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 کارنامه چند ساله سنديکاليسم ايرانی

  !اين طفل يکشبه ره صد ساله می رود
يسم و جنبش اتحاديه ای در کل و در سطح جھانی، بخش پيوسته تاريخ سنديکال

ای از تاريخ دست اندازی نظام سرمايه داری به قلمرو قدرت و ابراز وجود 
شالوده اعتال و سرکشی . جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر دنياست

سنديکاليسم بر ويرانه ھای حاصل فتوحات سرمايه جھانی عليه جنبش سرمايه 
رفرميسم اتحاديه ای رويکردی بود که حمام خون . ز طبقه کارگر بنا شدستي

کموناردھا، شکست انترناسيونال اول وغلبه اردوگاه سرمايه داری دولتی بر 
جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر روسيه و طبقه کارگر جھانی را پلکان 

کار جنبش اتحاديه ای موجود در بنياد . سرکشی و اقتدار خود می ساخت
خويش چنين بوده است اما رفرميسم راست اتحاديه ای در کشورھای غربی 
الاقل تا ساليان دراز خود را مجبور می ديد که در مقابل مبارزات و مطالبات 

مجبور . و انتظارات توده ھای کارگر اين کشورھا دست به عصا حرکت کند
رگری برای اتحاديه ھای کا. به پرداخت باج و گاھی باج ھای سنگين بود

حصول توفيق در کار غلبه بر جنبش ضد کار مزدی کارگران و برای 
ھموارسازی راه شکست اين جنبش چاره ای نداشتند جز آنکه تا مدت ھا و به 
طور موقت و مصلحتی طبقه سرمايه دار و دولت ھای سرمايه داری را ھم به 

ھشدار  ضرورت پاره ای عقب نشينی ھا در برابر موج مبارزات کارگران
قانون و قانونساالری و پای بندی به قوام و ماندگاری رابطه خريد و . دھند

فروش نيروی کار شالوده کار جنبش اتحاديه ای بود، اما اتحاديه ھا در ھمان 
حال که فشار خيزش ھا و تعرضات توده ھای کارگر به حريم سودھای 

باالخره خود را  نجومی سرمايه را کاھش و کاھش و باز ھم کاھش می دادند،
مجبور می ديدند که آثار باقی مانده از روند اين کاھش را به سمت سرمايه و 
. به حوزه ھای يکه تازی بی عنان سودجوئی سرمايه داران ھم منتقل کنند

جنبش اتحاديه ای اروپا سنگينی چنين اجباری را از جانب مبارزات روز 
ودار بود که شرکای سرمايه کارگران احساس می کرد و از اين شانس ھم برخ

دارش به درد وی واقف باشند و تا سرحد اقتضای مصالح و ملزومات بقای 
مشارکت سراسری . بردگی مزدی اينجا و آنجا دست تنھايش نگذارند

انحصارات عظيم صنعتی و مالی و کل سرمايه ھای ممالک مذکور در 
توان را به سرمايه توده ھای کارگر دنيا اين  استثمار ھر چه ددمنشانه تر 

داران اين بخش جھان می داد که بار کاھش چند قطره از دريای بيکران 
اضافه ارزش ھای ناشی از استثمار کارگران کشورھای خود را تحمل کنند و 
ھمين کاھش چند قطره ای را بدرقه راه شوکت ديوانساالری اتحاديه ای و خفه 

اتحاديه ھای . سازند ساختن موج مبارزات ضد سرمايه داری کارگران
کارگری اروپا در خاموش ساختن شعله ھای مبارزات ضد بردگی مزدی 
ميليون ھا و ميليون ھا کارگر برای چند صباحی توفيق يافتند اما در قبال اين 
توفيق پرداخت برخی غرامت ھا را نيز ھر چند اندک و ھر چند گذرا و بی 

برای . ايه داری محول ساختندثبات به عھده سرمايه داران و دولت ھای سرم
اينکه جنبش کارگری ميراث دار کمون پاريس و انترناسيونال اول و مبارزات 
سرمايه ستيز کارگران روسيه و انقالب اکتبر به وضعيت مرگبار و سراسر 
رقت و خفت کنونی سقوط کند تاوان الزم بود و سرمايه جھانی و سوسيال 

دست وی بسيار خوب می دانستند که دموکراسی و سنديکاليسم ھمراه و ھم
ما بارھا و به مناسبت ھای مختلف توضيح داده . قبول اين تاوان اجباری است

ايم که سنديکاليسم ايرانی اصالً از چنين توش و توان و ظرفيتی ھم برخوردار 
در باره دالئل اين امر به کرات بحث . نيست و ھرگز برخوردار نخواھد شد

تگوی چند سطری حاضر بازگوئی آن حرف ھا و کرده ايم اما ھدف گف
ھمه چيز با صدای بلند فرياد می زند که نياز چندانی ھم به . استدالل ھا نيست

به نظر ما مرور کارنامه چند سال اخير . تکرار آن بحث ھا وجود ندارد
. ھر تئوری و تشريحی گوياتر و آموزنده تر است سنديکاليسم در ايران از 

ساده ھمراه با اندکی آگاھی و نازل ترين ميزان صداقت يک نگاه بسيار 
انسانی به آنچه که در شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و کشت و صنعت 

نيشکر ھفت تپه روی داده است می تواند کل چند و چون سنديکاليسم و جنب و 
جوش ھای سنديکاسازی و محصول کار سنديکاسازان را در پيش روی ھمه 

کت واحد اتوبوسرانی تھران تا پيش از ظھور سنديکابانان شر. ما قرار دھد
دنيائی از خشم و قھر توده راننده عليه سرمايه و دولت سرمايه داری را با 
خود حمل می کرد و درست ھمين آتشفشان اعتراض بود که بسان زلزله ای 
مھيب حتی سنديکاسازان را از اليه ھای اعماق بر کند و با فشار موج خود به 

کارگران از ھيچ پای بندی به قانون سرمايه سخن نمی راندند، در . ح آوردسط
ھيچ کجا دست به دامن علم و کتل کارگرکش دوم خرداد نبودند، در ھيچ کجا 
ھيچ تعھدی برای قانونی بودن اعتراضات و مدفون بودن مبارزات خود در 

ع و ھر داربست نظم سرمايه نداشتند، با رساترين فرياد در درون ھر تجم
ميدان و ھر تالش اعالم می کردند که شکم گرسنه فرزندانشان قاطع ترين و 
معتبرترين قانون برای اعتصاب است، آن ھا آماده مبارزه برای تحقق 

رانندگان . مطالبات خويش و تحميل اين مطالبات بر نظام سرمايه داری بودند
را برای تحقق خواسته فرياد می زدند که آماده اند تا قدرت متحد طبقاتی شان 

جنبش کارگران راننده شرکت واحد چنين . ھای خود وارد ميدان سازند
وضعی داشت و بر سينه کش تالطم مبارزات در حال توسعه و تعرض توده 
ھای کارگر بود که سنديکاساالران توانستند بساط زنده کردن سنديکا را ساز 

و رغبتی با ھيچ مبارزه سنديکاليست ھا از ھمان آغاز ھيچ ھمسوئی . کنند
آن ھا حتی خواستار اعالم موجوديت . کارگران نداشتند» غيرقانونی«
اين نيروی فشار خشم و عصيان . سنديکای خويش نيز نبودند» غيرقانونی«

بردگان مزدی راننده بود که بازسازی سنديکا در خارج از دائره توافق قانونی 
اعتصاب بدون مجوز قانونی . ددولتمردان را بر سنديکاليست ھا تحميل کر

دولت سرمايه نيز به ھيچ وجه خواست اين جماعت نبود، اما غلبه بر موج 
خشم و جلوگيری از وقوع اعتصاب ھم برايشان امکان نداشت، سنديکا اگر 
می خواست وجود داشته باشد چاره ای نبود جز اينکه با موج مبارزات و 

ت که اتحاديه ھای کارگری اروپا اين کاری اس. عصيان کارگران ھمسو گردد
نيز بر سر بزنگاھھای حساس جدال ميان توده ھای کارگر و طبقه سرمايه دار 

آن ھا اين کار را می کنند تا گامی آن سوتر کنترل امور را به . انجام می دھند
اتحاديه ھای کارگری اروپا اما در روال کار خود . نفع سرمايه در دست گيرند

فته و حساب شده سرمايه داران و دولت سرمايه داری حمايت سازمان يا
کشورھا را پشت سر خود دارند، در حالی که دولت سرمايه داری ايران ھمان 
گونه که به کرات توضيح داده ايم با توجه به کل شرائط توليد و بازتوليد 
سرمايه در ايران نه فقط حاضر به دادن ھيچ باجی به سنديکاسازان نيست که 

در اينجا . اشات بدون باج با آن ھا را نيز در دستور کار خود نداردحتی مم
ارتش و پليس و قوای سرکوب و نھادھای دولتی درون جنبش کارگری از 
نوع خانه کارگر و شوراھای اسالمی و انجمن ھای صنفی دولت ساخته تنھا 
ابزار مقابله با اعتراضات و خيزش ھای طبقه کارگرند و در گستره کارزار 
گسترده ھميشه مغلوبه ميان کار و سرمايه جائی برای سنديکابانان يا نھادھای 

سنديکا در اين جا به حق موجود از اينجا . سنديکائی ميانجی گر وجود ندارد
مانده و از آنجا رانده ای است که نه باب طبع سرمايه داران و دولت آن ھا و 

مک به مبارزات توده ھای نه به نحو اولی حائز ھيچ پشيز و اعتباری برای ک
دولت سرمايه در اين جا بسيار . عاصی و معترض کارگر عليه سرمايه است

خوب می داند که ميان او و مبارزات بردگان مزدی در ھيچ سطحی ھيچ 
حمام خون و سرکوب . جائی برای آشتی و مذاکرات مسالمت آميز وجود ندارد
نھا راه ادامه بقاست و قھرآميز ھر جنب و جوش کارگران برای سرمايه ت

پيداست که در دل چنين وضعی مکان و موضوعيتی برای دالل بازی ھائی 
سنديکا در اين جا و در قلمرو استيالی سرمايه داری . سنديکائی موجود نيست

ايران بايد بدون ھيچ کم و کاست راه ھمان نھادھای صنفی معلوم الحال را در 
چاره ای نداشت جز اينکه در ھمين پيش گيرد و سنديکای شرکت واحد نيز 



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

 
٣ 

  ١٣٨٧ دی  ٢٠ جمعه      ٣٧ سال اول ـ شمارٔه 

برگزاری جلسات دعا و الغوث الغوث کردن قانون سرمايه، . سمت گام بردارد
حلق آويزی خود به دوم خرداد، سوگند شديد و غليظ لحظه به لحظه در باره 
دلدادگی قطعی و حتمی به کل قوانين و نظم و حقوق نظام بردگی مزدی به 

آويختن به سران اتحاديه !! ز جانب ھمه کارگراننيابت دروغين و رياکارانه ا
ھای شريک در تمامی جنايات سرمايه جھانی عليه طبقه کارگر و نوع اين 
تالش ھا تنھا راھی بود که سنديکای واحد می توانست در پيش روی خود 
بگشايد و مثل روز روشن است که در تاريکی زار برھوت اين کارھا، جائی 

خيزش ھا و جنگ و ستيزھای توده ھای کارگر باقی  برای تداوم مبارزات و
اگر بخواھيم تاريخ ظھور سنديکا و نقش آن در مبارزات کارگران . نمی ماند

واحد را در يک جمله خالصه کنيم، بايد سرراست بگوئيم که سنديکا ساخته 
اين که قدرت قھر و سرکوب سرمايه . شد و مبارزات کارگران فروکش کرد

ت کارگران نقش اساسی ايفاء می کرد توضيح واضحات در مھار مبارزا
نکته مھم آن است که کارگران متشکل می شوند تا قدرت تعرض . است

. سرمايه را با قدرت عظيم، متحد و سازمان يافته طبقاتی خود پاسخ گويند
جنبش اتحاديه ای . نقش سنديکای واحد بنا بر طبيعت سنديکاليسم معکوس بود

آغاز که تا ھمين امروز ھم به رغم تمامی مزدورمنشی و  در غرب نه فقط در
سرسپردگی به نظام سرمايه داری به ھر حال قادر به جلوگيری از وقوع پاره 
ای اعتصابات گسترده توده کارگر نشده است اما ظھور سنديکای شرکت واحد 
. عمالً نقطه افول مبارزات کارگران راننده در طول اين چند سال بوده است

ندگانی که پيش از اين در مبارزه و خروش بودند و حتی سنديکا را به ران
ضرب جنبش خود جرأت اعالم موجوديت دادند از آن تاريخ به بعد کارشان 

ر مجادالت رفرميستی اين شد که به جای مبارزه طبقاتی عليه سرمايه، اسي
از اين  آنچه در عالم واقع. ميان سنديکاچيان قانون دوست و دولتمردان گردند

به بعد رخ داد اين بود که دولت سرمايه عمالً جنگ و جدل بر سر موجوديت 
رفرميسم راست سنديکاليستی را به عنوان يک ميدان کشمکش حساب شده و 
آگاھانه بر توده ھای کارگر تحميل کرد تا از اين طريق ميدان مبارزه طبقاتی 

صه ستيز از محور واقعی انتقال عر. آن ھا عليه سرمايه را مين گذاری نمايد
آن ھا می . خود به اين نقطه برای دولتمردان نظام سرمايه داری کامالً مھم بود

دانستند که سران سنديکا باالخره در طيف سرمايه و حاميان نظام بردگی 
سنديکاچيان در محاسبات آنان واجد اعتبار نبودند اما دستگيری . مزدی ھستند

منحرف ساختن مبارزات روز کارگران به  و زندان آن ھا راھکاری برای
سرمايه و دولتش آگاھند که سنديکای شرکت واحد قادر نيست . حساب می آمد

نقش سنديکاليسم نوع غربی را در فرو نشاندن آتش خشم ضد سرمايه داری 
کارگران ايفا کند، زيرا که کارگران فاقد ھر نوع امکانات معيشتی، بيکار و 

يگان نيروی کار بنا به جبر زندگی پيکار خواھند کرد محکوم به بھای شبه را
و به موعظه سران سنديکا و به الغوث الغوث قانون پرستی اينان گوش 

از اين گذشته آن ھا بسيار خوب می دانند که توده ھای کارگر . نخواھند داد
راست را نيز چه بسا به  عاصی و خشماگين حتی ھمين دکه ھای رفرميسم 

حاکمان نظام بردگی . پيشبرد مبارزات خود مبدل خواھند کرد وسيله ای برای
مزدی با توجه به ھمه اين موضوعات حاضر به معامله بر روی وجود 
سنديکا نيستند، آن ھا ترجيح می دھند که جنگ و جدل حول بود و نبود اين 
دکانداری ھا و گرفت و گير سنديکاساالران را اوالً به معبری برای تھاجم 

ليه مبارزات توده ھای کارگر و در ھمان حال به مشغله ای برای باز بيشتر ع
محصول ھمه . داشتن جنبش کارگری از پيکار واقعی ضد سرمايه مبدل سازند

