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 دهن کجی دولت سرمايه داری به کارگران

ه شروع تعطيال    ده و    باالخره در حالی که چند روز بيشتر ب اقی نمان وروزی ب ت ن
دارد،    ود ن ارگران وج الی ک ای احتم راض ه ا و اعت ع ه رای تجم افی ب فرصت ک

اده     درج در م ار من ی     ٤١شورای عالی کارمزدی بر اساس دو معي ار يعن انون ک ق
ه       داقل دستمزد ماهان ارگری تکليف ح نرخ تورم و نيازهای زندگی يک خانواده ک

ين ک    ده را تعي ال آين ارگران در س انواده     ٣٠٣: رد ک ک خ رای ي ان ب زار توم ه
ه رحمت       -فقط خواجه حافظ شيرازی نمی داند . کارگری ه ب ل ک ن دلي آن هم به اي

ته است  زدی پيوس تمزد  -اي ه دس ز   ٣٠٣ک ری ج ای ديگ يچ معن انی ه زار توم ه
دارد      انواده هايشان ن ارگران و خ رای ک غ،   . گرسنگی مفرط و فقر مطلق ب ن مبل اي

رای خط          حتی طبق آمار و  م اعالم شده ب ارقام خود دولت سرمايه، يک سوم رق
ارگری   نکته قابل توجه برای تمام به اصطالح فعاالن و جريان های . فقر است  ک

انون     رمايه داری و ق ت س ود دول ون خ ر درست همچ ای اخي ال ه ام س ه در تم ک
اين ،کارش برای تعيين حداقل دستمزد از دو معيار فوق سخن گفته اند و می گويند

ن    است که ه اي امسال بانک مرکزی جمهوری اسالمی آب پاکی را روی دست هم
يچ    ها ريخت و نرخ تورم را به صورت کامال قانونی ه ه به گونه ای اعالم کرد ک

براساس . سينه چاک و کشته مرده قانون ديگر هوس صحبت کردن از قانون نکند
و      ١١نرخ تورم  رده، ت اه های     درصدی که بانک مرکزی اعالم ک ه م رم نسبت ب

ه هر       !!گذشته امسال و نسبت به سال های گذشته کمتر شده است ا ک ه م رای هم ب
ا گوشت و       ا را ب ورانی قيمت ه روز با خريد نيازهای روزانه زندگی خود رشد ف
پوست و خون خود احساس می کنيم، اين دروغ آن قدر وقيحانه و بيشرمانه است   

در شور شده    . ه است و سفيد نيستکه کسی بيايد و بگويد ماست سيا حاال آش آن ق
ورم    » خانه کارگری«که حتی صادقی  رخ ت ن ن هم صدايش درآمده و گفته است اي

رد   رار گي تمزد ق ين دس د مالک تعي ی نيست و نباي ط  . واقع ه است فق صادقی گفت
ان در شورای    . هزينه های زندگی بايد مالک تعيين دستمزد باشد ده کارفرماي نماين

انون،  «که خودش تا حاال   -ر هم با چوب قانون کار برفرق سر صادقی عالی کا ق
ه   -می کرد » قانون انونی نيست    «کوبيده و خطاب به او گفت نهاد شما ق ن  . »پيش اي

اده   اع از م ا دف رمايه ب الی س ورای ع رمايه داران در ش ده س ار  ٤١نماين انون ک ق
بق نرخ تورم اعالم شده جمهوری اسالمی اعالم کرده که دستمزد کارگران بايد ط

ين شود   ا         . توسط بانک مرکزی تعي ه م ه خوبی ب ده سرمايه ب ن دعوای دو نماين اي
کارگران نشان می دهد که در نظام سرمايه داری قانون کار به نفع سرمايه داران  
رفتن حق خود از سرمايه        رای گ ارگر ب و به ضرر کارگران نوشته می شود و ک

ان ور از ق اره ای جز عب دارد وندار چ ی صادقی . ن ن را حت ارگری«اي ه ک » خان
  .اما متاسفانه بخشی از ما کارگران هنوز نفهميده ايم فهميده است

ان مجلس سرمايه و دولت سرمايه          يار مي همچنين، باالخره پس از بحث های بس
نبه  . آخرين جزئيات طرح هدفمندسازی يارانه ها نيز به تصويب رسيد روز سه ش

ق مجلس سرمايه در نشست     اسفند، محمد م ١١ هدی مفتح سخنگوی کميسيون تلفي
ت  اران گف ا خبرنگ ود ب ری خ ر اساس«خب د ناشی از  ب يون، درآم مصوبه کميس

ين شد رقمی     ٢٠افزايش حامل های انرژی در سال آينده  هزار ميليارد تومان تعي
ود       که دولت رده ب نهاد ک ان     ٤٠در اين خصوص در اليحه پيش ارد توم هزار ميلي

رد    ب ا نصف آن موافقت ک ايی عضو کميسيون     . »ود که کميسيون تلفيق ب حسن ون
رد       ا اعالم ک ا ايلن دولت در نظر داشت قيمت حامل های       «تلفيق نيز در گفتگو ب

می بينيم که اين . »انرژی را دو برابر گران کند که نمايندگان با آن مخالفت کردند
ا مجلس      طوری سخ  نمايندگان و نوکران حلقه بگوش سرمايه ه گوي د ک ن می گوين

به نفع مردم عمل کرده و با گران کردن کاالهايی چون بنزين و نفت و گاز و برق 
د  . توسط دولت مخالفت کرده است را  . هيچ کارگری اين دروغ را باور نمی کن زي

ه صورت نصف      ا ب مجلس اوال با گران کردن اين کاالها موافقت کرده است منته
م دروغين        ارقام پيشنهادی دولت، ث ا اعالم رق ه ب ته ک از گذاش انيا دست دولت را ب

د و در      ١١تورم  ين کن درصدی حداقل دستمزد را در پايين ترين سطح ممکن تعي
ورد      ٢٠واقع به اين ترتيب رقمی بسيار بيش از  ه درم انی را ک ارد توم هزار ميلي

ه جيب دولت ريخته رده ب د دولت کسر ک ا از درآم ه ه  طرح هدفمندسازی ياران
ه و خود را        ين دولت انداخت ه زم م ب است و، ثالثا، به اين ترتيب توپ گرانی را ه

ا اجرای طرح . مخالف آن نشان داده است ه ب د ک آمارهای رسمی نشان می ده
ا         ا ب رده است و تنه ه مجلس تصويب ک هدفمندسازی يارانه ها حتی به صورتی ک

ان        ه های يک خ رژی، متوسط هزين زايش قيمت حامل های ان ری در  ٤واده اف نف
ين      ١٣٨٩سال  رين حالت ب ه ت ا   ١٩٥در خوش بينان زايش     ٢٦٠ت ان اف هزار توم

ت د ياف ار، (خواه ه به فند  ١٢روزنام ه  ). ٨٨اس ابق آنچ ر مط ت اگ ابراين، دول بن
ه   دی      ١٦اعالم کرده است به طور متوسط به هر نفر ماهان ه نق ان ياران هزار توم

درت   (د کسری دستمزد واقعی   درص ٣٠بپردازد، در واقع حداکثر حدود  کاهش ق
 ٧٠ناشی از اجرای هدفمندسازی يارانه ها را جبران خواهد کرد و جبران ) خريد

داخت     د ان ارگران خواه ر دوش ک ه را ب د بقي ت    . درص ود دول ای خ ق آماره طب
انواده     ه يک خ ه در سال     ٤سرمايه داری، متوسط هزين ری ک ادل   ٨٨نف  ٨٦٤مع

ود     رآورد شده ب ان ب ن طرح در سال       هزار توم ا اجرای اي ا   ٨٩ب درصد   ٦/٢٢ب
ه برخی از    . هزار تومان می رسد ٦٠رشد به يک ميليون و  اين در حالی است ک

زايش    رمايه از اف ردان س ا  ٥٠دولتم ک      ٧٥ت غ ي ورم و از مبل رخ ت دی ن درص
انواده در سال         ٨٠٠ميليون و  ه خ وان متوسط هزين ه عن ان ب سخن   ٨٩هزار توم
  .می گويند

 !سال نو مبارک
. را به عموم مردم ايران تبريک می گوييم ١٣٨٩به عنوان جمع کوچکی از فعاالن جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر فرارسيدن سال خورشيدی 

ين سان افزايش توان اميدواريم سال آينده سال پيشروی بيش از پيش کارگران به سوی مبارزه متحد و شورايی برای تحقق مطالبات پايه ای طبقه کارگر و بد
 .مادی و فکری کارگران در راه مبارزه با نظام انسان ستيز سرمايه داری و استقرار جامعه انسان های آزاد باشد

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٨اسفند  ٢٧
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با اين دستمزدی که شما  : پرسيد » شورای عالی کار«اين اوصاف بايد از  حال با
هزار تومان، کارگران بقيه آن را تا سقف آنچه خود  ٣٠٣تعيين کرده ايد، يعنی با 

