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 :فھرست
برگزاری متحدانھ روز کارگرو روز معلم شروع 

 ھمبستگی طبقاتی
 وضایف تقسیم کار در سندیکاھا)1
 نبرد برای نان و آزادی) 2
 )2(ستم ملی و سنديکا) 3
 نامه های رسيده دوستان)4
 اخبار)5

 

ها را  تواند قانون تنها جنگ می
 تغيير بدهد

 پدرم
برای لقمه نانی بخور و نمير شب 

کرد و روز کار می  
 و معتقد بود

آبروی یک مرد در گروی این است 
اش که خانواده  

 گرسنه نماند
 

 و بدترین کار یک دولت این است
 

اش گرسنه باشند که مردم  
 

ها را تغيير داد شد قانون کاش می  
 

که کارگرها بتوانند نامزد ریاست 
 جمهوری شوند

ا در  )1 ی شم ون ان کارگران ایجاد تشکل مستقل واعتصاب حق ق
 .برابر گرسنگی ،ستم و بھره کش است

میلیونی کارگران ایران، با ایجاد فدراسیون و اتحادیھ  14طبقھ  )2
ت  ھای سراسری مبارزه و مقاومت خود را در سطح ملی تقوی

 .کنید
ای  )3 ھ ھ م ی ی ،ب ل غ ت ش ی ن ران ام ارگ ک

گان حق  درمانی،بیکاری،بازنشستکی،تحصیل و مسکن رای
 .قانونی شما است

صاد )4 ت ھ خصوصی سازی اق ی ی سازی(  عل ان ھ )   خودم ی ل ع
ومی  ات عم خصوصی سازی آموزش،درمان،ورزش و خدم

 .توسط مافیای ثروت و قدرت مبارزه خود را تشدید کنید
ای  )5 رل تشکل ھ ت ن ظارت و ک آزادی بیان،قلم،مطبوعات و ن

ا  کارگری و مردمی بر تولید،توزیع و واردات تنھا راه مقابلھ ب
 .فساد و رانت خوارھای دولتی و موسسات اقتصادی است

ا و  )6 ھ ھ ادی ح اد ات ج ھ ای دام ب کارگران و ھیئت ھای موسس اق
ارگری  ای ک ط ھ سندیکاھای کارگری در کارخانجات و محی

 .کنید

حقوق قانونی کارگران و راه 
 ھای پیشنھادی

karegaran.sakhteman@gmail.com 

 :راه ارتباطی با نشریھ 
کارگران برای بھبود نشریھ خود پیشنھادات و انتقادات خود را بھ ایمیل ذکر شده بفرستید چرا کھ این نشریھ تنھا با ھمکاری 

 :چرا کھ .شما  در جھت رسیدن بھ حقوق حقھ ما کارگران پیش خواھد رفت 

 .چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است 
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 :سرمقالھ 
 

 .بر گزاری متحدانھ روز کارگر و روز معلم شروع ھمبستگی طبقاتی است
ھمبستگی و تشکیالت نیاز ھمیشگی کارگران ، معلمان و تمامی زحمتکشان است ، البتھ در مقاطعی از تاریخ مبارزاتی 
ھمبستگی و متشکل شدن بھ ضرورت حیاتی تبدیل می گردد کھ اگر عملی نشود نھ تنھا مطالبات خود را بدست نمی آوریم بلکھ 
آن موارد ناچیزی را ھم کھ داریم در مقابل حمالت طبقھ و دولت سرمایھ داری از دست داده، دچار شکستھای سختی می 
شویم، امروز با توجھ بھ بحران ھای اقتصادی داخلی و جھانی و تحریم ھا سرمایھ داری و دولتش برای انداختن بار آن بھ شانھ 
ھای طبقھ کارگر حمالت خود بھ کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان را بیش از پیش افزایش داده 
است و از طریق تحمیل گرانی و تورم، بیکاری و اخراج ھای گروھی ، تبعیض ھا و دستمزد ھای یک چھارم زیر خط فقر ، 

ضمن فرافکنی اثرات بحران ھا و تحریم و نجات حاکمیت ... حذف یارانھ ھا ، حذف بھداشت و درمان و تحصیل رایگان و 
سرمایھ داری حملھ ھای جدیدی بھ سفره ھای خالی زحمتکشان کرده و سودھای بیشتری بھ جیب می زنند و خانواده و فرزندان 

 .زحمتکشان را از نان، مسکن ، تحصیل و بھداشت بیشتر از قبل محروم می کنند
سرمایھ داری و دولتش ھمھ این جنایات علیھ کارگران، معلمان ، پرستاران ، بازنشستگان ، جوانان و بیکاران را بھ این دلیل 

دچار تفرقھ و پراکندگی است ، ما برای مقابلھ با سرمایھ داری و دولتش ) کلیھ زحمتکشان( می تواند پیش ببرد کھ طبقھ کارگر
 .تنھا یک راه داریم و آن وحدت و تشکیالت است

 !!!کارگران، معلمان، پرستاران ، بازنشستگان ، دانشجویان و جوانان 
یک موقعیت خوب تاریخی جھت ) روز شھادت ابوالحسن خانعلی( با توجھ بھ نزدیک شدن بھ روز جھانی کارگر و روز معلم 

سرعت بخشیدن بھ اتحاد و ھمبستگی و ایجاد تشکل در اختیار داریم، باید در چنین روز ھای تاریخی بھ برگزاری متحدانھ 
مراسم ھای فوق اقدام نماییم، در چنین روزھای می توانیم با عبور از اختالفات پراکندگی را کم کرده بھ ھمبستگی بیشتری 
دست یافتھ و آن را دست مایھ اولیھ برای حرکت بھ سوی متشکل شدن بیشتر بخصوص متشکل شدن در قالب فدراسیون و 

 کنفدراسیون قرار بدھیم،
بیاید روز کارگر و روز معلم را با برنامھ ریزی بھ صورت ھمبستھ میان تمامی زحمتکشان  با شکوھتر از گذشتھ برگزار 
کنیم و متحدانھ خواستار حق تشکل، حق اعتصاب، اشتغال دائم، امنیت شغلی ، لغو ھر گونھ تبعیض ، خواھان دستمزد ھای 
متناسب با تورم، آزادی فعالین زندانی کارگران ، معلمان  ، دانشجویان ، زنان ، تشکل ھای مردمی را ھدف مبارزات خود 
قرار بدھیم ،بدون شک ھمھ قبول داریم زمانی می توانیم بھ چنین خواستھ ھای دست یابیم کھ متشکل شده باشیم در این مقطع 
تاریخی بیشتر از ھر زمانی نیاز بھ سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون داریم، کھ می توانیم با استفاده از تجربیات تاریخی طبقھ 

بھ نتایج ھمبستگی و تشکیالت  59تا  57یا بھ شورا ھای کنترل در سالھای  30و  20کارگر مانند شورای متحده در دھھ ھای 
پی ببریم ، با توجھ بھ نیاز امروزی مبارزه طبقھ کارگر و شرایط موجود ، با بھ ھم پیوست تشکل ھای مستقل موجود کارگری 
و کانون ھای صنفی معلمان می توان فدراسیون و کنفدراسیون را پایھ گذاری کرد و با کمک آن اقدام بھ تحمیل تشکل ھای 
مستقل بھ کارفرمایان و دولتشان کرد و ھمچنین با استفاده از فدراسیون و کنفدراسیون می توان تشکل پذیری و تشکل سازی را 
در میان طبقھ ھر چھ بیشتر گسترش داد، برای شروع چنین کاری بر گزاری مشترک روز کارگر و روز معلم می توانند اقدام 

کھ پیروزی ھای نیز بدست اوردند نشان می دھد  1393و البتھ با توجھ بھ اعتصابات کارگران و معلمان در سال . خوبی باشند 
کھ شرایط طبقھ کارگر برای ساختن تشکل در درون خود طبقھ بسیار اماده است فقط نیاز بھ اقدام فعالین و تشکل ھای مستقل 

 .موجود دارد تا عملی شود
کارگران ، معلمان و تمامی زحمتکشان فرصت را از دست ندھید با تشکیل کمیتھ بر گزاری مشترک و یا با بھ ھم پیوستن 

 .کمیتھ ھای بر گزاری موجود بھ سمت بر گزاری متحدانھ حرکت کنیم 
 

 )تابتا(ھیات ھای موسس سندیکای 
18/1/1394 

 .کارگران ایجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر گرسنگی ،ستم و بھره کش است
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میلیونی کارگران ایران با ایجاد فدراسیون و اتحادیھ ھای سراسری مبارزه و مقاومت خود را  14طبقھ 
 .در سطح ملی تقویت کنید

  اند؟ کدام کارگران طبقاتی مبارزات وتشکل  يک خصوصيات
 باشد؟ می چگونھ سندیکاھا در کار تقسیم وظایف -الف  

 :مقدمھ 
واده  طرف  یک  در  طبقاتی  ناپذیر  آشتی  منافع  اساس  بر ایران داری سرمایھ تولید امکانات و ابزار خصوصی مالکیت بر مبتنی ی جامعھ در ان  خ

ی  و  فقر  نتیجھ  در  و  سرمایھ  نجومی  انباشت  برای   کارشان  نیروی  یعنی  داراییشان  تنھا  فروشنده  عنوان  بھ  کارگران میلیونی 50  مرگ   و  گرسنگ
ره  مناسبات  این  ادامھ  و  حفظ  برای  طبقھ  این.باشد می داری سرمایھ اختیار و قدرت صاحب طبقھ دیگرسو و از تدریجی ھ  بھ ان ک  از  کش رف  ی  ط
ت  و  آگاھی  نا  بھ  است کھ  این  تر  مھم  ھا  این  از  و  داشتھ اختیار در را ...ھا و  رسانھ گر، سرکوب ،دولت احزاب اب ی  رق ی  و  درون دگ ن راک  خود  پ