اين فعل و انفعاالت آن شده است که بحث سنديکا، انتظار آفرينی دروغين 
گای  سنديکاسازان، مجادله رفرميستی آنان با دولت سرمايه و بستن دخيل به

رايدرھا و سران مزدور اتحاديه ھای کارگری و سازمان جھانی کار عمالً 
نقش مشغله ای را يافته است که به صورت سدی بر سر راه پيکار ضد 

  . سرمايه داری کارگران سنگين گردده است
سنديکائی که در قياس با . تا اينجا فقط در مورد سنديکای شرکت واحد بود

نديکای نيشکر ھفت تپه به راستی گوش شير را می ھمتای جديد خود يعنی س
رھبران سنديکای واحد تا امروز . در اين جا ھمه چيز تکميل است. گيرد

ً به خود اجازه نداده اند که از خفه ساختن جنبش ھا، خيزش ھا و  رسما

از . مبارزات روز کارگران به عنوان دستاورد مھم کار سنديکا سخن رانند
« لحظه حاضر به طور علنی و رسمی وظيفه تقديس نقش اين گذشته آنان تا 

ھا و عوامل سرکوب مبارزات کارگران را به دوش خويش نگرفته » قالی باف
سنديکای نيشکر ھفت تپه در اين گذر طفل يکشبه ای را می ماند که ره . اند

اين سنديکا در ھمين مدت کوتاه به سرمايه داران و به . صد ساله می رود
ه داری ثابت کرده است که فقط نقش خانه کارگر و شوراھای دولت سرماي

رضا رخشان با زمختی کم نظيری پيرامون . اسالمی کار را ايفاء خواھد کرد
نقش سنديکای متبوعش در خفه ساختن مبارزات و اعتصابات کارگری با 

او از ھمدلی بسيار مستحکم . روزنامه رسمی دولت سرمايه مصاحبه می کند
ا با جانيان سرمايه دار اداره کننده شرکت نيشکر سخن می گويد، سران سنديک

از اينکه سنديکا توانسته است بر موج مبارزات دو ساله کارگران غلبه کند 
کارگر عليه  ۵٠٠٠فخر می فروشد، رضا رخشان از اينکه پيکار دو ساله 

 سرمايه را يکجا و در قبال ھيچ به سرمايه داران فروخته است جام پيروزی
سر می کشد، او به سرمايه داران بشارت می دھد که ديگر از راھبندان ھای 
ضد سرمايه داری کارگران خبری نخواھد بود، ديگر کارگران نيشکر ھفت 
تپه، اين کارخانه را سنگر ھمبستگی و اتحاد ضد سرمايه داری نخواھند 

دکان ساخت، ديگر کارگران اين کارخانه ھمه ھمزنجيران خويش و زنان و کو
رضا رخشان بسيار صريح و بی . آن ھا را عليه سرمايه به صف نخواھند کرد

پرده چشم انداز حصول اين فتوحات را به خويش وعده می دھد و به خبرنگار 
اما اين ھنوز فقط اولين بارقه ھای کار سنديکابانان . ايلنا گزارش می کند

  . اين رشته سر دراز دارد. است
يجاد تشکل کارگری متن مصاحبه رضا رخشان را کميته ھماھنگی برای ا

برای کارگران تشريح کرد و در مقاله کوتاه خود که در ھمين سايت موجود 
به کارگران خاطرنشان نمود » سنديکا از زبان سنديکاسازان« است زير نام 

سنديکا قرار است . که واقعيت سنديکا ھمين است که آقای رخشان می گويد
را از خطر مبارزات ضد سرمايه داری توده ھای کارگر نظام سرمايه داری 

. رھا سازد و آنچه رضا رخشان اعتراف می کند مصداق بارز اين حرف است
کميته ) به بخش مبارزات و اعتصابات کارگری در ھمين سايت رجوع کنيد( 

ھماھنگی باب اين گفتگو را با کارگران باز کرد و چند روز بعد رضا رخشان 
ايشان با . زد که مکمل رسالت شريف سنديکاليستی او بود دست به کاری

انتشار جوابيه ای قبل از ھر چيز يک بار ديگر با سرفرازی تمام از ھمکاری 
و اتحاد محکم سنديکا با سرمايه داران دفاع نمود، از اينکه سنديکای نيشکر 
ار ھفت تپه موفق به ختم مبارزات و اعتصابات کارگران شده است ابزار افتخ

رخشان باز ھم به جلو شتافت و شفيعی سرمايه دار و مديرعامل . کرد
کارگر ھفت تپه را به عنوان انسانی  ۵٠٠٠جنايتکار مورد نفرت و خشم 

دارای احترام به حقوق کارگران و حتی ارجگذار اعتصابات دو ساله توده 
  . به اين جمله او دقت کنيد. ھای کارگر برای کارگران نقاشی کرد

گفته آقای شفيعی مديرعامل شرکت، تنھا کارخانه توليد شکر در کشور  به« 
تجديد ... دليل تالش ھای پيگير کارگران منجمله اعتصابات وه که آن ھم ب

    »....اعتبار شده است، کشت وصنعت نيشکرھفت تپه می باشد
زمختی زيادی الزم است تا زير نام نماينده کارگران يک سرمايه دار مسؤل 

مه گرسنگی و فقر و سيه روزی و بيکارسازی توده ھای کارگر ھفت اين ھ
ساله کارگران را به عنوان  ٢تپه و عامل دست اندر کار سرکوب اعتصابات 

انسان قدرشناس مبارزات ھمان کارگران در برابر چشمان آن ھا مشاطه 
آقای رخشان درست در ھمان روزھائی ھمه اين حرف ھا را بر زبان . نمود

د که کارگران نيشکر ھفت تپه باز ھم نزديک به سه ماه است که ھيچ می ران
باز ھم کودکان آنان زير فشار تعويق . ريالی دستمزد دريافت نکرده اند

دستمزدھا و زير فشار تمامی شرارت ھا و جنايات سرمايه سخت گرسنه اند، 
امکانی برای    باز ھم از مراجعه روز به روز طلبکاران و نداشتن ھيچ

رضا رخشان در . رداخت بدھی ھای خويش در شعله تحقير می سوزندپ
شرائطی اين حرف ھا را بر سر زبان می راند که ھمه مصائب و بدبختی 

تنھا چيزی که تفاوت کرده است . ھای کارگران بر سر جای خود باقی است
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اين است که اقای رخشان رئيس سنديکا شده است و با آقای شفيعی ھمزانو 
        .ستگرديده ا

او اين بار تصميم گرفته است . رضا رخشان در اين جا ھم متوقف نمی شود
سنديکا از زبان « مقاله . نکته ای را يادآوری کنيم. که حتماً سنگ تمام بگذارد

نه با امضای محسن حکيمی که با نام و عنوان کميته » سنديکاسازان 
وابيه رضا رخشان ج. ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری منتشر شده بود

درست در روز دستگيری محسن حکيمی و زندانی شدن او در سلولھای 
ايشان فرصت مناسبی . انفرادی اوين تھيه و برای سايت ھا ارسال شده است

به دست آورده بودند تا دين سنديکاليستی خود به سرمايه را ھر چه کامل تر 
کميته ھماھنگی  او به صرف اينکه حکيمی عضو مؤسس و فعال. ادا کنند

است بدون اينکه ھيچ اثری از نام وی در پائين نوشته ياد شده موجود باشد 
مسير پاسخ خود را به سوی حکيمی کج می کند و پس از يک دنيا فحاشی و 

  . ھتاکی سنديکاليستی می نويسد
مشکل شما اين است که بر اساس معيارھا و ايدئولوژی جزم گرای خود .... «

. کارگری قضاوت می کنيد و ھنوز در خيال يک ايده مانده ايددر مورد جنبش 
  ».... من کارگر چنين نمی خواھم 

مورد اشاره رضا رخشان آرمان نابودی سرمايه » ايدئولوژی جزم گرای« 
و دورنمائی که ھر کارگر   انتظار، افق. داری و الغاء کار مزدی است

ه منشور رھائی بشريت از شرافتمندی برای تحقق آن می جنگد، افق و ھدفی ک
دورنمائی که توده . شر ھمه مصائب و سيه روزی ھای جھان موجود است

چند ميلياردی بردگان مزدی جھان برای رھائی خود از استثمار و ستم و 

رضا . فجايع سرمايه داری ھيچ راھی سوای پيکار برای تحقق آن ندارند
کی ھا به محسن حکيمی ھمراه با بدترين ھتا  رخشان با بيان عبارات فوق

تالش می کند تا رسم و سنت و سيره کار سنديکاليستی در برابر سرمايه را به 
او اين کار را انجام داده است اما رخشان بايد بداند که . تمام و کمال به جا آرد

حکيمی و جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر کارشان ستيز عليه سرمايه و 
اليسم را برای توده ھای کارگر تشريح خواھند آن ھا سنديک. کار مزدی است

کرد و نقش آن را در تحکيم طوق بردگی مزدی کارگران به نفع نظام 
    .کارگرکش سرمايه داری باز ھم بيشتر و بيشتر افشاء خواھند ساخت
روی سخن . کارنامه چند ساله سنديکاسازی در جنبش کارگری ما اين است

مثل ھميشه نه با سنديکاليست ھا که با توده ھای ھمزنجير طبقه خويش  ما 
آنچه در اين چند سال رخ داده است کل ھست و نيست سنديکاسازی را . است

م راست سنديکاليسم و آويختن به رفرميس. به اندازه کافی برمال ساخته است
سازمانيابی سراسری، شورائی و ضد سرمايه . اتحاديه ای چاره درد ما نيست

داری حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش تنھا راھی است که برای 
پيشبرد مبارزات خود، برای تحقق مطالبات خود و برای استمرار مبارزه تا 

  . نابودی نظام سرمايه داری در پيش داريم
  حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم

  کارخانه ھای در حال تعطيل را به تصرف خود در آوريمبرای جلوگيری از بيکاری، 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٧دی  ١٩

 

 اخراج کارگران قطار شهری اهواز
طار شھری اھواز دست به اخراج عده ای از کارگران اين مجری طرح ق» کيسون« سرمايه داران شرکت 

کارگران عليه اين . مالکان شرکت ماھھا بود که دستمزد کارگران را پرداخت نمی کردند. شرکت زده اند
آنان دامنه اعتراض و مبارزه خويش را تا دست کشيدن از کار، اعالم اعتصاب و . وضعيت اعتراض داشتند

با ھمه اين ھا سرمايه داران نه فقط حاضر به پرداخت دستمزدھا نشادند . پيش بردندخواباندن چرخ کار شرکت 
شمار زيادی . بلکه با بی رحمی و شرارت تمام برنامه اخراج کارگران معترض را در دستور کار خود قرکردند

در مقابل تصميم آنان به طور يک صدا و مصمم اعالم داشته اند که .از کارگران شرکت اکنون اخراج گرديده اند
جنايتکارانه صاحبان سرمايه تسليم نخواھند شد و برای تضمين اشتغال خويش مبارزه و اعتراض و مقاومت را 

  .ادامه خواھند داد 
 ١٣٨٧دی  ١٨

 

 موج خشم و عصيان کارگران دنيا عليه جنايات دولت اسرائيل
دمنشانه آنچه در غزه روی می دھد نمايش يکی از فجيع ترين، ھارترين و د

ترين تراژدی ھای کشتار توده ھای عظيم انسانی توسط نظام کارگرکش و 
در اين جنگ بسان ھمه جنگ . بشرستيز سرمايه داری جھانی در تاريخ است

ھای ديگر دولت ھای سرمايه داری، در ھر دو سوی توده وسيع کارگر ھستند 
سوی جنگ در يک . که قربانی شرارت ھا و جنگ افروزی ھا می گردند

کارگران فلسطينی و کودکان و پيران و جوانان خانواده ھای آن ھا را صد 
صد و ھزار ھزار در ميان شعله ھای سرکش خود خاکستر می سازد و در 
سوی ديگر کوه عظيم ھزينه ھای ھمين کشتار فاجعه بار را بر گرده معيشت 

می و ھست و نيست اجتماعی کارگران ھمزنجير آنان در اسرائيل سرشکن 
وسعت دامنه کشتار و درجه اوج بربريت ھا به در حدی است که موج . نمايد

خشم ھمه انسان ھای معترض به سالخی سفاکانه مشتی زن و کودک و توده 
خيابان ھای ھمه شھرھا و ممالک . آدم ھای بی پناه را به طغيان آورده است

در روز  .دنيا عرصه حضور معترض توده ھای کارگر عليه اين جنايات است
ژانويه، در ادامه ھمه راه پيمائی ھا و اعتراضات بين المللی، ده ھا  ۵دوشنبه 

ھزار کارگر اسرائيلی نيز عليه جنگ طلبی جنايتکارانه دولت اين کشور 
« کارگران شعارھای . دست به صف آرائی و نمايش خشم و راه پيمائی زدند

، »کشتار را متوقف کنيد
ھمه وزيران اسرائيل «

» تکار جنگی ھستندجناي
و مانند اين ھا را در 
فضای شھرھا پرطنين 

ا اضافه کنيم که . ساختند
در روز جمعه دوم 

نفر از  ٢١ژانويه 
طرفداران جنبش صلح 
در اسرائيل به صورت 

متحد و برنامه ريزی شده تالش کردند تا دروازه ورودی يکی از فرودگاھھای 
. ھای جنگی را از پرواز باز دارندنظامی اسرائيل را تصرف نمايند و ھواپيما

انسان مبارز، با تھاجم  ٢١خيزش بسيار شجاعانه انسانی و ضد جنگ اين 
   .دولت اسرائيل مواجه شد و سرکوب گرديد قوای ھار و درنده

 ١٣٨٧دی  ١٨
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 شرائط مرگبار کار کارگران آتش نشانی
دولت سرمايه داری تعداد کارگران آتش نشانی 

اھش می دھد و کاھش می دھد را به طور مدام ک
و ھمزمان تمامی حجم کار کارگران اخراجی را 
بر دوش ھمزنجيران باقی مانده آن ھا سنگين 

ھمه » شوگا« در مرکز آتش نشانی . می سازد
بعد  ۶کارگران مجبورند در فاصله ميان ساعت 

صبح روز فردای آن  ۶از ظھر ھر روز، تا 
شرائط . يک راست و بدون ھيچ تنفسی کار کنند
حرارت . کار اين کارگران بسيار مرگبار است

ساعت تمام بدون  ١٢محيطی که مجبورند 
امکان ھيچ لحظه ای نشستن و به طور سر پائی 

درجه سانتی  ١۴٠٠در کنار آن کار کنند حدود 
شيفت کار ھميشه شبانه است و . گراد است

مديران شرکت حاضر به ھيچ نوع تغييری در 
کارگران در چنين . شنداين وضعيت نمی با

شرائط ھولناک و مرگ آوری کار می کنند و 
 ١٢دستمزد ماھانه آنان در قبال روزانه کار 

 ١۴٠٠ساعته، شيفت کار شبانه، تحمل حرارت 
درجه ای گرمای حوزه کار، آلودگی بيش از حد 
ھوای تنفسی محيط کار، فقدان ھر گونه وسائل 