ون و    ان    ٦٠شما می گوييد يعنی يک ميلي ون و      -هزار توم اگر نگوييم يک ميلي
ارت د  -هزار تومان  ٨٠٠ اوت     از کجا تامين کنند؟ به عب ه التف ارگران ماب يگر، ک
ون و    ٣٠٣ ک ميلي ا ي ان ت زار توم ی   ٦٠ه ان يعن زار توم ان   ٧٥٧ه زار توم ه

ی دولت     کسری دستمزد را از کجا بياورند؟ پاسخ شورای عالی کار و به طور کل
يار روشن است      ن پرسش بس ن      . سرمايه داری به اي ارگران اي د ک ا می گوين آن ه

ند   هزار تومان کسری دستمزد را  ٧٥٧ رون بکش بايد از اعماق جسم و جانشان بي
يش از سه      دازه ب ه ان يعنی در يک روز به اندازه بيش از سه روز و در يک ماه ب

د   ار کنن اه ک روی      . م د اوال ني ارگران بتوانن ه ک ت ک ورتی اس ازه در ص ن ت و اي
کارشان را به فروش برسانند و کاری برای انجام دادن پيدا کنند و ثانيا از توانايی 

ند  ن شرايط را      . انجام کار سه روز در يک روز برخوردار باش ه اي ه کسانی ک بقي
سر خود  ندارند، از نظر سرمايه داران و دولت آن ها، چاره ای ندارند جز اين که

د د و بميرن ين بگذارن ين است. را روی زم وق چن ه پرسش ف در . پاسخ سرمايه ب
ن پاسخ،     ا اي ع ب ا   واق د      سرمايه داران و دولت آن ه ارگران می گوين ه ک وه «: ب ک

سرمايه و سودی که در مورد همين حامل های انرژی يعنی نفت و بنزين و گاز و 
و اعماق  توليد کرده ايد، ميلياردها دالر درآمد های نفتی که از زير زمين...برق و

دريا بيرون کشيده ايد و کهکشان ارزش هايی که در زمينه های ديگر کار و توليد 
ه          اعم از د ت افی نيست و حاال باي د ک رده اي د ک صنعت و کشاورزی و خدمات تولي

مانده های نيروی جسم و جان خود و خانواده هايتان را نيز بازهم به ارزش تبديل 
ده سفره خود و     . کنيد و بازهم به حلقوم سرمايه بريزيد ه مان هرچه می توانيد از ت

د  ه سرمايه      . »خانواده خود بزنيد و به کوه ثروت ما بيفزايي ن سرنوشتی است ک اي
  .داران و دولت آن ها برای سال آينده کارگران رقم زده ا ند

آيا کارگران اين سرنوشت را تحمل خواهند کرد؟ اين پرسش به هيچ وجه پاسخی   
ارگران       . از قبل تعيين شده ندارد ا ک ه نحوه برخورد و عمل م ز ب بستگی   همه چي

م       سال آينده برای کارگران لو. دارد د ه ارگران می توانن ه ک ح نانوشته ای است ک
ت يض ذل ت را در حض ن سرنوش د اي ر تايي ان مه م،  همچن د و ه ر آن بکوبن ب

ديل     ا تب ند و ب برعکس، در اوج قدرت خط سرخی بر اين سرنوشت خفت بار بکش
تا  .تمام قد در برابر آن به پا خيزند اين لوح به متن کيفرخواست خود عليه سرمايه

ه سطح معيشت       . در بر پاشنه اول چرخيده استکنون،  ار سرمايه ب تهاجم بی مه
ين             ه شکل دهن کجی آشکار تعي ا و چه ب ه ه کارگران چه به صورت قطع ياران

اتوانی          ٣٠٣ ول ضعف و ن داقل دستمزد فقط و فقط معل وان ح هزار تومان به عن
اه است  مفرط ما کارگران است، ضعفی که سرمايه و دولت آن به خوبی از آن آگ 

ين بی     ن چن و بر زمينه آن و صد البته با تکيه بر نيروی سرکوب خود است که اي
ا شکم خالی              ه ب ا انتظار دارد ک د و از م ه می کن ا حمل محابا به هست و نيست م

يش خود      .برايش کار کنيم و آخرين رمق خود را به پايش بريزيم دولت سرمايه پ
ت     ارگران دس اک اگر ک د   حساب می کند که چه ب ين شده را نپذيرن در  . مزد تعي آن ق

اغل         ارگران ش ول ک ر و ک ی از س ه العين ه طرف ه ب ود دارد ک ار وج ارگر بيک ک
د گرفت      ا خواهن ار زده و جای آن ه  دولت سرمايه  . معترض باال رفته آنان را کن

دازه     ه ان پيش خود حساب می کند که چه باک اگر کارگران نتوانند در يک روز ب
د  ار کنن ه روز ک تگی   . س دت خس ار از ش ين ک ارگران در ح ر ک اک اگ ه ب چ
ه     . وگرسنگی بميرند ه در يک چشم ب آن قدر کارگر بيکار و گرسنه وجود دارد ک

ر       ان را پ د و جای خالی آن هم زدن الشه کارگران مرده را به کناری خواهند افکن
در : يک ضرب المثل ترکی می گويد . خواهند کرد انی   . بيله ديگ، بيله چغن ا زم ت

دگی می چرخد، سرمايه         ک ر پاشنه ضعف و ذلت و درمان ه در جنبش کارگری ب
د و   ه می کنن ارگران حمل ه ک يخته ب ه افسارگس ن گون ز اي ا ني داران و دولت آن ه

  .آخرين رمق آن ها را از جسم و جان بی رمقشان بيرون می کشند

ل از          ه قب ه شرط آن ک ز ممکن است ب هر  اما چرخاندن اين در بر پاشنه ديگر ني
تا کی بايد بنشينيم و شاهد باشيم که هر باليی که می خواهند : چيز از خود بپرسيم 

ا کی    سرمان بياورند؟ تا کی بايد گرسنگی بکشيم؟ تا کی بايد خودمان را بکشيم؟ ت

بايد سر زن و بچه هايمان را ببريم تا به تن فروشی و هروئين فروشی و دزدی و  
کارگری بر پاشنه ديگر ممکن است به شرط آن گدايی نيفتند؟ چرخاندن در جنبش 

ا و       . نه، اين حق ما نيست: که به خود نهيب بزنيم که  روت ه ام ث ه تم ايی ک حق م
ه گرسنگی      نعمت ها ن نيست ک و تمام امکانات رفاهی جامعه را توليد کرده ايم اي
يم   . بکشيم ر و گرسنگی بکش ه از     . حق ما نيست ک خود را از فق ا نيست ک حق م
حق ما نيست . تن فروشی زن و فرزندمان سر آن ها را گوش تا گوش ببريمترس 

دگی ننگين و خفت       . که دست به دزدی و گدايی بزنيم ه زن ه اگر ب حق ما نيست ک
دان و شکنجه و  ه و زن اتوم و شالق و گلول اق و ب ا چم رديم ب راض ک ان اعت بارم

ها و امکاناتی است که حق ما، بهره مندی از تمام ثروت . اعدام جوابمان را بدهند
حق ما، يک زندگی انسانی سرشار از رفاه و آسايش . خود آن ها را توليد کرده ايم

  . و شادی و آزادی است

درت است    . اما مثل روز روشن است که الزمه احقاق اين حق، برخورداری از ق
 باور به اين که گويا با توسل به قانون سرمايه داری از جمله قانون کار جمهوری 
وهم      يد ت وق خود رس اسالمی در مورد تعيين حداقل دستمزد می توان به حق و حق
ويرانگری است که مزدوران سرمايه و عمله و اکره آن ها در ميان کارگران می  

د تمزد    . پراکنن ه دس ود از جمل ق خ د ح ی توانن اتی م درت طبق ا ق ط ب ارگران فق ک
رو  ا بي ت آن ه رمايه داران و دول وم س ندمناسب را از حلق ال . ن بکش ا اعم ط ب فق

ه        يم ک ا را وادار کن وانيم سرمايه داران و دولت آن ه قدرت و زور است که می ت
د    ا بازگردانن ه م ا . سهمی از ثروتی را که توليد کرده ايم ب درت      ام ه ق ن ک رای اي ب

داشته باشيم بايد متشکل شويم و صدالبته نه هرگونه تشکلی، بلکه تشکلی شورايی 
بايد در هر جايی که کار می کنيم شوراهای ضدسرمايه داری را   . و عليه سرمايه
د  . بايد در محالتی که زندگی می کنيم شوراهايمان را درست کنيم. تشکيل دهيم باي

يم    . باهم ارتباط بگيريم م مشورت کن ا ه تک تک اعضای شورا را در تصميم      . ب
ت دهيم ری دخال يم . گي ل کن ورايی عم ريم و ش ورايی تصميم بگي ه بکو. ش يم ک ش

شوراهايمان هرچه کمتر و کمتر متکی بر تصميم گيری اين يا آن نماينده و بيشتر  
رای هر      . متکی بر اراده جمعی تک تک اعضا باشد تيم و ب ه هس ا ک کارگر هر ج

