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تقليل مطالبات پايه ای کارگران توسط چهار تشکل 
 سنديکاليستی

ما بارها اعالم کرده ايم که مبارزه اصلی و اساسی در درون جنبش کارگری 
) اصالح طلبانه(ايران مبارزه بين گرايش های ضدسرمايه داری و رفرميستی 

نحوه سازمان يابی کارگران يکی از موارد و مصاديق مهم اين مبارزه . است
رای گرايش ضدسرمايه داری برای سازمان يابی طبقه کارگر شو. است

ضدسرمايه داری را مطرح می کند، حال آن که رفرميست ها دنبال سنديکای 
سرمايه محور هستند و مبارزه ضدسرمايه داری را امر تشکل توده ای کارگران 

تقابل بين اين دو گرايش خود را در . وامی گذارند نمی دانند و آن را به احزاب
، که موضوع نوشته حاضر مبحث مطالبات پايه ای کارگران نيز نشان می دهد

  . است

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری به عنوان جمعی از فعاالن گرايش 
اعالم کرده » منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران«ضدسرمايه داری در 

نفس طرح مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ها به معنای "است که 
مطالبه . داران حاصل کار و توليد کارگران است آن است که سرمايه سرمايه

کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کار اضافی ای 
. که برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اند
ها بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود در واقع به سرمايه داران و دولت آن 

می گويند که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده 
بدين سان، کارگران در همان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به . کنند

کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه های . چالش می کشند و بايد بکشند
کند که چرا بايد من کار کنم اما  مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می

يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن 
کامال بی بهره باشم؟ اين همان رويکردی و زاويه ای است که ما به مثابه بخش 

اين همان ." کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم
رمايه داری به طرح مطالبات پايه ای است که ما از آن دفاع می رويکرد ضدس

در مقابل اين رويکرد، رويکرد رفرميستی قرار دارد که نفس استثمار طبقه . کنيم
کارگر توسط سرمايه داران و دولت آن ها را پيش فرض می گيرد و کاری به 

 - چانه زنی  سرمايه داران ندارد و فقط بر سر قيمت نيروی کار به سوداندوزی
با طبقه سرمايه دار و دولت آن می  - آن هم چانه زنی های نازل و بی مقدار

  .پردازد

نمونه اخير رويکرد رفرميستی به طرح مطالبات پايه ای کارگران متنی است که 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و (چهار تشکل سنديکاليستی 

نعت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران حومه، سنديکای کارگران کشت و ص
منشور «تحت عنوان ) ايران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

. منتشر کرده اند ١٣٨٨بهمن  ٢١در تاريخ » مطالبات حداقلی کارگران ايران
پيش از آن که به محتوای اين متن بپردازيم ذکر اين نکته را الزم می دانيم که ما 

طرح مطالبات کارگران به صورت ارائه منشور استقبال می کنيم و اين  از نفس
اقدام را نسبت به وضعيتی که فرقه های چپ در جنبش کارگری رايج کرده اند 

خوب می دانند که  قديمی ترها فعاالن کارگری به ويژه. گامی به جلو می دانيم
رگری دوری و جنبش کا" آگاهان"و " پيشروان"دهه ها است که بسياری از 

نزديکی خود با توده کارگران را نه بر اساس مطالبات ملموس و واقعی بلکه بر 
هنوز . مبنای نظريه ها و عقيده ها و تحليل های سياسی تنظيم کرده اند و می کنند

فرقه ها را در محيط های کارگری ديد  که هنوز است می توان کارگران متاثر از
لنين يا مارکس  ايل است بنشيند در مورد فالن کتابکه رابطه با کارگری را که م

در حرکات روزمره  ساعت ها بحث کند اما حاضر نيست پا به پای توده کارگران

با  مطالباتی آن ها شرکت کند و چه بسا آن را دون شان خود می داند به رابطه
اما در  کارگری که تمايلی به اين کار ندارد و حتی مثال مذهبی و نمازخوان است
بحث . عرصه جنبش عملی کارگران نقشی پيشرو ايفا می کند، ترجيح می دهند

اصال اين نيست که کارگران نبايد آثار مارکس و لنين و ديگر نظريه پردازان 
جنبش کارگری و به طوری کلی نظريات تمام متفکران از هر سنخ و دسته ای را 

بحث . تما بايد اين کار را بکنندکارگران ح. بخوانند و در مورد آن ها بحث کنند
اين است که مبنا و مالط مبارزه مشترک کارگران عليه سرمايه نه نظريات اين 
نظريه پردازان يا متفکران بلکه مطالبات ملموس و واقعی آن ها است و مطالعه 
و بحث درباره ديدگاه های نظريه پردازان جنبش کارگری با هدف ارتقای 

تنها بر زمينه اين مبنا و مالط مشترک می تواند مثمر  خودآگاهی کارگران نيز
کارگران از اين نظر ) پايه ای(طرح منشور مطالبات حداقلی . ثمر واقع شود

مغتنم است که فعاالن کارگری متاثر از فرقه ها را از فضای قبلی بيرون می 
بر  آورد و آنان را به سوی فراهم کردن زمينه های اتحاد و تشکل توده کارگران

  .اساس مطالبات سوق می دهد

» منشور مطالبات حداقلی کارگران ايران«به بحث اصلی درباره مضمون 
ما ميليون ها انسانيم، ما توليدکنندگان تمامی : "در اين منشور آمده است. بازگرديم

ثروت ها و نعمات موجود هستيم، چرخ توليد و زندگی در جامعه در دستان 
تدوين کننده اين منشور واقعا بر اين باورند که  اگر تشکل های...". ماست

کارگران توليدکننده تمام ثروت ها و نعمات موجود هستند قاعدتا بايد بر اين باور 
باشند که تمام سرمايه و سود سرمايه داران محصول کار و توليد کارگران است و 

ط می کارگران وقتی چيزی را از سرمايه داران مطالبه می کنند در واقع فق
خواهند ارزش کار پرداخت نشده شان که به صورت سود و سرمايه به جيب 

آيا اين تشکل ها چنين باوری . سرمايه داران رفته است به آنان بازگردانده شود
دارند؟ اگر ندارند، ديگر نمی توانند بگويند کارگران توليدکننده تمامی ثروت ها و 

دارند، چرا آن را در اين منشور اعالم اما اگر چنين باوری . نعمات موجود هستند
نکرده اند؟ آيا همين اعالم نکردن به اين معنی نيست که به نظر اين تشکل ها 
سرمايه داران الزامی در بازگرداندن کار پرداخت نشده کارگران ندارند؟ به نظر 
ما، عدم اعالم اين نکته در اين منشور فقط می تواند به اين معنی باشد که اين 

ل ها ثروت به دست آمده از کار و توليد کارگران را حق سرمايه داران می تشک
به عبارت ديگر، اين تشکل ها عدم پرداخت کار پرداخت نشده کارگران . دانند

توسط سرمايه داران را پيش فرض می گيرند، يعنی تلويحا اين را به رسميت می 
اعظم ارزش کار شناسند که حق طبقه سرمايه دار و دولت آن است که بخش 

به بيان ساده تر و روشن . کارگران را به صورت ارزش اضافی به جيب بزند
تر، اين تشکل های سنديکاليست به طور ضمنی استثمار کارگران توسط سرمايه 

فقط می خواهند بر . داران را به رسميت می شناسند و هيچ مخالفتی با آن ندارند
تا زمانی که، . مايه داران چانه بزنندسر قيمت نيروی کار يعنی دستمزد با سر

حتی در طرح مطالبات حداقلی کارگران، نفس رابطه خريد و فروش نيروی کار 
و توليد ارزش اضافی به چالش کشيده نشود و در معرض ديد توده کارگران 

توليد  قرارداده نشود، صرف گفتن اين که تمامی ثروت و نعمات موجود محصول
رت پردازی توخالی نيست و هيچ مشکلی را از مشکالت کارگران چيزی جز عبا

بديهی است که طرح مطالبات پايه ای حتی از . بی شمار کارگران حل نمی کند
زاويه ضدسرمايه داری نيز هنوز در چهارچوب سرمايه يعنی رابطه خريد و 

اما فرق بسيار است . فروش نيروی کار و توليد ارزش اضافی صورت می گيرد
ی که اين رابطه را به رسميت می شناسد، استثمار کارگر توسط بين رويکرد

سرمايه دار را حق سرمايه دار می داند و نمی خواهد کمترين فشاری به آن وارد 
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شود و فقط و فقط برای قيمت نيروی کار با سرمايه دار چانه می زند و 
ه سود رويکردی که ضمن طرح مطالبات پايه ای از زاويه تحميل بيشترين فشار ب

سرمايه دار به اتکای قدرت شورايی کارگران، رابطه خريد و فروش نيروی کار 
به مثابه علت العلل تمام بدبختی ها و سيه روزی های طبقه کارگر را نيز پيش 

را برای آنان مطرح می  چشم کارگران می گيرد و دورنمای از ميان برداشتن آن
به طرح مطالبات کارگران است و  اولی رويکرد رفرميستی و سنديکاليستی. کند

  .دومی رويکرد ضدسرمايه داری

منشور «درست به دليل همين رويکرد رفرميستی و سرمايه مدار است که در 
کمترين سخنی از دارو و درمان رايگان، » مطالبات حداقلی کارگران ايران

آموزش و پرورش و تحصيالت عالی رايگان، حمل و نقل رايگان، مهد کودک و 
به نظر ما، تمام اين خدمات رايگان را . نه سالمندان رايگان به ميان نيامده استخا

. دولت سرمايه داری بايد از محل همان کار پرداخت نشده کارگران تامين کند
تشکلی که اين ها را از دولت نمی خواهد در واقع دارد رعايت حال طبقه سرمايه 

فاع از کارگر از سرمايه دار و دار و دولت آن را می کند، دارد تحت لوای د
عالوه بر اين موارد آشکار دفاع از سرمايه . دولت سرمايه داری دفاع می کند

دفاع از کارگران، تعيين حداقل دستمزد کارگران نيز با رويکرد  داری تحت لوای
در رويکرد ضدسرمايه داری به تعيين حداقل  .رفرميستی مطالبه شده است

توليد ناخالص «(ر اساس ثروتی که کارگران توليد کرده اند دستمزد، اين حداقل ب
تشکل های سنديکاليستی فوق تعيين حداقل دستمزد را به . تعيين می شود) »داخلی

اعالم نظر خود کارگران از طريق نمايندگان منتخب آن ها در مجامع عمومی "
ر اين چيزی نيست جز اعالم موضع رفرميستی د. موکول کرده اند" کارگری

فعاالن و پيشروان کارگری به ياد دارند که تا ديروز . پوشش عدم موضع گيری
در قطع نامه هايی که به مناسبت های مختلف از جمله اول ماه مه از سوی 

حداقل دستمزد بايد بر اساس دو  رفرميست های راست و چپ صادر می شد،
و ديگری نرخ معيار تعيين می شد، يکی نيازهای زندگی يک خانواده کارگری 

يعنی از نظر رفرميست ها مبانی تعيين حداقل دستمزد درست همان چيزی . تورم
 ۴١در ماده . بود که دولت سرمايه داری ايران در قانون کارش اعالم کرده است

