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 :اين شماره در
  برای متشکل کردن طبقه کارگرعليه نظام سرمايه داری فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری  ٢
 خويش متحد شويم حول منشور مطالبات پايه ای طبقه ۴

  کارگر در تصادف جاده ١۶کشته و زخمی شدن  ۶
  يک روزنامه نگار ديگر هم به خيل عظيم دستگيرشدگان اخير اضافه شد ۶
  احضار يک فعال کارگری سنديکاليست به دادگاه سرمايه ۶
  !!آزادی انتخاب بين بيکاری و کار بدون حقوق ۶
  بازجويی و محاکمه فعاالن کارگری بوکان ٧
 صاحب اين ملک منم ٧
  تعويق دستمزد ها و اخراج کارگران در کارخانه ساسان ٨
  احتمال اخراج کارگران در کارخانه پالسکو کار سايپا ٩
  ادامه اعتصاب کارگران کوره پزخانه های شبستر ٩
  تمام کارگران کارخانه تراکتورسازی کردستان بيکار می شوند ٩
  »ح الگوی مصرفاصال«اخراج کارگران، مصداق واقعی  ٩
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برای متشکل کردن طبقه فراخوان احتاد فعاالن جنبش کارگری 
 عليه نظام سرمايه داریکارگر

آنچه در چند هفته اخير در خيابان های شهرهای ايران جريان داشت فقط  -١

سال است در  ٣٠و عصيانی است که  نوک کوه يخ عظيم اعتراض و خشم
و استبداد و توحش سرمايه بر روی هم تلنبار وجود انسان های اسير استثمار 

انتخابات و حوادث پس از آن فقط محملی برای بروز چشمه ای از . شده است
پناه بردن ناگزير اين جنبش به . ستمکشی ها و بی حقوقی ها بود اين دنيای

زير پرچم جناح اصالح طلب سرمايه داری ذره ای در اين واقعيت تغيير نمی 
ت شرری است از آتشی که در اثر ديکتاتوری هار و لجام دهد که اين حرک

گسيخته سرمايه شعله ور شده و جامعه را وارد مرحله سياسی جديدی کرده 
  .است

برمتن بحران سياسی جاری، فشار بر سطح معيشت کارگران از گذشته  - ٢
بحران اقتصادی جاری ارکان بازتوليد کل سرمايه . بسی بيشتر خواهد شد

. تا همين جا متزلزل کرده است و در آينده متزلزل تر خواهد کرد اجتماعی را
اقتصادی ناشی از رويدادهای اين مدت، امواج بحران را بيش  انبوه معضالت

از پيش گسترش خواهد داد و دامنه تأثير آن بر شرايط ارزش افزايی سرمايه 
نه تناقضات و بن بست های که. ها را وسيع تر و متالطم تر خواهد ساخت

برنامه ريزی های دولت سرمايه داری برای تداوم بقای نظم اقتصادی و 
صاحبان سرمايه و دولت . اجتماعی موجود بازهم به طور قطع حادتر می شود

سرمايه داری برای حفظ سودهای کالن ناگزير به سطح معيشت و هست و 
 نيست توده های کارگر بيش از پيش يورش می برند و فشار بر شانه طبقه

اين وضع ناگزير مقاومت و طغيان طبقه . کارگر از همه سو بيشتر خواهد شد
 را بازهم -  حتی در همين حالت سازمان نيافته و پراکنده و درمانده -کارگر 

  . گسترده تر خواهد کرد

قدرت سياسی سرمايه حتی در قياس با همين يک ماه پيش در سطح جامعه  - ٣
عمومی مردم به صورت رژيمی درمانده و در فضای زندگی و افکار و نگاه 

و مستاصل که برای پيشبرد امور خود چاره ای جز خون ريزی و تکيه بر 
امروز ديگر فقط کارگران نيستند که هر . سرنيزه ندارد ظاهر خواهد شد

لحظه حيات دولت سرمايه داری را مصيبتی عظيم برای زندگی خود می 
ار و نمايندگان سياسی آنان نيز اين حتی بخش هايی از طبقه سرمايه د. بينند

دولت را فاقد مشروعيت می دانند و آرايش و اصالح آن را شرط حتمی 
اين امر به رغم تداوم بسيار . ماندگاری نظام سرمايه داری تلقی می کنند

فزاينده و رشد يابنده سرکوب و اعمال قهر، به هر حال در کنار همه مؤلفه 
های کارگر فرصت می دهد تا با جسارتی بيشتر  های ديگری که گفتيم به توده

اقتدار و قدرقدرتی دولت سرمايه . از گذشته مطالبات خود را طرح کنند
شکاف برداشته است و اين شکاف راه مبارزه کارگران با سرمايه داری را کم 

  . و بيش هموارتر خواهد کرد

، برنامه اصالح طلبان به دنبال قطعی شدن شکست شان در مرحله کنونی - ۴
ريزی و اجرای شگردهای تازه برای سوارشدن بر موج نارضائی و اعتراض 
مردم، هدايت سيل خشم و اعتراض انسان های ناراضی به بيراهه اصالح 
طلبی و بهره گيری از قدرت اين سيل نيرومند به نفع تحکيم پايه های قدرت 

ب اين مبارزات پيداست که دولت نيز برای سرکو. خويش را ادامه خواهند داد
اصالح طلبان در طی همين چند روز اخير . دوره تازه ای را آغاز خواهد کرد

با صدور اطالعيه های مختلف اعالم کرده اند که ميدان های تازه ای را برای 
تداوم کشمکش مسالمت آميز و به قول خودشان قانونی عليه دولت باز می کنند 

انتظامی آن نيز تصريح کرده است که و دولت با نيروهای نظامی و امنيتی و 
اين . هر گونه مخالفت و اعتراض را با شدت بيشتری سرکوب خواهد کرد

جدال ناگزير شکاف بين دو جناح را بيش از پيش خواهد کرد که خود به سود 
به ميزان قابل توجهی تضعيف می  طبقه کارگر است، زيرا دولت سرمايه را

  .کند

طح بين المللی بسيار بيشتر از گذشته آماج فشار دولت سرمايه داری در س - ۵
رقبا و باج خواهی ها قرار خواهد گرفت و در مراودات خود با دولت های 

حتی شرکای . ديگر سرمايه داری موقعيتی متزلزل تر از پيش خواهد داشت
نزديکش از نوع روسيه و چين باج های بسيارعظيم تری را از او مطالبه 

دالت اقتصادی خود با بازار جهانی سرمايه اسير وضعيتی در مبا. خواهند کرد
هزينه سرمايه گذاری و بازتوليد روند انباشت . بسيار دشوارتر می شود

دايره افزايش بی مهار سودها و . سرمايه به گونه ای چشمگير باالتر می رود
همه اين . دستيابی به نرخ سودهای کالن و مطلوب ناگزير تنگ تر می گردد

ه نوبه خود روند بازتوليد سرمايه اجتماعی را زير فشار جدی قرار می امور ب
دولت سرمايه کل اين فشار را يکراست به زندگی توده های کارگر منتقل . دهد

خواهد کرد و اين امر بازهم زمينه های مادی گسترش امواج اعتراض و 
همان  وقوع اين رويدادها در. عصيان طبقه کارگر را فراهم تر خواهد ساخت

حال بخش های مختلف طبقه سرمايه دار، جناح های درون و حاشيه قدرت 
   .سياسی و دولتمردان نظام بردگی مزدی را بيشتر به جان هم خواهد انداخت

مؤلفه های باال همراه با بسياری داده های سياسی و عوامل اجتماعی ديگر  - ۶
ونی از وزيدن در مجموع نشان می دهند که توفان اعتراض و نارضائی کن

بازنخواهد ايستاد و در پيچ و خم مجاری خاصی که البته از همه سو با نيروی 
قهر و سرکوب دولت سرمايه مواجه می شود همچنان به حيات خود ادامه 

اما اين توفان با تمام قدرت ويرانگری خودانگيخته اش متاسفانه . خواهد داد
ندارد و  کارگر عليه سرمايه هيچ نشانی از جنبش خودآگاه طبقاتی توده های
يک شانس بسيار . قراردارد زير رهبری جناح اصالح طلب سرمايه داری

بزرگ اصالح طلبان همين سطح نازل، فرومانده و فاقد هر نوع استخوان 
همان گونه . کارگری و ضدسرمايه داری جنبش اعتراضی جاری است بندی

جنبش زير رهبری جناحی  نشان داد، تا زمانی که اين ١٣۵٧که انقالب سال 
جز تثبيت و تحکيم نظام سرمايه داری در شکلی  از طبقه سرمايه دار است