ھ.آورد  نمی  دوام  ھم  روز  یک  حتی کارگران درصدی 99 برتری بھ توجھ با چراکھ دارد تکیھ کارگران د  طبق ن اردی  چ ی ل ی ران  م ارگ ان  ک ھ  در  ج
ھ  استبداد  و  کشی  بھره  علیھ  فکری  و  سیاسی  صنفی،  اشکال  در  خود  طبقاتی  مبارزه  سال 200 طول ارب  داری  سرمای ج ی  ذی  ت ت م ی  عرصھ  در  ق

ت  در   یکسانی  ھدف  دارای  آنھا  اشکال  تنوع  و  سطح  در  اختالف  رقم  علی  کھ  اند  آورده  دست  بھ  طبقاتی  مبارزه  اشکال  و  تشکل  آگاھی ھ ھ  ج ب ل  غ
ھ  کارگر  طبقھ  مبارزاتی  ھمبستگی  ایجاد  و   تقویت  تشکالت  ھدف .ھستند  کارگران  ناآگاھی  و  وپراکندگی  تفرقھ  بر وان  ب ک  عن ھ  ی ق ب ل  در  ط اب ق  م

د  و  مدت  کوتاه  اھداف  و  خواست  بھ  رسیدن  برای  داری  سرمایھ  احزاب  و  دولت  طبقھ ن ل ی  در  مدت  ب ای م  از  رھ ت ار  س م س ت ھ  اس ای رم ی  داری  س  م
ره  شدت  آوردن  پایین  و کار نیروی بھتر فروش برای صنفی مبارزه درعرصھ کارگر طبقھ خالصھ طور بھ.باشد ھ وب  در  کشی  ب ارچ ھ ام  چ ظ  ن

تعاونی ھا و صندوق ھای ھمیاری را دارا می باشد و در عرصھ مبارزه سیاسی برای محو  بھره کشی از  –اتحادیھ ھا – ھا سندیکا داری سرمایھ
ی و –طریق انقالب در رسیدن بھ حاکمیت کارگری حزب سیاسی  الب ق د .....شوراھای کنترل و نمایندگان ، کمیتھ ھای ان اش ی ب ھ .را دارا م ب

وع  طوری کھ اشاره شد این تشکل ھا بھ عنوان ابزار سازماندھی و ھمبستگی طبقاتی کارگران علی رقم اختالف در سطح و ن
ون .تشکل نھ در مقابل ھم بلکھ ھم راستا مکمل و تقویت کننده ھم می باشند ت ی س ت م دس اما دولت و احزاب سرمایھ داری با ھ

ردن  پنجم ھای خود در بین کارگران با تبلیغات مسموم این طور نگاه می کنند کھ کارگران فقط برای انباشت ثروت و فراھم ک
ط  ق ت ف ال ن ح ری ت سور و سات طبقھ سرمایھ داری آفریده شده و نظام سرمایھ داری مادام العمر می باشد و طبقھ کارگر در بھ
زدش  رم ھ لایر ب می تواند از طریق تشکل ھای زرد و دولت ساختھ برای الطفات از ارباب بھ بردگان خود در افزودن  دو س

ن .شود ت ق بس صحبت از حق ایجاد تشکل مستقل، حق اعتصاب، حق بیان و حق ازادی، حق احزاب و مطبوعات کارگری، ح
روری .قراردادھای دستھ جمعی، حرفی سیاسی می باشد اج ض ت ح سندیکا جای این حرفا نیست برداشتن یارانھ ھا و گرانی مای

ی  80مانند نان، آب، برق و گاز واردات کاالھای بنجل و نابودی  ام م ل ت دی درصدی تولید و بیکار سازی میلیونی کارگران تب
ل  ای ھ مس وط ب رب ھ م م امکانات، درمان، تحصیل خدمات بنام خصوصی سازی بھ حیات خلوت غارت ھای میلیاردی ھمھ وھ

وده ...   سیاسی بوده و فقط نمایندگان و احزاب و دولت سرمایھ داری حق سخن دارند، حزب، فقط حزب ھای اسالمی کار و  ب
ی از .و کوچکترین کالمی دراین مورد برای کارگر گناه کبیره حساب می شود ض ع ن ب الم از دھ با صد افسوس عین ھمین ک

ھ و  رق ف ی و ت دگ ن راک ھ پ تشکل ھای مستقل شنیده میشود کھ اگر برای طبقھ سرمایھ داری و خدم و ھشم آن برای دامن زدن ب
ل  ق ت ناآگاھی کارگران ادامھ حفظ  بھره کشی بعنوان مسایل زیست طبیعی بوده باشد  اما برای دوستان و فعالین تشکل ھای مس

ارزه و  .کارگری آگاه این کالم عین خیانت محسوب می شود ب امی اشکال م چرا کھ از دید اصولی منافع طبقاتی کارگران تم
وده الزم و  اتشان ب ب ال تشکل ھای مستقل طبقاتی در خدمت رسیدن بھ صف مستقل و واحد سراسری کارگران برای تحقق مط

 .ملزوم یکدیگر بوده و جدایی ناپذیر است
 با این مقدمھ یک تشکل رزمنده کارگری دارای چھ خصوصیاتی می باشد؟ 

 از  کامل  طبقاتی  استقالل  مرز  داشتن  کارگری  خوب  تشکل  یک  صفات  اولین  کارگرانند  طبقاتی  استقالل  و  مستقل  صف  تحمل   -1

اشد  می  آن  با  مبارزه  حال  در  کشی  بھره  طبقھ  عنوان  بھ  آن  مقابل  در  و داری سرمایھ احزاب و دولت طبقھ برنامھ و سیاست ھ  ب  ک

ن بدون است کارگر طبقھ مدت بلند و مدت کوتاه برنامھ براساس مبارزات سایر و ،ھدف برنامھ دارای ی رزی  چن ل    م ک  ھای  تش

 .شد خواھند تبدیل داری سرمایھ وزائده   کارگران فریبی عوام و فریببه ابزار سطحی ھر در کارگری

 
ل  ھر. کارگرانند  مبارزات  کردن  یکپارچھ  سازماندھی  سنبل.  2 ک ا  تش انی  ت ھ  زم ھ  ک ل ی یش  وس رد  پ ل  ب ق ت ارزات    مس ب اتی  م ق  طب

را  دارای  کھ  ھم  ھرچند  نشود  تبدیل  آنان  ھای  خواستھ  تحقق  جھت  داری  سرمایھ  طبقھ  مقابل  در    کارگران الل  ظاھ ق اتی  است ق  طب

  درازی روده و حرافی ابزار و داده دست از را خود اصلی و وجودی ھویت بچرخد کارگران دیگ حول  گربھ عین و بوده
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 .کارگران امنیت شغلی ،بیمھ ھای درمانی،بیکاری،بازنشستکی،تحصیل و مسکن رایگان حق قانونی شما است

د  ھا  تشکل  از  اجتماعی  بدنھ  جدایی  و  تردید  بدگمانی  باعث  عمال  و  شد  خواھد  تبدیل  مبارزه  پیشبرد  و  عمل  جای بھ واھ د  خ ھ  ش  ک

 اعضا  بھ  مسئولیت  دادن  و  کردن  درگیر  ،  کارگران  ضروری  مطالبات سازماندھی مشخص عملی برنامھ و  بدنھ با آنھا  ارتباط

ا  موارد دیگر و گارگران مبارزات سازماندھی حوضھ در تشکل وظایف پیشبرد حوضھ در ھ  حفظ  ب ده  روحی ن ل  رزم ک  در  تش

گی  و  آگاھی  ارتقا  بھ  و  کرده تقویت را اعضا باوری خود و اعتماد مردمی ھای خواستھ آوردن بدست ست ب م ی     ھ ات ق ن  طب  دام

 .باشد می کنونی ھای تشکل ھای ضعف  از کنونی شرایط در متاسفانھ کھ  زد خواھد
رای  کارگران  پایین  از  و  مستقیم  قدرت  و  اراده  سنبل  رزمنده  تشکل   -  3 رل  ب ت ن ور  اداره  و  اراده  ک ود  جاری  ام اشد  می  خ  ب

ز  ھمھ  شخصی منافع و خصوصی  مالکیت اساس بر داری سرمایھ سیستم اگردر اال  از  چی ھ  ب ت ک ده  دی رل  و  ش ت ن ود  می  ک  و    ش
ارشان  نیروی    افزوده  ارزش  مکیدن  جھت  در  اراده  بی  مھره  و  پیچ  بھ افراد ی    ک د  م ون ت  ش طھ  درس ق ل  ن اب ق ل  آن  م ک  ھای  تش

چ  حالت  از  را  آنان  کارگران  خود  توسط  امور  اداره  در  متقابل  و  برادرانھ  کمک  و  ھمیاری  ھمکاری،  روحیھ  باید  کارگری ی  و  پ
ی  روحیھ  با  را  افراد  و  رسانده  یکدیگر  بھ  سرنوشتی  ھم  و  ھمدردی  ھمکاری،  خودباوری،  بھ  کشی  بھره  نظام  مھره ت س ی  سوسیال

ار  روحیھ  و  دیده  کارگران  ھمھ  خوشبختی  و  نجات  در  را  خود  خوشبختی  نجات    کھ  انسانی  و اری  و  ایث داک ویت  را  ھمگان  ف ق  ت

یت  دادن  با    ھا  تشکل  در  مسئلھ  این .دھد  آموزش  و  تربیت  کنند ول ام  مشارکت  و  مسئ م ور  اداره  در  اعضا  ت ویت  تشکل،  ام ق   ت

