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  !دردناک و رقت بار 
  ) درباره نامه اعضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه به سازمان جھانی کار(

نامه اعضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه به سازمان جھانی کار دل ھر 
: اين نامه از دو جھت دردناک و رقت بار است. کارگری را به درد می آورد

طلق کارگران اين شرکت حکايت می نخست از اين جھت که از بی حقوقی م
از حقوق ھای معوقه ی چند ماھه، از عدم پرداخت اضافه کاری . کند

کارگران، از زمينه سازی برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی و 
تعطيل آن و در نتيجه بيکارسازی وسيع کارگران و کابوس فقر و فالکت و 

  .گرسنگی که در انتظار خانواده ھای آنان است

، ٨۶،٨۵ای سنديکا در نامه خود می گويند که کارگران در سال ھای اعض
دست به تجمع و اعتراض زدند و به انواع روش ھای مسالمت آميز  ٨٨و ٨٧

به مراجع قضايی و قانونی شکايت بردند اما نتيجه ای حاصل نشده، حقوق 
ان کارگر. معوقه آنان پرداخت نشده و حتی تعدادی از کارگران بيکار شده اند

با برگزاری مجمع عمومی و انتخاب  ٨٧نيشکر ھفت تپه در آبان ماه 
 ٩اما . نمايندگان خود سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را تشکيل داده اند

 نفر اعضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه که به ادعای اين نامه نماينده
دان مواجه چھار ھزار کارگر شرکت ھفت تپه ھستند با اخراج و احکام زن

منتشرشد، دو تن  ٨٨ابان  ١۴طبق آخرين خبری که امروز پنج شنبه .( شدند
نفر به نام ھای فريدون نيکوفرد و جليل احمدی دستگير و به زندان  ٩از اين 

  .)انداخته شدند

بلکه وضعيت  اين وضعيت دردناک نه تنھا وضع کارگران نيشکر ھفت تپه
کارخانه و کارگاه تعطيل و  ۶٠٠ز دردناک و اسف بارکارگران در بيش ا

اين کارگران نيز با " نمايندگان"از طرف ديگر، . درمعرض تعطيل است
پليس در حال ايجاد رعب و : "وضعيت بسيار دردناکی روبه رو ھستند 

وحشت برای خانواده ھايمان است و در شھر ھای شوش و انديمشک به گونه 
اسامی ما به  .م و در حال فرارای برخورد می کنند که گويا ما جنايتکاري

عنوان افراد خاطی بر سر در ورودی شرکت نيشکر ھفت تپه درج شده است 
اگر برويم دستگير می شويم و . ورود به محل کارمان را نداريم و اجازه

زندانی و سپس اخراج و اگر نرويم غايب محسوب می شويم و سپس اخراج و 
اين ھم وضعيت " . نه زندان می شويمبعد در کوچه و خيابان دستگير و روا

دردناک و اسف بار اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه 
از سوی چھار ھزار کارگر اين شرکت " نمايندگی"است که ظاھرا با ادعای 

  .برای احقاق حقوق خود و اين کارگران تالش کرده اند

ضات خود بارھا به اقداماتی اينجاست که اين کارگران که در اعترا اما سئوال
نظير اعتصاب ، تظاھرات و بستن جاده دست زده اند اکنون چرا در حمايت 
از نمايندگان خود اقدام نمی کنند؟ چرا در پشتيبانی از نمايندگان خود، برای 
بازگشت به کار آ نان و برای لغو احکام زندان آنان دست به اعتصاب و 

چرا اين نمايندگان از چھار ھزار کارگری  تظاھرات و بستن جاده نمی زنند؟
که به آنان رای داده اند نمی خواھند که با اقداماتی نظير آنچه تا کنون برای 
احقاق حقوق خود انجام داده اند و در ادامه ھمان اقدامات برای بازگشت به 
کار نمايندگان خود به تالش جمعی و جدی دست بزنند؟ نه تنھا بايد از 

نمايندگانشان در خطر اخراج و زندان قرار  کر ھفت تپه کهکارگران نيش
گرفته اند ، بلکه از ساير کارگران و ھم طبقه ای ھايمان ، از کارگران شرکت 
نفت ، از کارگران حمل و نقل ، از کارگران شرکت واحد که نمايندگان خود 
 آن ھا به چنين وضعيتی گرفتار شدند، از کارگران خودروسازی ھا و ساير
کارگران در ھر کجا که ھستند بخواھيم که از کارگران نيشکر ھفت تپه و 

اين وضعيتی است که ھمه ما گرفتار آنيم و اين . نمايندگان آن ھا حمايت کنند

بدون اين . شتری است که دير يا زود در مقابل خانه ھمه ما خواھد خوابيد
ما بيکاری ، ھمبستگی که برای ما از نان شب واجب تر است سرنوشت ھمه 

گرسنگی، اخراج و زندان است و جز اين نخواھد بود اگر ما به کمک ھم 
  .نشتابيم

اما جھت ديگری که نامه اعضای سنديکای ھفت تپه را دردناک و اسف بار 
پرسش . می کند رويکرد اعضای ھيئت مديره سنديکای نيشکر ھفت تپه است

اين که رو به کارگران  اين است که چرا اعضای ھيئت مديره سنديکا به جای
و ھم طبقه ای ھای خود از آ ن ھا کمک بخواھند و به نيرو و قدرت جمعی ھم 

 سازمان جھانی کارطبقه ای ھای خود برای احقاق حقوق خود تکيه کنند به 
ً اسف بار است سازمان جھانی کار . روی می آورند؟ اين نکته است که واقعا

 ه سرمايه جھانی است نه نمايندهنمايند. يک سازمان سرمايه داری است
سازمان جھانی کار تا کنون چه گلی به سر ما کارگران زده . کارگران جھان

که ما با ناديده گرفتن نيروی خودمان و با ناله و شکايت به اين امامزاده بی 
  معجزه ببريم و به آن دخيل ببنديم؟

سوال ما از : "اعضای ھيئت مديره سنديکا از سازمان جھانی کار می پرسند 
سازمان جھانی کار اين است که آيا دولت ايران مجاز به زير پا گذاشتن مقاوله 

  "می باشد؟ ٨٧و  ٩٨نامه ھای بنيادين سازمان از جمله مقاوله نامه ھای 

ايران طبق اين مقاوله نامه . پاسخ روشن و بديھی اين سوال اين است که خير
اما اين کار . ر پا گذاشتن آن ھا نيستھا که آن ھا را امضا کرده مجاز به زي
از اين مقاوله نامه ھا دولت ايران و . را می کند و ھيچ اتفاقی ھم نمی افتد

بسياری دولت ھای سرمايه داری ديگر امضا کرده اند و انداخته اند يک 
. اين امضاھا ھيچ ضمانت اجرايی ندارد. گوشه و کار خودشان را می کنند

کجا يکی از . ھانی حقوق بشر را ھم امضا کرده استدولت ايران اعالميه ج
  بندھای آن را رعايت می کند؟

آيا ايران : "اعضای ھيئت مديره سنديکا از سازمان جھانی کار می پرسند 
  "عضو پيوسته سازمان جھانی کار نيست؟

اتفاقا می بينيم که رياست دوره ای اين سازمان را ھم با کمال . بله، ھست
  .می کنند و بر صدر می نشانندشافتخار تقديمش 

  "آيا ھرگز از دولت ايران خواسته می شود که پاسخگو باشد؟: "می پرسند 

اما اين خواستن ھا ھرگز چيزی بيش از نامه نگاری به . بله، خواسته می شود
مسئوالن دولتی يا در بھترين حالت سفر بازرسان آن سازمان و مذاکره با 

ی مثل خانه کارگر وسرانجام ارائه گزارشی برای نمايندگان دولتی و شبه دولت
اين کار تا االن چه نتيجه ای برای ما . خالی نبودن عريضه نبوده و نيست

کارگران داشته است؟ آيا چيزی جز نمايش صرف برای فريب کارگران بوده 
تا اين توھم را در ميان کارگران ايجاد کند که سازمان جھانی کار از حقوق 

می کند؟ تذکر سازمان جھانی کار يا گزارش ھای اتحاديه ھای  کارگران دفاع
و نامه ھای آنان به رئيس جمھوری و مقامات  ITUC(ICTFU)جھانی مثل 

قضايی کجا توانسته حقوق پايمال شده کارگران را به آن ھا برگرداند؟ از 
تعطيل کدام کارخانه و کارگاه و بيکاری کدام کارگری جلو گيری کرده و کجا 

محکوم شدن و زندانی شدن فعاالن کارگری امثال اسالو، مددی، نجاتی،  از
صالحی، اميری، حکيمی، نمايندگان معلمان و امثال آن ھا جلوگيری کرده 

