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٨٧ آذر  -شماره دوم  
 

!گويد آمار سخن مي  
  

 خانواده١٠٠٠داري اسالمي  به برآت و تحت حكومت داللي سرمايه
...غارتگر مثل رفسنجاني، امامي آاشاني، واعظي طبسي و وادريميل
 درصد آل ثروت آشور را از طريق بنيادها و نهاهاي مذهبي ،٩٣

 ميليوني۵/٩ل ما جمعيت دولتي، خصوصي در دست دارند در مقاب
 آه ايجاد آننده آل ثروتهاي جامعه)باچهل ميليون جمعيت(آارگران
 ميليوني مان در آنار آليه اقشار مردم۴٠هاي   به همراه خانوادههستيم

 درصد آل جمعيت ايران فاقد آوچكترين امكانات٩٠يعني بيش از 
مدآ بابت در ازباشيم و اين در صورتي است آه درآمد هر نفر فقط مي

باشد و آشور ما نهمين آشور  ميليون تومان مي٨٠نفت ساليانه 
باشد آه  فقر و فالآت عمومي آنقدر زياد مي.استثروتمند دنيا 

٧ هستند ویدهاي حكومت اسالمي مجبور به بازگها و نها روزنامه
 سال آه در١٢ ميليون معتاد، رسيدن سن فاحشگي به ٧ميليون بيكار، 

 هزار آليه در١٣ درصد مردم، فروش ۶٨ ندارد، افسردگي دنيا همتا
 طالق، زير خط۶ ازدواج ١٠سال از طرف گرسنگان جامعه، از هر 

 درصد٢٠ درصد مردم، فقر مطلق و گرسنگي مطلق ٧۵فقر بودن 
هاي  ميليون نفر، صادرات روزانه دختران خانواده١۴مردم يعني 

وسط باندهاي حكومتي،فالآت ديده و فقير به دبي و پاآستان ت
 دختر  فراري در خيابانهاي تهران در هر شب،۵۵٠٠سرگرداني 

هاي هوائي زميني در دنيا، رواج باالترين آمار تلفات انساني در سانحه
هاي روان گردان، دوختن آيسه پول از طرف گسترده دارو و قرص

آشي و نجات از طريق پولي آردن و داري براي بهره حكومت سرمايه
خصوصي آردن تمام امكانات رايگان قبلي در حوزه آليه سطوح

، بهداشت دارو و درمان و بيمارستانها)  دانشگاه ومدرسه(آموزشي 
 و درهزاران درد بي درمان... و نقل و خدمات عمومي از قبيل حمل 

ميليارد تومان۶٠٠٠ماه جاری دولت و مجلس ضدکارگری اسالمی 
از محل بودجه عمومی به بانکها کمک کرد تا سود سرمايه داران نه

 ٢  ادامه در صفحه .        تنها کم نشود 
 

 دولت مهرنوازاحمدی نژاد ،به نقل از روزنامه های دولتی
 زاده ها و حاجی زاده های به اقا!!ميليارد تومان از بيت المال؟٢٧٠٠
ه االن بعلت  ک،و مسلمان از طريق بانکهای دولتی وام داده است مومن

 باندهای مافيای قدرت و ثروت در امپراتوری ها و داشتننآ بازار گرم
 تمامی ،چوناين وامها خود داری می کننداقساط از دادن  اسالمی

 گرفتنکه برای  اين در حالی است .کشور را متعلق به خود می دانند
يک وام صد هزار تومانی کارگران بايد يک سال دوندگی کنند و بيش 

 تمامی وامهای اشتغال زا در دولت همچنين.از سه ضامن داشته باشند
 . مهر نواز قطع شده است

زير خط فقر مطلق )ميليون١۴(مردم % ٢٠مردم زير خط فقر و٧۵%
  .بسر می برند و به نان شب محتاجند

:در اين شماره 
  ١            )    آمار سخن می گويد  (سرمقاله -١
  ٢                                       مصاحبه ها -٢
  ٣                                خبرهای از تبريز -٣
  ٣                               خبرهای از جهان -۴
  هاي نگاهي تجربي و انتقادي به تشكل -۵

  ۴)                     قسمت اول ( موجود آارگري
  ۶ .جمال عباس زاده قربانی سرمايه داری شد -۶
  ٧                 بحران درتراکتورسازی تبريز -٧

 

 



   صفحه   ٨٧ آذرشماره دوم       نشريه کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان   کارگریهمبستگی

 

 

٢

  ادامه سرمقاله
 ميليارد تومان ۶٠٠٠بلکه با جابجای اين 

دم و ضمن اينکه آمارهای باال به زيان مر
سرمايه ترشده و بخصوص کارگران خراب

 دوران بحران نيز هرچه بيشتر داران حتی در
 یآش ن همه غارت و بهرهيمقابل ادر.ببرندسود
 دولت فاشيستی آنها وداران هي سرما جناياتو

 برای.الت استيحدت و تشكن وآارگرا چاره
 یدار به تمام هست هيا سرمهورش طبقي ه بامقابل

 و ی و ناعدالتیحق آشو سرآوب کارگران و
،  كايسند( حق تشكل برای بدست آوردن

اعتصاب، اعتراض (حق تجمع ...) ه و ياتحاد
، یاسي سیها ان، قلم در شكلي بیآزاد...) و 

ه يتحادل ايم وبا تشكي متحد شو بايد خودصنفی
 ی بطور سراسریسر سرایكاهايسندو

ه را درهم ي تهاجمات نظام سرمایوعموم
م ي آنینيشكسته و آنرا واداربه عقب نش

 در مقابل وكپارچه مايمقابل قدرت متحد و در
، غارت گران   ما ی درصد٩٠ یونيلي میروين
 قادر به مقاومت یاره ديزالو صفتان سرماو
ستبداد مبارزات  ایآش ه بهرهيعلزدي بپاخندستين

 تمام قدرت وتوان ما ،دي آنديدشتخود را 
دن ي رسی ما در مبارزه ما برایگانگياتحاد در

 یها  با تجمع در تشكلاستبه خواست مشترك 
تفرقه و  خود را از... ویكائي و سندیا هياتحاد

  .مي نجات دهیپراآندگ
    مبارزه      پيروزی  اتحاد 

  
  
  
  
نديکاها سرکوب  مردادکه س٢٨ازکودتای بعد

شدند تشکيالت سنديکای به صورت علنی 
وجود نداشت ولی به طورغيرعلنی تحرکاتی 

  .وجود داشت
ن رژيم زماوحرکات نمايشی درروزکارگردر

مله تظاهرات جسلطنتی به انواع مختلف از
کارگران شهرداری را به فرمايشی و فرماليته،

به  صورت نظافتچی های شهر،جارو بدست
  .ردند می آوخيابان

 کارگران  فرصتی بدست آمد۵٧بعد ازانقالب 
سند يکای توانستند به تشکيل مجامع صنفی و

 ،کارگران پيشرو صنفهای مختلف.اقدام کنند
 نف خود اقدام به تشکيل هيئت موسسدرص

کردند در قدم بعدی سنديکاها ی  سنديکاها
 ها رکتصنف خود را تشکيل دادند همين ح

کاهای مختلف يمقدمه ای برای تشکيل سند
کارگران وقاليبافان،جمله سنديکاهای کفاشان از

ان و تمام صنفهای مختلف آهنگرساختمانی و
سنديکاها عملکرددر.ديگر شهرها شددرتبريزو

مصرف  س ازتشکيل اقدام بتشکيل تعاونیپ
سنديکای کفاشان تبريز تعاونی مصرف .کردند

 هزار  نفرکه٢٠٠٠اد که قريب به تشکيل د
 به علت فقدان .بودند ورسمینفرازآنها عض

 وریآشروع به جمع  سرمايه اوليه اعضا
ای شرکت تعاونی نمودند وبرخی سرمايه بر

کارگران با فروختن زيورآالت خانواده شان از
  .وردندآسرمايه به شرکت 

اعضای تعاونی مواد غذای و لوازم خانگی از 
  تعاونیودر ه صورت ارزان خريدکردهبمرکز

وهمچنين شرکت .ی کردندسيم مبين اعضا تق
  .کردتعاون به صورت ارزان جهيزيه تهيه مي

 در عملکردی ديگر شرکت تعاونی مسکن
عضو  نفر١۶٠٠سنديکا تشکيل شد نزديک 

فعالين تعاونی مسکن به .تعاونی مسکن  بودند
نحو احسن از دولت زمين تهيه می کردندو از 

