز مرخصی  ١۵ھمه کارگران محکوم به 
رؤسای سازمان اين . اجباری بدون حقوق ھستند

توطئه را چيدند تا در غياب توده ھای کارگر 
اخراج ھا را برنامه ريزی کنند و در ھمان حال 
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را  خطر مبارزات و اعتراضات و عصيان آنان
کارگران با آگاھی دست به . به حداقل برسانند

اعتراض زدند و خشم خويش را عليه اين 
روز  ١۵آنان پس از اتمام . جنايات نشان دادند

خواستار شروع کار شدند اما سرمايه داران 
روز  ١۵دولتی مالک کارخانه باز ھم از 

. مرخصی اجباری ديگر سخن به ميان آوردند
کرد تا در مقام نھاد سازمان ھمزمان تالش 

مسؤل بيمه، تمامی اوراق بيمه و سال ھای 
پرداخت حق بيمه کارگران را به نقع خوبش به 
عنوان کارفرما و به زيان کارگران مورد 

مشاجرات ميان . حداکثر دستکاری قرار دھد
کارگران و سازمان تأمين اجتماعی يعنی 
سرمايه دار مالک کارخانه مدت ھا است ادامه 

  :بسيار قابل توجه است که .دارد

سرمايه سازمان حق بيمه ای است که  .١
  کارگران پرداخته اند

سازمان اين حق بيمه ھا را به جای پرداخت  .٢
غرامت بيکاری توده ھای کارگر به سرمايه 
خود تبديل کرده است و اين سرمايه را را در 
کار خريد کارخانه ھای بزرگ از جمله ھمين 

 .ار گرفته استلوله سازی خوزستان به ک

سازمان، کارخانه را می خرد و کارگران را  .٣
اخراج می کند و ھمزمان تالش دارد تا کل 
سرمايه ھای آن را در کار انباشت ھای عظيم 

 تر و پرسودتر به کار اندازد،

سازمان که قرار است پرداخت کننده حق  .۴
غرامت بيکاری کارگران باشد، سازمان که حق 

خود ساخته است،  بيمه کارگران را سرمايه
سازمان که مراکز عظيم کار و توليد را به 
مالکيت خود در آورده است، سازمان که می 
کوشد تا کارخانه ھای اھداء شده دولتی را در 
کار سرمايه گذاری ھای عظيم تر خود به کار 
گيرد، آری ھمين سازمان کارگران را ھم فوج 

 فوج بيکار می سازد و با استفاده از نقش خود
به عنوان نھاد بيمه کارگران دست به کارھائی 
می زند که تود ه ھای کارگر را از دريافت 
سنار و سی شاھی حق غرامت بيکاری نيز به 

 . طور کامل محروم سازد

ً در جريان  نکات باال برای کارگرانی که بعضا
مبارزات خويش خواستار انتقال مالکيت سرمايه 

قابل توجه و  ھا به اين سازمان می شوند بسيار
کارگران لوله سازی . درس آموز است

خوزستان ماھھا است که عليه جنايات اين 
آنان خواستار پرداخت . سازمان مبارزه می کنند

فوری حقوق معوقه و تضمين اشتغال خود می 
کارگران در ھمين راستا در روز بيست . باشند
بھمن دست به يک راه پيمائی بزرگ  و يکم

 . از زدنداعتراضی در اھو

   ١٣٨٧بھمن  ٢٢ 

 

 قانون سرمايه و اعتصاب کارگران استکهلم
کارگران حمل زباله در استکھلم به اعتصاب 

خود  آنان بر مطالبات. خويش ادامه می دھند
پای می فشارند و با قدرت تمام اعالم داشته اند 
که مبارزه را تا اخذ نتيجه کامل ادامه خواھند 

اتحاديه کارگری سوئد در صف کارفرمايان . داد
است و اقدام کارگران به شروع اعتصاب را 
خالف موازين کار ديوانساالری اتحاديه ای و 
نقض اصول اين نھاد در وفاداری به تقدس 

مار سرمايه داری و آرمان ماندگاری نظام استث
اتحاديه اين اعتصاب را . بردگی مزدی می داند

غيرقانونی خوانده است و ھمين حکم اتحاديه 
کارگری سوئد شالوده شکايت اتحاديه 
کارفرمايان اين کشور عليه کارگران حمل زباله 

اتحاديه اخير معتقد است . در استکھلم شده است
بيه شوند و به جرم اعتصاب و که کارگران بايد ت

وارد ساختن جراحت به روند توليد اضافه 
» کفاره« و » ديه« ارزش محکوم به پرداخت 

کارفرما و سخنگوی اتحاديه . و جريمه گردند
کارفرمايان در اين زمينه شکايت مفصلی تسليم 

آنان در اين . سرمايه نموده اند» دادگاه کار« 
ن و اجبار ھر شکايت خواستار مجازات کارگرا

جزای « کرون  ۴٠٠٠کدام از آنان به پرداخت 
بازگشت فوری اعتصاب . شده اند» نقدی

کنندگان به کار نيز بند دوم ادعانامه کارفرمايان 

کارفرمايان  سخنگوی اتحاديه. را تعيين می کند
ما خواستار پرداخت خسارت از سوی : می گويد

دھيم که کارگران ھستيم، زيرا بايد به آنان نشان 
قادر به اختالل روند کار و نظم سرمايه نمی 

آنان نظم کار را مختل ساخته اند و لذا . باشند
ما کارگران را مجبور می .بايد تاوان بپردازند

  . سازيم که به سر کار خويش باز گردند

اظھارات سخنگوی اتحاديه کارفرمايان 
بالفاصله از سوی يکی از کارگران اعتصابی 

اين کارگر . طعيت الزم پاسخ گرفتبا تمامی قا
در برابر ياوه بافی ھای سخنگوی اتحاديه اعالم 

ما از قبل پيش بينی پرداخت « : داشت که
خسارت را کرده بوديم، ما به مبارزه ادامه 

فحوای کالم اين کارگر مبارز به  »خواھيم داد
زبان مبارزه طبقاتی آن بود که مبارزه کردن 

ستثمار سرمايه تاوان عليه استثمار و شدت ا
دارد، زير پا گذاشتن قوانين سرمايه و اصول 
حيات نظام سرمايه داری مستوجب پرداخت 
جريمه است و ما با درايت و آگاھی از قبل 
. پرداخت اين جريمه ھا را تقبل نموده ايم

سرمايه داران و اتحاديه کارفرمايان در تالش 
ھستند که اتحاديه کارگری را تا حد نيروی 
پيشمرگ خويش عليه کارگران وارد ميدان 

مذاکرات ميان دو اتحاديه در حال . سازند

سخنگوی . حاضر حول اين محور جريان دارد
اتحاديه کارفرمايان در ھمين زمينه ضمن نثار 
کثيف ترين و اھانت آميزترين فحاشی ھا به 

تمايلی دو طرفه و « : کارگران تأکيد کرد که
حل  کارگری برایمشترک بين ما و اتحاديۀ 
  " مسايل مِحط کار وجود دارد

کارگران حمل زباله در استکھلم خواستار تعيين 
سقف زمان کار، تناسب ميان دستمزدھا و حجم 
کار و مشخص شدن شمار کارگران مورد نياز 
برای حمل مقادير معين زباله در ھر حوزه می 

شرکت آی ال دی کارفرمای کنونی بخش . باشند
ر استکھلم خواستار افزايش زمان حمل زباله د

ساعت در  ۴٠ساعت به  ٣٠کار کارگران از 
اين شرکت مصمم است که قرارداد . ھفته است

تناسب ميان حجم زباله مورد حمل و دستمزد 
کارگران را نيز به طور کامل فسخ نمايد و 
ميزان مزدھا را مستقل از شدت کار و سختی 

ر نازل کار و سرعت کار و سنگينی حجم کار د
کارگران حمل . ترين سطح ممکن تثبيت کند

زباله در مقابل ھمه اين جنايات سرمايه داران 
  . است که دست به مبارزه و مقاومت زده اند

  ٢٠٠٩فوريه 
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 دو خبر کوتاه از اعتراضات کارگری

   مکزيک
کمپانی فنالندی نوکيا که چند سال قبل شمار 
کارگران خود در امريکا را کاھش داد و تعدادی 
از کارگران را به صف ارتش بيکاران روانه 
ساخت، برای استثمار وحشيانه تر و کسب سود 

ريونوزا  بيشتر در شمال مکزيک در منطقه
. اقدام به ايجاد دو مرکز توليدی جديد کرد

نيروی کار ارزان زنان که عامل جلب ھرچه 
بيشتر آن ھا به بازار کار است جاذبه ی توليد را 
در اين مناطق بيشتر می کند به ويژه که بخش 
عمده اين کارگران به صورت کارموقت توسط 
شرکت ھای مقاطعه کار نيروی کار يا شرکت 

م فروش تامين می شود و بخشی از ھای آد
دستمزد حداقل آن ھا توسط اين شرکت ھا 

نوکيا  ٢٠٠٨در ماه نوامبر . غارت می شود
بدون پرداخت ھيچ گونه غرامتی به کارگران 

با اعتراض . کارگر موقت را اخراج کرد ١٠٠٠
کارگران دو شرکت مقاطعه کار خواستند با 

ان پزو به کارگر ٢٠٠٠پرداخت مبلغ ناچيز 
پرداخت اين مبلغ منوط به . مساله را ختم کنند

اين بود که کارگران فرمی را پرنمايند و قبول 
کنند که خود خواھان خاتمه کار و قبول اين پول 
ھستند و تھديد کردند در صورت عدم قبول اين 
پيشنھاد نام آن ھا در ليست سياه ثبت خواھد شد 
و ديگر در ھيچ جای ديگری امکان استخدام 

فقر و ترس از بيکاری دائمی . نخواھند يافت
اکثريت کارگران را به قبول پيشنھادی که با آن 

کارگر که در ميان  ٥٣تنھا . مخالف بودند کشاند
کارگر حامله وجود دارد از قبول آن  ٧شان 

آن ھا روز چھارم فوريه به عنوان . سرباز زدند
اعتراض در جلوی اداره ی کار فدرال اجتماع 

و در نامه ای به نوکيا ضمن شرح آن چه کردند 
که پيش آمده بود خواسته ھای خود را اعالم 

با حرکت اين کارگران بسياری از . کردند
کارگران ديگر که فورم را پرکرده بودند جرات 

کارگران به اتحاديه . يافته به اعتراض پيوستند
کارخانه که وابسته به روسای کارخانه است 

ه آن روی خوش نشان نمی اعتمادی ندارند و ب
آنھا نوکيا را مسئول استخدام ھا و اخراج . دھند

خواھان ايجاد مشاغل دائمی و لغو . ھا می دانند
استخدام موقت، خواھان پرداخت غرامت 
شايسته به کارگران، خواھان مراقبت ھای 
پرشکی برای کارگران حامله و خواھان حق 

  .مرخصی زايمان ھستند

   گويان

وريه کارگران کارخانه شکر عليه ف ٦در روز 
روسای کارخانه و اتحاديه کارخانه اقدام به 

آن ھا دو روز چرخ . اعتصاب غيرقانونی کردند
در اين . توليد کارخانه را از حرکت انداختند