  است؟
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آيا کارگران می : "اعضای ھيئت مديره سنديکای نيشکر ھفت تپه می پرسند
  "توانند چشم اميدی به سازمان جھانی کار داشته باشند؟

کارگران چرا بايد دچار اين توھم . لوم است که نمی توانند داشته باشندنه، مع
باشند که سازمانی که از ابتدا و اصوال برای حفظ سرمايه جھانی از تعرض 
کارگران و برای حفظ شرايط بردگی مزدی کارگران ساخته شده بايد به 

ی خود کارگران کمک کند تا با اين شرايط يعنی با شرايط نفرت انگيز زندگ
که نتيجه استثمار سرمايه داری است مبارزه کنند؟ کارگران چرا نبايد چشم 

  اميد به ھمبستگی طبقاتی ھم طبقه ای ھای خودشان داشته باشند؟

ما چشم انتظار : "اعضای ھيئت مديره سنديکای نيشکر ھفت تپه می گويند 
ری از کارگران ما و بسيا." "خواھيم ماند تا ببينيم اقدامات شما چه خواھد بود

آيا اقدامی ." "ايران منتظر خواھيم ماند تا نتيجه عملی اين اقدام شما را ببينيم
  "در کار خواھد بود؟

اين نھايت استيصال کسانی است که از يک سو خود را نماينده چھار ھزار 
کارگر می دانند که اعتصاب می کنند و تظاھرات می کنند وجاده می بندند و 

سازمانی دخيل می بندند که نقش آن درخدمت گزاری ودفاع  از سوی ديگر به
از سرمايه جھانی برای ھر کارگر آگاھی رو شده ونزد اکثريت کارگران 

  .واقعا دردناک است. کامال بی آبروست

دوستان عزيز اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، 
  !کارگران، ھم طبقه ای ھا 

ر بمانيم، بنشينيم و دست روی دست بگذاريم و انتظار ما چرا بايد چشم انتظا
بکشيم تا ببينيم سازمان جھانی کار چه اقدامی برای ما خواھد کرد؟ آن ھم با 

يعنی اين که حتی . اين ھمه ترديد که آيا اصال اقدامی در کار خواھد بود يانه
 خودمان ھم باور نداريم که سازمان جھانی کار حتی يک نامه خشک و خالی

به فالن مسئول مملکتی بنويسد که تو را سر جدت اين مقاوله نامه ھا را که 
  ! امضا کرده ای رعايت کن 

  !کارگران نيشکر ھفت تپه، ھم طبقه ای ھا 

ما ھيچ راھی برای نجات خود و ساير ھم طبقه ای ھايمان نداريم جز اين که 
ھايمان چشم  به نيروی خودمان وھم طبقه ای. به نيروی خودمان تکيه کنيم

شوراھای ضدسرمايه . به نيروی خودمان متشکل شويم. اميد داشته باشيم
داری خودمان را به وجود آوريم تا بتوانيم متحد و قدرتمند عليه سرمايه داران 

تا وقتی چنين نکنيم ھيچ نھاد و سازمان سرمايه داری امثال . اعمال قدرت کنيم
ه نامه ای ھيچ محلی به ما نخواھد سازمان جھانی کار و ھيچ قانون و مقاول

اين ما ھستيم که بايد از يکديگر . گذاشت و ھيچ مشکلی از ما حل نخواھد کرد
 آزاديم يا در زندانيم اگر بيکاريم يا فعال سر کاريم، اگر. پشتيبانی کنيم

حتی اگر قرار . سرنوشت ما به ھم گره خورده است. سرنوشت ما يکی است
ايه داری يا اتحاديه ھای ھمدست سرمايه داران ھم نامه باشد به نھادھای سرم

بنويسيم اين نامه فقط و فقط با اتکا به قدرت متشکل ضدسرمايه داری ما می 
  .تواند ثمری برای ما داشته باشد و الغير

کارگران شرکت نفت و گاز، کارگران برق و آب و تلفن، کارگران 
کارگران حمل و نقل، راننده  خودروسازی ھا، کارگران فلزکار، معدنکاران،

  !ھا ، کارگران خدمات، معلمان، پرستاران 

  !ازکارگران نيشکر ھفت تپه حمايت کنيد 

  !کارگران نيشکر ھفت تپه از نمايندگان خود حمايت کنيد 

  !نگذاريد آن ھا را اخراج کنند و به زندان بيندازند 

که می تواند  تنھا نيروی متحد،سراسری، شورايی و ضدسرمايه داری ماست
جلوی بيکاری وگرسنگی ما و خانواده ھايمان و شالق خوردن و زندانی شدن 

نيروی خود را به ميدان آوريم و سرمايه و . نمايندگان و فعاالن ما را بگيرد
  .دولت سرمايه داری را به قبول خواسته ھايمان وادار کنيم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  منيژه گازرانی 
  ٨٨بان آ ١۴

 

 اپل سرانجام کار کارگران تازه ترين خبر در باره
 به که توافق نامه فروش اپل بود قبال اعالم شده 

 با)  GM( و جنرال موتورز  شدهماگنا امضا 
اپل را به ماگنا  ،٪ سھام١٠نگه داشتن تنھا 
از زمان اعالم اين خبر مدتی . واگذار کرده است

خانم  نیامروز بعد از سخن را می گذرد اما
، پس از تأکيد مجدد وی مرکل در کنگره آمريکا

در آمريکا  و قداره بندی سرکردگیبر اھميت 
جھان سرمايه داری و به دنبال سپاس گزاری 

در از کمک سرنوشت ساز آمريکا  بی کران او
بخش  اتحاد مجدد دوفروريزی ديوار برلين و 

جنرال اعالم شد که آلمان،  سرمايه داری
اگذاری اپل به ماگنا خودداری و موتورز از
در اين اطالعيه اضافه شده است . خواھد کرد

که اپل اعالم ورشکستگی خواھد کرد و اين در 
 دولت آلمان ھمين امروز تا کهشرايطی است 

ھزار ميليون مارک سرمايه ھای حاصل  ١۶

کار و استثمار کارگران را با سخاوت تمام برای 
. است نجات تراست مذکور پيشکش کرده

ھمزمان اتحاديه کارگری نيز ھمنوا با سرمايه 
داران و دولت سرمايه داری با زدن چوب 
حراج بر ھست و نيست معيشت کارگران آلمان 
قول داده بود که پول يک ماه مرخصی، کل 
عيدی و برخی حقوق و امکانات ديگر کارگران 
را يکجا مصادره می کند و برای نجات اپل به 

  . کور تقديم می نمايدصاحبان تراست مذ

سرمايه داران و دولت آن ھا و اتحاديه ھای 
کارگری آلت دستشان ھمه اين کارھا را کرده 
اند اما اکنون اپل اعالم ورشکستگی می کند و 
کارگران به کوير مرگ بيکاری پرتاب می 

توده ھای کارگر به  تنھا عکس العمل. شوند
ياس و  دنبال اعالم خبر اين جنايات،

وقتی که . بوده استھراس  وردگی سرخو
کارگران دست بسته تسليم سياست ھای 
ضدکارگری و سرمايه پرستانه اتحاديه می 
شوند، وقتی که آنان کل قدرت پيکار ضدسرمايه 
داری خود را در گورستان سياه رفرميسم 
اتحاديه ای دفن می کنند، وقتی که به ھمه 
سازش ھا و خفت ھا تن می دھند و حاضر به 

رداشتن ھيچ گامی برای اعمال قدرت متحد ب
طبقاتی عليه سرمايه نمی شوند، افتادن در چنين 
دام ھايی و غلتيدن به ورطه چنين جھنم ھايی 
طبيعی ترين حوادثی است که مدام در پيش پای 

  .آن ھا پھن خواھد شد

   ٢٠٠٩نوامبر 
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 اعتصاب کارگران آلومينيوم اراک
اک در روز کارگران کارخانه آلومينيوم ار

علت . آبان دست از کار کشيدند ١١دوشنبه 
شروع اعتصاب مصادره مزايای ماه شھريور 
به بعد کارگران، اجتناب سرمايه داران از دادن 
لباس کار به کارگران، فقدان ھر نوع امنيت 
اشتغال و برخی مطالبات و مشکالت مھم ديگر 

کارگران با اعالم اعتصاب در قسمت . است
کت اجتماع کردند و خواستار بارگيری شر

پرداخت ھمه مطالبات خود از جمله پاداش 
ھزار تومان برای  ٢۵٠افزايش توليد به ميزان 

در خبرھای قبلی در ھمين سايت . ھر نفر شدند
و خبرنامه اينترنتی آن خوانديم که سپاه 
پاسداران در ادامه سياست دست اندازی به ھمه 

