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 :اين شماره در

 جنبش دانشجويي، حلقه اي از جنبش ضدسرمايه داري طبقه كارگر ٢
  نفرين شدگان افغان و مصيبت ثبت نام کودکان در مدارس ۴
  ايران خودرو ديزل و خطر بيکارسازی وسيع کارگران ۴
  کارگر کارخانه تايد واتر ٢٠٠٠خطر جدی اخراج  ۵
  کارگر در قزوين فقط در يک ماه  ۵٠٠اخراج  ۵
  کارگر سد سيلوه ٧٠اخراج  ۵
  »جنبش صعود به پشت بام ھا«کارگران ايتاليا و  ۶
  و باراك اوباما AFL-CIOنگره ک ۶
  اجتماع اعتراضی کارگران شرکت آونگان ٧
  تجمع اعتراضي کارگران راننده تاكسي در تھران ٨
  بھای گاز مصرفیفوران بھای برق و زمزمه گرانی  ٨
  ادامه اعتراضات مادران داغدار ٨
  کاھش دستمزد کارگران در کارخانه پارس ژنراتور ٩
  کارگر ساختمانی ديگر در نروژ ٢٢۵اخراج  ٩
  عتصاب کارگران در کارخانه زاگرس خودروا ١٠
 اعتصاب کارگران در کارخانه نساجی کرپ ناز ١٠

م  و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع    !!!کار
ه ھما  ه ھما ر ک ه ھما ر ک ی ر ک ل کار جاد  ای ا ی ی  ل کار جاد  ای ا ی ی  ل کار جاد  ای ا    ی 

 ١٣٨٨ ھرم ١٠جمعه     ٧۴ مسلسل شماره ـ  ٢٧شماره ـ  دومسال 



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

 
٢ 

  ١٣٨٨ ھرم ١٠جمعه     ٧٤شمارٔه مسلسل   ٢٧سال دوم ـ شمارٔه  

 طبقه آارگر یدار از جنبش ضدسرمايه یا جنبش دانشجويي، حلقه
اين روزھا دانشگاه ھا به محل تجمع و راه پيمايي گسترده ھزاران دانشجوي 
معترض و مخالف نظام حاكم بدل شده است، به طوري كه در مواردي 
تظاھرات دانشجويان چنان وسعت يافته كه به خيابان ھاي اطراف و بيرون 

در اين تجمع ھاي . به درون مردم غيردانشجو سرريز كرده است دانشگاه و
، »مرگ بر ديكتاتور«اعتراضي، دانشجويان در كنار شعارھايي چون 

تا « ، »زنداني سياسي آزاد بايد گردد«، »شكنجه، تجاوز ديگر اثر ندارد«
، در حمايت از موسوي و منتظري ...و» احمدي نژاده، ھر روز ھمين بساطه

بديھي است كه شماري از اين دانشجويان . نيز شعار داده اند و صانعي
خود در زمره اصالح ... و » دفتر تحكيم وحدت«معترض نظير گردانندگان 

طلبان ھستند و ھمان گونه كه تا كنون ديده ايم پس از فراغت از تحصيل به 
اجزاي نظام بدل شده و حتي به مقام ھا و مناصبي چون وزارت و مديريت 

اين امر خاص اكنون نبوده و نيست بلكه . د يا نمايندگي مجلس رسيده اندارش
احمد توكلي، وزير كار كابينه ھمين ميرحسين . ھميشه چنين بوده است

موسوي، رقيب اصلي ھاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمھوري سال 
و نماينده كنوني مجلس و از چھره ھاي اصلي و مھم جناح راست، در  ١٣٧٢

ان دانشجويي خود در رژيم پيشين از فعاالن بسيار پرشور دانشجويي و زم
برخي . رھير يك اعتصاب بزرگ دانشجويي در دانشگاه پھلوي شيراز بود

ديگر از دانشجويان نيز ممكن است پس از تحصيل به سرمايه داران دانه 
درشت بخش خصوصي تبديل شوند يا به خارج كشور بروند و در دنياي 

ھاني به مدارج باالي بخش خصوصي يا حتي دولتي برسند و به ھر سرمايه ج
بديھي است . صورت به اجزايي از طبقه سرمايه دار يا دولت آن تبديل شوند

سرمايه دار بعد از « كه سخن ما در اينجا خطاب به اين دسته از دانشجويان 
قه برخورد ما با اين دانشجويان ھمان برخوردي است كه با طب. نيست» اين

مخاطب ما در اين نوشته، توده دانشجويان معترضي . سرمايه دار مي كنيم
است كه اكثرا از خانواده ھاي كارگري ھستند و مخارج تحصيل شان با سگ 
دو زدن ھاي بي امان پدر و مادرشان براي درآوردن يك لقمه نان بخور و 

ان را به نمير تامين مي شود و خود نيز پس از تحصيل مجبورند نيروي كارش
ازجمله ھمان سرمايه داران قبال ( ثمن بخس به طبقه سرمايه دار يا دولت آن 

بفروشند و مثل تراكتور كار كنند، تازه اگر شانس چنين كاري را پيدا ) دانشجو
پرسش ما از اين توده دانشجو اين است كه شعار حمايت از موسوي و . كنند

ست ھاي آنان دارد؟ مي كوشيم منتظري و صانعي چه سنخيتي با منافع و خوا
  .به سھم خود به اين پرسش پاسخ دھيم

براي اين پاسخ، ابتدا به يك نمونه از حركت دانشجويان كشور فرانسه اشاره 
مي كنيم تا تفاوت نوع نگاه و رويكرد آنان به نظام سرمايه داري با نوع نگاه 

اري از فعاالن به احتمال زياد بسي. و رويكرد دانشجويان ايراني روشن شود
كارگري و دانشجويي به خاطر دارند كه چند سال پيش دولت سرمايه داري 
فرانسه كوشيد قانوني را در مورد كار موقت يا قراردادي براي كارگران به 

پس از ارائه اين اليحه به مجلس فرانسه براي تصويب، . تصويب برساند
دانشجويان بان ھا آمدند نخستين كساني كه براي اعتراض به اين اليحه به خيا

ھمين اعتراض و تظاھرات دانشجويان، كه خود اعتراض و تظاھرات . بودند
و راه پيمايي بخش ھاي مختلف طبقه كارگر فرانسه را به دنبال داشت، باعث 

شخص رئيس جمھوري . شد كه دولت عقب نشيني كند و اليحه را پس بگيرد
به صراحت اين قانون را منتفي و  -كه در آن زمان ژاك شيراك بود  -فرانسه 

شايد كساني كه تا نوك دماغشان را بيشتر نمي بينند در آن . ملغي اعالم كرد
زمان پرسيدند يا اكنون ممكن است بپرسند كه قانون كار موقت چه ربطي به 
دانشجويان دارد؟ دانشجويي كه دارد درس مي خواند و كار نمي كند چرا بايد 

خواه به داليل معرفتي  - اما اين افراد  وقت اعتراض كند؟كار م به قانوني شدن
نمي دانند كه دانشجوي فرانسوي مي دانست و مي داند كه  -يا به علت طبقاتي 

فردا پس از فراغت از تحصيل مجبور است طبق ھمين قانون كار موقت كار 
او اين دورانديشي را داشت و دارد كه تشخيص دھد نظام سرمايه داري . كند

از ھمين رو منتظر فردا نشد و . دارد چاقويش را براي فرداي او تيز مي كند
بي درنگ به خيابان آمد تا فرياد اعتراض سر  در ھمان زمان دانشجويي اش

آيا اين بصيرت و دورانديشي طبقاتي در دانشجوي ايراني نيز وجود . دھد
طبقاتي خويش، دارد؟ راستش وقتي مي بينيم كه اين دانشجو به جاي شعارھاي 

در حمايت از موسوي و منتظري و صانعي شعار مي دھد در دادن پاسخ 
  .مثبت به اين پرسش ترديد مي كنيم

دانشجو نيز انسانی است که ھمچون ھمه انسان ھاي ديگر در جامعه زندگی  
می کند، جامعه ای که بر پاشنه رابطه خريد و فروش نيروی کار می چرخد و 

 جامعه ای که شالوده و بنياد آن بر رابطه توليد. استجامعه سرمايه داری 
جامعه ای که به ھمين . ارزش اضافي يعني استثمار نيروی کار استوار است

دليل متشکل از دو طبقه اساسی اجتماعی متضاد و متخاصم و آشتی ناپذير به 
دولت و قدرت سياسی حاکم براين جامعه،  .نام ھاي کارگر و سرمايه دار است

لت سرمايه است و اگر دينی است، دين را ھم به عنوان سالح حاکميت دو
قانون، حقوق، نھادھا و ساختارھای اجتماعی و سياسی و . سرمايه می خواھد

مدنی و ھمه چيزش نھادھای برخاسته از مصالح سرمايه و محافظ و مدافع 
 جامعه ای که ھر چه در آن موجود است. ماندگاری مناسبات کار مزدی است

از کارخانه تا مدرسه و دانشگاه و بيمارستان و بندر و راه و فروشگاه و شھر 
و ده و خيابان و مزرعه و کتاب و کاغذ و قلم و ساختمان و دنيای سرمايه و 
ثروت برھم انباشته سرمايه دارانش ھمه و ھمه محصول کار و استثمار توده 