مبلغی را به عنوان  کارخانه کارگران ساالنه
حق تشويق توليد دريافت می کنند در حقيقت 

را به اين صورت می بخشی از حقوق کارگران 
پردازند تا اوال به عنوان حقوق قانونی کارگر به 
حساب نيايد و ھميشه و در ھر زمان قابل حذف 

 ً شدت استثمار کارگران را باال  کردن باشد، ثانيا
ببرند، زيرا کارگر محتاج و گرسنه و محروم از 

تالش می کند تا با  ابتدائی ترين امکانات معيشتی
يشتر خود مبلغ به اصطالح فرسايش ھر چه ب

اما با وجود ھمه . تشويقی بيشتری به دست آرد
اين ترفندھای کثيف که توسط سرمايه دار و 
البته با ھمکاری اتحاديه انجام می شود و با 
وجودی که کارگران به طور ھفتگی حق 
عضويت خود را به اتحاديه می پردازند سال 

می ضد گذشته و ھم امسال سرمايه داران در اقدا
کارگری بخشی از ھمين حق تشويقی را نيز 
بدون اطالع و بدون پرسش از کارگران به 

سال .حساب خود ريخته و در حقيقت دزديده اند
٪ را  ٩درصد حق کارگران تنھا  ١٢گذشته از 

در . ٪ را تصاحب کرده اند٣به آن ھا پرداخته و 
جريان دزدی امسال کارگران به اين حقيقت پی 

در حالی که کارفرما به آن ھا گفته . برده اند
 ٨ است که با پايان دادن اعتصاب بالفاصله

درصد به عنوان حق تشويق به آن ھا پرداخت 
خواھد شد، اتحاديه گفته است که در ماه جاری 

٪ پرداخت خواھد شد و در ماه سپتامبر نيز ٥
اين بدان معنی است که سرمايه داران . ٪ ديگر٣

درصد حق  ٣ی خواھند با ھمدستی اتحاديه م
ماه تمام مصادره  ٨تشويقی کارگران را به مدت 
کارگران بعد از . کنند و از آن استفاده نمايند

اطالع از موضوع شديدا عکس العمل نشان داده 
و خواھان برگرداندن سه درصد سال قبل و 
دريافت کل پول امسال به يک بار ھستند و 

  .اندارتباط خود را با اتحاديه قطع کرده 

  Lib.com: منبع خبر 

   ٢٠٠٩ فوريه

 

 اعتراض کارگران سيمان سمنان به کمی دستمزدها
کارگران سيمان سمنان در وخيم ترين و مھلک 
ترين شرائط کاری استثمار می شوند، محيط 
کار از ھمه لحاظ حادثه زا است، خطر ابتالء به 
بيماری ھا بسيار باال است، دستمزدھا به شدت 

زل است و به ھر حال ھمه چيز بر وفق مراد نا
سرمايه و در راستای تاراج ھر چه موحش تر 

کارگران مدت ھا است . ھستی کارگران است
که به کمی دستمزد خود اعتراض دارند اما 
کارفرما به اين اعتراضات ھيچ وقعی نگذاشته 

فشار مرگبار مشکالت معيشتی و . است
خانه ھا به  گرسنگی فرزندان و تھديد مالکان

تخليه آلونک ھای مسکونی اين کارگران را 

مجبور ساخته است که حتی به افزايش ساعات 
کار در مقابل اندکی افزايش دستمزد رضايت 

با ھمه اين ھا سرمايه داران کارخانه ھا . دھند
حاضر به قبول اين خواست نشده اند و ھيچ 
. ريالی به حقوق ھيچ کارگری اضافه نکرده اند

ران سرانجام در شرائطی که به طور کارگ
واقعی کارد به استخوانشان رسيده است بر 

آنان صبح . وسعت اعتراضات خود افزوده اند
بھمن در مقابل درب ورودی  ١٩روز شنبه 

شرکت اجتماع کردند و بر خواست افزايش 
نگھبانان کارخانه ابتدا . دستمزدھا پای فشردند

تادگی در مقابل ھجوم کارگران معترض ايس

نمودند و از ورود آن ھا به محيط شرکت 
اما فشار کارگران . جلوگيری به عمل آوردند

باعث شد که آنان دست از سماجت بردارند و 
دروازه ورودی شرکت را بر روی کارگران 

اجتماع کنندگان اعالم داشتند که . باز کنند
. خواستار افزايش حتمی حقوق ھا می باشند

اين اجتماع اعتراضی تا سرمايه دار در مقابل 
  . لحظه حاضر سکوت کرده است

 ١٣٨٧بھمن  ٢١
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  ١٣٨٧ بھمن ٢٥ جمعه      ٤٢ سال اول ـ شمارٔه 

 !سخنی با کارگران الستيک البرز! مبارزه را ادامه دهيم
کارخانه الستيک البرز به کار افتاده است و کارگران باالخره به سر کار 

کارگر  ساله اخير توده ھای ٢خويش بازگشته اند، موضوع جنگ و ستيز 
سرمايه داران . تضمين اشتغال و پرداخت دستمزدھای معوقه آنان بوده است

جديد از پرداخت پنج ماه حقوق معوقه کارگران امتناع می کنند و کوشيده اند 
ً خود را از فشار اعتراض  ٢٠٠تا با دادن  ھزار تومان به ھر کارگرعجالتا

محور متقاعد ساختن مديرعامل شرکت تالش خود را بر . آنان خالص سازند
او به روال معمول . کارگران به کار و تحمل مشکالت متمرکز کرده است

موقعيت . دادن وعده و وعيدھای توخالی را سالح کار خويش ساخته است
ضعيف کارگران و جنبش طبقاتی آنان سبب شده است که آنان به حداقل 

ھر نوع تضمين دستاوردھا رضايت دھند و باز ھم به قول و قرارھای فاقد 
کارگران بر پرداخت به موقع حقوق ماھھای آينده . سرمايه داران دل بندند

سخت تأکيد دارند، آنان در ھمان حال خواستار دريافت ھر چه سريع تر 
نکته بسيار مھم در مقطع کنونی . ماھه خويش می باشند ۵دستمزدھای معوقه 

ابل ترفندھا و وعده مبارزات کارگران ضرورت ھر چه بيشتر ھشياری در مق
ھمواره بايد به اين موضوع فکر . بافی ھای فريبکارانه سرمايه داران است

کنيم و اينکه ما کار . کرد که اساس ادعوا بر سر کار داشتن و نداشتن نيست
آرزو و ھدف و کعبه آمال و بنياد ھستی سرمايه و سرمايه  استثمار شويم
مشکل اين نيست که به ما اجازه کار کردن و استثمار شدن دھند، . داران است

مشکل اين است که ما بخش ھر چه بيشتری از کار خويش را از چنگال 
ارات سنگينی که ماه حقوق نگرفته ايم و خس ۵ما . سرمايه داران خارج سازيم

عدم دريافت به موقع . در اين گذر تحمل نموده ايم سر به آسمان می سايد
صاحبان سرمايه . دستمزدھا سبب شده است که معادل آن ھا نزول بپردازيم

بايد اين خسارات را جبران کنند، دستمزدھا بايد به طور قطع افزايش يابد، نه 
که ھيچ نوع تأخيری در پرداخت ماھه بايد پرداخت شود  ۵فقط حقوق معوقه 

بايد با ادامه مبارزات . حقوق ماھھای آتی نيز نبايد از سوی ما تحمل گردد
کنار گذاشتن . خود ھمه اين شروط و مطالبات را بر سرمايه داران تحميل کنيم

شورای اسالمی کار اين نھاد پليسی سرمايه، کار بسيار ارزنده و مثبتی است 
جا دارد که ھمه ھمزنجيران کارگر در ھر . فته استکه توسط شما انجام گر

کجا که ھستند اين اقدام شما را بستايند و تبريک گويند، با وجود اين صرف 
کانون ھای صنفی و پليسی دست . کنار نھادن شورای اسالمی کافی نيست

ساخت سرمايه را بايد با برپائی شوراھای واقعی ضد سرمايه داری جايگزين 
شورائی متشکل . خود را شورائی و ضد سرمايه سازمان دھيم بايد. نمائيم

جنبش ما در جنگ عليه سرمايه و سرمايه داران . شدن مشتی حرف نيست
اجازه دھيد . سوای سازمانيابی شورائی خود ھيچ راه چاره موفق ديگری ندارد

در باره اين مسأله بسيار اساسی يا در واقع اساسی ترين و مبرم ترين مسأله 
خيلی ھا شورائی متشکل شدن را . جنبش خويش کمی با ھم حرف بزنيم روز

اين می دانند که مثالً جمع شويم، صحبت کنيم، دردھا را با ھم در ميان گذاريم 
و بعد ھم چند نفر را از ميان خويش تعيين کنيم و مسؤليت پيشبرد کارھا را به 

ين جنبش کارگری شورائی جمع شدن برای بيشتر فعال!! آنان واگذار نمائيم
فقط ھمين معنی را دارد و البته جمعيت ھا، محافل و فعاالن زيادی ھستند که 
تشکل شورائی را حتی از اين ھم نازل تر و بی محتواتر و بی خاصيت تر 

افراد و گروھھای زيادی فکر می کنند که اگر کارگران ھفته . تعبير می کنند
محيط کار اجتماع کنند، ھمگی در ای يک بار در جائی از کارخانه يا بيرون 

اين اجتماع شرکت نمايند و ھمه در جريان چگونگی پيشبرد کارھا توسط 
ً به يک مبارزه شورائی دست زده  چندتا نماينده منتخب خود قرار گيرند واقعا

اين نوع تعبيرات در باره شورا و متشکل شدن شورائی در سطحی نسبتاً . اند
اين شکل . ر بسيار وارونه و نادرستی ھستندوسيع رواج دارد، اما تعابي

سازمان يافتن در واقع نوع ديگری از ھمان سنديکاسازی است و شايد تنھا 
ً از  تفاوتش با سنديکاسازی رايج آن باشد که شرکت کنندگان در آن لزوما
مدافعان معتقد و مؤمن مبارزه قانونی و توسل به دولت و ساختن نھادھای 

ً در . نظم سياسی سرمايه نباشند کارگری حلق آويز به اين خصوصيات طبيعتا

جای خود قابل توجه ھستند اما آنچه مھم است اين است که مجرد اين معيارھا 
ً به نوع متشکل شدن ما خصلت شورائی و ضد سرمايه  و مختصات مطلقا

برای اينکه شورائی متشکل شويم قبل از ھر چيز بايد جنبش . داری نمی دھد
اقعی يک رويکرد سنجيده، و حساب شده ضد سرمايه به خود ما به طور و

جنبش ما به طور خودجوش ضد سرمايه داری است، ما ھميشه و ھمه . بگيرد
اين . جا با سرمايه و سرمايه داران و دولت آن ھا در حال کشمکش ھستيم

توسط سرمايه . ناشی از شرائط زندگی و کار و وجود اجتماعی طبقه ما است
شويم و ھر چه ظلم و جنايت و بی حقوقی و محروميت و  استثمار می

گرسنگی و فقر و فالکت و بی خانمانی و کارتن خوابی و فحشاء و اعتياد و 
ھر مصيبت ديگری ھمه و ھمه توسط سرمايه و نظام سرمايه داری بر زندگی 