اضای  و  کتبی  طور  بھ  مشکالت  نوع  ھر  گذاشتن  بحث  بھ  عمومی  مجامع  طریق  از  ھمگانی  گیری  تصمیم ق گانی  ت ھ،  ھم ل ئ  مس

ھ.شود میسرمی ....و نشریھ و سایت طریق از مجامع مابین در اعضا توسط فوری مسئلھ حل در رفراندوم ان ف ط  در  متاس  شرای

 خطر  آمده  پایین  اعضا  ھمگانی  مشارکت  فرصت  و  شده  نمایان  و برجستھ ھای تشکل نمایندکان فعالیت کھ کنونی ھای سرکوب

 صاحب  دوستان .است  شده  کارگری تقویت  مستقل ھای تشکل درون در داری سرمایھ اشکال در بازی باند و شدن بروکراتیزه

ود  درونی  شیفتگی  خود  و  پرستی خود کیشبا   وانقالبی طبقاتی آگاھی ارتقاء بر تکیھ با باید مسئولیت دا  خ دی ارزه  ش ب رده  م  و  ک
ازرس  و  اعضا طریق از و نمایندگان اعمال بر کنترل و پایین از انتقاد بھ زدن دامن طریق از باید  ھا تشکل طرفی از ل  ب ک  تش

ل  در  مسئول  افراد  گرایی  فرد بھ آگاھانھ زدن دامن با داری سرمایھ نظام متاسفانھ .برخیزند شوم پدیده این با مبارزه  بھ ھا ک  تش

ت    قبول  و  شرکت .گیرد  می  خود  اختیار  در  و  کرده  خارج  مبارزاتی  روحیھ  از  را  آنھا  ھا ی ول ئ رد  در  اعضا  مس ب ش ی ف    پ  وظای

 در  طبقاتی  آگاھی  ارتقا  عمومی  مجمع  تصمیم  با  آنھا  اخراج  و  خاطی  افراد  از  انتقاد عمومی، مجامع منظم برگزاری و ھا تشکل

اری  و  مسئولیت  قبول  در  قدرتشان  بھ  اعضا  باوری  خود  تقویت  و  دموکراتیک  اداره  تقویت داک ل  ف ک ا  تش ده  آب  و  محکم  ھ  و  دی
 .کند می سد را آنھا شدن بروکراتیزه جلو و کرده کارساز

اشد  - 4 ر.تشکل رزمنده  سنبل انظباط با برنامھ آگاھانھ و تعھد مسئولیت در مقابل ھرج و مرج و سستی و تنبلی می ب  اگ

 فرمان  خدمت  در  افراد  و  شخص  ھا  شرکت  و  افراد  خصوصی  و  شخصی منافع اساس بر داری سرمایھ سازمان و تشکیالت در

کھ  وظیفھ  صورت  بھ  نھ  آھنین  انظباط  بھ  تمکین  و  کار ضرورت و گرفتھ قرار آنھا دست زیر و ل ا  ب ار  ب ھ  اجب روش  ب روی  ف ی  ن

ل  نقطھ  در  عکس  بر  درست  گیرد،  می  صورت  اخراج  و  گرسنگی  ترس از  و  کار اب ق ل  در  آن  م ک ارگری  ھای  تش ان  ک ا  انس  ھ

ادت  منافع  اعدام  و  زندان  خریدن  جان  بھ  حتی با  داوطلبانھ و آزادانھ ود  سع کاری،  در  را  خ اری  ھم ی م ل  ھ اب ق ت ھ  و  م ان اھ ھ  آگ  ب

د  می  عمل  “ یکی  برای  ھمھ  و  ھمھ  برای  یکی”   فرانسھ    انقالبیون  شعار  بھ  کھ  دانستھ  وظیفھ  یک  عنوان ن ن عیت  و  ک وق نی  م  عی

جات  در آگاھانھ متقابل کمک و غمخواری ھمیاری، وضعیت ھمین انعکاس ھم کارگران رد  ن رو  در  ف جات  گ ھ  ن اشد  می  ھم  ب

ی  رقابت و شخصی منافع پرورش در داری سرمایھ اخالقیات و مناسبات ھرچند کارگران بنابراین دن  در  درون ی ھ  رس ع  ب اف ن  م

ر  درک  در  طبقاتی  آگاھی طرف بھ و کرده غلبھ خود بیگانگی خود با چھ ھر بگیرند فاصلھ و رفتھ دورتر شخصی ت ھ ط  ب  شرای

ود  وظیفھ  عنوان  بھ  مسئولیت  قبول  و  آھنین  انظباط  با  خود  طبقاطی  تشکالت  در  چقدر  ھر  و  بروند  خود ود  خ ل  را  ،خ ک ش ت ر  م  ت

ت  تعیین  بھ  و  زده  ضربھ  داری سرمایھ استبداد و کشی بھره ستون بھ اندازه ھمان بھ کنند وش رن اعی  س م تصادی  و  اجت ود  اق  خ

حرافی  جریانات  خالف  بر  اما  شوند  می  تر  نزدیک و تر واقف ارگری  ان ات    ک ود  حرک ھ  خ ودی  ب ارگری  خ ھ  ک ط  علت  ب  تسل

 رھبر  مارکس قول بھ و بوده اندکی کارگران میان از افرادی چنین ای عده داری سرمایھ پرستانھ خود مناسبات و ایدولوژی
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علیھ خصوصی سازی  یا خودمانی سازی آموزش،درمان،ورزش و خدمات عمومی توسط مافیای ثروت و 
 .قدرت مبارزه خود را تشدید کنید

 
 
 
 
 
 
 
 

د  می  متقابل  کمک  و  ھمیاری  و  فداکاری  از  سطح  این  بھ    انقالب  شرایط  در  فقط  گسترده  سطح در ھا توده کارگران بزرگ   رسن

کھ  ترس  نشانھ    نھ    فداکار و جسور داوطلب افراد از متشکل کارگری مستقل ھای تشکل در  انظباط این بنابر ل ھ  ب ان  خدمت  نش

اشد  طبقاتی  آگاھی  ھرچھ  و  باشد  می  جامعھ  کل  نجات  جھت  در  آگاھانھ ھ  باالتر ب ان  ب دازه  ھم ل  درجھ  ان ک اط  تش ظب ھ  ان ان اھ  آگ

 . باالتر خواھد شد
 :باال توضیحات بھ توجھ با

 . ھا تشکل اصلی ستون عنوان بھ مبارز داوطلب افراد گردآوری - الف
ع  و  وقت  از  کھ  آگاه  و  کاردان  کف  بر  جان  افراد  بھ  کلیدی  ھای  مسئولیت  دادن  -ب  ود  شخصی  مناف ھ  خ ذشت ام  و  گ م  در  وقت  ت

 خرند می جان بھ را شکنجھ و زندان و ھستند ھا تشکل خدمت

 . افراد توانایی و استعداد اساس بر کار تقسیم -ج 
 مجمع بھ محولھ وظایف از مسئولیت صاحب افراد منظم دھی گزارش -د 
الت  مورد  در  گیری  تصمیم  و  بررسی  برای    مسئولین  ای  دوره    جلسات  منظم  برگزاری  -م   ل  و  مشک ت       مسای شرف ی دم  و  پ  ع

 . کارھا پیشرفت
ھ  ھای  مسئولیت  قبال  در  باید  مسئول  داوطلب  افراد  کھ  این  آخر  دست و  ب  جوا  مجمع  محول وده  گ ھ  ھر  از  و  ب ون اض  گ م  و  اغ

 .کنند حرکت مبارزه ھای راھکار و ھا شیوه بھبود و اصالح مسیر در و خریده جان بھ را اعضا انتقاد و کنند دوری کوتاھی
د  جھانی  و  ملی  سطح  در  جمعی  دستھ  مبارزه  و  وحدت  روح  سنبل  کارگری  مبارز  ھای  تشکل   -  5 ن ر. ھست ھ  اگ ق ھ  طب ای  سرم

ھ  توھم  این  رواج  و  کارگران  میان  تفرقھ  و  درونی  رقابت  بھ  دادن  سامان  با  داری ر  ک ران  اگ ارگ ز  ک ی ر  ن ود  اساس  ب ع  و  س اق ن  م

ای  گور  و  شوند  می  دار  سرمایھ  کنند  کار  شخصی اب ران  ب گ ت. دی طھ  درس ق ل  ن اب ق ن  م ھ  گرگ  درک  ای ان ش ن رز  رواج  در    م  م

ی  طبقھ  عنوان  بھ  کارگران  کلی  منافع  بیانگر  و  مبلیغ  و  نشانگر  باید  طبقاتی  ھای  تشکل  حیوان  و  انسان  مشترک انی  و  مل  در  جھ

ی  ازھم  کارگران  طبقاتی و آگاھی ارتقاء درکنار درکی چنین روند باشد داری سرمایھ طبقھ مقابل ت وش دردی  ،  سرن م ا  ھ ھ  در  آن

ی 14 طبقاتی  درک  باید  چوب  چھار  این  در  داری  سرمایھ  طبقھ کشی بھره مقابل ون ران  میلی ارگ ران  ک ھ  ای وان  ب ن ھ  یک  ع ق  طب

داد  و  کشی  بھره  از  رھایی  مشترک  برنامھ  و  سرنوشتی  ھم  در  کارگران  میلیاردی2/5 طبقھ  از  جزیی  و  سراسری ب ھ  و  است ق  طب

اشد،  می  جھانی  و  ملی  وحدت  این  سرمشق  و  اصول  نمونھ  مستقل  ھای  تشکل  و    داده  ارتقاء  داری  سرمایھ  جھانی رای  ب  درک  ب