يم     ار می کن ی     –سرمايه داری که ک ا دولت ا      –خصوصی ي ار، زن ي ا بيک شاغل ي
ز     مرد، فارس يا غيرفارس، ايرانی يا افغان، دين ا در يک چي ه م دار يا بی دين هم

ار   مشترک ايم و آن اين است که برای زنده ماندن هيچ راهی جز فروش نيروی ک
داريم  م            . خود ن ه ه ا را ب ه م دگی و سرنوشت هم ه اساسی است زن ان حلق ن هم اي

ه  . پيوند می زند و بايد مبنای تشکيل شوراهای ضدسرمايه داری قرار گيرد ما هم
تيم     . ده نيروی کار هستيمکارگر، يعنی فروشن ه واحد هس ما همه اعضای يک طبق

ر آن      ارگران ب ه ای ک ات پاي و بايد زير يک پرچم واحد گردآييم، پرچمی که مطالب
د و       ه رابطه خري ی علي نوشته شده و ما را به صورت سراسری عليه سرمايه يعن

  .فروش نيروی کار متحد می کند

ه    ه جای آن ک رخ     دولت سرمايه داری   تنها در اين صورت است که ب ر اساس ن ب
وهم  زان    ١١ت وانيم مي ی ت ارگران م ا ک د، م ين کن تمزد تعي ا دس رای م درصدی ب

ه     يم و آن را ب ين کن دستمزد را بر اساس ثروتی که برای جامعه توليد کرده ايم تعي
روت و        . دولت سرمايه داری تحميل نماييم ر اساس سطح ث د ب ارگران حق دارن ک

ز آن برخوردار است و برمبنای اختصاص سهم هرچه بيشتری رفاهی که جامعه ا
ی  «از  ه         » توليد ناخالص داخل م ن د، آن ه دگی کنن ه سطح معيشت شهروندان زن ب

ادی و   برای تثبيت و تحکيم کارمزدی بلکه، درست برعکس، برای تقويت توان م
ا سرمايه داری      ارزه ب رای مب ارگران ب ر      . فکری ک داقل دستمزد ب ين ح ار تعي معي

روت    ا ن ث ساس ثروت توليد شده در جامعه و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اي
روش    د وف به زندگی شهروندان، که معياری ضدسرمايه داری در چهارچوب خري
ارگران     ادی و فکری ک نيروی کار است،انسانی ترين معيار برای افزايش توان م

ر اس     تعيين. برای مبارزه با سرمايه داری است داقل دستمزد ب ورم   ح رخ ت  -اس ن
ورم  ه       -واقعی   حتی نرخ ت ه ب ارگر    حاوی نگاهی يکسره سرمايه داران دگی ک زن

ه هر     . است ی است ک معيار نيازهای زندگی يک خانواده کارگری نيز معياری کل
. سرمايه دار و دولت سرمايه داری می تواند آن را بر اساس منافع خود تفسير کند
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از       مثال چه بسا هيچ سرمايه دار و دو  ا را ني ا هواپيم لت سرمايه داری مسافرت ب
ا           ه ب د ک ی دانن ود م ق خ ان ح ه خودش الی ک د، در ح ارگری ندان يچ ک دگی ه زن

نياز را هر کسی آن گونه . مجهزترين هواپيماها به دور ترين نقاط دنيا پرواز کنند
اهی    . که که خود می خواهد تفسير می کند روت و رف اما زندگی بر اساس سطح ث

ه هرکس آن     که کارگ ران برای جامعه توليد کرده اند معياری قابل تفسير نيست ک
بديهی است که اين معيار متضمن پيشرفته  . را طبق سليقه و منافع خود تفسير کند

ونی است       ع نيازهای بشر در مقطع کن ين     . ترين سطح رف ار تعي ه معي در حالی ک

ن پي         ا حاوی اي ه تنه از ممکن است ن ع ني رين سطح    دستمزد بر اساس رف شرفته ت
ع     » خانه کارگر«نباشد بلکه، کامال برعکس، آن گونه که  رده است، رف نهاد ک پيش

ان از گرسنگی        ه آن ا درحدی باشد ک نياز کارگران برای تعيين حداقل دستمزد تنه
 . نميرند

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٨اسفند  ٢٣

 

 بازهم توطئه عليه جان منصور اسالو

ساس اطالع، منصور اسالو فعال سنديکاليست و رئيس هيأت مديره سنديکای بر ا
کارگران شرکت واحد را که چند سال است در شکنجه گاه های اوين و 

عمومی زندان  ٥گوهردشت دولت سرمايه داری اسالمی زندانی است به بند 
ما هر زندانی قربانی . منتقل کرده اند» بند متادون« گوهردشت موسوم به 

معتادان هم زندانی . شرارت و توحش سرمايه داری را زندانی سياسی می دانيم
آنان هم قربانيان مستقيم يک سياست هستند، سياست سرمايه، . سياسی هستند

سياست استثمار نيروی کار، سياست رابطه توليد ارزش اضافی، سياستی که از 
ت بردگی مزدی اعماق مصالح سرمايه، بقای سرمايه داری و استيالی حاکمي

سرچشمه می گيرد، سياستی که هست و نيست خود را از ملزومات سود بيشتر 
سرمايه اتخاذ می کند، سود در هر عرصه انباشت، هر حوزه کار و توليد، ساخت 
دارو يا سالح شيميايی، توليد خودرو يا تيغ گيوتين، پوشاک يا مواد مخدر، مسکن 

ور باشد و هر چه که موجب افزايش يا فحشا و در يک کالم هر چه که سودآ
سخن از . بحث بر سر سياسی بودن و نبودن بندهای زندان نيست. سرمايه گردد

سخن از محو نظامی است که بانی و باعث زندان کردن . محو کامل زندان است
. مشکل واقعی اسالو هم اين نيست که به بند معتادان رفته است. انسان هاست

نظام گند و خون و دهشت سرمايه داری انسان ها را معضل اساسی آن است که 
مشکل اين است که دولت سرمايه با . معتاد و معتادان را آدم کش کرده است

برنامه ريزی و توطئه گری بسيار مشخص اسالو را روانه بند معتادان کرده است 
تا او را که قربانی جنايت سرمايه است توسط قربانيان سيه روز ديگر نظام 

. اسالو يک سنديکاليست است. يه داری آزار دهد يا به قتل برساندسرما
. سنديکاليسم نه راه پيکار کارگران بلکه راه تحکيم بندهای بردگی مزدی است

سرمايه در جهنم ايران حتی چک و چانه زدن های سنديکاليستی را هم تحمل نمی 
برای . بسنده نمی کندبه اين هم . کند و سنديکاليست ها را هم به زندان می اندازد

ما اين ترفند دولت سرمايه داری را محکوم . آزار يا کشتن آن ها توطئه می کند
  . می کنيم و يک بار ديگر خواستار آزادی بی هيچ قيد و شرط اسالو می شويم

   ٨٨اسفند  ٢٦

 

 کارگران در يونان اعتصاب عمومی

» اروپای واحد « که  سرمايه داری يونان ازجمله حلقه های آسيب پذيرتری است
سرمايه اجتماعی يونان به دليل سطح پايين تر . سرمايه داری را تشکيل می دهند

از  ترکيب ارگانيک سرمايه، بارآوری کار اجتماعی نازل تر و ساير شاخص ها
قدرت رقابت محدودتری در قياس با سرمايه های انگليسی و آلمانی و فرانسوی 

يونان به همين دليل در تصاحب سهم خويش از سرمايه داری . برخوردار است
اضافه ارزش های توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی هم از شرکای رقيب 

طغيان بحران ها بسيار بيشتر  عقب تر است و باالخره به همين دليل هم هنگام
فشار بحران جاری معضالت اقتصادی يونان را . آماج موج بحران قرار می گيرد

دولتی اين  شديد کرده است به طوری که در حال حاضر بدهکاری هایبسيار ت
ميليارد يورو را پشت سر نهاده و اين در حالی است که امسال  ٢٩۴کشور رقم 

درصدی  ٧/١٢ اش نيز سخت سقوط کرده و کسری بودجۀ توليد ناخالص داخلی
کسری حال برای کاهش اين  .شده است سال پيش نيز بر اين مشکالت اضافه

 سوسيال دمکرات سرمايه در اين کشور دست به دولتدرصد،  ٧/٨بودجه تا 
خطوط کلی  .زده است برنامه ريزی هايی بغايت جنايت کارانه و ضد کارگری

درصد حقوق کارگران بخش دولتی و خصوصی ،  ۵کاهش  :برنامه اين هاست 
 مستمری ماهانۀيورو از  ۵٠٠ سال، کم کردن ۶٧باال بردن سن بازنشستگی تا 

بازنشستگان حتی آنان که کمترين ميزان مستمری را دريافت می کنند، باال بردن 
  ... .شديد ماليات های پرداختی توده های کارگر و 