اين مثل . ما بر ھمين مبنی با نظام سرمايه داری در جنگيم. ما بار می گردد
وشن است اما مبارزه آگاھانه و افق دار عليه سرمايه داری با مبارزه روز ر

قبل از . روزمره خودانگيخته ضد سرمايه و سرمايه داران با ھم تفاوت دارد
ھر چيز اين را تأکيد کنيم که فرق جنبش آگاھانه و افق دار و شفاف ضد 

صالً در سرمايه با مبارزه روزمره خودپوی ضد سرمايه داری توده ھای ما ا
اين نيست که در حالت اول مشتی آدم سواددار، کتابخوان، دانشمند، اھل فضل 
و سياست و دانش يا مثالً يک حزب متشکل از دانشمندان و سياستمداران با 
يک پرچم پرافتخار کارگری نقش جلودار ما را ايفاء می کنند و در حالت دوم 

ھيچ جريان يا نيرو، . ر اين نيستنه، تفاوت مطلقاً د!!! چنين جلودارانی نداريم
نه فقط  خارج از طبقه ما و جنبش جاری مادار و دسته و حزب و علم و کتل 

ً از ما ھم نيست، به زندگی و  گرھگشای ھيچ مشکلی از ما نيست، که اساسا
مبارزات و اعتراضات ما ھيچ تعلقی ندارد، اگر اسم ما را جار و جنجال می 

ً با ھدف سوء است فاده از جنبش ما، به منظور سوار شدن بر موج کند صرفا
قدرت پيکار ما و از اين طريق خزيدن در ماشين دولتی سرمايه و تحميل ھمه 
مصائب ھمين نظام بر ما، منتھی به اشکال ديگر و زير نام و نشان ھای ديگر 

مبارزه آگاھانه و افق دار و شفاف عليه سرمايه و نظام سرمايه داری . است
ه خود ما کارگران به طور مستمر و لحظه به لحظه و سنگر به يعنی اينک

سنگر، با آگاھی و شعور و شناخت کارگری و ضد کار مزدوری، عليه 
شيرازه حيات سرمايه دست به مبارزه بزنيم و اين مبارزه را تا نابودی 
سرمايه داری، تا محو کار مزدی و رابطه خريد و فروش نيروی کار ادامه 

راه درست مبارزه ضد سرمايه و ضد کار مزدوری ھيچ پديده شناخت . دھيم
گروھھا، فرقه ھا و احزابی از طبقه . عجيب و غريب و رمزاميزی نيست

سرمايه دار در خارج از قدرت سياسی روز سرمايه داری و در تقالی کسب 
اين قدرت زير عناوين و نام و نشان ھای مختلف می کوشند که اين مبارزه را 

راه  اين که. مزآميز کنند، ھدف آن ھا از اين کار فقط يک چيز استبرای ما ر
واقعی جنگ و ستيز طبقاتی ما عليه سرمايه داری و برای محو نظام بردگی 
مزدی را از پيش پای مان کور کنند و جنبش ما را سکوی پرش خويش به 

 مبارزه ضد سرمايه داری يعنی اينکه ما. اريکه قدرت سياسی سرمايه سازند
ھمه جا و در ھمه شرائط و در تمامی قلمروھای زندگی اجتماعی خويش به 

در مبارزه برای دستمزد، بيالن کار و . موجوديت سرمايه داری حمله کنيم
توليد ساالنه طبقه مان را پيش روی قرار دھيم و خواستار تبديل حداکثر کار و 

و بھتر خود  توليدات روزمان به امکانات معيشتی و رفاھی و زندگی بھتر
مبارزه برای دستمزد را به مبارزه ای برای مختل نمودن روند توليد . گرديم

اضافه ارزش و سود سرمايه توسعه دھيم، اين ذات شيوه توليد سرمايه داری 
است که عظيم ترين بخش کار و توليد ما توده ھای کارگر را به سود و سود و 

در جنگ برای دستمزد بيشتر، ما  .به سرمايه و باز ھم سرمايه تبديل می کند
بايد دقيقاً به ھمين روند که شيرازه حيات سرمايه داری است تعرض، تعرض 

مبارزه ضد سرمايه داری يعنی اينکه قاطع و استوار . و باز ھم تعرض کنيم
اعالم داريم که کار و توليد ما به جای پرخروش ساختن سيالب سود سرمايه 

شکل دارو و درمان و بھداشت سراسر  بايد يکراست صرف عالی ترين
مبارزه ضد سرمايه يعنی اينکه با ھمه قدرت اعالم داريم که . رايگان ما شود
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کار و توليد ما به جای پر کردن باتالق متعفن سود و تبديل شدن به کوھساران 
سر به فلک کشيده سرمايه ھا بايد برای آموزش و پرورش رايگان ما و 

مبارزه . طوح و مراحل تحصيل به کار گرفته شودفرزندان ما در کليه س
آگاھانه ضد سرمايه يعنی اينکه در ھمه جا فرياد کشيم که کار و توليد ما به 
جای سرمايه شدن بايد به مسکن رايگان مجھز به کليه امکانات رفاھی برای 

مبارزه افق دار ضد سرمايه و . تمامی آحاد توده ھای طبقه مان اختصاص يابد
کار و توليد ما بايد به جای سرمايه شدن  مزدی يعنی اعالم داريم که ضد کار

راه مراقبت رايگان از سالمندان، راه مھد کودک رايگان برای خردساالن و 
در يک کالم راه تأمين و تضمين بھترين شرائط زندگی و رشد و بالندگی 

رمايه مبارزه افق دار و آگاھانه ضد س. جسمی و فکری ما را در پيش گيرد
يعنی اينکه برای تحميل کليه اين شروط و انتظارات بر سرمايه داران و دولت 
آن ھا به قدرت متحد و متشکل کارگری ضد سرمايه داری خويش اتکاء کنيم، 
يعنی اينکه قانون و نظم سياسی و قانون بازی سرمايه را به سينه ديوار 

دن، ھر چه متشکل تر بکوبيم و راه تحقق خواسته ھا را در ھر چه متحدتر ش
شدن، ھر چه آگاه تر شدن، آشنائی ھر چه عميق تر و شفاف تر با افق لغو کار 

مبارزه آگاھانه ضد سرمايه داری . مزدی و محو سرمايه داری جستجو نمائيم
يعنی اينکه در جريان جدال روزمره اجباری و قھری خود با سرمايه به 

يشبرد پيکار متوسل شويم که قدرت راھکارھا و تاکتيک ھا و شيوه ھائی از پ
طبقه ما را ھر چه تعيين کننده تر، ھر چه گسترده تر و سرنوشت سازتر در 

  .مقابل سرمايه به صف کند و وارد ميدان سازد

مبارزه واقعی ضد سرمايه داری يعنی اينکه کارھای باال را دنبال کنيم و به 
اين . مبدل سازيمجريان روز اعتراض و جنگ و ستيز خود عليه سرمايه 

شکل مبارزه کردن نيازمند سازمانيابی شورائی است و روايت درست از 
شورا يعنی اينکه ظرف و بستر و ابزار کار پيشبرد چنين مبارزه و جنبشی 

به اين ترتيب شکل متحد شدن و متشکل شدن ما نيست که شورائی بودن . باشد
د و محتوای سرمايه و نبودن جنبش ما را تعيين می کند، بالعکس رويکر

ستيزی آگاھانه و واقعی آن است که شورائی بودن را نيز به عنوان ظرف و 
اين نکته بسيار مھمی است که بايد آن . مسير و ابزار آن ضروری می سازد

تشکل کارگری ما فقط و فقط در صورتی . را ھميشه مطمح نظر قرار داد
ً شورائی است که جنبش ما راه تعرض عليه س رمايه، ھجوم به شيرازه واقعا

حيات سرمايه، مختل نمودن روند توليد اضافه ارزش، تحميل مطالبات مھم و 
پايه ای ضد سرمايه داری مان بر طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه داری را 

اين جنبش است که برای احراز موفقيت خود در ھر گام و . اتخاذ کرده باشد
ظام سرمايه داری محتاج سازمانيابی ھر سنگر و برای پيروزی نھائی بر ن

اين جنبش به ما می گويد که نمی تواند خود را در باتالق . شورائی است
سنديکا و سنديکاسازی دفن کند، نمی تواند توسط چند تا نماينده منتخب ما به 
پيش تازد و نمايندگی شود، نمی تواند خود را به دار قانون و حقوق و نظم 

برای بالندگی و  اين جنبش به ما می گويد که. يز کندسياسی سرمايه حلق آو
نيرومند شدن خود در برابر سرمايه احتياج به وجود کليه آحاد توده ھای طبقه 
مان دارد، احتياج به دخالتگری مستقيم تک تک کارگران در ھمه امور و در 

محتاج حضور ھر چه آگاه تر و نافذتر و چاره . جلو بردن ھر گام خود دارد
اين جنبش به ما . ر تر و مصمم تر و ھشيارتر ھر فرد از توده ھای ماستگ

می گويد که اگر ھر فردی از ما اين چنين نکند، تواناتر و بيناتر و آگاه تر و 
بافکرتر و با احساس مسؤليت تر وارد حريم آن نشود اصالً قادر به جلو رفتن 

ً سؤال . و موفق شدن و راه پيروزی پيمودن نيست خواھد شد که چرا و حتما
اين استنباطات و نتيجه گيری ھا از کجا آمده اند و دليل درستی آن ھا چه می 
باشد؟ سؤال بسيار بجا، الزم و سنجيده ای است اما پاسخ آن نيز بسيار روشن 

به ھمين کارخانه ای که در آن کار می کنيم، استثمار می شويم، مبارزه . است
طرات مبارزه دو سال اخير خود را خوب به خا. می کنيم کمی نظر اندازيم

ما معضالت انبوھی را تحمل کرديم، برای ادامه مبارزه راه . خاطر بياوريم
راھی که طی . و شيوه ھائی متوسل شديم ھائی را پيش گرفتيم و به راھکارھا

کرديم تنھا راھی نبود که می توانستيم بپيمائيم و راھکارھائی که به آن ھا 

يک چيز مثل روز . تنھا راھکارھای ممکن پيشبرد مبارزات نبودروی نموديم 
کارھائی که انجام گرفت انتخاب دلبخواھی ما نبود، آنچه را . روشن است

انجام می داديم کارھائی بودند که زير فشار کوه مشکالت و محدوديت ھا و 
رف اين ح. موانع و دنيای عوامل بازدارنده و سد راه می توانستيم انجام دھيم
در سير . درست است و واقعيت دارد اما يک چيز را نبايد فراموش کنيم

رويدادھای زندگی کالً و در کوران حوادث مبارزه طبقاتی به طور خاص 
ھمواره بايد برای دستيابی به حداکثر بيداری و آگاھی و ھشياری تالش کرد و 

حصول  ھميشه حاصل اين تالش را توشه راه زندگی و پيکار و ساز و برگ
در طول اين دو سال سوای آنچه که انجام داديم، راھھا و . موفقيت ھا نمود

راھکارھای ديگری ھم می توانست دستور کار مبارزات روز ما قرار گيرد، 
ً متحد بوديم، ھمدوش ھم بسان پيکری واحد  خوب در نظر بياوريم، ما واقعا

