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 !قدرت بيگانه شده خود را بازيابيم 
که ھميشه تنگناھايی برای حفظ اشتغال  رئيس بانک مرکزی با بيان اين.... «

اين نکته را نبايد از ذھن دور کرد که اگر حقوق کارگری : وجود دارد، گفت
لذا افزايش دستمزدھا . درصد افزايش يابد کارگر ديگر بايد اخراج شود ٥٠

بھمنی از اعتراض برخی کارفرمايان به اعالم . نيستدلسوزی برای کارگر 
تعدادی از : ھا اشاره کرد و گفت درصدی ھزينه ٤٠تا  ٣٠افزايش 
کارفرمايان نزد ما آمدند و اعالم کردند اگر اقدام به افزايش  دارھا و  کارخانه
براين از  بنا .کنيم درصد نيروھای خود را اخراج می ٥٠ھا شود ما نيز  ھزينه

آنجا که اخراج کارگر تبعات منفی بسياری دارد لذا بايد حفظ نيروی کار 
   ).تأکيد از ماست روزنامه کارو کارگر،(  ».... .موجود را مد نظر قرار داد

دو سه سال پيش ديديم که چگونه دولت در اثر فشار سرمايه داران خيلی 
ردادی نسبت راحت عقب نشست و درصد اندکی افزايش دستمزد کارگران قرا

توافق « به دستمزد کارگران رسمی را ملغی اعالم کرد و آن را به 
ھمين چند ماه قبل نيز شاھد بوديم . موکول نمود!! » کارفرمايان و کارگران

که چگونه با يک اشاره ابروی شماری از سرمايه داران، کل اليحه موسوم به 
کار مجلس و ديگر  يکباره فنا شد و از دستور» ھدفمند کردن يارانه ھا«

آن اليحه مثل ھر اليحه . نھادھای قانونساز و قانونگزار سرمايه خارج گرديد
و طرح و پيشنھاد و ھر نفس کشيدن دولت سرمايه داری به طور قطع در 

به زيان توده ھای کارگر و به نفع سرمايه داران و در راستای تحکيم  نھايت
اما با ھمه اين ھا رضايت کل . بودپايه ھای قدرت سرمايه عليه طبقه کارگر 

سرمايه داران دولتی از آن . طبقه سرمايه دار کشور را تامين نمی کرد
بيشترين سود را می بردند درحالی که گروه ھايی از مالکان خصوصی 

اليحه . اقيانوس سودھای خود را می ديدند - البته اندک  - سرمايه درآن کاھش 
عتراض بخشی از طبقه سرمايه دار مواجه شد ا مذکور صرفا به ھمين دليل با

و ھمين موج انتقاد بود که در يک چشم به ھم زدن سال ھا جار و جنجال، 
بودجه پردازی، مخارج ھنگفت جلسه پشت سر جلسه برای قانون نويسی و 
محاسبات تحقيقی و اقالم سرسام آور ھزينه ھای ديگر را که ھمه آن ھا به 

ه و سفره خالی کارگران پرداخت می شد، به باد طور مستقيم از نان روزان
مجلس طرح پيشنھادی دولت را به دور انداخت و دولت، يعنی . ھوا تبديل کرد

  . طراح اين اليحه، نيز در مقابل اراده صاحبان سرمايه سر تسليم فرود آورد

در نظر . به ھمين سادگی به خاک سپرده شد» ھدفمند کردن يارانه ھا« اليحه 
ميليون نفوس توده ھای طبقه کارگر ايران عليه آن  ۵٠م که اگر کل بياوري

مصوبه دولت دست به اعتراض می زدند نخستين، آماده ترين و محرزترين 
اين واقعيتی است که طبقه . سرکوب عريان بود پاسخی که دريافت می کردند

کارگر در ھمه عمرش ھر روز و ھر ساعت تجربه کرده است و به نظر نمی 
داستان اليحه مذکور چنان شد و . د که برای اثبات آن ھيچ بحثی الزم باشدرس

درپی آن در شرايطی که ھنوز گرد و خاک ھياھوھا، بودجه پردازی ھا و 
ھزينه سازی ھايش در سراسر فضای تنفس و رؤيت توده ھای کارگر پھن 

سوی بود شاھد وقوع حادثه ای ديگر با ابعادی ھزاران بار ضدکارگری تر از 
اين بار بحث تعيين حداقل دستمزد از . ھمان دولت عليه توده ھای کارگر بوديم
گفت  نھاد دولتی مذکور به دنبال ماه ھا. سوی شورای عالی کار در ميان بود

ھزارتومان را، که حتی بر  ٢٧۵و شنود و بررسی و غوغا سرانجام مبلغ 
و غيررسمی ھمين اساس محاسبات، تحقيقات و آمارگيری ھای مراجع رسمی 

مخارج معيشتی يک کارگر ھم % ٢٠نظام سرمايه داری ايران پاسخگوی 
در . تعيين کرد ١٣٨٨نبود، به عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال 

از سوی شورای عالی کار، ناگھان صفحات متعدد  فردای روز اعالم اين رقم
آقای رئيس بانک  تمامی روزنامه ھا و رسانه ھای جمعی به تريبون اعتراض

اين صدا از حلقوم ايشان خارج می . مرکزی دولت جمھوری اسالمی تبديل شد
سرمايه داران به رقم دستمزدی که حتی . شد، اما صدای کل طبقه وی بود

ھزينه معيشت خانواده ھای کارگری را تعيين نمی کرد سخت معترض % ٢٠
صاحبان سرمايه به . ستندمی دان!! بودند و ميزان آن را بيش از حد توان خود 

ھمين دليل در ھمان دقايق نخست انتشار مصوبه شورای عالی کار دولت 
جمھوری اسالمی، رئيس بانک مرکزی خويش را تلفن باران کردند و آقای 
رئيس نيز بی درنگ از نھاد مذکور خواست که ميزان حداقل مزدھا را درست 

ايشان ھمه داربست . ش دھدآنچنان که ميل و اراده سرمايه داران است کاھ
ھای قانونی و رسم و رسوم و عرف و تمامی ساز و کارھای تشريح و 
 استدالل و اثبات علمی و حقوقی مسأله را ھم در اختيار شورای عالی کار
قرار داد و اين شورا نيز بی درنگ به اطالع ھمه کارگران رساند که در 

ميزان واقعی به حساب آورده محاسبه حداقل دستمزدھا نرخ تورم را بيش از 
 ٢۶٣است و از اين رو مبلغ اعالم شده قبلی بايد با مبلغ جديد يعنی 

نياز به توضيح ندارد که نرخ واقعی تورم حتی بر . ھزارتومان جايگزين شود
درصد از رقم  ١٠اساس گزارشات نھادھای مختلف دولت سرمايه داری حدود 

در صد از  ١۶و نزديک به ) رصدد ٩/٢۵( مورد محاسبه شورای عالی کار 
بھمنی . بيشتر بود) درصد ٢٠( آنچه آقای رئيس بانک مرکزی ادعا می کرد 

سخن می راند و اين درست در شرايطی بود  درصدی ١٧حتی از نرخ تورم 
درصدی تورم  ٣٠به نرخ  که حتی بسياری از دولتمردان سرمايه خود بارھا

تمامی اقالم مورد بحث مربوط  بگذريم، از ھمه اين ھا که. اعتراف کرده اند
ھمه چيز بانگ می زند و ھمگان ١٣٨٨به سال گذشته ھستند و در مورد سال 

  . فرياد می زنند که نرخ تورم بسيار بيشتر از اين ارقام خواھد بود

. بحث ما در باال اصالً بر سر چگونگی تعيين حداقل دستمزد کارگران نيست
در . به تفصيل بحث کرده ايم ديگر در ھمين سايت در اين زمينه ما در جاھای

ھمه جا تأکيد و تشرح کرده ايم که تا سايه نظام وحشت و دھشت سرمايه داری 
بر سر ساکنان کره زمين سنگين است و تا زمانی که کار مزدی و پديده ای به 
نام دستمزد وجود دارد، سطح دستمزدھا را صرفاً آرايش قوای اجتماعی ميان 

در شرايط کنونی جامعه ايران . کارگر و طبقه سرمايه دار تعيين می کند طبقه
بدبختانه فقط سرمايه داران و دولت آن ھا ھستند که در غياب جنبش نيرومند، 
سراسری و ضدسرمايه داری توده ھای کارگر ھر تصميمی را که می خواھند 

ند به اجرا می در مورد ميزان مزدھا می گيرند و ھر نرخی را که اراده می کن
بحث باال ھمچنين ھيچ ربطی به توضيح نقش دولت در مورد خاص  .گذارند

در اين . يا موارد مشابه نيز ندارد» اليحه ھدفمند کردن يارانه ھا« دستمزدھا، 
اين که دولت . باره نيز ما پيشتر در ھمين سايت مفصل صحبت کرده ايم

تی سرمايه داران است، چرا موجود چيست، چرا ابزار سيادت و حاکميت طبقا
نھاد برنامه ريزی و اعمال نظم توليدی و سياسی و مدنی و حقوقی و اجتماعی 
نظام سرمايه داری بر توده ھای کارگر است و بسياری مسائل ديگر مربوط 

به ھر حال، ھدف . به پديده دولت را ھمگی مورد بحث قرار داده ايم
يه داری است و نه ورود به نه تشريح نقش دولت سرما توضيحات باال

  . موضوع خاص تعيين دستمزد

نکته بسيار اساسی مورد توجه ما در اين جا چيزی غير از اين دو مسأله 
پر از ذلت و حقارت و خواری  بحث اصلی بر سر موقعيت رقت آور و. است

اشاره به موارد باال . طبقه ما در چنگ آن اسير است و خفتی است که جنبش
ً نھا دن انگشت بر اين وضع ھولناک غيرقابل تحمل و از ھمه لحاظ صرفا

آنچه گفتيم بيان وضعيتی است که ھمه ما ده ھا ميليون . است دردناک و سياه
نفوس طبقه کارگر ايران در منجالب وحشت و دھشت آن غوطه می خوريم، 
ھمه مصائب و عوارض و آالم کشنده آن را در تمامی تار و پود گوشت و 

و پوست و خون خويش درد می کشيم و در عين حال آن را تحمل  استخوان
در جامعه و جھانی زندگی می . می کنيم و دست به کار تغيير آن نمی شويم

کنيم که از سير تا پياز امکانات و ثروت ھای موجودش محصول کار و 
کل دارائی و امکانات دولت ھا، ھمه کارخانه ھا، تمامی . استثمار ما است

ای غول پيکر صنعتی و مالی دنيا، کل مزارع و کشت و صنعت تراست ھ
و ساختمان ھا،  ھای عظيم، تمام وسائل حمل و نقل و بنادر و راه ھا و پل ھا

ھمه فروشگاه ھا و کاالھا و تراست ھای تجاری دنيا، تمام مدرسه ھا و 
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دانشگاه ھا و بيمارستان ھا و امکانات آموزشی و پزشکی، کل وسائل معيشتی 
 و لباس و پوشاک، تمام ثروت مورد نياز تحصيل و تحقيق و طی مدارج علمی
و در يک کالم ھر امکانی در جھان که دراختيار انسان به طورکلی قرار دارد 
ھمه و ھمه بدون ھيچ استثنا محصول کار و رنج و استثمار توده ھای طبقه 

در اين جامعه و  با اين ھمه ما، يعنی آفرينندگان تمام اين امکانات،. ماست
اما مشکل اصالً به ھيچ کاره بودن ما محدود نمی . جھان کامال ھيچ کاره ايم

ھر چه آفريده ايم و حاصل کار و استثمار نسل ھای متوالی طبقه ما در . شود
سراسر جھان به صورت چنان اختاپوسی با چنان قدرت خدايی بی ھيچ مرز و 

راند که محاسبه ميزان ذلت و محدوده ای بر ھر نفس کشيدن ما حکم می 
تحقير و زبونی و نفرين شدگی و خفت و خواری که می کشيم با ھيچ مقياسی 

برای يافتن کار و فروش نيروی . ممکن نيست و در ھيچ مخيله ای نمی گنجد
سرمايه، برای اين که سرمايه داران نيروی کار ما را  کار خود به صاحبان

مايی و تظاھرات می کنيم، اما تنھا پاسخی بخرند، مرتب و پشت سرھم راه پي
در مقابل کوه سرمايه . به ما داده می شود سرکوب و زندان و شکنجه است که

درھم و ديناری دستمزد به ما می پردازند و ھمين  ھايی که توليد می کنيم فقط
درھم و دينار ھم زير فشار گرانی ھا به نفع افزايش سود سرمايه داران آب 

