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؟چرا ضدسرمايه داری و شورايی

  . با سالم و خسته نباشيد به همه همزنجيران کارگر

مقدمتا بگوييم که سال های سال است که ما کارگران در بخش های مختلف 
رزی و خدماتی نيروی کارمان را می فروشيم و کاال توليد می صنعتی و کشاو

محصول کار ما، کاالها و خدماتی است که در . کنيم و خدمات ارائه می دهيم 
چه ارزشی؟ . کار ما به مواد خام و اوليه ارزش می دهد. بازار مشاهده می شود

ما نباشد ، يعنی اگر کار . ارزش مورد استفاده قرارگرفتن و ارزش مبادله شدن 
مواد خام و ماشين آالت و زمين باير و ساختمان کارخانه و غيره به تنهايی هيچ 

  . ارزشی توليد نمی کند 

آيا اين دستمزد معادل . در مقابل، کارفرما پولی به عنوان دستمزد به ما می دهد 
به اين دليل روشن . نه" کار انجام شده و ارزش توليدشده توسط ما است؟ مسلما

اگر قرار بود کارفرما معادل همان ارزشی را که ما برايش توليد کرده ايم به که 
عنوان دستمزد به ما بدهد اين کار هيچ سودی برايش نداشت و هيچ وقت نمی آمد 

به عبارت ديگر، کارفرما به اين دليل نيروی کار ما را . نيروی کار ما را بخرد
دی که به ما می دهد گيرش می می خرد که از اين معامله ارزشی بيشتر از مز

از نيروی  –می گويند " ارزش اضافی"که به آن  –اين مقدار ارزش بيشتر . آيد
کار ما کارگران بيرون کشيده می شود اما به صورت سود به جيب کارفرمايان 

  .می رود

کارفرمای سرمايه دار فقط آن قدر به ما می دهد که ما بتوانيم شکم خود را نيم 
شته و تجديد قوا بکنيم تا اگر دوباره به نيروی کار ما نياز داشت بتواند سير نگه دا

اما همين مقدار دستمزد ناچيز هم با توجه به گرانی کاالهايی که . از آن کار بکشد
وقتی . ما برای سيرکردن شکم و تجديد قوا نياز داريم روز به روز آب می رود

ازار می بريم تازه می فهميم ارزش که دستمزد و دريافتی مان را برای خريد به ب
پس، عالوه بر آن که بخش اعظم . واقعی دستمزدمان چقدر کم و ناچيز است 

 –اعم از خصوصی و دولتی  –ارزشی که ما توليد کرده ايم به جيب سرمايه دار 
می رود، گرانی و تورم نيز سهم ناچيز ما از کل ارزشی توليد شده را کمتر و 

کيست؟ اين بختک افتاده بر تار و پود زندگی مان چيست؟ مقصر . کمتر می کند
فرزندان ما، هميشه حسرت گوشت، لباس نو، ميوه تازه، ماشين، خانه مستقل، 

در . تفريح، مسافرت و خيلی از امکانات رفاهی و معيشتی ديگر را می خورند
 حالی که سرمايه داران و زن و بچه هايشان غرق در رفاه و آسايش و برخوردار
از ثروت و نعمتی هستند که ما توليد کرده ايم، در بهترين خانه ها و ويالها 
زندگی می کنند، از بهترين و جديدترين امکانات رفاهی برخوردارند، بچه 
هايشان بهترين لباس ها را می پوشند، بهترين غذاها را می خورند، به بهترين 

دنيا مسافرت می کنند و در مدرسه ها و دانشگاه ها می روند، به بهترين جاهای 
بهترين هتل ها اقامت می کنند و بهترين تفريح ها را می کنند ما برای يک لقمه 
. نان بخور و نمير بايد از صبح تا شب جان بکنيم و همه عمر محروميت بکشيم

  چرا؟

حقيقت اين . مطلب را از اينجا شروع کرديم که ما نيروی کارمان را می فروشيم
يد و فروش نيروی کار از جمله واقعيت های جامعه است که از است که اين خر

انسان وقتی به چيزی . فرط وفور و فراوانی و عادت کارگران آن را نمی بينند
. عادت می کند ديگر آن را نمی بيند و به قول معروف برايش عادی می شود

شود  خريد و فروش نيروی کار روزانه ميلياردها بار در سراسر دنيا تکرار می
و همين تکرار ميلياردی آن را به امری عادی برای ما تبديل کرده است که هيچ 

حال ما در اينجا می خواهيم توجه کارگران را به اين . توجهی به آن نمی کنيم

آيا هيچ از خود : رابطه جلب کنيم و آن را جلو چشم کارگران بگيريم و بپرسيم 
پاسخ اين سئوال برای ان را بفروشيم؟ کارم نيروی چرا بايدسئوال کرده ايم که 

ما به اين علت نيروی کارمان را می فروشيم که اگر : هر کارگری روشن است 
چون نمی خواهيم از گرسنگی بميريم . اين کار را نکنيم از گرسنگی می ميريم

پس مجبوريم نيروی کارمان را بفروشيم تا با پول به دست آمده از آن زندگی 
برای آن که بتواند نيروی کارش را بفروشد بايد برای آن  اما کارگر. کنيم

خريدار نيروی کار . هر فروشی در عين حال يک خريد است. خريداری پيدا کند
ما کارگران يعنی همان سرمايه دار کسی است که وسايل توليد و مبادله را در 

نيروی مالکيت خود دارد و به همين دليل مجبور نيست مثل ما برای زنده ماندن 
خريد نيروی کار ما توسط سرمايه دار باعث می شود که . کارش را بفروشد

سرمايه دار ما را استثمار کند، يعنی ارزشی بسيار بيش از آنچه به ما می دهد از 
ذره ذره ثروت سرمايه دار از کاری که ما انجام داده . نيروی کار ما بيرون بکشد

اشت شده و عليه خود ما به کار گرفته ايم به وجود آمده، به صورت سرمايه انب
پس، علت تمام بدبختی های ما همين رابطه جهنمی خريد و فروش . شده است

نداری، بيکاری، گرسنگی، بيماری، بيسوادی، خرافات، . نيروی کار است
دزدی، جنگ، اعتياد، فحشا و تمام سيه روزی ها و ستمگری های ديگری که بر 

ما هرچه می کشيم از . مين رابطه ضدانسانی هستندبشر تحميل شده همه معلول ه
همين رابطه است که . دست همين رابطه خريد و فروش نيروی کار می کشيم

همين رابطه است . اکثريت عظيم انسان ها را به بردگان مزدی تبديل کرده است
اگر قرار است به . که انسانيت را در چهارگوشه عالم به چهارميخ کشيده است

بدبختی های انسان پايان داده شود بايد اين رابطه از ميان برداشته شود مصائب و 
عالمی ديگر ببايد ساخت و ز نو . "و جای خود را به رابطه ای انسانی بدهد

انسان ها می توانند نيازهای اجتماعی خود را با هم توليد کنند بدون آن که ". آدمی
  .بين شان چنين رابطه ای وجود داشته باشد

پس ما کارگران اگر می خواهيم از زنجير بردگی مزدی رها شويم بايد عليه  
اما . رابطه خريد و فروش نيروی کار و دولت نگهبان و مدافع اين رابطه بجنگيم

  چگونه و با چه سالحی ؟ با چه نوع تشکيالتی و با کدام چشم انداز؟ 

  . برای پاسخ به اين سئوال نيم نگاهی به گذشته می اندازيم

، کارگران با ايجاد کميته های اعتصاب دست به اعتراض و ٥٧قبل از انقالب  
در دوران انقالب، کارگران برای شکستن کمر نظام . اعتصاب می زدند

شاهنشاهی سرمايه داری دست به دست هم داده و اعتصابات بزرگی را به راه 
نه انقالب که می توانست آستا ٥٧انقالب سياسی . انداختند و رهبری کردند 

اجتماعی ما عليه رابطه خريد و فروش نيروی کار باشد توسط دولت جديد 
و فرار سرمايه داران،  ٥٧پس از انقالب . سرمايه داری اسالمی شکست خورد

همين ما کارگران بوديم که با به راه انداختن شوراهای کارگری به طور علنی 
ت گرفتيم و با سختی و مشقت به کنترل کارخانه ها و مراکز کار و توليد را به دس

شوراهای کارگری درست . اميد آينده بهتر چرخ لنگ کارخانه ها را چرخانديم
کرديم و در بعضی از استان ها مانند گيالن اتحاديه شوراهای کارگری را به 

کار کنترل توليد و حتی توزيع در سطح شهر و روستا توسط . وجود آورديم 
کم کم زمزمه مخالفت سرمايه داری با شوراها ...  شوراهای ما انجام می گرفت

از سوی . بر زبان مزدورانشان جاری شد و شوراها را هدف تصفيه قراردادند 
کارخانه ها " ملی کردن"ديگر، دولت سرمايه داری اسالمی پس از انقالب به نام 

و معادن سرمايه داران فراری را تصرف نمود و مديريت خود را بر آن ها 
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اين دولت همچنين با انواع ترفندها و به کارگيری جاسوسان خود در . کرد  تحميل
انجمن های اسالمی، بسيج کارگری و خانه کارگر، شوراهای واقعی کارگری را 
منحل و کارگران انقالبی را يا اخراج کرد و يا به زندانی انداخت و اعدام کرد و 

حاکم کرد، شوراهايی که از را بر مراکز کار و توليد " شوراهای اسالمی کار"
وضعيت بعد از انقالب و به . منافع نظام سرمايه داری اسالمی دفاع می کردند 

دنبال آن جنگ ارتجاعی ايران و عراق زمينه ای بود برای رکود و تعطيل بخش 
زيادی از صنايع و مراکز توليدی که به دنبال آن اخراج و بيکارسازی های دسته 

ما بارها به اين اخراج ها و بيکارسازی های . فتجمعی کارگران شدت گر
اما در فضای سرکوبگرانه جنگی هميشه با سرکوب و . اعتراض کرديم

  . دستگيری مواجه می شديم

پس از پايان جنگ، بحران و تعطيل مراکز کار و توليد همچنان ادامه داشت که  
ی سازی به فکر خصوص" بانک جهانی"دولت سرمايه داری اسالمی به توصيه 

بازهم ما کارگران اخراج شديم، اين . گذاشت" سازندگی"سرمايه افتاد و نام آن را 
تحميل قراردادهای موقت . بار به بهانه خصوصی سازی ، تغيير ساختار و غيره 

در طول دهه هفتاد ما بارها . به ما کارگران امنيت شغلی ما را يکسره از بين برد 
اما . کرديم، خيابان ها را بستيم و تظاهرات کرديمتجمع . و بارها اعتراض کرديم 

  . بازهم توسط نيروهای سرکوبگر دولت سرمايه داری اسالمی سرکوب شديم 

دولت سرمايه داری اکثر کارخانه ها را به بهانه خصوصی سازی، زيان دهی و 
بنگاه های . غيره تعطيل کرد و سرمايه داران حاصل کار ما را به تاراج بردند 

هر روز به .... ادی گوناگون مانند بنياد مستضعفان ، شستا ، آتيه دماوند و اقتص
  . طور اختاپوسی رشد کردند و سرنوشت ما کارگران را رقم زدند 

از اوايل دهه هشتاد اعتراضات ما کارگران ساماندهی و سازماندهی جدی تری 
قديمی به کمک از ميان ما تعدادی از فعاالن کارگری با تجربه و . به خودگرفت 
مراسم های اول ماه مه، که سال ها برگزار نمی شد، اينجا و آنجا . يکديگر آمدند
اما . فعاالن کارگری دست به ايجاد کميته های کارگری زدند. برگزار شد

رفرميست هايی که با شکل گيری گرايش ضدسرمايه داری در ميان کارگران به 
از يک سو، باعث انشقاق در ميان . تادندهراس افتاده بودند، به تکاپو و تقال اف

هيئت موسسان "فعاالن کارگری ضدسرمايه داری شدند و، از سوی ديگر، 
را به جنب و جوش واداشتند تا در مقابل تالش فعاالن ضدسرمايه " سنديکاها

داری برای ايجاد شوراهای ضدسرمايه داری، سنديکاسازی و سنديکاليسم و 
عتصاب کارگران شرکت واحد و مبارزات کارگران ا. اصالح طلبی را علم کند

نيشکر هفت تپه شکل گرفت، اما حاکميت سنديکاليسم بر اين دو مرکز کار و 
توليد فقط هزينه دادن را بر کارگران آن ها تحميل کرد بی آن که دستاوردی برای 

سنديکا های اين مراکز سرکوب شدند و رهبران آن ها به . کارگران داشته باشد
اما آنچه قابل انتظار نبود، . اين البته قابل پيش بينی و انتظار بود. ان افتادندزند

به . عدم حمايت توده کارگران اين دو مرکز از اين سنديکاها و رهبران آن ها بود
اين ترتيب، رفرميسم نه تنها خود نيز ضربه خورد و هيچ طرفی از تالش های 

نيز ضربه زد و باعث انشقاق  خود نبست، بلکه به گرايش ضدسرمايه داری
يک بار ديگر ثابت شد که سنديکاليسم در جنبش کارگری ايران . فعاالن آن شد
هم رژيم سرمايه داری آن را سرکوب می کند و هم کارگران از آن . جايی ندارد

اين تجربه تکراری سخت و پرهزينه ای بود که بر جنبش . حمايت نمی کنند
  . کارگری ايران تحميل شد

به . مان طور که در باال گفتيم، ما تجربه تشکيل شوراهای کارگری را داريمه
خصوص در جريان انقالب که تقريبا در اکثر مراکز کار و توليد شوراهای 
خودمان را ايجاد کرديم و با تکيه بر همين نيرو بود که توانستيم با اعتصاب های 

م و آن رژيم را به زانو خود گلوی رژيم شاه را فشاردهيم، شير نفت را ببندي
ما هرگاه در مقابل نظام سرمايه داری می ايستاديم اولين کارمان  .درآوريم

پس از آن تصميم جمعی می گرفتيم، يعنی شورايی . مشورت با يکديگر بود
تصميم می گرفتيم و نماينده هايمان را انتخاب و برای مذاکره و پيشبرد خواست 

نده ها نيز در مجامع عمومی ما را درجريان آن نماي. هايمان می فرستاديم 
جزئيات مذاکره می گذاشتند و به اين ترتيب آحاد کارگران را در تصميم گيری ها 

به اين ترتيب، . اين مسير را طی می کرديم " همه ما تقريبا. دخالت می دادند
نمايندگان کامال زيرنظارت توده کارگران قرار داشتند و امکان عدول و سرپيچی 
از خواست های توده های کارگر و سازش احتمالی با کارفرمايان و دولت کاهش 

و هر زمان نيز که به اين شناخت می رسيديم که نماينده يا نمايندگان . می يافت
صالحيت نمايندگی را از دست داده اند بی تعارف و با قاطعيت آنان را از 

با اين . انتخاب می کرديم نمايندگی عزل می کرديم و کسان ديگری را به جايشان
همه، اين فرهنگ بايد در ميان کارگران استمرار پيدا می کرد و ريشه می دواند 
و نهادينه می شد ، کاری که رژيم اسالمی سرمايه مجال آن را نداد و با سرکوب 

اين گونه عوامل البته در ناکامی . شوراها روند اين فرهنگ سازی را متوقف کرد
نشدن آن ها به قدرت واقعی کارگران برای مبارزه با رابطه شوراها و تبديل 

اما عامل اصلی ناکامی اين شوراها . خريد و فروش کارگران نقش مهمی داشتند
در مبارزه با سرمايه داری و آن علت اصلی که باعث شد ما نتوانيم به آنچه 

به واقعيت اين بود که رسيدن . برايش انقالب کرديم برسيم چيز ديگری بود
خواسته های آزادی و رفاه مستلزم مبارزه پيگير با رابطه خريد و فروش نيروی 
کار و کل نظام نگهبان و مدافع اين رابطه بود، حال آن که مبارزه ما صرفا 

و بايد هم " مرگ بر شاه"ما می گفتيم . منحصر به سرنگونی رژيم شاه شده بود
نيروهای ديگر هيچ " شاه مرگ بر"خود و " مرگ برشاه"اما بين . می گفتيم

ما برای اين که سرمايه داری از ميان برود می گفتيم . تفاوتی قائل نمی شديم
، در حالی که نيروهای ديگر اتفاقا برای آن که سرمايه داری را "مرگ بر شاه"

ما متوجه اين فرق مهم و ". مرگ برشاه"از چنگ انقالب حفظ کنند می گفتند 
دانستيم که ما کجا ايستاده ايم و طبقات و اقشار ديگر  نمی. تعيين کننده نبوديم

اشتباه بزرگ . ما چه می خواهيم و آن ها چه می خواهند. جامعه کجا ايستاده اند
ما بين خود و ديگر . ما و آنچه باعث ناکامی شوراهای ما شد درهمين جا بود

زدی بوديم، ما فروشنده نيروی کار و برده م. مخالفان رژيم شاه فرقی نمی ديديم
حال آن که کسانی که سکان رهبری انقالب را دردست داشتند خريداران نيروی 

ما . کار و اتفاقا ازجمله درنده ترين نوع برده داران و خريداران نيروی کار بودند
ما نمی فهميديم که مخالفت ما با رژيم شاه برای آن است که . اين را نمی فهميديم

رمايه داری نباشد، حال آن که مخالفت رهبران می خواهيم سر به تن نظام س
انقالب با شاه و رژيم اش برای آن است که خودشان جای اورا بگيرند و سوار بر 

ما اين . نظام سرمايه داری هزار بار بدتر از رژيم شاه تسمه از گرده ما بکشند
که تفاوت مهم و بنيادين را نمی ديديم و احزاب و سازمان ها و گروه هايی نيز 

خود را نماينده ما می دانستند نه تنها اين را به ما نگفتند بلکه بدتر به توهم ما 
نسبت به جريان حاکم برانقالب افزودند يا سعی کردند که ما را به سکوی پرش 

همين ناآگاهی و بی تجربگی باعث . خود برای رسيدن به قدرت سياسی بدل کنند
اهی لشکر بخش ديگری از طبقه سرمايه شد که ما در مبارزه با رژيم شاه به سي

ما کمر رژيم شاه را شکستيم اما در همان حال با رساندن بخش . دار تبديل شويم
اين است . ديگری از طبقه سرمايه دار به قدرت سياسی کمر خود را نيز شکستيم

شوراهای ما اگر از : بگيريم  ٥٧آن درس اساسی که ما کارگران بايد از انقالب 
زه برای الغای رابطه خريد و فروش نيروی کار برخوردار نباشند افق مبار

عاقبت به تخته پرش نيروهای ديگر برای رسيدن به قدرت سياسی تبديل می 
بی ترديد، اين شوراها بايد از مطالبات پايه ای طبقه کارگر عزيمت کنند و . شوند

گر افق ضدسرمايه اما ا. برای تحقق بی کم و کاست تمام اين مطالبات مبارزه کنند
داری بر اين مبارزه پرتو نيفکند درنهايت کارگران بازهم گوشت دم توپ اين يا 

  .آن بخش از طبقه سرمايه دار خواهند شد

اينک ما در لحظه ای تاريخی از سرنوشت جنبش اجتماعی طبقه ! همزنجيران
بندی کارگر قرار داريم، طبقه ای که می خواهد از گذشته خود درس بگيرد، جمع 

کند و نهادی را به وجود بياورد و پرورش دهد که قدرت برنامه ريزی و اداره 
بتواند رهبری مبارزات جنبش اجتماعی ضدسرمايه داری . جامعه را داشته باشد
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ضمن آن که دربرگيرنده تمام باورها و عقايد و . را در دست بگيرد و پيش ببرد
ز آنان نباشد و بتواند تمامی آحاد نظرات کارگران باشد اما وابسته به هيچ يک ا

 -و نه حول اين يا آن عقيده و نظريه  - طبقه کارگر را حول مطالبات طبقاتی شان 
قدرتش از اجتماع ضدسرمايه داری سرچشمه گرفته باشد و در . سازماندهی کند 

از سازوکارهای شورايی استفاده کند و . خدمت اجتماع ضدسرمايه داری باشد 
را به کار ببرد، شورايی بر اساس عمل و عقل جمعی ، بر اساس اين سازوکار 

شورايی با هدف اجتماعی ضدسرمايه داری و در  -راهکار و راهبردی جمعی
  . سرمايه داری جهت لغو کارمزدی با عزيمت از يک منشور کارگری ضد

طرح ها، پيشنهادها و تجربه های خودتان را برايمان بفرستيد تا به ! همزنجيران
  ک يکديگر به اين امر مهم بپردازيم کم

  گروهی از فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

  ١٣٨٨بهمن 

 

اين جنبش  کارگران کجای«: عليرضا خباز ٔتهنگاهی به نوش
 »اند؟ ايستاده

عليرضا خباز يکی از اعضای کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های 
، "کارگران کجای اين جنبش ايستاده اند "کارگری طی نوشته ای تحت عنوان 

نظرش را البته نه چندان صريح و شفاف درمورد جايگاه کارگران در جنبش 
  . اعتراضی جاری بيان کرده است

خباز مطلبش را با آوردن ديالوگی که با چند کارگر همکار خود در زمينۀ 
وضيح می دهد که تظاهرات اخير داشته آغاز می کند و بالفاصله بعد از اتمام آن ت

ممکن است . قصد تعميم نظرات بيان شدۀ آنان به کل طبقۀ کارگر را نداشته است
برای خوانندۀ مطلب اين سوال پيش آيد که پس منظور از آوردن اين ديالوگ 

قابل توجه است که . چيست؟ همان طور که برای من نيز اين سوال پيش آمده است
حرف هايی در رد و يا مثًال ارتجاعی  کارگران طرف گفتگوی ايشان در مجموع

دانستن خيزش توده ای جاری بر زبان نياورده اند و حتی يکی از آنان تاکيد 
داشته است که نبايد نسبت به اين جنبش بی تفاوت بود و بايد در آن شرکت کرد و 

در اين ميان ظاهرًا . ديگری افسوس خورده که چرا نمی تواند در آن شرکت کند
گفته است که اين جنبش به ما مربوط نيست و عليرضا خباز که خود  کارگری هم

چنين عقيده ای داشته است با شنيدن اين سخن از زبان کارگر مذکور حجت را 
برای صدور حکم و چيدن صغری و کبراهای استدالل، مناسب و کافی دانسته 

  . است

به اصالح طلبان  خباز مطلبش را عمدتًا با افشا گری در مورد دارو دستۀ موسوم 
اين افشاگری ها اما بسيار . در رابطه با طبقۀ کارگر و مطالباتش ادامۀ می دهد

او به جای اين که . سطحی و سرشار از توهم خود او به اصالح طلبان است
کارنامه جنايات اصالح طلبان را رو کند، به جای اين که ماهيت اختالف باندهای 

جای همه اين کارهای صرفًا به اين بسنده می  قدرت سرمايه را بيان دارد و به
کند که آن ها تا حاال خيری به حال کارگران نداشته اند، انگار که کل معضل آن 

و گويا معضل و مشکل اساسی . ها در همين بی خيربودنشان خالصه می شود
طی مناظرۀ انتخاباتيش در تلويزيون چند بار از حق و « اين است که موسوی 

ران صحبت کرده است اما از قراردادهای موقت کار و افزايش حقوق کارگ
دستمزد کارگران سخنی نگفته است و يا خواهان آزادی فعالين کارگری زندانی 

و اگر مثًال عکس اين ها رخ می داد مسئله فرق می کرد و » ... نشده است و 
کامًال نتيجتًا موضع گيری خباز نسبت به تظاهرات جاری نيز که به زعم ايشان 

تحت رهبری اصالح طلبان قرار دارد، نوع ديگری بود و لذا شرکت کارگران 
در . جايز می دانست» هژمونی جنبش سبز بر آن« در اين تظاهرات را عليرغم 

بخش آخر اين افشا گری ها، با پاسخگو کردن جناحی از دولت هار و درندۀ 
ی کارگران، اين توهم سرمايه داری يعنی اصالح طلبان در مقابل سواالت اساس

را دامن می زند که گويا اين جناح که تمامی سرانش جزء بنيان گذاران جمهوری 
اسالمی سرمايه هستند، در مقايسه با جناح مسلط در قدرت، ظرفيت پاسخگويی 

علت عجز خباز از افشای درست !! در مقابل سواالت اساسی کارگران را دارد 

بان حکومتی اساسًا به علت توهمات متراکم و قاطع جناح موسوم به اصالح طل
  . خود او به اين جناح سياسی سرمايه داری ايران می باشد

اما بيبنيم منظور خباز از بيان آنجه که به ظاهر شکل افشاگری جناح اصالح 
طلبان حکومتی را به خود گرفته چيست؟ و چه نتيجه ای می خواهد به نام 

  .کارگران از آن بگيرد

تۀ خباز کامًال آشکار است که او خيزش توده ای را که با اعتراض به از کل نوش
تقلب در انتخابات شروع شد، جنبشی کامًال متحد و متشکل تحت هژمونی جناح 
اصالح طلب دولت سرمايه داری موسوم به جنبش سبز می داند که توانسته است 

ت محدود کند و از تمام مطالبات مردم متشکل در خود را به مطالبۀ تجديد انتحابا
آنجايی که اين جناح پاسخ گوی سواالت اساسی يعنی مطالبات کارگران نمی 
باشد، لذا ايشان به طور ضمنی شرکت کارگران را در آن جايز نمی داند هرچند 
به نظر می رسد در مورد ضرورت عدم شرکت کارگران در تظاهرات خيابانی 

اين " اش يادآوری می کند که  مطمئن نمی باشد زيرا در دو سطر آخر نوشته
جنبش بدون حضور طبقۀ کارگر و حذف مطالبات کارگران تبديل به ابزار سهم 
خواهی جريانات درون حکومتی و در بهترين حالت افتادن در دامان سرمايه 

  " .داری ليبرال خواهد شد 

درک و تصوير خباز از جنبش جاری کامًال غيرواقعی و نادرست است، آن هم 
از مدت ها که از جريان اين تظاهرات می گذرد و کامًال مشخص شده است بعد 
. آنچه روی داد و کماکان روی می دهد، مطلقًا مخلوق انتخابات نبوده استکه 

زمينه . اصالح طلبان نبودند که ميليون ها انسان معترض را به خيابان ها کشيدند
سال بر هم  ٣٠طول ها، علل و عوامل اقتصادی و سياسی و اجتماعی که در 

بی حقوقی مطلق، گرسنگی، . انباشته شده بود به طغيان اين اعتراضات انجاميد
تحقير، نااميدی، بيکاری، استثمار وحشيانه، فشار و خفقان بود که ميليون ها 
انسان کارگر و فرودست را واداشت تا از هر فرصتی و از جمله مضحکه ای به 

  . طغيان خشم خود دستاويز سازند نام انتخابات و تقلب در آن برای

در اين تظاهرات خيابانی سوای اقشار غيرکارگری ازجمله بخش هايی از 
بورژوازی و خرده بورژوازی که در جريان آن وجود دارند و اهداف و مطالبات 
جناح ارتجاعی اصالح طلبان را نمايندگی می کنند، اکثريت توده های شرکت 

ابانی، بخش های مختلف کارگری و ابواب جمعی کننده در پروسۀ اين جدال خي
  . طبقۀ کارگر می باشند

اقشاری از ابواب جمعی طبقه کارگر که بيشترين حضور را در حوادث اين دو 
ماه داشته اند، اکثرًا دانش آموزان، دانشجويان و جوانان دختر و پسر خانواده های 

و اجتماعی، محروميت کارگری هستند که در کنار تمامی بی حقوقی های سياسی 
از تمامی آزادی ها، تحمل همه اشکال تبعيض و فشار حقارت ها و توهين ها، 
درد نداری و فقر و بدبختی های ناشی از تشديد روزافزون استثمار پدران و 
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بيکاری، نااميدی، . مادرانشان توسط سرمايه، شامل حال آنان نيز می شود
ودن به بيکاری و گرسنگی در آينده تاريکی مرگبار افق زيست آتی، محکوم ب

. نزديک و همه دردها و رنج های ديگر، زندگی آنان را در خود پيجيده است
اينان در طغيان موج اعتراضات جاری درون محله ها و خيابان ها و مراکز 
اجتماع و راه پيمايی ها نقش فعال دارند و در سازمان دادن اعتراضات و کشاندن 

در کنار اين گروه ها حضور . بيشترين رل را بازی نموده اندجمعيت به ميدان ها 
بخش های ديگری از طبقه کارگر، از جمله معلمان، پرستاران و رانندگان نيز به 

بيکاران نيروی قابل توجهی از معترضين را . نوبه خود چشمگير بوده است
ن های کارگران راننده تاکسی عمًال ساعات کار خود در خيابا. تشکيل می دهند

شهرها را به همراهی و هماهنگی و همرزمی با توده های شرکت کننده در جنگ 
واقعيت اين است که توده های کارگر در  اما. و ستيزهای خيابانی تبديل کرده اند

شرايط کنونی، هم در درون کارخانه ها و هم در اين اعتراضات دچار توهم زياد 
ارخانه حول مطالبات اقتصادی و در ک. به راه حل های بورژوايی می باشند

معيشتی مبارزه می کنند و در خيابان ها عليه ديکتاتوری و خفقان و سلب آزادی 
ها و سنگسار و اشکال ديگر بی حقوقی های ناشی از موجوديت سرمايه داری 

اما در هيچ کدام از اين دو عرصه با راه حل های آگاهانه خود، . فرياد می کشند
. د و با دورنمای شفاف ضدسرمايه داری خود نبرد نمی کنندبا تشکل مستقل خو

در همه جا خواسته های خود را فرياد می زنند اما بدبختانه همه جا اسير توهمات 
همه جا عليه آنچه سرمايه بر . متراکم خود به راه حل های بورژوازی می باشند

د اما اين آنان تحميل کرده است و عليه مصائب سرمايه داری مبارزه می کنن
مبارزه را با سر آگاه و بيدار خود و با اتکا به قدرت سازمان يافته مستقل طبقاتی 

  .خود پيش نمی برند

خباز چنين درکی از رويداد های سياسی جاری جامعه ندارد زيرا نگاه او به 
جنبش ها از جمله جنبش طبقۀ کارگر بر بنياد های نظری و رويکردی رفرميسم 

يک نکته بسيار اساسی در ی استوار است و بر همين اساس راست سنديکاليست
همه حرف . نوشتۀ خباز درک ايشان از نوع نگاه کارگران به جنبش ها است

هايش فرياد اين باور شوم رفرميستی است که گويا کار کارگران اين است که 
بنشينند و چشم به آسمان دوزند تا اين يا آن حزب بورژوازی سخنی از مطالبات 

ارگران بر زبان آورند و آنان هم دنبال اين احزاب و گروه های سرمايه دار به ک
به زعم او اين خود کارگران نيستند که بايد جنبش ها راه اندازند، . راه افتند

تسخير کنند، مطالبات خود را بر آن تحميل نمايند، پرچم خود را بر فراز آن به 
جنبش کارگری قرنی و شايد بيشتر  اين نگاه رفرميستی به. اهتزاز در آورند 

اين نگاه به . است که بختک وار بر جنبش کارگری دنيا چنگ انداخته است
کارگران القا می کند که سرنوشت زندگی آنان به سياست و رويکرد اين يا آن 

سراسر تاريخ . حزب بورژوازی زير اين يا آن نام راست و چپ گره خورده است
روپا شاهد مثال اين ماجرای سياه است و رفرميسم قرن بيستم جنبش کارگری ا

  .راست سنديکاليستی در جامعه ما هم همين تالش را دارد

در خاتمه با آوردن بخشی از يک مطلب کميتۀ هماهنگی برای ايجاد تشکل 
کارگری در رابطه با جنبش جاری، خطوط اصلی مواضع و رويکرد فعالين 

مزدی در مورد خيزش های جاری  گرايش ضدسرمايه داری و جنبش لغو کار
توده ايی در ايران و جای گاه طبقۀ کارگر در اين عرصه از مبارزه طبقاتی را 

 .يادآوری می کنم

بديهی است ايستاده ايم و چه کار بايد بکنيم؟  ما کارگران در کجای اين اوضاع
 که جنگ بين دو جناح طبقه سرمايه دار و نمايندگان سياسی آن ها برای گرفتن
سهم بيشتری از قدرت نه تنها جنگ ما نيست بلکه دقيقا برای تشديد استثمار و 

اما از اين نکته درست به هيچ وجه . سرکوب بيش از پيش ما صورت می گيرد
ما می توانيم و بايد . نبايد بی تفاوتی ما را نسبت به اوضاع پيش آمده نتيجه گرفت
جهت تحقق مطالبات  اين وضعيت را به عرصه ديگری برای مبارزه در

عرصه های اصلی تاکنونی اعتراض ما يکی . ضدسرمايه داری خود تبديل کنيم
عرصه مبارزه با بيکارسازی ها و تعويق دستمزدها بوده، که راهکار پيشنهادی 

کارخانه ها و به طورکلی مراکز کار و توليد تصرف ما برای مقابله با آن 
مقاومت در برابر شکل های درمعرض تعطيل است، و ديگری اعتراض و 

مختلف تشديد استثمار و سرکوب، که در اين مورد نيز راهکار پيشنهادی ما 
اکنون و با توجه به اوضاع پيش آمده، ما ضمن تأکيد بر لزوم . استاعتصاب 

دو راهکار فوق به ويژه در شرايط کنونی، راهکار ديگری را  سراسری کردن
حضور فعال و سازمانيافته اد می کنيم و آن نيز در کنار راهکارهای فوق پيشنه

« است، که در  در تظاهرات خيابانی با پرچم مطالبات ضدسرمايه داری کارگران
مستقل از اين که  -ما . آمده است» منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

کدام جناح طبقه سرمايه دار بر ديگری پيروز می شود و با پرهيز از تبديل شدن 
می توانيم و بايد با تشکيل شوراهای ضدسرمايه  -سياهی لشکر اين يا آن جناح به 

داری خود در محل های کار و زندگی و پيوند اين شوراها برای ايجاد شورای 
سراسری طبقه کارگر ايران سه راهکار فوق را به گونه ای سنجيده و هوشيارانه 

عال کنونی و بستر به قدرت باهم تلفيق کنيم تا از حالت ضعف و ناتوانی و انف
رساندن يک بخش از طبقه سرمايه دار در مقابل بخش ديگر بيرون آمده و 
مطالبات خود را قدرتمندانه بر کل طبقه سرمايه دار و دولت آن تحميل کنيم و 
بدين سان راه را برای مراحل بعدی برچيدن تمامی بساط نظام بردگی مزدی 

  ." هموار سازيم

با پرچم مطالبات ضدسرمايه داری خود در تظاهرات خيابانی "نقل از مقالۀ  
  " شرکت کنيم

  ٢٠١٠فوريه ، جمشيد کارگر

  

 تعويق چند ماه حقوق کارگران آوند پالستيک

کارگر را استثمار می  ٣۵کارخانه آوند پالستيک 
کارگر فاقد هر نوع تضمين  ١۵تعداد از اين . کند

اشتغال حتی برای يک روز بعد هستند و در 
چهارچوب قراردادهای بسيار کوتاه مدت مبتنی بر 
شرايط سودافزايی حداکثر سرمايه برای سرمايه دار 

 ۴کارگر مجموعًا در هر روز  ٣۵اين . کار می کنند
ميليون  ١٢٠ميليون تومان و در هر ماه بيش از 

ارزش اضافی يا سود خالص نصيب صاحب تومان 
ارزش اضافی توليد شده توسط هر . کارخانه می کنند

هزار تومان و در  ١١٨کارگر در هر روز حدود 
طول ماه حتی بدون محاسبه کل اضافه کاری ها به 

دستمزد . ميليون تومان می زند ۴تقريب سر به 
کارگران بسيار نازل و در بهترين و مطلوب ترين 

سال سابقه کار پرمشقت و  ٢٠ه دنبال حالت ب
. هزار تومان در ماه بيشتر نيست ۴٠٠پرخطر از 

کارگر مورد  ٣۵در مورد نرخ متوسط دستمزد 
اما با . استثمار کارخانه رقم دقيقی در دست نداريم

احتساب نازل بودن دستمزد کارگران قراردادی و 

حتی شمار قابل توجهی از کارگران به اصطالح 
هزار تومان  ٢۵٠ن رقم به هيچ وجه از رسمی، اي

. اين ارقام را در کنار هم قرار دهيم. تجاوز نمی کند
هزار تومان سود  ١١٨هر کارگر در هر روز حدود 

بر اقالم عظيم سرمايه صاحب کارخانه می افزايد اما 
تومان زير نام دستمزد دريافت می  ٨٠٠٠خود فقط 

د افزون درص ١۴٠٠نرخ استثمار کارگران از . کند
. اما فاجعه به همين جا ختم نمی شود. تر است

حاصل % ٩٣سرمايه دار شرکت آوند پالستيک فقط 
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کار کارگران را به سود خالص خود تبديل نمی کند 
باقی % ٧بلکه اکنون چند ماه است که حتی همان 

مانده يا دستمزد آنان را هم مصادره کرده است و 
جهنم . ه استهيچ ريالی به هيچ کارگری نپرداخت

سرمايه داری ايران به همان اندازه که برای توده 
های کارگر جهنمی کشنده و طاقت فرسا و غيرقابل 

تحمل است برای همه سرمايه داران پرتنعم ترين و 
بهترين و دلرباترين و طاليی ترين و دل انگيزترين 

مائده های زمينی اين بهشت ميليارها . بهشت هاست
مات بهشت اخروی پيامبران الهی ميليارد بار از نع
در اينجا به جای مقداری زيتون . افسانه ای تر است

و انجير و شير و عسل، دنيايی از سرمايه و سود و 

کوه های سر به فلک کشيده نعمات زمينی وجود 
  . دارد

  ٨٨بهمن  ١۴

  

کارگر را اخراج  ١۵» راهور زمين«کارگر و  ٣٠»گل پالست«
 کردند

 ٣٠جاده مخصوص کرج  شرکت گل پالست در
کارخانه راهور زمين از . کارگر را اخراج کرد

کارخانه های ديگر واقع در همين جاده نيز همزمان 
کارگر را مشمول طرح بيکارسازی خود قرار  ١۵
هر دو سرمايه دار همصدا و هماهنگ اعالم . داد

کرده اند که کمبود نقدينگی دارند و از عهده دستمزد 
هر دو کارخانه متعلق به !! ندکارگران برنمی آي

سرمايه داران بخش خصوصی است و همه آمارهای 

رسمی و غيررسمی فرياد می زنند که رقم نقدينگی 
اين بخش حتی در همين ماه های اخير هم مدام رو 

نکته قابل تامل اين است که . به فزونی رفته است
همه سرمايه داران هنگام اخراج کارگران خويش از 

درست در همان حال، همه . ينگی می نالندکمبود نقد
اين سرمايه داران فرياد اعتراضشان به آسمان بلند 
است که حجم نقدينگی ها به صورت وحشتناکی باال 
رفته است و گويا همين افزايش نقدينگی شيرازه 

هر دو !! حيات سرمايه داری را از هم پاشيده است
است بخش اين داستان در کنار هم بيش از يک دهه 
 .که بر سر زبان سرمايه داران و دولت آن ها است

  ٨٨بهمن  ١۴

  

   

 چند خرب اقتصادی

  کارگر ٨٠٠٠خطر بيکار شدن 

با آزاد سازی صادرات وت بلوی : مسعود بنابيان عضو انجمن صنايع چرم گفت  
به دنبال تعطيل . واحد فعال توليد چرم را تهديد می کند ٣٠٠گاوی خطر تعطيل 

کارگر بيکار خواهند شد که بايد به اين  ٨٠٠٠در تبريز بيش از  اين کارگاه ها
عمده وت بلوی : بنابيان ادامه داد . افراد کارگران صنايع کيف و کفش را افزود 

گاوی به کشور ترکيه صادر می شود و ارزش اقتصادی هر کيلو وت بلوی گاوی 
  . ر است دال ١٣تا  ١٢يک دالر است در حالی که اين ارزش برای چرم بين 

  ١٣/١١/٨٨ابرار اقتصادی، سه شنبه 

  اعتراض کارگران نساجی مازندران و انصراف سرمايه گذار ترک

  :محمد مروج رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران گفت

بعد از اعتراض کارگران نساجی مازندران نسبت به چگونگی مديريت اين 
واگذاری کارخانه حضور سرمايه کارخانه و شائبه های به وجود آمده از نحوه 

 . گذار ترک در کارخانه نساجی مازندران منتفی شد 

سرمايه گذار ترک به سازمان سرمايه گذاری خارجی ايران اعالم کرده بود که 
می تواند با دريافت وام از صندوق حساب ذخيره ارزی برای کارخانه ماشين 

 !!!آالت خارجی بخرد 

ام اين کار را جذب سرمايه گذاری خارجی می اين در حالی است که دولت ن
 !! گذارد

 ٣٠بر اساس شنيده ها قرار بود سرمايه گذار ترک حدود : وی اضافه کرد 
ميليون يورو از سرمايه خود برای احيای نساجی مازندران سرمايه گذاری کرده 

  . ميليون يورو به وی وام بدهد  ١٠٠و بانک ملی نيز 

وضعيت توليد پنبه در کشور اسفناک است و بازار ايران پر از نخ : مروج افزود 
 . ازبکستان است 

  . درصد است  ٢٠درصد و تعرفه واردات نخ  ١٠تعرفه واردات پنبه به کشور 

هزار تن پنبه در حالی که سال گذشته  ١٨٠مصرف ساالنه صنايع نساجی کشور 
 . شد هزار تن پنبه در کشور توليد  ۶٠فقط 

درصد  ٩رشد اقتصادی چين در سال گذشته با وجود همه بحران ها به حدود 
ميليون تن پنبه توليد کرده و سهم چين از کل توليد  ٨چين ساالنه بيش از . رسيد 

  .در صد می رسد ٣۴جهانی پنيه به حدود 

  ١٣/١١/٨٨ابرار اقتصادی، 

 هزار واحد توليدی زيرزمينی در استان تهران ١٠٠فعاليت 

اين : محمد رضا مس فروش رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران گفت 
صد هزار واحد توليدی در سطح تهران پراکنده هستند و خارج از نظارت و 
. پوشش وزارت صنايع و معادن قرار دارند و به طور غيرمجاز فعال هستند 

  )١٢/١١/٨٨ ابرار اقتصادی،(

بايد پرسيد چند صد هزار کارگر بدون امنيت شغلی ، بيمه و با دستمزدهای  
مافوق ارزان در اين شبکه زير زمينی اقتصاد در حال فروش نيروی کار خود 

  !هستند ؟

قيمت نهايی کاال در ايران سه برابر کشورهای در حال توسعه، دو 
 برابر کشورهای آسيايی

  : طالعات و پژوهش های بازرگانی گفت دو دانگه رئيس موسسه م

رشد قيمت . رشد قيمت در ايران حداقل سه برابر کشورهای در حال توسعه است 
در سال  IMFدر ايران بر اساس آمار منتشر شده در سالنامه آمار بين المللی 

 ٤/١٢در حدود  ٢٠٠٥در صد،  ٩/١٨،  ٢٠٠٠در صد در سال  ٦/٦٠،  ١٩٩٥
 . در صد بوده است  ١٢حدود  ٢٠٠٦در صد و در سال 



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

 

٧ 
  ١٣٨٨ بهمن ١٦جمعه     ٩٢شمارٔه مسلسل   ٤٥سال دوم ـ شمارٔه  

درصد در  ٧/٤،  ١٩٩٥در حالی که همين شاخص در کره جنوبی در سال 
 ٣/٢در حدود  ٢٠٠٦درصد و در سال  ١/٢حدود  ٢٠٠٥درصد ،سال ٢، ٢٠٠٠

  . درصد بوده است 

با مقايسه آمار متوجه می شويم که رشد قيمت توليد در ايران حداقل سه برابر 
، دو برابر کشورهای آسيايی و بيش از پنج برابر کشورهای در حال توسعه

  . کشورهای چين و کره جنوبی است 

تا سال  ٢٠٠٠، قيمت ها در کشور از سال  IMFبراساس آمار سالنامه آماری 
در صد رشد داشته در حالی که در اين  ٣/٢٠٠دو برابر شده يعنی " تقريبا ٢٠٠۶

 . در صد رشد داشته است  ٧/١٣٠برابر شده يعنی  ٣/١دوره قيمت ها در ترکيه 

در صد رشد داشته يعنی  ٢/٩٧و  ٣/٩٢قيمت ها در کره جنوبی و چين به ترتيب 
 ) ١٣/١١/٨٨ابرار اقتصادی، . (قيمت ها در اين کشورها رو به کاهش بوده است 

 افزايش حجم مبادالت خارجی ايران با وجود تحريم های آمريکا

  : انی و صنايع و معادن ايران گفت محمد نهاونديان ، رئيس اتاق بازرگ

اتاق بازرگانی آمريکا مخالفت جدی خود را با تحريم ايران اعالم کرده و آن را  
 –حجم مبادالت بازرگانی خارجی ايران در سال گذشته . شکست خورده می داند 

 . از مرز ميليارد دالر گذشته است  - ١٣٨٧

ايران می : رگانی ايران ادامه داداين نماينده پارلمانی و اصول گرای اتاق باز
تواند شريک خوب تجاری برای دانمارک در منطقه باشد و خواستار گسترش 

  )١٣/١١/٨٨ابرار اقتصادی، . (روابط تجاری بيشتری شد 

الزم به ذکر است که تالش های اتاق بازرگانی و چانه زنی های نهاونديان 
بزرگ ترين شريک تجاری ايران نتوانست اتاق بازرگانی آلمان را که در گذشته 

  . بود راضی به تجارت بيشتر کند که اکنون به سراغ دانمارک می رود 

  در صد بدهی دولت به بانک ها افزايش يافت ٥٧: بانک مرکزی 

حدود  ٨٨بدهی دولت به بانک ها در نيمه نخست سال : بانک مرکزی اعالم کرد 
شاخص در نيمه اول سال گذشته  هزار ميليارد ريال بود در حالی که اين ١٣۴/۵

هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم آن در نيمه اول  ۵/٨۵به  - ٨٧ –
  . در صد افزايش داشته است  ٣/۵٧بدهی دولت به بانک ها حدود  ٨٨سال 

در پايان شهريور سال . شدت گرفته است - ٨٧-رشد بدهی دولت از نيمه دوم سال 
هزار ١٠١به  ٨٧در پايان نيمه دوم سال  –ارد ريال هزار ميلي ۵/٨۵حدود  ٨٧

ماه  ۶طی  ٨٧ميليارد ريال رسيده است که مسير صعودی خود در پايان سال 
 . هزار ميليارد ريال به حجم آن افزوده شد  ١٩حدود 

 ١٣/١١/٨٨ابرار اقتصادی، 

  ٨٨درصدی نقدينگی کشور در نيمه اول سال  ١١رشد 

 ٢١١حجم نقدينگی تا پايان نيمه اول سال جاری به : مرکزی اعالم کرد بانک 
ميليارد تومان رسيد که در مقايسه با نيمه اول سال گذشته با رقم  ۶۶١هزار و 

  . در صد رشد کرده است  ٢٧ميليارد تومان نزديک به  ۶٠هزار و  ١۶٧

در صد  ٣/١١حدود  ٨٧حجم نقدينگی در پايان شهريور سال نسبت به اسفند سال 
: بررسی روند افزايش نقدينگی از فروردين تا شهريور اين گونه است . رشد دارد

ميليارد تومان بوده تا شهريور  ٨٨هزار و  ١٨٨از اول ماه سال نقدينگی حدود 
ميليارد تومان رسيد مقايسه  ۶۶١هزار و  ٢/۵و  ۴،  ۴/۵،  ٨/۶، ٢/٢به ترتيب 

شهريور و فروردين سال جاری نشان می دهد  ارقام ثبت شده از حجم نقدينگی در
ابرار اقتصادی، (در صد رشد کرده است  ۵/١٢که حجم نقدينگی حدود 

١٣/١١/٨٨ ( 

رشد نقدينگی يعنی رشد پايه پولی تورم يکی از داليل اصلی نرخ باالی تورم 
است که به طور واقعی اعالم نمی شود، زيرا اگر اين نرخ واقعی اعالم شود 

حاضر به سپرده گذاری با نرخ های پايين سود در بانک ها نمی شود ديگر کسی 
و در نتيجه توان بانک ها در جذب سپرده که سرمايه اصلی بانک ها و موسسات 

 . اعتباری مالی است پايين خواهد آمد 

  فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

  ١٣٨٨بهمن 

  

 ادامه بيکارسازی در کارخانه ساسان

خراج انبوه کارگران در خبرها حاکی است که ا
روند . شرکت نوشابه سازی ساسان ادامه دارد

بيکارسازی ها از سال پيش آغاز شد و شمار 
کارگران اخراجی فقط در طول سال جاری از مرز 

موج اخراج ها از همان . نفر عبور کرده است ۶٠٠
. آغاز با مقاومت توده های کارگر مواجه شد

های مختلف از  تظاهرات اعتراضی زيادی در دوره
سوی چند صد کارگر محکوم به اخراج و ساير 
همزنجيران آنان در محيط کارخانه و جاهای ديگر 
صورت گرفت و کارگران خواستار بازگشت به کار 

سرمايه داران نيز برای . و تضمين اشتغال خود شدند

پيشبرد سياست ها و دستيابی به اهداف خود به 
عده ای را بدون . ترفندهای مختلفی متوسل شدند

حساب و کتاب بيکار کردند و عده ای را مشمول 
اسم » بازخريد«اصطالح . طرح بازخريد قرار دادند

رمزی بود برای بيکارسازی کارگران در قبال 
پرداخت مبلغ بسيار ناچيزی که کفاف نان روزمره 

صاحبان . چند ماه خانواده های کارگری را نمی کرد
ول همين چند ماه اخير سرمايه زير همين نام در ط

مبارزه . کارگر را اخراج کرده اند ۵٠٠بيش از 
اما . کارگران عليه اين جنايت کم و بيش ادامه دارد

همان گونه که مدام درمورد مبارزات درون کارخانه 

ها و مراکز کار و به طور کلی فراز و فرودهای 
جاری مبارزه طبقاتی تکرار کرده ايم کارگران 

قدرت متحد، متشکل، سراسری، متفرق و فاقد 
شورايی و ضدسرمايه داری قادر به دفع تهاجم 

بايد برای غلبه بر اين تهاجم . سرمايه داران نيستند
دست به کار شد و قدرت طبقاتی سرمايه داران را با 

  . قدرت سازمان يافته طبقاتی کارگران پاسخ گفت

  ٨٨بهمن  ١٣

  

 اعتصاب کارگران شهرداری سعدآباد

سعدآباد از جمله نواحی مهم شهرستان دشتستان و 
. يکی از بخش های پرجمعيت استان بوشهر است

کارگران شهرداری اين بخش ماه ها است که هيچ 

ريالی دستمزد دريافت نکرده اند و کل حقوق آنان 
توسط مسئوالن شهرداری و عمال دولتی نظام 

کارگران در . سرمايه داری مصادره شده است

به اين جنايت و توحش سرمايه داران اعتراض 
دولتی دست از کار کشيده و اعالم اعتصاب کرده 

شروع اعتراض و اعتصاب کارگران با موج . اند
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ترفندبازی ها و دسيسه پردازی های مزدوران دولتی 
امام جمعه سعدآباد همراه با معاون . مواجه شده است

 فرمانداری دشتستان با علم و کتل و خدم و حشم به
سوی اعتصاب کنندگان شتافته اند تا از طريق 

موعظه و دروغ و توطئه آنان را به سر کار 
کارگران . بازگردانند و به ختم اعتصاب راضی کنند

در مقابل همه اين شيادی ها راه مقاومت و تداوم 
آنان اعالم کرده اند که . مبارزه را انتخاب کرده اند

عوقه ادامه اعتصاب را تا دريافت کل دستمزدهای م
   ٨٨بهمن  ١٣         .خواهند داد

  

 مرگ کارگر در چاه ويل سودجويی سرمايه

يک کارگر ساختمانی در حين کار و توليد ارزش 
اضافی برای سرمايه داران به عمق يک چاه کهنه 

محل کار اين . متری سقوط کرد و در دم جان داد ٧۵
شرايط کار او . کارگر در جاده قديم کرج قرار داشت

فاقد هر نوع امکانات ايمنی و آبستن تمامی اشکال 
کارگر در جايی کار می کرد که . سوانح مرگبار بود

متری در محل عبور و مرورش  ٧۵يک چاه قديمی 
دهانه چاه با مقداری ايرانيت پالستيکی . قرار داشت

يقين کامل به احتمال جا پوشيده شده بود و کارفرما با 
به جايی ايرانيت و سقوط کارگر به عمق چاه دنيايی 
کار را در همين نقطه معين بر دوش وی تلنبار کرده 

ساله در چنين شرايطی سينه به  ٢۴علی کارگر . بود
کارفرما . سينه مرگ کار می کرد و استثمار می شد

بر روی ريال به ريال سود حاصل از استثمار علی 
می کرد و در اين ميان تنها چيزی که مطلقًا  حساب

در دايره محاسبات او جايی نداشت جان علی و 

علی ضمن کار به درون . سرنوشت خانواده او بود
او قربانی سوداندوزی بی عنان . چاه فروغلتيد

سرمايه شد و افراد خانواده اش با از دست دادن وی 
  . در آستان مرگ ناشی از گرسنگی قرار گرفتند

   ٨٨بهمن  ١٣

  

  

 يک عدد کليه به قيمت توافقی به فروش می رسد

جمله باال آگهی يک کارگر اخراجی شرکت ايران 
اين کارگر در گذشته نه چندان . خودرو ديزل است

دور عضو شورای اسالمی کار، نهاد آشنای دولت 
اسالمی سرمايه برای مهار مبارزات ضدسرمايه 

جواد اسدی نام او سيد . داری کارگران، بوده است
فشار بيش از حد سرمايه بر کارگران، اين . دارد

کارگر را به صفوف کارگران معترض رانده است، 

به طوری که در اول ماه مه در جريان برگزاری 
مراسم دولتی اين روز لب به اعتراض گشوده و از 

اين . وضعيت وخيم معيشتی کارگران گله کرده است
ه و اکنون مدت اعتراض منجر به اخراج او شد

طوالنی شدن بيکاری، او و . هاست که بيکار است
خانواده اش را به ورطه گرسنگی و مذلت کشانده 
است، به گونه ای که اکنون فروش يکی از کليه 

. نجات از گرسنگی يافته است هايش را تنها راه
 ايلنا: منبع

  ٨٨بهمن  ١٢

  

  

 عليرضا ثقفی بازداشت شد

ويسندگان ايران و کانون عليرضا ثقفی عضو کانون ن
بر اساس خبر . مدافعان حقوق کارگر بازداشت شد

از طرف  ١٣٨٨بهمن  ١٢کانون اخير، ثقفی دوشنبه 
صبای تهران  دفتر پيگيری اطالعات واقع در خيابان

مامورين . احضار و سپس بازداشت شده است
در حالی که عليرضا ثقفی را همراه خود  اطالعات

و فرزندان وی نيز در منزل آورده بودند و همسر 

حضور داشتند شبانه اقدام به تفتيش منزل کرده و 
. کيس ، لب تاپ و جزوات وی را ضبط کردند

عليرضا ثقفی هفته گذشته برای چندمين بار به دنبال 
احضاريه دادگاه انقالب در دادگاه حاضر شده و در 
مورد اتهام تجمع امسال در پارک الله به مناسبت 

ما اين . کارگر از خود دفاع کرده بود روز جهانی
بازداشت را محکوم می کنيم و فعاليت کارگری و 

نيز عضويت در کانون نويستدگان ايران را حق 
مسلم عليرضا ثقفی می دانيم و آزادی فوری و بی قيد 

 .و شرط او را خواستاريم

 ٨٨بهمن  ١٢

  

  

 ادامه مبارزات کارگران الستيک الربز و تعويق دستمزدها

بارزات کارگران الستيک البرز برای گرفتن م
. دستمزدهای معوقه خويش همچنان ادامه دارد

سرمايه داران و دولت سرمايه همچنان به مصادره 
دستمزدهای کارگران ادامه می دهند و در طول اين 
مدت تمامی اشکال اعتراض آنان را بی جواب 

کارگران بر فشار مبارزات خويش . گذاشته اند
نفر از  ٩آنان موفق شده اند که . ندافزوده ا

همزنجيران اخراجی خويش را به سر کار باز 
اما از پرداخت حقوق های معوقه چند ماهه . گردانند

چند صد کارگر الستيک . هنوز هيچ خبری نيست
البرز در ادامه مبارزات خويش در صبح روز 

بهمن ماه، بار ديگر برای ساعاتی چرخ  ١١يکشنبه 
کار انداختند، همه آن ها در محوطه توليد را از 

داخلی حياط کارخانه اجتماع کردند و با افروختن 
آتش عليه شدت توحش سرمايه و عليه وضعيت رقت 
بار زندگی خويش دست به تظاهرات اعتراضی 

بر اساس اخبار، ساعاتی پس از شروع . زدند
تظاهرات کارگران، فرماندار سرمايه در اسالمشهر 

د تا مطابق معمول برای متقاعد وارد کارخانه ش
کردن توده های کارگر به پايان اعتصاب و شروع 

فرماندار چنان که سيره و سنت . مجدد کار تالش کند
و رسم عمال دولتی سرمايه است بازهم به جای 

پرداخت حقوق ها، دنيايی از وعده و وعيد را به 
کارگران تحويل داد، وعده و وعيدهايی که چند صد 

ستيک البرز به دروغ بودن آن يقين دارند کارگر ال
اما صرف آگاهی آنان به بی پايگی و واهی بودن اين 
نوع حرف ها يا ترفندها با کمال تأسف هيچ کمکی 
به استحکام سنگر پيکار و تشديد مقاومت آنان نکرده 

کارگران بايد بدانند و از . است و نمی تواند هم بکند
خويش در ايران و ال به الی تجارب صدساله جنبش 

چند صد ساله جنبش طبقه خود در سراسر جهان 
خوب بياموزند که آنچه ميان آنان و نظام سرمايه 
داری جريان دارد يک جنگ واقعی بسيارخصمانه و 
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آشتی ناپذير است، جنگی در همه عرصه های حيات 
اجتماعی، در قلمرو دستمزد، در زمينه شرايط کار، 

ی و رفاهی، آزادی های امکانات معيشتی و اجتماع
سياسی و حقوق انسانی، جنگی در کليه ميدان های 
زندگی که مطلقًا تعطيل بردار نيست و سرنوشت 
تمامی هست و نيست توده های کارگر به چگونگی 
پيشبرد آن و به پيروزی نهايی آن بستگی دارد، 
جنگی که بايد به نابودی تام و تمام نظام بردگی 

له بسيار اساسی و حياتی اين مسأ. مزدی منتهی شود
است که در اين جنگ مثل هر جنگ ديگر توان و 
تدارک و تجهيزات و استحکامات جنگيدن مورد نياز 

در اين جنگ بدون متشکل شدن، بدون آگاهی، . است
بدون تشکل شورايی ضدسرمايه داری، بدون جهت 
گيری و افق شفاف ضدکار مزدی، بدون تدارک همه 

به هيچ پيروزی چشمگيری در هيچ  اين ها نمی توان
اين جنگ در فاصله هر دم و . سطحی دست يافت

بازدم ميان ما و نظام سرمايه داری بسيار بيش از 

سرمايه در . پيش حادتر و سرنوشت سازتر می شود
هر چشم به هم زدن با تدارک و ترفند و تجهيزات 
بسيار کشنده تری به ما و به آخرين ته مانده های 

در مقابل اين طغيان توحش . يورش می برد هستی ما
سرمايه داری، ما نيز نيازمند تدارک و تجهيز و 

ميزان هاری و سبعيت و . آگاهی و سازمانيابی هستيم
تهاجم هار سرمايه داری عليه هست و نيست ما توده 
های کارگر تا آنجا پيش رفته است که حتی برای 

يم با گرفتن دستمزدهای معوقه خويش هم نمی توان
اعتراضات محدود درون اين يا آن کارخانه هيچ 

هر گام پيروزی ما در . دستاورد مهمی داشته باشيم
هر لحظه اين جنگ به سازمانيابی سراسری 
ضدسرمايه داری توده های هر چه بيشتر طبقه ما 

کارگران الستيک البرز چند سال . گره خورده است
حقوق است که برای تضمين اشتغال خود و دريافت 

معوقه خويش می جنگند و حاصل اين جنگ تا لحظه 
حاضر در مقابل هزينه های انبوه آن بسيار اندک 

از آنچه پشت سر نهاده ايم و از آنچه که . بوده است
طبقه ما در طول چند صد سال در سراسر جهان 
پشت سر نهاده است بايد اين درس بسيار آموزنده را 

جات ما متحد شدن و فرا گرفته باشيم که تنها راه ن
متشکل شدن سراسری و شورايی ضدسرمايه داری 

توصيه ما به همه همزنجيران خويش و از . است
جمله کارگران الستيک البرز اين است که پيشگام 
تشکل و اتحاد سراسری حول منشور مطالبات پايه 
ای طبقه خود عليه سرمايه باشند، برای متشکل شدن 

ول اين منشور پيکار شورايی همه بردگان مزدی ح
کنند و از درون اين سازمانيابی آگاه ضدسرمايه 
داری مشعل پيکار برای نابودی کل نظام بردگی 

 .مزدی و رهايی همه انسان ها را فروزان سازند

  ٨٨بهمن  ١١

  

 يا حبران درون جنبش زنان؟" حبران برون رفت از"

(!)  حل پنج ماده ای ما زنان برای برون رفت از بحرانراه مطلبی با عنوان 
نفر از زنان فعال مدنی منتشر شد و تاکنون به گفته  34روز دوشنيه با امضای 

نفر رسيده  ٢٣٢سايت شبکه سراسری همکاری زنان ايران تعداد امضاها به 
زيرا ممکن است . بحث من در اين جا درباره کميت امضا کنندگان نيست. است
رين پيشنهادات بنا بر روانشناسی جمعی توده ای کمترين نظر موافق را جلب بهت

مساله بر سر محتوای . کند و تنها بعدها توده ها به درستی آن ها اذغان آورند
نظری بيانيه است حتی اگر بسياری از دوستان عزيزم آن را تهيه يا امضا کرده 

 .ضاهايی که نمی شناسمروی سخن من نيز با اين دوستان است نه ام. باشند

چنين برخوردی روی ديگر همان سکه ای است که زمانی خود ما هم ! دوستان 
از ستمی که برزنان می رفت و خود نيز جزيی از آن . با آن بازی می کرديم
وقتی مساله پوشش اجباری زنان پبش آمد، گفتيم مساله . بوديم چشم می پوشيديم

اما . بايد و روا بود با آن مبارزه نکرديمتوده های زحمتکش نيست و چنان که 
. زنان همان توده ها به ويژه زنان و دختران جوان به شيوه خود با آن درافتادند

زحمتکش بودن برايمان معنی فقر می داد و احتياج نه مفهوم طبقه ای تحت 
استثمار، طبقه ای که جز نيروی کار يدی يا فکری خود مالک چيز ديگری نيست 

هنوز کارگر . است آن را برای گذران زندگی خود به هرقيمتی بفروشد و مجبور
برايمان با زوربازو و چکش و سندان تداعی می شد و کارگران فکری و خدمات 
را با واژه خرده بورژوازی معنی می کرديم و بيکاران نيز هيچ جايگاه طبقاتی 

معلمان پيش آمد  اخراج کارمندان و ١٣٥٩به همين سبب، وقتی در سال . نداشتند
هزار معلم  ٦٠که بخش عمده آن را زنان تشکيل می دادند و در يک يورش 

شدند، در بهترين " پاک سازی"اخراج و يا به قول مسئولين نظام آموزشی 
و  بريده اند) خرده بورژوازی(تعريف آن ها را کسانی می ديديم که از طبقه خود 

عده  ٦٠و ببندهای سال های اوليه دهه  بگير. منافع طبقه کارگر دفاع می کنند از
خود را کمونيست های دو آتشه می . ای از ماها را روانه خارج از کشور کرد

نم نم باران واقعيات، تدريجا اين آتش را افسرد بی آن که ققنوسی در آن . دانستيم
ازيکسوی اين خاکستر سرد دوباره سر برآورديم اما شيری بی يال و . پر بگشايد

زن بوديم . ديگر نه از زحمتکشان بوديم و نه از طبقه کارگر. اشکم شديمدم و 
سعی کرديم جنبشی را که عمر . بدون هويت طبقاتی به مفهوم مارکسی آن

مبارزاتی اش دو دهه هم طول نکشيد و به روز مره گی و زوال افتاد قبله آمال 
که در آن دو طبقه  زنان جا بزينم و مبارزه طبقاتی جديد التاسيسی را پيش ببريم

زنان و مردان در مقابل هم قرار دارند و شکاف طبقاتی بين شان بی وقفه 
در . گسترش می يابد لذا ضروری است همه زنان باهم عليه مردان متحد شوند

اين جا، توجه تئوری به پدرساالری و مردساالری از ديد طبقاتی و موقعيت برتر 
ه سيستم ازتقويت و بازتوليد اين ساختار می مرد در سيستم توليد جامعه و نفعی ک

بنا . در اين جا، جنسيت است که مهر خود را بر موقعيت ها می زند. برد نيست
براين، مبارزه هم بايد از مجرای جنسيتی بگذرد و ساختارشکنی اش نه شکستن 
ساختار حاکم سيستم سرمايه داری که مردان و زنان را برای استثمار بيشترعليه 

مهم هم نيست که طبقه . به رقابت باهم می کشاند بلکه مبارزه با معلول است هم و
در آن مارگرت تاچر، ملکه . رنگين کمانی زنان مجموعه ای از اضداد باشد

نمونه های موفق .... اليزابت، وحيده دستجردی، انگال مرکل، هيالری کلينتون و 
هر کشوری يک انگال زنان در کنار زدن مردان باشند و آرزو شود که کاش 

گويی انگال و هيالری نمايندگان بخشی از طبقه حاکم نيستند و . مرکل داشته باشد
اما بايد بگويم که ! نه منافع سرمايه داران بلکه منافع زنان را نمايندگی می کنند

در همکاری ام با نسل جوان فمينست های چپ آلمان در پروژه های مختلف چنين 
. نه اين که نمی بينم بلکه برعکس آن را مشاهده می کنمگرايش ضدطبقاتی را 

  .برگرديم به بيانيه

اگر کروبی و موسوی بيانيه پنج ماده ای می دهند برای آن تعريف دارند ! دوستان
محمد، علی، فاطمه، حسن و ( و حتما خواهند گفت با تمسک به عنايات پنج تن

و ساير موارد با عنايات اين  را تنظيم کرده ايم" سبز"ما مطالبات جنبش ) حسين
موسوی در جواب به اين سئوال که چرا ( وجود های عزيز تامين خواهد شد

اول اين که سبز رنگ اسالم است و ياد آور اهل بيت : جنبش سبز؟ می گويد
اما چه کسی می تواند نقش مخرب اصالح طلبان را، که در آستانه قيام .....). و 

مذهبی  -داران ليبرال می ناميديم و امروز خود را ملی آن ها را نمايندگان سرمايه
می نامند، در خاموش کردن آتش انقالب و به بيراهه بردن آن فراموش کند؟ 
يادتان می آيد که سعی همه خطوطی که خود را در پناه خمينی قرارداده بودند 
ن پايان دادن به جنبش و جلوگيری از راديکال شدن آن بود و می خواستند ماشي

سرکوب رژيم را دست نخورده تصاحب کنند و امنيت سرمايه را تضمين نمايند؟ 
در وهله اول می بايستی رگ اقتصادی جامعه را تصرف کنند و سپس تصميمات 

ديديم که چگونه گام اول را با خلع سالح کارگران نفت آغاز . ديگر را بگيرند
رای تغيير مسير جنبشی سپس ب. کردند و افتخار آن به نام نهضت آزادی ثبت شد
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که هنوز بعد از قيام نيز نفس می کشيد به کارگران بخش های ديگر از طريق 
وزارت کار يورش بردند زيرا آنان به اهميت مبارزه متحد اين طبقه عليه سرمايه 

سپس پای اصالح طلبان جديد به ميان آمد، آن هم درست . داری حاکم واقف بودند
بست رسيده بود و نمی توانست به شيوه های قبلی به در زمانی که رژيم به بن 

حکومت ادامه دهد، اصالح طلبانی که حمايت ضمنی و يا علنی قبلی ها را هم 
و جديدترين سناريوی . داشتند و توانستند خطر بحران را موقتا از رژيم دور کنند

 آن ها را با ورود موسوی برای مهار خيزشی که آن ها با شامه قوی خود بوی
پس . خطر آن را احساس کرده بودند با هدف نجات سيستم به روی صحنه آمد

همواره جناح های مختلف حکومت حول اهداف استراتژيک . اتفاق تازه ای نبود
رژيم برای حفط سيستم با هم همنظر بوده اند، حتی اگر در تاکتيک باهم اختالف 

برون رفت موقت از بحران و اتفاقا اين اخنالف تاکتيک همواره ياور . داشته اند
در ده ساله اخير بسيار ! آيا شما ازاين روند بی اطالع بوديد؟ مسلما نه. بوده است

ازاين چرخش ها ديده ايم که ديگر نمی شود آن را به پای رفرميسم راست يعنی 
رفرميسم در جنبش چپ تدريجا شرم حضور را . توده ای ها و اکثريتی ها نوشت

ای بلندی را در مقابل رقيب راست برداشت و نشان داد که کنار گذاشت و گام ه
  . او هم می تواند به بازی گرفته شود

ماده ای بودن بيانيه خود  ٥دوستان شما در کجا ايستاده ايد و چه تعريفی برای 
داريد و ساير مطالبات و حتی مطالبات زنان را در کجا قرار می دهيد؟ شما می 

ی موسوی و کروبی موضع کسانی که خواهان تغييرات ماده ا ٥نويسيد در بيانيه 
راستی چه انتظاری شما از اينان داشتيد؟ اينان به . ساختاری هستند ديده نمی شود

صد زبان گويا همواره گفته اند که تنها خواهان تغييراتی برای بازگشت به دهه 
با  اول حکومت در نظام جمهوری اسالمی هستند، همان دهه تبريک های سال نو

هديه جسدهای سوراح شده رفقايمان، دهه کشتار مليونی در جبهه ها و کشتار 
دهه . دهه فرار و مهاجرت. سراسری در زندان ها، دهه سرکوب همه جانبه زنان

سرکوب و مهار جنبش کارگری و اعزام اجباری کارگران به جبهه ها و دهه 
  .ايهدهه نمايش يک روی ديگر سرم. هزاران درد بی دوای ديگر

 خواسته هايمان و حضورمان همانگونه که انتظار می رفت در "می گوييد 
 انتظار ديگری هم نبود زيرا در. هيچيک از اين بيانيه ها مالحظه نشده است

يعنی  هيچيک از بيانيه ها و اعالم مواضع آقايان، از فردای انتخابات به اين سو،
 خواسته های زنان توجهی از زمانی که مساله جذب آرا منتفی شده بود، به

آيا قبل ازانتخابات اين آقايان جز به همراه آوردن همسران خود  ."نشده است
حرفی از مطالبات زنان ارائه کرده بودند؟ آيا هيچ کدام از اينان برنامه ای ارائه 
دادند که در آن صحبت از مطالبات زنان شده باشد؟ آيا روشنفکری آقای موسوی 

و رنگی خانمش در زير چادر حجاب اسالمی اش معنی نمی با روسری ترکمنی 
شد و قند در دل جويندگان روزنه رفرم از همه نوع راست و چپش آب نمی کرد؟ 
آيا واقعا شما هم به اين بازی انتخابات توهم داشتيد که االن درفکر راه حل و 
ه برون رفت از بحران مشروعيت رژيم هستيد؟ بحران رژيم بحران رژيم است ن

حل بحران از طرف رژيم با سرکوب توده ها، با . بحران توده های معترض
جلوگيری از تداوم جنبش و جلوگيری از چرخش تدريجی آن به سمت يک راه 

  .حل انقالبی ضدسرمايه داری امکان پذير است

 ٥بند به اضافه مواد عمومی بيانيه  ٥يک تکمله کوتاه و مختصر با ! نه دوستان 
ی و چند بند تکميلی ديگر خواسته های حتی عمومی جامعه را هم ماده ای موسو
در راه حل شما زنان کارگر در کجای کار قرار دارند؟ همان ها . پاسخ نمی دهد

کارگر را تشکيل می دهند و از  ١٠٪ کارگران کارگاه های با کمتر از ٩٠که 
يليون م ٢٠بيش از . شمول همان قانون کار ضدکارگری رژيم هم خارج هستند

زن خانه دار که کارگر بی مزد خانگی برای بازتوليد نيروی انسانی جهت نياز 
آتی سرمايه برای استثمار نيروی کار هستند و هم چنين کارگران بدون مزد 
کارگاه های خانوادگی در کجا قرار دارند؟ کارگرانی که نه بيمه درمانی شامل 

اعات کارشان در مجموع از دو حالشان می شود و نه بازنشستگی، در حالی که س

يک ميليون زن قالی باف . شيفت کار رسمی نيز بيشتر است و زمان نمی شناسد
که حتی حضورشان در تعاونی های قالی بافی نيز به نام همسرانشان مجوز می 
يابد، در کجا قرار دارند؟ زنان معلم که هريک به دليل کمبود معلم و کالس درس 

ن دو معلم يا بيشتر خدمات آموزشی بدهند و اين کار طاقت بايد حداقل به شاگردا
فرسا به اضافه کاربدون مزد خانگی پيش از موعد فرسوده شان می کند در کجا 
قرار دارند؟ برای زنان پرستار که با توجه به کمبود پرسنل و کمبود بيمارستان، 

نداريد؟ به  سرانه بيمار برای آن ها چندين برابر بيماران مجاز است پيشنهادی
دستمزدهای ناچيز آن ها که در حد بخور و نمير است نگاهی انداخته ايد؟ حتما 

هزار تومان برای خروج از خط  ٨٠٠می دانيد که با وجود صحبت از ماهيانه 
پيشنهاد . هزار تومان تعين کردند ٢٦٤فقر، برای سال جاری حداقل دستمزد را 

وی نيازهای کارگران باشد در کجا شما برای تعين حداقل دستمزدی که پاسخگ
  نوشته شده است؟

٪ کار کشاورزی از کشت و داشت و برداشت و ٩٠زنان روستايی که بيش از  
صنايع دستی روستايی با آن هاست و اصوال نيروی فعال شاغل به حساب نمی 
آيند و از هيچ مراقبت تامينی برخوردار نيستند در کجا قرار دارند؟ برای هزارها 
دختر خيابانی و دختران کارتن خواب که توسط باندهای مافيايی بی گمان زير 
پوشش نامرئی حکومتيان، با استثمار جنسی روبه رويند چيزی برای گفتن 
نداريد؟ برای ده ها هزار زن ازکارافتاده و پير که پناهگاهی ندارند و يا در 

کنند و هرلحظه مراکز سالمندان دولتی با بدترين شرايط ممکن زندگی می 
آرزوی مرگ دارند، در بيانيه شما جايی هست؟ برای هزاران زن که از 
استيصال اقتصادی و برای نجات زندگی کودکان خود به تن فروشی می پردازند 
چيزی انديشيده ايد؟ برای ميليون ها دختر دانش آموز که تحت شديد ترين 

عدم امکانات ورزشی و فشارهای ايدئولوژيک هستند و عالوه برآن به دليل 
محدوديت های تحميلی در مدارس به بيماری های شديد جسمی ناشی از عدم 
تحرک و محروميت از نور خورشيد و هم چنين به بيماری افسردگی دچار شده 
اند چه چيزی ارائه کرده ايد؟ آيا برای زنان زندانی به داليل غيرسياسی که مورد 

رار دارند و در تظاهرات اخير همه رسانه ها سوء استفاده جنسی و سياسی رژيم ق
از آن ها با استفاده از عنوان زنان بدنام نام بردند، چشم اندازی داريد؟ می توانيد 
يک و نيم ميليون کودک کار و کودک خيابانی را ناديده بگيريد که بسياری از 
د آنان دختر هستند؟ عکس های تظاهرات زنان در تهران را که به ضرورت پيون

جنبش زنان بعنوان بخشی از جنبش اجتماعی با جنبش کارگری جهت تقويت 
مطالبات زنان و قرارگرفتن درحيطه جنبش ضدسرمايه داری رسيده بودند را 
ديده ايد يا فکر می کنيد اين کاهش مطالبات زنان است؟ برای صدها هزار زن 

کاران ايران را تحصيل کرده بيکار که همراه با بيکاران مرد بخشی از ارتش بي
تشکيل می دهند چيزی برای گفتن نداشتيد؟ توهم شما به بخشی از رژيم که به 
ادعای خود آن ها از عناصر سازمانده نظم سياسی و اجتماعی نظام سرمايه داری 

حتی اگر توهمی نداشته باشيد اين کار . اسالمی حاکم بودند فاجعه ای عظيم است
  .شما نطفه توهم را بسته است

من همه اين سئوال ها را تنها در رابطه با مسائل زنان مطرح کردم که ! ستاندو
ماده به آن ها  ٥ببينيد مسائل زنان چقدر گسترده و پيچيده است و نمی شود با 

من هم معتقدم که بايد مسايل زنان را به ! دوستان. پاسخ داد و پرونده اش را بست
ش مبارزه کرد تا جامعه نيز به آن هزار زبان بيان کرد و حتی در هرلحظه براي

اما راه حل . آگاه شود و بينديشد، چرا که نيمی از جمعيت جامعه را شامل می شود
نظم سياسی سرمايه به لرزه در آمده و حکومتگران به آن درست در زمانی که 

صورت کم سابقه ای به جان هم افتاده اند و توده ها نيز کاسه صبرشان لبريز شده 
بل سی سال بی حقوقی محض و سرکوب دست به شورش و طغيان زده و در مقا

بايد مبارزه . ماده سروته اش هم بيايد ٥اين گونه و به اين سادگی نيست که با اند، 
عليه همه اشکال بی حقوقی زنان با مبارزه برای همه بی حقوقی های ديگر در 

وه بوروکراتيک اين بی حقوقی ها تنها ناشی از شي. جامعه در هم ادغام شود
ديکتاتوری در رژيم نيست و به فرد رهبر يا افراد ديگری چون مجتبی، رادان، 
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اين . مرتضوی، مصباح يزدی يا فالن فرمانده سپاه و بسيج ختم نمی شود
همه اين بی . ديکتاتوری سرمايه است که در لباس اين و آن خود را نشان می دهد

ه است، ديکتاتوری ای که از همه حقوقی ها از ديکتاتوری سرمايه در جامع
نگاهی می اندازيم به صحبت های رئيس خانه . ابزارهای ممکن بهره می جويد

دستمزد کارگران تنها : "او می گويد . کارگر مازندران تا موضوع روشن تر شود
درصد کارگران  ٧٥" يا ". يک چهارم مخارج زندگی آن ها را پوشش می دهد

اين وضع ". د و تامين اجتماعی و امنيت شغلی ندارندمشمول قرارداد موقت هستن
چه می توان گفت . اين ديکتاتوری محض است. در همه جای ايران حاکم است

وقتی دو شيفت کار هم پاسخگوی يک زندگی بخور و نمير نيست و زن و دخترو 
. حتی پسر خانواده برای کمک به گذران زندگی مجبور به خود فروشی می شوند

چقدر ظريف مساله زنان با مساله يک رابطه اجتماعی به نام سرمايه  می بينيد
پيوند می خورد که حاصل آن استثمار وحشتناک طبقه کارگر است که خود را در 

. ٪ جامعه در زير خط فقر نمايان می سازد٨٠اين دستمزدهای ناچيز و شمول 
پايه ای طبقه  بنابراين، بايد همه اين مطالبات را حول يک محور يعنی مطالبات

کارگر گرد آورد و به سرمايه داران گفت که حتی در اين شرايط و هم اکنون همه 
که برای  مطالباتی اين مطالبات بايد از آن ارزش توليد شده توسط ما تامين شود،

يک زندگی شايسته انسانی ضروری است و به اختصار می توان آن ها را اين 
اهانه کارگران براساس ثروتی که آنان برای تعين حداقل دستمزد م: گونه آورد

و اختصاص سهم هرچه بيشتری ) »توليد ناخالص داخلی«(جامعه توليد کرده اند 
پرداخت ماهانه ثابت به تمام . از اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه آنان

از . سال از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اند ١٨افراد زير 
رفتن کارخانگی و پرداخت دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل به زنان بين 

ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون . خانه دار
شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رختشوی خانه به صورت گسترده و 
م فراگير در محل های کار و سکونت تا زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراه

رفع هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان از جمله قوانين مربوط به کار، . شود
ازدواج، انتخاب همسر، طالق، چندهمسری، حضانت، ارث، شهادت، و برابری 

لغو هر نوع قرارداد استخدام موقت . زنان با مردان در تمام قوانين مدنی و کيفری
جامعه بدون هيچ قيد و  برخورداری تمام افراد. و پرداخت بموقع دستمزدها

شرطی از آزادی های سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و 
مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع و تحصن و راه پيمايی و تظاهرات و 
آزادی های فردی چون پوشش، انتخاب همسر و عدم دخالت در نوع گرايش 

جمله تشکل ضدسرمايه داری و آزادی ايجاد هرگونه تشکل از . جنسی افراد
مراقبت . بهداشت و دارو و درمان رايگان برای همه. سراسری طبقه کارگر

تهيه مسکن مناسب با . لغو کامل کار کودکان. رايگان از همه سالمندان و معلوالن
استفاده از . تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی برای شهروندان

آموزش و پرورش . ای رايگان در محل های کارسرويس اياب و ذهاب و غذ
  ... رايگان در تمام سطوح و 

در انتخاب نام برای بيانيه خود دقت . کاش کمی بيشتر وقت می گذاشتيد! دوستان
بلکه " ماده ای زنان برای حل بحران ٥بيانيه "بيشتری می کرديد و آن را نه 

  . نام گذاری می کرديد" زنان بيانيه ما زنان امضا کننده برای بخشی از مطالبات"

  ٢٠١٠ژانويه  ٢٣، فريده ثابتی

  

 ادامه بازداشت جميد محيدی حمکوم است

بر اساس اطالع، مجيد حميدی از فعاالن کارگری 
مدت هاست که در بازداشت نيروی سرکوب سرمايه 

حميدی به دنبال صدور يک قرار . به سر می برد
. شودبازداشت موقت دستگير و روانه زندان می 

مدت تعيين شده بازداشت اکنون روزهاست به پايان 
اين اقدام . رسيده اما از آزادی وی هيچ خبری نيست

عوامل سرمايه مورد اعتراض افراد خانواده حميدی 
قرار گرفته است اما زندانبانان و محاکم پليسی و 

قضائی سرمايه در پاسخ اين اعتراضات اعالم کرده 
ی تمديد شده است و او اند که حکم بازداشت حميد

مجيد . بايد بازهم برای مدتی در زندان باقی ماند
حميدی چندی پيش در جريان يک حادثه تروريستی 
سازمان يافته مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و 

بر اساس . وضع جسمی او همچنان وخيم است
حميدی . اخبار، گلوله ها هنوز در بدن او باقی هستند

احات نياز به دارو و درمان و به دليل همين جر

بيمارستان دارد و بازداشت وی در چنين شرايطی 
ما دستگيری و . مخاطرات جدی جانی برای او دارد

ادامه بازداشت مجيد حميدی را محکوم می کنيم و 
  . خواستار آزادی بی قيد و شرط و فوری او هستيم

  ٨٨بهمن  ١٠

  

  

 سقوط يک کارگر از طبقه چهارم ساختمان

م قربانی، باز هم سانحه، بازهم جان کارگری بازه
حادثه . ديگر قربانی سود اندوزی سرمايه داران شد

اين بار در يک ساختمان چهار طبقه در يکی از 
کارگر اسير . خيابان های تهران روی داده است

سانحه در طبقه چهارم، به دستور کارفرما، بدون 
حادثه داشتن هيچ امکانات ايمنی، در شرايطی بسيار 

ديوار . زا و مرگ آور مشغول گچ کاری بوده است
که هر آن در خطر ريزش و سقوط قرارداشته است 
فرو می ريزد و کارگر گچ کار از بلندای ساختمان 

ساعاتی بعد مأموران . به طبقه اول سقوط می کند
آتش نشانی الشه پر از جراحت و مصدوم کارگر را 

ورد زنده ماندن يا در م. به بيمارستان منتقل می کنند
  .مرگ او هيچ اطالعی در دست نيست

  ٨٨بهمن  ١٠

  

  

عضو کانون نويسندگان و فعال حقوق ) مهابادی(رضا خندان
 کودکان ربوده شد

جمعيت تالش «ماه پيش بود که دفتر کار  ٢حدود 
مورد هجوم نيروی » برای جهانی شايسته کودکان

پليس و سرکوبگران دولت اسالمی سرمايه قرار 

پليس مطابق دستور اداره اطالعات شهرری . فتگر
ساختمان را مصادره کرد و محل کار فعالين حقوق 
کودک را به جرم تالش برای کمک به خردساالن 

. کارتون خواب گرسنه خيابانی مهر و موم کرد
چندی بعد عوامل سرمايه سراغ خود فعاالن آمدند و 
ء، در يک روز چهار تن از آنان به اسامی مريم ضيا
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حسن صارمی، سعيد حسن زاده و خانم سعيده را 
. زندان اوين ساختند ٢٠٩دستگير کردند و راهی بند 

تهاجم نيروی سرکوب دولتی به فعاالن حقوق کودک 
سه روز بعد دو تن ديگر، . به اينجا محدود نماند

مهدی آميزش و بيتا صميمی، نيز دستگير شدند و 
سرکوبگران  آخرين يورش. راهی سياه چال ها شدند

در اين روز . روز بعد از اين حادثه روی می دهد
جمعيت تالش برای «عضو ) مهابادی(رضا خندان

و عضو کانون نويسندگان » جهانی شايسته کودکان
ايران در مسير جاده تهران به کرج توسط مأموران 

رضا از منزل . اسالمی سرمايه ربوده می شود
رج می خواهرش در شهرک ژاندارمری تهران خا

شود تا خود را به کرج برساند اما او هيچ گاه به 
نيروهای سرکوب پس از ربودن او . مقصد نمی رسد

به خانه محل سکونت مادرش در شهرری می روند 
و کتاب ها و نوشته ها و وسايل شخصی زندگی اش 

رضا خندان توسط سرکوبگران . را با خود می برند
اری وی هيچ از محل نگهد. سرمايه ربوده شده است
هر . يک چيز بديهی است. اطالعی در دست نيست

نوع خطری که متوجه رضا شود، کل مسئوليت آن 
  . بر گردن دولت اسالمی سرمايه داری ايران است

   ٨٨بهمن  ١٠

 

 !اعتصاب حق کارگر است، حق بودن هم قانون است

 .اعتصاب آخرين حربه کارگران در مقابل زير پا نهاده شدن حق شان است
اعتصاب تنها حرکت کارگری است که به طور عملی به منافع سرمايه لطمه وارد 

به همين سبب است . می آورد و در روند سياليت ارزش اضافه مانع ايجاد می کند
که نمايندگان پارلمان نشين حافظ منافع سرمايه همچون سرمايه داران به 

است که اعتصابات به همين سبب . اعتصابات کارگری حساسيت نشان می دهند
طبقه بندی و به قانونی و غيرقانونی تقسيم می شود تا حتی اعتصابات کارگری 
نيز تحت نظر آن ها انجام گيرد، تا کمترين آسيب را در روند ايجاد ارزش اضافی 

در اين رهگذر، آن ها به خوبی از خدمات اتحاديه های کارگری سود . ايجاد کند
ه نيستند و می دانند که دعوا به خوبی و خوشی می برند و چندان نگران آيند

اعتصاب حق کارگر است و حق بودن هم . سرميز مذاکره به پايان خواهد رسيد
بنابراين، وقتی کارگران به دليل شناخت از کارکرد اتحاديه با تصميم ! قانون است

گيری درونی بين خود و بدون صالحديد اتحاديه به عنوان امری دفاعی در برابر 
حمله به حقوق خود دست به اعتصاب به اصطالح غيرقانونی می زنند قانونی 
ترين کار دنيا را انجام می دهند، زيرا حرف کارگران برای دفاع از منافع خود 
است که قانون را تشکيل می دهد و نه آن چه که نمايندگان در مجالس برضد 

  .کارگران تصويب می کنند

لی در شهرک پينه تون در جوار شهر دوربان کارگر کنتراتی چاپخانه م ١٥٠ 
زمانی که مديريت  ٢٠١٠ژانويه  ٢٥دومين شهر بزرگ آفريقای جنوبی، روز 

اجرايی موسسه به طور ناگهانی و با تمسک به بحران جاری اقدام به کاهش 
ساعات کار و در نتيجه کاهش دستمزدهای ماهانه کارگران کرد، اعتصاب خود 

ران با مذاکره با هم و ساير کارگران و بدون اطالع اتحاديه کارگ. را آغاز کردند
بالفاصله کارگران شيفت شب به عنوان اعالم همبستگی . به اين اقدام دست زدند

عمل مديريت برای کارگران يک فاجعه است، . از کارکردن خودداری کردند
زينه های بايد ه. زيرا ماه ژانويه ماهی با بار اقتصادی باال برای کارگران است

مدرسه کودکانشان را بپردازند و يونيفورم، کتاب و لوازم التحرير مورد نياز را 
به همين سبب وقتی کارگری يکباره بخش بزرگی از درآمدش را از دست . بخرند

بدهد گودال عميقی پيش پايش به وجود می آيد که نه می تواند از روی آن بپرد و 
  .نه می تواند آن را پرکند

ن می گويند اقتصاد ما به خاطر حرص و آز ثروتمندان به بحران افتاده کارگرا 
ما . ما بسيار جدی و سخت کارکرديم و کارمان را هم به خوبی انجام داديم. است

برای هر عقل سليمی . در به وجودآمدن بحران مقصر نيستيم که حساب پس بدهيم
هم چنين . ه اش برداردواضح است که هيچ کس نبايد بيشتر از نياز خود و خانواد

هرکس . روشن است که هيچ کس نبايد کمتر از نياز خود و خانواده اش بردارد
در اين جهان حق دارد درآمدی مناسب برای داشتن زندگی شايسته انسانی داشته 

کارگران می گويند ما در مقابل فشار برای بيرون کردن ما از شهرک محل . باشد
ت آميز مقاومت کرديم و حاال در برابر اخراج از زندگی مان به گونه ای موفقي

  . محل کار هم مقاومت خواهيم کرد

اين چند جمله کوتاه از کارگران کنتراتی کپرنشين چنان مفاهيم عميقی را در خود 
بحران را به سادگی تعريف می کند و آن را به . دارد که مضمون چند کتاب است

بط می دهد و کارگران را در آن عطش سرمايه داران برای سودهای بيشتر ر
مقصر و پاسخگو نمی داند و تعريف ساده ای که از تقسيم درآمدهای حاصله می 

تخريب دنيای سرمايه داری و پايه ريزی دنيای  –کند ـ هرکس به اندازه نيازش 
ديگری است که درآن نه کسب سود برای سرمايه داران بلکه برآورد نيازهای 

و اين نشان می دهد که . شايسته مد نظر قرار دارد انسانی برای يک زندگی
کارگر در مبارزه عملی با سرمايه داری به آگاهی دست می يابد حتی اگر کارگر 

  .کنتراتی حاشيه نشين باشد

. ٪ کارگران چاپخانه ملی در کپرهای اطراف شهر زندگی می کنند٧٠حدود 
شهرک . و کپرنشين هستندميليون ها نفر ديگر نيزدرآفريقای جنوبی حاشيه نشين 

های آن ها غيرقانونی است و همواره در خطر حمله پليس يا گنگ ها و باندهای 
اين شهرک ها . مسلح قراردارند که توسط پليس در خفا مسلح و حمايت می شوند

انسان را به ياد خاک سفيد خودمان می اندازند که همواره در دو نظام شاهنشاهی 
 ٤٠بود که  ٩٦سپتامبر . می و غيررسمی قرار داشتندو اسالمی مورد حمالت رس

مرد مسلح وابسته به يک گنگ تحت حمايت پليس به آلونک نشين های جاده کندی 
. حمله کردند تا آن ها را از خانه های محقرشان بيرون کنند –همين کارگران  –

طی اين . شب آغاز شد و تا سه صبح روز بعد ادامه داشت ١١حمله از ساعت 
وقتی مردم ديدند که . خانه تخريب، تعدادی زخمی و دو نفر کشته شدند ٤٠له حم

پليس به درخواست کمک آن ها پاسخ نمی دهد و دولت از آن ها حمايت نمی کند 
زيرا با وجود از بين رفتن رسمی آپارتايد يا سيستم . به خودسازمان دهی پرداختند

طور غيررسمی به زندگی خود تبعيض نژادی در آفريقای جنوبی، اين سيستم به 
ادامه می دهد و به مردم فقير ستم می کند، مردمی که اکثريت آن ها را سياه 

  .پوستان تشکيل می دهند که بدنه اصلی کنگره ملی آفريقا بودند

، کنگره ملی آفريقا تغيير استراتژی )١٩٩٤(يک سال بعد از الغای نژاد پرستی
وق بين المللی پول قرار گيرد و آفريقای داد تا مورد توجه بانک جهانی و صند

اتحاديه های کارگری . جنوبی را برای سرمايه گذاری خارجی جالب توجه سازد
آفريقای جنوبی نيز چون ساير همپالکی هايشان در ساير کشورها به به احزاب 

به همين سبب، سطح زندگی فقرا و طبقه کارگر با کوشش . حاکم گرايش دارند
 ١٩٩٤مايه پسند آن ها پايين آمده است و به پايين تر از سال های بی دريغ سر

مردمی که با تمام دل و جان برای رهايی از تبعيض نژادی مبارزه . برگشته است
کشته دادند محروم تر از سابق شده اند  ٧٠٠٠تعداد  ١٩٩٤کردند و تنها در سال 

شکاف باالتر  و شکاف بين فقير و غنی حتی از برزيل به عنوان صدر نشين اين
در مقابل، اکنون بعضی از روسای اتحاديه های کارگری در زمره . رفته است

  .ميليونرهای آفريقای جنوبی قرار دارند

به بعد جنبش جديدی در ميان توده های فقير و کارگران زير  ٢٠٠٠از سال  
آن ها عليه بی حقوقی ها و اجحافات مبارزه می . استاندارد پا گرفت و رشد کرد

زيرا . عليه قطع و آب و برق در اثر خصوصی سازی آن مبارزه می کنند. کنند
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. زندگی آن ها در حاشيه شهرها غيرقانونی است و به آن ها برق و آب نمی دهند
در مبارزه آن ها عليه اخراج از شهرک های محل سکونت، خانواده ها با هم از 

ديگر هم به کمک آن ها از نقاط . زن و کودک و مرد به مقاومت دست می زنند
فاصله بين جاده تا . دورتا دور شهرک و خانه را زنجير انسانی می بندند. می آيند

خانه ها را ماشين های خراب برای آتش زدن قرار می دهند تا در رسيدن ماشين 
با وجود همه مقاومت ها . های پليس و بولدورزهای تخريب کننده مانع ايجاد کنند

د و از محل زندگی خود رانده می شوند در اولين فرصت وقتی شکست می خورن
ممکن به آن جا بر می گردند و زندگی را دوباره از سر می گيرند و اين ساخت و 

و مسلما بازهم ادامه خواهد يافت تا زمانی که به قول . تخريب ادامه می يابد
حاصل  کارگران به همه به اندازه نياز خود و خانواده اش از درآمد ملی نصيب

شود ولی اين امر خودبه خودی نخواهد بود بلکه به سازماندهی سراسری 
کارگری و مبارزه عليه سرمايه داری و عليه کار مزدی نياز دارد، سازمان دهی 
ای در درون طبقه و توسط خود طبقه يعنی اکثريت جمعيت جامعه، مبارزه ای نه 

حقوقی ها، فقرو فاقه، تبعيص سرمايه داری عامل همه بی . با معلول بلکه با علت
مبارزه با خصوصی سازی . نژادی و جنسيتی برای انباشت بيشتر سرمايه است

ها، مبارزه با نژاد پرستی، مبارزه با تبعيض نژادی و تبعيض جنسيتی بايد انجام 
اين مبارزات تنها زمانی حاصل خواهد داد که در . شود اما نه به طور مجرد
ه داری و در پيوند با آن انجام گيرد و گرنه بازهم محدوده مبارزه ضدسرماي

بازتوليد خواهد شد و به صورت غيررسمی اما فعال به حيات خود ادامه خواهد 
داد، چنان که هنوز در آمريکا در مورد سياه پوستان وجود دارد، چنان که در 
ای آفريقای جنوبی به حيات خود ادامه می دهد، چنان که در پيشرفته ترين کشوره

صنعتی در رابطه با زنان و مهاجرين وجود دارد و چنان که در ايران در همه 
  . زمينه ها خود را بازسازی کرده است

   libcom.org: منبع 

  ٢٠١٠ژانويه  ٢٧ ، فريده ثابتی

              

 گزارشی از کارخانه پالستيک رام

متعلق به بخش کارخانه . اين کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع است 
. از اهالی اطراف اصفهان است" باقری پو"خصوصی و مالک آن فردی به نام 

باقری پور در ضمن مالک کارخانه های پالستيک شمال و لوله شمال است که 
همچنين طبق اظهارات کارگران . تهران قرار دارند –جاده رشت  ٥در کيلومتر 
توران تک در منظريه و يک کارخانه ديگر در شهرهای ديگر ، رس ٥وی مالک 

  . رستوران ديگر در مدخل شهر صنعتی رشت است

کارگر مشغول به کار هستند که از اين تعداد  ٧٠در کارخانه پالستيک رام حدود 
اين کارخانه توليد کننده ظروف . نفر استخدام دائم و بقيه قرارداد موقت هستند ١٨

. غول به کار هستندکارگران در سه شيفت کاری مش. يک بار مصرف است
اکثر کارگران استخدامی . هزار تومان است ٤٠٠تا  ٢٠٠دستمزد کارگران از 

سال سابقه دارند و به علت تماس با مواد شيميايی و تنفس  ٢٠کارخانه باالی 
گازهای ناشی از اين مواد بيمار هستند و منتظرند هر چه زودتر طبق مصوبه 

کارگران قراردادی . کار بازنشسته شوند سال سابقه و سختی  ٢٠اداره کار با 
هزار  ٢٠٠همان حدود  –ساعت کار روزانه  ١٢" جمعا –حتی با اضافه کاری 

کارخانه دارای سرويس اياب و ذهاب است اما . تومان را دريافت می کنند 
در اين کارخانه شورای اسالمی کار وجود " قبال. شورای اسالمی کار ندارد

  . منفعل بودن آن را منحل کرده اند داشته است ولی به علت

  گروهی از فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

  ١٣٨٨بهمن 

  

 اجرای حکم اعدام را حمکوم می کنيم

 ٨بر اساس خبری که خبرگزاری ها منتشر کرده اند، صبح امروز پنج شنبه 
دو زندانی سياسی به نام های محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی  ٨٨بهمن 

دادسرای انقالب و عمومی «طبق اطالعيه . زندان اوين اعدام شدندپور در 
اين دو نفر از جمله يازده زندان سياسی بودند که در جريان اعتراض » تهران

محاربه و تالش برای براندازی نظام جمهوری «های اخير بازداشت و به اتهام 
  .به اعدام محکوم شده اند» اسالمی

هام و مستقل از مضمون اقدام ها و فعاليت های ما فارغ از صحت و سقم اين ات
سياسی کسانی که امروز اعدام شدند و آنان که قرار است پس از تاييد حکم شان 

چنان که . در دادگاه تجديد نظر اعدام شوند، اعدام آنان را قاطعانه محکوم می کنيم
خود  بارها اعالم کرده ايم، ما با اعدام مخالف هستيم و ارتکاب اين عمل را

ما بر اين باوريم که اين عمل . بدترين نوع قتل عمد و برنامه ريزی شده می دانيم

شنيع نه تنها هيچ کمکی به جلوگيری از وقوع هيچ جرمی نمی کند، بلکه توحش 
ناشی از نظام انسان ستيز سرمايه داری را بيش از پيش تشديد می کند و فضای 

افزون براين، ما اعدام . و می گستراند قتل و آدم کشی در جامعه را دامن می زند
زندانيان سياسی در شرايط کنونی جامعه را اقدامی در جهت تحميل هرچه شديدتر 
فضای سرکوب و خفقان و بازداشتن کارگران و مردم معترض از طرح مطالبات 
برحق خود می دانيم و از اين منظر نيز اعدام زندانيان سياسی را محکوم می 

  .کنيم 

  هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگریکميته 
  ١٣٨٨بهمن  ٨
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

ده می شوند      هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری  اق مرگ و نيستی ران در يک  . می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم
تيم   ابقه هس ان      . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگ
بستن جاده . روزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

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

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

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

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

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

ا يکی ديگر بخورد؟         کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چ. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک را باي
ان رويکرد و       چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ارگر            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

  :ران در شرايط کنونی عبارتند ازمطالبات پايه ای طبقه کارگر اي

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

  . ل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنندسال بايد از مح ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .افتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشندتمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکار - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . ال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شودس ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :ر درگرو آن است کهتحقق اين ام. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی 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 -  

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

   .دزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشن -  
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و 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  -  
ی شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل با ايجاد فرصت ها -  

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

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

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
  رگری کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کا

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
  



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

 

١٥ 
  ١٣٨٨بهمن  ١٦جمعه     ٩٢شمارٔه مسلسل   ٤٥سال دوم ـ شمارٔه  

ی   بازدید   ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی   بازدید  از سا ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی   بازدید  از سا ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما    :::یدیدیداز سا ک
WWW WWW WWW ... HHH AAA MMM AAA AAA HHH AAA NNN GGG III ... CCC OOO MMM   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ی ه ھما یر ک ه ھما یر ک ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  را  را  را  ای ا
ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

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

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع همه برسانيد 
  

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" خبرنامه سايت"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