نتخاب نموديم، در عليه سرمايه داران مبارزه کرديم، تاکتيک ھای درستی ا
چھارديواری محل کار خود محصور نمانديم، اعتراض مان را به ميان توده 
ھای ھمزنجير منتقل نموديم، اين کار ما تأثيرات بسيار بارز و ارزنده ای 
داشت، وقتی که استثمار وحشيانه خويش توسط سرمايه را در کوچه پس 

يران مان در آن مناطق با ما فرياد می زديم انبوه ھمزنج کوچه ھای جاده ساوه
آنان دردھای خود را . ھمدردی کردند و به طور مستقيم ھمراھی نشان دادند

مسلمآً تحت . از زبان ما گوش می نمودند و درد مشترک ھمگی مان می ديدند
تأثير ھمين نوع تالش ھای درست بود که کارگران آتش نشانی در جريان يک 

رکت در سرکوب ما به طور واقعی حماسه مأموريت اجباری دولتی برای مشا
ھمزنجيری سر دادند، از اجرای دستور فرمانده مزدور خويش سرپيچی 
کردند و لوله آب يخ را به جای آن که بر روی صفوف متحد معترض ما 

ما ھمه اين کارھا . بگيرند به سمت ديوارھا و زمين خالی کارخانه نشانه رفتند
ھمه با ھم به زندان افتاديم، مقاومت کرديم،  را انجام داديم، دستگير شديم،

تمامی افراد خانواده مان خواه در خارج از زندان و خواه به گاه زندانی شدن 
نکته مھم مورد بحث در اينجا اين است که ما . در مبارزات ما شرکت نمودند

در ھمين راستا کارھای بزرگ ديگری نيز می توانستيم انجام دھيم که به دليل 
ای موانع و از جمله کمبود ھشياری و آگاھی و بيداری و از ھمه مھم تر  پاره

و مھمتر به دليل کمی احساس قدرت و عدم درک توانائی و ظرفيت اعمال 
قدرت از انجام آن ھا دريغ نموديم، اين نکته بسيار مھمی است که بايد ھمواره 

شياری و بر ما کارھای بزرگی کرديم اما اگر باز ھم بر ھ. بدان انديشيد
شناخت ظرفيت مبارزه و امکان اعمال قدرت متحد خويش عليه سرمايه می 

از اين توانائی برخوردار . افزوديم، می توانستيم کارھای بزرگتری انجام دھيم
بوديم که کارخانه الستيک البرز را با ھمه ماشين آالت و ساختمان و وسائل 

رف خود در آوريم و برنامه اياب و ذھاب و انبارھا و کل امکاناتش به تص
ريزی کار و توليد اين مؤسسه را خودمان به دست گيريم و از اين طريق مانع 
بيکار شدن خويش و تحمل اين ھمه بدبختی ھا، فقر و بدھکاری و گرسنگی و 

اين امر به طور واقعی امکان پذير بود و ظرفيت . بی خانمانی خويش شويم
ً در ما و در جنب در اين باره قبالً در جاھای . ش ما وجود داشتانجام آن دقيقا

اين صحبت ھا را چند بار با خود شما نيز . مختلف به تفصيل صحبت کرده ايم
در اينجا آن ھا را فقط بنا به ضرورت تکرار می کنيم زيرا . در ميان نھاده ايم

که اوالً رويکرد به چنين راھکاری کماکان از حداکثر موضوعيت در 
ً می خواھيم بحث خود در مورد مبارزات روز  شما برخوردار است و ثانيا

جنبش شورائی ضد سرمايه داری را به گونه ای ھر چه زمينی تر و ساده تر 
ما می توانستيم الستيک البرز را به تصرف در . و واقعی تر تشريح کنيم

مانع انتقال سرمايه ھای شرکت توسط سرمايه داران به  آوريم، می توانستيم
از اين ظرفيت و توانانی . ھای ديگر سرمايه گذاری ھای آنان شويم حوزه

برخوردار بوديم که دولت سرمايه داری را مجبور به تأمين رايگان کليه 
مايحتاج روند کار و توليد کارخانه سازيم، می توانستيم چگونگی توزيع 
 محصوالت کار و توليدمان را خودمان به دست گيريم و برنامه ريزی کنيم،
می توانستيم از بيکار شدن خود و گرسنه ماندن خانواده ھايمان جلوگيری 
نمائيم، می توانستيم اين مبارزات را سنگر نيرومند مبارزات بعدی کنيم، می 
توانستيم پيچ و خم پيشبرد اين جدال را روند آگاھی عميق تر خود، سازمانيابی 
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ه اين کارھا امکان آری ھم. متحدتر و محکم تر خويش عليه سرمايه سازيم
بحث بر سر اينکه حتماً . داشت و ھيچ کدام در زمره امور محال قرار نداشتند

پيروز می شديم يا نمی شديم نيست، سخن از اين است که اتخاذ چنين 
رويکردی امکان تحقق داشت و اگر در اين راه گام بر می داشتيم به ھر 

ديم و راه موفق و درست ميزان که پيش می رفتيم موفقيت نيز کسب می نمو
ً ھمين راه بود فراموش نکنيم که محور گفتگو اھميت . مبارزه ما ھم واقعا

سازمانيابی شورائی است و عصاره کالم اين است که انجام تمامی کارھائی 
که گفتيم و پيمودن اين راه پرفراز و نشيب در گرو سازمانيابی شورائی 

جاست که اھميت شورا، موضوعيت اين. مبارزات ما عليه سرمايه داری بود
متشکل شدن شورائی ضد سرمايه داری و معنای واقعی اين نوع متشکل شدن 

شورائی سازمان يافتن يعنی آنکه ھر فرد ما به . در برابر ما قرار می گيرد
عنوان يک سلول زنده فعال و اثرگذار و رشد يابنده در ھمه امور مربوط به 

انه بدون چنين سازمانيابی و بدون حضور مبارزه دخيل شويم، تصرف کارخ
وقتی ما آھنگ تصرف کارخانه را می . مؤثر و آگاه تک تک ما امکان نداشت

نموديم، معنايش اين بود که می خواھيم جزء ناپيدائی از محصول کار و توليد 
و استثمار توده ھای طبقه مان را از دست سرمايه داران خارج سازيم، اين 

ھمان گونه که ھزاران بار تأکيد و تصريح کرده ايم اصالً  کار به طور قطع و
تغيير وضعيت موجود و خالص شدن از استثمار سرمايه يا خارج شدن از 
سيطره حاکميت نظام سرمايه داری نيست، مجرد لغو مالکيت سرمايه داران 
منفرد بر سرمايه ھا بر خالف پندارھای پوچ برخی ھا، مناسبات کار 

نمی کند، با تصرف اين کارخانه و آن کارخانه ھم نمی توان مزدوری را لغو 
بحث اصالً . اين ھا بديھی ترين بديھيات ھستند. کار مزدی را از ميان برداشت

بر سر اين نيست که با تصرف کارخانه وضعيت موجود را دچار تغيير می 
نه، با تصرف کارخانه تنھا کار مھمی که انجام می داديم تعرض به . کرديم

ريم قدرت سرمايه بود و در ھمين جاست که سرمايه با تمامی قدرت در ح
مقابل ما وارد ميدان می گرديد و ما مجبور بوديم قدرت سرمايه را با قدرت 

اين قدرت در ما وجود دارد اما . پيکار ضد سرمايه داری خويش پاسخ گوئيم
در طبقه ما، نه در ما به عنوان چند کارگر الستيک البرز بلکه در جنبش ما، 

در خيل عظيم ھمزنجيران ما و در توده ھای عظيم ھمسرنوشت ما که ھمگی 
مثل ھم استثمار می شويم و مثل ھم تمامی باليا و مصائب نظام سرمايه داری 

تصرف کارخانه نيازمند آن بود که ما به اين قدرت عظيم . را تحمل می کنيم
به اين . دست به کار شويم طبقاتی اتکاء کنيم و برای بسيج متحد اين قدرت

ترتيب تا ھمين جا دو مؤلفه مھم جنبش شورائی برای ما روشن شده است، 
اول اينکه به حريم قدرت سرمايه و به روند ارزش افزائی سرمايه تعرض می 
کنيم، بخشی ولو بخش نامحسوس و قطره ناپيدائی از ھفت اقيانوس عظيم 

ره برنامه ريزی سرمايه داران حاصل کار و استثمارمان را حداقل از سيط
خارج می نمائيم و برای اينکه چنين کنيم مجبوريم به طبقه خود روی نمائيم و 
مجبوريم از توده ھای وسيع طبقه خود بخواھيم که در مقابل سرمايه و برای 

برای . تعرض به حريم قدرت سرمايه ما را ياری رسانند و با ما ھمراه شوند
برداريم نيازمند دخالت آگاه و خالق و ھشيارانه ھمه اينکه ما ھمين گام را 

ھمزنجيران در محل کار خويش ھستيم، ھر کدام از ما بايد نقشی را به عھده 
گيريم، بايد به سراغ عده ای از ھمسرنوشتان مان در جاھای ديگر و مراکز 
کار و توليد ديگر برويم، بايد راه و رسم گفتگو با آن ھا را خوب تعمق کنيم، 
نقشه کار را خوب بدانيم، موانع و مشکالت مبارزه را خوب بشناسيم، بتوانيم 
ً بايد به حريم قدرت سرمايه  برای ھمسرنوشتان خود توضيح دھيم که حتما
تعرض کنيم، بتوانيم آنان را متقاعد سازيم که بدون سازمانيابی تعرض 

تحميل  نيرومند عليه سرمايه و حريم حاکميت و مالکيت سرمايه قادر به
خيزش شورائی . ابتدائی ترين خواست ھای خود بر سرمايه داران نمی باشيم

ضد سرمايه داری از ھمه آحاد توده ھای ما می خواھد و بسيار ھم قاطعانه 
می خواھد که چگونگی پيشبرد امور مبارزه را فکر کنند، آگاھی تعرض به 

وان سلول زنده ای سرمايه و راھھای عملی ساختن آن را به دست آرند، به عن
ضد سرمايه داری بيأنديشند، . در ارگانيسم جنبش طبقاتی شان ايفای نقش کنند

مزدی گام بردارند، ضد سرمايه داری دست در دست ھم گذارند و  ضد کار
ضد سرمايه . ضد سرمايه داری برای برداشتن موانع سر راه تالش نمايند

تاريخ و در سراسر جھان داری به سراغ تجارب عظيم جنبش طبقه خود در 
بروند، ضد کار مزدی به ھمه آثار و نوشته ھا و رھنمودھا و نظريات آگاھان 
جنبش کارگری بين المللی رجوع کنند و فراوان کارھای مھم ديگر که انجام 

سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری ظرف بسيج ھر کارگر برای . دھند
مدبر، انديشمند و عمل کننده در  تبديل شدن به يک فرد اثرگذار، کارساز،

جريان کارزار طبقاتی عليه سرمايه و برای نابودسازی نظام سرمايه داری 
در اينجا اساس بر اين است که افراد به مجری و تصميم گيرنده، به . است