تدارک  مراکز کليدی و پرسود اقتصاد، در
) ايرالکو( تعطيل بخش قديمی آلومينيوم اراک 

سپاه می خواھد زمين کارخانه و اراضی . است
اطراف آن را به حوزه سرمايه گذاری ھای 
کالن برای احداث مجتمع ھای عظيم ساختمانی 

سياستی که برای . و بساز و بفروشی تبديل کند
دستيابی به کالن ترين سودھا، بيکارسازی توده 

ارگر و گرسنگی ھمه افراد خانواده ھای ھای ک
با اتخاذ اين تصميم . آنان را ھدف گرفته است

توسط مسئوالن سپاه، ھر روز ترفند تازه ای 
برای تعطيل بخش ھای مختلف ايرالکو سازمی 
شود، ھر روز يکی از نھادھای دولتی، اين يا 
آن نماينده مجلس يا ھر دولتمرد ديگر سرمايه 

ر چه زودتر کارخانه در ضرورت تعطيل ھ
نطقی ايراد می کنند يا مقاله ای را به چاپ می 

اعتصاب جاری کارگران در ادامه . رسانند
مبارزات گذشته آنان عليه طرح تعطيل کارخانه 

کارگران . و بيکارسازی وسيع آنان نيز ھست
در طول ماه ھای اخير چندين بار دست از کار 

 و اعتراض خود را عليه ھر نوع کشيده
  . بيکارسازی اعالم کرده اند

  ھرانا : منبع

  ٨٨آبان  ١٣

  

 تظاهرات اعتراضی کارگران بازنشسته ذوب آهن
حقوق ماه مھر کارگران بازنشسته ذوب آھن 

کارگران . اصفھان تا امروز پرداخت نشده است
آبان در اعتراض به  ١١و  ١٠در روزھای 

تعويق دستمزدھايشان در مقابل کانون 
تماع کردند و دست به تظاھرات بازنشستگان اج

پاسخ مسئوالن امور مالی ديوان ساالری . زدند
دولتی سرمايه در مقابل اين اعتراضات آن بوده 
است که صندوق بازنشستگی خالی است و ھيچ 
!! پولی برای پرداخت در اختيار ندارند

اظھارات عوامل دولتی خشم بازنشستگان 
دند که با آنان فرياد سر دا. معترض را دامن زد

بدھی ھای خويش، با اجاره مسکن، با قبض آب 

و برق و تلفن و گاز و ده ھا مشکل ديگر چه 
کنند؟ و پاسخ طلبکاران را چه بگويند؟ عده ای 
از کارگران در درون جمعيت اعالم کردند که 
تا چند روز به اعتراضات خويش در ھمين 
شکل و ھمين سطح ادامه خواھند داد اما در 

ناع مسئوالن از پرداخت دستمزدھا صورت امت
ً به راھکارھای اعتراضی ديگری روی  حتما

دولت سرمايه فقط از پرداخت . خواھند کرد
. حقوق بازنشستگان ذوب آھن سر باز نزده است

در مورد افزايش متعارف ساالنه دستمزدھا نيز 
بر اساس . ھيچ اقدامی به عمل نياورده است
ان آمده است، آنچه در اسناد استخدامی کارگر

حقوق آنان در زمان بازنشستگی بايد ھمراه با 
اما دولت . افرايش حقوق شاغالن افزايش يابد
کارگران . مدت ھاست که اين کار را نمی کند

در جريان تظاھرات اين دو روز تأکيد کردند که 
اگر پرداخت حقوق ھا به تعويق افتد محل 
تظاھرات اعتراضی خويش را به گردنه زرين 

   .ذوب آھن منتقل خواھند کرد –رشھ

   ٨٨آبان  ١٢

  

  

 کارگران شرکت فرادانش پرداخت نشده مطالبات
ھفت ماه از شروع سال جاری می گذرد اما 
سنوات و دستمزدھای مربوط به مرخصی ھای 

کارگر کارخانه  ١٠٠استفاده نشده بيش از 
کارگران زير . فرادانش پرداخت نشده است
رسنگی خانواده از فشار فقر و بدھکاری و گ

. مرخصی ھای ساالنه خود استفاده نکرده اند
آنان تمامی روزھای مرخصی را مثل ھمه ايام 

و ھمه مرارت ھا  و استثمار شده سال کار کرده
و بدبختی ھای کار در بدترين شرايط را تحمل 

کارگران مدت ھا است برای گرفتن . کرده اند
تراض بارھا اع. اين مطالبات تالش می کنند

اما . کرده و به صاحبان سرمايه رجوع نموده اند
پاسخ سرمايه داران و عوامل آن ھا ھميشه اين 

دستمزدھای شما در جای کامالً « بوده است که 

يکی از کارگران !! »امنی نگه داری می شود
ما نيازی « : در پاسخ اين ياوه سرايی می گويد 

داری از حداقل ه به وکيل و قيم برای نگ
دستمزدھای  آن ھم. مزدھای ناچيزمان نداريمدست

ناچيزى که ھم اکنون خانواده ھای ما برای 
گذران روزانه از اجاره خانه گرفته تا ھزار 

: او ادامه می دھد. »دبدبختی ديگر به آن محتاجن
 طباطبائی، مزدور آشنای سرمايه، آقایمنظور «

اين از محفوظ بودن دستمزدھای پرداخت نشده 
يشان و شرکايش می دانند با است که ا

آنان . دستمزدھای محقر کارگران چه کرده اند
ھای  حسابرا در دستمزدھای باال کشيده  اين

 ،برای داللی و سود آوری بيشترخويش بانکی 
آن ھم به بھای تحميل فقر و گرسنگی ھر چه 

زندگی کارگران و خانواده ھای  ربيشتر ب
 .»به کار انداخته اند محرومشان

کارگر  ١٠٠ت فرادانش با بيش از شرک
قراردادی سفيد امضا، با قراردادھای يک طرفه 

کنترل  کار ،ھزار تومانی ٢٦٤و دستمزدھای 
کيفيت برخی از محصوالت سايپا و ايران 

دفتر مرکزی شرکت . را بر عھده داردخودرو 
و  واقع است در خيابان نجات الھی تھران

ً  کارگران اين شرکت ای ھ در بخش عموما
استثمار صنعتی مختلف سايپا و ايران خودرو 

  . می شوند

  ٨٨آبان  ١٢

   كارگران ايران خودرو: منبع
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 ماهه دستمزد کارگران جهاد نصر ۴تعويق 
 راه مؤسساتاز  یکيکردستان » جھاد نصر«

 تا چندی پيش در مالکيتاست که  یساز
نيمه  شرکت نيا. بود یرزجھاد کشاووزارت 
 مسکن مھر را نيزم یپروژه آماده ساز دولتی

به عھده دارد و در قبال اجرای آن اقالم بسيار 
فقط در  .سنگين و کالنی پول دريافت می کند

 .استثمار می شودراننده  ٢٥٠ بخشی از شرکت
ھيچ ريالی چھار ماه است که  ھمه رانندگان

ماھه حقوق  ۴ تعويق .دستمزد دريافت نکرده اند

کارگران در شرايطی روی می دھد که شرکت 
جديد و  آالت نيماش ديخرمشغول  جھاد نصر

گزارش  .استژاپن  یتاچياز شرکت ھ مدرن
و جمع حقوق ھای مختلف ھمه حاکی است که 

صدم  کي حتی از کارگران شرکت مطالبات
بھای در حال پرداخت ماشين آالت بسيار کمتر 

برای سرمايه گذاری ھای سرمايه داران  .است
انبوه تر و تشديد وحشيانه تر استثمار توده ھای 
کارگر تا چشم کار می کند سرمايه حاضر و 

آماده دارند اما ھمين که پای پرداخت دستمزد 
ناچيز کارگران يعنی توليد کنندگان کل سرمايه 
ھا پيش می آيد، بی درنگ لباس گدايی بر تن 

تمامی گداخانه ھای  می کنند و آماده ثبت نام در
  !!دنيا می شوند

  آژانس ايران خبر : منبع
  ٨٨آبان  ١١

 

 داری سرمايه دولتکارگران پرريس، توپ فوتبال کارفرما و 
ر اساس شکايت ٨٧در شھريور  تان ب ، ھيئت تشخيص اداره کار استان کردس

ه را  ن کارخان ارگران اي نندج حکم اخراج ک کارفرمای کارخانه پرريس در س
رد صادر ن . ک د و اي ن اداره شکايت کردن ت حل اختالف اي ه ھيئ ارگران ب ک

رد ا ک ارگران را ابق خيص را نقض و ک ت تش دی رای ھيئ س از چن ت پ . ھيئ
ن  ا اي رد، ام دالت اداری شکايت ک وان ع ه دي ن رای ب رای نقض اي ا ب کارفرم
ديوان عدالت شکايت کارفرما را رد نمود و رای ھيئت اختالف مبنی بر ابقای 

