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 روز پوشاندن علت اصلي گرسنگی » روز غذا«
ھر اسمی، ھر رسمی، ھر نھادی، ھر قانون و قراردادی، ھر سازمان و 
تشکيالتی، ھر تحليل و ھر توضيحی و ھر نکته و کالمی در نظام سرمايه 

اين ذات . عی خويش استداری بيان وارونه و تحريف آميز موضوع واق
سرمايه است که به صورت اجتناب ناپذيری بايد ھمه مفاھيم اجتماعی زندگی 
انسان را خالف آنچه ھست و در رويه کامالً معکوس آن در ذھن و شعور 

درصد  ٩٠در واژه نامه اين نظام، استثمار کارگر و تاراج . انسان ھا القا کند
ارآفرينی سخاوتمندانه سرمايه دار برای ک« يا بيشتر کار او به نفع سرمايه 

بھای بازتوليد نيروی کار کارگر را بھای کار او می . معنا مي شود» کارگر
مصوبات سرمايه داران و دولتمردان سرمايه داری برای دفاع از نظام . نامند

بردگی مزدی و قربانی ساختن توده ھای کارگر در آستان بقای اين نظام را 
ماشين سرکوب و . وندان و نظم اجتماعی نام می گذارندمنشور زندگی شھر

قھر سرمايه را دستگاه مجری قانون و نظم نامگذاری می کنند و برای ھر 
نھاد و ھر دستگاه زورگويی و ھر جنايت ديگر نام وارونه نمای ديگری تعيين 

نيز از جمله ھمين نام ھا ) سازمان خواروبار جھانی( » فائو« . مي كنند
سال پيش  ۶۴که » سازمان ملل متحد« سمی برای يکی از مؤسسات ا. است 

در کشور کانادا تأسيس شد و نقش » کبک « در شھر  ١٩۴۵ از اين در سال
خود را مبارزه با گرسنگی و تالش برای از بين بردن اين فاجعه عظيم بشری 

فائو زير اين نام تشکيل شد تا پرده بسيار ضخيمی باشد بر . تعريف كرد
تا وانمود کند که گويا جھان بردگی مزدی ھم می . عيت گرسنگی در جھانواق

تا ريشه واقعی . تواند جھان انسان ھای سير و فارغ از گرسنگی باشد
تا نظام سرمايه . گرسنگي ميلياردھا انسان را از انظار مردم دنيا مخفی كند

بطه داری و زيربنای ھستی اين نظام يعنی خريد و فروش نيروي كار و را
توليد ارزش اضافي را از ھر نوع اتھام واقعی گرسنه سازی ميلياردھا انسان 

تا اين توھم را در ذھن توده ھای کارگر . تبرئه کند و لباس برائت پوشاند
جھان بكارد که معضل گرسنگی نه در ھستی سرمايه داری بلکه در برخی 

داری به  مسائل ديگر قرار دارد که توسط سرمايه و دولت ھای سرمايه
تا اين دروغ عظيم تاريخ را به کارگران و . سادگی قابل حل و فصل ھستند

انسان ھای گرسنه دنيا بقبوالند که گويا با برخی دستکاری ھا و اصالحات می 
تا ميلياردھا . توان يک جھان سرمايه داری بدون ھيچ گرسنگی برپاداشت

واقعی گرسنگی ھا به سوی کارگر را به جای پيکار عليه سرمايه و عليه بنياد 
. دستکاری بی فرجام نظام بانی و باعث و منشأ دنيای گرسنگی ھا سمت دھد

فائو به وجود آمد تا القا کند که گويا سرمايه داران و دولتمردان نظام سرمايه 
ً در تدارک کاھش گرسنگان و مبارزه با گرسنگی و محدود  داری ھم واقعا

گويا فکر و فرھنگ و سياست و عقالنيت . ندساختن زمينه ھای توليد فقر ھست
. سرمايه ھم می تواند در مقابل بی غذايی ساکنان زمين حساسيتی داشته باشد

گويا مالکان جھنم سرمايه داری ھم می توانند در کنار آتش زدن جھان برای 
اضافه ارزش ھای انبوه تر در تدارک سير ساختن شکم اين يا آن انسان 

برای ھمه اين دروغ پردازی ھا و ايفای اين نقش ھا به  فائو. گرسنه باشند
» سازمان ملل« وجود آمد، درست به ھمان شکل که نھاد عظيم تر مادر يعنی 

نيز دقيقاً در ھمين راستا، با ھمين اھداف و با ميدان بسيار وسيع تری از عوام 
  . فريبی و وارونه پردازی به وجود آمده بود

تأسيس فائو از پاره ای جھات قابل توجه و  گزارش شصت و چھارمين سال
در اين گزارش آمده است که ھم اکنون بيش از يک ميليارد . خواندنی است

انسان گرسنه در جھان وجود دارد، انسان ھايی که شب ھا بدون غذا و با شکم 
کسی که قادر . اين آدم ھا ھيچ بالينی ھم ندارند. گرسنه سر بر بالين می گذارند

. ھيچ سرپناھی ھم ندارد غذا برای سير کردن شکم خود نيست مسلما به تأمين
پوشاکی ھم ندارد و برای حفظ جان خويش از . ھيچ وسائل خوابی ھم ندارد

فائو می گويد که در گذشته . سرما و گرما ھم دستش به ھيچ کجا بند نيست

ھمان  و از دھه ھای ھفتاد به اين سو يعنی از ھای دور وضع از اين بھتر بوده
دھه ھای نخست تأسيس فائو به اين سو مدام بر شمار گرسنگان افزوده شده و 