 کردندو با مبلغ کمی بانکها وام در يافت می
فت می کردند اقدام به ساخت درياعضا که از ا

 اعضا را به صورتو سازمسکن کردند و
سهل و آسان صاحب خانه نمودند ازجمله خانه 

روز شهرک طالقانی های ياد شده  دربازار
و درموردی که درگلشهر .رجای شهر بود

زمين متعلق به  تعاونی مسکن سنديکای 
کفاشان بودبه دليل کمبود بودجه سه دستگاه 

 مسکونی به بازاريان واگذار گرديد و به برج
  .اتمام رسيد

در عملکردی ديگر سنديکاها نظر پزشکان 
انسان دوست تبريز را جلب کرده بودند که در 

کارگران به صورت صورت معرفی سنديکا 
صورت در.مداوا می گرديدندمجانی  معاينه و

در بيمارستانهاو بستری بودن اعضای سنديکا 
يکا تسويه حساب کارگران نداشتن هزينه سند

  .را حل و فصل می کرد
کارگر درمورد بروز اختالف بين کارفرما و

سعی می زرسين سنديکا به کارگاه مراجعه وبا
کردند مصالحه انجام گيرد درغيراين صورت 

مزايا  واخراج کارگر با دريافت تمام حقوق
  .انجام می گرفت

شکيالت وتشکيل اتحاديه، وحدت وداشتن ت
هرتشکل ديگری برای کارگران يا سنديکا

کاری بسيار مفيد و الزامی است بطوريکه در 
گران  به بخشی ازحقوق سايه اين تشکلها کار

 جمله دستمزد خود و بيمه بازحقه خود از
نشستگی و از کارافتادگی و پايان کار وغيره 
دست می يابند در صورت عدم وجود تشکل 

های  کارگران به هيچ کدام ازخواست،کارگری
  . نخواهند يافتخود دست

 سنديکا اين مصاحبه با يکی ازاعضای قديمی
 ١٣۶٠در سال .ی کفاشان انجام گرفته است

 حکومت جمهوری اسالمی به سنديکای
کفاشان حمله کرد وماموران وطرفداران 
جمهوری اسالمی اعضای سنديکا را بسختی 
 کتک کاری کردند و سه نفرازاعضای سنديکا

ب و شتم  ودر خفا مورد ضررابا خود بردند
خرابه انداخته رد سپس.وحشيانه قراردادند

 مردم صبح که به سر کار می رفتند  بودند
فر  در خرابه از هوش رفته  ن٣ديده بودند که 

نها را به بيمارستان منتقل کردند که آاند و 
ازآن موقع تا به حال سنديکا  باز نشده ولی 

قانونی است سنديکا کفاشان و تمام سنديکا ها 
.  
  
  
 
 
  

 من نشسته بودو مدام ست دتوی اتوبوس بغل 
 بوی  بشدت بدنش وخميازه می کشيد لباسها

می داد سر و وضع نامناسبی داشت پيراهن 
پشمی کثيف و شلوارکردی زوار در رفته ای 

براحتی می توانستی بفهمی که  بتن داشت
که نه اصالح ونه استحمام  مدت زيادی است

 توی ساکش فالکس چای را در از.کرده است
ورد و به من چای تعارف کرد اسمش را آ

 در  استپرسيدم گفت حسين اهل کردستان
 آهی ؟جواب من که گفتم کجا کار می کنی

کشيد و گفت در جابان آنطرف دماوند است 
  گفت ؟چکار می کنی.جای خيلی بدی است 

نجاکارگری می کنم توی باغی سيب آمن در 
 گفت ؟وری کار می کنیمی چينم خوب چط

به .تومان و نهار١۵٠٠٠ روزی ،روز مزدی
 سکوت کردم مدتیخاطر اينکه خسته بودمن 

 ؟بعد پرسيدم چند ماه است که اينجا هستی
 روز است خيلی دلم برای بچه هام ۴٠گفت 

 به دليل اينکه باغ هيچ امکاناتی ،تنگ شده 
نداشت نمی توانستم به حمام بروم در اين مدت 

پرسيدم چندتا بچه .دو بار به حمام رفتمتنها 
داری؟ يک زن و سه تا بچه دارم دو 

 است ٩دختر بزرگم کالس . دخترويک پسر
موقعيت .وبچه های ديگرم ابتدای می خوانند

کاری در شهرستانها چطور است؟بسيار بد 
آنجا کاری وجود ندارد همين کارگری ساده 
ايم هم نيست بايد از صدها کيلومتر آنطرفتر بي

اينجا و زن بچه ام را ول کنم به امان خدا 
برای پيدا کردن يک لقمه نان که آنهم اگر پيدا 

چند نفر مثل تو کار می کنند توی جابان . شود

ازعملکرد سنديکا واتحاديه 
 کفاشان تبريزبگوييد؟

  
 از زن و بچههزارکيلومتر دور
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ند ولی در دماوند يا شهرهای ديگه  اکم
در جابان تنها کارمی .هزاران نفر هستند

کنيد؟نه چند نفر بوديم در يک اتاق از يک 
اره می خوابيم  ما چند نفر ساختمان نيمه ک

در يک ۶کارگر بوديم که همگی صبح ساعت 
ميدانچه جمع می شديم و منتظر می مانديم که 

هرروزه سر .کسی بيايد و مارو سر کار ببرد
کار می رفتيد؟نه در طول هفته چند روزش 
 .می رفتيم چون کسی نبود که مارو ببرد

مد و ما دور او حلقه آگاهی صاحب کار می 
زديم و او نمی دانست که کدوم يکی از ما می 

روانتخاب کند  وبه سر کار ببرد اغلب ما که 
شهرستانی بوديم به التماس هم می افتاديم که 

چند ساعت !!!آقا، جان بچه هات مارو ببر؟
 صبح بيدار ۵تقريبا از ساعت ؟ کار می کرديد

وری سيبها می آمی شديم و مشغول جمع 
 استراحت نمی در اين مدت.ظهرشديم تا 

کرديد؟می توانستيم دزدکی سيگار بکشيم من 
يک فالکس چای داشتم الی درختها بدور از 

بعد . چشم صاحب کار يک چای می خوردم
نهار که يک ساعت طول می کشيد تا ساعت 

شمادر اين دو . غروب باز سيب می چيديم٧
مد داشتيد؟تقريبا دراين دوماه آماه چقدر در

هزار تومان ۵٠٠کردم و روزکار۴۵من
فکر .درآوردم که بايد خرج زن و بچه ام کنم

ا اينجوری زندگی می می کنی چند نفرمثل شم
نمی دانم اما من  ورند؟آمی کنندو پول در

توجيب من نمی کنم سودش هرچه بيشترکارمي
می دهند که يک لقمه نان رود به من همان قدر

 کنم، رهم کا آن تهيه کنم که بتوانم فردابا 
فکرمی .بقيه کارگرها هم مثل من هستند" حتما

کنی چه جوری می شود ازاين وضعيت نجات 
خواهی به راه نجات  نمی.؟نمی دانمپيدا کرد

  .فکرکنی ؟چرا
  
  
  