داده . ارگران را تاييد کردک ه راه ن ه کارخان با اين ھمه، کارفرما کارگران را ب
ارگران  ارگران عمال ک و اکنون با وجود رای نھادھای دولتی مبنی بر ابقای ک

  .را اخراج کرده است

رای : پرسش اين است  د و چه درسی ب اين داستان چه چيزی را نشان می دھ
د رای کارگران دارد؟ اوال نشان می دھد  د می توان که سرمايه دار اگر بخواھ

ا بگذارد ر پ رد و زي ده بگي ا . دولت را در صورتی که به نفعش نباشد نادي ثاني
ی دولت  رد، يعن نشان می دھد که به قول معروف چاقو دسته خودش را نمی ب

وگرنه . نه تنھا به سرمايه دار فشار نمی آورد بلکه کامال از او پشتيانی می کند
ه خون می کشد چه طور نمی  دولتی که وانين اش ب ا ق الفتی را ب ھرگونه مخ

م خرد نمی  ره ھ تواند يک سرمايه دار فکسنی را که برای قانون و رای اش ت
ه دولت در دعوای بين  د ک ر نشان می دھ ين ام اند؟ ھم ه مجازات برس د ب کن
امال در طرف سرمايه  کارگر و سرمايه دار به ھيچ وجه بی طرف نيست و ک

ی«. قرار دارددار  ه گراي ی کشک » سه جانب داريم !! يعن : دو جانب بيشتر ن
ر از . يک جانب کارگر و جانب ديگر سرمايه دار و دولت م ت ا و مھ ا، ثالث ام

ا  دت، ب ن م ارگران در اي ه ک ن است ک د اي ھمه، آنچه اين داستان نشان می دھ
ن  ه بابت اي ه ای ک ه تمام مبارزه ای که کرده اند و با تمام ھزين ارزه پرداخت مب

د و توسط نمودهاند، فقط نقش توپ فوتبال را بازی  ه  سرمايه دار و دولت ان ب
ته  ھدف. ھم پاس داده شده اند ن نوش ما بررسی علل ھمين نکته اخير در حد اي

  . مختصر است

ران در جھنمی از مناسبات سرمايه  ارگران اي ا ک ه م دارد ک تن ن ه گف ازی ب ني
ا داری و در زير سايه س ه تنھ ه ن يم ک نگين دولتی سرمايه ساالر زندگی می کن

ا  ا ب رين مخالفت م ل نمی شود بلکه کمت سر سوزنی حق و حقوق برای ما قائ
ق وقی مطل د را اين بی حق ه و اعدام پاسخ می دھ دان و شکنجه و گلول ا زن . ب

ال  وپ فوتب ه ت رريس را ب ارگر پ ه ک لی ک ل اص د آن عام ی تردي ابراين، ب بن
رمايه دار  ا س ين ب رکوب عج وقی و س ی حق ين ب د ھم ی کن ديل م ت تب و دول

ران است ه . سرمايه داری جھنمی اي وقی و سرکوب نيست ک ی حق ط ب ا فق ام
ال بی . کارگران را به توپ فوتبال تبديل می کند ر اعم سرمايه داری عالوه ب
رفرم و اصالحات و مبارزه قانونی  به حقوقی و سرکوب از ھزار طريق توھم

سرمايه و موجوديت سرمايه داری از زمين  .کارگران ايجاد می کند را نيز در
اه خود را  و آسمان به کارگران القا می کند که راه زندگی و بھبود معاش و رف

وع  د و از ھر ن ارگرکش بردگی مزدی جستجو کنن نم ک ای جھ در داربست بق
ند مبارزه ضد سرمايه داری ارمزدی چشم بپوش ن، . با دورنمای لغو ک ده اي پدي

ه  و عواملی اما بدبختی کارگر. ذاتی سرمايه در سراسر جھان است که او را ب
تم نمی شوند ا خ ين ج ه ھم د ب ه . توپ فوتبال تبديل می کنن ن است ک ئله اي مس

ا ادعای  ارگر و ب احزاب و تشکل ھايی وجود دارند که تحت عنوان دفاع از ک
برای کارگران افشا نمی کنند نمايندگی کارگران، نه تنھا اين توھم ويرانگر را 

دام  ن رفرميسم م ردازان اي ه پ ه نظري بلکه با تبديل شدن به زبان ھای گويا و ب
انونی  ارزه ق ه مب ه بيراھ ارگران را ب بازتوليدشونده از بطن سرمايه داری، ک

ه آشکارا اصالح . می کشانند تند ک ايی نيس ا فقط احزاب و تشکل ھ منظور م
ن  قانونی را طلبی و مبارزه ه اي رده ب تبليغ می کنند و کارگران را علنا و بی پ

انند ی کش ه م ند. بيراھ ته باش ا داش ه افش از ب ه ني د ک واتر از آنن ا رس ن ھ . اي
تی  ا مش ارگر ي ده ای ک ه ع ن نيست ک ط اي ودن فق رفرميست و سنديکاليست ب

ه صراحت و  حزب نشين چشم انتظار سيادت ارگری، ب بش ک و رياست بر جن
ارزات . خويش را به رفرميسم و سنديکاليسم اعالم کنندعريانی تعلق  تاريخ مب

واره  کارگران دنيا در برگ برگ خود شاھد وقوع ه ھم اين حقيقت تلخ است ک
ا  تيز ب ين س رچم دروغ ارگر پ ای ک وده ھ اتی ت منان طبق ايی از دش ش ھ بخ
ين ه آتش ان، حماس ر زب م ب ه رفرميس رود جنگ علي ت، س م در دس  سنديکاليس

پرولتاريا بر لب، مخرب ترين راه حل ھای رفرميستی و سنديکاليستی  رھايی
آنان با توسل به تمامی راھکارھا، به ويژه . را در اذھان کارگران القا کرده اند

ايی  ردازی ھ ه پ ه وارون ا ب با بھره گيری از توھم و ناآگاھی کارگران و با اتک
ارگ رده است، که سرمايه داری بر فضای انديشه و عقل توده ھای ک ر حاکم ک

ه  ارگران را در بيراھ ا ک د ت به رغم ھر نيتی که داشته اند، عمال تالش کرده ان
ای د ھ رگردان کنن م س ار . رفرميس ن راھک ه اي ات ب ن جريان تيازی اي دس

ه . رفرميستی جبر رويکرد طبقاتی آنان است ايی ک روه ھ ل، احزاب و گ محاف
درت سياس ا در کسب ق ال و آرزوی آن ھ تقرار سرمايه داری تمامی آم ی، اس

ارگر خالصه می  دولتی در زير نام سوسياليسم و باالخره حکومت بر طبقه ک
ا  ه ھ ن بيراھ ه اي ارگری ب بش ک اندن جن ويش را در کش ت خ ود، راه موفقي ش

ر . جستجو می کنند ارگر در زي ه ک ايی طبق رای رھ ارزه ب دعوی بی اساس مب
رق ت بي ال بيش ان ح م و در ھم ا رفرميس تيز ب رایس ردن  رين تالش ب د ک منجم

ات  ن جريان مبارزات جاری کارگران در راھبردھای سنديکاليستی امر ذاتی اي
  . است

ً اسير اين بيراھه ھا و راه حل ھای مخرب و  جنبش کارگری ايران تاريخا
صرف نظر از جرياناتی از نوع حزب توده و احزاب . شکست آميز بوده است

که تا توان داشتند سموم کشنده رفرميسم را در سلف و اعقاب نوع اکثريتی آن، 
کالبد جنبش کارگری تزريق کردند، رفرميسم چپ سرنگونی طلب مدعی 
دروغين جدال با سنديکاليسم و رفرميسم نيز در قالب رژيم ستيزی رفرميستی 
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عين ھمان راه حل ھا، راھبردھا، سياست ھا و رويکردھای حزب توده ای را 
جنبش کارگری ايران در . روز کارگران تحميل کرد پی گرفت و بر مبارزات

کنار تحمل ددمنشانه ترين سرکوب ھا و قتل عام ھای دولت ھای جنايتکار 
سرمايه داری و در کنار تنفس زھرآگين ترين القائات رفرميسم يکسره 
بازتوليدشونده از دل نظام سرمايه داری، ھمواره بار سنگين و سھمگين اين 

اين جنبش امروز و در شرايط جاری به . مل کرده استکژراھه را نيز تح
  . را پس می دھد بدترين و دردناک ترين شکلی تاوان غلتيدن به اين بيراھه

آنچه در کارخانه پرريس و بر مبارزات کارگران اين واحد صنعتی در طول 
از  کارگران اين چند سال گذشته است نمونه بسيار بارزی از ھمين اثرپذيری

کارگران چند سال است که بر سر دستمزدھای معوقه . القائات رفرميستی است
در . ل ھستندو تضمين اشتغال خويش با سرمايه دار مالک شرکت در حال جدا

