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 کارگران و جنبش اعرتاض به تقلب در انتخابات

 )٧ -به مناسبت انتخابات ( 

يکی از دغدغه ها و پرسش های کارگران آگاه و فعاالن کارگری در مورد 
اوضاع پيش آمده در جامعه اين است که آيا شرکت کارگران در جنبشی که در 

ارگری اعتراض به تقلب در انتخابات رياست جمهوری شکل گرفته جنبش ک
را به سياهی لشکر جنگ جناحی از طبقه سرمايه دار عليه جناح ديگر آن 
تبديل نمی کند؟ به باور اين کارگران و فعاالن، در اين که کارگران مثل 
شرايط پيش از انتخابات بايد به مبارزه مستقل خود عليه سرمايه ادامه دهند 

ن در جنبش اما مسئله آنان شرکت يا عدم شرکت کارگرا. بحثی نيست
آيا بايد در اين جنبش شرکت کرد و با طرح مطالبات : اعتراضی جاری است 

ضدسرمايه داری طبقه کارگر و گرفتن رهبری آن از دست جناح اصالح 
طلب سرمايه داری آن را به عرصه ديگری از مبارزه عليه سرمايه تبديل 

پرچم  کرد يا اين که کارگران حتی در صورت شرکت سازمان يافته و با
مطالبات ضدسرمايه داری خود بازهم به سياهی لشکر يک جناح عليه جناح 

  ديگر تبديل خواهند شد؟

برخی افراد و جريان ها بر اين باورند که شرکت کارگران در اين جنبش حتی 
به صورت سازمان يافته و با پرچم مطالبات خود، آنان را به سياهی لشکر 

اينان تأمين . ه جناح ديگر آن تبديل می کنديک جناح از طبقه سرمايه دار علي
و حفظ استقالل طبقاتی کارگران در مبارزه عليه نظام سرمايه داری را از 
جمله درگرو عدم شرکت آنان در جنبش جاری اعتراض به تقلب در انتخابات 

به زعم آنان، کارگران حتی اگر به صورت سازمان يافته و با پرچم . می دانند
م در اين جنبش شرکت کنند بازهم نمی توانند رهبری و ابتکار مطالبات خود ه

عمل را ازدست رهبران اين جنبش بگيرند و درواقع آن را به ضد خودش 
  . تبديل کنند

يک علت اساسی چنين درک و رويکردی تصوير غيرواقعی و نادرستی است 
ين طبق ا. که اين افراد و جريان ها از جنبش اعتراضی جاری در ذهن دارند

تصوير، جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات جنبشی کامال انسجام يافته و 
متحد و متشکل و پا در رکاب جناح اصالح طلب سرمايه داری است که 
توانسته است انبوه مطالبات آحاد متشکل در خود را به مطالبه تجديد انتخابات 

که اکثريت اگر بپذيريم . اين تصوير مبتنی بر واقعيت نيست. محدود کند
کسانی که در انتخابات اخير شرکت کردند و سپس در اعتراض به نتيجه 

به جنگ و گريز » مرگ بر ديکتاتور« انتخابات به خيابان ها آمدند و با شعار 
با سرکوبگران پرداختند و به رغم تهديد شدن به ريختن خونشان بازهم به 

مجروح و دستگير شدن  خيابان آمدند و با وجود ريخته شدن خون ده ها تن و
بلکه از  هزاران تن بازهم دارند به خيابان می آيند در واقع نه از حب علی

بغض معاويه در انتخابات شرکت کردند، به ناچار بايد بپذيريم که اين جمعيت 
ميليونی معترض نه پيروان سينه چاک ميرحسين موسوی بلکه مخالفان 

سر او و به طور کلی کل نظام سرسخت احمدی نژاد و جناح قدرتمند پشت 
اين نکته به وضوح از شعارهای معترضان در جريان درگيری ( حاکم هستند 

افزون بر اين، هر کس که ). های خونين روزهای اخير قابل مشاهده است
در تهران را به چشم خود ديده باشد  ٢٥/٣/٨٨تظاهرات ميليونی روز دوشنبه 

نوان يک حرکت سازمان يافته و می داند که توصيف اين تظاهرات به ع
منسجم و دارای رهبری تثبيت شده ای که شعارهای مشخصی را از يک 

بی . مرکزيت واحد صادر می کند توصيفی کامال نادرست و غيرواقعی است
گمان، فضای حاکم بر اين تظاهرات عظيم فضای مخالفت با نتيجه انتخابات و 

ن معنا در چهارچوب پذيرش اعتراض به تقلب در انتخابات بود و به اي
اما درعين . انتخابات به عنوان يک سازوکار نظام سرمايه داری قرار داشت

به ويژه اگر برای آن ها برنامه  -حال راه طرح شعارها و مطالبات ديگر 
متأسفانه اين حرکت نتوانست ادامه . بسته نبود - ريزی و سازماندهی می شد 

ده شد، درست به اين دليل که در صورت يابد و در روزهای بعد به خون کشي

تداوم آن به عنوان تنها مجرای حضور ميليونی کارگران در خيابان مطالبات 
سطحی و  اساسی آنان تازه سر باز می کرد و با جايگزينی شعارهای آبکی و

به سرعت  با شعارهای محکم ضدسرمايه داری و ضداستبدادی» بند تنبانی« 
و اعتراض » موج سبز« تظاهرات در چهارچوب  معلوم می شد که در پس

صرف به تقلب در انتخابات يک مخالفت ميليونی با نظام سرمايه داری حاکم 
بدين سان، اگر اين تظاهرات ادامه می يافت، شرکت سازمان . نهفته است

حتی اگر با مخالفت احزاب اصالح  - يافته کارگران با پرچم مطالبات خود 
هم روبه رو » مجاهدين انقالب اسالمی« و » سالمیمشارکت ا« طلبی چون 