کشور اظهار اميدواری کرده است که با اجرا و ! »سوسياليست«نخست وزير  
کند و از اين پيشبرد اين برنامه بحران سرکش اقتصاد سرمايه داری را مهار 

آنچه دولت سرمايه دستور . طريق عمر انباشت و حيات سرمايه را طوالنی سازد

کار خود ساخته با اعتراض حاد و گسترده و سراسری توده های کارگر و مردم 
ساکنان روستاها از همان روزهای نخست اعالم . فرودست روبه رو شده است

گاه های مرزی ميان يونان و برنامه دولت همه روزه اتوبان های مهم و گذر
بلغارستان را به تصرف خويش در آوردند و عبور و مرور جاده ها را ممنوع 

درپی اين خيزش ها، بسياری از کارگران و کارکنان نهادهای دولتی نيز . کردند
بيشتر سازمان های کارگری، پزشکان و کارکنان چند . وارد صحنه کارزار شدند

قرار بود اين . ور فراخوان اعتصاب صادر کردندمؤسسه دولتی اقدام به صد
ها پيش در آمد يک اعتصاب عظيم سراسری کارگری و همگانی در  اعتصاب

 . فوريه باشد ٢۴همه مناطق يونان در روز 

زمام کار . فوريه به وقوع پيوست ٢۴اعتصاب عمومی کارگران يونان در روز  
ًا ندای استقالل از دولت همه جا در دست اتحاديه هايی بود که اگر چه بعض

سرمايه سر می دادند اما همگی با همه وجود در تار و پود نظم سرمايه و 
کارگران يونان عضو . ملزومات ماندگارسازی سرمايه داری منحل بودند

اما آنچه در فضای اعتصاب موج می زد نه . اضطراری اين اتحاديه ها بودند
کارگران عليه تهاجم هار سرمايه  کارت عضويت ها بلکه خشم و عصيان طبقاتی

اين همه، تمامی اين خيزاب های قهر وقتی به ساحل رفيع و سراسر  با. داری بود
سيمانی پرمقاومت رفرميسم اتحاديه ای اصابت می کرد راه بازگشت پيش می 
گرفت، از قدرت تعرض و تازش عليه نظم اجتماعی حاکم، عليه مناسبات کار 

زوايای تاريک اين خأل بود که بساط نا اميدی و مزدی تهی می شد و در 
بسياری از کارگران در تظاهرات، از خود و از . درماندگی پهن می گرديد

فقط به خاطر اعتصاب  همراهان خويش می پرسيدند که آيا اقدام به اعتصاب
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کردن است؟ آيا واقعًا در اين نبرد پيروز خواهند شد؟ آيا مطالبات ساده خويش را 
مايه تحميل خواهند کرد؟ آيا تعرض درنده دولت سرمايه داری را دفع بر سر

مگر نه اين است که سکان . خواهند نمود؟ اينجا بود که همه ترديد می کردند
اعتصاب به دست اتحاديه ساالران است و مگر نه اين است که کشتی بانان خوب 

ر بر ساحل سالمت می دانند در کجا لنگر اندازند و مگر نه اين است که اين لنگ
سرمايه خواهد نشست؟ سرگردانی و نوميدی در ميان کارگران ناشی از مهار 

 سران اتحاديه های. بودن مبارزاتشان توسط رفرميسم راست اتحاديه ای بود
اما طبق معمول . »کارگران نبايد هزينۀ بحران را بپردازند« : می گفتند کارگری

و چرا بايد بپردازند؟ آن ها نه تنها هيچ طرحی  نمی گفتند چه کسانی بايد بپردازند
برای ادامۀ مبارزه نداشتند بلکه همه جا خواستار فداکاری و از خود گذشتگی باز 
هم بيشتر توده های کارگر برای صيانت از منافع و سود سرمايه داران و حفظ 

  . قدرت سرمايه بودند

به جلسه ای فراخوانده  اتحاديه ها تحت رهبری نخست وزير دولت سرمايه داری 
به بيان ديگر چگونگی . شدند تا در مورد مقابله با وضعيت بحرانی بحث کنند

سرشکن سازی بار بحران بر دوش کارگران را به دولت سرمايه داری پيشنهاد 
اما اوضاع خراب تر از آن بود که اينان نيز قادر به ارائه طرحی متمايز از . دهند

ند و در اينجا بود که کارگران از خود می پرسيدند که طرح تمام توحش دولت باش
آيا هدف آنها  اعتراض دارند؟ به راستی اين اتحاديه ها چه هدفی از ترغيب ما به

که می خواهند با سازماندهی اين تظاهرات خشم ما را خالی سازند  فقط اين نيست
ين وسيله پاسخ فشار ؟ و آيا اين اعتصاب به وقوع پيوسته است تا دولت بتواند به ا
  اتحاديۀ اروپا را بدهد و مجالی برای نفس کشيدن به دست آرد؟

اظهارات رسمی خود تاکيد کرد که اعتصاب عمومی  در GSEEرهبر اتحاديۀ  
بازار  به توانايی و صالحيت دولت در مبارزه عليه عليه دولت يونان نيست زيرا

نمايندگان چپ در پارلمان !! اردو سفته بازی درون اتحاديۀ اروپا اطمينان د
يک ائتالف از گروه های چپ به نام سيريزا  و سرمايه از جانب حزب کمونيست

با کاهش ها مخالفت کردند اما هيچ سخنی از هيچ راه حل کارگری برای دفع هيچ 
سازمان . ميزان خطر تهاجم روز سرمايه در پيش پای هيچ کارگری قرار ندادند

. هفته های بعد فراخوان برنامه ريزی اعتصاب صادر کرد سی دبليو آی برای
ساعته از سوی کارگران  ۴٨سران سازمان خواستار برگزاری يک اعتصاب 

آنان اضافه . بخش دولتی و خصوصی و دانشجويان در اواسط ماه مارس شدند
کردند که اعتصاب در صورت تداوم سماجت دولت و اتحاديۀ اروپا برای اجرای 

ايجاد کميته های محلی، منظقه ای و کشوری جهت . د ادامه يابدطرح های خو
سی دبليو آی که يکی از . مورد گفتگو قرار گرفت نيز سازمان دادن اعتصابات

اين مطالبات . سيريزا است، مطالباتی مطرح کرد يازده سازمان درون ائتالف
ط دولتی کردن بانک ها، پرداخت عوارض بحران توس :عبارت بودند از

ميليارد يورو توسط مديران کل که از  ١٠٠ثروتمندان، باز پرداخت بيش از 
صندوق بازنشستگی کارگران دزديده اند، کنترل و تسلط دمکراتيک کارگران بر 
اقتصاد به عنوان راه مبارزه با رشوه خواری، فرار مالياتی و عدم پرداخت بيمه 

ای بين المللی و سفته بازان قطع پرداخت بدهکاری ها به بانک ه های اجتماعی،
ميليارد  ٣۵٠ميليارد يورو می رسد و احتمال افزايش آن تا  ٣٠٠که رقم آن به 

پول ها به افزايش دستمزدهای پايين، حفظ  اختصاص اين. وجود دارد يورو
اشتغال و رشد اقتصادی از طريق سرمايه گذاری های کالن در توليد صنعتی و 

مانی و آموزش و پرورش و در يک کالم اقدامات کشاورزی، مسکن، خدمات در
سرمايه داری و تضمين کننده بقای کار مزدی  و اصالحاتی که به هر حال پاسدار

است، اصالحاتی که کارگران را از جنب و جوش و خروش ضد سرمايه داری 
منصرف سازد و تقالی آنان برای اعمال قدرت عليه اساس بردگی مزدی را از 

   .هم پاشد

اتحاديه های ايده آل رفرميسم چپ و از جمله مطلوب و معشوق احزاب و گروه 
های چپ و اتحاديه ها و کميته های کارگری ايرانی، صريح تر بگوييم، اتحاديه 

اما کامًال منحل در ساختار قدرت سرمايه هيچ !! »غيروابسته به دولت«های 
گران عليه سرمايه در راهی برای هيچ سطحی از اعمال قدرت واقعی طبقاتی کار

فراخوان اعتصاب بدون بازگشايی هيچ راه پيشروی . پيش روی آنان قرار ندادند
به سوی گشايش ميدان جنگ واقعی عليه سرمايه، تنها کاری بود که از عمق 

اعتصاباتی که قرار بود مرز قدرت کارگران را . ظرفيت آن ها تراوش می کرد
سرمايه داری مين گذاری کند، در همان حال حتمًا با مصالح ماندگارسازی نظام 

که اعتبار نقش و موقعيت اتحاديه را هم برای خدمتگزاری جاويدان به آستان 
حزب کمونيست و ائتالف سيريزا که در پارلمان دولت . تقدس سرمايه پاس دارد

سرمايه داری حضور دارند تا لحظۀ اوج گيری شرايط بحران، در کنار ساير 
دست به کار برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی  احزاب سرمايه،

طغيان موج . خالصه کنيم. سرمايه و تحميل آن بر توده های طبقه کارگر بودند
بحران سبب شد که دولت سوسيال دموکرات سرمايه به سازمان دادن و برنامه 