شرط پيروزی طبقه کارگر بر . ديگر به هيچ نتيجه ديگری نخواهد انجاميد
نظام سرمايه داری يا دست کم عقب راندن و تضعيف آن در شرايط کنونی 

  .طبقه در جنبش جاری استحضور مستقل، خودآگاهانه و سازمانيافته اين 

طبقه کارگر عليه کل نظام سرمايه داری و تمام جناح ها و بخش های طبقه  - ٧
اما لزوم تمرکز حمله برای . سرمايه دار و دولت آن به يکسان مبارزه می کند

تحميل بيشترين مطالبات کارگران بر کل نظام سرمايه داری درعين حفظ 
قاتی ايجاب می کند که جنبش کارگری در استقالل طبقه کارگر در مبارزه طب

شرايط کنونی از يک سو نوک تيز مبارزه آگاهانه و سازمانيافته خود را روی 
کل قدرت سياسی حاکم بگذارد و، از سوی ديگر، جناح مغضوب اصالح 

افشای جناح اصالح طلب به عنوان . طلب سرمايه داری را بيرحمانه افشا کند
که با ايجاد توهم اصالح سرمايه داری ايران و بخشی از طبقه سرمايه دار 

برقراری سرمايه داری دموکراتيک درواقع به کارگران آدرس غلط می دهد 
و آن ها را پی نخود سياه می فرستد ضرورت قطعی و بی چون و چرای 

 .موفقيت و پيشرفت جنبش کارگری در اوضاع کنونی است

ی مبارز با سرمايه داری و گردهم آمدن حداکثر جمعيت طبقه کارگر برا - ٨
لزوم ارتقای توان مادی و فکری آن برای مبارزه در جهت الغای نظام بردگی 
مزدی ايجاب می کند که اين طبقه مبارزه سازمانيافته و آگاهانه را از مطالبات 

منشور مطالبات پايه ای « ما اين مطالبات را در سند . پايه ای خويش آغاز کند
با اين همه، امکان تکميل و اصالح اين . اعالم کرده ايم» طبقه کارگر ايران

مطالبات را منتفی نمی دانيم، مشروط بر آن که جوهر و خميرمايه ضدسرمايه 
  .داری آن ها محفوظ بماند
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تحقق مطالبات پايه ای کارگران و تحميل آن ها بر دولت سرمايه داری  - ٩
ين قدرت نيز در شرايط حاکم درگرو قدرت سازمانيافته طبقه کارگر است و ا

کنونی هيچ معنايی جز متشکل شدن کارگران در شوراهای ضدسرمايه داری 
« اما هدف شوراهای کارگری و پيوند سراسری آن ها در قالب . ندارد

صرفا تحقق مطالبات پايه ای اين طبقه » شورای سراسری طبقه کارگر ايران
و اعتصاب  شرط اساسی موفقيت راهکارهای تصرف کارخانه. نيست

سراسری و به طور کلی هرگونه مبارزه طبقه کارگر برای الغای رابطه 
اجتماعی سرمايه ازجمله کسب قدرت سياسی، وجود شوراهای ضدسرمايه 

  .داری اين طبقه است

راهکار شرکت مستقل، فعال و سازمانيافته کارگران در جنبش جاری در  -١٠
زه کارگران در عرصه هايی است که راستا و در پيوند با تداوم و ارتقای مبار

تا پيش از پيدايش اين جنبش عرصه های اصلی مبارزه طبقه کارگر ايران 
اين عرصه ها به طور کلی عبارتند از عرصه مبارزه با بيکارسازی . بوده اند

در کارخانه های تعطيل شده و درمعرض تعطيل و عرصه مبارزه با شکل 
راهکارهای پيشنهادی . ز داير کار و توليدهای مختلف تشديد استثمار در مراک

ما در عرصه نخست تصرف کارخانه های تعطيل شده و درمعرض تعطيل و 
ما همچنان بر صحت اين راهکارها و به ويژه . درعرصه دوم اعتصاب است

  .بر سراسری کردن آن ها در شرايط کنونی پای می فشاريم

مايه داری طبقه کارگر را بر اساس نکات باال، ما تمام فعاالن جنبش ضدسر
حول محورهای زير به اتحاد برای متشکل کردن طبقه کارگر عليه نظام 

  :سرمايه داری فرامی خوانيم 

توافق حول مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران، که به ضميمه اين  –الف 
  .فراخوان آمده است

کارگر تالش سازمانيافته برای ايجاد شوراهای ضدسرمايه داری طبقه  –ب 
  .در محل های کار و زيست کارگران

  .برنامه ريزی متحدانه راه اندازی اعتصاب در همه مراکز کار و توليد –ج 

  .تدارک سازمانيافته تصرف کارخانه های تعطيل شده و درمعرض تعطيل –د 

شرکت سازمانيافته درجنبش جاری با هدف ايجاد صف مستقل کارگران  –ه 
  . ای طبقه کارگربرای تحقق مطالبات پايه 

به کارگيری و تلفيق راهکارهای فوق و سازوکارهای ديگر برای اعمال  -و
  .قدرت سازمانيافته کارگری عليه سرمايه

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٨تير  ١١
  

  :ضميمه

 مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

زد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه حداقل دستم -١

و اختصاص سهم هرچه بيشتری از ) »توليد ناخالص داخلی«(توليد کرده اند 
  . اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . حقوق ثابت ماهانه دريافت کنندکرده اند

کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار  - ٣
  . دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد

تمام افراد جامعه بايد از تأمين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و  - ۴
 .ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند

بيمه بيکاری نبايد . م بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشندتما - ۵
  .ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد

  .هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶

سال بايد  ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
  . شودحداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت 

شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و  - ٨
 .سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشند

مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق  - ٩
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسلم هرشهروندی است

کيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی از ساختمان های تحت مال -  
   .قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود

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

   .و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شودآموزش  -١١

  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢

  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣

همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار  -١۴
   .گيرند

  .يد به طور کامل ملغی شودسال با ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵

برای تحقق اين . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶
   :خواست بايد 

زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين  -  
   .کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند

، روابط زن و مرد يا دختر و هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی -  
  .پسر و پوشاک زنان ممنوع شود

ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل  -  
  . ميان آنان صورت گيرد

  .سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  

با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون  -  
وارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت شيرخ
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گسترده و فراگير در محل های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن 
   .کارخانگی فراهم شود

تمام افراد جامعه بايد بدون هيچ قيد و شرطی از آزادی های سياسی از  -١٧
تصاب، قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اع

  .آزادی تجمع و تحصن و راه پيمايی و تظاهرات برخوردار باشند

ايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه  -١٨
  .کارگر بايد آزاد باشد

 

 حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش متحد شويم

  »اله قبًال در همين خبرنامه منتشر شده استقاين م«
لف دولت سرمايه داری با صراحت تمام يا به طور ضمنی اعالم نهادهای مخت

داشته اند که برای سال آتی سخنی از افزايش دستمزد توده های کارگر در کار 
صرفًا پرداخت درصد !! پديده ای به نام افزايش مزدهای ساالنه!! نخواهد بود

به بسيار ناچيزی از حجم کاهش سنگينی است که هر سال در بهای واقعی ش
ميزان اين کاهش در طول سال . رايگان نيروی کار کارگران رخ می دهد

با . جاری و در فاصله هر بام تا شام اين سال، از هميشه موحش تر بوده است
اين وجود دولت سرمايه داری در چهارچوب يک برنامه ريزی بسيار گسترده 

قه معاش برای تعرضاتی هر چه جنايت آميزتر عليه آخرين لقمه نان و بار
درصدی بهای  ۴٠توده های کارگر، گفتگوی امتناع از جبران اين کاهش 

  .نيروی کار کارگران را به پيش کشيده است

دستمزد بهائی است که سرمايه داران يا دولت آن ها در قبال خريد نيروی کار 
ما می پردازند تا از طريق مصرف اين نيرو در روند کار و توليد سرمايه 

نصيب  ترين حجم اضافه ارزش ها و سودها و سرمايه ها راداری، عظيم 
بهای نيروی کار ما بهای وسائل اوليه معيشتی و خورد و . خويش سازند

خوراک و اجاره مسکن و پوشاکی است که الزمه قطعی و حتمی زنده ماندن 
و بازتوليد شدن اين نيرو برای فروش مجدد به صاحبان سرمايه و استثمار 

اين وسائل و . سرمايه داران و به بيان دقيق تر سرمايه است مدام آن توسط
مايحتاج اوليه معيشتی يا همان خورد و خوراک مورد نياز برای بازتوليد 
نيروی کار، هر سال به گونه ای فاحش و بی مهار و جهش آسا افزايش می 
يابد و هر ريال افزايش آن عمًال و به صورت طبيعی کاهشی است که در 

داستان ! بحث افزايش ساالنه حقوق ها. روی کار ما روی می دهدبهای ني
آنچه در عالم واقع به وقوع می . ترميم اضطراری و اجباری اين کاهش است

پيوندد نه هيچ ريالی ازدياد دستمزدها بلکه صرفًا پرداخت بخش ناچيزی از 
در ميزان تنزل فاحش بهای نيروی کار ما در هر سال و يا به بيان دقيق تر 

  . هر ماه و حتی در هر روز و شايد هم در هر ساعت است

بحث باال حديث رابطه خريد و فروش نيروی کار و رابطه بين کار و سرمايه 
اين حديث در جهنم سرمايه داری ايران يا جوامع . در سراسر جهان است

مشابه در جمله جمله خود، با وحشت و دهشت و توحش و تاتاريسم خونبار 
در اين جا بهای . يه زندگی توده های کارگر به هم آميخته استسرمايه عل

نيروی کار در اساس خود و قبل از آنکه زير فشار سهمگين گرانی ها آب 
رود و آب شود و ناپديد گردد، خود بسيار ناچيز است، بهای نيروی کار در 
بهترين حالت در قياس با حجم کوه آسای اضافه ارزشی که سرمايه داران در 

ريان خريد و مصرف نيروی کار کارگران و استثمار آنان نصيب خود می ج
بهای نيروی کار در اينجا به صورت بسيار . است ١٢به  ١حدود سازند 

وحشتناکی پائين است و فشار گرانی ها بر کاهش اين بهای ناچيز به نوبه خود 
دولت سرمايه داری اينک به طور ضمنی يا . موضوعی دهشتناک است

سخن از آن دارد که حتی غرامت اين تنزل موحش را از شانه سرمايه صريح 
داران ساقط سازد و کل فشار آن را بر گرده لهيده و فرسوده توده های کارگر 

  .ساقط شده از هستی بار نمايد

شايد که در سيطره حاکميت رابطه خريد و فروش نيروی کار در ايران گفتگو 
ت سرمايه برای اجرای آن يا کًال گزارش از طرح شريرانه باال و تصميم دول

تهاجمات هار سرمايه داران به سطح معيشت توده های کارگر نوعی بازگوئی 
صاحبان . بديهيات روزمره بی نياز از گزارش باشد، به طور قطع چنين است

سرمايه و دولت آن ها و در اساس شيوه توليد سرمايه داری در اينجا در 
ها سوای هجوم هار شقاوت بار عليه هست و  جريان هر نفس کشيدن آدم

نيست کارگران کار ديگری نمی کنند و الجرم سخن اصلی نه شرح اين يا آن 
طرح و تصميم ضد کارگری دولت، بلکه چگونگی مبارزه و جنگ و ستيزی 
است که طبقه کارگر ايران بايد برای دفع اين تهاجمات و برای تدارک حمله 

فرض کنيم که در . بنياد حرف ما دقيقًا اين است. دهدعليه اين تعرضات انجام 
شرائط روز هيچ کالمی از محو اضافه دستمزدهای ساالنه نباشد، فرض کنيم 
که امسال هم به سياق سال های قبل چند ريالی به دستمزد بخش هائی از توده 
های طبقه کارگر اضافه گردد، آيا اين به معنای هيچ تخفيفی در سير مستمر و 

ظه به لحظه وخامت زندگی ما خواهد بود؟ آيا اگر اين مورد معين تهاجم لح
سرمايه عليه ما انجام نگيرد، هزارها هجوم هستی سوز ديگر از طرف 
سرمايه داران و دولت آن ها تار و پود زندگی مان را در خود نخواهد پيچيد؟ 

اين  تاريخ زندگی ما در سيطره قدرت و استيالی نظام بردگی مزدی تاريخ
بنا بر اين در بحث دستمزدها مسأله اصلی نه . تعرضات بی امان سرمايه است

گفتگوی اخير دولتمردان و انجام يا عدم انجام آن ها بلکه يافتن راهی برای 
غلبه بر وضعيت کامًال غير قابل تحمل معيشت موجود توده های طبقه خويش 

نکته بسيار مهم و جدی در اين ميان و قبل از ادامه سخن بايد بر يک . است
» آن که می خندد خبر تلخ را نشينده است« تأکيد کنيم، به قول آن شاعر 

مستقل از اينکه طرح الغاء افزايش ساالنه دستمزدها اجرا يا تعطيل گردد، 
گسترش تهاجمات سرمايه به آخرين بازمانده های بهای نيروی کار ما امری 

ی بدون هيچ ترديد برای سرشکن نظام سرمايه دار. صد در صد محتوم است
نمودن تمامی بار اقتصادی طغيان موج بحران روز اين نظام بر آلونک های 
نمور و محقر و تاريک زندگانی ما نه فقط دريغ نخواهد کرد که کل 
ميليتاريسم سازمان يافته و دستگاههای عظيم اعمال قهر و سرکوب خود را 

تذکر اين نکته به ويژه از اين . واندهم برای اين کار به ميدان فرا خواهد خ
لحاظ واجد اهميت بيش و بيشتر است که بخش هائی از طبقه کارگر که تا 
امروز به صورت بسيار نادرست و ناموجهی انگشت سکوت بر لب در مقابل 
سبعانه ترين جنايات سرمايه عليه توده عظيم همزنجير طبقه خود طريق 

ند که شتر بيکاری و گرسنگی و همه سيه مماشات اتخاذ کرده اند بايد بدان
روزی های ديگر ناشی از وجود بردگی مزدی هر چه پرشتاب تر در خانه 

واقعيت اين است که حالت رضا و سکوت اين بخش . آنان نيز خواهد خوابيد
از طبقه کارگر ايران بسيار بيشتر از آنکه ناظر بر داشتن يک وضعيت 

ا ساير کارگران باشد، گواه تن دادن به محسوس و متمايز زندگی در قياس ب
تب از وحشت مرگ با قبول بار سنگين بی مسؤليتی و سازشکاری و پشت 

در هر حال اين بخش نيز بايد يقين کنند . نمودن به منافع مشترک طبقاتی است
که حکم سرمايه بسيار جدی و بيش از حد خشونت بار است و در روزهای 

  .در ال به الی موج قهر خود فرو خواهد پيچيد آتی همه هست و نيست آنان را

محور اصلی اين بحث، مسأله دستمزدها و سطح معيشت و امکانات اوليه 
اجتماعی ما است و اينکه برای دفاع از بهای نيروی کار خود و بهيود شرائط 
زندگی و کار خويش در اين شرائط خاص هجوم موج بحران سرمايه چه بايد 
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لين ضد سرمايه داری درون کميته هماهنگی برای ايجاد بکنيم؟ پاسخ ما فعا
. تشکل کارگری هميشه روش بوده است و اينک همچنان روشن و شفاف است

از ديد ما افتادن به ورطه موضوعاتی مانند افزايش ساالنه بايد انجام گيرد، يا 
تطابق ميزان افرايش ساالنه دستمزدها با نرخ تورم و مانند اين ها به هيچ 

ما با قاطعيت تمام بر ضرورت متحد شدن و . ه عالج درد نيستوج
 منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگرسازمانيابی هر چه گسترده تر حول 

شالوده اين منشور بر ارتباط رياضی و بسيار ساده و . اصرار می کنيم
سرانگشتی ميان سطح معيشت و امکانات رفاهی ما با محصول اجتماعی 

ما خواستار آنيم که هيچ ريالی از . وليد طبقه مان استوار استساالنه کار و ت
محصول کار و توليدمان به اضافه ارزش و سود صاحبان سرمايه و در واقع 

حتمًا خيلی ها به سياق معمول فرياد سر خواهند داد  .به سرمايه تبديل نگردد
مگر . تکه ای داد و بيداد، اين چه حرفی است؟ اينجا جامعه سرمايه داری اس

می شود که خواستار توقف پروسه توليد اضافه ارزش شد؟ مگر ممکن است 
که ما از توازن ميان محصول اجتماعی کار ساالنه و سطح معيشت 
موجودمان سخن رانيم، اگر اين حرف ها را بزنيم که ديگر سرمايه داری 
نيست و خيلی حرف ها و تئوری بافی های ديگر که در اين راستا رديف 

آنسان که انگار ما اصًال اين . هد شد و در پيش روی ما قرار خواهند دادخوا
  !!ها را ندانسته و نمی دانيم

راستش اين عبارت ها و جمله پردازی ها بسيار بی معنی و اسفبار است اما 
بدبختانه بيان نوع دريافت و محتوای فکر و نگاه اجتماعی عظيم ترين بخش 

پاسخ ما به اين . نبش کارگری نيز می باشدچپ و فعالين ج نيروهای سياسی
آری با کمال بدبختی، در جامعه بردگی مزدی . حرف ها بسيار صريح است

زندگی می کنيم و عجالتًا مجبور به زندگی هستيم ولی ما در تمامی هستی 
طبقه ما در هيچ کجا و . اجتماعی و طبقاتی خويش با اين نظام سر جنگ داريم

هدنامه و مقاوله نامه ای را امضاء نکرده است که در هيچ تاريخی هيچ ع
پاسدار استثمار خويش توسط سرمايه و مدافع توحش و تاتاريسم نظام سرمايه 

اين فقط سنديکاليست ها و سران . داری عليه هست و نيست خويش باشد
اتحاديه های کارگری هستند که چنين عهدنامه ننگينی را عليه ما کارگران 

ما اگر سرمايه داری را سرنگون نمی کنيم فقط به خاطر آن . توشيح کرده اند
است که در شرائط روز توان اين کار را نداريم ولی درست در قعر همين 
اوضاع و احوال و موقعيت بد پيکار هم با همه وجود برای تحقق اين هدف 

اساسًا مهمترين و محوری ترين سخن ما با نظام . تالش و مبارزه می کنيم
داری اين است که شر خود را برای هميشه از سر ما کم کند و گور  سرمايه

ما . خود را از حوزه کار و توليد و حيات اجتماعی ما برای هميشه گم سازد
يک طبقه ضد سرمايه داری هستيم و واقعيت سرمايه ستيزی ما نه يک مقوله 

ا و اخروی و برای دنيای بعد بلکه پديده حی و حاضر هستی اجتماعی روز م
ما بسيار محکم و استوار در مقابل نظام هار . تار و پود جنبش جاری ماست

سرمايه داری اعالم می کنيم که خواستار انسداد تام و تمام مجاری توليد 
اضافه ارزش هستيم و کل محصول اجتماعی کار و توليدمان را می خواهيم و 

ت اجتماعی خود به برای اين می خواهيم که در بهبود زندگی و رفاه و امکانا
نظام سرمايه داری طبيعتًا با تمامی قدرت، با همه قوای قهر و . کار گيريم

سرکوب، با عظيم ترين تدارک ميليتاريستی خود دست به کار قلع و قمع ما 
اما در اين صورت ما به حق و به درستی در يک جنگ واقعی . خواهد شد

قه بردگان مزدی قرار در يک سوی جنگ، ما طب. طبقاتی درگير شده ايم
داريم که با همه توان عليه سرمايه و استثمار شدن توسط شيوه توليد سرمايه 
داری می جنگيم و در سوی ديگر اين جنگ طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه 

در همين روند است . داری است که با همه قوا دست به کار سرکوب ماست
اينکه سرنوشت . تفسير می گردد که مبارزه طبقاتی به طور واقعی و زمينی

جنگ چه خواهد شد سؤالی است که پاسخ آن را صرفًا ميزان تدارک قوای 
توضيح واضحات است که ما توده های کارگر در بدترين . طرفين می دهد

در اين اصًال جای شکی . موقعيت سازمانيابی و امکان پيکار قرار داريم
عوارض سنگينش اصًال به ما نمی اما اين واقعيت با تمامی تلخی و . نيست

گويد که نبايد عليه اساس استثمار خويش توسط سرمايه مبارزه کنيم، بلکه 
کامًال بالعکس فرياد می زند که بايد برای پيشبرد اين مبارزه دست به کار 

اين واقعيت اتفاقًا بر . تدارک و آگاهی و سازمانيابی و ساز و کارهای الزم شد
ميدان جنگ همين جا . که ريل مبارزه بسيار عالی است سر ما فرياد می کشد

است و همه ميدان های ديگر دروغ، عوامفريبانه و بی راهه های سازش و 
اين واقعيت در همان حال فرياد خود را با طنينی نيرومندتر در . تسليم است

گوش ما پرخروش می سازد که برای چنين جنگی دنيائی آگاهی و ساز و 
برنامه و شناخت افق و راهبرد و راهکار و چاره جوئی برگ و تشکل و 
انتخاب درست و آگاهانه ميدان هماوردی و پيکار طبقاتی اين . مورد نياز است

امتياز عظيم را دارد که چند و چون واقعی تجهيز و آمادگی و سازمانيابی و 
شناخت الزم جنگيدن را در پيش پای ما پهن می کند و تناسب و سنخيت و 

د اندرونی مبارزات روز با جنگ استراتژيک برای امحاء سرمايه داری پيون
تمرکز قوا در اين ميدان سبب می شود که درست . را به ما گوشزد می نمايد

به ميزان توان خويش دشمن را از حوزه استثمار و تصاحب ارزش اضافی 
ناشی از استثمار توده های طبقه مان به عقب رانيم و الجرم هر مقدار 

ستاورد مبارزات جاری ما فتح سنگری برای تعرضات نيرومندترعليه د
سرمايه، پيشروی معينی برای انتقال جبهه جنگ به حوزه تعرض نيرومندتر 
بر ضد سرمايه و برای و تحميل شکست های بعدی بيشتر بر نظام سرمايه 

ور آری به همه اين دالئل ساده و شفاف است که ما تأکيد داريم منش. خواهد بود
مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران شالوده مبارزه روز و بنياد سازمانيابی 
سراسری توده های طبقه مان در مقابل سرمايه داران و دولت سرمايه داری 

در اين منشور سطح دستمزدها به سطح محصول اجتماعی ساالنه توده . باشد
ان، آموزش و بهداشت رايگان، مسکن مناسب رايگ. های ما ربط يافته است

پرورش رايگان در همه سطوح، مهدکودک رايگان برای همه، مراقبت های 
همه نوعی بهداشتی و درمانی و اجتماعی و امدادی از سالمندان به طور کامًال 
رايگان، اياب و ذهاب رايگان، دستمزد کامل برابر با دستمزد کامل يک 

ق ماهانه به کليه اطفال کارگر شاغل برای تمامی زنان خانه دار، پرداخت حقو
سال، دستمزد کامل دوره اشتغال برای هر کارگر بيکار،  ١٨و جوانان زير 

تضمين قطعی يک درآمد ماهانه يک ميليون و دويست هزار تومانی برای هر 
  . نفری و نوع اين ها در زمره خطوط اساسی مطالبات قرار دارند ۴خانواده 

ع سازمانيابی توده های طبقه مان را مبارزه متحد حول اين منشور تکليف نو
برای تحميل مواد اين منشور بر . نيز بسيار ساده و صريح روشن می سازد

محور مطالبات . سرمايه داران و دولت سرمايه داری نمی توان سنديکا ساخت
منشور تعرض به شيرازه حيات سرمايه، اخالل روند توليد اضافه ارزش و 

ر محصول کار و توليد ما به معيشت و رفاه اختصاص حداکثر و هر چه بيشت
تحقق اين خواسته ها را . اجتماعی و تعالی جسمی و روحی انسان ها است

نمی توان در چهارچوب مبارزه قانونی و انجماد جنبش خويش در داربست 
منشور مطالبات پايه ای . های پوسيده و سرمايه پسند سنديکاليستی دنبال کنيم

اء به قدرت متحد و آگاه و سازمان يافته و افق دار طبقاتی فرياد می زند که اتک
تنها راه پيروزی در پيکار عليه سرمايه است و چنين نوع سازمانيابی سوای 
شوراهای ضد سرمايه داری توده های کارگر هيچ چيز ديگری نمی تواند 

  . باشد

ريزی  فراموش نکنيم که منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر نه بنياد برنامه
مستقيم لغو کار مزدی و اعالم پايان حيات سرمايه داری بلکه صرفًا منشور 

اين منشور خط شاخص ميان . سنگ بنای واقعی پيکار در اين راستا است
جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر با همه اشکال رفرميسم راست و 

ش و برنامه شالوده کار در اين جا حمله به روند توليد اضافه ارز. چپ است
ريزی اين حمله در همه عرصه های حيات اجتماعی درون جامعه سرمايه 
 داری متناسب با امکانات اعمال قدرت و سطح آرايش قوای روز طبقه کارگر