 ٢٩٠ايمنی و ساير مصائب و بدبختی ھا فقط 
اين کارگران از ھمه آنچه که . ھزار تومان است

زير نام مزايا و مانند اين ھا برای فريب توده 
ھای کارگر بر روی کاغذھا نقاشی می کنند ھم 

کارگران در اتحاد . به طور کامل محروم ھستند
ساعته  ١٢با ھم تالش کردند تا در برنامه کار 

رای خود کاری کنند که دقايقی استراحت نوبتی ب
خويش جور نمايند، اما حتی ھمين اقدام آنان نيز 
بالفاصله با تھاجم سبعانه و ھار مديران شرکت 

مديران شرکت از انجام اين کار . مواجه شد
  . توسط کارگران جلوگيری کردند

 ١٣٨٧دی  ١٨
  

 

 به جنبش کارگری جهانی WAC-MAANفراخوان 
WAC-MAAN  يک انجمن کارگری است که

يش در منطقه کفرماندا در کشور از سال ھا پ
 ٢٠٠٨دسامبر  ٢٩در . اسرائيل فعاليت می کند

يک راکت قسام در شھر اشکلون به يک 
ساختمان اصابت کرد، ساکنان ساختمان ھمه 

 ٩ساله کشته شد و  ٢٧کارگر بودند ھانيه ی 
دولت سرمايه . کارگر ديگر زخمی گرديدند

سال است  ٦٠داری ھار و خونخوار اسرائيل 
که به طور بی امان بردگان مزدی فلسطينی را 
از زن و کودک گرفته تا جوان و پير قتل عام 
می کند اما اين دولت پرتاب موشک قسام را 
بھانه ای برای شروع فاجعه بارترين حمام خون 

و وقوع يکی از بزرگترين تراژدھای کشتار  ھا
انسان ھا و توده ھای کارگر بی پناه فلسطين 

اجعه سياه و شومی که ھمچنان به ف. قرار داد
 ٦٠٠لحظه حاضر بيش از  پيش می تازد و تا

  .کشته و چندين ھزار زخمی بر جای نھاده است
 WAC-MAAN  دسامبر به ھمين  ٣٠در

خطوط کلی . مناسبت فراخوانی صادر کرد
فراخوان اين بود که دولت اسرائيل دعوی دروغ 
انه دفاع از شھروندان را بھانه شروع جنايتکار

مردم ساکن . ترين جنگ ھا ساخته است
شھرھائی که در تيررس راکت ھای حماس 

انسان ھائی که . قرار دارند ھمگی کارگرند

زندگی شان برای دولت ھار اسرائيل ھيچ 
پشيزی ارزش ندارد و ھر نوع داعيه دفاع از 
  . آنان سوای دروغ محض ھيچ چيز ديگر نيست

ان کارگررا  WAC انجمن کارگری اعضای
تشکيل می دھند که اغلب  فقير عرب و اسرائيلی

در کارھای ساختمانی مورد استثمار قرار می 
 ٢٠٠آنان ھرروز از فاصله ھای دور . گيرند

کيلومتری به اشکلون می آيند و منتظر می مانند 
تا شايد صاحبکاری از راه برسد و مشتری 

شرايط . فروش نيروی کار کم بھای آنان گردد
گران بيش از حد وخيم و دشوار و کار اين کار

آزار دھنده است، ھيچ گونه بيمه درمانی، ھيچ 
نوع بيمه بيکاری و ھيچ حقوق بازنشستگی 

دولت سرمايه داری ھار اسرائيل ھمين . ندارند
چندی پيش در جريان اجرای سياست ھای 

دھھا ھزار کارگر را بيکار کرد  کارگرکش خود
اعی اين و ھر نوع شبکه دولتی تامين اجتم

  ..را به طور کامل برچيد بردگان مزدی
 WAC جنگ عليه ساکنان غزه را محکوم می

کارگران . کند و خواھان آتش بس فوری است
می گويند حاصل جنگ برای WAC عضو

صدھا ھزار کارگر اعم از فلسطينی و اسرائيلی 
کارگران . فقط گرسنگی و فقر و بيکاری است

کارشان را  امکان فروش نيروی فلسطينی حتی

بسيار بيشتر از پيش از دست می دھند و خانواده 
ھای آنان وخيم تر از گذشته به باتالق گرسنگی 

کارگران اسرائيلی با . و فقر فرو می غلطند
طغيان موج بحران سرمايه داری، گسترده از 

آنان . سابق به برھوت بيکاری پرتاب شده اند
نيز ھمان باريکه ھای نازل تامين اجتماعی را 

اين کارگران اکنون در پرتو . از دست داده اند
جنگ افروزی ھای سبعانه حاکمان سرمايه باز 
ھم با تعرضات بيشتری عليه شرائط کار و 

نيمی از . معيشت خويش مواجه می گردند
نفر کارگر عرب مقيم اسرائيل با  ١.٢٠٠.٠٠٠

آن ھا در مناطقی . گرسنگی زندگی می کنند
ه بيکاری از ھمه جای ديگر که دامن اقامت دارند

در WAC .کشور گسترده تر و ھولناک تر است
فراخوان خود خطاب به جنبش کارگری جھانی 
خواستار فشار ھر چه بيشتر و مؤثرتر بر دولت 

از ھمه WAC .سرمايه داری اسرائيل شده است
که برای قطع جنگ و  کارگران دنيا می خواھد

ون ھای پايان دادن به فاجعه بارترين حمام خ
روز دولت اسرائيل دست به کار تالش و مبارزه 

  .شوند
  :منبع

labournet.de 

  

جنبش  دستگيری محسن حکيمی و بيژن اميری فعاالن
 کنيم رامحکوم می ايرانکارگر داری طبقه ضدسرمايه

از تالش فعالين . ذيت فعاالن کارگری در ايران ابراز می داريمنسبت به آزار و ا جمعی از کارگران درتورنتوی کانادا اعتراض شديد خود را ما امضاء کنندگان زير،
ما اقدام دولت سرمايه داری ايران در دستگيری و زندانی شدن دو فعال . ضد سرمايه داری طبقه کارگر برای سازمانيابی مبارزات کارگران عليه سرمايه دفاع می کنيم

 .قيد و شرط آنان ھستيم را سخت محکوم می کنيم و خواستار آزادی فوری و بدون ھيچ یمحسن حکيمی و بيژن امير :ضد سرمايه داری جنبش کارگری
  

We Condemn the Arrests of Anti-Capitalist Worker-
Activists Mohsen Hakimi and Bijan Amiri 

We (Workers In Toronto Canada), the undersigned vehemently protest the persecution of worker-activists in Iran. We support and 
defend the attempts by anti-capitalist worker-activists for organizing workers against capital. We also condemn the arrests and 
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detentions of anti-capitalist worker-activists Mohsen Hakimi and Bijan Amiri by the Iranian Regime and demand their immediate 
and unconditional release. 

 
1. Kari Gregorio ٢. Paula Douglass 3. Monica Melanson 4. Hazel Jackson 5.Kolin Davidson 6. Melinda Montgomery 7. Hilary 
McWatch 8. Kelly Robertson 9. Aaron Swackhammer 10. Edward R. Goodwin 11. Ryan Crowe 12. Glen Pappin 13C. Kerstens 
14. M. Griffin 15. Zephie James 16. Michael Fitzgerald 17. Ashley Pattena 18. Nancy LaPlante 19 Omid Zareian 

 

 تشديد بحران سرمايه و گسترش بيکارسازی ها در سوئد
توده ھای  موج بحران با شدت تمام در طغيان است و به طور بی امان از

سرمايه داران لحظه به لحظه حکم اخراج کارگران . کارگر قربانی می گيرد
را صادر می کنند و اتحاديه ھای کارگری با برنامه ريزی حساب شده برای 
خنثی سازی ھر نوع واکنش ضد سرمايه داری بردگان مزدی تالش می 

بر حدود بر اساس اعالم اداره کار سوئد فقط در طول ماه دسام .نمايند

بيکاری آشکار . کارگر اين کشور کار خويش را از دست داده اند ١٨٠٠٠
. می سايد% ١٧را در نورديده است و نرخ واقعی بيکاری سر به % ١٠مرز 

جدول زير بيانگر آمار کارگرانی است که در نواحی مختلف سوئد در طول 
   .به جرگه بيکاران ملحق شده اند ٢٠٠٨ماه آخر سال 

 
 

ضد سرمايه داری  کارگری گرونرلوکا دستگيری فعالين شورای
 کند جنبش کارگری ايران را محکوم می

داری  ضدسرمايهما کارگران مھد کودک گرونرھاگن درشھر اسلو در کشور نروژ دستگيری و زندانی شدن محسن حکيمی و بيژن اميری از فعالين شناخته شده جنبش 
ما با صدور اين بيانيه دست . يران را قاطعانه محکوم می کنيم و خواستار آزادی فوری و بدون ھيچ قيد و شرط آنان ھستيمطبقه کارگر و فعاالن کارگری ديگر درا

ن کارگری اسير از ھمزنجيران کارگر خويش در ايران را فشار می دھيم و از تمامی آنان می خواھيم که برای آزادی فعالين ضد سرمايه داری و آزادی ھمه فعاال ھمه
ما در مقابل اين قھر و جنايت . سرمايه داران با اتکاء به قدرت و قوای سرکوب خويش رفقای کارگر ما را راھی سياھچال ھا می سازند. ھيچ تالشی دريغ نکنند
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و انسداد مجاری توليد ارزش سرمايه ھيچ راھی جز اعمال قدرت متحد و متشکل و سراسری و انترناسيوناليستی طبقه خود، توسل به خواباندن چرخ توليد و کار 
ما از ھمه کارگران جھان نيز خواستار اعالم حمايت عملی . توانيم فعالين جنبش خويش را آزاد سازيم تنھا از اين طريق می  .اضافه و سود سرمايه در پيش روی نداريم

   .و جدی از فعالين جنبش ضد سرمايه داری ايران ھستيم

  شورای کارگری گرونرلوکا
  ٢٠٠٩ژانويه 

Grünerløkka Arbeiderråd fordømmer forfølgelse og arrestasjon av 
antikapitalist‐arbeidere i Iran 

Vi, Arbeidere i Grünerhagen barnehage, fordømmer pågripelse av Mohsen Hakimi og Bizhan Amiri, to profilerte antikapitalist-
arbeidere og samtlige arbeidere som i de siste ukene er blitt forfulgt og arrestert, og krever at de blir satt fri umiddelbart og 
ubetinget. Med dette tar vi hånd i hånd med våre arbeiderkamerater i Iran og oppfordrer dem alle til å gjøre alt i deres makt til de 
blir satt fri. Kapitaleierne ved støtte fra sine undertrykkende apparater, undertrykker våre arbeiderkamerater og tar dem i 
fangeskap. Vi har ingen andre valg enn å organisere oss via våre kapitalstridige og internasjonalt omspennende arbeiderråd, og 
utøve vår klassesolidaritet og makt for stoppe disse grusomhetene gjennom å fryse all produksjon av merverdi og profitt. Det er 
slik vi kan klemme kapitalens aorta og tvinge dem til å sette alle våre arbeiderkamerater fri.Vi ber også alle arbeidere 
internasjonalt å støtte de modige arbeiderne i den kapitalstridige bevegelsen i Iran.  

Grünerløkka Arbeiderråd 
Januar 2009 

1- Hennig Værnes 2-Tone Hagen 3- Elsa Satarvani 4- Stine Sandsdalen 5- Anne Skjelbak 6 Malak Pirkhezri 7- Jeanette 
Kokken 8- Carl Joakim Grønnerud 9- Inger Ditlepsen 10- Alexander Hansson 11- Maria Carlsson 12- Jonas Cardell 13-
 Helena Jonsson 14- Mark Haldane 15- Jenny Dellegård 16- Norunn Hexeberg 17 Margrethe Hervig 18- Sahila Alabdouni 
19- Naureen Akhtar 20- Christian Aase 21- Chalbia Ghanmi 22-Ronny Njærheim 23- Helga Meta høje 24- Unni 
Hommuod 25- Stian Sander 26- Marit Brei Fjell 27- Fatou Lepsøe 28- Jamila Nassir 29- Zamzam Romada 30- Bente 
Breivik 31- Liss tone Ringmo 

 

 تعويق دستمزدها و اخراج کارگران در شهرداری سقز
کارگر شھرداری سقز اخراج شده است و ديوانساالری  ١۵در چند روز اخير 

!! شھرداری سرمايه اعالم داشته است که به وجود اين کارگران نياز ندارد
کارگر اخراجی  ١۵مسؤالن شھرداری در مورد دليل بی نيازی خويش به 

اند و خود را موظف به دادن ھيچ پاسخی به ھيچ سؤالی  ھيچ صحبتی نکرده
مديران . با ھمه آن ھا دليل واقعی اخراج ھا بسيار روش است. نمی دانند

شھرداری با برنامه ريزی ھای جديد خويش فشار و شدت و سختی کار را تا 
سرحد مرگ ھر کارگر شاغل باال برده اند و از اين طريق ضرورت ادامه 

ھدف از اين کار، باال بردن ميزان صرفه . را منتفی ساخته اند کارگر ١۵کار 
جوئی ھا يا به بيان دقيق تر سود سرمايه ھا از طريق تحميل گرسنگی و فشار 
ھر چه سھمگين تر بر معيشت توده ھای کارگر ھمراه با تشديد ھر چه 

شھرداری سقز سوای اين اخراج . ھولناک تر شرائط کار بردگان مزدی است
ه ماه تمام است که ھيچ ريالی دستمزد به کارگران پرداخت نکرده است و ھا س

به اين ترتيب بيگاری و کار بدون مزد کارگران را نيز به ساير جنايات ضد 
کارگران شھرداری سقز مثل بسياری از . کارگری خود اضافه کرده است

وی توده ھمزنجير خويش در سراسر ايران و جھان به جای فروش مستقيم نير
کارشان به سرمايه داران اصلی مؤسسه محل اشتغال مجبورند که برای 

شرکت ھای آدم خری و آدم . شرکت ھای واسطه و پيمانکاری کار نمايند
فروشی اخير نيروی کار کارگران را به بھای ھر چه نازل تر در اختيار 
شھرداری قرار می دھند، زندگی کارگران را ھر چه بيشتر سالخی می کنند، 

شرکت ھای پيمانکاری . فشار کار آنان را ھر چه مرگبارتر افزايش می دھند

سوای ھمه اين ھا در تبانی بسيار برنامه ريزی شده با سرمايه داران اصلی و 
بنگاھھای سرمايه داری و به طور مثال ھمين شھرداری سقز پرداخت حقوق 

آن . اندازندسنار و سی شاھی کارگران را نيز تا سرحد ممکن به تعويق می 
ھا به طور معمول در تبانی با ھم گناه اين تعويق ھا را نيز به گردن يکديگر 
می اندازند و اين اقدام را به دستاويزی برای سرگردانی کارگران و اختالل 

  .در روند اعتراض و مبارزات آنان تبديل می کنند
  ١٣٨٧دی  ١۶
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الت اداری کارگران پرريس از اداره کار سنندج تا ديوان عد
 در تهران

