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 ارزات کارگران کارخانه های شمالاخباری از مب

 نساجی پارس ايران

مالک و کارفرمای کارخانه که جواد افراشته نام 
دارد به رغم قولی که در گذشته به کارگران داده 

ميليون تومان به ھر کارگر  ٢مبنی بر پرداخت 
او می گويد نامه . ھنوز ھيچ اقدامی نکرده است

مضا مطالبه اش از وزارت صنايع و معادن ا
شده اما در دفتر رياست جمھوری تاييد نشده 

 ٥٤اين سرمايه دار ھمچنين مطالبات . است
ميليون  ٥تا  ٣کارگر بازنشسته را که ھرکدام 

تومان از او طلب کار ھستند پرداخت نکرده 
فرزند او به نام محسن افراشته که به . است

عنوان نماينده پدرش عمل می کند به کارگران 
من ريالی جھت پرداخت مطالبات گفته است که 
کارگران تھديد کرده اند که در . شما ندارم

صورت عدم دريافت مطالباتشان، در ايام عيد 
الزم به . در مقابل کارخانه تجمع خواھند کرد

توضيح است که انبار کارخانه به شرکت 
دخانيات اجاره داده شده است و کارگران با 

ارند مانع تجمع خود در مقابل کارخانه قصد د
و . خروج سيگارھای انبارشده در کارخانه شوند

باالخره آخرين خبر از اين کارخانه آن است که 
چھار نفر  ٢٧/١٢/٨٧قرار شده روز سه شنبه 

از کارگران بازنشسته به نمايندگی از سوی 
ساير بازنشستگان برای پيگيری مطالبات خود 

  .به خانه افراشته در تھران بروند

کنيم که جواد افراشته با ترفندھای  يادآوری می
مختلف و تحت عنوان راه اندازی کارخانه 
نساجی پارس ايران تا کنون ده ھا ميليارد تومان 
وام از دولت گرفته اما به جای راه اندازی 
پارس ايران و پرداخت مطالبات کارگران ھمه 
وام ھا را در حوزه ھای ديگر سرمايه گذاری 

  .کرده است

 کنف کار

ارگران کارخانه کنف کار از روز شنبه ک
در مقابل  ٢١/١٢/٨٧تا چھارشنبه  ١٧/١٢/٨٧

استانداری گيالن تجمع کردند و خواستار حقوق 
يکی از سھامداران عمده . معوقه خود شدند

کارخانه به نام جزايری عرب به کارگران گفته 
است که چون دولت وام درخواستی وی را 

پرداخت مطالبات  پرداخت نکرده او پولی برای
کارگران به طور متوسط . کارگران ندارد

ميليون تومان از کارفرما طلب  ٧تا  ٦ھريک 
آخرين پرداخت توسط جزايری دويست . دارند

ھزار تومان به ھر کارگر آن ھم در شھريورماه 
کارگران در بدترين شرايط زندگی . بوده است

می کنند و به قول خودشان صورت خود را با 
  .سرخ نگه می دارندسيلی 

 ايران برک

کارگران اين کارخانه پارچه بافی که حدود 
نفر ھستند سه ماه است که دستمزد نگرفته  ١٦٠

 ٦٠تا  ٥٠اند و کارفرما ھر از گاھی 
توليد کارخانه  .ھزارتومان به آنان پرداخته است

% ٣٠بر اساس سفارش انجام می گيرد و حدود 
  . داز کارگران آن قراردادی ھستن

 نساجی خاور

مالک و کارفرمای اين کارخانه فردی است به 
نام دکتر المع که صاحب کارخانه ھای زنجيره 

روز . ای محصوالت نساجی و حوله بافی است
حدود صد نفر از  ٢١/١٢/٨٧چھارشنبه 

کارگران اين کارخانه در مقابل استانداری گيالن 
واقع در رشت خيابان معلم تجمع کردند و 

ر مطالبات و رسيدگی به حقوق خود خواستا
اين تجمع با بی اعتنايی استانداری و . شدند

اين . حضور نيروھای انتظامی مواجه شد
. کارگران يک سال است دستمزد نگرفته اند

آنان مطالبات خود را روی پارچه ای نوشته 
يادآوری می کنيم که حدود سه ھفته پيش . بودند

بل کارخانه نيز کارگران نساجی خاور در مقا
تجمع کردند و خواستار رسيدگی به وضعيت 

کارگران در آن تجمع سه راه خاور . خود شدند
را بستند و مانع عبور و مرور وسايل نقليه 

در آن مورد نيزکارگران با سرکوب . شدند
  . نيروھای انتظامی و اطالعاتی رو به رو شدند

  ٨٧اسفند  ٢٩

 

در کانادا » آرادکو«کارگران 
 نه را تصرف کردندکارخا

يک واحد صنعتی آمريکايی است که در شھر وينزر » آرادکو« کارخانه 
کانادا مستقر است و قطعات يدکی مورد نياز تراست خودروسازی سازی 

سرمايه داران صاحب مؤسسه در روزھای اخير به . کرايسلر را توليد می کند
با . رخانه زده اندطور ناگھانی و بدون ھيچ گفتگوی قبلی دست به تعطيل کا

گسترش روزافزون موج بحران سرمايه داری، شمار ھر چه بيشتری از 
صنايع و مقدم بر ھمه کمپانی ھای عظيم توليد خودرو ميزان توليد خود را 

کاھش سطح توليد . کاھش داده اند و يا به سرعت در حال کاھش دادن ھستند
ف قرارداد آن ھا را اين تراست ھا يکراست صنايع پيوسته و شرکت ھای طر

 شادباش نوروزی
می کنيم که  وه کارگران تبريک می گوييم و آرزفرارسيدن سال نو را به هم

سال آينده سال پيشروی طبقه کارگر به سوی سازمان يابی شورايی و سراسری 
 .عليه نظام انسان ستيز سرمايه داری باشد

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١٣٨٧اسفند  ٢٩  
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نيز به ورطه بحران فرو برده و در پاره ای موارد تعطيل آن ھا را به دنبال 
کارخانه آرادکو در منطقه وينز کانادا نيز به ھمين سرنوشت . داشته است

بحران صنايع خودروسازی در سطح جھان و از جمله در . دچار شده است
خته است و صاحبان آن با کرايسلر فشار خود را بر اين مؤسسه وارد سا

. احساس خطر ورشکستگی تصميم به توقف توليد و تعطيل شرکت گرفته اند
و اين کار را  ھمه کارگران داده سرمايه داران بسيار سريع حکم به اخراج

. مطابق معمول به ھمدستی و توافق اتحاديه کارگری برنامه ريزی کرده اند
طوالنی است در اين جا کار می کنند و کارگر آرادکو که ھر کدام ساليان  ٨٠

استثمار می شوند، با گرفتن حکم اخراج غرق در بھت و خشم و نفرت به 
کارگران در ھمان دقايق نخست عزم . طور متحد تصميم به مقاومت گرفتند

جزم کردند که کارخانه را به تصرف در آورند و از خارج شدن ماشين آالت 
کارگر کارخانه  ٨٠. کت جلوگيری کنندو امکانات و کل سرمايه ھای شر

بسيار پيروزمندانه به اين کار اھتمام کردند و کارخانه را به کنترل خويش در 
سرمايه داران با مشاھده اين وضعيت و احساس فشار جدی مقاومت . آوردند

تالش . کارگران کوشيدند تا آنان را به قبول مذاکره و سازش متقاعد سازند
حظه حاضر بی نتيجه بوده است و کارخانه ھمچنان در سرمايه داران تا ل

ھزار  ٢٠۵سرمايه داران اعالم کرده اند که . تصرف کارگران قرار دارد
 ۴اين رقم معادل . دالر به عنوان غرامت به کارگران پرداخت خواھند کرد

دستمزد کارگران است و رئيس اتحاديه نيز آن را رقمی باال و قابل قبول  ھفته
پيشنھاد مشترک رؤسای اتحاديه و صاحبان سرمايه بی . ده استتوصيف کر

کارگر شرکت يکصدا و متحد  ٨٠. درنگ توسط کارگران مردود اعالم شد
ھزار  ۵٠٠ھزار دالر به عنوان حقوق بازخريد و  ٩۵٠خواستار دريافت 

کارگران تأکيد کرده اند که تصرف . دالر به عنوان غرامت اخراج ھستند
ھزار دالر مطالبات خود  ۴۵٠دريافت حتمی يک ميليون و کارخانه را تا 
آنان با برنامه ريزی بسيار حساب شده و قدرتمند ھمه راه . ادامه خواھند داد

ھای ورود به کارخانه را بسته اند و ھر نوع انتقال ماشين آالت و ابزار و 
  .امکانات شرکت به خارج را غيرممکن ساخته اند

  ٢٠٠٩مارس 

  

 می کند کارگر ديگر را اخراج ١٧٠٠ نوکيا 
نوکيا عظيم ترين تراست مخابرات و توليد 
موبايل در اسکانديناوی و يکی از بزرگ ترين 

سود . انحصارات بين المللی در اين رشته است
ساالنه کمپانی به طور معمول از ده ھا ميليارد 
کرون افزون است و حجم سرمايه گذاری ھايش 

اخبر در سطح جھانی به ويژه در سال ھای 
طغيان موج بحران . رشدی غول آسا داشته است

سرمايه داری نوکيا را نيز مانند ھمه تراست 
ھای صنعتی و مالی ديگر بسيار زود در خود 

غرق کرد و نوکيا نيز به روال معمول در ھمان 
دقايق نخست مسير سيل بحران را يکراست به 

ر د. سوی زندگی توده ھای کارگر حفاری کرد
کارگر را اخراج کرد و  ١٠٠٠ژانويه امسال 

اينک به فاصله يک ماه از آن تاريخ اعالم کرده 
نفر را ديگر را نيز بيکار  ١٧٠٠است که 

تصميم سرمايه داران تراست به . خواھد ساخت
اخراج وسيع توده ھای کارگر تا لحظه حاضر با 
مقاومت چندان تعيين کننده ای از سوی کارگران 

اين که بعداً چه خواھد شد . نشده استرو به رو 
اما سرمايه داران نسبت به . معلوم نيست

ھمکاری شايان و مؤثر اتحاديه کارگری در 
برنامه ريزی اخراج ھا اظھار اطمينان کرده 

   .اند

  ٢٠٠٩مارس 

  

 

 می شوند نساجی پاکريس سمنان تعطيل و کارگرانش بيکار
و نساجی پاکريس در استان سمنان قرار دارد 

دولت . شمار زيادی کارگر را استثمار می کند
سرمايه داری اين کارخانه را که مثل ھر 

مرکز کار و توليد ديگر  کارخانه، تجارتخانه يا
محصول مستقيم استثمار و کار نسل ھای متوالی 
توده ھای کارگراست از سال ھا پيش به نھاد 

ھديه » بنياد جانبازان و مستضعفان « موسوم به 
نھاد اخير اينک به دنبال سال ھا . استکرده 

استثمار کارگران به اين نتيجه رسيده است که 
اگر سرمايه ھای اعطايی دولت را به حوزه 
ديگری منتقل کند خواھد توانست کارگران 

ارزان بھاتری را استثمار کند و سودھای بسيار 
بنياد بر پايه ھمين . کالن تری به دست آرد
ل شرکت گرفته و کل محاسبه تصميم به تعطي

خبر تعطيل . اخراج کرده است کارگران را
کارخانه و بيکارسازی ھا موج گسترده ای از 
خشم و نفرت و انزجار را در ميان کارگران 

ھمه فرياد می زنند که زندگی . پديد آورده است
ھيچ اميدی به يافتن کار . شان تباه خواھد شد

دگی ھم ندارند و ھيچ روزنه اميدی به ادامه زن
آن ھا خود را در . در پيش روی خود نمی بينند