 .محرم کاظم پور خود کشی کرد
 او بودکارگرکارخانه حوله برق المعمحرم  

کار شخصی  به دليل.داشت سال سابقه کار٢٠
مديريت . کندوفوری مجبورشد يک روزغيبت

ارخانه برق المع به بهانه يک روزغيبت او ک
بيکارشدن و ترس محرم بخاطر.را اخراج کرد

خيابان بهار درخانه خود واقع درتبريزاز آينده 
  . متری شريفی  خود را دار زد١٧خيابان 
هر رضا و دولت مهرپرور  م صندوقمهربانی

شامل حال تراکتورسازی تبريزشده وآن 
  .رددچار بحران کرا

کارخانه ، خصوصی سازی طرحبه دنبال

 رضا به صندوق مهرراتراکتورسازی تبريز
و مهر رضا شامل حال کارگران شدو . دادند

روز تاخير ٧برای اولين بار حقوق کارکنان با
ين حال مهربانی دولت همدر.پرداخت گرديد

شامل حال اين مهرپرورنيزبه نوع ديگر
ضد ستهای ا سيبرمبنای کارخانه شده است،

 مردمی دولت اسالمی وامهای کشاورزی
  شده است و چونقطعجهت خريد تراکتور

 توليد کارخانه ندارند نيز توان خريدکشاورزان
 همچنين . تنزل يافته استدستگاه٢۵ به٧۵از

سازيها مديريت به دنبال بحران درخودرو
تراکتورسازی کارگران را می خواهد به 
مرخصی اجباری يک ماهه بدون حقوق 

رستد که البته کارگران تهديد کردند دست به بف
  .اعتراض خواهند زد

  يرات ضدکارگری قانون کارياعتراض به تغ
ای ازکارگران  بان ماه عدهآ٢٨روزچهارشنبه 

در قانون  کارگریبه تغييرات ضد اعتراضدر
کاروخواستهای رفاهی ديگردرمقابل خانه 

صورت بکارگر تبريزتجمع کردندوشعارهای 
سنديکاايجاد ،سنديکا ازجملهودندبنوشته زير

، سنديکای هفت تپه حمايتت می کنيم.بايد گردد
  ...زندانی ازاد بايد گرددوکارگر

 ٢وکارگرکشته ۴درمدت کمتر ازيک ماه
  .نفرقطع نخاع شده اند
،فشارمضاعف بر کارگران به علت سود طلبی

و تهيه نکردن لوازم عدم رعايت مقررات و
 )بساز بفروش (ايمنی کارازطرف کارفرمای

طبقه واقع در شهرک باغمشه ١١ساختمان 
 روبروی پمپ بنزين حسن حسين پورتبريز

به ١١کارگر ساختمانی حين انجام کاراز طبقه 
 شد پايين پرت شدو بطور فاجعه باری کشته

 به بسازوبفروشاين مسئله نه تنهاباعث هشدار
 از کريم برزگر نشد بلکه در ادامه)کارفرما(

کشته او نيز ه سانسور افتادآ هداخل چا٨ طبقه
سقوط نفر ديگرتا حاال٨ فاصله دوهفته در.شد

 کرده اندکه دو نفر مرده ودو نفر قطع نخاع
 وچهار نفرديگردچار صدمات جبران ناپذيری 

  .شده اند
  داللی و کارچاق کنی عسگراوالدی  
 ماه ۶ کهکارگران شرکت پيما نير در تبريز

دست ٢/٩/٨٧تاريخدر  است حقوق نگرفته اند
خواستاراحقاق   راهپيمای زده طیاعتراضبه 

  تعداد ديگری ازدرضمن.شدندحقوق خود
 که هم اکنون)  پيما نير( شرکت همينکارگران

 مشغول به )اردبيل(در نيروگاه ارس ومغان
. دو ماه است که حقوق نگرفته اندکار هستند 

 %۴٩وتوانيرمتعلق به شرکت اين م اسه%۵١
اين شرکت  .استجانبازان هيدو بنياد شمتعلق به

مناقصه دراکثراوالدی با کمک وداللی عسگر
تمامی  شرکت می کند و در های بزرگ ايران

حساب عسگر آنها برنده می شود که حق و
  .  نيز پرداخت می گردد اوالدی

آقای وزيردولت مهر پرور کارگران را جريمه 
  . کرد

 در بازديد از پل ميانگذر  و ترابریوزيرراه
 ساخته روی درياچه اروميهکه  تبريز–وميهار

بدليل اينکه پيمانکار "افتتاحيه"م درمراس.ميشود
  سال طول داده است،٢٠ساختن اين پل را 

هر  پيمانکار کارگران اين پروژه را به جای
 جالب .هزار تومان جريمه کرد١۵٠٠٠نفر

سرهاش پ پيمانکارکه يکی ازوقابل توجه است،
 وابسته ر نظام اسالمی دبه باند مافيای قدرت

 کردن ست مالی  برای افتتاح موقت وما،است
 ١٠٠مبلغب زنجانکه از،قطعاتی ازپل آهنی را

 کرايه کرده دت يک ماه به مميليون تومان
و تحويل پروژه به افتتاح " پس ازمثال. است

قطعات را به زنجان پس عنوان اتمام آن، 
به بهانه ای تعطيل ل ميانگذرخواهد داد و پ

ده برای راه اندازی مجدد آن يک قرارداد ش
  .!!!ديگر و چپاول از نوع شروع خواهد شد

  
  
  
  
  

شدت يابی بحران جهانی سرمايه داری که با 
ورشکستگی بانکها و سپس بورسها شروع شد 

گ  توليدی وصنعت، به بخش مسکن و شاهر
 بزرگترين، صنايع خودروسازی کشيده شده 

 سپس اروپا سازی امريکاکارخانجات خودرو
يون کارگر در معرض ورشکستگی با سه ميل

دارند بطوری که بزرگترين کارخانه قرار
ترکيه يک ماه مرخصی اجباری به کارگران 
خود داده است و همچنين تراکتورسازی تبريز 

تحت .که می خواهد همين کار را تکرار کند
چنين شرايطی که بيکاری به بيسابقه ترين حد 

 بزرگ سرمايه داری خود حتی درکشورهای
رسيده است و قدرت خريد مردم نسبت به يک 

 يافته است در همين در صد کاهش٢٠ماه قبل 
 درصد فرانسوی ٨٣حال طبق آماربدست آمده 

 درصد اسپانيا ٧٠ درصد ايتاليايی ها و٧٣ها،
 درصد آمريکايی ۵٣و انگليسی ها و همچنين 

ها نسبت به اصالح وضعيت موجود نااميد 
ه در بسياری از آنها مردم دست به هستند ک

 :اعتراضات شديد زده اند

 خبرهای از تبريز

 کارگران جهان متحد شويد
  

 خبرهای از جهان
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 در صف مقدم اعتراضات ظاهر شده :يونان
بيش از بيست روز قيام مردم يونان .است 

ادامه داشت ، تظاهر کنندگان با چوب و سنگ 
و ککتل مولوتف مبارزه می کردند و پليس با 
گاز اشک آور و ماشين های آب پاش سرکوب 

 همين حال الزم به تذکر است که می کند ، در
تلويزيون های سرمايه داری سعی در بايکوت 
خبری داشته ودارند و بسيار اندک خبر ها را 

مبارزه کارگران و مردم ستم . پخش می کنند
کشيده يونان عليه سياستهای نئو ليبرالی ضد 

ه همراه مردمی و سرمايه داری دولت حاکم ک
دست  ن آن استبا فساد کالن دستگاههاومديرا

 جوان  به اعتراض زده اندوبه دنبال کشته شدن
پازده ساله که جرقه ای بود بر خرمن خشم 
سرکوب شده توده ها جهيد و اعتراضات وارد 

و کارگران ، دانش آموزان ، . فاز نوينی شد
با بمبهای آتش زابه مقابله با ... دانشجويان و

پليس وحشی سرمايه داری پرداخته ، خواهان 
الزم به .نحالل دولت و انتخابات جديد شدندا

ح است که مرگ اين نوجوان توضيح واض
جرقه ای برای شدت بخشيدن به بهانه و

اعتراضات بوده نه عامل آن که سرمايه داران 
و دولتشان برای الپوشانی هزاران درد بی 
درمان سرمايه داری بحران زده سعی دارند 

  .نندمرگ آن را عامل اعتراضات قلمداد ک
معلم فرانسوی هزاردانش آموزو١٣٠ :فرانسه

عتراض به سياستهای دولت سرمايه داری ادر 
 نفر ١٣۵٠٠سارکوزی که اقدام به اخراج 

معلم کرده است دست به مبارزه ادامه داری 
زده اند ، دانش آموزان و معلمين خواستار 
تدوين برنامه آموزشی توسط خود معلمين و 

ين آنها می خواهند دانش آموزان هستند همچن
م ئای حقوق عادالنه و استخدام دامعلمين دار

اتحاديه ها و سنديکاهای فرانسه روز . باشند
 ژانويه را برای اعتصاب و تظاهرات و ٢٩

اعتراضات عمومی اعالم کرده اند و خواستار 
کارخانجات و خيابانها را ،شدند که کارگران

  .در اختيارخود بگيرند
نبال بحران جهانی نظام  بد:امريکای التين 

سرمايه داری و شدت بخشيدن به نظامی گری 
و بربريت امپرياليسم جهانی در يورش علنی 
تر به تمامی دست آوردهای بشری و همچنين 
گرايش جهانی سرمايه به سمت چند قطبی که 
ايجاد شکاف بين آنان و نابودی هژمونی و 
رهبريت امپرياليسم آمريکا بر ديگر رقبا ی 

ين گرايش چند قطبی  خواهد شد به دنبال اخود
ندی های منطقه ای بلوک بشدن پيمانها و
مربوط يکی از اين بلوک ها .شروع شده است

 کشور ٣٣به امريکای التين می شود ،

مقابله با سياستهای آمريکای التين در
امپرياليسم هار امريکا به يک بلوک بندی 

  اقتصادی منطقه ای دست زده اند و–نظامی 
يم های اقتصادی اولين خواست آنها لغو تحر

می باشدو در اين رابطه تهديد امريکاعليه کوبا
تحريم کوبا سفيرهای کردند در صورت ادامه 

. کشورهايشان اخراج خواهند کردامريکا رااز
شکاف و بلوک بندی های جهان سرمايه داری 

اساس شدت يابی بحران ساختاری برکه 
 باز شدن فضای عثسرمايه تشديد می گردد با

صورت انقالبيگری شده وانقالبات کارگری در
 انقالبيون واقعی رشد بيشتری فعاليت اصولی

  .ند يافتهخوا
 تحت حاکميت اشغال گران:افغانستان
 دست نشانده و مزدور دولت و امپرياليست

 ١١طبق آمار سازمان ملل متحد حامد کرزای 
و (ميليون نفر از مردم افغانستان بيکار بوده 

 ميليون ۵و )  درصد آنها زير خط فقر٩٠
 علیيرخط فقرمطلق بسرمی برندنفرشان ز

رغم ادعای دروغين کشورهای امپرياليستی 
و کنترل در مبارزه با مواد مخدر تحت هدايت 

برداشت خشخاش سازمان جاسوسی سياکشت و
در افغانستان دو برابر ) و انواع مواد مخدر(

رمايه جهانی الزم بذکر است که س.شده است 
 ٢٠٠ از از طريق مواد مخدر ساالنه بيش

  .آمد خالص داردميليارد دالردر
ی و فساد سرمايه  گنديدگ: امريکا –اروپا 

داری که نشان ازقرارگرفتن آن درسراشيبی 
ای به خود هر روز ابعاد تازه نابودی است 

جمله از ميان هزاران فساد می از.می گيرد
گذشته رئيس توان اشاره کرد که طی ماه 

شرکت توتال فرانسه بعلت کالهبرداری و 
سوء استفاده و غارت اموال عمومی تحت 
فشار افکار عمومی دستگير شد، همچنين 
سرمايه دار امريکای که به حسن شهرت 

در ميان سرمايه داران اروپای ) عوامفريبانه(
 ميليارد دالر ۵٠و امريکای مشهور بود بدليل 
د تحت بازداشت کالهبرداری در خانه خو

آيا با شنيدن اين اخبار ياد . خانگی قرار گرفت
کرباسچی و شهرام جزايری خودمان نمی 

ن و امريکا افتيد؟ فساد در سرمايه داری ايرا
هم هستند اين نمی شناسدهمگی مانند

کالهبرداری ها و بازداشتهای خانگی در 
حالی است که مردمان بسياری بعلت فشار 

غاز اقساط معوقه به زندگی وبخاطر چندر 
 و يا رباخواران  سرمايه داریبانکها ی

سالهاست در زندان بسر می برنداين نشانه 
اوج عدالت و دمکراسی در نظام سرمايه 

در کشور پيشرفته سرمايه "که مثال.داری است

 هزار نفر ٢٨۵داری مانند امريکا خانه های 
را که بدليل بحران اخير نتوانسته اند دو ماه 

ام خانه خود را پرداخت کنند خانه قسط و
اما .هايشان را از دستشان خارج کرده اند

کسانی چون شهرام جزايری ، کرباسچی و 
 ميليارد تومان ٧٠پسر آيت اله واعظی طبسی 

 ميليارد ۵٠باال می کشد و يا آن امريکای 
دالر کالهبرداری می کند فقط با بازداشت 

عدالت اين است . تنبه می شوند" خانگی مثال
و دمکراسی سرمايه داری تفاوت از کجا تا 

 . کجا است
ذر با فراخوان اتحاديه آ١٩روز شنبه : ترکيه  

در ترکيه صدها )سرخ انقالبی(های کارگری 
ستهای  هزار نفر در شهر استامبول عليه سيا

نظام جهانی و همسوی دولت سرمايه داری 
ست زدند  ترکيه با آن به تظاهرات باشکوه د

جهانی  سرمايهيان رابه مبارزه باوجهان
  .فراخواندند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

رما ام س ر پایدار هينظ تي ب افع آش ذ یه من ر يناپ
ل يدار بعنوان دارنده وسا     هي طبقه سرما  ،یطبقات

ارگران  مد و آار و حكويو امكانات تول   ت، و آ
را  ي  آار آه با   یرويبعنوان فقط صاحبان ن     ید ب

ه ح ان ار اي را در اختورين نيات ايادام ن
ار  است  قرار   برگذاشته و بفروشند،    ٢٠٠خ ي، ت
ان   بش جه اله جن ارگر و همچن  یس ه آ ن ي طبق

شانده  ي  ای ساله جنبش آارگر١٠٠خ  يتار ران ن
صاد ارزه اقت ریاسي، سیسه سطح مب  ی و فك

ارگران و سرماین اردويب راز  هي آ ا ف داران ب
 یباشد مبارزه اقتصاد    ی گوناگون م  یو فرودها 

 ی برا یدار  هيكومت سرما ره ح يآارگران در دا  
ر ن روش بهت ار یرويف زا( آ تمزد و اف يش دس

ا ارشهآ اعت آ شكلهايبوس)  س ودهیله ت  یا  ت
ندیا هياتحاد ارزه سیكائي و س  یاسي و مب

ارگران بوس  شكل سيآ زب (یاسيله ت و ) ح
ارگریشوراها رل آ  یط انقالبي در شرای آنت

ته است و همچن يجر ريان داش ارزه فك  ین مب
ارگران عل ات داخل ه يآ  یروني و بیانحراف
ط اند زب سيتوس ام یاسيشمندان و ح  انج

ود  یم را . ش ات   يدر ش سجام طبق دم ان  – یط ع
زب انقالب  یاسيس ارگران در ح ر  ی آ ود ب  خ

 به یانتقاد و ی تجربینگاه
  یر موجود آارگیها تشكل

  
 یا منافع اقتصاديآ: قسمت اول

 آنان یاسيطبقه آارگر از منافع س
  جدا است؟
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وان  يپا ود بعن اص خ افع خ ه و يه من ك طبق
ارگر ت آ والت یحكوم ات و تح ، در انقالب

ارزه و ن    یاسي س -یق اجتماع يعم ن ي  ا یروي  مب
ت گر   ت دس ه آل ا طبق رما یوهه  در یدار هي س

ب خود و   ي رق یه حساب با گروهها   يجهت تصف 
رهيدر شرا ام به ه آل نظ  در یآش ط انقالب آ

ابود ر ن تقرار یخط ت اس وده در جه  ب
ت ا حكوم رار یر مردمي و غیستي فاشیه  ق

ه ق      ا    و حكومت   ١٣۵٧ام  ي داشته است نمون  یه
ات   یستيفاش ست انقالب دنبال شك ا ب  در اروپ

ارگر ا یآ رو يو غ) ١٩٢٠-١٩١۴( در اروپ
 یروهاين عامل سوء استفاده ن    يتر  مهم. باشد  یم
ارگريغ له   یر آ ارگران فاص ارزات آ  از مب

دائ  داختن، ج شیان ن ين بيوار چيدن دي و آ
شكلها ارزه و ت اعیاسي سیمب  ی و اجتم

ق ي از طر  یدار  هي آه نظام سرما   استآارگران  
ا شكلهایاسي سیگروهه وان  ی و ت ود بعن  خ

 یها  انجمن(ان آارگران   ي در م  ستون پنجم آنان  
)  آار، خانه آارگر   ی اسالم ی، شوراها یاسالم

ن شكاف و محدود آردن      يق ا يتوانند از طر    یم
ت س  ارزه و خواس صادیاسيمب  ی و اقت

رما   ام س ارچوب نظ ارگران در چه ی دار هيآ
دهدنگ د اصالحات و  يا. ارن ارزات از ح ن مب

ه و در          اال رفت ارچوب ب خفه شدن در همان چه
را ينها ه ش ث ادام  و یاسي سیط بردگيت باع
ا رهیبق ش  به دهیآ ارگران ش د  آ ز دو . ان بج

ه ي و اآتبر روس   ١٨٧١(نمونه انقالبات فرانسه    
ارزه و    ) ١٩١٧( زء مب ارگران از دو ج ه آ آ

صاد شكل اقت وان مكمل و در یاسي و سیت  بعن
رده  ي تقو یراستا ه     ت هم استفاده آ د و موفق ب ان
صاد   یساير قدرت شده و سلطه س     يتسخ  ی و اقت
 ی اقتصادی واقعیه را شكسته و به آزاد    يسرما
د عل دهي رسیاسيس شانیان م جانف ا ی رغ  یه

والت     ب تح ارگر در اغل ه آ ه طبق جانان
 یروي زائده و آلت دست ن      به یاسي س -یاجتماع

د  يبزرگ و آوچك سرما    ل شده است چرا       يه تب
افع س ستقل من سته از موضع م ه نتوان  -یاسيآ

صاد ود در جیاقت ابود خ ت ن ام یه  نظ
ره ش به ود  ي و رسیآ ت خ ه حكوم دن ب

اين وان يروه شكليش را بعن ه در ت ا ك طبق  یه
صادیاسيس ابرای اقت د بن ازمان ده ن ي س
ات ز  یعل م دادن تلف ان  يرغ اره در هم اد دوب
ن مبارزه يبنابرا. ط سابق در جا زده است     يشرا
ها   هي طبقه آارگر توسط اتحاد    ی اقتصاد -یصنف

ند ود دریكايو س را خ ت  ي ش سلط حكوم ط ت
اجم          یدار  هيسرما ل ته  بخاطر مقاومت در مقاب
رما  شد   هيس ه ت ره يداران ب ش  د به روش  یآ  و ف
ر ن ود نم  یرويبهت ار خ ارزه   ی آ د از مب توان

ه   یاس ي سیط بردگ يه شرا  يآارگران عل  ان آ  آن

د و  يل تول يشوند بعلت تملك آامل وسا      یوادار م 
ار خود را در اخت        ان دار  هيار سرما  ي امكانات آ

دائ ه ج ر گون د ه دا باش د ج ن دو ي بیبگذارن
نف كل ص ارزه و ش طح مب صاد-یس  ی اقت

ند( ارزه ) یا هي اتحاد-یكائيس شكل و مب و ت
ورائ  (یاس يس راف  ) یش ث انح ارزهباع  مب

  . خود خواهد شدیر اصلي از مسیآارگر
ارت د ه   يبعب دازه آ ان ان ارگر بهم ه آ ر طبق گ

ط ي آار خود در شرا      یروي فروش بهتر ن   یبرا
ام سرما سلط نظ ا یدار هيت سترده ب اط گ  و ارتب

ا   نظام بخش   ارگر  یه ند    ی آ ه س ه ي كا و اتحادي ب
 یشتر برا يبه همان اندازه و از آن ب      . از دارد ين

ابود راین ستگیط بردگي ش ه ی و واب ود ب  خ
شكل س    یاس يمبارزه س  اج    یاس ي و ت . است  محت

را ه  یب د تجرب ه چن ا ب ر موضوع م  در ك بهت
ه     بش آ ست جن دتًا شك رايباعم  ید از آن ب

اختن آ دهيس تفاده آن یا ن ن اس اره ي روش م اش
  :ميآن یم

ه اول ست انق: نمون ارگر الشك ات آ ا یب  اروپ
د      ) ١٩٢٠-١٩١۴( ... مخصوصًا آلمان و فنالن

ه از طر ازش اتحاديآ ا هيق س  یونيلي میه
رما  ا س ارگران ب نجم  یدار هيآ تون پ ط س  توس

رما ا و ي سوسیعنيه داران يس ال دمكراته
رارد صاد ق ارزه اقت ند (یادن مب  یكائيس

ارزه س       ل مب ام     یاس يآارگران در مقاب ان انج  آن
د را: ش ازمانها یطيدر ش راد و س ه اف  ی آ
وان حامي سوسیاسيس رات بعن ان و يال دمك

رما ام س ان نظ ا و  هي در اتحادیدار هيحافظ ه
ند ارگریكايس ته و  ی آ اال را داش ت ب  دس

رما ه س ان را ب ا يخودش د و ب ه بودن ه فروخت
ائرا دایهنم زاب  ي و ه ازمان و اح ان س ت آن
ارگریاس يس رمای آ ط س ع و  هي توس داران قل

شته شدن     (قمع شدند     وگزان رآ ارل   بزال رگ، آ
ت و بنيل ت گ  ..) خ دون جه ارگران ب  یريآ
ابود     یاسيس ه   یدا  هي نظام سرما    ی در جهت ن  ب

رما  ه س ده و دنبالچ د هيزائ ده و يداران تب ل ش
تیباعث رو دن حكوم ار آم ا  آ  یستي فاشیه

شتار ب        سان   ي لي م ۶٠ش  يشدند آه عامل آ ون ان
د ورت. ش را يدر ص ارگران در ش ه یطيكه آ  آ

  را یدار  هي سرما  ی آل نظامها  یبحران اقتصاد 
ود م   رده ب ج آ ام     یفل ر نظ ه عم ستند ب توان

درت را بدست      خان داده و  ي پا یدار  هيسرما ود ق
 از شكاف فاصله      یداران بخوب    هيسرما . رنديگ
ارزه يب شكل و مب صادیاسي سن ت  ی و اقت

ود   ارگران س ر  آ ستند و عم ود را ينگنج ن خ
والن دیط ه دوم. ( آردن ار: نمون خ ياز ت

ان     شور خودم ارگران آ ارزات آ -١٣٢٠(مب
١٣٣٢(  

دنبال يدر ا الها ب از سين س و ب  و یاسيك ج
را ان يش ساعد جه دا یط م ت ه زب ي تح ت ح
دت اتحادیاسيس ند  هي از وح ا و س  یكاهايه

ارگر دیارو در شیآ ارگر متح  ی آ
تالطم   يیايك در ي نفر آارگر مثل     ٠٠٠/٣۵٠  م

تند   رد گذاش ه عرصه نب ا ب ه باعث يبطور. پ ك
ام  شت تم احیوح ا  جن اع و حت یه  ی ارتج

رما والت    یداران مل هيس ام تح ه تم دند آ  ش
ر خود قرار دادند    يطره و تأث  يآشور را تحت س   

الها           یمل  شدن باصطالح صنعت نفت در آن س
ش    ب ن ك عق ه آوچ رمایدو ارینينمون ه ي س

ان ل داخلیجه ه آ ی و عوام ود نام ه ياش ب ت ال
ان رح در  یآاش ه ف ه آ ب ن بره

ار فند٢٩(یخيت ت )١٣٣١اس شاندهنده عظم  ن
ا ت اهللاي و  وحشت آ  یجنبش آارگر   ی و حت  ه
ا ا  . ن جنبش بود  يمصدق از ا   ه  ي اما چرا ب ن هم

م       یتوان نتوانست در مقابل آودتا     ل ه  آه از قب
ری مینيش بيپ د مقاومت آ درت را  ش ده و ق

ت بگ ه ايبدس زب   ين دليرد؟ ب ه ح اده آ ل س
دا زب   يه ه ح ود ن زب اصالحات ب ده ح ت آنن

ان    ي بنابرا یانقالب و  حكومت آارگر     ن در هم
ث    ارزه باع الحات در مب ارچوب اص چه

ارگر    ر   يدر صورت  .  شد  یشكست جنبش آ كه ب
ال  سه آنندگان و ما   يخالف توج  دگان   يت م زه آنن

ه ر         يا ه آسمان را ب د    یسمان م  ي ن شكست آ بافن
ارگر بش آ درت یجن ه عظمت و ق ه ب ا توج  ب

راف م              ه آن اعت م ب ه دشمنانش ه د    یخود آ آنن
ان( ه آاش رحینام ه ف ورت و درك )  ب در ص

درت و حاآم ت از ق ارگريدرس  و در یت آ
اه  یها   خواست یجانزدن رو  توانست    ی م  ی رف

ه سوم ق    . در آن يقدرت را تسخ    ١٣۵٧ام  ي تجرب
د  ورا١۶٠و تول رلی ش ارگر آنت وان ی آ  بعن

ارگر  ت آ ه حكوم ت، ینطف رآت نف  در ش
نایميپتروش زرگ، ماشي، ص ازيع ب ها و ين س

ع ...  ه س ازمانده  ی میآ د س رل یآردن  و آنت
 را بدست خود     یاسي س ی و در موارد   یاقتصاد

دو دل     يگ ا ب ستند    ي رند ام اده نتوان ن ي ا: الف : ل س
دم درك س   ت ع وراها بعل ط در  یاسيش ه فق  آ

د ي  توانست بوجود آ     ی م یاسيصورت حزب س  
ارگر     د ي  جدی و ضد انقالب     یبه حكومت ضد آ

الب، انق       تاوردها   الآه به نام انق را   یب و دس  آن
رآوب م رد پد یس اه یده حكومت انقالبيآ  نگ

رد یم ه نيا: ب. آ اينك ود در آن یروه  موج
ارزه و  ی انحرافیدوره درآ ه مب  از رابط
شكل س صادیاسيت تند و ی و اقت ارگران داش  آ

فانه  رار   يامتأس م ق ل ه زء را در مقاب ن دو ج
ده د ع الي از ایا دادن سبين فع ا چ ه ين ب دن ب
ل     ) بر حق   (ی آارگر یشوراها احق در مقاب بن
شكل ا ت صادیه ارگران یا هي و پای اقت  آ
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  .جمال عباس زاده قربانی سرمايه داری شد

 

ه در آن شرا      يا) كاهاي سند -هياتحاد( ط  يستادند آ
ر  ی میبراحت ور سراس ست بط ود یتوان  بوج

دمت تقو  ده و در خ وراهايآم رل  آنتیت ش
رار گ وميق ل هج ا رد و در مقاب دیه  ی بع

دآارگر ت ض ریحكوم انع را ي بزرگت ن م
ده ود آورد و ع ر از ني دیا بوج ايگ  یروه

ارگر  طالح آ ا حمایباص ت ي ب ت از حكوم
 ی ضدآارگر یها   و تشكل  ی ضدآارگر یاسالم

وراها  ل ش ارگر یدر مقاب رل آ ف ی آنت  ص
رده و حكومت سرما    یآرائ ن شكاف  ي ه از اي آ

ده ود آم شكلي در غبوج ا اب ت ریه  ی سراس
ه   ي در ا .  بر اوضاع مسلط شد     یآارگر ن تجرب

ه ر عكس تجرب ا ب شكل س٢ و١ یه  در یاسي ت
ط ي قرار گرفته و در شرا  یمقابل تشكل اقتصاد  

اه دم آگ ارگریاسي سیع ل  ی آ ت آ  باعث اف
ه     ي البته الزم به گفتن ن    . مبارزه شد  ه طبق ست آ
ارگر ا وان يآ وراها را بعن ه ش ران تجرب

ال ر یع وان پا يت ود بعن ه خ ت ين تجرب ه حكوم
ارگر در آ ت     يآ د گرف ار خواه ه آ ًا ب ده حتم ن

ا از توض دف م ه يه ست اوًال تجرب ل شك ح عل
اط نزد      ي نده و ثان  ي آ یبرا شان دادن ارتب ك و  ي ًا ن

م پ  ه ه صاد   يب شكل اقت ارزه و ت ته مب  و یبوس
ارگران م یاسيس دون ا  ی آ د ب اط يباش ن ارتب
و ر یق ن هين اتحاديت ا و س ته يده م داش كاها را ه
 به ابزار   یاسينده س يآم بدون درك منافع و      يباش
  . شديمل خواهي تبدیآش  نظام بهرهیبقا

 یز جنبش آارگريت آمين تجربه موفقيبهتر
ه بود آه دو سطح ي روس١٩٧١انقالب اآتبر 

را ) یاسيه و حزب سياتحاد(مبارزه و تشكل 
گر استفاده آرد يت همدي تقویدر راستا

ه ي بعنوان پای آارگریها هي اتحادكهيبطور
ان آارگران ي در میاسي سزبنفوذ گسترده ح

 یدار هي نظام سرمایو در جهت اهداف نابود
ام يمورد استفاده قرار گرفت مثًال در ق

ها و  هيه اتحاديه حكومت سرمايمسلحانه عل
 تدارآات و پشت یه اساسي سرخ پایكاهايسند

آردند  عمل ی آارگر-ی نظامیجبهه گردانها
 در خدمت ی آارگریو بعنوان مكمل شوراها

طبقه آارگر . افع طبقه آارگر قرار گرفتندمن
 یروي نیدار هيه نظام سرمايدر مبارزه عل

ك طبقه در مقابل طبقه يخود را بعنوان 
 منافع طردار و حكومت حافظ بخا هيسرما
 و یاسي سی در تشكل هایاسي و سیاقتصاد
متشكل ) ا شور- حزب-هياتحاد (یاقتصاد

 -یاسي سین مبارزه همسويآند بدون ا یم
د در ي نخواهد رسیروزي به پیاقتصاد
 موجود و ینده در مورد تشكل هاي آیها شماره

 ی اصولی ساختارهایانحرافات آنان و چگونگ
  .م آرديو درست صحبت خواه

  
  

  
خبرتعطيلی کارخانه، باعث مرگ يکی از 
کارگران شرکت صنايع فلزی سازههای 

  .ن تهران شدسنگي
  

 مدير شرکت صنايع فلزی ،در چهار آذرماه
سازه های سنگين تهران واقع در جاده قديم 
کرج طی سخنرانی در جمع کارگران که 
مدتها پيش با وجود اخبار غير رسمی از دست 
دادن شغل خود در اضطراب و دلهره بسر 

اعالم کرد که اين شرکت ديگر . می بردند 
در اين حين .ه بدهدنمی خواهد کار را ادام

زاده با شنيدن اين خبر که آينده و  جمال عباس
امنيت شغلی خود را از دست رفته ديد در 
همان جا دچار سکته شد و قبل از رسيدن به 

  .بيمارستان جان خود را از دست داد
با مرگ  جمال عباس زاده  يک بار 
ديگرهمچون مرگ هزاران کارگر ثابت می 

خانوادگی کارگران به شود که امنيت جانی و 
امنيت شغلی آنها که بازيچه تصميمات سرمايه 

  .داران شده است بستگی دارد
   
  
  
  
  
   

تحت نظر سازمان گسترش " اين کارخانه قبال
  قرارداشت و بعدها به شرکت سرمايه گذاری 

 طی اجرايی ٨۴شاهد منتقل گرديد و در سال 
طرح خصوصی سازی به فرد منش و حاج 

از زمينخواران بزرگ تهران آقا بابايی 
اين دو نفر خريدار پس از .فروخته شد

تصاحب شرکت بسياری از اموال شرکت را 
از جمله خودرو ها و ماشين آالتی که به 
ظاهر اضافی بودند فروختند و از محل فروش 
آنها بيشتر از پولی که برای خريد شرکت 

و . قيمت گذاشته شده بود به جيب زدند 
و . مجانی تمام شد"   کامالشرکت برای شان

پس از فارغ شدن از فروش اموال شرکت به 
  افزايش غارت و چپاول نان از سفره کارگران 

 بيش از نصف ١٣٨۵در سال . پرداختند 
  عيدی و پاداش کارگران را حذف کردند که 

به عنوان طلب باقی مانده است و همچنين سه 
در . را هنوز نپرداختند٨۵ماه از حقوق 

 نفر از کارگران قراردادی ١٨٠    ١٣٨۶سال
را اخراج کردند و کارگران بيش از يک سال 
است که شکايت کرده اند ولی هنوز موفق به 

امسال .در يافت حقوق و سنوات خود نشده اند
 نفر را اخراج کردند که آنها هم ۶٠نيز 

  شکايت کرده اند 
فارش های سبا توجه به اينکه اين کار خانه 

د وبسيار سود آور است اما بسياری دار
کارخانه " مديران و کارمندان عالی رتبه عمدا
و بتوانند .را رها کرده اند تا ورشکسته شود

تا .کارگران رسمی  را نيز راحتراخراج کنند
به اين روز اين کارخانه اسکلت های سنگين 
طرحها و پروژه های بسياری از جمله پروژه 

يدان مرکزی نواب، پل ميرداماد ،پل آهنگ ، م
تره بار تهران ،نيرو گاههای شهيد رجايی ، 

 همچنين پل خيبر در منطقه ،خوی و يزد
جنگی و صدها پروژه بزرگ ديگر را ساخته 
است که البته اکنون نه تنها توان کاری آن کم 

و هم . بلکه  توانايی بيشتری نيز دارد،نشده
ن کار کرد، دارای سود آوری چنان در زما

  . است باالی بسيار
 نفر پرسنل ٣۵٠هم اکنون اين کارخانه دارای 

است که بيشتر آنها با توجه به بال تکليفی و 
رها شدن کار از طرف کارفرما هر روز در 
محل کار حاضر می شوند در حالی که طبق 
دستور کارفرما سرويس اياب و ذهاب برای 
فشار آوردن و خسته کردن کارگران قطع شده 

ند که می خواهند ناهار است و اعالم کرده ا
  . را نيز قطع کنند

کار گران می گويندقرار است روز يکشنبه 
 بين نمايندگان ما و نماينده ٩/١٣٨٧/٢۴

کارفرما و وزارت کار در محل وزارت کار 
جلسه ی برای روشن شدن تکليف شرکت 

ولی ما احتمال می دهيم که . برگزار شود
 چون نمايندگان نتوانند از حق ما دفاع کنند

  .آنها را عوامل کارفرما و دولت ترسانده اند
حرکتهای فرد منش و حاج آقا بابايی  
کارفرمای شرکت صنايع فلزی سازه های 
سنگين تهران مانند رها کردن کارخانه و قطع 
سرويس ها شباهت صد در صدی به عملکرد 

  
کارگران شرکت صنايع فلزی سازه 

  :های سنگين تهران می گويند 
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شرفی صاحب الستيک سازی البرز و 
همچنين عملکرد مديريت هفت تپه، فرش 

با کمی . لبرز و صدها کارخانه ديگردارد ا
دقت می توان به اين نتيجه رسيد که سرمايه 
داران همگی برای به شکست کشاندن 
مبارزه پراکنده کارگران و جلو گيری از 
اتحاد آنها در جهت سراسری شدن 
مبارزاتشان دست به اقدامات مشترک می 

در مقابل چنين اعمال ضد کارگری .زنند
ق گسترش اعتراضات ، ساختن تنها از طري

تشکل های واقعی با سازماندهی مخفی و 
برقراری پيوند با کارگران و تشکلهای ديگر 
کارخانجات و سراسری کردن اعتراضات 
می توان مقابله کرده و سرمايه داری 

  . راشکست داد
 ،با توجه به سياست های کلی، سرمايه داری
 ايران می خواهد تمامی کارخانجات را به
تعطيلی بکشاند، از طريق فروش زمين 

 ضمن ،کارخانه و تبديل آن به سرمايه داللی
بردن سود کالن وبا نابودی امنيت شغلی و 
اخراج کارگران باعث گسترش گرسنگی و 

تجارب . آوارگی ميليونها انسان خواهد شد
بدست آمده ازبحران سازيها و تعطيلی 

گسترده کارخانجات از جمله نساجيها ، 
خانه های توليد کفش ،فرش البرز ، کار

و هزاران کارخانه ی ... الستيک البرز ، 
ديگرکه همزمان با مبارزات پراکنده کارگران 
برای حفظ شغل ، حقوق و دست آوردهای 
خود اتفاق افتاده است ، نشانگر نا توانی و 
عدم جوابگويی مبارزات پراکنده برای مقابله 

ين توصيف با ا.با تهاجم سرمايه داری است
ايجاد تشکلهای توده ای با سازماندهی مخفی 
در جهت ايجاد و گسترش همبستگی کارگران 
برای مقابله با تهاجم سازمان يافته ی سرمايه 

   .داری ضرورت حياتی دارد
کميته همبستگی برای ايجاد 
  اتحاديه ی کارگران ساختمان

      

در دوران رونق )ه دارانسرماي(کارفرمايان 
به شدت توليد می کنند و کارگران را با 
استفاده از اهرم لشگر بيکاران مجبور به کار 
سه شيفت و اضافه کاری ها تا دو برابر 
ساعات کار می کنند ودر زمان اشباع بازار ، 
رکود و بحران که هر سه مربوط به ذات 
بحران زده سرمايه و بحران ساختاری آن 

رای عبور از بحران شروع به اخراج است ، ب
کارگران و تعديل نيرو می کنند و در همين 
حال آنها اخراج را با ترفندهای مختلف اجرا 
می کنند از جمله با تصويب قوانين ضد 

داران بيشتر کارگری هر روز دست سرمايه 
 سفيد ،قراردادهای موقت.باز گذاشته می شود 

   های کارآموز ناميدن کارگروکارامضاء و
 
 

حران ب
  تبريز درتراکتورسازی

 روز ٢٩يل زمان قراردادها به آزمايشی، تقل
همچنين برای آزمايش جو اجتماعی و…و

کارگران آنها را مدتی تعطيل کرده سپس در 
زمان تعطيلی تحميلی، ليست اخراجی ها را 
تهيه و در زمان پراکندگی به کارگران ابالغ 

  .می کنند 

اضافه کاری باعث می شود تعداد زيادی  ( 
در مقابل درب ورودی کارخانه،   )در بيکاری به سر ببرند " ائمااز کارگران د

ران عکس همکار خود جمال کارگ
عباس زاده را زده اند و در جاهای 
مختلف شعار های زير را به در و 

  :ديوار چسباده اند 
  حقوق انسانی حق مسلم ماست

کودکان کارگر محتاج نان خاليند      
فردمنش ها را،مرغ بريان در سفره 

  بسيار است
  مسئولين پاسخگوی، عدالت کو
  ايه دارجمال عباس زاده قربانی سرم

عزا عزاست امروز    روز عزاست 
امروز   کارگرزحمتکش صاحب 

  عزاست امروز
آرزوی کارخانه دار      مردن کارگر 

  است
گلستان فرد منش         جهنم کارگر 

  .است

طی چند روز گذشته مديريت تراکتور سازی 
تبريز به کارگران اعالم کرده است که بايد 

نام . يک ماه به مرخصی بدون حقوق برويد
اين مرخصی را تعطيلی زمستانی گذاشته اند 
اين تصميم از يک طرف نشان دهنده بحران 
است و از طرف ديگرنشان دهنده ی  فرصت 
طلبی کارفرمای تراکتور سازی است که می 
خواهد تمامی فشار بحران را بر زندگی 

کند تا ضمن عبور دادن  کارگران تحميل
کارخانه از بحران فرصت طلبانه اقدام به 

  .اخراج برخی از کارگران نمايد 
در مقابل کارگران قسمت موتوری اعالم 

مديريت ١۴/١٠/١٣٨٧کردند اگر شنبه 
س نگيرد دست به اعتراض و تصميم خود را پ

تجمع در مقابل فرمانداری خواهيم زد و 
کارگران قسمتهای ديگرکارخانه نيز از اقدام 

  .کارگران موتوری اعالم حمايت کرده اند 
  !!!کارگران و مردم عدالت خواه  

امروز با روی آمدن بحران های شديد سرمايه 
داری می رود تا زمينه نابودی نظام  ضد 

. مايه داری طومارش پيچيده شودانسانی سر
پس الزم است با هوشياری و ضمن تالش و 
فعاليت در راه گسترش همبستگی طبقه کارگر 
در قدمهای اوليه به حمايتهای عملی و معنوی 
از کارگران معترض به خصوص کارگران 
تراکتور سازی تبريز اقدام کنيم تا برسد 
روزی که با اعتصابات سراسری و قيام 

 نظام سرمايه داری را نابود کرده و کارگری
  .حکومت شورای کارگران را برقرار کنيم 

کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی 
  کارگران ساختمان

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  کارگران انقالبی،پيشرووکمونيست
 و گرد آوری با پيوستن به يکديگر
اقدام به ايجاد ،توده های کارگر

 .تشکل های انقالبی کنيد
  

  
  پيش به سوی ايجاد پيوند بين کارگران کارخانجات وگسترش اعتراضات سراسری

  نابود باد سرمايه داری
جمهوری فاشيستی اسالمیبادنابود 

  
  زنده باد سوسياليسم

  بر قرار باد حکومت کارگری
 پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر



   صفحه   ٨٧ آذرشماره دوم       نشريه کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان   کارگریهمبستگی
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ترانه ی » . انسان خالق است«شعر
است ازسروده های ويکتور خارا 
شاعر شيليايی که شاعر جهانی شده 

  .است
  

از و ويکتورخارا شاعر ، آهنگس
سرودها . خواننده انقالبی شيلی است 

وترانه های ويکتورخارا و صدای او 
از ميان وحشت، خون وشکنجه 
استاديوم سانتياگو به صورت نماد 
آزادی و زندگی انقالبيون شيلی و دنيا 

از آنجا که صدای خود را .در آمده است
عليه بی عدالتی ، فقر و برعليه 

نجا که سرمايه داری بلند کرد، و از آ
ی صادق و مقاوم بود، تا در زندگ
ظات زندگی به عنوان زندانی آخرين لح

نيروهای مسلح بدست کودتاچيان به 
  .طرزوحشيانه ای شکنجه و آزار شد

درکودتای ژنراهای طرفدارآمريکا تحت 
فرماندهی ژنرال پينوشه بر عليه 

بود، ١٩٧٣انقالب شيلی در سال 
دستگير و در ورزشگاه  سانتياگو 

مراه هزاران انقالبی ديگربازداشت ه
و طی چهار روزی که در آنجا .شد

بازداشت بود با گيتار خود سرودها و 
ترانه های خواند و تمامی بازداشتی ها 

فضای ورزشگاه . با او همراهی کردند
را به اردوی شورو هيجان تبديل کرده 

کودتاچيان طرفدار امريکا بسيار .بود 
خواند بازدارند تالش کردند تا او را از 

حتی دست او را . ولی موفق نشدند 
بريدند ، تا نتواند بنوازد ولی او 
همچنان می خواند تا اينکه در روز 

 و او)١٩٧٣پازدهم سپتامبر(چهارم
 را با مسلسل ديگرزندانيان ورزشگاه 

  . به گلوله بستند
  
  

!!!يادشان گرامی باد
 

  
  .انسان خالق است 

  
  همانند بسيار ديگر من
  عرق ريختن    آموختم،

  نه فهميدم که مدرسه چيست
  .ونه دانستم  بازی چه معنی دارد

  در سپيده دم ، آنها 
  مرا از رختخواب بيرون کشيدند

  و در کنار پدر
  .با کار بزرگ شدم

  تنها با تالش و با پشت کار
  بعنوان نجار وحلب ساز

  بعنوان بنا و گچکار
  و بعنوان آهنگر و جوشکار

  سخت کوشيدم
  د اگر من آی پسر ، چه خوب می ش

  سواد می داشتم و آموزش می ديدم
  زيرا که در بين تمام عناصر

  .انسان يک خالق است
  من خانه ای بنا می کنم
  يا جاده ای می سازم

  من به شراب مزه می دهم
  و دود کارخانه را بلند می کنم

  پستی های زمين را مرتفع می کنم
  ارتفاعات را مسخر می کنم
  و بسوی ستارگان می تازم

  .رانبوه جنگل کوره راه باز می کنمود
  .من زبان آقايان را آموختم

  و همينطور زبان مالکين و اربابان را
  آنها اغلب مرا کشتند

  چرا که من صدايم را عليه آنها بلند کردم
  اما من خود را از زمين بلند می کنم
  زيرا که دستها مرا ياری می دهند ،

  زيرا که من ديگر تنها نيستم
  ....ا اکنون بسياريمزيرا که م
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