ھمه اين مدت بنياد کار آن ھا بر مبارزه قانونی و فرار مؤکد از ھر نوع 
اعمال قدرت مؤثر طبقاتی و ضدسرمايه داری در اين جدال، استوار بوده 

ھمه کارھا را انجام داده اند و فقط از به کارگيری قدرت متحد خود عليه . است
چند بار خود را به تھران . داجتناب کرده ان سرمايه و نظام سرمايه داری

رسانده اند تا در بارگاه قدرت احمدی نژاد به بست و تحصن بنشينند و شکايت 
روزھا در طول و عرض !! سرمايه دار را پيش دولت سرمايه داران ببرند

از اين نھاد دولتی به . داالن ھای پيچ در پيچ اداره کار سنندج انتظار کشيده اند
ماه ھای متوالی . ده و فرياد گله و شکايت سرداده اندآن نھاد ديگر رجوع کر

چشم به راه صدور حکم از ھيئت ھای تشخيص و حل اختالف و ديوان عدالت 
احکام ھيئت حل اختالف و ديوان عدالت مبنی بر ابقای خود را . نشسته اند

حکم ھا نگذاشته و آن ھا را به  دريافت کرده اند اما کارفرما ھيچ محلی به اين
کارگران ھمه اين کارھا را انجام داده اند و نتيجه آخر  .ارخانه راه نداده استک

تمامی اين مسافرت ھا، بست نشينی ھا، به احمدی نژاد آويختن ھا، به ھيئت 
حل اختالف التجا کردن ھا، به ديوان عدالت متوسل شدن ھا و در يک کالم 

نفر ھمه آن  ۶يه دار جز نتيجه اين توپ فوتبال شدن ھا اين شده است که سرما
نفر را ھم چند ماه است که پرداخت  ۶ھا را اخراج کرده و دستمزدھای ھمين 

کارگران کل زوايا و اکناف و طول و عرض اين دورتسلسل . نکرده است
باطل را پيموده اند و به توپ فوتبال تبديل شده اند زيرا مصمم بوده اند که 

  !! مبارزه قانونی کنند

ی مدتی که کارگران پرريس کارھای فوق را انجام می داده اند در طول تمام
کارگران ساير کارخانه ھای مھم سنندج و کردستان ھم مشغول ھمين نوع 

ً اين توده . تالش ھا بوده اند يک سؤال اساسی در اينجا اين است که آيا واقعا
 وسيع کارگر که ھمگی بسيار خوب ھمديگر را ھم می شناسند، از اين امکان

برخوردار نبودند که کل قدرت خود را يکی کنند، شورايی با ھم متحد شوند، 
از ھمه ھمزنجيران خود در کردستان و در ھمه جای ايران و جھان ياری 
طلبند و در ھمين راستا با اعمال قدرت متحد شورايی ضد سرمايه داری خود 

خارج کنند  تمامی اين کارخانه ھای در حال تعطيل را از دست صاحبان آن ھا
و با اعمال قدرت خود عليه دولت از او بخواھند که تمام نيازھای اداره 
کارخانه ھا توسط کارگران را تامين کند؟ کارخانه ھا را سنگر مقاومت و 
ستيز خود با سرمايه داران کنند و با زبان قدرت و سالح واقعی پيکار طبقاتی 

  قق مطالبات خود شوند؟ با نظام سرمايه داری حرف بزنند و خواستار تح

پاسخ اين سؤال برای کارگران آگاھی که با مغز ضدسرمايه داری و 
ً مثبت است فرض کنيم . ضدرفرميستی به دنيا و تاريخ نظر می اندازند حتما

دراين صورت يا در واقع در بدترين حالت از لحاظ . حتی شکست می خوردند
اما از لحاظ جنبش طبقه و . رسيدن به خواست ھای روز خود مثل حاال بودند

آرايش قوای طبقاتی شان در مقابل سرمايه داری ھزاران سر و گردن از حاال 
درخت پير و کھنه و . اين ھمه ذلت و خفت را تحمل نکرده بودند. باالتر بودند

نفرت بار رفرميسم و قانون گرايی سرمايه داری را اين ھمه آبياری نکرده 
ارزه قانونی قدرت متحد ضدسرمايه داری خود به جای رفرميسم و مب. بودند

اين قدرت را در ميدان واقعی پيکار به مصاف کشيده . را سازمان داده بودند
حتی به فرض شکست، يک کارنامه بسيار پرافتخار مبارزه طبقاتی در . بودند

حتی به فرض شکست، يک دنيا تجارب پرارج و . پشت سر خود داشتند
به تحکيم پايه گذاری سنت ھای . ار در دست داشتندگرانبھا برای ادامه پيک

نوين مبارزه ضدکارمزدی کمک کرده بودند و برای روشن نگه داشتن شمع 
کارگران . مبارزه طبقاتی عليه سرمايه انرژی زيادی فراھم می آوردند

پرريس و شاھو و نساجی کردستان و کارخانه ھای ديگر چنين نکردند و 
  . بال سرمايه داران و دولت تبديل شدندچنين بود که به توپ فوت

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨آبان  ١١

 

 مانور کشتار جنبش کارگری توسط دولت سرمايه
در روزھای گذشته نھادھای نظامی و امنيتی و 
پليسی دولت سرمايه داری ايران در شھر ساری 
دست به اجرای مانوری زده اند که چه بسا در 

يخ سرمايه داری ايران و شايد ھم جھان تار
البته به آتش . حادثه کم و بيش تازه ای باشد

کشيدن سراسر جھان عليه طبقه کارگر کار 
اما راه اندازی . طبيعی و ذاتی سرمايه است

مانورھای ويژه برای تدارک و آماده باش در 
به  کشتار و قتل عام جنبش کارگری آن ھم

ناوين ويژه صورت بسيار رسمی و زير ع
بر اساس اطالع، . تبليغی داستان جديدی است

نيروی نظامی رژيم در شھر ساری با يک 
برنامه ريزی وسيع، جمعيت کثيری را لباس 
کارگر می پوشانند، آنان را به صورت کارگر 
در محلی به عنوان کارخانه دور ھم جمع می 
کنند، از آن ھا می خواھند که خواستار طرح 

وند و برای تحقق اين مطالبات مطالبات خود ش
دست به اعتصاب و راه پيمايی و بستن جاده و 

نيروی . آتش زدن الستيک و چوب بزنند
سرکوب سرمايه تا اينجا عده ای را به طور 
تصنعی و مانوری در لباس کارگر به ميدان 

بعد با آنان وارد مذاکره می . مبارزه می کشانند
جمع شان پايان شوند که جاده را باز کنند و به ت

اما مذاکره به نتيجه نمی رسد و بالفاصله . دھند
نيروھای عظيم اعمال قھر سرمايه در نقش 
پليس و بسيجی و پاسدار را نشان می دھند که 
در يک چشم به ھم زدن بر سر کارگران 

می ريزند، آنان را سرکوب می  معترض فرو
کنند، شمار زيادی را راھی سياه چال می سازند 

اين ترتيب جنبش آن ھا را در نطفه خفه  و به
نام جنبش آن ھا را ھم اغتشاش و قيام . می کنند

دولت  ...عليه امنيت کشور می گذارند و 

سرمايه داری اين مانورھا را راه می اندازد تا 
ميزان آمادگی و تدارک نيروی سرکوب را 
برای قتل عام جنبش کارگری ھر چه بيشتر باال 

ال فضای رعب و وحشت و برد و در ھمان ح
ھراس را ھم در باالی سر کارگران ھر چه 
. سنگين تر و غليط تر و غيرقابل تنفس تر سازد

اما رژيم خوب می داند که کارگران ايران چنين 
آنان صد . به تمسخر می گيرند مانورھايی را

سال است که ھر روز و ھر ساعت نه نمايش 
ساختگی اين کشتارھا که صحنه ھای صد 
درصد عينی و حقيقی آن ھا را عليه خويش و 

 . جنبش خويش در حال اعمال و اجرا ديده اند

  ھرانا: منبع

  ٨٨آبان  ١٠
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 پلمپ شد» جمعيت تالش برای جهان شايسته کودکان«محل 
سال پيش در شھر ری آغاز  ۴اين جمعيت از 

به کار کرد و طی اين سال ھا فعاليت خود را 
... ری، بھداشت و در حوزه ھای آموزش، مددکا

کودکانی که  برای کودکان بازمانده از تحصيل و
امکان تحصيل در ديگر مدارس را ندارند 

کودک تحت  ٢٠٠ھم اکنون حدود . گسترش داد
 . دارد برنامه ھای جمعيت قرار پوشش

برای گرفتن فعاالن جمعيت سال گذشته تالش 
رو ه ب مجوز از سازمان بھزيستی با مشکل رو

 ۴/٨/٨٨صبح روز دوشنبه  ايتد و درنھش
. مواجه شدندمسئوالن با درب پلمپ شده جمعيت 

 بر در ورودی محل جمعيت اعالنی نصب شده
که به موجب آن بر اساس تصميم مقامات 
سرمايه و دستور پليس ھيچ کس حق ورود به 