سرگردانی بسيار تيره و تاری اسير می بينند و 

. خواستار جلوگيری از تعطيل کارخانه ھستند
پيام ما به کارگران اين است که به صورت 

از ھمزنجيران و . شورايی متشکل گردند
ھمسرنوشتان خويش در جاھای ديگر استمداد 

ا به قدرت جمعی و ضدسرمايه کنند و با اتک
داری خود کارخانه را تصرف کنند و از تعطيل 

   .شدن آن جلوگيری به عمل آورند

  ايلنا :منبع

   ٨٧اسفند  ٢٧

  

  

 بيمارستان الوند تعطيل و همه کارگرانش بيکار شدند
در دوزخ سرمايه داری ايران ھر جنايتی ممکن 

تعطيل ناگھانی بيمارستان الوند يکی و . است
بته يکی از کوچک ترين انواع اين جنايت ھا ال

صبح يک روز وقتی که . در اين جھنم است
کارگر پرستار و بھيار و کادر پزشکی  ٢۵٠

بيمارستان مثل ھمه روزھای ديگر به محل کار 

خود رجوع می کنند ناگھان با يک تابلو درشت 
. بر سر در اين مرکز درمانی مواجه می شوند

ته شده است که بيمارستان بر روی اين تابلو نوش
به علت تعميرات و تغييرات تا اطالع ثانوی 

ھمه مات و مبھوت انگشت . تعطيل خواھد بود
ھيچ کس تا ساعات آخر . تعجب به لب می گيرند

. روز کاری قبل از ماجرا خبر نداشته است
معلوم می شود که تمام بيماران بايد ھر چه 

ل شوند و سريع تر به بيمارستان ھای ديگر منتق
کارگر بيمارستان ھم از ھمان لحظه  ٢۵٠کل 

کارگرانی که به . برای ھميشه بيکار خواھند بود
 ٢٠تا  ١٠اين ترتيب بيکار می شوند ھر کدام 
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  ١٣٨٧ اسفند ٣٠ جمعه     ٤٧ سال اول ـ شمارهٔ 

آنان . سال سابقه کار در اين مرکز درمانی دارند
ھاج و واج مانده اند و نمی دانند که بايد چه کنند 

. روی آورند و برای ادامه زندگی خويش به کجا
سرمايه داران صاحب بيمارستان چند وقت پيش 

قانون  ۴۴اين مؤسسه را در چھارچوب اصل 

اين . اساسی سرمايه به ملکيت خود در آورده اند
اما . معلوم نيستکه آنان چه نقشه ای دارند دقيقاً 

اين که آنان صدھا مريض نيازمند معالجات 
ازند فوری را با فراغ بال راھی گورستان می س

کارگر بيمارستان را به برھوت  ٢۵٠ و اين که
  .گرسنگی روان می کنند کامالً معلوم است

  ايلنا :نبعم 

  ٨٧اسفند  ٢٧

 

 اتحاديه کارگری سراسری سوئد عليه کارگران
ه )  LO(اتحاديه سراسری کارگران سوئد  دست به ارتکاب عملی زده است ک

داما اره ای از اق تروی پ رده اس فيد ک ته اش را س دکارگری گذش د . ت ض چن
م وان يکی از بخش ھای مھ ه عن ال ب ه مت يکی از ضد  LO روز پيش اتحادي

ه  رد و اينک کل اتحادي ا سرمايه داران امضا ک کارگری ترين قراردادھا را ب
رارداد  سراسری سوئد دست به کار انعقاد قراردادی شده است که بمراتب از ق

ر است اتحاديه متال ضد ارگری ت ار دست می  LO. ک ن ک ه اي در شرايطی ب
يش از  ه اخراج و بيکارسازی ب ای تعرف ھزار  ١٠٠زند که تا ھمين امروز پ

رده است ر . کارگر را در بخش ھای مختلف کار و توليد امضا ک رارداد اخي ق
دان دار  که تا کنون به عنوان پيشنھاد مطرح شده ال و مي است مکمل نقش فع

ارگری در بيکارسازی سران اتحاد ه ک اع از  ١٠٠ي ا ھدف دف ارگر ب زار ک ھ
د اصلی . کيان سرمايه و برای دوام طول عمر نظام سرمايه داری است دو بن

  : اين قرارداد به شرح زير است 

ه  .١ تغال و ھم تمزد، سرنوشت اش ار، دس رايط ک ه ش وط ب ذاکرات مرب وزه م ح
ارگرا ان ک ل گفتگوی مي ائل قاب ات و مس وق و امکان رمايه حق ن و صاحبان س

  . محدود می شود

 محدوديت حق اعتصاب و اعتراضات کارگری  .٢

ه  ه نام امی مقاول ل تم يم مث ه می بين خطوط کلی مفاد اين قرارداد ھمان گونه ک
ری  ی و فک دگان سياس ای نماين ردازی ھ وبه پ ا و مص ی ھ انون نويس ا، ق ھ

ا ھدف تضمين سرمايه بسيار زيرکانه، ھمراه با کلی گويی ھای حساب شده، ب
ه . منافع و مصالح صاحبان سرمايه فرمول بندی شده است محدود سازی دامن

فافی دارد يار صريح و ش ای بس . شمول مذاکرات به ويژه در شرايط روز معن
اتحاديه سراسری کارگران سوئد به موجب اين بند به سرمايه داران اختيار می 

از چالش بحران سرماي ه ني ی ک ه ھر ميزان ه داری و شرط و شروط دھد تا ب
ا ھر  د و ت الزم کسب نرخ سودھای کالن سرمايه است کارگران را اخراج کنن

د ارگر را کاھش دھن ه . کجا که الزم می بينند سطح دستمزد توده ھای ک اتحادي
ر اساس مصالح  به ھمه کارتل ھای عظيم صنعتی و مالی اختيار می دھد که ب

ه حداکثر برسانند، ھزينه ھای ايمنی سرمايه سرعت و فشار کار کارگران را ب
م شاغل در مراکز . محيط کار را به سود سرمايه ھا اضافه کنند ارگران معل ک

الم سود  آموزشی را ھزار ھزار بيکار سازند و بھای نيروی کار آنان را به اق
د رمايه بيفزاين ای . س وره ھ زم ک تانی را ھي ای بيمارس مار تخت ھ ترين ش بيش

رمايه ھ ودافزايی س تار و س ارگران پرس ه ک ه لحظ ه ب راج لحظ ا اخ د، ب ا کنن
ران و  ت از پي ز مراقب ل مراک ا و تعطي ودک ھ د ک تن مھ ا بس ار، ب بھي

اری  الی ي نعتی و م ارات ص ودھای انحص رخ س زايش ن ه اف الخوردگان ب س
ن امور را . رسانند ه اي اتحاديه کارگری سوئد اختيار برنامه ريزی و انجام ھم

ذار می به دولت و سرمايه دار ان و صاحبان تراست ھای سرمايه داری واگ
ی  اد دولت ه سرمايه داران و نھ کند و در ماده نخست پيشنھاد تصريح می کند ک
وان  ا دي ذاکره ب ه م ازی ب ی ني ا حت وع کارھ ن ن ام اي رای انج رمايه داری ب س

ماده دوم قرارداد پيشنھادی نيز در قالب محدود  .ساالری اتحاديه ای ھم ندارند
ھيچ کارگر سوئدی يا ھيچ کارگر ھيچ . ی اعتصاب فرمول بندی شده استساز

ی  ه تفسير واقعی و زمين د ک کجای ديگر دنيا ھيچ ترديدی به خود راه نمی دھ
ت ارگری اس ابات ک ت اعتص د ممنوعي ن بن دوديت در اي االری . مح وان س دي

دن اتحاديه ای در سوئد مستقيماً و بدون ھيچ احساس شرمی خواستار ممنوع ش
ود ی ش ور م ن کش ارگری در اي ابات ک ا  ١٨در  LO. اعتص ز ب يش ني ال پ س

نھاد را  ين پيش اغتنام فرصت از شرايط آن روز بحران سرمايه داری عين ھم
ه  مطرح ساخت، پيشنھادی که در آن روز با موج اعتراض توده ھای کارگر ب

واي LO خاک سپرده شد اما سران وکرات سوئد در ھمن يال دم ی و حزب سوس
ھارمونيک با ساير احزاب طبقه سرمايه دار ھمواره در صدد محقق ساختن و 

د وده ان ری بحران سرمايه داری . تحميل آن بر جنبش کارگری سوئد ب اوج گي
اد در  يار ح وع بس ک موض ه ي اب را ب أله اعتص ون مس ف پبرام ين تکلي تعي
ت رده اس ديل ک رمايه داری تب ام س ارگر و نظ ه ک ان طبق اکش مي  .عرصه کش

ه  ای اتحادي ی و رؤس يال دموکراس ران سوس ت، س ت وق رمايه داران، دول س
ا  د ب کارگری ھمه و ھمه برای اعالم ممنوعيت اعتصاب در مراکز کار و تولي

  . ھم ھمدست و ھمآوايند

ای  رای  LO رؤس الش ب يده و ت يش کش رح را پ ن ط ه اي ت ک د روز اس چن
رده ا ويش ک ار خ تور ک ی آن را دس رای عمل ويب و اج دتص نھاد . ن ن پيش اي

بالفاصله با موجی از خشم و نفرت و انزجار در ميان بخش ھايی از کارگران 
ه رو شده است ه طرح . رو ب ارگران بحث شورش علي را  LOبسياری از ک

ارگری  ه ک نھادات سران اتحادي ا پيش ه جدی ب تار مقابل د و خواس پيش کشيده ان
ادی ديوان ساالری اتحاديه ای جوانه ھای ا. شده اند ا حدود زي ين شورش را ت

جدی گرفته است، اما مصمم است تا آن را در زير چرخ قدرت خود که قدرت 
ن  LOرؤسای . نظام سرمايه داری است له کند ه اي د ک ه ان در ھمين راستا گفت

جنب و جوش ھا و اعتراضات صرفاً اقدامات خرابکارانه مشتی کارگر خارج 
  . تاز مدار تصميم گيری اتحاديه ای اس

  ٢٠٠٩مارس 

  

 ادامه مبارزات کارگران قزوين
مبارزات کارگران کارخانه ھای مختلف قزوين 
عليه تعويق حقوق ھا و بيکارسازی ھا به طور 

کارگران کارخانه پوشينه . مستمر ادامه دارد
بافت بازھم در مقابل استانداری اجتماع کردند و 
عليه وضعيت اسفبار خويش دست به اعتراض 

کارگر  ١٠٠ماع کنندگان بيش از اجت. زدند
ھمه آن ھا اخراج شده اند و ھمه آن ھا از . بودند

ماه ھا قبل از اخراج تا امروز ھيچ ريالی 
ھمزمان با تشکيل . دستمزد دريافت نکرده اند

اجتماع اعتراضی کارگران پوشينه بافت، 
کارگران روکش صنعتی نيز به اعتراضات 

اه است که م ٧آنان نيز . خويش ادامه دادند
در تمامی اين مدت مشغول . حقوق نگرفته اند

کشمکش و ستيز برای حصول مطالبات خود 

بوده اند اما سرمايه داران صاحب شرکت ھيچ 
کارگران روکش . ريالی به آنان نپرداخته اند

صنعتی در اجتماع خود در مقابل استانداری 
آنان فرياد می کشيدند که . بسيار خشمگين بودند

ند و از فشار بدھکاری و نداری و گرسنه ا
  . مشکالت معيشتی سخت به ستوه آمده اند

 ٨٧اسفند  ٢٦
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  ١٣٨٧اسفند  ٣٠جمعه      ٤٧سال اول ـ شمارٔه 

 خودرو نامه عده ای از کارگران مونتاژ سالن پژو ايران
  دوستان وھمكاران گرامي

 ؟ردذخودرو چه می گ در ايران

با نگاھی کوتاه به اظھارات رسمی مديريت 
باالترين  :گونه است خودرو اين يرانموقعيت ا