شورای عالی کار همه ساله موظف : "قانون کار جمهوری اسالمی آمده است 
ط مختلف کشور و يا صنايع مختلف است ميزان حداقل مزد کارگران را برای نقا

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد  -١: با توجه به معيارهای ذيل تعيين نمايد 
 - ٢. تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران اعالم می شود

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگی های کار 
رار دهد بايد به اندازه ای باشد که زندگی يک محول شده را مورد توجه ق

." خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تامين نمايد
اختالف فقط بر سر باال يا پايين بودن نرخ تورم يا تعداد متوسط افراد خانواده 

تشکل های سنديکاليستی و احزاب به اصطالح مدافع منافع . کارگری بود
درصد می دانستند يا متوسط افراد يک  ٢٠گران نرخ تورم را مثال باالی کار

نفر محاسبه می کردند در حالی که دولت اين ارقام را به  ۵خانواده کارگری مثال 
صرف نظر از اين اختالف . نفر اعالم می کرد ۴درصد و  ٢٠ترتيب مثال زير 

دو طرف يکسان بود و کمی، مبنای تعيين حداقل دستمزد از نظر کيفی برای هر 
آن همانا اين اصل بود که اساس سوداندوزی سرمايه دار دست نخورده باقی بماند 

با نقد اين رويکرد رفرميستی به . و کمترين تعرضی نسبت به آن صورت نگيرد
تعيين حداقل دستمزد از سوی فعاالن ضدسرمايه داری، رفرميست ها ظاهرا 

از سوی . ديگر نمی خواهند آن را مطرح کنند عطای آن را به لقايش بخشيده اند و
ديگر، نمی خواهند و يا نمی توانند از رويکرد ضدسرمايه داری يعنی تعيين 
. حداقل دستمزد بر اساس ثروتی که کارگران توليد کرده اند نيز دفاع کنند

ماحصل قضيه اين شده است که اصال از خير موضع گيری در اين مورد بگذرند 
غافل از آن که . واگذارند» مجامع عمومی کارگری«ل دستمزد را به و تعيين حداق

ما در مجامع عمومی خود  فردا کارگران به آنان خواهند گفت که بديهی است که
در اين مورد تصميم خواهيم گرفت، اما می خواهيم نظر شما را هم به عنوان 

ضع گيری در و اساسا اگر عدم مو!! طبقه خود بدانيم» آگاهان«و » پيشروان«
مورد مطالبات کارگری و احاله چگونگی آن به مجامع عمومی کارگری کار 

مثال چرا در اين ! درستی است، چرا در مورد ساير مطالبات چنين نکرده ايد؟
مورد که آيا مجازات اعدام بايد لغو شود يا نه، مسئله را به مجمع عمومی 

ظر سنديکاليست ها را در کارگران می خواهند ن! کارگران محول نکرده ايد؟
آن ها می خواهند بدانند که چرا . مورد مبنای تعيين حداقل دستمزد بدانند

سنديکاليست ها مثل سابق از نرخ تورم و تامين نيازهای معيشتی يک خانواده 
عدم موضع گيری . کارگری به عنوان مبانی تعيين حداقل دستمزد سخن نگفته اند

را منتفی نمی  پاسخ گويی آنان به هر حال ضرورتسنديکاليست ها در اين مورد 
  . کند

از جمله مطالبات ديگری که سنديکاليست ها آن ها را تقليل داده اند و يا اصال در 
  :منشور خود نياورده اند می توان به طور خالصه به موارد زير اشاره کرد 

ر کارگرانی اکثريت مطلق زنان خانه دا. پرداخت دستمزد به زنان خانه دار - ١
هستند که با کار خانگی مفت و مجانی خود نيروی کار شوهرانشان را برای 

بديهی است که راه حل نهايی . استثمارشدن توسط سرمايه داران آماده می کنند
 -که وجودش کامال به سود نظام سرمايه داری است  -معضل کار خانگی 

يه داری موظف است از اما تا آن زمان، دولت سرما. اجتماعی کردن آن است
محل همان ثروت توليدشده توسط کارگران به زنان خانه دار همچون تمام 

سنديکاليست ها در اين مورد نيز رعايت حال . کارگران شاغل دستمزد بپردازد
سرمايه داران را کرده اند و هيچ سخنی از اين مطالبه پايه ای مهم طبقه کارگر 

  .نگفته اند

در منشور » ری تمام افراد جامعه از تامين اجتماعیبرخوردا«مطالبه  - ٢
هر انسانی . صرفا بازنشستگان تقليل يافته است سنديکاليست ها به تامين اجتماعی

مستقل از اين که شاغل است يا بيکار يا معلول و  -که در جامعه زندگی می کند
هانه حق دارد از تامين اجتماعی برخوردار باشد و مستمری ما - ازکارافتاده

سال يا کمتر برای نظام  ٣٠بگيرد، و اين امر فقط به بازنشستگان يعنی کسانی که 
  .سرمايه داری کار کرده اند، محدود نمی شود

به » بيمه بيکاری نبايد از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد«مطالبه  - ٣
ديل شده تب» برخورداری بيکاران از بيمه بيکاری متناسب با يک زندگی انسانی«

همان عبارت پردازی های  نيز از جمله» زندگی انسانی«اين عبارت . است
» زندگی انسانی«. توخالی است که فقط جهت خالی نبودن عريضه بيان شده است

يعنی چه؟ مسلما منظور سنديکاليست ها نمی تواند زندگی در بيرون از 
سخن گفتن از  چهارچوب سرمايه داری باشد، چرا که در نبود سرمايه داری

پس منظور آن ها زندگی . معضلی به نام بيکاری و بيمه بيکاری اساسا معنا ندارد
اما مگر در جامعه سرمايه داری . انسانی در چهارچوب نظام سرمايه داری است

اصال امکان زندگی انسانی وجود دارد؟ اگر منظور، زندگی متعارف در 
يد گفت اوال آن زندگی نيز انسانی سرمايه داری است که با» پيشرفته«کشورهای 

نيست و، ثانيا، طرح مطالبه به اين صورت کلی و نامشخص دست سرمايه داران 
را هر طور می خواهند تعريف » زندگی انسانی«و دولت را باز می گذارد که 

در حالی که مطالبه پرداخت بيمه بيکاری بر اساس حداقل دستمزد کارگران . کنند
  .هيچ گونه ابهام و ناروشنی ندارد) تر آن طبق سابقه کارو طبعا سطوح باال( 

» برخورداری تمام شاغالن از غذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان«مطالبه  - ۴
ارائه اين خدمات، اجزای جدايی ناپذير . در منشور سنديکاليست ها وجود ندارد

ست ها قيمت نيروی کار است و عدم مطالبه صريح و موکد آن ها توسط سنديکالي
نشان می دهد که آنان حتی در چانه زنی بر سر دستمزد نيز در مقابل سرمايه 

  .داران کم می آورند

مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی  برخورداری تمام شهروندان از«مطالبه  - ۵
مسکن از . در منشور سنديکاليست ها نيامده است» و ارتباطی و وسايل خانگی
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طبقه کارگر است، به طوری که اکنون کارگران يا  جمله مطالبات بسيار مهم
بخش اصلی دستمزد خود را صرف تامين آن می کنند،  اساسا از آن محرومند و يا

و با اين همه آنچه به اصطالح مسکن ناميده می شود چيزی جز آلونک های 
طبقه کارگر بايد از دولت بخواهد . غيرقابل سکونت و فاقد امکانات اوليه نيست

از محل همان ثروت توليد شده توسط کارگران برای تمام شهروندان مسکن که 
مناسب دارای تمام امکانات بسازد و در همان حال ساختمان های تحت مالکيت 

  . خود را به عنوان مسکن مناسب در اختيار ساکنان جامعه قراردهد

ساسا را ا» الغای کار کودکان«سنديکاليست ها در منشور خود مطالبه مهم  - ۶
کودکان بايد از امکانات آموزشی، رفاهی و «حذف کرده اند و به گفتن اين که 

. اين کافی نيست. اکتفا کرده اند» بهداشتی يکسان و رايگان برخوردار شوند
سال نبايد مجبور به کارکردن برای امرار  ١٨کودک و به طورکلی فرد زير 

الوه بر تامين زندگی دستمزد کارگران بايد در حدی باشد که ع. معاش شود
عالوه بر اين، . سال را نيز تامين کند ١٨همسران زندگی حداقل دو فرزند زير 

بايد به عنوان پول ) حداقل ماهی صدهزارتومان( بخشی از دستمزد کارگران 
سال خانواده قرار گيرد تا آنان هر طور که  ١٨نقدی ماهانه دراختيار افراد زير 

ن بی سرپرست نيز بايد تحت تکفل دولت قرار کودکا. بخواهند مصرف کنند
گيرند، از آموزش و بهداشت و رفاه برخوردار باشند و مجبور به امرار معاش 

  .نباشند

لغو کليه «در مورد زنان و تبعيض جنسيتی، سنديکاليست ها به گفتن صرف  - ٧
قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيدوشرط حقوق 

نان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، ز
اکتفا کرده اند وهيچ سخنی از مطالبات مهم زير به ميان » فرهنگی و خانوادگی

  :نياورده اند

ممنوعيت هر گونه دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا  - 
  دختر و پسر و پوشاک زنان

  اساس توافق آزادانه زن و مرد و برابری کامل بين آنان ازدواج يا جدايی بر - 

  سالگی ١٨ممنوعيت ازدواج قبل از سن  - 

ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکانات رايگان چون شيرخوارگاه،  - 
مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه در محل های کار و سکونت با 

  هدف فراهم شدن زمينه برای الغای کار خانگی

در اينجا ممکن است سنديکاليست ها طبق معمول بگويند در حالی که مطالبه 
بخش وسيعی از کارگران ايران در شرايط کنونی در حد نازل درخواست دستمزد 
های معوقه است، آيا طرح مطالبات فوق به معنای برداشتن گام های بزرگ عمال 

امکان پذيری يا امکان  امکان ناپذير نيست؟ همان گونه که قبال نيز گفته ايم،
ناپذيری تحقق مطالبات کارگری به ويژه در جهنم سرمايه داری ايران هيچ ربطی 

اکنون چه بسا مطالبه ای پايين تر و . به باال يا پايين بودن سطح مطالبات ندارد
اما می بينيم که در . نازل تر از مطالبه دستمزدهای معوقه وجود نداشته باشد

همين مطالبه بس نازل نيز در اکثر موارد امکان ناپذير اوضاع کنونی تحقق 
همين يک واقعيت برای بطالن اين نظريه کافی است که گويا اگر کارگران . است

به هيچ وجه . سطح مطالبات خود را پايين بياورند موفق به تحقق آن ها می شوند
بربری  اين گونه نيست که اگر کارگران در وضعيت کنونی شان مثال به جای نان

درخواست چلوکباب بکنند نه تنها به چلوکبا ب دست پيدا نمی کنند بلکه خود را 
اين خرافه صرفا محصول ناتوانی . از همان نان بربری نيز محروم کرده اند