آب می رود، اما اگر در اين ميان خواستار جبران بخش ناچيزی از  می رود و
اين آب رفتگی ھا در محاسبه حداقل مزد خويش شويم فوری دنيا را بر سر ما 

!!! خراب می کنند و جنجال راه می اندازند که اين کار باعث تورم خواھد شد
اعتراض  بھای ناچيز نيروی کارمان را سال تا سال نمی پردازند و ھمين که

در يک کالم، دنيای اعتراضات ما . اعتراض مان را در ھم می کوبند می کنيم
به ھيچ و ھيچ گرفته می شود و با سرکوب و زندان و گلوله پاسخ می گيرد، 
اما يک عربده ھر سرمايه دار کافی است که در يک چشم به زدن ھمه چيز را 

ر مرداب فقر و ذلت و ميليون نفوس انسانی طبقه ما د ۵٠. کن فيکون کند
گرسنگی غوطه می خورند و خواستار چند تومانی افزايش دستمزد ھستند اما 

کارخانه يا فروشگاه به آقای رئيس بانک مرکزی تلفن می  ۴سرمايه دار از  ۴
زنند و در ھمان آن بھای نيروی کار ما بر اساس نص صريح دستور آنان و 

وضع طبقه ما چنين . تعيين می شودمنويات سودافزايی ھر چه بيشتر سرمايه 
ما فقط استثمار نمی شويم . دنيای حقارت و خفت و خواری و ذلت است. است

بلکه درست به اين دليل که استثمار می شويم، به اين دليل که فروشنده نيروی 
دنيای . کار ھستيم از کل ھستی انسانی و اجتماعی و حقوقی نيز ساقط ھستيم

اکنون . بردگی و خواری و بی قدرتی و خفت است زندگی ما دنيای ننگ و
نيز حق مطلب را در » نفرين شدگان داغ لعنت خورده«ديگر حتی اطالق 

اين وضع مطلقاً قابل تحمل نيست و ھر دقيقه . مورد وضعيت ما بيان نمی کند
تحمل آن جرمی عظيم عليه خود، عليه نسل ھای آينده، عليه بشريت کارگر و 

   .فرودست جھان است

سرمايه داران دولت دارند، قدرت دارند، مالکيت دارند، آری آنان ھمه چيز 
اما فقط و فقط به اين دليل ھمه چيز دارند و ھر کاری دلشان بخواھد با . دارند

دارند، و فراموش نکنيم که کل سرمايه آن ھا و کل  سرمايهما می کنند که 
قدرت آن ھا در . استسرمايه موجود در دنيا محصول کار و استثمار ما 

اما اين سرمايه، که ھم در قالب دولت به چماقی عليه خود  سرمايه نھفته است،
ما را با کار و محصول  ما تبديل شده، ھم ھمه ما را از ھم جداکرده و ھم

از درون وجود تک تک ما بيرون کشيده شده  کارمان بيگانه کرده است، دقيقا
تر و قدرتمندتر از سرمايه داران و دولت آنان ما بسيار قوی تر و عظيم . است

ھستيم به شرط آن که اين قدرت بيرون کشيده شده از وجودمان را به خود 
مشکل ما نه بی قدرتی بلکه ناآگاھی به چگونگی بازگرداندن اين . بازگردانيم

راه حل ما برای رفع اين مشکل، پيش از . قدرت ربوده شده از وجودمان است
اما، چنان که بارھا گفته ايم و بازھم . انيابی طبقه کارگر استھر چيز سازم

ما نقطه عزيمت مبارزه برای . خواھيم گفت، نه ھرگونه سازمانيابی
بازگرداندن قدرتی که از ما ربوده شده و به قدرتی بيگانه با ما تبديل شده را 

د باي. می دانيم سازمانيابی شورايی و ضدسرمايه داری و سراسری کارگران
راھکارھای درست اين سازمانيابی برای اعمال قدرت عليه سرمايه را پيدا 

بايد کارخانه ھای در معرض تعطيل را با قدرت متحد شورايی و . کنيم
بايد چرخ توليد سرمايه را . بايد اعتصاب کنيم. ضدسرمايه داری تصرف کنيم

بايد حول . زنيمبايد ھمه اين اشکال مبارزه را به ھم پيوند . از کار بيندازيم
راه خروج از اين وضعيت بس . منشور مطالبات پايه ای طبقه خود متحد شويم

بدون انجام اين کارھا جز . ذلت بار و خفت آور از مسير اين کارھا می گذرد
خفت و ذلت و خواری و گرسنگی و بی خانمانی و مرگ ناشی از گرسنگی و 

ما شب . صيب ما نمی شودبی بھداشتی و بی آموزشی و محروميت ھيچ چيز ن
و روز درد می کشيم، ناله می کنيم، فرياد سر می دھيم، اعتراض می کنيم، 
راه پيمايی ترتيب می دھيم، دست به تحصن می زنيم، اما به کارھای اصلی و 

ما در . اساسی جنبش ما در ھمين جاست نقطه ضعف. اساسی نمی پردازيم
زيرا به صورت شورايی و سراسری  مقابل سرمايه خوار و ذليل و ناتوانيم،

عليه سرمايه متشکل و متحد نشده ايم، زيرا ظرف اعمال قدرت مؤثر و تعيين 
کننده عليه سرمايه را پديد نياورده ايم، زيرا راھکار درست اعمال قدرت عليه 

بايد اين اشکاالت اساسی  .سرمايه را دستور کار مبارزه خود نساخته ايم
و بيگانه شده خود را  بايد قدرت ربوده شده. ازيمجنبش خود را برطرف س

  . بازيابيم و آن را عليه سرمايه به کاربريم

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨فروردين  ٢۶

  

 در قزوين» تولی پرس«و » تاژ«کارگر  ۵٠٠اخراج 
» اصالح الگوی مصرف« را سال  ١٣٨٨دولت سرمايه داری ايران سال 

رده است و کليه شواھد موجود فرياد می زند که ھدف واقعی از اين اعالم ک
شعار فقط تشديد استثمار ھرچه بيشتر نيروی کار کارگران ازجمله کاھش بی 

کارگران شاغل و جايگزينی آنان با کارگران ھرچه بی حقوق  ھيچ حد و مرز
ل جديد ھفته از شروع سا ٣ھنوز . تر و ارزان تر در مراکز کار و توليد است

نگذشته است که طوفان بيکارسازی طومار اشتغال ھزاران برده مزدی را در 
اخراج کارگران از شمال تا جنوب و از . نقطه نقطه کشور درنورديده است

شرق تا غرب موج وار به پيش می تازد و ھيچ روزی نيست که صدھا کارگر 
تولی «  فقط دو واحد صنعتی موسوم به. طعمه توفان بيکارسازی نشوند

سرمايه . اند کارگر را اخراج کرده ۵٠٠در قزوين يکجا » تاژ«و » پرس
کارگر را صادر و بدون  ٢۵٠داران ھر کدام از اين دو واحد حکم اخراج 

پيش از اين اخبار متعدد و مکرری . ھيچ فوت وقت به معرض اجرا نھاده اند
و اردبيل و از بيکارسازی ھا در استان ھای تھران و بوشھر و کردستان 

اصفھان و جاھای ديگر 
صفحات روزنامه ھا را 
پر ساخته بود و اينک 
شاھد موج اخراج ھا در 

آخرين . قزوين ھستيم
گزارشات حاکی است 
که جز اين دو واحد 

 ۴٠صنعتی حدود 
کارخانه ديگر نيز در 

اين که دايره بيکارسازی ھا تا کجا پيش . تدارک اخراج وسيع کارگران ھستند
فت و شمار کارگران اخراجی به چند صد ھزار و بعدھا چند ميليون خواھد ر

اما تا ھمين جا مثل روز روشن است که . بالغ خواھد شد ھنوز معلوم نيست
بخش عظيم ديگری از طبقه کارگر ايران بسيار زود به جمعيت غول آسای 
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يک نکته بسيار مھم در روند اخراج ھا اين . بيکاران قبلی ملحق خواھد شد
کارگران اخراجی را افراد دارای سابقه طوالنی % ٩٠ست که بيش از ا

به بيان واضح تر، اين بار ديگر . اشتغال و تجربه و مھارت تشکيل می دھند
. بحث فقط بر سر کارگران قراردادی و عدم تمديد قراردادھای موقت نيست
يين سخن از وسيع ترين برنامه ريزی ھا برای اخراج کارگران با سابقه، تع

تکليف نھايی با ھر نوع اشتغال رسمی، تبديل کل نيروی کار مزدی به 
کارگران قراردادی، سخن از يک تھاجم بسيار ھولناک ديگر از سوی سرمايه 

اين که آيا باز ھم بخش ھايی از ھم طبقه ای ھای . عليه کل طبقه کارگر است

ی اشتغال کبک وار سر به زير برف خواھند برد و به اميد چند صباح ما
اين  خواھند گرفت يا ميليونی ھمزنجيرانشان را ناديده محتمل خود بيکارسازی

بار به پا خواھند خاست و ھمراه ھمه توده ھای کارگر به پيکار سازمانيافته 
چشم اميد ھمه . عليه سرمايه داری خواھند پرداخت، ھنوز معلوم نيست

   .دوخته شده است کارگران به حالت دوم

  ايلنا :منبع

   ٨٨فروردين  ٢۵

 

 تحصن و اعتراض پيوسته کارگران لوله سازی اهواز
می کارگران لوله سازی اھواز ھر روز در مقابل ساختمان کارخانه اجتماع 

کارگر در خطر محتوم بيکارسازی  ١۵٠٠. کنند و دست به اعتراض می زنند
نفر از اين کارگران ساليان متوالی در اين شرکت  ١٠٠٠بيش از . قرار دارند

 ٩آنان نه فقط محکوم به اخراج شده اند بلکه . کار کرده اند و استثمار شده اند
کارگر  ٢٠٠وضع . اند ماه تمام است ھيچ ريالی دستمزد نيز دريافت نکرده

ماه است که حقوق نگرفته اند و  ١٣آنان . قراردادی بسيار ھولناک تر است
 ۶۵٠ھر روز بيش از . اينک با کابوس وحشت بيکاری نيز رو به رو ھستند

تا لحظه . کارگر در اجتماعات اعتراضی جلو کارخانه شرکت می جويند
ان از ھيچ کجا به چشم حاضر ھيچ بارقه اميدی برای ادامه اشتغال کارگر

ما بارھا تأکيد کرده ايم که تدارک الزم برای تصرف کارخانه، . نخورده است
اخراج سرمايه داران، تشکيل شورا و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و 
توليد، جلب حمايت ھمه کارگران از مبارزات خود و اعمال قدرت عليه دولت 

سرمايه داری برای 
 تأمين مواد اوليه و
مصالح مورد نياز ادامه 
توليد تنھا راه برون 
رفت از وضعيت کنونی 

  . است

  ايلنا :منبع

   ٨٨فروردين  ٢۵

  

 جديدهای کارگران ايران خودرو از مديريت  خواست
   !و ھمكاران گرامی دوستان

مدير عامل قديم منطقی  .جديد را با تغيير و تحول جديد آغاز می كنيم سال
 .به جای او شروع به کار کرده استمدير عامل جديد نجم الدين  رفته است و

ه برای ما مھم بر آورد .ما مھم نيست چه كسی مدير عامل می شود برای
منطقی با بی توجھی به  .مان كنونی استھای اصلی ما در ز ساختن خواست

ھای ما و در راستای خوش خدمتی به سرمايه داران  خيلی از خواست
امروز در راس  ولی .دسرانجام ھمچون غروی به راھی رفت كه آمده بو

خودرو  ھا در ايران خودرو كسی قرار گرفته است كه خود سال امور ايران
ی خواھد يھی كند به جاجای ما بی توھ بوده و بھتر می داند اگر به خواست

آقای نجم الدين حتما می داند ما چه  .تر از او رفتندت رفت كه مديران پرقدر
 تير برای چه در ايران ١٠ی داريم و ايشان می داند كه اعتصاب يھا خواست

مديريت جديد اعالم می كنيم كه ما  بهما  .خودرو ديزل به وقوع پيوسته است
ھای خود ھرگز نه  ساختن خواست هدرو برای برآوردخو كارگران ايران
  .و نه عقب خواھيم نشست کرد سازش خواھيم

خودرو در شرايط كنونی بدين شرح  ھای كارگران ايران خواست ترين مھم
  :است

   ھای پيمانكاری بازگشت به كار تمام كارگران اخراج شده شركت - ١
   ه آنانبازگشت به كار كاركنان نشريه كارآمد و تبرئ - ٢
   کارگران یموقت و استخدام رسم یلغو قراردادھا - ٣
و انتقال کارگران آن به خود  یمانکاريپ یھا از گسترش شرکت یريجلوگ - ٤