دنياي عظيم سرمايه جامعه ای که کارگرانش درعين توليد . ھای کارگر است
و کوھساران بلند ثروت، در آتش فقر و گرسنگی و حقارت و تن فروشی و 

در اين جامعه، سرمايه است . اعتياد و بی حقوقی می سوزند و پرپر می شوند
دولت نھاد قدرت و برنامه ريزی و اجرای نظم توليدی، . که حکم می راند

سراسر قھر و خشونت  ديکتاتوری سالح. سياسی و اجتماعی سرمايه است
سرمايه برای محروم كردن توده ھای کارگر از ھر نوع حق و حقوق اوليه 
انسانی و درھم کوبيدن ھرگونه اعتراضی به سبعيت و جنايت و انسان کشی 

در اين جامعه، سرمايه است که مرگبارترين، جنايت آميزترين . سرمايه است
سرمايه است . ن اعمال می کندو انسان ستيزترين تبعيضات جنسی را عليه زنا

که ھر نوع عاطفه و احساس پاک انسانی ميان دختران و پسران را بمباران 
سرمايه است که سايه شوم وحشت و زندان و شکنجه و تجاوز جنسي . می کند

و خون ريزي را در ھمه جا بر سر عظيم ترين بخش شھروندان گسترده 
و يا در سياه  ارتون خواب کردهسرمايه است که ميليون ھا کودک را ک. است

چال ھای مرگ آفرين توليد سود از ھر نوع احساس زندگی و زنده بودن 
سرمايه است که سراسر جامعه را از مواد مخدر . انسانی محروم كرده است

سرمايه . سرمايه است كه زنان را به تن فروشي واداشته است. آکنده است
و اعدام می کند، دست و پا قطع است که شالق می زند، سنگسار و قصاص 

مي كند، پوشش اجباری تحميل می کند و انواع و اقسام توحش ھای قرون 
آری قدمت اين بربريت به قرون وسطي و . وسطايي ديگر را اعمال می كند

اما امروز ھمه اين فجايع و تبه كاري ھا و درنده . حتي پيش از آن مي رسد
قدرت و سالح جنگ سرمايه برای  خويي ھا ابزار کار و راھکار اعمال

ماندگارسازی نظام سرمايه داری و تحميل اين نظام بر اكثريت مطلق انسان 
  . ھاي جامعه است

دانشجو در جامعه موجود زندگی می کند و اين جامعه نيز . خالصه كنيم
پرسش اين است که در چنين شرايطی و در دل چنين . سرمايه داري است

می تواند موجودی ماورای طبقات و خارج از کل جامعه ای آيا دانشجو 
معادالت اجتماعی موجود باشد؟ آيا دانشجو می تواند نسبت به واقعيت ھای 
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پس منھاي آن . جامعه سرمايه داري بی تفاوت باشد؟ معلوم است که نمی تواند
عده قليلي از دانشجويان كه به كاربدستان و گردانندگان نظام سرمايه داري 

شوند و به نفع آن موضع مي گيرند اكثريت دانشجويان عليه اين تبديل مي 
سال  با اين ھمه،. نظام ھستند و جنبش آنان جنبشي ضدسرمايه داري است

ھاست كه از زمين و آسمان در گوش دانشجويان می خوانند که جنبش آنان 
است و ھيچ ربطی به !! »فراطبقاتی«و !! »جنبش دموکراسي طلب«يک 

اين نيز از جمله . تی طبقه كارگر عليه نظام سرمايه داري نداردمبارزه طبقا
. وارونه پردازي ھاي نظام سرمايه داري و نظريه پردازان آن است

دانشجويان نيز مثل ھمه آحاد جامعه به يکی از دو طبقه اساسی جامعه تعلق 
پدران و مادران بسياری از آنان کارگران کارخانه ھا، فروشگاه ھا، . دارند

زارع، شبکه ھای حمل و نقل و بنادر و راه سازی، معلم، پرستار، راننده م
تاکسی، روزنامه نگار، کارگر شھرداری، ادارات و ساير مراکز کار و توليد 

استبداد و ديکتاتوری سرمايه . فقر دانشجويان ناشي از سرمايه است. ھستند
ر حقی را از دولت سرمايه داری است که ھ. است که بر آنان اعمال می شود

در خيابان، . آنان سلب کرده است و ھر تبعيضی را عليه ان ھا روا مي دارد
دولت سرمايه است كه آنان را مورد ضرب وشتم قرار مي دھد و به خون مي 

دولت سرمايه است که آنان را مورد شکنجه و تجاوز جنسی  در زندان،. كشد
ادگاه، دولت سرمايه است كه در د. قرار می دھد و سرانجام به قتل مي رساند 

در يک کالم، ھرچه دانشجويان می کشند از . آنان را به زندان محكوم مي كند
پس چرا بايد جنبش آنان جنبشی فراطبقاتی و . دست سرمايه و دولت آن است

 خارج از مدار طبقات باشد؟ واقعيت اين است که اين سخن كه گويا جنبش
ت كه در ماورای جنگ و ستيز اس» دموکراسي طلب«دانشجويي جنبشي

. طبقات اساسي جامعه سرمايه داري قراردارد سخن دشمنان دانشجويان است
اين سخن معنای بسيار صريحی دارد و آن اين است كه دانشجويان نبايد از 

بايد برای ھميشه ابزار دست . سنگر طبقه خود عليه سرمايه داری مبارزه کنند
بخش ديگر و سالح رقابت عده ای از  بخشی از سرمايه داران در مقابل

بايد پياده نظام اين حزب و آن . دولتمردان سرمايه عليه عده ای ديگر باشند
حزب سياسی سرمايه داران باقی بمانند و ھيچ گاه دست به کار شکل گيری 

  . جنبش متشكل ومستقل ضدسرمايه داری طبقه خود نشوند

ً ب ه مبارزات ما و کل طبقه كارگر اين وضع و افتادن در چنين دامی تاريخا
جمعيت . بر اين وضع بايد نقطه پايان گذاشت. لطمات سنگينی زده است

در دل شرايط کار و . کثيری از دانشجويان از خانواده ھای کارگری ھستند
درد و رنج . زندگی و استثمار توده ھای کارگر زندگی کرده اند و باليده اند

جنبش آنان بايد به مثابه بخشی و حوزه ای . آنان درد و رنج طبقه كارگر است
بايد شعارھا، مطالبات، اميدھا و . از جنبش سراسری اين طبقه ابراز وجود کند

مبارزات جاري آنان بايد با مبارزات آن ھا پيوند . آرزوھای آنان را فرياد زند
بحث بر سر كم بھا دادن به حرکت ھای . خورد و يکی شود و انداموار گردد

بحث بر سر اين . ضی روزمره درمورد مسائل خاص دانشجويي نيستاعترا
نيست كه ھويت دانشجويي آنان را به مثابه قشري كه درعين حال مسائل و 

سخن از اين نيست که . مشكالت و مطالبات خاص خود را دارد نفي كنيم
. دانشجويان جبھه توفنده پيکار در محيط درس را رھا کنند يا آن را تقليل دھند

اين حرکت ھا، جنب و جوش ھا، خيزش ھا و شورش ھا بايد . کامالً برعکس
سخن و پيام اساسی اين . ھر چه گسترده تر و پرعظمت تر و پرمحتواتر شود

است که جنبش دانشجويان بايد در سطحي كالن مطالبات پايه ای طبقه کارگر 
ضدسرمايه  را از سنگر بايد ستيز عليه قدرت سياسی. را پرچم جدال خود کند

ھيچ چيز فاجعه بارتر از اين نيست که مبارزات . داری طبقه کارگر دنبال كند
دانشجويان بايد بر ھر . دانشجويي به قدرت گيري اصالح طلبان خدمت كند

نوع درھمرفتگی خود با ھر گرايش سرمايه دارانه از ھر بخش طبقه سرمايه 

و پرچم و رنگی دست رد  دار و دولتمردان سرمايه داری و با ھر اسم و رسم
. بايد دانشگاه را به سنگری از سنگرھای جنبش کارگری تبديل کنند. بکوبند

اين سنگر را به سنگرھای اعتراض و خيزش کارگران در کارخانه ھا و ساير 
ھيچ چيز زيباتر از اين نيست که کارگران . مراکز کار و توليد متصل سازند

ادھای فرزندان دانشجوي خويش در انتظارات و مطالبات خود را در فري
درون دانشگاه ھا بشنوند، مبارزات دانشجويان را جزء پيوسته ای از 
مبارزات خود بينند و دانشگاه را قلمروی از قلمرو پيکار گسترده طبقه خود 

اين اقدام دانشجويان بدون شک به توده ھای طبقه كارگر در مراکز کار . بدانند
آنان را در عزم خود برای پيکار . تری خواھد دادو توليد اميد و قدرت بيش

عليه سرمايه و تحميل مطالباتشان بر سرمايه داران و دولت آنان مصمم تر 
آنچه طبقه كارگر می خواھد خواست ھا و حقوق مسلم و مفروض . خواھد كرد