کارگران بستگی قدرت تحقق حتی نازل ترين مطالبات نيز به . رفرميستی است
اشته باشد حتی قادر به گرفتن کارگری که قدرت متحد و متشکل شورايی ند. دارد

برعکس، کارگری که قدرت متشکل شورايی . دستمزد معوقه خود هم نيست
داشته باشد می تواند حتی مطالبات سطح باالی خود را نيز به طبقه سرمايه دار و 

بنابراين، تشکل های سنديکاليستی فوق نمی توانند برای تقليل . دولت تحميل کند
کارگر ايران ضعف و پراکندگی کنونی کارگران را بهانه  مطالبات پايه ای طبقه

اگر آن ها واقعا نگران ضعف و پراکندگی کارگران ايران هستند بهتر است . کنند
به جای تالش برای ايجاد سنديکاهايی که نه تنها اين مشکل اساسی را حل نمی 

ی طبقه کنند بلکه کارگران را به بيراهه می برند، به فکر برپايی قدرت واقع
سنديکا، همان . کارگر از طريق ايجاد شوراهای ضدسرمايه داری کارگران باشند

از يک . گونه که ما بارها نشان داده ايم، از اين سر مانده و از آن سر رانده است
سو، دولت سرمايه داری آن را سرکوب می کند و، از سوی ديگر، کارگران به 

هرگونه تشکل مستقل کارگری سرکوب  در شرايطی که. آن اقبال نشان نمی دهند
می شود، کارگران بايد به فکر تشکلی باشند که بتواند با تکيه به نيروی کارگران 
در مقابل سرکوب بايستد و کارگران را عليه سرمايه و دولت آن بسيج و متشکل 

در اين . اين تنها راه دست يابی به مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران است. کند
 .، از سنديکای رفرميستی هيچ کاری ساخته نيستمورد

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٨بهمن  ٢٩

 

وعده های توخالی امحدی نژاد و ادامه بالتکليفی کارگران 
 ساپکو

کارگران شرکت ساپکو سال هاست که به صورت 
بر  ی پيمانیبنياد قراردادها. پيمانی کار می کنند

سلب مطلق هر نوع اختيار و حق و حقوق و امکان 
اثرگذاری کارگران در روابط بين خويش و صاحبان 

ابل توجهی از کارگران تعداد ق. سرمايه قراردارد
سال است که در اين چهارچوب کار می  ١۵بيش از 

ط و با بيشترين شدت و حدت يکنند و در بدترين شرا
طی که از همان آغاز برای يشرا ،ندشواستثمار می 

توده های کارگر قابل تحمل نبود اما فشار گرسنگی 
و خطر مرگ فرزندان، آنان را به قبول آن مجبور 

ط يگران در همه اين مدت عليه اين شراکار. کردمی 
 مدامرقت بار و جنايت آميز اعتراض داشتند و 

خواستار تبديل قراردادهای مذکور به استخدام 
در همين راستا . طوالنی مدت و رسمی می شدند

بارها شکايت نامه های مفصل و مشروح به نهادهای 
دولتی و از جمله دفتر احمدی نژاد و وزارت صنايع 

فشار اين اعتراضات . ند اين ها تسليم کردندو مان
سرمايه و وزير صنايع  یسبب شد که رئيس جمهور

دولت سرمايه داری شروع به دادن وعده و وعيد 
کنند و به کارگران قول دهند که هر چه زودتر 

اکنون ماه های متوالی از دادن . رسمی خواهند شد
ن چواين وعده ها گذشته اما حاصل آن درست هم

وعده های ديگر سرمايه داران و دولت سرمايه  همه
سرمايه هيچ و پوچ و  یداری و رئيس جمهور

کارگران همچنان بر . فريبانه بوده است سراسر عوام
خواسته های خويش اصراردارند و خواهان تبديل 

  . قراردادهای خويش از پيمانی به رسمی هستند

 ٨٨بهمن  ٢٨
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 هفتاد درصد کارگران فاقد مسکن هستند

ط يبهای نيروی کار آن قدر نازل و شرا 
معيشت و سکونت و امرار معاش توده های 
کارگر تا آنجا وخيم و مرگزا است که حتی 

ب رئيس شورای يزبان فريب و خدعه نا
او نيز . عالی کار هم حول آن چرخيده است

کارانه  فريبانه و دغل ولو بسيار عوام
کل توده های % ٧٠اف می کند که اعتر

کارگر ايران در آلونک های اجاره ای 
زندگی می کنند و سطح دستمزدهايشان به 
حدی نازل و ناچيز است که قادر به 

پرداخت اجاره بهای همين آلونک ها نيز 
اولياء علی بيگی به دنبال طرح اين . نديستن

موضوع بالفاصله مقصود واقعی خود را 
او در باره فقر و فالکت . ظاهر می سازد

سرمايه داران شروع به خواندن روضه و 
ذکر مصيبت می کند و می گويد که فقر و 
بی مسکنی کارگران يک مسأله است اما 
بايد وضعيت نامطلوب صاحبان سرمايه را 

مراد وی از وضع . هم خوب درک کرد
نامناسب و نامطلوب سرمايه داران اين 

ن بازهم چشم است که اقالم عظيم سودهايشا
ب يآزمند آنان و از جمله چشم خود آقای نا
او . رئيس شورای عالی کار را پر نمی کند

از اين طريق به زبان بی زبانی از کارگران 
می خواهد که فداکاری بيشتر برای افزايش 
سود سرمايه داران و مايه گذاشتن از جان 
خويش و فرزندانشان برای افزودن سرمايه 

  .اموش نکنندهای آنان را فر

  ٨٨بهمن  ٢٨

 

 

  از يکی از مناطق مرکزی هتران یگزارش

جواني قصد خريد مقداري ميوه داشتم آه اضطراب 
سعي آردم وانمود آنم . ناخودآگاه مرا جذب خود آرد

تومان از جيب خود  ٢٠٠. آه حواسم به او نيست
زميني و پياز طلب  بيرون آورد و از فروشنده، سيب

زميني  سيب ٢دستي   البته فروشنده هم با گشاده. آرد
نگاه عجيب من، فروشنده را به . پياز به او داد ٢و 

به خدا ما آه از . دم گرفتارندآقا مر«  :حرف آورد
گيريم، از هر آسي بهتر  دست مردم پول مي

يه . آه شما ديدي، خوب خوبش بود اين. فهميم مي
. آشيم بينيم و چي مي روز بيا اينجا، ببين ما چي مي

به سمت  -»  بيني هاي آاهو را اون گوشه مي برگه
مقداري برگ آاهوي  -  در خروجي مغازه اشاره آرد

داران از آاهوها سوا  آه همه مغازهرا  پالسيده
چند تا خانم هر روز بعدازظهر « . آنند، نشان داد مي
فكر . دگيرن ها رو از ما مي و همين برگه آيند مي

. نات باشهانكني براي آار خاصي يا دادن به حيو
هاي  اون گوجه. دآنن ها استفاده مي خودشون از اون
وجه لهيده و لك مقداري گ -  ».بيني پايين ميز رو مي

ها  همون گوجه«  - دهد دار را به من نشان مي و پيس
هايي رو آه قابل استفاده  اون. دگيرن رو از من مي

آقا وضع . آنن خورن و مابقي رو رب مي باشه، مي
واهللا باباي ما آه تو همين آار . مردم خيلي خرابه

ريخت  ها رو مي ها و ميوه بود، همه اين جور سبزي
داريم شايد يه بنده خدايي به  ا نگه ميم. تو جوب

گم به  هايي رو آه مي فكر نكن اين. دردش بخوره
اگه . نه واهللا. نيت اينه آه بدوني من آدم خيري هستم

 اين. دادم خير بودم و داشتم، جنس خوب بهشون مي
برن، خودم از شرمندگي عين لبو قرمز  ها رو آه مي

آند  اشاره ميهاي روي ميز  فرنگي به گوجه .»شم مي
 ٧٠٠همين هفته پيش آيلويي . بيني مي“: گويد و مي

دونه تا  خدا مي. تومان ٩٥٠اين هفته شده . تومان بود
خوب خيلي از . دم عيد چقدر ديگه بياد رو قيمتش

. تونن اين رو تامين آنن همين دور و اطرافمون نمي
اومدند  قديما مي. تومنه ٢٠٠تومن هم براشون  ٢٠٠

از ميدون براشون يك گوني  دادند سفارش مي
. فرنگي زميني، يا پياز بياريم يا يه جعبه گوجه سيب

تا آم خورده  دآم بگيرن دهند  االن همه ترجيح مي
هاي صاحب  حرف .»فهميم درد مردم رو ما مي. بشه

شود، آنجكاوي من  فروشي آه تمام مي  مغازه ميوه
 به فاصله چند متر از مغازه. شود تازه آغاز مي

فروشي، يك قصابي وجود دارد آه گوشت   ميوه
صاحب مغازه قصابي، در . فروشد قرمز و سفيد مي

آنار مغازه انباري نيز دارد آه در آن چند قصاب 
هاي گوسفندي و گاوي را آه به آنجا آورده  راسته
. فروشند ها مي شود، جدا و جداگانه به رستوران مي

فروش   يوههاي م جالب است آه وي نيز تمامي گفته
اين . ها خراب شده آقا وضع خيلي« . آند را تاييد مي
هاي مرغي  به استخوان -» یبين ها رو مي استخوان
آند آه در جعبه آبي رنگي ريخته شده  اشاره مي

 وندش ها از گوشت مرغ جدا مي اين استخون«  - است
اين . ودش و گوشت براي جوجه آباب مصرف مي

، اگه خودت وايستي داريم ها رو نگه مي استخون

با گردن مرغ از  اها ر ميان همين استخون. بيني مي
خرند تا باهاش سوپي، چيزي درست آنن آه  ما مي

. آند به سمت ديگر مغازه اشاره مي .»مزه مرغ بده
مثال . گاه  بهش ميگن قلوه. بيني ها رو مي اون« 

تونن اآثرا  مردم نمي. اما همش روغنه است گوشت
 آن مي. دهزار تومني بخرن ١٥- ١٤گوشت آيلويي 

هايي آه  به استخوان .»دخرن ها مي گاه  از اين قلوه
آند و  ها سوا شده نيز اشاره مي راسته از آن

ها رو سابقا يه سري آدم  اين استخون« : گويد مي
، آشن برن ازش روغن مي گفتند مي مي. خريدند مي

به . دن به گاو گوسفندا آنن و مي بعدش هم پودر مي
ها رو مردم  خدا آدم شرمش ميشه بگه، االن همين

مثال گوشت  دآنن ها قاطي مي گاه  خرن، با اون قلوه مي
   .»خريدن

مواردي آه اشاره شد مشاهداتي است از يكي از 
محالت نسبتا مرآزي تهران، در آنار بازار بزرگ 

كان ثروتمندان تهران به آه روزگاري محل اس
البته اين موضوع مختص به آنجا . آمد حساب مي

هاي ميادين ميوه و  وگو با صاحبان غرفه گفت. نيست
ترين نقاط آن،  بار از غرب تهران گرفته تا جنوبي تره

. آشد موارد مشابه فراوان ديگري را به تصوير مي
، باشدچنين  کشورواضح است آه وقتي در پايتخت 