. سال اخير رسيده است ۵٠اين رقم اکنون به باالترين ميزان خود در طول 
پديد مي  گزارش فائو سؤاالت بسيار زيادی را در در ذھن ھر انسان جدی

اولين سؤال . نباشدآورد، مشروط به آن که اين انسان در زمره سرمايه داران 
ما و ھر کارگر آگاه دنيا از سردمداران و رؤسای فائو اين است که مالک 
گرسنگی و گرسنه بودن يک انسان چيست و رقم يک ميليارد را از کجا آورده 

گزارشات ديگر سازمان ملل که فائو بخشی از آن است به صراحت ! اند؟
 ٢آمد روزانه ای کمتر از ميليارد سکنه کره زمين در ٣حاکی است که حدود 
دالر  ٢کدام آدم در کدام نقطه اين کره خاکی قادر است با . دالر آمريکا دارند

کل ھزينه روزانه خورد و خوراک و مسکن و پوشاک و اياب و ذھاب و دکتر 
ما در ! و دارو و درمان و آموزش و نيازھاي اوليه ديگر خود را تأمين کند؟

اريخ حيات سراسر جنايت و توحش سرمايه روزگاری و در برھه ای از ت
داری به سر می بريم که بند بند کره زمين در بازار سراسری سرمايه به ھم 

کارگر نروژی % ١٠کارگر ايرانی با اين که دستمزدش به . قفل شده است
نمی رسد اما بھای نيازھاي اوليه معيشتی و اجاره بھای مسکن او به اندازه 

ا است و ھزينه ھای دکتر و درمان و آموزش او نيز ھمان کارگر شمال اروپ
اين مسأله با . به مراتب و به صورت بسيار چشمگيری افزون تر است

دالر  ٢. مختصری کم و زياد در سراسر دنيای سرمايه داری صدق می کند
در ھيچ روستای پشت ھيچ کوھی در ھيچ برھوتی و ھيچ کجای ھيچ کوير 

رای معاش روزانه يک نفر کفاف نمی دھد و اين لوتی از جھنم سرمايه داری ب
ميليارد سکنه کره ارض درآمدی کمتر از اين رقم  ٣در شرايطی است که 

به اين ترتيب، اگر گرسنه را كسي حساب كنيم كه قادر به تامين . دارند
نيازھاي روزانه خود نيست طبق آمار خود سازمان ملل شمار گرسنگان جھان 

با اين توضيح روشن مي شود . ميليارد نفر است ٣داقل نه يك ميليارد بلكه ح
كه اساس تعريف فائو از گرسنگی و بدين سان آمار اين نھاد از شمار 
گرسنگان جھان با دنيايی وارونه سازی و مسخ و تحريف آميخته است و ھمين 
موضوع خود از جمله رسالت ھای بسيار مھم و حساب شده سازمان خواربار 

و مصر است تا جمعيت گرسنگان را که در عالم واقع و با فائ. جھانی است
ميليارد سکنه زمين را  ٣يک تعريف دقيق انسانی از پديده گرسنگی بيش از 

ميليارد گرسنه را سير معرفی  ٣در بر می گيرد به يک ميليارد کاھش دھد، 
کند و جھان آکنده از گرسنگی و فقر سرمايه داری را تا آخرين مرزھای 

ھم آفرينی و تا ھر کجا که قدرت فريب و وارونه نمايی و دروغ ممکن تو
  .کارساز است از زشتی، پلشتی، فساد و تباھی پيراسته بنماياند

! سال چه کرده است؟ ۶۴دومين پرسش مھم از فائو اين است که در طول اين 
! کارنامه مبارزه اش با گرسنگی کجاست و از کدام اوراق تشکيل شده است؟

با صدای بلند فرياد می زند که سال ھای عمرش با تشديد مستمر و فائو خود 
وضعيت موجود جھان را ھم اين . فزاينده گرسنگی در جھان ھمراه بوده است

گونه تصوير می کند که نه فقط ھيچ چشم اندازی برای کاھش گرسنگی در 
پيش روی مردم دنيا نيست بلکه بايد منتظر سونامی ھای بسيار عظيم تر بی 

فائو ھمه اين فجايع را اعتراف . ذايی و فقر و مرگ ناشی از بی غذايی باشندغ
می کند اما فقط به اين دليل دست به چنين اعترافاتی می زند که رسالت خود 
در منحرف سازی ھا، مسخ پردازی ھا و وارونه نمايی ھا را ھر چه مزورانه 

ھيچ پيوندی ميان . فائو مدافع سرسخت نظام بردگی مزدی است. تر انجام دھد
گرسنگی با موجوديت نظام سرمايه داری نمی بيند و ھمان گونه که باالتر 
گفتيم برای آن به وجود آمده است که چنين پيوندی را از انظار جھانيان مخفی 

گزارش فائو به ھمين دليل و در راستای ايفای ھمين نقش سراغ . كند
بلکه توھم آفرينی و تحميق و  موضوعاتی می رود که نه تبيين فاجعه گرسنگی
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فائو می گويد . جھالت پردازی ھر چه بيشرمانه تر در باره اين معضل است
عواملی مانند وضع بد کشاورزی در برخی کشورھا يا مصرف برخی 
محصوالت زراعی در توليد سوخت ھای نباتی در جاھای ديگر دليل اصلی 