برترين  بيشترين حجم فروش، ميزان توليد،
بزرگترين توليد کننده در  صادرکننده صنعتی،

اضر در حپرسودترين شرکت حال  خاورميانه،
ھای  شرکت شده ترين هختايران و يکی از شنا

 نمونه اسالمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مشاھده وضعيت مديريت نشان می دھد که 
وام  پاداش وعيدی ھای گزاف، آکورد، حقوق،

خريد خودرو که اقساط آن با ھزينه اياب و 
 .ذھاب پرداختی به مديران پرداخت می شود

پرداخت مبلغ  ويالھای مخصوص شمال کشور،
وجودمديريتی با نام  باز نشستگی بدون سقف،

وبسياری تسھيالت  )مديريت خدمات مديران(
 .ای جدابافته استويژه ديگر سھم اين تافته ھ

 اما سھم ما کارگران چيست؟

ھايی که با توجه به مخارج  ازيک سوحقوق
آکوردھايی  .وتورم، در حد به خور و نمير است

که نسبت به سال ھای قبل و مقدار توليد فعلی نه 
 پاداش است، تنھا زياد نشده بلکه کاھش يافته

پرداخت  است، کم شده آن ومقدار ھايی که تعداد
  ..بازنشستگی با سقف معينمبلغ 

واز سوی ديگر اضافه کاری ھای اجباری و 
 ،شدت کار باال ،حضور در روزھای تعطيل
پيمانی و  باطیضسخت تر شدن قوانين ان
 ..قراردادی شدن اکثريت پرسنل

  !دوستان

زحمات ما که  مشاھده اين اوضاع ثابت می کند
و خانواده ھای ما در خدمت مديران و وابستگان 

باارزش (ايشان است و اين شعار مديريت که 
اين ) ترين سرمايه شرکت نيروی انسانی است

: نيروی انسانی يعنی: که معنی را می دھد
ما کارکنان در حد ماشين وابزار و  و مديران

 .پيچ مھره حساب می شويم

 !دوستان

  . بس است "صبر و انتظار"سياست

با اعتراضات خود نگذاريم ھر طوری که می 
مديريت شرکت بايد  .خواھند با ما رفتار کنند

 .ھای خود جوابگوی ما باشد ستادرقبال سي
حقايق موجود در کارخانه را به خانواده ھای 
 ،خود باھمکاران کارخانه ھای تحت پوشش

و  یکارگران ساير کارخانه ھای خودروساز
ھای مختلف طبقه کارگر در ميان بگذاريم  بخش

موفق کارگران جھان  وھمفکری کنيم از تجارب
 .درس بگيريم وبه دنبال راه حل مناسب بگرديم

 !دوستان کارگر

حاصل فعاليت ما انبوه ثروتی است که خود از 
 .ان بی بھره ايم

  .در تعيين شرايط کارخود ھيچ نقشی نداريم

عده ای از کارگران مونتاژ سالن پژو ايران 
 خودرو

 .کنيددوستان در تکثير اين اعالميه ما را ياری 

 !کارگران مونتاز سالن پژو

  !دوستان و ھمکاران گرامی

و خط مقدم اعتراضات کارگری ژسالن مونتاز پ
از دست دادن پيمان رضی .در شرکت ما است

کارگران اين قسمت  زنفر ا ھا اخراج ده و لو
و ھمچنان ژنشان می دھد دوستان کارگر سالن پ

 غازگران اعتصابآ .در سنگر مبارزه پيشتازند
در تدارک اعتصاب ديگر  تير١٠شکوھمند 

  ھستند

ما به اين دوستان درود می فرستيم و از ھمه 
دوستان کارگر می خواھيم در اطالع رسانی 

  .اطالعيه دوستان سالن مونتاژ بکوشند

  جمعی از کارگران ايران خودرو

r.blogfa.com/8711.aspxkhodroka  

 ١٣٨٧اسفند  ٢۶

 

 تجاوز به زنانی که در خانه مردم کار می کنند«
زنی . تلفن يک شرکت خدماتی را می گيرم 

بعد ار مدتی بحث . گوشی را بر می دارد
وارد  .راضی می شود آدرس شرکت را بگويد

شرکت که می شوم به ياد فيلم چھارشنبه سوری 
. اتاق ھای شلوغ ف باديوارھای کثي. می افتم

زنان و مردان کارگری که منتظر تلفن سفارش 
تيپ زنان از زنی با چادر به  .کار ايستاده اند

 کمر بسته تا دختری با مانتو و روسری مرتب و
مردھا . حتی به نوعی براساس مد متغير است

مردانی با سبيل  .نيز از اين قاعده مستثنی نيستند
ردی تا پسران مو ھای در رفته و شلوارھای ک

وقتی به رئيس شرکت که '.مرتب شانه کرده و
. مردی تقريبا ميان سال است مراجعه می کنم

کارگر چند ساله :"می پرسد از جمله  سئواالتی
برايت  می خواھی؟ چه تيپی باشد؟ قد و ھيکلش

 "مھم است؟

وقتی می گويم فقط برای تميز کردن خانه يک 
من را به زنی  کارگر ساده زن می خواھم سريع

که پشت يکی از تلفن ھا نشسته است معرفی می 
خب چرا از اول نمی گويی و  ":کند و می گويد

 می پرسم برای چی اين .»وقت من را می گيری
بعضی ھا : "مشخصات را پرسيدی که می گويد
به . خواھند برای مھمانی ھايشان کارگر می

ھمين دليل تيپ و قيافه کارگر ھم برای شان 
  ".ت دارداھمي

دانشجوی دانشگاه آزاد خرم . اسمش مريم است
اول کم حرف  .سال بيشتر ندارد ٢۵. آباد است

از . می زد اما بعد از چند دقيقه به حرف می آيد
حرف زدن می کنيم تا به  مسائل کلی شروع به

چرا از خرم آباد : کارش می رسيم و می پرسم 
  : می آيی؟ او پاسخ می دھد به تھران

ھران وضعيت کار به مراتب بھتر از در ت«
اينجا حقوق ھم بيشتر می  .شھرستان ماست

 دھند، البته در تھران رقابت برای کار ھم بيشتر
تو اگر يک اشتباه کوچک داشته باشی، . است

کدام از اين  سريع اخراجت می کنند و ديگر ھيچ
خيلی . شرکت ھا نمی گذارند برای آنھا کار کنی

چند نفر از اين کسانی که  خوش شانس باشی با
به خانه ھايشان می روی دوست بشوی و بتوانی 

. خانه ھای آنھا کار کنی، خيلی عالی است در
ھيچ کدام نمی گذارند کار کنی؟  می پرسم

   چطور؟ چرا؟

اين ھا ھمه با ھم دوست ھستند اگر کمی ! خب«
بد قلقی کنی مطمئنا نمی توانی به ھيچ کدام از 

ھويت . کمی اعتماد کرد قتیو» شرکت ھا بروی
خودم را به عنوان روزنامه نگار به او معرفی 

. راضی شد با ھم بيشتر حرف بزنيم  .کردم
 اگر روزنامه نگاری از سختی کار ما: "گفت 
اين کار با سختی ھای زيادی ھمراه . بنويس
اين کار خيلی سخت است : "ادامه می دھد".است

می  "ست؟سختی کار کجا:"می پرسم  ".، خيلی
راستی از شما ھم درباره نوع و قيافه : "گويد 

  ".آره" کارگر پرسيدند؟

چند وقت قبل يکی از دوستانم برای کار به خانه 
از او خبری  يک پسر مجرد رفت تا چند روز

بعد از چند روز که آمد از لحاظ روحی . نبود
مرا به کناری کشيد و  اوضاع خرابی داشت
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ھمان پسر به او . ستگفت به او تجاوز شده ا
   ".بود تجاوز کرده

  شکايت نکرديد؟

کدام شکايت؟ رئيس شرکت که نمی دانم چقدر " 
ھر کدام  از پسر پول گرفته بود گفت اگر

شکايت کنيد اخراج می شويد ھمه بچه ھا ھم به 
بنابراين از شکايت . داشتند کارشان نياز
مگر بيمه نيستيد که :" می پرسم".منصرف شديم

بيمه  کدام" د از حقوق بيمه استفاده کنيد؟بخواھي
بر . ؟ اصال اسم ما در ھيچ جايی ثبت نشده است

 ۵می بينيد تنھا  اساس آمار در اين شرکت که
نفر  ۶٠نفر کار می کنند، در صورتی که حدود 

اينجا کار می کنيم و نزديک عيد و  به طور ثابت
   .رسد نفر ھم می ١٢٠يا در تابستان اين آمار به 

  "اسمتان جايی ثبت نيست؟ راچ

خب معلوم است اگر ما اسم ما ثبت شود بايد "-
بايد ھزار تا حق ديگر ما را نيز . ما را بيمه کنند

نزديک عيد که می شود :" ادامه می دھد".بدھند

می  آمار رقابت بيشتر ھم می شود چون ھمه
صاحبخانه ھا ھم بيشتر به . خواھند کار کنند

افراد ساده و بدون  د تاشرکت ھا اعتماد دارن
خواھر مريم نيز در تھران به ھمين  ".پشتوانه

خواھرم با دخترش به خانه : "مشغول است کار
تازه  سال دارد ١۶دخترش . ھای مردم می رود

پسرش ھم شاگرد . می خواھد ازدواج ھم کند
خواند اما  مغازه است دخترش شبانه درس می

کرده پسرش ديپلم ردی است و درس را ھم ول 
من ھم به اعتبار :" گويد مريم می» .است

می بينی چند . خواھرم به اينجا برای کار می آيم
است دستی به صورتم نکشيده ام؟ چون  وقت

ھای  نمی خواھم به عنوان يک روسپی به خانه
به عنوان کارگر مرا به خانه . مردم معرفی شوم

منظورشان چيز  مردم می فرستند و در اصل
  ". ديگری است

درصد درآمد را صاحب  ۵٠در اين شرکت 
کامل  يعنی اگر برای يک روز. شرکت می گيرد

 ٢٠کاری از صبح تا شب، در بھترين حالت 
ھزار تومان تنھا به آنھا  ١٠ھزار تومان بگيرند 

به مراتب وضعيت دختران در . "می رسد
درصد حقوقشان  ٧٠مردھا  .شرکت بدتر است

درصد نمی  ۵٠ز را می گيرند اما زنان بيشتر ا
توجيه آنھا اين :" توضيح می گويد در ".گيرند 

 است که شما خرج يک خانواده را که نمی دھيد
تنھا خرج خودتان است ھمين پول ھم کافی تان 

دانند حداقل  در صورتی است که آنھا می. است
نفر از زنانی که اينجا کار می کنند مجبور  ١٠

ی شوھرش خانواده را بدھند يک ھستند خرج يک
معتاد است ديگری شوھرش مرده آن يکی از 

می خواھم سئوال ".طالق گرفته است شوھرش
پرسد  ھای بيشتری بپرسم مريم ساعت را می

امروز که ھنوز پولی :" انگار ديرش شده است
برای يک کار  زودتر بروم. گيرم نيامده 

  »".ديگر

  »سايت خبر نيوز « : منبع

  ١٣٨٧اسفند  ٢۵

  

 ضی کارگران لوله سازی اهوازاجتماع اعترا
دو ھزار کارگر اخراجی کارخانه لوله سازی اھواز در مقابل ساختمان 
مرکزی شرکت واقع در ميدان زندان اجتماع کردند تا عليه بيکارسازی خويش 

لوله سازی اھواز در مالکيت دولت . توسط سرمايه داران اعتراض نمايند
سازمان مذکور از زمان . ستسرمايه داری و سازمان تأمين اجتماعی ا

تصرف کارخانه دست به يک برنامه ريزی جنايتکارانه کارگرکش زده است 
ھدف . و با توسل به تمامی ترفندھا برای اجرای اين برنامه تالش کرده است

طرح اخراج کليه کارگران با سابقه طوالنی، محروم ساختن اين کارگران از 
کارگر  ٢٠٠٠ت ديگر و جايگزينی دريافت بيمه بيکاری يا ھر نوع غرام

