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 انتخابات و ضعف و ناتوانی فاجعه بار طبقه کارگر

 )۴ -به مناسبت انتخابات ( 
اين روزھا به بھانه انتخابات ميليون ھا نفر در سراسر ايران به خيابان ھا می 
ران،  آيند و مخالفت خود را با محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری اسالمی اي

اتور« فضای شھرھا سرشار از شعارھای . اعالم می کنند ر ديکت و »  مرگ ب
ا انسان » نصرمن اله و فتح قريب، مرگ بر اين دولت مردم فريب« ون ھ ميلي

ا . معترض و مخالف دولت احمدی نژاد است اما اين مخالفت صرفا مخالفت ب
ه مخالفت . دولت احمدی نژاد نيست اله دارد و ب ينه ای سی س اين مخالفت پيش

ته است پ. با دولت احمدی نژاد محدود نمی شود يش از احمدی نژاد وجود داش
اين مخالفت، مخالفت با کل نظام . و بی گمان پس از او ھم وجود خواھد داشت

ن نظام است» نه« . سرمايه داری جمھوری اسالمی است . گفتن به تماميت اي
در شرايط کنونی، مخالفت علنی و آشکار با کل نظام جمھوری اسالمی جز از 

مدی نژاد مقدور نيست و دليل آن ھم روشن است و طريق مخالفت با دولت اح
دارد ه توضيح ن از ب ا . برای ھرکس که جمھوری اسالمی را می شناسد ني ام

ا  در  ن روزھ ه اي مخالفت با جمھوری اسالمی فقط يک روی سکه ای است ک
  .خيابان ھای شھرھای مختلف ايران می بينيم

انوس مخالفت ن اقي ه اي ا نظام سرمايه داری  روی ديگر اين سکه آن است ک ب
ين علت در انتخابات جمھوری اسالمی اسير چھارچوب  ه ھم است و درست ب

د . جھت معکوس خود يعنی تحکيم ھرچه بيشتر پايه ھای اين نظام عمل می کن
ه جای احمدی  رار است ب امواج سرکش مخالفت با نظام جمھوری اسالمی ق

امنژاد  ی موسوی را سر مھره ديگری از ھمين نظ اورديعن سرنوشت . کار بي
وری اسالمی نيست ا جمھ زی جز موافقت ب ن مخالفت چي وم اي ويژگی . محت

اقض  ين تن ان دارد ھم ا جري اصلی پديده ای که اين روزھا در مقابل چشمان م
اين ھمه شور و ھيجان و انرژی جوانانی که از دست حاکميت کنونی به . است

ران جان آمده اند جز تحکيم و تقويت پايه ھای نظا ر اي م سرمايه داری حاکم ب
ه  ات و رای دادن ب ه شرکت در انتخاب رار است ب را ق رد، زي د ک کاری نخواھ
زی جز رای دادن  دايی چي ه ھر کاندي يکی از کانديداھا  بينجامد و رای دادن ب

ه . به نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی نيست درست به ھمين دليل است ک
الفتی رين مخ ا  در حالی که کوچک ت ه ضديت ب ا جمھوری اسالمی از زاوي ب

ن  دان اوي سرمايه داری و حتی دفاع سنديکاليستی از منافع کارگران سر از زن
در می آورد، اين شب ھا می توان بدون ھيچ گونه مزاحمت نيروھای انتظامی 

اد زد  رد و فري ايکوبی ک ان رقص و پ بح در خياب ا ص ی ت ل « و امنيت ل مت ات
دکتر « ، »يه ھفته، دو ھفته، احمدی حمام نرفته « ، »ولهتوتوله، ديکتاتور کوت

ر  رو دکت ای«، »ب ای ب دی ب ای، احم ای ب دی ب المی ... و» احم وری اس جمھ
ه . خوب می داند دارد چه کار می کند ات روز جمع ور انتخاب اگر قرار باشد تن

خرداد با شرکت ميليونی مردم گرم تر از انتخابات ھای قبلی شود چه باک  ٢٢
« ميدان دادن به يک مخالفت کنترل شده با جمھوری اسالمی حتی با شعار از 

اتور ر ديکت ه شور وھيجان و رقص و !! » مرگ ب دان دادن ب اک از مي چه ب
ه، « پايکوبی جوانان و درواقع تخليه انرژی آنان حتی با شعار  ل توتول ل مت ات

ن!! » ديکتاتور کوتوله ه اي د ک ت،  جمھوری اسالمی خيلی خوب می دان مخالف
ا نمی  ه تنھ د، ن ل می کن ر نظام تحمي به رغم ھزينه ھای اجتناب ناپذيری که ب
يم و  رعکس، درجھت تحک ردارد بلکه، ب تواند سد مقابل خود را از سر راه  ب

ا نظام سرمايه . تقويت اين سد عمل می کند ن روزھ ه اي ايی ک ه ھ با ھمه ھزين
ۀ مخالفت با اين نظام  از طريق داری حاکم بر ايران تحمل می کند، برندۀ  پديد

  .شرکت در انتخابات بدون ھيچ ترديدی جمھوری اسالمی است

ق شرکت در  ا انسان مخالف، مخالفت خود را از طري ون ھ ن ميلي اما چرا اي
ر نمی  ورد مخالفت را از سر راه ب ا نظام م ه تنھ انتخاباتی بيان می کنند که ن

د فقط و فقط دارد بلکه آن را تحکيم و تقويت می کند؟  پاسخ اين پرسش را باي
يار  ل بس ن دلي ه اي رد، ب ا مخالف جستجو ک ون ھ ن ميلي در ضعف و ناتوانی اي

ه جای شرکت قدرت روشن که اگر اين ميليون ھا مخالف  دتا ب تند قاع می داش

در انتخاباتی که  نظام مورد مخالفت را تقويت می کند خود اين نظام را از سر 
تند ی داش ود برم وری  .راه خ رمايه داری جمھ ام س ا نظ ت ب ه مخالف ين ک ھم

ات منجر  ق شرکت در انتخاب اسالمی درھمان حال به تقويت اين نظام از طري
ت  ن مخالف ه اي د ک ی دھ ان م ود نش ی ش دارد م درت آن را ن ورد ق ام م ه نظ ک

اين ضعف و ناتوانی از نوع ھمان ضعف . مخالفت خود را از سر راه بردارد
ان کسان و  و ناتوانی کارگرانی است که برای گرفتن حقوق معوقه خود به ھم

د  رده ان ارگران را معوق ک وق ک ه حق سرمايه : نھادھايی متوسل می شوند ک
دگی و . داران و دولت آن ھا اتوانی و درمان ن ضعف و ن ورد اي ا در م ما بارھ

  .علت آن سخن گفته ايم و در اينجا به اشاراتی بسنده می کنيم

اتوانی و ا رمايه داری را ضعف و ن ام س ا نظ ارزه ب ارگران در مب ستيصال ک
سرمايه  يا ھمان .  خود اين نظام و سازو کارھای گوناگون آن بازتوليد می کند

ار  ا محصول ک رابطه اجتماعی خريد و فروش نيروی کار مدام کارگران را ب
 سرمايه مدام کارگران را با کار. يعنی تبلور و تجسم قدرت خود بيگانه می کند

د ه می کن ه بيگان درت در جامع روت و ق د ث ی عامل تولي ا . خود يعن سرمايه ب
د ه می کن ن . ايجاد رقابت مرگبار در ميان کارگران آنان را با يکديگر بيگان اي

دگی در  اتوانی و درمان ز ضعف و ن دام و يکري د م ای بازتولي ه معن ه ب ا ھم ھ
اده ای است ک. طبقه کارگر است ان بستر حاضر و آم ن ھم ا اي ه رفرميسم  ي

ا سرمايه  اصالح طلبی برای بازداشتن کارگران از مبارزه آگاھانه و متشکل ب
اين ھمان بستر آماده ای است که  بحث شرکت در . داری از آن تغذيه می کند

اين راھکار . از آن تغذيه می کند» انتخاب بين بد و بدتر«انتخابات با راھکار 
ده راه ت ا سرمايه داری ھيچ چيز نيست جز ھموارکنن ارگران ب ديل مخالفت ک ب

ام ن نظ ا اي ان ب ت آن ه موافق ت . ب ده ای از جمعي ه بخش عم ار، ک ن راھک اي
يچ  د، ھ ه می کنن ا آن توجي ات عمل خود را ب ده در انتخاب ونی شرکت کنن ميلي
ين  ده ھم ه زائ ام سرمايه داری ب الف نظ ا مخ ون ھ ديل ميلي ز نيست جز تب چي

ا مخالف اين راھکار ھيچ چيز . نظام ون ھ ی ميلي ديل روی گردان نيست جز تب
ات رکت در انتخاب ق ش ق آن از طري ا مواف ون ھ ه ميلي رمايه داری ب ا . س ام

د  ی کن د م ود بازتولي دام آن را از درون خ رمايه داری  م ه س می ک رفرميس
ار  ا راھک کل راست و ب ن ش ط در اي ات فق ورد انتخاب د « درم ين ب اب ب انتخ

ا راھکار تحريم » چپ« اين رفرميسم در شکل . فرموله نمی شود» وبدتر و ب
ی . نيز تئوريزه می شود) و نه ضدسرمايه داری( ضدرژيمی  ته قبل ما در نوش

ه تفصيل بحث  ات ب ا انتخاب ار رفرميستی دربرخورد ب ن دو راھک ورد اي درم
يم ن فرصت  . کرده ايم و خوانندگان را به اين نوشته ارجاع می دھ ا اي در اينج

شماريم و به نکاتی تاريخی درباره تاثير فاجعه بار اين شکل ھای  را مغتنم می
ه ضعف  ران و توجي رفرميسم  در ايجاد وضعيت کنونی جنبش طبقه کارگر اي

  . و ناتوانی فاجعه بار اين جنبش  اشاره می کنيم

جنبش کارگری ايران از ھمان آغاز پيدايش خود در اوايل قرن بيستم ميالدی  
حزب کمونيست « رفرميسم چپ از زبان . رفرميسم شد اسير اين شکل ھای

!! تر» آزاد« مدام در گوش توده ھای کارگر خواند که خواستار رشد » ايران
به کارگران گفت که . سرمايه داری باشند!! تر» ملی« و !! تر» مستقل«و 