نشينان شهرها و ساآنان شهرها و  حاشيهتكليف 
  ايلنا : منبع معلوم نيستروستاهاي محروم 

 ٨٨بهمن  ٢٨

 

 اعتصابی توتال ان اداری پااليشگاه توسط کارگرانتصرف ساختم

کارگر پااليشگاه نفت کنسرن نفتی توتال  ١٥٠حدود 
در دانکرکو بلژيک بعد از آن که مديريت خواست و 

برای مذاکره نپذيرفت ساختمان اتمام حجت آن ها را 

آن ها به اجبار راه خود را . اداری را تصرف کردند
از ميان ماموران امنيتی گشودند و با استفاده از 

اين .. نردبان خود را به باالی ساختمان رساندند

ژانويه در اعتصاب به سر می  ١٢کارگران از 
برند، زيرا سايت کاری آن ها از ماه سپتامبر بسته 

" سقوط مصرف فرآورده های نفتی"و دليل آن  شده
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کارگر  ٣٧٠در اين پااليشگاه . اعالم گرديده است
اصلی مشغول به کارهستند اما درکنار آن به صورت 

. کارگر نيز کنتراتی کار می کنند ٤٥٠جنبی 
کارگران گفتند ما آن قدر در ساختمان می مانيم تا به 

تار خشونت ما خواس. خواسته هايمان پاسخ داده شود
 .نيستيم و به وسايل آسيبی نخواهيم رساند

کنسرن نفتی توتال چهارمين کنسرن بزرگ نفتی و 
سرمايه اين . هشتمين شرکت صنعتی بزرگ دنياست

نفر در  ٩٦٤٠٠ميليارد يورو است و ٨/١٥٨شرکت 
همان گونه . سراسر جهان به کار در آن اشتغال دارند
ی می خواهند که رايج است همه سرمايه داران وقت

کارگران را از هستی ساقط کنند ضرر و زيان 
اما . شرکت و کاهش توليد وفروش را بهانه می کنند

حتی ضرر و زيان در معيار آن ها نيز به معنی 
ضرر و زيان واقعی نيست بلکه به معنای کاهش 
. سود است، چنان که برای توتال نيز چنين است

کاهشی  ٢٠٠٨ بيالن فروش توتال در مقايسه با سال
٪ را نشان می دهد، به نحوی که سود  ٢٧برابر با 

ميليارد  ٨/٧ميليارد يورو به  ١٤شرکت را از حدود 
سود شرکت در چارک چهارم سال . رسانده است

 ١/٢يعنی زمانی که اين کارگران اخراج شده اند 
بايد پرسيد آيا کارگران وقتی . ميليارد دالر بوده است

د کمتر يا بيشتر بوده ويا در ميليار ١٤سود شرکت 
ميليارد و اندی فعلی سهمی داشته اند که  ٢همين 

وقتی سود از محاسبات سرمايه داران کمتر می شود 
فورا کارگران را اخراج می کنند؟ مگر اين سودها 
حاصل کار همين کارگران نيست؟ و آيا از همين کار 

پروژه عظيم در  ٥پرداخت نشده کارگران نيست که 
ريه، خليج مکزيک، آنگوال، قطر و يمن و هم نيج

چنين فاز دوم پروژه کانادا و طرح های ديگری در 
 ٢٠٠٩اياالت متحده ، روسيه و الجزيره در سال 

آغاز شده است؟ اين سفسطه را کارگران به خوبی 

می شناسند به همين سبب در برابر آن تسليم نمی 
دن حق کارگران توتال است که برای روشن ش. شوند

وضعيت خود نه تنها بخش اداری تصرف کنند بلکه 
بهتر بود که کارگران شاغل در همبستگی با رفقای 
بيکار شده خود چرخ توليد را متوقف می کردند تا 
کارفرمايان بدانند که کارگران منشا سود آن ها را 

مسلما تا زمانی که سرمايه داران طبقه . می شناسند
نبينند که برای منافع رزمنده ای را در مقابل خود 

طبقاتی خود و کل طبقه می جنگد و می داند که اين 
نه جنگ شندرغاز اضافه حقوق بلکه درعين حال 
جنگ برسر هست و نيست نظام سرمايه داری است 
کماکان هرچه می خواهند بدون واهمه پيش خواهند 

  .برد

 ٢٠١٠فوريه  ١٦

  

و وسائل خانگی مبل  اعتصاب صدها کارگر کنسرن عظيم فروش
 در فرانسه» ايکيا«

) بيست و چهارم بهمن(روز شنبه سيزده فوريه 
صدها تن از کارگران فروشگاه های ايکيا در پاريس 
دست از کار کشيدند و در خيابان های اين شهر 

خواست کارگران اعتصابی . دست به تظاهرات زدند
افزايش چهار درصد دستمزد و بهبود شرايط کار 

اين لحظه کارفرمايان تنها با دو درصد تا . است
 .افزايش دستمزد کارگران اعتصابی توافق کرده اند

اما کارگران می گويند تا تحقق خواست هايشان به 
بيش از هزار نفر از . اعتصاب ادامه خواهند داد

کارگران کنسرن ايکيا در شهرهای مختلف فرانسه 

. نداز خواست های کارگران اعتصابی حمايت کرده ا
کنسرن ايکيا متعلق به يک سرمايه دار سوئدی است 
که در شهرهای بزرگ بيست وپنج کشور جهان 

تنها در کشور فرانسه بيش از نه هزار . شعبه دارد
کارگر در بيست و شش فروشگاه در شهرهای 

شرط . بزرگ اين کشور مشغول به کار هستند
پيروزی کارگران اعتصابی تنها حمايت عملی و 

يه کارگران کنسرن ايکيا در فرانسه از آنان قاطع بق
اگر چه بيش از هزار کارگر اين کنسرن از . است 

طريق امضای طومار از اعتصاب همزنجيران 

خويش حمايت کرده اند، اما اين اقدام به تنهايی کافی 
نه هزار کارگری که برای صاحبان اين . نيست

شرکت در فرانسه کار می کنند با پيوستن به اين 
اعتصاب می توانند تحقق خواست های کارگران 

  .اعتصابی را تضمين کنند

سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای ، نقل از : منبع
  سايت سيمای سوسياليسم

 ٢٠١٠فوريۀ 

  

 هزار کارگر ديگر  ٩٠٠خطر بيکاری 

ميليارد تومان  ۵٠٠٠دولت اسالمی سرمايه بيش از 
توليد کننده تجهيزات برقی به کارخانه های مختلف 

اين بدهی . اعم از خصوصی يا دولتی بدهکار است
ها در طول يکی دو سال اخير به تدريج برهم انباشته 
شده است و در حال حاضر هيچ چشم اندازی برای 

تعداد قابل توجهی از . بازپرداخت آن ها وجود ندارد
اين واحدهای صنعتی، تأخير دولت در بازپرداخت 

يش را دليل اختالل روند توليد و سد راه بدهی ها
مديران و صاحبان . ادامه کار خود اعالم کرده اند

اين شرکت ها می گويند که برای ادامه کار نيازمند 
خريد مواد اوليه، قطعات نيم ساخته، لوازم يدکی و 
ساير مصالح و نيازهای خطوط توليد کارخانه ها 

ی خود امتناع هستند و مادام که دولت از پرداخت بده
به . می کند، آنان نيز قادر به خريد اين وسائل نيستند

بيان صريح تر، بهای فروش محصوالتشان بايد به 
آن ها بازگردد تا بتوانند به دورهای بعدی انباشت، 
روند ارزش افزايی سرمايه هايشان و استثمار 

سرمايه داران اين واحدها . نيروی کار ادامه دهند
دستاويز کافی برای اخراج همين موضوع را 

کارگران کرده اند و در بسياری جاها، از جمله 
کارخانه آونگان، اخراج وسيع کارگران را در 

رئيس سنديکای . دستور کار خويش قرارداده اند
سرمايه داران اين شرکت ها در يک مصاحبه 
مطبوعاتی با خبرگزاری ايلنا تصريح کرده است که 

شرکت های صنعتی  هزار کارگر ٩٠٠هم اکنون 
توليد کننده وسائل مورد نياز دو وزارت خانه نفت و 
نيرو در خطر جدی اخراج قرار دارند و در ماه های 

هر کدام از . آينده به احتمال زياد اخراج خواهند شد

اين شرکت ها تا همين امروز با کاهش توليدات خود 
درصد ظرفيت واقعی شرکت، عده  ٣٠تا سطح 

تداوم اين . ان را اخراج کرده اندزيادی از کارگر
روند تعميق هر چه هولناک تر فاجعه بيکارسازی ها 
را به دنبال دارد، فاجعه ای که فقط خاص اين 
شرکت ها نيست بلکه در تمامی قلمروهای اقتصادی 
ديگر نيز با شتاب و وسعت کافی در شرف وقوع 
است، فاجعه ای که اگر تداوم وقوع آن با مقاومت 

ه و سازمان يافته توده های کارگر مواجه نشود آگاهان
غرق شدن ميليون ها کارگر ديگر در مرداب 

  ايلنا: منبع . بيکاری را در پی خواهد داشت

  ٨٨بهمن  ٢۶

  



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

 

٧ 
  ١٣٨٨ بهمن ٣٠جمعه     ٩٤شمارٔه مسلسل   ٤٧ـ شمارٔه   سال دوم

 اخبار و گزارش از استان گيالن

  ايران کنف

تهران و در ورودی فرعی جاده رشت  –جاده رشت  ۵اين کارخانه در کيلومتر 
کارخانه متعلق به بخش خصوصی . کار قرار داردسنگر، جنب کارخانه کنف  –

همان طور که . و کارفرما و مالک آن عطا اله صدررفيع استاد دانشگاه آزاد است
ماه است دستمزد  ٢٨نفر از کارگران ايران کنف  ٧٢در گزارش قبلی نوشتيم، 
جمعی ازاين کارگران به همين علت در تاريخ شنبه . خود را دريافت نکرده اند

. ، در مقابل استانداری گيالن واقع در خيابان معلم رشت تجمع کردند١٠/١١/٨٨
نفر از کارگران شرکت داشتند که روی دو پرده  ۴٠در اين تجمع در حدود 

ماه دستمزد، گرفتن وام توسط عطااله  ٢٨نوشته، مطالبات خود از جمله نگرفتن 
در نهايت . بودندصدر رفيع و نپرداختن ديناری از آن به کارگران را نوشته 

 تجمع کارگران منجر به درگيری بين آن ها و ماموران نيروی انتظامی گرديد
 -سه نماينده  –قرار شد در مقابل جمع کردن پرده نوشته ها نماينده های کارگران 

برای مذاکره به استانداری بروند و فقط يک تن از نماينده ها جهت جواب گرفتن 
جواب استاندار به . به استانداری مراجعه کنند ١۴/١١/٨٨در روز چهار شنبه 

کارخانه منحل می شود و صدررفيع هم از " احتماال: نماينده کارگران اين بود که
مديريت کارخانه خلع می گردد، زيرا ميزان بدهی کارخانه به بانک صنعت و 