. اين امر بسيار ساده و بديھی را فراموش نکنيم. ھر انسانی در جامعه است
دون طبقه خويش، بدون پيوند اندرونی و انداموار با جنبش اين دانشجويان ب

بدون شنای . طبقه ھيچ کاری براي رفع ستم و بي حقوقي خود نمی توانند بكنند
ماھرانه و آگاھانه در دريای پرخروش مبارزات ضدسرمايه داری طبقه 

ايی كارگر نه تنھا ھيچ كاري نمي توانند بكنند بلكه عمالً نردبان قدرت بخش ھ
از دشمنان خود و ابزار تسويه حساب ميان دولتمردان ديروز و امروز نظام 

مبارزه دانشجويان با دولت بايد مبارزه طبقه آنان . سرمايه داری خواھند شد
عليه اين دولت و عليه کل مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلطی باشد که 

را به  ۵٧قالب سال ان. توسط اين دولت و رقبای طبقاتی اش نمايندگی می شود
سرنوشت آن انقالب ازجمله عبرت آموزترين درس ھايی است که . ياد آوريم

موقعيت ضعيف جنبش کارگری در آن . بايد و می توان از تاريخ آموخت
زمان، فقدان سازمانيابی سراسری شورايی و ضد کارمزدی توده ھای کارگر، 

صف مستقل ضدسرمايه عدم آمادگی و تدارک و تجھيز کارگران برای تشکيل 
داری خود، توھم فاجعه بار طبقه کارگر به يکی از بخش ھای طبقه سرمايه 

بيش . دار سبب شد که انقالب در ھمان نطفه اش به شکستی فاحش دچار شود
سال امواج  ٣٠سال از آن تاريخ می گذرد و در تمام لحظه ھاي اين  ٣٠از 

رسنگی و بيکاری و سيه سھمگين بي حقوقي و سركوب و كشتار و فقر و گ
فاجعه تاريخی بس ھولناکی است . روزی بر سر و روی ما كوبيده شده است

اصالح . اگر يک بار ديگر به استقبال چنين وضع و چنين شکستی بشتابيم
 ٣٠بر ما و در تحميل تمامی مصائب اين  ۵٧طلبان در تحميل شکست انقالب 

كنوني سھيم بوده اند و سھيم سال بر ما به اندازه جناح مسلط قدرت سياسی 
دانشجويان بايد ھر نوع ترفند آنان برای سوار شدن بر موج مبارزات . اند

بايد دست در دست توده ھای طبقه خود بگذارند، . روزمان را خنثی كنند
دانشگاه را محل فرياد مطالبات طبقه كارگر سازند، با سازمانيابی شورايی 

منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر سراسری ضدسرمايه داری آنان حول 
ھمراه شوند و در پيشبرد و توسعه و تحکيم اين سازمانيابی ھر چه از دستشان 

فاصله ميان دانشگاه و مراکز کار و توليد را از ميان . ساخته است انجام دھند
ھمه جا به مثابه کارگران مطالبات طبقه خود را فرياد زنند، به مثابه . بردارند
متشکل شوند، به مثابه کارگران عليه سرمايه پيکار کنند، به مثابه  کارگران

کارگران برای كسب قدرت سياسي تالش کنند، به مثابه کارگران خود را 
برای محو کارمزدی و استقرار سازمان سراسری شورايی دخالت کل آحاد 

 دانشجويان طبقه. جامعه در برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی آماده سازند
ھمين . فردا دير است. کارگر در اين گذر نقش بسيار سنگينی برعھده دارند

   .امروز بايد آغاز کنند

  یايجاد تشكل كارگره ھماھنگي براي كميت
  ١٣٨٨مھر  ٩
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 نفرين شدگان افغان و مصيبت ثبت نام کودکان در مدارس
واره در ايران مجاز به تحصيل در مدارس آکودکان افغان 
آنان برای ثبت نام در مدارس حتی اگر پدران و . دکشور نيستن

مادرانشان مجوز اقامت و بردگی مزدی و فروش نيروی کار 
وزارت » اتباع خارجی«داشته باشند باز ھم بايد به اداره 

كشور رجوع کنند تا در صورت توافق آن ھا کارت جواز 
ھر کودک افغان حتی اگر از . ثبت نام برايشان صادر شود

ت خوان عبور کند بايد برای ثبت نام در مدارس اين ھف
از . ھزار تومان پول پرداخت كند ٨٠موسوم به دولتی بازھم 

چند روز پيش از شروع ماه مھر تا اکنون چندين ھزار پدر و 
آنان . مادر در مقابل اداره اتباع خارجی چادر به پا كرده اند
ا را شب ھا در درون ھمين چادرھا بيتوته می کنند و روزھ

در صف ھای طويل پيچ در پيچ برای گرفتن نوبت و مالقات 
آنچه . با عمال اداری نظام سرمايه داری انتظار می کشند

در سراسر جھنمی که . جريان دارد يک فاجعه انسانی است
نامش دنيای سياه و پلشت سرمايه است درمورد آموزش 
اجباری کودکان و حق تحصيل ھمه خردساالن جنجال 

ي برپا مي كنند، اما ميليون ھا کودک افغان و صدھا تبليغات
ميليون کودک فقير غيرافغان در سراسر اين دوزخ برای ثبت 

اين تازه در . نام در مدرسه با چنين مصائبی مواجه ھستند
. مورد کسانی است که قرار است روی مدرسه را ببينند

ميليون ھا کودک در شرايطی زندگی می کنند و از فشار 
تی ھايی رنج می کشند که ھيچگاه ھيچ اميدی به ديدن بدببخ

  .روی ھيچ مدرسه و ھيچ کالس درسي ندارند

کوه عظيم سرمايه ھايی که کارگران آواره افغان در جھنم سرمايه داری  
ايران برای سرمايه داران و دولت سرمايه داری توليد کرده اند سقف کھکشان 

يزی از محصول کار و استثمار اين قطرات بسيار بسيار ناچ. ھا را مي شکافد
نفرين شدگان دوزخ سرمايه در دستان کثيف و پر از گند و خون و قساوت 
سرمايه داران ايرانی ميليون ھا جوان خانواده ھای اين طبقه خونخوار را به 

اخذ عالی ترين مدارک دانشگاھی در پيشرفته ترين دانشگاه ھای جھان نائل 
ردسال کسانی که اين کشور را از کوھساران اما فرزندان خ. ساخته است

سرمايه وثروت و مدرسه و دانشگاه آکنده اند اينک برای ثبت نام در مدارس 
  .ابتدايی بايد دچار اين فاجعه شوم انسانی باشند

  آژانس ايران خبر  :منبع 

  ٨٨مھر  ٧

 
 ايران خودرو ديزل و خطر بيکارسازی وسيع کارگران

ايران خودرو ديزل ھمچنان در گرداب بحران 
 ۶٠٠وزارت صنايع  .پيچ و تاب می خورد

ميليارد تومان سرمايه حاصل استثمار طبقه 
کارگر ايران را يکجا به شريان حيات اين 

سقوط آن  شرکت تزريق کرده است تا شايد از
گزارشات . به ورطه ورشکستگی جلوگيری كند

حاکی است که اختصاص چنين رقم عظيم و 
نجومی باز ھم درد ايران خودرو ديزل را 

سرمايه داران دولتی مدير و . درمان نکرده است

مسؤل شرکت اعالم كرده اند که برای چالش 
ميليارد تومان ديگر از محصول  ١٣٧بحران به 

. وده ھای کارگر نياز دارندکار و استثمار ت
سرمايه داران تا امروز دستمزد ماه پيش 

آنان به وعده . کارگران را پرداخت نکرده اند
غذای معمول کارگران شيفت ھای مختلف نيز 
ھجوم برده و آن را سالخی نموده و از جمله 

از ھمه . نوشابه سھم کارگران را قطع کرده اند
جعه بارتر آن اين ھا مھم تر و دردناک تر و فا

که شمشير آخته بيکارسازی را از نيام کشيده اند 
و ھرلحظه آن را روي سر کل کارگران مي 

وحشت و ھراس از بيکار شدن ھمه . چرخانند
ھمه با کابوس . کارگران را در خود بلعيده است

دست به گريبانند و ھر نوع احساس امنيت را 
در جھنمی که ھيچ امنيتی برای ھيچ کارگری 

  . ود ندارد بيش از پيش از دست داده اندوج

   ٨٨مھر  ٧
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 کارگر کارخانه تايد واتر ٢٠٠٠خطر جدی اخراج 
شرکت تايد واتر از جمله مؤسساتی است که 

قانون اساسی از سوی دولت  ۴۴طبق اصل 
سرمايه داری به سرمايه داران به اصطالح 

اين نقل و انتقال حدود . خصوصی اھدا شده است
پيش روی داده است و صاحبان به يک سال 

اصطالح خصوصی سرمايه مطابق معمول به 
ً رايگان صدھا ميليون سرمايه  دنبال تملک نسبتا
حاصل کار و استثمار ساليان دراز توده ھای 
کارگر شروع به اجرای نقشه ھای نوين خويش 
برای كسب مبالغ ھر چه نجومی تر سود در 

اره جزئيات در ب. کوتاه ترين زمان ممکن کردند
نقشه ھا و طرح ھای آنان اطالعات چندان 
دقيقی منتشر نشده است اما يک خبر بسيار 