ا  تشکل و کرد اشاره کارگری فعالین خصوصا ایران کارگران از کارگران جھانی  حمایت بھ باید مسئلھ این بھتر د  ھ ای الوه  ب  ع

انی  و  ای  منطقھ  ھای  تشکل  با  فدراسیون  ایجاد  جھت  در  داخلی  ھای  تشکل  با  وحدت  بر ھ  جھ اط  و  عالق ب ھ  ارت رادران ود  ب  را  خ

ران  ھمبستگی و رزم روز عنوان بھ می ماه اول در کارگری مبارزات مانند را  خود  جھانی و ملی تجارب و کنند تقویت ارگ  ک

 .دھند قرار خود عملی برنامھ و تبلیغات محور را داری سرمایھ جھانی طبقھ مقابل در

 
 .کارگرانند مستقیم  مبارزاتی اقدام سنبل مبارز ھای تشکل  - 6

ھ  ساختگی  ھای  تشکل  اگر    چھ؟  یعنی  مستقیم  اقدام ای ی  شوراھای  و  داری  سرم الم ھ  و  اس ان ارگر  خ ھ    ک وان  ب ن ون  ع ت چم  س ن  پ

است  از  دوری  و  گرایی  جانبھ  سھ  بنام  کارگران  میان  در  کارگری  لباس  با  داری  سرمایھ اده  و  سی ن  صاف  ج ھ  و  حفظ  و  ک  ادام

ھ  کارگری  خانھ  مسئولین  از  صادقی  حسن  جالب  حرف  و  قول بھ و کنند می وظیفھ انجام داری سرمایھ  نظام کشی بھره ت ود  گف  ب

داد  رخ  خطرناکی  اتفاقات  چھ  نبود معلوم دقیقا رفت می بیرون بھ و نمیداشتیم نگھ ھا کارخانھ درون در را اعتصابات ما اگر ی  م

ار  سازش  صنفی  ھای  تشکل  اگر  ، ا  ک دود  ب ح ردن  م ارزه  ک ب ھ  دادن  و  م ان ی ری  و  رنگ  و  آب  بی  ھای  ب ی وگ ل  و  گسترش  از  ج
ن  عنوان  بھ  واقعی  ھای  تشکل  اصلی  نقش  برعکس .اند  مشغول  محدود  صنوف  بھ  چسبیدن  و  اعتصابات  شدن سراسری ی ع داف  م

 سازماندھی  داری  سرمایھ  کشی  بھره  مقابل  در    مشخص  و  ضروری  مطالبات  براساس  را  طبقاتیشان  مبارزات  کارگران    حقیقی

ری  اعتراضات  و  اعتصابات  تمامی و بوده کارگران حقھ حقوق احیای دنبال بھ فقط و نشده کنده مبارزات بستر از و کرده  کارگ

 .نمایند ایفا بایستی را کارگری مبارزات در مستقیم نقش و کرده سازماندھی را
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فی  ھای  تشکل  در  پراکنی  توھم  ضربھ  بدترین  داری  سرمایھ  دولت  و  احزاب    توسط  طبقاتی  آگاھی ضد سموم تزریق کنار در  در  صن

ھ  سیستم  مناسبات  از  کارگران  طبقاتی  آگاھی  کھ  باشد  می سیاسی  -صنفی  تشکل و ھا خواستھ بین چین دیوار کشیدن  در  داری  سرمای

زل  حرف  حد  در  بلکھ  مبارزه  عرصھ  در  نھ را صنفی ھای نھاد نقش و دانستھ کبیره گناه را کارگری حاکمیت انقالب ن د  می  ت ن.دھ  ای

یست  آن  در  شکی  داشتھ  فرق  ھم  با  آنھا  رضایت  بندی  تقسیم  و  کارگری  ھای  تشکل  جایگاه  کھ ا.ن ن  ام ھ  ای ارگر  یک  ک ل  ک ک ش ت  در  م

رای  خدمت  و  بوده  نابودی  آستانھ  در  کند  آماده  جدی  مبارزه  برای  را  خود  و  برده  باال  را  خود  طبقاتی  آگاھی  نباید  سندیکا ره  ب ھ ی  ب  کش

  .کنند مبارزه احزاب و مطبوعات بیان آزادی ، تشکل حق ، اعتصاب حق و نان برای باید مبارز کارگران راستا این در.باشد می
ران  متشکل  برنامھ  با  و  آگاھانھ  تجمع  سنبل  کارگری  مبارز  ھای  تشکل  -  8 ارگ ھ  و  ک وان  ب ھ  عن ت شرو  دس ی گ    و  پ شاھن ی اد  پ  ست

ار  انگشت  طبقھ. کردیم  اشاره  کھ  طوری  بھ  است کارگر طبقھ کل فرماندھی ھ  شم ای ق  داری  سرم ود  احزاب  و  دولت  ازطری رای  خ  ب

ل  تا    کنند،  می  استفاده  کارگران  آگاھی  نا  و  پراکندگی  درونی  رقابت  کارگران  درصدی 99 کشی از  بھره  وتداوم  ادامھ ران  تشک ارگ  ک

 بردگی، از  شرایط  در.نماید  سد  مطالباتش  کسب  برای  داری  سرمایھ  ھای  سیاست  و  برنامھ  مقابل  در  سراسری  طبقھ  یک  عنوان  بھ  را

ھ  بخش  جسورترین  و  ترین  پیگیر  ترین  آگاھانھ  ترین  پیشرو  کارگران،   آگاھی  نا  و  بیگانگی  خود ق ارگر  طب ھ  ک ھ  ک جات  درک  ب  کل  ن

ل  ایجاد  ضرورت  بھ  ھمچنین  و  ترسد  نمی  زندان  و  شکنجھ  از  و  است  رسیده  جامعھ ک ده  تش ی ت  رس ھ  اس وان  ب ن شاھنگ  ع ی اد  و  پ ت  س

ایی  و  شرایط  بھبود  جھت  در  کارگری  مبارز  ھای  تشکل  ایجاد  با  کارگران  فرماندھی ی  از  رھ ردگ ادی  ب وی  و  م ن ع ھ  م ای  داران  سرم

 .باشد می بھرکشان بھ مستقیمی کمک کارگران پراکندگی حد تا پیشرو و آگاه عناصر بخش تنزل گونھ ھر.کنند می سازماندھی
ھ  و  ھا  خواستھ  براساس  سراسر  ھمبستگی  باید  کارگران  حرکت  جھت  - 9  ام ری  ھای  برن راس ون  جھت  در  س ی دراس د  ف اش ر.ب  اگ

ھ  بوده  نقل  حمل و  از  واحد  شرکت  یا  ساختمان  از  نقاشان،   :مانند  بوده  رشتھ  ازیک  بخشی  و  صنف  بھ  محدود  سندیکا ژه  خواست  ک  وی

اد  جھت  در  حرکت  بدون    میکند  نمایندگی  را  بخش  آن  بھ  محدود  و ج ھ  ای ادی ح ان  ات جمع  از  سپس  و  بخش  ھم ھ  ت ادی ح ون  ات ی دراس  ف

د  و  کشی  بھره  ادامھ  برای  داری  سرمایھ طبقھ سراسری و متحد قدرت مقابل در تواند نمی کارگر طبقھ ، کارگران کل سراسری دی  تش

ن  سراسری  ارتش  یک  مقابل  در  روستایی  پاسگاه  یک  کھ  این  مانند  بزند  مقابلھ  بھ  دست  استثمار  مضاعف ھ  ت د  شکست  ب واھ ا  داد  خ  ی

گی  ایجاد  برای .ماند  خواھد  نتیجھ  بدون  پارتیزان  گروھی  جنگ  مانند ست ب م ری  ھ راس ن  و  تشکالت  س ی ال ع ود  ف وج د  م ای راساس  ب  ب

ت  مانند  کارگران  سراسری  اھداف  و  مطالبات ی  امنی ل زد  شغ م ت اسب  دس ن ت ا  م ورم  ب اد  حق  و  اعتصاب  حق  ت ج ل  ای ک  جھت  در  تش

 .کنند حرکت فدراسیون
ی  تشکل  ایجاد  جھت  موسس  ھیئت  تاسیس  برای سازی زمینھ بستر و ریزی برنامھ شدید سرکوب و خفقان شرایط در - 10 ع  و  واق

 :خودی  بھ خود نھ است آگاھانھ روند کارگری ھای بخش دیگر و سراسری ھای اتحادیھ
ارگری  ھای  محیط  رشتھ  ھر  و  صنف  ھر  داخل  در  چیز  ھر  از  قبل -  لفا  روھای  ک ی اه  ن ارز  و  آگ ب ور  و  م یت  داوطلب  و  جس ال ع  ف

ده  پیش  اساس  و  ستون  عنوان  بھ  اند  پذیرفتھ  را  آن  تاوان  کھ  تشکل  ایجاد  بھ  معتقد  و  کارگری رن دف  ب ھ  و  ھ ام رن اد  در  ب ج ل  ای ک ا  تش  ھ

 آورند گرد موسس ھای ھیئت درغالب
 موسس اعضای جلسات نشست دقیق مکان و زمان تعیین اوال برای اولیھ نشست  -ب  
رد  چگونگی  و  ریزی  برنامھ  و  مسائل  کلیات  روی  بحث   -ج   ی  پیشب ل اد  عم ج ل  ای ک ا  تش ھ  ھ حاظ  ب ن :الف  ل ت وش ھ  اساس  ن ام  :ب  ن

 :د کار بندی تقسیم :ج تشکل رساندن رسمیت بھ برای عمومی مجمع گزاریبر گیری عضو جھت رشتھ و صنف ھر تفھیم چگونگی
 دھی گزارش