ميليارد تومان است و صدر رفيع حاضر به پرداخت  ۵معدن و بيمه در حدود 
  . خود نيست بدهی

ماه را به بعد موکول کرد و به  ٢٨استانداری جواب نهايی پرداخت حقوق معوقه 
فقط در مقابل استانداری . نماينده کارگران گفت ما خودمان شما را خبر می کنيم

در ضمن قرار شد دفترچه بيمه کارگران با پرداخت حق بيمه تمديد . تجمع نکنيد
. دفترچه بيمه کارگران اعتبار داشت ماه ٨ه فقط ما ٢٨از  .اعتبار يک ساله شود

به گفته کارگران، انحالل کارخانه در واقع به حراج گذاشتن کارخانه است که 
بانک صنعت ومعدن به اتفاق شرکای ديگر مانند تامين اجتماعی آن را " احتماال

سال سابقه  ٢٠به قيمت نازل خواهند خريد و کارگران که بيشتر آن ها باالی 
سال سابقه خدمت در بين آن ها وجود دارد،  ٣٠خدمت دارند، حتی کارگرانی با 

البته کارگران از اين که بعد از مدت ها توانستند قدرتشان . بالتکليف خواهند شد
را در تجمع مقابل استانداری به نماينده دولت سرمايه داری اسالمی نشان بدهند 

زودتر حقوق معوقه خود را خوشحال به نظر می رسند و منتظرند هر چه 
   .دريافت کنند و تکليفشان روشن شود

  ريسندگی گيالن

کوچصفهان در منطقه بلسبنه قرار  –جاده رشت  ۶در حدود کيلومتر  اين کارخانه
کارگر و پرسنل  ٢٨٠. سال سابقه فعاليت توليدی است ۴٠دارد و دارای حدود 

بخش خصوصی تعلق دارد و  کارخانه به. اداری در اين جا مشغول کار هستند
 از آن ها به نام های ذوالقدر نفر از اهالی قزوين هستند که دو نفر ۴مالکان آن 

نفر ديگر در دفتر  ٢و صميمی در کارخانه حضور دارند و ) با بيشترين سهم (

بيشتر کارگران از اهالی اطراف کوچصفهان . مرکزی در تهران به سر می برند
 ٢۴ان در سه شيفت کاری کار می کنند و کارخانه کارگر. در رشت هستند 
البته کارفرما از اين موضوع سه شيفته سوء استفاده کرده و در . ساعته فعال است

کارخانه دارای سرويس اياب و . کارخانه سالن غذا خوری ايجاد نکرده است
در طول اين سال ها کارخانه با بحران مواجه نشده و هميشه توليد . ذهاب است

شته که آن هم به دليل نفوذ مالکان کارخانه در نهاد های سرمايه و دولت جهت دا
کار  دستمزد کارگران بر اساس مصوبه اداره. خريد مواد اوليه و بازاريابی است

 . پرداخت می شود

اعتراض مالکان خودروهای فرسوده به کاله برداری دولت 
  سرمايه داری

در پی اعالم دولت سرمايه داری اسالمی مبنی بر خارج ساختن خودروهای 
بهمن عده ای  ٢٢الی  ١٢، در طول ده روز از تاريخ ١٣۵۶فرسوده تا مدل سال 

از مالکان اين نوع خودروها به مراکز و نمايندگی ها جهت ثبت نام و تحويل 
ياز اين دوره از الزم به ذکر است امت. خودروهای فرسوده خود مراجعه کردند 

در تاريخ . اين است که بهره کمتری به وام خودروها تعلق می گيرد ثبت نام
جاده  ٣شکوفه واقع در کيلومتر  تعدادی از اين مالکان به نمايندگی ١٨/١١/٨٨

متصدی ثبت نام به آن ها گفت فقط خودروهايی ثبت . انزلی مراجعه کردند - رشت
باشند و شامل خودروهايی که بر چسب تردد  نام می شوند که دارای پالک ملی

نفر از  ٧٠حدود . دارند نمی شود و آ ن ها بايد بعد از اين تاريخ مراجعه کنند
مالکان خودروهای فرسوده دارای برچسب تردد نسبت به اين تصميم اعتراض 

آنان در داخل نمايندگی و . کرده و با متصديان ثبت نام به درگيری لفظی پرداختند
صاحبان خودروها گفتند . ل درب ورودی تجمع اعتراض آميزی راه انداختندمقاب

آن ها به جای پالک ملی به  ما برای تعويض پالک آمديم اما. ما چه گناهی داريم 
موضوع باال گرفت و در نهايت جواب مسئوالن نمايندگی . ما برچسب دادند

ن بود که برويد يقه شکوفه به مالکان خودروهای فرسوده دارای برچسب تردد اي
الزم به ذکر است که . آقای رويانيان مسئول ستاد خوردروهای فرسوده را بگيريد

همين خودروهای فرسوده وسيله امرار معاش خيلی از خانواده های فقير و 
می تنگدست است که با آن و با هزار مشکل چرخ لنگ زندگيشان را با مشقت 

ران بازخريدی و اخراجی و حتی بازنشسته در بين آن ها خيلی از کارگ. چرخانند
نيز ديده می شوند که با هيوالی تامين هزينه های زندگی روزانه و خرج فرزندان 

سوال مالکان خودروهای فرسوده اين است که . دانشجو دست به گريبان هستند
  راستی چرا دولت سرمايه داری اين گونه دبه درآورده و کالهبرداری می کند؟ 

  ضدسرمايه داری گيالنفعاالن 

 ١٣٨٨بهمن 

 

 

 جتمع اعرتاضی در مقابل زندان اوين 

بهمن بازهم افراد خانواده های  ٢۵روز يک شنبه 
بازداشت شدگان اخير و نيز انسان های معترض به 

در اين . سرکوب در مقابل زندان اوين تجمع کردند
پدر و مادر و فرزند از مناطق  ٣٠٠روز بيش از 

مختلف تهران و جاهای ديگر در محوطه جلوی 
نواده زندان جمع شدند تا سراغ افراد دستگيرشده خا

تجمع کنندگان فرياد می زدند . های خويش را بگيرند
نمی دانند که . که از دستگيرشدگان هيچ خبر ندارند

نمی دانند که زنده اند يا در . در کجا زندانی هستند
نمی دانند که آماج تجاوز . جان باخته اند زير شکنجه
قرار گرفته اند يا در زير شالق به ابراز  جنسی

ف به جرائم ناکرده، بيعت به واليت و ندامت، اعترا

نمی دانند تا کی در . مانند اين ها مجبور شده اند
. زندان خواهند ماند و آيا بيرون خواهند آمد يا نه
خانواده ها هيچ يک از اين موضوعات را نمی 

دانستند و اصرار می کردند که حداقل اطالعات را 
که دور  پاسخ زندانبانان فقط اين بود. به دست آورند

شويد، متفرق شويد، به ما مربوط نيست، به جاهای 
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در . ديگر برويد و هر چه زودتر اينجا را ترک کنيد
همين روز عده زيادی از افراد خانواده ها نيز در 

عوامل دادگاه به . برابر دادگاه انقالب جمع شده بودند
اجتماع کنندگان می گفتند به زندان اوين رجوع کنيد 

ن اوين به خيل پدران و مادران حاضر در و زندانبانا
فعالين : منبع .برويد مقابل زندان می گفتند به دادگاه

 حقوق بشر و دموکراسی 

 ٨٨بهمن  ٢۶

 

 

 تک دولت سرمايه داری و لزوم پاتک طبقه کارگر

دولت سرمايه داری ايران بيش از آن که گزارش دخل و خرج يا  ٨٩بودجه سال 
شرح واقعی چگونگی وضعيت جاری اقتصاد کشور باشد، پوششی تنيده از 
ادعاهای غيرواقعی برای پنهان کردن روند واقعی تشديد بحران و افالس سرمايه 

اسالمی سرمايه اين بودجه در روزهايی تنظيم و تسليم مجلس . داری ايران است
به % ٨شده است که رشد اقتصادی کشور با يک کاهش سريع پرشتاب از باالی 

 ١٢٠ميليون و  ۴ميانگين صادرات روزانه نفت از . سقوط کرده است% ٢حدود 
سهم سرمايه . هزار بشکه کاهش يافته است ۵٧٠ميليون و  ٣هزار بشکه به 

 ۵٧سقوطی فاحش از رقم  اجتماعی ايران از اضافه ارزش های نفتی با تحمل
ماهه اول امسال  ۶ميليارد در  ٣١ماه نخست سال پيش به  ۶ميليارد دالر برای 

سيل واردات کاال اعم از کاالهای بخش ثابت سرمايه و محصوالت . رسيده است
 ۵ماه مرز  ۶مصرفی دچار کاهشی چشمگير شده و ميزان اين کاهش در طول 

بانک ها در وضعيت وخيمی به سر . اده استهزار ميليارد تومان را پشت سر نه
هزارميليارد تومانی آن ها بسيار  ٨٠می برند و چشم انداز حصول مطالبات 

و گاه زير % ۵٠صنايع کشور با ظرفيت زير % ٨٠بيش از . ضعيف است
هفت هزار واحد توليدی متوسط و بزرگ در خطر جدی . کار می کنند% ٣٠

. تگی آن ها تا نقطه پايان پيش رفته استورشکستگی هستند و يا روند ورشکس
ميزان بدهکاری دولت به نظام بانکی منحنی اوج را پيموده است و همچنان می 

نرخ بيکاری با حداکثر شتاب افزايش می يابد و سير صعودی قيمت ها در . پيمايد
بخش مسکن که در تاريخ حيات سرمايه داری . هر گام شتاب تازه ای می گيرد

ور معمول از پررونق ترين بخش های اقتصاد بوده در طول سال ايران به ط
اخير دچار بدترين رکودها بوده است و اين رکود مدام در حال افزايش و تشديد 

بخش اعظم صنايعی که تعطيل شده اند يا روزهای واپسين خود را طی می . است
ست که حجم کنند از کمبود فرساينده نقدينگی می نالند و اين درست در شرايطی ا

سرمايه های آزاد و خارج از مدار انباشت فقط در طول همين چند ماه اخير با 
هزار ميليارد  ٢١١هزار ميليارد تومان به رقم بی سابقه  ٢١افرايشی باالتر از 

تومان رسيده است و روز به روز نيز سير صعودی پرشتاب تری به خود می 
  . گيرد

ی و در شرايطی که روند بازتوليد و دولت احمدی نژاد در دل چنين اوضاع
سامان پذيری سرمايه اجتماعی ايران به هيچ وجه از ثبات الزم برخوردار نيست 
طوماری از ارقام و اقالم بدون پشتوانه و تضمين را زير نام بودجه ساالنه برای 

او اين کار را در . تصويب در اختيار نمايندگان مجلس سرمايه قرارداده است
نجام داده است که امواج بحران سراسری و ساختاری سرمايه جهانی موقعيتی ا

بر سفينه حيات سرمايه داری ايران می کوبد، سيل سرکش اعتراض ده ها ميليون 
کارگر و انسان معترض بر سر و روی دولت سرمايه فرو می ريزد، شيپور 

رين جدال رقبای بين المللی از کشورهای خرد و ريز منطقه گرفته تا عظيم ت
قطب های اقتصادی جهان برای بيشترين باج خواهی ها و کاهش سهم سرمايه 
اجتماعی ايران در اضافه ارزش های ناشی از استثمار طبقه کارگر ايران و 
جهان در همه جا به صدا در آمده است و باالخره تضاد های درونی جناح مختلف 

دولت  ١٣٨٩دجه سال بو. طبقه سرمايه دار ايران بيش از پيش حدت يافته است
احمدی نژاد حديث واقعی يک جنگ سراسری و تمام عيار عليه هست و نيست 

اقالم بودجه در بسياری موارد به جای اين که حاصل . طبقه کارگر ايران است
محاسبات واقعی چرخه کار و توليد اجتماعی موجود جامعه سرمايه داری ايران 

قتصادی هستند، شعارهايی که برای تبديل باشند شعارهای توخالی فاقد پايه های ا
به واقعيت های اقتصادی فقط يک راه دارند، راه تهاجم بيش از پيش به هست و 
نيست توده های کارگر، راهی که سی سال است طبقه سرمايه دار و دولت 

با سرعتی  ١٣٨٩سرمايه داری ايران با شتاب طی کرده و قرار است در سال 
سهم اضافه ارزش های . تا کنونی را پشت سر گذارد بسيار تمامی رکوردهای

دالر در ازای هر بشکه نفت ۵/٣٧نفتی در منابع تأمين بودجه که در سال پيش 
اين رقم بر اساس برآورد اکثر . دالر تعيين شده است ۶٠بود، برای سال آينده 

کارشناسان سرمايه، خواه بين المللی يا داخلی و حتی محافل اقتصادی بخش 
دالر بيش از پيش بينی های متعارف واجد  ١٠صی سرمايه داری ايران، خصو

همچون همه سال  ٨٩سهم عظيمی از درآمدهای بودجه سال . حداقل اعتبار است
های ديگر از محل اضافه ارزش های نفتی تأمين می شود و هر ميزان کاهش 

سال  دالر کاهشی فاحش در منابع مالی بودجه اين ۶٠بهای نفت به زير رقم 
از درآمدهای مهم ديگری که دولت احمدی نژاد به عنوان سرچشمه . خواهد بود

های تأمين اعتبار در متن اليحه بودجه گزارش کرده پول حاصل از فروش 
هزار ميليارد تومان  ١٣اين مبلغ حدود . احتمالی اوراق قرضه خارجی است

ر بودجه شايد مصداق برآورد شده است و محاسبه آن به عنوان منابع تضمين اعتبا
يارو را به ده راه نمی دادند سراغ خانه « همان ضرب المثل معروف باشد که 

بر اساس آمارهای رسمی دولتی ميزان کل سرمايه گذاری . »کدخدا را می گرفت
درصد کاهش داشته  ٩٧بيش از  ١٣٨٨تا  ١٣٨٧های خارجی در فاصله ميان 

ام شرکت های مهم سرمايه گذاری است و معلوم نيست که در چنين شرايطی کد
تکيه . ميليارد دالر باال را به دولت احمدی نژاد هديه کند ١٣خارجی قرار است 

 ۴٠گاه مالی ديگری که در بودجه سال آينده جايگاهی عظيم احراز کرده رقم 
هدفمند « هزار ميليارد تومانی عوايد احتمالی ناشی از اجرای طرح موسوم به 

هزار ميليارد تومان کسری نيز رقم  ٣٠است و باالخره حدود » کردن يارانه ها
  . را تکميل می کند ٨٩سال  بسيار مهم ديگری است که کتاب بودجه

شايد تا همين جا و از ال به الی همين ارقامی که گفتيم کامًال روشن شده باشد که 
دولت سرمايه در سال آينده چه برنامه هايی را برای طبقه کارگر تدارک ديده 

دالر با احتساب صادرات  ۶٠هر ريال کاهش بهای نفت به زير بشکه ای . است
يارد تومان هزينه اجرای هزارميل ۴٠هزار بشکه،  ۵٧٠ميليون و  ٣روزانه 

هزار ميليارد تومان رقم جاخالی فروش اوراق  ١٣اليحه هدفمند کردن يارانه ها، 
هزارميليارد تومان کسری بودجه مجموعًا و يکجا  ٣٠قرضه خارجی و باالخره 

اما . سال سالخی شده کارگران سرشکن شود ٣٠بايد بر سطح زندگی فرسوده و 
دولت احمدی نژاد در ميان دنيايی از سخنان آشفته و . اين هنوز همه ماجرا نيست

آشوب زده چند بار اعالم کرده است که در جريان اجرای اليحه يارانه ها و به 
ميليون نفر از جمعيت  ۴٠عنوان خسارت ناشی از فوران قيمت ها به حدود 

فرض کنيم . هزار تومان يارانه نقدی پرداخت خواهد کرد ٢۵کشور ماهانه نفری 
در چنين وضعی بايد رقمی برابر . دولت سرمايه بخواهد اين کار را انجام دهد که
در حالی که . منظور شده باشد ١٣٨٩هزارميليارد تومان در بودجه سال  ١٢با 

به . کل بودجه اختصاص يافته به اجرای اين طرح فقط هزارميليارد تومان است
 ٨٠اينده کسری بيش از ميليون جمعيتی که بار سهمگين و فرس ۴٠اين ترتيب، 

در صورت ( هزار ميليارد تومانی و چه بسا بيش از صد هزار ميليارد تومانی 
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بودجه سال آينده را تحمل خواهند کرد در قبال خسارات  )تنزل شديد بهای نفت
  . سنگين ناشی از فوران قيمت ها هم هيچ چيز نصيبشان نخواهد شد

احمدی نژاد در اختيار نمايندگان مجلس واقعيت اين است که اليحه بودجه ای که 
سرمايه قرار داده پرده ساتری بر تصوير بسيارگويای موقعيت کنونی سرمايه 
داری ايران است، موقعيتی که باالتر، در شروع مطلب حاضر، به طور خالصه 

روند بازتوليد سرمايه . با نقل برخی داده های معين اقتصادی به آن اشاره کرديم
ان زير فشار ضربات خردکننده بحران داخلی خود از يک سو و اجتماعی اير

سرريز موج وار بحران جهانی سرمايه داری از سوی ديگر به موقعيتی وخيم و 
بودجه سال آينده به خوبی نشان می دهد که چرا همه بخش . شکننده دچارشده است

ای های مختلف طبقه سرمايه دار، به رغم مجادالت حاد درونی خود، با اجر
اليحه بودجه بسيار رسا بانگ می زند . اليحه هدفمندکردن يارانه ها موافق هستند

که دولت سرمايه داری برای سرشکن کردن بار عظيم بحران و افالس سرمايه 
. اجتماعی ايران بر سفره خالی و بی نان طبقه کارگر چه تدارک هايی ديده است

ودجه به صورت بسيار آشکار بخش بسيار عظيمی از منابع تأمين اقالم اين ب
تنظيم کنندگان . معيشت نازل فرسايش يافته و تاراج شده توده های کارگر است
و همه چيز را  اليحه خود به تمامی وجوه اين تدارک هولناک وقوف داشته

برای نخستين بار در . سنجيده و حساب شده برای اجرای آن محاسبه کرده اند
 ٧۵يه داری ايران اقالم مربوط به دستمزدها از تاريخ بودجه نويسی دولت سرما

آن کاهش يافته و درعوض هزينه های % ۶۵بخش جاری بودجه به % ٨٠تا 
بسيار زيادی به سرکوب مبارزات و اعتراضات رو به گسترش توده های کارگر 

ارقام کهکشانی بودجه نظامی و انتظامی و امنيتی کشور . اختصاص يافته است
خود بر اساس روال کار هميشگی دولت اسالمی سرمايه به  در عظيم ترين بخش

اين ارقام را جز سردمداران . صورت مخفی به نهادهای ذيربط اعالم می شود
اما حتی اقالمی که در اين بودجه به . نهادهای سرکوب هيچ کس ديگری نمی داند

صورت علنی برای پاره ای امور عادی سپاه پاسداران، ارتش، وزارت دفاع، 
هزار ميليارد  ٣۵وزه های علميه و مؤسسات تابعه آن ها تعيين شده است مرز ح

هزار ميليارد تومان ١٠٠در کنار اين ارقام، بيش از . تومان را در نورديده است
کل بودجه سال % ٢٨اين رقم که معادل . به بخش مسکن تخصيص داده شده است

ثمار طبقه کارگر است در واقع سهمی عظيمی از سرمايه های حاصل است ٨٩
است که حاتم وار توسط دولت سرمايه در چهارچوب پروژه های مختلف ساخت 

همزمان . و ساز مجتمعات ساختمانی تقديم اعوان و انصار نظامی دولت می شود
بخش مهمی از بودجه اندک مدارس و دانشگاه ها نيز در قالب آموزش نيروهای 

رده تر نيروهای سرکوب اختصاص بسيج برای تربيت و آماده سازی هر چه گست
  .می يابد

دولت احمدی نژاد يک تک تمام عيار سرمايه  ١٣٨٩سخن کوتاه، بودجه سال 
در اين بودجه جای بخش اعظم منابع تأمين . داری ايران عليه طبقه کارگر است

از طريق هجوم بی امان به زندگی  مالی خالی است و اين جاهای خالی همه بايد
نويسندگان بودجه با مشاهده بحران سياسی جاری و با توجه . دکارگران پر شو
تهاجم به سطح زندگی توده های کارگر، چشم انداز حضور  کافی به عواقب

متشکل اين طبقه در صحنه سياسی را نيز پيش بينی کرده اند و در همين راستا 
تش، عظيم ترين بخش بودجه را به تسليح و تجهيز هرچه بيشتر سپاه، بسيج، ار

پليس، وزارت اطالعات و سازمان زندان ها و کل نيروهای سرکوب تخصيص 
  .داده اند

آنچه از تمام مطالب باال نتيجه می شود اين است که اوال سرمايه داری ايران 
دچار بحران اقتصادی عميقی است که بحران سياسی جاری نيز به آن افزوده شده 

دولت سرمايه داری همچون تمام دولت  و ابعاد آن را گسترش داده است و، ثانيا،
های سرمايه داری ديگر برای برون رفت از اين بحران هيچ چاره ديگری ندارد 

جز اين که بار عظيم آن را بر دوش طبقه کارگر بيندازد و بر فقر و فالکت اين 
اما آنچه که ما می خواهيم در اين نوشته بر آن تاکيد . طبقه بيش از پيش بيفزايد

صرف تحمل بار عظيم بحران و افزايش بيش از پيش فقر و ين است که کنيم ا
فالکت طبقه کارگر به هيچ وجه باعث نمی شود که اين طبقه عليه نظام سرمايه 

صرف . داری به پا خيزد و برای از ميان برداشتن اين نظام جهنمی مبارزه کند
نسان منجر نمی گرسنگی به هيچ عنوان جبرا به انقالب عليه نظام گرسنه ساز ا

ممکن است کارگران و خانواده هايشان از گرسنگی همديگر را تکه پاره و . شود
غارت کنند يا سر بر زمين بگذارند و بميرند اما هيچ اقدامی عليه نظامی که آنان 