سرمايه داران . سريع به اطالع ھمگان رسيد
کارگر شرکت را اخراج  ٢٠٠٠اعالم كردند که 

عزم جزم مالکان جديد تايد واتر . خواھند کرد
برای بيکارسازی ھای عظيم چند ھزار نفری 

ه ھم زدن ھمچون پتک بر مغز در يک چشم ب
خطر فوری و جدی و بسيار . کارگران فرود آمد
در شرايطی که ھيچ روزنه . تكان دھنده بود

اميدی به يافتن ھيچ نوع کاری در ھيچ کجای 
اين جھنم سوزان در پيش روی ھيچ کارگری 

اخراج قرار  کارگر درمعرض ٢٠٠٠باز نيست 
ر و کابوس بيکاری و گرسنگی و فق. گرفتند

مرگ و بی خانمانی ھمه کارگران را در 
اکنون روزھاست . وحشت مرگبار خود فرو برد

. که کارگران با اين کابوس دست به گريبانند
فرياد سر دادند و . آنان دست به اعتراض زدند

شکايت ھا برای نھادھای دولتی مختلف ارسال 
نتيجه اين تالش ھا در اين سطح از پيش . كردند

لت سرمايه داری قرار نبوده و دو. روشن است
نيست حکمی عليه صاحبان سرمايه آن ھم 
سرمايه داران در واقع دولتي تحت عنوان 

اين دولت قرار نيست . صادر کند خصوصي

توصيه ما به ھمزنجيران . دادرس کارگران باشد
خويش در تايد واتر اين است که فرصت را از 

راه چاره، توسل به شکايت و . دست ندھند
بايد متحد شد و دست در . ريضه نويسی نيستع

دست ھم شورای ضدسرمايه داری خود را بر 
بايد با تكيه بر اين شورا قدرت متحد . پا کرد
نفری خود را عليه سرمايه داران اعمال  ٢٠٠٠
اين سرمايه داران ھستند که بايد اخراج . كرد
کارخانه حاصل کار و استثمار كارگران . شود
ن تعلق دارد و آنان مي توانند و به كارگرا. است

برای اين کار، . بايد آن را تصرف و اداره کنند
برای اخراج غاصبان کارخانه، كارگران بايد از 
ھمه ھمزنجيران خويش در سراسر ايران و دنيا 

  .کمک گيرند

  ايلنا : منبع

   ٨٨مھر  ۶

  
 کارگر در قزوين فقط در يک ماه  ۵٠٠اخراج 

کارگر در مراکز مختلف صنعتی شھر  ۵٠٠ھريور بيش از فقط در طول يک ماه ش
ھمه شواھد حاکی است که توفان بيکارسازی ھا . قزوين کار خود را از دست داده اند

از . لحظه به لحظه با سرعت افزون تر و قدرت تخريب ھولناک تر به پيش می تازد
فوج در کام  کارخانه ای به کارخانه ديگر گذر می کند و توده ھای کارگر را فوج

ھيچ روزی نيست که ھزاران کارگر در نواحی مختلف جھنم سرمايه . خود می بلعد
کارخانه مشھور  ۶در طول اين يک ماه در شھر قزوين . تسليم تيغ بيکاری نشوند

سندان ايران، سپھر الکتريک، بسته بندی البرز، ايران زاک، ماشين فلزات و گودال 
با توسعه دامنه بيکارسازی ھا . ران خود زده اندفلزات دست به اخراج وسيع کارگ

ھمه با . تندباد رعب و وحشت و ھراس ھمه توده ھای کارگر را در خود پيچيده است
ھيچ کارگری به . دلھره و يأس کار روزانه خود را آغاز می کنند و پايان می برند

   .اشتغال فردای خود اميدوار نيست

  ايلنا: منبع

  ٨٨مھر  ۶

  
 کارگر سد سيلوه ٧٠اخراج 

سد سيلوه در منطقه پيرانشھر قرار دارد و 
سرمايه داران صاحب پروژه آن تا چندی قبل 

. کارگر را استثمار می کردند ٣٧٠حدود 
سرمايه دار عھده دار اجرای طرح، شرکت 

از جمله مؤسسات سرمايه گذاری  ،جھاد نصر
شرکت جھاد . متعلق به سپاه پاسداران است

آغاز کرده و به  ٨۶ر اين پروژه را در سال نص
تدريج با افرايش شدت کار، باالبردن سرعت 
کار کارگران و سرشکن ساختن حجم کار 
روزانه ھر کارگر نياز خود را به نيروی کار 

شرکت بر ھمين اساس اعالم . کاھش داده است

کارگر را يکجا اخراج خواھد  ٧٠كرده است که 
  . کرد

  اد کارگران ايراناتحاديه آز: منبع

  ٨٨مھر  ۶

 



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

 
٦ 

  ١٣٨٨ ھرم ١٠جمعه     ٧٤شمارٔه مسلسل   ٢٧سال دوم ـ شمارٔه  

 »جنبش صعود به پشت بام ها«کارگران ايتاليا و 
اين فقط کارگران و توده ھای معترض به 
بربريت سرمايه داری در ايران نيستند که شب 

اعتراض خويش  ھا به پشت بام ھا می روند تا
عليه بربريت سرمايه و دولت سرمايه داری را 

ا ھم مدت ھاست که کارگران ايتالي. فرياد بزنند
اما فراموش نکنيم که . اين کار را می کنند

تفاوت از  ---- ميان ماه من تا ماه گردون «
  . »زمين تا آسمان است

 INNSEچند ماه پيش بود که کارگران شرکت 
از کارخانه ھای مھم توليد ماشين آالت صنعتی 
و راه سازی ايتاليا در شھر ميالن در مبارزات 

ه داران و نظام سرمايه داری خود عليه سرماي
دست به يک ابتکار بسيار موفق و شجاعانه 

سرمايه داران صاحب شرکت اعالم . زدند
کردند که زير فشار موج بحران می خواھند 
کارخانه را تعطيل کنند و مطابق معمول ھمه 

کارگران . بردگان مزدی خود را اخراج نمايند
. در مقابل اين جنايت دست به اعتراض زدند

آنان فرياد سر دادند که بحران از ذات سرمايه 
بحران پديده جبری رابطه توليد . می جوشد

ھيچ . ارزش اضافي و استثمار کارگر است
کارگری مسؤل بحران سرمايه و نظام سرمايه 

اين سرمايه است که بايد بار . داری نيست
بحران را به دوش کشد و بر ھمه توده ھای 

را با اتکا به قدرت  کارگر است که بار بحران
طبقاتی خود ھر چه نيرومندتر و سرکوبگرتر 

کارگران اين حرف . بر گرده سرمايه بار کنند
در مقابل . ھا را با قاطعيت و قدرت فرياد کردند

شرارت صاحبان سرمايه دست به مقاومت زدند 
و بسيار صريح اعالم كردند که ھيچ کارگری 

ر نيز به ھمزمان سرمايه دا. نبايد اخراج شود
اتکاي قدرت طبقه و دولت طبقه اش تصميم به 

از قبول خواست کارگران سر . ايستادگی گرفت
باز زد و رانندگان بولدوزرھای حاضر در محل 
را فرمان داد که تخريب کارخانه را شروع 

در ھمين جا و در دل اين جنگ و ستيز . کنند
کارگر شرکت با  ۵واقعی بسيار جدی بود که 

ار و به اتکاي قدرت ھمزنجيرانشان عزمی استو
با پرشی سريع، جسور و گستاخانه خود را به 
باالی يکی از بولدوزرھا رساندند و ماشين 

. تخريب كارخانه را از حرکت بازداشتند
شبانه روز در ھمان بلندی، بر روی  ٨کارگران 

آنان از انھدام . بازوی جراثقال، باقی ماندند
مار خودشان بود شرکتی که حاصل کار و استث

. کارخانه را تصرف نمودند. جلوگيری کردند
برنامه ريزی توليد را در دست گرفتند و اشتغال 

ماه است که اين  ١۵آنان . خود را تضمين كردند
خبر اقدام شجاعانه، . کار را ادامه مي دھند

آگاھانه، متحد، شورايی و ضدسرمايه داری 
بسيار سريع در سراسر  INNSEکارگران 

تصرف کارخانه به عنوان يک . تاليا پيچيداي
راھکار مؤثر اعمال قدرت عليه سرمايه نقل 
محافل توده ھای کارگر در مراکز مختلف کار و 

ھر کجا کارخانه ای در معرض . توليد شد
تعطيل قرار می گرفت، ھر کجا سرمايه داران 
بر تعطيل صنايع و مراکز کار سماجت می 

رف کارخانه را کردند کارگران نيز آھنگ تص
واحد صنعتی  ٣٠تا امروز . آغاز می كردند

بزرگ در مناطق مختلف کشور به تصرف 
. اين روند اما ادامه دارد. کارگران در آمده است

بحران بر خالف ادعای بی اساس نمايندگان 
ياسی و اقتصاددانان سرمايه داری فکری و س

ھمچنان در شريان حيات سرمايه می پيچد و ھم 
چنان با قساوت و بی رحمی بسيار بی عنان از 