مکرر  عهپس از يک ھفته مراج. آنجا را ندارد
ه مدير و اعضای ھيئت مديره ھنوز ھيچ گون

پاسخی از طرف پليس امنيت و وزارت 
مسئوالن به . استاطالعات شھر ری داده نشده 

. بی فايده خوانده اندنيز  پيگيری راھمين دليل 
اعضای جمعيت و کودکان محصل برای 
 بازگشايی و ادامه تحصيل می بايست منتظر

  !! تماس پليس امنيت بمانند

 جمعيت تالش برای جھان شايسته کودکان: منبع

   ٨٨آبان  ١٠

 

 اعتراض و اعتصاب کارگران خبرنگار
کارگران خبرنگار روزنامه ھای ايران نيوز و 

. ماه است که حقوق نگرفته اند ۴صبح اقتصاد 
آنان روز گذشته به عنوان اعتراض دست از 

تعويق دستمزد و مطالبات اين . کار کشيدند
کارگران در طول سال ھای اخير مدام تکرار 

ن ھر بار اعتراض کرده اند اما از آنا. شده است
وحشت و ھراس بيکاری قادر به ادامه مبارزه و 
اعمال فشار مؤثر بر سرمايه داران صاحب 

مالکان ھر دو بنگاه خبری . روزنامه ھا نشده اند
مذکور با تشخيص موقعيت ضعيف کارگران و 

درک رعب و وحشت آنان از بيکاری، حاضر 
ھر بار . ده اندبه قبول خواسته ھای آن ھا نش

برای مدت ھای طوالنی کارگران را سر دوانده 
معضل . اند و در ورطه انتظار اسير کرده اند

. خبرنگاران کارگر فقط تعويق حقوق ھا نيست
آنان از ھيچ امنيت شغلی و ھيچ ميزان تضمين 
. برای اشتغال فردای خود نيز برخوردار نيستند
. ھميشه در معرض اخراج قراردارند

دادھای کارشان موقتی و بسيار کوتاه مدت قرار
کارگران به ھمه اين جنايات سرمايه . است

داران صاحب امتياز مؤسسات خبری ياد شده 
اعتراض دارند و خواستار پرداخت دستمزدھا و 

  .تضمين اشتغال خود ھستند

 ايلنا : منبع

  ٨٨آبان  ١٠

 

داری  چينی اشكان، يك نمونه از نوع استثمار در جهنم سرمايه
 ايران

کارخانه چينی اشكان 
واحد صنعتی نسبتاً 
بزرگي در شھر صنعتي 
قزوين است که از 
شرايط الزم برای 

کارگر  ١٠٠٠استخدام 
يا بيشتر برخوردار 
است، اما سرمايه دار 
شرکت به جای اين کار 

و به جای بسنده کردن به سود رايج حاصل از استثمار اين تعداد کارگر، دست 
ريزی ھايی زده است که می توان از آن به عنوان مدل خاص به برنامه 

خطوط کلی اين . استثمار نيروی کار در جھنم سرمايه داری ايران نام برد
  :برنامه ريزی عبارت است از

کارگر مورد  ١٠٠٠کارگر و سرشکن كردن کل کار  ٣٠٠تا  ١۵٠استخدام  .١
  نياز بر دوش ھمين تعداد معدود کارگر

ثمار اين تعداد کارگر به گونه ای که سود حاصل از استثمار تشديد مرگبار است .٢
کارگر کم و بيش برابری  ١٠٠٠آنان با ميزان اضافه ارزش ھای ناشی از 

  . کند

کارگر صرفه جويی شده  ٨۵٠تا  ٧٠٠تبديل کل دستمزدھا و ھزينه استخدام  .٣
  .به سود و افزودن آن بر ارقام کالن سودھا

ه کارگران در طول سال و جايگزينی آن ھا با اخراج برنامه ريزی شده ھم .۴
نيروی کار جديد به گونه ای که ھيچ کارگری حتی خيال تضمين اشتغال و 
استخدام و رسمی شدن و گرفتن حقوق اوليه يک کارگر را به مغز خود راه 
ندھد، ھر کارگری در ھر لحظه و ھر شرايط به آساني قابل اخراج باشد، ھيچ 

يطی حتی بر گرفتن دستمزد خويش ھم اصرار نورزد کارگری تحت ھيچ شرا
 . و خطر مستمر اخراج مجال چنين کاری را به وی ندھد

تعويق طوالنی مدت پرداخت دستمزدھا و راه انداختن جنجال ھاي پرسروصدا  .۵
 . درمورد بحران و زيان دھی کارخانه

تبديل محمل وضع بد شرکت به وسيله ای برای گرفتن وام ھای سنگين و  .۶
يرون کشيدن ميلياردھا تومان سرمايه ھای حاصل استثمار طبقه کارگر از ب

 .بانک ھا

به کارگيری ھمه اين وام ھای کالن برای سرمايه گذاری ھای عظيم وانباشت  .٧
 .ھای وسيع در حوزه ھای پرسود

استثمار توده وسيع کارگران جديد در حوزه ھای تازه تأسيس انباشت به ھمان  .٨
 .سياق چينی اشکان



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

 
٨ 

  ١٣٨٨ آبان ١٥جمعه     ٧٩شمارٔه مسلسل   ٣٢سال دوم ـ شمارٔه  

باز ھم تازه برای گرفتن  بديل حوزه ھای جديد سرمايه گذاري به دستاويزھایت .٩
 .وام ھای جديد و تداوم سرمايه گذاری ھا

سرمايه دار کارخانه چينی اشکان سال ھا است که ھمه اين کارھا را انجام می 
دھد و در طول اين مدت از بيشترين و بی دريغ ترين ميزان حمايت دولت 

يک نکته جالب اين است که مالک . وردار بوده استسرمايه داری برخ
شرکت خودش به کارگران توصيه می کند که در اعتراض به تعويق 

دليل اين کار او بسيار روشن . دستمزدھا يشان به نھادھای دولتی شکايت کنند

سرمايه دار يقين مطلق دارد که دولت سرمايه ھيچ وقعی به اعتراض . است
اما ھمين اعتراض و رجوع کارگران برای وی مجوز  .کارگران نخواھد نھاد

وخامت اوضاع اقتصادی کارخانه و گرفتن وام ھای سنگين برای سرمايه 
 .گذاری ھای کالن را مي دھد

  ايلنا : منبع 

  ٨٨آبان  ٩

  

 سرمايه داران رمقابل همدستی اتحاديه کارگری باآارگران د
يکا در کارگر خودروسازی آمر ۵۶٠٠بيش از 

سه واحد عظيم متعلق به تراست صنعتی فورد 
عليه ھمدستی جنايتکارانه اتحاديه کارگری با 

اتحاديه . سرمايه داران دست به اعتراض زدند
ھا مثل ھميشه بدون کسب ھيچ توافقی از ناحيه 

کارگر قرارداد کثيف بسيار ننگينی را  توده ھای
ھدف اين . با صاحبان سرمايه امضا کرده اند

ً سرشکن ساختن تمامی بار  قرارداد صرفا
بحران سرمايه داری بر معيشت پيوسته درحال 
تخريب و رو به انھدام طبقه کارگر و نجات 
صنايع خودروسازی از ورطه بحران و کاھش 

اتحاديه ھای کارگری . نرخ سود است
ضدکارگر بر پايه اين قرارداد متعھد شده اند که 

ينده خواستار ھيچ کارگری در طول سال ھای آ
ھمزمان ھر !! ھيچ ميزان افزايش دستمزد نشود

نوع اعتصاب کارگران در اين سال ھا به طور 
باب « !! کامل ممنوع و مستوجب مجازات باشد

رئيس اتحاديه  (Bob King)» کينگ
خودروسازی به دنبال انعقاد اين قرارداد شوم و 
تبھکارانه با گستاخی و بيشرمی خاص سرمايه 

درنشين اتحاديه ھای کارگری دنيا داران ص

راھی يکی از کارخانه ھای فورد شد تا با عوام 
فريبی و وارونه پردازی کارگران را برای قبول 

توده . مفاد جنايتکارانه اين قرارداد توجيه کند
ھای کارگر با اطالع از موضوع و به محض 

دنيای خشم و قھر و » باب کينگ«  مشاھده
. روی او كوفتند غضب خويش را بر سر و

را ھو كردند و مورد  »باب کينگ« آنان
واقعيت تلخ اين است که . سرزنش قرار دادند

اتحاديه ھا ماھيتاً و تاريخاً، در ھر کجا که وجود 
داشته اند، برای تحميل مصالح سودافزايی 
سرمايه عليه زندگی توده ھای کارگر به ھر 

ھر چه تناقضات ذاتی . جنايتی دست زده اند
شيوه توليد سرمايه داری حادتر شده است، ھر 
چه نظام سرمايه داری برای تداوم بقای به تشديد 
وحشيانه استثمار کارگران جھان نيازمندتر شده 
است، ھر چه سرمايه عميق تر و کوبنده تر به 
ورطه بحران فروغلتيده است، ھر چه نياز 
سرمايه به سالخی معيشت بردگان مزدی جھان 

شديدتر شده است، اتحاديه ھای وسيع تر و 
کارگری نيز بسيار آماده تر، با برنامه تر، 
مجھزتر، بيشرمانه تر، ضدکارگری تر و درنده 

تر به نفع سرمايه، برای نجات سرمايه داری و 
عليه ھست و نيست طبقه کارگر جھانی وارد 

اين واقعيتی است که ھر کارگری . ميدان شده اند
و شعور طبقاتی قادر به با کمترين ميزان آگاھی 

با اين ھمه، سنديکاليست . روشن آن است درک
ھای ايرانی و رفرميست ھای چپ نمای جامعه 
ما در زمره آن دسته از عقب ماندگانی ھستند که 
قادر به درک اين واقعيت بسيار ساده و بديھی و 

ھنوز برای کارگر . روشن تر از روز نيز نيستند
می پيچند و ھنوز ايرانی نسخه سنديکاسازی 

عوام فريبانه تالش می کنند تا به توده ھای 
کارگر ايران القا کنند که گويا اين اتحاديه ھای 
مزدور سرمايه جھانی به راستی مدافعان سخت 

مغز !! کوش حقوق و آزادی آنان ھستند
سنديکاليست ھا تبخير منافع سرمايه است و آنچه 

زدی می انديشند در خدمت حفظ نظام بردگی م
 . است

   ٢٠٠٩اكتبر 

 

 تظاهرات اعتراضی کارگران مخابرات راه دور
ھزار کارگر مخابرات راه دور استان فارس در 
مقابل استانداری دولت سرمايه داری در شيراز 

 ٩کارگران . دست به تظاھرات اعتراضی زدند
ماه است که ھيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده 

نگی و فقر اند و از شدت بدھکاری و گرس
مبارزه اين کارگران . جانشان به لب رسيده است

عليه تعويق ھميشگی دستمزدھا و مصادره 
مستمر حقوق ھايشان سال ھا است که به اشکال 

ماه ھای متوالی کار  نآنا. مختلف جريان دارد
گاه در . ھيچ حقوقی نگرفته اند کرده اما

اعتراض به جنايات سرمايه داران دست به 
قابل گاه بساط شکايت در م .ه اندکشی زدخود

به زمانی  .نھادھای دولتی پھن کرده اند
ردهتظاھرات خيابانی اقدام  در مقابل ھمين  و ك

استانداری دارالعماره توحش سرمايه موسوم به 

و دولت اما سرمايه داران  .نيز اجتماع نموده اند
آن ھا به اعتراضات آنان ھيچ وقعی نگذاشته 

ظاھرات اعتراضی اخير در ت كارگران. اند
خويش، خطاب به استاندار که از فرماندھان 

ما «: پيشين سپاه پاسداران است فرياد می زدند
فکری  ،انرژی را رھا کن.... اھل غزه ھستيم 
   .»!به حال ما کن

 تمسخر از سر ريشخند و اين شعار صد البته
از آنجا كه برخي كارگران اما  .استطرح شده 

فكر كنند كه جمھوري  ممكن است متوھم
اسالمي واقعا به مردم فلسطين كمك مي كند 

اين . الزم است اين نكته مھم را توضيح دھيم
ايران  ه داریبدانند که نظام سرماي بايد كارگران

به ھمان اندازه که دشمن تا مغز استخوان توده 
ھای کارگر ايران و از جمله کارگران مخابرات 

رگر و جنگ زده راه دور است، دشمن مردم کا
ھای کمک . و مفلوک و آواره غزه نيز ھست

به نيروھای ايران دولت  مالی بسيار انبوه
ارتجاعی نوع حماس و حزب هللا، نه کمک به 

 ،بلکهاھالی کارگر و نفرين شده غزه يا لبنان 
وتمندانه به کمک بی دريغ و سخا ،عکسبر

کارگر آن مناطق با جريانات تروريستی ضد
ايه ھای قدرت خود و کسب توان ھدف تحکيم پ

رقابت بيشتر در مجادالت سودجويانه و قدرت 
طلبانه اش با دولت ھا و قطب ھای ديگر دنيای 

و کارگر مخابرات راه دور  .يه داری استسرما
گاه بايد با سر آبه طور كلي كارگر ايراني 
 نديشد و مبارزهطبقاتی خويش به اين مسائل بي

و دولت سرمايه داری واقعی خود عليه سرمايه 
نه « سرمايه دارانه اي چون ی را با شعارھا
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فلسطين را  «يا » غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران
ما «  يا به طنز» اكن، فكري به حال ما كنرھ

که به  ،»اھل غزه ھستيم، فكري به حال ما كن
آگاھانه و سنجيده طبقه او  ھايھيچ وجه شعار

ی اسالمی به رغم جمھور .ده نكنآلود ،ندنيست
ش در مورد يو ھوچی گری ھا ی ھياھوھاتمام

کودک  ، ھيچ لقمه نانی به شکم ھيچفلسطين
قرص ھيچ  .نرسانده است گرسنه فلسطيني

مسکنی برای ھيچ کارگر مجروح در حال مرگ 
ھيچ لباسی بر تن  .ستاين منطقه ارسال نکرده ا

اين رژيم . ھيچ برھنه اين ديار نپوشانده است
ل کار و استثمار توده ھای كارگر صفقط حا
ی حزب را به ھزينه زرادخانه ھای نظام ايران
و نيروھای مشابه اختصاص داده  و حماس هللا

است تا از اين طريق تنور جنگ و ناامنی و بی 
ثباتی در منطقه را به نفع خويش و با ھدف 
تحکيم موقعيت خود ھر چه بيشتر مشتعل نگه 

طبقه  بخش جدايي ناپذيرتوده کارگر غزه . رددا
بين المللی ما و در زمره بی پناه ترين، آسيب 

ما . پذيرترين و درمانده ترين بخش ھای آن است
دشمن ما نظام . دشمن توده ھای طبقه خود نيستيم

ر و تشديد ھر ريشه استثما. بردگی مزدی است
فقر، گرسنگی، بی حقوقی، بی  ،چه بيشتر آن

شی، تعويق ی، بی مسکنی، بی آموزداروي
دستمزدھا، فقدان ھر نوع تضمين اشتغال و ھمه 

د در ما اعمال می شو ل ستم ھايی که براشکا
کميت نظام سرمايه داری وجود سرمايه و حا

ت قدرنيز جمھوری اسالمی  نھفته است و
مايه و دولت ما با سر. است سياسی اين نظام
شعارھای ما . حال مبارزه ايمسرمايه داری در

ھای واقعی استثمار و بی حقوقی ھا و بايد ريشه 
بايد به . ستمکشی ھای مان را نشانه گيرد

بايد . سرمايه و دولت سرمايه داران حمله کنيم
 .شويم عليه سرمايه و قدرت دولتی آن متشکل

با قدرت اتحاد و سازمانيابی شورايی بايد 
سرمايه داری خويش مطالبات پايه ای طبقه ضد

و دولت آن ھا تحميل  نمان را بر سرمايه دارا
اين حرف که گويا جمھوری اسالمی . کنيم

 می دھد به مردم غزهدستمزد روزانه ما را 
کارگری نی بسيار نادرست، ناآگاھانه و ضدسخ
 واقعی است اين است که دولتآنچه . است

کارگر گرسنه و نفرين شده ايران سرمايه داری 
م توپ خود را نيز گوشت د و جھنم نشين غزه

در ساير نقاط دنيا ند تا توحش اش را مي ك
 .اين توحش را افشا کنيم ما بايد. دگسترش دھ

شعارھای ما نبايد عليه کارگر ھمزنجير خود و 
در راستای کسب آبرو برای دولت سرمايه 

  . داری باشد
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. خودرو است ارپور همسر يکی از کارگران ايرانفاطمه سمس
ات دولت به علت تهديدخرداد  ٣٠خبر قتل وی در تظاهرات روز
 فاش نشده بودسرمايه 

 .گان خردادماهباخت ناز جا گريد یکي تيھو

، خانم فاطمه سمسارپور به ھمراه فرزندش ١٣٨٨خرداد ماه  ام یدر روز س
وابسته به سپاه پاسداران و  یراندازھايت  تک یھا با گلوله یراسدالھيکاوه م

 .دسپس جان دا شد و یبه شدت زخم جيبس

 ريم یآقا زمانيبا ھمکار عز یاعالم ھمدرد ضمن خودرو رانيا کارگرانما 
را به خانواده محترم  ريدر حوادث اخ شانيا زيکشته شدن ھمسر عز یاسدالھ
  .ميگوئ یم تيتسل

  !یو ھمکاران گرام دوستان

درغم از دست  یاسدالھ ريم یمان آقازيکه ھمکار عز ميباخبر شد متاسفانه
ھمسر  دهيگزارشات رس طبق .استدر سوگ نشسته  خود ھربانھمسر م دادن

به  یشود ول یکشته م ريحوادث اخ انيخانم فاطمه سمسارپور در جر شانيا
 دياخراج فرزندشان از دانشگاه و تھد یبرا یتيامن یروھاين ديعلت تھد
ھمسر شرکت علت کشته شدن ايشان از اين خودرو به اخراج  رانيحراست ا

شده  یوادار به بازنشستگ مير اسدالھی اکنون. شود ینم فاشباخته اش  جان
به دنبال آن، فاجعه قتل ھمسرش فاطمه سمسارپور توسط سپاه  ست وا

 نيز ١٣٨٨خرداد  ٣٠پاسداران دولت سرمايه در تظاھرات خيابانی روز 
  .ه استگرديدفاش  شانيا انيتوسط اطراف

کشته شدگان ھمه  نيقاتل یخواھان شناسائ شانيا یصبر برا یضمن آرزو ما
  .ميباش یم سران سرکوبگر تيمحکوم و ريحوادث اخ

  خودرو رانياز کارگران ا یجمع

   ٨٨آبان  ٦

  

 

گرامی  ياد شهيد فاطمه سمسارپور را
 داريم می

 راه آزادی است شھيد سمسارپور
ھای حاميان  گلوله د که آماجشتافته بو انسان ھای آزاديخواه کمک به او نيز مثل ھزاران شھيد راه آزادی

داريم  گرامی می ياد ھمه شھيدان راه آزادی را ما ياد او و. خودرا از دست داد سرمايه قرار گرفت وجان
 .وبرايشان درود می فرستيم

 زنده باد آزادی

 کارگران ايران خودرو
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 ی اعتراضی هفت کيلومتری کارگران گوشت زيارانراه پيماي
ن ھمانند چند ميليون کارگران گوشت زيارا

کارگر ھمزنجير ديگر خويش در سراسر جھنم 
ماه است که بدون ھيچ  ۶سرمايه داری ايران 

. دستمزدی کار می کنند و استثمار می شوند
 ٢٠٠ماھه  ۶سرمايه داران شرکت کل حقوق 
و در مقابل  کارگر کارخانه را مصادره کرده

مکرر تاکنونی کارگران جز تھديد  اعتراضات

. سرکوب ھيچ پاسخ ديگری نداده اند اخراج و به
کارگران می گويند که فشار فقر و گرسنگی و 
بدھکاری و احساس ذلت به ھيچ وجه بيش از 

کارگر  ٢٠٠. حمل نيستاين برايشان قابل ت
لب در ھمين راستا با معترض و جان بر

ی طوالنی ھفت سازماندھی يک راه پيماي
ھر قزوين کيلومتری خود را به فرمانداری ش

کارگران خطاب به فرماندار فرياد می . رساندند
زدند که خواستار پرداخت فوری ھمه 

  . دستمزدھای معوقه خود ھستند

  ايلنا: منبع

   ٨٨آبان  ٧

  

 کارگر کشتارگاه کنسرن نورتورا در نروژ ۴٨٧خراج ا
در نروژ  ه ھای گاو و خوکترين کشتارگا شرکت نورتورا يکی از بزرگ

نزديک به دو ماه پيش . نسرن در اکثر شھرھای کشور شعبه دارداين ک .است
کارفرمايان شرکت به اتحاديه کارگری اطالع دادند که تصميم دارند برای 

کارگر را  ۴٨٧جلوگيری از ورشکستگی کنسرن و به خاطر بحران اقتصادی 
الن اتحاديه اسامی ئوفرمايان در جلسه مشترک خود با مسکار. اخراج کنند

ھاوگسوند و اولسوند را  ٫ان اخراجی سه شعبه در شھرھای سورتالندکارگر
ن اتحاديه يک ھفته بعد از اين اجالس، مسئوال. به اطالع اتحاديه رساندند
اتحاديه در  جلسه ای را با اعضای کلوب ھای ذيربط مرکزی کنسرن نورتورا

ب کلو در اين جلسه تمامی کارگران عضو .سه شھر مذکور تشکيل می دھند
را محکوم می کنند و از  انمبنی بر اخراج کارگر تصميم کارفرمايان ھا

روز . نع اخراج کارگران شوندن اتحاديه مرکزی می خواھند که مامسئوال
شد و از روز دوشنبه  ماه اکتبر حکم اخراج اين کارگران قطعی ٢٨شنبه چھار
نند و به خيل کارگر بايد محيط ھای کار را ترک ک ۴٨٧ماه نوامبر ھمه  دوم

امروز پنج شنبه آقای کای کريستو فرسون مسئول اتحاديه . بيکاران بپيوندند
م کرد که سراسری کارگران کنسرن نورتورا در يک مصاحبه مطبوعاتی اعال

که تمامی تالش خويش را برای جلوگيری از اخراج اين آن متأسفانه ما با 
او در بخشی از . اج آنان شويمنتوانستيم مانع اخر رگران به عمل آورديم اماکا

سخنانش افزود که اگر چه به خوبی واقفيم که کنسرن نورتورا وضع مالی 
گريبان اين شرکت را گرفته ايه خوبی ندارد و بحران اقتصادی جھانی سرم

راه حل ھای معقول تری به صاحبان  به جای اخراج کارگرانما اما  ،تاس
پيشنھاد با کمال تأسف مورد قبول اين  هاو اضافه کرد ک. کنسرن پيشنھاد کرديم

فرسون در اين مصاحبه مطبوعاتی ھيچ اشاره ای به راه حل . قرار نگرفت
شنھاد وی برای ھمه کارگران نروژ اما پي .ھای معقول اتحاديه اش نکرد

ناچيز ھمه کارگران به جای  کاھش دستمزد : ی استيبسيار آشنا پيشنھاد
ست که از اين امامزاده نيرنگ و فريب ساخته اين تنھا معجزه ای ا .اخراج
در ماه ھای اخير بسياری از مراکزکار و توليد در نروژ به اخراج . است

وسيع کارگران دست زده اند و اتحاديه ھا در ھمه جا کاتوليک تر از پاپ در 
ی کرده اند و ھمزمان پيشنھاد يھش سود سرمايه شروع به مرثيه سرارثای کا

کارگران را برای جلوگيری از تنزل نرخ سود سرمايه  کاھش دستمزدھای
ار و توليد در خبر اخراج کارگران در مراکز مختلف ک. داران پيش کشيده اند

بار جنبش  وضعيت بسيار تأسف .کشور نروژ به امری عادی تبديل شده است
سران اتحاديه ھای کارگری دست صاحبان  يکارگری در اين کشور و مزدور

 گذاشتهاخراج و سالخی توده ھای کارگر به طور کامل باز  در را سرمايه
  .است

  سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای: منبع 

 ٢٠٠٩ اكتبر
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
ده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگ اق مرگ و نيستی ران در يک . ران بيش از پيش به اعم

تيم ابقه ھس ان . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم 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 . گ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جن

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

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

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

ه سطح متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  به معنای مطالبات عمومی 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. اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای. ليد کارگران استبه معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و تو

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 . يد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنندکه آنان با بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

ار. و بايد بکشند د من ک ا يکی ديگر بخورد؟  کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي نم ام ک
ان رويکرد و چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  ثروت 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

  :نونی عبارتند ازمطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط ک

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

  . گران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنندسال بايد از محل ثروتی که کار ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .بيکاری برخوردار باشند تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود سال بايد حداکثر ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :که تحقق اين امر درگرو آن است. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .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 -  

   .بايد رايگان باشد بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا -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 گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کودکان و جوانان زير  کار -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . 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 -  
  .دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شودھر نوع  -  
  . 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  -  
ان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زن -  

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

  ١٣٨٨مه سال اول ماه 
  



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

 
١٢ 

  ١٣٨٨ آبان ١٥جمعه     ٧٩شمارٔه مسلسل   ٣٢سال دوم ـ شمارٔه  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

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

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

ر اخبار جديد کارگری در آن منتش
 .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"خود را در قسمت  الکترونيکی
توانيد در ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