دولت سرمايه داری و . قديمی با نيروی کار قراردادی شبه رايگان است
 ٢٠٠٠سازمان تأمين اجتماعی مصمم ھستند تا از طريق اجرای اين پروژه 

کارگر و ھمه افراد خانواده آن ھا را به روز سياه بنشانند و در مقابل، کوه 
سرمايه داران دولتی . ه آساتر سازندعظيم سودھای خويش را باز ھم کو

صاحب کارخانه تمامی دسيسه ھای جنايتکارانه خويش را با موفقيت به پيش 
پيداست که سالح اصلی آن ھا در حصول اين موفقيت سرکوب و قلع و . بردند

قمع مداوم مبارزات توده ھای کارگر بود اما اين نکته نيز بسيار مھم است که 
يک سال ميدان واقعی مبارزه را درست انتخاب نکردند کارگران در طول اين 

و راه تعرض متحد و سازمان يافته عليه سرمايه را در پيش روی خود قرار 
تصرف کارخانه تنھا راه بود و کارگران بايد با تشکيل شورای ضد . ندادند

ما يک بار ديگر تأکيد می . سرمايه داری خويش به اين کار اھتمام می کردند
ه سازمانيابی شورائی، تصرف کارخانه، به دست گرفتن برنامه ريزی کنيم ک

کار و توليد توسط شورا و درخواست ھمزمان کمک از ھمه کارگران ايران و 
  .جھان برای ھمراھی و ھمصدائی تنھا راه خروج از بن بست مبارزه است

  »آژانس ايران خبر« : منبع

 ١٣٨٧اسفند  ٢۵

  

 »روکش چوبی«د کارگران کارخانه ماهه دستمز ۴تعويق 
شرکت روکش چوبی در شھر صنعتی قزوين 

. کارگر را استثمار می کند ١۵٠قرار داد و 
ماه است که ھيچ ريالی  ۴سرمايه داران شرکت 

ھمه . دستمزد به کارگران پرداخت نکرده اند
کارگر در وضعيت معيشتی بسيار کشنده  ١۵٠

چه ھای زن و ب. و رقت باری به سر می برند
ھمه آن ھا اسير گرسنگی و بی لباسی و فقر 

کوه بدھکاری بر سر ھمه آنان سنگين . ھستند
است و در ھر شبانه روز چندين بار توسط 
مراجعان طلبکار مورد ھتک حرمت و تحقير و 

برخی از کارگران به . سرزنش قرار می گيرند
کرات توسط صاحبان خانه ھای استيجاری 

. و بيابان نشينی شده اند خويش تھديد به اخراج
يکی از آنان می گويد که زن و بچه ھای خود را 
زير فشار گرسنگی به خانه پدرزنش روانه 
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ساخته است تا شايد در آن جا نانی به دست آن 
کارگران در طول اين چند ماه قادر . ھا داده شود

به اعتراض و شکايت و سر دادن فرياد ھم نشده 
کارگر  ١۵٠ست که ھمه دليل اين کار آن ا. اند

به صورت قراردادی و درچھارچوب 

قراردادھای سالخی ھولناک نيروی کار مورد 
آنان حق اعتراض و . استثمار قرار می گيرند

شکايت ندارند و در صورت سر دادن فرياد 
بالفاصله بدون دريافت دستمزدھای معوقه و 

بدون گرفتن ھيچ حق و حقوقی اخراج می 
  . گردند

  » ژانس ايران خبرآ« : منبع

  ١٣٨٧اسفند  ٢۵

 

اگرما کارگران يکصدا فرياد بزنيم همه صدايمان را خواهند 
 شنيد

  ! سالم دوستان

کارگران  سالعدم پرداخت پاداش عيدی پايان 
 برای مديريت ايران ھای پيمانکاری شرکت

مديريت با استفاده  .خودرو يک سنت شده است
از ضعف ما کارگران به علت کارگر 

و نداشتن توان چانه زنی عمال  بودن انکاریپيم
پاداش ما و وعيدی  ستما را خلع سالح کرده ا

در کشور . می ريزد خود و ديگران را به جيب
 به ارگان ،ھای بزرگ ما باج دادن به شرکت

ھای دولتی مثل وزارت کار و پليس و سازمان 

وزير برای ماندن در  و تامين اجتماعی و وکيل
. است اجبارینھا الزم بلکه مسند قدرت نه ت

با کاله گذشتن مديران شرکت ھای پيمانکاری 
ھزينه و چپاول حاصل کارمان از  بر سر ما

 درعوض مبالغ کالنی را وھای خود می کاھند 
اينکه آيا با  اما .می دھند باج به باندھای ديگر

حتما  برسيم يا نه؟به حق مان  توانيمپيگيری می 
  بی تاثير نخواھد بود

ھست که حرف شما را بشنود بلی ما  کسیيا آ
صدای شما را شنيديم و اگر فرياد شما بلندتر 

از مديريت گرفته  .باشد حتما ھمه خواھند شنيد
مديريت از ترس ھم شده مجبور  .تا کارگران
پس صدای خودمان  ،به شما توجه کند می شود

خواھان دريافت  ھم را بلند کرده و ھمراه با
  موفق باشيد. شويم خودسال  اخر پاداش

  خودرو جمعی از کارگران ايران

  ١٣٨٧ اسفند ٢٣شنبه  ۵

  » خودرو کار« : منبع

  

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان
کارگران شھرداری آبادان در مقابل ساختمان 
اين اداره اجتماع کردند تا به تعويق طوالنی 

 ٣٠٠. مدت دستمزدھای خود اعتراض کنند
ماه تمام است که  ۴ی کارگر شھردار

آنان می . دستمزدھای خويش را نگرفته اند
گويند بيش از اين قادر به تحمل فشار کشنده 

بدھکاری ھا و گرسنگی افراد خانواده و مذلت 
کارگران فرياد می زدند که . ھای ديگر نيستند
مثل ھر انسانی نياز به خورد و . آنان ھم انسانند

ماه است  ۴. خوراک و مسکن و پوشاک دارند
ھمه جا فرياد سر داده . که ھيچ ريالی نگرفته اند

اما دولت سرمايه داری به آنان نمی گويد که . اند

تکليف زندگی آنان چيست؟ کارگران خواستار 
پرداخت فوری و بی ھيچ قيد و شرط ھمه 

  .مطالبات خود ھستند

  ايلنا: منبع 

   ٨٧اسفند  ٢۴
  

 لبه دستمزدهای معوقهکارگر پارس خودرو به جرم مطا ٣اخراج 
ما بارھا گفته ايم که در جھنم سرمايه داری 
ايران استثمار وحشيانه بردگان مزدی بدون 
. پرداخت ھيچ مزد شالوده کار سرمايه شده است

سرمايه داران و دولت آن ھا بر ھمين اساس 
ھر کارگری . مطالبه دستمزد را جرم می دانند

زدھا که به تعويق طوالنی مدت پرداخت دستم
. اعتراض کند انسانی مجرم تلقی می شود

کارفرما و دولت سرمايه داری چنين کارگر 
معترضی را متخلف می شمارند و او را 

آنچه در مورد . سزاوار مجازات می دانند
نيز مصداق  کارگران پارس خودرو روی داده

در . بارز ھمين قانون سازی ھای سرمايه است
 ٢۶يد حسينی اين جا سه کارگر به اسامی سع

ساله و دارای دو  ٣٩ساله، عطاء هللا بھمنی 
ساله خواستار  ٢٣فرزند و باالخره روزبه نيائی 

مديريت . پرداخت حقوق ماھيانه خود شده اند
کارخانه مطالبه دستمزد از سوی اين کارگران 

تلقی کرده و آنان را اخراج  "اخالل در نظم"را 

ظم کار نظم سرمايه داری ايران ن. کرده است
مزدی بدون مزد است و البد اين کارگران به 
جرم درخواست دستمزد در قبال فروش نيروی 

   .کار بايد اخراج شوند

  آژانس ايران خبر: منبع 

  ٨٧اسفند  ٢۴

 

 ادامه اعتصاب غذای کارگران ذوب آهن
در ھفته نخست اسفند ماه شاھد بوديم که 
يه کارگران ذوب آھن اصفھان با صدور اطالع

ای مطالبات خود را اعالم کردند و ھمزمان 
گفتند که از روز نھم ھمين ماه با ھدف تحميل 
خواسته ھای خويش بر سرمايه داران دست به 

کارگران از ھمان . اعتصاب غذا خواھند زد

تاريخ اعالم شده به طور متحد و جمعی از 
آنان در . گرفتن غذای کارخانه خودداری کردند

د اين نکته را نيز تأکيد کرده اطالعيه نخست خو
اسفند ادامه  ٢۵اعتصاب غذا تا روز  بودند که

می يابد و در صورت بی اعتنايی دولت سرمايه 
آن را  ١٣٨٨داری از روز اول ارديبشت سال 

عمال دولتی سرمايه تا . از سر خواھند گرفت
لحظه حاضر ھيچ پاسخی به اعتراض کارگران 

است که کارگران از نداده اند و اين بدان معنی 
روز اول ارديبشھت ماه اعتصاب غذای خويش 

در مورد شکل مبارزه . را از سر می گيرند
سخن مختصر . کارگران جای گفتگو بسيار است
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ما اين است که خودداری از خوردن غذا نه فقط 
سرمايه داران را مجبور به قبول ھيچ خواست 
 ما نمی کند بلکه سود آنان نيز را افزايش می

برای گرفتن مطالبات بايد عليه سرمايه . دھد

به جای خودداری از گرفتن . اعمال قدرت کرد
غذا و تحمل گرسنگی بايد گلوی سرمايه را 

به جای اعتصاب غذا بايد چرخ کار و . فشرد
  .توليد ارزش اضافی را از گردش بازداشت

   ٨٧اسفند  ٢۴              آينده: منبع 

 

 چند کلمه حرف از زبان يک کارگر
   !ست عزيزدو

اما ھرچه می . خيلی وقت بود می خواستم با کسی حرف بزنم و درد دل کنم
می دانی من . گشتم تا راھی برای گفتن حرفم پيدا کنم عقلم به جايی قد نمی داد

شايد مشکالت من با ماِل تو کمی فرق . ھم مثل تو مشکالت خيلی زيادی دارم
قسط، بدھکاری، . ھم فرق نمی کنيماما در اين که ھمه ما مشکل داريم با . کند

حقوقی و خالصه ھزار دردسر ناشی از  تورم، ھزينه ھای کمر شکن، بی
ھا ھمه در حالی است که ما در کشوری زندگی می  و اين. مشکالت اقتصادی

نفت، گاز، معادن، خاويار، زعفران، پسته و . کنيم که ثروت ھای زيادی دارد
در عين حال بچه . ھتر از من می دانیخالصه خيلی چيزھای ديگر که تو ب

ھای ما ھر سال در المپيادھا و مسابقات جھانی مقام می آورند و آدم ھای 
  .باھوش در کشور ما کم نيستند

و . خيلی با خودم فکر کردم که پس مشکل چيست که وضع ما اين طور است
وقت آيا می شود کاری کرد يا نه؟ راستش را بخواھی برای من ھم که مثل تو 
به . زيادی برای خواندن ندارم وقت برای فکر کردن ھم خيلی پيدا نمی شود

ھمين خاطر ھم خيلی طول کشيد تا باالخره احساس کردم يک چيزی از قضيه 
  . دستگيرم شد

اما پيداکردن راھی که بتوانم اين موضوع را با دوستی مثل تو در ميان 
م خسته شوی و وسط چون راستش ھم می ترسيد. بگذارم ھم راحت نبود

حرف من بگذاری و بروی و ھم اين که دوست داشتم حتما حرفم را تا آخر 
  . جوری بزنم که بتوانم بگويم منظورم چيست

شايد حرف ھايی مثل اين را زياد شنيده باشی اما خودت آخر سر می بينی که 
  .نمی خواھم فقط ناله کنم چون می دانم گوش تو ھم مثل من از ناله پر است