رگر و نفرين شده جھان بی غذايی و گرسنه ماندن چندين ميليارد مردم کا
ھمه چيز را بگويند فقط  رؤسای فائو با تمامی توان می کوشند تا. موجود است

براي آن که يک چيز را نگويند، اين را که ريشه گرسنگی در موجوديت 
سرمايه داری يعني رابطه خريد و فروش نيروي كار و توليد ارزش اضافي 

کل ھستی را با چشمان سودطلب سرمايه است که جھان و انسان و . قراردارد
حوزه ای را . در جايی انباشت می شود که سودآورتر باشد. نگاه مي كند

برای دستيابي به سودھای . انتخاب می کند که نرخ سود عظيم تر به بار آورد
نجومی تر و نرخ سودھای کالن تر شدت استثمار ميلياردھا کارگر را ھر چه 

. اقعی آن ھا ھر چه بيشتر پايين می آوردميزان مزدھای و. باالتر می برد
بازتوليد نيروی کار آن ھا را با دنيای سختی ھا و بدبختی ھای ھر چه زياد 

ميليارد نفوس کارگری دنيا را در  ٣ميلياردھا کارگر و . تری به ھم می آميزد
پول خوراک و پوشاک و . مرداب فقر و گرسنگی و بی غذايی غرق می کند

رپناه و آموزش و بھداشت آن ھا را به سود و به سرمايه دارو و درمان و س
سرمايه است که ھر سال ميليون ھا تن . عظيم تر و عظيم تر تبديل می کند

مواد غذايی را در جلو چشم ميلياردھا انسان گرسنه به دريا می ريزد تا از 
کاھش بھای کاالھای خوراکی جلوگيری كند، تا مانع كاھش سودھا شود، تا 

 سرمايه است. يلياردھا آدم را قربانی سودھای انبوه تر و عظيم تر سازدجان م
ھزار ميليارد دالر حاصل کار و استثمار توده ھای  ١۴که در ھر سال بيش از 

فوج فوج . کارگر جھان را صرف جنگ و کشتار و قتل عام بشريت می کند
جمعيت زمين را در شعله ھای جنگ خاکستر می کند و ھمزمان چندين 
ميليارد کارگر دنيا را زير فشار تشديد استثمار اسير گرسنگی و بی مسکنی و 
بی دارويی می سازد تا از محل استثمار بيشتر آنان ھزينه ھای جنگ را تأمين 

توليد انبوه غذا و دارو و نوشت افزار و کتاب  سرمايه است که به جای. كند
ه جای مدرسه و ب. در کشت و توليد انبوه مواد مخدر انباشت می شود

به جاي توليد انبوه مسكن براي انسان ھاي . بيمارستان قمارخانه بر پا می کند
بي سرپناه پادگان نظامی و زندان و مراکز بازجويي و شكنجه و کشتار می 

سرمايه است که ھر لحظه و ھر گام خود را فربه تر، غول پيکرتر و . سازد
سنه تر و بيمارتر و رنجورتر و عظيم تر می کند و ميلياردھا انسان را گر
   .فرسوده تر و مفلوک تر و حقيرتر می سازد

  !كارگران عليه سرمايه متشكل شويم 

  كميته ھماھنگي براي ايجاد تشكل كارگري
  ١٣٨٨مھر  ٢٧

 

 تعطيل کارخانه عالء الدين و اخراج تمام کارگران
صبح روز بيست و ھفتم مھر ھنگامی که 

مسافت طوالنی ميان » عالء الدين« کارگران 
خانه تا محل کارخانه را پيمودند تا کار روزانه 
خويش را آغاز کنند ناگھان و بدون ھيچ اطالع 
!! قبلی ديدند که ھمه درھای شرکت بسته است

کارگران بسيار ھاج و واج به ھمه جا خيره 
شدند و در اين خيرگی کاغذ پاره کوچکی يافتند 

نظر به اتمام  «: که بر روی آن نوشته شده بود
از  یريکولر و به منظور جلوگ ديفصل تول

مقرر شد تا شروع مجدد  ،یاضاف یھا نهيھز
از  ديو وابسته به تول یديپرسنل تول ،تيفعال
به  هاز مراجع یوتا اطالع ثان ٢٧/٧/٨٨ خيتار

کارگر کارخانه  ۵٠!! »کنند یکارخانه خوددار
 .با ديدن و خواندن اين کاغذ دچار کابوس شدند

عبارت باال کلمه به کلمه چون پتکی کوبنده بر 
آنان تا دقايقی . سر و روی و مغز آنان فرود آمد

. قبل تصور وقوع چنين حادثه ای را نمی کردند
» شورای تأمين استان« نھاد دولتی موسوم به 

سال ھا پيش و به دنبال بروز مشکالت مالی 
شرکت اعالم كرده بود که اين کارخانه تا روز 

نشستگی آخرين کارگر رسمی بايد به کار باز
کارگر مؤسسه رسمی  ۵٠ھر . خود ادامه دھد

ھستند و اينک بر خالف مصوبه باال ھمه آن ھا 
عالء الدين توليد کننده . اسير اخراج شده اند

کولر و ساير لوازم خانگی است و توسط ھيأتی 
که از سوی وزارت صنايع تعيين شده است 

أت اکنون تصميم به اين ھي. اداره می شود
تعطيل شرکت گرفته است و اين تصميم را بدون 

اين که با ھيچ کارگری در ميان گذارد، بدون 
اين که تا عصر روز قبل، تا زمان ختم کار آن 
روز، تا وقت خروج کارگران از کارگاه، با 