سياستگذار و تابع سياست، به نظريه پرداز و پيرو نظر، به مريد و مراد تبديل 
نباشند، يک دسته خود را سياستگذار و رھبر و منجی  نشوند، عده ای قيم ھمه

و زعيم و حزب ديگران قلمداد نکنند، چند نفر کميته مرکزی توده ھای کارگر 
نشوند و زير نام اين کميته و آن کميته و اين حزب و آن حزب و اين نھاد و آن 

برای اينکه . نھاد بر سرنوشت زندگی و کار و پيکار کارگران مسلط نگردند
ضد سرمايه داری مبارزه کنيم بايد ھر چه گسترده تر و اگاه تر و ھشيارتر در 

   .شوراھای ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی متشکل شويم

  ! کارگران الستيک البرز! ھمزنجيران

شما اکنون دوره ای طوالنی از مبارزه را پشت سر نھاده ايد، مطالبات شما 
اشتغال شما از ھيچ تضمين قطعی و مطمئنی  ھنوز تحقق نيافته است، ادامه

ماه کار کرده ايد و ھيچ ريالی حقوق دريافت ننموده ايد،  ۵. برخوردار نيست
با ھمه اين ھا دستاوردھائی داشته ايد که در جای خود با ارزش ھستند، ھر 
چند بسيار بسيار اندک می باشند، اما حتی به ثبات ھمين دستاوردھا نيز نمی 

ست، ھمه چيز در ھر آن در حال جا به جا شدن است، تمامی فاجعه توان دل ب
فرصت را نبايد از . ھای گذشته می توانند در ابعاد سھمگين تر تکرار شوند

ً نبايد دچار غفلت شويم، بايد با تمام توان در تدارک تداوم  دست داد، مطلقا
ی سازيم، تالش کنيم تا شوراھای ضد سرمايه داری خود را بر پا. پيکار بود

بکوشيم تا جنبش ضد سرمايه داری تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل را 
از ھمه ظرفيت مبارزه خويش برای متشکل شدن . در ھمه جا سازمان دھيم

ً شوراھای . شورائی حول مطالبات پايه ای طبقه خود استفاده کنيم بيائيد حتما
د سرمايه داری ضد سرمايه داری خود را تأسيس نمائيم و جنبش شورائی ض

  . و برای لغو کار مزدی را به ھمه جا توسعه دھيم

  

 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 ٢١

 



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

 
١٣ 

  ١٣٨٧ بھمن ٢٥ جمعه      ٤٢ سال اول ـ شمارٔه 

 چند خبر کوتاه

  گران راه آھن اسرائيل اعتصاب کار

در سايت اسرائيل نشنال نيوز اين خبر با عنوان 
اعتصاب . درج شد" اعتصاب وحشی راه آھن" 

وحشی در عرف سرمايه داری و اتحاديه ای به 
اعتصاباتی گفته می شود که کارگران بدون 
اطالع اتحاديه برای تحقق مطالبات خويش آن 

اب معموال اعتص. را سازمان دھی می کنند
بدون اطالع قبلی به مراجع قانونی انجام می 

فوريه  ٥نيمه شب روز پنج شنبه . گيرد
اعتصاب با عدم حرکت قطار حيفا به فرودگاه 

رئيس راه آھن از دادگاه ملی کار . آغاز شد
خواھان حکم فوری بازگشت به کار کارگران 

اما کارگران از قبول حکم خود داری . شد

وت اعتصاب را اتحاديه ھيستادر. کردند
. غيرقانونی خواند و از آن حمايت نکرد

اخراج تعدادی از  کارگران دليل اعتصاب را
اعتصاب تا . ھمزنجيران خويش اعالم کرده اند

بعد از ظھر ادامه داشت و قطارھا در  ١
  .اسرائيل بی حرکت ماندند

  اعتصاب در کنسرن پورشه 

سھام  ٪٥٠کنسرن پورشه به دليل خريد بيش از 
ولکس واگن کنسرن مادر اين شرکت تلقی می ف

٪ ٧٥پورشه در نظر دارد سھام خود را به . شود
برساند، در يک سال و نيم گذشته مبلغی بيش از 

ميليارد يورو سود داشته است، با وجود اين  ١٠

ميليون  ١٠٠ تصميم دارد که ھزينه توليداتش را
پورشه دليل اين کار را سود  .يورو کاھش دھد

سال  ٦ز شش ماھه اخير خود در قياس با ناچي
رئيس پورشه ويدکينک ساالنه . گذشته می داند

حدود  ميليون يورو و در ھر ساعت ٨٠
. يورو حقوق می گيرد ٣٠٠٠٠تا  ٢٥٠٠٠

صرفه جوئی باال يک راست از طريق کاھش 
شمار کارگران، افزايش فشار کار کارگران و 

رت تشديد ھر چه بيشتر استثمار کارگران صو
  . خواھد گرفت

  ٢٠٠٩فوريه 

 

 استثمار بدون هيچ مرز و محدوده کارگران
مرز استثمار نيروی کار توسط سرمايه را فقط 
ديوار مقاومت و قدرت پيکار کارگران تعيين 
می کند و در شرائط ضعف جنبش کارگری اين 
مرز تا ھر کجا که سرمايه اراده کند به زيان 

. جا می گرددکارگر و به سود سرمايه جا به 
آنچه امروز در جامعه ايران در پيش روی 
ماست اين است که سرمايه داران به تشديد ھر 
چه فاجعه بارتر سالخی نيروی کار و نرخ 

درصدی استثمار کارگران بسنده نمی  ١٢٠٠
کنند آن ھا ھمزمان در ھمه جا و از تمامی 
مجاری دست به کار مکيدن خون توده ھای 

نگاھی به . توليد آن ھا ھستند کارگر و بلع کار و
وضعيت کارخانه ھای در حال تعطيل از اين 

سرمايه داران . لحاظ بسيار قابل تعمق است
صاحب اين مؤسسات ادعا می کنند که به دليل 
وضع بد مالی و کمبود نقدينگی مجبور به تعطيل 

آنان متعاقب اين ادعا !!! کارخانه می باشند
  .ی نمايندشروع به انجام کارھای زير م

به بھانه تالش برای ادامه کار کارگاه چند  .١
ميليارد، چند ميليارد حاصل کار و استثمار توده 
ھای کارگر را از بانکھا زير نام وام دريافت 

  . می دارند

ماشين آالت و ابزار کار مؤسسه را که باز  .٢
ھم سرمايه ھای حاصل استثمار کارگران است 

فروشند و به تا جائی که بتوانند تند تند می 
صورت نقشه مند با توجه به ھدف ھای بعدی به 

 .سرمايه پولی تبديل می نمايند

بر شدت استثمار کارگران در کارخانه می  .٣
افزايند، فشار کار را به صورت ھولناکی باال 
می برند و شمار کارگران را تا سرحد ممکن 

 دچار کاھش می سازند

اه ماه و گ ۶ماه،  ۶دستمزدھای کارگران را  .۴
 .يک سال و بيشتر پرداخت نمی کنند

باز ھم زير نام تداوم وضعيت بد مالی شروع  .۵
به دريافت وام از بانک ھا يا در واقع ھمان 
سرمايه ھای حاصل استثمار کارگران می 

 .نمايند

سرمايه داران کل سرمايه ھای گرفته از  .۶
بانک ھا، کل دستمزدھای پرداخت نشده 

خته ناشی از کارگران، کل سرمايه ھای اندو
کاھش نيروی کار توده ھای کارگر و تشديد 
استثمار کارگران باقی مانده، کل سرمايه ھای 
حاصل از فروش ماشين آالت و ابزار کار را به 

 عالوه ھر آنچه که از ھمه مجاری ديگر از
استثمار کارگران بر ھم انباشته اند يک جا با ھم 

يکی جمع می کنند و در يک چشم به ھم زدن به 
از سودآورترين قلمروھای انباشت منتقل می 

 . سازند

آنچه امروز در کارخانه نساجی خامنه و ھمه 
نساجی ھا و صدھا کارخانه ديگر در رشته ھای 
ديگر صنعت جريان دارد ھمه و ھمه از اين 

سرمايه داران از ھمه اين راھھا . دست می باشد
دست به کار تصاحب اضافه ارزش ھای توليد 

وسط توده ھای کارگر می باشند، سعدی شده ت
چشم تنگ دنيادار را يا قناعت پر « می گفت 

و در اين جا در رابطه با » کند يا خاک گور
سرمايه داران ايرانی و کالً سرمايه داران بايد 
گفت که فقط جنبش نيرومند طبقه کارگر است 
که می تواند با دفن نظام سرمايه داری چشم آز 

ن را برای ھميشه از خاک اين سرمايه دارا
   گورستان تاريخ پر سازد

 ١٣٨٧بھمن  ٢٠

  

 .کارگر کارخانه روغن غنچه اخراج می شوند ١٢٠٠
روغن غنچه يا مجتمع کشت و صنعت شمال 

اين واحد . کارگر را استثمار می کند ١٢٠٠
صنعتی از يک بازار فروش پررونق و وسيع 

ت سطح توليد در آن جا باال اس. برخوردار است
و حجم انبوه اضافه ارزش ھائی که ھر سال 
توسط کارگران توليد می شود برای صاحبان 

مالکان . سرمايه رضايت بخش بوده است
کارخانه روغن غنچه با ھمه اين اوصاف اينک 

کارگر را اخراج  ١٢٠٠اعالم داشته اند که کل 
خواھند کرد و مؤسسه را به طور کامل تعطيل 

سازی ھا به صورت خبر بيکار. خواھند نمود
پتکی کوبنده بر مغز ھمه کارگران فرود آمده 

آتش خشم و عصيان توده ھای کارگر از . است
ھمه در حال اعتراض . ھر سو زبانه کشيده است

ھستند و می خواھند که ادامه اشتغال آنان 
  ١٣٨٧بھمن  ٢٠        . تضمين گردد
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 دولت سرمايه داری و چپاول دستمزد کارگران افغانی
دولت سرمايه » اتباع بيگانه« ھاد موسوم به ن

داری با شقاوت زايدالوصفی دست به کار تاراج 
سنار و سی شاھی دستمزدھائی است که 
کارگران سيه روز افغانی با کار در شاق ترين 
و مرگبارترين شرائط و با تحمل حادترين و 
. مرگبارترين ميزان استثمار به دست آورده اند

است که اين کارگران برای  دولت اعالم داشته
اينکه بتوانند اين جا و آنجا نيروی کار خويش را 
به ارزان ترين و شبه رايگان ترين ميزان ممکن 

ھزار تومان نيز زير  ٧٠به فروش رسانند بايد 
نام ھزينه جواز اقامت به نھادھای دولتی 

کارگران آواره افغانی در زمره !!! پرداخت کنند
ده ھای کارگر ايران می سيه روزترين بخش تو

در سخت ترين شرائط کار می کنند، . باشند
نازل ترين دستمزد را دريافت می دارند، 
بيشترين بيکاری ھا را تحمل می کنند، 
آزاردھنده ترين و ضد انسانی ترين تحقيرھا و 
اھانت ھا را به جان می خرند، به صورت 
مستمر در معرض اخراج از کار و انتقال از 

مايه داری ايران به جھنم پر از جنگ و جھنم سر
دولت . دھشت سرمايه داری افغانستان ھستند