کارگران پرريس به دنبال ماھھا سرگردانی در 
مقابل اداره کار و ساير نھادھای دولتی شھر 
سنندج، پس از ماھھا تالش و انتظار برای حل 
معضالت خويش توسط ھيأت حل اختالف و 
محاکم گوناگون ديوانساالری سرمايه در اين 
شھر، به دنبال ماھھا اعتصاب و تحصن و 

بندان و راھپيمائی و ساير اشکال مبارزه و راھ
اعتراض و باالخره به دنبال بی نتيجه ماندن 
ھمه اين ھا راھی تھران شدند تا اين بار بساط 
اعتراض و شکايت در مقابل نھاد ديگری از 

ديوان « نھادھای دولت سرمايه داری به نام 
آيا اين کار نتيجه . پھن سازند» عدالت اداری
يا از پيش می توان به بی نتيجه خواھد داد؟ آ

بودن حتمی اين اقدام و اقدامات حکم داد؟ پاسخ 
اين سؤال و سؤاالت مشابه ھيچ رمزآميز و 

طبقه کارگر ايران در ھيچ کجای . پيچيده نيست
حافظه تاريخی خود به ياد ندارد که از طريق 
مبارزات قانونی، توسل به نھادھای دولتی، 

يش به دار قانون سنديکاسازی و آويختن خو
سرمايه ھيچ گرھی را حتی از کوه عظيم 

اگر . مشکالت معيشتی خويش حل کرده باشد
ھمه بحث ھا را عجالتاً و آگاھانه کنار بگذاريم و 
فقط به تجربه ملموس و مشخص مبارزه طبقاتی 
صد ساله خود نظر اندازيم باز ھم ھمه چيز 
فرياد می زند که رفرميسم و قانون ساالری و 

ستمداد از حقوق و نظم و قانونيت سرمايه ا
کميته ھماھنگی برای . داری عالج درد نيست

ايجاد تشکل کارگری پيش از اين در باره 
مبارزات کارگران کارخانه پرريس و مبارزات 
ھمه کارگران کارخانه ھای در حال تعطيل به 
تفصيل بحث کرده است و راھکارھای درست 

رات تشريح نموده پيشبرد اين مبارزات را به ک
ما در رابطه با اعتراضات و جنبش روز . است

سرمايه دار « : کارگران پرريس نوشتيم
شمار زيادی کارگر را اخراج کرده  پرريس
سرمايه داران ديگر عين ھمين کار را در . است

شاھو، نساجی کردستان، غرب بافت و ده ھا 
. کارخانه ديگر در ھمين منطقه انجام داده اند

ه داران در يک چشم به ھم زدن صدتا سرماي
بيرون می  صدتا کارگر را از کارخانه ھا

آيا وقت آن نرسيده است که کارگران نيز . ريزند
کارفرمايان را از کارخانه ھا بيرون اندازند و 
کارخانه را به تصرف خود درآورند و خود آن 

ما در ھمان جا اضافه کرديم  »را اداره کنند؟
ايم و بازھم می گوييم که اين  بارھا گفته« : که

اما اصالً . کار دشوار و بسيارھم دشوار است
بسياری می گويند محال نيست . غيرممکن نيست

!! اما بايد وقت آن فرا رسد و حاال زود است
برخی ديگر می گويند کارگران نمی توانند اين 

پاسخ ما !! اين، کار احزاب است. کار را بکنند

ست که اوال جز اتحاد و به اين اظھارات اين ا
تشکل و اعتماد به نفس و بدين سان اعمال 
قدرت طبقاتی کارگران ھمه شرايط برای اين 

برای اين کار حتی بسياردير ھم . کار آماده است
شده است و با حواله کردن اقدامات ضدسرمايه 
داری خود به آينده ای دور و موھوم فقط و فقط 

ھست و  راه تعرض ھرچه بيشتر سرمايه به
ما يک بار ديگر » نيست خود را ھموارکرده ايم

بايد به قدرت . ھمين گفته ھا را تکرار می کنيم
بايد . شورائی توده ھای طبقه خويش اتکاء نمائيم

شوراھای ضد سرمايه داری خود را ايجاد کنيم، 
بايد شوراھا را به ھم پيوند زنيم و بايد با اتکاء 

خود در اين به قدرت متحد و متشکل طبقاتی 
شوراھا کارخانه ھای در حال تعطيل را تصرف 

بايد با . و کار و توليد آن را برنامه ريزی کنيم
تکيه بر قدرت متشکل شورائی طبقه مان، دولت 
سرمايه داری را مجبور سازيم که کليه مايحتاج 
روند کار و توليد را به طور کامالً رايگان در 

تصرف  ورائیبايد جنبش ش. اختيار ما قرار دھد
کارخانه ھای در حال تعطيل را ھر چه گسترده 

و تصرف اين واحدھا را به  تر سازمان دھيم
يک ميدان وسيع و باز پيکار ضد سرمايه داری 
و پايان دادن به حيات نظام بردگی مزدی مبدل 

 .سازيم
 ١٣٨٧دی  ١۶

 

 انفجار جديد موج گرسنگی در دنيای سرمايه داری
گزارش اخير خود از در » سازمان ملل« 

افزايش يک ميليون انسان گرسنه به خيل عظيم 
رقم يک مليون . گرسنگان قبلی خبر داده است

در گزارش اين نھاد بين المللی نظام بردگی 
مزدی بيش از حد گمراه کننده و از بيخ و بن 

بر طبق معيارھای گردانندگان و . دروغ است
ف تر بر اقتصاددانان سازمان ملل يا به بيان شفا

پايه مالک ھا و محاسبات روز دولت ھای 
سرمايه داری صاحب اين نھاد ھر انسانی که 
فقط از يک درآمد روزانه يک دالری 
برخوردار باشد انسانی سير و رھا از چنگال 

تصور اينکه !! فقر و گرسنگی به حساب می آيد
انسانی در نقطه ای از کره زمين در شرائط 

يک دالر امريکا ھزينه موجود جھان بتواند با 
سرپناه و آب و نان خالی و دارو و درمان 

اضطراری مورد نياز برای فرار از مردن را 
فراھم سازد به طور قطع در مخيله ھيچ انسان با 

اين فقط جانيان تبھکار، خون . شرفی نمی گنجد
آشام و انسان کش سرمايه دار، دولتمرد سرمايه 

تصاددانان نظام و نمايندگان فکری و سياسی و اق
سرمايه داری ھستند که می توانند يک دالر در 
روز را برای ھزينه ھای ھمه نوعی معيشت 
انسان ھا يا بازتوليد نيروی کار بردگان مزدی 

بر پايه » سازمان ملل« . کافی به حساب آورند
اين مالک ابداعی شرارت آميز شمار گرسنگان 

ابی می ميليارد نفر ارزي ١کنونی دنيا را حدود 
کند و در اين روزھا از افزايش يک ميليون 
. گرسنه جديد به يک ميليارد قبلی سخن می گويد

بسيار قابل توجه است که حتی بر پايه آمارھا و 
ميليارد  ٣گزارشات خود اين سازمان حدود 

سکنه کارگر و فرودست کره زمين کل درآمد 
روزانه شان از يک و نيم دالر امريکا پائين تر 

واقعيت اين است که ھمه اين سه ميليارد . است
ً بخش بسيار عظيم تری از کارگران  و مسلما
دنيا به طور واقعی در عمق باتالق گرسنگی 
دست و پا می زنند و با مرگ ناشی از گرسنگی 

آمار افزايش يک . دست و پنجه نرم می کنند
ميليونی اخير را نيز بايد با توجه به تمامی 

در نظر گرفتن ضريب جعل  توضيحات باال و با
پردازی ھا و دروغ بافی ھای محاسبات سازمان 
ملل نه يک ميليون که حداقل چند يا حتی چند ده 
ميليون کارگر و افراد خانواده ھای کارگری دنيا 

   .برآورد کرد
  ٢٠٠٩ژانويه 

  

 .کارگران فرانسه دست به اعتصاب می زنند
ائط سرمايه داران و دولت سرمايه داری در شر

طغيان موج بحران سرمايه زمين و زمان را به 
صحنه برنامه ريزی ھای ھمه نوعی حساب شده 
برای تعرض به نان روز کودکان خانواده ھای 

ھمه چيز در معرض . کارگری تبديل کرده اند
دستمزدھا، مدارس، . خطر جدی است

بيمارستان ھا، مراقبت سالمندان، مھد کودک ھا 
ودکان و ھر آنچه که و نھادھای نگه داری ک

چھارچوب معيشت و عرصه ھای مختلف حيات 
اجتماعی توده ھای کارگر را تشکيل می دھد 
ھمه و ھمه در خطر تھاجم تاتاريستی سرمايه 

سرمايه داران و دولت آن ھا مصمم ھستند . است



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

 
٩ 

  ١٣٨٧ دی  ٢٠ جمعه      ٣٧ سال اول ـ شمارٔه 

که ھمه اين امکانات و کل استخوانبندی معاش 
آن  بردگان مزدی را بمباران سازند تا در قبال

نظام کارگرکش و بشرستيز سرمايه داری را بر 
  . سر پای نگه دارند

کارگران فرانسه در آستانه اين يورش ويرانساز 
سرمايه و با ھدف مقابله با امواج سھمگين آن 
در تدارک اعتصابات عظيم و گسترده می 

طغيان خشم کارگران به گونه ای است . باشند
مايه نيز که اتحاديه ھای کارگری آلت دست سر

اتحاديه ھا . مجبور به ابراز ھمراھی شده اند
معموالً در شرائط حساس حدت و طغيان موج 
اعتراض کارگران به چنين ھمسوئی ھا دست 
می زنند اما آنان اين کار را به اين دليل انجام 
می دھند که چند قدم آن سوتر مبارزات 

خشمگين توده ھای کارگر را به بی راھه ھای 
دھند و جنبش کارگری را در قبال سازش سمت 

نازل ترين عقب نشينی ھای سرمايه مجبور به 
   .تسليم کنند

  ٢٠٠٩ژانويه 

 

 کارگران فرنخ و مه نخ همچنان بدون دستمزد کار می کنند
سه ماه است که ھيچ دستمزدی به ھيچ کارگری 

و مه نخ قزوين داده نشده  در کارخانه ھای فرنخ
ل شمار کارگران از در طول اين چند سا. است

سرمايه . نفر کاھش يافته است ۵۴٠به  ٨٣٢۵
داران خصوصی که کارخانه ھا را به عنوان 
عطيه دولتی دريافت داشته اند برای تبديل 
سرمايه ھای آن به مالط و مصالح تکميل 

سرمايه گذاری ھای ديگر خود ھر بالئی را که 
قريب . خواسته اند بر سر کارگران آورده اند

نفر را اخراج نموده اند و مابقی را نيز  ٨٠٠٠
عمالً به بيگاری واداشته اند و به صورت 
بردگان مزدی بدون مزد به سفاکانه ترين شکل 

کارگران باقی مانده در ھمان . استثمار می کنند
حال که چند ماه چند ماه حقوق نمی گيرند، از 

ھيچ تضمينی برای ادامه ھمين شکل اشتغال ھم 
کارگران فرنخ و مه نخ ماھھا . ستندبرخوردار ني

است که به طور مدام در حال اعتراض به سر 
آنان خواستار پرداخت فوری ھمه . می برند

  . دستمزدھا و تضمين اشتغال خويش می باشند
  ١٣٨٧دی  ١۵

  
  

 وضعيت کار و معيشت کارگران جوشکار سيار اشنويه
سرمايه . تمان استساختن اسکلت ھای فلزی حوزه ای از کارھای بخش ساخ

داران با ھدف خريد ھر چه شبه رايگان تر و ارزان بھاتر نيروی کار اين 
کارگران حاضر به استخدام و قبول اشتغال آنان در شرکت ھای ساختمانی 

ھمين دليل کارگرانی که اين کارھا را انجام می دھند برای  به. نمی باشند
عاش خانواده خويش مجبورند که دستيابی به حداقل بھای نيروی کار و امرار م

با موانع زيادی دست و پنجه نرم کنند و مشکالت بسيار زيادی را از سر راه 
  .برای تصوير کلی اين مشکالت می توان بر نکات زير انگشت نھاد. بردارند

خريد موتور جوش ھای ديزلی و فراھم کردن وسائل و امکانات الزم برای . ١
  .راه انداختن و تعمير آن ھا

تھيه سوخت برای موتورھا که غالب اوقات بايد از بازار سياه به گران . ٢
ھزينه سوخت اين موتورھا گاه نيمی از کل . ترين قيمت ھا خريداری شود

  . بھای نيروی کار کارگران را می بلعد
سرمايه داران بھای کار اين کارگران يعنی کاری را که صرف تھيه اين . ٣

ق مناقصه تعيين می کنند و به اين ترتيب نازل ترين محصول کرده اند از طري
  . بھای ممکن را به آنان پرداخت می نمايند

با اينکه کارگران مجبورند برای فروش نيروی کار خود ھمه اين مصيبت . ۴
ھا را تحمل کنند و ھمه موانع را از سر راه بردارند اما آنان در غالب اوقات 

ر تھيه اين کاالھا را به صورت حی و بھای نيروی کار مصرف شده خويش د
پرداخت دستمزدھا ماھھا به تعويق می افتند و کليه . حاضر دريافت نمی دارند

مشکالت تعويق دستمزدھای چند ماھه که در مراکز کار و توليد مختلف توسط 
سرمايه بر کارگران تحميل می گردد در اين جا نيز بر گرده کارگران بار می 

  . شود
اين ھا بايد . ار اين کارگران بسيار ھولناک و مرگ آفرين استشرائط ک. ۵

. بدون داشتن وسائل ايمنی و امکانات الزم از اسکلت ھای چند طبقه باال بروند
خطر سقوط و افتادن به دام مرگ به طور مستمر جان اين کارگران را تھديد 

ز دست شمار کارگرانی که ھنگام انجام اين کارھا جان خويش را ا. می کند
   داده اند و يا به معلوالن مادام العمر تبديل شده اند معموالً باال است

  )با تلخيص و نقل به مضمون« آژانس ايران خبر  :منبع
 ١٣٨٧دی  ١۵

  

 توليد سرانه چهارده هزار دالری و دستمزد ساالنه هشتصد دالری
 خود» ٢٠٠٨توسعه انسانی سال « در گزارش موسوم به » سازمان ملل« 

ساکنان سرمايه داری ايران را ده ھزار و سی  ١٣٨۶ميزان درآمد سرانه سال 
ھمين گزارش از ازدياد بيش از . دالر امريکا اعالم داشته است ) ١٠٠٣٠( 

دالری درآمد سرانه در ايران در فاصله ميان سال ھای )  ٢٠٠٠( دو ھزار 
کار و سطح محصول اجتماعی ناشی از . سخن رانده است ١٣٨۶تا  ١٣٨۵

نيز در قياس با سال  ١٣٨٧استثمار طبقه کارگر ايران در نيمه نخست سال 
سير صعودی بسيار جھش وار . قبل افزايش بسيار چشمگيری داشته است