دست کم می توانست به بحث های گسترده در مورد کارگران و  -می شد 
مطالبات آنان در سطحی ميليونی دامن بزند و بدين سان اين مطالبات را در 

  .سطح کل جامعه مطرح کند

ز ممکن است گفته شود که در صورت تداوم اين حرکت، اصالح طلبان ني
بيکار نمی نشستند و می کوشيدند رهبری خود را بر آن به طور کامل تثبيت و 

در پاسخ بايد گفت که اوال اينجا نيز مانند ساير جاهای جامعه . تحکيم کنند
سرمايه داری عرصه مبارزه طبقاتی کارگران و سرمايه داران است و هر 

جم تر عمل کند، به نيروی اجتماعی که سازمان يافته تر و بابرنامه تر و منس
بديهی است که . همان ميزان نيز رهبری خود را بيشتر و بهتر تضمين می کند

اگر کارگران و فعاالن کارگری دست روی دست بگذارند سرمايه داران و 
اما حتی اگر اصالح طلبان . نمايندگان آن ها در اين مبارزه پيروز می شوند
می کردند، بازهم تاثير شرکت  رهبری خود را به طور کامل تثبيت و تحکيم

در اين . سازمان يافته کارگران بر بخش های کارگری اين جمعيت منتفی نبود
در » خانه کارگر« مورد می توان شرکت فعاالن کارگری در تظاهرات های 

تا آنجا که به سال های اخير مربوط می شود، دست . اول ماه مه را مثال زد
را شاهد آورد که در آن ها  ٨٦و  ٨٥و  ٨٤کم می توان تظاهرات سال های 

فعاالن کارگری توانستند بر بستر حضور توده کارگرانی که خانه کارگر را 
قبول ندارند اما تنها مجرای حضور در خيابان را شرکت در تظاهرات آن می 

بگيرند و » خانه کارگر« دانند در حد نيروی خود ابتکار عمل را از دست 
، ٨٤سال . د را در ميان اين توده کارگران مطرح کنندشعارها و مطالبات خو

در ورزشگاه آزادی، فعاالن کارگری فضای سالن را به ضد خود خانه کارگر 
 - » خانه کارگر«پدرخوانده  -تبديل کردند، به طوری که هاشمی رفسنجانی 

که قرار بود برای سخنرانی به سالن بيايد ازبيم اين فضا از سخنرانی 
، تظاهرات خانه ٨٥سال . از نيمه راه برگشت و به سالن نيامد منصرف شد و

تخت ( کارگر در مقابل سفارت سابق آمريکا در ايران در خيابان طالقانی 
در اين تظاهرات نيز فعاالن کارگری توانستند جمعيتی . بود) جمشيد سابق

حدود ده هزار نفر را از بدنه تظاهرات خانه کارگر جدا کنند و با طرح 
ارها و مطالبات راديکال کارگری همراه اين ده هزار نفر از مقابل سفارت شع

نيز همين اتفاق در  ٨٦در سال . راه پيمايی کنند) کاخ سابق(تا ميدان فلسطين 
افتاد، به طوری که هنگام خروج کارگران ) امجديه سابق( ورزشگاه شيرودی 

پيمايی کردند و پليس از ورزشگاه جمع وسيعی از آنان تا ميدان هفت تير راه 
حرکات سازمان يافته فعاالن . به زور توانست آنان را در آنجا متفرق کند

کارگری در اين سه سال پياپی و ناتوانی خانه کارگر در مهار آن ها باعث شد 
که در سال های بعد برای اول ماه مه ديگر به خانه کارگر مجوز راه پيمايی و 

خانه کارگر نيز که فهميد قادر نيست . دهندتظاهرات خيابانی و حتی تجمع ن
همان بدنه کارگری را که خود به صحنه آورده کنترل کند در سال های بعد به 
مراسم سخنرانی در سالن های کوچک و دورافتاده آن هم صرفا برای اعضای 

اين ها همه نشان می دهد که حتی . دعوت شده خود رضايت داد و دم برنياورد
کامل رهبری اصالح طلبان بر جنبش اعتراضی جاری، که در صورت تثبيت 

تنها راه به خيابان آمدن آن از طريق اصالح طلبان است، برخورد فعاالنه 
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برای تاثيرگذاری بر اين جنبش هنوز هم منتفی نيست، چه رسد به وضعيت 
کنونی که در آن اوال بدنه توده شرکت کننده در جنبش جاری يک بدنه مخالف 

المی است و، ثانيا و به همين دليل، رهبری اصالح طلبان در آن جمهوری اس
  .به هيچ وجه تثبيت و تحکيم نشده است

رويکرد و راهکاری که احراز صف مستقل کارگران در مبارزه طبقاتی را 
و نه مضحکه (  توده ایعدم شرکت در تظاهرات ها و تجمع های  در گرو

کنونی به ناچار در زير پرچم اين می داند، که در شرايط ) »هخا«هايی چون 
يا آن جناح از طبقه حاکم انجام می گيرد، در واقع همان رويکرد و راهکار 
سازمان های چپ مدعی نمايندگی طبقه کارگر در اوايل انقالب را تداعی می 

شوراهای « به ياد داريم که در حالی که ده ها هزار کارگر متشکل در . کند
از ميدان خراسان تا  ٥٩وز اول ماه مه سال در ر» کارگری شرق تهران

سازمان پيکار در راه « راه پيمايی می کردند، ) ژاله سابق( ميدان شهدا 
به جای پيوستن به صفوف اين کارگران و تالش برای » آزادی طبقه کارگر

در اطراف  ارتقای مطالبات آنان به سطح مطالبات آگاهانه ضدسرمايه داری،
اش پرچم سرخ برافراشت، با اين » دال دال« ا سازمان دانشگاه تهران و ب

خيال که گويا دارد مراسم اول ماه مه را با صف مستقل پرولتاريا برگزار می 
غافل از آن که صف مستقل طبقه کارگر نه با اين گونه حرکات فرقه !! کند