سرمايه داری ايران به شکل ھای مختلف سبعانه 
ترين جنايات را عليه اين کارگران روا می دارد 
و ھر روز به گونه ای ھمان دستمزدھای سنار 
و سی شاھی يا لقمه نان خالی فرزندانشان را ھم 

کارگران افغانی . ارج می سازداز دستشان خ
سوای ھمه اين سيه روزی ھا به طور مدام از 
جانب نيروھای پليسی نوع خانه کارگر و 
شوراھای اسالمی و انجمن ھای صنفی ھم زير 

در ھمين روزھای . فشار و مورد آزار ھستند
اخير در شرائطی که دولت سرمايه داری 
ين مشغول چپاول بھای شبه رايگان نيروی کار ا

کارگران زير نام حق اقامت است مزدوران 
خانه کارگری خواستار اخراج و محروميت اين 
کارگران از محيط ھای کار شده اند و صدور 
جواز اقامت برای اين سيه روزان را مورد 

اين جريانات برای . اعتراض قرار داده اند
پيشبرد اھداف شوم خود به بدترين نوع 

به توده ھای . داغواگری ھا نيز دست می زنن
کارگر ايران القاء می کنند که گويا حضور 
کارگران گرسنه افغانی است که موجب بيکاری 

آنچه اينان می گويند سوای !!! آنان شده است
دروغ و شرارت و انسان ستيزی ھيچ چيز ديگر 

کارگر افغانی و ايرانی و کارگر ھر . نيست
کجای ديگر ھمسان ھم توسط سرمايه استثمار 

اين سرمايه است که ھمه آنان را به . شوندمی 
روز سياه نشانده است، سرمايه است که آنان را 
بيکار می سازد، سرمايه است که آنان را به 
ورطه گرسنگی و فقر و ذلت پرتاب می کند و 
باالخره سرمايه است که می کوشد تا آنان را به 

سرمايه به اين جنايت دست می . جان ھم اندازد
اين طريق خطر مبارزات متحد و  زند تا از

 . مشترک کارگران عليه خود را کم سازد

 ١٣٨٧بھمن  ٢٠

 

 اعتصاب کارگران در کارخانه گردآفرين
شرکت گردآفردين يک مؤسسه توليد لباس است 

شھر صنعتی نصيرآباد در منطقه رباط که در 
کارگر را  ۴٠٠اين کارخانه . کريم قرار دارد
غالب کارگران زن ھستند و . استثمار می کند

روزانه کار در دو شيفت متوالی شبانه و روزانه 
بازار فروش محصوالت شرکت . انجام می گيرد

بسيار گسترده و پر رونق است به گونه ای که 
فروشگاه بزرگ  ١۵ان فقط در سطح شھر تھر

برای توزيع لباس ھای دوخت شرکت دائر 
سرمايه دار صاحب گردآفرين از . گرديده است

 ۴٠٠ماه پيش تا امروز دستمزدھای تمامی  ٣
کارگر را مصادره کرده است و ھيچ ريالی به 

کارگران به . ھيچ کارگری پرداخت ننموده است
کرات دست به اعتراض زده اند اما پاسخ 

بايد « دار ھر بار اين بوده است که  سرمايه
کارگر زن و مرد شرکت  ۴٠٠!! »صبر کنيد

بنا به وعده و وعيد کارفرما سه ماه صبر کردند 
اما خبری نشد و الجرم تصميم به توقف چرخ 
. توليد و مسدود ساختن مجاری توليد سود گرفتند

کارگران به طور دستجمعی و متحد اعتصاب 
روز آغاز شد و  اعتصاب از شيفت. کردند

متعاقب آن ھمزنجيران شيفت شب آن ھا نيز پس 
از ورود به کارخانه اعالم ھمبستگی و ملحق 

فردای آن روز . شدن و شروع اعتصاب کردند
سرمايه دار تالش نمود که سرويس ھای اياب و 
ذھاب کارخانه از آوردن کارگران شيفت روز 

اما رانندگان با درک . خودداری ورزند
مدلی با ھمسرنوشتان خود به ھر ضرورت ھ

. شکلی بود کارگران را به کارخانه رساندند
اعتصاب ادامه يافت و سرمايه دار سخت به 

ابتدا شروع به نصيحت و . دست و پا افتاد
خواندن آيه و اوراد کرد اما شکم گرسنه 

کارگران و خانواده ھای آن ھا به مغزشان آژير 
ترفندبافی ھا می زد که زيربار اين دسيسه ھا و 

کارگر کارخانه اعالم داشتند که  ۴٠٠. نروند
اعتصاب را تا حصول دستمزدھا ادامه خواھند 

مالکان کارخانه باز ھم بر سماجت خود . داد
افزودند و بازار وعده و وعيد را داغ تر 

گفتگوھا مدتی به درازا کشيد و باالخره . ساختند
اسفند  سرمايه دار قبول کرد که با فرا رسيدن ماه

اينکه آيا اين . حقوق کارگران را پرداخت نمايد
ً ھيچ  وعده محقق خواھد شد يا نه؟ مسلما

عزم جزم کارگران برای مبارزه . تضمينی ندارد
و شروع دوباره اعتصاب تنھا سالحی است که 
می تواند ضمانت توفيق آنان در گرفتن 

   .دستمزدھا باشد

  ١٣٨٧بھمن  ١٩

  

   ميليون کارگر در چين ٢٠شدن  بحران سرمايه و بيکار  
سرمايه داری چين در طول چند سال گذشته 
نرخ رشدھای بسيار خيره کننده ای را پشت سر 

در دنيائی که به صورت بسيار موحشی از . نھاد
 ١٠سرمايه اشباع است حصول نرخ رشدھای 

فقط به عنوان % ١٠درصدی و حول محور 
چين در  .مورد يا موارد استثناء قابل تعبير است

طول اين سال ھا به يمن سرمايه گذاری ھای 
عظيم غول آسا و نيروی کار شبه رايگان صدھا 

ميليون برده مزدی اين کشور به يکی از مھيب 
ترين غول ھای اقتصادی و صنعتی دنيا تبديل 

حدود نيمی از بازار داخلی جوامع امريکای . شد
التين حوزه دورچرخی و انباشت سرمايه ھای 

شد، در افريقا رقبای زيادی را از دور چينی 
در اياالت متحده موازنه مبادالت . خارج کرد

ميليارد دالر به  ٣٠تا  ٢٣٠فيمابين را با ارقام 
حوزه يورو و ھمه اتحاديه . نفع خود تغيير داد

. اروپا از شد اقتصادی چين به وحشت افتادند
تراست  چشمان تمامی سرمايه داران و صاحبان

پيکر صنعتی و مالی دنيا به چين، به ھای غول 
سيالب ھای عظيم اضافه ارزش ھای جاری در 
کارخانه ھای چين، به نيروی کار شبه رايگان 
کارگران چينی و به بازار بی کران داخلی چين 

سرمايه داری چين اکنون بسان ھمه . بسته شد
بخش ھای ديگر سرمايه جھانی در گرداب ھائل 
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صدھا ميليون  .بحران فرو غلطيده است
کارگری که دنيای عظيم سرمايه ھای اين کشور 
را توليد کردند، که چين را به قطب عظيم 
اقتصادی دنيا مبدل ساختند، که بازار جھانی 
سرمايه را عرصه تاخت و تاز سرمايه ھای 
چينی نمودند، اينک ميليون ميليون بيکار می 
شوند و فوج فوج به کوير خشک گرسنگی 

ميليون کارگر  ٢٠تا امروز . دندپرتاب می گر
اين نقطه شروع . کار خويش را از دست داده اند

اينکه آنسوتر چند ده . پيچش موج بحران است
ميليون  ٢٠ميليون ديگر به سرنوشت اين 
اما يک چيز . گرفتار خواھند شد معلوم نيست
سرمايه خدای . بسيار شفاف و مشخص است

ر انسان قدرت قھاری که مخلوق کار و استثما

است در يک چشم به ھم زدن کل ھستی و بود و 
نبود خالقان خويش را در پای درھم و ديناری 

سرمايه داری را بايد . سود قربانی می سازد
   .نابود کرد

  ٢٠٠٩ژانويه 

 

 اخراج صد کارگر در کارخانه آزمايش مرودشت
سرمايه داران صاحب کارخانه يخچال سازی 

رگر را اخراج آزمايش در مرودشت يکصد کا
آنان دليل اخراج کارگران را پايان . کرده اند

کارگر  ١٠٠!! دوره قرارداد اعالم داشته اند
ً بيش از  سال است که در  ١٠اخراجی عموما

اين کارخانه کار می کنند و به مرگبارترين 
اين کارگران در . شکلی استثمار می گردند

تمامی اين سال ھا به صورت قراردادی کار می 

ده اند و اينک بر اساس تصميم کارفرما به کر
کارگری  ١٠٠تمامی . بيکاری محکوم شده اند

که حکم اخراج دريافت کرده اند چند ماه است 
که دستمزد ھم نگرفته اند و سرمايه دار به گاه 
اخراج آنان باز ھم از پرداخت حقوق معوقه 

صاحبان سرمايه در طول . شان سر باز می زند
ريالی بابت حق بيمه اين  ماه اخير ھيچ ۴

اخراج شدگان . کارگران نيز پرداخت ننموده اند

آنان می گويند . کارگر دست به اعتراض زده اند
 که برای بازگشت به کار مبارزه خواھند کرد و
اعتراض خويش را در اشکال مختلف ادامه 

   .خواھند داد

  ١٣٨٧بھمن  ١٩ 

  

   

  

 ماه  ١٠ان در کارگر ساختمانی در مازندر ۴٠قتل 
فقط در طول سال جاری و در فاصله ميان 

کارگر بخش  ۴٠ماھھای فروردين تا بھمن 
ساختمان در استان مازندران، در حين کار برای 
سرمايه، ھنگام استثمار شدن توسط سرمايه، به 
گاه توليد سود برای سرمايه و در زمان توليد 
سرمايه برای سرمايه داران جان خويش را از 

سرمايه اين حمام خون را مرگ . داده اند دست
حين کار، ناشی از حوادث محيط کار و از ھمه 
اين ھا بدتر و بسيار شيادانه تر و شرارت بارتر 
مرگ ناشی از بی احتياطی کارگر در ھنگام 

نياز به توضيح نيست که کليه . کار نام می نھاد
اين کارگران توسط سرمايه و سرمايه داران به 

قتل ھا شرائط بسيار  علت وقوع. ه اندقتل رسيد
فاجعه آفرين و به غايت مرگبار محيط کار، 
فقدان ھر نوع ايمنی و بھداشت کار و اجبار 
کارگران به قبول خطر مرگ در اين شرائط 

غالب اين کارگران مجبور بوده اند . بوده است
بدون ھيچ نوع وسائل ايمنی بر بام آسمانخراش 

ن و شرکت ھای ھای رفيع سرمايه دارا
ساختمانی کار کنند و در اثر کمترين لغزش 

اجباری به زمين سقوط نمايند و تسليم مرگ 
بسياری از مقتولين به دستور سرمايه . شوند

داران در جاھائی مشغول حفاری بوده اند که 
. خطر ريزش ديوارھا قطعی و محتوم بوده است

مرگ کارگران در ھنگام استثمار توسط سرمايه 
به صحنه ھای تفريح سرمايه داران  عمالً 

  . خونخوار در ايران تبديل شده است

 ١٣٨٧بھمن  ١٩

  

 پنج ماه کار بدن حقوق در شرکت ذوب ريز سما
شرکت سما يک مؤسسه توليد گونی در منطقه 

کارگر مورد  ٨٠در اين شرکت . کردستان است
شرائط کار کارگران . استثمار قرار می گيرند

استثمار آنان بيش از حد باال  بسيار وخيم و شدت
ماه است که ھيچ  ۵کارگران شرکت سما . است

 ۵آنان در طول اين . ريالی دستمزد نگرفته اند
ماه به طور مکرر دست به مبارزه و اعتراض 

سرمايه داران مطابق معمول در قبال . زده اند

اعتراض کارگران سکوت اختيار کرده اند و با 
الی و سراسر دروغ دادن وعده و وعيدھای توخ

. از پرداخت دستمزدھا شانه خالی نموده اند
سطح توليد کارخانه بسيار چشمگير است، بازار 

سرمايه دار با ھيچ . فروش کامالً وسيع است
مشکل مالی مواجه نمی باشد، علت تأخير 
ً توطئه سودجوئی بی مھار  دستمزدھا صرفا

او با مصادره دستمزد . سرمايه دار است

تالش دارد تا حجم سرمايه ھای خويش کارگران 
را افزايش دھد، فشار کار بر کارگران را بيشتر 
سازد، استثمار توده ھای کارگر را تشديد کند و 
در اين گذر به سودھای کالن تر و سرمايه ھای 

  . عظيم تر دست يابد

 ١٣٨٧بھمن  ١٩
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 .کارگر را اخراج می کند ١۵٠٠٠پاناسونيک 
سونيک در ژاپن اخراج تراست الکترونيکی پانا

کارگر را دستور کار عاجل خود قرار  ١۵٠٠٠
اين تراست عظيم صنعتی مدعی است . داده است

که بر پايه محاسبات خود در طول سال مالی 
ميليارد دالر ضرر خواھد  ۴جاری حدود 

مراد سرمايه داران از ضرر کاھش . داشت
ميزان اضافه ارزشی است که از استثمار توده 

رگر به چنگ می آورند و به صورت ھای کا

موج بحران . مستمر به سرمايه مبدل می سازند
با ھمه کوبندگی خود شريان حيات سرمايه داری 

بازار . ژاپن را در زير فشار قرار داده است
روش محصوالت صنعتی سخت افت کرده 

ميزان سود بسياری از شرکت ھا تنزل . است
حال  نموده است، بيکاری با شتاب زياد در

پاناسونيک در مورد حوزه ھای . گسترش است
مورد شمول بيکارسازی ھا توضيح دقيقی نداده 

است اما اعالم کرده است که حدود نيمی از اين 
کارگر در کشور ژاپن بيکار خواھند  ١۵٠٠٠

  . شد

  ٢٠٠٩ژانويه 

 

 

 کارگران حمل زباله در استکهلم» فراقانونی«اعتصاب 
) بھمن ١٨( يه صبح روز ششم فور ۶ساعت  

کارگران حمل زباله در شھر استکھلم به گونه 
ای خشماگين و مصمم در خارج از توافق و 
برنامه ريزی ديوانساالری اتحاديه ای از شروع 

آنان دست به اعتصاب . کار خودداری کردند
ماشين حمل زباله را در  ۶٠زدند و بيش از 

کنار يکی از نيروگاھھای حرارتی شھر متوقف 
نظام سرمايه داری اين نوع خيزش ھا . ندساخت

و اعتراضات کارگری را که بدون توافق 
رؤسای اتحاديه ھای ھمدست سرمايه انجام می 

سرمايه . می نامد» اعتصاب وحشی « گيرد، 
داران و دولت ھايشان و مدنيت و قانون و نظم 
سياسی آن ھا ھمگی ھر نوع اعمال قدرت 

ی به اراده مستقل کارگران و ھر اعتراض متک
عمومی توده ھای کارگر عليه استثمار و شدت 

اعتصاب وحشی « استثمار و مظالم سرمايه را 
در نگاه آنان تمامی بربريت و . می نامند» 

توحش سرمايه داری عين تمدن است و ھر گونه 
وحشی « اعتراض به اين بربريت مترادف با 

سرمايه ھمه حقايق ھستی . است» گری 
ا را وارونه القاء می کند و اين اجتماعی انسانھ

نيز گوشه بسيار کوچکی از اين وارونه پردازی 
يکی از کارگران مبارز در باره ابعاد . ھا است

ماشين که در ھر کدام  ۶۶: " اعتصاب می گويد
کارگر نشسته اند صبح امروز در  ٣تا  ٢آنھا 

اين جا گرد ھم آمده اند، تجمع ما بسيار مصمم و 
تعداد مان زياد است، ھيچ واھمه قوی می باشد، 

ای نداريم، احساس امنيت می کنيم زيرا 
نيرومنديم، نوع اعتصاب ما از ھمه سو مورد 
تھديد و مخاطره است، سرمايه داران، دولت و 

اتحاديه کارگری در يک صف واحد عليه ما 
سنگر گرفته اند، اما ما ھمگی سخت عاصی و 

د ھستيم خشمگين ھستيم، ما بسيار مصمم و متح
و ھمين عزم آھنين و اتحاد محکم به ما احساس 

  "امنيت می دھد

اعتصاب کارگران حمل زباله در شھر استکھلم  
دومين اعتصاب بزرگ آنان در طول يک سال 

ھر دو اعتصاب بدون توافق رؤسای . است
سال . اتحاديه کارگری صورت گرفته است

گذشته نيز ھمين کارگران قطار عظيمی از 
ای حمل زباله را در خيابان ھای ماشين ھ

استکھلم به راه انداختند و فرياد اعتراض خود 
عليه سطح نازل دستمزدھا و شرائط بسيار وخيم 
و غيرانسانی کار و استثمار خويش را به گوش 
ھمه ھمزنجيرانشان در سوئد، در اروپا و در 

اعتصاب روز جمعه . سراسر جھان رسانيدند
مامی بخش ھای وضعيت حمل زباله را در ت

شھر و در ھمه نواحی اطراف مجاور استکھلم 
نکته مھم اين . به طور کامل مختل ساخته است

است که اھالی کارگر ھمه اين نواحی به رغم 
مشکالت دامنگير نسبت به اعتصاب کارگران 
. سمپاتی نشان می دھند و ابراز حمايت می کنند

اتحاديۀ حمل ونقل با اين اعتصاب سر مخالفت 
کارفرمايان از وقوع اعتصاب به عنوان . اردد

اعالن يک جنگ تمام عيار از سوی کارگران 
  .نام می برند

بعداز ظھر در محل  ٣کارگران تا ساعت 
آنان . اعتصاب به اجتماع خويش ادامه دادند

اعالم کردند که تا حصول خواسته ھای خود به 

مطالبات کارگران بر . اعتصاب ادامه می دھند
عيه ای که در سطح شھر توزيع اساس اطال

  : نموده اند عبارت ااست از

تعيين سقف زمان کار ھر کارگر و بر ھمين . ١
پايه تعيين شمار کارگران حمل زباله در طول 

  . ھر شيفت کاری

دستمزدھا بايد با حجم کار و مقدار زباله ای .  ٢
که کارگران جمع آوری و حمل می کنند تطابق 

  . داشته باشد

  .اخت دستمزد مشابه برای کارھای ھمانندپرد. ٣

صبح روز شروع اعتصاب،  ٨تا ساعت 
کارفرمايان از ھر نوع واکنش در قبال مطالبات 

آنان فقط به ھمين . کارگران خود داری کرده اند
اکتفاء کرده اند که اعتصاب را يک جنگ تمام 

کارگران می گويند که ما از . عيار تلقی نمايند
. ادامه مبارزه برخورداريمتمامی قدرت برای 

آنان توضيح می دھند که يک سال طول می کشد 
تا کارگر حمل زباله چگونگی انجام کارھا را 
در حوزه ھای کار خويش ياد بگيرد، کدھا و 
شماره ھای رمز مراکز انتقال زباله در پيش 

افراد ديگری به اين کدھا دسترسی . ماست
ما نمی توانند کارفرمايان برای مقابله با . ندارند

ما قدرت . به نيروی اعتصاب شکن توسل جويند
داريم و آنان مجبورند که قدرت ما را معتبر 

  . بشناسند

  ٢٠٠٩فوريۀ 

 

 .ماه حقوق نگرفته اند ۶کارگران ريسندگی خاور رشت 
در کارخانه ريسندگی خاور در شھر رشت 

 ۶۶از اين تعداد . کارگر استثمار می شوند ٢٢٠
کارگر  ١۵۴ساب می آيند و نفر رسمی به ح

ھمه اين . مابقی مجبورند قراردادی کار کنند
ماه است که در قبال کار و  ۶کارگران اکنون 

استثمار خويش ھيچ ريالی دستمزد دريافت 

ماه را در  ۶کارگران تمامی اين . نکرده اند
اعتراض و تحصن و مبارزه و رجوع به دوائر 

بارزات در حاصل اين م. دولتی به سر آورده اند
بھترين حالت مشتی وعده و وعيد دروغ بوده 

کارگر بسيار  ٢٢٠وضع زندگی ھمه . است
با اينکه اسم . رقت بار و غيرقابل تحمل است

اخراج و بيکاری ھر کارگری را دچار بيشترين 
وحشت می سازد و تا مرگ به پيش می برد، 

کارگر زير فشار يأس کامل از  ۶٠حدود  باز ھم
مزدھا و از دست دادن تاب تحمل پرداخت دست

مصائب کار بدون ھيچ حقوق، مجبور به ترک 
  ١٣٨٧بھمن  ١٨  .کارخانه شده اند
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 ادامه مبارزات کارگران نازنخ قزوين
کارگران نازنخ قزوين ھمچنان به مبارزات 

ماه است که حقوق  ٣آنان . خويش ادامه می دھند
ماه به ھمه جا  ٣در طول اين . نگرفته اند

ايت کرده و به اشکال مختلف دست به شک
بارھا در محيط . اعتراض و مبارزه زده اند

کارخانه و در مقابل نھادھای دولتی شھر تحصن 
تا اينکه . کردند اما ھيچ نتيجه ای نگرفتند

کارگر از قزوين راھی تھران  ٢٨٠سرانجام 
گشتند و در آن جا در مقابل کاخ رياست 

دن فرياد جمھوری سرمايه شروع به سر دا
شدت عصيان و اشتعال آتش . اعتراض نمودند

خشم کارگران چنان بود که دولتمردان سرمايه 
مجبور به عقب نشينی نشدند و قول دادند که 

کارگران . حقوق معوقه دو ماه را پرداخت نمايند
با گرفتن وعده حصول فوری حقوق دو ماه و 

پرداخت ھر چه سريعتر حقوق ماه سوم به 
در اينجا کارفرمايان اعالم . گشتندقزوين باز 

کردند که فقط دستمزدھای يک ماه را پرداخت 
کارگران مجدداً فرياد اعتراض . خواھند نمود