ما از همه بردگان مزدی سرمايه دعوت می کنيم که برای تحميل . است
سطح مطالبات جاری خويش بر سرمايه و از جمله برای تحميل بيشترين 

ممکن دستمزد و امکانات معيشتی خود بر نظام بردگی مزدی حول اين 
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راه درست اتحاد و سازمانيابی ما . منشور گرد آئيم و دست در دست هم گذاريم
تحميل مطالبات . عليه سرمايه داری نيز مسلمًا از همين جا عبور می کند

قه ما در مندرج در اين منشور نيازمند سازمانيابی سراسری و شورائی طب
ما با اتحاد حول اين منشور می توانيم . مقابل نظام بردگی مزدی است

می . مبارزات طبقه خويش در همه مراکز کار و توليد را به هم پيوند زنيم
توانيم در همه کارخانه ها، همه شبکه های حمل و نقل، همه مدارس و در يک 

ت به کار تأسيس کالم همه مراکز فروش نيروی کار حول همين مطالبات دس
شوراهای ضد سرمايه داری خويش گرديم، می توانيم قدرت شورائی خود را 

سازمانيابی شورائی حول اين منشور به . در سراسر جامعه با هم يکی کنيم
طبقه ما توان خواهد داد که کليه کارخانه های در حال تعطيل را تصرف کنيم 

طريق شوراهای کارگری و برنامه ريزی کار و توليد اين مراکز را از 
  .خويش به دست گيريم

  حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم

کارخانه های در حال برای جلوگيری از بيکاری، 
  تعطيل را به تصرف خود در آوريم

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٧دی  ٩

 

 کارگر در تصادف جاده ١۶کشته و زمخی شدن 

کارخانه ای واقع در شهرک سليمی کارگران 
پس از پايان روزانه کار و در مسير بازگشت به 
خانه بر اثر تصادف يک دستگاه تانکر با مينی 

تبريز جان  -بوس حامل آنان در جاده آذرشهر 
خويش را از دست دادند يا دچار جراحات بسيار 

شمار کارگران سرنشين مينی بوس . سخت شدند

نفر در همان  ۵اين تعداد  از. نفر بوده است ١۶
نفر  ١١نخستين لحظات سانحه جان باختند و 

کارگران کشته . ديگر به شدت مجروح گرديدند
و زخمی همگی زن هستند و همه آن ها زير 
فشار گرسنگی افراد خانواده مجبور بوده اند که 
هر روز برای فروش نيروی کارشان به 

فرسنگ ها دور از محل سکونت خويش رفت و 
  . مد کنندآ

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨تير  ٩

 

يک روزنامه نگار ديگر هم به خيل عظيم دستگيرشدگان اخير 
 اضافه شد

ابوالفضل عابدينی نيز به جمع چند هزار انسان 
. اسير سياهچال های دولت سرمايه داری پيوست

ه گزارش عابدينی چند وقت قبل نيز به جرم تهي
از مبارزات و اعتراضات کارگران نيشکر هفت 
تپه برای مدتی بازداشت و راهی سياهچال شده 

او روزنامه نگار و از جمله افراد عضو . بود
مجموعه فعاالن حقوق بشر در « نهاد موسوم به 

دستگيری  سرکوبگران هنگام. است» ايران

عابدينی همه وسائل کار و زندگی او را نيز 
 ٢فقط در طول . ده و با خويش برده اندتاراج کر

هفته اخير بيش از چند هزار انسان معترض به 
بربريت دولت سرمايه داری در حين تظاهرات 
در خيابان ها، يا در منازل و محل کار و محيط 

ده ها . درس خويش دستگير و زندانی شده اند
نفر از همين افراد معترض نيز آماج گلوله 

دولت سرمايه قرار سرکوبگران رنگارنگ 

ما . گرفته و جان خويش را از دست داده اند
تمامی اين کشتارهای وحشيانه و ضرب و شتم 

و دستگيری ها را محکوم می کنيم و  ها
خواستار محاکمه و مجازات قاتالن و آزادی 

  . فوری و بی قيد و شرط دستگيرشدگان هستيم

  مجموعه فعاالن حقوق بشر : منبع

  ٨٨تير  ٩

 

 يک فعال کارگری سنديکاليست به دادگاه سرمايه احضار

دادگاه دولت سرمايه رحيم بسحاق فعال 
سنديکاليست عضو سنديکای کارگران نيشکر 
. هفت تپه را برای محاکمه احضار کرده است

جرم بسحاق فقط اين است که در چهارچوب 
قانون و مقررات و نظم سرمايه داری سراسر 

يران خواستار توحش و وحشت سرمايه داری ا
پرداخت دستمزدهای معوقه و تضمين اشتغال 

بسحاق به موجب ورقه . همزنجيرانش بوده است

احضار بايد در تاريخ سوم مردادماه در دادگاه 
سرمايه حضور يابد و به جرم اعتراض به 
تعويق دستمزد خويش و ساير کارگران مورد 

ما تالش !! محاکمه و مجازات قرار گيرد
ا برای حلق آويزی جنبش سنديکاليست ه

کارگری به دار قانونيت و نظم سرمايه را 
مشکلی بر سر راه سازمانيابی ضد سرمايه 

و سنديکاليسم  داری توده های کارگر می دانيم

اما همزمان . آماج انتقاد خود قرار می دهيم را
ايجاد هر نوع مزاحمت از سوی دولت سرمايه 

کاليست برای هر کارگر از جمله کارگران سندي
را به شدت محکوم می کنيم و خواهان آزادی 

  .فعاليت برای آنان هستيم

   رانيفعاالن حقوق بشر در امجموعه : منبع

  ٨٨تير  ٩

 

 !!آزادی انتخاب بين بيکاری و کار بدون حقوق

شرکت ساختمانی رهگا در اروميه به کارگران 
اعالم کرده است که بين بيکاری و تأخير 

خت دستمزدها يکی را انتخاب طوالنی مدت پردا

سرمايه دار شرکت می گويد که اوضاع !! کنند
سياسی روز جامعه، امکان پرداخت به موقع 

به نظر !! حقوق ها را از وی سلب کرده است

می رسد که رويدادهای اخير برای هر که بد 
بوده باشد برای سرمايه دار شرکت رهگا بسيار 

نه ای برای او اوًال بها. پردستاورد بوده است
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و ثانيًا انتخاب ميان بد  مصادره دستمزدها يافته
و بدتر سناريوی سياه انتخاباتی را فرمول بندی 
مستدلی برای تبيين حقانيت همين مصادره 

البته صاحب کارخانه رهگا . تشخيص داده است
و کل سرمايه داران همتای وی در طول ساليان 
دراز پيش از وقايع اخير نيز کارشان هم 
مصادره دستمزدهای کارگران و هم مخير 
ساختن آن ها ميان اشکال مختلف بدترين ها بوده 

شرکت ساختمانی رهگا پيمانکار بانک . است
صاحب شرکت بيش از . صادرات اروميه است

ماه است که از پرداخت حقوق کارگران سر  ٢
ماه پرداخت  ٣او اوًال تأخير . باز زده است

نون کرده است، به اين دستمزدها را تبديل به قا
ماه اصًال حق  ٣معنی که هيچ کارگری تا مدت 

هيچ نوع پرس و جويی در مورد دستمزد خود 
ندارد و تازه پس از اين سه ماه است که روند 

تعويق بسيار متعارف و همه جا رايج حقوق ها 
ثانيًا بسيار صريح و فرموله . آغاز می شود

ند ميان اخطار کرده است که کارگران می توان
بيکاری حتمی و تأخير سه ماه دستمزدها يکی 

يک نکته مهم ديگر در مورد . را انتخاب کنند
کشاکش ميان کارگران و سرمايه دار رهگا اين 
است که قرارداد کار کارگران سه ماه به سه ماه 
است و اين موضوع در کنار همه نکات باال به 
اين معنی است که سرمايه دار سخت مصمم 

ا هر سه ماه يکبار عده ای کارگر را در است ت
چهارچوب قرارداد موقت سه ماهه احضار به 
کار کند و هر چه وحشيانه تر مورد استثمار 

ماه اين عده را بدون هيچ  ٣قرار دهد، در پايان 
دستمزدی اخراج کند و کارگران جديدی را به 
جای آن ها به کار بگمارد و با همان شدت و 

و اين روند را تا هميشه و به عمق استثمار کند 

اين ها همه برنامه . طور مادام العمر ادامه دهد
کار و سياست و ترفند سرمايه دار شرکت رهگا 

اما کارگران نيز تسليم اين جنايات نشده و . است
آنان همه به طور متحد . دست به مقاومت زده اند
و اعالم کرده اند که تا  دست از کار کشيده

. البات خود اعتصاب می کننددستيابی به مط
آخرين خبرها حاکی است که سرمايه دار شرکت 

عباس خداجو، تن از کارگران به نام های  ۴
را  یخيداود خداجو، جعفر باغچه و سالم ش

اخراج کرده است و به نگهبانان و مآموران 
شرکت دستور داده است که از ورود آنان به 

  . محل کار جلوگيری کنند

  ايران ه آزاد کارگراناتحادي: منبع

  ٨٨تير  ٨

  

 بازجويی و حماکمه فعاالن کارگری بوکان

حسن رسول  ،تنومند یاحضار مجدد هاد یدر پ
بعد به دادگاه بوکان  یبغداد ینژاد و احمد اسک

اين در اداره اطالعات  يیاز چند جلسه بازجو
پرونده  ٤/٤/١٣٨٨شنبه  ٥روز  شهر،

اه سنندج به دادگنامبردگان همراه خودشان 
در سنندج برگزار  آنانفرستاده شد تا دادگاه 

 است که ابتدا در بوکان به آن یدرحال نيا. شود
 یضمانت آزاد م ديکه به ق ه بودها گفته شد

شنبه  راستا روز پنج نيدر هم. دشون
روز شنبه  زيو ن يینايعمر م ٤/٤/١٣٨٨
 گريفاتح و رحمان کردار از د ميکر ٦/٤/١٣٨٨

 واندهاطالعات فرا خاداره هر به ش نيا نفعاال
ها گفته شد که  نآ به يیشدند و بعد از بازجو

 و روز دوشنبه شده ليها تکم پرونده آن
از دادگاه بوکان به دادگاه سنندج  ٨/٤/١٣٨٨

  . منتقل خواهند شد

ما بازجويی و محاکمه اين فعاالن کارگری را 
محکوم می کنيم و خواهان پايان دادن به اذيت و 

ر و محکوميت احتمالی آنان هستيم، چرا که آزا
انجام هرگونه فعاليت کارگری را حق مسلم آنان 

 . می دانيم

  انس ايران خبرژآ: منبع 

  ٨٨تير  ٨

  

 صاحب اين ملک منم

 )٨٨عليه حاکميت در خرداد  شعار ميليون ها تظاهرکننده(

 ور اولين گام برای احقاق حقوق خودشوراهای سراسری در کش زندگی تشکيل شوراهای مستقل در محيط کار و

اجتماعی با کار و تالش خود از  ما توليد کنندگان و آفرينندگان ثروت های
درمان در بيمارستان  کارخانجات بزرگ و کوچک تا توليد کنندگان خدمات و

ترين  بزرگ تا توليد در ،و در مدارس و دانشگاه ها در کسوت معلم ،ها
پتروشيمی و فوالد و ماشين سازی  ،و آب و برقنفت و گاز و تلفن  مؤسسات

فاقد حق  ،نه تنها فاقد کمترين کنترل در توزيع کاال و خدمات توليدی هغير و
مديريت و اداره مؤسسات می باشيم و از داشتن تشکل مستقل و  مشارکت در

و خدماتی محروم هستيم ؛ بلکه فاقد تملک بر  شوراهای کارگری و کارمندی
حقوق و مزايا و داشتن يک  ، خود بوده و از حداقل دستمزدثروت توليدی 

 يماندستمزدها معيشت مکفی و شرافتمندانه در زندگی خود محروم بوده و
و  با سی سال کارکردن نمی توانيم سرپناه .زير خط فقر مطلق قرار دارد

مناسب و درخور زندگی بهره مند شده و يا هزينه های کمرشکن  مسکن
تفريح و  ،استفاده از درمان ،فرزندان خود مناسب برای تحصيل در مراکز

با قراردادهای  ،ها سياه تر از همه اين بدتر و. استراحت مناسب را تأمين کنيم 
 ،پيمانکاران طماع و استثمارگر دسته موقت و کوتاه مدت و سپردن کارها ب

ه بايد نيستند ؛ و هموار کارفرمايان رابطه خود با ما را قطع کرده و پاسخگو
باشيم و واقعا  دلواپس و نگران تمديد قرادادهای موقت و با حقوق ناچيز آن

 حدود اختيارات و آزادی و سطح زندگی ما در سطح بردگان ما قبل تمدن
حتی می توان گفت آن حقوق را هم فاقد هستيم زيرا  .است بشری قرار گرفته
. تأمين نيست  آن هم ،بود اما در صورت عدم نياز به کار ما غذای برده تأمين

و سر بزير بودن و  و خود فروخوردن خودسانسوری و لذا ما بايد همواره با
عمل کنيم ؛ تا اسير بيکاری در خيابان  هر حرف زوری را شنيدن و دم نزدن

که جزو  ،يک امتياز اندک خوبی اين تجربه را که برایه همه ما ب.ها نشويم 
کرده و به  ابل کارفرما و مدير سرخممی بايست در مق ،حقوق طبيعی ما ست
در خاطره خود داريم و در بسياری از موارد از دادن  خواهش متوسل شويم

و به  هزار منت گذاشته وتوقع دارند ،دريغ می کنند و در صورت دادن آن آن
بلکه مايملک پدريشان  دچار شده اند که امتياز نه حاصل کار خود ما توهم اين

ما مقام ها را  ه سرقدولت و مديران از صد ،اکميتح که در حالی. است 
تا هنگامی که کارگران و کارمندان  ٥٧سال  اشغال کرده اند در جريان انقالب

 .رژيم شاه خللی ايجاد نشده بود به جريان اعتصاب نپيوسته بودند در ساختار
کارمندان مؤسسات  بعد و با اعتصاب سراسری کارگران وه و از آبان ماه ب

و نقل  معلمان و پرستاران وحمل ،تلفن ،نيرو ،و بزرگ و شرکت نفت کوچک
علت عدم آگاهی ه اما متأسفانه ب. بود که رژيم شاه تسليم و درهم شکسته شد 

و دنباله روی بخش هايی از ما از آخوند و تجار بازار و همدستانشان  طبقاتی
يديم ؛ توليد تآنان واگذار کرده و به اين روز سياه در غل همه قدرت را به

استثمارگران  ،اما بهره اش مال مفت خورها .ارزش ها به ما تعلق دارد
حجره دارها و لشکر  ،ها آقازاده ،رانت خواران ،بهره کشان ،هرزه

و . می باشد  بی سواد و سرکوبگر ،مسلط بر ما و مديران نااليق ولگردهای
به  رانت خواری اقدامگاه به طمع ارزش افزوده باالی زمين در بازار داللی و 
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تعطيل کردن کارخانجات ؛ برای تقسيم و فروش زمين ها نموده و ما را هم 
کدام خانواده حقوق بگيری است که . بازار بی کاری می کنند  راهی کوچه و

تحصيل فرزندش را در مدارس راهنمايی و دبيرستان  امروزه می تواند هزينه
و يا هزينه های  ،ليون تومان می گيرندمي که ساالنه باالتر از پنج ،سطح باال

مفهوم است که وضعيت آينده  و اين به اين ؟تأمين کند اساسی درمانش را
آموزش هم طبقاتی شده  فرزندان ما بمراتب اسفبار تر از ما خواهد بود ؛ زيرا

يغمابرندگان  و فقط فرزندان آخوندها و تجار بازار ؛ و مديران سطح باالو به
 چرا بايد مملکت ملک طلق عده. ن تأمين هزينه ها را دارند ثروت مردم توا

ثروت اجتماعی می بايست تنها در دست حدود % ٨٠معدودی باشد ؟ چرا 
قدرت سياسی % ١٠٠مطلق از آن محروم باشند ؟ چرا  باشد و اکثريت% ٢٠

دويست هزار روحانی و تاجر بازار و  تنها بايد به دست يک جماعت حدود
قرار داشته باشند و حدود  ب به روحانيون هستندسند و يا منتمديران که فرز

سياسی  ميليون انسان ديگر در اين مملکت از هر گونه حقوق و قدرت ٥٠
 محروم باشند ؟ و عاقبت مجبور به انتخاب بين بد و بدتر باشند؟ اين ها با کدام

 منطبق است؟ جز هعدالت طلبانه و خدايی و غير ،انسانی ،قوانين طبيعی
من درآوردی واليت مطلفه فقيه و توجيهاتی که به کمک آن بر  قانون بی پايه

 ،ترين حق خواهی زده اند ؟ و با کوچک دست و پای همه مردم زنجير
مردم و برای ارائه  که می بايست در راستای منافعرا نيروهای انتظامی 

 خدمات امنيت برای مردم باشند و با پول و ثروت همين جامعه و مردم
کار می ه در جهت منافع و امنيت سياه خود و برعليه مردم ب ،پرورش يافته اند

  . گيرند

معلمان ؛ پرستاران ؛ زنان ؛ جوانان  ؛ کارگران ؛ کارمندان ؛!! هم زنجيران 
خواب سی ساله صدای  و ؛ پس از يک اسارت ؛ دانشجويان و بيکاران

 ديگر توهم و .يده شدخوبی شنه شکستن زنجيرها در حضور ميليونی مردم ب
طور عريان بار ديگر ه ترس مردم يکجا فرو ريخت و حاکميت نيز ب

لذا برای تحقق  .وفان جنبش مردم سپردت مشروعيت دروغين خود را به
حاکميت  .استفاده کنيم خواست های انسانی خود می بايست از اين فرصت

مراکز  ی وقدرت پخش نيروهای خود را در سراسر مؤسسات توليدی ؛ خدمات
در هر بخشی که هستيم نمايندگان بخش  .ندارد هصنعتی و آموزشی و غير

را انتخاب تا جمع آنان شورای  هخدماتی و غير ،توليدی ،فنی خود اعم از
کارکنان وزارتخانه های  ،نفت گران ،بيمارستان ،کارخانه ،مستقل کارکنان

بدهند و با اتحاد  را تشکيل ها آموزشگاه مدارس و ،آب وبرق و تلفن ،نيرو
و نهايتا شوراهای  شورای سراسری صنف خود ،نمايندگان هر صنف
کشور را  در سراسر.. دانشجويان و  ،زنان ،کارمندان ،سراسری کارگران

تشکيل داده تا بتوانيم ثروت اجتماعی و نيز قدرت سياسی سهم خود را در 
 .. دست آوريمه ثروت و قدرت ب تقسيم

اقتصادی و سياسی و فقدان  مت که در اوج بحران هایحکو ،در مقطع کنونی
، کارخانجات ،مشروعيت خود است قادر به سرکوب مستقيم در مؤسسات

بردگی  اتالف وقت تداوم با .نيست همدرسه و دانشگاه و غير ،وزارتخانه ها
 . خود را رقم نزنيم

نهايتا شوراهای متحده  تشکيل شوراهای محل کار و سراسر صنف و
کارگر  کارکنان و کارگران نه تنها می بايست به هدف امروزی هر سراسری

اين شوراها می بايست در درجه اول منافع طبقاتی  بلکهو کارمند تبديل گردد 
و سهم خود در اقتصاد و سياست مملکتی را هدف قرار دهد و خود  طبقات اين
يک امتياز گرفتن  .امتيازات جزئی در محيط کار خود سرگرم ننمايد بهفقط را 

اگر به منافع طبقاتی کل کارگران ؛ کارمندان و  اما کوچک هر چند مهم است
  .مراحل بعدی از کف آنان ربوده می شود حقوق بگيران پيوند نخورد ؛ در

حق  ،بيمه ،استخدام رسمی و با ثبات ،مزايا ،ميزان حقوق .خيلی ساده است
شرايط  روز مقايسه کنيد؛ام را بامشارکت کارکنان در سی يا بيست سال قبل 

تنها به امتياز  زيرا کارکنان .امروزی بسيار اسفبارتر از دهه های قبل است
 و تورم و يا با تغيير قوانين و جزئی دلخوش کردند و در يک شوک قيمتی

مقرارات در يک نشست و برخاست هيأت وزيران و مجلس و مديران تمامی 
ها به اين علت است که کارگران و تن و اين .برباد رفت دستاوردها يکباره

خواست های مقطعی خود را با منافع طبقاتی دراز  حقوق بگيران نتوانستند
  .مدت خود پيوند بزنند

بحران های اقتصادی و  پس تا فرصت هست و حاکميت با غرق شدن در
 دست گيرد به بر پايیه سياسی و اجتماعی نتوانسته ابتکار عمل را ب

در يک  .و اين امر به سادگی امکانپذير است .کنيم شوراهای خود اقدام
از بخش های مختلف نمايندگان معرفی و جمع نمايندگان  کارخانه و يا مؤسسه

در جريان کار به اصالح  .تشکيل می دهند شورای کارخانه و يا آن مؤسسه را
نمود و نياز نيست در لحظه اول  و بهبود راهکارها و برنامه ها می توان اقدام

نمايندگان مستقل است  مهم تشکيل شورای .باشد راهه مه چيز درست و روبه
" مثال و نمايندگان با هم صنفان و هم رشته ها در ديگر کارخانجات

کارخانجات فوالد يا لوله سازی و يا ماشين سازی و غيرو مرتبط و از طرف 
 برای شوراهای منطقه ای در شهرک صنعتی و شهر و استان و نهايتا ديگر

 .کارگران ؛ کارکنان و معلمان و پرستاران تشکيل شوند شوراهای سراسری
و جماعت و يا مديران و فرمانداران و  طور که روحانيت ائمه جمعه همان

هم می بايست داشته  استانداران تشکيالت منطقه ای و سراسری دارند ما
 ،گرانکار تنها پس از تشکيل سازمان های مستقل و سراسری است که .باشيم 

 طور سازمانه می توانند ب. .....معلمين و پرستاران و دانشجويان و ،کارمندان
 مشارکت و ،مديريت ،در عرصه اقتصاد يافته به طرح مطالبات بحق خود

و در صورت عدم پذيرش آن از طرف حاکميت اعتصاب  سياست بپردازند
را سر ها  را نشان داده و آن جايگاه و استيصال حاکمان ،سراسری وزن

بهره مندی هر کس  شرافتمندانه و ،يک زندگی انسانی جايشان خواهد نشاند و
سياسی  و سهم در مديريت و مشارکت و سهم در قدرت به اندازه کار وتالشش

 ،مصمم ،مختار ،و آنگاه است که انسان های آزاد. را محقق خواهد ساخت 
  .تاهد يافو مشارکت همگانی تحقق خو خالق و ميهنی در صلح و آزادی

و تشکيالت سراسری کارکنان  با بر پايی شوارهای مستقل خود در محيط کار
دست ه را ب اداره ومشارکت و قدرت سياسی ،سهم خود از ثروت اجتماعی

  .آوريم

  جمعی از فعالين کارگری و اجتماعی

  ٨٨تير  ٨

 

 تعويق دستمزد ها و اخراج کارگران در کارخانه ساسان

نوشابه سازی ساسان دو ماه کارگران کارخانه 
سرمايه داران نه فقط . است که حقوق نگرفته اند

دستمزد کارگران را پرداخت نمی کنند بلکه به 
طور مستمر دست به کار اخراج آنان و کاهش 

سايه وحشت و . روزمره نيروی کار هستند
هراس از بيکاری همه جا بر سر شاغالن باقی 

هيچ کارگری مانده کارخانه سنگين شده است و 
برای اشتغال فردای خود هيچ تضمينی احساس 

کارگران بر همين اساس دست به . نمی کند
اعتراض زده و خواستار پرداخت فوری 
. دستمزدها و توقف کامل بيکارسازی ها شده اند

آنان اخطار کرده اند که در صورت بی اعتنايی 

سرمايه داران به خواست هايشان دست به 
  . داعتصاب خواهند ز

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨تير  ٧
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 احتمال اخراج کارگران در کارخانه پالسکو کار سايپا

کارخانه پالسکوکار سايپا در خيابان شير 
اين شرکت تعداد . پاستوريزه تهران قرار دارد

زيادی کارگر را استثمار می کند و توليد کننده 
سپرهای خودرو برای خودروهای ساخت سايپا 

مايه داران مؤسسه مدت ها است که سر. است
مثل همه همتايان سرمايه دار خود دستمزد 
کارگران را با تأخير پرداخت می کنند، اقدامی 
که بارها مورد اعتراض توده های کارگر شاغل 

سرمايه داران . در کارخانه قرار گرفته است
اخيرًا اعالم کرده اند که وضع مالی شرکت 

قالم عظيم سودی چندان رضايت بخش نيست و ا
که از استثمار کارگران به چنگ می آورند 
اشتهای سيری ناپذير سودجويی و انباشت 

صاحبان سرمايه . سرمايه آنان را ارضا نمی کند
به همين دليل تصميم گرفته اند که با حفظ سطح 
کنونی توليد دست به کاهش هر چه بيشتر 

نيروی کار بزنند و در اين راستا شماری از 
اين امر زنگ خطر . ان را اخراج کنندکارگر

بيکاری را در گوش همه کارگران به صدا در 
آورده است و کابوس احتمال گرسنگی و فقر و 

  .ذلت را در پيش روی آنان مجسم ساخته است

   آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨تير  ٧

  

 ادامه اعتصاب کارگران کوره پزخانه های شبسرت

نه های وايگان اعتصاب کارگران کوره پزخا
 ۶کارگر  ۴٠٠٠. شبستر همچنان ادامه دارد

هدف . روز است که دست از کار کشيده اند
اعتصاب مجبور کردن سرمايه دار صاحب 
کوره پزخانه به قبول دستمزد پيشنهادی 

سرمايه دار اعالم کرده است که . کارگران است
تومان پرداخت  ٨در قبال هر خشت بيش از 

بسيار صريح و قاطع نمی کند و کارگران 
تومان در  ١٢اخطار کرده اند که به کمتر از 

اين . ازای توليد هر خشت رضايت نخواهند داد

. ماه تمام است که جريان دارد ٣کشمکش 
کارگران در طول اين مدت به طور مستمر 
خواستار اعالم توافق نهائی سرمايه دار شدند و 

 اما او. بر اين خواست خويش پای فشردند
ست دفع الوقت پيشه کرد و از پذيرش اين سيا

اعتصاب، پاسخ دندان شکن . خواست سر باز زد
کارگر کوره پزخانه به اين سماجت و  ۴٠٠٠

کارگران . سرپيچی و دفع الوقت سرمايه دار بود
تأکيد کرده اند که تا دستيابی به نتيجه مطلوب به 

روز  ۶پليس در اين . اعتصاب ادامه خواهند داد

اعتصاب کارگران هجوم برده و برای  بارها به
. پايان دادن به آن دست به سرکوب زده است

تالش پليس و نيروی سرکوب با مقاومت 
اين . سرسختانه کارگران رو به رو شده است

مقاومت همچنان ادامه دارد و چرخ توليد 
  . همچنان در حالت توقف است

   ٨٨تير  ۴

  

  

 دستان بيکار می شوندمتام کارگران کارخانه تراکتورسازی کر

کارخانه تراکتورسازی کردستان بزرگ ترين 
واحد صنعتی اين استان است و يکی از شعبه 
های مجتمع بزرگ توليد تراکتور تبريز به 

سرمايه داران شرکت از مدت ها . حساب می آيد
پيش اخراج همه کارگران، تعطيل کارخانه و 

رنامه انتقال تمامی ماشين آالت آن به تبريز را ب
دستاويز آنان برای اين کار . ريزی کرده اند

کسادی بازار و فقدان مشتريان کافی برای 
کارفرمايان می . تراکتورهای توليد شده است

گويند که بانک ها از پرداخت وام به سرمايه 

داران زمين دار دريغ می ورزند و زمين داران 
. نيز رغبتی به خريد تراکتور نشان نمی دهند

بانک ها . به هيچ وجه واقعيت ندارد اين حرف
تا چشم کار می کند سرمايه های الزم را به 

معضل کارخانه . سرمايه داران پيشکش می کنند
تراکتورسازی کردستان برنامه ريزی صاحبان 
اصلی تراست تراکتورسازی در تبريز برای 
کاهش هزينه های توليد، اخراج گسترده 

ار بر کارگران، افزايش وحشيانه فشار ک
کارگران باقی مانده و در همين راستا دستيابی 

سرمايه داران برای . به سود هرچه بيشتر است
کارگر را  ١٣٠رسيدن به اين هدف تا کنون 

کارگر باقی مانده نيز  ٧٠اخراج کرده اند و به 
روزهای آينده بيکار  اخطار نموده اند که در

   .خواهند شد

  آژانس ايران خبر : منبع

 ٨٨تير  ۴

  

 »اصالح الگوی مصرف«اخراج کارگران، مصداق واقعی 

دولت سرمايه داری ايران سال جديد را با علم و 
. آغاز کرد» اصالح الگوی مصرف« کتل 

الگوی مصرف اسم رمز سرمايه برای آغاز 
هجومی ديگر عليه هست و نيست توده های 

در نظام بردگی مزدی اين سرمايه . کارگر بود
ارزش اضافی است که نوع و يا رابطه توليد 

ميزان و همه چيز مصرف را تعيين می کند و 
هر کالم سرمايه داران يا دولت سرمايه داری 
صرفًا بيان حکمی است که از جانب سرمايه 

رابطه خريد و فروش نيروی . صادر می شود
کار زرادخانه وارونه پردازی ها است، وارونه 
ن ساختن همه چيز و از جمله انتخاب عنوا

برای توجيه تهاجم » اصالح الگوی مصرف«
های وحشيانه به سطح معيشت و نان بخور و 

معنای واقعی اين عبارت . نمير توده های کارگر
آن است که کارگران بازهم به دستمزدهای 
محقرتر راضی باشند تا سرمايه داران سودهای 

کارگران از اين هم . نجومی تر به چنگ آورند
کوهساران رفيع سرمايه ها گرسنه تر شوند تا 

معيشت سالخی شده کارگران . رفيع تر گردد
باز هم بيشتر سالخی شود تا حجم افسانه ای 
. سرمايه های سرمايه داران افسانه ای تر گردد

يک معنای بسيار شفاف اصالح الگوی مصرف 
هم اين است که سرمايه داران برای توليد دنيای 

ی کار هر چه کاالها و سرمايه هايشان از نيرو
همه اين ها اموری هستند . کمتری استفاده کنند

اما دولت . که در ذات سرمايه قرار دارند
سرمايه داری ايران سال جديد را به طور خاص 
سال انجام همه اين سبعيت ها و اعمال آن ها بر 

شرکت . توده های کارگر قرار داده است
مخابرات کردستان در پيروی از فرامين زعمای 

مايه اصالح الگوی مصرف را شالوده همه سر
. برنامه ريزی های سال خود قرار داده است

سرمايه داران دولتی اين شرکت به صراحت 
اعالم کرده اند که بايد طبق دستور رهبری در 
مصرف نيروی کار حداکثر صرفه جويی را به 
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آنان به استناد همين فرمان، دستور . عمل آورند
اين . در کرده اندکارگر را صا ۵٠اخراج 

سال سابقه کار کردن  ١۵تا  ۵کارگران هر کدام 
مدير عامل مخابرات قبًال . و استثمار شدن دارند

کارگر را اخراج کرده است و از  ١۴٠هم حدود 
اين لحاظ شايد يکی از برندگان جايزه خاص 

او به . قهرمانی اصالح الگوی مصرف باشد
لی اعتبار کارهای ديگری هم بحق نماد عا

اصالح الگوی مصرف است، از جمله اين که 
چندی پيش برای انتقال طوطی پسرش از سنندج 
. به تهران کاروانی بزرگ به راه انداخت

زانتيای دولتی، راننده دولتی با حقوق و حق 

سفر و هزينه های همه نوعی دولتی، با 
تشريفات و اجرای مراسم خاص دولتی حلقه 

  . های مختلف اين کاروان بودند

  ٨٨تير  ۴
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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 ديگر، ش ابقه هس ان      . اهد 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. دبير نيستتحميل کرده است و خودکرده را ت

  .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  . ن 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 کارگرا
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

ها و فداکاری های خود زه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی مبار
ا  . راه به جايی نخواهند برد رچم ي ات      گام اول برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ منشورسراسری واحد حاوی مطالب
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 ايران ک متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در    ه 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. ات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالب 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       .انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اند برای سرمايه داران 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 نظم س. که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند رمايه 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 روي      چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ارگر            کرد 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 ) »ص داخلیتوليد ناخال«(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
  . زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به  - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد . 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
 .اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس  - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .ه شوداز ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاد -  
   .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
  . ايگان شودحمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد ر -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
   :تحقق اين خواست بايد  برای. 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 -  
  . يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدواج يا جدايی همسران از  -  
  .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 -  

   .و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شودهای کار 
، 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
 .از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد ايجاد هرگونه تشکل -١٨

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
١٣٨٨اول ماه مه سال 
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  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  
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مهاهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

   

  :اطالع همه برسانيد آدرس سايت را به
   

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" سايتخبرنامه "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