ع  شامل  کھ  مالیھ  و  تدارکات :الف  کرد  بندی  تقسیم  زیر  ھای  قسمت  بھ  میتوان  را تشکل ھای کمیتھو  ھای بخش و کلی موارد  -د   م  ج

ات :ب ...و  جلسھ  مکانھای  ارتباطی  و  چاپ  امکانات  مالی،  ھای  کمک  و    عضویت  حق  آوری غ ی ل ب ل : ت ھ  شام ا  خواست ل  و  ھ  مسائ

اتی  وحدت  چگونگی  و  ضرورت  توضیح  و  دستمزد  ، بیمھ مانند رشتھ و صنف مطروحھ و ضروری ق اد  در  طب ج ل  ای ک اد  و  تش ج  ای

  غیره و کارگران حقوق گرفتن برای نویسی تومار و اعتصابات و اعتراضات
 جھان کارگری چنبش سال 200 مبارزات تاریخچھ آموزش ، سوسیالیسم ، تاریخ ، اقتصاد ای پایھ اصول آموزش: آموزش کمیتھ. م 

 کمیتھ:د  ...و بولتن و مقالھ و جزوه      صورت بھ سازماندھی اشکال طبقاتی مبارزات اشکال درمورد ایران اندی و قرن یک و

 و دریافت ای دوره ھای نشست وادامھ جلسھ ھای مکان تھیھ بر نظارت گیری عضو چگونگی شامل:  ارتباطات و سازماندھی
 شده ارائھ مسائل و پیشنھادات درمورد اعضا و ھا بخش پیشنھادات بررسی،  کارشان بیالن ھا، کمیتھ منظم دھی گزارش و کنترل

 اقدامات ، می ماه اول مانند ھا مراسم باشکوه برگذاری برای ریزی برنامھ تدارک و اعتصاب تحصن، برای مبارزاتی و عملی

 مسائل و مشکالت از دھی گزارش جھت  اعضا مساعد افراد ازمیان خبرنگاران و گزارشگران کمیتھ ، ...و  مبارزاتی عملی

  عملکرد مورد در کارگران پیشنھادات و نظرات و انتقادات تھیھ غیره و کارخانجات و ھا گردھمایی ، عمومی مجامع کارگران
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ی  اقدامات  جھت  تشکل  اجتماعی  بدنھ  میان  از  ای توده روانشناسی و نظرخواھی و ھا تشکل و اعضا ل ارزاتی  و  عم ب ر  م س ی  م

 ... و کارگری مطالبات گرفتن برای
ط  در  تشکل  سازماندھی  و  ھدایت  و  شده  ارگانیزه    اساسی  رکن  سھ : سایت و نشریھ عمومی مجمع  -ه   وب  شرای رک ع  و  س ن  م

 کارگری  مبارزات  سازماندھی  جھت  کارگری  عملی  رھبران  و  پیشروان  برنامھ  با  و  آگاھانھ  و  نزدیک  ارتباط کھ قانونی فعالیت

ن  ارتباط  و  میرود  ازبین  و  شده  تضعیف  کارخانھ  یا  و  ،  رشتھ  ،  صنف  اجتماعی  بدنھ  با  کارگری  مطالبات  کسب  و ارزه  طرفی ب  م

وان  بھ  سایت.باشد  می  شکن  کمر  و  سنگین  مبارزه  ھزینھ  و  رسد  می  حداقل  بھ  شده  متشکل ن لب  ع ز  و  ق غ ل  م ک ھ  و  تش ری ھ  نش  ب

ت  عنوان  بھ  عمومی  مجمع   .کارگر  ھای  توده  کل  و  با بدنھ رھبری مبارزاتی ارتباطی و رسان خون رگ عنوان ی خش    ھوی  و  ب
ھ  کشی  بھره  مقابل  در مستقل ھای تشکل قالب در کارگران طبقاتی مبارزه منافع کلیت تجسم ق است  و  طب ا  سی ھ  و  ھ ام رن  ھای  ب

ا  تشکل  و  اعضا  اولویت در اعضا برای ارتباطات چگونگی و  اینترنت از استفاده آموزش رابطھ این در ھست داری سرمایھ  ھ

 .باشد باید

رد  در  اساسی  رکن  دو  کارواحدھا  بیالن دھی گزارش و ای دوره جلسات نشستھای برگزاری در آھنین انظباط  -ت   حل  و  پیشب

 شان- --گرسنگی  و  زجر  ماندن  زنده  برای  کارگران  داری  سرمایھ  نظام  در  اگر .میباشد  سازماندھی کار ادامھ و تشکلھا مسائل

ارشان  نیروی  گرسنگی  و  بیکاری  و اخراج از ترس در و دردادند تن داری سرمایھ فرسای طاقت و پادگانی انظباط بھ  در  را  ک

ی  کارگران،  درصدی 99 برتری  علیرقم  اگر  و  میدھند  قرار  داران  سرمایھ  اضافھ  ارزش  مکیدن  خدمت دگ ا  و  پراکن اھی  ن  و  آگ
ھ  احزاب  و  دولت  سرکوب  شده  ریزی  برنامھ  سیاستھای  کنار  در  انھا  میان  در  نابرابری ای اعث  داری  سرم ا  ب ق ھ  و  ب ره  ادام ھ  ب

ھ  یک  عنوان بھ طبقاتی ھمبستگی جز ای چاره کارگران اگر میباشد انھا گرسنگی و فقر و کشی اه  طبق ل  و  اگ ک ش ت ل  در  م اب ق  م

ی  سطح  در  داران  سرمایھ  مسلح  دندان  تا  سرکوبگر  نیروھای  خشم  و  قدم  ندارند کش بھره طبقات قدرت ل ری  و  م راس زان  س ی  م

ھ  مخصوصا  تشکلھا  اعضای  و  فعالین  پس  میباشد  کارگران  ما  برای  جبری  و  حیاتی  امری  انظباط  و  سازماندھی  و  تشکل ت ی م  ک

 عمومی  مجمع  بھ  منظم  طور بھ و برد پیش منظم و دقیق را عمومی مجمع و شده محول راھکارھای و وظایف باید شده یاد ھای

  .دھند گزارش منتخب ارگانھای و
 :جلسات منظم برگزاری - الف

 گیرد صورت نشست ھمان در کار این است بھتر .باشد مشخص قبل از باید جلسات دقیق مکان و زمان  - 1
ھ  و  بازخواست  مورد  باید  موجھ  غیر  توجیھ  ھرگونھ  و    بوده  حتمی  و  ضروری  مسئول  اعضای  شرکت   -  2 ی  مجمع  ب وم م  ع

 شود داده گزارش
سات  بررسی  موارد  رئوس  دقیقا  باید  قبل  از  کننده  شرکت  اعضای   -  3 ر  را  جل ت  اساس  ب وی دی  اول ن ص  ب خ رده  مش اده  و  ک  آم

 .کنند شرکت
 .شود انتخاب گردشی و ای دوره طور بھ جلسھ ھر در نظم رعایت و وقت دادن برای جلسھ رئیس باید  - 4
 منتخب  ارگان  یا  عمومی  مجمع  بھ  و  شده  بندی  جمع  شده  انتخاب  مساعد  فرد  توسط  آن  نتایج  و  شده  بررسی  مسائل  تمام  باید   -  5

 .گردد گزارش مجمع
 :منتخب  ارگانھای و  عمومی مجمع اعضای و ما کمیتھ ھر گزارش کار بیالن حیاتی ضرورت مورد در  -ب  

ھ  ارتباط  و  پیوند  و  شدن  ارگانیزه  معنای  بھ  دھی  گزارش   -  1 ان ل  اعضا  آگاھ ک ای  در  تش دھی  راست ان رد  و  سازم ب ش ی  حل  و  پ

 میدھد دست از را خود کنندگی عمل و کارایی تشکل مسئلھ این بدون و بوده کارگران طبقاتی مبارزه مسائل
ارزاتی  ھای  شیوه  جدید  راھکارھای  و  منفی  و  مثبث  تجربھ  انتقال  یعنی  دھی گزارش  - 2 دھی  اشکال  و  مب ان  اشکال  و  سازم

 .میباشد غیره و آموزش و ترویج و تبلیغ چگونگی دشمن سرکوب
 میباشد ان رفع چگونگی و تشکل پذیر اسیب و ضعف نقاط شده مشخص معنای بھ دھی گزارش  - 3
ان  با  گرایانھ  سازمان  و  عملی  ارتباط  کھ دھنده گزارش اعضای و واحدھا پرورش و اموزش معنای بھ دھی گزارش  - 4  جری

 .میباشند مبارزه
دھی  و  طبقاتی  مبارزه  درجریان مبارزاتی تجربھ و آگاھی و پیوند چگونگی نشانگر دھی گزارش -5 گی  و  سازمان  حل  چگون

 میباشد کارگران ھای خواستھ بھ رسیدن در مسائل
 : دھی گزارش چگونگی -ج 
دن  و  انجام  برای  عملی  ھای  راه  و    کارھا  عملی  اجرای  جھت واحدھا بھ محولھ وظایف و اھداف مسائل، باید گزارش  - 1 ی  رس

 دھد ارائھ و بندی جمع را آمده دست بھ جدید تجارب و پیشرفت. دھد توضیح را وظایف این بھ
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 دھد ارائھ را ان علل چگونگی و آن علل ھا طرح احتمالی شکست و جوابگویی عدم ماندگی، عقب  - 2
 .شود نوشتھ شکستھا دستاوردھا یا در اغراق بدون،  صادقانھ باید گزارش  - 3
ھ  مجمع  در  منتخب  ارگان  یا  و  مجمع  بھ  سیستماتیک  طور  بھ  و اثی دوره شده تعیین وقت در و منظم باید دھی گزارش  - 4  ارائ

 .گردد
د  رابطھ  این  در .باشد  جوابگو  مجمع  برابر  در  تعھدش  مقابل  در  ان قبال در باید مسئولیت قبول و کار تقسیم : د ای ل  ب ر  مسائ  زی

 :شود  گرفتھ نظر در
 .بررسی و طراحی و برنامھ ریزی مشخص روی وظایف محولھ مجمع و ارگانھای منتخب جھت عملی کردن  - 1
 زمانبندی دقیق روی زمان شروع و پایان حل مسئلھ  - 2
 تقسیم کار و قبول مسئولیتھای فردی  - 3
 گزارش دھی منظم و دوره ای روند کار  - 4
 برگزاری منظم نشستھای دوره ای   - 5

 موارد باال وظایف  کمیتھ ھا و چگونگی پیشبرد کارھا توسط تشکل رزمنده کارگری میباشد
 پیروز باشید  

———————————————————————- 

 .در سنگر مبارزه طبقاتی کارگران نبرد برای نان و آزادی جدایی ناپذیرند
 

و چند میلیون خانوار بھ عنوان مولد تمام ثروت ھا و  50میلیونی کارگران با  14فقر و بھره کشی نظام سرمایھ داری ایران طبقھ 
 93عدم امنیت شغلی با . مایحتاج حیاتی مردم ایران مانند تغذیھ و دارو، مسکن و بھداشت و غیره در بدترین اوضاع قرار دارند

درصد کارگران با قراردادھای موقت و دستمزدھای یک چھارم  خط فقر، بیکاری گسترده چند میلیونی، نابودی و نبود توان مالی در 
حوزه تامینات اجتماعی مانند بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، درمانی، خصوصا برای کارگران ساختمانی و در این شرایط 

در کنار این روند طبیعی بھره کشی طبقھ . درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارد 80باالترین آمار تورم و گرانی با آماری باالی 
میلیارد دالر کاالھای بنجل توسط  75میلیارد دالر واردات کاالجمعا  50میلیارد دالری ھمراه با  25سرمایھ داری ایران اگر قاچاق 

درصدی تولید داخلی و بیکار سازی میلیونی  80مافیای رانت خوار دولتی حکومتی را ،کال ایران را در جھت نابودی 
کارگران و رشوه، اختالس و چپاول علنی ھزاران میلیاردی عالی ترین مقامات دولتی را با نظام کنونی با رھبری رحیمی و 

ھزار میلیارد دالر بھ ھمراه کم کردن بودجھ  260در حدود . دردانھ حکومتی ربوده می شود 600ھزار میلیارد توسط  220
آموزش، درمان و بھداشت فردی افزوده شدن بودجھ برای نھادھای سرکوب فکری و نھادھای دیگر مسائل حساب کنیم ابعاد 

دستگاه ھای امینی ایجاد شده دولت حافظ سرمایھ داری اسالمی از . فاجعھ گرسنگی و فالکت عمومی مشخص تر می شود
درصد ھمراه با اوباشان و خدم و حشم خود با ماشین ھای چند میلیاردی و کاالی چند  1یک طرف، مافیای ثروت کمتر از 

ده میلیاردی و خانھ ھای چند ده میلیاردی در بھشت برین زندگی میکنند و از دیگر سو کارگران و ستم دیده گان در بدبختی 
طبقھ حاکم انگل و خونخوار سرمایھ  با . و نداری و بی آیند گی بھ جھنم بیکاری، ایجاد طالق و تن فروشی مجبور می گردند

انباشت ھرچھ بیشتر بر سرمایھ ھای نجومی خود در حرص و ولع برای غارت ثروت ھای عمومی و بھره کشی مضاعف 
کارگران می افزاید و با افزایش تضاد فاصلھ طبقاتی مبارزه کارگران اوج گرفتھ و بر دامنھ  وعمق گستره بقیھ مبارزات 

طی ماه ھای اخیر اعتصاب ھمگانی . کارگری افزوده و زمینھ خیزش عمومی و انقالب ھمگانی را شعلھ ورتر می سازد 
کارگران ،معلمان ،پرستاران بھ باالترین حد خود رسیده و باعث تقویت ھمبستگی سراسری ایجاد زمینھ تشکل ھای 

) اتحادیھ سراسری(اما در شرایط سرکوب و زندان، تفرقھ، ناآگاھی، نبود تشکل ھای کارگر سراسری . سراسری شده است
ارتش میلیونی نارضایتی توده ھای ستم دیده نمی تواند بر پایھ خواستھ ھای سراسری مانند امنیت شغلی، دستمزد شایستھ، 

در این مسیر مبارزه طبقاتی کارگران بھ . تشکالت و اعتصابات جنبھ سراسری و ھمگانی درآید و بھ نتایج مطلوب برساند
عنوان موتور حرکت ماشین آنان در جھت نفی بھره کشی و رسیدن بھ مطالبات صنفی و سیاسیشان بدون تشکل ھای مستقل 

بھ . کارگری بھ عنوان سمبل یکپارچگی و اتحاد آگاھانھ و ھدفمند و ھدایت آنان بھ طرف پیروزی ره بھ جایی نخواھد برد
عبارت ساده تر مبارزه برای حق حیات و نان در مقابلھ با بھره کشی طبقاتی و دولت آن بدون نبرد برای آزادی و حق ایجاد 

 ایجاد، ارتقاء آگاھی و تشکل طبقاتی در تشکل و حق اعتصاب و اعتراض و مطبوعات و احزاب بھ عنوان ابزار در 
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مدت یکپارچھ کردن مبارزات پراکنده ،تکی، خود بھ خودی کارگران قادر بھ بھبودی شرایط و وضع فالکت بار خود نخواھیم داشت، 
خواستھ ھای پایھ ای کارگران در چارچوب نان مانند افزایش دستمزدھای متناسب با تورم، زندگی انسانی، اشتغال دائم، حق بستن 
قراردادھای دستھ جمعی، خدمات عمومی قانونی رایگان مانند درمان، بھداشت، حق تعیین سرتوشت  قانون کار مترقی متضمن کلی 
خواستھ ھای اساسی کارگران نماینده ھای واقعیشان و ھمھ و ھمھ در صورتی میسر می باشد کھ کارگران حق ایجاد تشکل، آزادی 
مطبوعات  را بھ و دولت سرمایھ داری تحمیل کرده و ھمانند تمام کشورھای جھان از این بھ اصطالح محصول قانونی مندرج در 

بدون آزادی حق تشکل و اعتصاب، بدون . سازمان جھانی کار برخوردار باشد 87و  88کلیھ قوانین جھانی از جملھ مقاولھ نامھ ھای  
ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری بھ عنوان تنھا وسیلھ سازمان یابی و ھمبستگی ملی طبقاتی کارگران برای رسیدن بھ مطالبات 

کارگران ایران بخصوص ماشین سازی، پتروشیمی . برحقشان روزگار کارگران و دیگر مزد بگیران سیاه تر و خراب تر خواھد شد
و نفت و دیگر بخش ھای بزرگ باید در موقع اعتصابات گسترده کھ طبقھ  و دولت سرمایھ داری ترسیده و وادار بھ عقب نشینی می 

فقط با گرفتن . شود در کنار خواستھ ھای بھبود شرایط معیشتی خود حق اعتصاب و تشکل ھای مستقل خود را در اولویت قرار دھند
آزادی ایجاد تشکل ھای گسترده از جملھ سندیکا و اتحادیھ می توانید موفق بھ اعتصابات سراسری شده و طبقھ و دولت سرمایھ داری 
را  وادار بھ عقب نشینی کرده برای رسیدن بھ خواست ھای معیشتی باید قدم بھ قدم با تقویت ھمبستگی سراسری کارگران بھ ارتقا 
آگاھی و روحیھ مبارزاتی در راستای حق کوتاه مدت و دراز مدت کارگران حرکت کرد و در این مسیر مبارزاتی، مبارزه برای 

 .خواستھ ھای نان و آزادی دو رویھ یک سکھ مبارزات کارگران است
—————————————————————————-- 

 قسمت دوم
 ستم ملی و سندیکا

 
 :مبارزه برای حقوق صنفی و حقوق ملی دو رویھ یک سکھ مبارزاتی کارگران 

طبقھ دالل و وابستھ سرمایھ دار ایران با عقب مانده ترین و غیر دموکراتیکترین شکل دولت و وحشایانھ ترین اشکال بھره کشی و سرکوب و 
خفقان کھ در دوره شاھی و چھ در دوره والیت فقیھ ستم مضاعف و بی قانونی را بھ کارگران در عرصھ ملی و طبقاتی بھ عنوان اکثریت ملل 
تحت ستم و قومیت ھای مختلف ترک، لر، بلوچ و عرب وارد کرده و می کند در بھره کشی کارگران و تحقیر کردن و لجن مال کردن ھویت 

و گوش بھ فرمان سرمایھ داران شوئیست  2ملی خلق ھا در عرصھ زبان، تاریخ، فرھنگ و سرزمین آن ملل تحت ستم را بھ شھروندان درجھ 
در چنین شرایطی کھ یکطرف استثمار افسار گسیختھ نادانی و فالکت عمومی از طرفی تحقیر و زیر پا گذاشتن . مرکز، تبدیل کرده و می کنند

کرامت، شخصیت و حیثیت ملی کارگران ملل تحت ستم بھ اسم دفاع از تمامیت ارضی، منافع ملی و آب و خاک برای حفظ و ادامھ بھره کشی و 
غارت ثروت ھای عمومی توسط دولت و احزاب سرمایھ داری ، تبعیض، نا عدالتی ملی و طبقاتی رو بھ اوج رسانده و با دامن زدن بھ 

احزاب . تضادھای طبقاتی کارگران و میدان مبارزه با این نھادھا اعتصاب و حق کشی، احقاق مطالبات بھ حق مشروع ، ملی و طبقاتی می نماید
و دولت ھای سرمایھ داری با درک اینکھ ستم دوگانھ کھ بدان ملل تحت ستم روا می دارند و احساس خطر از پیوند مبارزات صنفی و ملی و 
عمیق تر شدن آن از طریق ستون پنچم خود در میان کارگران تالش گسترده ای می کنند تا با ایجاد شکاف بین حقوق صنفی و حقوق ملی آن ھا 

درست است .را در برابر ھم قرار داده و بدست خود کارگران جلوی مبارزه متحد و یکپارچھ آنان را برای رسیدن بھ خواستھ ھایشان را بگیرند
ت سندیکا بھ عنوان یک تشکل طبقاتی اتحادیھ کارگران برای بھبود شرایط رفاھی، مالی، دستمزدھای شایستھ امنیت شغلی، اشتغال دائم، تامینا

می باشد و درست است سندیکا با دیگر تشکل ھای فرق می کند ولی آیا ... اجتماعی از جملھ بیمھ ھای درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و 
مبارزه برای خواستھ ھا و گرفتن حقوق صنفی شروع مبارزه ملی را سد می کند و یا برعکس وحدت کارگران و شرایط رفاھی آنان زمینھ 

و بھ ده مبارزاتی کارگران را راحتر و آسانتر می کند آن ھا بھ کارگران اینطور تلقین می کنند کھ بھ برده گی و بھره کشی طبقھ سرمایھ داران دا
درمان، تغذیھ، مسکن، بھداشت و کار و نان خود و بچھ ھای فکر نکنن سرمایھ داران ملل تحت ستم بھ عنوان ستون پنجم طبقھ شوئیست سرمایھ 

خط فقر، قراردادھای سفید امضاء و موقت  4/1داری ایران با استفاده از شرایط ایجاد شده دولت سرمایھ داری مرکزی ایران مانند دستمزدھای 
در بررسی کانون کارگران تبدیل تحصیل، درمان، آب، برق، گاز و خدمات درمانی، حمل و نقل عمومی بھ حیاط خلوت بھره کشی مضاعف 
مزد بگیران، کیسھ زرمافیای ثروت در چنین شرایطی منع فعالیت ھای قانونی آزادی اعتصاب، تشکل ھا، بوسیلھ دولت سرمایھ داری کل 

درصدی ثروت ھای اصلی را بھره کشی کرده از طرفی اعالم می کنند ما ھیچ کاری بھ نان، مسکن، کار، حقوق انسانی و سندیکا و  99اکثریت 
رعایت کردن حق تشکل، حق اعتراض، خواستھ ھای ملی و کشیدن دیوار چین بھ دور این مطالبات بھ زبان ساده اینکھ ما . این خواستھ ھا نداریم

 .سرمایھ داران ملل تحت ستم این حق را داریم کھ اساسا کارگران خود را خود بچاپیم
معنی استقالل نھ کنترل سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورھا توسط خود اتحادیھ ھای کارگری، بلکھ تولد مافیای ثروت قدرت جدید بھ نام ترک، 

برای یک کارگر کرد، ). اینان یعنی دزدان خانگی جدید( کرد، بلوچ و عرب برای بھره کشی از زحمتکشان و بھره کشی از ثروتھای ملت ھا
ترک، بلوچ، عرب چھ فرقی می کند چھ کسی او و خانواده اش را بھ گرسنگی ، دربدری بکشاند با این وضع چاره کارگران برای رسیدن بھ 
حقوق ملی و خواستھ ھای خود چیست؟ با توجھ بھ اینکھ اوال ردپای بھره کشی و سرکوب افراد توسط دولت سرمایھ داری ایران علیھ کارگران 

 و مردم ستمدیده ملل تحت ستم بھ طور یکپارچھ و ھماھنگ در سطح ملی پیش برده می شود و ثانیا در این شرایط غیر انسانی معمول تفرقھ 
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 ایھگرایی، پراکندگی و ناآگاھی کارگران در دوری از درک مطالبات اساسی و تشکلھای سازمانی متناسب با آن می باشد و ثالثا اینکھ عوامل سرم

داوطلبانھ  داران در میان ما آگاھانھ بھ چشم کارگران خاک پاشیده و بھ این تفرقھ دامن می زند پس بر ما کارگران است کھ  بدانیم اتحاد آگاھانھ و
کلیھ کارگران ملل تحت ستم براساس منافع ملی و طبقاتی در برابر بھره برداری سرمایھ داران ایران تنھا راه نجات ما است برای یک 
کارگر با ھر ملیتی مبارزه متحد و یکپارچھ برای خواستھ ھای خود مانند موارد ذکر شده باال بھ ھمان اندازه الزم می باشد کھ مبارزه 
برای حق تعیین سرنوشت ملی برای اداره شورائی و اقتصادی، سیاسی  و ملی کھ مستلزم توسط زحمتکشان بدون بھره کشی و گرسنگی 

این پیشرفت مبارزه الزم و ملزم و تقویت کننده ھمدیگر ھستند در ھر صورت سندیکا در حد صنف . فرد توسط سرمایھ داران ھمان ملت
از یک رشتھ مانند نقاشان ساختمان بھ اتحادیھ و فدراسیون در حد سراسری بھ عنوان ابزار مبارزه اقتصادی کارگران برای رسیدن بھ 
مطالبات صنفی و رفاھی آنان در ھر شرایط حیاتی و الزم می باشد و مبارزه برای رفاه اجتماعی و بھبود شرایط کارگران ملل تحت ستم 

 .در مقابل مبارزه ملی برای ھویت فرھنگی، زبانی، قومی نبوده بلکھ مکمل و تقویت کننده آن است

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیدین قره داغی از تبریز فعال سندیکایی
 

 

 

  

 

 

اتحاد ،    کارگر، معلم، دانشجو ، پرستاران ، بیکاران 
 اتحاد

ما خواھان حق تشکل، حق اعتصاب ، امنیت شغلی ، 
 دستمزدھای متناسب با تورم ھستیم  

  علیھ فقر و تبغیض کارگر ، معلم بھ پاخیز

  نان ، مسکن ، آزادی ، امنیت شغلی

   قرار داد موقت لغو باید گردد

   اشتغال دائم ایجاد باید گردد

  تحصیل ، درمان ، مسکن رایگان حق ماست

  نماینده مشغول رشوه خواریھ   جیب ما خالیھ 
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 نامھ ھای رسیده 

 عسلی از بندر عباس.م 
دنبالھ روی از پراکندگی و نا آگاھی کارگران و فرقھ گرایی و قھرمان سازی دو آفت بزرگ در ایجاد اتحادیھ ھای سراسری کارگران 

 . ایران است
سال مبارزه طبقاتی اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فکری خود علیھ استثمار نظام سرمایھ داری  200جنبش جھانی کارگران در طول 

در اشکال اعتصابات سیاسی و اقتصادی با سازماندھی احزاب موجود برای رسیدن بھ خواستھای قانونی خود در تخفیف بھره کشی و 
بھبود شرایط و دست یابی بھ خواستھ ھای خود و ریشھ کنی بھره کشی استبداد سرمایھ داری و اداره و حاکمیت خود بوسیلھ شورای 

سال  مبارزه برای  200در طول . کارگران سرنوشت اقتصادی و سیاسی شان آگاھی و تجارب طبقاتی بسیاری زیادی اندوختھ اند
 :منافع آتی و آنی جز امورات اساسی کھ ھمیشھ گریبانگیر این مبارزات بوده و ھست 

چسبیدن بھ شرایط بردگی و ازیاد بردن منافع مادی خودشان از بردگی و چانھ زنی و ارتقاع کیفیت زندگی در تن دادن بھ ادامھ  -اول  
 . شرایط بھره کشی

بنام موضوعات کلی بھره کشی دوری از ارتباط، ادامھ تفرقھ، خواستھ ھا و سازماندھی مشخصات کارگران در محیط کار و  -دوم 
 .زندگی در قالب فرقھ ھای غیر کارگری 

اولی با این شعار کھ بھ فکر نان باش کھ خربزه آب است بھ ھمین زندگی بچسب بی خیال خلق و تعیین سرنوشت و نابرابری و دوم با 
پرش از خواستھ ھای مشخص بھ طرف سازشکاری و کشیدن دیوار چین بین منافع آتی و آنی کارگران از مبارزات یکپارچھ و 

آگاھی و تشکل مبارزاتی طبقاتی کارگران را نھ تنھا در خدمت سازماندھی مبارزه . ھمزمان و ھمسو مبارزاتی کارگران دور می شود
طبقھ کارگر قایل نمی شود، بلکھ بھ آنی و دگم و چیزی قائم بھ ذات در منافع خورده بورژوازی و فرقھ ھای فوق تبدیل می کنند و 
بالخره اینکھ یکی با دنبالھ روی و پرستش خود بھ خودی و آگاھی و تفرقھ و دیگری با پرستش ادا و اطوار روشنفکرانھ ی کھ نمی 
توانند با کارگران پیوند برقرار کنند، عمال بھ ترمز و سد راه کامل آگاھی  طبقاتی کارگران و رسیدن بھ مطالعات آنی و آتی خود 
تبدیل می شوند، دنبالھ روان بھ اصطالح کارگری بدون توجھ بھ ایدئولوژی سرمایھ داری خود بیگانگی در قالب درونی کارگران ، 

ساعتھ کارگران برای لقمھ ای نان کھ زحمت فکر و امکان و آگاھی یابی را از آن ھا گرفتھ و  24گرسنگی کارگران در دوندگی 
کارگران بخودی خود بدون دخالت . بالخره برنامھ سازمان یافتھ سرکوب مادی و معنوی دولت و احزاب سرمایھ داری تلقین می کنند