کارگر قديمی دارای بيش  ۵٠ھيچ يک از اين 
ه اجرا سال سابقه کار در ميان گذارد، ب ٢٠از 

کارگری که ھمه عمر خويش را  ۵٠. نھاده است
و  در اين کارخانه کار کرده و استثمار شده

دنيايی سود و سرمايه برای سرمايه داران و 
دولت سرمايه داری توليد کرده اند اکنون با 
فاجعه بيکاری و گرسنگی خود و افراد خانواده 

  . دست به گريبان ھستند

  ايلنا: منبع
  ٨٨مھر  ٢٨

  

 !هزار اعتصاب شکن ٣٠پست انگليس و استخدام 
ده ھا ھزار کارگر بخش ارتباطات انگليس 

اعتصاب از روز  .اعالم اعتصاب کرده اند
. جمعه بيست و سوم اکتبر آغاز خواھد شد

کارگران در اعتراض به شرايط مرگبار کار و 
. خطر حتمی اخراج دست به اعتصاب می زنند

ھزار کارگر  ۶٠سرمايه داران طرح اخراج 
پست را در دستور کار خود قرارداده و تأکيد 
کرده اند که اين طرح در طول ماه ھای آينده در 

اخطار . سراسر کشور به اجرا در می آيد
صاحبان سرمايه موج خشم و اعتراض 

آنان اعالم . کارگران پست را دامن زده است

کرده اند که در صورت اصرار سرمايه داران 
خود کل شبکه ھای پست و بر اجرای طرح 

اين . ارتباط کشور را مختل خواھند كرد
اعتصاب، بر اساس ارزيابی ھای جرايد، پس از 

کارگران معدن بزرگ ١٩٨۴اعتصاب سال 
ترين اعتصاب کارگری در انگليس در طول سه 

ارتباطات پستی در . دھه اخير خواھد بود
. بريتانيا از بيشترين اھميت برخوردار است

ار ھر خانواده انگليسی در روز حداقل مطابق آم
  . محموله پستی دريافت می كند ۵

با اعالم تدارک و آمادگی کارگران برای 
اعتصاب، سرمايه داران انگليسی در نھايت 
بيشرمی و گستاخی و از موضعی بسيار 

 ٣٠قدرتمندانه اعالم كرده اند که طرح استخدام 
د ھزار کارگر اعتصاب شکن را تنظيم نموده ان

و به محض آغاز اعتصاب آن را به اجرا در 
انجام چنين جنايتی، آن ھم تا اين . خواھند آورد

حد گستاخانه و در قالب اخطار رسمی، حتی بر 
« اساس آنچه در کشورھای غربی زير نام 

نفس . وجود دارد ممنوع است» قانون کار
مبادرت سرمايه داران به اين اقدام، حتی نفس 



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

 
٤ 

  ١٣٨٨ آبان ١جمعه     ٧٧شمارٔه مسلسل   ٣٠سال دوم ـ شمارٔه  

ن برای ارتکاب چنين جنايتی، اظھار آمادگی آنا
اعالم صريح اين واقعيت است که سرمايه داران 
اكنون جنبش کارگری را ھيچ نيروی قابل 
محاسبه ای در برابر يکه تازی ھای کارگرکش 

اين اخطار . و ددمنشانه خويش نمی بينند
صاحبان سرمايه گواه بسيار زنده ای بر اين 

ميسم واقعيت تلخ و آزار دھنده است که رفر
اتحاديه ای در زمينگير كردن و خلع سالح 
جنبش طبقه کارگر به نفع سرمايه تا آنجا پيش 
رفته است که سرمايه داران ھيچ خطری از 

اخطار . ناحيه اين جنبش احساس نمی کنند
مذکور در ھمان حال بانگ می زند که مالکان 
تراست ھا و کارتل ھا حتی به ھمان اتحاديه ھا 

دارند و آنچه را كه تا حاال ھم ديگر نياز ن
عصای دستشان بوده است اينک بی مصرف و 

طبق قرارداد بسيار رايج و . عاطل مي شمارند
ی يشناخته شده ای که در تمامی کشورھای اروپا

دولت و صاحبان  ی،ميان اتحاديه ھای کارگر
سرمايه منعقد شده است سرمايه داران در ايام 

ا به جای اعتصاب حق ندارند ھيچ کارگری ر
استخدام . به کار گيرندکارگر اعتصابی 

اعتصاب شکن به صورت علنی و رسمی آن ھم 
ھزار نفر نه فقط اعالم جنگ  ٣٠در مقياس 

رسمی عليه کارگران بلکه حتی زدن چوب 

حراج بر داربست رفرميسم راست اتحاديه ای و 
اعالم بی نيازی کامل از وجود اين محلل رسوا 

انگليسی اينک اين کار را  است و سرمايه داران
  .انجام داده اند

اتحاديه کارگران ارتباطات زير فشار توده ھای 
کارگر موافقت خود را با اعتصاب اعالم كرده 

در اجالس ويژه ای که کارگران برای . است
تصميم پيرامون تعطيل کار و شروع اعتصاب 
برگزار کرده اند ھمگی به اتفاق آرا اعتصاب را 

قرارداده اند و به اين ترتيب مورد تصويب 
سران اتحاديه را ناگزير به اعالم اين توافق 

اتحاديه در ھمان حال مشغول مذاکره . كرده اند
با کارفرمايان است و سرمايه داران اظھار 
اميدواری کرده اند که اتحاديه مطابق معمول به 
ياری آنان بشتابد و از وقوع اعتصاب جلوگيری 

