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برای متشکل کردن طبقه جنبش کارگری فراخوان اتحاد فعاالن 
 عليه نظام سرمايه داریکارگر

آنچه در چند ھفته اخير در خيابان ھای شھرھای ايران جريان داشت فقط  -١
سال است در  ٣٠و عصيانی است که  نوک کوه يخ عظيم اعتراض و خشم

وجود انسان ھای اسير استثمار و استبداد و توحش سرمايه بر روی ھم تلنبار 
انتخابات و حوادث پس از آن فقط محملی برای بروز چشمه ای از . شده است
پناه بردن ناگزير اين جنبش به . ستمکشی ھا و بی حقوقی ھا بود اين دنيای

زير پرچم جناح اصالح طلب سرمايه داری ذره ای در اين واقعيت تغيير نمی 
ر و لجام دھد که اين حرکت شرری است از آتشی که در اثر ديکتاتوری ھا

گسيخته سرمايه شعله ور شده و جامعه را وارد مرحله سياسی جديدی کرده 
  .است

برمتن بحران سياسی جاری، فشار بر سطح معيشت کارگران از گذشته  - ٢
بحران اقتصادی جاری ارکان بازتوليد کل سرمايه . بسی بيشتر خواھد شد

. زلزل تر خواھد کرداجتماعی را تا ھمين جا متزلزل کرده است و در آينده مت
اقتصادی ناشی از رويدادھای اين مدت، امواج بحران را بيش  انبوه معضالت

از پيش گسترش خواھد داد و دامنه تأثير آن بر شرايط ارزش افزايی سرمايه 
تناقضات و بن بست ھای کھنه . ھا را وسيع تر و متالطم تر خواھد ساخت

تداوم بقای نظم اقتصادی و برنامه ريزی ھای دولت سرمايه داری برای 
صاحبان سرمايه و دولت . اجتماعی موجود بازھم به طور قطع حادتر می شود

سرمايه داری برای حفظ سودھای کالن ناگزير به سطح معيشت و ھست و 
نيست توده ھای کارگر بيش از پيش يورش می برند و فشار بر شانه طبقه 

ناگزير مقاومت و طغيان طبقه اين وضع . کارگر از ھمه سو بيشتر خواھد شد
 را بازھم -  حتی در ھمين حالت سازمان نيافته و پراکنده و درمانده -کارگر 

  . گسترده تر خواھد کرد

قدرت سياسی سرمايه حتی در قياس با ھمين يک ماه پيش در سطح جامعه  - ٣
و در فضای زندگی و افکار و نگاه عمومی مردم به صورت رژيمی درمانده 

که برای پيشبرد امور خود چاره ای جز خون ريزی و تکيه بر  و مستاصل
امروز ديگر فقط کارگران نيستند که ھر . سرنيزه ندارد ظاھر خواھد شد

لحظه حيات دولت سرمايه داری را مصيبتی عظيم برای زندگی خود می 
حتی بخش ھايی از طبقه سرمايه دار و نمايندگان سياسی آنان نيز اين . بينند

فاقد مشروعيت می دانند و آرايش و اصالح آن را شرط حتمی  دولت را
اين امر به رغم تداوم بسيار . ماندگاری نظام سرمايه داری تلقی می کنند

فزاينده و رشد يابنده سرکوب و اعمال قھر، به ھر حال در کنار ھمه مؤلفه 
 ھای ديگری که گفتيم به توده ھای کارگر فرصت می دھد تا با جسارتی بيشتر

اقتدار و قدرقدرتی دولت سرمايه . از گذشته مطالبات خود را طرح کنند
شکاف برداشته است و اين شکاف راه مبارزه کارگران با سرمايه داری را کم 

  . و بيش ھموارتر خواھد کرد

اصالح طلبان به دنبال قطعی شدن شکست شان در مرحله کنونی، برنامه  - ۴
وارشدن بر موج نارضائی و اعتراض ريزی و اجرای شگردھای تازه برای س

مردم، ھدايت سيل خشم و اعتراض انسان ھای ناراضی به بيراھه اصالح 
طلبی و بھره گيری از قدرت اين سيل نيرومند به نفع تحکيم پايه ھای قدرت 

پيداست که دولت نيز برای سرکوب اين مبارزات . خويش را ادامه خواھند داد
اصالح طلبان در طی ھمين چند روز اخير . کرددوره تازه ای را آغاز خواھد 

با صدور اطالعيه ھای مختلف اعالم کرده اند که ميدان ھای تازه ای را برای 
تداوم کشمکش مسالمت آميز و به قول خودشان قانونی عليه دولت باز می کنند 
و دولت با نيروھای نظامی و امنيتی و انتظامی آن نيز تصريح کرده است که 

اين . مخالفت و اعتراض را با شدت بيشتری سرکوب خواھد کردھر گونه 
جدال ناگزير شکاف بين دو جناح را بيش از پيش خواھد کرد که خود به سود 

به ميزان قابل توجھی تضعيف می  طبقه کارگر است، زيرا دولت سرمايه را
  .کند

شار دولت سرمايه داری در سطح بين المللی بسيار بيشتر از گذشته آماج ف - ۵
رقبا و باج خواھی ھا قرار خواھد گرفت و در مراودات خود با دولت ھای 

حتی شرکای . ديگر سرمايه داری موقعيتی متزلزل تر از پيش خواھد داشت
نزديکش از نوع روسيه و چين باج ھای بسيارعظيم تری را از او مطالبه 

ير وضعيتی در مبادالت اقتصادی خود با بازار جھانی سرمايه اس. خواھند کرد
ھزينه سرمايه گذاری و بازتوليد روند انباشت . بسيار دشوارتر می شود

دايره افزايش بی مھار سودھا و . سرمايه به گونه ای چشمگير باالتر می رود
ھمه اين . دستيابی به نرخ سودھای کالن و مطلوب ناگزير تنگ تر می گردد

ا زير فشار جدی قرار می امور به نوبه خود روند بازتوليد سرمايه اجتماعی ر
دولت سرمايه کل اين فشار را يکراست به زندگی توده ھای کارگر منتقل . دھد

خواھد کرد و اين امر بازھم زمينه ھای مادی گسترش امواج اعتراض و 
وقوع اين رويدادھا در ھمان . عصيان طبقه کارگر را فراھم تر خواھد ساخت

جناح ھای درون و حاشيه قدرت حال بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار، 
   .سياسی و دولتمردان نظام بردگی مزدی را بيشتر به جان ھم خواھد انداخت

مؤلفه ھای باال ھمراه با بسياری داده ھای سياسی و عوامل اجتماعی ديگر  - ۶
در مجموع نشان می دھند که توفان اعتراض و نارضائی کنونی از وزيدن 

خم مجاری خاصی که البته از ھمه سو با نيروی بازنخواھد ايستاد و در پيچ و 
قھر و سرکوب دولت سرمايه مواجه می شود ھمچنان به حيات خود ادامه 

اما اين توفان با تمام قدرت ويرانگری خودانگيخته اش متاسفانه . خواھد داد
ندارد و  ھيچ نشانی از جنبش خودآگاه طبقاتی توده ھای کارگر عليه سرمايه

يک شانس بسيار . قراردارد اصالح طلب سرمايه داری زير رھبری جناح
بزرگ اصالح طلبان ھمين سطح نازل، فرومانده و فاقد ھر نوع استخوان 

ھمان گونه . کارگری و ضدسرمايه داری جنبش اعتراضی جاری است بندی
نشان داد، تا زمانی که اين جنبش زير رھبری جناحی  ١٣۵٧که انقالب سال 

جز تثبيت و تحکيم نظام سرمايه داری در شکلی  استاز طبقه سرمايه دار 
شرط پيروزی طبقه کارگر بر . ديگر به ھيچ نتيجه ديگری نخواھد انجاميد

نظام سرمايه داری يا دست کم عقب راندن و تضعيف آن در شرايط کنونی 
  .حضور مستقل، خودآگاھانه و سازمانيافته اين طبقه در جنبش جاری است

کل نظام سرمايه داری و تمام جناح ھا و بخش ھای طبقه  طبقه کارگر عليه - ٧
اما لزوم تمرکز حمله برای . سرمايه دار و دولت آن به يکسان مبارزه می کند

تحميل بيشترين مطالبات کارگران بر کل نظام سرمايه داری درعين حفظ 
استقالل طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی ايجاب می کند که جنبش کارگری در 

کنونی از يک سو نوک تيز مبارزه آگاھانه و سازمانيافته خود را روی  شرايط
کل قدرت سياسی حاکم بگذارد و، از سوی ديگر، جناح مغضوب اصالح 

افشای جناح اصالح طلب به عنوان . طلب سرمايه داری را بيرحمانه افشا کند
و بخشی از طبقه سرمايه دار که با ايجاد توھم اصالح سرمايه داری ايران 

برقراری سرمايه داری دموکراتيک درواقع به کارگران آدرس غلط می دھد 
و آن ھا را پی نخود سياه می فرستد ضرورت قطعی و بی چون و چرای 

 .موفقيت و پيشرفت جنبش کارگری در اوضاع کنونی است

گردھم آمدن حداکثر جمعيت طبقه کارگر برای مبارز با سرمايه داری و  - ٨
مادی و فکری آن برای مبارزه در جھت الغای نظام بردگی  لزوم ارتقای توان

مزدی ايجاب می کند که اين طبقه مبارزه سازمانيافته و آگاھانه را از مطالبات 
منشور مطالبات پايه ای « ما اين مطالبات را در سند . پايه ای خويش آغاز کند

اصالح اين  با اين ھمه، امکان تکميل و. اعالم کرده ايم» طبقه کارگر ايران
مطالبات را منتفی نمی دانيم، مشروط بر آن که جوھر و خميرمايه ضدسرمايه 

  .داری آن ھا محفوظ بماند
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تحقق مطالبات پايه ای کارگران و تحميل آن ھا بر دولت سرمايه داری  - ٩
حاکم درگرو قدرت سازمانيافته طبقه کارگر است و اين قدرت نيز در شرايط 

متشکل شدن کارگران در شوراھای ضدسرمايه داری کنونی ھيچ معنايی جز 
« اما ھدف شوراھای کارگری و پيوند سراسری آن ھا در قالب . ندارد

صرفا تحقق مطالبات پايه ای اين طبقه » شورای سراسری طبقه کارگر ايران
شرط اساسی موفقيت راھکارھای تصرف کارخانه و اعتصاب . نيست

زه طبقه کارگر برای الغای رابطه سراسری و به طور کلی ھرگونه مبار
اجتماعی سرمايه ازجمله کسب قدرت سياسی، وجود شوراھای ضدسرمايه 

  .داری اين طبقه است

راھکار شرکت مستقل، فعال و سازمانيافته کارگران در جنبش جاری در  -١٠
راستا و در پيوند با تداوم و ارتقای مبارزه کارگران در عرصه ھايی است که 

پيدايش اين جنبش عرصه ھای اصلی مبارزه طبقه کارگر ايران تا پيش از 
اين عرصه ھا به طور کلی عبارتند از عرصه مبارزه با بيکارسازی . بوده اند

در کارخانه ھای تعطيل شده و درمعرض تعطيل و عرصه مبارزه با شکل 
راھکارھای پيشنھادی . ھای مختلف تشديد استثمار در مراکز داير کار و توليد

در عرصه نخست تصرف کارخانه ھای تعطيل شده و درمعرض تعطيل و  ما
ما ھمچنان بر صحت اين راھکارھا و به ويژه . درعرصه دوم اعتصاب است

  .بر سراسری کردن آن ھا در شرايط کنونی پای می فشاريم

بر اساس نکات باال، ما تمام فعاالن جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر را 
ه اتحاد برای متشکل کردن طبقه کارگر عليه نظام حول محورھای زير ب

  :سرمايه داری فرامی خوانيم 

توافق حول مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران، که به ضميمه اين  –الف 
  .فراخوان آمده است

تالش سازمانيافته برای ايجاد شوراھای ضدسرمايه داری طبقه کارگر  –ب 
  .در محل ھای کار و زيست کارگران

  .برنامه ريزی متحدانه راه اندازی اعتصاب در ھمه مراکز کار و توليد –ج 

  .تدارک سازمانيافته تصرف کارخانه ھای تعطيل شده و درمعرض تعطيل –د 

شرکت سازمانيافته درجنبش جاری با ھدف ايجاد صف مستقل کارگران  –ه 
  . برای تحقق مطالبات پايه ای طبقه کارگر

کارھای فوق و سازوکارھای ديگر برای اعمال به کارگيری و تلفيق راھ -و
  .قدرت سازمانيافته کارگری عليه سرمايه

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨تير  ١١

  

  :ضميمه
 مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

ان برای جامعه حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آن -١
و اختصاص سھم ھرچه بيشتری از ) »توليد ناخالص داخلی«(توليد کرده اند 

  . اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند

ی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار کارخانگ - ٣
  . دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد

تمام افراد جامعه بايد از تأمين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و  - ۴
 .ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند

بيمه بيکاری نبايد . ی باشندتمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکار - ۵
  .ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد

  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶

سال بايد  ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
  . حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود

در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و  شاغالن در تمام مراکز کار و توليد - ٨
 .سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند

مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق  - ٩
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسلم ھرشھروندی است

از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی  -  
   .قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود

دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی  -  
   .جديد برای شھروندان اختصاص دھد

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠

   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١

  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢

  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣

ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار  -١۴
   .گيرند

  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵

برای تحقق اين . جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود ھرگونه تبعيض -١۶
   :خواست بايد 

زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين  -  
   .کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند

ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و  -  
  .ان ممنوع شودپسر و پوشاک زن

ازدواج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل  -  
  . ميان آنان صورت گيرد

  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون  -  
انه به صورت شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خ
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گسترده و فراگير در محل ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن 
   .کارخانگی فراھم شود

تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از  -١٧
قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، 

  .اھرات برخوردار باشندآزادی تجمع و تحصن و راه پيمايی و تظ

ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه  -١٨
  .کارگر بايد آزاد باشد

 

 زخمی شدن ده ها کارگر انفجار لوله گاز در ايران خودرو و
تير شرکت ايران خودرو تعطيل  ١٣روز جمعه 

بود اما شماری از کارگران اجبار داشتند که در 
در اين روز انفجار . روز تعطيل ھم کار کنند

مھيبی در کارخانه شمالی شرکت روی داد که 
بر اثر آن ده ھا کارگر جراحات سخت برداشتند 

گزارش شده و حال يکی از آنان بسيار وخيم 
انفجار بر اثر ترکيدن لوله گاز در ھنگام . است

جوشکاری اتفاق افتاده و شدت و قدرت موج آن 
در حدی بوده که بخشی از رستوران شرکت را 

علت اصلی . به ميزان زيادی ويران کرده است
وقوع سانحه را بايد در حرص و آز بی عنان 

صاحبان سرمايه برای دستيابی به سودھای انبوه 
آنان با ھدف بھره گيری از . تر جستجو کرد

نيروی کار شبه رايگان و امتناع از پرداخت 
حق ناچيز بيمه، در روز تعطيل عده ای از 
کارگران فاقد مھارت و آموزش را مجبور به 

اين کارگران نه فقط تجربه کاری . کار کرده اند
الزم را نداشته اند بلکه باالترين فشار کار را 

آنان وسايل ايمنی الزم . کرده اند نيز تحمل می
کارفرمايان حتی به . نيز در اختيار نداشته اند

يک لایر دستمزد کمتر به کارگران و در نتيجه 
سود سرشارتر خود فکر کرده بودند اما کوچک 

. ترين توجھی به جان کارگران نکرده بودند
جمعی از کارگران ايران خودرو ضمن انتشار 

خبر مراتب تأثر خويش از  اطالعيه و اعالم اين
وقوع حادثه و ھمدردی عميق خود با 
ھمزنجيران کارگر مصدوم خويش را ابراز 

  . کرده اند

  خودروکار: منبع

  ٨٨تير  ١٧

  

 کارگر توسط نيروی سرکوب ٨ضرب و شتم و مجروح شدن 
کارگران کوره پزخانه ھای شبستر ھمچنان به 

 روز ١٧آنان بيش از . اعتصاب ادامه می دھند
است که دست از کار کشيده اند و بر ادامه 
اعتصاب تا دستيابی به مطالبات خويش پای می 

کارگران خواستار افزايش دستمزد و . فشارند
تقاضای . انعقاد قراردادھای جديد کار ھستند

افزايش حقوق کارگران طبق قانون سرمايه با 
مقاومت ھار سرمايه دار و تھاجم وحشيانه 

نيروی . ه شده استنيروی سرکوب مواج

انتظامی سرمايه تا حال چندين بار به صفوف 
کارگران معترض يورش برده اما قادر به درھم 

در روزھای . شکستن مقاومت آنان نشده است
اخير کارگران با اجتماع خويش عبور و مرور 
کاميون ھای حمل بار به محيط کارگاه ھا را 
 متوقف ساخته و از ھر نوع حمل آجر به مراکز

اين اقدام کارگران . فروش جلوگيری کرده اند
خشم سرمايه دار و نيروھای اھريمنی سرکوب 

سرکوبگران با . را شعله ورتر کرده است

بيرحمی و شقاوت خاص خود به اجتماع توده 
کارگر را در زير  ٨ھای کارگر حمله کرده و 

ضربات مشت و لگد و باتوم و تفنگ مجروح 
  . ساخته اند

  ايران خبرآژانس : منبع

 ٨٨تير  ١٧

 

 تجربه تصرف و اداره يک کارخانه ديگر به دست کارگران

 :كنند مى اداره و تصرف را كارخانه كارگران كه آنجا

 كارگرى كنترل روز اولين

 نيآرژانت كيلِمس، شھر در فِباتِكس، – فيلوبِل كارگران مطبوعاتى اطالعيه

 كارگرى كنترل روز اولين -  فوريه ١٢

 .است دراز تقلب تاريخ است، دراز انهكارخ تاريخ

 تحت بردارى كاله خواستند وقتى فِباتكس، بعد گذاشتند، فيلوبل را اسمش اول
 .است بس ديگر گفتيم آنان به يابد، ادامه فيلوبِل يا فيلوبِت نام

 شديم استثمار شان اى دوره شركاى و فِِدريچى فالينب، دست به كارگر صدھا
 نشده وفا ھاى قول و ميزند ھا ميليون به سر بدھى يزانم. رفت سرمان كاله و

 .بسيارند

 اى حرفه برداران كاله اين بدھى تواند نمى كارخانه سرمايهء تمام فروش حتى
 به غرامتى گونه ھيچ پرداخت بدون و كرديم مى كار جا اين كه ما به را

 .نمايد جبران و كند پرداخت كردند مان پرت خيابان

 نساجى تعاونى حاال فباتكس، - فيلوبل از شده اخراج كارگران دليل ھمين به
 جلوى كه خودمان ما يعنى دھيم، مى تشكيل را محدود وليتمسٮٔ  با كيلِمس
 تمام تا كرديم باز را كارخانه اين درھاى و گرفتيم را كارخانه كامل تخليهء

 ارب اين اما آوريم، در حركت به را آالت ماشين ھاى چرخ ھم با كارگران
 .كارگران خود كنترل تحت

 كنترل به نه بدھيم انجام را كارمان كه آن براى كارگران ما كه است اين علت
 بوديم كسانى ما. دستمزدھا كردن كم به نه و تعليق، حكم به نه داريم، نيازى
 خواھيم كسانى ھمان ما و درآورديم، حركت به را كارخانه اين روز ھر كه
 .داشت خواھيم نگه فعال را آن بعد به اين از كه بود

 فيلوبِل، زن و مرد كارگران تمام روى به پروژه اين درھاى دليل ھمين به
 سر نان و كنيم حفظ را كارمان محل كه آن براى. است باز فيلوبِل فباتكس،
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 گرفته، كار ماشين و فروشنده از داريم، نياز ھمه به ببريم فرزندانمان سفرهء
 .دفتردار تا

 كارخانه ھاى ماشين آن در كه روزى اولين عنوان به را روز اين انكارگر ما
 .رسانديم تصويب به افتند، مى كار به ارباب بدون

 !شوند وارد كارگران ھمهء

 محدود وليتمسٮٔ  با كيلِمس نساجى تعاونى
 )سابق فِباتِكس -  فيلوبِل( 

 یميقد بھرام ترجمه
 :منبع

http://trabajadoresdefebatex.blogspot.com/2009/02/12-de-
febrero-primer-dia-de-gestion.html 

 :تماس آدرس

Eduardo Santillán: 1558841567 
Miguel Bejarano: 1535757805 

Alberto Mena: 1532136024 
Filobel-Febatex: Rodolfo López 1706 (Quilmes Oeste) 

prensafebatex@gmail.com 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comunicado de prensa de los trabajadores de Filobel-
Febatex, del 12 de febrero - Primer día de gestión obrera. En 

pers por Bahram Ghadimi 
 از ما است، برده کار به محترم مترجم که ،»اشغال« واژه جای به:  توضيح
 تشکل ايجاد برای ھماھنگی کميته – ايم کرده استفاده» تصرف« کلمه

 .کارگری

 

 اعتصاب کارگران کشت و صنعت هفت تپه
کارگران کشت و صنعت ھفت تپه در صبح 
روز يک شنبه چھاردھم تيرماه دست از کار 

توليد را در ھمه بخش ھا از کشيدند و چرخ 
علت اقدام کارگران به . گردش بازداشتند

اعتصاب شدت کم سابقه وخامت شرايط کار و 
احتمال وقوع مخاطرات جانی بسيار مھلک در 

گرمای ھوا در . دل اين شرايط برای آنان است
استان خوزستان و منطقه استقرار کشت و 
صنعت ھفت تپه به سطح مرگبار و از ھمه 

ميزان . ظ غيرقابل تحمل رسيده استلحا
رطوبت ھوا بيش از حد سھمگين است و از ھمه 
ھولناک تر و کشنده تر اين که در طول چند 

روز اخير وزش توفان گرد و خاک بخش 
وسيعی از خاور ميانه و بيش از ھمه مناطقی 
مانند کشور عراق و جنوب و غرب و نواحی 

مين مرکزی ايران و از ھمه اين ھا حادتر ھ
منطقه کشت و صنعت ھفت تپه را در کام خود 

در چنين شرايطی ھر لحظه کار . فرو برده است
در کارخانه نيشکر عمالً لحظه ای و گامی در 
استقبال از حوادث مرگ آور و تن دادن به خطر 

کارگران به باز بودن کارخانه در . مرگ است
اين روزھا و اجبار به کار در دل اين شرايط 

رده و خواستار تعطيل شرکت تا اعتراض ک
اعتراض کارگران . بھبود شرايط جوی ھستند

مطابق معمول با مقاومت ھار و شديد سرمايه 
. داران دولتی کارخانه مواجه شده است

کارگران به ھمين دليل تصميم به اعتصاب 
آنان با تعطيل کارگاه ھا در مقابل دفتر . گرفتند

ر لزوم مديرعامل سرمايه اجتماع کردند و ب
 ٣اعتصاب . قبول خواست خويش پای فشردند

اما بدون دستيابی به . ساعت به طول انجاميد
  . ھيچ نتيجه مشخصی پايان يافت

  ندانيوز: منبع

   ٨٨تير  ١۵

 

 اجتماع اعتراضی رانندگان کاميون در ايرانشهر
شمار زيادی از رانندگان کاميون ھای حمل کاال 

ھا و مراکز از بنادر جنوبی کشور به کارخانه 
فروش در مناطق مختلف در اعتراض به شرايط 
کار و سطح عايدات روزانه خويش در مقابل 

اتحاديه صنفی تجمع  دفتر و دستک موسوم به

رانندگان فرياد . کردند و دست به اعتراض زدند
می زدند که معضل سھميه سوخت و ساير 
اقدامات دولت ميزان عايدات آن ھا در مقابل 

. طوالنی را بسيار کاھش داده است روزانه کار
آنان خواستار تغيير اين وضعيت شدند و تبانی 

رؤسای اين اتحاديه با دولت و سرمايه داران را 
  . محکوم کردند

  ندانيوز: منبع

   ٨٨تير  ١۵
  

 فراخوان مادران کشتگان راه پيمايی های اعتراضی اخير
مادران عزاداری که  ٨٨در روز ششم تيرماه 

ن آنان در حوادث روزھا و ھفته ھای فرزندا
اخير در شھرھای مختلف و از جمله تھران 
ھدف گلوله سرکوبگران مزدور نظام سرمايه 
داری قرار گرفته است تالش کردند تا در پارک 

آنان می خواستند . دور ھم جمع شوند الله تھران
از اين طريق فرياد خشم و عصيان و قھر 

درنده خويی  خويش عليه سبعيت و شقاوت و
نظام بردگی مزدی را به گوش ساکنان ايران و 

اجتماع مادران عزادار در آن . جھان برسانند
. روز با ھجوم مزدوران سرمايه مواجه شد

بسياری از اين مادران دستگير و راھی 

عده ای سخت زخمی گرديدند و . سياھچال شدند
در يک کالم، ھمه . به بيمارستان ھا منتقل شدند

نيروی . و مصدوم و مجروح شدند دستگير
اما . سرکوب به ھمه اين جنايات دست زد

مادران از پای ننشستند و دست از مقاومت 
آنان بالفاصله يک فراخوان صادر . برنداشتند

کردند و از ھمگان خواستند تا به مبارزه و 
فحوای اين فراخوان به . مقاومت آن ھا بپيوندند

   :شرح زير است 

آزادی کليه  ، تان دادن به خشونت ھاما تا پايا« 
به ويژه مادران دستگير شده در سياسی  زندانيان

مجازات قاتالن  تا اطمينان به و پارک الله
شنبه ھر ھفته از  در روزھای ،فرزندان مان

بعدازظھر در پارک الله و ديگر  ٨تا  ٧ساعت
   . می نشينيم گپارک ھا به سو

  :اآدرس پارک ھ

  وار کشاورز، نبش کارگربل - پارک الله  - 
 شريعتی نرسيده به پل سيدخندان  - پارک انديشه - 
 خيابان ولی عصر -پارک ملت  - 
  گيشا -پارک گفتگو - 

  ! مادران 
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حس مادری مان ما را به دادخواھی از خون 
فرزندانمان و خواست آزادی فرزندان دربندمان 

 دعوت می کنيم با از ھمه شما. واداشته است
ه و کنار پارک ھای مذکور حضورتان در گوش

. به اين حرکت خودجوش مادرانه بپيونديد
و دولتمردان اعتراض تان را نسبت به 

 انسان ھایرا با مادران عزادار و  ھمبستگی تان
 حضور در اين پارک ھابا  و معترض حق طلب
  .نشان دھيد

تيرماه در پارک ھای الله ،  ١٣وعده ما شنبه 
  انديشه ، ملت و گفتگو

  » مادران عزادار 

  )نقل به اختصار( ندانيوز : منبع

  ٨٨تير  ١۵

 

 کرج جدال کارگران با نيروی سرکوب دولتی در محمودآباد
جنگ و ستيز کارگران با نيروی سرکوب دولت 
سرمايه در مناطق خارج از محدوده شھرھای 
بزرگ با ھدف برپايی آلونک ھای محقر 
مسکونی و نجات از پرداخت اجاره بھای 
ھولناک خانه، يکی از عرصه ھای ھميشه 
گشوده مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر ايران 

بسياری از . سال اخير بوده است ۴٠در طول 
شھرک ھا و يا حتی شھرھای اطراف تھران يا 
نواحی دارای چند ده ھزار سکنه مجاور 

يادگار زنده، تاريخی، گويا و  شھرھای بزرگ
در . يزھا ھستندبسيار پرحديث ھمين جنگ و ست

پای خانه ھای زيادی از اين شھرک ھا که 
ً محل سکونت خيل عظيم بردگان  امروز بعضا
مزدی ھستند چه بسا کارگری به خون غلتيده و 
کشته يا مجروح شده ، يا مورد ضرب و شتم و 
ھتاکی قرار گرفته، يا دستگير و زندانی شده 

ھر کدام از اين شھرھا شاھد مقاومت ھای . است
ته جمعی پرشور و حماسی کارگران عاصی دس

و خشمگينی بوده است که با اراده ای مصمم 
نيروی سرکوب سرمايه و برای  برای دفع تھاجم

ممانعت از تخريب وحشيانه آلونک ھايشان تا 
يافت آبادھا، خاک . پای جان مبارزه کرده اند

سفيدھا، شميران نوھا، افسريه ھا، زورآبادھا و 
يگر ھمه اين گونه بر پا شده اند فراوان نواحی د

و ھر کدامشان گوشه ھای بسيار درس آموزی 
از تاريخ مبارزه طبقاتی نسل ھای قبل و حاضر 

در ھمه اين . توده ھای کارگر را نشان می دھند
مناطق کارگران گرسنه عاصی از فشار استثمار 

سرمايه، کارگرانی که بھای شبه رايگان نيروی 
مره خانواده ھايشان را کارشان کفاف نان روز

 نمی داده است، کارگرانی که زير شالق توحش
سرمايه قادر به اجاره يک اطاقک محقر در 
بدترين محله ھای مسکونی تھران و ساير 
شھرھا نبوده اند، آری اين کارگران در شب 
ھای تيره به دنبال دو شيفت کار روزانه تالش 

مان و می کرده اند تا با حمل آجر و سنگ و سي
گچ سرپناھی برای سکونت خانواده ھای خود بر 

تالش و تقال و جانفشانی اين کارگران . پاسازند
ھمه جا با وحشيانه ترين تھاجم ھای نيروی 

بولدوزورھای . سرکوب مواجه بوده است
شھرداری ھا صبح ھر روز حاصل کار شبانه 
اين کارگران را ويران می کردند، يورش 

رنگ با مقاومت وسيع و بيشرمانه ای که بی د
جمعی زنان و فرزندان توده ھای کارگر رو به 
رو می گرديد و در بسياری موارد درھم شکسته 

  . می شد

اين شھرک ھا اين گونه برپا شده اند و ھر آجر 
 و تيرآھن و ھر مشت سيمان و گچ و سنگ

خونين از سوی  ديوارھايشان يادگار مقاومتی
بل سفاکی ھا و بردگان مزدی سرمايه در مقا

شرارت ھای طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه 
اين مقاومت . داری و عمال دولتی سرمايه است

ھا و جنگ و ستيزھای خونين که در سال ھای 
استيالی رژيم سلطنتی سرمايه بسيار حاد و 
گسترده بوده است، در دوران کنونی نيز ادامه 

منطقه محمودآباد کرج از جمله مناطقی . دارد
است که از سال ھا پيش تا امروز شاھد وقوع 

کارگران می سازند و . اين جدال ھا بوده است
. نيروھای بسيج سرمايه ويران می کنند

کارگران دار و ندار خود را برای برپايی 
سرپناه مسکونی ھزينه می کنند و عوامل دولت 
ادامه کار کارگران را به پرداخت باج ھای 

ين وضع ماه ھا دوام ا. سنگين موکول می کنند
اما در روزھای اخير و به دنبال . داشته است

حوادث خونين ھفته ھای اخير، توده ھای کارگر 
. ناراضی تصميم به مقاومت جدی تر می گيرند

آنان بر جسارت خود می افزايند و به مقابله با 
در روز جمعه . اشرار سرمايه برمی خيزند

وار پس بسيجی ھای موتور سدوازدھم تيرماه، 
از اقامه نماز جمعه، برای گرفتن باج به 
کارگران حمله می کنند و می کوشند تا در 
صورت خودداری کارگران از پرداخت باج 

اما ھجوم . آلونک ھای آنان را ويران کنند
بسيجی ھا اين بار با مقاومت شجاعانه کارگران 
رو به رو می شود، آن گونه که مھاجمان از 

ت زده و سراسيمه حتی وحش ترس جان خويش
موتورھای خود را رھا می کنند و پا به فرار 

  .می گذارند
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 آرامگاه کشتگان اخير تهاجم سرمايه گل باران شد
شھر ھزاران نفر از مردم ، رسيده از بھشت زھرای تھرانھای  بنابه گزارش 

شدگان حوادث ھفته ھای کشته آرامگاه  در ١٣٨٨تيرماه  ١٢در روز جمعه 
اين مراسم  .و ضمن ادای احترام آنجا را گل باران کردند حضور يافتند اخير

تا ساعت  گرانه نيروھای امنيتی سرمايهسرکوب و اقدامات ھارغم تھديدبه 
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 اند مردم، خود حكومت
داري حرفي بزنيد، پس بايد در مورد  ايهي سرم خواھيد درباره اگر نمي"

  "فاشيسم سكوت كنيد
ي آن فكر  آزادي سياسي و آزادي اقتصادي براي اكثريت افرادي كه درباره

اين نكته به ويژه در دستگاه فكري . اند، داراي معاني واحدي ھستند نكرده
 در تمام شئون اجتماعي اعالم" آزادي"ليبراليسم كه خود را مدافع راستين 

ھاي اصلي اين نظام به استحاله كشاندن  از مشخصه. كند صادق است مي

ي اين مفاھيم  گويي درباره از طريق كلي" آزادي "مفاھيم عالي بشري مانند 
ھاي اجرايي آن را  ھاي مختلف آن بپردازد وضمانت است بدون آن كه به جنبه
ر قبال اين دموكراسي د- در واقع سياست ليبرال. براي تمامي بشر بيان كند

ي آنان كه  گرايي و فرمان منع تفكر درباره گونه مفاھيم عبارت است از ابھام
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  ١٣٨٨ تير  ١٩جمعه     ٦٢شمارٔه مسلسل   ـ ١٥سال دوم ـ شمارٔه  

كاركرد عملي آن دگرديسي اين مفاھيم بر ضد خودشان و در خدمت نظام 
اين دگرديسي با چنان تبليغات پر طمطراقي ھمراه است كه . باشد سرمايه مي

نو به جامعه  ھاي دم آزادي طي آن، كاھش آزادي در قالب سپيده
  .شود مي عرضه 

توان آن چنان تعريف  مي به ظاھرھاي سياسي را  الوصف، اگر چه آزادي مع
كرد كه آزادي گروھي، داللت بر بردگي ديگران نكند، ليكن در مورد آزادي 

دھد كه بيشتر جوانب  اندكي تأمل نشان مي. اقتصادي مسئله اين چنين نيست
ي عدم تساوي است، و به خودي خود به  ايهعمال بر پ" آزادي اقتصادي"اين 

معناي محروم كردن اكثريت عظيم جامعه از امكان برخورداري از اين آزادي 
  .است

آزادي خريد و فروش بردگان داللت بر آن دارد كه جامعه به دو گروه بردگان 
آزادي تصاحب ابزار توليد به عنوان اموال . داران تقسيم شده است و برده

ي اجتماعي است كه بنا بر جبر اقتصادي  گر وجود يك طبقهخصوصي نشان
اگر كسي . ملزم به فروش نيروي كار خويش به صاحبان ابزار توليد است

مجبور به كار كردن براي منافع ديگران نبود، در آن صورت صاحبان 
  كردند؟ كارخانجات چه مي

ي  هي كل آراي بورژوازي دفاع از مالكيت خصوصي و منافع طبق شالوده
آن چه در لواي آراء . دار است و نه دفاع پيگير از اصول آزادي سرمايه

بورژوازي نھفته، نه اصل حقوق مساوي براي تمام شھروندان است و نه 
كه دفاع از ثروت و حق ثروتمند شدن از  اصل تضمين آزادي براي ھمه؛ بل

ن آزادي ھاي گوناگو اگر به درستي به نمود. است طريق استثمار نيروي كار 
ھا كاركرد اين  اقتصادي در نظام بورژوايي بنگريم خواھيم ديد كه در تمام آن

ي قليل جامعه يعني  باشد؛ براي عده آزادي براي تمامي بشريت يكسان نمي
داران عبارت است از آزادي تصاحب حاصل دسترنج اكثريت عظيم  سرمايه

ي كارگر و  ي كارگر و در طرف مقابل، براي طبقه جامعه يعني طبقه
كش اين آزادي معناي ديگري جز فروش نيروي كار خود به كمترين  زحمت

  !بھا ندارد بي آن كه حتي مطمئن باشد مشتري الزم را ھميشه خواھد داشت

بنا شده  حفظ اين نوع از آزادي  نظام پارلمانتاريستي بورژوايي اساسا بر پايه
ب آزادي، حقوق بشر، است و عبارات پر طمطراق، كلي و مبھم آن در با

دموكراسي و ديگر مفاھيم انساني نيز در واقع جز رنگ و لعاب ظاھري براي 
حتي در . اي موجود در اين نظام نيست ھاي پايه پنھان كردن نابرابري

ھاي بورژوا دموكراتيك، مردِم تحت ستم درھر مرحله با  ترين دولت پيشرفته
ھاي  ي ظاھري كه دموكراسيتضادي ميان برابر. ھايي مواجه ھستند تضاد

كنند و ھزاران محدوديت واقعي و نامرئي كه كارگران  داري بيان مي سرمايه
كن كردن اين نظام نابرابر  لذا براي ريشه. كند بگير تبديل مي را به بردگان مزد

داري  ھاي سرمايه ترين دموكراسي ھاي گوناگوِن ضد بشرِي پيشرفته بايد جنبه
. ي عريان آن را به نمايش گذاشت دم تشريح كرد و چھرهھاي مر را براي توده

در اين نوشتار سعي خواھد شد تا به برخي از آنان اشاره شود، و خطوطي از 
آن چه كه بايد به سمت آن پيش رفت ترسيم شود؛ خطوطي كه براي تبديل 

  .ھايي مفصل و پراتيك عملي دارد شدن به طرحي كامل نياز به بحث

پارلماني بورژوايي، دموكراسي غير مستقيم است كه در  دموكراسي: اوال - 
ھاي گوناگون انتخاب  آن چند نفر در سطوح باال و چند ھزار نفر در بخش

افرادي از قبيل ( كنند  امور دولت و جامعه شركت مي  شوند و در اداره مي
، و ...) رئيس جمھور، رئيس مجلس، شھرداران، اعضاي شوراي شھر و 

اعمال قدرت . ه اتفاق افراد كشور از اين حق محروم ھستنداكثريت قريب ب
آنان بر نمايندگان خويش محدود به انداختن يك برگ رأي در رأس ھر چھار يا 

ھاي انتخابات غوغايي از تبليغات سياسي با  در روز. باشد پنج سال مي
ھاي تازه است و چنان  ھمه پر از وعده شود كه ھاي قديمي به پا مي شعار
كند، كه در پس گرد و غبار مسموم ايجاد شده   ي جامعه را آكنده ميفضا

در : به اين مطلب بايد افزود كه. شود ھا ناممكن مي قضاوت انتقادي براي توده

ي  ھاي عظيم و فراگيري كه به اين امر مشغولند، ھيچ رسانه برابر رسانه
نه را آشكار فراگيري وجود ندارد تا بتوان ماھيت اين گونه تبليغات مزورا

  .كرد

برابري سياسي در دموكراسي پارلماني بورژوايي، صرفا يك برابري : ثانيا  - 
دست، ھر دو به طور  ثروتمند و تھي. صوري است، و نه يك برابري واقعي

آن بسيار   اداره  كه ھزينه –يكساني در تأسيس روزنامه " حق"صوري از 
به طور صوري داراي  چنين ھر دو ھم. برخوردار ھستند –ھنگفت است 

ي تلويزيوني ھستند و از امكان يكساني به  يكساني در خريد برنامه" حق"
جا  اما از آن. باشند دھنده برخوردار مي ھاي رأي منظور نفوذ گذاردن بر توده

كه كاربرد عملي اين حقوق مستلزم دسترسي به منابع مالي سرشار است، فقط 
داران خواھند  سرمايه. برخوردار باشندتوانند كامال از آن  ثروتمندان مي

. ھاي تلويزيوني را بخرند ھاي راديويي و برنامه توانست كه روزنامه، ايستگاه
كند، نمايندگان پارلمان و  اي كه سرمايه اعمال مي داران از طريق وزنه سرمايه
اساسا دولتي كه بر اساس . دارند" كنترل"ھاي پارلماني را تحت  حكومت

ي  زنجيره  سم بورژوايي استوار است، روح و جسمش به وسيلهپارلمانتاري
ھيچ حكومت . متصل به سرمايه است" ديون ملي"ھاي مالي و  وابستگي

كه تحت كنترل  –تواند بدون درخواست دائمي براي اعتبار  بورژوايي نمي
  .حكومت نمايد –ھا، سرمايه مالي و بورژوازي بزرگ است  بانك

دموكراسي   ھاي محدود كننده ي اين خصوصيتسرانجام، حتي اگر كس - 
بورژوايي را ناديده بگيرد و به غلط فرض كند كه اين يك دموكراسي كامل 
است، ھنوز ھم اين واقعيت كه اين دموكراسي يك دموكراسي سياسي است، به 

كه خود بسيار دور  - برابري سياسي ثروتمند و فقير . ماند قوت خود باقي مي
عظيم و دائمي اقتصادي و   اگر ھمراه با نابرابري فزاينده -  از واقعيت است

دستان دقيقا از  اي دارد؟ حتي اگر ثروتمندان و تھي  اجتماعي باشد، چه فايده
بودند، ھنوز ھم ثروتمند قدرت   حقوق سياسي يكساني ھم برخوردار مي

ير جرم فق قدرتي كه ال. اقتصادي و اجتماعي عظيمي داشت كه فقير فاقد آن بود
ھاي كاربرد عملي حقوق سياسي  شامل راهرا در زندگي روزمره، كه خود 

  .دھد ، تحت انقياد غني قرار مياست

ي دموكراسي پارلماني بورژوايي  گر دولتي كه بر پايهھر گاه به نقش سركوب - 
بنا شده است نظري بيفكنيم، ماھيت طبقاتي آن به بھترين وجھي آشكار 

م كه تعداد زيادي از مناقشات اجتماعي وجود دارد، داني ي ما مي ھمه. شود مي
كه در آن پليس و ارتش به منظور در ھم شكستن اعتصابات، متفرق كردن 

كارخانجات اشغال شده توسط كارگران و   كارگران، پراكندن تظاھرات، تخليه
ولي حتي . اند آتش گشودن بر اعتصاب كنندگان در اين مناقشات دخالت كرده

سراغ نداريم كه در آن پليس و يا ارتش بورژوايي اقدام به يك مورد ھم 
اند، و يا  دستگيري كارفرماياني كنند كه كارگران را از كارخانه اخراج كرده

داران بسته شده است به كارگران  ھايي كه توسط سرمايه در اشغال كارخانه
و ھم  شود داري را كه ھم باعث افزايش ھزينه زندگي مي كمك كنند، يا سرمايه

كند، به  ھاي گوناگون سر ھم مي براي فرار از پرداخت ماليات دوز و كلك
  .گلوله بسته باشد

توجيه كنندگان نظام دموكراسي بورژوايي به ما پاسخ خواھند داد كه كارگران 
را كه " نظم عمومي"پرداخته و " قانون شكني"در تمام موارد فوق به 

جواب خواھيم . اند به مخاطره انداخته نيروھاي سركوب بايد از آن دفاع كنند،
قانوني  بلکهطرف نيست،  بي" قانون"كند كه  داد كه اين نكته خود اثبات مي

داري است، كه نيروھاي سركوب به  بورژوايي است، كه حافظ مالكيت سرمايه
ھا بر حسب اين كه كارگران  تمامي در خدمت اين مالكيت ھستند، كه آن

داران، بسيار  اند يا سرمايه شده" انون بوژواييق"مرتكب نقض رسمي ھمين 
كنيم كه ھيچ چيز بھتر از اين خصوصيت  كنند، و اضافه مي متفاوت رفتار مي

ھاي زور و سركوب در  دستگاه. كند اساسا بورژوايي دولت را تأييد نمي
كنند، زيرا   داري ايفا مي شرايط عادي نقش درجه دومي در ابقاي نظام سرمايه

كارگر عمال   روزمره اين نظام توسط اكثريت عظيمي از طبقه در زندگي



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

 
٨ 

  ١٣٨٨ تير  ١٩جمعه     ٦٢شمارٔه مسلسل   ـ ١٥سال دوم ـ شمارٔه  

ليكن در يك دوران بحراني، يعني دوراني كه . مورد قبول قرار گرفته است
كش  ھاي زحمت داري عميقا آسيب ديده است و دوراني كه توده نظام سرمايه

كه دارند، و يا در دوراني  اميال خود را مبني بر سرنگوني اين نظام ابراز مي
ي وظايفش بر آيد، در  تواند به طريق معمول از عھده خود اين نظام ديگر نمي

ھاي اقتصادي،  نظر از اين كه بحران داراي جنبه صرف( چنين دوراني 
. اي ديگر است ، اوضاع به گونه)اجتماعي، سياسي، نظامي و يا مالي باشد

نھد، در  ام ميگاه است كه سركوب و اختناق به جبھه مقدم صحنه سياسي گ  آن
چنين ھنگامي است كه سرشت بنيادي دولت بورژوايي، به سرعت شكل 

دھد؛ ھيئتي از افراد مسلح و  ي واقعي خود را بروز مي عريان و چھره
بدين ترتيب قانوني تعميم يافته در تاريخ جوامع . سركوبگر در خدمت سرمايه

ھمان اندازه بيشتر قادر  تر باشد، به ھر چه جامعه با ثبات: شود طبقاتي تأييد مي
ي تحت ستم است،  ھاي صورِي گوناگون به توده به تحمِل تجمِل اعطاِي آزادي

تر باشد،  تر و ناپايدار ھاي ژرف متزلزل و ھر چه جامعه در اثر بحران
بايست ھر چه بيشتر از  مي ھاي قدرت سياسي خود را  حاكميت سرمايه پايه

  .ھاي شيوا از طريق نطقطريق خشونت و ارعاب اعمال كند تا 

ي حاكم براي مؤثر  جا بايد اضافه شود آن است كه طبقه اي كه در اين نكته
ي  ھم كوبيدن مبارزات طبقه پاشيدن و در  ھايش در جھت از ھم افتادن تالش
ارتش، پليس، ( تواند تنھا به دستگاه زور و سركوب سنتي خود  كارگر، نمي

ي  ھاي خصوصي كه از اليه واند به ارتشاكتفا كند، بل كه بايد بت) قضات 
زده،  بورژوازي فقر  يعني ارتش خرده. اند توسل جويد اي ديگري برخاسته توده

ھا و تورم مستأصل شده است و در حال  كه از يك طرف در نتيجه بحران
باشد، ولي به خاطر ناتواني جنبش  ي كارگر و پرولتاريا مي ريزش به طبقه

ي  داري و ارائه سرمايه  مات تھاجمي و متھورانه و ضدكارگري در ارائه اقدا
داري، از اين جنبش  ھاي سرمايه بديل معتبر و كوتاه مدت در مقابل بحران

داري كه از شرايط  و در طرف مقابل دستگاه سركوب سرمايه. اند بيگانه شده
ھا  اين قشر آگاه است با دادن تسھيالت و شرايط خاص به اين گروه وامانده آن

كند تا در ھنگام مقتضي به صفوف  نظامي بسيج مي جات شبه را در دسته
ھا را سركوب كنند، و نكته  مردم معترض يورش برده و آن  كارگران و توده

ھاي خود،  اين كه دستگاه سركوب سرمايه براي شانه خالي كردن از جنايت
  .نھد يم ي اين گروِه لباس شخصي وا ھا را بر عھده ترين برخورد اغلب خشن

سؤالي كه ھمواره مطرح بوده، اين است كه براي از بين بردن  - 
  ھاي موجود در دموكراسي پارلماني، چه بايد كرد؟ نابرابري

كند كه به كار گرفتن مؤثر پارلمان بورژوا و  كل تاريخ قرن بيستم تأييد مي
داري و دولت بورژوايي است، عليه  حكومتي كه بر اساس مالكيت سرمايه

ھر سياستي كه بكوشد از . ممكن است ھاي آن، غير ازي و نابرابريبورژو
داري مؤثري پيروي كند فورا بر سر دو راھي قرار خواھد  مشي ضد سرمايه

ھاي  سبيل خواھي قدرت سرمايه شود، يا دستگاه يعني يا بايد تسليم باج: گرفت 
اندازد و  داري را بر ھم شكند و روابط مالكيت سرمايه دولت بورژوايي را در

  .مالكيت جمعي بر وسايل توليد را جايگزين آن سازد

بورژوازي و حاكميت وابسته به آن نيز دقيقا از ھمين ضربه خوردن به 
  ي آشيل خود است كه ھراس دارد، يعني كسب قدرت توسط خوِد طبقه پاشنه
پس از منظر آنان الزم است در لواي دموكراسي پارلماني بورژوايي . كارگر
آنان اين اعتقاد . نشود" سوء استفاده"يري انديشيده شود كه از دموكراسي تداب

ھا عامل تعيين  رأي آن  كنند كه ورقه ھاي استثمار شده ايجاد مي را در توده
سرنوشت آنان است چندان كه اگر از سرنوشت خويش ناراضي باشند، فقط 

دموكراسي ! اند خود را مقصر بدانند كه چرا به فالن يا بھمان كس رأي داده
پارلماني وسيله و ابزار مناسبي است در خدمت بورژوازي، براي متقاعد 

با استناد به برابري صوري، يعني . ھا به از دست دادن قدرت كردن توده

كوشند كارگران را متقاعد كنند كه از قدرت چشم  برابري در مقابل قانون، مي
دولتي راضي شوند و   موعهھاي خود در داخل مج بپوشند و به ادغام سازمان

اي ريخته شده كه  سلسله مراتب را بپذيرند و طرح بناي چنين سياستي به گونه
  .حكومت مردمي، حكومت مردْم نباشد

ي كارگر براي جايگزين كردن دولت  كارگران آگاه و عناصر پيشتاز طبقه
كارگري به جاي دولت بورژوايي كه حتي در دموكراتيك ترين شكل خود 

و اين دولت . كنند ماند، مبارزه مي ه ديكتاتوري بورژوايي باقي ميھموار
ھاي دموكراتيك  كارگري از طريق گسترش و بسط مؤثر و نه تھديد آزادي

تر از   دولت كارگري دموكراتيك. شود كش مشخص مي ھاي زحمت براي توده
اند، چرا كه  ي دموكراسي پارلماني بنا شده ھايي است كه بر پايه دولت
چنان دولتي است كه  دولت كارگري، آن. دھد وكراسي مستقيم را گسترش ميدم

از قبيل ( ھاي اجتماعي  و تمام فعاليت كند بدو پيدايش شروع به زوال مياز 
و " خود مديري"  را به عھده. . .) آموزش، بھداشت، فرھنگ، ارتباطات و 

كش را در  متھاي زح دولت كارگري، توده. دھد مردم قرار مي" خود اداري"
آورد، شوراھايي كه به اعمال مستقيم قدرت  مي شوراھاي كارگري به گرد ھم 

خواھند پرداخت، و خط فاصل مصنوعي مابين قدرت اجرايي و قدرت مقننه 
شود، ديگر  ز ميساجا كه فرد با رأي مجموعه دم آن. دارند مي را از ميان بر

مردم، خود :  لکهت، بمردمي بر فراز سر مردم نيس - به دروغ –حكومتي 
  .اند حكومت

ي مردم توجھي  پيشتر گفتيم كه دموكراسي بورژوايي به حيات اقتصادي توده
مادي و ضامن حقوق برابر در   ندارد، و از آن جا كه برابري اقتصادي پايه

ھاي اين نظام نيز چيزي جز ظاھرسازي عوام فريبانه  جامعه است، لفاظي
اسي شوراھا، برعكس، دموكراسي حقيقي است در حالي كه دموكر. باشد نمي

توليدكنندگان را كه چونان صاحبان در تأمين منافع حيات   زيرا معيشت ھمه
بيھوده است كه . كند كاري دارند، تضمين مي خويش، برابرانه با يكديگر ھم

ھا منتظر تصويب قوانين  براي تأمين مشاركت عملي ھمگان در تصميم گيري
رابري واقعي در اين زمينه ھنگامي عمال ميسر است كه ب. و فرامين باشيم

كشان جامعه سازمان  ھايش توسط خود كارگران و زحمت كار، در تمام شكل
ھا كه ھيچ سھمي در توليد ندارند، خود به خود از  در اين صورت انگل. يابد

  ھا كنار گذاشته خواھند شد، و اين نيز نشانه گيري  ھر نوع دخالت در تصميم
نقش  لکهشان، ب ذف نه شخصحان دموكراسي نخواھد بود چرا كه دليل اين فقد

  .آنان در توليد است

ھاي  ھاي مادي الزم جھت اعمال آزادي شوراھاي كارگري پايهکه از آن جايي 
توانند به صورت واقعي  دموكراتيك را براي ھمگان فراھم خواھد آورد، مي
ھاي  مطبوعات، ايستگاه. ندآزادي را براي عموم جامعه بسط و گسترش دھ

آيي، ھمگي به مالكيت اشتراكي در آمده و  ھم ھاي گرد راديو و تلويزيون، تاالر
ش كه مايل به استفاده از کھاي كارگري و اقشار زحمت در دسترس تمام گروه

ھا و  شوراھاي كارگري از حق تأسيس سازمان. آن باشند قرار خواھد گرفت
له احزاب مخالف، حق تأسيس مطبوعات احزاب گوناگون سياسي، از جم

ھا، راديو و  ھاي سياسي و ديگر انديشان در روزنامه مخالف، حق اقليت
  .تلويزيون با سرسختي دفاع خواھند كرد

كش  ھاي زحمت و براي رسيدن به اين برابري كامل و برتر، كارگران و توده
ھدايت خود و ش براي کبايد به اين باور و آگاھي دست يابند كه بشريت زحمت

    .ھايش به ھيچ حكومتي غير از حكومت خودش نياز ندارد فعاليت

  سعيد كيوان

  ٨٨تيرماه 
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 ان گذشتاعتصاب کارگران وايگدوهفته از 
در شبستر ان کارگران کوره ھای آجرپزی وايگ

. ھمچنان به اعتصاب خويش ادامه می دھند
که دست از کار کارگر دو ھفته است  ۴٠٠٠

افزايش حقوق خويش و انعقاد کشيده اند و بر 
. اد جديد دستمزد اصرار می ورزندقرارد

کارگران خواستار تعيين ميزان حقوق بر اساس 
اين خواست . تومان برای ھر خشت ھستند ١٢

ی نيرو. فت سرمايه دار مواجه شده استبا مخال
سرکوب دولت سرمايه نيز مطابق معمول برای 

ه ھای ب تودحمايت از وی و قلع و قمع اعتصا
در طول اين ھفته . ده استکارگر وارد ميدان ش

صاحب کوره پزخانه و نھادھای دولتی به طور 
متحد و ھمدست به ھر توطئه ای عليه اعتصاب 

اما اين ترفندھا ھمه جا  .کارگران دست زده اند
جدی اعتصاب کنندگان رو به  با مقاومت بسيار

کارگران در روز ھفتم تير در . ه استرو شد
ی خويش تصميم گرفتند که حمل اع جمعاجتم

آجر از کارخانه به مراکز مختلف را متوقف 

راه خروج اتوموبيل ھای  اين کارسازند و برای 
اعتصاب در صورت تداوم . بستندحمل آجر را 

و  دبه زودی وارد ھفته سوم خود می شو
جه نتي کارگران مصمم ھستند که تا دستيابی به

  .ندکن مطلوب از شروع کار خودداری

   ٨٨تير  ١١

  

  
 سرمايه رنامه سياه کارگرکشی دولتبرگ ديگری در کا

بر اساس خبرھای دريافتی، حسين زاغی راننده 
ز شرکت واحد اتوبوس رانی تھران، در رو

سوار  - پارک صبح در ٨چھارشنبه ساعت 
يھقی که محل کار او بوده است ھدف گلوله ب

د دولت سرمايه داری قرار می گير سرکوبگران
حسين زاغی در حين . در دم جان می سپارد و

ھدف و استثمار شدن توسط سرمايه کار 
اشرار  گلوله. تيراندازی مزدوران واقع می شود

ما اين فاجعه . اصابت می کندبه سر او  سرمايه
مه را به افراد خانواده اش و به ھ دردناک

خود را . يمکارگران ھمزنجيرش تسليت می گوي
ين ارتکاب ا. ک می دانيمدر غم مرگ او شري

جنايت را سخت محکوم می کنيم و خواستار 
  . ن او ھستيمدستگيری و مجازات قاتال

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨تير  ١١

 
  !!به جرم اين که پدرش خودرو دارد کارگرقطع بيمه بيکاری 

در نظام سرمايه داری ھر جنايتی با ھر درجه 
يار دثه ای بساز عمق و عظمت و شدت حا

و ھمگن با شيرازه حيات اين  متعارف عادی،
داران و دولت آن  سرمايه آنچه برای .نظام است

از  يخ و بن بيگانه است چشم پوشیاز ب ھا
قدرت  فقطارتکاب شرارت و توحش است و 

 است که می تواند آنانپيکار توده ھای کارگر 
اری سرمايه د. را مجبور به اين چشم پوشی کند

را  توده ھای کارگر ه فشار قدرتايران متأسفان
نمی کند و درست به ھمين  بر گلوی خود حس

 بردگی مزدی ھم حتی در اعماق دوزخ دليل
نقش کارگاه معماری و کوره ھای ريخته گری 

خلق لحظه لحظه بشرستيزی ھای جديد و  دررا 
به يک نمونه از اين . دايفا می کن جديدتر

گاه ابداعات و مصنوعات نوين کارگرکشی ن
  .کنيم

مھدی کارگر سابق کارخانه فرج البرز در 
سال ھا استثمار او پس از . استان قزوين است

و سرمايه برای اضافی ارزش  شدن و توليد
سرمايه داران صاحب کارخانه بيکار شده است 

مالکان شرکت او را به زور  ،به بيان واقعی ،و
مھدی با ھمه وجود . از کارخانه اخراج کرده اند

می کند تا شايد در جای ديگری نيروی  تالش
کار خود را به ھر بھای نازلی به فروش 

او سرانجام به اداره . اما موفق نمی شود .برساند
تأمين اجتماعی مراجعه می کند و پس از روزھا 
و ماه ھا آمد و رفت و تقال موفق می شود که 

موافقت دست اندرکاران اين نھاد را برای 
بسيار ناچيز خويش  اریبيمه بيکپرداخت حق 

به سراغ . تا اينجا را داشته باشيد. ردوبه دست آ
عھد  او يک خودرو قراضه. مھدی می رويمپدر 
ر فقر و بدبختی و دارد که زير فشا یبوق

پدر . با آن مسافرکشی می کند گرسنگی گاه
مھدی يک روز صبح از فرزندش طلب کمک 

ز او می خواھد که خودرو قراضه و ا دکنمی 
تعمير ال اسقاط را برای تعمير به کارگاه حرد

به ياری پدر می شتابد و  مھدی. خودرو ببرد
اما درست در . را به تعميرگاه می برد خودرو
ين يکی از کارمندان سازمان تأم زمان ھمين

اجتماعی به خانه پدر او زنگ می زند و می 
 پدر مھدی به. با خود وی صحبت کندخواھد که 

ک انسانی خود و بدون توجه اقتضای طبيعت پا
که در آن سوی تلفن يک مزدور نظام  به اين

است که در تدارک ضد انسانی سرمايه داری 
برای  پاسخ می دھد که مھدی ترين ترفندھا است

مکالمه . ه استخودرو به کارگاه رفتتعمير 
فردای آن روز سازمان  اما. تلفنی تمام می شود

را قطع می  يکاری مھدیبيمه بتأمين اجتماعی 
طی ھاج و واج و مبھوت و در شرايمھدی  !!کند

که ھيچ ريالی برای امرار معاش خود نداشته 
د و علت است به سازمان مذکور رجوع می کن

جواب مسؤالن سازمان . داين کار را می پرس
بسيار ساده اين بوده است که پدر مھدی يک 

آن جا که ممکن است مھدی  خودرو دارد و از

وزگاری اين خودرو را قرض گيرد ر ھم روزی
مه حق بيشاغل است و و مسافرکشی کند پس 

   !!بيکاری به وی تعلق نمی گيرد

در به طورکلی گفتيم که نظام سرمايه داری 
تمامی تار و پود خود دنيای کارگرکشی و 
. شرارت و وحشيگری عليه بردگان مزدی است

اماجھنم سرمايه داری ايران به راستی حديث 
يک کارگر  دارد، به طوری که مثالديگری 
يا ساير  نروژ، سوئد، لوکزامبورگ، ساکن

اصال نمی تواند  ممالک اروپای غربی و شمالی
ميان غرامت بيکاری  بفھمد که چه رابطه ای

و چرا  !؟وجود دارد رو پدر ویمھدی با خود
قطع اولی برای مع او ج کافیدومی بايد دليل 

   !شود؟

 یمھد پدر. م نمی شوداما ماجرا به اينجا خت
وقتی که حادثه را می شنود و ھنگامی که شاھد 

 دولتو بيرحمی شقاوت  ب شدن آوار عظيمخرا
سرمايه داری بر سر فرزندش می شود سخت 

احساس عميق  احساس عذاب وجدان می کند،
 در مقابل فرزندش که اين گونهعذاب وجدان 

آماج ھارترين و درنده ترين و بيشرمانه ترين 
ھاجمات بی مھار سرمايه و دولت سرمايه ت

خويش را می  او خودرو. گرفته استان قراردار
و سياه و کثيف  فروشد تا شايد دستاويز شوم

برای گرسنه کردن فرزندش  مزدوران سرمايه
پدر مھدی اين کار را انجام می . دخنثی کنرا 
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ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی از سا ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی از سا ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما از سا ک
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س ز ار ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  س ز ارا ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  س ز ارا ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  ید ا ید سال  ید سال     :::سال 
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عوامل سرمايه در سازمان تأمين  ماا .دھد
مجدد غرامت بيکاری اجتماعی برای برقراری 

مھدی ھيچ اقدامی نمی کنند و اينک مدت ھا 

است که او را در داالن ھای تاريک و بی 
ساالری کشنده دولتی سر می  انتھای ديوان

  .دوانند

در سايت ھای  پانيد فاضليان گزارش: منبع
  اينترنتی

  ٨٨تير  ١١
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
ده  اق مرگ و نيستی ران در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

تيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شا ابقه ھس ان . ھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. بير نيستتحميل کرده است و خودکرده را تد
  .ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

و يکی از . درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده است با اين ھمه و به رغم آن که کارگران
د جست ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک پيداست ک

ا و فداکاری ھای خود ه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھمبارز
ا . راه به جايی نخواھند برد رچم ي ات گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ منشورسراسری واحد حاوی مطالب
وق : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .پايه ای طبقه کارگر است نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق

ه سطح به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ھا به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل ھجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا  نفس طرح. ت خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبا مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای. به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د  .انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اندبرای سرمايه داران  که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سر. که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند مايه را به چالش می کش

ا يکی ديگر بخو. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک رد؟ کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويک چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  رد وثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھ ه ک ه بخش کوچکی از طبق ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک زاوي

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

و اختصاص سھم ھرچه بيشتری از اين ثروت به ) »داخلی توليد ناخالص«(حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . نان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به ز - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .ارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد ک. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .ياب و ذھاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس ا - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .شود از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده -  
   .دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھد -  

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . يگان شودحمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد را -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :تحقق اين خواست بايد برای . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . کديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدواج يا جدايی ھمسران از ي -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
ير در محل با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگ -  

   .سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود ھای کار و
، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخوردار باشند
 .از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد ھرگونه تشکل  -١٨

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

١٣٨٨اول ماه مه سال 
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  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  
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هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .گردد می
   

  :اطالع ھمه برسانيد آدرس سايت را به
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 
در . وارد کنيد" سايتخبرنامه "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