انباشت سرمايه توسط سرمايه داران انگليسی را به حساب توسعه سرمايه 
به آنان القا کرد که معيشت و رفاه و آزادی آنان را نه سرمايه !! داری نگذارند

از کارگران خواست که به . است که تھديد می کند» امپرياليسم«داری بلکه 
سياھی لشکر . جای مبارزه با سرمايه دست به کار پيکار عليه امپرياليسم شوند
ت سرمايه دس. درمانده و بی نام و نشان جبھه متحد ضدامپرياليستی شوند

ھم عھد و ھم پيمان و ھماوا با . را بفشارند» ليبرال«و مالکان » ملی« داران 
. بجنگند!! و رشد آزاد سرمايه!! طبقه سرمايه دار برای صنعت مستقل ملی

رفرميسم چپ در کنار اين نسخه پيچی ھای باب طبع سرمايه از کارگران 
رمايه راه تشکيل خواست که برای حل و فصل مشاجرات خود با صاحبان س
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طبقه کارگر ايران سال . سنديکا و سازمانيابی سنديکاليستی را در پيش گيرند
در مشاجرات ميان بخش ھای . ھا به گفته ھای رفرميسم چپ گوش کرد

از جنب و جوش واقعی ضدسرمايه داری . مختلف طبقه سرمايه دار حل شد
رايانه خلقيون چپ نما سرباز جبھه خلق و ضد امپرياليسم ملی گ. خود بازماند

زير تاثير اين رفرميسم قادر به جھت گيری آگاھانه و سازمان يافته جنبش . شد
ضدسرمايه داری خود نشد و بدين سان ھمچون موجودی آويزان به فرقه، 
فرومانده و آسيب پذير با وزيدن توفان سھمگين ديکتاتوری رضاشاھی پرپر 

مايه داری و بی حقوق ھای ناشی از شد و توان مقابله اساسی با استثمار سر
رفرميسم چپ در واقعيت طبقاتی خود . مناسبات بردگی مزدی را از دست داد

سخنگوی بخشی از طبقه سرمايه دار بود که با افراشتن پرچم طبقه کارگر 
توده ھای اين طبقه را از کارزار واقعی طبقاتی خود بازمی داشت و به 

بقه کارگر ايران زير فشار موعظه ھا و ط. اردوگاه سرمايه پيوند می زد
رھنمودھای رفرميسم چپ ھويت طبقاتی و ضدسرمايه داری خود را گم کرد 

  .  و به زائده جنبش ھای  اين يا آن بخش طبقه سرمايه دار بدل شد

حزب توده «چندی بعد، وارثان بسيار راست تر رفرميسم چپ در ھيأت 
اين بار بخش ھای . ن را پھن کردندبساط سربازگيری در ميان کارگرا» ايران

مختلف طبقه سرمايه دار ھر کدام به صورت سازمان يافته تر برای تثبيت و 
تحکيم نقش خود در کار برنامه ريزی اقتصاد، سياست و نظم جامعه و برای 
. پاسخ ھر چه مؤثرتر به ملزومات توسعه و تسلط سرمايه داری در تقال بودند

لتی شوروی در سطح بين المللی به يکی از دو قطب اردوگاه سرمايه داری دو
بخشی از طبقه سرمايه دار ايران به اين قطب . عظيم سرمايه تبديل شده بود

وابسته بود و رفرميسم چپ نمايندگی اين قطب و سرمايه داران ايرانی وابسته 
تمام تالش رفرميسم چپ در اين دوره آن بود که زير . به آن را برعھده داشت

طبقه کارگر جنبش کارگری ايران را از ھر نوع مبارزه عليه سرمايه  پرچم
نطفه رويکرد ضدسرمايه داری را در ميان توده ھای کارگر . باز دارد

سنديکاليسم را به عنوان بستر سازش طبقه کارگر و نظام . خاموش سازد
جنبش کارگری را به زائده . سرمايه داری در ميان کارگران جا اندازد

توده ھای کارگر . ميان بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار تبديل کندکشمکش 
در خالء حضور مؤثر و نيرومند و آگاه و افق دار رويکرد ضدسرمايه داری 
در سطحی بسيار وسيع به موعظه ھای رفرميسم چپ نمای اردوگاھی دل 

آنان در اين دوره نيز قادر به سازماندھی مبارزات ضدسرمايه داری . بستند
 ٢٨با کودتای . ود نشدند و در اين مورد سنگی بر روی سنگ نگذاشتندخ

مرداد، توفان وحشت و گند و خون ديکتاتوری سلطنتی سرمايه باز ھم به 
بازھم ھر جنب و جوش و اعتراض کارگری درو شد . سراغ طبقه کارگر آمد

و جنبش کارگری بی ھيچ استخوان بندی و قوام و استحکام ضدسرمايه داری 
  . ير تيغ جالدان حاکم نظام بردگی مزدی شداس

در سال ھای دھه پنجاه شمسی توده ھای کارگر، . تاريخ به جلو شتافت
کارخانه ھای کشور را به ميدان مبارزه و اعتصاب عليه شدت استثمار 

مبارزات کارگران در مراکز کار و توليد و در جنبش . سرمايه تبديل کردند
آنان خواسته . د اين ھا سال ھا به طول کشيدھای گسترده حق مسکن و مانن

معضالت انبوھی را بر سينه سرمايه . ھايی را بر سرمايه داران تحميل کردند
. نظام سرمايه داری را در ورطه مجادالت درونی فرو بردند. کوبيدند

چگونگی بقای سرمايه داری را به مشکل عاجل و پيچيده دولتمردان داخلی و 
کارگران ھمه اين کارھا را انجام دادند و با . مبدل ساختند بين المللی سرمايه

به بعد را فراھم  ۵۶انجام آن ھا زمينه ھای خيزش وسيع توده ای سال ھای 
با اين ھمه، تحت تاثير اشکال توأمان رفرميسم چپ و راست راه . کردند

مبارزه طبقاتی خود را در بيراھه ھای سرمايه گم کردند و به طبقه شکست 
، رفرميسم ۵٧در سال ھای قبل و اوايل انقالب . ده انقالب تبديل شدندخور

چريک فدايی «چپ اين بار در ھيأت انتقاد از اسالف خود، گاه در پوشش 
پيوند با جنبش « و » کار در ميان طبقه کارگر« و گاه با رھنمود » خلق

، اما درھر حال  بدون ھيچ نوع نقد ضدسرمايه داری، ھمان »کارگری
در . ميسم گذشته را البته درپوشش سرنگونی طلبی فراطبقاتی ادامه دادرفر

اين دوره نيز ھر چه گفت ھيچ نشانی از پيکار ضدسرمايه داری طبقه کارگر 
رژيم ستيزی خلقی و ناسيوناليستی، تالش برای سربازگيری از . نداشت

ان فعاالن کارگری کارخانه ھا، تبديل کارگران برخی مناطق ازجمله کردست
به نيروھای پيشمرگ جنبش ناسيوناليستی، تکه تکه کردن فعاالن کارگری و 
آويختن ھر کدام به فرقه ای مخالف فرقه ھا و احزاب سکتی ديگر، نسخه 
پيچی سنديکا و تبليغ سنديکاليسم  و نوع اين کارھا يکی يکی تيشه ھايی بود 

وده ھای که بر ريشه ھر نوع جھت گيری خودآگاھانه ضدسرمايه داری ت
جنبش کارگری در اين دوره نيز قادر به ھيچ ابراز وجود . کارگر فرود آورد

در دھه . مستقل، نيرومند، آگاھانه، افق دار، طبقاتی و ضد سرمايه داری نشد
جنبش چپ را به پوششی برای » خلق گرايی«شصت نيز رفرميسم چپ نقد 

از فعاالن کارگری  گريز از نقد رفرميسم تبديل کرد و بازھم به بخش وسيعی
فرقه ھايی که در دھه شصت و پس . آدرس غلط داد و آنان را به بيراھه کشاند

تشکيل ... و» کارگری« و » کمونيست« از آن يکی پس از ديگری با نام ھای 
شدند، عالوه بر ادامه سنت ھای فرقه گرايانه و اصالح طلبانه  احزاب و 

اريکاتوری و بت سازی از گروه ھای پيشين، حزب بازی فرقه ای و ک
ھای حزبی و دعوت از کارگران برای سجده در مقابل بت ھای محقر » ليدر«

تأثيرھای ويرانگر رفرميسم . گروھی و سکتی  را نيز به اين سنت ھا افزودند
اما . چپ بر جنبش کارگری  با زوال تدريجی محافل آن کمتر و کمتر می شد

ه علت خميرمايه رفرميستی اش، ايفای به موازات اين تضعيف و فروپاشی و ب
نقش آن در کار خدمتگزاری به سرمايه اين بار در پوشش رفرميسم راست 

چند سال اخير، دوره کرنش رفرميسم چپ . سنديکاليستی ھرچه بيشتر می شد
اين دوره، . در مقابل سنديکاليسم در ايران و در سطح بين المللی بوده است

م چپ در سنديکاليسم و رفرميسم راست را به انحالل ھرچه گسترده رفرميس
تدارک ھر چه وسيع تر برخی فعاالن کارگری اسير . نمايش نھاده است

رفرميسم چپ در توسل به سرمايه داران صدرنشين اتحاديه ھای کارگری تا 
برای ) از قبيل گای رايدر و شرکا( مغز استخوان مزدور سرمايه جھانی 

  . نمود روشنی از شتاب تند اين روند انحالل استتوسعه سنديکاليسم در ايران 

جنبش کارگری ايران زير تاثير رفرميسم راست و چپ از نقش آفرينی  
اين جنبش  زير فشار سھمگين اين . ضدسرمايه داری خود بازمانده است

. رويکردھا در ھيچ دوره ای قادر به تشکيل صف مستقل و نيرومند خود نشد
رايگان تنور جنبش ضدامپرياليستی ناسيوناليست  ھيزم ٢٠در سال ھای دھه 

وثيقه تسويه حساب ميان بخش ھای  ٣٠تا  ٢٠در سال ھای . ھای چپ شد
پيش و پس .  مختلف طبقه سرمايه دار در جامعه ايران و در سطح جھانی شد

،انقالب ضدسرمايه داری خويش را گم کرد و بازنده واقعی ميدان ۵٧از سال 
نه . قابل قياس با ھيچ يک از دوره ھای قبل نيست وضعيت موجود. گرديد

است و نه سال  ٣٢تا  ٢٠است، نه فاصله ميان  ٢٠سال ھای پيش از دھه 
اما روزھای تشتت درون قدرت سياسی سرمايه بر سر . است ۵٧ھای انقالب 

چگونگی استمرار حيات سرمايه داری و ادامه تحميل اين نظام بر طبقه 
ختلف طبقه سرمايه دار عمالً فضای زندگی و افکار بخش ھای م. کارگر است

در چنين شرايطی . عمومی جامعه را در درون ھمين مجادالت غرق کرده اند
طبقه کارگر به عنوان طبقه ای که عظيم ترين بخش توده ھايش دارد به 
صورت رقت باری در کوره سودسازی و سودجويی بی عنان سرمايه 

می . کل اين وضعيت به ميدان می آمد خاکستر می شود می بايست عليه
بايست به ميزان توان خود حول منشور مطالبات پايه ای خود صف آرايی می 

بايد با تشديد و توسعه مبارزه ضدسرمايه داری خويش تالش بخش ھای . کرد
مختلف طبقه مسلط برای تحکيم پايه ھای مناسبات بردگی مزدی را خنثی می 

از دست سرمايه داران و دولتمردان می گرفت و بايد فضای جامعه را . کرد
طبقه کارگر برای اين . در شعارھای واقعی ضدسرمايه داری غرق می کرد

کارھا نياز به آمادگی و تدارک و سطحی از سازمانيابی و آگاھی و افق روشن 
رفرميسم چپ و راست در صد سال ايفای نقش خود . ضدسرمايه داری داشت

. روند چنين تدارک و تجھيزی فرود آوردند بزرگ ترين ضربه را بر
رفرميست ھای چپ و راست وجود ديکتاتوری استبدادی را عامل اصلی 
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ديکتاتوری بی گمان نقش تعيين . فروماندگی و استيصال طبقه کارگر می دانند
اما ديکتاتوری شيوه اعمال . کننده ای در پيدايش اين وضع داشته است و دارد

طبقه کارگر نمی تواند با بھانه کردن ديکتاتوری بر  حاکميت سرمايه است و
واقعيت اين . ماندگاری ھميشگی خود در جھنم سرمايه داری مھر تأئيد بکوبد

است که رفرميست ھا نيمی از حقيقت را می گويند و نيمی از حقيقت بزرگ 
ً ھيزم بيار . ترين دروغ است رفرميسم در دو شکل چپ و راست آن تاريخا

  . وده  که شرايط موجود را بر توده ھای کارگر تحميل کرده استمعرکه ای ب

بايد . طبقه کارگر ايران و به ويژه فعاالن آن بايد از شرايط روز درس بگيرند
بدانند که ھر لحظه غفلت از تالش مؤثر آگاھانه برای سازمانيابی شورايی و 

خی شدن ضدسرمايه داری لحظه ای در تحکيم پايه ھای قدرت سرمايه و سال
بايد از ھمين . ھر چه وحشيانه تر توده ھای کارگر توسط سرمايه است

وضعيت برای سازمانيابی شورايی و ضدسرمايه داری حول منشور مطالبات 

بايد قدرت متحد و متشکل خود . پايه ای خود حداکثر استفاده را به عمل آورند
خود را قدرتمندانه  بايد مطالبات ضدسرمايه داری. را عليه سرمايه اعمال کنند

و سرانجام درمورد حاضر، يعنی . بر سرمايه داران و دولت آن ھا تحميل کنند
انتخابات نظام سرمايه داری، به جای شرکت در انتخابات بايد قدرت متشکل 
خود برای دستيابی به مطالبات ضدسرمايه داری طبقه کارگر را به صحنه 

  .آورند

  !م کارگران عليه سرمايه متشکل شوي
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٨خرداد  ٢١
 

 محاکمه دوتن از دستگيرشدگان پارک چيتگر
مه عليرضا خرداد جلسه محاک ١٩روز سه شنبه 

گری  ارگری (عس ال ک اعر و فع ين ) ش و حس
در دادگاه انقالب تھران ) فعال کارگری( غالمی 

  .برگزار شد

ده  ار ش الب احض اه انق ه دادگ ه ب ر ک ن دو نف اي
ال  راه دو فع ه ھم ر ب ال اخي ی دو س د ط بودن
راھيم  ی و اب ن حکيم ر، محس ارگری ديگ ک

ه  د ک اه احضار شده بودن گوھری، بارھا به دادگ
ا ط ه آن ھ ايی ب م نھ ده حک ام ش ات انج ی محاکم

  .داده نمی شد

ارگری در آذر  ال ک ار فع ن چھ ام  ٨٦اي ه اتھ ب
ارک  ی در پ ه امنيت مل دام علي ه قصد اق انی ب تب
چيتگر تھران دستگير و روانه زندان اوين شدند 

  .و پس از آن به قيد وثيقه آزاد شده بودند

ن  ی در اي ين غالم گری و حس ا عس عليرض
بدون وکيل حاضر شدند و  از خود دفاع  محاکمه
  .کردند

 ٨٨خرداد  ١٩

 

 جنرال موتورز اعالم ورشکستگی کرد
به دنبال ماه ھا تالش سازی جھان، خودروغول عظيم  ،جنرال موتورز

 در روز دوشنبه ھشتم ژوئن گسترده برای رھايی از ورطه بحران، سرانجام 
ميليارد دالر حاصل  ٣٠ دولت اوباما در اين مدت. اعالم ورشکستگی کرد

تشديد ھر چه وحشيانه تر استثمار توده ھای کارگر آمريکا و دنيا را يکجا به 
صاحبان اين تراست عظيم صنعتی پيشکش کرد تا شايد اين تراست را از 

اما واقعيت اين است که خالصی جنرال موتورز از . مھلکه بحران نجات دھد
و اين کاری است که دولت ھای  !بحران در گرو اعالم ورشکستگی آن بود

آمريکا و کانادا، سرمايه داران خصوصی صاحب بخش ھای مختلف کمپانی 
و اتحاديه ھای کارگری اين دو کشور آن را بسيار خوب درک می 

اعالم ورشکستگی جنرال موتورز چند ماه عقب افتاد تا عالوه بر . کردند
ی ھولناک ترين ھجوم ھا سرمايه ھای عظيمی که از اين پس به يمن سازماندھ

به سطح معيشت توده ھای کارگر به اين غول صنعتی تقديم می شود حدود 
ميليارد دالر نيز توسط دولت ھای آمريکا و کانادا به سرمايه ھای آن  ۵۵

جنرال موتورز با اعالم ورشکستگی زيرپوشش طرح موسوم به . اضافه شود
يکا بدھکاری ھای عظيم دولت آمر. حراست از ورشکستگان قرار می گيرد

ميليارد عبور کرده است از  ١٧٢شرکت را که تا آخر مارس امسال از مرز 
به بخش . سفره کارگران آمريکا و توده ھای کارگر ھمه جھان تامين می کند

 و »کاديالک« ،»شورلت« ھای بسيار سودآور جنرال موتورز از قبيل 
 استثمار بيشتر چه ھر تشديد هب قدرت تمامی با تا شود می داده اجازه »بيوک«

 تازه عظيم صنعتی و مالی تراست کارھا اين موازات به .دھند ادامه کارگران
 متوالی ھای نسل استثمار حاصل عظيم ھای سرمايه .شد خواھد تأسيس ای

 ھای دولت موتورز، جنرال قبلی صاحبان مالکيت در اينک که کارگر طبقه
 در يکجا دارد، قرار کشور دو اين رگریکا ھای اتحاديه و کانادا و آمريکا
 آمريکا دولت .شود می گذاری سرمايه صنعتی غول اين مجدد بازسازی حوزه
 در انباشت به دالر ميليارد ۵٠ حدود تراست اين سھام %۶٠ خريد قبال در

 از کانادا و آمريکا کارگری اتحاديه دو ھر .دھد می اختصاص قلمرو اين
 کدام ھر و بود خواھند تأسيس تازه تراست بصاح صدرنشين داران سرمايه
 حق يا کارگر ھای توده مستقيم استثمار حاصل ھای سرمايه دالر ميلياردھا
 خواھند انباشت موتورز جنرال بازسازی کار در را خود کارگران عضويت

 به .شد خواھد کمپانی سھام کل %٢٠ مالک آمريکا کارگری اتحاديه فقط .کرد
 ھا، سرمايه خصوصی مالکان يعنی سرمايه قدرت مھم قطب سه ترتيب، اين

 يک با ھم دست در دست کارگری ھای اتحاديه و داری سرمايه ھای دولت
 توده از وسيعی بخش محقر کوخ  شده حساب بسيار مشترک ريزی برنامه
 کاخ آن قبال در تا کنند می خراب آنان سر بر پيش از بيش را دنيا کارگر ھای

 کارگری ھای اتحاديه .سازند آباد دوباره را موتورز الجنر سرمايه متزلزل
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 پيکر غول تراست اين ھای سرمايه مستقيم مالک سه از يکی پس اين از
 طور به المللی بين سطح در را شرکت اين کارگران کثير توده و بود خواھند
 جنبش تمام و تام نمايندگی ھمزمان ھا اتحاديه اين .کرد خواھند استثمار مستقيم

 نيز سومی رسالت !!داشت خواھند عھده به نيز را شمالی آمريکای ارگریک
 و الحاح و درخواست به پاسخ در : کند می سنگينی ھا اتحاديه اين بردوش
 راست رفرميسم طيف کل و راست ھای سنديکاليست »شوم فدايت « ھای نامه
ً  ايرانی چپ و  راه اسالمی جمھوری سران برای عريضه ارسال با بايد حتما

 سرمايه جھنم در سنديکاسازی و ايران کارگری جنبش راست گرايش تقويت
   .سازند ھموار نيز را ايران داری

 تراست اين .شد تأسيس پيش سال يک و صد موتور جنرال خودروسازی غول
 .بود جھان سراسر در خودرو کننده توليد شرکت ترين عظيم دراز ساليان
 جنرال از جھانی بازار تسخير و توليد نميزا لحاظ از تويوتا تراست بعدھا

 صنعت کل در دوم مقام به را صنعتی غول اين و گرفت پيشی موتورز
 ورشکستگی نخستين موتورز جنرال ورشکستگی .راند فرو دنيا خودروسازی

 .است قاره اين داری سرمايه حيات تاريخ درتمامی آمريکا درصنايع خود نوع
 دنيا مختلف نقاط در کارگر ھا ميليون زموتور جنرال ورشکستگی اعالم با

 استثمار تحت کارگر ميليون چندين .دھند می و اند داده دست از را خويش کار
 در که کارگری ھا ميليون با ھمراه مختلف کشورھای در شرکت اين مستقيم

 بيکاران خيل به ھمه و ھمه کنند می کار تراست اين وابسته و تابعه مؤسسات
ً  تأسيس و بازسازی حال در جديد راستت .پيوست خواھند  بسيار شرايط طبعا
 بر استثمار تشديد کالً  و کار فشار دستمزدھا، سطح لحاظ به را تری ھولناک
  .کرد خواھد تحميل خود جديد کارگران

  ٢٠٠٩ژوئن 

 

انتخابات و راهکار ضدسرمايه داری در مقابل راهکارهای 
 رفرميستی

 )٣ –به مناسبت انتخابات ( 

در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمھوری در جامعه سرمايه داری 
ايران، از سوی نيروھای اجتماعی منتقد و مخالف رژيم سياسی حاکم به طور 

نتخابات را تحريم می کنند و عده ای ا. کلی دو راھکار طرح و تبليغ می شود
پايه استدالل آن ھا معموالً اين است که دموکراسی، آزادی و شرايط مشارکت 

اينان بر اين باورند که اگر امکان اثرگذاری . آزاد شھروندان فراھم نيست
فعال بر روند رأی گيری ھا وجود داشت، اگر ھمه می توانستند نماينده 

اه شرکت در انتخابات نه فقط مجاز بلکه مطلوب خود را انتخاب کنند آنگ
اما تا زمانی که چنين نيست و فشار ديکتاتوری و . بسيار ضروری می شد

قھر عريان اجازه چنين تأثيرگذاری ھايی را نمی دھد، بھترين راه عبارت 
است از تحريم انتخابات و خودداری از صدور مجوز مشروعيت برای رژيم 

ريم را امری مردود و منفعل می پندارند و آن عده ای ديگر تح. سياسی حاکم
را عمالً دادن فرصت به بدترين گرايشات حکومتی برای تحکيم ھر چه بيشتر 

از منظر اينان بايد ھميشه بد را بر بدتر ترجيح . پايه ھای قدرت خود می دانند
داد، بايد در انتخابات شرکت کرد و با گزينش بد راه يکه تازی بی عنان بدتر 

در باره ھر کدام از اين راھکار ھا ما قبالً تا حدودی صحبت کرده . سد کردرا 
ايم و رابطه اندرونی ميان تحليل ھا، نظرات و راھکارھای آنان با واقعيت 
طبقاتی و اھداف و انتظارات اجتماعی شان را کم و بيش مورد اشاره قرارداده 

ديگری است که بايد بر نکات . در اينجا قصد تکرار آن مباحث را نداريم. ايم
ھدف اين است که اوالً وحدت ريشه ای اين دو . روی آن ھا اندکی درنگ کنيم

راھکار و نيز تفاوت آن ھا را نشان دھيم و ثانيا در مقابل آن ھا راھکار 
  .ضدسرمايه داری را توضيح دھيم

واقعيت اين است که دو راھکار فوق دارای مشترکات بسيار اساسی ھستند،  
کاتی که شاخ و برگ ھای  يک ريشه کامالً واحد يعنی رفرميسم يا مشتر

اين وجوه اشتراک را بايد نخست در قالب . اصالح طلبی را تشکيل می دھند
خود راھکارھا و سپس در زھدان واقعی رويش يا سرچشمه مشترک جوشش 

تا جايی که از ساختار متعارف راھکارھا . آن ھا بازکرد و مورد تامل قرارداد
  : صحبت می کنيم نقاط اشتراک اين دو رويکرد به قرار زير است 

مدافعان ھر دو راھکار انتخابات را ابزار مناسبی برای دخالت در تعيين . ١
ھيچ . چگونگی نظم اجتماعی و تعيين سرنوشت زندگی شھروندان می دانند

ای کدام از آن ھا اساس انتخابات را به عنوان يک سازو کار سرمايه داری بر
انتقال قدرت از يک بخش از سرمايه به بخش ديگری از آن نه تنھا نفی نمی 

کنند بلکه نقش آن را به عنوان ظرفی برای ابراز قدرت و اثرگذاری بر روند 
  . جاری اوضاع  مثبت می دانند و مورد تأييد قرار می دھند

تصميم  ھر دو جريان بر اين باورند که انتخابات فقط اھرمی برای فشار بر. ٢
گيری ھا و برنامه ريزی ھای حاکمان وقت نيست بلکه پلکانی برای صعود 
به اريکه قدرت، احراز مکان معين در قدرت سياسی، دخالت از باال در اداره 
امور اجتماعی، سمت دادن به سياست ھا و تعيين حد و حدود آزادی ھا و 

  . حقوق مدنی شھروندان است

ر، نبود دموکراسی و آزادی ھای سياسی و برای حاميان ھر دو راھکا.  ٣
طرفداران . فشار ديکتاتوری و سرکوب شالوده واقعی  تصميم گيری است

شرکت در انتخابات و گزينش بد در مقابل بدتر تسلط گسترده ديکتاتوری را 
سدی بر سر راه انتخاب نمايندگان واقعی خود اعالم می کنند و انتخاب بد را 

بر پايه ھای محکم ديکتاتوری و تضعيف آن می  راھی برای اعمال فشار
مدافعان تحريم، برعکس، مشارکت در انتخابات را اقدامی در راستای . دانند

مشروعيت بخشی آشکار به اين ديکتاتوری می دانند و بر اين باورند که افراد 
با حضور خود در رای گيری ھا عمالً به استحکام و قوام رژيم سياسی حاکم 

اولی ھا رأی دادن را وسيله ای برای سنگين ساختن کفه . ندکمک می کن
توازن قوا در ساختار قدرت سياسی حاکم به نفع خويش می بينند، در حالی که 
دومی ھا ھيچ کدام از نيروھای رقيب درون حاکميت سياسی را تضمين کننده 
ه ھيچ بھبودی در اوضاع سياسی يا ھموارساز راه بالندگی اقتدار حزب يا گرو

جريان نخست به لحاظ سياست، اھداف . و رويکرد خود به حساب نمی آورند
اما طيف دوم به . و خط مشی با گروه ھايی از حاکميت تجانس انداموار دارد

نوع متفاوتی از برنامه ريزی برای نظام اجتماعی مسلط موجود می انديشد و 
و  ھيچ يک از بخش ھای حاکميت را ھمگن و ھمسوی خويش در تنظيم

اين تفاوت را به صورت ديگری نيز می . اجرای اين برنامه ارزيابی نمی کند
طرفداران ھر دو راھکار با ديکتاتوری عنان گسيخته حاکم . توان بيان کرد

مخالفت دارند و خواستار تغيير قدرت سياسی حاکم يا وقوع تغييراتی در 
ه تغييرات و تحقق در اين ميان، اولی ھا دستيابی ب. ساختار اين قدرت ھستند

انتظاراتشان را به سرنگونی رژيم سياسی پيوند نمی زنند بلکه تالش می کنند 
تا ھمراه بخش ھای ديگر طبقه خويش از طريق انتخابات به اھداف سياسی و 

اما دومی ھا، برعکس، موجوديت رژيم . اجتماعی خود جامه عمل پوشند
راه نفوذ خود در ميان توده  سياسی و به ويژه فشار ديکتاتوری پليسی را سد

ھای کارگر و اقشار اجتماعی ديگر می بينند و بر اين باورند که تأمين و 
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  ١٣٨٨خرداد  ٢٢جمعه     ٥٨شمارٔه مسلسل   ـ ١١مارٔه  سال دوم ـ ش

توسعه نفوذشان در سطح جامعه و در ميان توده کارگر و غيرکارگر در گرو 
آنان انتخابات را تريبونی می دانند  که از . سرنگونی رژيم سياسی است

ر ميان کارگران و فرودستان تبليغ کرد طريق آن می توان اھداف خويش را د
  . و حمايت اين طبقات و اقشار را جلب کرد

ھر دو رويکرد، ضعف و ناتوانی و درماندگی کارگران در مقابل سرمايه  - ۴
داری و آويزان شدن آن ھا به يک بخش از سرمايه در مقابل بخش ديگری از 

واقعيت . و می پوشانند آن را توجيه می کنند و، بھتر بگوييم، پنھان می کنند
اين است که شرکت کارگران در انتخابات، چنان که در نوشته ھای قبلی 
توضيح داده ايم، ھيچ چيز نيست جز پناه بردن آنان از يک بخش از طبقه 
سرمايه دار به بخش ديگری از آن از موضع ناتوانی و استيصال در مقابل 

بل بدتر با توجيه اين پناھندگی رويکرد انتخاب بد در مقا. نظام سرمايه داری
رويکرد . درواقع برناتوانی و درماندگی طبقه کارگر پرده ساتر می اندازد

به ( تحريم انتخابات نيز با آويزان کردن کارگران به حزب و دار و دسته خود 
باعث می ) »بدتر« درمقابل بخش » بد« جای آويزان شدن آن ھا به بخش 
اتوانی و بی پشت و پناھی خود در مقابل شود که کارگران به ضعف و ن

ھردو رويکرد به . سرمايه داری پی نبرند و بدين سان درصدد رفع آن برنيايند
جای انگشت گذاشتن بر درماندگی و ناتوانی موجود کارگران در مبارزه متحد 
و متشکل با سرمايه داری آن را به بستر و سکويی برای دستيابی خود به 

  .می کنند قدرت سياسی تبديل

. با اين ھمه، اين دو رويکرد به رغم اين اشتراک ھا يک تفاوت مھم نيز دارند
تا آنجا که به بحث انفعال و فعاليت و دخالتگری از موضع سرمايه داری 
مربوط می شود، رويکرد تحريم انتخابات کامال انفعالی است در حالی که 

دتر به ھرحال از ھمان رويکرد شرکت در انتخابات و گزينش بد در مقابل ب
به بيان ديگر، . موضع سرمايه داری در تعيين سرنوشت خود دخالت می کند

 سرمايه دارانه اقدام سياسیرويکرد گزينش بد در مقابل بدتر به ھرحال يک 
را پيش پای طرفداران خود می گذارد، حال آن که تحريم سرنگونی طلبانه 

حرکت سياسی حتی از  ھيچ گونه موجدفراطبقاتی رويکردی انفعالی است که 
اما از آنجا که آنچه در تحليل ھا ناديده . موضع سرمايه دارانه نيز نيست

گرفته می شود نه اين تفاوت بلکه دقيقا وجوه اشتراک اين رويکرد است ما 
اين وجوه اشتراک کامالً .  ترجيح می دھيم بازھم بر اين اشتراک ھا تاکيد کنيم

زمانی که ھر دو . سرچشمه واحد طبقاتی برمی خيزند بنيادی ھستند و از يک
راھکار را به درستی کالبدشکافی کنيم، خوب درمی يابيم که دستکاری نظام 
بردگی مزدی برای مدافعان ھر دو طيف سياسی بنياد تمامی سياست پردازی 

ھر دو طيف به دنبال ھيچ نوع . ھا، تعيين راه حل ھا و اتخاذ راھکارھا است
عی و زنده و عملی با اساس رابطه خريد و فروش نيروی کار يا ضديت واق

تغيير در ساختار حاکميت يا تسخير قدرت . رابطه توليد ارزش اضافی نيستند
ھر دو طيف برای . سياسی برای ھر دو کعبه آمال و غايت مقصود است

رسيدن به اين ھدف در جستجوی جلب حمايت کارگران و اقشار اجتماعی 
و ھر دو جريان کل نقش توده ھای کارگر را در صرف حمايت ديگر ھستند 

طبقه کارگر برای ھر دو . از حزب يا شعارھای گروھی خود خالصه می کنند
طيف يک نيروی آلت فعل يا مرکب عروج به قدرت سياسی  و تحکيم 

ھيچ کدام از طرفداران دو . موقعيت حزب و گرايش اجتماعی خويش است
ای سازمانيابی مستقل ضدسرمايه داری توده ھای راھکار نه فقط حرفی بر

کارگر ندارند بلکه ھر دو سايه ھر نوع تالش مستقل کارگران در اين راستا 
انتخابات برای حاميان ھيچ يک از دو راھکار، به ھيچ . را با تير می زنند

تحريم . وجه بستری برای رويارويی طبقه کارگر با نظام سرمايه داری نيست
ط اصالح ناپذيری رژيم حاکم را فرياد می زنند و ھمين اصالح کنندگان فق

حاميان گزينش بد در . ناپذيری را دليل واقعی تحريم انتخابات اعالم می کنند
مقابل بدتر نظريه اصالح ناپذيری را رد نمی کنند اما آن را شرط کافی و الزم 

ه رأی ندھيد و تحريم کنندگان به کارگران می گويند ک. برای تحريم نمی دانند
در معيت حزب و گروه ما خود را برای . به جای رأی دادن از ما حمايت کنيد
سرنوشت کار و . ما را به قدرت برسانيد. سرنگونی رژيم سياسی آماده سازيد

ما ھمه امور را اصالح خواھيم کرد و . زندگی خود را به دست ما بسپاريد
رويکرد تحريم . يم ساختجھنم موجود را با بھشت موعود جايگزين خواھ

کل جنجال وی آه و ناله انزوا و انفصال . حرف ديگری با توده کارگر ندارد
خود از اھرم ھای قدرت دولتی است و اين که قدرت سياسی حاکم نامشروع 

اين . است، زيرا راه ورود او به ساختار حاکميت سياسی را سد کرده است
درواقع ھشداری برای توجه  رژيم بايد سرنگون شود و تحريم انتخابات
حاميان ھر دو راھکار تحريم و . کارگران به ضرورت اين سرنگونی است

گزينش بد در مقابل بدتر، در کارزار انتخاباتی خويش، از نظام سرمايه داری 
انتخابات را به عنوان سازو کار اعمال حاکميت سرمايه بر . سخن نمی گويند

سياسی حاکم و ديکتاتوری پليسی آن را  رژيم. طبقه کارگر بررسی نمی کنند
به عنوان ابزار قھری سلطه و بقای رابطه خريد و فروش نيروی کار به 
کارگران نشان نمی دھند و تالش نمی کنند که کارگران برای يورش به اين 

انتخابات برای آن ھا صرفاً ابزار اعمال فشار عليه رژيم . رابطه سازمان يابند
ھيچ کدام به کارگران نمی گويند که به عنوان . مايه استسياسی و نه عليه سر

يک طبقه زير فشار استثمار و توحش و بی حقوقی ھای سرمايه داری و به 
عنوان توده عظيم انسان ھايی که تمامی راه ھای ادامه حيات آنان در اين نظام 
مسدود شده است بايد چه کنند، دست به چه کارھايی بزنند و در اين گذر به 

ھر دو رويکرد در عالم واقع و قطع نظر از . انتخابات چگونه نگاه کنند
راھکار . جنجال ھای لفظی شان واقعيت را به کارگران وارونه نشان می دھند

گزينش بد در مقابل بدتر تمام تالش خود را صرف تقويت بخشی از طبقه 
درت نظام سرمايه دار در مقابل بخشی ديگر و از اين طريق تحکيم پايه ھای ق

بردگی مزدی می کند و اصرار دارد که جنبش کارگری را در مسلخ جاودان 
رويکرد تحريم . سازی دوزخ سرمايه به رقت بارترين شکلی قربانی کند

حاميان اين . ضدرژيمی نيز ھمين سياست را به شکل ديگری دنبال می کند
پيگيری  راھکار با اکتفا به تحريم صرف، منزوی ساختن توده ھای کارگر،

سياست تبديل کارگران به تسمه نقاله سرنگونی طلبی فراطبقاتی و احتراز 
کامل از پيش کشيدن ھر نوع راه حلی برای صف آرايی طبقه کارگر در 
مقابل انتخابات سرمايه بازھم راه تضعيف جنبش کارگری و به ناچار تقويت 

  .بيشتر نظام بردگی مزدی را پيش می گيرند

ھای تحريم و گزينش بد به جای بدتر، راھکار سومی نيز در مقابل راھکار
اين راھکار، مقابله و مبارزه فعاالنه با نفس انتخابات در نظام . وجود دارد

بردگی مزدی از طريق متحدشدن حول منشور مطالبات ضدسرمايه داری 
اين رويکرد، در مقابل سالخی قدرت پيکار طبقاتی . طبقه کارگر است
اقتدار يک بخش از طبقه سرمايه دار در مقابل بخش ديگر کارگران در پای 

از يک سو و گره زدن موج نارضايی توده ھای کارگر به علم و کتل 
سرنگونی طلبی فراطبقاتی از سوی ديگر، راھکار تقويت ھر چه مؤثرتر 
روند سازمانيابی، رشد آگاھی، تحکيم موقعيت پيکار و تعرض عليه شيرازه 

راھکار ضدسرمايه داری، . پای کارگران می گذارد حيات سرمايه را پيش
انتخابات را ھمچون ھر رخداد ديگر درون جھنم سرمايه داری زمينه ای 
برای دميدن در تنور مبارزه طبقاتی و آرايش قوای نيرومندتر و آگاه تر توده 

ھمزمان با راه افتادن جار و جنجال . ھای کارگر در مقابل سرمايه می بيند
ران و دولت آن ھا درمورد برگزاری ھر انتخابات، قبل از ھر چيز سرمايه دا

می کوشد تا توده ھای کارگر را به کالبدشکافی ضدکارمزدی اين رويداد 
مسئله رأی و رأی گيری و حق رأی و پديده انتخابات را از عمق . مجھز کند

رابطه خريد و فروش نيروی کار بيرون می کشد، مکان ھمه اين ھا را به 
وان حلقه ھای پيوسته زنجيره حيات رابطه توليد ارزش اضافی، مصالح عن

بيگانه سازی مطلق کارگر با قدرت طبقاتی ضدسرمايه داری خود و ابزار 
کفن و دفن واقعی حق دخالتگری آزاد و آگاه توده ھای کارگر در تعيين 
. سرنوشت کار و زندگی خود برای بردگان مزدی سرمايه تشريح می کند

بات را در ھر شکل آن و در سيطره تمامی اشکال حاکميت سرمايه انتخا
اقدامی در اردوی سرمايه و برای استحکام پايه ھای قدرت نظام بردگی مزدی 
تبيين می کند و ھر نوع مشارکت در آن را گامی در ھمسويی با حاکمان 
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  ١٣٨٨خرداد  ٢٢جمعه     ٥٨شمارٔه مسلسل   ـ ١١مارٔه  سال دوم ـ ش

 اين راھکار بدين سان. سرمايه و عليه ھست و نيست توده ھای کارگر می داند
شالوده کار خود در برخورد با انتخابات را بر ضديت کارگران با سرمايه 

گام بعدی برای اين راھکار، تشديد ھر چه بيشتر تالش . استوار می سازد
برای توسعه اعتراض و تھاجم کارگران عليه سرمايه در دوره ھای برگزاری 

سرمايه  اگر سرمايه داران و احزاب گوناگون طبقه. انتخابات سرمايه است
دار با ھمه توان به راه می افتند تا طبقه کارگر را در موج مجادالت ميان 
خويش غرق سازند، راھکار ضدسرمايه داری به طور متقابل می کوشد تا 
جنبش کارگری را حول مطالبات مشخص ضدسرمايه داری خود در يک 

اين  نقش و موضوعيت انتخابات. صف مستقل و آگاه طبقاتی وارد ميدان کند
است که قدرت سرمايه را استحکام بخشد و راھکار ضدسرمايه داری در 
تقابل با اين طرح سرمايه می کوشد تا قدرت تعرض کارگران به شيرازه 
حيات سرمايه را ھر چه وسيع تر سازمان دھد و ھر چه آگاھانه تر به صف 

در  سرمايه داران و احزاب آن ھا از کارگران تقاضای رأی و مشارکت. کند
انتخابات می کنند و راھکار ضدکارمزدی، برعکس، از کارگران می خواھد 

که به جای تفويض قدرت خود به سرمايه برای تحميل نيرومندتر و گسترده تر 
در يک کالم، . مطالبات خود بر نظام سرمايه داری دست در دست ھم گذارند

حيات اين انتخابات در نگاه فعاالن جنبش ضدسرمايه داری لحظه ای از 
به ھمان ميزان که حاکمان . جنبش در ميدان مصاف طبقاتی عليه سرمايه است

سرمايه در روزھای برگزاری ھر انتخابات برای دوام نظام خود و آرايش 
نيرومندتر قدرت طبقه خويش تالش می کنند راھکار ضدسرمايه داری نيز 

يه و برای تضعيف سازمانيابی وسيع تر و آگاه تر توده ھای کارگر عليه سرما
ھر چه بيشتر سرمايه داری با افق نابودی نھائی بردگی مزدی را در دستور 

  . کار خود می گذارد

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨خرداد  ١٩

 

 ادامه اعتراض کارگران کارخانه چينی کرد
در خبرھای قبلی خوانديم که سرمايه دار 
صاحب کارخانه چينی کرد يک روز صبح 

کارگر شرکت  ٨بدون ھيچ اطالع قبلی از ورود 
سرمايه دار دليل اين کار را . جلوگيری کرد

ی که بی پايان مدت قرارداد اعالم کرد، بھانه ا
اساس بود زيرا ھنوز چند روزی از مدت 
. قرارداد اشتغال کارگران باقی مانده بود

کارگران اخراجی در مقابل اين تعرض کارفرما 
دست به مقاومت زدند و طولی نکشيد که ساير 
ھمزنجيرانشان نيز به حمايت از آنان برخاسته و 

کشمکش ميان . به صف اعتراض آن ھا پيوستند

سرمايه دار چند روز است که کارگران و 
صاحب شرکت دست در دست . جريان دارد

مسؤالن اداره کار و نھادھای دولتی ديگر تالش 
کرده اند که کارگران اخراجی را به عنوان 
اخاللگر و عامل اغتشاش در کارخانه معرفی 
کنند، تھمت و ترفندی که به نوبه خود توفان 

در نامه آنان . خشم کارگران را برانگيخته است
ھای مکرری که برای رؤسای نھادھا فرستاده 
اند تأکيد کرده اند که اعتصاب و اعتراض آنان 
اقدامی حساب شده و بسيار آگاھانه و سنجيده 
برای دفاع از اشتغال خويش و عليه توحش و 

کارگران . درنده خويی سرمايه دار بوده است
اضافه کرده اند که ھيچ کارگری کارگر ديگر 

ھراس از بيکاری و . يک نکرده استرا تحر
گرسنگی و مرگ خفت بار زن و بچه تنھا 
نيروی محرک واقعی مبارزه و اعتراض بوده 

مبارزات کارگران ادامه دارد و دسيسه . است
بافی سرمايه دار و عوامل دولتی سرمايه عليه 

  .آنان نيز با شدت تمام ادامه دارد

   ٨٨خرداد  ١٨

 

 

ارگران ايران ادامه تعويق دستمزدهای ک
 خودرو

شرکت ھای پيمانکاری طرف قرارداد با ايران 
خودرو از پرداخت حقوق کارگران سر باز می 

بھانه آنان برای اين کار امتناع شرکت . زنند
ايران خودرو از پرداخت بدھی ھای خود به 

مصادره حقوق . شرکت ھای مقاطعه کاری است
ن کارگران مدت ھا است که با اعتراض شديد آنا

سرمايه داران مقاطعه کار . مواجه شده است

خود اعتراف می کنند که قادر به پرداخت 
دستمزدھا ھستند اما ترجيح می دھند که اين کار 
را پس از دريافت مطالباتشان از ايران خودرو 

  !!انجام دھند

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨خرداد  ١٨

 

 پارس متالاعتصاب و اعتراض کارگران در شرکت 
کارگران پارس متال ھمچنان حقوق ماه ھای 

سرمايه دار . اخير خود را دريافت نکرده اند
ماه کارگران را مصادره  ٢شرکت دستمزدھای 

او از پرداخت عيدی کارگران ھم . کرده است
مصادره عيدی و دستمزد . خودداری می کند

. کارگران اعتراض آنان را به دنبال آورده است
ندين بار دست از کار کشيده و کارگران چ

خواستار پرداخت فوری و بدون قيد و شرط 
سرمايه دار در مقابل . ھمه مطالبات خود شده اند

کشمکش ھا . اين اعتراضات مقاومت کرده است
حتی به زد و خوردھای فيزيکی ميان کارگران 

اما . و عوامل سرمايه دار نيز کشيده شده است
مه مصادره سماجت صاحب کارخانه بر ادا

مطالبات کارگران ھمچنان سر جای خود باقی 

کارگران اعالم کرده اند که به مبارزه . است
  . ادامه خواھند داد

  آژانس ايران خبر: منبع

 ٨٨خرداد  ١٨
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  ١٣٨٨خرداد  ٢٢جمعه     ٥٨شمارٔه مسلسل   ـ ١١سال دوم ـ شمارٔه  

 اعتصاب های کارگری در اسپانيا
با آغاز بحران سرمايه داری، کارفرمايان    

کارگران را زير فشار شديد برای کاھش ساعات 
ار، کاھش دستمزد، حذف امتيازاتی از قبيل ک

عيدی و يک ماه حقوق برای ايام مرخصی 
اين روند در سراسر اسپانيا نيز به . گذاشته اند

کارگران در مقابل اين . کار گرفته شده است
فشار به عمل جمعی پرداختند و آن را با 
اعتصاب چه در محل کار و چه به صورت 

کارگران در . اعتصاب عمومی  پاسخ دادند
مقابل کاھش دستمزد، افزايش آن را درخواست 

نگاھی کوتاه به روند اين حرکت در سه . کردند
  .ماه اخير می اندازيم

کارگران کارخانه  ٢٠٠٩آوريل  ٢٣در 
خودروسازی فولکس واگن در ناوارا يک 
اعتصاب سه ساعته را برای ھرشيفت کاری 
فه سازمان دادند و دليل آن را سطح باالی اضا
اين . کاری و شرايط وخيم کار اعالم کردند

٪ توليد ٤٠اعتصاب سه شيفته باعث کاھش 
در اين . خودرو شد ١٥٠روزانه به ميزان 

نفر در  ٥٠٠کارگر شاغل  ٦٠٠کارگاه از 
  .اعتصاب شرکت کردند

در اين ماه در بندر الس پالما کارگران بندر 
کارفرمای شرکت . دست به اعتصاب زدند

نمايندگان کارگران التيماتوم داد که حد سستيبا به 
اکثر يک ھفته وقت برای پذيرش پيشنھاد وی 
برای کاھش دستمزدھا دارند، درغير اين 
صورت قرارداد کار لغو و کارگران بيکار 

٪ ٢٠کارفرما خواھان بيش از . خواھند شد
کاھش دستمزدھاست و اين کار را تنھا امکان 

پليس . کرده بودبرای ادامه کار کارگران اعالم 
مثل ھميشه به وظيفه اش عمل کرد و کارگران 

  .اعتصابی را مورد حمله قرار داد

در اول ماه مه ده ھا ھزار نفر در شھرھای 
مختلف در اعتراض به بحران و پيامدھای آن 

در . در تظاھرات و راه پيمايی شرکت کردند
و در  ٤٠.٠٠٠، در بارسلون  ٦٠.٠٠٠مادريد 

ده ھا ھزار نفر در اين مراسم  ساير شھرھا نيز
بعد از اول ماه مه اعتراض ھا . حضور يافتند

قابل ذکر است که اسپانيا . ھمچنان ادامه دارد
باالترين ميزان بيکاری را در اتحاديه اروپا 

  .٪ است ١/١٨دارد که برابر با 

از اوائل ماه مه جنبش اعتراضی در شکل 
 اعتصاب ابتدا کارگاه ھای کوچک و متوسط

کارگران نمايندگانی را . صنايع فلزی آغاز شد
برای کسب حمايت ساير کارگران به صنايع 
بزرگ تر منطقه چون کارخانه خودروسازی 
سيتروئن و کارگاه ھای کشتی سازی گسيل 
داشتند که ورود آن ھا به اين کارخانه ھا با 
عکس العمل شديد پليس محافظ کارخانه مواجه 

سته به سرمايه با وقتی رسانه ھای واب. شد
سکوت خبری سعی در منزوی کردن کارگران 
کردند کارگران اجتماعات خود را به معابر 

  . عمومی و خيابان ھای مھم شھر منتقل کردند

ماه مه کارگران منطقه گاليسين در  ٨در 
پليس . ترمينال مرکزی قطار شھر اجتماع کردند

به اين بھانه که مجمع خيابانی کارگران سبب 
ه شدن راه عبور و مرور می شود به آن ھا بست

. اما مردم از کارگران حمايت  کردند. حمله کرد
در اين منطقه کارفرمايان اعالم کردند که به 
خاطر شرايط بحران ھيچ مذاکره ای را درمورد 
تعرفه مزدی نخواھند پذيرفت و به اين طريق 
اتحاديه ھا را که احزاب تعرفه ای نام دارند نيز 

در اين منطقه دستمزدھا با . الح کرده اندخلع س
وجود تورم و گرانی لجام گسيخته يا منجمد باقی 
  - مانده يا با کاھش ساعات کار توسط کارفرما

به دليل اضافه توليد ناشی از سه شيفت کاری و 
کار روزھای تعطيل و استفاده از تکنولوژی 
پيشرفته با بارآوری کار سرسام آور که عالوه 

يش توليد بيش از نياز بازار سبب تحليل بر افزا
 –جسمانی زودرس کارگران نيز می شود 

کاھش خواھد يافت و ھم چنين بقای مشاغل 
در ھفته . کارگران در پرده ابھام قرار دارد

ھزار کارگر تصميم گرفتند منجمع  ١٠جاری 
عمومی خود را در سطح شھر و با حضور 

قسيم شدند آن ھا به سه دسته ت. مردم تشکيل دھند
و ھر گروه در يک نقطه مھم شھر مجمع خود 

  .را برگزار کردند

که خواھان افزايش  -  Vigoکارگران فلزکار 
دستمزد ھستند و کارفرما تنھا با درصد ناچيزی 

در سوم و چھارم ژوئن  -از آن توافق کرده 
اقدام به اعتصاب کردند و در جلو در کارخانه 

ان را به خود باريکاد بستند تا ھم نظر ديگر
جلب کنند و ھم حفاظی برای خود در برابر 

پليس که برای حفاظت . حمله پليس ايجاد نمايند
از منافع سرمايه ھميشه در تقابل با توده ھای 
کارگر در اشکال مختلفش از شاغل و بيکار 

گرچه حقوق و مزايايش با ماليات بر  -قرار دارد
به  -درآمد ھمين کارگران پرداخت می شود

کارگر  ٨در روز اول . کارگران حمله کرد
زخمی شدند و در روز دوم نيز درگيری شديد 

  .بود

در ايالت باسک نيز چون ساير نقاط اسپانيا 
در اعتصاب . اعتراض و اعتصاب جريان دارد

 CCOOمه دو اتحاديه بزرگ  ٢١عمومی 
ژوئن نيز با حمله  ٤در . شرکت نکردند UGTو

کارگر و  ٣٠پليس به کارگران اعتصابی 
تعدادی پليس زخمی شدند و دولت محلی به دليل 
وخامت اوضاع خود را از ميانجيگری بين 

 .کارگران و کارفرما کنار کشيد

 ٢٠٠٩ژوئن  ٧

  

 مصادره چندماهه دستمزد کارگران در کارخانه ژالتين
ماه است  ۶کارگران شرکت ژالتين در قزوين 

تثمار که بدون ھيچ دستمزدی کار می کنند و اس
سرمايه دار صاحب کارخانه کل . می شوند

دستمزدھا را مصادره کرده  و در مقابل 
اعتراض ھای مکرر کارگران با گردن کلفتی 

ماه  ۶بسيار گستاخانه ای پاسخ داده است که تا 
ديگر ھم فرصت فکر کردن به پرداخت حقوق 

يکی از کارگران توضيح می !! شما را ندارم
کت فقط دستمزدھای ما دھد که سرمايه دار شر
تا حاال  ٨۶او از سال . را مصادره نکرده است

ھيچ ريالی از عيدی چند ساله ما را نيز 
اين کارگر اضافه می کند که . نپرداخته است

اعتراض و مبارزه تنھا راھی است که در پيش 
اما برد اعتراض ھای کنونی ما بسيار . رو داريم

مقابل  سرمايه داران و دولت در. محدود است
. اين سطح از مبارزه احساس ھراس نمی کنند

کما اين که به رغم تمامی اعتراضاتی که شده 
است ھنوز ھمه دستگيرشدگان اول ماه را آزاد 

ھمين کارگر در پاسخ سؤال يکی از . نکرده اند
خبرنگاران درمورد شرکت يا عدم شرکت 

دولت « :کارگران در انتخابات پاسخ می دھد
ن پوسيده است كه با تغيير كابينه مثل يك ساختما

اما وضعيت ھيچ  .فقط نمای آن عوض می شود
 ،وقتی ريشه خراب است .تغييری نمی كند

به ھمين دليل  .ھرچه ھم رای بدھيم فايده ندارد
  . »وقت در انتخابات شركت نمی كنم من ھيچ

  آژانس ايران خبر : منبع
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 يق دستمزدهااعتراض کارگران شرکت شوگا به تعو
روز از ماه خرداد گذشته  ١٧در شرايطی که 

است کارگران شرکت شوگا ھنوز ھيچ ريالی از 
. حقوق ماه فروردين را نيز دريافت نکرده اند

اين کارگران را يک شرکت پيمانکاری طرف 
. قرارداد با کارخانه شوگا استثمار می کند

شرکت پيمانکار عالوه بر حقوق سه ماھه 
ماه حقوق مربوط به افزايش توليد  ۴کارگران 

شرکت به اين . آنان را نيز مصادره کرده است

سال حق سنوات  ٢حد نيز بسنده نکرده و 
کارگران را ھم به چپاول ھا و غارت ھای خود 

سرمايه دار ھمچنين دستمزد . افزوده است
کارگران استخدامی و قراردادی را نيز پرداخت 

اعتراض جنايات صاحب شرکت . نکرده است
اما او با قدرت و . ھمگان را برانگيخته است

نخوت بيش از حدی در مقابل تمامی اعتراض 
در ھمين روزھای اخير . ھا مقاومت می کند

يکی ازکارگران معترض را بدون ھيچ پرس و 
جو از کارخانه اخراج و تسليم تيغ تيز بيکاری 

  . و گرسنگی  کرد

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨خرداد  ١٧

 

 لفت سنديکاليستی اتحاديه معلمان سوئد با بيکارسازی مخا
می گويند سلطان حسين صفوی ھنگامی که در 
زندان محمود افغان به سر می برد نامه ای به او 

خان فاتح افغان . نوشت و تقاضای ديدار کرد
شب پيش از روز مالقات تا صبح به اين می 
انديشيد که اگر پادشاه صفوی  از سر طلب 

ش خواستار بازگشت تاج و تخت خويش بخش
اگر درخواست او را . شود او چه جوابی دھد

قبول کند حاصل ھمه فتوحاتش بر باد می رود و 
بايد از حکومت بر ايران دست بردارد و اگر 
نپذيرد خالف بلند طبعی و غرور فئودالی او 

شاه افغان شب را با اين دغدغه به ! خواھد بود
سلطان حسين صفوی را  پايان آورد و صبح زود

در ھمان دقيقه نخست معلوم . به ديدار پذيرفت
شد که انتظار شاه صفوی فقط اين است که 
دسترسی اش به آب مورد نياز برای وضو کمی 

انتقاد اتحاديه معلمان سوئد از !! تسھيل شود
بيکارسازی ھای لحظه به لحظه جاری در 
مناطق مختلف کشور نيز تا حدود بسيار زيادی 
. از نوع ھمان درخواست شاه صفوی است

کارگر معلم  ۶۵اخيراً فقط در شھر لولنو سوئد 
نفر  ۶۵از اين . حکم اخراج دريافت کرده اند

. نفر عضو اتحاديه معلمان سوئد ھستند ٢٩فقط 
ديوان ساالری اتحاديه ای شق القمر کرده  و 

نگاھی به اين نقد و . دست به مخالفت زده است
اوالً سران اتحاديه . ز لطف نيستمخالفت خالی ا
نفری اشاره کرده اند که ھمه  ٢٩فقط به اخراج 

عضو اتحاديه ھستند و با سکوت مطلق خود در 
نفر ديگر اخراج آنان را به طور کامل  ٣۶مورد 

ً رؤسای ديوان ساالری . تأييد کرده اند ثانيا
نفر نيز ھيچ  ٢٩اتحاديه ای به اخراج ھمين 

کل انتقاد آنان اين است که . اعتراضی نکرده اند
اخراج ھا بر اساس سنن و قوانين مورد توافق 
ميان اتحاديه ھای کارگری و کارفرمايی 

اين موضوع را کمی !! صورت نگرفته است
يکی از مفاد قراردادھای . بيشتر توضيح دھيم

مصوب حاصل توافق کارفرمايان و ديوان 
 ساالری اتحاديه ای اين بوده است که سرمايه
داران اعم از دولتی يا خصوصی ھنگام اخراج 
کارگران کسانی را که دارای سوابق کاری 
کمتری ھستند در صدر جدول اخراج قرار 

ھرکه ديرتر آمده است « به بيان ديگر، . دھند
اين مصوبه مشترک اتحاديه ھای . »زودتر برود

کارفرمايان و کارگران ساليان زيادی در سوئد 
ما در دھه آخر سده پيش ا. اجرا می شده است

. مورد اعتراض صاحبان سرمايه قرار گرفت
آنان خواستار آن شدند که دستشان در اخراج ھا 
بيشتر باز باشد و مجبور به تحمل ھيچ 
محدوديتی نباشند، به گونه ای که در برنامه 
ريزی بيکارسازی ھای مستمر خود بتوانند 
 کارگران مورد نيازشان را نگه دارند و ھر که
را نخواستند اخراج کنند، مستقل از اين که 
سنوات کار وی تا چه اندازه طوالنی ھست يا 

کشمکش بر سر اين موضوع سال ھا . نيست
است که جريان دارد و اگرچه اتحاديه کارگری 
با اتحاديه کارفرمايان روی توافق نشان داده 
است اما برخی اتحاديه ھا  زير فشار نارضايی 

کارگران قبول تام و تمام آن  ھا و اعتراض ھای
روش کار اين بخش يا بخش . را اعالم نکرده اند

ھا از ديوان ساالری اتحاديه ای چنين است که 
به سرمايه داران اجازه می دھند تا بدون ھيچ 
مانع و رادعی تمامی کارگرانی را که می 
خواھند اخراج کنند اما در عين حال آنان نيز در 

!! حقوق کارگران اخراج شدهمقام اتحاديه مدافع 
در ھر کجا که مصلحت اقتضا کند بی اعتنايی 

ھرکه ديرتر آمده است « سرمايه داران به قانون 
. را مورد گله و شکايت قرار دھند» زودتر برود

اتحاديه معلمان در زمره اين بخش از ديوان 
ساالری اتحاديه ای در سوئد است و شق 

م عضو معل ٢٩القمرش در مورد دفاع از 
ً اين است که چرا اخراج آنان بر اساس  صرفا
قانون مربوط به تقدم و تأخر متناظر با سنوات 

نفر موافق  ٢٩اتحاديه با اخراج . کار نيست
معلم ديگر  ٣۶است ھمچنان که با اخراج 

نفر کامالً توافق دارد و باز  ٢٩ھمسرنوشت اين 
ھمان گونه که با ھمه اخراج ھای ديگر موافق 

نتقاد سران اتحاديه فقط اين است که چرا ا. است
نفر ديگر در ليست  ٢٩نفر  ٢٩به جای اين 

به نظر می رسد که !!!  اخراج قرار نگرفته اند
، رئيس اتحاديه معلمان »لنا ھيکا« انتقاد خانم 

در شھر لولئو، دست کمی از  درخواست پادشاه 
  . مخلوع صفوی ندارد

 ٢٠٠٩ژوئن 

 

 به بالتکليفی خود» غرب نگين«اعتراض کارگران 
کارگران نگين غرب در وضعيتی بسيار 

تکليف اشتغال آنان . سردرگم به سر می برند
مدت ھا است که دستمزدی . معلوم نيست

دريافت نکرده اند و خود و خانواده ھايشان در 
باتالق فقر و گرسنگی و بالتکليفی غوطه می 

خرداد  ١۵کارگران صبح روز جمعه . خورند
بل ساختمان محل کار خويش اجتماع در مقا

کردند و با ھم پيمان بستند که برای تعيين تکليف 

کارگران اعالم کردند که روز . خود مبارزه کنند
خرداد در ميدان ارک مقابل دادگاه  ١٧يک شنبه 

عمومی دولت سرمايه داری اجتماع خواھند 
کرد، در آنجا فرياد اعتراض سرخواھند داد و 

داران را به اطالع ھمه خواھند جنايات سرمايه 
نيروھای سرکوبگر در ھمان دقايق . رساند

نخست تالش کردند تا تجمع کارگران را بر ھم 
زنند و از برنامه ريزی آنان برای ادامه مبارزه 

کارگران اين ترفندھا و تقالھا را . جلوگيری کنند
خنثی کردند و با اعالم وقت گردھمايی بعدی 

 . گفتندمحل اجتماع را ترک 

  آژانس ايران خبر : منبع
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 ايساکو کارگر ٣٠٠بيکارسازی نفر و خطر  ١٠٠اخراج 
شرکت ايساکو در جاده مخصوص کرج قرار 

کارگر را استثمار می  ١٢٠٠دارد و بيش از 
کار می کنند  اين کارگران  قراردادی  ھمه. کند

ر تومان دستمزد ھزا ٢۶۴ماھانه فقط و ھر کدام 
انواع لوازم ايران  ايساکو توزيع کننده. ندمی گير

کارگر ياد شده در  ١٢٠٠و  خودرو است
مخصوص اين کار   نمايشگاه ھا و مراکز

شرايط کار کارگران بسيار . استثمار می شوند
مدام بارھای سنگين را بر  آنان بايد. سخت است

بسياری از کارگران زن . گرده خود حمل کنند
ستند و زنان نيز می بايستی به ھمان ميزان ھ

 ٧ساعات کار . شی کنندمردان در روز بارک
، اما ھر کارگر بعد از ظھر است ۴صبح تا 

ساعت اضافه  ٣جبور است که در ھر روز م
 ١٠٠ سرمايه دار ايساکو به تازگی. دکار کن

 کارگر را اخراج کرده و ھمزمان اعالم کرده
يز در روزھای کارگر زن را ن ٣٠٠است که 

کارگران زنی که در . بيکار خواھد ساخت آينده
افراد نان آوار  راج قرار دارندخطر جدی اخ

ود ھستند و دستمزد ناچيز آن ھا تنھا خانواده خ
ن يا پدران و مادران آن ھا معاش کودکاممر
اخراج  کارگران اخراجی و در معرض. است

 مدير ،»بابازاده« صدا  به اين جنايت ھمه يک 
اما بابازاده با . اعتراض کرده اند ،عامل شرکت

بی نظيری که خاص ھر سرمايه دار و  وقاحت
ن سرمايه شايد ھم بی فرھنگ ترين و درنده تري

شرکت که کارگران اين  داران است پاسخ داده
 ً مصرف کننده « و  !!»بيکاره « افرادی عموما

امت وضعيت اند و به ھمين دليل باعث وخ» 
تا زمانی که جنبش  !!شده اند مالی ايساکو

کارگری ايران در وضعيت رقت بار و فرومانده 
به خود  می زند ھر سرمايه داری درجاکنونی 

حق می دھد کارگران را اين چنين مورد ھتاکی 
  .  و توھين قرار دھد

  آژانس ايران خبر : منبع

 ٨٨خرداد  ١۴

  

 دستمزدهای معوقه و ايران خودرو
نفر از کارگران  ١٥٠٠ ،خبر دريافتى ربنا ب
خودرو با  رانيا تکوپرسيو دو ا کي یھا تيسا

 روز گذشته ٩مکرر  ھای وجود اعتراض
 یدستمزد و اضافه کار افتيتاکنون موفق به در

 در کارگران. ماه خود نشده اند بھشتيارد ھای
آدم  یھا با شرکت یتلفن یراضاعت یتماس ھا
 از تکوپرسيا نو مسئوال یمانکاريپفروشی 

عنصر آشنای  یبلور، عامل ريدادفر مد جمله
 تکوپرسيا ديتول ريو مدمورد نفرت کارگران 

 پاسخ ھای سرباال و وعده ھای سرخرمن جز
معترض کارگران . ھيچ پاسخ ديگری نشنيده اند
و از جمله  گرفته بارھا مورد تھديد نيز قرار

 . تھديد به اخراج شده اند

از کارگران  نفر ٥٠٠٠کارگران باال،  عالوه بر
نيز به ) کام پارسشر کت مھر(خودرو  رانيا

اعتصاب  یو حت رغم اعتراضات طوالنی مدت
 وردحق آکورد و رک کنون تا ش خوديچند ھفته پ

و  نيو فرورد شيو اسفند سال پ بھمن یھا ماه
حق . را دريافت نکرده اند خود امسال بھشتيارد

ھزار  ١٠٠حداقل به ميزان  نياز ا پيشآکورد 
از کارگران پرداخت  کيومان در ماه به ھر ت

 یمال ناز مسئوال یکيبنا به اعالم . دمی ش
ماھه  ۴مطالبات معوقه  ،کام پارسشرکت مھر

و پانصد  ارديليم کي آکورد کارگران بابت 
سرمايه  است که اين رقم توسطتومان  ونيليم

ھمه شواھد حاکی . استشده  همصادر داران
ن به طور کامل ااست که حق رکورد کارگر

رداخت آن و ھيچ سخنی از پ حيف و ميل شده
تأخير در پرداخت دستمزدھا و . ميان نيستدر

ن وضعيت بسيار اسفباری را مطالبات کارگرا
را با  بر زندگی آنان تحميل کرده و کارگران

 . است انبوھی از معضالت روبه رو ساخته

 چرا ندگوي معترض ايران خودرو می کارگران
 و اختالس ھا دزدىيه داران برای اين سرما

اختيار ود پول به اندازه کافی درخ نجومى ھای
دستمزدھاى ما  قادر به پرداختاما دارند، 
و عمر ما را به  جان و جوانى کل  !؟نيستند

شيره . دنيای سرمايه ھای خود تبديل کرده اند
يات ما را لحظه به لحظه مکيده  و سرمايه ح

 به پرداخت حاضر خود ساخته اند اما
ما اين ھا را . دستمزدھای ناچيزمان ھم نيستند

با سياست اينان . بسيار خوب می شناسيم 
 اعتراضتالش دارند تا  ھای مادستمزدمصادره 

را در حصار و مبارزات ما  ھا و اعتصاب ھا
محدود مھار کنند و به بند خواسته ھاى  ھمين
ما اعتصاب کرديم و در  ،به طور مثال .بکشند
ھنوز اعتصاب به ظاھر پيروز شديم اما  اين

! استمصادره اين آقايان نصف طلب ھايمان در 
انداختن ما و زنان و  اين گرگ ھای درنده

را به ورطه کودکان و پدران و مادران ما 

ما  به زانو درآوردن ری برایابزابه  گرسنگی 
تحميل فقر و فالکت و گرسنگى  .تبديل کرده اند

ننگين سرمايه  د کار نظامبنيابه طبقه کارگر 
راه مھم شکست دادن اين  يک. دارى است
ست که اعتصاب به ا کارگرى اينسياست ضد
تر  کوتاه بسيار زمانى صلهو با فا تمرامرى مس
ايران خودرو و ساپيا تبديل  ھاى تابع در شرکت

شکستن اختناق پادگانى در  مھم له أمس. شود
نيروى  آمدنميدان ه ايران خودرو و سايپا و ب

مراکز اين تمامی  در پيکار طبقه مان وسيع
تا از اين طريق بتوانيم  سالخی نيروی کار است

 . اين جالدان شويمھار  مانع تھاجم

 حوزه ھایپرس از  تکويو دو ا کي تيسا
کام خودرو و شرکت مھر رانيپرس ا یاصل
ر و داشبرد خودرو پانواع س کننده ديتول پارس
کارگر  ٦٥٠٠از  شيدو مرکز ب نيدر ا. است

طرفه  کي یامضا با قراردادھا ديسف یقرارداد
در  یتومان ارھز ٢٦٤ ناچيز یو دستمزد ھا

استثمار می  فرساينده و مرگبارو  نيسنگ طيشرا
 . ندشو

  ) نگارشی  اصالحات  با(  خودروکار: منبع

   ٨٨خرداد  ١۴
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
ده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وس اق مرگ و نيستی ران در يک . يع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

تيم ابقه ھس ان . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که بر
بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .ع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قط

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

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

ه سطح متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ھا به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -ه در شرايط کنونی استدر مقابل ھجوم سرماي که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا  نفس طرح. اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای. ه داران حاصل کار و توليد کارگران استبه معنای آن است که سرمايه سرماي

د بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين
ند . که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

ا يکی ديگر بخورد؟ کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می ک. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک ند که چرا باي
ان رويکرد و چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھ ه ک ه بخش کوچکی از طبق ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک زاوي

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

  :ارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند ازمطالبات پايه ای طبقه ک

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

  . د از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنندسال باي ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشندتمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی  - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨ير حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد ز - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :اين امر درگرو آن است که تحقق. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود -  
   .دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھد -  

   .درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشدبھداشت و دارو و  -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .قرار گيرند ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .ته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداش -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . ازدواج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
 فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محلبا ايجاد  -  

   .ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود
ادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از قبيل آز -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخوردار باشند
 .ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

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

١٣٨٨اول ماه مه سال 
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  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  
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ان  ت کار ان د ت کار ان د ت کار یدد یدسا یدسا    ...سا

  
هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

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

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

 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