  . توده ھای کارگر قربانی می گيرد

در طول چند ماه اخير ھزاران معلم ايتاليايی 
کار خود را از دست داده اند و ھر روز عده 

نيز از  معلمان. بيشتری از دست می دھند
درس  INNSE کارگر خويش در ھمزنجيران

آنان کارخانه در دست تعطيلی برای . آموختند
تصرف در دسترس نداشتند اما عزم جزم کردند 
که در صعود بر بلندی ھا با آن ھا ھمراه و 

معلمان چنين کردند اما نه بر بدنه . ھمنوا شوند
در . بولدوزرھا بلکه بر پشت بام ساختمان ھا

دستان خود را زنجير كردند و جنايات و  آنجا
بربريت ھا و کارگرکشی ھای نظام سرمايه 

فرياد اعتراض خويش را . داری را فرياد زدند
به گوش کل کارگران ايتاليا و جھان رساندند و 

به مالکان دوزخ سرمايه . ھمچنان می رسانند
اخطارمی کنند که در مقابل بيکارسازی خويش 

به . تسليم نخواھند شد سکوت نخواھند کرد و
دولت سرمايه داری اعالم می کنند که آنان توده 
ھمزنجير ھمان کارگرانی ھستند که تا امروز 

شرکت بزرگ صنعتی را به تصرف خويش  ٣٠
به ھمه کارگران بخش آموزش و . درآورده اند

کل کارگران ايتاليا و جھان پيام مي دھند که در 
پيام می . دانتظار حمايت و ھمدلی آنان ھستن

دھند که کارگر بيکار اخراجی بدون کارگر 
شاغل، بدون قدرت متحد طبقه اش قادر به 
تحميل خواسته ھای خود بر صاحبان سرمايه و 

فرياد سرمی دھند که . نظام سرمايه داری نيست
خواستار مبارزه ای متحد و سراسری عليه 

اينک در  کارگران معلم. بردگی مزدی ھستند
 INNSE ھمزنجيران خود در تداوم پيکار

جنبش صعود به «جنبشی راه انداخته اند که 
نام گرفته و به عنوان جزئی از » پشت بام ھا

جنبش مقاومت توده ھای کارگر در مقابل موج 
تعرضات و جنايات روز نظام سرمايه داری در 

  . آمده است

در شروع خبر از تشابه صوری اين جنبش با 
بام خانه ھا و سر  صعود کارگران ايرانی به
ھمزمان بر وجود . دادن شعار سخن رانديم

. تفاوتی بزرگ ميان اين دو نيز تأکيد کرديم
واقعيت اين است که کارگر ايتاليايی اعتراض 
خود را يكراست عليه سرمايه فرياد می زند اما 
کارگر ايرانی ھمين اعتراض را در ھاله بسيار 

راه ضخيمی از توھم و ابھام و شعارھاي گم
کننده ای که اصالً متعلق به او نيست از کل بار 

اعتراض کارگر . طبقاتی اش تھی می كند
ايتاليايی البته ھنوز بسيار خام و ابتدايی است 
زيرا ھنوز راه واقعی پيوند با دريای عظيم 
قدرت سازمان يافته شورايی ضد کار مزدی 

اما اعتراض . طبقه اش را درپيش نگرفته است
نی بدبختانه بسي عقب مانده است، کارگر ايرا

ھر چند برای ھمين اعتراض عقب مانده ھم 
   .ھزينه عظيمي را مي پردازد

  ٢٠٠٩سپتامبر 

  

 و باراك اوباما AFL-CIOنگره ک
در پيتسزبورگ پنسيلوانيا  ٢٠٠٩سپتامبر  ١٥

گشايش  AFL-CIOکنگره اتحاديه کارگری 
 کار کنگره عبارت بود از بيمه موضوع. يافت

. درمانی برای ھمه و انتخابات آزاد در اتحاديه
در اياالت متحده آمريكا که کنسرن ھايش چون 

اختاپوسی بر سراسر دنيا چنگ انداخته اند ، 
درمانی  ساالنه ھزاران نفر به دليل نداشتن بيمه

اين وضعيت تقريبا يک پنجم جمعيت . می ميرند
آن ھايی نيز که بيمه . كشور را شامل مي شود

رمانی دارند به دليل اين که شرکت بيمه تنھا د

سھم ناچيزی از مخارج درمان را می پردازد و 
بخش اعظم آن بايد توسط خود کارگران 
پرداخت شود، بيماری ھايشان به صورت 

  . اساسي درمان نمي شود
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 ١٩٥٥کنفدراسيون کارگری آمريکا در سال 
اتحاديه ملی و يا بين المللی  ٥٦تاسيس شد و 

اين . ری را زير سقف خود جمع کرده استکارگ
ميليون کارگر  ١٥.٧ميليون از  ١١اتحاديه 

اياالت متحده را به عنوان عضو زير چتر 
سياست ھای خود به آشتی طبقاتی کشانده است، 
يا در حقيقت آن ھا را کت بسته در اختيار گرفته 
و از عمل مستقيم ضدسرمايه داری عليه سرمايه 

سال تمام است که جان سه  ١٤. بازداشته است
در سال . ونی برميز رياست آن تکيه زده است

اتحاديه آن را ترک گفتند و  ١٧تعداد  ٢٠٠٥
دليل آن را بوروکراتيک بودن، کم کار بودن و 

دوباره در سال . بيھوده کار بودن آن ذکر کردند
سه اتحاديه بزرگ خدمات، حمل و نقل و  ٢٠٠٧

و با خروج آن ھا  مواد غذايی آن را ترک كردند
ميليون دالر از  ١٢٠ميليون کارگر و ساالنه  ٤

اين سه . درآمد اين اتحاديه مادر کاسته شد
اتحاديه سپس با چھار اتحاديه ديگر اتحادی بنام 

  . تغيير برای پيروزی را به وجود آوردند

در بحران اقتصادی جاری، ميليون ھا آمريکايی 
اری گسترش بيک. شغل خود را از دست داده اند

به اين طرف  ١٩٨٠يافته به نحوی که از سال 
در بخش خصوصی و چه در  اين وضعيت چه

 ١١٠بيش از . بخش عمومی بی سابقه بوده است
ھزار شغل وابسته به دولت ھای محلی و منطقه 

ھزار  ٤٠به اين رقم، . ای از بين رفته است
. ھزار آتش نشان را را ھم اضافه کنيد ٤معلم و 
ايالت بزرگ کاليفرنيا، فلوريدا،  در پنج

ميشيگان، نيويورک و ايلی نويز حدود نيم 
به . ميليون شغل بخش عمومی از بين رفته است

ھزار معلم  ١٣طور مثال، فقط در ايالت فلوريدا 
در . ھزار نفر ديگر اخراج شده اند ٢٨و 

شھرھای بزرگ بسياری از مشاغلی که ثابت و 
کار : فته است دائمی فرض می شد از ميان ر

معلمان، کارگران خدمات شھری و کارکنان 
در الس و گاس بيش از نيمي از . دانشگاه ھا

در آالباما . کارکنان بخش عمومی بيكار شده اند
و  حدود يک چھارم نيروی کار بيکار شده

اين جا در ھر . بعضی از ادارات بسته شده اند
دقيقه يک کارگر اخراج می شود و نرخ  ٢٣

درصد است و به  ٧.٩بيکاری در آن رسمی 
انتظار می رود . درصد مي رسد ١٠زودی به 

که در ماه ھای آينده و تا پايان سال يک ميليون 
کارگران عضو . کارگر ديگر بيکار شوند

اتحاديه ھا که فکر می کردند سازمانی دارند که 
حد اقل در مواقع سختی پشت آن ھا را خواھد 

سرخورده شدند  -شحاال مبارزه پيشکش - گرفت
بدين سان، اتحاديه ھا از . و آن ھا را ترک گفتند

جمله اتحاديه فوق که با نارضايتي توده ای 
کارگران مواجه شدند به تکاپو افتادند تا جلوی 

زيرا اوال حق عضويت . اين روند را بگيرند
ھايی که حقوق ھای باالی روسای اتحاديه ھا از 

مي رود و محل آن پرداخت می شود از دست 
دوما پول ھايي که رھبران اتحاديه در حمايت از 
احزاب خاص و در اين جا حزب دموکرات 

وگرنه روسا را . خرج مي كنند كاھش مي يابد
به ھمين سبب، اتحاديه . غم کارگران نيست

برای جذب دوباره کارگران و پيوند دادن دوباره 
برگزاری . اتحاديه ھای جدا شده تالش مي كند

  . فوق نمونه مھمي از ھمين تالش استکنگره 

باراک اوباما رئيس جمھوري آمريکا در کنگره 
ما به اتحاديه :" اتحاديه حضور يافت و گفت

او ." ھای قوی برای يک اقتصاد قوی نياز داريم
گفت او ھمان اھدافی را دارد که اتحاديه ھا 
دارند و اين ھدف عبارت است از بازسازی 

به وضعيت خوب گذشته  اقتصاد و بازگردان آن
وی گفت اين ھا رفرم . و بيمه درمانی برای ھمه

. ھايی است که مردم آمريکا به آن نياز دارند
او طبقه . اوباما گفت نياز کارگران را می فھمد

کارگر آمريکا را طبقه متوسط آمريکا خواند و 
گفت موفقيت کارگران يعنی موفقيت طبقه 

. ده آمريکامتوسط، يعنی موفقيت اياالت متح
اوباما طبقه کارگر را طبقه متوسط می خواند، 

زيرا . عنوانی که از نظر طبقاتی بي معنا است
در نظام سرمايه داری تنھا دو طبقه اساسي 

و . وجود دارد؛ طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار

طبقه کارگر دائما با افزايش جمعيت مواجه است 
مايه و با ھر بحرانی بخشی از اقشار طبقه سر

دار به درون اين طبقه رانده مي شوند به نحوی 
که امروزه با يک طبقه چند ميلياردی جھانی رو 

  .به رو ايم

اوباما برخالف روسای اتحاديه حرف خود را  
او به صراحت مي گويد . رك و راست می زند

وقتی ھمه . کارگر طبقه کارگر بی طبقه
جمعيت، اقشار مختلف يک طبقه باشند کار 

ھيچ تضاد طبقاتی موجود . فق راحت تر استتوا
ضد سرمايه داری نيز  نيست و خطر مبارزه

چرا اوباما اين . خاطر كسي را پريشان نمي كند
گونه راحت و با صراحت حرف می زند؟ 
پاسخ، به نقش اتحاديه ھا در حمايت از حزب 
. اوباما برمی گردد و با آن ارتباط مستقيم دارد

ی بينيم که ھمين اتحاديه جاي تعجب نيست اگر م
ميليون  ٤٥٠از پول عضويت کارگران مبلغ 

دالر به مبارزه انتخاباتی حزب دموکرات کمک 
می کند در حالی که يک ميليون کارگر اخراجی 

  .از ھستی ساقط شده اند

اما کارگران در عمل به نقش اتحاديه پی بردند 
و دانستند که عضويت شان در آن که نقشی جز 

ی بين کارگران و کارفرمايان ندارد واسطه گر
اما . ھيچ دردی را از آن ھا دوا نخواھد کرد

تعيين تکليف واقعی کارگران با اتحاديه ھا 
زمانی صورت خواھد گرفت که کارگران از 
رفرميسم که ھمواره چشم به باال دارد و مبارزه 
را نه کار خود کارگران بلکه وظيفه رھبران 

اقتصادی می داند جھت بند و بست سياسی و 
رھا شوند و خود پای به ميدان بگذارند، توفنده 
شوراھای ضدسرمايه داری خود را تشکيل دھند 
و با تقويت مبارزه ضدسرمايه داری در جھت 

آن  امحای نظامي که زالو صفت با مكيدن خون
  .ھا جان می گيرد، مبارزه كنند

    ٢٠٠٩سپتامبر  ٢٦

  

 رکت آونگاناجتماع اعتراضی کارگران ش
ترين مرکز  شرکت آوانگان اراک بزرگ

صنعتی توليد برج ھای انتقال نيرو و دکل ھای 
سرمايه داران . مخابراتی در سراسر ايران است

شرکت ديرزمانی است که ماشين آالت کارخانه 
را به جاھای ديگر منتقل و در کارخانه جديد در 

بخشی از  .دست تأسيس خود نصب کرده اند
ماشين ھا را که زائد بر نياز خويش وسائل و 

تشخيص داده اند به قيمت دلخواه به فروش 
ميليون بدھی  ٢٠٠از پرداخت  .رسانده اند

بھای  .آونگان به شرکت گاز سر باز زده اند
برق مصرفی کارخانه را ھم مدت ھا پرداخت 
نکرده اند و باالخره ھمزمان با انجام ھمه اين 

گران کارخانه را سال دستمزد کل کار ۵کارھا 
نيز مصادره كرده و ھيچ ريالی حقوق به ھيچ 

آنان ھمه اقالم حاصل از اين . کارگری نداده اند
نقل و انتقال و فروش ماشين آالت، تعويق ديون 

سال دستمزد کارگران را  ۵شرکت و مصادره 
بسيارعظيم  يکجا برھم انباشته و به سرمايه ای

ردر حوزه ھای سودآورتر تبديل  . ه انددك
حاصل اين جنايات و بربريت ھای بی عنان 

سال گرسنگی و فقر و  ۵صاحبان سرمايه 
زندگی آکنده از مذلت و فالکت و بيماری و 
. آوارگی کارگران و خانواده ھای آنان شده است

سال فرياد اعتراض کارگران  ۵در طول اين 
آنان بارھا دست به . ھمه جا بلند بوده است

ين بار خيابان ھای اطراف چند. تحصن زده اند
شرکت را به عالمت اعتراض بسته اند و عبور 
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به ھمه جا . و مرور در آن را متوقف كرده اند
شکايت کرده اند و خيلی کارھای ديگر را انجام 

کارگران ھمه اين كارھا را كرده اند اما . داده اند
يک کار بسيار مبرم و اساسی را ھيچ گاه انجام 

اين مسأله بسيار واقعی را که آنان . نداده اند
کارخانه محصول کار و رنج و استثمار آنان 
است و می توان و بايد آن را از دست سرمايه 
دار خارج ساخت، موضوع فکر و مبارزه خود 

آنان چنين قدرتی را در خود سراغ . نكردند
نگرفتند، به فکر سازمان دادن اين قدرت نيفتادند 

ليه سرمايه دار و در صدد اعمال اين قدرت ع
کارگران اساس کار را بر اجبار، . برنيامدند

حتمی بودن و ابدی و ازلی بودن موقعيت خود 
آنان خوب !! به عنوان برده مزدی قرار دادند

می دانند که کارخانه و کل دار و ندار سرمايه 

داران و کل سرمايه ھای موجود ايران و جھان 
آنان  حاصل استثمار آنان و طبقه بين المللی

آری آنان تا اينجا را می دانند اما مثل . است
ساير ھمزنجيرانشان قادر به بسط و تكميل اين 

معنی واقعي بسط و تکميل اين . دانش نشده اند
دانش آن است که توان بازپس گيری کارخانه يا 
آنچه محصول کار و استثمار آنان است از دست 

ن و مالکان سرمايه ھم در وجود آنان و طبقه آنا
معنای . جنبش آنان به اندازه کافی وجود دارد

تکميل و توسعه اين دانش آن است که اين توان 
می توان ضد . را می توان سازمان ھم داد

می توان آن . سرمايه و شورايی ھم سازمان داد
را عليه سرمايه و دولت سرمايه داری و نظام 

کارگران دانش . بردگی مزدی ھم اعمال کرد
ھمان سطح اوليه نگه داشتند و آن را خود را در 

به . بسط ندادند و قدرت خود را سازمان ندادند
ھمين دليل عاجز و مستأصل و فرسوده باقی 

از ستيز موفق و مؤثر و پيروزمندانه با . ماندند
آھنگ تصرف کارخانه . سرمايه دار باز ايستادند

و اخراج سرمايه دار از شرکت را در سر 
. جريان روز مبارزه ارتقا ندادندو به  نپروراندند

سال دور خود  ۵به ھمين دليل، كارگران پس از 
چرخيدن و فرياد سر دادن و به ھمه متوسل 
شدن و ھمه جا شکايت کردن بازھم دست از پا 
درازتر ھمچنان خواست پرداخت 

   .دستمزدھايشان را فرياد می کنند

   ٨٨مھر  ۵

  

 در تهرانتجمع اعتراضي کارگران راننده تاآسي 
عده ای از کارگران روز شنبه چھارم مھر ماه 

راننده تاکسی در ميدان رسالت تھران اجتماع 
از ساعت ھدف از تشکيل اين تجمع که . کردند
ادامه داشت  ١٨ شروع شد و تا ساعت ١۶

اعتراض به خودداری دولت از تعويض تاکسی 

رانندگان فرياد . ھای کھنه با نوع جديد آن ھا بود
ند که دولت در اين مورد نيز مثل ھمه می زد

موارد ديگر جز دروغ و فريب و نيرنگ ھيچ 
تاکسی رانان . چيز تحويل کارگران نداده است

ھمچنين شعارھايی عليه دولت احمدی نژاد سر 
  . دادند

 ٨٨مھر  ۵

  

 

 و زمزمه گرانی بهای گاز مصرفی فوران بهای برق
بھای برق مصرفی به صورت وحشتناكي 

صورت حساب ماه پيش که . رده استفوران ک
برای شھروندان ارسال شده است از يک 

درصدی ناگھانی در بھای برق  ١٣٠٠افزايش 
اين صورت . مصرفی خانه ھا حکايت دارد

. حساب ھا ھمه مردم را به وحشت انداخته است
در شرايطی که بيکاری و گرسنگی و كاھش 
ھولناک دستمزدھای واقعی زندگی ھمه توده 

کارگر را بيش از پيش تيره و تار ساخته ھای 
برابری نرخ  ١٣است ناگھان سير تصاعدی 

برق مصرفی نيز بليه ای بر مجموعه باليای 
خانواده ھای کارگری . معيشتی آنان افزوده است

در روزھای بعد از دريافت اوراق شرکت نيرو، 
به صورت انفرادی يا در گروه ھای متعدد دسته 

ق منطقه ای در حوزه ھای جمعی راھی اداره بر
مختلف محل اقامت خود شدند تا در آنجا به اين 

چند روزی گذشت و دولت . امر اعتراض كنند
سرمايه در مقابل تمامی شکايات و اعتراضات 

به دنبال اين . کارگران سکوت اختيار کرد
عليه ھمان مردم  رويداد موج دوم تھاجم دولت

يزان اين بار بحث کاھش م. معترض آغاز شد
گاز مصرفی مورد نياز ساکنان شھرھا و 
روستاھا در ميان است، بحثي که بار ديگر ھمه 
را دچار ھراس كرده و احتمال افزايش بھای 

بھای برق مطرح  گاز را با ھمان نرخ جھشی
   .نموده است

  ٨٨مھر  ۵

  

 ادامه اعتراضات مادران داغدار
اين ھفته نيز تجمع اعتراضی مادران داغدار در 

ده ھا تن از زنانی . رک الله تھران برگزار شدپا
که فرزندان خويش را در رويدادھای سه ماه 
اخير از دست داده اند مطابق معمول در ميدان 

گردھمايی . اجتماع كردند آب نمای پارک
دقيقه بعد از ظھر  ۴٠و  ۵مادران از ساعت 

نيروھای پليس . مھرماه آغاز شد ۴روز شنبه 
در ھمان دقايق نخست در دولت سرمايه نيز 

محل حضور يافتند و تالش کردند تا جمعيت 
پليس می کوشيد تا با . مادران را محاصره كنند

کشيدن ديوار محاصره وضعيتی به وجود آورد 
که انسان ھاي معترض خواستار ھمدردی و 
ھمبستگی و ھمگامی با مادران موفق به شناخت 
اه محل اجتماع آنان نشوند و از اين طريق ر

پيوستن جمعيت به صفوف تظاھرات کنندگان را 
عوامل سرکوب دولت سرمايه داری . نيز ببندند

ھمزمان با ھمه قوا می کوشيدند که مادران را 
. متفرق کنند و از شروع راه پيمايی باز دارند

مادران مثل ھميشه نقشه ھای شوم نيروی پليس 
آنان دست به مقاومت . را نقش بر آب کردند

پليس مجبور . فرياد اعتراض سر دادندزدند و 
شد که از صفوف اجتماع کنندگان فاصله بگيرد 
و در ھمين اثنا جمعيت قابل توجھی از حاضران 
در پارک و عابران خيابان ھای اطراف نيز 
خود را به تجمع مادران رسانده و به صف آن 

دقايقی بعد راه پيمايی آغاز شد و . ھا پيوستند
اه با افراد خانواده ھای مادران داغدار ھمر

زندانيان سياسی افشاگری عليه جنايات دولت 
آنان برای شرکت . سرمايه داری را آغاز کردند

کنندگان در راه پيمايی توضيح دادند که 
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فرزندانشان يا توسط نيروھای اھريمنی اعمال 
قھر دولت جمھوری اسالمی به قتل رسيده اند و 

ھا زندانی يا در سياه چال ھا و شکنجه گاه 
گفتند که تنھا جرم فرزندانشان اعتراض . ھستند

به جنايات و ديکتاتوری و ستم و بی حقوقی 
پليس قدم به قدم  .مسلط در جامعه بوده است

جمعيت معترض را تعقيب می کرد و به طور 

مکرر از طريق بي سيم اخبار مربوط به راه 
. پيمايی را به اربابان خود گزارش می كرد

. بعد از ظھر ادامه يافت ٧تا ساعت تظاھرات 
از جمله مادرانی که در اين مراسم حضور 
داشتند مادران فرشيد بابائی، متين حيدرزاده، 

ھمزمان . مريم رشيدی، کتايون شاھين فر بودند
با اين راه پيمايی، جمعيت ديگری از افراد 

خانواده ھای زندانيان سياسی نيز در زير پل 
دند و فرياد اعتراض سر زندان اوين اجتماع كر

  . دادند

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران : منبع

  ٨٨مھر  ٤

  

 کاهش دستمزد کارگران در کارخانه پارس ژنراتور
کارخانه پارس ژنراتور در فرديس از توابع 

کارگر را به  ١٠٠٠مستقر است و بيش از  کرج
شيفت کار، در وخيم  ٣صورت قراردادی، در 

در اين . استثمار می کند ریترين شرايط کا
واحد بزرگ صنعتی بخشی از دستمزد ماھانه 

. پرداخت می شود» کارانه« کارگران زير نام 
اين بخش در قياس با کل دستمزد توده ھای 
کارگر رقم قابل توجھی است و می توان گفت 
که سھم مھمی از حقوق اندک ماھانه آنان را 

لف و به پيش تر در جاھای مخت. تعيين می کند
مناسبت ھای معين توضيح داده ايم که چرا 
سرمايه داران ايران ھمين دستمزدھای ناچيز 
کارگران را به چندين تکه تقسيم می کنند و 
برای ھر تکه اسم و رسم و عنوانی جداگانه 

دستمزد، ھمان گونه که می . تعيين می نمايند
دانيم، بھای نيروی کار کارگر و به بيان ديگر 

زتوليد نيروی کار او يا بھای مايحتاج بھای با
معيشتی اوليه و اضطراری است که کارگر 
باالجبار بايد دريافت كند تا با مصرف آن زنده 
بماند و قادر به کار و توليد ارزش اضافه برای 

دستمزد کارگر در عين . سرمايه داران باشد
حال بايد پاسخگوی خورد و خوراک فرزند او 

کارگر نيز قرار است نسل  ھم باشد زيرا فرزند

بعدی نيروی کار و توليد کننده ارزش اضافي 
سرمايه داران . برای صاحبان سرمايه باشد

ايران مثل روز روشن می دانند که آنچه زير نام 
دستمزد به توده ھای کارگر پرداخت می کنند 
مطلقاً کفاف بازتوليد نيروی کار آنان و زنده نگه 

رد نياز طبقه آن ھا داشتن ارتش نيروی کار مو
آنان اين را بسيار خوب متوجه . را نمی دھد

ھستند، اما در عين حال با تمامی ددمنشی تالش 
مي كنند تا اوالً دستمزدھا را در سطحی بسيار 
نازل يا در واقع نازل ترين سطح ممکن نگه 

ً ھمين دستمزد بغايت نازل و ناچيز . دارند ثانيا
ر تکه نامی خاص را ھم چند تکه کنند و برای ھ

اين تکه تکه کردن به آنان فرصت . تعيين نمايند
می دھد تا دستشان در قتل عام معيشت طبقه 

به اين معنی که به . کارگر بيش از حد باز باشد
محض احساس نياز کمتر به نيروی کار يا 
مشاھده وجود رقابت ميان توده ھای کارگر يا 
به ھر دليل ديگر يک يا چند بخش ازھمان 
دستمزد ناچيز را قطع کنند و نام اين سالخی 
سبعانه را ھم نه کاھش دستمزد بلکه مثالً کاھش 
اضافه کاری، کاھش حق آکورد، حق اوالد، حق 
مسکن، پاداش، بن کارگری يا ھر چيز ديگر 

نمونه معين اين جنايت را در ھمين . بگذارند

کارخانه پارس ژنراتور به روشنی مشاھده می 
ھزار  ١٢٠دار صاحب شرکت  سرمايه. کنيم

تومان از دستمزد ھر کارگر را زير نام کارانه 
او االن با توسل به دستاويز . پرداخت می کند

وضعيت بد مالی اعالم كرده است که کارانه 
معنای . کارگران را به نصف كاھش می دھد

صريح اين اقدام سرمايه دار اين است که او از 
ار تومان و از ھز ۶٠دستمزد ماھانه ھر کارگر 

ميليون  ۶٠دستمزد ماھانه کل کارگران بيش از 
تومان کسر می کند و اين رقم را يکجا به سود 

سرمايه دار . ماھانه سرمايه ھای خود مي افزايد
ھزار تومان  ۶٠. به اين جنايت دست می زند

حقوق ھر کارگر را کسر می کند و در عين 
که حال نام اين کار را نه کاھش دستمزدھا بل

کارگران . مثالً نصف کردن کارانه می گذارد
پارس ژنراتور در اعتراض به اين عمل 
بربرمنشانه سرمايه دار دست به اعتراض زده 

آنان تأکيد کرده اند که در مقابل اين تعرض . اند
سرمايه دار مقاومت خواھند كرد و به ھيچ وجه 

  . زير بار آن نخواھند رفت

  ٨٨مھر  ۴

 

 ساختمانی ديگر در نروژکارگر  ٢٢۵خراج ا
 Moelven Bygg Modulھانس اريک سرمايه دار شرکت توليد مصالح ساختمانی 

AS  ادامه او دليل اخراج ھا را . کارگر را صادر کرده است ٢٢۵در نروژ حکم اخراج
چند ھفته است که دولتمردان سرمايه به ويژه . بحران اقتصادی سرمايه اعالم داشته است

. االت متحده، از پسرفت موج بحران و آغاز دوره رونق سخن می گوينددر اروپا و اي
ھمراه با اين دعاوی و جنجال، سرمايه داران کشورھا و دولت ھای سرمايه داری ھمان 

تالطم ماه گذشته و در ابعادی نه کمتر از روزھای چند ممالک نيز با شتابی نه کمتر از 
 .بيرون می ريزندو توليد و از مراکز کار راج می کنند بحران توده ھای کارگر را اخ

شايد تصور شود که ميان اين دو، يعنی ادعای دولتمردان و بيکارسازی ھای گسترده 
آنچه در کارخانه . کارگران توسط سرمايه داران تناقضی موجود است، نه، چنين نيست

است که  ھا و با دست صاحبان سرمايه انجام می گيرد تعبير عينی دقيق ھمان گفتگوئی
  .دولتمردان بر زبان می رانند

خروج سرمايه از ورطه بحران يعنی سرشکن ساختن تمامی بار بحران بر  
ھای کارگر جھان، يعنی کاھش رسمی و بسيار فاحش دستمزدھا، يعنی تنزل معيشت روزمره کارگران دنيا، يعنی بيکارسازی ھای چند ده ميليونی توده 
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ته مانده ھای امکانات  آخرين يعنی سالخی بی عنان سطح دستمزدھای واقعی،
درمانی و آموزشی و بھداشتی طبقه کارگر يعنی ھر اقدام جنايتکارانه ای که 
باعث کاھش کار الزم کارگران جھان و افزايش کار اضافی آن ھا يعنی سود 

سرمايه داران دنيا و دولت ھای آن ھا تا چشم کار می . صاحبان سرمايه شود
دوره  شروعرا انجام داده اند و لذا با خاطری اميدوار سخن از  کند اين جنايات

به اساسی است اين است که  آنچه اين روزھا برای آنان. می گويندسخن رونق 
امکان سرشکن ساختن تمامی مصائب و بار بحران جاری اقتصادی بر زندگی 

ان سرکوب ھار و ددمنشانه کارگر. توده ھای کارگر اطمينان حاصل نموده اند

بدون ھيچ  تحت استيالی سرمايه و خدمتگزاریدر کشورھای سرمايه داری 
 اھداءاتحاديه ھای کارگری سرمايه پرست اين اطمينان را به آنان  قيد و شرط

اين اطمينان است که با زبان خود پايان  به يمن سرمايه داران .استکرده 
دست خويش لحظه  دوره بحران را در بوق ھای تبليغاتی جنجال می کنند و با

  .به لحظه ميليون ھا کارگر را از کارخانه ھا و مراکز کار بيرون می ريزند

   نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای سايت: منبع

   ٢٠٠٩سپتامبر 

  

 اعتصاب کارگران در کارخانه زاگرس خودرو
ماه است که کارگران  ۶با شروع ماه مھر 

 زاگرس خودرو ھيچ دستمزدی دريافت نکرده
سرمايه داران کل حقوق نيمسال آنان را . اند

مصادره کرده اند و از پرداخت آن سر باز می 
در ھمين مدت فشار کار بر کارگران . زنند

بسيار بيشتر از پيش شده است، تضمين شغلی 
آنان از بين رفته است و ھيچ کارگری به ادامه 

 ٢در طول ھمين . اشتغال فردای خود اميد ندارد
کارگر اخراج شده اند و ھيچ بارقه  ٧٠ماه اخير 

اميدی برای توقف روند اخراج ھا مشاھده نمی 
کوه بدھکاری، فقر و گرسنگی، احساس . شود

حقارت و ذلت در مقابل طلبکاران، وحشت از 
دست دادن کار، ھمه و ھمه بر سر کارگران 
خراب شده است و زندگی روزمره آن ھا را به 

جھنمی که . تجھنمی ھولناک مبدل ساخته اس
نظام سرمايه داری و دولت جمھوری اسالمی 
اين نظام بر کل طبقه کارگر ايران تحميل نموده 

است و بخش ھای مختلف اين طبقه ھمگی با 
مختصری شدت و ضعف در شعله ھای آن می 

ماه کار  ۶تصور . سوزند و خاکستر می گردند
کردن، ھيچ دستمزدی نگرفتن، ھيچ چيز برای 

ک و پوشاک خود و خانواده خورد و خورا
نداشتن، تحمل تھديدات مستمر صاحبان 
مستغالت به تخليه منازل مسکونی به دليل 
تعويق اجاره بھا، دنيای مذلت ھا و حقارت ھا 
به گاه رجوع به مغازه داران برای گرفتن نسيه 
و ھزاران مسائل ديگر اين نوعی، جريان 
 مستمر نفس کشيدن در اين جھنم وحشت و نکبت

ماه  ۶کارگران در طول . و ادبار و بدبختی است
گذشته به طور متوالی خواستار پرداخت 
دستمزدھای خود شده اند اما خواست آنان 
ھمواره با جواب مخالف کارفرمايان مواجه 

ماه گفتگوی بدون ھيچ  ۶تجربه . گرديده است
نتيجه به کارگران ياد داد که سرمايه داران 

ً با الفبای زبان انسانی آشنا نيستند، آنان  مطلقا
قدرت دارند، با زبان زور سخن می گويند، با 
اتکاء به قدرت سرمايه و دولت خود به 
. اعتراض ھيچ کارگری ھيچ وقعی نمی نھند

قدرت سرمايه داران را فقط با قدرت می توان 
سالح زور سرمايه را تنھا با سالح . پاسخ گفت

ز اين پيکار کارگر می توان در ھم شکست و ج
کارگران با درک اين واقعيت ساده . راھی نيست

. بسيار بديھی بود که تصميم به اعتصاب گرفتند
آنان در روز اول ماه مھر چرخ توليد را از کار 

داشتند که تا گرفتن  انداختند و اعالم
  . دستمزدھايشان به اعتصاب ادامه خواھند داد

  آژانس ايران خبر: منبع

  ١٣٨٨مھر  ٣

 

 زرگران در کارخانه نساجی کرپ نااعتصاب کا
در روز  زکارگران کارخانه پارچه بافی کرپ نا

شھريور دست به اعتصاب زدند و از  ٢١شنبه 
علت اعتصاب . شروع کار خودداری کردند

ماه دستمزد کارگران توسط صاحبان  ۴مصادره 
کارفرمايان تا لحظه وقوع . سرمايه بود

و قبول اعتراض  اعتصاب حاضر به شنيدن ھيچ
در باره دستمزدھای  ھيچ گفتگوئی با کارگران

معوقه آنان نبودند، اما با مشاھده توقف چرخ 
توليد به دست و پا افتادند و تالش کردند تا شايد 
اعتصاب کنندگان را به ختم اعتصاب متقاعد 

در مالکيت  زکارخانه نساجی کرپ نا. سازند
بانک ملت قرار دارد و زير نظر وزارت 

با شروع . و معادن اداره می شود صنايع
اعتصاب، صاحبان سرمايه از بانکداران گرفته 
. تا دولتمردان در محل شرکت حضور يافتند

آنان در بدو امر کوشيدند تا از احتمال 
ورشکستگی کارخانه و خطر بيکارسازی ھای 
دستجمعی کارگران حرف بزنند، فضای رعب و 

وده ھای وحشت را در کارخانه و در باالی سر ت
کارگر مستولی گردانند و سپس در درون چنين 
فضای ھولناک جھنمی ترفندبازی ھای خويش 

سرمايه داران . را عليه کارگران به ثمر رسانند
ھزار تومان به  ٢٠٠اعالم کردند که عجالتاً فقط 

صورت علی الحساب به ھر کارگر پرداخت 

روز اعتصاب، زير  ٣کارگران پس از . کنند می
راس از بيکاری به پيشنھاد کارفرمايان فشار ھ

تن دادند و ھمزمان تأکيد کردند که در پايان ماه 
. مھر بايد حقوق ماھانه خود را دريافت دارند

آنان گفتند که در صورت امتناع صاحبان 
سرمايه از پرداخت دستمزد ماه مھر باز ھم کار 
را تعطيل خواھند کرد و دست به اعتصاب 

  . خواھند زد

 اتحاديه آزاد کارگران  :منبع
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
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

تيم سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، ابقه ھس ان . شاھد 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. تدبير نيست تحميل کرده است و خودکرده را
  .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 . ران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگ
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

ی ھا و فداکاری ھای خود ارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانمب
رچم . راه به جايی نخواھند برد ات گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب ي
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 متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  که 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. لبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطا 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  .ان انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اندبرای سرمايه دار 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. که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند سرمايه 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 ر چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  ويکرد 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 ) »الص داخلیتوليد ناخ«(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
  . ه زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد ب - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .د کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمز. 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
 .س اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سروي - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .اده شوداز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استف -  
   .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
  . رايگان شود حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد -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
   :ای تحقق اين خواست بايد بر. 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 -  
  . ز يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدواج يا جدايی ھمسران ا -  
  .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 -  

   .ر و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شودھای کا
، 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
  .کل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد ھرگونه تش -١٨

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
  



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

 
١٢ 

  ١٣٨٨ ھرم ١٠جمعه     ٧٤شمارٔه مسلسل   ٢٧سال دوم ـ شمارٔه  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

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

هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  
تماس با ما نامه الکترونيکی برای 

 :خود را به آدرس زير بفرستيد
 

 khbitkzs@gmail.com  
برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 

در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 
توانيد در ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد قسمت خواھان