گرايانه و از موضع سرنگونی طلبی فراطبقاتی بلکه در جريان مبارزه با 
رمايه دار و دولت آن از جمله در جريان شرکت در تظاهرات ها و طبقه س

تجمع هايی به دست می آيد که به رغم رهبری ارتجاع سرمايه داری بر آن ها 
ادعای تأمين و حفظ صف مستقل . توده کارگران در آن ها حضور می يابند

کارگران در مبارزه طبقاتی از طريق عدم شرکت در تظاهرات ها و تجمع 
ی که توده کارگران در آن ها حضور دارند چيزی نيست جز توجيه انفعال هاي

  .در پوشش چپ نمايی

  !کارگران 

به رغم آن که ميليون ها انسان معترض و مخالف نظام حاکم فعال با سرکوب 
خونين و وحشيانه نيروهای سرکوبگر سرمايه مواجه شده اند، به علت 

د بين پايين و باال از يک سو و وضعيت پيچيده کنونی يعنی حدت يابی تضا
اين  اجبار دو جناح طرف دعوا در پافشاری بر موضع خود از سوی ديگر،

ما ضمن . اعتراض ها و مخالفت ها در شکل های ديگر ادامه خواهد يافت
تأکيد مجدد بر راهکارهای پيشنهادی پيشين در مورد تصرف کارخانه های در 

ر و کليدی کار و توليد، شما را به معرض تعطيل و اعتصاب در مراکز داي
در اعتراض ها و  تشکيل شوراهای ضدسرمايه داری خود و حضور فعاالنه

مخالفت های توده ای آينده با هدف طرح مطالبات ضدسرمايه داری طبقه 
 .کارگر و احراز رهبری کارگران بر اين حرکت ها فرا می خوانيم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری کميته

 ١٣٨٨تير  ٣

 

  در محايت از مطالبات مردم کانون نويسندگان ايران  بيانيه

 !مردم شريف و آزاده

 ٨٨خرداد  ٢٢ي انتخابات  يي آه از اعالم نتيجه طي نزديك به دو هفته
ي نيروهاي  گناه بر اثر يورش وحشيانه ها تن از مردم بي گذرد، ده مي

تري مجروح و  افزون بر اين، شمار بسيار بيش. اند گر به قتل رسيده سرآوب
آه بخواهد وارد بحث ماهيت  آن آانون نويسندگان ايران بي .اند بازداشت شده

ي  بنا بر منشور و اساسنامهانتخابات و درستي يا نادرستي شرآت در آن شود 
خود از آزادي بيان بي هيچ حصر و استثنا براي همه مردم و معترضان و 

آند و،  نظر از عقايد سياسي آنان، پيگيرانه دفاع مي شدگان، صرف سرآوب
طلب ايران و تسليت و  ي مردم حق يافته ضمن محكوم آردن آشتار سازمان

  :ديده، خواهان آن است آه ردم داغهاي بازماندگان و م همدردي با خانواده

آميز و  پيمايي آرام و مسالمت ي وحشيانه به تظاهرات و راه به حمله .١
  .ي مردم پايان داده شود متمدنانه

شدگان اعالم، و  شدگان، مجروحان و دستگير اسامي همه آشته .٢
  .درنگ آزاد شوند شدگان بي قيد و شرط و بي بازداشت

باختگان راه آزادي  داشت جان سم بزرگي مرا امكان برگزاري آزادانه .٣
  .فراهم آيد

  .ها هر چه زودتر برچيده شود سانسور خبري مطبوعات و رسانه .٤

  .هاي آشور پايان داده شود به اشغال نظامي تهران و ديگر شهر .٥

  .آمران و عامالن آشتار مردم معرفي، محاآمه و مجازات شوند .٦

  !بساط سرآوب را برچينيد

  !گر نخوانيد خواه را اراذل و اوباش و آشوب طلب و آزادي مردم حق

 !به خواست مردم براي آزادي گردن نهيد

 کانون نويسندگان ايران

٢/٤/٨٨  

 

 ها را فراموش خنواهند کرد کارگران ايران خودرو اين جنايت

کشان را گرامی  باختگان راه آزادی و زحمت خودرو ياد جان کارگران ايران
 .دارند می

 رگر و همکاران گرامیدوستان کا

ها نفر  داران ده طی روزهای اخير با يورش وحشيانه نيروهای حامی سرمايه
  .اند مان به خاک و خون کشيده شدهاناز هم ميهن

  .ها نفر زخمی و کشته شدند ده

  ؟ها مگر غير از آزادی و برای يک دنيای بهتر بود جرم آن

تکيه بر سرکوب و فريب و بار ديگر ثابت کرد که فقط  دولت احمدی نژاد يک
کشتار مردم و آن هم به طرز وحشيانه که نمونه  .دروغ بر سرکار مانده است

. حتی هيتلر نيز دچار چنين جنايتی نشده بود .آن در هيچ تاريخی وجود ندارد
آيا در  .ساله در جلو چشمان مادرشان ١۶حمله با قمه و چاقو و کشتن جوان 

ها را فراموش نخواهند  يران خودرو اين جنايتکارگران ا ؟تاريخ سراغ داريد
  .کرد
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ما کارگران ايران خودرو ضمن محکوم کردن اين حمالت وحشيانه به مردم، 
داريم و درود خود را  می میاکشان را گر باختگان راه آزادی و زحمت ياد جان
  .فرستيم خواهان می ها و تمام آزادی ها و خانواده آن به آن

  کشان اه گشايان آزادی و زحمتپايان بر ر درود بی

  خودرو معی از کارگران ايرانج

  ٨٨تير

 