   شرکت
ھا در امور شخصی  ھای توليدی وعدم دخالت آن اخراج حراست از سالن - ٥

   كارگران
   كارگری تر انتخابات برگزاری ھرچه سريع ھای كارگری و آزادی تشكل - ٦
   یعاد یو برداشتن سقف اضافه کار یاجبار یلغو اضافه کار - ٧
   )یحق بھره ور(حق آکورد  شيافزا - ٨
   در کشور ھا متيق شيھا متناسب با افزا حقوق شيافزا - ٩
   اجرای طرح طبقه بندی مشاغل -١٠
   بازنشسته كردن كارگران و لغو سقف پرداخت حق سنوات طرح اجرای -١١
   ديجد یروھايبا استخدام ن کارگران فشار کار کاھش -١٢

   خودرو از كارگران ايران جمعی

   ١٣٨٨و چھارم فروردين  بيست

 خودروکار :منبع

  

 کارگران بخش نفت در يمن اعتصاب می کنند
کارگران نفت در کشور يمن مدت ھا است که 
برای افزايش دستمزدھای خويش در حال 

اين . مبارزه و اعتراض به سر می برند

مبارزات تا کنون توسط اتحاديه کارگری موجود 
اتحاديه کوشيده . در يمن به تعويق افتاده است

است تا از طريق جلب موافقت دولت به حداقلی 

از افزايش مزدھا خطر وقوع اعتصاب را از 
کارگران ھمچنان بر . سر سرمايه رفع کند

مطالبات خود پای می فشارند و خواستار 



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

 
٥ 

  ١٣٨٨فروردين   ٢٨ جمعه    ٥٠شمارٔه مسلسل   ـ ٣  ـ شمارهٔ  دومسال 

آنان اعالم . زدھای خويش ھستندافزايش فوری م
کرده اند که در صورت عدم دريافت پاسخ 
مساعد و مطلوب از سوی شرکت نفت صبح 

روز يکشنبه آينده اعتصاب را در ھمه بخش ھا 
  .آغاز خواھند کرد

  ايلنا به نقل از خبرگزاری الجزيره  :منبع
 ٢٠٠٩آوريل 

 

 ستدادگاه سرمايه و يک سال حبس برای فعاالن سنديکالي
پنج تن از فعاالن سنديکاليست نيشکر ھفت تپه به نام ھای جليل احمدی، 
فريدون نيکوفر، علی نجاتی، قربان علی پور و محمد حيدری در کارخانه 

دادگاه سرمايه . نيشکر ھفت تپه ھر کدام به يک سال زندان محکوم شده اند
نفر ماه از مدت زندان چھار  ۶ضمن صدور حکم محکوميت اين کارگران 

. سال تعليق کرده است ۵ماه از مدت حبس نفر پنجم را برای  ٨نخست و 
قاضيان نظام سرمايه داری ھمچنين عده ای از اين کارگران را برای سال ھا 

جرم اين . از حق اشتغال و فروش نيروی کار خود محروم کرده اند
خت سنديکاليست ھا فقط آن است که خواستار تضمين اشتغال کارگران و پردا

سنديکاليست ھا بارھا و در ھمه جا اعالم کرده اند . حقوق معوقه آنان ھستند
که فقط درچھارچوب قوانين نظام سرمايه داری و مطابق قانون اساسی 
. جمھوری اسالمی برای تحقق مطالبات خود و ساير کارگران تالش می کنند

شکنجه و  دولت سرمايه داری ايران از ھمه راه ھا و از جمله با زندان و
ديگر سرکوب به  اخراج و محروم ساختن از اشتغال و ھمه اشکال

سنديکاليست ھا ثابت کرده است که حتی حاضر به پذيرش تظلم خواھی 

باھمه اين ھا، سنديکاليست ھا اصرار دارند که می . سنديکاليستی ھم نيست
م توانند روزی روزگاری از طريق توسل به قانون سرمايه راھی برای اعال

ما ھمواره و ھمه جا . موجوديت قانونی سنديکای خويش دست و پا کنند
سنديکاليسم را به عنوان باتالق سازش با نظام سرمايه داری و ظرفی برای 
. گور و گم کردن جنبش ضد کارمزدی طبقه کارگر مورد انتقاد قرار داده ايم

يکاليست ھا اما درعين حال در ھمه جا با قاطعيت ھر گونه سلب حقوق از سند
و ھر نوع دستگيری و زندان يا ھر شکل محدودسازی تالش ھر سنديکاليستی 

 ۵در ھمين راستا، صدور رأی دادگاه سرمايه عليه . را محکوم کرده ايم
سنديکاليست ھفت تپه را محکوم می کنيم و خواستار الغای بی قيد و شرط 

  . احکام زندان و محروميت آنان از فعاليت کارگری ھستيم

  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران: منبع

  ٨٨فروردين  ٢٥

  

  

 راه پيمايی اعتراضی کارگران لوله سازی اهواز
ه صدور حکم اخراج خويش يک  راض ب کارگران لوله سازی اھواز در اعت

د ايی زدن ه راه پيم ارگر در  ٣٠٠. بار ديگر در خيابان ھای اين شھر دست ب ک
روردي ٢۴روز دوشنبه  ايی طوالنی تصميم صاحبان سرمايه و ف ا راه پيم ن ب

نفری خود و ھمزنجيرانشان  ٢٠٠٠دولت سرمايه داری در مورد بيکارسازی 

 "مسلم ماست معيشت و زندگی حق"آنان با سر دادن شعار . را محکوم کردند
   . خواستار بازگشت به کار و تضمين اشتغال خود شدند

   رانيمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا: منبع

  ٨٨فروردين  ٢۵

 

 است خراج درگرو تصرف قدرتمند کارخانهجلوگيری از ا
» شير پاک« شعبه ای از شرکت بزرگ لبنيات سازی » شيرآرا« کارخانه 

. کارگر را استثمار می کند ١٣٠اين کارخانه در سنندج قراردارد و . است
اين . کارگر را اخراج کردند ٧زھای آخر اسفند سرمايه داران شرکت در رو

سال در اين شرکت کار کرده و استثمار شده  ١۴تا  ٢کارگران ھر کدام از 
کارگران اخراجی به جنايت کارفرما اعتراض نمودند و شکايت نامه ای . اند

يا به بيان دقيق » ھيأت تشخيص« . تسليم اداره کار دولت سرمايه داری کردند
در » ھيأت تشخيص مصالح سرمايه داران و سود سرمايه« تر تر و واقعی

اداره کار، شکايت کارگران را به سوژه ای برای پر کردن اوقات اشتغال خود 
اعضای اين ھيات در نشست خويش . و اجرای اوامر مطاع سرمايه تبديل کرد

کشف کردند که حق با سرمايه داران است و اخراج کارگران طبق نص 
سرمايه دار کارخانه که از ھيأت . کار انجام گرفته است صريح قانون

تشخيص و تمامی نھادھای دولتی بسيار بيشتر به قوانين سرمايه آشنايی دارد 
کارگر ديگر را نيز اخراج خواھد  ۵٠اعالم کرده است که در روزھای آينده 

ھيأت « کارگران اخراجی قصد دارند اين بار به جای ھيأت تشخيص به . کرد
اين که چرا کارگران چنين می کنند بسيار روشن . شکايت کنند» اختالف حل

ما بارھا توضيح داده و تشريح کرده ايم که کارگران مادام که . و مفھوم است
فاقد قدرت و شرايط الزم برای اعمال قدرت مؤثر عليه سرمايه ھستند به ھر 

ع به ھيأت حل اما آنان بايد بدانند که رجو. خس وخاشاکی چنگ می اندازند

اختالف و تشخيص و مانند اين ھا و به طورکلی نوشتن عريضه به نھادھای 
ً وقت ھدر دادن، امکانات مبارزه را ضايع کردن،  دولتی سرمايه صرفا
فرصت دادن به سرمايه داران، خود را فرسودن و باالخره پيمودن گام به گام 

ممکن است بکند  حداکثر کاری که اين ھيات حل اختالف. راه شکست است
صدور رای بازگشت کارگران به کار است که در اين صورت کارفرما می 

اين بازی در . شکايت کند» ديوان عدالت اداری«تواند آن را قبول نکند و به 
اين ديوان نيز تکرار می شود و براساس تجربه بسياری از کارگران اخراجی 

ای کارگران به دست آيد اين حداکثر نتيجه ای که در اين ديوان ممکن است بر
است که به کارفرما گفته می شود که رضايت کارگران اخراجی را جلب کند 

به ندرت پيش آمده که اين ديوان کارفرما . و حق سنوات بيشتری به آنان بدھد
در اين حاالت نادر نيز . را ملزم به بازگرداندن کارگران به سر کار کند

بنابراين . وان نرفته و اعالم ناتوانی کرده استکارفرما زير بار اجرای رای دي
حداکثر نتيجه ای که کارگر اخراجی ممکن است از اين شکايت بازی ھا به 

که در شرايط تورم سرسام ( دست آورد گرفتن پول بيشتری از کارفرما است 
و به ھرحال ) آور کنونی به سرعت دود ھوا می شود و ازدست می رود

به عبارت ديگر، . دست دادن کار خويش را بپذيرد مجبور است اخراج و از
کارگر اخراجی در ازای اين پول بيشتر که تازه بعد از سال ھا دوندگی و 
رفت و آمد در راھروھای ديوان ساالری سرمايه و آن ھم فقط برای معدودی 
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از کارگران اخراجی ممکن است حاصل شود به ھر حال کار خود را از دست 
ھر کارگری چشمش را باز . ی نيست که ما از خود بسازيماين چيز. می دھد

در . کند و به اطراف خود نظر اندازد می تواند صحت اين گفته ما را ببيند
طول ھمين چند سال ھزاران نفر از ھمزنجيران ما درگير ھمين بازی شکايت 

اخبار اين شکايت نويسی ھا ھم مرتب در برخی جرايد و . نويسی بوده اند
اما به ندرت کسی در روزنامه ای يا . ی اينترنتی انتشار يافته استسايت ھا

سايتی خوانده است که از اين ھزاران کارگر حتی چند نفر به سرکار بازگشته 
باشند به طوری که امنيت شغلی شان واقعا تضمين شده و کارفرما شمشير 

  . اخراج را از روی سر آنان برداشته باشد

واره خواھيم گفت که برای جلوگيری از اخراج بايد ما بارھا گفته ايم و ھم
بايد کارخانه را به تصرف درآورد و کارفرما را از . اعمال قدرت کرد

قدرت سرمايه برای اخراج کارگران را فقط با قدرت . کارخانه اخراج کرد
متحد و متشکل و شورايی و ضدسرمايه داری می توان پاسخ داد و خنثی 

ما به ھمزنجيران خويش در شرکت شيرآرا اين است  اکنون نيز پيام. ساخت
نفر ديگر از آنان را اخراج کند و به سرنوشت  ۵٠که پيش از آن که کارفرما 

کارگر اخراجی دچار سازد کارخانه را تصرف کنند، شورای خود را  ٧اين 
تشکيل دھند، به سوی ھمسرنوشتان خود در پرريس، نساجی سنندج، شاھو، 

ران ھمه کارخانه ھای کردستان و سپس سراسر ايران غرب بافت و کارگ

دست کمک دراز کنند، وسوسه راه حل ھای بی ثمر و فرساينده ديگر را از 
سر خود خارج سازند، در وسيع ترين سطح ممکن خود را به صورت 
سراسری و شورايی و ضدسرمايه داری سازمان دھند و برای جلوگيری از 

خانه ھای درمعرض تعطيل را در سراسر اخراج کارگران جنبش تصرف کار
شکايت به ھيأت ھای تشخيص و حل اختالف و ديوان . ايران برپا دارند

عدالت اداری را ھم برای سنديکاليست ھا و ھمه رفرميست ھای چپ و راست 
يک بار ديگر تأکيد می کنيم که قدرت سرمايه را فقط با قدرت . بگذارند

کارگری نيز فقط و فقط در سازمانيابی  کارگری می توان پاسخ داد و قدرت
  .شورايی و سراسری و ضدسرمايه داری آحاد کارگران متجلی می شود

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

برای جلوگيری از اخراج، کارخانه ھای درمعرض 
  !تعطيل را به تصرف خود درآوريم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨فروردين  ٢۵

 

 ضرب و شتم کارگران پرريس توسط نيروی سرکوب
سرمايه داران صاحب کارخانه پرريس سنندج 

فروردين از ورود  ٢٣در روز يکشنبه 
کارگران به سالن ھای کار کارخانه ممانعت 

آنان ھمچنان حرف چند ساله خود را . کردند
اسير مشکالت مالی « تکرار می کنند که گويا 

د کارخانه را تعطيل و اين که می خواھن» ھستند
کنند و کارگران نيز بايد به بيکار شدن و اخراج 