ها و تهاجمات و درندگی ها عليه کارگران يونان  ريزی بربرمنشانه ترين توحش
توده های کارگر زير فشار ضرورت گريزناپذير دفاع از حداقل نازل . دست يازد

کارگران در وسيع ترين سطح وارد ميدان . معاش خود دست به مقاومت زدند
کارزار شدند اما آنان از هيچ تدارک و آمادگی برای اعمال قدرت عليه نظام 

  . زدی برخوردار نبودندبردگی م

کارگر يونانی همچون همه همزنجيران خويش در سراسر جهان در طول ساليان 
دراز قبول کرده بود که فروش نيروی کار به صاحبان سرمايه و چانه زنی بر 

اين درس شومی . سر بهای اين نيرو تنها کاری است که بايد و می تواند انجام دهد
او ياد داده بود و مکتب منحط رفرميسم راست بود که خود سرمايه داری به 

. اتحاديه ای يا حزب بازی های چپ فرقه ای آن را برای او تئوريزه کرده بودند
کارگر يونانی زير فشار اين آموزش ها خيال اعمال قدرت متحد شورايی و ضد 

به قالب ريزی اعتراضات . سرمايه داری را دستور زندگی خويش نساخته بود
ارگاه های ريخته گری سرمايه عادت داشت، در تدارک تشکيل خويش در ک

شوراهای ضد سرمايه داری خويش نبود، مطالبات خود را بر محور تعرض به 
شريان حيات سرمايه داری رديف نمی کرد، خارج سازی هر چه عظيم تر 
محصول کارش از سيطره سوداندوزی و سرمايه سازی سرمايه داران يا دولت 

موضوع تاخت و تاز و چاره پردازی شعور وی را تشکيل نمی سرمايه داری 
برای تحميل مطالبات ضدکارمزدی خود بر سرمايه داران ميدان کارزاری  .داد

رابطه . در چنين ميدانی مشق آگاهی و قدرت نکرده بود. پيش رو نداشت
اجتماعی سرمايه و، بر بستر اين رابطه، رفرميسم راست و چپ راه انجام همه 

کارگر يونانی مثل همه کارگران دنيا هنگام . کارها را بر وی سد کرده بودند اين
زير فشار موانع و معضل  طغيان موج تهاجم سرمايه دست به مقاومت زد اما

. های باال قادر سازماندهی شورايی اعتراض طبقاتی خويش عليه سرمايه نشد
دنيا می رود نکته به  آنچه بر کارگر يونانی رفت و هر روز بر سر همه کارگران
در يونان هم حزب به  .نکته و مو به مو درس عبرتی برای کارگران ايران است

اندازه کافی وجود دارد، هم اتحاديه ها فراوانند، هم پسوند کمونيسم بر سر 
بسياری احزاب هست، هم اتحاديه های مستقل باب طبع رفرميست های ايرانی 

اين ها که بگذريم، در يونان جمهوری  از همه. پشت سر هم صف بسته اند
دموکراسی ايده آل رفرميسم چپ و راست هم وجود . اسالمی هم حاکم نيست

هرچه طيف . حتی سوسيال دموکراسی هم بر اريکه قدرت نشسته است. دارد
رفرميسم می خواهد هست و همزمان هر چه سرمايه ها احتياج دارد به اندازه 

عنی اين که در اين شرايط سخت، مهلک و طوفانی يعنی چه؟ ي. کافی موجود است
بحران اتفاقا وجود همين احزاب و اتحاديه ها و دموکراسی و نوع اين ها است که 

زيرا همين ها در طول ساليان دراز بر بستر خود . سرمايه را نجات می دهد
رابطه اجتماعی سرمايه راه را بر سازمانيابی شورايی ضدکارمزدی طبقه کارگر 

ند و اکنون که بردگان مزدی زير سوزش مرگبار شعله های قهر تهاجم بست
سرمايه به خيابان می ريزند همچون مشتی انسان عاصی سردرگم قادر به انجام 

اگر چنين نبود، اگر رويکرد ضدسرمايه داری در جنبش طبقۀ . هيچ کاری نيستند
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جاری طبقاتی کارگر جای پايی داشت، اگر توده های کارگران بربستر مبارزۀ 
حول مطالبات پايه ای ضدسرمايه داری به صورت شورايی متشکل شده بودند، 
اگر در اين راستا و در روند پيکار واقعی عليه سرمايه سطح شناخت و بصيرت 
و آگاهی خود را باال برده بودند، اگر در همين راستا اعمال قدرت سراسری 

اگر چنان بود سرنوشت مبارزه  طبقاتی عليه سرمايه را مشق کرده بودند، آری
بحث بر سر اين نيست که پيروز می شدند و يکشبه کاخ . روز آنان چنين نمی شد

شايد به سطحی از . نه، منظور اصًال اين نيست. سوسياليسم را معماری می کردند
شايد موج . شايد دولت سرمايه را عقب می راندند. پيروزی دست می يافتند
شايد . ج نيرومندتر تعرض ضد کارمزدی پاسخ می دادندتعرض سرمايه را با مو

شکست . اما يک چيز روشن است. هم موفق نمی شدند و شکست می خوردند
برخی شکست ها پلکان مطمئن پيروزی هستند و بسياری . داريم تا شکست

تاريخ جنبش طبقه ما در . شکست ها سرآغاز شکست های فاجعه بارتر بعدی
اگر قرار است در راه . از شکست های اخير است طول يک قرن اخير سرشار

آزادی و ساختن جهانی نو شکست بخوريم الاقل تالش کنيم که شکست های 
: منبع .اجباری ما نه از نوع شکست های دوم بلکه از سنخ شکست های اول باشد

  نشريه حزب عدالت سوئد» هجوم« 

  ٨٨اسفند  ٢۵

 

 !کارگر افغان اعرتاض کنيم ٣٠٠٠به اعدام 

آن قدر تکان دهنده و نفرت بار که . خبر بيش از حد تکان دهنده و نفرت بار است
سکوت هر کارگر و هر انسان آزاده در هر کجای جهان، در مقابل آن نيز به 

کارگر افغان سال هاست  ۵۶٠٠. همان اندازه نفرت انگيز و دردآور خواهد بود
ی در زير تازيانه های قهر که در سياه چال های مرگ دولت اسالمی سرمايه دار

نفر  ٣٠٠٠انسان برده مزدی بيش از  ۵۶٠٠از اين . و خشم و شکنجه قرار دارند
. حکم اعدام دريافت کرده اند و قرار است دير يا زود تسليم جوخه مرگ شوند

وقوع اين جنايت لکه ننگی نه بر دامان سرمايه که بر دامان کل جنبش کارگری 
. ننگ در مورد سرمايه داری بالهت و توهم استسخن از لکه . جهانی است

لکه ننگ بر ماهيت ننگين بی . خود عينيت ننگ است سرمايه داری در تار و پود
اما جرم اين کارگران چيست؟ بيان آن حديث فاجعه بشرکشی ذاتی . معناست

کارگر مجبور بوده اند برای تهيه نان خالی کودکان و  ۵۶٠٠. سرمايه است
ان گرسنه خويش برای سرمايه داران درنده توليد کننده و فروشنده مادران و پدر

اجبار داشته اند که برای زنده مان افراد خانواده خود نيروی . مواد مخدر کار کنند
سرمايه داران . کار خويش را به سوداگران سود و مرگ و گند و خون بفروشند

. ايی تباران ايرانی باشندشايد آري. چه کسانی هستند؟ اين پرسش هيچ اهميتی ندارد
ممکن است طالبان افغانستانی، صاحبان تراست های عظيم صنعتی و مالی 
. آمريکايی، عرب، اهل پاکستان، اروپا، روسيه، چين يا هر کجای ديگر باشند

تمامی . سخن از شخص سرمايه دار هم نيست. سخن از کشور سرمايه دار نيست
انسان، برده  ۵۶٠٠. ماعی سرمايه استسخن از صدر تا ذيل بر سر رابطه اجت

سرمايه ای که مواد مخدر کشت می کند و نيروی کار . مزدی سرمايه بوده اند
شبه رايگان ميليون ها برده مزدی داغ لعنت خورده افغان را برای کاشت و 
. داشت و برداشت مواد مخدر با حداکثر شقاوت و سبعيت و بيداد استثمار می کند

اد مخدر محصول استثمار کشنده اين بردگان نگون بخت گرسنه سرمايه ای که مو
و مفلوک را در حجم ميليون ميليون تن بار می کند و برای اين امر نيروی کار 
شبه رايگان ميليون ها برده مزدی ديگر را به کار می گيرد و باز هم با حداکثر 

خدر محصول سرمايه ای که مواد م. درندگی و شرارت و جنايت استثمار می کند
استثمار و کار اين ميليون ها کارگر مولد و غيرمولد را به سراسر دنيا حمل می 