 کارگر کوره های آجرپزی شبسرت ۴٠٠٠عتصاب ا

کارگران کوره های آجرپزی شبستر دست از 
کارگر خواستار افزايش  ۴٠٠٠. کار کشيدند

آنان مدت ها است به . دستمزدهای خويش هستند
کارفرما اخطار کرده اند که سطح جديد 

سرمايه دار . تمزدها را تعيين و اعالم کنددس
مالک کوره پزخانه از قبول خواست کارگران 

اعالم  و تا امروز حاضر به سرپيچی کرده
کارگران به دنبال . افزايش حقوق ها نشده است

دفع الوقت های مکرر و بهانه جويی های بی 

. اساس سرمايه دار تصميم به اعتصاب گرفتند
داد دست از کار کشيدند، خر ٢٩آنان از روز 

کوره ها را خاموش و چرخ توليد را متوقف 
کارفرما مطابق معمول از نيروی . ساختند

سرکوبگران بسيار . سرکوب استمداد کرده است
آنان تهاجم . سريع در محل حضور يافته اند

خويش را با تهديد آغاز کرده و به کارگران 
 اخطار نموده اند که در صورت ادامه اعتصاب

. ماه به زندان خواهند افتاد ۶هر کدام 

سرکوبگران خواستار متفرق شدن کارگران و 
پاسخ کارگران . رفتن آنان به سر کار شده اند
اعتصاب را تا : بسيار دندان شکن بوده است 

   .دستيابی به نتيجه مطلوب ادامه خواهند داد

 ٨٨خرداد  ٣١

 

  

 پايان اعتصاب کارگران شرکت الگنا در سوئد

تصاب کارگران شرکت الگنا، بخش انبار اع
تراست عظيم دولتی توزيع مشروبات الکلی 
. سوئد در شهر يوردبرو، به پايان رسيد

کارگران اعتقاد دارند که به هدف اصلی 
اعتصاب . اعتصاب به طور نسبی دست يافته اند

به صورت خودجوش و با تمرد متحد و قدرتمند 
اتحاديه ای کارگران از نظم سنديکاليسم راست 

آغاز شد و هدف آن عقب راندن کارفرمايان از 
تصميم ضدکارگری جايگزين سازی کارگران 
استخدامی با نيروی کار قراردادی ارزان بهای 

کارگران در . فاقد هر نوع تضمين اشتغال بود
. روز چرخ کار را از گردش بازداشتند ۴طول 

هر نوع حمل مشروبات الکلی به خارج از انبار 
در مقابل هجوم نيروهای . متوقف ساختندرا 

پليس سخت مقاومت نمودند و مهاجمان را 
يکی از کارگران . مجبور به عقب نشينی کردند

ماه ژوئن به  ١٨زن کارخانه در روز پنج شنبه 
دنبال تصميم دسته جمعی اعتصاب کنندگان به 
پايان اعتصاب در مقابل دوربين برخی 

بال مرور او به دن. خبرنگاران حاضر شد
اجمالی خيل پيام های حمايت کارگران مراکز 

اکنون تقريبًا : " مختلف کار سوئد اعالم کرد 
تمام توده های کارگر در جريان مبارزۀ ما قرار 

همه آن ها متوجه شده اند که تراست . گرفته اند
سرمايه داری الگنا چه اقداماتی عليه ما 

ی ما می خواستم صدا. کارگران انجام می دهد
اعتراض خود را به گوش تمامی همزنجيران در 

همه جاهای ديگر برسانيم و در اين کار کامًال 
کارگران به شرکت اخطار . »موفق بوده ايم

کرده اند که بايد شکايت خود را پس گيرد و از 
ادامه ترفند برای تسليم آنان به دادگاه سرمايه 

در اين مورد الزم به توضيح . دست بردارد
عدم توافق اتحاديه کارگری با شروع است که 

اعتصاب سالحی جدی در دست سرمايه دار 
برای محاکمه کارگران و تحميل جريمه های 

شرکت الگنا از پيش اين . سنگين بر آنان است
سوئد تسليم کرده » دادگاه کار« شکايت را به 

سرمايه داران در طول اعتصاب قبول . است
اندازند و کردند که اخراج ها را به تعويق 

کارگران نيز با صدای رسا و متحد فرياد زدند 
که به محض شروع اخراج ها مبارزه را از سر 

اعتصاب کارگران شرکت الگنا . خواهند گرفت
در ميان اعتصابات خارج از مدار قانونيت 
سرمايه و حصار سنديکاليسم اتحاديه ای از 

يکی از کارگران . جمله اعتصابات طوالنی بود
گويد ما اينک بسيار خوب آموخته  شرکت می

ايم که برای اعتصاب کردن نبايد منتظر توافق 
که  اين ما هستيم. صدرنشينان اتحاديه ها باشيم

به محض ضرورت اعتصاب را اعالم می کنيم 
و خودمان هستيم که با تشخيص دسته جمعی 

او گفت . آگاه خويش اعتصاب را پايان می دهيم
روزه صفوف ما را بيش از پيش  ۴که اعتصاب 

کارگر ديگری در . متحد و مستحکم ساخت
اتحاديه « : تکميل صحبت رفيق خود گفت 

که برای بازگشت کارگری به ما توصيه می کند 
به سر کار خود به صورت تک تک با کارفرما 

ما هرگز اين کار را نخواهيم کرد !! گفتگو کنيم
ما بسيار سربلند . و هيچ نيازی به آن نمی بينيم
  . »به سر کار خود باز می گرديم

کارگران در جمعبست های خود بر اين باورند 
روزه دستاوردهای مهمی داشته  ۴که اعتصاب 

آنان می گويند که به دنبال اين اعتصاب و  .است
اعتصابات مشابه سرمايه داران به خود اجازه 
نخواهند داد به راحتی کارگران استخدامی را با 
. کارگران ارزان بهای قراردادی جايگزين کنند

دستاورد ديگر اعتصاب از نظر آنان اين است 
که همه همزنجيرانشان خوب می آموزند که 

تحاديه های کارگری همدست بدون توافق ا
سرمايه هم می توان اعتصاب کرد و می توان 

سومين دستاورد . در اعتصاب پيروز شد
اعتصاب تأثير تالش های آگاهگرانه کارگران 
برای متقاعد ساختن همزنجيران قراردادی 
خويش به اشتباه بزرگی است که مرتکب می 

اعتصاب کنندگان تالش کرده اند تا  .شوند
اتحاد و همبستگی جمعی عليه ضرورت 

کارفرمايان را هر چه بيشتر برای اين بخش از 
همزنجيران خود توضيح دهند و در پاره ای 
  . موارد همدلی و همراهی آنان را به دست آورند

 ٢٠٠٩ژوئن 

  

 اعتصاب کارگران شرکت الگنا در شهر يوردبرو سوئد 

صبح کارگران  ۶ژوئن ساعت  ١۵روز دوشنبه 
رکت الگنا در شهر يوردبرو سوند بخش انبار ش

اعتصاب به صورت . دست از کار کشيدند
خودجوش و در خارج از مدار تصميم گيری يا 

پديده . توافق ديوان ساالری اتحاديه ای آغاز شد
ای که در عرف سرمايه داری از آن به عنوان 
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يا در واقع فاقد ) خودرو( اعتصاب وحشی 
پيش تر . دمشروعيت قانونی سرمايه ياد می شو

در خبرها از تظاهرات خيابانی و مبارزات 
اعتصاب . کارگران اين شرکت صحبت کرده ايم

ژوئن در امتداد همان مبارزات  ١۵روز 
صورت می گرفت و هدف آن اعتراض به 
اخراج کارگران استخدامی و جايگزين سازی 
آن ها با کارگران قرادادی توسط سرمايه داران 

داری تراست عظيم الگنا شرکت انبار. بود
توزيع مشروبات الکلی در سوئد است که 
. مالکيت آن در انحصار دولت اين کشور است

نفر در اعتصاب شرکت  ٢همه کارگران جز 
اعتصاب کنندگان با پارک خودروها در . دارند

مقابل دروازه ورودی شرکت دست به ايجاد راه 
بندان زده اند تا از اين طريق راه خروج هر 

نکته قابل . وب از انبارها را ببندندنوع مشر
توجه اين است که اعتصاب چند روز پيش از 

سازماندهی » نيمه تابستان« مراسم موسوم به 
در اين روز و در جريان مراسم آن مصرف . شد

مشروبات الکلی به باالترين ميزان ساليانه خود 
می رسد و طبيعی است که کارگران با شروع 

مشروبات عمًال نظم  اعتصاب و تعطيل توزيع
کار سرمايه را در سطحی بسيار وسيع مختل 
می ساختند و همزمان جمعيت عظيمی از 
همزنجيران خويش را نيز به صورت مؤثر 

  . متوجه مطالبات و مبارزات خود می کردند

اعتصاب کارگران و اقدامات تکميلی تأثيرگذار 
و سازمان يافته آنان با واکنش حاد و هيستريک 

نيروی پليس به . رمايه داری مواجه شددولت س
سرعت برق در محل اعتصاب حاضر شد و به 
کارگران اخطار کرد که بايد راه خروج کاالها 

اخطار پليس بی درنگ . از انبارها را باز کنند
با مقاومت بسيار مصمم و متحد و متشکل کل 

همه کارگران . کارگران اعتصابی رو به رو شد
راه هر نوع خروج  بازو در بازوی همديگر

پارک . خودروهای حامل مشروب را سد ساختند
خودروها در مقابل دروازه ورودی شرکت نيز 
. سد محکمی بر سر راه عبور کاميون ها بود

پليس با سماجت از کارگران تقاضا می کرد که 
خودروها را از از مسير حرکت کاميون ها دور 

کردند اما کارگران نه فقط اين کار را نمی . کنند
بلکه خود نيز بازو به بازوی هم ديوار آهنينی 
در مقابل هر نوع حمل و نقل شرکت ايجاد می 
کردند و به اين ترتيب سد ايجاد شده توسط 

  . پارک خودروها را تکميل می کردند

پليس سرمايه مطابق معمول دست به کار کفن و 
دفن بازی دموکراسی شد و آنچنان که رسم 

صريح اعالم کرد که سرمايه است بسيار 
کارگران را دستگير و زندانی و مجازات خواهد 

فحوای واقعی کالم پليس اين بود که اينجا . کرد
جای قرائت تبصره ها و حاشيه نويسی های 

برعکس، . دموکراتيک قانون سرمايه نيست
جايی است که بايد به نص صريح و جوهر 

به ويژه آن . واقعی کار قانونگزار رجوع کرد
اتحاديه کارگری نيز مخالفت خود را با که 

اعتصاب اعالم کرده و به اين ترتيب کل شرع و 
عرف و مدنيت و زمين و زمان سرمايه برای 
. سرکوب اعتراض کارگران با او همراه است

اما . پليس آماده دستگيری اعتصاب کنندگان شد
در همين حال شماری از کارگران به راهکار 

آنان در يک چشم به  .جالب ديگری روی کردند
هم زدن خود را به زير کاميون های حامل 
مشروبات رساندند، در آنجا سنگر بستند و فرياد 
زدند که هر نوع حمل کاال به خارج از انبارها 
مستلزم عبور کاميون ها از روی نعش آنان 

کارگران با قدرت و جسارتی شگرف . است
ييد خطاب به پليس سرمايه اعالم کردند که بفرما

  !و از روی جنازه ما عبور کنيد

مقاومت کارگران پليس را مجبور به عقب 
تهديد به  در طول ماجرا سالح. نشينی کرد

کارگران . دستگيری کارايی خود را از دست داد
توانستند به پليس سرمايه نشان دهند که واقعًا در 