   .كند

موضوع اعتصاب از سوی بيلی  به دنبال طرح
ھايس، رئيس اتحاديه کارگران ارتباطات در 
مصاحبه با بی بی سی، بالفاصله پليس انگليس 
نيز مراتب اخطار و تھديد را آغاز کرده و تالش 
نموده است تا سايه رعب و وحشت را ھمه جا 

سخنگوی پليس . بر سر کارگران سنگين سازد
اده است که در يک مصاحبه مطبوعاتی ھشدار د

نيروی پليس کشور با دقت کافی اوضاع را 
 تعقيب می کند و به محض شروع اعتصاب
. اقدامات ضد شورش را آغاز خواھد کرد

 خود از سخنان یسخنگوی پليس در بخش ديگر
حادثه  پليس سخت نگران تکرارکه  ه استافزود

 ٨٠اعتصاب کارگران معدن در اواسط دھه 
تصاب را بسيار است و از ھمين رو وقوع اع

دولت سرمايه داری انگليس و . جدی می گيرد
اعتصاب  ٣٠٠٠٠صاحبان سرمايه با استخدام 

ت ناشی از اخسار می کوشند تا ھم شکن
توده ھای  را به حداقل رسانند، ھماعتصاب 

، كه بسيار مھم را در مقابل ھم قرار دھند کارگر
تر است، و ھم اين که مرحله جديدی از تھاجم 

ست و نيست جنبش کارگری را به اجرا عليه ھ
طبقه کارگر انگليس در مقابل اين که . بگذارند

 سرمايه داران و ضدکارگری پليد اين ترفند
چه خواھد کرد،  دولت سرمايه داری انگليس

موضوعی است که بايد در روزھای آينده در 
  . موردش سخن گفت

  سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای : منبع
  ٢٠٠٩اكتبر 

 

 )آلمان( Oer-Erkenschwickنس کارگری در کنفرا
سازماندھی  Tie» تای« اين کنفرانس توسط 

تاسيس شد و شبکه ای  ١٩٧٨در سال  Tie. شد
است برای پيوند کارگران اتحاديه ھا و سازمان 
ھای غيراتحاديه ای کشورھا و قاره ھای 

اکتبر  ١٢در اين کنفرانس، که در . مختلف
فعال کارخانه ھای  ٥٠ برگزار شد، ٢٠٠٩

مختلف، کارگرانی از سوئد، آفريقای جنوبی، 
سام . اياالت متحده و کانادا شرکت کرده بودند

گيندين رئيس سابق فراکسيون اتحاديه ھای 
: در سخنرانيش گفت کارگران خودروسازی

مساله بحران فقط بحران مالی و اقتصادی 
بحران مھم، بحران جنبش کارگری و . نيست
او گفت اتحاديه ھا فقط به . چپ است احزاب

بھبود سياست نياز ندارند بلکه نياز به تغييرات 
از آمريکای  او به عنوان مثال. اساسی دارند

نام برد که در آن در جريان مبارزه  ١٩٣٠دھه 
  . قدعلم کرد CIOاتحاديه  ١٩٢٩با بحران 

تام آدلر از شورای کارخانه گروه آلترناتيو در 
با توجه به : لر اونترتورکھايم گفتکارخانه دايم

در امروز، ما به  ١٩٢٩شرايط مشابه سال 
به عنوان . بحث ھای انتقاد از خود نياز داريم

مثال، اين که چرا سازمان ھای کارگری به جای 
شايد کاھش . پيشرفت عقب گرد داشته اند

ھم چنين . دستمزدھای واقعی يکی از داليل باشد
اعضا و کارگران به  است از دست دادن اعتماد

اتحاديه ھا که سبب اعتماد به خود کارگران و 
  . ايجاد اجتماعات آلترناتيو شد

نماينده شورای کارخانه  کريستوف لوفلر
تويوتای آلمان گفت بحران جاری به ھيچ وجه 
پايان نيافته بلکه با اقداماتی که انجام دادند آن را 

يگری د. و به تعويق انداخته اند جابه جا کرده
گفت استراتژی رسمی اتحاديه ای با درماندگی 

اتحاديه ھا برای مبارزه با . عجين شده است
بحران سعی می کنند با کوتاه کردن زمان کار 

اين نشان می دھد . کارگران دست به عمل بزنند
مثال . که ھيچ چشم اندازی برای آينده ندارند

اتحاديه متال شيوه صبر را پيشه کرده و سعی 
کارگران را ساکت نگه دارد در حالی که  دارد

ھم چنين . ما به تظاھرات و اعتصاب نياز داريم
  .ما بايد درمورد تصرف کارخانه ھا بحث کنيم

تا به حال رسم : ه فورد کلن گفتسی کل نمايند
براين بوده که روسای اتحاديه ھا سياست ھای 

خود را پيش می بردند اما ما بايد چنان حرکت 
کنيم که کارکنان خودشان عاليق خود را 

به ھمين سبب بايد جنبش . نمايندگی کنند
کارگری را با جنبش اجتماعی پيوند دھيم و 

الکيت را انتقاد به سرمايه داری و مساله م
  .دوباره بين کارگران مطرح کنيم

 Laborفرانک ھامر فعال چپ کارگری از
Notes وضعيت اتحاديه ھا و : آمريکا گفت

کارگران صنايع خودروسازی اياالت متحده را 
وی گفت طی . بايد با کلمه فاجعه توصيف کرد

سال گذشته کنسرن ھای بزرگ از صنعت  ٣٠
ھا را از کارخانه . خودرو سازی سود بردند

نظر رقابت، سطح دستمزدھا و شرايط کار 
ھدايت کردند، به تازه استخدام شده ھا دستمزد 

اتحاديه ھا که ناظر بودند نه . پايين تری دادند
تنھا اين موارد بد و بدتر شدن شرايط و اوضاع 
کارگران را پذيرفتند بلکه آن ھا را به عنوان 
اقدامات درست و خوب به کارگران قالب 

وی کارگران را به مقاومت در برابر اين . دندکر
  .سياست ھای اتحاديه ای فراخواند

  ٢٠٠٩اکتبر 
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 اخراج وسيع کارگران در نوشابه سازی ارم
کارگر را  ۶٠٠کارخانه نوشابه سازی ارم 

کل اين کارگران با قراردادھای . استثمار می کند
ھيچ يک از کارگران . سفيد امضا کار می کنند

ل فردای خود اطمينان ندارند و خطر به اشتغا
اين . اخراج ھر لحظه آنان را تھديد می کند

خطر اکنون در وسيع ترين سطح اتفاق افتاده 
چند صد کارگر شرکت برای نخستين بار . است

تصميم گرفتند که از امضاي اوراق سفيد 
قرارداد و سپردن اختيار کامل اخراج خويش به 

مالکان شرکت  .سرمايه داران خودداری کنند
اين اقدام کارگران را گناه كبيره تلقی کردند و 
بالفاصله حکم اخراج آنان در سطحی بسيار 

درپي اين رويداد، کارگران . وسيع صادر نمودند
که از شدت خشم دست از پا نمی شناختند 
شکايتی عليه جنايات سرمايه دار تنظيم و به 

ويش آنان در شکوائيه خ. اداره کار تسليم كردند
توضيح داده اند که سرمايه دار عالوه بر اجبار 
آنان به امضاي قرارداد سفيد در تمامی طول اين 
مدت حق سنوات، حق شيفت و مزايای شغل 
. صدھا کارگر را ھم مصادره می کرده است

شکوائيه اضافه می کند که در کارخانه به 
دستور سرمايه دار اضافه کاری اجباری حاکم 

ل اضافه کاری ھا ھيچ ريالی بوده و در مقاب
برای حقوق . دستمزد پرداخت نمی شده است

کارگران ھيچ فيش و ھيچ صورت حسابی وجود 
نداشته است و کارفرمايان ھيچ اطالعاتی در اين 
. مورد در اختيار کارگران قرار نمی داده اند

کارگران ھمه اين شقاوت ھاي سرمايه دار را 
اما اين که  برای اداره کار تشريح کرده اند

حاصل اين شکايت نويسی چه خواھد بود به 
ھر . بسيار روشن است نظر ما پاسخ از پيش

روز شمار زيادي از اين نوع شکايات با شرح 
و بسط و آه و ناله و افغان بيشتر توسط کارگران 
تنظيم و به اداره کار يا ساير نھادھای دولتی 
تحويل داده می شود و تا امروز ھيچ خبری از 
نتيجه اين شکايت نويسی ھا در ھيچ کجا به 

اداره کار و . اطالع ھيچ کس نرسيده است
صدھا مؤسسه و تشکيالت ديگر از اين نوع، 
دستگاه ھای محافظ سرمايه و دفاع از سبعيت ھا 

اين نھادھا قرار . و جنايات سرمايه داران ھستند

. نيست حق کارگری را از سرمايه داری بستانند
شابه ارم بايد بدانند که آنچه می کارگر نو ۶٠٠

تواند به فرياد آنان برسد و آنچه قادر است 
کارفرما را به پس گرفتن تصميم خود مجبور 

قدرت متحد و سازمان يافته  سازد، فقط و فقط
اگر آنان می . پيکار آنان عليه سرمايه است

خواھند اخراج نشوند، اگر نمی خواھند در 
ند، اگر نمی باتالق گرسنگی اسير مرگ شو

خواھند شاھد اين ھمه زورگويی ھای تحقير 
باشند بايد به سالح اتحاد و سازمانيابی  کننده

بايد خود را به . ضدسرمايه داری مجھز شوند
بايد به جای اين . صورت شورايی متشکل كنند

که توسط سرمايه دار اخراج شوند خودشان با 
 اتکا به قدرت متحد خود و کل طبقه شان سرمايه

اين تنھا راه . داران را از کارخانه اخراج کنند
  .است

  اتحاديه آزاد كارگران ايران: منبع 
  ٨٨مھر  ٢۶

   

ماه حقوق کارگران لوله سازی اهواز توسط دولت  ١٣مصادره 
 سرمايه

کارخانه لوله سازی خوزستان در مالکيت 
اين سازمان . سازمان تأمين اجتماعی قرار دارد

ارگران به عنوان حق بيمه ھمه مبالغی را که ک
پرداخت می کنند، به جای اختصاص به حق 
بازنشستگی و ھزينه ھای دارو و درمان 

مصادره می کند و به سرمايه خود  کارگران،
سازمان تأمين اجتماعی از ھمين . تبديل می نمايد