اضافه ارزش ھای نفتی در شش ماه اول اين سال، به کارگيری اين اضافه 
توليد  ارزش ھا به صورت سرمايه در حوزه ھای انباشت و اثرات بارز آن بر

اضافه ارزش ھای انبوه تر و انبوه تر يکی از علل تعيين کننده اين افزايش می 
کالً چشم می پوشيم و بر روی  ١٣٨٧با ھمه اين ھا ما از بحث سال . باشد

بر پايه . درنگ می کنيم ١٣٨۶ارقام و آمار اعالم شده سازمان ملل برای سال 
و حاضر کار و توليد و  حی گزارش ياد شده اگر محصول اجتماعی ساالنه

استثمار توده ھای طبقه کارگر ايران را به کل جمعيت کشور تقسيم کنيم سھم 
دالر امريکا بالغ می شود و )  ١٠٠٠٠( ھر نفر به رقمی باالتر از ده ھزار 

حال سؤال اساسی اين است که سرنوشت اين کار و توليد و محصول اجتماعی 

ھا برده مزدی که خود در روند و کار ناشی از آن چه شده است و ميليون 
استثمار شدن خويش اين محصول غول آسا را توليد کرده اند، چه سھمی از آن 

  !! را نصيب خود ساخته اند؟
قبل از جستجوی پاسخ اين سؤال الزم است که يک نکته ديگر را نيز مورد 

توضيح واضحات است که اين کوه عظيم . يادآوری و تأکيد قرار دھيم
ً توسط توده ھای طبقه کارگر ايران و طبعاً محص ول اجتماعی ساالنه صرفا

بخش ھائی از آن توسط طبقه کارگر جھانی يعنی ھمزنجيران و ھمسرنوشتان 
ھيچ آمار و گزارش آماری در جھنم سرمايه . کارگران ايران توليد شده است

که از ھفتاد داری ايران قابل اتکاء نيست اما ھمه شواھد و ارقام نشان می دھد 
ميليون را کارگران و )  ۵٠( ميليون سکنه کشور به طور تقريب پنجاه ) ٧٠( 

ما در اين جا از کل نفوس . افراد خانواده ھای کارگری تشکيل می دھند
جمعيتی طبقه کارگر صحبت می کنيم و ھيچ نوع تمايز و تقاوتی ميان کارگر 

ودک و جوان دانش اموز و شاغل و بيکار و خانه دار، مولد و غيرمولد يا ک
به ھر حال اين طبقه است که توليد کننده و . بازنشسته و غيره قائل نمی شويم

ھر کدام از آحاد اين  بر اين مبنیخالق کل محصول اجتماعی باال است و 
 -طبقه از کودک شيرخوار يک روزه تا پيرمرد يا پيرزن صد ساله و باالتر 
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از سھم سرانه  -ل عمری برخوردار نيست که البته ھيچ کارگری از چنين طو
دالر امريکا بايد در اين )  ١۴٠۴٢( ای معادل چھارده ھزار و چھل و دو 

  . چرا؟ پاسخ بسيار ساده است. محصول برخوردار شوند
به ھفتصد و  ١٣٨۶مطابق آمار سازمان ملل ارزش محصول اجتماعی سال 

الر امريکا سر می د) ٧٠٢ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠( دو ميليارد و يکصد ميليون 
دالر حاصل  ١۴٠۴٢ميليون نفر تقسيم کنيم ھمان  ۵٠زند و اگر اين رقم را به 

حال به سراغ پاسخ سؤال برويم و پيداست که در اين گذر و برای . می گردد
به . رسيدن به جواب مشخص بايد از پيچ و خم پاره ای محاسبات عبور کنيم

ھمه بخش ھا، اعم از مولد و طور قطع جمعيت کارگران شاغل ايران در 
نفر باالتر نيست ) ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠( غيرمولد در حال حاضر از رقم ده ميليون 

ميليونی در بھترين حالت سھمی را  ۵٠و اين بدان معنی است که کل اين طبقه 
 ١٠دريافت می دارند که به عنوان دستمزد يا بھای نيروی کار به ھمين 

شورای « ايندگان نھاد دولتی موسوم به نم. ميليون کارگر پرداخت می شود
که خود در زمره صدرنشينان دولتی و در عداد برنامه ريزان و » کارعالی 

سياستگزاران و دست اندرکاران مستقيم تعيين سطح دستمزدھا ھستند، به 
کل % ) ٧٠( کرات اعالم داشته اند که ميزان دستمزد بيش از ھفتاد درصد 

)  ۵٠٠٠٠-١٠٠٠٠٠(نجاه ھزار تا صد ھزار پتوده ھای کارگر رقمی ميان 
ميليون نفر  ٧جمعيت شاغل نيروی کار، حدود % ٧٠. مان در ماه استتو

است و اگر ھمان رقم حد متوسط اعالم شده شورای عالی کار را مبنای 
قرار دھيم، بايد با يقين قبول کنيم که کل حقوق ساالنه اين  %٧٠ذستمزد اين 

 شش ھزار و سيصد ميلياردبخش کارگران از ميزان 
اين رقم به طور . مان تجاوز نمی کرده استتو) ۶٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠( 

دالر امريکا ) ۶٣٠٠٠٠٠٠٠٠( ليارد و سيصد ميليون تقريب معادل شش مي
 ٣فرض را بر اين می گذاريم که مابقی جمعيت شاغل طبقه کارگر يا  .است

ميليون نفر باقی مانده نيز ھر کدام به طور متوسط از سيصد و پنجاه ھزار 
مزد در ماه يا چھار ميليون و دويست ھزار تومان دست)  ٣۵٠ ٠٠٠( 
حاصل . برخوردار باشند) دالر ۴ ٢٠٠ حدود(  تومان در سال)  ۴٢٠٠٠٠٠(

 جمع تمامی اين ارقام نيز دوازه ميليارد و ششصد ميليون
حال ھر دو رقم را به ھم . دالر امريکا خواھد شد)  ١٢۶٠٠٠٠٠٠٠٠(

ميليونی توده ھای طبقه  ۵٠اضافه می کنيم و در می يابيم که کل جمعيت 
در بھترين و باالترين حالت چيزی کمتر از  ١٣٨۶کارگر ايران در سال 

ميليارد دالر امريکا از محصول اجتماعی کار و توليد ساالنه )  ١٩( نوزده 
ميليون نفوس  ۵٠بر اساس آمار سازمان ملل اين . خويش به دست آورده اند

ميليارد )  ٧٠٢( يش از ھفتصد و دو جمعيتی طبقه کارگر در سال ياد شده ب
دالر محصول اجتماعی توليد کرده اند اما خود آنان حداکثر چيزی کمتر از 

حال بحث اينجاست که سرنوشت . ميليارد آن را نصيب خود نموده اند ١٩
ميليارد دالر ديگر اين محصول کوه پيکر کار )  ۶٨٣( ششصد و ھشتاد و سه 
  و توليد چه شده است؟ 

 ۵٠دھيد بسيار سخاوتمندانه فرض را بر اين قرار دھيم که اين جمعيت  اجازه
ميليونی کارگری معادل آنچه که به عنوان دستمزد يا بھای نيروی کارشان 
دريافت کرده اند از امکانات مدرسه و بيمارستان و راه و خيابان و يارانه ھای 

ائی و مانند اين مربوط به آب و گاز و برق و حمل و نقل و برخی مايحتاج غذ
ما با . ھا ھم برخوردار شده باشند که البته در عالم واقع اصالً چنين نيست

گوشت و پوست خويش لمس کرده و لمس می کنيم که سھم ما از بھداشت و 
پول ويزيت دکتر را اگر داشته . و بيمارستان ھيچ است درمان و دکتر و دارو

د ماھانه يا روزانه پرداخت کنيم، باشيم بايد از ھمان سنار و سی شاھی دستمز
برای مدرسه کودکان و . بھای دارو را نيز بايد به تمام و کمال بپردازيم

نوجوانان خود اگر که قادر به تحمل ھزينه تحصيل آنان باشيم و اگر به جای 
مدرسه باالجبار راھی سالخ خانه ھای توليد سود سرمايه نشوند يا به کودکان 

ما از ھيچ حق . د بايد مبلغ ھنگفتی شھريه پرداخت نمائيمخيابانی مبدل نگردن
و حقوق و امکانات و رفاه و بيمه و آسايش و تضمين اجتماعی برخوردار 
نيستيم که توسط دولت سرمايه داری و طبقه سرمايه دار برنامه ريزی شده 

ميليارد دالر در سال ھزينه ) ١٩( باشد و بر ھمين اساس تصور اينکه نوزده 

با ھمه اين ھا بنياد . نات اجتماعی ما شده باشد ھيچ عقالنی نيستامکا
 ١٩محاسبات خويش را بر اين فرض قرار می دھيم که گويا رقمی معادل 

ميليارد دالر در سال مورد بحث به ھزينه امکانات اجتماعی ما اختصاص 
يافته باشد، بسيار خوب تا اينجا با توجه به تمامی احتماالت عقالنی و 

ميليارد دالر محصول اجتماعی کار و توليد خود  ٧٠٢عقالنی ما از کل غير
ميليارد به دست آورده ايم، سرنوشت ششصد و )  ٣٨( فقط سی و ھشت 

  دالر ديگر چه می شود؟  ) ۶۶۴ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠( شصت و چھار ميليارد 
باز ھم ولخرجی می نمائيم و به حساب طبقه خويش برای دولت سرمايه ليست 

اين بار فرض را بر اين می گذاريم که . بخش ھای گزاف جعل می کنيمبذل و 
بازتوليد وسائل توليد و مصالح پروسه کار در سطح نياز واقعی ميزان معيشت 
موجود ما از ماشين آالت و کارخانه گرفته تا حمل و نقل و جاده و بنادر و 
مؤسسات آموزشی و علمی و ھمه ملزومات ديگر ھم رقمی معادل کل 

معنای . دستمزدھای ما برای سرمايه داران و دولت آن ھا ھزينه داشته است
ميليارد  ٧٠٢ميليارد دالر ديگر نيز از )  ١٩( نوزده  اين سخن آن است که

حتی در اين صورت و به . محصول اجتماعی کار و توليد مان کسر خواھد شد
ارد دنبال تمامی اين کسر کردن ھا باز ھم ششصد و چھل و پنج ميلي

دالر آن به طور مطلق از دائره معيشت و از سيطره )  ۶۴۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠(
ھر شکل دخالت و دسترسی و اطالع و مصرف و حساب و کتاب زندگی 

باز ھم مجبوريم به ھمان سؤال . شخصی و اجتماعی ما خارج گرديده است
سرنوشت اين بخش از کوه عظيم محصول کار و . اساسی خويش باز گرديم

ماعی ما توده ھای طبقه کارگر چه شده است و بر سر آن چه رفته توليد اجت
ميليارد دالر امريکا  ٧٠٢بيشتر از  ١٣٨۶ما کارگران در طول سال . است

ميليارد  ۶۴۵کار و توليد و محصول اجتماعی کار داشته ايم اما از اين رقم 
اينکه پيش از . دالر آن به طور کامل از ما گرفته شده و به تاراج رفته است

به بررسی سرنوشت اين رقم بپردازيم فقط به خاطر بسپاريم که رقم گور و گم 
 ۵٠برابر کل دستمزدھائی است که تمامی ما )  ٣۴( شده حدود سی و چھار 

به شکل دستمزد  ١٣٨۶ميليون نفوس توده ھای طبقه کارگر در سراسر سال 
ت اين رقم حال به سراغ سرنوش. شاغالن طبقه خويش دريافت داشته ايم

  . برويم
کوه عظيم حاصل کار و توليد ششصد و چھل و پنج ميليارد 

دالری ما بردگان مزدی سرمايه در ايران در طول )  ۶۴۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠(
يکسره به سرمايه طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری تبديل  ١٣٨۶سال 

اين ذات و نھاد و رسم و طبيعت قھری رابطه خريد و فروش . شده است
نيروی کار يا شيوه توليد سرمايه داری است که عظيم ترين و کوه آساترين 
بخش محصول کار و توليد و استثمار ما توده ھای طبقه کارگر را به سرمايه 

اين بنياد و سرشت و شالوده . و سرمايه و باز ھم سرمايه تبديل می سازد
م و توليد ھستی نظام بردگی مزدی است که ھر چه ما کارگران کار می کني

می نمائيم از چھارديواری زندگی و حوزه دخالت ما به طور کامل خارج می 
گرداند، به سرمايه تبديل می کند و ھمين سرمايه يا ھمين محصول کار و 
اجتماعی توليد شده توسط ما به قدرتی خداگونه و مسلط بر ھست و نيست 

ھمين سرمايه  ما سرمايه را توليد می کنيم و. زندگی مان مبدل می شود
ملزومات سودآوری و . محصول کار و استثمارمان برای ما تصميم می گيرد

گسترش بيش از پيش خود را به صورت نظم توليدی و سياسی و دولت و 
حقوق و قانون برنامه ريزی می کند و بر ما تحميل می نمايد، سرمايه داران 

افته اند يا سرمايه و مالکان سرمايه و دولت در واقع ھمين سرمايه شخصيت ي
ای ھستند که لباس تقلبی و دروغين آدميزاد و سازمان ھای دولتی و حقوقی و 

تمامی قدرت سرمايه داران، طبقه سرمايه دار و . اجتماعی بر تن پوشيده اند
آنچه ما توليد می کنيم به قدرت . دولت سرمايه داری، قدرت سرمايه است

دار و حاکميت و فرمانروائی طبقه سرمايه خداگونه مسلط بر ما و به شالوده اقت
   .دار بر سرنوشت کار و زندگی ما تبديل می گردد

گفتيم که ششصد و چھل و پنج ميليارد . به بحث مستند آماری خود باز گرديم
دالر از محصول کار و توليد ھفتصد و دو ميليارد )  ۶۴۵ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠( 
سره به سرمايه طبقه ما يک ١٣٨۶دالری سال )  ٧٠٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠( 
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آيا اين بدان معنی . سرمايه دار و دولت سرمايه داری ايران تبديل شده است
است که ھمه اقالم نجومی مذکور صرف تأسيس کارخانه و خريد ماشين آالت 

ً اين طور نيست سرمايه فقط . و مواد خام و وسائل توليد شده است؟ مسلما
سرمايه . انه و زمين و مستغالت نيستکارخانه و ابزار کار و توليد يا تجارتخ

رابطه خريد و فروش نيروی کار و استثمار . يک رابطه اجتماعی است
سرمايه برای توسعه دائره انباشت خود . کارگران و توليد اضافه ارزش است

و استثمار وسيع تر و شديدتر بردگان مزدی نياز به دولت و مجلس و ھمه 
اج وجود ارتش و پليس و پاسدار و لباس نھادھای دولتی دارد، سرمايه محت

شخصی و بسيجی و زندان و سياھچال و قوه قضائيه و کليه دستگاھھای 
اعمال قھر و سرکوب عليه ھر اعتراض و مبارزه و جنب و جوش توده ھای 

سرمايه برای بقای خود نيازمند وجود عظيم ترين زرادخانه ھای . کارگر است
مھاجم، پيچيده ترين سازمان ھای پليسی و نظامی، نيرومندترين ارتش ھای 