اقدام جنايت آميز سرمايه . از کارخانه تن دھند
داران با اعتراض و مقاومت توده ھای کارگر 

کارگران خواستار ورود به سالن ھا، . مواجه شد
کشمکش . شروع کار و حفظ اشتغال خود شدند
سرمايه به  بين طرفين تشديد شد و صاحبان

روال معمول از نيروی سرکوب دولت سرمايه 
. داری برای حضور در کارخانه دعوت کردند

چند دقيقه ای طول نکشيد که پليس و 
. ديگرنيروھای سرکوبگر در محل حاضر شدند

آنان به محض رسيدن شروع به ضرب و شتم 
زد و خورد ميان کارگران در . کارگران کردند

و نيروی انتظامی  يک سو و صاحبان سرمايه
در سوی ديگر مدتی طول کشيد و سرانجام 
کارگران قادر به رفتن درون کارخانه و شروع 

  . کار نشدند

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨فروردين  ٢۴

  

  

  

 اجتماع اعتراضی کارگران کارخانه پاکريس
کارگران پاکريس در سمنان ھمچون بخش کثيری از کارگران سراسر ايران 

وضعيت معاش . ه دستمزدھای خويش را دريافت نکرده اندماه ھا است ک
. آنان درميان موج بدھکاری ھا غوطه می خورند. کارگران بسيار وخيم است

صاحبان مغازه ھا به خاطر حجم سنگين بدھکاری ھای اين کارگران حاضر 
خانواده ھای کارگران برای تأمين غذای روزانه . به دادن نسيه به آنان نيستند

آنان قادر به پرداخت اجاره . کوه مشکالت دست و پنجه نرم می کنند خود با
اين وضع ماه ھا است که ادامه دارد و اينک جان . بھای آلونک خود نيستند

فروردين در مقابل  ٢٣کارگران در روز . کارگران به لب رسيده است

استانداری سمنان اجتماع 
آنان به جنايات کارفرما . کردند

خواستار  اعتراض کردند و
پرداخت فوری مطالبات خود 

 . شدند

  آژآنس ايران خبر: منبع

 ٨٨فروردين  ٢۴
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 »شوگا«برمالشدن دروغ سرمايه داران صاحب 
سرمايه داران شرکت شوگا مثل ھمه عناصر 
ديگر طبقه خود دستمزدھای کارگران را 

آنان مدت ھا است به اين . پرداخت نمی کنند
ت ادامه می دھند و توده ھای کارگر پيوسته جناي

به اين وضع اعتراض کرده و خواستار گرفتن 
چندی پيش کارفرمايان زير . حقوق خود شده اند

فشار اعتراضات کارگران شروع به دسيسه 
آنان اظھارکردند . چينی و دروغ پردازی کردند

که دستمزدھا را در اختيار پيمانکاران قرار داده 
. ه زودتر به کارگران پرداخت شوداند تا ھر چ

چند روزی گذشت و مطابق معمول از حقوق 
کارگران دوباره اعتراض . ھيچ خبری نشد

کردند، اما در جريان کشمکش ھا معلوم شد که 
سرمايه داران ھيچ ريالی از دستمزدھا را به 

برمالشدن اين . ھيچ کس پرداخت نکرده اند
ار و دروغ آتش خشم کارگران گرسنه و بدھک

آنان . سرگردان را بيش از پيش شعله ور ساخت
اخطار کردند که سرمايه داران بايد ھر چه 

  . زودتر ھمه دستمزدھا را بپردازند

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨فروردين  ٢۴

  

سير فرسايشی مبارزه کارگران لوله سازی اهواز وراه برون 
 رفت از آن

چ و خمی فرسايشی به مبارزه خود کارگران لوله سازی اھوازھمچنان با پي 
 ١۵٠٠اينک ديگر ھمه شواھد بانگ می زند که دست کم . ادامه می دھند

در مبارزه طبقاتی ازجمله مبارزه برای جلوگيری . کارگر اخراج خواھند شد
اگر : از اخراج يک اصل بی چون و چرا و تخطی ناپذير وجود دارد 

مبارزه نکنند، اگر به مقاومت ھای کارگران اعمال قدرت نکنند، اگر با قدرت 
نيرومند دست نزنند، اگر حتی در مذاکرات کفه توازن قوا را به نفع خود 

سرمايه داران و دولت آنان برای . سنگين نکنند شکست آنان حتمی است
افزايش سود و بدين سان کاھش دستمزد کارگران، برای اخراج شمار بيشتری 

شار کار بر ھمزنجيران باقی مانده آن ھا، کارگران و بدين سان تشديد ف از
برای افزايش ساعات کار روزانه و باالبردن نرخ ارزش اضافی و در يک 
کالم برای فرسودن و تضعيف و سقوط و نابودی ھستی کارگران به نفع فربه 
ساختن و قدرت و عظمت بيشتر سرمايه از اتخاذ ھيچ تدبير و تدارک قوا و 

سال  ٢کارگران لوله سازی اھواز در طول . ی مانندتوطئه و ترفندی غافل نم
اخير مانند کارگران ديگر کارخانه ھای درمعرض تعطيل فرصت ھای تعيين 

سال مبارزه کردند، اما مبارزه  ٢آنان در اين . کننده زيادی را از دست دادند
اعمال قدرت موثری ھمراه نبود و حلقه اساسی ضعف و مايه اصلی  آنان با

ً در ھمين جا قرار داشتشکست آنا مبارزه طبقاتی ھمان گونه که . ن نيز دقيقا
. از اسمش پيدا است تقابل قوا و قدرت دو طبقه اجتماعی متخاصم است

پيروزی يا شکست اشکال مختلف اين مبارزه با اين معيار است که محک می 
و راه پيمايی در شرايطی می تواند نمايش قدرت باشد و سرمايه داران . خورد

در . اما ھميشه اين طور نيست. دولت آن ھا را مجبور به عقب نشينی کند
بسياری مواقع نه فقط نمايش و اعمال قدرت عليه صاحبان سرمايه نيست که، 
برعکس، فرصت دادن به آنان، دفع الوقت به نفع آنان و فرسودن توان پيکار 

. می کنداين حکم در مورد ساير شکل ھای مبارزه نيز صدق . خويش است
کارگران کارخانه درحال تعطيل می توانند تمام سال را برای خود اعتصاب 
کنند و سرمايه داران و دولت آن ھا نيز نه فقط ھيچ زيانی از اين اعتصاب 
نبينند که از سرگرم شدن کارگران به يک اقدام بی زيان بسيار ھم خشنود 

يم بحث فقط بر سر درھرحال، وقتی از مبارزه طبقاتی سخن می گوي. باشند
ھمه گفتگوھا بر سر . صرف ابراز نارضايی به ھر سياق و ھر شکل نيست

اين جا ميدان جنگ است، جنگی که طبقه سرمايه دار و . اعمال قدرت است
بايد . دولت او بر طبقه کارگر تحميل کرده است، و جنگيدن به سالح نيازدارد

تخاصم يعنی طبقه سرمايه به سالح قدرت مجھز و مسلح بود و گر نه طبقه م
دار با کارسازترين سالح ھا جنگ را به نفع خويش جلو می برد و بدترين 

کارگران لوله سازی اھواز بايد . شکست ھا را بر ما کارگران تحميل می کند
از آغاز برای حل اين معضل، برای يافتن قدرت مؤثر طبقاتی و اعمال اين 

رست ھمان گونه که کارگران الستيک د. قدرت عليه سرمايه تدارک می ديدند
البرز بايد اين کار را می کردند، ھمان گونه که کارگران نيشکرھفت تپه، 
صدرای بوشھر، ايران برک رشت، المپ پارس، نساجی کردستان، ايران 

 ۵٠٠الکتريک رشت، پرريس سنندج ، کاغذسازی کارون و کل کارگران 
. يز بايد ھمين راه را می رفتندکارخانه تعطيل شده و درحال تعطيل ديگر ن

اعمال قدرت . اعمال قدرت يک شعار توخالی و جمله بافی و حرافی نيست
يعنی اين که قبل از ھر چيز بايد قدرت را پيداکنی تا بتوانی آن را به کار 
گيری و در کارزار اعمال کنی، تا بتوانی به ضرب آن سرمايه داران و 

پيداست که . و قبول خواسته ھای خود کنیدولتشان را مجبور به عقب نشينی 
در اين جا فکر الزم است، به نقشه احتياج است، راه . اين کاری است کارستان

برنامه ريزی برای به . حل برای عملی کردن فکر و نقشه مورد نياز است
تازه تا اينجا ھنوز . عمل در آوردن اين نقشه ھا و فکرھا ضروری است

است، در ھمان حال که بدون اين ھا نمی توان قدرت قدرتی وارد ميدان نشده 
ً به . را به ميدان کشيد ما داريم از کارخانه ھای درمعرض تعطيل و عجالتا

طور مشخص از کارخانه لوله سازی اھواز و مبارزات کارگران اين شرکت 
در اينجا به دنبال فکر و نقشه و برنامه . عليه بيکارسازی صحبت می کنيم

ل يابی بايد متحد می شديم، بايد شورا تشکيل می داديم، بايد به ريزی و راه ح
يک قدرت شورايی ضد سرمايه داری تبديل می شديم، بايد اين قدرت را رشد 

بايد با داشتن اين قدرت، . و پرورش می داديم و بزرگ و بزرگ تر می کرديم
می بسيار مصمم و استوار و آگاه و حسابشده و سنجيده کارخانه را تصرف 

بايد سرمايه دار و سرمايه داران و تمامی عوامل دولت سرمايه داری . کرديم
بايد با قدرت به آن ھا می گفتيم که شما حق . را از کارخانه بيرون می انداختيم

کارخانه مال کل جامعه و حاصل کار و استثمار . بيرون کردن ما را نداريد
ستند که حق دارند شما را اين صاحبان واقعی کارخانه ھ. ھمه کارگران است

تا . اخراج کنند و ما به مثابه بخشی از اين طبقه اجتماعی اين کار را می کنيم
اين جا و به شرطی که اين کارھا را انجام می داديم نشانه ھای قدرت ما کم کم 

درست به اين نقطه که می . اما ھمه اين ھا تازه شروع کار بود. ظاھر می شد
کله حراست و اطالعات و پليس و بسيج و سپاه و ارتش و رسيديم حتماً سر و 

 در ھمين جا سرمايه داران و دولتشان ما را. کل نيروی سرکوب پيدا می شد
سر می » وامالکيت خصوصی« ، »واقانونا« قانون باران می کردند، فرياد 

ه دادند و برای دفاع از حريم اين مالکيت ظالمانه و جابرانه و جنايتکارانه گلول
ما بايد توان مقاومت درمقابل اين . پشت سر گلوله به سوی ما شليک می شد

بايد می توانستيم . گلوله باران ھا و اين نيروی سرکوب را ھم پيدا می کرديم
برای اين کار احساس احتياج به نيرويی . اين نيروھای مھاجم را عقب برانيم

ويی که واقعاً ما داريم و بسيار عظيم تر ھمه وجود ما را در بر می گرفت، نير
بسيار ھم داريم اما پراکنده، گسيخته، بی ارتباط با ھم و نآآگاه به ضرورت 

پس مجبور می شديم در شھرھا و خيابان ھا و . ارتباط و اعمال قدرت است
کوچه پس کوچه ھای ميدانی که اين نيرو در آن پراکنده و مثل جگر زليخا آش 

به فکر می افتاديم و مجبور . است به راه افتيمو الش و فرسوده و پخش و پال 
تالش کنيم تا . می شديم که سراغ چند ميليون کارگر ھمزنجير خويش برويم

ھمه کارگران اخراج شده و در معرض اخراج و بيکار را به ھم پيوند زنيم و 
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اگر اين راه را می رفتيم و اين . در درون سازمانيابی شورايی با ھم متحد کنيم
ھا  را يکی پس از ديگری انجام می داديم جنبش عظيم تصرف کارخانه کارھا

به طور قطع نيرومند و نيرومندتر  اگر چنين می کرديم. را به راه می انداختيم
می شديم و با اين نيروی تازه نفس نقشه دار و اھل فکر و تدبير و مصمم می 

می توانستيم به ھمه کارخانه ھا در ھمه . توانستيم بسيار وسيع تر به راه افتيم
مسرنوشتان شاغل خود بخواھيم که شھرھا سر زنيم و با درايت و قدرت از ھ

به آنان می گفتيم که چه نشسته ايد؟ ما داريم می جنگيم . به مبارزه ما بپيوندند
و اين جنگ تحميل شده بر ما جنگ ھمه طبقه ما در ايران و جنگ طبقه بين 

شما بايد کار و توليد را متوقف کنيد و قدرت خود را به قدرت . المللی ما است
به آن ھا می گفتيم که ما ھيچ قدرتی نداشتيم اما اکنون با تصرف . ما پيوند زنيد

داريم ھمه کارخانه . کارخانه سنگری برای اعمال قدرت به دست آورده ايم
ھای درمعرض تعطيل را سنگر می کنيم و کار در اين کارخانه ھا را سالح 

بيش  شما که بسيار. مقاومت درمقابل سرمايه داران و دولت آن ھا می سازيم
از ما قدرت داريد، شما که بخش نيرومندتر و اثرگذارتر طبقه ما ھستيد چرا 
نشسته ايد و به ياری ما نمی شتابيد؟ به آن ھا اعتراض می کرديم که بايد به 
محض شنيدن صدای اعتراض و پيکار ما ھمه مراکز کار و توليد را قفل می 

به آن ھا می گفتيم که . ختيدکرديد و چرخ توليد سود را ھمه جا از کار می اندا
ما ھمگی از شاغل و بيکار و در حال اخراج و زن و مرد و ايرانی و افغان تا 
. صنعتی و کشاورزی و خدماتی و يدی و فکری ھمه آحاد طبقه واحدی ھستيم
  . قدرت ما در اتحاد سازمان يافته شورايی و ضد سرمايه داری ھمه ما است

کنيم ھمه اين کارھا، فکر کردن ھا، نقشه وقتی از اعمال قدرت صحبت می 
ريختن ھا، دويدن ھا، مقاومت کردن ھا، گفتگو نمودن ھا، آگاھی يافتن ھا، 
متحد شدن ھا، متشکل گرديدن ھا، کارخانه تصرف کردن ھا، مجبور ساختن 

دولت به تأمين مواد اوليه و مصالح مورد نياز کارخانه، اخراج کارفرمايان، 
يروی سرکوب، ھمه و ھمه در درون آن به ھم پيوند می مقاومت درمقابل ن

يک روند آميخته از ھمه مصالح و . اعمال قدرت شعاربافی نيست. خورند
مبارزه طبقاتی کارگران تنھا با احراز . مالط و ملزومات جنگ طبقاتی است

چنين مشخصاتی است که به يک مبارزه طبقاتی متحد و متشکل و سراسری 
ارگران لوله سازی اھواز نيز بايد اين راه را می رفتند و اين ک .تبديل می شود

از " کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری"ھمان چيزی است که ما در 
سايت و . ھمان آغاز گفتيم و اين گفتن را ھر چند مدت يک بار تکرار کرديم 

ی خبرنامه ما گواه اصرار مکرر و مستمر ما بر ضرورت انجام چنين کارھاي
برنامه راه . اکنون نيز ھمچنان بر اين باوريم که راه ديگری وجود ندارد. است

« فروردين اعالم کرده ايد خوب است، اما  ٢۴پيمايی که برای صبح دوشنبه 
و ما در تمامی نوشته ھا و از جمله ھمين نوشته » به شرط ھا و شروط ھا

ر تدارک الزم برای بياييد دست به کا. کوتاه اين شروط را توضيح داده ايم
بياييد راه سازمانيابی شورايی ضد سرمايه داری و . تصرف کارخانه شويم

بياييد در راھی گام برداريم . سراسری کردن اين سازمانيابی را در پيش گيريم
که راه مبارزه طبقاتی متحد و متشکل و نقشه مند و اعمال قدرت تعيين کننده 

 . و سرنوشت ساز عليه سرمايه است

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨فروردين  ٢۴

  

 اجتماع کارگران صدرای بوشهر در مقابل مجلس 
 ۶کارگر کشتی سازی صدرا در بوشھر  ٢٠۵

سرمايه . ماه است که از کارخانه اخراج شده اند
داران دولتی مالک شرکت دليل اين اخراج ھا 

اعالم کرده ! »اصالح ساختار اقتصادی« را 
آنچه به طور واقعی رخ  در پس اين عبارت. ندا

کارگر قديمی  ٢٠۵داده است اين است که اين 
سال به باال و رسمی اخراج  ١۵با سوابق کاری 

شده اند و به جای آن ھا از نيروی کار شبه 
رايگان تر قرادادی مورد استثمار سفاکانه 

شرکت ھای مقاطعه کاری کارگرخوار استفاده 
ماه به  ۶ارگر اخراجی در اين ک ٢٠۵. شده است

و فشار  شکل ھای مختلف دست به اعتراض زده
اعتراضات خود را به جايی رسانده اند که حتی 
احمدی نژاد ھم گفته است که ھمه آن ھا بايد به 

با ھمه اين ھا کل اين ! سر کار باز گردند
کارگران ھمچنان بيکارند و ھمچنان برای 

آخرين اقدام . ندبازگشت به کار مبارزه می کن
کارگر صدرا اين است که از ميان خود  ٢٠۵

نفر را برای پيگيری و حل مشکل خود  ٢٨
نفر اکنون با تحمل  ٢٨اين . انتخاب کرده اند

ھمه ھزينه ھا به تھران آمده اند تا باز ھم در 
مقابل نھادھای دولتی سرمايه و مخصوصاً 

  .مجلس فرياد اعتراض سر دھند

  ايلنا :منبع

  ٨٨فروردين  ٢٣

  

 اعتصاب کارگران کارخانه الستيک البرز
) کيان تاير(کارگران کارخانه الستيک البرز 

مطابق معمول مدت ھا است که دستمزد خويش 
آن ھا ھيچ ريالی بابت . را دريافت نکرده اند

کارگران در . عيدی و پاداش ھم نگرفته اند
اعتراض به اين ظلم و ستم دست به اعتصاب 

شروع اعتصاب بخش انبار به طور  با. زده اند

خروج الستيک از . کامل تعطيل شده است
ً متوقف شده، مشتريان شرکت  کارخانه تقريبا
موفق به دريافت الستيک نمی شوند و فروش 

کارگران اعالم . کارخانه به صفر نيل کرده است
کرده اند که شرط پايان اعتصاب پرداخت 

ير دستمزدھای معوقه، عيدی و پاداش و سا
  . مطالبات آنان است

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨فروردين  ٢٣

  

تصرف کارخانه و تالش اتحاديه کارگری برای شکست مبارزه 
 کارگران

در بلفاست انگليس توسط » ويستن« در روزھای قبل از تصرف کارخانه 
مبارزات کارگران در اين . کارگران اخراجی عاصی و خشمگين خبر داديم

که مرور مراحل و داده ھای  ی افت و خيز را پشت سر نھادهمدت يک منحن
کارخانه ويستن در گذشته ھای دور به کمپانی عظيم . آن درس آموز است
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سده پيش تا امروز به صورت  ٩٠فورد تعلق داشته است، اما از اوايل دھه 
اين شرکت در . يک شرکت جداگانه خودروسازی کار خود را ادامه می دھد

کارگر را در شھرھای مختلف انگليس استثمار می  ۶٠٠بيش از  حال حاضر
اعالم  ٢٠٠٩مارس  ٣١سرمايه داران صاحب اين شرکت در روز . کند

کارگر کارخانه ھا را بيکار خواھند  ۶١٠کارگر از کل  ۵۶۵کردند که 
موج خشم کارگران به . انتشار اين خبر ھمه کارگران را تکان داد. ساخت

را در خطر بيکارسازی احساس کردند و تصميم به  ھمه خود. خروش آمد
قدرت سرمايه را بايد با قدرت « محتوای اين عبارت که . مقاومت گرفتند

در البه الی حرف ھا، درد دل ھا و » متحد طبقاتی و کارگری پاسخ گفت
ھمه . نجواھا پيچيد و در جريان پيچش خود مسير تصميم را روشن ساخت

و  ردند که کارخانه را به تصرف خويش در آورنديکصدا و متحد عزم جزم ک
حکم توده ھای . پايان تصرف را به لغو کامل حکم اخراج ھا موکول کنند

کارخانه ويستن در شھر بلفاست . کارگر بسيار سريع لباس واقعيت پوشيد
کارگر شرکت تصرف شد و کارگران اقدام به اين کار و اعمال  ٢٠٠توسط 

  .يه را حق مسلم خود دانستندقدرت عليه صاحبان سرما

روز اول آوريل خبر تصرف کارخانه ويستن در بلفاست و صف آرايی 
نيرومند توده ھای کارگر در مقابل صاحبان سرمايه از مجاری مختلف به 

اين « کارگر در  ٨٠. گوش ھمزنجيران آنان در دو شھر ديگر انگليس رسيد
ق و شادی از اقدام شجاعانه با شور و شو» بيسلدن« کارگر در  ١٠٠و » فيلد

آنان نيز تصميم به تصرف کارخانه ھا . ھمزنجيران خويش استقبال کردند
يک شعار مشترک . گرفتند و در ھمان روز تصميم را به اجرا گذاشتند

ما برای . ما می تواينم پيروز شويم « : کارخانه اين بود ٣کارگران در ھر 
گزارش . »استوار ايستاده ايم  يک جنگ مناسب بر روی پاھای خويش بسيار

تصرف کارخانه ھا توسط کارگران خودروسازی ويستن دھان به دھان منتشر 
ھمزنجيران آن ھا در جاھای ديگر تصميم به ھمراھی و ھمکاری و . شد

کارگران زيادی گروه ھای ويژه امداد . پشتيبانی و بذل ھر نوع کمک گرفتند
زم را با ھمدستی ھم تھيه کردند و برای آب و غذا و ھر وسيله ال. تشکيل دادند

 ٣تصرف شده در ھر  اعالم حمايت ھمه نوعی خويش به سوی سه کارخانه
   .شھر انگليس شتافتند

ھشتم آوريل اتحاديه کارگری به رسم معمول وارد ميدان مذاکره با سرمايه 
ورود اتحاديه زنگ خطری بود که برای سرنوشت پيکار توده ھای . داران شد

مقابله با اتحاديه ھا به طور واقعی از مقابله با سرمايه . ارگر به صدا در آمدک
دشمن خانگی بسيار آگاھانه . داران و دولت ھای سرمايه داری دشوارتر است

تر می جنگد، نقاط ضعف و قدرت را بسيار بھتر می شناسد، نابکارانه تر و 
اعتماد و توھم و  دشمن خانگی. موذيانه تر و حساب شده تر حمله می کند

انسانيت و شرافت و ھمه چيزھای انسانی حريف را سالح حمله خود می 
اتحاديه ھای کارگری با مبارزات ضد سرمايه داری طبقه کارگر چنين . سازد

می کنند و اتحاديه کارگران خودروسازی نيز درمورد کارگران ويستن چنين 
آنان . به زد و بند پرداختندسران اتحاديه در نيويورک با سرمايه داران . کرد

آنان دروغ . اعالم کردند که برای حل مشکالت کارگران وارد مذاکره شده اند
گفتند و بسيار شيادانه وانمود کردند که برای جلوگيری از اخراج کارگران به 

سران اتحاديه با جلب اعتماد توده ھای کارگر آنان را به . توافق رسيده اند
. اما ھمه اين ھا دروغ بود. کارخانه راضی کردندپايان دادن به تصرف 

مار خورده و افعی شده « سرمايه داران صدرنشين اتحاديه ھای کارگری دنيا 
يی ھستند که شناخت ھمه دروغ ھا و زھرپاشی ھا و مسموم سازی » ھا

   .ھايشان برای توده ھای کارگر چندان آسان نيست

کارگری و دروغ ھای سران  آوريل زير فشار اتحاديه ١٩کارگران در 
آنان ھمچنان در معرض . سرمايه دار آن ھا به تصرف کارخانه پايان دادند

اخراج ھستند و سرمايه داران با ھمراھی و ھمدستی اتحاديه ساالران برای 
. اخراج آن ھا و برای رھايی از خطر موج مبارزاتشان برنامه ريزی می کنند

ای جلوگيری از خارج شدن ماشين آالت مبارزات ادامه دارد و کارگران بر
اما با تالش . توسط سرمايه داران برنامه ھای خاص مراقبت ترتيب داده اند

  .ضدکارگری اتحاديه توازن قوا آشکارا به نفع سرمايه داران تغيير کرده است

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨فروردين  ٢٢

  

  

  

 فشار فقر و گرسنگی خودکشی يک کارگر شرکت واحد زير
ابراھيم جعفری کارگر راننده شرکت واحد خود 

او به رغم روزانه کار . را حلق آويز کرد
طوالنی و تحمل ھمه شرايط توان فرسای کار 
بازھم قادر به امرار معاش خود و خانواده اش 

ابراھيم تمام عمر کاری خود را برای . نبود
فروش سرمايه کار کرد و استثمار شد اما بھای 

نيروی کار وی ھيچگاه کفاف خوراک و پوشاک 
او . و اجاره بھای آلونک مسکونی وی را نداد

از رئيس شرکت واحد تقاضای وام کرد تا از 
طريق آن، پول الزم برای اجاره محل سکونت 

سرمايه داران . خانواده اش را پرداخت کند
دولتی از دادن اين وام خودداری کردند و 

اين خبر بود که تصميم به  ابراھيم با شنيدن

خودکشی ابراھيم . گرفتن جان خويش گرفت
او با آويختن طنابی به . بسيار رقت بار بود

قسمت ھواکش باالی اتوبوسی که با آن کار می 
سرمايه با . کرد به زندگی خويش خاتمه داد

کمال شقاوت و ددمنشی و ھاری ابراھيم را 
سرمايه ھر روز در سراسر جھان . کشت
ران کارگر ھمزنجير ابراھيم را در آستان ھزا

تا سرمايه . سوداندوزی خود قربانی می کند
ھست کشتار کارگران حديث لحظه لحظه تاريخ 

برای اين که کارگری خودکشی نکند، . است
برای اين که ابراھيم ھا زير فشار گرسنگی خود 
را حلق آويز نسازند، برای اين که فرزندان 

درانشان لباس سياه نپوشند ابراھيم ھا در عزای پ

بايد سرمايه و نظام : فقط يک راه وجود دارد 
بايد اين اختاپوس پير . سرمايه داری را کشت

وحشت و دھشت و کشتار کارگران دنيا را در 
ما . اين تنھا راه است. گورستان تاريخ دفن کرد

مرگ ابراھيم جعفری را به خانواده اش و ھمه 
م و اعالم می کنيم ھمزنجيرانش تسليت می گويي

که با ھمه وجود خود و تا جان در بدن داريم 
برای نابودی قاتل واقعی او يعنی رابطه 
اجتماعی سرمايه و نظام سرمايه داری پيکار 

   .خواھيم کرد

  آژانس ايران خبر  :منبع

  ٨٨فروردين  ٢٢
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 : برگی از تاريخ 

ن پيام تبريک جشن اول ماه مه کارگران کارخانه وطن اصفها
 ١٣١٠در سال 

ترين   وطن اصفھان يکی از بزرگ  کارخانه«
ھا بود که  واحدھای نساجی ايران در آن سال

  ھا نيزسابقه بعضی از آن. صدھا شاغل داشت
شرايط کار در . شش تا ھشت ساله داشتند
زمان کار روزانه . کارخانه طاقت فرسا بود

. گرفت دوازده ساعت ودر دو شيفت صورت می
وبت صبح کار فقط نيم ساعت برای کارگران ن

بدتر از آن، . صرف غذا استراحت داشتند
کارگران شب کار ناچار بودند بدون وقفه تا 

شاھی تا  ٢۵دستمزد مردان از . صبح کار کنند
شاھی بود و زنان و کودکان ده شاھی يا  ۵٠

ناسزاگويی به کارگران و . گرفتند يک قران می
ابون برای ص. جريمه کردن آنان معمول بود

کارگران . دست شويی و نظافت وجود نداشت
حرمتی  در ھنگام خروج از محيط کار مورد بی

مھم تر از . شدند قرارگرفته و تفتيش بدنی می
ھا کارگران شب کار برای رفع تشنگی در  اين

تنگنا بودند، زيرا شير آب در شيفت شب مسدود 

ھا شرايط را برای اتحاد  اين ويژگی  ھمه. بود
و به اين ترتيب اولين . کرد رگران مھيا میکا

تشکيالت مخفی در اين کارخانه آغاز به شکل 
موضوعی که باعث گسترش اين . گيری کرد

تشکيالت شد واقبال آن در ميان کارگران باال 
ای  )کنترات نامه(گرفت، ھمانا قرارداد تحميلی

. بود که از سوی صاحب کارخانه مطرح گشت
شدند  کارگران ناچار می بر اساس اين قرارداد

يک ماه قبل از انصراف از کار در کارخانه، 
. موضوع را به آگاھی مسوالن کارخانه برسانند

ھا به نفع  درغير اين صورت دستمزد يک ماه آن
ديگر از اين قرارداد   ماده. شد کارخانه ضبط می

آن چنان تنظيم شده بود که برای يک روز غيبت 
ھا را  ستمزد آنکارگران معادل سه روز د

مطرح نمودن اين . توانستند کسر کنند می
قرارداد و فشار به کارگران برای امضای آن 

و شرايط برای . ھا شده بود موجب نارضايتی آن
. جلب کارگران و فعاليت تھييجی مھيا گشته بود

تشکيالت سری که بيش از يک ماه و نيم به کار 
را  ھا و آن. تبليغی درميان کارگران پرداخت

. برای انجام يک اعتصاب حساب شده اماده کرد
به ) ١٣١٠ارديبھشت  ١١(روز اول ماه مه

نفر گرد ھم  ٧٠تا  ۶٠دعوت تشکيالت سری 
سرخی که روی آن   درمراسم فوق پارچه. آمدند

نوشته شده " رنجبران روی زمين اتحاد"عبارت ِ
در جلسه . بود، بر ديوار نصب گشته بود

برشمرده شد و با ذکر " مهکنترات نا"ھای  زيان
توضيحاتی پيرامون فشارھايی که به کارگران 

آن . ی اعتصاب فراھم آمد شد، زمينه وارد می
زنده باد اتحاد کارگران "گاه مراسم با شعار

 ١۵روز . اتمام يافت... و" وطن  کارخانه
  ».ارديبھشت عمال اعتصاب آغاز شد

  کانون مدافعان کارگر : منبع

   ٨٨فروردين  ٢٢

  

 ادامه بيکارسازی کارگران در سال جديد
قطار بيکارسازی کارگران توسط سرمايه با 
حداکثر شتاب پيش می رود و در ھر گام زندگی 
صدھا و ھزاران کارگر را در زير چرخ خود 

ھنوز اخبار اخراج ھای وسيع . له می کند
کارگران در کارخانه ھای مختلف تھران و 

ن در گوش ھا کردستان و آذربايجان و خوزستا
تاب می خورد و بر سر زبان ھا می چرخد که 
موج بيکارسازی در کارخانه ھای استان بوشھر 

کارخانه . انظار ھمگان را خيره خود می کند
ھای صدرا، رنگ سازی، ريسندگی و بافندگی، 
اعتماديه و پليمر ھر کدام شمار زيادی کارگر را 

زار ھ ٢٠٠اين واحدھا مجموعاً . بيکار کرده اند
کارگر را استثمار می کنند و اينک خطر اخراج 
بخش اعظم اين بردگان مزدی سرمايه را بسيار 

تعدادی از کارخانه ھا در . جدی تھديد می کند
کارگران اين . معرض تعطيل حتمی ھستند

شمار بيکاران . شرکت ھا ھمه بيکار خواھند شد
از آخر اسفند تا امروز از مرزھا صدھا عبور 

سايه وحشت بر سر ھمه کارگران  .کرده است
توصيه ما به اين کارگران آن . سنگين شده است

است که برای جلوگيری از بيکاری کارخانه ھا 
را به تصرف خود درآورند و خودشان آن ھا را 

جلوگيری از اخراج به اعمال قدرت . اداره کنند
کارگران عليه سرمايه دار صاحب کارخانه و 

کارگران بايد شورای . رددولت مدافع او نياز دا
. ضد سرمايه داری خود را بر پای دارند

شوراھا را به ھم پيوند زنند و بدين سان به يک 
قدرت واقعی متشکل از تک تک کارگران برای 
اداره کارخانه ھا و طرح مطالبات از سرمايه 

برای . داران و دولت آن ھا تبديل شوند
رت جلوگيری از بيکاری بايد قدرت داشت و قد

کارگران در اتحاد و سازمانيابی شورايی ضد 

کارگران با ساختن . آن ھا است سرمايه داری
می توانند قدرت  شورا و سازماندھی خويش

سرمايه داران و دولت آن ھا را با قدرت متشکل 
می . شورائی و ضد سرمايه داری پاسخ گويند

توانند دولت را مجبور کنند که وسايل الزم برای 
ريزی کار و توليد و اداره کارخانه ھا را برنامه 

با نامه نويسی و . در اختيارشان قرار دھد
التماس و شکايت و چرخيدن در مقابل اين يا آن 

افتادن به . نھاد دولتی ھيچ مشکلی حل نمی شود
ورطه اين کارھا فقط نيروی مبارزه کارگران 

  .را ھدر خواھد داد

  ايلنا: منبع 

  ٨٨فروردين  ٢٢

  

  

 خودرو اج صدها نفر از آارگران ايراناخر
   !دوستان و ھمكاران گرامی

ھای پيمانكاری  صدھا نفر از كارگران شركت
مختلف در ايام تعطيالت به بھانه ھای واھی از 

طبق رسوم ھمه ساله  .كار اخراج شده اند

كه از طرف مديريت  رودخو شركت ايران
 تعيين گرديدهخودرو برای پيمانكاران  ايران

% ١٠ست ھر پيمانكاری موظف است حدود ا
از نيروھای خودرا كه اسامی آنھا توسط 

خودرو اعالم می شود از كار  مسوالن ايران

يكی از اھداف  .دسازجايگزين % ۵ با اخراج و
اين طرح اين است كه كارگران معترض ھر 

ھا به مسوالن  سالن شناسائی و اسامی آن
آنان اقدام  یبرای جايگزين تا داده شودپيمانكار 

طبق توافق مديريت با پيمانكاران . به عمل آيد
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تأييد افراد بايد از طرف مديران بھره بردار 
اين كار به اين خاطر است كه می توان  .گردند

از اين طريق افراد خاص و آشنا را وارد 
  .شركت كرد

ھای پيمانكاری  ما اخراج كارگران شركت
آنھا به  رامحكوم كرده و خواھان بازگشت فوری

  .سركار می باشيم

  خودرو جمعی از كارگران ايران

  )با اندکی ويرايش نگارشی( خودروکار  :منبع

  ٨٨فروردين  ٢٢

 

 کارگران بيکار و توليد ارزش اضافی بدون مزد
مرکز آمار ايران، کل جمعيت فعال جامعه را چيزی حدود ١٣٨۶گزارش سال 

بر . ميليون نفر اعالم کرده است ٣ميليون نفر و شمار بيکاران را حدود  ٢٩
اساس تعاريف رسمی نھادھای دولتی بخش بسيار عظيمی از بيکاران جزء 

به عنوان مثال، ميليون ھا انسان کودک و . جمعيت بيکار به شمار نمی آيند
بزرگسالی که سال ھای پياپی در حاشيه خيابان ھا دست فروشی می کنند 

« يه داری ھمه اينان را با اعطای مدال دولت سرما. بيکار به حساب نمی آيند
بازھم مطابق موازين !! از معضل بيکاری رھا ساخته است» خوداشتغال

مصوب دولت ھر کس که نام خويش را در اداره کاريابی به عنوان متقاضی 
اين عامل نيز به نوبه . استخدام به ثبت نرسانده باشد يک انسان بيکار نيست

ميليون کاھش می دھد زيرا بخش وسيعی از خود شمار بيکاران را چند 
جمعيت کارگران بيکار با رجوع به تجارب طوالنی عمر خويش و يأس کامل 
از کمک نھادھای دولتی برای يافتن کار، به طور معمول نام خود را در اداره 

از ھمه اين ھا که بگذريم، بر پايه قوانين دولت سرمايه . کار ثبت نمی کنند
روز ھر ماه خورشيدی فقط يک  ٣١يا  ٣٠که در طول داری ھر کارگری 

روز در اين يا آن گوشه کشور نيروی کار خود را فروخته باشد يا به عنوان 
يکی از خيابان ھا يا سر يکی از کوچه ھا ايستاده باشد  دستفروش در حاشيه

انسان شاغل محسوب می شود و داغ بيکاری بر جبين وی حتی برای تمامی 
. روز ديگر در ھر سال ننشسته است ٣۵٣ز ديگر در ھر ماه و رو ٣٠يا  ٢٩

اگر جمعيت عظيم مشموالن اين حکم را نيز از شمار بيکاران حدف کنيم 
اين رشته اما سر . پيداست که آمار رسمی بيکاران بيش از پيش کاھش می يابد

دراز دارد و فھرست معاف شدگان از بيکاری بسيار طوالنی تر و مفصل تر 
جمعيت چندين ميليونی زنان خانه دار ھم در شمار بيکاران به . ن ھا استاز اي

در يک کالم، گزارش مرکز آمار بر روی تمامی اين موارد . حساب نمی آيند
ميليون  ٣خط می کشد و تنھا پس از شاغل حساب کردن آن ھا است که از 

دولت  اگر آمارپردازی ھای بی اساس و بی ھيچ اعتبار. بيکار سخن می راند
سرمايه داری را کنار نھيم خواھيم ديد که آمار واقعی بيکاران در ايران بسيار 

برابر آنچه دولتمردان  ۵ھولناک است و به جرأت می توان ادعا کرد که از 
بيکار در عرف جھانی ھمين نظام بردگی مزدی فردی . می گويند بيشتر است

ً قادر به فروش نيروی کار خود به  اين يا آن سرمايه دار يا است که عجالتا
دولت سرمايه داری نشده است، دستمزدی دريافت نمی کند و در جستجوی 

اگر اين تعريف را مالک گيريم آنگاه . کار و فروش نيروی کار خويش است
ميليونی  ١۶تا  ١۵در جھنم سرمايه داری ايران ما با يک جمعيت عظيم 

و از سوی ديگر نيروی مواجه می شويم که از يک سو به ظاھر بيکارند 
بسيار تعيين کننده ای در افزايش حجم اضافه ارزش ھا و بازتوليد کل سرمايه 

در باره زنان خانه دار قبالً بارھا و به مناسبت ھای مختلف . اجتماعی ھستند
شيفت و گاه بيشتر برای سرمايه  ٢اينان در ھر شبانه روز . صحبت کرده ايم

ايه داری در قبال کار اين جمعيت بيش از ده نظام سرم. داران کار می کنند
برای لحظه ای در نظر آوريم . ميليونی حتی يک لایر ھم پرداخت نمی کند

که، به طور مثال، در کشورھای اسکانديناوی در اواخر دھه ھشتاد قرن پيش 
و تا قبل از لگدمال شدن دستاوردھای رفاھی طبقه کارگر، ھزينه آموزش و 

سال فقط در مھد کودک ھا به رقمی حدود  ۶ر کودک زير نگه داری ساالنه ھ
اين مبلغ اگر بنا باشد به صورت دستمزد به مادر . دالر بالغ می شد ٨٠٠٠

ھزار  ۶٠٠يک کودک ايرانی پرداخت شود به حقوق ماھيانه ای باالتر از 
ميليون زن در خانواده ھای  ١٠جمعيتی به مراتب بيش از . تومان سر می زند

آنان نيروی کار . ين کار را بدون گرفتن ھيچ ريالی انجام می دھندکارگری ا

مورد نياز سرمايه را پرورش می دھند، برای سرمايه داران و جامعه سرمايه 
اين ده ميليون زن زندگی می کنند، . داری کار می کنند و خود را می فرسايند

ارو و غذا می خورند، لباس می پوشند، اجاره مسکن می پردازند، پول د
درمان و دکتر می دھند و ھمه مخارج ديگر بازتوليد نيروی کارشان را می 

کل مزد آنان . اما آنان ھيچ مزدی در قبال کارخود دريافت نمی دارند. پردازند
يک سؤال . به سود صاحبان خصوصی و دولتی سرمايه اضافه می شود

امرار معاش اين  اساسی در اين ميان آن است که ھزينه بازتوليد نيروی کار يا
جمعيت کثير که شب و روز برای سرمايه جان می کنند از کجا می آيد؟ 

سرمايه . دستمزد شوھرانشان با آنان نصف می شود: پاسخ، روشن است 
ھزار تومانی به ھمسر وی آن ٢٠٠داران با پرداخت يک دستمزد ناچيز مثال 

ی به زن کارگر روزانه ھای کار طوالنی، از پرداخت ھر مزد ھم در قبال
گفتيم که در اين زمينه زياد صحبت کرده ايم و در . خانه دار سر باز می زنند

بحث عجالتاً بر سر جمعيت عظيمی . اينجا لزومی به ادامه اين بحث نمی بينيم
بيکار  از طبقه کارگر است که طبق تعاريف وارونه دولت سرمايه داری

ھيچ ريالی مزد از ھيچ سرمايه داری  نيستند يا حتی شاغل به شمار می آيند اما
آنان بر حجم اضافه ارزش ھا می افزايند و نيروی کارشان شرط . نمی گيرند

الزم بازتوليد کل سرمايه ھا است، اما نه کارگر مزدبگير حساب می شوند و 
سراغ گروه ھای ديگر اين بخش از . نه ھيچ مزدی به آنان تعلق می گيرد

از کاھش آمار  کته را به خاطر بسپاريم که حتی اگراين ن. طبقه کارگر برويم
بيکاران چشم پوشی کنيم به ھر حال کثرت شمار کارگران بيکار ايران را 

اين نيز روشن است که ھر بيکاری به ھر حال زندگی . نمی توان ناديده گرفت
می کند، به غذا و پوشاک و مسکن و ساير نيازھای اوليه زندگی احتياج دارد 

مانی که زير فشار گرسنگی از پا در نيامده است بايد اين نيازھای خود و تا ز
به عالوه، ما از سرمايه داری ايران و بيکاران . را به شکلی برآورده کند

در اينجا از بيمه بيکاری و ھيچ نوع تضمين . درون اين جھنم صحبت می کنيم
ير و ناچيز معيشتی ديگر ھم ھيچ خبری نيست و اگر ھست آن قدر نازل و حق

با . است که ھيچ مشکلی از مشکالت زندگی ھيچ کارگری را حل نمی کند
توجه به ھمه اين نکات، ھمان سؤالی را که در مورد زنان خانه دار طرح شد 

اين چند ميليون بيکار چگونه زندگی می کنند و ھزينه : مجدداً مطرح می کنيم 
رج روزانه زندگی شمار معاش آنان از کجا تأمين می شود؟ پيداست که مخا

زيادی از آنان بر گرده معيشت کارگران شاغل درون خانواده ھايشان 
واقعيت اين است که . اما دايره شمول اين حکم محدود است. سرشکن می شود

اين خيل کثير کارگران بيکار بايد به ھر صورت منبعی برای ارتزاق خود 
ً وسيعی از آنان به. دست و پا کنند طور معمول به دست فروشی  توده نسبتا
دست فروشان کارگران بيکاری ھستند که بدون دريافت ھيچ . روی می آورند

آنان . دستمزدی به افزايش حجم ارزش اضافی سرمايه داران کمک می کنند
نيز مانند زنان خانه دار نيروی کار خويش را نمی فروشند و ھيچ ريالی از 

بخش قابل توجھی از . افت نمی دارندھيچ سرمايه داری در قبال کار خود دري
کاالھای سرمايه داران از روزنامه و نشريه و کتاب و قلم و دفتر گرفته تا گل 
و اسباب بازی و ابزار و جوراب و لباس و ميوه و خورد و خوراک و وسايل 
خانه و بسياری کاالھای ديگر توسط اينان در سرچھارراه ھا و پشت چراغ 

آنچه اينان در قبال دو شيفت . به فروش می رود ان ھاقرمزھا يا حاشيه خياب
کار يا بيشتر به دست می آورند ھيچ گاه کفاف نان روزانه خود و افراد 

برای اين که ابعاد استثمار اين جمعيت توسط . خانواده شان را نمی دھد
سرمايه را به طور تقريب حدس بزنيم کافی است به ميزان ھزينه ای نگاه کنيم 
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در اين مقايسه . ايه داران بايد در قبال بھای کار آن ھا پرداخت کنندکه سرم
خواھيم ديد که آنچه اينان به دست می آورند تا آن حد نامحسوس است که 

شايد فقط بتوان اين را گفت که . اساساً ھيچ جايی در محاسبات احراز نمی کند
ند ميليونی جمعيت زيادی از صاحبان سرمايه به يمن کار اين توده کثير چ

دست فروش در سراسر ايران از پرداخت حقوق چند ميليون کارگر معاف می 
شوند، در ھمان حال که از خطر اعتصاب و اعتراض و مبارزات آنان ھم در 

بخش گسترده ديگری از بيکاران زنانی ھستند که جامعه . امان می مانند
. ش تنزل داده استسرمايه داری آنان را به مکان دوزخيان نفرين شده تن فرو

اين توده عظيم ساقط از ھمه دار و ندار معيشتی بايد با فروش تن خويش 
ھزينه معاش و مخارج پرورش بخشی از نيروی کار نظام بردگی مزدی را 

. اين فھرست را با موارد مشابه ديگری می توان طوالنی کرد. پرداخت کنند
فت يا بيشتر کار می شي ٢توده شاغل کارگر در جامعه ما به طور معمول 

شيفت را در کارخانه يا فروشگاه و جای ديگر کار نکنند و  ٢شايد ھر . کنند
شيفت دوم را به طور مثال دست فروشی کنند يا به مسافرکشی يا کار ديگری 

نفر يا  ٢آنچه در اين ميان مھم است اين است که يک کارگر کار . بپردازند
وی در قبال دو شيفت کار از بھای واقعی کل دستمزد . بيشتر را انجام می دھد

بازتوليد نيروی کار وی و ھزينه پرورش و نگه داری ارتش نيروی کار آينده 
شيفت کار خويش عمالً  ٢سرمايه توسط او کمتر است و در ھمان حال با اين 

سرمايه داران را از خريد نيروی کار ميليون ھا انسان کارگر ديگر معاف می 
ه داری به طورکلی و جھنم سرمايه داری ايران به طور نظام سرماي. کند

کارگر يا بيشتر  ٢خاص با نازل ترين دستمزدھا از ھر يک کارگر به اندازه 
کارگر ارزش اضافی بيرون می  ٢کار می کشد، از يک کارگر به اندازه 

کشد، و ھمزمان در قبال خريد نيروی کار ھر کارگر يک کارگر ھمزنجير 
 سازد و مخارج زندگی اين کارگر بيکار را بر دوش کارگر وی را بيکار می

نظام سرمايه داری به طور عام و سرمايه . شاغل ھمزنجير او می اندازد
داری گند و خون و دھشت ايران به طور خاص اين کار را انجام می دھد اما 

واژه بيکار علی االصول به معنی . دامنه جنايات به اين جا محدود نمی ماند
به بيان ديگر، بيکار . انی است که نيروی کارش به فروش نمی رسدانس

اما توده عظيم . انسانی است که سرمايه عجالتا به نيروی کارش نياز ندارد
اين جمعيت چندين ميليونی ھم . بيکاران در ايران به طور واقعی چنين نيستند

نمی گيرند بيکار ھستند، به اين معنی که ھيچ دستمزدی از ھيچ سرمايه داری 
و ھم در ھمان حال به طرق مختلف از طريق کار خود به افزايش حجم 

در برخی . اضافه ارزش ھا و باال بردن نرخ و ميزان سودھا کمک می کنند
از جوامع غربی، حداقل در طول دوره ای معين چيزی به نام غرامت ايام 

د که حتی نياز به توضيح ندار. بيکاری به کارگران بيکار پرداخت می شود
اين غرامت نيز نه از کار پرداخت نشده طبقه کارگر يعنی سود سرمايه داران 
ً يا در وجه غالب خود از کار پرداخت شده طبقه کارگر يعنی مزد  بلکه تماما

دقيق تر بگوييم، منبع پرداخت اين غرامت يا حق . تھيه و تأمين می شود
ھا پرداخت کرده اند و  عضويتی است که کارگران به صندوق ذخيره اتحاديه

. يا ماليات بسيار گزافی است که بازھم از دستمزدھای آنان کسر شده است
دولت ھا به ويژه در سه دھه اخير تالش کرده اند که بيکاران را در قبال 
دريافت ھمين غرامت به اشکال مختلف بدون گرفتن ھيچ دستمزدی در اختيار 

ين نيروی کار کامالً رايگان حداکثر سرمايه داران قرار دھند تا آنان از ا
اين امر در جھنم سرمايه داری ايران ابعادی . ارزش اضافی را بيرون بکشند

در اينجا ھيچ سخنی از . بازھم بسيار بربرمنشانه تر و جنايتکارانه تر دارد
کارگر بيکار مجبور به انجام شاق ترين کارھا است، . ھيچ غرامتی نيست

او بايد . اين کارھا ھيچ غرامتی يا ھيچ مزدی دريافت کندبدون اين که در قبال 
خودش به شکل ھای مختلف با تکه پاره ای از دستمزدھای بسيار حقير 
ھمزنجيران ديگرش زندگی کند و در ھمان حال حجم و نرخ سود صاحبان 

  . سرمايه را به طور چشمگير باال برد

ای از دنيای سرمايه براساس نکات باال، جنبش عليه بيکاری در ھر گوشه 
داری و به ويژه در جھنم سرمايه داری ايران به طور طبيعی بخش پيوسته و 

ھر نوع جداسازی . جدايی ناپذيری از جنبش کارگری را تشکيل می دھد
 مبارزه کارگران شاغل و بيکار عليه سرمايه در ھر سطحی خواه از لحاظ