بگذار حرفم را از ھمين برگه کاغذی که االن داری آن را می خوانی شروع 
شايد خنده دار باشد وقتی ببينی صحبت کردن از چيزی مثل ھمين برگه . کنم

پس با کمک ھمين برگه کاغذ حرفم . کاغذ ما را به کجاھا که نمی تواند ببرد
  . را برايت می زنم

عده ای کارگر می آمدند و می  چوب ھای يک جنگل را ھرچند وقت يک بار
کارگر ھای ديگری آن را به کارخانه  بعد سوار ماشينی می کردند که. بريدند

. برش می دادند کارگرھای آن کارخانه چوب ھا را. کاغذ سازی می بردند
. ر می آمدهتغييرات زيادی در آن ھا می دادند تا باالخره به شکل اين کاغذ د

يک . در کارخانه بقيه کارگرھا کاغذھا را بسته بندی و بارگيری می کردند
راننده که او ھم کارگر است آن ھا را تا انبار می برده و از آن جا ھم به ھمه 

تا باالخره تو مثال صد تومان بابت اين چند برگ کاغذ . جا توزيع می شدند
  . دادی

بينيم مگراين وسط چه اتفاقی افتاده که من برای حاال ب. تا اين جا را داشته باش
شايد بد نيست از آخر شروع . اين که آن را به تو بگويم دارم له له می زنم

  . از ھمان صد تومانی که تو دادی و اين چند برگ کاغذ را خريدی. کنيم

برد؟ از اين پول،  قدر سھم می خوب حاال ببينيم از اين صد تومان چه کسی چه 
ارخانه مقداری را بابت چوب جنگل می دھد و موادی که استفاده صاحب ک

اگر آن کارخانه مال . کند تا اين چوب را کارگر ھا به کاغذ تبديل کنند می
خودش باشد که ھرروز قيمت کارخانه اش باالتر می رود و گرنه اجاره 

ه کارخانه را ھم می دھد و باالخره مقداری ھم دستمزد به آدم ھايی می دھد ک
يعنی ھفتاد تومان . باقی مثال سی تومان ميشود مال او. مثل من و تو کارگرند

پول خرج کرده تا چيزی که در طبيعت بوده، که در مثال ما چوب جنگل 
اگر امثال من و تو نباشيم که ھمه  اما .است، را به قيمت صد تومان بفروشد

بماند کاغذ نمی  چيز مثل درخت آن جنگل باقی می ماند و ھزار سال ھم که
چه کسی آن درخت را به اين کاغذی که االن جلو روی توست تبديل . شود

کرده؟ خوب ھمان طور که ديديم عده ای کارگر که مثل من و تو کار می کنند 
   .و دستمزد می گيرند

او ھم زحمت کشيده و . شايد بگويی خوب اين پول حق صاحب کارخانه است
ن به تو می گويم ھيچ فکر کرده ای اگر او ھم مثل آن وقت م. به اين جا رسيده

من و تو واقعا زحمت کشيده باشد چه طور توانسته به ثروتی برسد که از پول 
ھمه کارگرھای او بيشتراست؟ می دانی چه طور؟ کمی صبور باشی به تو می 

  .گويم

برای تو که مثل منی و مجبوری کار کنی ما ھميشه بايد سودی به کسی 
خودت بھتر از من می دانی که با اين . و در قبال ِ آن دستمزد بگيريم .برسانيم

ھمين که شکم خودمان و خانواده مان را . دستمزد ما چه کار می توانيم بکنيم
اگر نتوانيم چه می شود؟ بچه ھايمان باالخره . سير کنيم خيلی ھنر کرده ايم

می شوند يا می افتند به  مجبور به کار در خيابان ھا يا کارخانه ھا و کارگاه ھا
زنان زيادی ازخانواده ھای افرادی که از کار اخراج . دست فروشی و گدايی

شده اند يا نمی توانند با کارشان مثل يک انسان زندگی کنند ھم مجبور به تن 
و ھرروز در روزنامه ھا می خوانی که اين کارگر و آن . می شوند فروشی

  . کارگر خود کشی کرده اند

طرف مقابل چه طور؟ او با ھمين کاری که من و تو برای او می کنيم و اما 
به اصطالح سودی که عايدش می شود در بھترين جای اين شھر زندگی می 

و . کند، بھترين ماشين را سوار می شود، و به بھترين جاھا مسافرت می کند
که چون به اصطالح امروزی ھا مايه دار است اگر توليد کاغذ برايش سودی 

او دوست دارد را نداشت پولش را در جايی که سودآور باشد به کار می 
اندازد، مثال با ھمين پول تجارت می کند و آنرا می دھد از شھر يا کشور 
ديگری کاغذ وارد می کند، يا می رود و در کار ساختمان آن را به کار می 

شور در اما چه کارگری که در خارج از ک. اندازد تا سود بيشتری ببرد
کارخانه کار می کند و چه کارگرھای ديگر مثال در بخش ساختمان ھمه مثل 

  . ما کار می کنند، مزد می گيرند و به ديگران سود می رسانند

ھيچ می دانی آدم ھايی مثل من و تو و آن کارگری که آن کاغذ را ساخته چه 
دور و  نقشی در اين جامعه دارند؟ فقط کافی است سرت را برگردانی و به

چه می بينی؟ يخچال؟ تلويزيون؟ موکت؟ بله حتی لباسی که . برت نگاه کنی
فکر کرده ای برای . تنت کرده ای، ھمه را کسی مثل من و تو توليد کرده اند

ھمين آبی که من و تو می خوريم چند تا کارگر زحمت کشيده اند؟ نگاھی به 
فالت کردن خيابان آسيب می دانی چند کارگر موقع آس. آسفالت خيابان بينداز

ديده اند؟ ھيچ فکر کرده ای برای استخراج سنگ از معدن برای ھمين ديواری 
که تو به آن تکيه می دھی چند کارگر ِ معدن جانشان را در موقع کار از دست 

عده ای داده اند؟ خالصه ھر چيز بدرد بخور را که در اين دنيا می بينی 
ھا را يا از محل  ای ديگر آن و عده ده اندکارگر با کمک ھم آن را توليد کر

توليد تا آن جايی آورده اند که به نوعی قابل استفاده يا مصرف باشد يا اين که 
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  ١٣٨٧ اسفند ٣٠ جمعه     ٤٧ سال اول ـ شمارهٔ 

کارگران اتوبوس رانی و . شرايط عمومی زندگی را فراھم می کنند
به کارگران دسته اول می گوييم کارگران . کارمندھای ادارات از اين دسته اند

  . دوم می شوند کارگران خدماتی توليدی و دسته

 دستمزدکار می کنند و  اما اين دو دسته از اين نظر که ھرروز چند ساعت
  .می رسانند با ھم فرقی ندارند سودکمی می گيرند و به عده ای 

فکر نمی کنم حاال ديگر من و تو مثل قبل فکر کنيم که سود ی که من و تو به 
راستی بھتر است ديگر به جای مايه دار . سرمايه دار می رسانيم حق اوست

يادت باشد گفتيم آن کارخانه دار مقداری پول گذاشته برای . بگوييم سرمايه دار
کارخانه، مقداری را به من و تو حقوق می دھد، و ھزينه ھای ديگری ھم 

اين ھا ھمه يعنی ھر پولی کسی خرج کند تا کسی برای او کار کند و . دارد
حاال اگر در . يشود سرمايه و مالک آن می شود سرمايه دارپولش زياد شود، م

باشد دولت می شود  دولتکشوری مثل کشور ما درآمد اصلی در دست 
  . سرمايه دار اصلی

شايد بپرسی خوب دولت که ديگر سرمايه دار نيست چون دولت مال ھمه 
ی ھای اما آيا واقعا اين طور است؟ آيا ھيچ وقت ديده ای وقتی ھم طبقه ا. است

ما در مقابل کارخانه ای تجمع می کنند تا حقوق عقب افتاده شان را مطالبه 
پليس ِھمين دولت بيايد و کارخانه دار را تنبيه کند و بپرسد که چرا حقوق  کنند

پوشد کارگران  کارگرھا را نداده ای؟ نه، اين پليس که حتی لباسی را که می
کوبد و ما را  ر، بر سر ما باتوم میدا اند، در حمايت از سرمايه توليد کرده

  . دستگير و زندانی می کند

يادت ھست اولش گفتم . ببين حاال که گفتی دولت مال ھمه است دلم گرفت
اما بعد با خودم فکر کردم آيا می شود بگويم . کشور ما می تواند بھتر باشد

ی شد کشور ما؟ بله اگر فقط من و تو و ديگر کارگرھا در اين کشور بوديم م
آنھا . اما ما داريم در اين کشور دستمزد می گيريم از عده ای. گفت کشور ما

ھمان طور که در باال گفتم آنھا با سودی که ما با . از کار ما سود می برند
کارمان به آنھا می رسانيم ھرروز پول دارتر می شوند و من و تو؟ خودت 

  . بھتر می دانی

تو که ھرچه را می بينی با کارمان توليد  فقط خوب است يادمان نرود که من و
می کنيم نه يک کانال تلويزيونی داريم نه يک راديو نه يک روزنامه که 

  . بتوانيم حرفمان را بزنيم

آيا تو واقعا فکر می کنی ھمه اين ھا اتفاقی است؟ آيا فکر نمی کنی دولت 
ای او و می کند که چرخ ھمه چيز طوری بگردد که ھميشه من و تو بر کاری
سود توليد کنيم و آن ھا  سرمايه دارھای به قول خودشان بخش خصوصی بقيه

فقط آن قدر به ما دستمزد بدھند که از گرسنگی نميريم و بتوانيم ھی سود 
آن ھا جزيی از طبقه سرمايه دارند و من و . بيشتر و بيشتری به آن ھا برسانيم

مين دو سه سال گذشته خودت ببين که ظرف ھ. تو جزيی از طبقه کارگر
طور؟ اما  درآمد دولت از فروش نفت تقريبا ده برابر شد ولی وضع ما چه 

. حاال که قيمت ِ نفت افت کرده باز ھم می خواھند فشار روی ما را بيشتر کنند
اما کسی جواب نمی دھد که چرا وقتی قيمت ِ نفت آن قدر باال رفت وضع ما 

  .ھيچ بھتر نشد

؟ شايد تو ھم مثل خيلی از ھم طبقه ای ھايمان بگويی که اما چه می شود کرد
فرض کنيم حرف تو درست باشد که . تا بوده ھمين بوده و تا ھست ھمين ھست

اما . فرض کنيم که ھميشه اين اوضاع بد وجود داشته. ھميشه ھمين طور بوده
ھمان . ھمان طور که ايدز بد است. خودت قبول کردی که اين اوضاع بد است

ھيچ می دانستی خيلی از بيماری ھا که تقريبا االن . که سرطان بد استطور 
واکسن يا دارويی برای آن ھا ھست يک روز مثل ھمين  ريشه کن شده اند يا

ايدز و سرطان بودند و جان خيلی ھا را گرفته اند؟ اما دانشمندان ھيچ وقت 
ريشه کن  فکر نکردند که چون اين بيماری ھا ھميشه بوده پس نبايد برای

اما يک چيز ديگر ھم بگويم؟ ھيچ می دانی آن . کردنشان مبارزه کرد

دانشمندی که می تواند به ريشه کن کردن اين فقر و فالکت من و تو کمک کند 
فقط من و تو و ھمه . کيست؟ اگر بگويم باورت نمی شود يا شايد به من بخندی

نی فقط ھمه آن ھا که به يع. ھايمان می توانيم واقعا کاری بکنيمایھم طبقه
اما مگر جز من و تو کس ديگری می تواند به . سرمايه دارھا سود می رسانند

مگر نکرده . ما راه چاره نشان دھد؟ ممکن است خيلی ھا اين ادعا را بکنند
مگر با حرف ھايشان پشت سر ھم . اند؟ مگر نگفته اند خدا ھم کارگر است

  ؟ نتيجه چه شد؟ ھندوانه زير بغل ما ن نگذاشته اند

می پرسی چرا؟ ميدانی از آنچه که . راستش را بخواھی من کمی می ترسم
دور و بر ما می گذرد با اجازه ات آدم احساس می کند که اين جامعه خيلی 

  .زود دارد يک تغييرات اساسی می کند

اما من و تو چه قدر برای اين تغييرات آماده ايم و چه قدر در آنھا سھيم 
من ھم . ايد بگويی ما يک بار انقالب کرده ايم بس ھفت پشتمان استھستيم؟ ش

طبقه ای ھای ما  اما واقعا ھم. قبول دارم که وضع ما بعد از انقالب بدتر شده
چه قدر در انقالب نقش داشتند؟ چند تا شعار کارگری در انقالب را می توانی 

فقط يک  ۵٧ب نتيجه آن می شود که به قولی سھم ما از انقال اسم ببری؟
  . خيابان بود به اسم خيابان کارگر

کمی کمتر از  ھيچ می دانی سرعت توليد ماشين پژو در ايران خودرو فقط
فرانسه است؟ فکر می کنی تفاوت دستمزد يک کارگر فرانسوی با کارگر ھم 
طبقه او در ھمين ايران خودرو، يعنی بزرگ ترين کارخانه توليدی کشور، 

از ھر صد تومان از فروش ھرماشين سھم . يک ده برابرچه قدر است؟ نزد
اما آيا . کارگر در آنجا نزديک به ده تومان است در اينجا کمتر از يک تومان

اين تعجب دارد؟ طبقه کارگر در فرانسه سال ھای ِ سال تالش کرده و برای 
خواسته ھای خودش به صورت آگاھانه مبارزه کرده است و چون ھنوز 

ما چه . ھمه خواسته ھای خودش برسد ھرروز مبارزه می کند نتوانسته به
بيا برويم و مثال از ھمکارھايمان بپرسيم روزکارگر . طور؟ امتحانش مجانيه

چه روزی بوده و چه اتفاتقی افتاده؟ خودت قبول داری که خيلی ھا يا نمی 
   .دانند و يا دست باالش می گويند روز خانه کارگر يا يازده ارديبھشت

بيفتيم جلو تغييرات اجتماعی و بقيه جامعه  ب کالم اين که اگر من و تو بتوانيملُ 
را با خودمان بکشانيم می توانيم فردا که جامعه را عوض کرديم بگوييم سھم 

ما حتی بايد بتوانيم بقيه ھم طبقه ای ھای خودمان را که . مان را می خواھيم
بخشی از مزدبگيران اين جامعه  ھنوز به اين نتيحه نرسيده اند که آن ھا ھم

کارگران و  پرستارھا، کارمندھا، معلم ھا. ھستند با خودمان بکشانيم
ھم مثل ما برای فروش نيروی کارشان فقط دستمزد ناچيزی می  کشاورزی

معلم ھا آيا کار اصليشان اين نيست که عده ای را تربيت کنند تا فردا به . گيرند
و پرستارھا آيا باعث نمی شوند که ما سالم باشيم سرمايه دار ھا سود برسانند؟ 

اما آيا زندگی برای ما که سرمايه دار تا بتوانيم به زندگيمان ادامه بدھيم؟ 
  ؟ با کارکردن و سود رساندن به سرمايه دارھا ممکن است نيستيم جز

بله آن ھا ھم بخشی از ھمين . به اين ھا بايد زنان خانه دار را ھم اضافه کرد
سرمايه داری ھستند که وقتی در خانه کار می کنند باعث می شوند کار نظام 

ھمسرانشان درجامعه سود بيشتری داشته باشد و در ضمن مواظب باشند که 
فرزندان خوبی پرورش دھند تا وقتی بزرگ شدند کارگران خوبی شوند که 

کنيم  يادآوری دانشجويانحتا ما بايد به . بتوانند خوب سود آوری داشته باشند
که خواسته ھای انسانی آن ھا فقط در صورتی واقعا جامه عمل خواھد پوشيد 

واقعی زمانی متحقق  آزادی و برابری. که آن ھا در کنار طبقه کارگر باشند
اما می دانی چه  .خواھد شد که کارگرھا تصميم گيرنده اصلی در جامعه باشند

ما شرکت می کنند و چيزی نگران کننده است؟ ھمين دانشجوھا در مراسم 
اما وقتی آن ھا برای خواست ھای خود، که پيوند با . حتی دستگير می شوند

کارگران جزء اولويت ھای اصلی آن ھاست، از دانشگاه اخراج می شوند يا 
  . به حبس محکوم ميشوند ما پشت ِ آن ھا را خالی می کنيم
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شروع می کنيم به اما شايد بگويی اگر ما ھم قدرت را به دست بگيريم ما ھم 
ديگر چه  اما اگر ھمه اين ھا را که اسم بردم بگذاری کناِرھم. زور گويی

کسی می ماند، جز يک عده مالک، آدم ھايی که فقط اين فقر ما را شرعی می 
کنند، پليسی که زور می زند ھمين وضع را حفظ کند، خالصه سرمايه دارھا 

  و طرفدارانشان؟

ولی من فکر می کنم از ھمان اول ھم قرار نبود . شايد بگويی که نمی گذارند
معلوم است سرمايه دار فکر می کند فقط سرمايه اومھم است و من و . بگذارند

او پيش خودش می گويد . تو ھرچه می گيريم تازه از سرمان زياد ھم است
ببين چه قدر خنده دار است که . اگر سرمايه او نباشد ما از گرسنگی می ميريم

يه اش را که با کار امثال من و تو به اين جا رسيده به ُرخ خود ما می او سرما
او نمی داند که وقتی می گويد سرمايه من مھم است در اصل دارد . کشد

که تبديل به اين سرمايه شده است مھم  کار امثال من و توی کارگرميگويد 
  . است

؟ چه کار می شايد تو از من بپرسی خوب اين ھا را گفتی ھمه درست، که چی
. اولين کار اين است که ما کارگرھا به قدرت خودمان پی ببريم شود کرد؟

و در ضمن ما از اين ثروت در واقع . بدانيم که ھرچه ھست ثمره کار ماست
ما بايد ھمديگر را از اھميت کارمان مطلع کنيم و کم کم برويم . بی نصيبيم

تشکل ھای واقعی خودمان را  سمت اين که روزنامه خودمان را داشته باشيم و
چون با اين که ھر چه در اين جھان ھست را ما کارگرھا درست . ايجاد کنيم

من و تو با ھمکاری ھم طبقه ای . می کنيم اين کار را تک تک انجام نمی دھيم
ھايمان اين ثروت را ايجاد می کنيم و اگر بخواھيم حقمان را بگيريم فقط در 

چرا؟ چون اگر اين حرف ھا را به تنھايی . ار را بکنيمکنار ھم می توانيم اين ک
اما اگر ھمه با ھم . ببريم و در محل کارمان پخش کنيم ما را اخراج می کنند

اگر ھم طبقه . اين را بخواھيم کسی به ھيچ وجه نمی تواند جلومان را بگيرد
ای ھای ما در ھر بخش تصميم بگيرند تا زمان رسيدن به يکی از خواست 

امروز مترو . ان سرکار نروند ھر روز جايی از جامعه لنگ می ماندھايش
متوقف می شود، فردا برق قطع می شود، پس فردا بوی گند ھمه شھر را بر 

   .می دارد و ھمين طورالی آخر

ھرکارگر تنھا نه می تواند توليد را پيش ببرد و نه می تواند حقش را بله 
اما می . اييم مثل ترکه ھای نازکی ھستيمما ھر کدام مان وقتی که تنھ. بخواھد

دانی چه چيزی دل آدم را می سوزاند؟ ما کارگرھا وقتی نوبت به منافع 
سرمايه دارھا و دولتشان می رسد خيلی خوب در کنار ھم قرار می گيريم و 

اما وقتی پای حقوق خودمان . لنگ نماند عين پوالدی می شويم تا کار آن ھا
ترکه ھای نازکی می شويم که جدا از ھم ھستيم و  می آيد وسط مثل ھمان

مان مبارزه بدبختانه حتی نمی دانيم که فقط در کنار ھم می توانيم برای حقوق
نه فقط بقيه کارگران را تنھا گذاشته ايم بلکه حتی از . حتی بدتر از اين. کنيم

. نمی دانيم کدام کارخانه اعتصاب است. کارھا ومشکالت آن ھا بی خبريم
ھم طبقه ای ما در ھفت . کارگران کدام کارخانه مدت ھاست حقوق نگرفته اند

تپه از کارگر عسلويه و صنايع فوالد بی خبر است و حتی پارس خودرويی 
  . نمی داند چه دارد بر سر سايپايی می آيد

اما ھمين طور که ما االن از ھم طبقه ای ھای مان بی خبريم و برای آن ھا 
دا آن ھا ھم از مشکالت ما بی خبر می مانند و برای ما کاری نمی کنيم فر

ما بيشتر مثل آدم ھايی ھستيم که در صف اتوبوس منتظرند و . کاری نمی کنند
وقتی اتوبوس دير می آيد فقط بلديم بگوييم که چرا بقيه خط ھا اتوبوس دارند و 

ولی  .ما نداريم يا يخه کارگر شرکت واحد را بگيريم که چرا دير کرده است
وقتی ھمين کارگر راننده شرکت واحد برای حقوق و مزايای خود و برای حق 

تشکل آزاد و مستقل کارگری اعتصاب می کند انگار نه انگار که او ھم يکی 
  . ما به ندرت سعی می کنيم دنبال ريشه مشکالت مان بگرديم! بله. از ماست

 ھوای ھم را دارند؟ آيا آن ھا. اما آنھا چه طور؟ منظورم سرمايه دار ھاست
و  توليدی به جز آن دو بخشی که گفتم يعنی بخش سرمايه داری. خودت ببين

يک بخش ديگر ھم ھست که ھرکدام از اين دو تا که مشکلی  تجاریبخش 
و آن ھم وقتی است که پول نقد کم داشته . داشته باشند می روند سر وقت او

بله درست حدس زدی . داشته باشندمثال وقتی به وام يا اعتباراحتياج . باشند
اين بخش در عين حال به آن . می روند سراغ بانک ھا و موسسات مالی

سرمايه داری که کاالھای توليد شده ساير کشورھا را وارد می کند ھم ھرچه 
و ھمان طور که سرمايه دارھای بخش خدمات و  .قدر بخواھد وام می دھد

ند بدون توليد ھيچ چيزی نيست که آن می دانتاجرھا به اصطالح  ھمين طور
ھا بخواھند آن را توزيع کنند اين بخش ھم خيلی خوب می داند که ثروت در 

اما آيا . اصل دربخش توليد و با کار کارگران آن بخش است که توليد می شود
اين بخش سرمايه داری ھوای کارگران اين بخش يعنی بخش توليد را دارد؟ نه 

ودت بھتر می دانی من و تو برای گرفتن يک وام مثال خ. ھم طبقه ای عزيز
اما کم نيستند آدم ھايی که وام . يک ميليون تومانی چه قدر بايد دوندگی بکنيم

اين بخش سرمايه داری ھوای سرمايه داران آن . نه . ھای ميلياردی می گيرند
ت کاال در بخش توليدی توليد شود و ھم در بخش خدمادو بخش را دارد تا ھم 

تا باالخره به دست من و تو برسد تا ما بتوانيم با خريد آن چه ھم  شود توزيع
   .طبقه ای ھايمان توليد کرده اند ثروت ھمه سرمايه دارھا را زيادتر کنيم

  !بله ھم طبقه ای عزيز

بايد صندوق ھايی درست کنيم . وقت آن رسيده که من و تو به فکر ھم باشيم
ان مجبور به اعتصاب می شويم بتوانيم مدت که فردا که حتما برای حقم

برای کارگرھايی که اعتصاب می کنند کمک مالی جمع . بيشتری دوام بياوريم
با اين کار به آن ھا نشان دھيم که فردا ما فقط به پشتوانه آن ھا می توانيم . کنيم

  . برای گرفتن حقمان اعتصاب کنيم

رای کمک به اعتصاب راستی اگر برای مثال کارگران ايران خودرو ب
کارگران ھفت تپه يا ھر جای ديگر فقط نفری ھزار تومان از حقوق خود را 

  کنار بگذارند می دانی می شود ماھی چند ميليون تومان؟

بعضی وقت ھا با خودم فکر می کنم حاال که ما کارگرھا تمام ثروت جامعه را 
ا دست خودمان بگيريم و توزيع ر خودمان توليد می کنيم چرا اصال نبايد توليد

  و اصال جامعه را خودمان اداره کنيم؟ 

چون کسی اخبار . آيا ھمين االن می توانيم اين کار را بکنيم؟ خوب مسلما نه
واقعی از مشکالت ما را نمی دھد وبه نفعش نيست که بدھد ونمی گذارند 

ا م. صدای ما به گوش ھم برسد و ما ھم ھنوز به قدرت خودمان پی نبرده ايم
اما اگر ما تريبون خودمان را درست کنيم و تشکل ھای . با ھم متحد نيستيم

  . واقعی خودمان را ايجاد کنيم می توانيم حق خودمان را بگيريم

اگر فکر می کنی درددل من بدردبخور بود آن را با ديگر ھم طبقه ای ھايمان 
برای حقوق  به آن ھا بگو که تنھا راه چاره ما اين است که. در ميان بگذار

. مان با ھم متحد شويم و در تغييرات اجتماعی نقش اصلی را داشته باشيم
از آن ھا بخواه که بياييم و با تشکل واقعی . روزنامه خودمان را داشته باشيم

  .مان برای رسيدن به دنيايی بھتر تالش کنيم

 گروهی از کارگران داخل کشور

  ١٣٨٧اسفند 
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 شيرزنی در رکاب سرمايهاتحاديه کارگری کانادا و شم
اتحاديه ھا ی کارگری با خلع سالح جنبش کارگری راه تھاجم سرمايه به 

در کشور نروژ بخشی از طبقه . معيشت توده ھای کارگر را ھموارتر می کنند
برای رھايی سرمايه  کارگر را مجبور کردند که با پذيرش کاھش دستمزدھا

امی توده ھای کارگر خواستند که تا از مھلکه بحران جان فشانی کنند و از تم
بحران باقی است خيال درخواست ھر نوع افزايش دستمزد را از سر به در 

در آلمان برای سازمان دادن گسترده ترين موج ھای اخراج کارگران با . کنند
تراست ھای عظيم سرمايه داری ھمکاری کردند و پشت سر ھم قرارداد 

در سوئد فقط تا لحظه حاضر خواست . کاھش دستمزدھا را امضا نمودند
ھزار کارگر را برنامه ريری کرده اند و  ١٠٠صاحبان سرمايه برای اخراج 

به اجراء نھاده اند و راه نطفه بندی ھر اعتراض عليه اين جنايت را مسدود 
% ٢٠در ھمين سوئد بخش وسيعی از کارگران را به تحمل . ساخته اند

در يونان در صف سرمايه عليه کارگران  .دستمزدھای خود مجبور نموده اند
در فرانسه زير فشار موج سرکش خشم و قھر . به ھمه توطئه ھا توسل جستند

کارگر يک گام با مبارزات آنان ھمراھی نشان دادند فقط به  توده ھای عاصی
اين خاطر که گامی آن سوتر کل جنبش کارگری را به نفع سرمايه سالخی 

در ايتاليا و جاھای ديگر ھمين کار را کرده اند و . ندنمايند و به شکست بکشان
در کانادا در طول اين دو سال در ازای ھمکاری ارگانيک بی دريغ با سرمايه 
داران در کار وسيع ترين بيکارسازی ھای کارگران به دريافت باالترين نشان 

سنده اتحاديه ھای کارگری کانادا به اين نيز ب. ھای افتخار سرمايه نائل شدند
چند روز قبل قراردادی را امضا  نکرده و در سناريوی سياه مزدوری خويش

نموده اند که تجسم يکی از کثيف ترين و بيشرمانه ترين اقدامات ضد کارگری 
  :اين قرارداد حاوی اقدامات زير است  .به نفع صاحبان سرمايه است

  .دستمزدھا منجمد خواھد شد. ١

  .ھفته کاھش خواھد يافت  مرخصی ساالنه کارگران يک. ٢

!! » عيدی « دالر که زير نام  ١٧٠٠بخشی از حقوق کارگران به ميزان . ٣
  . پرداخت می شد به طور کامل حذف می شود

بخش ديگری از دستمزد که به نام کمک به ھزينه دندان پزشکی کارگران . ۴
   .حذف می گردد!! نامگذاری شده

ه با عنوان کمک به ھزينه مھد کودک، قسمت سومی از دستمزد کارگران ک. ۵
ورزشگاه و آموزش کودکان خانواده ھای کارگری مشخص می گردد به طور 

  . کامل قطع خواھد شد

ھزينه ھای مراقبت طوالنی مدت کارگران سالخورده حذف و از حقوق . ۶
  .اندک بازنشستگی کارگران کسر می گردد

دالر به عنوان حق  ١٨٠سال ھر کارگر بازنشسته ملزم خواھد بود که ھر . ٧
  .بيمه پرداخت کند

قرارداد فوق ميان اتحاديه کارگران خودروسازی کانادا با سرمايه داران اين 
سال بر پايه  ٣مدت . اعتبار خواھد داشت ٢٠١٢رشته بسته شده و تا سال 

معنای . برآورد سرمايه داران برای خروج از گرداب بحران تعيين شده است
دت مطلقاً اين نيست که سرمايه داران در طول اين دوره بازھم واقعی تعيين م

معنای زمينی اين تعيين مدت . به زندگی کارگران تعرض نخواھند کرد
ھمچنين آن نيست که اتحاديه کارگری در صورت نياز سرمايه بالفاصله 
سناريوی قراردادنويسی عليه دار و ندار معيشتی کارگران را ساز نخواھند 

سال فقط اين است که توده  ٣معنای واقعی اين . اجرا نخواھند نھادکرد و به 
ساله حق ھيچ نوع نفس کشيدنی عليه سرمايه  ٣ھای کارگر در اين دوره 

مسؤل انعقاد اين قرارداد در مصاحبه با روزنامه ھا اعالم . نخواھند داشت
توجه کرد که فشار ناشی از مفاد قرارداد بر زندگی کارگران را بسيار خوب م

. است اما بايد وضعيت روز و شرايط دامنگير صاحبان سرمايه را درک کرد

او گفت ما بايد اين کارھا را انجام دھيم تا جنرال موتورز قادر به ادامه کار 
اتحاديه توانست در عرض چند روز يک : " وی اضافه کرد که .خود شود

رعت بخشيدن به معامله برای س .معامله شگفت انگيز را به انجام برساند
روندی که با تحقق آن کمپانی جنرال موتورز خواھد توانست از کمک دولتی 

کالم بعدی مسؤل اتحاديه اين  ."الزم استفاده کند و از ورشکستکی نجات يابد
و مراد وی از اين » .حال تمامی چشمان به دولت دوخته شده است« : بود که

مزدوری خويش را در کار  عبارت آن بود که ما ھمه شرط و شروط الزم
سالخی توده ھای کارگر به نفع ماندگارسازی سرمايه به جای آورديم و حال 

بايد صدھا ميليارد . نوبت دولت سرمايه داری است که کار ما را تکميل کند
سرمايه حاصل کار و استثمار ھمين کارگران و نسل ھای پيشين آن ھا را 

ھمه اين کارھا بايد صورت گيرد . نديکجا به صاحبان خودروسازی ھا ھديه ک
تا نظام بردگی مزدی از گزند تعرض جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

  . در امان ماند

حرف ھا، تحليل ھا و پيام ھای رؤسای اتحاديه کارگری بسيار شفاف و بی 
فشرده سخن آن ھا اين است که حيات کارگران به حيات . نياز از تفسير است
سرمايه داری نباشد کارگران نيز وجود نخواھند . ابسته استسرمايه داری و

بايد . حيات سرمايه زير فشار طغيان موج بحران در خطر جدی است. داشت
آنچه بر زبان . سرمايه را نجات داد تا از اين طريق کارگران ھم نجات يابند

مسؤلين اتحاديه کارگران خودروسازی کانادا جاری است بدون ھيچ کم و 
جوھر و داربست و تماميت سخن و پيام جنبش اتحاديه ای در سراسر کاست 

اين سخن در چھارچوب حفظ نظام سرمايه داری بدون شک سخن . دنيا است
در چھارچوب سرمايه داری، زندگی کارگران به زندگی . درستی است

تمام تالش اتحاديه ھای کارگری اين است که زندگی . سرمايه وابسته است
به عبارت ديگر، اتحاديه . ای ادامه استثمار کارگران نجات دھندسرمايه را بر

کارگری می خواھند چھارچوب سرمايه داری حفظ شود در حالی که  ھای
نجات کارگران در گرو نابودی اين چھارچوب است، به طوری که نه سرمايه 

  . داری باقی بماند و نه برده مزدی بودن انسان ھا

نبال انعقاد قرارداد باال پيروزمندانه در مقابل صاحبان جنرال موتورز به د
آنان مراتب شادی و سرور خود را کتمان . دوربين ھای رسانه ھا حاضر شدند

به مثابه فاتحان واقعی يک جنگ به ستايش نيروھای پيشمرگ خود . نکردند
ما به رھبران اتحاديه خودور سازی کانادا : "گفتند سرمايه داران. پرداختند

آنان در اين شرايط بد اقتصادی فداکاری عظيمی نشان . فرستيمدرود می 
نه فقط اتحاديه کارگری . اين عبارت نيز بدون شک درست است ."دادند

کانادا بلکه ھمه اتحاديه ھای کارگری دنيا امروز در نقش پيشمرگ سرمايه 
سرمايه يک . عليه توده ھای طبقه کارگر دنيا می جنگند و توطئه می کنند

سرمايه دار فقط مالک کارخانه، تجارتخانه، زمين و . ه اجتماعی استرابط
ھمه نيروھا، نھادھا، مؤسسات و سازمان ھايی که . مزرعه و فروشگاه نيست

برای دفاع از رابطه سرمايه و برای تحميل رابطه توليد اضافه ارزش بر 
ن ديوا. طبقه کارگر دنيا تالش می کنند نيز در قطب سرمايه قرار دارند

اين که عده ای کارگر . ساالری اتحاديه ای نيز به طور واقعی چنين است
ھنوز به اتحاديه ھا توھم دارند، اين که اتحاديه ھای کارگری به خاطر رفع 
خطر مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر اينجا يا آنجا سرمايه داران را به قبول 

د و ساير کارھای اين درھم و ديناری افزايش دستمزد کارگران متقاعد می کنن
نوعی ھيچ تغييری در واقعيت مکان آن ھا به عنوان جزء پيوسته ای از قطب 

  . سرمايه در درون رابطه اجتماعی سرمايه ايجاد نمی کند

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٧اسفند  ٢٣
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اعتصاب غذای کارگران فوالد روسيه در اعتراض به کاهش 
 دستمزد

کارگر فوالد  ١۶حدود ارس م ١١روز 
روسيه در اعتراض به  Yekaterinburgدر

. دستمزد دست به اعتصاب غذا زدند کاھش
کارگران  وکارگر شروع شد  ۵با اعتصاب 

علت کاھش  يانکارفرما. ديگر به آنان پيوستند
در . کردند اعالمدستمزد را بحران اقتصادی 

کارگر  ٩٠٠٠حدود  Zlatoustکارخانه فوالد 
 با آنان .استثمار می شوند Estarوسط کمپانی ت

. بسيار خشمگين شدند ھادستمزد کاھششنيدن 
ه است کاھش يافتدرصد  ٣٣دستمزد کارگران 

را تھديد به اخراج  آنانو صاحبان سرمايه دائما 
در حال حاضر نرخ بيکاری در . می کنند

روسيه به باالترين حد خود در چند دھه گذشته 
ميليون  ۶ه می شود که بيش از گفت .رسيده است

نفر آن ھا  ٨٠٠٠٠٠که  نفر بيکارند
. ه ھستنددسامبر و ژانويبيکارشدگان ماه ھای 

افزايش شمار بيکاران و رقابت مرگبار ميان 

و بال صاحبان آنان برای يافتن کار، دست 
برای فشار ھر چه سھمگين تر عليه سرمايه را 

 صاحبان گروه. کارگران باز گذاشته است
Estar  قبال اعالم کرده بودند که قصد دارند

به ميزان  ٢٠٠٩حجم توليد فوالد را در سال 
ميليون تن  سه و نيميعنی نزديک به درصد  ٢٢

  .افزايش دھند قبلنسبت به سال 

در اين ٢٠٠٨توليد فوالد در سال  ميزان
در آمد آن  تن وميليون  ٢٠٧کارخانه حدود 

حجم توليد . استميليارد روبل بوده  ۶٠بالغ بر 
ميليون  سه و نيمقرار است به  ٢٠٠٩در سال 

 ۶۵تن برسد که در آمد حاصله آن بيش از 
يکی از  .برآورد شده استميليارد روبل 

کارگران اين کارخانه شرايط خود را اين گونه 
در حال حاضر کارفرمای "  :شرح می دھد

تھديد به باز خريد می کند و با ما را کارخانه 
. ما می خواھد بازخريد را قبول کنيماز زور 

يک سوم دستمزدھايمان را از طبق اين قرارداد 
 ۵٠٠يعنی حقوق ماھانه ما  .دست می دھيم

مدير عامل  .خواھد شد) دالر ١۴٠( روبل 
به نظر ما "  :کارخانه اعالم کرده است که

اعتصاب (کسانی که در اين اقدام شرکت دارند 
ريک کننده و غير ، کارشان بی نھايت تح)غذا

و ھدفشان اين است که نه تنھا  طبيعی است
وضعيت کارخانه را بی ثبات کنند بلکه وضعيت 

آسمان سرمايه !!!  ."به ھم بريزند را نيزشھر 
در ھر کجا ھر . داری ھمه جا يکرنگ است

کارگری عليه گرسنگی اعتراض کند فوراً مھر 
 خرابکاری و اقدام عليه نظام بر پيشانی او حک

   .می شود

  رويتر :منبع 

  ٢٠٠٩مارس 

 

 کارگران سبالن پارچه و اعتراض به بالتکليفی طوالنی
. کارگران سبالن پارچه ماه ھا است که در بالتکليفی کشنده ای به سر می برند

ھيچ اميدی به . حدود يک سال است که دستمزدھايشان پرداخت نشده است
کارگران تا امروز . ان بيکارندادامه اشتغال ندارند و جمعيت کثيری از آن

چندين بار در . بارھا عليه اين وضعيت دست به اعتراض و راه پيمايی زده اند
مقابل نھادھای دولتی ازجمله استانداری تحصن نموده و به ھمه جا شکايت 

ما در گزارشات قبلی به . اما ھمه اين تالش ھا بی نتيجه مانده است. کرده اند
ديم که کارگران سبالن پارچه از موقعيت نسبتاً صورت مشروح توضيح دا

مساعدی برای تصرف کارخانه و تحميل خواسته ھای خود بر سرمايه داران 
خبرھا ھمه حاکی است که حدود نيمی . اين کارگران تنھا نيستند. برخوردارند

شمار . از کل کارخانه ھای استان اردبيل به طور کامل تعطيل شده اند
ھمه اين کارگران در حال مبارزه و . ه بسيار باال استکارگران اخراج شد

معضل ھمه آنان اين است که کل توان مبارزاتی خود را . اعتراض ھستند
شکوائيه نويسی ھا کامالً بی  صرف تحصن ھای خشک و خالی بی ثمر،

ده ھا ھزار کارگر . نتيجه و رجوع بی حاصل به اين و آن نھاد دولتی کرده اند
ابر اين يا آن اداره دولتی وقت ھدر می دھند و قدرت پيکار روزانه در بر

اين کارگران در کنار ھم ھستند و می توانند دست به . خويش را می فرسايند
کار تشکيل شوراھای ضد سرمايه داری خود شوند، می توانند قدرت پراکنده 
خود را در اين شوراھا يکی کنند، می توانند با اين قدرت کارخانه سبالن 

کارگران . پارچه و بسياری کارخانه ھای تعطيل شده ديگر را تصرف کنند
می توانند شورای خود را بسازند و از تريبون اين شورا خواستار حمايت ھمه 

آنان می توانند . ھمزنجيران در سراسر ايران و جھان از مبارزات خود شوند

تکا به قدرت با سازمان دادن شورايی جنبش خود عليه سرمايه داران و با ا
متحد و مؤثر اين جنبش سازمان يافته، برنامه ريزی کار و توليد کارخانه ھا 

کارگران می توانند دولت سرمايه داری را مجبور سازند  .را به دست گيرند
. که مواد اوليه و وسائل الزم برای توليد را در اختيار شوراھايشان قرار دھد

بالن پارچه می توانند به جای تحصن کارگران اردبيل و از جمله کارگران س
به نظر ما راه درست . بی ثمر در مقابل استانداری اين کارھا را انجام دھند

  . برون رفت از اوضاع کنونی ھمين است

  ان خبرآژانس اير :منبع

   ٨٧اسفند  ٢٢

  

کارگران کمتر از قيمت يک عدد نان » حق خواروبار ماهانه«
 !!بربری 

سرمايه داران ايران و دولت سرمايه داری 
حق « چيزی به نام  ايران مدعی پرداخت

رقمی که . به کارگران ھستند» خواروبار
 –سرمايه داران از اين بابت پرداخت می کنند 

ران مشمول قانون کار تعلق که تازه فقط به کارگ
اکنون !! تومان در ماه است  ١۵٠ –می گيرد 
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تومان  ٢٠٠قيمت يک عدد نان بربری در ايران 
حق خوارو بار  است و اين بدان معنی است

نان بربری  ماھانه کارگران حتی از بھای يک
را !! »حق«کارگری که احياناً اين !! کمتر است

ن را پس انداز دريافت می کند بايد چند سال آ
يکی !!! بتواند با آن يک کيلو برنج بخرد کند تا

می گويد سرمايه داران دوست  از کارگران

دارند که زير نام پرداخت حق خواروبار به 
  . شعور انسانی ما توھين کنند

  ٨٧اسفند  ٢٢

  

 کارگر لوله سازی اهواز ٢٠٠٠اخراج 
فاجعه ای که مدت ھا انتظار وقوع آن می رفت 

کارگر لوله سازی  ٢٠٠٠. خره اتفاق افتادباال
ھنگامی  اين بيکارسازی. اھواز بيکار شدند

می گيرد که کارگران يک دوره  صورت
طوالنی مدت يک ساله يا بيشتر مبارزه را پشت 

در اين جا نيز به نظر می رسد . سر گذاشته اند
که کارگران فرصت ھای زيادی را از دست 

ل جنب و جوش و آنان خود را در حا. دادند
مبارزه احساس می کردند و به راستی ھم 
مبارزه کردند، اما مبارزه ای که از محاسبات 
سنجيده پيکار مؤثر طبقاتی و اعمال قدرت عليه 

کارگران دست به راه پيمايی . سرمايه خالی بود
و تحصن و اعتراض زدند، اما صرف اين 
کارھا ھا به ھيچ کجای سرمايه فشاری وارد 

ورد و ھيچ اجباری را برای پرداخت ھيچ نمی آ
. حقوقی بر سرمايه داران تحميل نمی کرد

سازمان تأمين اجتماعی به عنوان سرمايه دار 
دولتی کارخانه در طول اين مدت ھمه برنامه 
ريزی ھای خود را عليه کارگران گام به گام 
اجرا کرد و در ھمين راستا جنبش کارگران را 

. چه بيشتر سوق داد نيز به ورطه فرسايش ھر
کارگر  ٢٠٠٠در طول ماه ھايی که بيش از 

لوله سازی به طور مستمر با سرمايه دار 
کارگر نيشکر ھفت  ۵٠٠٠شرکت درگير بودند، 

تپه نيز روزمره بر سر ھمين مسائل با سرمايه 
کارگران کشت و . داران کلنجار می رفتند

. صنعت کارون نيز با ھمين معضل مواجه بودند
. ران کاغذسازی نيز ھمين مشکل را داشتندکارگ

ھمه اين ھا در طول و عرض منطقه ای واحد و 
در کنار ھم رنج ھا و گرفتاری ھای کامالً 
مشترکی را در وجود خويش درد می کشيدند و 

مبارزات اين کارگران . با خود حمل می کردند
می توانست به ھم پيوند خورد، می توانست به 

صرف اعتراض و راه جای مستھلک شدن در 
پيمايی بی نتيجه به اعمال قدرت مؤثر عليه 

می توانست به صورت . سرمايه تبديل شود
. شورايی و ضدسرمايه داری سازمان يابد

کارگران ھمه اين مؤسسات می توانستند با اين 
. سازمانيابی به تصرف کارخانه ھا اھتمام کنند

می توانستند برنامه ريزی کار و توليد اين 
می توانستند از . حدھا را به دست گيرندوا

. کارگران نفت بخواھند که به ياری آنان بشتابند
می توانستند به مرکز ثقلی برای جنبش 
ضدسرمايه داری و شورايی تصرف کارخانه 
ھای درمعرض تعطيل در سراسر ايران تبديل 

واحد  ۵٠٠می توانستند ھمه کارگران . شوند
ه ھمرزمی بزرگ و کوچک تعطيل شده را ب

خود و به تصرف تمامی اين مراکز کار و توليد 

ھمه اين کارھا می توانست در . فراخوانند
. دستور کار مبارزات روز کارگران قرار گيرد

راه درست . بحث بر سر پيروزی حتمی نيست
مبارزه اين بود و در غياب گزينش اين راه، 
وضعيت بسيار دردناکی را تحمل می کنيم که 

ر فشار آن در حال فرسودن و ھمگی در زي
کارگر نيشکر ھفت  ۵٠٠٠. نابود شدن ھستيم

آنان حتی . تپه چيز چندانی به دست نياورده اند
. قدرت اعتراض سابق خود را نيز ندارند

کارگران کشت و صنعت کارون تضمينی برای 
اشتغال فردای خود ندارند و کارگران لوله 

ال ما در طول س. سازی ھمگی اخراج شده اند
گذشته بر کسر و کمبودھای اساسی مبارزات 

ھمه جا . جاری ھمه اين کارگران انگشت نھاديم
رھنمودھای سازشکارانه و سرمايه پسند را نقد 
کرديم و عوارض اسارت بار و شکست آور آن 

اکنون نيز تأکيد می کنيم . ھا را تشريح نموديم
بايد . ھر کجا جلو ضرر را بگيريم سود است که

کار سازمانيابی شورايی و ضدسرمايه  دست به
داری جنبش خود شويم وکارخانه ھای در 

راه ديگری . معرض تعطيل را تصرف کنيم
  . نداريم

   ٨٧اسفند  ٢٢
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا ب
مبنای آن 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 منشور حاضر را بررا من توليد 

  . تدوين کرده ايم

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

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠نی بايد حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنو -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. ايد مشمول بيمه بيکاری باشندتمام بيکاران آماده کارب - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. ا آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن مناسب ب - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را  -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . اده کنندتمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استف -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله  -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . ن آنان صورت گيردتشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميا -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

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

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

١/٢/١٣٨٧  
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  !رمايه متشکل شويم کارگران عليه س

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

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

  
هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .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  
  

کرده و آدرس برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه 
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