طريق و با مصادره ھمين ارقام عظيم به يکی 
در از سرمايه داران بزرگ تبديل شده است و 

حال حاضر شمار کثيری از کارخانه ھا و 
مؤسسات صنعتی و مالی را در مالکيت خود 

کارخانه لوله سازی خوزستان ھم در . دارد
سازمان تأمين . زمره ھمين مؤسسات است

اجتماعی ھمچون بسياری سرمايه داران ديگر 
در طول دو سال اخير دست به اخراج وسيع 

اه تمام است م ١٣به عالوه، . کارگران زده است
که ھيچ ريالی از دستمزد چند صد کارگر را 

سال شھر اھواز  ٢در اين . پرداخت نکرده است
و جاده ھای مجاور شاھد راه پيمايی ھای 
اعتراضی، تحصن ھا و ساير اشکال مبارزه 

با ھمه اين . کارگران عليه اين جنايات بوده است
. ماه است که کارگران حقوق نگرفته اند ١٣ھا، 

ان ھمه جا در باره بدھکاری ھا، گرسنگی ھا، آن
فقر، آوارگی و زندگی سراسر مصيبت و نکبت 

اعتراض سر داده اند و  و فالکت خود فريا
امروز يک بار ديگر در مقابل استانداری شھر 
اھواز تجمع کردند تا باز ھم اعتراض خويش را 

 .به گوش ھمگان برسانند

  ايلنا: منبع  
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 ارگران در سنندجاخراج ک
مراکز کار دولتی و غيردولتی سنندج ھمچون 
ھمه مراکز ديگر کار در ايران با شتاب تمام 

اداره راه . دست به کار اخراج کارگران ھستند
اين افراد . نفر را اخراج کرده است ٢٢ استان

ديواندره کار  –سنندج  در پروژه راه دو باندی
کار در اين  شرايط وخيم و مرگبار. می کرده اند

در . جا زبانزد خاص و عام در ھمه منطقه است
طول اين مدت کارگران زيادی زير فشار اين 
شرايط وحشتناک و فقدان ھر نوع ايمنی جان 

و يا به معلوالن مادام  خويش را از دست داده

با اين ھمه، کارگران . العمر تبديل شده اند
خواستار ادامه اشتغال خود بوده و اينک خبر 

نفر را در غم و وحشت و  ٢٢يکاری ھمه اين ب
از اداره کار که . سردرگمی فرو برده است

بگذريم، سرمايه داران کارخانه تراکتورسازی 
کردستان نيز با صدور اطالعيه ای کارگران را 

و به آنان اعالم داشته اند که  جمع کرده
ھمه بايد منتظر . بيکارسازی ھا در راه است

ً بيکار خواھند  باشند و جمعيت قابل توجھی حتما
سرمايه داران به دنبال اين اخطار بدون . گرديد

ھيچ فوت وقت کار اخراج کارگران را آغاز 
آنان در اجرای اين طرح از کارگران . کرده اند

دارای وضعيت جسمانی ضعيف تر و مسن تر 
شروع کرده اند و با بيرحمی خاص ھر سرمايه 

م توان کاری دار شماري از کارگران را به جر
  .کمتر اخراج کرده اند

  درسنندج یکارگر یشبکه ھمبستگ فعاالن :منبع
  ٨٨مھر  ٢٦
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ايران خودرو و بيکارسازی وسيع کارگران شرکت های خصوصی 
 ابسته به آنو

خودرو با ارسال  سرمايه داران دولتی ايران
وابسته به  نامه ای به چند شرکت خصوصی

ھر گونه تمديد قرارداد با آن ھا را به  خود،
تعديل نيروی کار يا اخراج گسترده کارگران 

شركت ھای پی پاک، پيمان . موکول كرده اند
پيرو، راستين خدمات و خانه ما از جمله شركت 

در . ھستند که اين نامه را دريافت کرده اند ھايي
نامه قيد شده است که ھر کدام از اين شرکت ھا 

. کارگر را اخراج كند ٢۵تا  ٢٠بايد حداقل 
شرکت ھای ياد شده که خود به اندازه سرمايه 
داران ايران خودرو در تدارک بيکارسازی 
کارگران ھستند شروط اعالم شده از سوی 

سمانی تلقی کرده و بر پايه آن مديريت را مائده آ
. برای اخراج کارگران برنامه ريزی كرده اند

بيشتر افرادی که در ليست اخراج قرار گرفته 
کارگرانی . سال سابقه کار دارند ١٠تا  ۵اند از 

که در پيشينه خود اخطار انضباطی داشته باشند 
بيشتر  .در صف مقدم اخراجيان قرارمی گيرند

ا قراردادھای يک ساله کار کارگران معموالً ب
ماه از سال را  ٧اين کارگران اکنون . می کنند

در طول اين مدت ھر روز در . به سر آورده اند
انتظار بوده اند که بر اساس وعده ھای قبلی 
. کارفرمايان از پيمانی به قراردادی تبديل شوند

اما اينک به جای گرفتن احکام قراردادی 

اعالم اين خبر ھمه  .محکوم به اخراج می شوند
افراد در معرض اخراج را دچار وحشت كرده 

ھمه می گويند ما به حساب داشتن کار . است
اکنون نمی . زير بار دنيايی بدھکاری رفته ايم

دانيم برای نان روزانه خود و خانواده مان چه 
کنيم و با اين بدھکاری ھا چه خاکی بر سر 

  . بريزيم

  آژانس ايران خبر : منبع
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 اعتراض رانندگان اتوبوس به شرآت سفرسازان آسمان آبی
رانندگان ھمه شركت سفرسازان آسمان آبی به 