ماه  ٢سر دادند و خواستار پرداخت فوری 
کارفرمايان از قبول خواست . حقوق شدند

کارگران و انجام وعده دروغ خويش سر باز 
ان تصميم به در اينجا بود که ھمه کارگر. زدند

بازگشت به تھران و تحصن دوباره در برابر 
کارگر  ٣١٨اين بار . مقر احمدی نژاد گرفتند

نيروی انتظامی . ھمصدا و ھمدل به راه افتادند
دولت سرمايه در ترمينال شھر قزوين راه را بر 
. کارگران بست و از خروج آنان ممانعت کرد

ار آنان زير فش. کارگران دست به مقاومت زدند
زور سرنيزه و جو ارعاب و وحشت به کارخانه 

باز گشتند اما از شروع کار و شکستن اعتصاب 
کارگر به مبارزه  ٣١٨. قاطعانه امتناع کردند

خود ادامه دادند تا اينکه سرمايه داران باز ھم 
راه عقب نشينی را در پيش گرفتند و حقوق 
. معوقه يک ماه ديگر را پرداخت نمودند

قرار . پافشاری خويش افزودندکارگران بر 
توده . است حقوق ماه سوم نيز پرداخت شود

روز ديگر  ٢٠کارگر تھديد کرده اند که اگر تا 
ھمه مطالبات خود را حصول نکنند حتماً دوباره 

  . دست به اعتصاب خواھند زد

  ١٣٨٧بھمن  ١٨ 

  

  

 وضعيت رقت بار کارگران ايران برک رشت
اعتصابات، تحصن ھا و مبارزات کارگران 
ايران برک رشت در طول سال ھا جاری و 
پيش برای غالب کارگران ايران حوادث بسيار 

ھيچ ماھی نگذشته است که اخبار . آشنائی ھستند
ان با اعتراضات و جنگ و ستيزھای اين کارگر

صاحبان سرمايه و دولت در رسانه ھا منعکس 
از کار انداختن چرخ توليد برای . نشده باشد

روزھای متوالی، تحصن در محيط کارخانه، 
مسافرت دستجمعی به تھران و سازمان دادن 
تحصن ھای طوالنی در مقابل وزارت صنايع و 
نھادھای ديگر دولتی ھمه و ھمه در طول اين 

. ران انجام يافته استسال ھا توسط کارگ
پرداخت دستمزدھای معوقه و تضمين اشتغال 
ھمه جا در صدر مطالبات کارگران قرار داشته 

اين کارگران با ھمه اين مبارزات و تحمل . است
تمامی تاوان ھای آن ھا تا امروز نه فقط به ھيچ 
وضع بھتری دست نيافته اند که شرائط کار و 

. بارتر شده استزندگی آن ھا بسيار بسيار رقت 
ماه است که دستمزد نگرفته  ۴ھم اکنون مجدداً 

گرسنگی و آوارگی و اخراج زنان و . اند
کودکانشان از خانه ھای استيجاری به خاطر 
عدم پرداخت اجاره بھای ماھانه آلونک ھای 

مسکونی ھر نوع روزنه اميد به زندگی را در 
از شمار . برابر چشم آنان کور ساخته است

کارگر  ٢٢۵ن اين کارخانه بزرگ فقط کارگرا
نفر آن ھا به صورت  ١٠٠باقی مانده است که 

قراردادی کار می کنند و ھمه شواھد حاکی 
نفر آن ھا اخراج خواھند  ۵٠است که باز ھم 

   .شد

  ١٣٨٧بھمن  ١٨

   

 در سوئد » خدمات«بيکارسازی گسترده کارگران در بخش 
اعالم داشته  کارکنان کمون ھا در سوئد اتحاديۀ

است که کاھش گسترده نيروی کار در حوزه 
ھای استانی کشور به » شورا«کمون ھا و 

. سرعت در حال برنامه ريزی و اجرا است
تمامی شواھد حاکی است که اين بيکارسازی ھا 
به گونه ای انجام می گيرد که کمترين واکنش را 
در افکار عمومی توده ھای کارگر به دنبال 

و اخبار وقوع آن ھا تا سرحد امکان  داشته باشد
سرمايه داران . در اختيار رسانه ھا قرار نگيرد

دولتی سوند تجربه تلخی از اعتراضات و 
سده پيش در اين  ٩٠مقاومت ھای شروع دھه 

در آن سال ھا با اوجگيری بحران . کشور دارند
سرمايه داری و شروع اخراج ھای وسيع 

ی ار سوی کارگران، مقاومت ھای گسترده ا
. توده ھای کارگر در مناطق مختلف شکل گرفت

ً بزرگی در حزب سوسيال  انشعاب نسبتا
دموکرات سوئد روی داد، اتحاديه ھای کارگری 
بيش از پيش بی اعتبار شدند، تظاھرات خيابانی 

جنبش . سراسر جامعه را در خود غرق ساخت
ھای اعتراضی متعددی شروع به سازمانيابی 

ه زود از ھم پاشيدند اما در کردند که اگر چ
شرائط روز يک زنگ خطر جدی را در گوش 
سرمايه داران و دولت سرمايه داری به صدا در 

  . آوردند

موج بحران سرمايه اينک مھيب تر و موحش 
به پيش می تازد و دامنه  ٩٠تر از شروع دھه 

. بيکارسازی ھا ھيچ کمتر از آن سال ھا نيست
سرمايه، دولت تراست ھا و صاحبان خصوصی 

سرمايه داری و سرمايه داران دولتی بخش ھای 
کمونی و شورای استان ھا با استفاده از تجارب 
آن دوره و با حداکثر بھره گيری از ھمکاری 

تالش دارند تا بيکارسازی  اتحاديه ھای کارگری
ھا را به شکلی برنامه ريزی کنند و به اجراء 

ترده گذارند که خطر شکل گيری مبارزات گس
کارگری به حداقل برسد و واقعيت اين است که 

. در اين زمينه موفقيت ھای زيادی نيز داشته اند
آن ھا در ھمين راستا حوزه ھای معينی را برای 
بيکارسازی ھا در صدر قرار داده اند، به طور 
مثال اخراج کارگران قراردادی که بخش قابل 
د توجھی از نيروی کار جامعه را تشکيل می دھن

اين اخراج ھا به . در اولويت قرار گرفته است
صورت امتناع سرسختانه سرمايه داران از 

مشاغل . تمديد قراردادھای کار انجام می گيرد
ً از سازمان کار روز سرمايه  زيادی را اساسا

ً در حوزه . حذف می کنند اين اخراج ھا عموما
کار کمون ھا و شوراھای استانی به اجراء در 

اھش مؤثر و مستقيم امکانات دارو و می ايد و ک
درمان و آموزش و به ويژه مراقبت از سالمندان 

بر پايه گزارشات ھم اکنون . را به دنبال دارد
کارگر در اين حوزه ھا و بيشتر از ھمه  ٧۵٠٠

در حوزه نگھداری از معلوالن و سالمندان در 
سالخی  .حال از دست دادن کار خويش ھستند

ھای مورد اشاره ھميشه و نيروی کار در بخش 
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در ھمه جا دستور کار سرمايه داران و دولت 
روند اين سالخی ھا . ھای سرمايه داری است

در شرائط بحران به طور معمول تشديد می 
نظام سرمايه . شود و به نقطه اوج می رسد

داری بھداشت و دارو و درمان و مراقبت از 
ً به عنوان جزء اليتجزائی از  انسان ھا را صرفا

ملزومات روند سودسازی و ارزش افزائی 
سرمايه داری به سالمتی . سرمايه نگاه می کند

انسان ھا و آموزش آن ھا فقط از اين زاويه نظر 
می اندازد و بر ھمين اساس به محض مشاھده 
کاھش نرخ سودھايش و احساس احتياج کمتر به 
نيروی کار يکراست راه سالخی اين بخش ھا را 

يرد و از جمله بيکارسازی وسيع در پيش می گ
کارگران اين حوزه ھا را دستور کار خود می 

  سازد

  ٢٠٠٩ژانويه 

 

  اخراج می کندکارگر را ٣٠٠٠» ساس«ن هواپيمائی کنسر
بزرگترين غول ھواپيمائی اسکانديناوی » ساس«

سرمايه داران شرکت اعالم داشته اند که . است
ميليون  ۴٠٣در سه ماھه چھارم سال پيش 

کرون ضرر کرده اند، در حالی که پريود مشابه 
ميليون  ۵٧سودی به ميزان  ٢٠٠٧آن در سال 

آنھا می گويند کل . کرون ھمراه داشته است
درآمد شرکت در طول سال گذشته کاھشی حدود 

. ميليارد کرون را خاطرنشان می سازد ١٣
ماتس يوھانسون از رؤسای طراز باالی کنسرن 

شرکت به عظمت  در توضيح وضعيت حاضر
موج بحران جاری نظام سرمايه داری اشاره می 

او بر اين نکته تأکيد می کند که قلب . نمايد

صنعت و تجارت بين المللی به ورطه توقف فرو 
يوھانسون می گويد که ساس . رفته است

خسارات بسيار سنگينی را تحمل کرده است و 
عرصه ھای بسياری و مھمتر از ھمه در حوزه 

امکانات فراوانی را از دست داده » ن ايراسپا« 
صاحبان کنسرن ساس اينک تمامی تالش . است

خود را بر روی چگونگی خروج اين غول 
. عظيم ھواپيمائی از بحران متمرکز ساخته اند

کل سرمايه % ٣٠خانواده والنبری که بيش از 
ھای کشور سوئد را در کنترل مستقيم و مؤثر 

تين سھامداران خويش دارند از جمله بزرگر
دولت سوند، خانواده . شرکت ساس می باشند

والنبری و برخی از مؤسسات مھم بانکی مانند 
پ مورگان، اس ای بانک و نورديا ھمراه  –ج 

. ھم برای کاھش بار بحران تالش می کنند
تصميم نخست و مشترک مثلث ھمکاری سرمايه 

بر . کارگر بوده است ٣٠٠٠داران اعالم کاھش 
کارگر در بخش ھای  ٣٠٠٠تصميم  طبق اين

  . مختلف شرکت کار خويش را از دست می دھند

  ٢٠٠٩فوريه 

  

 



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما
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  ١٣٨٧ بھمن ٢٥ جمعه      ٤٢ سال اول ـ شمارٔه 

 گر ايرانای طبقه کار 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 . ه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابق

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 . تصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اع. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

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

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

  . 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

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

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

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

  . ه ايمتدوين کرد

  :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
  . بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد کارخانگی بايدازميان - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨م شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير حقوق تما - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . ک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شوداز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اين -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . وح بايد رايگان شودآموزش و پرورش در تمامی سط - 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
  .دسال بايد به طور کامل الغاء گرد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -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 -  
  .ر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گرددھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دخت -  
  . 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  -  

 .ايد آزاد باشدايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر ب -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
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  ١٣٨٧ بھمن ٢٥ جمعه      ٤٢ سال اول ـ شمارٔه 

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  

  

  

  

  

  

  
 

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

  
هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

طور روزمره به روز شده و ه ب رگریکا
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  
  

اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس  برای
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