پیشروان در شرایط گفتھ شده تشکل ھای خود را در وقتش خواھند ساخت بنام مبارزه آگاھانھ و اندوختھ ھای کارگران را بھ باد می 
سپارند و از طرفی فرقھ ھای با اصطالح کارگری اغلب این تشکل ھا را ساختھ شده و بھ نوعی خود را قیم کارگران حساب می کنند 
کھ ھیچ ارتباط مستقیم با محیط ھای کار و بدنھ کارگری و کارگران ندارند، ایجاد آگاھی با برنامھ و سازمانیافتھ تشکالت کارگر، 
کارگری انکان پذیر نیست، اما کارگران پیشرو و فعالین کارگری باید بدانیم اوال جریان  تجربی و آگاھی طبقاتی از اشکال صنفی ، 
سیاسی، فکری مبارزه طبقاتی و اشکال متناسب با این صف آرایی یعنی اتحادیھ ھا، شورا، کمیتھ ھای انقالبی و ھمچنین اشکال 

بھ طوریکھ تجارب مبارزات کارگران اثبات کرده ... سازماندھی مبارزات مانند اعتصابات سیاسی ، اقتصادی، تحصن و طومار و 
است ، روند آگاھانھ بوده و کارگران نمی توانند بوسیلھ مبارزه در قالب خود بھ خودی بھ این تجارب دست یابند، مخصوصا در 
شرایط سرکوب فاشیستی حاکم، ثانیا تشکل ھای غیر مرتبط با بدنھ کارگری رو از لحاظ سازمان اگر بھ عنوان اشکال تشکل ھای 
طبقاتی کارگران کھ بخش از آنان بوده و با طبقھ کارگر ترکیب نشوند بھ فرقھ ھای خورده بوژوازی تبدیل شده و بھ سود سازمان یابی 

و کارگران نخواھند بود ، با توجھ بھ این دو مسئلھ باید آستین ھا را باال زد و با تمام توان و نیرو بھ قول مارکس بھ عنوان دستھ آگاه 
پیشرو کارگران و ارتباط گروھی زنده با مبارزات کارگران در جھت ارتقاع آگاھی و تشکل آن ھا و سازمان یابی مبارزاتی طبقاتی 
حرکت کرد در شرایط کنونی ایجاد جبھھ واحد کارگری از کلیھ جریانات کارگری برای ایجاد فدراسیون سراسری کارگری از نان 

 .شب واجبتر بوده و اولویت اول ما پیشروان کارگری است

 نامھ یک کارگر بیکار در صنایع نساجی
ھزار کارگر و خانواده ھایشان از نان خوردن افتادند بھ ھمراه نابودی برنامھ ریزی  100خبر ویرانی صنعت نساجی کھ طی ده سال 

 شده دیگر بخش ھا مانند قطعھ سازی، پوشاک، قند و شکر امری عادی برای کشور بالدیده می باشد، چرا کھ در جامعھ سرمایھ داری 
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میلیارد دالری  50میلیارد دالر بھ ھمراه واردات  25قاچاق . داللی عقب مانده وابستھ ایران داللی و بد بستان بر تولید غلبھ دارد

توسط مافیای ثروت و قدرت کھ در تازه ترین خبرھا واردات ماشین، قند و شکر حتی میوه آزاد شده است، در این نظام، باند حاکم 
اغلب باعث خانھ خرابی، بیکاری کارگران و رشد سود ھزاران میلیاری یک شبھ مزدوران حاکم می شود، کھ کمر تولید را شکستھ و 
جمعیت میلیونی بیکار شده  توسط سرمایھ داران کثیف و دالل بھ طرف شغل ھای کاذب اجباری مانند رانندگی، دستفروشی، قاچاق، 
مواد فروشی کشیده شده و بھ تباھی می روند، گردش کثیف غیر متعارف سرمایھ بھ قدری آشکار می باشد کھ وزیر کشور اعتراف 
کرد این پولھای کثیف بھ دست آمده از سودھای مواد مخدر بھ حساب اعتیاد میلیونی توسط مافیای حاکم وارد جریان انتخابات شده 
است، ایران یکی از فاسد ترین کشورھا در زمینھ توزیع نا عادالنھ ثروت ھای اقتصادی ملی می باشد، کھ نگاه کوچکی بھ امارھای 

میلیارد تومان و غیره کھ بطوریکھ ھمھ فسادھا  6500ھزار میلیارد پول بانکی و  220اختالس بیانگر این موضوع است، مانند 
اجتماعی کشور در نبود اتحادیھ ھای سراسری کارگری و مزد بگیران بھ عنوان ابزار مبارزه  -محاسبات اقتصادی . نھادینھ شده است

و کنترل اقتصادی و ھمچنین خفقان و سرکوب و زندان و منع کوچکترین آثار فعالیت ھای صنفی و مدنی و منع آزادی اعتصاب و 
میلیونی  60در حالیکھ ما کارگران و مزد بگیران . حق ایجاد تشکل، آزادی بیان و قلم و مطبوعات بر دامنھ فساد موجود می افزاید

ایران بھ عنوان نیروی اصلی تولید ،آموزش درمان، قلب طپنده جامعھ بوده و اگر در تشکل ھای سراسری خود مانند اتحادیھ ھای 
سراسری متشکل بشویم می توانیم این اراذل و اوباش را وادار بھ عقب نشینی کرده و مجبور بھ پذیرش قسمت ھایی از حقوق حقھ 

از طریق ایجاد  2برای رسیدن بھ این ھدف و یکپارچگی سراسری باید بھ گفتھ سرمقالھ نشریھ کارگران ساختمان شماره . خود بکنیم
تشکل ھای کارگری موجود و پیشروان کارگری از دیگر بخش ھای کارگری و ھیئت ھای موسس و فدراسیون ھای سراسری را 

 .ایجادکرده و تا می توانیم در جھت ایجاد تشکل ھای سراسری حرکت کنیم

 اخبار
فروردین كارگران كارخانھ فوالد سازان فرآیند با توجھ بھ قرار قبلي كھ بایستي برای  22بنا بھ گزارشھاي رسیده روز شنبھ 

با ھمراه داشتن مدارک و سایر مستندات و احکام صادره اداره کار و   تحویل مدارک مراجعھ مي كردند بھ ھمین دلیل
مراجع قضایی بھ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعھ کردند و ھمچنین الزم بھ ذكر است كھ این دومین روز در 
 .چھار روز گذشتھ مي باشد كھ این كارگران در مقابل ساختمان وزارت کار در تھران تجمع مي كنند

فوالد »نفر از کارگران دائمی کارخانھ  80شان گفتند كھ  کارگران حاضر در تجمع امروز در خصوص مشکالت صنفی
. اخراج شدند 93فروردین ماه سال  ٢۵واقع در شھرستان مالرد در اقدامی ناگھانی توسط کارفرما در روز  «سازان فرآیند

کارگران با وجود دریافت حکم . پس از اخراج، کارگران برای بازگشت بھ کار بھ اداره کار شھرستان مالرد شکایت کردند
اند بھ مطالبات  بازگشت بھ کار و توقیف اموال کارخانھ، تا بھ امروز حدود یکسال است بالتکلیف بوده و تا کنون نتوانستھ

 .قانونی خود دست یابند
ضمنا كارگران تجمع كننده بھ این نكتھ اشاره كردند كھ کارفرما برای رھایی از کارگران رسمی کارخانھ و پرداخت نکردن  

ھای کارخانھ را بر روی  شان، توجیھ اقتصادی نداشتن تولیدات این واحد صنعتی را مطرح کرد و درب مطالبات معوقھ
این اقدام کارفرما درحالی صورت گرفت کھ بعد از چند روز کارفرما تقریبا بھ تعداد کارگران . کارگران رسمی بستند

  .اخراجی نیروی قرار دادی جدید استخدام کرد

 

 اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تھدید بھ زندان شد 
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ماموران پس از اوجگیری اعتراضات معلمان کھ ھمچنان ادامھ دارد و ھر روز بیشتر گسترش می یابد ، برای انتقام گیری و 
ترساند معلمان، اسماعیل عبدی را احضار کردند و او را تھدید کردند کھ اگر کلمھ کارگر را از سایت خود بر ندارید تو را 
زندانی خواھیم کرد و باید ده سال در زندانی بمانی ، البتھ آقای اسماعیل عبدی دبیر محترم کانون صنفی معلمان شجاعانھ 
ایستاده و گفتھ است ما از کارگران  دفاع می کنیم و کارگران از ما دفاع  می کنند چون  ھمھ ما گکردانندگان واقعی جامعھ 
ھستیم ، کھ باید با ھم و متحد خواستھ و مطالبات خودمان را پیش ببریم و اگر شما مرا زندانی کنید معلوم می شود کھ دشمن 

 .زحمتکشان چھ کسانی ھستند ، حال ھر کاری کھ دوست دارید بکنید

 ریبوار عبداللھی فعال کارگری 
ود )  شعبھ یک( ریبوار عبداللھی فعال کارگری کھ در دادگاه اولیھ  توسط قاضی سعیدی بھ یک سال حبس تعزیری محکوم شده ب

 .احضار و از آنجا بھ زندان مرکزی سنندج منتقل شد ۴جھت اجرای حکم بھ شعبھ  ٩۴فروردین  ٢٢روز یکشنبھ مورخ 
ررسی و  ان ب الزم بھ یاد آوری است کھ ریبوار در این مدت بھ حکم صادره معترض بوده و در دادگاه تجدید نظر استان کردست

 .ماھھ می باشد ۶نامبرده کارگر ساختمانی و دارای یک فرزند . دوباره حکم یک سال زندان برای نامبرده ابقاء گرددید