در اين روند ميليون ها کارگر گرسنه و بيکار و مستأصل ديگر را آماج . کند
سرمايه ای که . کثيف ترين و بربرمنشانه ترين ميزان استثمار قرار می دهد

تثمار ميليون ميليون برده مزدی را به باالخره اين مواد مخدر محصول کار و اس
تا چه شود؟ تا . کام چند صد ميليون انسان ديگر ساکن کره ارض فرو می ريزد

سرمايه پويه خودگستری و افزايش مستمر خود را تداوم بخشد، تا سرمايه به 
چگونه و با چه هزينه ای؟ . سرمايه های بسيار عظيم تر و غول آساتر توسعه يابد

يون ميليون انسان، با ساقط ساختن بخشی از بشريت از کل هستی با مرگ ميل
سرمايه در اين گذر و برای تحقق اين اهداف بخش قابل توجهی از نيروی . خويش

کار توده های کارگر جهان را به خدمت می گيرد، نيروی کاری آن قدر عظيم که 
سرمايه  نفر آن ها سال هاست در سياه چال های مرگ دولت اسالمی ۵۶٠٠فقط 

کالبدشکافی ماجرا ميزانی هر چند نامحسوس از . در انتظار مرگ نشسته اند

سرمايه بخشی از بشريت را در آتش . کالبدشکافی جنايت نظام بردگی مزدی است
قهر گرسنگی از هر نوع آموزش و بهداشت و پرورش و هر شکل امکانات 

ی ساده انسانی را بر تمامی راه های زندگ. زيست حداقل انسانی محروم می سازد
فشار گرسنگی و بی خانمانی و بی آموزشی و بی بهداشتی . روی آن ها می بندد

آنان را به فروش . را به سالحی مرگ آور عليه کل هستی آن ها تبديل می کند
نيروی کار بی . نيروی کار خود در حوزه توليد مواد مخدر مجبور می سازد

سرمايه همين . صوالت به کار می گيردبهايشان را برای حمل و نقل اين مح
کارگران را به جرم استثمار شدن در همين حوزه و به جرم توليد سرمايه های 
عظيم تر برای کسانی که صاحبان سرمايه های ديگر هستند، دستگير می کند، به 
زندان می اندازد، زير شکنجه قرار می دهد، به اعدام محکوم می کند و باالخره 

سرمايه همه اين توحش ها را در ابعاد عظيم بين . تسليم می نمايد به جوخه مرگ
اما همه اين ها فقط يک رويه از منشور ميليون ضلعی . المللی انجام می دهد
صاحبان سرمايه و دولت های سرمايه داری برای حصول . بربريت سرمايه است

ت می امکان انباشت سرمايه های خويش در همين حوزه ها به هر جنايتی دس
سود حاصل از استثمار کارگران همين حوزه ها را هزينه سهمگين ارتش . زنند

با همين سرمايه ها جنگ . تروريستی نوع طالبان و القاعده و حزب اهللا می کنند
فراموش نکنيم که سود حاصل از . راه می اندازند و بشريت را قتل عام می کنند
غانستان با کل اضافه ارزش های استثمار کارگران همين حوزه فقط در کشور اف

سرمايه همه اين راه . نفتی سهم دولت سرمايه در ايران کوس برابری سر می دهد
ها را می رود و به همه اين بشرکشی ها دست می يازد و در اين گذر، ميليون 

برده مزدی افغان  ۵۶٠٠ميليون انسان را اسير سرنوشتی می سازد که اينک بر 
کارگر در انتظار طناب دار سرمايه به سر می  ٣٠٠٠از  بيش. تحميل شده است

جرم آن ها فقط اين است که کارگرند و مجبورند برای زنده ماندن نيروی . برند
کار خود را بفروشند و همه راه های ديگر فروش نيروی کار بر روی آن ها سد 

وده بوده است و حمل و نقل و فروش مواد مخدر تنها راه فروش نيروی کارشان ب
جرم آن ها اين است که زير فشار تمامی سيه روزی های تحميلی نظام . است

بردگی مزدی گرسنه و برهنه و بيسواد و بی پناه و بدون دکتر و دارو و درمان و 
بهداشت و بدون هيچ نوع امکان زندگی انسانی بوده اند و به همين دليل به فروش 

ليد کننده و تاجر مواد مخدر تن داده نيروی کار بی بهای خود به سرمايه داران تو
  . اند و در همين مسير به دام دولت سرمايه افتاده اند

اعدام اين . کارگر در آستانه تسليم به جوخه های مرگ سرمايه قرار دارند ٣٠٠٠
و فجيع ترين صحنه های جنايت بی چون و چرا  کارگران يکی از فاجعه بارترين

رگر و هيچ انسانی که رگی از شرف و آزادگی هيچ کا. عليه بشريت خواهد بود
تکليف اتحاديه . در بدن دارد مجاز نيست در قبال اين توحش سرمايه سکوت کند

آنان بايد آن کنند که صالح سودافزايی هر چه بيشتر . های کارگری معلوم است
اين . کسی از آنان انتظار اعتراض عليه سبعيت سرمايه را ندارد. سرمايه است

ظيم کارگران جهان هستند که مخاطب فراخوان اعتراض به اين جنايت توده ع
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  ٨٨اسفند  ٢۵   .اين توحش سرمايه داری هستيمما خواستار اعتراض هر چه گسترده تر همه کارگران دنيا عليه . سرمايه هستند

 

 چند خرب از رشت

   کنف کار

تهران  –رشت  جاده ۵کارخانه نيمه ورشکسته کنف کار واقع در حدود کيلومتر 
نفر کارگر دارد  ١٨٧در حال حاضر . سنگر است - حد فاصل ورودی جاده رشت

 ٢٠نفر زير  ٨ .دائم هستند استخدامدر نفر قراردادی و بقيه  ٢که از اين تعداد 
کارخانه وابسته به بخش . سال سابقه دارند ٢۵سال و  ٢٠سال و بقيه بيش از 

لق به خانواده زهرابی و بقيه سهام بيشترين سهام کارخانه متع. استخصوصی 
دو - جزايری عرب  ،در گذشته .متعلق به دو پسر عموی جزايری عرب است

مديران کارخانه بودند که اينک خلع يد شده و مديريت در اختيار دختر  - پسرعمو
سال سابقه کار  ٢۵و  ٢٠بيشتر کارگرانی که بيشتر از . زهرابی قرار گرفته است

های بازنشستگی را پر کرده تا از سال آينده مشمول باز  ته فرمدارند در هفته گذش
هم اکنون بخش توليد بافندگی کارخانه همچنين قسمت آهار جمعا . نشستگی شوند

" ريسندگی کامال. طور چرخشی فعال استه کارگر ب ۵٠سه بخش با ظرفيت 
وارد  بنگالدشو  مواد اوليه کارخانه نخ کنف از کشورهای پاکستان .تعطيل است
ميليون تومان حقوق معوقه از ماه  ٣کارگران هنوز بيش از از هريک . می شود
 . استهای گذشته طلبکار  ها و سال

  نساجی پارس 

طور  و هماناست کارخانه راکد  .دقراردار الکان–مسير رشت  دراين کارخانه 
 يت میبخش کوچکی از توليد آن سه کارگر فعالدر که در گزارشات قبلی گفتيم 

نفر از کارگران بازنشسته کارخانه از جواد افراشته ضد  ۵٧ اما هنوز. کنند
افراشته ضدکارگر قول . ميليون را طلب کردند ٣تا  ۵/١کارگر مفاصاحساب از 

که در ارديبهشت ماه باقيمانده طلب کارگران بازنشسته را بپردازد  )!!( است داده
 .  

  شرکت پيمانکاری خلخال رشت

هاست چه در استان گيالن و  سازی سال مانکار در عمران و راهاين شرکت پي
های ديگر به برکت زد و بندهايی که با عوامل دولت سرمايه داری  چه در استان

مالک اين شرکت پروژه ای فردی ضدکارگر بنام حمزه  .اسالمی دارد فعال است
ه آهن اين شرکت در منجيل بخشی از پروژه را. دهقان از اهالی خلخال است

مدير شرکت در منجيل پسرعموی حمزه دهقان . انزلی را به عهده دارد –قزوين 
نام خسرو دهقان ه مفت خور و بی خاصيت ب فردی ضدکارگر و به قول کارگران

های بتون آرمه ، زير  کارگر در بخش ٣٠٠در منطقه منجيل بيش از . است
اکثر کارگران از . ندتهسمشغول به کار .... سازی ، حفاری ، حمل و نقل ، و 

اهالی خلخال و يا آذری زبان هستند که از اين مسئله حمزه دهقان ضد کارگر 
سوء استفاده کرده دربين کارگران خبرچين گذاشته ، در شرکت مستقر در منجيل 

شرکت کانتين نهار خوری و سرويس اياب و ذهاب . مهندس نيز فعال هستند ١٠
شرکت . استمنجيل " ايثارگران " هرک محل سکونت کارگران در ش. دارد 