امنيتی، گسترده ترين ديوانساالری ھا و سازمان يافته ترين و مجھزترين 
ھمه . شبکه ھای برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و مدنی و اجتماعی است

اين ھا اجزاء اليتجزای حيات سرمايه اند و زمانی که از سرمايه صحبت می 
تاپوس موحش مسلط بر بند بند زندگی توده ھای طبقه مان کنيم بايد کل اين اخ

يک بار ديگر تکرار می کنيم که سرمايه يک رايطه . را در نظر مجسم سازيم
اجتماعی است، رابطه استثمار ھر چه وحشيانه تر و سفاکانه تر ما بردگان 
مزدی، تشديد ھر چه سبعانه تر اين استثمار، ساقط نمودن ھر چه عميق تر و 

. ع تر ما از ھر نوع دخالت در سرنوشت کار و زندگی خويش استوسي
سرمايه برای گسترش انباشت و بقای خود بايد اين رابطه را به طور مدام 
بازتوليد کند و بازتوليد اين رابطه در گرو وجود و توسعه و تحکيم کل قوانين 

ماعی و قراردادھا و دولت و سازما ن ھا و ھمه نظم توليدی و سياسی و اجت
ميليارد  ٧٠٢پيداست که عظيم ترين بخش محصول کار . مسلط موجود است

خورشيدی به سرمايه ھای  ١٣٨۶دالری ما توده ھای کارگر ايران در سال 
تازه سرمايه داران، به شرکت ھای جديد سرمايه گذاری، به تراست ھای 
ود تجاری تازه، به مستغالت سر به فلک کشيده و به کشت و صنعت ھای پرس

گسترده تبديل شده است اما سرمايه فقط اين ھا نيست و روند تبديل محصول 
ميليارد دالری ما به سرمايه متضمن تبديل تمامی اين اقالم نجومی  ٧٠٢کار 

  . به کارخانه و فروشگاه و تجارتخانه و ابزار توليد نمی باشد
ھای  محاسبات باال ھمگی واقعی و دقيق و سرانگشتی و منطبق بر واقعيت

اين ارقام در ھمان حال شفاف تر از خورشيد، به ھر . اجتماعی روز ھستند
کارگری نشان می دھند که رمز بيکاری، گرسنگی، فقر و فالکت و سيه 

اين محاسبات به ھمه ما می گويد که ريشه . روزی ھايش در کجا قرار دارد
دی، کارتن خوابی کودکان کارگر، ريشه تن فروشی زنان گرسنه برده مز

ريشه محروميت ما از دارو و دکتر و درمان، ريشه اجبار چند ميليون کودک 
خردسال به ترک مدرسه و درس و تحصل، ريشه مجبور بودن خيل عظيم اين 
خردساالن به مرگبارترين کارھا در بيغوله ھای سودسازی سرمايه و در يک 

يليون م ۵٠کالم ريشه ھمه مصائب و آالم و سيه روزی ھای حی و حاضر 
  . نفوس طبقه کارگر ايران در کجاست و برای قطع آن به کجا بايد سر زد

آمارھا و محاسبات باال بسيار صريح و عريان بانگ می زنند که بر خالف 
دروغ بافی ھای مشتی سرمايه دار و نماينده فکری سرمايه داران مشکل توده 

نه کمی سرمايه،  !ھای کارگر ايران نه کمبود رشد صنعتی و سطح نازل توليد
نه ضعف صنعت و تکنيک و ! نه حجم ناکافی و نامطلوب سرمايه گذاری ھا

اين قبيل مسائل بلکه موجوديت رابطه خريد و فروش نيروی کار و تسلط و 
حاکميت مناسباتی است که در شالوده حيات خود بر استثمار ما و بر تبديل 

. ز ھم سرمايه استوار استسرمايه و با حاصل کار و استثمار ما به سرمايه و
ميليارد دالر امريکا کار کرده ايم و توليد  ٧٠٢بيش از  ١٣٨۶ما در سال 

ميليارد  ١٩نموده ايم اما از کل اين کار و توليد و محصول اجتماعی کار فقط 
ميليون نفوس توده ھای طبقه خود لمس کرده  ۵٠دالر آن را در زندگی کل 

  . ار و نکبت ما در اينجا قرار دارداساس بدبختی و فقر و ادب. ايم 

سنديکاليست ھا، سنديکاسازان و ستايشگران جنبش سنديکائی با ھمه ساز و 
برگ و توانشان و با استمداد از کل توان خود و رھنمودھا و راھبردھای 
نمايندگان فکری و سياسی سرمايه تالش می کنند تا ھمه حقايق باال را از جلو 

آن ھا با لجاجت و زمختی بيش از حدی . ر سازندچشمان ما بدزدند و دو
اصرار دارند که نظام سرمايه داری به ذات خود عيب و ايرادی ندارد و ھمان 

استثمار ما توسط سرمايه يک امر برحق . سرزمين موعود زندگی ماست
است، دولت سرمايه داری واجب االطاعه است و قانون و حقوق و 

ما بايد در شور و مشورت با . مقدس ھستندقراردادھای سرمايه ھمه و ھمه 
صاحبان سرمايه و با اتکاء به نظم سياسی و قانون و مدنيت سرمايه داری 

سنديکاليست ھا سايه ھر !!! برای بھبود زندگی و تأمين آسايش خود تالش کنيم
جنب و جوش ضد سرمايه داری ما را به تير می زنند، آن ھا مدافعان واقعی 

ی و استثمار و توحش سرمايه در ميان تود ھای طبقه ما نظام سرمايه دار
سنديکاليست ھا با بی شرمی تمام منکر اين می شوند که تا سرمايه . ھستند

داری ھست تشديد لحظه به لحظه استثمار و ستمکشی و گرسنگی و فقر و 
فالکت و فحشاء و کارتون خوابی توده ھای طبقه ما نيز صد در صد خواھد 

  . وز بيش از روز پيش توسعه و تشديد خواھد شدبود و و ھر ر
  !ھمزنجيران !کارگران

برای عالج درد . بسيار روش است که ريشه واقعی ھمه دردھا در کجاست
نيز ھيچ راھی نيست سوای اينکه ھمين ريشه را بکاويم، ھمين ريشه را آماج 

سرمايه، . ميدان واقعی جنگ ما ھمين جاست. حمله و تعرض قرار دھيم
حبان سرمايه و دولت سرمايه داری می خواھند که بخش ھر چه عظيم تر صا

و عظيم تری از حاصل کار و استثمار ما به سرمايه و سود سرمايه ھا بدل 
آن ھا برای تحقق ھمين امر است که استثمار ما را تشديد می کنند، ما را . شود

ب و باز ھم بيکار می سازند، به ديار گرسنگی پرتاب می کنند، ما را سرکو
. سرکوب می نمايند و ھر اعتراض و مبارزه ما را در نطفه خفه می سازند

جنگ ميان ما و سرمايه در ھمين ميدان و روی ھمين محور سرنوشت 
در ھمين ميدان است که ما با . محصول کار و توليد و استثمار قرار دارد

بايد به  ما توده ھای کارگر. دولت سرمايه داری در جنگ قرار می گيريم
ھمان نقطه ای حمله کنيم که قلب حيات سرمايه است، بايد به رابطه توليد 

مطالبات ما بايد ضربه کوبنده ای بر شريان حيات . اضافه ارزش تعرض کنيم
سرمايه يعنی تبديل شدن حاصل کار و استثمارمان به سرمايه و سود سرمايه 

کز قوای پيکارمان عليه داران باشد، سازمانيابی ما بايد ظرف اتحاد و تمر
سرمايه و سرمايه شدن محصول کار و استثمار و توليدمان باشد، با 
سنديکاسازی و مبارزه قانونی و سنديکاليسم نمی توان به ھيچ مطالبه ای دست 

در . يافت و نمی توان ھيچ فشاری را بر رابطه توليد اضافه ارزش تحميل کرد
د سراسری و شورائی ضد سرمايه ھمين راستا است که ما سازمانيابی متح

داری حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش را تنھا طريق درست مبارزه 
ما بايد قدرت متحد و کارساز و تغييرآفرين خود را عليه سرمايه، . می دانيم

بيائيد حول منشورمطالبات پايه . عليه سرمايه داران و دولت آن ھا اعمال کنيم
خود متحد و متشکل گرديم و با اتکاء به قدرت ای و ضد سرمايه داری 

سازمان يافته شورائی و ضد سرمايه داری خويش ھمه مطالبات مان را بر 
بيائيد در ھمين راستا سنگر به سنگر عليه . نظام سرمايه داری تحميل کنيم

 . سرمايه داری مبارزه کنيم و سرانجام سرمايه داری را نابود سازيم

  ايه ای طبقه کارگر متحد شويمحول منشور مطالبات پ
برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه ھای در حال تعطيل را به 

  تصرف خود در آوريم
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٧دی  ١۵
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 ميليون تومانی برای بيژن اميری ١٠٠قرار وثيقه 
براي  به خانواده خويش اطالع داده است که طي يك تماس تلفنيزندان اوين  ٢٠٩از بند  نيز اميري نبيژ ١٣٨٧ديماه  ١۴شنبه،  عصر امروز بر اساس آخرين خبر،

  گرديده استميليون توماني صادر  ١٠٠قرار وثيقه  ايشان ھم
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٧دی  ١۴
 

 آخرين خبر از ادامه زندان محسن حکيمی و بيژن اميری
محسن حكيمي طي  ١٣٨٧دی  ١۴ ، شنبه،امروزطبق اطالع رسيده ظھر 

 زن اميري اژ بي كه به ھمراهاست تماسي تلفني به خانواده اش خبر داده 
اتھام محسن حكيمي . به داخل بند منتقل شده اند ،٢٠٩فرادي بند نداشتگاه ازبا

 گرديدهميليون تومان وثيقه براي او تعيين  ١٠٠تبليغ عليه نظام است و مبلغ 

نيز ذيرفته است و از خانواده اش پوثيقه را ن حكيمي گفته است كه محسن. است
  . خواسته است كه از گذاردن وثيقه براي آزادي او خودداري كنند

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٧دی  ١۴

 

 دستگيری فعاالن کارگری را محکوم می کنيم
ز کار و توليد، فشار رشد روز افزون تورم، تعطيلی ده ھا کارخانه و مرک

بيکاری،فقر و گرسنگی ھر روزه کارگران بيشتری را به عرصه مبارزه می 
اين .کشاند و اين مبارزه امروز به مبارزه مرگ و زندگی تبديل شده است

مبارزه امنيت سرمايه را به خطر می اندازد زيرا نجات از فقر و گرسنگی و 
اما در اين . سرمايه داری نداردبيکاری ھيچ راھی جز مبارزه با اساس نظام 

ميان دولت در دفاع از سرمايه و سرمايه داران در مقابل کارگران ايستاده و با 
سرکوب مبارزات کارگران و با دستگيری فعاالن کارگری عدالت را در حفظ 

از .وضعيت فالکتبار کارگران وامنيت را دفاع از امنيت سرمايه معنی می کند

يم فشار ھا و موج دستگيری فعاالن کارگری اين ھمين روست که می بين
ما ھر نوع اعمال فشار ، به ويژه . روزھا ابعاد گسترده تری يافته است

دستگيری فعاالن کارگری از جمله دستگيری بيژن اميری، محسن حکيمی، 
بختيار رحيمی،ابراھيم مددی و پدرام نصرالھی را محکوم می کنيم و خواھان 

 .قيد و شرط آنان ھستيمآزادی فوری و بدون 
 فعاالن جنبش کارگری

   ١٣٨٧دی  ١۴

 

 اتحاديه های کارگری يونان متحد سرمايه عليه کارگران
خيزش ھا و مبارزات گسترده کارگران و توده 
ھای فرودست معترض به بربريت سرمايه 
داری در يونان چند روزی است که روند افت 

 اتحاديه ھای بزرگ کارگری و. پيموده است
در  » Pasok« حزب سوسيال دموکرات يونان 

خاموش ساختن شعله ھای خشم و اعتراض ضد 
سرمايه داری بردگان مزدی و ساير توده ھای 
عاصی بزرگترين نقش را ايفاء نموده و در حال 

کارگران يونان در طول اين مدت، . ايفاء ھستند
در دو نوبت متوالی با عزمی مصمم و استوار 

عتصاب عمومی در کليه مراکز خواستار اعالم ا
اتحاديه ھای کارگری در ھر . کار و توليد شدند

دو نوبت در مقابل اين خواست کارگران بسيار 
اتحاديه ھا نه . سرسختانه دست به مقاومت زدند

تنھا در برابر موج سرکش تالش کارگران برای 
سازمان دادن اعتصابات سراسری دست به کار 

طالعيه ھای مکرر توطئه شدند که با صدور ا
از تمامی کارگران و دانش آموزان و دانشجويان 

خواستند که دست از مبارزه و اعتراض 
آن ھا موعظه سازش و تسليم با دولت . بردارند

ھار سرمايه داری يونان را در کليه شيپورھای 
ناساز و جانخراش ديوانساالری سرمايه پرست 
اتحاديه ای خود ساز کردند و از ھمگان 

ستند تا با ختم مبارزه و جنگ و ستيز به خوا
مراکز کار و درس برگردند و در مقابل نظم 
سياسی بشرستيز سرمايه سر تسليم وعبوديت 

حزب سوسيال دموکرات يونان و . فرود آرند
اتحاديه ھای کارگری با وقاحت کم نظيری که 
در تاريخ سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست 

پرنظير است با اتحاديه ای بسيار بسيار 
صراحت اعالم داشتند که اوجگيری جنبش 
کارگيری و گسترش اعتراضات توده ھای 
. ناراضی در شرائط موجود به زيان آنان است

سوسيال دموکراسی و اتحاديه ھای کارگری در 
تشريح اين زيانباری تصريح کردند که خيزش 
ھای جاری توده ھای کارگر چه بسا به سقوط 

سرمايه داری منتھی شود و دولت ھار کنونی 
اين امر در شرائط طغيان موج بحران سرمايه 
داری به نفع آنان نخواھد بود زيرا که آن ھا نيز 
قادر به سازمان دادن ھيچ نوع بھبودی در ھيچ 
عرصه ای از معيشت و حيات اجتماعی توده 
ھای کارگر نيستند و الجرم قادر به کنترل 

گان مزدی اوضاع و مھار خشم و عصيان برد
اتحاديه ھای کارگری . سرمايه نيز نخواھند شد

و سوسيال دموکراسی در اين گذر حق دارند و 
وقاحت سرمايه سرشت ھميشگی شان به آن ھا 
کمک می کند تا واقعيتی را ولو با ھزار 
. عوامفريبی و وارونه پردازی بر زبان رانند

اين واقعيت که به گاه اوجگيری و عروج واقعی 
سرمايه دار ی توده ھای کارگر  جنبش ضد

ديوانساالری اتحاديه ای و سوسيال دموکراسی 
درست در ھمان گورستانی دفن خواھند شد که 

  . کل نظام سرمايه داری دفن خواھد گرديد
  ٢٠٠٩ژانويه 

  

 نفر از معلمان معترض ١١دستگيری 
اجتماع معلمان در اعتراض به شرائط کار و 

وعی خويش مطابق فشار بی حقوقی ھای ھمه ن
معمول با تھاجم قوای سرکوب دولت سرمايه 

صبح روز چھارشنبه . داری مواجه گرديد
شماری از معلمان در برابر مجلس سرمايه 

دست به تشکيل اجتماع زدند تا خواستار تحقق 
نيروی پليس و لباس . مطالبات خود شوند

شخصی و ساير نھادھای اعمال قھر سرمايه با 
ل حضور معلمان در اين محل اطالع از احتما

ساعت ھا، پيش از ورود ھر معلمی، تمامی 

منطقه را در محاصره قرار دادند و از ھمه سو 
آنان در اولين فرصت و به . زير نظر گرفتند

محض جمع شدن افراد به اجتماع رو به توسعه 
معلم را دستگير  ١١معلمان حمله ور شدند و 

قاط نامعلوم ساختند و برای اسارت و زندان به ن
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برخی از اعضای کانون ھای . اعزام داشتند
صنفی معلمان از جمله باغانی، عبدی، قنبری، 
قريشيان، ضيابری، ميراکبر، رئيس زاده، 
. دھقان و اباذری در زمره دستگيرشدگان ھستند

کانون صنفی معلمان از جمله نھادھای 
سنديکاليستی است که به قانون و قانونيت و نظم 

مايه داری سخت ايمان دارد، اجرای سياسی سر
قانون سرمايه را راه نجات توده ھای کارگر 

پای بندی به جار و جنجال ھای !! معلم می داند
اصالح طلبانه و عوامفريبانه بخشی از طبقه 
سرمايه دار را به کارگران توصيه می کند، با 
ھر جنب و جوش ضد سرمايه داری توده ھای 

برای منحل ساختن  کارگر معلم مخالف است و
مبارزات و اعتراضات معلمان در داربست 

  . رفرميسم و سنديکاليسم تالش می نمايد
 ١٣٨٧دی  ١۴

  

 اخراج گسترده و مستمر کارگران شرکت واحد
شرکت واحد اتوبوس رانی تھران ماھھا است 
که به اشکال گوناگون و با توسل به 
دستاويزھای مختلف دست به اخراج کارگران 

ھر روز بھانه بی اساس و زشت . ده می زندرانن
تازه ای را جعل می کند و بر پايه آن ھا عده ای 

را بيکار و راھی ديار  از رانندگان شرکت
اتھامات ناروا و مجعولی از . گرسنگی می سازد

نوع اعتياد، فرار از کار و کم کاری و مانند اين 
در پشت ھمه . ھا در زمره اين دستاويزھا است

ارت ھا و اخراج ھا و بيکارسازی ھا اين شر
دسيسه ای حساب شده و نقشه مند در جريان 

سرمايه داران دولتی اداره کننده شرکت . است

واحد عزم جزم کرده اند تا از شمار کارگران 
ھر چه بيشتر بکاھند، فشار کار را ھر چه 
بيشتر افزايش دھند، کار ھر چه بيشتری را بر 

. سنگين سازند دوش کارگران ھر چه کمتری
آنان تالش دارند تا در راستای پيشبرد ھمين 
اھداف ضد کارگری در عين حال کارگران 
معترض تر و مبارزتر را از پيکره مبارزات 

برای مقابله . جاری توده ھای راننده جدا نمايند
با اين وضعيت و ساير اشکال تعرض سرمايه 
يک راه بيشتر در پيش پای کارگران واحد 

مپيوندی با جنبش ضد سرمايه داری ھ. نيست
توده ھای کارگر، کوبيدن دست رد بر سينه 

رفرميسم راست سنديکاليستی، سازمانيابی 
شورائی ضد سرمايه داری، اجتناب از آويزان 
کردن مبارزات خود به دار قانون نظام بردگی 
مزدی و باالخره اعمال قدرت مستقل، 
سراسری، شورائی، طبقاتی و ضد سرمايه 

برای اين کار بايد دست در . اری تنھا راه استد
دست ھمه کارگران حول منشور مطالبات پايه 

  . ای طبقه کارگر متحد و متشکل گرديم
  ١٣٨٧دی  ١۴ 

  

  

 مرخصی اجباری بدون دستمزد در تراکتورسازی تبريز
مرخصی اجباری بدون ھيچ دستمزد ميدان 
جنگ تازه ای است که سرمايه داران ايران و 

لت آن ھا عليه زندگی توده ھای طبقه کارگر دو
ماه يا بيشتر  ۶ماه  ۶تعويق . باز کرده اند

دستمزدھا، بيکارسازی ھای صد صد و ھزار 
ھزار، افزايش مرگبار شرائط کار و تشديد 
استثمار، کاھش روز به روز دستمزدھای واقعی 
زير فشار رشد جھش وار گرانی ھا، تعطيل 

با ھدف انتقال سرمايه روز به روز کارخانه ھا 
ھا به حوزه ھای پرسودتر و استثمار نيروی کار 
شبه رايگان تر يا ده ھا ترفند و راھکار و نقشه 
شرارت بار ديگر کيسه آز سرمايه داران 
سودجو برای سالخی ھر چه موحش تر 
کارگران و افزايش ھر چه غول آساتر سرمايه 

 آنان ھر روز. ھای خويش را اشباع نکرده است
برای گسترش دامنه تعرضات خويش نقشه تازه 
ای ساز می کنند و توطئه جديدی آغاز می 

مجبور ساختن کارگران به مرخصی . نمايند

ھای بدون ھيچ نوع دستمزد يکی از اين نقشه 
. ھای شوم و ترفندھای زشت ضد کارگری است

اين دسيسه ماھھا است که از سوی برخی 
ارگران طراحی کارخانه ھا و مراکز کار عليه ک

در لوله . گرديده و به اجرا نھاده شده است
سازی خوزستان، در برخی از کارخانه ھای 
کردستان، در سيمان سردار بوکان، در 
کاغذسازی مراغه و در پاره ای مراکز ديگر 
کارگران را مجبور کرده اند که برای ھفته ھا و 
ماھھا بدون ھيچ دستمزدی محيط کار را ترک 

سرمايه داران !! مرخصی بروند گويند و به
صاحب کارخانه تراکتورسازی تبريز نيز اينک 
. ھمين سالح را عليه کارگران به کار گرفته اند

آنان به ھمه کارگران اين مجتمع عظيم صنعتی 
اعالم داشته اند که بايد به يک ماه مرخصی 

مرخصی بدون . بدون ھيچ حقوق تن دھند
حبان دستمزد سالح مرگباری است که صا

سرمايه در غالب موارد به عنوان چيدن مقدمه 

برای اخراج و بيکارسازی توده ھای کارگر به 
سرمايه دارانی که برای يک  .کار می گيرند

لایر اضافه ارزش و سود انبوه تر ھر ثانيه کار 
کارگران را به لحظه ای برای مکيدن کل خون 
آنان مبدل می سازند اينک برای فرار از 

تمزدھا، برای تشديد باز ھم بيشتر پرداخت دس
فشار کار در کارخانه و در يک کالم برای 
قربانی ساختن توده ھای کارگر در آستان 
سوداندوزی بيشتر سرمايه چند ھفته چند ھفته 

!!! حکم مرخصی اجباری صادر می کنند
کارگران کارخانه تراکتورسازی تبريز در مقابل 

. اض زده انداين اقدام کارفرمايان دست به اعتر
آنان تصريح کرده اند که در صورت اصرار 
سرمايه داران بر اجرای طرح خويش به ھر 
طريق ممکن دست به کار توسعه مبارزات خود 

  . خواھند شد
  ١٣٨٧دی  ١۴

 

 »اليحه هدفمندکردن يارانه ها«کارگران و 
قانون  ۴۴چند ماه است که دولت سرمايه داری ايران در چھارچوب اصل 

يکی از  .سخن می گويد» طرح تحول اقتصادی«ی از طرحی به نام اساس
اليحه ھدفمندکردن يارانه «محورھای اصلی اين طرح اليحه ای است به نام 

برای تصويب به مجلس سرمايه ) ٨٧آذر  ١٣( که قرار است امروز » ھا
چھارچوب کلی اين اليحه از اين قرار است که يارانه . ارائه شود

ه دولت ھم اکنون برای کاالھای اساسی می پردازد قطع می ھايی ک)سوبسيد(
شود و منابع مالی حاصل از اين امر به يک صندوق تحت نظر دولت و 

% ١۵به مردم، % ۶٠: مجلس ريخته می شود تا به صورت زير تقسيم گردد 

به سرمايه داران خصوصی برای ارتقای تکنولوژی و افزايش بھره وری کار 
می خواھيم ببينيم که اين اليحه . د دولت خواھد گرديدھم نصيب خو% ٢۵و 

در صورت تصويب واجرا به چه نتايجی خواھد انجاميد و موضع ما کارگران 
قبل ازھرچيز بايد پديده يارانه را تجزيه و تحليل . درقبال آن چگونه بايد باشد

ً چيزی به نام يارانه چيست و مکان آن در سياست دول ت کنيم و ببينيم اساسا
  .ھای سرمايه داری کجاست

دولت ھای سرمايه داری در سراسر جھان موجود مستقل از شيوه ھای 
متفاوت اعمال قدرت و حاکميت آن ھا در واقع سازمان برنامه ريزی نظم 



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

 
١٤ 

  ١٣٨٧ دی  ٢٠ جمعه      ٣٧ سال اول ـ شمارٔه 

اقتصادی، سياسی، مدنی و اجتماعی سرمايه و نھاد تحميل اين نظم بر طبقه 
 اول تا آخر حاصل کار و دار و ندار دولت ھا نيز از لایر. کارگر ھستند

دولت اين کوه عظيم سرمايه و درآمد را يا به طور . استثمار کارگران است
مستقيم به عنوان سرمايه دار از طريق استثمار کارگران تصرف می کند و يا 
در شکل گرفتن ماليات و ساير عايدات خود از طريق سالخی بخش ھايی از 

آنچه دولت ھا زير نام . مين می کندکار پرداخت شده توده ھای کارگر تأ
ماليات و عوايد ديگر از اين يا آن قشر طبقه سرمايه دار می گيرند نيز دقيقاً 
مقادير اندکی از دنيای اضافه ارزش ھايی است که سرمايه داران از طريق 
استثمار ھرچه شديدتر کارگران به چنگ آورده اند و به عنوان ھزينه ديوان 

اشين سرکوب نظامی و پليسی و در يک کالم ھزينه حفظ ساالری دولتی و م
کل سرمايه و . مختصر کنيم. نظام سرمايه داری به دولت خويش می پردازند

زندگی و دار و ندار و ھمه امکانات کل طبقه سرمايه دار و در ھمين راستا 
ھمه ھست و نيست بودجه دولتی و سرمايه و امکانات و درآمد دولت سرمايه 

ن ھيچ کم و کاست يکراست محصول کار و استثمار ما توده ھای داری بدو
اين اساس مسئله است و برای تشريح پديده يارانه بايد قبل . طبقه کارگر است

از ھر چيز اين واقعيت اساسی نظام مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی 
  . کار را خوب در نظر گرفت و از ھمين جا عزيمت کرد

دولت اين طبقه برای پايين نگه داشتن بھای نيروی کار يا طبقه سرمايه دار و 
تمامی . ھمان دستمزدھای کارگران به ھمه راه ھای ممکن متوسل می شوند

دستاوردھای کار و استثمار توده ھای کارگر را که در روند تکامل و توسعه 
دانش ھای بشری و گسترش دامنه اختراعات و اکتشافات جديد علمی به دست 

ست برای افزايش بھره وری کار اجتماعی و توليد حداکثر محصوالت يا آمده ا
انجام حداکثر کارھا با حداقل نيروی کار و بدين سان افزايش بيش از پيش 

آن ھا از اين طريق بھای واقعی نيروی . سود و سرمايه به خدمت می گيرند
که زمان کار روزانه را تا ھر کجا . کار را تا حد ممکن کاھش می دھند

بتوانند طوالنی تر می کنند تا سطح دستمزدھا و بھای نيروی کار را پايين تر 
فشار کار را بيشتر و بيشتر می کنند تا بازھم دستمزدھا و بھای نيروی . آورند

شدت کار و سرعت کار را تا مرز مرگ کارگر به اوج . کار را کاھش دھند
تضمين اشتغال و فروش  .می برند تا بازھم بھای نيروی کار را تقليل دھند

مستمر نيروی کار را از بين می برند تا کارگران را به تشديد ھرچه وحشيانه 
تر استثمارخويش و فروش ھر چه ارزان تر و شبه رايگان تر نيروی کار 

تيغ اخراج و بيکارسازی را مدام و بدون وقفه باالی سر . راضی کنند
سنگی و مرگ ناشی از کارگران نگه می دارند تا رعب و وحشت از گر

سرمايه . گرسنگی را عامل تمکين کارگران به نازل ترين دستمزدھا کنند
داران و دولت سرمايه داری به تمامی اين اعمال دست می زنند تا بھای 
نيروی کار را تا آخرين حد ممکن کاھش و درمقابل سود و سرمايه خود را 

بيدن ھر حرکت اعتراضی آنان سرکوب و درھم کو. بيش از پيش افزايش دھند
کارگران را نيز به ھمه اين اعمال می افزايند تا تالش سراسری خويش برای 

اين ھا ھمه کارکردھا و . کاھش دستمزدھا را تکميل کنند و به اوج برسانند
برنامه ريزی ھای ذاتی سرمايه است، زيرا فشار ھرچه بيشتر بر بھای نيروی 

ی افزايش ھرچه بيشتر حجم و ميزان کار توده ھای کارگر يک اھرم اساس
  . ارزش اضافی است

پرداخت يارانه ھای دولتی نيز به رغم ظاھر فريبنده آن راھبرد معينی در 
راستای ھمه اعمال باال و بر ھمين اساس برنامه ريزی خاصی برای کاھش 
دستمزدھای طبقه کارگر و بدين سان ھرچه سنگين تر کردن کفه اضافه 

در تمامی . صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری استارزش ھا به سود 
جوامع موجود جھان دولت ھا در چھارچوب برنامه ريزی سراسری کمک به 
استقرار نظم توليدی و سياسی و اجتماعی نظام بردگی مزدی ھر سال اندکی 
از کوه عظيم اضافه ارزش ھايی را که به تصرف خود در آورده اند، به بخش 

بوع خود اھدا می کنند تا آن ھا اين اضافه ارزش ھا را به ھای از طبقه مت
کوھساران اضافه ارزش ھا و سرمايه ھای ديگر خود اضافه کنند و آنگاه 
درعوض آن شماری از کاالھای مورد نياز جامعه را به قيمتی ارزان تر از 
قيمت ھای بازار آزاد، که در جريان رقابت سرمايه ھا و روند تشکيل نرخ 

. ومی تعيين می شود، به ساکنان جامعه از جمله کارگران بفروشندسود عم
با : ھدف مشترک طبقه سرمايه دار و دولت از اين کار فقط يک چيز است 

کنترل قيمت کاالھای اساسی از باالرفتن بھای نيروی کار توده ھای کارگر 
ه ياران. تمام فلسفه وجودی يارانه در ھمين ھدف نھفته است. کنند جلوگيری

نيزھمچون تمامی مکانيسم ھايی که باالتر گفتيم راھکاری برای کاھش کار 
پرداخت شده يا ھمان دستمزد کارگران و باال بردن يا باال نگه داشتن ھر چه 

ھنگامی که قيمت . بيشتر ميزان اضافه ارزش ھای طبقه سرمايه دار است
زد واقعی نيازھای اوليه زندگی در بازار باال می رود پيداست که دستم

کارگری که در قبال خريد حداقلی از . کارگران به شدت افت می کند
ھزار  ٣٠٠ھزار تومان ١٠٠احتياجات مبرم زندگی مجبور است به جای 

کارگرانی که زير . برابر کاھش يافته است ٣تومان بپردازد عمالً دستمزدش 
زنده فشار چنين شرايطی قرارگيرند به حکم جبر زندگی و در تالش برای 

ماندن بر شدت مبارزات جاری خود عليه سرمايه و نظام سرمايه داری می 
برابر به طبيعی ترين و مبرم ترين  ٣مطالبه افزايش دستمزد تا سطح . افزايند

محور مبارزه جاری آن ھا مبدل می شود، حادثه ای که حتی در صورت 
دار و دولت خونبارترين سرکوب ھا بازھم نظام سرمايه داری، طبقه سرمايه 
. فرو می راند اين طبقه را به چالش می کشد و به سمت موقعيتی متزلزل

دولت سرمايه داری برای اجتناب از اين خطر و با ھدف گريز از قبول 
افزايش دستمزدھا يا طغيان موج اعتراض کارگران عليه سرمايه در کنار 

آنجا درپيش می تمامی راه ھای ديگر، سياست پرداخت يارانه را نيز اينجا و 
در مورد اين که چنين سياستی تا چه حد برای سرمايه و نظام سرمايه . گيرد

به صورت بسيار مختصر . داری کارساز است می توان به تفصيل بحث کرد
. می توان گفت که درجه کارايی اين راھکار از پاره ای جھات محدود است

اختصاص درصد تالش کرد تا با  ۵٠و  ۴٠رژيم شاه در طول دھه ھای 
اندکی از اضافه ارزش ھای نفتی به يارانه، بھای نيازھای اوليه زندگی 
کارگران مانند نان و خواروبار و پوشاک و سوخت و مسکن و اياب و ذھاب 

به  ۵٠و حتی اوايل دھه  ۴٠اين امر در سال ھای . را تا حدودی کنترل کند
به گونه ای بسيار  رژيم سلطنتی سرمايه امکان داد تا سطح دستمزدھا را

. اين يارانه ھا در سال ھای بعد حتی افزايش نيز يافت. فاحش پايين نگه دارد
مؤلفه ھای تعيين . اما برد تأثير آن ھا بسيار کمتر و کمتر و سرانجام ھيچ شد

کننده و بسيار اثرگذار ديگری وارد صحنه مصاف طبقاتی توده ھای کارگر 
از پرداخت يارانه ھا را به کلی زائل  عليه سرمايه شدند که اثرات ناشی

در آن روزھا بازار فروش نيروی کار تا سرحد اشتغال کامل پيش . کردند
رفت، به گونه ای که برای مدتی کوتاه خطر بيکاری از سر توده ھای کارگر 

در سطحی  ١٣۵٣مھم تر از اين، جنبش کارگری به ويژه از سال . رفع شد
موج . يره کننده وارد عرصه مبارزه شدبسيار گسترده و نيرومند و خ

ھفته ای با مشارکت چندين ھزار کارگر  ٣ھفته و  ٢اعتصابات طوالنی مدت 
افزايش دستمزد و گرفتن پاره . از کارخانه ای به کارخانه ديگر سرايت کرد

ای مطالبات اقتصادی به محور اصلی جنگ و ستيز کارگران عليه سرمايه 
ع اين مؤلفه ھا و در اساس ھمان عروج جنبش ميدان داری وسي. تبديل شد

ً کم سابقه  کارگری سبب شد که سرمايه داران و دولت آن ھا به شکلی تاريخا
تا  ۴٠در اين سال ھا بر خالف نيمه دوم دھه . دست به عقب نشينی بزنند

برد تأثير يارانه در پايئن نگه داشتن دستمزد کارگران تقريباً به  ۵٠اوايل دھه 
ً اين است که دولت سرمايه . صفر رسيد منظور از اين اشارات کوتاه صرفا

داری توسل به پرداخت يارانه را راھبرد مقابله با عروج جنبش کارگری و 
اما درجه کارايی و ميزان . مطالبه دستمزد بيشتر و بيشتر کارگران می سازد

اثرگذاری اين عامل تحت تاثير پاره ای عوامل ديگر به ويژه موقعيت 
  . ارزاتی و چگونگی آرايش قوای طبقه کارگر قرار می گيردمب

تا اينجا به نقطه عزيمت دولت سرمايه در مورد برنامه ريزی پرداخت يارانه 
اما يک نکته بسيار مھم در اين مورد آن است که يارانه در . ھا اشاره کرديم

ای بنياد خود ھيچ نوع کمکی به زندگی ھيچ کارگری يا ھيچ راه چاره ای بر
ھمان گونه که گفتيم طبقه کارگر . ھيچ ميزان کاھش استثمار کارگران نيست

اگر مجبور به پرداخت بھای بيشتری برای بازتوليد نيروی کار خويش يا 
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ً راه مبارزه مؤثرتر و گسترده تر برای  ھمان حداقل معيشتی خود باشد طبعا
به ميزانی که  تحميل دستمزد باالتر بر سرمايه داران را درپيش می گيرد و

توان پيکار و توازن قوای طبقاتی و جنگی او ياری دھد اين مبارزه را به پيش 
. می برد و مطالبات خويش را بر طبقه سرمايه دار و دولت تحميل می کند

يارانه بخشی از اضافه ارزشی است که کارگران توليد کرده اند و دولت 
سرمايه داران منتقل می کند  سرمايه آن را در ھر حال و در اشکال مختلف به

سرمايه . و بر کل اضافه ارزش ھا و سرمايه ھای ديگر آن ھا می افزايد
داران از ورای سياست پرداخت يارانه اوالً سطح دستمزدھا را تا جايی که 
تيغشان ببرد پايين نگه می دارند و از اين طريق حجم سودھای خود را باال 

الخره به بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار اعم ثانياً وجوه يارانه با. می برند
» خدماتی« از سرمايه داران صنعتی و تجاری يا صاحبان مراکز موسوم به 

و غيره قرار می گيرد و باالخره اين که خود صاحبان سرمايه چندين برابر 
  . توده ھای کارگر از بھای ارزان تر کاالھا نفع می برند

اال ببينيم که بحث جاری دولت کنونی سرمايه حال با توجه به ھمه توضيحات ب
ھمان گونه که . چيست» اليحه ھدفمندکردن يارانه ھا«داری ايران در مورد 

از % ۶٠در ابتدا گفتيم براساس اين اليحه تمام يارانه ھا قطع می شود و فقط 
منابع مالی حاصل از آن به صورت نقدی بين دھک ھای پايين و کم درآمد 

اين امر تا جايی که به کارگران مربوط می شود صرفاً . شودجامعه پخش می 
دليل اين امر آن است که طبقه کارگر اگر . تھاجمی به سطح معيشت آنان است

تا حاال بخشی از دستمزد خود را به علت وجود يارانه از دست می داده است، 
از اين پس و درصورت تصويب و اجرای اين اليحه بخش بسيار بيشتری را 

دست خواھد داد، زيرا در حالی که دستمزدش به ھمان صورت سابق باقی  از
مانده اکنون برای خريد نيازھای اوليه زندگی و بازتوليد نيروی کارش بايد 

به . بھای بيشتری پرداخت کند و به اين ترتيب قدرت خريد او کاھش می يابد
گويد از آنچه عبارت ديگر، يارانه نقدی که دولت احمدی نژاد از آن سخن می 

به  ١٠٠که قبال صرف ارزان نگه داشتن کاالھای اساسی می شد به نسبت 
و حالت %) ١٠٠(مابه التفاوت بين حالت قبل % ۴٠اين . کمتر است ۶٠

به  ١۵و  ٢۵از سفره کارگران برداشته می شود و به نسبت %) ۶٠( کنونی 
به اين . ترتيب به جيب دولت و سرمايه داران خصوصی واريز می گردد

کاھش » اليحه ھدفمندکردن يارانه ھا«ترتيب، روشن می شود که اوال ھدف از
دستمزد واقعی کارگران به سود سرمايه داران اعم از دولتی و خصوصی 
است و ثانيا نارضايتی سرمايه داران خصوصی از قطع يارانه ھا به اين دليل 

ق می گرفت اکنون است که مقدار زيادی از سھمی که تا ديروز به آن ھا تعل
به سخن ديگر، دولت سرمايه با اتخاذ سياست جديد . به جيب دولت می رود

در باره يارانه ھا می خواھد عالوه بر کاھش دستمزد و قدرت خريد کارگران 
سھم سرمايه داران خصوصی در کل اضافه ارزش ھای حاصل از استثمار 

و رقم را به حساب طبقه کارگر را نيز مقداری کاھش دھد و مجموع اين د
  .خود واريز کند

اما مسئله اساسی و درواقع اساسی ترين محور بحث ما در اين نوشته مختصر 
درباره تغيير سياست دولت درمورد يارانه، راھکار و شيوه برخوردی است 

سئوال اين است که کارگران در قبال اين . که طبقه کارگر بايد اتخاذ کند
خود چه بايد بکنند و چه راه ھايی را بايد در تعرض سرمايه به سطح معيشت 

پيش گيرند؟ پاسخ ما اين است که حذف و بقای يارانه يا چگونگی تغيير و عدم 
ً نبايد به محور مشاجره و جدال طبقه کارگر تبديل شود جنگ . تغيير آن مطلقا

بر سر حذف يا ادامه يارانه  و ستيز ما با سرمايه داران و نظام سرمايه داری
ما سطحی از زندگی و رفاه و امکانات اجتماعی را می خواھيم که شب . ستني

منشور «ما چند ماه پيش با طرح . و روز آن را با کار خويش توليد می کنيم
توضيح داديم که اساس حرف درمورد » مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

و پديده  سطح معيشت و دستمزد تا زمانی که رابطه خريد و فروش نيروی کار
مزد وجود دارد اين است که سطح دستمزدھا با رجوع به ميزان محصول 

در ھمان جا بر پايه . اجتماعی ساالنه توده ھای طبقه کارگر تعيين شود
 ۴محاسبات ساده رياضی و آماری نشان داديم که درآمد ھر خانواده کارگری 

دود يک سال نبايد از ح ١٨نفری مرکب از زن و مرد و دو فرزند زير 
در ھمان جا و بر پايه . ميليون و چھارصد ھزار تومان در ماه کمتر باشد

سال مستقل از شاغل يا  ١٨ھمان محاسبات اعالم کرديم که ھر انسان باالی 
بيکار، محصل يا غيرمحصل، زن يا مرد و اھل ھر شھر و ديار و دارای ھر 

ھزار  ۶٠٠آمد ماھانه بايد از حداقل در زبان و ھر نژاد و ھر ملت و ھر عقيده
در منشور مطالبات پايه ای تصريح شده است که ھر . تومان برخوردار باشد

کارگر فاقد اشتغال بايد عين دستمزد يک کارگر شاغل را دريافت کند، زيرا 
در اين . بيکاری نه جرم کارگر بلکه پديده ذاتی نظام سرمايه داری است

رايگان، آموزش و پرورش  منشور از بھداشت و دارو و دکتر و درمان
رايگان، اياب و ذھاب رايگان، مسکن رايگان با ھمه امکانات، مھد کودک 
رايگان، نگه داری رايگان از سالمندان و در يک کالم کل امکانات معيشتی و 

منشور بر برخورداری بی قيد و . رفاھی و اجتماعی رايگان سخن رفته است
ما . کارگر شاغل تأکيد کرده است شرط ھر زن خانه دار از حقوق کامل يک

بردگان مزدی سرمايه مادام که موجوديت اين نظام را تحمل می کنيم، مادام 
که قادر به محو رابطه خريد و فروش نيروی کار و نابودی سرمايه داری 
نشده ايم، مادام که مجبوريم در زندان وحشت و دھشت سرمايه فروشنده 

ام خواسته ھای باال يا مفاد منشور مطالبات نيروی کار باشيم، برای تحميل تم
. پايه ای طبقه خويش بر سرمايه داران و دولت سرمايه داری پيکار می کنيم

بحث ما اصالً بر سر بود و نبود يارانه و تغيير يا عدم تغيير سياست يارانه 
حرف ھای ما نبايد با حرف ھيچ بخشی از طبقه سرمايه دار . پردازی نيست
ما نبايد فريب ھيچ بخشی از دشمنان طبقاتی خويش را . ه شوداشتباه گرفت

ما خواستار اجرای ھمه . ھمه آن ھا به يک اندازه دشمنان ما ھستند. بخوريم
پيکار برای تحقق اين مطالبات را نقطه . مفاد منشور مطالبات خويش ھستيم

عزيمت و بستر سازمانيابی سراسری و شورايی ضدسرمايه داری خود می 
و اين پيکار را گام به گام نيرومندتر، متحدتر، سازمان يافته تر، شورايی  کنيم
سراسری تر، خودآگاھانه تر و سرمايه ستيزتر تا محو کامل نظام سرمايه  تر،

   .داری ادامه می دھيم
 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٨٧آذر  ١٣
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 ای طبقه کارگر ايران ت پايهمنشور مطالبا

در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده 
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . در مقياسی بی سابقه ھستيم سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . ين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروزی نيست که شاھد چند. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

و يکی از . ح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطر
پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای . علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . ا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند بردمطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتق
اين  تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در. امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر است

، ثانيا و مھم تر منشور از آن رو ضروری است که اوال کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجھان محرومند و
مت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی که خود شرط الزم مقاو - از آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن

  . نه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبقه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آن است - است

ھرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به نفس طرح . اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران . معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

ح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را بنابراين، کارگران با طر. کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند. از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند

ه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گون
مبنای آن ر حاضر را بررا من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشو

  . تدوين کرده ايم

  :مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . ارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردک - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .گردد ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شوداز ساختمان ھای تحت  -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود آموزش و - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .طور کامل الغاء گرددسال بايد به  ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .بط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گرددھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روا -  
  . تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

 .راسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و س -١۵
 

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

١/٢/١٣٨٧  



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

 
١٧ 

  ١٣٨٧ دی  ٢٠ جمعه      ٣٧ سال اول ـ شمارٔه 

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  

  

  

  

  

  

  
 

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

  
ايجاد تشکل  هماهنگی برایسايت کميته 

طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری
اخبار جديد کارگری در آن منتشر 

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 
در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 

توانيد در ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می
  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