 اقساط اگركه  است خود اعالم كردهزير نظر 
اجاره ( اتوبوس ليزينگ  بدھی مربوط به

 ٣٠ خود را تا تاريخ) اتوبوس به شرط تملك آن 
و  قف، اتوبوس آن ھا متوندكنپرداخت ن ٨٨مھر 

شرکت . از ادامه کارشان جلوگيری می شود
به كميته  تھديد کرده است که اين رانندگان را

رانندگان با دريافت  .خواھد کردتخلفات معرفی 
اطالعيه شرکت دور ھم جمع شدند و اعالم 
كردند که دست به اعتراض خواھند زد و در 

مقابل تصميم ظالمانه سرمايه داران شركت 
 . آبي ايستادگی خواھند كردسفرسازان آسمان 

  آژانس ايران خبر : منبع
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 کارگران بافت آزادی و انتخاب نماينده
. کارگاه است ٢شرکت بافت آزادی دارای 

جاده مخصوص  ١کارخانه اول در کيلومتر 
کارگر را  ٢۵٠کرج قرار دارد و بيش از 

ھمين  ٩کارگاه دوم در کيلومتر . استثمار می کند
کارگر ديگر را  ۵٠واقع است و حدود جاده 

كارگاه اخير دارای . مورد استثمار قرار می دھد
چندين سوله است که سرمايه دار شرکت آن ھا 

) انبار( را در سه بخش با نام ھای آی سودا، 
طرح سازان برای توليد ام دی اف و باالخره تی 

از ھم  وی تی سازنده در و پنجره دوجداره
سرمايه دار ھر کدام از اين  .تفکيک كرده است

قسمت ھا را جداگانه اجاره داده است و بابت 
ھريک از آن ھا ماھيانه چندين ميليون تومان 

در ھر کدام از اين . سود خالص دريافت می كند
دستگاه  ٢۴سوله ھا به دستور سرمايه دار 

نصب شده است و به اين ترتيب بر اثر کثرت 
ز ھم به جای ماشين ھا فاصله ھر دو دستگاه ا

متر باشد به کمتر از يک متر رسيده  ۴اين که 

از اين که بگذريم، به روال معمول ھر . است
دستگاه بايد توسط يک کارگر اداره شود ولی 
سرمايه دار ھر يک از کارگران را مجبور 

. ماشين را بچرخانند ٣تا  ٢كرده است که 
صاحبان کارخانه با اجرای اين برنامه شرايط 

. گباري را بر کارگران تحميل کرده اندکار مر
فضای کارگاه به دليل کثرت ماشين ھا به 

ھر . صورت وحشتناکی آلوده و مرگزا است
نفر کار می کند و دستمزدی  ٣کارگر به جای 

کارگران . که دريافت می كند بسيار نازل است
فاقد لباس کار و ھر گونه وسائل ايمنی ھستند و 

ظافت در محيط ھيچ ھيچ اثری از بھداشت و ن
کار در . کدام از اين دو کارخانه ديده نمي شود

شمار کارگران . روزھای تعطيل اجباری است
مدام کاھش می يابد و فشار کار يكسره در حال 

کارگران عليه وضعيت مرگبار . افزايش است
و  حاکم در کارگاه ھا دست به اعتراض زده

دار  سرمايه. خواستار بھبود شرايط کار شده اند

در مقابل فشار اعتراض کارگران از آنان 
خواسته است که کسانی را به عنوان نماينده 

نفر را معرفی كرده  ١١کارگران . انتخاب کنند
نفر آن ھا را پسنديده و  ٢اند اما سرمايه دار فقط 

اين اقدام مالک !! بقيه را حذف کرده است
شرکت خشم کارگران را بيش از پيش شعله ور 

آنان اعالم كردند که نمايندگانشان . تكرده اس
ً توسط خودشان تعيين شوند آن ھا . بايد حتما

خطاب به ھم فرياد مي زدند که بياييد برای يک 
ظاھرا . بار ھم که شده است با ھم متحد شويم

كارفرما در مقابل خواست كارگران عقب نشسته 
و با معرفي دوباره نماينده از سوي آنان موافقت 

   .كرده است

  آژانس ايران خبر : 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

تيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می ب ابقه ھس ان . ينيم و، درسوی ديگر، 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. ده است و خودکرده را تدبير نيستتحميل کر
  .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 . و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه 
د جس ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . تعلت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک پيداست ک

انی ھا و فداکاری ھای خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فش
ات  گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران. راه به جايی نخواھند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي برافراشتن يک پ
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 سطحبه معنای مطالبات عمو متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  می کل کارگران ايران 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. است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته 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  .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند بدين سان، کارگران درھمان مبارزه . که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند خودانگيخته خويش نظم 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 رويکرد وثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھ چرا بايد تمام ن ھم ارگر  ره باشم؟ اي 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 ) »توليد ناخالص داخلی«(رده اند حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد ک - 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
  . ا تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، ام - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری . 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
 .ی بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کار - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .مسکن شھروندان استفاده شود از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين -  
   .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
  . در سراسر جامعه بايد رايگان شودحمل ونقل عموم مردم  -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
   :برای تحقق اين خواست بايد . يد از ميان برودھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان با -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 -  
  . ج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدوا -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
راگير 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 ف -  

   .ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود
، 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
  .ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -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

 
٨ 

  ١٣٨٨ آبان ١جمعه     ٧٧شمارٔه مسلسل   ٣٠سال دوم ـ شمارٔه  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

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

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

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  
برای تماس با ما نامه الکترونيکی 

 :خود را به آدرس زير بفرستيد
 

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

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

  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