ً تالشی مزد و مطالبات معيشتی و خواه ساختار متحد شدن  و سازمانيابی طبعا
اين امر در جامعه ما . برای تضعيف قدرت پيکار کارگران عليه سرمايه است

با توجه به آنچه گفتيم، يعنی توليد ارزش اضافی بدون مزد توسط بخش 
کميته . "عظيمی از کارگران بيکار، اھميت بسيار بيشتری پيدا می کند

و در ھمه جا در طرح مطالبات  ھمواره" ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
و راھکارھا بر روی پيوستگی و ھمبستگی و ھمسرنوشتی ھر چه عميق تر و 

طرح . انداموارتر مبارزه کارگران بيکار و شاغل اصرار ورزيده است
سازمانيابی شورايی و سراسری ضدسرمايه داری توده ھای کارگر، تالش 

قه کارگر مستقل از شاغل و برای سازمانيابی متحد و سراسری ھمه آحاد طب
بيکار حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر، راھکار تصرف کارخانه 
ھای درمعرض تعطيل به عنوان يک اھرم مؤثر مقابله با بيکارسازی ھا، 
پافشاری بر اھميت اين راھکار به عنوان يک نقطه اتصال اعمال قدرت متحد 

ليه سرمايه و ساير رھنمودھا، و متشکل توده ھای کارگر بيکار و شاغل ع
طرح ھا و راھکارھای ديگر کميته ھماھنگی ازجمله براساس اھميت 
سازمانيابی واحد و مبارزه متحد و مشترک توده ھای کارگر شاغل و بيکار 

  . طرح ريزی شده اند

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨فروردين  ٢٢

  

  

 سه عقب نشستندسرمايه داران کاترپيالر در فران
سرمايه داران صاحب کاترپيالر در فرانسه يک 
ھفته است که در بازداشت کارگران خشمگين و 
. عاصی کارگران اين شرکت به سر می برند

کارگر را اخراج  ٧٣٣آنان اعالم کرده بودند که 
اخطار بيکارسازی ھا خشم . خواھند کرد

کارگران را سبب شد و آنان به دنبال يک 
ته جمعی آگاھانه و انجام برنامه تصميم دس

ريزی ھای الزم سرمايه داران را دستگير و 
کارگران قدرت متحد خود را . زندانی کردند

اعمال کردند و به طبقه سرمايه دار، دولت اين 
طبقه و به طور خاص به صاحبان کاترپيالر 
نشان دادند که قدرت را با قدرت پاسخ خواھند 

زداشت سرمايه اکنون يک ھفته از با. گفت
آنان با چشيدن طعم . داران شرکت می گذرد

قدرت کارگران اعالم کرده اند که حاضر به 
. کاھش شمار کارگران در معرض اخراج ھستند

بر اساس آخرين گزارش ھا، سرمايه داران گفته 
نفر کاھش خواھند  ۶٠٠اند که اين تعداد را به 

 پيام صاحبان سرمايه با ھيچ استقبالی از. داد
. سوی توده ھای کارگر مواجه نشده است

کارگر کاترپيالر اعالم کرده اند که به  ٢٨٠٠
زودی برگزاری نشستی را تدارک خواھند ديد و 
در اين نشست در باره ادامه مبارزات خود و 

  . چگونگی آن تصميم خواھند گرفت

  ايلنا :منبع

   ٨٨فروردين  ٢١
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 کارگر توسط سرمايه در فيليپين ١٢قتل 
ھم سخن از وقوع حادثه در يک مرکز کار  باز

اين بار . و شمار کثير کشتگان کارگر است
کارخانه ای در نزديکی شھر مانيل پايتخت 
. کشور فيليپين دچار حادثه انفجار شده است

اجتناب سرمايه داران از قبول ھزينه مرمت و 
رفع مشکالت سيستم حرارتی کارخانه باعث 

 ١٢اين حادثه در . اصلی انفجار بوده است
کارگر جان خويش را از دست دادند و ده ھا نفر 

افراد خانواده ھای آن ھا از وجود نان آور خود 
فيليپين ھمچون ھمه جوامع ديگر . محروم شدند

آسيای جنوب شرقی بھشت سودآوری سرمايه 
صاحبان سرمايه با ھدف . داران بين المللی است

جلوگيری از کاھش درھم و ديناری ارزش 
ضافی حاضر به پذيرش ھزينه مرمت سيستم ا

 ١٢آنان وقوع مرگ . حرارتی کارخانه نشدند
انسان کارگر را بر کاھش ديناری سود ترجيح 

آنچه آنان انجام دادند رسم و سنت و . دادند
سرمايه داران در ھر . سرشت سرمايه است

روز و ھر دقيقه شمار کثيری کارگر را در 
  . ربانی می کنندآستان اندکی سود افزون تر ق

  ايلنا :منبع

   ٨٨فروردين  ٢١

  

 تحميل هزينه های سنگين بر رانندگان تاکسی
بر اساس مصوبات جديد دولت سرمايه داری 
رانندگان تاکسی با شروع سال جديد مجبورند که 

ھزار تومان به عنوان وديعه به  ٣٠٠ھر کدام 
دولت سرمايه بھانه اين . شھرداری بسپارند

تاکسی ھا نام » مکانيزه سازی«  ترفند را طرح
رانندگان در ھمان حال اجبار دارند . نھاده است

. که مبلغ ھنگفتی نيز زير نام بيمه پرداخت کنند
اعمال اين سياست ھا عليه کارگران راننده عمالً 
به معنای کاھش چشمگير درآمدی است که آنان 
با کار شاق شبانه روزی خويش دريافت می 

ن ھزينه سنگين متضمن آن پرداخت اي. کنند
است که تاکسی رانان يا ھزينه معاش 

فرزندانشان را بيش از پيش کاھش دھند و يا 
ساعات بيشتری از شبانه روز را مشغول کار 

  . باشند

  آژانس ايران خبر :منبع

   ٨٨فروردين  ٢١
  

 ادامه مبارزات کارگران لوله سازی اهواز
دو ھزار کارگر اخراجی لوله سازی 

ھمچنان در بالتکليفی محض  اھواز
به سر می برند، بالتکليف نه به اين 
معنی که سرمايه داران و دولت 
سرمايه داری ھيچ دريچه ای به سوی 
احتمال تضمين اشتغال آنان باز کرده 

 ٢٠٠٠باشد بلکه فقط به اين معنی که 
کارگر اخراجی تمامی ترفندھا و 

تماعی، دولت سرمايه و برنامه ريزی ھای ضدکارگری سازمان تأمين اج
ساير نھادھای دولتی سرمايه را ھيچ دليلی برای تسليم شدن و تمکين به طرح 

سال به طورمستمر مبارزه کرده  ٢آنان در فاصله اين . اخراج خويش نديده اند
ھم اکنون نيز به صورت روزمره در محل شرکت حضور يافته و به طور . اند

اساسی کارگران نه طفره رفتن از معضل . دسته جمعی اعتراض می کنند
 اعمال قدرتمبارزه به طورکلی بلکه گريز از توسل به راھکارھای مؤثر 

توليد . عليه سرمايه و اجتناب از تدارک الزم برای تحقق اين امر است
کارخانه سخت مورد نياز بازار سرمايه داری، از جمله پاره ای نھادھای 

 ٢آنچه در طول اين . ه پاسداران استدولتی و بيش از ھمه شرکت نفت و سپا
در اساس بستن کارخانه و تعطيل بخش ھای مختلف توليد را  سال رخ داده

سرمايه داران برای مدتی کارگران را مجبور به قبول . دنبال نمی کرده است
روند توليد را مختل ساخته اند و به کارھای زياد . مرخصی اجباری کرده اند
ا ھدف ديگری دست زده اند ام

ھمه اين اقدامات فقط يک چيز 
 ٢٠٠٠بوده است و آن اين که 

کارگر قديمی دارای سابقه کار 
و حق بيمه و استخدام رسمی و 
دستمزد نسبی بھتر و تجربه 
مبارزه و اعتراض را اخراج 
کنند و به جای آن ھا چند صد 

کارگر جديد را به صورت 
قراردادی، بدون ھيچ نوع حق 

مين شغلی و بيمه، بدون ھيچ تض
با نازل ترين ميزان دستمزد 

محور اساسی . جايگزين سازند
تالش سازمان تأمين اجتماعی و 
کالً دولت سرمايه داری اين بوده 
است و تمامی حرف ھای ديگر 

. از قبيل وضعيت بد مالی و بھانه ھای مشابه از بيخ و بن دروغ بوده است
و سرمايه داران دولتی انجام می آنچه کارگران بايد در مقابل اين توطئه دولت 

آنان بايد برای جلوگيری از اخراج خود . دادند در حقيقت امر بسيار روشن بود
بايد از اين طريق دست به اعمال قدرت می  .کارخانه را تصرف می کردند

کارگران بايد وقت و انرژی و . بايد تدارک انجام اين کار را می ديدند. زدند
بايد شورای . خود را در اين راستا صرف می کردندفکر و تالش دو ساله 

بايد به سراغ ھمزنجيران خويش در . ضد سرمايه داری خود را می ساختند
شرکت نفت و نيشکر ھفت تپه و فوالد اھواز و کاغذسازی کارون و ھمه 
کارگران شاغل و بيکار در ھمه مراکز ديگر کار و توليد و جاھای ديگر می 

ای ايجاد يک کارزار سراسری گسترده برای جلوگيری از رفتند و از آنان بر
تنھا در اين صورت بود که آنان می . اخراج کارگران طلب کمک می کردند

. توانستند نقشه صاحبان سرمايه برای اخراج خويش را نقش بر آب سازند
قدرت سرمايه را بايد با قدرت متحد و متشکل و سراسری کارگران اعم از 

اسخ گفت و اين کار در گرو سازمانيابی شورايی و سراسری شاغل و بيکار پ
به ميزانی که در اين راه گام برداريم می توانيم سرمايه . عليه سرمايه است

 . داران و دولت آن ھا را مجبور به عقب نشينی کنيم

  گزارش فعاالن حقوق بشر: منبع  
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 بيکارسازی های گسترده کارگرانشروع سال نو و 
 ٨٧موج بيکارسازی ھا از روزھای آخر اسفند 
در . به بعد بسيار بيش از پيش شتاب گرفته است

گزارشات قبلی از اخراج وسيع کارگران در 
کارخانه ھای تھران و کردستان و جاھای ديگر 

شمار کارگرانی که در روزھای . خبر داديم
استان آذربايجان اخير از مراکز مختلف کار در 

بر . اخراج شده اند نيز بسيار ھول انگيز است
اساس آنچه در روزنامه ھا آمده است تا کنون 

کارگر کبريت  ٧۵کارگر تراکتورسازی،  ١٧٠
کارگر مجتمع صنعتی شمال  ١١۵سازی، 

کارگر کارخانه نقش جھان و صدھا  ۵٠غرب، 
کارگر ديگر از ساير مراکز کار در تبريز و 

ھدف . ختلف استان اخراج شده اندشھرھای م
: بيکارسازی ھا در ھمه جا يک چيز است 

جايگزينی اخراج شدگان با نيروی کار بسيار 
ارزان تر و در واقع شبه رايگان تر، افزايش بی 
ھيچ مرز و محدوده فشار کار و سرشکن کردن 
کار چندين کارگر بر دوش يک کارگر، محو 

تغال و ھر نوع استخدام رسمی و تضمين اش
جايگزينی آن با قراردادھای موقت و در يک 

کالم افزايش شدت استثمار و باال بردن ميزان 
کارگران اخراجی با اجتماع در مقابل . سود

ساختمان استانداری آذربايجان شرقی عليه 
آنان . جنايات کارفرمايان دست به اعتراض زدند

خواھان بازگشت به کار و الغای ھمه احکام 
  . نداخراج ھست

  سالم نيوز: منبع

   ٨٨فروردين  ٢١
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . می شوند ھجوم 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 . 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 . استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده 
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

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

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
يداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای پ. علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست

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 . فراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برا

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

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
ابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از ب. 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 . ن مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھما. 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
مال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کا

  . تدوين کرده ايم

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

  . ن باشدھزار توما ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. باشند تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری - 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. اھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات رف - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . نی جديد برای کارگران اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکو -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . لمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندھمه سا -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

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

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

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

١/٢/١٣٨٧  



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

 
١٦ 

  ١٣٨٨فروردين   ٢٨ جمعه    ٥٠شمارٔه مسلسل   ـ ٣  ـ شمارهٔ  دومسال 

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  يته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگریکم

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 

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

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس برای اشتراک اين خبرنامه 
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