که استفاده است نو و کره ای  ی از آن هادارای سه دستگاه حفاری است که يک
 شرکت دارای ماشين آالت راه. نمی شود و از طريق دبی وارد ايران شده است

. های کمپرسی و لودر و همچنين تعميرگاه در کارگاه است سازی از قبيل کاميون
های ديگر ساخت راه آهن در اختيار دو شرکت  ت که بخشالزم به ذکر اس

  . استتبريز ساختمان تا محدوده رشت  - متاراه

  نفر رسيد ٧تعداد اخراجی ها به : سبز زيور 

اين شرکت خدماتی متعلق به بخش  ،طور که در خبرهای قبلی گفته شد همان
ارگر اين عنصر ضدک. از اهالی کرج است "واحدی"خصوصی و فردی به نام 

از طريق زد و بند با شورای شهر رشت کارگران خدماتی شهرداری منطقه يک 
دی ماه ها از  گلسار را وادار به تسويه حساب با شرکت ياقوت سرخ کرده و آن

 کارگران پس از دريافت حقوق دی. در اين شرکت مشغول به کار شدند  امسال
 به دنبالکه  ،اض کردندانجام شده اعتر یماه نسبت به حذف پرداخت اضافه کار

 رغم شکايتبه  .سه راننده ديگر را اخراج کردند سپسراننده پايه يک و  ۴آن 
شهرداری ، استانداری ، فرمانداری –های متعدد به نهادهای دولت سرمايه داری 

کس پاسخگوی مشکالت کارگران نشده است  هنوز هيچ.... ، رياست جمهوری و 
سر می بريم کارگران هنوز دستمزد بهمن را دريافت ه حال که در اواخر اسفند ب. 

کارگران دو منطقه ديگر شهرداری های رشت از سال که شايع است  .نکرده اند
آينده باالجبار به شرکت سبز زيور انتقال داده می شوند که از هم اکنون آثار 

ذکر است که  قابل. اضطراب و نگرانی در چهره اکثر کارگران مشاهده می شود 
 شايععوامل شرکت توسط شهرداری منطقه يک ،  راننده ۴س از اخراج اوليه پ

منطقه ای تحت پوشش همين  ،ها را ماموريتی به رشتيان آنکه ده بود کر
. ها را اخراج کرده اند آنکه روشن شد بعد فرستاده اند که  ،شهرداری منطقه يک

در که  است صفرنژاد الزم به توضيح است که مسئول شهرداری منطقه يک
از اين بابت از خوانندگان خبرنامه  .دنوشته شبه اشتباه حسين نژاد گزارش قبلی 

 . يم خواهپوزش می 

 ان به روزنامه اطالعات ردو نامه از کارگ

  نبود امنيت شغلی

های  بنده يکی از کارگران شرکت پيمانکاری هستم و مثل ساير کارگران شرکت
کارفرمايان هر وقت و به هر دليل که دلشان  .پيمانکاری امنيت شغلی ندارم

ما خواستار  .بخواهد ما را از کار اخراج می کنند و کسی هم به دادمان نمی رسد
صورت ه نهادهای قانونی هستيم تا ب توسطتصويب قوانين حمايتی از کارگران 

 . در بياييم و به آينده ی شغلمان اميدوار باشيم  مئکارگران قرارداد دا

 يک کارگر شرکت پيمانکار ،شيراز

 ٢۴/١٢/٨٨اطالعات 

  پوشينه باف قزوين کارگران  ماه حقوق معوقه ٧

ماه دستمزد معوقه طلبکار  ٧ما کارگران پوشينه باف در شهر صنعتی قزوين 
به بقال و همسايه ها  .اکثر ما کارگران اين کارخانه، کرايه خانه بدهکاريم .هستيم

  . ست و از پرداخت حقوق معوقه ما خبری نيست ا سال جديد در راه. بدهکاريم

  کارگر پوشينه باف قزوين

  ٢۴/١٢/٨٨اطالعات 

  فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

  ١٣٨٨اسفند 
 



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

 

٨ 
  ١٣٨٨ اسفند ٢٨جمعه     ٩٨شمارٔه مسلسل   ٥١سال دوم ـ شمارٔه  

 توربين شهريار اعتصاب پيروزمندانه آارگران شرآت قطعات

حدود چهارصد ، شرآت قطعات توربين شهريار
 در جاده اين شرکت. را استثمار می کند آارگر

مالرد شهر آرج و در آنار نيروگاه منتظر قائم و 
تعدادی از شرآت های بزرگ گروه مپنا همچون 

روز . توگا، پارس ژنراتور، مكو و پرتو قرار دارد
به  کارخانه، آارگران ٨٨شنبه نهم اسفند ماه  يك

 و در ادامه دنبال اعتصاب غذای چند هفته پيش
عيدی  اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و

. مدت چهار ساعت دست از آار آشيدندبرای  امسال
از پوشيدن  همان دقايق نخست روز،آارگران از 

لباس آار و راه اندازی دستگاه ها خودداری آردند و 
چگونگی تداوم  دربارهدر جمع های چند نفری 

به گفتگو خود  مبارزه برای گرفتن خواسته های
ظور ايجاد نيروهای حراست شرآت به من. پرداختند

آارگران به شكست  اجباررعب و وحشت و 
و  نددر سالن های توليد حضور يافت ،اعتصاب

برداری از دستگاه های خاموش و  مبادرت به فيلم
 ١٢ ساعت حدود. دندکرتجمع های آارگران 

نمايندگان مديريت به منظور مذاآره با آارگران 
شروع به  با آارگران ند ووارد سالن های توليد شد

سرمايه داران متوجه شده بودند که  .گفتگو کردند

تصميم کارگران برای ادامه اعتصاب تا گرفتن 
آنان به همين دليل شروع به . خواسته ها قطعی است

عقب نشينی کردند و برای پرداخت حقوق معوقه و 
دستاورد . عيدی کارگران وعده های موافق دادند

رت کارگران احساس قد .بسيار خوب بود اعتصاب
. درباره اهميت اتحاد گفتگو می کردند. می کردند

توسل به با آنان بارز بود و از اين که اعتماد به نفس 
اتحاد، مطالبات خود را بر بر صاحبان  نيروی

. سرمايه تحميل می کنند احساس قدرت می کردند
اعتصاب غذای چند هفته پيش شرآت توربين 

آارگران شهريار زمينه ساز همبستگی و اتحاد بين 
آنان به توان جمعی خود در . توليد را فراهم آرد

مقابل آارفرما پی بردند و در عمل دريافتند آه اگر 
 تسليم را مجبور بهاتحاد داشته باشند ، آارفرما 

  .خواهند کرد

حضور از اعتصاب کارگران توربين که بگذريم، 
در مبارزات در ماه های اخير  آحاد توده های کارگر

اما اين حضور با  .م و بيش پررنگ بودخيابانی ک
 کارگران. خاص طبقاتی همراه نبودمطالبات و پرچم 

در بيشتر به صورت فردی و غيرسازمانيافته 

اآنون جنبش  اما .مبارزات شرکت می کردند
ذوب آهن اصفهان،  درآارگری است آه با اعتصاب 

واحد مخابرات راه دور شيراز، راه پيمايی چهار 
ميدان  مرکز کار و توليد ديگرو ده ها  اراك صنعتی

تا  پيداست که .استدار اعتراض بر عليه سرمايه 
همبستگی آارگری و ايجاد تشكل سراسری  ،اتحاد

سرمايه و . راه درازی در پيش است هنوز آارگران
از اطالع رسانی و رسيدن  داری دولت سرمايه

اخبار آارگری به جامعه و ديگر آارگران جلوگيری 
ما آارگران بايستی از هر فرصتی و به هر  .آندمی 

 انشكل ممكن اخبار آارگری را به ديگر آارگر
پرسش اينجاست آه آيا وقت آن نرسيده . برسانيم

است آه آارگران ديگر شرآت های فعال در امر 
توليد، تعميرات و بهره برداری صنعت برق به 
حمايت از اعتصاب آارگران شرآت قطعات توربين 

  ؟ر و ديگر آارگران بپردازندشهريا

  آارگر شاغل در صنعت برق

٢۴/١٢/١٣٨٨  

 

 کارگر ديگر شرکت ساسان ٨٠٠اخراج 

کارگر  ٨٠٠سرمايه داران شرکت ساسان حدود 
اين شرکت در سال های . ديگر را اخراج می کنند

در . پيش چند هزار کارگر را استثمار می کرده است
شت سرمايه را طول اين سال ها به تدريج بساط انبا

از حوزه نوشابه سازی به حوزه های پرسودتر منتقل 
کرده و در همين راستا پی در پی دست به اخراج 

سرمايه داران در آستانه حلول . کارگران زده است
سال نو موج جديدی از بيکارسازی و اين بار 

نيرومندتر از دوره های پيش را دستور کار خود 
. عيدی می دهند آنان به کارگران. ساخته اند

بيکاری، گرسنگی، بی دارويی و بی درمانی، فقر و 
برای توده  ذلت و کشتار همه و همه ارمغان سرمايه

شط اين عيدی ها هميشه در . های کارگر است
هر  پهندشت جهنم سرمايه داری ايران جاری است و

روز و هر ساعت شمار زيادی کارگر را در خود 
شابه سازی ساسان هم کارگر نو ٨٠٠. غرق می کند

آنان برای رهايی خود از . اينک اسير اين سيالبند
کارگران خواستار لغو احکام . گرداب تقال می کنند

  .اخراج و ادامه اشتغال خود هستند

  ٨٨اسفند  ٢٥

 

 

 اعتصاب کارگران نساجی مازندران

کارگران همه بخش های مختلف نساجی مانزندران 
ابل استانداری اين شهر دست از کار کشيدند تا در مق

در اين . تظاهرات اعتراضی خويش را برگزار کنند
اعتصاب همه کارگران گونی بافی، نساجی شماره 

اعتصاب . ندشتس، نساجی تالر شرکت دان، فاينا٢
ماه دستمزدهای معوقه  ٥دگان خواستار پرداخت نکن

ماه  ٥کل دستمزد اين کارگران به مدت . ندشدخود 

ايه مصادره شده و شکايات و توسط صاحبان سرم
اعتراضات و تظاهرات آنان تا امروز به هيچ نتيجه 

تظاهرات کارگران ساعاتی به . يده استنرسمطلوبی 
درازا کشيد و در طول اين مدت هيچ يک از عوامل 
سرمايه در مرکز استانداری حاضر به خروج از 

مزدوران سرمايه  .ساختمان و گفتگو با آنان نشد
ند که نمايش وسيع اعتراضی کارگران اصرار داشت

را تحقير کنند، ابراز قدرت آن ها را به هيچ گيرند و 
. از اين طريق مقاومت آنان را درهم بشکنند

ند که به اعتراض خويش ادامه کردکارگران اعالم 
  .خواهند داد

   ٨٨اسفند  ٢٣

 



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

 

٩ 
  ١٣٨٨ اسفند ٢٨جمعه     ٩٨شمارٔه مسلسل   ٥١سال دوم ـ شمارٔه  

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

 چند گزارش کوتاه و يک خرب

  کاشی خزر

اين . دبر عهده دارشی خزر در ايران را ی کاشرکت کاسمی ايتاليا نمايندگ
وابسته به بخش خصوصی  ودر شهر صنعتی رشت واقع  - کاشی خزر –کارخانه 

مدير عامل برازجانی  –سهامداران کارخانه برازجانی عالءالدين قائدی  –است 
 . است

 استخدامدر اردادی و بقيه ن قرآناکه نيمی از است کارگر  ٣۵٠کارخانه دارای 
کارخانه در سه شيفت . استقطعه کاشی  ٠٠٠/١٠توليد  ظرفيت. ندهست دائم

. استذهاب و سالن نهار خوری  اياب وسرويس دارای و مشغول به کار 
. تومان در ماه دستمزد دريافت می کنند ٠٠٠/٣٢۵طور متوسط ه کارگران ب

از نفر  ١٣در کارخانه کاشی خزر . اسالمی کار است یکارخانه فاقد شورا
  .ندهستمرد  هران زن و بقيکارگ

  شرکت زيتون گوارای سپيدرود

ن محصوالت اين کارخانه زيتو. استه واقع در شهر صنعتی رشت اين کارخان
در .  توليد می کنداين کارخانه سس مايونز ورتنا . استکنسرو شده و بسته بندی 

نفر  ٢١نفر مرد و  ١٧که از اين تعداد  ندکارگر مشغول به کار ۴٨اين کارخانه 
مدير عامل و کارفرمای آن  و کارخانه وابسته به بخش خصوصی.  زن هستند

است " عبدی " مدير داخلی کارخانه . است" وهاب زاده " کارگر بنام ضدفردی 
يک دستگاه مربوط به زيتون  دستگاه مشغول به فعاليت است که ۴در کارخانه . 

 ٠٠٠/٢۴٠تمزد کارگران متوسط دس. کارخانه سالن نهار خوری ندارد .  است
کارخانه سالن غذا . يکساله هستند  یتمامی کارگران قرارداداست و تومان 

الزم به ذکر است که . ندارد  ی اسالمیخوری و سرويس اياب و ذهاب و شورا
دارای امالکی در  –مدير عامل و کارفرمای کارخانه  –وهاب زاده ضد کارگر 

  . ستاياهکل ، سنگر ، شفت و رشت منطقه س

  شرکت غذايی و دارويی بالک

تعداد کارگران شاغل در . اين شرکت وابسته به شرکت صنايع غذايی بالک است
 ٣٠ .ستندنفر کارمند بقيه کارگر ه ۴از اين تعداد  – است نفر ٣۶اين کارخانه 

ظرفيت . کارخانه متعلق به بخش خصوصی است . نفر زن هستند ۶نفر مرد ، 
تن روزانه مالک کارخانه  ۵تن ، روغن زيتون  ١٠ه توليد روغن مايه روزان

اين کارخانه دارای سرويس اياب و ذهاب . نام عبدی است ه کارگر بفردی ضد
کارخانه فاقد شورای .  استدر باکو دارای باغ زيتون  مالک کارخانه. است

از بين  .استتومان  ٠٠٠/٢۵٠ط طور متوسه ميزان دستمزد ب. است رکااسالمی 
تنها حسن رفتار . هستندنفر قراردادی  ١٣ دائم ونفر استخدامی  ٢٣کارگان 

 .استکارخانه پرداخت بموقع دستمزد اندک کارگران 

  اعتصاب کارکنان بخش دولتی انگليس

کارکنان بخش دولتی انگليس در اعتراض به کاهش پرداخت غرامت اخراج از 
فاتر صدور گذرنامه کارکنان فرودگاه ، مراکز کاريابی و د. کار اعتصاب کردند

هزار نفر در  ٢۵٠بيش از . ساختمان های دولتی در انگليس اعتصاب کردند
ترين اعتصاب در بيست سال اخير در بخش  اين بزرگ .اعتصاب شرکت کردند

پنج اتحاديه از شش اتحاديه در بخش دولتی . کارکنان دولتی در انگليس است 
 نده اکسانی که اعتصاب کرد. يرفتند ذمتاسفانه قرارداد جديد پرداخت غرامت را پ

اطالعات . اميدوارند نمايش قدرتشان منجر به از سرگيری مذاکرات شود 
١٩/١٢/٨٨ 

  سرمايه داری گيالنضد فعاالن
  ١٣٨٨اسفند 

  

 

سرمايه دو کارگر ديگر را قربانی گرفت

دو کارگر ديگر از  ٨٨اسفند  ١٩روز چهارشنبه  
يه داری خيل بردگان مزدی ساکن دوزخ سرما

اسالمی ايران در کشتارگاه سوداندوزی و 
سودافزايی جنون وار سرمايه، تسليم تيغ کشتار 

در شهر قم، در شهرک  غالمرضا رضاوند. شدند
متری  ٦اقدس، از پشت بام ساختمانی بلند از ارتفاع 

 مختار حميدی. سقوط کرد و دقايقی بعد جان باخت
شهر  نيز که در سد مخزنی چراغ ويس در حوالی

سقز استثمار می شد در همين روز به جمعيت بی 

شمار قربانيان سوانح کار پيوست و جان خود را از 
مرگ هر دو کارگر بر اثر تمرد عامدانه و . دست داد

شقاوت آميز صاحبان سرمايه از قبول حداقل هزينه 
هر دو کارگر در . ايمنی شرايط کار به قوع پيوست

ترين شرايط کاری، در حين کار در بدترين و مرگبار
حال استثمار شدن توسط سرمايه، در لحظه توليد 
سود و سرمايه برای سرمايه داران خونخوار محکوم 

هر دو کارگر فقط به اين دليل جان . به مرگ شدند
خود را از دست دادند که سرمايه داران پشيزی 

شرايط کار هر دو . برای جان آنان قائل نبودند
بوده است و سرمايه داران کارگر شرايط کشتار 

استثمار کننده هر دو کارگر حاضر به هزينه هيچ 
قاتل هر دو . ريالی برای بهبود اين شرايط نبوده اند

کارگر، نظام سرمايه داری، دولت سرمايه و سرمايه 
  . داران استثمار کننده آن ها هستند

   ٨٨اسفند  ٢٠
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 ای طبقه کارگر ايران 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 د ابقه هس ان      . يگر، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق

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

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

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

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

ا   نفس طرح. مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران 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       .داران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اند برای سرمايه که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ه
ند     بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته خويش. که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند نظم سرمايه را به چالش می کش

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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به ) »ناخالص داخلی توليد«(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
  . يد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان با - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .ستمزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايد ازحداقل د. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و  - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .استفاده شوداز ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان  -  
   .دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهد -  

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

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . ان از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدواج يا جدايی همسر -  
  .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 -  
   .ی کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شودها
، 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
  .ه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد هرگون -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

 

  :طالع همه برسانيدآدرس سايت را به ا 
  

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