صفحه حوادث روزنامه ها گوشه بسيار . گرسنگی محکوم کرده است نکنند را به
خ و دردناک را نشان می دهد که همين االن بسيار کوچکی از اين واقعيت تل

درحالی که ثروت از سر و کول اين جامعه باال می رود کارگرانی پيدا می شوند 
که به جای درمان فقر خود از طريق بازگرداندن اين ثروت عظيم، به جامعه يا به 
هم طبقه ای های خود دستبرد می زنند يا خود را می سوزانند و می کشند و يا 

زن و بچه خود را می برند تا شاهد تن فروشی و فقر و گرسنگی بيش از سر 
هيچ بعيد نيست که در صورت تعميق بيش از پيش بحران و . پيش آنان نباشند

افزايش وخامت زندگی کارگران اين گونه خودزنی های طبقه کارگر عموميت 
ز همين که پيدا کند و خود کارگران به دست خود، زندگی خود را بسی سياه تر ا

بنابراين، ما چه در اينجا و چه در نوشته های ديگر اوضاع اقتصادی . هست کنند
جامعه را به هيچ وجه با اين درک تجزيه و تحليل نمی کنيم که نشان دهيم وخامت 
. اين اوضاع لزوما کارگران را به ميدان مبارزه با سرمايه داری می کشاند

اين چشم انداز تحليل می کنيم که نشان ما وخامت اوضاع را با . درست برعکس
 اقداماتیو اگر دست به نجنبند دهيم و در واقع به کارگران هشدار دهيم که اگر 

 که بايد بزنند نزنند ناگزير شاهد گسترش بيش از پيش فقر و فالکت و سيه روزی
و خفقان و گرسنگی و اعتياد و فحشا و بدين سان عموميت خودکشی و خودزنی 

ما به اين وسيله می خواهيم به کارگران . غارت در ميان خود خواهند بود و قتل و
نشان دهيم که راه جلوگيری از اين مرگ خاموش و دردناک و اين قتل و غارت 

کارگران . خود کارگران استاقدامات آگاهانه و جنبش توحش آميز فقط و فقط 
هيچ کس جز خود آنان به  بايد بدانند و با تمام وجودشان اين نکته را درک کنند که

بايد دست بر زانوی . کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. فکرشان نيست
آنگاه به روشنی خواهيم ديد که عاملی که ما را به . خويش بگذاريم و بلند شويم
فقط از آن رو قدرتمند است که ما در مقابلش زانو زده  اين روز سياه نشانده است

درباره اقداماتی که بايد انجام دهيم ما بسيار سخن گفته . ايمايم و به خاک افتاده 
قدم اول اين است که از خواست های پايه ای خود شروع کنيم و حول اين . ايم

اين تشکل بايد به گونه ای باشد که اوال تک تک . خواست ها متحد و متشکل شويم
را صرفا به  ما را در مبارزه برای اين خواست ها مشارکت دهد و اين مبارزه

دست برگزيدگان ما نسپارد، ثانيا همچون نورافکنی مسير اين مبارزه را برای ما 
روشن کند و نشان دهد که برای از ميان برداشتن مصائب زندگی خود چه 
مسيری را بايد طی کنيم و تا کجا بايد پيش رويم و ثالثا به گونه ای باشد که هر 

ما دارند ساز ديگری جز ساز همه توده زمان که حس کرديم نمايندگان منتخب 
های کارگر می زنند بتوانيم بی هيچ تعارف و مجامله ای آن ها را کنار بگذاريم و 

شکل متعارف و شناخته شده اين . کسان ديگری را به جای آنان انتخاب کنيم
است و روايتی از خواست های پايه ای ما نيز همان است که شورا تشکل همان 
. منتشر کرده ايممنشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران ت عنوان ما آن را تح

اين پيشنهاد ما برای پاتک طبقه کارگر در مقابل تک خانمان سوز نظام سرمايه 
  پيشنهاد شما چيست؟. داری است

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

   ١٣٨٨بهمن  ٢۶
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 اعتصاب عمومی در يونان

ه    ه خود   کميسيون اتحادي ا در نشست سوم فوري اروپ
ان     -درباره اوضاع اقتصادی   ان، خواه اعی يون اجتم

ان   ايجاد ثبات در يونان و باال بردن قدرت رقابت يون
ا  ه اروپ ررات اتحادي ا مق ابق ب د و مط ازار ش در ب
ان شد داماتی از طرف دولت يون ام اق تار انج . خواس

دی       ته بن ين دس دامات ضروری را چن کمسيون اين اق
اده   : کرد يک رشته گسترده رفرم ساختاری مطابق م
ار،    ١٢١ ازار ک ف ب ای مختل ه ه ه در زمين اتحادي

تمزد و    ت و دس تگی و بهداش د، بازنشس ازار تولي ب
حقوق در بخش عمومی، تثبيت وضعيت بخش های     

ر       ا زي ه ت ری بودج اهش کس الی، ک انکی و م ٪  ٣ب
ه طور     توليد ناخالص داخلی و ارائه آمار درست و ب

ی  داف طوالنی  کل دمت اه ه در خ تی ک برد سياس پيش
ه يادشان نرفت    . مدت يونان و اتحاديه اروپا باشد البت

  .بهبود شرايط کارگران را اضافه کنند

ه    ١۵قابل ذکر است که دولت يونان در  ه برنام ژانوي
ه داد     ا ارائ ه اروپ ه اتحادي . خود را برای ايجاد ثبات ب

د کسری   در اين برنامه اعالم شد که دولت می خ  واه
ه را در   ا  ٢٠١٠بودج ه۴ب اهش ب د ٨/٧ ٪ ک ٪ تولي

اند و سپس در     ی برس ه   ٢٠١١ناخالص داخل ٪ ۵/۶ب
ه  ٢٠١٢و در  االخره در ٢/٨ب ه   ٢٠١٣٪ و ب ٪ ٢ب
ار   . برساند ن ک ه   ١٠برای اي ٪ از بودجه وزارت خان

د    د ش ته خواه ا کاس ای   . ه وق ه تمزدها و حق دس
د يافت     ات  . کارگران بخش عمومی کاهش خواه مالي

اتی در     ای مالي ودگی ه زايش و بخش رف اف برمص
ات      ال مالي دنی و ک ای مع ن ه ات، روغ ه دخاني زمين

ی  ت، يعن د ياف زايش خواه تقيم اف ای غيرمس ن  ه اي
ه    د ک د بپردازن ايی باي وده ه ان ت زايش را هم اف

ه است   اهش يافت ان ک تمزدهای ش ه  . دس ن ک ر اي ديگ
ته  تعداد زيادی از کارکنان بخش عمومی را بازن   شس
د      ری بپردازن ا دستمزدهای کمت رد ت رم  . خواهند ک رف

الی دارو و      ار م اط ب اير نق در زمينه بهداشت چون س
ارگران       ای ک انه ه يش روی ش يش از پ ان را ب درم

ه     . خواهد گذاشت ا ب رم ه ن رف دولت اعالم کرد که اي
ه   افع اتحادي ت من م در جه ان و ه ردم يون ع م نف

  . اروپاست

دام  اد شده توسط     اتحاديه اروپا از اق ات رياضتی اتخ
ه    . دولت يونان استقبال کرد ی برنام بعد از اعالم علن

ا در      ه اروپ ت اتحادي د از نشس ت بع تی دول رياض
ان در     ه اعتصاب    ١٠بروکسل، سراسر يون ه ب فوري

ت  ه   . پيوس دا اتحادي ه    " در ابت ارز هم ه مب جبه
وابسته به حزب کمونيست کارگران بخش " کارگران

رد ٢۴ه اعتصاب خصوصی را دعوت ب اعته ک . س
در همين زمان اتحاديه های مستقل متعددی نيز برای 

اپ و   ارگران چ ه ک د از جمل وان دادن اعتصاب فراخ
ان بخش عمومی     . کارگران تلفن ه کارکن سپس اتحادي

ه   ٢۴در يونان اعالم اعتصاب عمومی  ساعته کرد ک
د   ور را خوابان ل کش ار در ک دمات   . ک ای خ ش ه بخ

امل ادار  هری ش اعی،   ش امين اجتم ات، ت ات مالي
ه پزشکان،       تان، هم ا و شهرس کارگران شهرداری ه
تثنای      ه اس همه پرستاران و کارکنان بخش بهداشت ب
اورژانس، همه معلمان در سطوح مختلف آموزشی،   
ا،    کارکنان بخش آموزش و تعليم و پرسنل دانشگاه ه
ارجی،      ی و خ ايی داخل رل هواپيم ان کنت ه کارکن هم

ل و   ايل حم تثنای    وس ه اس وده ای ب ومی و ت ل عم نق
  . مترو و قطارهای داخلی آتن

ايی       ا اعتصاب، تظاهرات و راهپيم راه ب همزمان هم
ه   ام گرفت هرها انج ياری از ش ددی در بس ای متع ه

ره   . است د زنجي در آتن زمانی که دهقانان سعی کردن
ين  د ب دگان بپيوندن ه تظاهرکنن کنند و ب يس را بش پل

ری رخ    نيروهای معترض و پليس ضد شورش درگي
  . داد

  ٢٠١٠فوريه  ١٣

  

 اعتصاب غذای کارگران شرکت قطعات توربين شهريار

شرکت قطعات توربين شهريار در منطقه کرج 
قراردارد و جمعيت زيادی از کارگران را استثمار 

سرمايه داران شرکت از پرداخت حقوق . می کند
 و برای کارگران در روزهای موعود اجتناب کرده

روز کل دستمزدها را در مصادره خود  ١۵مدت 
 ١۵اقدام کارفرمايان در طول اين . نگه داشته اند

روز به دفعات مورد اعتراض کارگران قرار گرفت 
کارگران . اما آنان به اين اعتراض ها وقعی نگذاشتند

آنان در روز . تصميم به تشديد مبارزه خويش گرفتند
اب غذا زدند و ماه دی دست به اعتص ٢٨و  ٢٧های 

اين اعتصاب را سرآغاز جنگ و ستيزهای حادتر 
صاحبان سرمايه . عليه تعويق دستمزدها اعالم کردند

به طور معمول در مقابل اين شکل مبارزه توده های 
از نظر آنان . کارگر واکنش چندانی نشان نمی دهند

اجتناب کارگران از غذا خوردن حتی اگر به مرگ 
ی شود باز هم هيچ مسأله مهمی دسته جمعی آنان منته

زيرا نيروی کار شبه رايگان به حد وفور در . نيست

همه جا يافت می شود و در يک چشم به هم زدن می 
توان خيل کثير کارگران مرده را با نيروی کار 

با اين همه، نوع . بسيار کم بهاتر جايگزين کرد
واکنش سرمايه داران تابعی از منحنی افول و صعود 

اگر زمانی احساس کنند که . ی آنان استسودها
اعتصاب غذا روند توليد اضافه ارزش ها را مختل 
می سازد با همه بی تفاوتی مطلق خويش به جان 
کارگران بازهم ترجيح می دهند که چاره ای 

سرمايه دار شرکت قطعات توربين شهريار . بينديشند
نيز در دايره محاسبات خويش دريافته بود که اين بار 
فشار قدرت کارگران تا آنجاست که حتی اعتصاب 

ماجرا از اين . غذايشان را هم نمی توان ناديده گرفت
 ۴٠٠قرار بود که خطر سرايت اعتصاب غذای 

کارگر کارخانه به کل کارگران تهديدی جدی برای 
اختالل روند کار و توليد به حساب می آمد و سرمايه 

ين خطری از دار ترجيح می داد که برای فرار از چن
از ديد ما توسل به . خير مصادره دستمزدها بگذرد

اعتصاب غذا هيچ سالح کارسازی برای وارد 
ساختن فشار بر سرمايه داران نيست و موفقيت 

کارگر کارخانه قطعات توربين  ۴٠٠اعتصاب غذای 
شهريار يا مشابه اين موارد در جاهای ديگر از نوع 

هان و ايران اعتصاب غذای کارگران ذوب آهن اصف
خودرو تهران نبايد موجب گمراهی اذهان توده های 

در اين مورد سئوال اساسی اين است . کارگر شود
اگر سرمايه داران از قدرت ما تا آنجا وحشت دارند 
که حتی اعتصاب غذای ما را اخاللی در روند توليد 
دنيای سودهايشان می بينند چرا ما نبايد اين قدرت را 

ب سود آنان به کار گيريم؟ چرا نبايد برای توقف سيال
چرخ توليد را از کار بازداريم و شريان توليد اضافه 

   ارزش ها را ببنديم؟

  ٨٨بهمن  ٢۴
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 مطالبات ما، آزادی و رفاه 

افراد جامعه از آزادی های بی قيد و شرط سياسی و آزادی  برخورداری همه - 
  ايجاد هرگونه تشکل بدون کسب مجوز

ممنوعيت تفتيش عقايد، هرگونه شکنجه جسمی و روانی و گرفتن اعتراف با  - 
  تهديد و تطميع

  نبرابری زنان و مردان در همه قواني - 
  عدم دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، نوع پوشش و روابط زنان و مردان - 
  تعيين حداقل حقوق بر مبنای ارتقای هرچه بيشتر سطح زندگی و رفاه - 
  دستمزد به زنان خانه دار برابر با دستمزد کارگران شاغل پرداخت - 
  پرداخت بيمه بيکاری مکفی به تمام افراد آماده به کار و بيکارشدگان - 
  برخورداری همه افراد جامعه از حقوق مکفی بازنشستگی و از کار افتادگی - 
  رايگان شدن بهداشت، دارو، درمان و معاينات منظم و اجباری - 

  ن شدن آموزش و پرورش و آموزش عالی حداقل تا سطح ليسانسرايگا - 
نگهداری و مراقبت از معلوالن و سالمندان و ايجاد تسهيالت ويژه برای آن ها  - 

  به طور رايگان
ايجاد امکانات شهری مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، مراکز  - 

  پزشکی، ورزشی و فرهنگی در روستاها
ای ويژه، علنی بودن محاکمات با حضور هيئت منصفه، انتخاب لغو دادگاه ه - 

  وکيل دلخواه و رايگان بودن امور دادرسی
   لغو مجازات اعدام - 

  ١٣٨٨بهمن  ٢٢ -تعدادی از کارگران و دانشجويان 

 اين اعالميه را تکثير و پخش کنيد

  

 قتل يک کارگر نيشکر هفت تپه توسط سرمايه

منصور بشمه کارگر نيشکر هفت تپه در حين کار و 
توليد سود برای سرمايه در مرگبارترين شرايط 

جايی که او کار . کاری، جان خويش را از دست داد
می کرد به طور واقعی قتلگاه بود، قتلگاهی که وقوع 
. قتل در آنجا قاعده و رهايی از آن نوعی استثنا است

ار فقر مجبور بود منصور به حکم سرمايه و زير فش
که سنگی را از درون آسياب خوراک دام بيرون 

آسياب کار می کرد و صاحبان سرمايه در . آورد
نهايت قساوت و توحش حتی در طول لحظاتی که 
منصور برای خارج ساختن سنگ تقال می کرد، 
. حاضر به توقف دستگاه و قطع برق آسياب نبودند

ال به الی خود چرخ های دستگاه پاهای کارگر را در 
يک پای منصور به طور کامل قطع می . می چرخاند

شود و پای ديگر نيز به شدت لهيده و ماالمال از 
کارگران برای بيرون کشيدن . جراحت می گردد

الشه همزنجير خويش از الی چرخ ها با همه توان 
تالش می کنند اما آنان هيچ وسيله ای در اختيار 

ر ميليارد تومان سرمايه و از هزاران هزا. نداشته اند
سودی که در طول سال ها و نسل ها توسط کارگران 
توليد شده است حتی چند هزار تومان به تهيه وسايل 
ايمنی و امکانات نجات آنان از خطر حتمی مرگ 

ساعت طول می  ٣بيش از . اختصاص نيافته بود

کشد تا کارگران بدن قطعه قطعه و بی جان منصور 
با مرگ . آسياب خارج می کنندرا از الی چرخ 

منصور يک کارگر ديگر توسط صاحبان سرمايه 
قربانی سوداندوزی انبوه تر سرمايه شد و چند نفر 
افراد خانواده وی به خيل کثير گرسنگان نفرين شده 
  . محکوم به مرگ در جهنم سرمايه داری اضافه شدند

  ٨٨ بهمن ٢۴

 

  

 حمکوم می کنيمدستگيری حممد اشرفی فعال کارگری را 

نيروهای سرکوب دولت سرمايه داری به خانه محمد 
اشرفی فعال کارگری يورش برده و او را دستگير 

جرم اشرفی فقط اين است که قصد داشته . کرده اند
است در مراسم اول ماه مه سال جاری در پارک الله 

اين مراسم در همان لحظات . تهران شرکت جويد
ان قرار گرفت و نخست آماج تهاجم سرکوبگر

سرکوبگران در آن روز چند ده کارگر . برگزار نشد
را در اين محل دستگير کردند، آنان را تحويل سياه 

چال ها دادند و ماه ها در زندان و در زيرشکنجه 
محمد اشرفی نيز از جمله افرادی بود که . نگه داشتند

در اين روز دستگير شد و پس از چندی با قرار 
بهانه بازداشت مجدد اشرفی اين . ديدتامين آزاد گر

است که او در دادگاه سرمايه محکوم شده است و 
اينک بايد برای تحمل اين محکوميت به زندان 

دولت سرمايه در روزهای اخير و در . بازگردد
آستانه سالگرد بيست و دوم بهمن افراد زيادی را 

بازداشت کرده و احکام زندان و اعدام بيشتری 
ما اين بازداشت ها و احکام از . است صادر نموده

جمله زندانی کردن محمد اشرفی را محکوم می کنيم 
و خواستار آزادی فوری و بی هيچ قيد و شرط او 

  . هستيم

  ٨٨بهمن  ٢١

 

صدور احکام زندان برای يک فعال کارگری، يک دانشجو و يک 
 حقوقدان

چند روز پيش عليرضا ثقفی فعال کارگری و عضو 
ثقفی را . دستگير کردند کانون نويسندگان ايران را

آزاد کردند، بی آن که  ٨٨بهمن  ٢۴ديروز شنبه 
در چند . مشخص کنند چرا او را بازداشت کرده اند

روزی که او در زندان بود او را به دادگاه بردند و 
برگزارنشده اول حکم سه سال زندان به خاطر تجمع 

را به او ابالغ ) پارک الله تهران(ماه مه امسال 

محسن ثقفی دانشجو و فرزند عليرضا نيز به . کردند
همزمان با ابالغ . دو سال زندان محکوم شده است

اين احکام، محمد اوليايی فرد وکيل دادگستری و 
همکار مجموعه فعاالن حقوق بشر را نيز به يک 

جرم اين حقوقدان آن . است سال زندان محکوم شده
ساله  ١۶است که به اعدام بهنود شجاعی نوجوان 

اوليايی فرد . محکوم به اعدام اعتراض کرده است

وکيل اين نوجوان بوده و درمقام ايفای وکالت به 
درجهنم . حکم اعدام موکلش اعتراض کرده است

سرمايه داری ايران حتی اعتراض وکيل به حکم 
آن هم حکم اعدام، در زمره مجازات موکل خويش، 

جرايم سنگين محسوب می شود و جزای آن زندان 
ما همه اين احکام را محکوم می کنيم و از . است
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  ٨٨بهمن  ٢۵  . به آن ها را بلند کنندتمامی کارگران می خواهيم که صدای اعتراض خود 

  

 تصرف تونل توحيد توسط کارگران

جمعيت کثيری کارگران سازنده تونل توحيد همچون 
از همزنجيران خويش در سراسر جهنم سرمايه 
داری ايران ماه هاست که دستمزد ناچيز خويش را 

کارگران برای گرفتن حقوق خود . دريافت نکرده اند
به سازمان های دولتی ذيربط رجوع کرده و فرياد 

آنان پس از اين اعتراض و به . اعتراض سر داده اند
و شکايت خواهی در  دنبال يأس از عريضه نويسی

گمراهه های ديوان ساالری دولتی سرمايه، تصميم 

آنان يکصدا و . به نمايش قدرت متحد خويش گرفتند
همرزم و متحد، منطقه تونل توحيد را در به تصرف 

بزرگراه زير تونل را بستند و عبور . خود درآوردند
آنان همراه . و مرور همه خودروها را متوقف کردند

واستار پرداخت فوری همه حقوق معوقه با اين کارخ
نمايش قدرت کارگران با تهاجم نيروی . خود شدند

. سرکوب و اعمال قهر دولت سرمايه مواجه شد
سرکوبگران ساعاتی بعد به سوی تونل هجوم آوردند 

. و خواهان پايان راه بندان و تصرف تونل شدند
کارگران ابتدا مقاومت کردند اما به دليل نيروی کم 

يش و محروميت از حمايت سازمان يافته توده خو
های طبقه خود کاری از پيش نبردند و مجبور به 

  روزنامه آفتاب يزد: منبع .ترک منطقه شدند

   ٨٨بهمن  ٢۵
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ی طبقه کارگر ايرانا منشور مطالبات پايه

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

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

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

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

مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود  مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به
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  : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .قه کارگر استپايه ای طب نخست به معنای سطح 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 -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا   س طرحنف. 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  . به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د       .رفته اندبرای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگ که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ه
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        کا. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک ؟ رگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد و       چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ه بخش کوچ         ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی به ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک ارگر   زاوي ه ک کی از طبق

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

ثروت به  و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين) »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

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . ن شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگرا - 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. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .استخدام موقت بايد ملغی شودهر نوع قرارداد  - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود 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
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. ن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی استمسک - ٩
   .از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود -  
   .ه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهددولت هر سال درصد معينی از بودج -  

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها 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
  . ک رايگان استفاده کنندتمام مردم بايد از مهد کود -١٣
   .همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

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

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

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

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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مهاهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :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  ستيد، میصورتی که مايل به ادامٔه اشتراک ني

  .قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويد


