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 :اين شماره در

   متن مصاحبه راديو دموکراسی شورايی با محسن حکيمی ٢
  با آن ھا درباره شعارھای جنبش جاری و ضرورت مقابله ۴
برای متشکل کردن طبقه فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری  ۶

  عليه نظام سرمايه داریکارگر
  تھديد کارگران به انفجار کارخانه ٨
  يروزی اعتصاب کارگران در افريقای جنوبیپ ٨
  یکارگر در آفريقای جنوبھزار  ٧٠اعتصاب بيش از  ٨
 در ھلند در تانکر قير بر اثر سقوطقتل يک کارگر  ٩
  در کارخانۀ مواد شيميايی توسط سرمايه قتل يک کارگر ٩
  شکالت سازی سرمايهکشته شدن يک کارگر در ديگ  ٩
  ارگر ھنگام استثمار شدن توسط سرمايهيک ک کشته شدن ٩

  م کار برای سرمايهارگر نروژی ھنگازخمی شدن شديد دو ک ١٠
 گوشه ای ديگر از جنايات سرمايه عليه کارگران ١٠

  انفجار در چين زير آوار در اثر کارگر ٥٩دفن شدن  ١٠
  CCTI - و معافيت از مجازات انجمن مبارزه با شكنجه   بيانيه ١١
  ھزار کارگر ھتل و رستوران ١٠خطر جدی بيکاری  ١٢
 اعتصاب کارگران شرکت شوگا ١٢
  اجتماع اعتراضی کارگران اخراجی انتشارات اميرکبير ١٢
  دن توسط سرمايهقطع نخاع يک کارگر ھنگام استثمار ش ١٢
  !و حل معضل کار کودکان» ايلنا« ١٣
  عتراضی کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاهاجتماع ا ١٣
  تل رسيدسھراب اعرابی در زير شکنجه جالدان سرمايه به ق ١۴
  بسيجی ھاو عقب نشينی کرج وزی کارگران محمودآباد رپي ١۴
  احتمال تعطيل کارخانه پارس متال و خطر بيکاری ھمه کارگران ١۴
  سرمايه داریدامه اعتراض ھای خيابانی به توحش نظام ا ١۵
  حکومت نظامی در کارخانه الستيک البرز  ١۵
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درباره  متن مصاحبه راديو دموکراسی شورايی با محسن حکيمی
 شرايط بعد از انتخابات و راهکارهای جنبش کارگری

 .با درود فراوان خدمت شما آقای محسن حکيمی: راديوی دموکراسی شورايی
اميدوارم که خوب و سالمت باشيد، و بسيار از شما ممنون ھستيم که دعوت ما 

   .ر راديوی دمکراسی شورايی پذيرفته ايدرا برای برنامه امشب د

من ھم به شما سالم می کنم و از اين که اين فرصت را در  :محسن حکيمی
  .اختيار من گذاشتيد، تشکر می کنم

آقای حکيمی روزھای پر  .بله خواھش می کنم : راديوی دموکراسی شورايی
جنبش  .طراب و بسيار سختی را گذرانديم و در حال گذراندن ھستيمضا

ت أاعتراضی مردم در چند ھفته اخير به ويژه پس از انتخابات شايد به جر
اخبار مبارزه و اعتراضات مردم . بتوان گفت که در نوع خود بی سابقه است

ھمه جھانيان به . در ھفته گذشته سر تيتر ھمه رسانه ھای خبری جھان بود
انتخاباتی جمھوری  چشم خودشان ديدند که مردم در اعتراض به تقلبات فاحش

سرکوب ھای خونين را نيز . اسالمی در ابعاد ميليونی به خيابان ھا آمدند
با ھمه اين ھا مشاھده می کنيم  .ھمگی شاھد بوديم و ھمچنان شاھدش ھستيم

که اعتراض مردم ادامه دارد، طبيعی است که زير فشار سرکوب تبديل به 
اما آن چه ھست مردم . ستتظاھرات موضعی و دسته ھای چند نفری شده ا

از طرف ديگر نمی شود انکار کرد . ھمچنان معترضند و در خيابان ھا ھستند
. که مردم در انتخابات شرکت کرده اند و شرکت آنان نيز گسترده بوده است

طور وسيع شرکت کردند خود يک سوال ه اين که چرا مردم در اين انتخابات ب
نيز واقعيت دارد که رفتن مردم به پای اين . است که بايد به آن جواب داد

و مطابق آن ضرب المثل  بد و بدتر بودهبين ناشی از انتخاب  یأصندوق ر
شايد ھم از روی  .است بوده" معاويه که از بغضبلنه از حب علی "معروف 

مردم به ھر حال خشمگين  روشن است کهولی . ناآگاھی و توھم بوده است
در  از طرف ديگر بحران به وجود آمده. تندھستند، عصبانی و معترض ھس

اين بحران نشان از يک اختالف  .را ھم نمی توان ناديده گرفت درون حکومت
آنچه می با توجه به . داردعميق در جناح بندی ھای قدرت حاکمه واساسی 

د که سازشی بين نيروھای به اصطالح اصالح آيبعيد به نظر می  بينيم ظاھراً 
در اين رابطه می خواستم نظر شما را . ن صورت بگيردطلب و اصول گرايا

؟ اين وضعيت را اين رويدادھا چه فکر می کنيداين باره کالً . جويا شوم
چگونه می بينيد؟ چه ارزيابی از اوضاع سياسی کنونی داريد؟ و چه چشم 

 درآينده محتمل می دانيد؟ را اندازی

شکی نيست که جنبش جاری حول مسأله انتخابات و حوادث : محسن حکيمی
اما اين فقط ظاھر قضيه  .شکل گرفته است پس از آن يا ھمان تقلب انتخاباتی

گری است که به ساليان دراز توحش نظام عمق ماجرا چيز ديباطن و. است
سال  ٣٠ ،اگر از گذشته ھای دور چشم پوشيم. سرمايه داری مربوط می شود

است که اين نظام از طريق رژيم سياسی حاضر تمامی اشکال بی حقوقی و 
می  اعمال جامعه ستم و سيه روزی را بر توده ھای کارگر و اقشار زحمتکش

اين اما  .دکرين جنبش را بايد در اين جا جستجو زمينه ھای عينی بروز ا. کند
انتخابات  در چرا حول محور انتخابات حلقه بست و در اعتراض به تقلبکه 

به پاسخ اين سؤال . موضوعی است که بايد آن را توضيح داد ،زبانه کشيد
خفقان و فشار و  ،به سرمايه داری، ساختار حاکميت سرمايه نوبه خود بازھم

اعتراض  نجاواقعيت اين است که در اي. اب ناپذير آن بر می گردداستبداد اجتن
اعمال می کند به دليل ھمان فشارھايی که  به سرمايه داری و ستم ھايی که

پيدا  گفتم مجبور است برای ابراز وجود و نمايش خود نوعی مجرای مجاز
ه کارگران زيادی در تظاھرات خانه کارگر کھر سال . بياورممثال  يک. کند

به آن که توھمی  بدونيک تشکل دولتی و ضدکارگری است شرکت می کنند 
چرا اين کار را . بدانندکارگری واقعا يک تشکل  و آن راداشته باشند اين نھاد 

روز اول  اجرای مراسمبرای  آنان راه ديگری .؟ پاسخ روشن استمی کنند
به بيان . ه ندارندحتی اماکن سرپوشيديا  ھا در خيابان و تشکيل اجتماع ماه مه
در را  برگزاری آزاد اين مراسمامکان  اپوزيسيون ھيچ تشکل کارگریديگر، 
نمی تواند فراخوانی مجاز برای حضور کارگران در خيابان . نداردخيابان 

و آن ھم توسط د که مجوز دار برگزار می شوديک تظاھرات  تنھا. صادر کند
ران برای اين که در اين بسياری از کارگ. خانه کارگر صورت می گيرد

 .مراسم شرکت کنند عمالً خود را مجبور می بينند که به اين تظاھرات بيايند
دولت سرمايه داری می . صدق می کند ھمانتخابات عين ھمين مسأله در مورد 

در ھمين راستا از ھفته ھا پيش برنامه . خواست که تنور انتخاباتش داغ باشد
ايه به صورت دوفاکتو و بدون اين که مجوزی دولتمردان سرم. ريزی می کرد

برای کسی صادر کنند شرايطی را پديد آوردند که مردم احساس آزادی و 
در روزھای قبل از  ،مردم به جان آمدهاين امر سبب شد که . تأثيرگذاری کنند
تنور  و البته در ھمان حال حرفشان را بزنند ھا شوند وخيابان  انتخابات راھی

دولت از اين طريق موفقيتی را نصيب خود می کرد  .ا ھم گرم کنندر انتخابات
ً مجبور بود که ھزينه ای را نيز پرداخت کند به بيان ديگر، از يک . و طبعا

و از سوی ديگر مشارکت گسترده آنان را  کنند اعتراض سو اجازه دھد مردم
ان داشت اطمين رژيم در ھمان حال. به عنوان يک پيروزی در بوق و کرنا کند

که خودش برنده بازی خواھد بود و تصور می کرد که از عھده کنترل کامل 
بخش اول ماجرا آنچنان که رژيم انتظار داشت . کل رويدادھا برخواھد آمد

از سر استيصال و گزينش بد در  جمعيت زيادی از مخالفان رژيم. پيش رفت
عليه جناح ديگر به پای مقابل بدتر يا پناه بردن به يک جناح طبقه سرمايه دار 
در اين ميان رژيم يک . صندوق ھا رأی آمدند و تنور انتخابات را داغ کردند

اين که در پی اجرای انتخابات بر سر دو راھی  .چيز را پيش بينی نکرده بود
واقع می شود و انتخاب ھر کدام اين راه ھا چندان ھم آسان و کم ھزينه يا 

يا : بود که پيش پای رژيم قرار می گرفت اين دو راھی. الاقل بی ھزينه نيست
نتيجه انتخابات را به طور واقعی بپذيرد و ھزينه آن را حداقل به ميزانی که 

سال دوره رئيس جمھوری خاتمی تقبل کرده بود، تقبل کند و بپردازد،  ٨برای 
يا از اين کار اجتناب کند و کانديدای مورد نظر خويش را از صندوق بيرون 

مخالفان  و البته تاوان سنگين اين کار را نيز بپردازد، به زبان صريح ترآورد 
حوادث پس از انتخابات نشان داد که دولت . و مردم معترض را سرکوب کند

. راه دوم را انتخاب کرده، احتماال با اين تصور که اين کار ھزينه کمتری دارد
حشی شد و سير واقعيت اين است که رژيم در اينجا نيز مرتکب خطای فا

شکی نيست که جمھوری . رويدادھا نشان داد که ھزينه اين کار ھيچ کم نيست
اسالمی امروزی ديگر حتی جمھوری اسالمی قبل از انتخابات نيست و نمی 

در وھله اول به خاطر فشار سھمگينی که . رژيم تضعيف شده است. تواند باشد
و در وھله بعد زير  دهاز سوی توده عظيم معترض و ناراضی بر او وارد ش

اين . فشار حدت تشتت و مجادالت درونی که از ھمه طرف سر باز کرده است
و امکان تظاھرات گسترده چند  درست است که رژيم موفق به سرکوب شده

اما تصورم اين است . صد ھزار نفری و ميليونی را به بن بست کشانده است
خود را باز خواھد  افت و راهکه اعتراضات به اشکال ديگری ادامه خواھد ي

اوالً سرکوب پاسخی برای مطالبات ميليون ھا انسان معترض و ناراضی . کرد
ً ھر دو بخش طبقه سرمايه دار يعنی ھم جناح مسلط . و عاصی نيست ثانيا

حاکميت و ھم به اصطالح اصالح طلبان مجبورند بر روی مواضع خود 
وجه به طغيان موج بحران اقتصادی به ويژه با ت جناح مسلط .پافشاری کنند

احتياج به يکدستی و يکپارچگی دارد تا بتواند با کوه معضالت اقتصادی و 
اين بدان معنی است که . بحران سياسی مبتنی بر آن دست و پنجه نرم کند

زيرا پذيرش چنين . جناح مذکور حاضر به شريک کردن رقبا نخواھد بود
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و راھکارھای يگانه را بسيار دشوار می مشارکتی کار اتخاد تصميمات واحد 
از سوی ديگر، حضور يا عدم حضور در قدرت سياسی برای اصالح . کند

تمکين آنان به از دست دادن . طلبان نيز يک مسأله جدی مرگ و زندگی است
نقش خويش در ساختار قدرت سياسی عمالً متضمن قبول يک غيبت طوالنی 

نار سوابق کار اصالح طلبان در در چنين چيزی در ک. مدت چند ساله است
زمان خاتمی يعنی سازش و تسليم گسترده در مقابل رقبای حکومتی عمالً کل 

شواھد . جريان اصالح طلبی را به سراشيبی احتضار و نيستی سوق می دھد
حاضر نشان می دھد که آنان به ھمين دليل و زير فشار ھمه اين تناقضات و 

راغ سبز برای توافق و ھمزيستی با رقيبانند، تنگناھا در حال نشان دادن چ
شايد از اين طريق به ھر حال امکان ابراز حيات و عدم تسليم به مرگ را 

عرض که چشم انداز اوضاع با توجه به نکاتی  ،بنابراين .برای خود حفظ کنند
 و ل ھای ديگرکمنتھی به ش خواھد بود،مه وضعيت بحرانی کنونی اکردم اد

   .ات خيابانینه لزوما تظاھر

آقای حکيمی با توجه به بررسی شما از اوضاع  :شورايی راديوی دمکراسی
که می بينيد در اين رابطه نقش کارگران و اقشار  کنونی وچشم اندازی

وظايف نيروھای ؟ دارزيابی می کنيطور ه زحمتکش و مزد بگير جامعه را چ
گران اساسا در کجای در اين شرايط چيست؟ کار آگاه و فعالين جنبش کارگری

د نقش و وظايف اصلی خود را در نبتوان تاند نچه بايد بک؟ اين اوضاع ھستند
  د؟نجنبش به سر انجام برسان

که اين . ببينيد، به ھر حال در يک نکته ھيچ شکی نيست :محسن حکيمی
. ھيچ ربطی به جنگ طبقه کارگر عليه سرمايه داری نداردجنگ اين دو جناح 

طبقه  توسطرای سھم بری بيشتر از ارزش اضافی توليده شده جنگ اين ھا ب
جنگ  کشاکش کنونی به ،بنابراين .است جنبش کارگریکارگر و سرکوب 

به نفع يکی از اين جناح ھا  توده ھای کارگر نبايدو  بی ربط استطبقه کارگر 
از اين اما نکته مھم آن است که . شوندو عليه جناح ديگر وارد عرصه سياسی 

بايد نسبت به اوضاع حاضر نبايد نتيجه گرفت که طبقه کارگر  درست رفح
به ھيچ وجه درست نيست و نبايد اجازه داد که چنين چيزی . دبمانبی تفاوت 
جز انفعال و ضرر زدن به جنبش  غلتيدن به چنين ورطه ای .اتفاق افتد
و  زدم به مثالی که در باره خانه کارگر. ندارد ديگریھيح نتيجه  یکارگر

ن تجربه حضور فعاال .شرکت کارگران در تظاھرات اول ماه مه باز می گردم
به  آناناول ماه مه ھای خانه کارگر نشان می دھد که اتفاقا اگر  درکارگری 

تظاھرات ھا  می توانند ابتکار عمل را در ل سازمان يافته حضور پيدا کنندکش
اين دوتا شايد گفته شود که  .به دست گيرند و حتی رھبری آن را تضمين کنند

تأثير گذاری و ايفای نقش زمينه عينی  با ھم فرق دارند و در مورد نخست
شعارھای فعاالن کارگری با واکنش مثبت تری از  در آنجا .است مساعدتر

در حالی که بدنه جنبش اعتراضی  .می شود کارگر رو به رو تودهطرف 
در  اين ادعا کهاما  .دی درست استتا حدو حرف اين. نيست ، کارگریکنونی

 کارگر معنایاگر . اصالً صحت ندارد کارگران حضور ندارند جنبش جاری
نيروی کارش را برای  را که ھر کس در نظر گيريم، اگر درستیرا به  بودن

ان کارگر فکر می کنم،  کارگر به حساب آوريمامرار معاش می فروشد 
به صورت پراکنده و  البته ،ضور داشتندح تظاھرات ميليونی اخيردر  بسياری

 یيقشرھاو تحصيل کرده ھای بيکار معلمان و پرستاران : يافته سازماننه 
حضور مثال کارگران کشاورزی يا ساختمانی . بودند که حضور وسيع داشتند

در صورت استمرار  حضور داشتند واما کارگران بخش صعنت  اندک بود،
بعد از حضور  .آنان مواجه می شديم تردهشرکت گسبدون شک با تظاھرات 
و  سرويس ھای انقالباز بسياری ، خرداد ٢۵در  مردم معترضميليونی 
زيرا کارگران اين  .جای نشستن نداشتندکارخانه ھای جاده کرج آزادی 

. خود را به تظاھرات برسانندانجام کارشان می خواستند  پس از کارخانه ھا
خيلی از کارگران در گفتگوھای . اوضاع چگونه است دبودند ببينن آنان مايل

براين  بنا. بين خويش بر ضرورت شرکت در تظاھرات اصرار می کردند

و ثانيا  ه استھم حضور کارگران چشمگير بود سطح تا کنونیاوال در ھمين 
شک مورد استقبال وسيع کارگران کارخانه ھای  اگر ادامه پيدا می کرد بدون

مقايسه من می خواھم بگويم که . قرار می گرفتتھران  جاده ھای اطراف
 ، با ايناست یدرستمقايسه  ميان دو مثال تظاھرات اول ماه مه و جنبش جاری

به اول ماه مه کارگری است ولی اين جا ممکن است تظاھرات  که بدنه تفاوت
حضور کارگران قابل انکار نيست اما وسعت اول ماه اصل  .آن صورت نباشد

ھر تأکيدم بر اين است که به . به محور اصلی بحث باز گردم. ندارد مه را
نبايد توجيھی  اين موضوع حال دعوای دو جناح دعوای کارگران نيست ولی

حفظ و اين که عده ای  .برای اجتناب از شرکت ما در جنبش جاری تلقی شود
اين  عدم شرکت دررا مستلزم  تامين استقالل طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی

 تن دادن به اوضاع ،انفعال اين امر فقط. بحث نادرستی است می دانند جنبش
يافته و  ن کارگری به صورت سازماناگر فعاال .است آنو تسليم شدن به  روز

فعاالنه در تظاھرات ھا و شکل ھای بعدی جنبش شرکت کنند حداقل کاری که 
گذارند، مطالبات می ير اين است که روی اين جنبش تاث انجام دھندمی توانند 

پيشنھادی  ربنابراين راھکا. کنند می خودشان را در سطح کل جامعه مطرح
جنبش در فعاالن يافته و متحد  من حضور فعاالن کارگری، حضور سازمان

کميته  توسطاين مطالبات  .است حول مطالبات پايه ای طبقه کارگر جاری
منشور «ی به نام سند به صورتھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
راھکار  .است شده تنظيم و منتشر »مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

مشارکت ما در جنبش به عنوان پرچم  ھمين منشورپيشنھادی اين است که 
آن بحث  يا اصالح تکميل پيدا است که می توان برای. قرار بگيردجاری 
محفوظ  اش ریکه جوھر و خميرمايه ضدسرمايه دا به اينمشروط کرد، 
محور اتحاد فعاالن کارگری منشور مذکور بنابراين پيشنھاد می کنم که . بماند

ھمزمان من بر ضرورت به کارگيری . باشد برای حضور در اين جنبش
راھکارھای ديگری که مدت ھا پيش از شروع اين جنبش طرح کرده بوديم 

انه ھای تعطيل کار و توليد و تصرف کارخ کزاعتصاب در مرا. تأکيد می کنم
دو راھکار مھمی ھستند که ھمچنان دستور کار ما است  در معرض تعطيل يا

سه  اين تلفيقی از. تکميل می شوند جاری حضور در جنبش و اينک با راھکار
 داری مبارزه طبقه کارگر عليه نظام سرمايه برای یيمبنا می تواند راھکار

  .در حرکت ھای اعتراضی جاری باشد

خواسته ھا و مطالبات پايه  از آقای حکيمی شما :اسی شورايیراديوی دمکر
که جنبش کارگری االن در  یای کارگران صحبت کرديد و با توجه به وضعيت

برای می تواند  آن قرار دارد طبقه کارگر از چه تاکتيکی و مکانيسم ھايی
طور منشور مطالبات پيشنھادی  ينپيشبرد اھداف خودش استفاده کند؟ و ھم

اگر امکانش است آن را مختصر برای ما و شنوندگان ما توضيح  ا چيست؟شم
  دھيد؟

  :کنم من خيلی سريع به اين اين مطالبات اشاره می :محسن حکيمی 

حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه  - ١
شتری از و اختصاص سھم ھرچه بي) »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

  . کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند
کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار  - ٣

  . تمزد کارگران شاغل تعلق گيرددستمزدی معادل دس
تمام افراد جامعه بايد از تأمين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و  - ۴

  .ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند
بيمه بيکاری نبايد . تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵

  .ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد
  .وع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شودھر ن - ۶
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سال بايد  ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
  . حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود

شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و  - ٨
  .شندسرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار با

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

از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی  -  
   .قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود

درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی  دولت ھر سال -  
   .جديد برای شھروندان اختصاص دھد

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . م مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنندتما -١٣
ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار  -١۴

   .گيرند
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
برای تحقق اين . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   :يد خواست با
زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين  -  

   .کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند
ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و  -  

  .پسر و پوشاک زنان ممنوع شود
ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ازدواج يا جدايی  -  

  . ميان آنان صورت گيرد
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون  -  

صورت  شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به
در محل ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن  گسترده و فراگير
  .شود کارخانگی فراھم

تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از  -١٧
قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، 

  .آزادی تجمع و تحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخوردار باشند
جاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه اي -١٨

  .کارگر بايد آزاد باشد
در شرايط کنونی بايد به  ناين ھا آن خواسته ھا و مطالباتی است که به نظر م
طور که گفتم به ھر  ھمان .عنوان مطالبات پايه ای طبقه کارگر مطرح شود

د مشروط بر آن که جوھره آن وجود دا اين منشورحال جای تکميل و اصالح 
يک نکته ديگر را تأکيد کنم و . حفظ شود آن ھای رو خميرمايه ضدسرمايه دا

راھکارھا وجود شوراھای  اعمال اين شرط اصلی و اساسی آن اين که
يعنی ھم  .ضدسرمايه داری کارگری در محل کار و زيست طبقه کارگر است

زندگی می ھا کارگران در آن در محالتی که  توی محيط کار و توليد و ھم
شرط الزم و اساسی برای تحقق اين  .را به وجود آوردشوراھا بايد اين کنند 

. است ضد سرمايه داری توده ھای کارگريافته  مطالبات وجود قدرت سازمان
تحميل ھيچ کدام از اين ھا بر دولت سرمايه داری امکان  ،بدون اين قدرت

کنم که محورھايی که به نظر ما در شرايط  بنابراين تاکيد می .نيستپذير 
   .کنونی بايد اتحاد فعاالن جنبش کارگری حول آن ھا صورت گيرد اين ھا است

توافق حول مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران، که به ضميمه اين فراخوان  - ١
 .آمده است

تالش سازمانيافته برای ايجاد شوراھای ضدسرمايه داری طبقه کارگر در  - ٢
 .ای کار و زيست کارگرانمحل ھ

 .برنامه ريزی متحدانه راه اندازی اعتصاب در ھمه مراکز کار و توليد - ٣
 .تدارک سازمانيافته تصرف کارخانه ھای تعطيل شده و درمعرض تعطيل - ۴
شرکت سازمانيافته درجنبش جاری با ھدف ايجاد صف مستقل کارگران برای  - ٥

 .تحقق مطالبات پايه ای طبقه کارگر
و تلفيق راھکارھای فوق و سازوکارھای ديگر برای اعمال به کارگيری  - ٦

 .قدرت سازمانيافته کارگری عليه سرمايه
چشم انداز اين جنبش و اين که کارگران حول به سعی کردم به طور فشرده  

 .چه صورتی در اين جنبش جاری شرکت کنند اشاره کنمبه چه محورھايی و 
  .ييد که من در خدمت شما ھستمست در اين زمينه بفرماھاگر سوال ديگری 

 .از شما تشکر می کنم. سوال ديگری نيست:  راديو دموکراسی شورايی

 

 با آن ها درباره شعارهای جنبش جاری و ضرورت مقابله
با آن که خيزش ھمگانی انسان ھای معترض به توحش افسار گسيخته نظام  

تخابات فاصله از فضای يکسره سرمايه دارانه ان سرمايه داری تا حدودی
موسوی «و » رأی من کجاست؟«و شعارھای تقلب در انتخابات يا گرفته است 

رنگ باخته اند اما اين جنبش ھمچنان در سيطره انديشه » !رأی مرا پس بگير
تير در  ١٨در ھمين روز . ھا و شعارھای جناحی از طبقه سرمايه دار است

» يا حسين، ميرحسين«و » هللا اکبر«بسياری موارد مردم معترض شعارھای 
ويژگی ديگر شعارھای تظاھرات اين روز الگوسازی از برخی . سردادند

 »...محمود خائن آواره گردی«: بود، مانند اين شعار ۵٧قالب شعارھای ان
وظيفه ھر کارگر آگاه و ھر فعال جنبش ضدسرمايه داری است که در مقابل 

بايد دوستانه اما به صراحت به جوان . اين شعارھا بايستد و آن ھا را افشا کند
بيکاری که اين شعارھا را سر می دھد گفت که چرا به جای اين ھا عليه ھمان 
عواملی که او را به خيابان کشانده اند يعنی عليه بيکاری و گرسنگی و بی 

ياحسين، «و » هللا اکبر«ر نمی دھد؟ بايد به او گفت آخر مسکنی شعا
ز بيکاری و گرسنگی و بی مسکنی او را حل می چه مشکلی ا» ميرحسين

کند؟ بايد به انسانی که از خفقان و سرکوب نظام سرمايه داری به تنگ آمده 

است بگوييم که چرا به جای شعارھايی که ھيچ مشکلی از خفقان و سرکوب 
را حل نمی کند شعار آزادی بيان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل و تجمع و 

که از ستم بی حد و مرز جنسيتی جان به  د؟ بايد به زنیاعتصاب سر نمی دھ
لب شده است بگوييم که چرا به جای اين شعارھا عليه نابرابری حقوق زن و 
مرد شعار نمی دھد؟ بايد به دختر جوانی که حتی آزادی پوشش از او دريغ 

ياحسين، « داشته شده است گفت آيا حيف نيست که او برای سردادن شعار 
گلوله بخورد؟ بايد به او گفت آخر مگر قرار است ميرحسين » ميرحسين

آزادی پوشش او را به رسميت بشناسد که اين گونه با بردن اسم وی سينه خود 
و سرانجام اين که بايد به ھمه اين مردم به جان  را سپر گلوله دژخيم می کند؟

چه  ۵٧آمده از توحش سرمايه داری بگوييم که آخر شعارھای زمان انقالب 
گلی به سر ما زدند که اکنون از آن ھا الگو می سازيم؟ مگر ھمان شعارھا 
نبودند که ما را که عليه سرمايه داری سلطنتی برخاسته بوديم به سياھی لشکر 

  سرمايه داری اسالمی تبديل کردند؟ 

ً اين شعار از شعارھای فوق . »مرگ بر ديکتاتور«اما در مورد شعار  مسلما
اما به ھمان اندازه افشای آن نيز پيچيده تر و درعين حال . سياسی تر است
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فرض کنيم که در اينجا ديکتاتور اسم رمزی برای . ضروری تر است
با توجه به اين که ازمنظر سرمايه داری به . ديکتاتوری به طور کلی باشد

خاص مفھوم مقابل  طورعام و از ديدگاه رھبری جنبش جاری به طور
مرگ « وکراسی يا مردم ساالری است، کسانی که شعارديکتاتوری ھمانا دم

از  می دھند درواقع خواھان دموکراسی ھستند و منظور آنان» بر ديکتاتوری
دموکراسی نيز نظام ھای سياسی حاکم در غرب يا ھمان دموکراسی ليبرال 

در » مرگ بر ديکتاتور«ت ديگر، جنبش جاری با طرح شعار به عبار. است
البته، رھبری . ليبرال را در مقابل واليت فقيه قرار می دھدواقع دموکراسی 

اين جنبش از اين نظر نيز از توده مردم معترض عقب تر است به طوری که 
نه تنھا حتی از بديل دموکراسی ليبرال ھم سخنی نمی گويد بلکه به صراحت 

ی منظور و مخاطب ما در اين نوشته نه اين رھبر. از واليت فقيه دفاع می کند
می دھند و » مرگ بر ديکتاتور«بلکه توده مردم معترضی است که شعار 

در مورد اين شعار نيز وظيفه ھر کارگر آگاه و . خواھان دموکراسی ھستند
ھر فعال ضدسرمايه داری است که به توده مردم شرکت کننده در جنبش 

که جاری بگويد که اوال تاريخ معاصر جامعه ايران به ھزار زبان می گويد 
در اين جامعه، سرمايه داری دموکراتيک يک سراب است و در ايران نظام 

 -از نوع سلطنتی يا دينی يا انواع ديگر آن  -سياسی جز به صورت استبدادی 
امکان ندارد و، ثانيا، حتی به فرض جايگزينی استبداد واليت فقيھی با 

ايه نخواھد دموکراسی ليبرال، اين دموکراسی ھيچ چيزی جز ديکتاتوری سرم
بايد به توده مردم شرکت کننده در جنبش اعتراضی جاری بگوييم که . بود

بايد گفت که ھشت سال دوران خاتمی نشان داد . آزموده را آزمودن خطاست
که اوال سرمايه داری ايران اصالح پذير نيست و، ثانيا، نھايت برنامه اصالح 

کراسی نيز چيزی جز طلبان چيزی جز دموکراسی ليبرال نيست و اين دمو
بايد بگوييم که ما ھرچه می کشيم از دست سرمايه . ديکتاتوری سرمايه نيست

تمام ستم ھا و بی حقوقی ھايی که می کشيم دقيقا ناشی از نفس . می کشيم
تمام ديوان ساالری . رابطه سرمايه يعنی خريد و فروش نيروی کار است

د و تمام استبداد و ماشين عظيم و بی در و پيکری که بر ما حکومت می کن
نظامی غول پيکری که ما را سرکوب می کند و خون ما را در خيابان ھا می 

در ايران، رابطه . ريزد دقيقا برای حفاظت از سرمايه به وجود آمده اند
سرمايه بدون اين ديوان ساالری استبدادی و ماشين سرکوبگر نمی تواند وجود 

گران می گويد در اينجا سرمايه می تواند به ھر آن کس که به کار. داشته باشد
موجوديت و بقای خود ادامه دھد بی آن که استبدادی و سرکوبگر باشد دارد به 

ما فعاالن جنبش  .آن ھا آدرس غلط می دھد و آنان را پی نخود سياه می فرستد
ضدسرمايه داری طبقه کارگر بايد به انسان ھای معترضی که در جنبش 

کنند بگوييم که نظام سرمايه داری است که ھمه ما را به جاری شرکت می 
. بايد بگوييم ما در دنيای سرمايه داری زندگی می کنيم. اين روز انداخته است

دموکراسی يا حقوق مدنی و سياسی و اجتماعی در اين نظام با ھر درجه از 
انکشاف و عمق و وسعت درنھايت در چھارچوب الزامات گريزناپذير رابطه 

ليد ارزش اضافی است که ترجمه زمينی پيدا می کند و لباس واقعيت می تو
وجود و تسلط رابطه . اين حکم عام سرمايه در سراسر جھان است. پوشند

اجتماعی معينی به نام سرمايه يا رابطه خريد و فروش نيروی کار متضمن 
ميليارد نفری سکنه کره زمين  ۶اين معنی است که اکثريت غالب جمعيت 

. ای ارتزاق و زنده ماندن خود مجبورند نيروی کارشان را بفروشندبر
مجبورند و ھيچ چاره ای ندارند جز اين که اختيار تام و تمام مصرف اين 

اجبار قطعی و محتوم دارند که . نيروی کار را به صاحب سرمايه واگذار کنند
م ھستند محکو. از ھر نوع دخالت در تعيين نوع و ميزان توليد محروم بمانند

که از ھر نوع تصميم گيری در مورد محصول اجتماعی کار و سرنوشت 
دموکراسی در اينجا، در بھترين حالت . کارشان مطرود و معزول باشند

ممکن، حقوق و عدالت و آزادی ھايی است که سقف آن را سودآوری حداکثر 
ی ميليون وقتی سرمايه به نيروی کار نياز ندارد، بيکار. سرمايه تعيين می کند

ھا کارگر در ھر جامعه و يک ميليارد فروشنده نيروی کار در سراسر جھان 

ھيچ . و نص صريح آزادی و حقوق بشر قلمداد می شود عين حق و عدالت
محکمه ای در ھيچ کجای اين دنيا وجود ندارد که سرمايه دار يا سرمايه 

ز گرسنگی دارانی را به جرم بيکار کردن و گرسنه ساختن و مرگ ناشی ا
تصور وجود . توده عظيم انسان ھای برده مزدی برای بازپرسی احضار کند

چنين مرجع و نھادی در زير آسمان قدرت سرمايه به طور قطع بيش از حد 
، »ناحق«نظام،  آنچه اينجا و در دل اين. فکاھی و مسخره است

 و در يک کالم غيرمجاز و» مخل نظم«، »ناقض عدالت«، »غيرقانونی«
مغاير شرع و عرف و مدنيت و قانونيت تلقی می شود، اعتراض و عصيان 
کارگران عليه اخراج ھا، گرسنه سازی ھا يا اشکال مرگ ناشی از گرسنگی 

در لحظه حاضر . اندکی به چھارگوشه کره ارض نگاه کنيم. و بيکاری است
ش از به اعتراف تمامی نھادھای بين المللی ذيربط ھمين نظام بردگی مزدی بي

يک ميليارد انسان در چنگال گرسنگی ناشی از بيکاری و نداشتن ھيچ نوع 
در کجای اين دنيا مرگ . نان بخور و نمير لحظات احتضار را سپری می کنند

اين يک ميليارد انسان گرسنه امری مغاير حقوق و آزادی و قراردادھای 
ً در ھيچ کجا ه تمام و کمال اما عکس ماجرا ب. اجتماعی تلقی می شود؟ مسلمآ

ھر نوع خيزش اين گرسنگان آواره محکوم به مرگ در تمامی . صدق می کند
محکمه ھای حقوقی و قانونی جھان موجود از قله ھای رفيع دموکراسی و 
حقوق بشرش گرفته تا مرداب ھای عفونی استبداد ھار و عريانش سرپيچی از 

   .به حساب می آيد» اقدام عليه امنيت ملی«قانون و 

يا، رويه » مرگ بر ديکتاتور«ه آنچه گفتيم روشن است که شعار با توجه ب
. چيزی جز يک شعار سرمايه دارانه نيست» زنده باد دموکراسی«  اثبانی آن،

ما بايد در مقابل اين شعار و نيز شعارھای ديگر جنبش جاری شعارھای 
حقق و تشکل شورايی طبقه کارگر به عنوان شرط اصلی ت ضدسرمايه داری

درمورد طرح شعارھا و مطالبات ضدسرمايه داری و . آن ھا را مطرح کنيم
  .ملزومات آن توضيح نکات زير را الزم می دانيم

شعارھای عام و نامشخص بايد جای خود را به منشور بسيار روشن و . ١
برای لحظه ای به اين بينديشيم که . شفاف مطالبات اساسی جاری ما بدھد

اگر . حقوق اجتماعی يا آزادی ھای سياسی و مدنی چيستمنظور ما از حق و 
نخواھيم خود را در شعاربافی ھای مريخی محصور و ميخکوب کنيم بايد اين 
حقوق را در قالب ھای مشخص اقتصادی و سياسی و مدنی و معيشتی به 

حق داشتن يک زندگی مرفه و شرافتمندانه انسانی . صورت مجسم بيان کنيم
اسب ميان سطح معيشت تمامی آحاد توده ھای شھروند با کل از طريق ايجاد تن

محصول اجتماعی کار و توليد ساالنه در کشور، تضمين پرداخت حقوق کامل 
يک کارگر شاغل به تمام بيکاران و کل زنان خانه دار و تمام بازنشستگان و 
از کارافتادگان، تضمين بھداشت و دارو و درمان و آموزش و پرورش و مھد 

و اياب و ذھاب و مسکن مدرن رايگان برای تمام شھروندان، الغای  کودک
سال و پرداخت مستمری مکفی ماھانه به  ١٨کامل کار کودکان و جوانان زير 

آنان، آزادی کامل پوشش زنان، آزادی بدون ھيچ قيد و شرط فعاليت سياسی، 
آزادی بيان و مطبوعات و انتشارات، آزادی ھر نوع تشکل ازجمله 

انيابی سياسی و طبقاتی عليه نظام بردگی مزدی، ممنوعيت مطلق دخالت سازم
دولت در مسائل مربوط به زندگی مشترک افراد يا روابط دختران و پسران و 
نوع اين ھا از جمله حقوق و آزادی ھايی ھستند که بسيار صريح ھستند و بايد 

منشور «ما اين خواسته ھا را در ( در منشور مطالبات ما تصريح شوند
در ھمين سايت و خبرنامه آن منتشر » مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

  ). کرده ايم

صرف طرح مطالبات و خروج از قالب شعارھای کلی ھنوز عالج ھيچ . ٢
بايد برای تحميل اين مطالبات يا منشور حقوق و خواسته ھای . دردی نيست

گی مزدی قدرت داشته پايه ای خود بر نظام اجتماعی مسلط يعنی نظام برد
مبارزه طبقاتی صف آرايی قدرت طبقات متقابل . باشيم و قدرت فراھم سازيم
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قدرت طبقاتی ما درست . در مقابل ھم و جنگ اين دو طبقه عليه يکديگر است
در آنجا خود را نشان می دھد که نظم توليدی و سياسی سرمايه داری را مختل 

ابطه خريد وفروش نيروی کار و توليد شالوده نظام سرمايه داری ر. می کنيم
ارزش اضافی است و نقطه واقعی و اصلی تمرکز حمله و اعمال قدرت ما نيز 

اعتصاب در مراکز کار و توليد از کارخانه گرفته تا شبکه . بايد ھمين جا باشد
ھای حمل و نقل و معادن، تا فروشگاه ھا، تا مدارس و بيمارستان ھا و به 

اد مجاری توليد سود يک سالح بسيار نيرومند و کارساز ويژه بخش ھای انسد
تصرف اين مراکز و بيرون . برای مختل ساختن نظم توليدی سرمايه است

آوردن آن ھا از دست سرمايه داران و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و 
. توليد آن ھا نيز سطح بسيار پيشرفته ای از اعمال قدرت عليه سرمايه است

بانی، تشکيل اجتماعات، راه بندان ھا و مانند اين ھا ھر کدام به تظاھرات خيا
نوبه خود ساز و کارھای تعيين کننده ای برای ايجاد اختالل در نظم اقتصادی 

اين ھا راھکارھای کارآمد . و سياسی و اجتماعی نظام سرمايه داری ھستند
کردن مبارزه ما با نظام اجتماعی مسلط و ابزارھای دست ما برای مجبور

  . سرمايه داران و دولت آن ھا به قبول خواسته ھای روزمان ھستند

به کارگيری راھکارھای باال يا ھر راھکار اعمال قدرت واقعی در گرو . ٣
سازمانيابی شورايی، سراسری و ضد بردگی مزدی ما است، نوعی تشکل که 

کل توده به پراکندگی و تشتت فاجعه بار کنونی ما پايان بخشد و قدرت  :الف
اين قدرت متحد  :ب. ھای طبقه ما را در سراسر جامعه به ھم پيوند زند

متشکل و سراسری را عليه سرمايه وارد ميدان کند و در سير رويدادھای 
روز مبارزه برای تحميل خواسته ھا و انتظارات توده ھای طبقه مان عليه 

ه آگاھی و ظرف توسع :ج. سرمايه داران و دولت سرمايه داری اعمال کند
دانش و شناخت ھر چه عميق تر ما از استثمار طبقه مان توسط سرمايه، 
سرنوشت کار و محصول اجتماعی کار و توليدمان در نظام بردگی مزدی و 
رابطه انداموار ميان بی حقوقی ھا، و سيه روزی ھايمان با رابطه خريد و 

ميدان آموزش  نقش بھترين :د. فروش نيروی کار و توليد ارزش اضافی باشد
و تدارک و آمادگی آگاھانه طبقه مان برای تسويه حساب نھايی با قدرت 
. سياسی سرمايه و پايان دادن به وجود ھر نوع دولت باالی سرمان را ايفا کند

مناسب ترين ميدان برای مشق دخالتگری آگاه و نافذ و خالق و تعيين کننده  :ه
د تمامی امور مبارزه طبقاتی، پايان ھمه آحاد توده ھای طبقه مان برای پيشبر

دادن به ھر نوع ديوان ساالری تشکيالتی، پيوند زدن کار فکری و عملی و 
حل تضاد بين آن ھا، اليروبی ھر چه گسترده تر دوگانگی ھای تحميلی ميان 

رھايی از قيد و بند زعامت افراد يا  سياست گزاری و فعاليت ھای اجرايی،
باالی سر ما و در يک کالم آمادگی ھمه سويه آحاد نھادھای حزبی و گروھی 

توده ھای کارگر برای برنامه ريزی شورايی سراسری کار و توليد در فردای 
ما به چنين شوراھايی نياز داريم و اين . سقوط دولت سرمايه داری باشد

شوراھا را بايد در ھر کجا که ھستيم، در محل کار، در محله ھای مسکونی، 

. خيابانی و به کمک تمامی امکانات ارتباط گيری پديد آوريمدر تظاھرات 
شوراھا بايد مظھر وحدت طبقاتی ما در مقابل سرمايه و سنگر سراسری توده 
ھای طبقه ما برای جنگ عليه استثمار و بی حقوقی سرمايه داری و کل 

از طريق اين شوراھا چرخ کار و توليد . موجوديت نظام بردگی مزدی باشد
مه کارخانه ھا، فروشگاه ھا، کشت و صنعت ھا، معادن، بيمارستان را در ھ

ھا، مدارس، دانشگاه ھا، شبکه ھای ارتباطی و حمل و نقل و تمامی مراکز 
به کمک ھمين شوراھا کارخانه ھای . کار و توليد از حرکت باز داريم

درمعرض تعطيل و تعطيل شده را به تصرف خود در آوريم و برنامه ريزی 
از طريق ھمين شوراھا تمامی اشکال . توليد آن ھا را به دست گيريمکار و 

مبارزه را از اعتصاب گرفته تا تصرف کارخانه و تظاھرات خيابانی با ھم 
ھماھنگ کنيم و ھمه آن ھا را به ساز و کارھای پيوسته و متحد مبارزه عليه 

   .سرمايه داری مبدل سازيم

اری ما بايد دارای دورنمای روشن طرح شعارھا و مطالبات ضدسرمايه د. ۴
و شفاف باشد، دورنمايی که رھايی واقعی انسان را از ھمين امروز در پيش 
روی ھمگان تصوير کند، دورنمايی که تجسم بسيار گويا و زنده امحای ھر 
نوع استثمار، ستم کشی، بی حقوقی، فقر، گرسنگی، حقارت، تبعيضات جنسی 

کی، پايان ھر نوع حکومت شوندگی، پايان و قومی و نژادی و مرامی و مسل
ھر گونه جدايی و بيگانگی انسان ھا از کار و محصول کار خويش و از 
يکديگر باشد، دورنمايی که تصوير شفاف آزادی ھر انسان از ھر نوع قيد و 
بند ماورای خود باشد، دورنمايی که در آن رشد آزادانه جامعه انسان ھا در 

ھيچ خيالبافی در . اين دورنما مطلقاً سراب نيست. اشدگرو رشد آزاد ھر فرد ب
طبيعی است که دستيابی به آن . آن راه ندارد و بسيار قابل لمس و واقعی است

بسيار سخت است اما قله مقصودی است که کاروان عظيم پيکار طبقه ما قادر 
اين دورنما عبارت است از برنامه ريزی کل کار و . به فتح حتمی آن است

د و زندگی سياسی و اجتماعی انسان ھا توسط شوراھای متشکل از ھمه تولي
آحاد جامعه و با دخالت آگاه و نافذ و ھشيار و خالق تک تک شھروندان، 
شوراھايی که در آن توليد و برنامه ريزی توليد ازھم جدا نيست، ھمه آحاد 

، کار جامعه در آن به صورت داوطلبانه کار می کنند، سياست گذاری می کنند
و توليد را برنامه ريزی می کنند، درباره نوع توليد و ميزان آن تصميم می 
گيرند و سرنوشت کار و توليد و محصول کار را تعيين می کنند، شوراھايی 
که در درون آن ھا ھر کس به ميزان توانش کار می کند و به اندازه نيازش 

   .برداشت می نمايد

  !ويم کارگران عليه سرمايه متشکل ش

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨تير  ٢١

 

برای متشکل کردن طبقه فراخوان اتحاد فعاالن جنبش کارگری 
 عليه نظام سرمايه داریکارگر

آنچه در چند ھفته اخير در خيابان ھای شھرھای ايران جريان داشت فقط  -١
است در  سال ٣٠و عصيانی است که  نوک کوه يخ عظيم اعتراض و خشم

وجود انسان ھای اسير استثمار و استبداد و توحش سرمايه بر روی ھم تلنبار 
انتخابات و حوادث پس از آن فقط محملی برای بروز چشمه ای از . شده است
پناه بردن ناگزير اين جنبش به . ستمکشی ھا و بی حقوقی ھا بود اين دنيای

ر اين واقعيت تغيير نمی زير پرچم جناح اصالح طلب سرمايه داری ذره ای د
دھد که اين حرکت شرری است از آتشی که در اثر ديکتاتوری ھار و لجام 

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
ی ارکان بازتوليد کل سرمايه بحران اقتصادی جار. بسی بيشتر خواھد شد

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

از پيش گسترش خواھد داد و دامنه تأثير آن بر شرايط ارزش افزايی سرمايه 
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تناقضات و بن بست ھای کھنه . تر خواھد ساختھا را وسيع تر و متالطم 
برنامه ريزی ھای دولت سرمايه داری برای تداوم بقای نظم اقتصادی و 

صاحبان سرمايه و دولت . اجتماعی موجود بازھم به طور قطع حادتر می شود
سرمايه داری برای حفظ سودھای کالن ناگزير به سطح معيشت و ھست و 

ز پيش يورش می برند و فشار بر شانه طبقه نيست توده ھای کارگر بيش ا
اين وضع ناگزير مقاومت و طغيان طبقه . کارگر از ھمه سو بيشتر خواھد شد

 را بازھم -  حتی در ھمين حالت سازمان نيافته و پراکنده و درمانده -کارگر 
  . گسترده تر خواھد کرد

طح جامعه قدرت سياسی سرمايه حتی در قياس با ھمين يک ماه پيش در س - ٣
و در فضای زندگی و افکار و نگاه عمومی مردم به صورت رژيمی درمانده 
و مستاصل که برای پيشبرد امور خود چاره ای جز خون ريزی و تکيه بر 

امروز ديگر فقط کارگران نيستند که ھر . سرنيزه ندارد ظاھر خواھد شد
می  لحظه حيات دولت سرمايه داری را مصيبتی عظيم برای زندگی خود

حتی بخش ھايی از طبقه سرمايه دار و نمايندگان سياسی آنان نيز اين . 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
نار ھمه مؤلفه فزاينده و رشد يابنده سرکوب و اعمال قھر، به ھر حال در ک

ھای ديگری که گفتيم به توده ھای کارگر فرصت می دھد تا با جسارتی بيشتر 
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 ھموارتر خواھد کرد

ه دنبال قطعی شدن شکست شان در مرحله کنونی، برنامه اصالح طلبان ب - ۴
ريزی و اجرای شگردھای تازه برای سوارشدن بر موج نارضائی و اعتراض 
مردم، ھدايت سيل خشم و اعتراض انسان ھای ناراضی به بيراھه اصالح 
طلبی و بھره گيری از قدرت اين سيل نيرومند به نفع تحکيم پايه ھای قدرت 

پيداست که دولت نيز برای سرکوب اين مبارزات . خواھند دادخويش را ادامه 
اصالح طلبان در طی ھمين چند روز اخير . دوره تازه ای را آغاز خواھد کرد

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

و دولت با نيروھای نظامی و امنيتی و انتظامی آن نيز تصريح کرده است که 
اين . ھر گونه مخالفت و اعتراض را با شدت بيشتری سرکوب خواھد کرد

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

  .کند

دولت سرمايه داری در سطح بين المللی بسيار بيشتر از گذشته آماج فشار  - ۵
رقبا و باج خواھی ھا قرار خواھد گرفت و در مراودات خود با دولت ھای 

حتی شرکای . ديگر سرمايه داری موقعيتی متزلزل تر از پيش خواھد داشت
يم تری را از او مطالبه نزديکش از نوع روسيه و چين باج ھای بسيارعظ

در مبادالت اقتصادی خود با بازار جھانی سرمايه اسير وضعيتی . خواھند کرد
ھزينه سرمايه گذاری و بازتوليد روند انباشت . بسيار دشوارتر می شود

دايره افزايش بی مھار سودھا و . سرمايه به گونه ای چشمگير باالتر می رود
ھمه اين . لوب ناگزير تنگ تر می گردددستيابی به نرخ سودھای کالن و مط

امور به نوبه خود روند بازتوليد سرمايه اجتماعی را زير فشار جدی قرار می 
دولت سرمايه کل اين فشار را يکراست به زندگی توده ھای کارگر منتقل . دھد

خواھد کرد و اين امر بازھم زمينه ھای مادی گسترش امواج اعتراض و 
وقوع اين رويدادھا در ھمان . فراھم تر خواھد ساختعصيان طبقه کارگر را 

حال بخش ھای مختلف طبقه سرمايه دار، جناح ھای درون و حاشيه قدرت 
   .سياسی و دولتمردان نظام بردگی مزدی را بيشتر به جان ھم خواھد انداخت

مؤلفه ھای باال ھمراه با بسياری داده ھای سياسی و عوامل اجتماعی ديگر  - ۶
نشان می دھند که توفان اعتراض و نارضائی کنونی از وزيدن  در مجموع

بازنخواھد ايستاد و در پيچ و خم مجاری خاصی که البته از ھمه سو با نيروی 
قھر و سرکوب دولت سرمايه مواجه می شود ھمچنان به حيات خود ادامه 

 اما اين توفان با تمام قدرت ويرانگری خودانگيخته اش متاسفانه. خواھد داد
ندارد و  ھيچ نشانی از جنبش خودآگاه طبقاتی توده ھای کارگر عليه سرمايه

يک شانس بسيار . قراردارد زير رھبری جناح اصالح طلب سرمايه داری
بزرگ اصالح طلبان ھمين سطح نازل، فرومانده و فاقد ھر نوع استخوان 

 ھمان گونه. کارگری و ضدسرمايه داری جنبش اعتراضی جاری است بندی
رھبری جناحی نشان داد، تا زمانی که اين جنبش زير  ١٣۵٧که انقالب سال 

جز تثبيت و تحکيم نظام سرمايه داری در شکلی  از طبقه سرمايه دار است
شرط پيروزی طبقه کارگر بر . ديگر به ھيچ نتيجه ديگری نخواھد انجاميد

نظام سرمايه داری يا دست کم عقب راندن و تضعيف آن در شرايط کنونی 
  .نبش جاری استحضور مستقل، خودآگاھانه و سازمانيافته اين طبقه در ج

طبقه کارگر عليه کل نظام سرمايه داری و تمام جناح ھا و بخش ھای 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 
ب می کند که جنبش کارگری در استقالل طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی ايجا

شرايط کنونی از يک سو نوک تيز مبارزه آگاھانه 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
اد توھم اصالح سرمايه داری ايران و بخشی از طبقه سرمايه دار که با ايج

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

 .موفقيت و پيشرفت جنبش کارگری در اوضاع کنونی است

ا سرمايه داری و گردھم آمدن حداکثر جمعيت طبقه کارگر برای مبارز ب - ٨
لزوم ارتقای توان مادی و فکری آن برای مبارزه در جھت الغای نظام بردگی 
مزدی ايجاب می کند که اين طبقه مبارزه سازمانيافته و آگاھانه را از مطالبات 

منشور مطالبات پايه ای « ما اين مطالبات را در سند . پايه ای خويش آغاز کند
با اين ھمه، امکان تکميل و اصالح اين . ه ايماعالم کرد» طبقه کارگر ايران

مطالبات را منتفی نمی دانيم، مشروط بر آن که جوھر و خميرمايه ضدسرمايه 
  .داری آن ھا محفوظ بماند

تحقق مطالبات پايه ای کارگران و تحميل آن ھا بر دولت سرمايه داری  - ٩
يز در شرايط حاکم درگرو قدرت سازمانيافته طبقه کارگر است و اين قدرت ن

کنونی ھيچ معنايی جز متشکل شدن کارگران در شوراھای ضدسرمايه داری 
« اما ھدف شوراھای کارگری و پيوند سراسری آن ھا در قالب . ندارد

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

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

  .داری اين طبقه است

راھکار شرکت مستقل، فعال و سازمانيافته کارگران در جنبش جاری در  -١٠
ن در عرصه ھايی است که راستا و در پيوند با تداوم و ارتقای مبارزه کارگرا

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

در کارخانه ھای تعطيل شده و درمعرض تعطيل و عرصه مبارزه با شکل 
راھکارھای پيشنھادی . ر و توليدھای مختلف تشديد استثمار در مراکز داير کا

ما در عرصه نخست تصرف کارخانه ھای تعطيل شده و درمعرض تعطيل و 
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ما ھمچنان بر صحت اين راھکارھا و به ويژه . درعرصه دوم اعتصاب است
  .بر سراسری کردن آن ھا در شرايط کنونی پای می فشاريم

ی طبقه کارگر را بر اساس نکات باال، ما تمام فعاالن جنبش ضدسرمايه دار
حول محورھای 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

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

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

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

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

به کارگيری و تلفيق راھکارھای فوق و سازوکارھای ديگر برای اعمال  -و
  .قدرت سازمانيافته کارگری عليه سرمايه

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
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 کارگران به انفجار کارخانه يدتهد
 «يوفابريزن ينماش« کارخانه  کارگران

( ( Mashin New Fabris  در شھر
 يدفرانسه تھد (Chatelleraut) «شاتلرانوت«

داران از  يهکرده اند که در صورت تمرد سرما
دست به انفجار کارخانه  يشانقبول خواسته ھا

شرکت را نابود  يهخواھند زد و کل سرما
 ٣۶٧ یداران تمام يهسرما. د ساختخواھن

کارگر کارخانه را اخراج کرده اند و شرکت را 
کارگران به . نموده اند يلبه طور کامل تعط

کارخانه خواستار  يلدنبال اطالع از تعط

ھر  یھزار دالر برا ۴٠معادل  یغرامت يافتدر
 ينداران حاضر به قبول ا يهسرما. نفر شده اند
 يدبا تھد يلدل ينه ھمو درست ب يستندمطالبه ن

کارگر رو به رو  یتوده ھا مگينو خش یجد
امروز  ينکارگران از شدت خشم تا ھم. شده اند

 يناند و از ا يدهرا به آتش کش ينچند دستگاه ماش
 يارآن ھا بس يدعمالً نشان داده اند که تھد يقطر
است و ھر زمان ممکن است دست به کار  یجد

 یز کارگران ما يکی. انفجار کارخانه شوند
تا حال چند . يمھست شمگينخ يارما بس" يدگو

و آماده  يما يدهرا در کارخانه به آتش کش ينماش
نشود کل  يرفتهپذ يمانتا اگر خواسته ھا يما

 ٣١تا  يانکارفرما" يمکارخانه را منفجر ساز
فرصت دارند که به خواست کارگران  يهژوئ

منتظر  يدصورت با ينا يردر غ. جواب دھند
  .کارگران باشند يداقدامات شد

 کام يبل: منبع

 ٢٠٠٩ يهژوئ ١۵ 

  

 یجنوب يقایاعتصاب کارگران در افر پيروزی
اعتصاب کارگران بخش ساختمان در ورزشگاه 

کامل  يروزیبا پ یجنوب يقایبزرگ افر یھا
داران با درک عزم راسخ  يهسرما. يافت يانپا

 ی،دت طوالنم یکارگران به ادامه اعتصاب برا
و  يدندآنان د یچاره کار را در قبول خواسته ھا

ھزار  ٧٠٠بر آن شدند تا در برابر اراده مصمم 

فرود  يماعتصاب کننده سر تسل ينکارگر خشمگ
 يشکارگران موفق شدند کل شروط خو. آرند
 يهدستمزدھا را بر صاحبان سرما يشافزا یبرا
سربلند و  ياربس يقطر ينکنند و از ا يلتحم

از  يکی. پرغرور به سر کار خود باز گردند
اعتصاب  ينکارگران شرکت کننده در ا

داده  مکمون انجا ينترنتیا يتبا سا یمصاحبه ا
  .يمکن یدرج م ينجااست که ما آن را در ا

 ٢٠٠٩ يهژوئ  ١۵

  

 

 یجنوب يقایهزار کارگر در آفر ٧٠از  يشب اعتصاب
بخش ساختمان شاغل در ورزشگاه  کارگران

در  یمسابقات جھان یخاص برگزار یھا
بودن سطح  ييندر اعتراض به پا یجنوب يقایافر

. خود دست به اعتصاب زده اند یدستمزدھا
خواستار  (NUM ) کارگران یمنطقه ا يۀاتحاد
. مزدھا شده است يشدر صد افزا ١٣

در  ١٠اعالم داشته اند که فقط به  يانکارفرما
 ٧٠.٠٠٠از  يشب. خواھند داد يتد رضاص

 يک. اعتصاب شرکت دارند ينکارگر در ا
فشار  يرز یجنون يقایدر افر يهدادگاه سرما
کارگران، اعتصاب را مجاز  يانخشم و عص

اساس  يناعالم کرده است و کارگران بر ھم

 يهسرما یترفندھا یکرده اند که با تمام يحتصر
 يگزينکار جا يرویاز ن يریبھره گ یداران برا

 یبرا یجنوب يقایآفر. مقابله خواھند نمود
قرار است در  ( WK ) مسابقات جام فوتبال

 ٢٠١٠يهژوئ١١تا  ٢٠٠٩ژوئن  ١١يانفاصله م
کند و چھار  يستأس يدجد یورزش يومشش استاد

مرمت و  يزکشور را ن ينا يمیقد يوماستاد
 یجھان يونفدراس FIFA يفاف. يدنما يزهمدرن
 يوماستاد ينال اصرار دارد که کار ساختن ايفوت

 .برسد ياناکتبر امسال به پا ١۵ھا تا 

که اعتصاب چه مدت به  يستمعلوم ن ھنوز
کرده اند  يداما کارگران تأک يدطول خواھد انجام

داران  يهکه آماده اند تا در صورت تمرد سرما
حقوق ھا اعتصاب را تا سال  يشاز قبول افزا

 ينمھم ا يارنکته بس يک. ادامه دھند ٢٠١١
 يسمشغول تأس یاست که کارگران ساختمان

و کارگران  Durban ندوربا يدفرودگاه جد
داخل  یشاغل در حوزه کار قطار ھا یساختمان
. اعتصاب حضور دارند يندر ا یھمگ یشھر

ھا را از محل  يستفوتبال يدقطارھا با ينا
  .فرودگاه به شھر ژوھانسبورگ منتقل کنند

ماھانه  یجنوب يقایآفر یساختمان کارگران
دستمزد  يورو ٢٧٠معادل  (rand) راند ٣٠٠٠

 يچآنان در طول اعتصاب ھ. کنند یم يافتدر
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داران با  يهسرما. دارند ینم يافتدر یدستمزد
 ينتمام تالش دارند تا از ھم يتو سبع یدرندگ

کارگران آنان را مجبور به ختم  ياتیمعضل ح
  ٢٠٠٩ يهژوئ  ١۵ .اعتصاب و آغاز کار کنند

  

 در هلند يرکارگر بر اثر سقوط در تانکر ق يک قتل
 Everdingen ينگنکارگر شرکت اورد سه 

گذشته  ۀواقع در شھر اوترخت ھلند روز پنجشنب
سقوط  يرانجام کار به درون تانکر ق يندر ح
کارگر  ٣ يناست که ا یگزارشات حاک. کردند

در شرائط دشوار و مرگبار کار تعادل خود را 
دھند و ھر سه به درون تانکر فرو  یاز دست م

 يادبه زحمت ز ینشان تشکارگران آ. غلطند یم
 يرونخود را از تانکر ب يراناز ھم زنج يکی

نجات دو  یبرا يشکشند و به تالش خو یم
ھر سه کارگر پس . دھند یادامه م يگرد یقربان

شوند  یمنتقل م يمارستانج از تانکر به باز خرو
) يکشنبهروز ( اما سه روز پس از وقوع حادثه 

 یاز آن ھا بر اثر شدت جراحات جان م يکی
اگر چه خوشبختانه از  يگردو کارگر د. سپارد

اند اما ھر دو نفر از  يافتهخطر مرگ نجات 
 یرنج م ينسنگ یھا يبفشار جراحت ھا و آس

 يمارستانمدت ھا در بآنان مجبورند . کشند
 يچگذشته ھ يناز ا. بمانند و تحت مداوا باشند

ھا  يليونوجود ندارد که آنان به جرگه م ينیتضم
نظام  يتمعلول مادام العمر حاصل بربر انانس

  .ملحق نشوند یدار يهسرما

 ٢٠٠٩ يهژوئ ١۵

  
 

 يميايیمواد ش ۀدر کارخان يهکارگر توسط سرما يک قتل
 CP Kelco BV يميايیمواد ش ۀکارخان در 

ھلند در روز  Nijmegenيمخنواقع در شھر ن
رخ داد که  يبیمھ یآتش سوز يهژوئ ١١شنبه 

کارگر  يک يدشد يدند يبمنجر به سوختن و آس
شدت جراحات و . کار شد ينساله در ح ۵٢

 يک یبود که و ينآنچنان سھمگ یدرجه سوختگ
 يهسرما. دجان سپر يمارستانروز بعد در ب

 يحیھنوز توض یداران در باره علت آتش سوز
صرفه . روشن است ياربس يزچ يک. نداده اند

ھر  يشکار با ھدف افزا يمنیدر شرائط ا یجوئ
وقوع ھمه سوانح  یسودھا علت اصل يشترچه ب
 يظدود غل. درون مراکز کار است يدادھایو رو
 ۀکارخانه تا فاصل يميايیاز سوختن مواد ش یناش
آزار  يداً منطقه را شد ينه ساکنھم يلومتریک ٢

را  ياریبس یتنفس یھا یداده است و ناراحت
 .آنان فراھم آورده است یبرا

 ٢٠٠٩ يهژوئ  ١۵

  

 

 يهسرما یشکالت ساز يگکارگر در د يکشدن  کشته
از کارخانه  يکیدر  يهژوئ ٨چھارشنبه  روز
 New Jerseyيالتشکالت درا يدتول یھا
انجام کار به  ينح یساله ا ٢٩کارگر  يکا،آمر

و  يدشکالت ذوب فروغلط یمحتو يگدرون د
 يگد یکارگر مذکور در باال. در دم جان داد

مشغول اضافه کردن قطعات تازه شکالت 

کار  ضاعفمنجمد بوده است که بر اثر فشار م
کار تعادل خود را از دست  يطمح يمنیو فقدان ا

 يهسرما یسودساز يگدھد و به داخل د یم
 يمحدود دو متر و ن يگارتفاع د. ندک یسقوط م

گزارش شده است و جسد کارگر در ھمان 

 یلحظات نخست پس از سقوط در ال به ال
  .شود یم يدذوب ناپد یشکالت ھا

 ٢٠٠٩ يهژوئ ١۵

  

 

 يهکارگر هنگام استثمار شدن توسط سرما يکشدن  کشته
در  یساله ا ٣٣کارگر  يهژوئ ۶دوشنبه  روز
 ينسوم ساختمان به زم ۀطبق انجام کار از ينح

جسم . يدگرد یسقوط کرد و به شدت زخم
مجروح و ماالمال از خون و جراحت او به 

شدت جراحات مانع از  یمنتقل شد ول يمارستانب
 ۀکارگر مذکور در طبق. معالجات بود یاثربخش

 يدرساسن يررن خيابانواقع در  یسوم ساختمان
Renier Snieders در شھر Turnhout 

 یاو مجبور بود برا. کرد یکار م يکبلژ
ساختمان خطر سقوط را  یپنجره ھا یشستشو

نردبان مورد استفاده کارگر فقط تا . تحمل کند
. يردتوانست مورد استفاده قرار گ یطبقه دوم م

 يمنیوسائل ا يهداران به روال معمول تھ يهسرما

کنند  یم یتلق يرضروریغ یکار را امر حيطم
سود  يناریکار باعث کاھش درھم و د ينا يراز
دھند که صدھا کارگر  یم يحآنان ترج. گردد یم

از حجم  يالیرا از دست بدھند اما ر يشجان خو
مورد  یکارگر ساختمان. سودھا کاسته نشود

صعود به طبقه  ینردبان الزم برا يزگفتگو ن
او بدون نردبان در . داشتن يارسوم در اخت

ادر به حفظ تعادل خود ق ينزم یارتفاع چند متر
کند و  یسقوط م ينشود و الجرم به زم ینم

از  يکی. دھد یرا از دست م يشجان خو
 یمسکون ۀکه در آن ھنگام در خان ينیشاھدان ع

 Residentie دوم ساختمان ۀخود واقع در طبق
De Perrink راشحادثه دلخ ين، نظاره گر ا 

خود  يرايیدر اتاق پذ«  يدگو یبوده است م
از کنار  یشخص يدمته بودم که ناگھان دنشس

 ينا يدنمن د یبرا. سقوط کرد يينپنجره به پا
  »دلخراش و وحشتناک بود يارمنظره بس

از ده سال  يشکه ب Smets H نظافت شرکت
کند،  یکارگر را استثمار م يریکث يتاست جمع

کارگر جوان سخت سکوت  يندر باره قتل ا
 ينکارگر مقتول سال ھا در ھم. کرده است

 یداران آن استثمار م يهشرکت و توسط سرما
تجربه و مھارت الزم  يشتريناو از ب. شده است

و وقوع  ينبه زم وسقوط ا. برخوردار بوده است
است که  يتواقع ينگواه آشکار ا یمرگ و
در  يشترھزاران بار ب یتازه کار و يرانھمزنج
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معرض خطر سقوط و از دست دادن جان 
 ياندار شرکت بسان ھمه ھمتا يهسرما. ھستند
 یخود اصرار دارد تا وانمود کنند که ب یطبقات

 یکارگران علت اصل یو سھل انگار ياطیاحت
 ٢٠٠٩ يهژوئ  ١۵     .حوادث است ينوقوع ا

  

 يهسرما یهنگام کار برا یدو کارگر نروژ يدشدن شد زخمی
در  Yara يارا يميايیمواد ش ۀکارخان در 
واقع در برگن  Saint-Ghislain يلينل - ينتس

رخ  یشھر بزرگ کشور نروژ انفجار يندوم
شب  يفتداد که بر اثر آن دو نفر از کارگران ش

 يمارستانشدند و ھم اکنون در ب یبه شدت زخم
رخ داد که  یانفجار در کوره ا. برند یبه سر م

نشت . شد یاستفاده م ياکمونآ يدتول یاز آن برا
رفته است و  يشپ يعیوس ۀتا فاصل ياکآمون

فراھم  يهآن ناح ينساکن یبرا يادیخطرات ز
 یاست که شھردار یدر حال ينآورده است، ا

 يچھ ياکمنطقه اعالم داشته است نشت گاز آمون
شود  یگفته م!! محل ندارد ينساکن یبرا یخطر

 يارا یھا نهدر کارخا يدواقعه تول ينپس از ا
(Yara )اراخم ، (Erachem) يوسو پل 

(Polyols )است يدهگرد يل، موقتا تعط. 

 ٢٠٠٩ يهژوئ  ١۵

  
 

 گوشه ای ديگر از جنايات سرمايه عليه کارگران

قطع شدن دست کارگر خباز، قساوت 
  بی حد و حصر کارفرمای جنايتکار

ن در شھر در يکی از کارخانجات توليد کنندۀ نا
واقع در شرق اسپانيا، يک  Gandiaگانديا 

ساله بوليويائی برای سرمايه  ٣٣کارگر مھاجر 
دار کارگاه کار می کرده است و توسط او به 
وحشيانه ترين شکل استثمار می شده است، برده 

تھيۀ خمير،  مزدی آواره، ھنگام کار با دستگاه
دچار حادثه می شود و در حين وقوع حادثه 

کارفرمای جنايتکار . ش قطع می گردددست
کارخانه که شاھد اين رويداد شوم بوده است به 
جای اينکه کارگر را به بيمارستان منتقل کند، با 
بيرحمی دھشتناکی که طبيعی سرمايه داران نوع 
اوست دست قطع شدۀ کارگر را که قابل پيوند 
. بوده است به درون سطل زباله پرتاب می کند

ر قربانی را سوار بر ماشين می او سپس کارگ
نمايد و به جای انتقال به بيمارستان در فاصلۀ 

. متری يک کلينيک رھا می سازد ٢٠٠
گزارشات مطمئن رسانه ھا حاکی است که اين 
کارگر به مدت دو سال تمام به صورت قاچاقی 
و سياه، بدون برخورداری از ھيچ نوع حق و 

کاری حقوق اوليه، در ھولناک ترين شرائط 
توسط سرمايه دار صاحب کارخانه نانوائی 

سرمايه دار . مورد استثمار قرار می گرفته است

پس از وقوع سانحه به خاطر اينکه ھيچ جريمه 
ای او را تھديد نکند ترجيح می دھد که دست 
قطع شده کارگر را به زباله دانی اندازد و خود 

کارفرمای . او را نيز در خيابان ھا رھا سازد
. سفاک و درنده به اين نيز اکتفاء نمی کند قاتل

او کارگر را تھديد می نمايد و از او می خواھد 
که از آوردن نام محل کار و سرمايه دار قوياً 

کارگر بوليويائی در ھراس و . خودداری نمايد
دھشت از تھديدات سرمايه دار در بيمارستان 
می کوشد تا موضوع را استتار کند و در ابتدا 

ان ماجرا برای کارکنان کلينيک اباء می از بي
ورزد، اما بر اثر اصرار پرستاران و پزشکان 

به دنبال افشاء . سرانجام موضوع فاش می شود
ماجرا پليس به کارخانه نانوائی محل کار کارگر 
رجوع می کند و دست قطع شده را از 
. آشغالدونی به بيمارستان منتقل می سازد

ھند که دست در پزشکان معالج تشخيص می د
آغاز قابل پيوند بوده است اما به دليل عفونت 
ناشی از ساعت ھا ماندن در زباله دانی قابل 

کارگر بوليويائی در طول دو . استفاده نمی باشد
ساعت برای  ١٢سال اقامت خود ھر روز 

سرمايه دار خونخوار صاحب نانوائی کار می 
 يورو ٧٠٠دستمزد ماھيانه او حدود . کزده است

دستمزد متعارف % ٣٠بوده است که از 
ھمزنجيران وی در اروپای شمالی و غربی 

استثمار تبھکارانه و سفاکانه . بيشتر نيست
کارگران مھاجر فاقد جواز کار و اقامت ھمواره 
و به ويژه در شرائط موجود يکی از مجاری 
بسيار مھم سوداندوزی ھای ھر چه نجومی تر 

دنيای سرمايه صاحبان سرمايه در ھمه نقاط 
دولت ھای سرمايه داری اين . داری است

بردگان مزدی نفرين شده را حتی شھروند مقيم 
. جھنم تحت مالکيت خود به حساب نمی آورند

آنان را موجوداتی نامشروع و فاقد ھر نوع حق 
حيات تلقی می کنند و با اين کار تمامی 
مجوزھای الزم را برای سالخی ھر چه 

ھا در اختيار صاحبان سرمايه  جنايتارانه تر آن
  . قرار می دھند

٢٠٠٩ژوئيه   ١٥

 

 انفجار در چين زير آوار در اثر کارگر ٥٩دفن شدن 
يک حادثۀ ھولناک انفجاردر جنوب غربی چين 

 که منجر به ايجاد شکافی عميق در زمين شد
کارگر را در خود فرو بلعيد و اجساد  ٥٩ تعداد

اين . ساختون زير خروارھا خاک مدف آنان را
 رسانه ھایژوئن توسط  ٥خبر روز جمعه 

انفجار  در اثر اين. دولتی چين اعالم شده است

ساختمان يک کارخانه و شش خانۀ مسکونی 
ينگ ک در نزديکی شھر چون مجاور محل حادثه
و قطعات سنگ و آجر  ه اندبه کلی از بين رفت

. نده اشد ابتا ميليون ھا متر مکعب دورتر پرت
ه سپتامبر سال گذشته نيز در اثر زمين در ما

لرزه و فروريختن يک پل نزديک به معدنی در 

کارگر  ٢٥٠، بيش از  Shanxiاستان شانکسی 
معدن در حين کار زير خاک مدفون گرديده و 

معادن چين گورستان توده ھای  .به قتل رسيدند
کارگر اين کشور است و ھيچ ماھی نمی گذرد 

ثيری کارگر را دچار که ريزش آن ھا شمار ک
دولت سرمايه داری چين با يقين به . مرگ نسازد
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خطر ريزش اين معادن قبول ھيچ ھزينه ای را 
برای جلوگيری از وقوع اين حوادث مرگ آور 

کار را باعث کاھش سود  الزم نمی بيند زيرا اين
 ٢٠٠٩ژوئيه  ١٥    .می داند سرمايه ھا

 بيانيه
سازمان مستقل ، CCTI -و معافيت از مجازات انجمن مبارزه با شكنجه 

مكزيكى دفاع از حقوق بشر، كه براى دستيابى به دنيائى ديگرگونه، دنيائى 
عارى از شكنجه و آزار مبارزه مى كند، روش ھاى اقتدارگرايانه و 
سركوبگرانهء دولت جمھورى اسالمى ايران را كه ھدف از آنھا خاموش 

اين اعتراضات درپِى . ست محكوم مى كندكردن اعتراضات مردمى كنونى ا
آشكار شدِن تقلب در انتخابات رياست جمھورى دامنه اى بسيار گسترده يافته 

ما با مردان و زنانى كه خيابان ھا را در شھرھاى مختلف به تسخير . است
ابراز » ديگر بس است«خود در آورده اند تا به يك رژيم ديكتاتورى بگويند 

  .ھمبستگى مى كنيم

رژيم ايران مسئول ناپديد كردن، شكنجه، و اعدام دھھا ھزار مبارز و نيز از 
و ھمچنين سركوب و زندانى كردن  ١٩٨٠ميان بردن تمام تشكل ھا در دھه 

ھزاران نفر از حق طلبان است از جمله دستگيرى رھبران كارگرى در 
  .٢٠٠٩تظاھرات اول ماه مه 

كه در کشورھای ديگر ديگر  پاسخ امروزين دولت ايران ھمان پاسخى ست
از جمله در مكزيك، ھمين روش را در مقابل رشد نارضايتى ھاى : ديده ايم

سركوب علنى و دستگيرى ھاى بى رويه، شكنجه، . اجتماعى به كار مى برند
به آن چه بر شمرده شد، آلت دست . زندان، ناپديد كردن، قتل، اعدام، و غيره
برچسب جنائى زدن به : يز بايد افزودقرار دادن رسانه ھاى گروھى را ن

تظاھرات، مجرم وانمود كردِن تظاھر كنندگان، اعتراف گيرى از افراد زير 
شكنجه به جاسوسى و پخش گسترده آن در تلويزيون، دستكارى در اخبار و 

  .غيره

مى دانيم كه ھدف از اين اقدامات شكستن شخصيت فرد و روابط اجتماعى 
. د جو ترس و عدم اعتماد در بين مردم و جامعهاوست و به طور كلى ايجا

بدين وسيله مى خواھند بسيج عمومى و روند ھاى تشكيالتى مبارزات مردمى 
  .را به سكوت بكشانند، فلج كنند، از ھم بپاشند و جلوی آن را بگيرند

تصوير نيروھاى انتظامى رژيم كه بر تظاھر كنندگان يورش مى برند، ما را 
زمانى كه . مى اندازد ٢٠٠۶سن سالوادر آتنكو در ماه مه  به ياد سركوب ھاى

. پليس و ارتشى به منظور سركوب اعتراضات وارد اين روستا شدند ٣٠٠٠
نفر را دستگير نمودند، ھمهء آن ھا را در مسير زندان شكنجه  ٢٠٠آن ھا 

نفر از آنھا زندانى اند، با  ١٢ھنوز . كردند، و دو جوان را به قتل رساندند
چنانكه يادآور قتل عام ھاى اگواس . سال زندان ١١٢تا  ٣١ھائى بين  حكم

، ١٩٩٨، اِل چاركو در ١٩٩٧، اكته آل، چياپاس در ١٩٩۵بالنكاس در سال 
  .، و بسيارى ديگر٢٠٠۶و سركوب جنبش آموزگاران در اوآخاكا در 

در برابر شكنجه و سركوب را نيز به  در عين حال، ما اشكال مختلف مقاومت
سه سال است اردوگاھی كه در مقابل زندان براى كمك به . د مى آوريميا

زندانيان آتنكو برپا شده، ھمچنين تظاھرات مختلف در ھمبستگى با شكنجه 
شدگان، دادگاھى شدگان و زندانيان، شكايت علنى و قانونى زنانی كه مورد 

شگيرى شكنجهء جنسيتى قرار گرفته اند، و نيز سازماندھى روستاھا براى پي

تمام اين . از ورود نظاميان ادامه دارد
ھا گوياى نيرو و اراده زنان، مردان، 
انجمن ھا و سازمان ھائى است كه ديگر 
نمى خواھند تن به سكوت بسپارند، كه 
برمى خيزند و براى حقوق اساسى خود 

  .مبارزه مى كنند

سه دھه است که ديكتاتورى رژيم حاكم 
دان خود بر ايران حقوق اساسى شھرون

ما از اين كه به . را زير پاى مى گذارد
رغم اينھمه سركوب، مردم مصممانه 
براى مطالبهء حقوق خود، باز ھم 

ما يقين . خيابان ھا را به تصرف درآورده اند، خشنوديم و سرشار از اميد
رزميدن براى . داريم كه نمى توان شأن و حيثيت انسان ھا را نابود ساخت

  .البته به رنج ھايش مى ارزدحفظ حيثيت انسانى 

ما ھمبستگى خود را با تمام كسانى كه در جستجوى جامعه اى عادالنه و آزاد 
  .به پا خاسته اند اعالم مى كنيم

ايران مى خواھيم كه به حقوق جھانشمول بشر، از جمله ] دولت[از مسئولين 
م حق آزادى بيان، حق تشكل، حق يك زندگى عارى از شكنجه و آزار احترا

  .بگذارند

  !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

  !ھرگز - شكنجه 

  انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازات

  ٢٠٠٩ژوئيه  ٩مكزيك، 

  بھرام قديمى ترجمهٔ 

  :انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازاتآدرس 

Pitágoras 1210–16, Col. Del Valle  
Calle Campeche No.120 depto. 201 
México DF, C. P. 03100 
Col Progreso, Acapulco, C. P. 39559 
Tel./Fax: 0052-55-5604 5642 
Tel. (744) 485 60 88, Cel. 044 744 910 85 03 
colectivo@contralatortura.org 
ccti_gro@yahoo.com.mx 
www.contralatortura.org 
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 هزار کارگر هتل و رستوران ١٠خطر جدی بيکاری 
طغيان موج بحران اقتصادی سرمايه داری در 
نيمه دوم سال قبل و سرايت سريع آن به بازار 

زيادی از  داخلی جھنم سرمايه داری ايران شمار
کارگران رستوران و ھتل را در آستانه بيکاری 

سرمايه داران ھتل دار و صاحب . قرار داد
رستوران به طور مستمر تھديد کردند که 

استدالل . کارگران خود را اخراج خواھند کرد
. آن ھا بسيار آشنا و بی نياز از توضيح بود

سرمايه داران می گفتند که گسترش بحران 
حجم . نشان را کاھش می دھدشمار مشتريا

اندکی کاھش می يابد و در  عظيم سودھايشان
اين صورت تشديد ھرچه وحشيانه تر استثمار 
کارگران از طريق بيکارسازی عده ای و 
افزايش بيرحمانه شدت کار بقيه تنھا نسخه 

. کارآمد برای جلوگيری از کاھش سودھا است
ودند سرمايه داران در تدارک انجام اين کارھا ب

و طرح ھای خويش را تا حدودی پيش بردند که 
انتخابات رياست جمھوری دولت سرمايه داری 

با پايان انتخابات، غائله عظيم . نيز از راه رسيد
و خيزش گسترده و چند ميليونی توده ھای  تقلب

عاصی از توحش و بی حقوقی سرمايه داری 
يکباره بساط توريسم و ورود مسافران خارجی 

آن ھا به ھتل ھا و رستوران ھا سخت  و رجوع
اين معضل بر عوارض پيشين . درھم ريخت

بحران اقتصادی سرمايه اضافه شد و داد 
سرمايه داران از ھمه سو بلند شد که بايد 

بحران سرمايه، . کارگران را بيکار سازند
انتخابات سرمايه، تقلب ھای عظيم انتخاباتی 

رت سرمايه، مجادالت درونی جناح ھای قد
سرمايه و در يک کالم ھمه چيز سرمايه و نفس 
وجود سرمايه جز بيکارسازی و گرسنگی و 
مرگ ناشی از بدبختی و گرسنگی و ذلت و 

برای . نابودی بشريت ھيچ نتيجه ديگری ندارد
زنده ماندن و انسانی زندگی کردن ھم جز پيکار 
 عليه سرمايه و سرانجام نابودی سرمايه داری

  . ندارد راه ديگری وجود

  ايلنا : منبع 

 ٨٨تير  ٢٢

  

 

 اعتصاب کارگران شرکت شوگا
کارگران شرکت شوگا مدت ھا است که 

آنان . دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
بارھا دست به اعتراض زدند اما ھيچ گوشی 

کارگران . حاضر به شنيدن صدای اعتراض نشد
آنان چرخ . سرانجام تصميم به اعتصاب گرفتند

چرخش بازداشتند و مجاری توليد  کار را از
سرمايه داران با مشاھده . سود را مسدود ساختند

آنان . اعتصاب کارگران سخت به تکاپو افتادند

بسيار تالش کردند که اعتصاب کنندگان را به 
سر کار باز گردانند اما حرف کارگران بسيار 

دستمزدھای خود را می خواستند . صريح بود
ھيچ آھی دربساط  زيرا در غير اين صورت

نداشتند و قادر به بازتوليد نيروی کار خود برای 
کارفرما با مشاھده مقاومت سخت . فروش نبودند

او . کارگران به دادن وعده و وعيد توسل جست
قول داد که دستمزدھا را تا چند روز ديگر 

کارگران به سر کار بازگشتند اما . پرداخت کند
کارفرما  تصريح کردند که در صورت سرپيچی

از انجام وعده خود اعتصاب را از سر خواھند 
  . گرفت

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨تير  ٢٢

  

 اجتماع اعتراضی کارگران اخراجی انتشارات اميرکبير
سال  ٢کارگران شرکت انتشاراتی اميرکبير  

است که در ورطه بالتکليفی و بيکاری و 
آنان خواستار . گرسنگی به سر می برند

به کار ھستند و اخراج خويش توسط بازگشت 
سرمايه دار را جنايتی عظيم و فاقد ھر نوع دليل 

سال به  ٢کارگران در طول اين . تلقی می کنند
بارھا در مقابل . طور مستمر مبارزه کرده اند

به . نھادھای دولتی مختلف اجتماع کرده اند

. عريضه نويسی و شکايت پردازی دست زده اند
اين اعتراضات نتيجه ای  آنان تا امروز از

تا  ۴کارگران اخراجی ھر کدام از  .نگرفته اند
ھر کدام سال ھا . سال سابقه کار دارند ١۵

توسط سرمايه دار اين شرکت و ساير سرمايه 
آنان در حال حاضر ھيچ . داران استثمار شده اند

درآمدی و ھيچ راھی برای امرار معاش خود و 
يک بار ديگر در  کارگران. خانواده خود ندارند

مقابل وزارت ارشاد دست به تشکيل اجتماع زده 
اند تا فرياد اعتراضشان را به گوش ھمگان 

آنان خواستار تعيين تکليف خود، . برسانند
بازگشت به کار، تضمين اشتغال و پرداخت 

  . حقوق دو ساله خويش ھستند

  ايلنا : منبع

 ٨٨تير  ٢٢
 

 دن توسط سرمايهقطع نخاع يک کارگر هنگام استثمار ش
کارگر را  ٣٠پروژه پل زيرگذر شالمان سنندج 

 ١٢اين کارگران در ھر روز . استثمار می کنند
شدت کار و . ساعت برای سرمايه کار می کنند

. فشار استثمار کارگران بسيار ھولناک است
آنان از ھيچ نوع وسايل ايمنی برخوردار نيستند 

رار مدام در معرض وقوع سوانح مرگبار ق و
تيرماه عده ای از اين  ١٨در روز . دارند

کارگران با يک دستگاه لودر شرکت مشغول 

کار بودند که ناگھان الستيک لودر ترکيد و دو 
دقايقی بعد . کارگر را به شدت دچار آسيب کرد

و  معلوم شد که نخاع يکی از کارگران قطع شده
او مجبور است تمامی سال ھای زندگی احتمالی 

اين کارگر . در حالت فلج به سر بردخويش را 
ھمزنجير ديگرش در شرکت پروژه  ٣٠و کل 

ای شالمان از ھيچ نوع بيمه ای برخوردار 
کارگری که دچار قطع نخاع شده است . نيستند

از امروز خودش و خانواده اش ھيچ نوع 
مستمری و ھيچ تضمينی برای ھيچ ميزان 

 کابوس گرسنگی و ذلت و. امرار معاش ندارند
حقارت و مرگ ناشی از گرسنگی از ھم اکنون 

اين . تمامی وجود آنان را در خود پيچيده است
کارگر در تمامی عمرش برای سرمايه کار 
کرد، برای سرمايه سود توليد نمود، کل زندگی 
اش به سرمايه سرمايه داران تبديل شد و اينک 
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به صورت انسانی معلول و فلج و با کودکان و 
ايد در حاشيه خيابان ھا گدايی ھمسری گرسنه ب

اين رسم و قانون و مذھب و مرام سرمايه و . کند

. سرمايه داران و دولت سرمايه داری است
برای تغيير اين وضع و برای اجتناب از 
دچارشدن به چنين سرنوشتی بايد به صورت 

شورايی عليه سرمايه متشکل شد و نظام سرمايه 
        .داری را از صحنه روزگار محو کرد

 ٨٨تير  ٢١   آژانس ايران خبر : منبع
  

 !و حل معضل کار کودکان» ايلنا«

اصالح « خبرگزاری ايلنا وابسته به بخش 
طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری » طلب

ايران اخيرا به بررسی معضل کار کودکان 
پرداخته و از ضرورت حل اين مشکل سخن 

ز ايلنا و خانم فاطمه قاسم زاده ا. رانده است
فعاالن عضو شبکه ياری کودکان کار و خيابان 
که طرف گفتگوی نشريه است تصريح می کنند 
که گويا مجلس پنجم طرح ھای کارآمدی برای 
عالج درد کودکان کار داشته اند، اما اين طرح 
ھا در دوره ھای بعد مجلس پيگيری نشده و 
ھمين امر به ادامه معضل اين کودکان انجاميده 

سم زاده در اين مصاحبه تأکيد می خانم قا. است
کند که ھمکاری شھرداری ھا با سازمان 
بھزيستی می تواند در گشايش اين معضل تا 

  . حدود زيادی مؤثر باشد

ھر تالشی برای کاھش کوه عظيم جناياتی که  
ً ارزشمند  عليه کودکان کار اعمال می شود طبعا
است، مشروط به آن که اين تالش حاوی وارونه 

ی حقايق و توليد انبوه توھم در اذھان پرداز
عمومی توده ھای کارگر و انسان ھای فرودست 

خانم قاسم زاده و روزنامه ايلنا در . جامعه نباشد
اين مصاحبه نمی گويند که طرح مجلس پنجم 

ما . برای رفع مشکل کودکان کار چه بوده است
اما . نيز چند و چون اين طرح را نمی دانيم

اين موضوع از سوی صرف پيش کشيدن 
سؤال ھای  مصاحبه گر و مصاحبه شونده

اين که . بسياری را در برابر آنان قرار می دھد
پاسخ آنان چيست نمی دانيم اما پرسش ھای ما 

  : اين ھا است 

در طول يکی دو سال اخير بارھا . ١
اقتصاددانان، پژوھشگران و افراد مسؤل 

نم نھادھای رسمی دولت سرمايه خط فقر در جھ
ھزار تومان  ٨٠٠سرمايه داری ايران را حدود 

  . اعالم کرده اند

دولت سرمايه داری در متن ھمين شرايط . ٢
ھزار تومان تعيين  ٢۶٠حداقل دستمزد را حدود 

  .کرده است

ميليون ھا کارگر به طور کامل بيکار ھستند . ٣
و از ھيچ نوع غرامت بيکاری و ھيچ مستمری 

 رخوردار نبوده وديگری برای امرار معاش ب
  .نيستند

بنا به تصريح شورای عالی کار دولت . ۴
درصد کارگران دستمزد  ٧٠سرمايه بيش از 

ھزار تومان  ١٠٠تا  ۵٠ماھيانه ای ميان 
  . دريافت می کنند

ھر کارگری با ھمين دستمزد ناچيزی که . ۵
ميزان خط رسمی فقر نمی شود بايد % ٢٠حتی 

می مخارج دکتر و ھزينه معاش چندين نفر و تما
دارو و درمان و آموزش و ھمه چيزھای 

  . ديگرشان را بپردازد

سؤال اين است که در چنين جھنمی، در دل 
چنين شرايطی و زير فشار چنين سبعيت ھا و 
جناياتی، طرح مصوب مجلس پنجم سرمايه 
چگونه و به چه شکل می خواسته است معضل 

چگونه و از چه ! کودکان کار را حل کند؟
طريقی مترصد کاھش شمار کودکان کار بوده 

با کدام ساز و کارھا می خواسته است از ! است؟
افزايش روز به روز و بی وقفه کودکان کار 

آيا در چنين جھنمی که تمامی ! جلوگيری کند؟
عوامل باال دقيقه به دقيقه به گونه ای گسترده تر 

ميليون نفوس  ۵٠و مھلک تر شيرازه ھستی کل 
کارگر را از ھم می پاشد، سخن از  توده ھای

کارسازی طرح مجلس پنجم برای رفع معضل 
کودکان کار توھم آفرينی محض و گمراه سازی 

به نظر ! آشکار افکار عمومی کارگران نيست؟
ً ھست و باور ما اين است که بدون  ما حتما
افزايش مزدھا متناسب با اختصاص بيشترين 

االنه به بخش محصول اجتماعی کار و توليد س
معيشت و رفاه توده ھای کارگر، بدون تضمين 
قطعی بھره گيری ھمه آحاد کارگران از 
بھداشت و دارو و دکتر و درمان و آموزش و 
پرورش و مھد کودک و اياب و ذھاب سراسر 
رايگان، بدون برخورداری قطعی کل زنان خانه 
دار، کل بيکاران، کل معلوالن و بازنشستگان 

يک کارگر شاغل، بدون  از دستمزد کامل
تصويب حق مستمری کافی برای کودکان و 

سال، آری بدون تحقق ھمه اين  ١٨جوانان زير 
ھا ھيچ شانسی برای حل معضل کودکان کار 

برای تحقق اين انتظارات نيز جز . وجود ندارد
مبارزه عليه سرمايه ھيچ راه ديگری پيش روی 

ن که خانم قاسم زاده و ھمه آنا. انسان ھا نيست
از تالش برای برای رفع معضل کار کودکان 
سخن می گويند و چه بسا با حسن نيت ھم در 
اين راستا می کوشند بايد به اين موضوع توجه 
کنند يا حداقل از توھم آفرينی و افکندن پرده 

  .ساتر بر واقعيت خودداری کنند

  ايلنا، گزارش محمد نوروزی: منبع

  ٨٨تير  ٢١

  

 عتراضی کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاهاجتماع ا
ماه  ٣کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه 

. است که دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
سرمايه دار شرکت کل دستمزدھای کارگران را 
مصادره کرده است و در مقابل اعتراضات 

کارگران تا کنون . مستمر آنان مقاومت می کند

کشيده و در محوطه کارخانه چندين بار دست از 
اين اعتراض ھا بارھا تکرار . اجتماع کرده اند

شده اما تا کنون حتی به گرفتن ھيچ وعده و 
قرار معينی برای پرداخت حقوق ھا در ماه ھای 

  . آينده نيز منتھی نشده است

   آژانس ايران خبر: عبمن

 ٨٨تير  ٢١
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 تل رسيدسهراب اعرابی در زير شکنجه جالدان سرمايه به ق
در از جمله جوانانی بود که سھراب اعرابی 
ميليون ھا انسان معترض به  تظاھرات خيابانی

خرداد  ٣٠توحش نظام سرمايه داری در روز 
سال داشت پس از  ١٩او که  .دستگير شد امسال

مادر و . دستگيری به نقطه نامعلومی منتقل شد
ساير افراد خانواده سھراب از فردای آن روز 

اطالع از سرنوشت فرزند خويش به ھمه برای 
نھادھای ذيربط دولت سرمايه داری رجوع 

به تمامی زندان ھا، شکنجه گاه ھا و . کردند
سياھچال ھای سرمايه سر زدند و سرانجام خبر 
يافتند که سھراب ھمچون ھزاران انسان اسير 
ديگر نظام بردگی مزدی در سياھچال ھای اوين 

برای رھايی مادر سھراب . زندانی است
فرزندش از زندان به تمامی تقالھای ممکن 
دست می زند و تالش خود را تا جلب موافقت 
مسؤالن دادستانی به آزادی وی در قبال کفالت 
جلب می کند، موافقتی که از بيخ و بن شيادانه و 

تير  ١۶مادر در روز . دروغين بوده است
پرونده کفالت را تکميل می کند و از آن پس ھر 

زعصر در انتظار آزادی فرزندش راھی رو
زندانبانان سرمايه سرانجام در . اوين می شود

تير به او خبر می دھند که  ٢٠روز شنبه 
   .سھراب کشته شده است

سھراب اعرابی تازه سال آخر دبيرستان را به 
پايان رسانده بود و خود را برای شرکت در 

قتل . کنکور و ورود به دانشگاه آماده می کرد
سھراب ھمچون کشتار ندا آقاسلطان و ديگر گل 
ھای پرپرشده به دست جالدان و مزدوران حلقه 
بگوش نظام سرمايه داری برگ سياه ديگری در 
کارنامه سراسر ننگ و ددمنشی سرمايه و 
ديکتاتوری مدافع و نگھبان اين رابطه اجتماعی 

به مادر  ما ضمن تسليت. انسان ستيز است
مه انسان ھای به جان آمده داغديده سھراب و ھ

از بربريت سرمايه داری، اين جنايت را محکوم 

می کنيم و خواستار معرفی و محاکمه و 
    .مجازات مسببان آن ھستيم

  سايت ھای اينترنتی : منبع

  ٨٨تير  ٢١

 

 بسيجی هاو عقب نشينی کرج پيروزی کارگران محمودآباد 
مسکن  چندی قبل گزارش کوتاھی از جنبش

را در ھمين سايت و کرج کارگران محمودآباد 
ماجرا از اين . خبرنامه اينترنتی آن درج کرديم

قرار بود که توده ھای کارگر بی سرپناه و 
ناتوان از پرداخت اجاره بھای سنگين خانه ھای 

در دست ھم برای برپايی استيجاری دست 
 ی محقر در خارج محدوده محمودآبادآلونک ھاي

آنان در کنار روزانه کار . کنندتالش می 
طوالنی خويش ساعات زيادی از شب و روز را 

خشت و . برای اين کار اختصاص می دھند
و  و چوب و آجر را که با ھزاران سختیسنگ 

تحمل سھمگين ترين فشارھا بر نان روزانه خود 
و فرزندانشان تھيه کرده اند به محل ساختن 

ھمراه با ھمه آلونک ھا حمل می کنند و در آنجا 
تا کوچک و کودکان  افراد خانواده از بزرگ
آنان ھمه . ی می پردازندخردسال به ساختن بناي

 شقات را تحمل می کنند امااين رنج ھا و م
اشرار يکباره بر  ان دولت سرمايه ھمچونبسيجي

يشان فرو می ھاسر و کله کارگران و خانواده 
نه و ادامه خا می خواھندريزند، از آنان باج 

داخت رشوه ھای سازی کارگران را به پر

دولت  بسيجی ھای. سنگين موکول می کنند
سرمايه اين کار را در طول مدت زيادی انجام 

و از اين طريق ھر روز نان بخور و  می دادند
ران را از دست آن ھا فرزندان گرسنه کارگ نمير

 اين وضع ادامه داشت تا اين. ندخارج می کرد
ث اخير و طغيان موج خشم که به دنبال حواد

توده ھای معترض به توحش سرمايه داری در 
سراسر کشور، کارگران محمودآباد نيز عزم 

در بطن ھمان زندگی روزانه و  جزم کردند تا
ط کار خويش سنگر مقاومت و تعرض شراي

خود عليه نيروی بسيج سرمايه را استحکام 
آنان تصميم به مقاومت گرفتند و در يکی . بخشند

ز روزھا به صورت متحد با بسيجيان مھاجم ا
کارگران در اين روز توانستند . درگير شدند

نيروھای بسيج را متفرق کرده و بدون پرداخت 
ھيچ رشوه ای ھمه آنان را مجبور به فرار کنند، 

به جامانده به گونه ای که حتی موتوسيکلت ھای 
روز پس از اين چند . آنان را به آتش کشيدند

دسرای کرج احضاريه ای برای يکی دا حادثه،
که در درگيری با بسيجيان نقش  از جوانانی

معلوم می . چشمگيری داشته است می فرستد

 ی که از دست اھالی محلشود يکی از بسيجيان
. از اين جوان شکايت کرده است کتک خورده

اھالی با شنيدن خبر اين احضاريه، به طرف 
و سنگ  امنطقه ای بسيج می روند و بساختمان 

در و پيکر و شيشه ھای ساختمان را می چوب 
به افراد حاضر در ساختمان اعالم می شکنند و 

در صورت پيگيری اين شکايت بازمی  کنند
به  .گردند و تمام ساختمان را به آتش می کشند

که  ، فرماندھان بسيجدنبال وقوع اين رويداد
ھوا پس است و اوضاع تغيير کرده درمی يابند 

امام جماعت مسجد محل را واسطه می  ،است
کنند و از او می خواھند با ريش سفيدی و 

اھالی محل به امام  .حکميت مسئله را فيصله دھد
جماعت مسجد می گويند او بايد کسی يا کسانی 
را که نام و نشان جوانان محل را دراختيار 
. بسيجيان گذاشته است به آنان معرفی کند

ری و حکميت او درغير اين صورت، ميانجيگ
   .را نخواھند پذيرفت

  ندانيوز : منبع

 ٨٨تير  ١٨
  

 خانه پارس متال و خطر بيکاری همهاحتمال تعطيل کار
 کارگران

ه به کارگران پارس متال مدت ھا است ک
فرساينده ای گرفتار  سردرگمی و بی سرانجامی

آينده . دستمزد آنان پرداخت نمی شود. اندشده 
. نامعلوم استسخت  اشتغال ھمه آنان

اعتراضات و مبارزاتشان عليه اين وضعيت به 
بارھا اعتصاب . يده استھيچ نتيجه ای نرس
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ھمه . نتيجه ای به دست نياورده اند کرده اند اما
شواھد حاکی از آن است که سرمايه دار صاحب 

شرکت و اخراج ھمه کارخانه در تدارک تعطيل 
توده ھای  ،در چنين وضعی. کارگران است

گر دامنه اعتراض خويش را وسعت داده اند کار
و خود را برای مقاومت در مقابل بيکارسازی 

گران اين توصيه ما به کار. ھا آماده می کنند

است که شورای کارگری ضدسرمايه داری خود 
کارخانه را به تصرف خود . را ايجاد کنند

رمايه دار را از کارخانه بيرون س .درآورند
خود به و اداره توليد را  برنامه ريزی. ندازندا

خويش در ھمزنجيران  دست گيرند و ھمزمان از
توده ھای کارگر  ھمه مراکز کار و توليد، از

بيکار و از جمعيت برخاسته معترض به 

سرمايه داری در خيابان ھا بربريت و توحش 
  . آن ھا بشتابند ياریکنند تا به  طلب کمک

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨تير  ١٨

 

 سرمايه داریدامه اعتراض های خيابانی به توحش نظام ا
راض  ه اعت ر در ادام ا انسان ھای اخي ون ھ ميلي

ام  يخته نظ ام گس وحش لج ده از ت ان آم ه ج ب
ه  م ب بت و ھ ه مناس م ب ران، ھ رمايه داری اي س

يانه بھان وم وحش الگرد ھج ين س ه دھم
رکوبگران گاه  س جويان دانش اه دانش ه خوابگ ب

ر س ١٨در تھران  نبه ٨٧ال تي نج ش  ١٨، روز پ
ھزاران نفر از انسان ھای معترض و جان تير 

فھان،  ران، اص ھرھای تھ يده در ش ب رس ه ل ب
ه رغم تبريز، رشت، مشھد و چندين شھر ديگر ب

دھان ز فرمان د و تي ی  تھديدھای تن سرکوبگر مبن
ر  ردن« ب ه ک عار  »ل ا ش رض ب ان معت راه پيماي

د  به خيابان» مرگ بر ديکتاتور« اصلی  ھا آمدن
ر ه اعت يش ب ر از پ وی ت ه ای ق ا روحي اض و ب

ه ود ب دن  خ ال ش وقپايم رين حق دايی ت ی ابت  حت
ويژگی چشمگير و برجسته اين . ادامه دادند شان

يانه  تظاھرات اين بود که با وجود سرکوب وحش
نيروھای رنگارنگ نگھبان و محافظ سرمايه که 
ک  از اش اب گ وايی و پرت دازی ھ ا تيران ب

ده ی  آورعرب ر م ان دور س اتوم ھايش ان ب کش
ب  ه تعقي د و ب تم و چرخاندن رب وش و ض

تگيری  ی دس ام م ان نظ ان و مخالف معترض
يچ روی مرعوب پرداختند، مردم معترض  ه ھ ب

ر نمی شدند و  ا سرکوبگران درگي واردی ب در م
د ی ش ان را م اتوم آن ی ب ان ند و حت ی از دستش م
ه،  .گرفتند االبا اين ھم ه ب ن روحي ا وجود اي  و ب

ردم معترض از فضای  ری م به رغم فاصله گي

ه ای یانتخابات و شعارھا « چون  سرمايه داران
ت؟ ن کجاس ا را « و » رأی م وی، رأی م موس

ر س بگي ون ، »پ ز ھمچ اھرات ني ن تظ در اي
مبارزات چند ھفته اخير جای خالی صف مستقل 
وس  امال محس ارگران ک رمايه داری ک و ضدس

ود و  ازھمب عارھا  ب د بش اتی و فاق ار طبق
ن امر . ضدسرمايه داری بود بی ترديد، تحقق اي

ارگران  د و متشکل ک رو حضور متح م در گ مھ
ه ای و  ات پاي در اين تظاھرات ھا با پرچم مطالب

  .ضدسرمايه داری خويش است

 ٨٨تير  ١٩ 

  
  

 حکومت نظامی در کارخانه الستيک البرز 
در پی اعتراض ھا و جنگ و گريزھای خيابانی 

ا ون ھ ابقه  ميلي ی س وحش ب ه ت انسان معترض ب
تيز سرمايه داری و در ھراس از  نظام انسان س

لی  روی اص تن ني ه پيوس ی طبق ارزه يعن ن مب اي
ارگر ا  ک راض ھ ن اعت ه اي ياری از ب ر بس ، ب

کارخانه ھا فضای حکومت نظامی مستولی شده 

د  است به طوری که نيروھای سرکوبگر آماده ان
اجنب وجوش و که ھرگونه  رگران از تحرک ک

م شکنند رای اعتصاب را درھ ه ب ه . جمل از جمل
رز  ان ( اين کارخانه ھا، کارخانه الستيک الب کي

که به سيطره کامل بسيج و حراست  است) تاير
امال  ارگران ک ده و ک ی درآم رل امنيت ت کنت تح

راض ان حق اعت ه آن د و ب يچ  قرار گرفته ان درھ
  .موردی داده نمی شود

  رآژانس ايران خب: منبع 

  ٨٨تير  ١٨
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
اق مرگ و نيستی  ده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم در يک . ران

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 . انده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نم

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
  .ارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مب

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 عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به  ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک پيداست ک

انی ھا و فداکاری ھای خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فش
ات گام اول . راه به جايی نخواھند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ
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 تعارف کارگران در بخشی از جھان و دومم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .اسری طبقه کارگر استدرگرو تبديل آن ھا به پرچم واحد و سر -در مقابل ھجوم سرمايه در شرايط کنونی است 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
 رمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ایمطالبه کارگران از س. به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د  .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند . داخت نشده برآورده کنندکه آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پر بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم 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 ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد و امچرا بايد تم 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

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

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

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

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠
   .ش در تمام سطوح بايد رايگان شودآموزش و پرور -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .طور کامل ملغی شودسال بايد به  ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه 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 -  
  .زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط -  
  . 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  -  
مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل  با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، -  

   .ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود
زادی تجمع و ، آتمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب -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 
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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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

هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
روزمره به روز شده و  طوره ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  
برای تماس با ما نامه الکترونيکی 

 :خود را به آدرس زير بفرستيد
 

 khbitkzs@gmail.com  
خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس  برای اشتراک اين

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