يک  نفری خويش هم ١٠٠همين سطح محدود 
وار سيمانی زندان قدرتی که دي. قدرت هستند

سنديکاليسم سياه اتحاديه ای را شکسته است و 
سپس پليس سرمايه را اين گونه مجبور به عقب 

اعتصاب کنندگان به دنبال اين . نشينی می کند
پيروزی با تشکيل يک جلسه دسته جمعی تصميم 
گرفتند که به شماری از کاميون ها اجازه خروج 

ر دقيقًا چه بوده اين که هدف آنان از اين کا. دهند
اما شواهد . است اطالع درستی در دست نيست

حکايت از توسل آن ها به نوعی تاکتيک برای 

به . هموارسازی راه تداوم اعتصاب می دهد
نظر می رسد که با توجه اهميت بسيار زياد 
توزيع مشروب در اين برهه زمانی خاص 
احتمال تهاجم وحشيانه تر قوای پليس در جدول 

کارگران وارد شده است و آنان  محاسبات
ترجيح داده اند که با باز کردن اندک سوپاپ 
اطمينان و پرهيز از خطر انفجار راه تداوم 

  . مؤثرتر پيکار را باز نگه دارند

نکته ای نيز از ديوان ساالری اتحاديه ای در 
قبًال خاطرنشان . اين مبارزات بگوييممورد 

دار توافق کرديم که اين اعتصاب در خارج از م
کارگران با شکستن . اتحاديه آغاز شده است

حريم قدرت اتحاديه اعتصاب را شروع کرده 
طبعًا دست  اما ديوان ساالری اتحاديه ای. اند

بردار نيست و چهارچشمی مواظب است که آن 
نمايندگان کلوب محلی . را به شکست بکشاند

اتحاديه به طور مکرر به اعتصاب کنندگان 
ند و با طرح مسائلی از نوع اين رجوع می کن

که گويا اتحاديه بسيار سراسيمه و آشفته در 
از !! تالش برای حل مشکل آن ها است

کارگران می خواهد که به اعتصاب پايان دهند 
و حرمت سودافزايی عظيم تر سرمايه را پاس 

اصرار خدم و حشم اتحاديه ای تا اين . دارند
دندان شکن  لحظه با پاسخ مخالف بسيار قاطع و

آنان صريح و . کارگران مواجه شده است
استوار اعالم کرده اند که تا دستيابی به نتيجه 
مطلوب و تضمين ادامه اشتغال خويش به 

  . اعتصاب ادامه خواهند داد

نکته ديگری را نيز در ادامه اين گزارش 
هجوم نيروی پليس به مراکز کار . توضيح دهيم

در جامعه  و محل وقوع اعتصابات کارگری
دليل آن هم بسيار . سوئد امر رايجی نيست

اتحاديه کارگری کليه فعاليت ها، . مشخص است
رسالت ها و مأموريت های پليس سرمايه را 
بسيار موفق تر و سازمان يافته تر و مدنی تر و 

پليس معموًال . دموکراتيک تر انجام می دهد
وقتی وارد ميدان مشاجره ميان توده های کارگر 

کارفرمايان می شود که کارگران مقاومت و 
ديوان ساالری اتحاديه ای را در جلوگيری از 

حادثه . وقوع مبارزات خود درهم شکسته اند
. مورد بحث ما نيز دقيقًا از همين نوع بوده است

کارگران بسيار . دارد اعتصاب اينک ادامه
خشمگين و عاصی هستند و آثار هيچ نوع عقب 

   .ديده نمی شود نشينی در حرکت آنان

  ٢٠٠٩ژوئن 
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محايت کارگران مجع آوری و محل زباله در سوئد از اعتصاب 
 کارگران شرکت الگنا

کارگران جمع آوری و حمل زباله در شهر 
استکهلم که در طول دو سال اخير دو بار با در 
هم شکستن حصار آهنين زندان اتحاديه دو 
اعتصاب بسيار گسترده و با قدرت عليه سرمايه 

اينک حمايت مؤثر خود داران سازمان داده اند، 
را از اعتصاب کارگران همزنجير خويش در 

روز دوشنبه . شرکت الگنا اعالم کرده اند
مارکوس ليس از چهره های آشنا و از جمله 
سخنگويان سرشناس اعتصاب ماه فوريه امسال 
کارگران حمل زباله ضمناعالم اين حمايت 

. ما از اعتصاب شما حمايت می کنيم« : گفت
ان سعی خواهند کرد که شما را تهديد کارفرماي

به دستگيری و تسليم به دادگاه و جريمه شدن 
درست مانند ما . اما شما قوی هستيد. کنند

که طی اعتصاب  کارگران جمع آوری زباله
ما . خود در ماه فوريه قدرت خود را نشان داديم
از  از همين حاال حمايت عملی مؤثر خود را

ات شما آغاز خواهيم شما و مبارزات و مطالب
  . »کرد

عالوه بر کارگران جمع آوری و حمل زباله 
شهر استکهلم کارگران ديگری نيز از ساير 
مراکز کار و توليد حمايت خود را از اعتصاب 

کارگران . کارگران شرکت الگنا اعالم کرده اند
» مالم بری«  ۴، معدن »کيرونا« معدن 

ائتالف «کارگران عضو جريان موسوم به 
کارگران متشکل در . از اين جمله اند» سپتامبر

ژوئن خويش  ١۵ائتالف پس از تشکيل اجالس 
کل « : با صدرو اطالعيه ای اعالم کرده اند که

انبار  جنبش اتحاديه ای بايد از مبارزۀ کارگران
در شهر يورد برو  مشروب فروشی دولتی

حمايت و عليه اخراج های نامعقول و 
در همين جا . »راض کندغيرمنطقی آن ها اعت

ائتالف سپتامبر، که به دنبال  توضيح دهيم که
بيکارسازی های گسترده ماه های اخير در سوئد 
به وجود آمده است، متشکل از برخی فعاالن 
کارگری عضو گروه های طيف رفرميسم چپ 
مسالمت جو و منتقد بسيار بی آزار برخی 
سياست های سنديکاليسم راست اتحاديه ای 

  . تاس

  ٢٠٠٩ژوئن 

  

 در مورد کشتار اخير يادداشت های يک دانشجوی پزشکی

. واقعا متاسفم از شرايطی که اين روزها می بينم
ا شده         من ا اينج ه ت ايی ک ه بحث ه اری ب  است  ک

همه  چون نه توان بحث دارم نه تحمل اين، ندارم
نوم    ی ش ده ام و م ه دي ايی را ک ط  . چيزه ن فق م

ايی ر  دم اچيزه ه دي ه بعين ويم ک ی گ از م . ب
تم  انس يکی   ِژديشب اور . دانشجوی پزشکی هس

ود  ت ب ا قيام لی م ای اص تان ه در  .از بيمارس
الی ه      ح ا ب روح ه ام مج وده تم رار ب ه ق ک

بيمارستان های بقيه اهللا و بيمارستان های ارتش  
در زخمی   آ شود،  برده اد  نق وده زي ه    است  ب ه ب ک

ه   . است  تمام بيمارستان ها سرريز شده   ديشب ن
ر وت شدند و  در نف ا ف تان م زخمی  ٢٨بيمارس

دانشگاه  نتا صبح همه مسئوال. تير خورده بودند
ته  . کردند بيمارستان گريه می در جنازه های کش

د  اشده ها ر ی ن !! با وانت بردن تند گذحت کسی   اش
م  اناس در آن ی حرمت  . ا بفهم ه حت ايی ک ه کس ب

رده ر ی  ام د چی م ی دارن ه نم وان نگ ت؟ ت  گف
دار  ق ن ی ح حبتی کن   دکس ا ص ی ه ا زخم ا  دب ي

اتی ر اطالع تادها و    .دبگي روز اس بح ام ص
ورد ياندانشجو ه برخ راض ب ايی در اعت ه  ه ک
ده ت ش ه و اس راض ب ن در اعت ه  اي هم
د و کشتار تان  دراعتصاب کردن ه بيمارس محوط

اس       ندجمع شد   ی نيروهای ضد شورش و لب ول
ی وارد  دشخص ه گرديدن ان. محوط ای  آن دره

تانورودی  تند  ار بيمارس دانی بس ه را زن و هم
د ت    . کردن اد اس ا زي ی ه مار زخم در ش ه  آنق ک

رين اورژانس    ما که بيمارستان اورژانس قوی ت
ه    است از دانشجوها خواسته  است ه هرکسی ک ک

امشب . دکن و کمک ماندبدر بيمارستان  اندمی تو
ی م م دتر ه ا اوضاع ب ن . ودش مطمئن ام اي ه تم ب

ا چ وان می هجنايت ه ت؟ ت ه گف انواده پسر  ب خ
ده و ١٣ ته ش ه کش ا گلول ه ب اله ای ک ی از  س حت

ی    ی م ت چ ری نيس ازه اش خب ت؟ جن ود گف  !ش
بحث دزديدن رای  رديگ. بحث تقلب نيست رديگ

مردم می  عليهکه  استظلم عظيمی  بحث. نيست
د  ا  ١٣دست هر بچه . کنن اله ي ١٤ي اتوم  کس ب

د  ه ب  داده ان د ک و  زن عده   کسر و صورت ي    یت
  !!عده اوباش کي!! کخس و خاشا

   نقل با اصالحات نگارشی 

  ٨٨خرداد  ٢٩

  

 هفته اعتصاب آموزشی در آملان

هنوز اعتصاب کارگران کودکستان ها و کيتاها 
تمام نشده که ده ها هزار دانشجو و دانش آموز 

شهر آلمان يک اعتصاب يک  ٦٠در بيش از 
هفته ای را برای خواسته نظام آموزشی بهتر 

ميلياردها يورو به بانک ها دولت . ترتيب دادند
می پردازد به جای اين که در آموزش سرمايه 

اين . اما ما آينده اين سرزمين هستيم. گذاری کند
 )رشته عمومی( را آنيکا دانش آموز گزامتشوله

کالس های درس تعطيل شده . بيلفلد می گويد
است و معترضان به طور نمادين ساختمانی را 

صرف کرده اند و مانع تشکيل در دانشگاه ها ت
سمينار يا اجاره آن ها برای اجرای برنامه شده 

زيرا . اند تا نظرها را به خود جلب کنند
تصرف، که در گذشته دور توسط کارگران 

تا  ١٩٧٠معترض انجام می شد و در دهه 
به عنوان عمل انقالبی توسط دانشجويان  ١٩٨٠

آمد و و جوانان در سراسر آلمان به اجرا درمی 
به زندگی جمعی و تشکيل کمون ها منجر می 
شد به طوری که هنوز بخشی از ساختمان های 
تصرف شده در اختيار تصرف کنندگان قرار 
دارد، هنوز هم خصلتی انقالبی و اعتراضی 

اعتصاب برای مدت يک هفته برنامه . دارد
ريزی شد که روز چهارشنبه به عنوان روز 

ز معلمان نيز همراه بسياری ا. ويژه انتخاب شد
با شاگردان در گردهمايی ها شرکت می کردند 
و به عابرين و سئوال کنندگان در مورد دليل 
اعتصاب، وضعيت آموزشی، اشکاالت موجود 

اين . و خواسته های معترضين پاسخ می دادند

سومين اعتراض و اعتصاب بزرگ آموزشی 
. است ٢٠٠٢و  ١٩٩٧بعد از سال های 

آموزشی نيز برای دستمزد  کارمندان اداری
بهتر وارد مبارزه شدند و به اعتصاب پاسخ 

  .آغاز شد ١٥/٦/٢٠٠٩اعتصاب از . مثبت دادند

در بخش دانشجويی اعتراض برای استقرار  
يک نظام آموزشی بهتر است، اعتراض به نظام 
جديد که وقتی برای دانشجو جهت کارکردن و 

در . نام لغو هزينه ثبت. تامين زندگی نمی گذارد
حالی که تا دو سال قبل تحصيالت دانشگاهی 
مجانی بود و هزينه ثبت نام پرداخت نمی شد اما 

. يورو بپردازند ٥٠٠اکنون برای هر ترم بايد 
از زمان تصويب اين قانون دانشجويان به طور 
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س ز ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  س زا ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  س زا ود را  آ ی  طا کار ارشات ، و  بار ،  ید    ا ید ارسال  ید ارسال     :::ارسال 
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و موفق شده  مستمر عليه اين قانون مبارزه کرده
بازره اند در چند ايالت آن را ملغی کنند و م
تقويت . همچنان برای لغو کامل آن ادامه دارد

حق تصميم گيری در مورد مسايل دانشگاه 
هم چنين در . توسط دانشجويان و استادان

هامبورگ دانشجويان خواهان برکناری رئيس 
اما حزب حاکم از او پشتيبانی . دانشگاه شده اند

  .کرده است

در بخش دانش آموزی اعتراض به نظام 
است که طبقاتی و تبعيض آميز  آموزشی ای

است و از همان ابتدا شاگردان را به صورت 
دانش آموزان . تبعيض آميز دسته بندی می کند

بعضی از مدارس موجود در سيستم آموزشی 
. امکان راه يابی مستقيم به دانشگاه ها را ندارند

اين يک تبعيض سازمان يافته است که گريبان 
 کارگری و با پيشينه بچه های خانواده های فقير،

اکثر اين دانش . مهاجرت والدين را می گيرد

آموزان به سمت مدارسی رانده می شوند که تا 
اينان بعدا شانسی . کالس نهم امکان رشد دارند

تصميم گيری . در بازار کار نيز نخواهند داشت
برای تعين نوع مدرسه با اوليای آموزشی 

وجود مدرسه است و در موارد بيشماری با 
نمرات خوب دانش آموز آن ها والدين را که 

چندانی از نظام آموزشی ندارند قانع می  اطالع
کنند که بهتر است کودکشان به جای دبيرستان 

سيستم تبغيض آميز . به اين مدارس بروند
 ٥آموزشی چنان از اساس خراب است که در 

سال اخير هيچگاه دانش آموزان آلمانی نتوانسته 
ت های پيزا که برای اروپا انجام می اند در تس

دانش آموزان خواهان . شود رتبه خوبی بياورند
دخالت بيشتر در تصميم گيری های مدرسه مثال 
برنامه های آموزشی و نحوه خرج بودجه 

آن ها خواهان استخدام معلمان . مدارس هستند
جديدند زيرا کالس ها با تراکم باالی شاگردان 

مدارس آلمان به  ١٩٩٦در سال . همراه است

گونه ای ديگر بود، کالس های بسيار بزرگ با 
نفر هم  ٣٠اما اکنون حتی به . شاگرد ١٢تا  ١٠

هم چنين است سمينارهای دانشگاه . رسيده است
که يک استاد بايد تا چند صد دانشجورا هدايت 

  . کند

برای سرمايه اين وضعيت دلخواه است زيرا به 
اقل های الزم را کارگرانی نياز دارد که حد

آموخته باشد و بتوانند هم از عهده کار برآيند و 
هم به دليل درجه آموزشی پايين نتوانند خواهان 

زيرا در سرمايه داری . حق و حقوق باال باشند
هرچه دستمزد يعنی کار پرداخت شده کمتر باشد 
بخش ديگر يعنی کار پرداخت نشده يا سود 

سرمايه داری  در. سرمايه دار بيشتر خواهد شد
انسان حق ندارد از زندگی شايسته انسانی، رفاه، 
وقت آزاد بيشتر برای خود و خانواده و ارتقای 

  . معنوی برخوردار باشد

 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٠
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

ده      اق مرگ و نيستی ران در يک  . می شوند  هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم
تيم  سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگ ابقه هس ان      . ر، شاهد 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 . ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . روزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. را تدبير نيستتحميل کرده است و خودکرده 

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

و يکی از  . رگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده است با اين همه و به رغم آن که کا
د جست      ا باي ين ج ارگری را در هم ه اگر    . علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه ک پيداست ک

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

ه سطح     به معنای مطالبات عمومی کل کارگران اير متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در    ان که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ها به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا   نفس طرح. طالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران م مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ه
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای  . به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د       .اران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اندبرای سرمايه د که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ه
ند    بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته خويش ن. که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند ظم سرمايه را به چالش می کش

ا يکی ديگر بخو        . و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک رد؟ کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان      چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ارگر            رويکرد و  ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی به 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

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

و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به ) »اخالص داخلیتوليد ن«(حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .مزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايد ازحداقل دست. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .ويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سر - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .تفاده شوداز ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان اس -  
   .دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهد -  

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . يد رايگان شودحمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه با -١٢
  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد ازدواج يا جدايی همسران -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  
ير در محل با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگ -  

   .کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شودهای 
، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون هيچ قيد و شرطی از آزادی های سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاهرات برخوردار باشند
 .تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد هرگونه  -١٨

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
١٣٨٨اول ماه مه سال 



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

 
٩ 

  ١٣٨٨ تير  ٥جمعه     ٦٠شمارٔه مسلسل   ـ ١٣سال دوم ـ شمارٔه  

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی 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

  

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

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

   

  :به اطالع همه برسانيد آدرس سايت را
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای متاس با ما نامه الکرتونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

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

توانيد در همين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می
  .قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويد


