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 از حبران داری برای خروج ولت سرمايهد ٢٠ اجالس
ژوئن  ٢٧و  ٢٦کشور بزرگ صنعتی و ثروتمند دنيا در روزهای  ٢٠سران 
اين بار در شهر تورنتو در کشور کانادا دورهم جمع شدند تا بازهم درباره  ٢٠١٠

راه های خروج سرمايه جهانی از بحران با هم تبادل نظر کنند و تصميمات 
اين گردهمايی در ميان تدابير شديد امنيتی برگزارشد، به طوری . ندمشترک بگير

مسئول اين حفاظت، . که حفاظت از آن بيش از يک ميليارد دالر هزينه برداشت
هزار پليس را برای حفظ  ٢٠دولت کانادا بود که در روزهای برگزاری اجالس 

 ٦طول ديواری به . جان سران دولت ها و سرکوب معترضان به کار گمارد
متر دور محل تجمع سران کشورها احداث کرد تا امنيت  ٣کيلومتر و ارتفاع 

ارقام نجومی ديگری . جانی آنان را در هتل محل اقامت شان تأمين و تضمين کند
کشور بدون هيچ آسيب خود را به محل اجالس  ٢٠خرج شد تا سران اين 

يک ديوار چند اليه  کيلومتری محافظ دولتمردان با ٦ديوار طوالنی . برسانند
تورنتو در اين روزها . مرکب از عمله و اکره پليس مسلح سرمايه تکميل شد

سيمای يک پادگان بزرگ نظامی را به خود گرفت و زندگی ساکنان آن در 
  . سطحی وسيع مختل شد

کشور صنعتی دنيا همه اين کارها را انجام دادند تا درباره راه خروج  ٢٠سران 
محورهای مهم مذاکرات را تالش . بحران با هم مشورت کنند سرمايه جهانی از

دولت های حوزه يورو در اروپا روی . برای دستيابی به اين هدف تشکيل می داد
توافق جمعی برای کاهش هر چه بيشتر بدهکاری ها و کسری بودجه دولت ها 

و دولت آمريکا تأکيد اصلی را بر تحکيم موقعيت بانک ها . اصرار می ورزيدند
. ارتقای ظرفيت آن ها برای مقابله با موج مداوم طغيان بحران ها می گذاشت

پيشنهادها، طرح ها و راهبردهای اين دو قطب بزرگ سرمايه جهانی و نيز قطب 
ها و قدرت های ديگر نظام سرمايه داری به رغم تفاوت هايشان يک زمينه 

ستلزم برنامه ريزی و مشترک داشت و آن اين بود که ادامه حيات سرمايه داری م
سران . سازماندهی يورش های هرچه بيشتر به سطح زندگی کارگران دنيا است

در اين دو روز با هم گفتگو کردند و به طور متفق تصميم گرفتند که  کشور ٢٠
بدهکاری های عظيم و کسری بودجه های نجومی خود را در يک زمان بندی هر 

و هزينه آموزش، دارو و درمان چند چه کوتاه تر از محل بهای نيروی کار 
دولتمردان و . ميليارد کارگر روی زمين و افراد خانواده های آن ها پرداخت کنند

در اين دو روز در درون چهارديواری امن  G 20کشورهای عضو  رؤسای
پليس سرمايه و با صرف يک ميليارد دالر از  ٢٠٠٠٠مورد حفاظت حدود 

. حال به آن سوی ماجرا نگاه کنيم. تصميم را گرفتندحاصل کار کارگران دنيا اين 
واکنش کارگران و انسان های عاصی از بربريت سرمايه در مقابل اين  به سراغ

  .اجالس برويم و ببينيم در اين دو روز در تورنتو چه روی داد

 Gشهر تورنتو از روزها پيش و شايد يک هفته پيش از برگزاری اجالس سران 
يی ها و جنب و جوش های چشمگير برای ابراز خشم و شاهد صف آرا 20

اعتراض عليه اجالس، عليه تصميمات سران و عليه جنايات نظام سرمايه داری 
جمعيت زيادی از شهروندان فرياد می . ساکنان شهر عمومًا معترض بودند. بود

هزار انسان از  ٧٠هزار سکنه بی خانمان دارد و  ١٠زدند که تورنتو بيش از 
چرا هزينه برگزاری اين اجالس که مبلغ . ن هر گونه سرپناهی محرومندداشت

ميليارد دالر خواهد شد، صرف  ٢نهائی آن بر اساس پاره ای گزارش ها بيش از 
سرپناه اين توده وسيع تهيدست و آواره و گرسنه نمی شود؟ هر روز جمعيت قابل 

می شدند تا توجهی از ساکنان شهر در اين گوشه و آن گوشه دورهم جمع 
چگونه راه را برای . چگونگی اين اعتراض را با هم برنامه ريزی کنند

دخالتگری و مشارکت هر چه مؤثرتر خيل کثير معترضانی که از ساير شهرها يا 

چگونه سد مقاومت پليس و . مناطق ديگر دنيا راهی اين شهر بودند، هموار کنند
ه در روزهای برگزاری پليس مسلح سرماي ٢٠٠٠٠ديوار آهنين متشکل از 
. چگونه جمعيت هر چه بيشتری را با خود همراه کنند. اجالس را درهم بشکنند

چگونه صدای اعتراض خويش را به گوش توده های هرچه وسيع تری از طبقه 
خيل کارگران منفرد در اين روزها و در جريان . کارگر بين المللی برسانند

ائتالف عليه فقر در «هايی مانند  گروه. تشکيل اين اجتماعات فعال بودند
، معترضان به تبعيض جنسی، مدافعان »هيچ کس غيرقانونی نيست« ،»آنتاريو

حقوق همجنس گرايان و پاره ای نيروهای ديگر برای پيشبرد بهتر کارها با هم 
اين روزها با اين تالش ها سپری شد و سرانجام در . همدلی و همراهی می کردند

نخست تشکيل اجالس، جمعيت چشمگير کارگران و توده ژوئن، روز  ٢٦روز 
های معترض از تورنتو و ساير شهرهای کانادا و کشورهای ديگر به خيابان ها 

خويش عليه جنايات نظام بردگی مزدی را درمعرض ديد  آمدند تا خروش خشم
هزار نفر در راه پيمايی ها  ١٥بيش از . تمامی ساکنان کره ارض قرار دهند

پالکاردهايی بر دوش حمل شد و شعارهايی از زبان راه پيمايان . فتندحضور يا
  : برخی از مطالبات راه پيمايان عبارت بودند از. در فضای شهر طنين انداخت

توقف تاراج زندگی و حاصل کار بوميان، تضمين حق حاکميت آن ها بر . ١
  سرنوشت کار و زندگی خويش 

  مسکن برای همه انسان ها. ٢
ناهندگی برای همه، رفع تبعيض های ناروای موجود درمورد مهاجران حق پ .٣

  و پناهندگان مناطق مختلف دنيا
ابقای مستمری ترميم هزينه های ويژه مواد غذايی معلوالن که مدتی است قطع . ٤

  شده است 
  رفع آلودگی های مرگبار محيط زيست. ٥
  اياب و ذهاب رايگان برای تمام معلوالن. ٦
  نده سازی های نژادپرستانه عليه شهروندان و همه انسان ها توقف پرو. ٧
  برچيدن بساط خصوصی سازی ها . ٨
  پايان دادن به حضور پليس در مدارس. ٩
  توقف کامل خشونت های دولتی و غيردولتی عليه زنان و کودکان . ١٠
حق تسلط هر فرد بر بدن خويش و آزادی انسان ها در گزينش همسر از هر . ١١

  جنس 
تحريم شرکت شراب سازی شيلی به جرم جنايت اين شرکت در زندانی  ١٢

  ساختن اهالی بومی مقيم مناطق بين شيلی و آرژانتين 
محکوم ساختن جنايات دولت اسرائيل عليه ساکنان فلسطين و رفع کامل . ١٣

  محاصره اقتصادی غزه 

ز همه دولت سرمايه داری کانادا برای مقابله با موج تظاهرات، صرف نظر ا
عمال سرمايه بر . تدارکات قبلی، به اقدامات بشرستيزانه ديگری نيز دست زد

اساس يک برنامه ريزی حساب شده، تمام وسائط حمل و نقل شهری را در روز 
ژوئن از کار بازداشتند، اقدامی که طبعًا نمی تواند بدون همکاری سرمايه  ٢٦

در همه اين . انجام گرفته باشدداران صدرنشين اتحاديه های کارگری در تورنتو 
روزها، پليس دستور داشت تا با اغتنام فرصت ممکن صحنه های کشمکش و 
جدال راه اندازد و از اين صحنه ها برای دستگيری شمار هر چه بيشتر 

ژوئن، سران اتحاديه ها زيرنام همکاری  ٢٦در روز شنبه . معترضان سود جويد
تالش !! جريانات صادرکننده فراخوان اعتراض با راه پيمايان و به عنوان يکی از

. کردند که سياست های سرمايه پرستانه خود را بر تظاهرات کارگران حاکم کنند
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آنان بيرق همگامی افراشتند تا محموله غيرمجاز تفرقه و تشتت در صفوف 
کارگران و به کجراه کشاندن موج پيکار توده های کارگر را در زير اين بيرق 

سرمايه داران صدرنشين اتحاديه ها با سيل خشم کارگران . ل کننددروغين حم
همسويی کردند اما فقط به اين خاطر که چند گام آن سوتر اعتراض توده های 

طنز زيبای ماجرا اما اين بود که آن ها نه فقط قادر . معترض را به بيراهه کشانند
مراهی جماعت نشدند بلکه حتی ه به ايفای نقش مزدوری خود برای سرمايه

شمار . کارگران به صف شده توسط خويش را در سطحی چشمگير ازدست دادند
. زيادی کارگر توطئه سرکردگان اتحاديه را آماج نفرت و خشم خويش قراردادند

  :ژوئن چنين بودند ٢٦برخی از شعارهای کارگران معترض در روز شنبه 

  بدبختی ما کارگران خوشبختی صاحبان سرمايه است. ١
  سرمايه قاتل و خونريز و خونخوار است . ٢
  زندان ها را در سراسر جهان به آتش بکشيد . ٣
  خيابان ها متعلق به ماست نه به پليس سرمايه . ٤

در اين روز، نمايندگان سازمان جهانی کار گذشته از همه توطئه های ديگر 
ابل کوشش کردند که شعارهای سازشکارانه و سرمايه ساالرانه خود را درمق

  : آنان شعارهای زير را تبليغ می کردند . شعارهای معترضان قراردهند

  !!ارتقای گفتگوی اجتماعی ميان کارگران و سرمايه داران. ١
  !!احترام به استانداردها و قوانين کار . ٢
  !! جهانی سازی عادالنه نظام سرمايه داری. ٣

مايه حاضر نبود پليس سر. ژوئن ادامه يافت ٢٨و  ٢٧تظاهرات در روزهای 
نيروهای امنيتی و عمله و اکره . حتی اين اعتراض ساده کارگران را تحمل کند

رسانه . نظم سرمايه دستور داشتند که هرطورشده مانع اعتراض معترضان شوند
های جمعی سرمايه داری به صورت بسيارسازمان يافته برای تحريف و واژگونه 

اصی از جنايات سرمايه داری به هر هزار انسان ع١٥نمايی اعتراض خيابانی 

. با بيرحمی و شقاوت تمام به جان راه پيمايان افتاد پليس. تالشی دست می زدند
شمار معترضانی که مورد ضرب و شتم و کتک کاری نيروهای سرمايه 

نفر از راه پيمايان دستگير و راهی زندان  ٩٠٠حدود . قرارگرفتند بسيار زياد بود
ان معترض دستگيرشده با اتوبوس های خطوط حمل و نقل انس ٩٠٠اين . شدند

سران اتحاديه های کارگری در تورنتو با برنامه . شهری به زندان برده شدند
ريزی سنجيده قبلی کاری کرده بودند که پليس برای انتقال دستگيرشدگان به 

 پليس سرمايه به ويژه در. زندان ها، از وسائل حمل و نقل کافی برخوردار باشد
ژوئن دست به سرکوب شديد زد، سرکوبی که به صفحات روزنامه ها  ٢٧روز 

راه نيافت زيرا رسانه داران سرمايه دار اصرار داشتند که اين توحش از انظار 
بربريت نيروی پليس، راه پيمايان را بيش از پيش به خشم . جهانيان مخفی ماند

د ماشين پليس در آتش چن. درگيری ميان معترضان و پليس به اوج رسيد. آورد
تظاهرات کنندگان بر سر ژورناليست های خودفروخته . خشم معترضان سوخت

فرياد می زدند که چرا توحش پليس را منعکس نمی کنيد؟ اما گوش مزدوران 
فراريان اخير از دوزخ . سرمايه هيچ تمايلی به شنيدن اين اعتراض ها نداشت

ده وسيع تظاهرات کنندگان خيابانی بودند سرمايه داری ايران که بعضًا در ميان تو
با مشاهده آنچه روی می داد، بار ديگر وحشيگری نيروهای سرکوبگر دولت 

آنان در دل با خود می گفتند که . سرمايه داری ايران را به خاطر می آوردند
سرمايه داری همه جا يک رنگ است، به ويژه زمانی که رعد و برق  آسمان

طبقه کارگر بين المللی تومار اين رنگ سياه را درهم  جنبش ضدسرمايه داری
ژوئن عده ای از جمعيت  ٢٨براساس آخرين خبرها، در روز . نپيچيده باشد

در مقابل ساختمان مقر پليس شهر اجتماع  موسوم به فعاالن حقوق بشر در تورنتو
  . کردند تا به سبعيت های پليس در روزهای ياد شده اعتراض کنند

  هنگی برای ايجاد تشکل کارگریکميته هما
  ١٣٨٩تير  ٨

 

 يونان و اسپانيا، ميدان خشم توده های کارگر
از شرق تا غرب مديترانه شعله های اعتراض 

امواج پيکار کارگران از يونان تا اسپانيا و . برپاست
از آنجا تا فرانسه و آلمان و اخيرًا حتی چين 

. اعتصابات سراسری می شوند. درطغيان است
يت سرمايه با اعمال قدرت متحد توده های بربر

. کارگر در مقياس عظيم سراسری پاسخ می گيرد
. سرمايه داران کارگران را اخراج می کنند

دولت های . دستمزدهای آنان را کاهش می دهند
سرمايه داری با تمامی ساز و برگ و قدرت خود 
همصدا و هماهنگ در پنج قاره گيتی به هست و 

هر نوع امنيت . جوم می برندنيست کارگران ه
حکم به . اشتغال توده های کارگر را محو می کنند

تعطيل مدارس و بيمارستان ها و مهد کودک ها و 
کار تا روزهای . مراکز نگه داری سالمندان می دهند

آخر عمر با دستمزد هر چه نازل تر و شرايط هر 
چه شاق تر را به جبر زندگی کارگران تبديل می 

ايه داران و دولت هايشان شب و روز در سرم. کنند
چهار گوشه جهان چنين می کنند تا شايد نظام بردگی 

در مقابل، توده های . مزدی را از مهلکه برهانند
کارگر در همه بخش های اين دنيا دست به مقاومت 

مقاومت ها را نيرومندتر می کنند و دامنه . می زنند
 ٣٠و  ٢٩روزهای . آن را سراسری تر می سازند

ژوئن دو کشور سرمايه داری يونان و اسپانيا يک 

بار ديگر در طغيان موج اين مبارزات و مقاومت ها 
در روز نخست، سراسر يونان به ورطه . غرق شدند

توده عظيم بردگان مزدی چرخ . تعطيل فرو رفت
کار را همه جا از کار انداختند و در عوض خيابان 

کارخانه ها از . ها را از قدرت طبقاتی خود آکندند
. شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور تعطيل شد

هيچ اتوبوسی . هيچ معلمی به سر کالس درس نرفت
هيچ قطاری آژير کار . هيچ مسافری را حمل نکرد

بيمارستان ها جز . خود را به صدا در نياورد
درمورد بيماران اضطراری درهای خود را بر روی 

کز فروش مانع هر کارگران مرا. مراجعان بستند
کشتی ها بر روی آب های . نوع داد و ستد کاال شدند

هواپيماها از پرواز . درياها از حرکت بازماندند
هيچ اداره و بانک و دفتر و دستک . فروايستادند

سرمايه اجازه گشايش و اداره امور ديوان ساالری 
چند ميليون کارگر سراسر کشور . سرمايه را نيافت
کارگران . ايش قدرت خود تبدل کردندرا به ميدان نم

ژوئن دست به اقدامات  ٣٠اسپانيا نيز در روز 
اين کارگران در چند هفته پيش نيز . مشابهی زدند

سراسر اسپانيا را بر سر سرمايه داران خراب کردند 
و تمامی خيابان های کشور را ميدان مشق قدرت 

کارگران يونان و اسپانيا عين همين . خود نمودند
زش ها را در گذشته های دور و نزديک در طول خي

همين دو سال در معرض ديد همزنجيران خويش در 
  .سراسر جهان نهاده اند

جهان موجود ميدان جنگ ناگزير توده های کارگر و 
سرمايه بی محابا، بدون وقفه و با . سرمايه است

توحش فزاينده در حال تعرض و طغيان و قتل عام 
ت و کارگران با چنگ و سزندگی بردگان مزدی ا

دندان از نان روزمره خود و فرزندان خويش دفاع 
در اين ميان بايد به دو نکته بسيار مهم و . می کنند

 نکته نخست اين که موج يورش. اساسی توجه کرد
بربرمنشانه سرمايه عليه قوت اليموت کارگران دنيا 

اين موج هر روز از . بی گمان بی بازگشت است
ناک تر، سفاکانه تر و جنايتکارانه تر روز پيش هول

اين امر در همان حال متضمن . به پيش خواهد تاخت
اين معنی است که دامنه پيکار و مقاومت کارگران 

نکته دوم، . نيز روز به روز گسترده تر خواهد شد
آيا صرف گسترش اين مبارزات : يک سئوال است 

و مقاومت ها و جنگ و ستيزها مشکل کارگران را 
ل خواهد کرد؟ پاسخ ما به اين سئوال آری يا نه ح

پاسخ واقعی اين است که صرف اعتراض و . نيست
اعتصاب و مبارزه با تمامی اهميت و عظمت اش 
حالل نهايی معضل نيست و شايد هيچ مشکل مهمی 

طبقه کارگر برای . را از پيش پای کارگران برندارد
 .رهايی از چنگ سرمايه داری فقط يک راه دارد
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بايد در همه جا، در تمامی مراکز کار و توليد، در 
همه شهرها، در تمامی کشورها و در سراسر دنيا 
خود را به صورت شورايی، سراسری و عليه کار 

بايد از درون اين سازمانيابی به . مزدی سازمان دهد
يک قدرت عظيم طبقاتی و سراسری و سرنوشت 

رمايه بايد اين قدرت را عليه س. ساز تبديل شود

اعمال کند و در همين راستا سرمايه داران، دولت 
های سرمايه داری و کل نظام بردگی مزدی را 

بايد در . سنگر به سنگر آماج يورش خود قرار دهد
جريان اين جنگ واقعی طبقاتی مطالبات خود را هر 
چه بيشتر بر سرمايه داران و نظام سرمايه داری 

يه حوزه های زيست بايد سرمايه را در کل. تحميل کند

بايد قدرت سياسی . اجتماعی به شکست کشاند
سرمايه را درهم شکند و قدرت شورايی خود را 

بايد کار مزدی را برای هميشه در . مستقر سازد
کارگران فقط در اين راستا . گورستان تاريخ دفن کند

و از درون چنين جنگی است که می توانند از شر 
  ٢٠١٠ژوئن  . مصائب موجود رهايی يابند

  

 محاسه آفرينی پرشکوه کارگران بنادر سوئد
کارگران بنادر سوئد در اعتراض به يورش 
جنايتکارانه دولت اسرائيل به کشتی حامل آذوقه 
برای گرسنگان غزه و کشتار سرنشينان کشتی اعالم 
کرده بودند که دولت اسرائيل را بايکوت خواهند 

خونبار  کارگران در روزهای بعد از حادثه. کرد
روز تمام هر  ١٠مذکور تصريح کردند که برای 

نوع خروج کاال از سوئد به مقصد اسرائيل يا ورود 
کاال از آن کشور به بنادر سوئد را به طور کامل 

کارگران بنادر هنگام اعالم . متوقف خواهند ساخت
اين تصميم با خشم سران سوسيال دموکراسی و 

ئد و زعمای اتحاديه سراسری کارگران سو
کارشکنی دولتمردان و اتحاديه ساالران رو به رو 

آنان در همان زمان اعالم کردند که هيچ . شدند
مخالفت و کارشکنی مانع آنان از همبستگی عملی 
بين المللی با توده های اسير و گرسنه و آواره غزه 

کارگران در روزهای موعود با قاطعيت . نخواهد شد
روز  ١٠در طول . دتمام قدرت خود را اعمال کردن

تن محموله کاال را به مقصد اسرائيل بارگيری  ٥٠٠
نکردند و هيچ کاالی رسيده از اسرائيل را تخليه 

آنچه کارگران بنادر سوئد انجام دادند تجديد . نکردند

خاطره ای پرشکوه از همبستگی های پرشور بين 
المللی کارگران اروپا در سال های تشکيل 

د، روزهايی که اتحاد و همدلی و انترناسيونال اول بو
همبستگی توده های کارگر حيات سرمايه را در 

ما اين اقدام . معرض تهديد جدی قرار داده بود 
کارگران سوئد را ارج می گذاريم و آن را به عنوان 
برگی زرين از کارنامه افتخار جنبش ضد سرمايه 
داری طبقه کارگر جهانی بر خاطر خويش ثبت می 

  ٢٠١٠ئن ژو . کنيم

  

 کنگره کار کانادا و اوج وقاحت سنديکاليستی
کنگره کار کانادا، کارگران معترض زندانی، مصدوم و مضروب در تظاهرات 

را محکوم کرده است و به حمايت از  G 20شهر تورنتو عليه اجالس سران 
سران کنکره با وقاحت کم . پليس مزدور و جنايتکار سرمايه برخاسته است

رای سرمايه داران و سران رفرميسم راست سنديکاليستی بسيار نظيری که ب
پرنظير است، مقاومت راه پيمايان معترض در مقابل تهاجم وحشيانه پليس را 

و در همين راستا به همکاری خود با !! خرابکاری گروه های کوچک ناميده اند
ه پليس دژخيم سرمايه عليه کارگران معترض، اعالم سربلندی و مباهات کرد

به آنچه در هويت . جرثومه کثيف سنديکاليسم کار تازه ای انجام نداده است!! اند
او، در رسالت همه سنديکاليست ها، در کفايت تمامی رفرميسم راست و در شأن، 

بی . وظيفه و نقش تمامی سنديکا دوستان سرمايه پرست دنياست عمل کرده است
مرز توسط سرمايه و همه  اما اين. شرمی نيز می تواند مرزی داشته باشد

مزدوران سرمايه از جمله سنديکاچيان و سنديکاليست ها از آغاز با سماجت کافی 
ژوئن، شهر تورنتو در  ٢٧و  ٢٦در طول روزهای . از هم پاشيده شده است

کانادا ميدان اعتراض هزاران کارگر از سراسر کشور و حتی ممالک ديگر عليه 
. اين نظام کارگرکش بود G 20اجالس سران توحش نظام بردگی مزدی و عليه 

همه مردم دنيا شاهد بودند که پليس منفور سرمايه با تظاهرات کنندگان همان کرد 
که همتايان دژخيم، تبهکار و آدمکش آن ها در جهنم اسالمی سرمايه داری عليه 

هزار پليس جانی سرمايه با  ٢٠. کارگران اعمال کرده اند و اعمال می کنند
هزار کارگر معترض را  ١٥. ين شقاوت و سفاکی به جان انسان ها افتادندبيشتر

نفر را دستگير و  ١٠٠٠بيش از . آماج ضرب و شتم و کتک کاری قرار دادند
پليس سرمايه به تمامی اين جنايات دست زد و اينک . راهی سياهچال ساختند

ستی خود به کنگره کار کانادا در ايفای رسالت مزدوری سنديکائی و سنديکالي
سران کنگره، !! حمايت از نيروهای اهريمنی و کشتارگر پليس برخاسته است

کارگران معترض، دستگيرشدگان، زندانيان و انبوه انسان های مصدوم و 
مجروح و زخمی و قربانی جنايت پليس را محکوم ساخته اند و در عوض عمله و 

سرمايه داران . نداکره سالخی سرمايه را مورد حمايت فعال قرار داده ا
صدرنشين اتحاديه های کارگری منفور و مزدور سرمايه جهانی زير نام دروغين 
و جعلی کارگر آستين باال زده اند تا مراتب آستانبوسی خود در مقابل نظام بردگی 

مزدی و شرارت و تبهکاری اين نظام عليه کارگران را تا هر کجا که می توانند 
آنچه کنگره کار کاناد انجام . ط سنديکاليستی اين استرفرميسم منح. به اوج برند

داده است آزمون ديگری اضافه بر تمامی آزموده های انبوه و بدون پايان توده 
های کارگر دنيا برای شناسائی هر چه ژرف تر واقعيت اتحاديه گرائی 

برگ ديگری از اوراق بی شمار محک در تشخيص باز هم . رفرميستی است
ت گای رايدرها، راليتد ايسوس ها و کليه سران رفرميسم راست عينی تر رسال

آنچه کنگره کار کانادا انجام داده است کار روتين، همواره . سنديکاليستی می باشد
و همه جا جاری اتحاديه های کارگری در سراسر دنياست، اما همين کار، با همه 

گر ايران است تا عادی بودن و روزمره بودنش فرصتی برای توده های طبقه کار
عمق توهم و ساده لوحی سنديکاليستی سنديکابانان ايرانی را نيز بيش از پيش در 
حافظه طبقاتی خود مرور کنند، تا باز هم بيشتر دريابند که بستن دخيل به اين 
نهادهای سنديکاليستی سرمايه پرست و داشتن چشم انتظار به معجزه کارگرپناهی 

اقدام شنيع ضد . چه حد ساده لوحانه و توهم بار استاين معابد جهل سرمايه تا 
کارگری، سرمايه پرستانه و مزدورمنشانه کنگره کار کانادا يک بار ديگر اين 

» گای رايدر عزيز« سؤال بسيار اساسی را در مقابل نويسندگان نامه های داغ 
وهم در ايران قرار می دهد که آيا به راستی وقت آن نرسيده است تا از دنيای ت

پراکنی ها و جهل آفرينی های خويش در ميان توده های کارگر همزنجير خود 
و باالخره آنچه کنگره کار کانادا انجام داده است به کارگر ايرانی . دست بردارند

باز هم بيشتر کمک می کند تا حجم کالن دريدگی و بی شرمی رفرميستی مدافعان 
اطه گران چهره گای رايدرها و رويکرد سنديکائی، مدافعان سنديکاليسم، مش

دشمنان سوگند خورده هر جنب و جوش ضد کار مزدی کارگران در خارج 
سران کنگره کار کانادا . کشور را با چشمی بازتر و دانشی عميق تر ورانداز کنند

ما اين جنايت وقاحت آميز را . دست به جنايت بی شرمانه و بسيار کريهی زده اند
ز همه کارگران جهان می خواهيم که آن را بسيار سخت محکوم می کنيم و ا

  . قاطعانه محکوم کنند

  فعالين جنبش لغو کار مزدی 

   ٢٠١٠ژوئن 
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 نفت شهر ٢۴ادامه آتش سوزی چاه 
نفت شهر بر  ٢۴روز پيش بود که چاه  ٣۵بيش از 

. اثر فوران ناگهانی مخازن زيرزمينی آتش گرفت
ه چاه هزار بشکه نفت از دهان ١٠هر روز حدود 

طعمه آتش می شود و گازهای سمی ناشی از سوخت 
اين ماده فضای شهر و منطقه اطراف را آلوده می 

دولت اسالمی سرمايه که هياهويش در مورد . کند

فتح دروازه عظيم تکنيک و تکنولوژی گوش فلک 
را کر کرده است در طول اين مدت نه قادر به مهار 

ی هولناک و چاه شده و نه برای مهار اين آتش سوز
. ويرانگر هيچ اقدام کارسازی به عمل آورده است

دولت احمدی نژاد به جای اين کار اما در بوق های 
دروغ پراکنی خود غوغا راه انداخته که آماده است 

نشت نفت در » بی پی«در صورت توافق تراست 
يارو را به ده راه  !!!خليج مکزيک را مهار کند

              !!ا را می گرفتدادند، سراغ خانه کدخد نمی
  ٨٩تير  ٨

  

 کشتار يک کارگر توسط ماشين مرگ سرمايه

فرهاد ايزدی کارگر سد داريان در منطقه هجيج از 
توابع پاوه در حين کار با دستگاه های فرسوده و 
خراب سنگ شکنی کارگاه دچار برق گرفتگی شد و 
جسد بی جانش بر تخته سنگ های بزرگی که وی آن 

فرهاد حدود يک سال . ان گرديدها را می بريد، آويز
سرمايه . پيش در اين شرکت شروع به کار کرد

داران دولتی مالک سد يک سال او را استثمار 
در طول اين مدت بارها به دليل فرسودگی و . کردند

هالکت بار بودن ابزار کار سرمايه تا آستانه مرگ 
پيش رفت اما سالم ماند تا باالخره اين بار ماشين 

يه او را در ال به الی چرخ های خود مرگ سرما
  ٨٩تير  ٨ . خرد و خمير کرد

  

 ها ها و شتاب بيشرت بيکارسازی رخانهافزايش هبای برق مصرفی کا
دولت اسالمی سرمايه هزينه های برق مصرفی را 
برای همگان از جمله برای صاحبان برخی کارخانه 

محصول مستقيم اين پروژه، . ها باال برده است
از همه مصائب ديگر برای کارگران، صرف نظر 

تا همين امروز . تشديد ميزان بيکارسازی ها است

کارخانه های زيادی، مستقل از اين که مشمول طرح 
افزايش بهای سوخت باشند يا نباشند، دست به اخراج 

سرمايه داران . گسترده کارگران خود زده اند
فرصت را مغتنم شمرده و به بهانه اين اقدام دولت 

ويش گروه گروه کارگران را اخراج می کنند، خ

کارهای آنان را بر دوش همزنجيران ديگر آن ها می 
اندازند، فشار کار را هر چه سهمگين تر باال می 
برند، رقابت درون صفوف کارگران را حادتر می 
کنند و بهای نيروی کار را بيش از پيش کاهش می 

   ٨٩تير  ٨ . دهند

 

 کارگران هایادامه تعويق دستمزد
  : بر اساس اخبار درج شده در رسانه های جمعی 

ماه است که هيچ  ٩کارگران کارخانه سازمايه  - 
  .ريالی دستمزد نگرفته اند

ماه است که  ١٦کارگران مخابرات راه دور شيراز  - 
هر روز به تعويق دستمزدهای خود اعتراض می 
  .کنند اما تا کنون موفق به گرفتن هيچ ريالی نشده اند

ماه پيش تا امروز  ٣کارگران مه نخ قزوين از  - 
برای گرفتن دستمزدهای خود مبارزه می کنند اما 
  . سرمايه داران حاضر به پرداخت هيچ ريالی نيستند

ماه است که دستمزد  ٥کارگران پارس متال تهران  - 
نگرفته اند و حتی عيدی سال قبل آنان پرداخت نشده 

مدام در حال کارگر اين کارخانه  ٣٠٠. است
  . اعتراض هستند

کارگران شرکت ايرالکو در اعتراض به تعويق  - 
چندين ماهه دستمزدهای خويش بارها در مقابل 

  .کرده اند اجتماع نهادهای دولتی

   ٨٩تير  ٨

 

 تشديد آزار زنان
الروز اول  ٨٢طی   زار و  ٨٧ امس زن در  ٧١٤ه

اج     های کشور به دليل  فرودگاه وع پوشش خويش آم ن
رمايه داری   ه م س أموران رژي وهين م اکی و ت ت

د  ه ان رار گرفت زار و  ٣٣. جمهوری اسالمی ق  ٢٩ه

ه    خود  لباس اجباری زن تنها پس از تعويض موفق ب
د و   زن  ٥٠٦هزار و  ٣ .سفر شده اند زير فشار تهدي

ل   ارعاب تعهد داده اند که از پوشيدن لباس مطابق مي
د اب کنن ويش اجتن ه  از. خ انی ک افرت زن پوشش مس

وده   رمايه نب ت س ده دول ين ش ابق الگوی تعي ان مط آن
نفر  ٧١برای . نيز به طور کامل جلوگيری شده است

ع . قضايی تشکيل شده است     پرونده انزناز اين  : منب
  ٨٩خرداد  ٢٩  شهرزاد نيوز

 



ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا

 

٥ 
 ١٣٨٩ تير  ١١جمعه     ١١٣شمارٔه مسلسل  ١۵سال سوم ـ شمارٔه  

ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
د  هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت ک ارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می ياب

ده می شوند      ه،    . و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی ران در يک سوی جامع
ی     ر و فالکت و ب ترش فق اهد گس ر، ش وی ديگ يم و، درس ی بين روت را م يم ث انباشت عظ

تيم       ابقه هس ی س وحش در مقياسی ب ه چ    . حقوقی و سرکوب و ت ون ب اتی اکن ان  شکاف طبق ن
ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با 

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل کرده . سرمايه داری باقی نگذاشته است
ع وتحصن و اعتصاب و راه     . است و خودکرده را تدبير نيست روزی نيست که شاهد تجم

يم ارگری نباش ايی ک ز. پيم بش سياسی  اف ترده در جن ه صورت گس ارگران ب ن، ک ر اي ون ب
ات    ال انتخاب ه دنب ه ب وری اسالمی ک ه جمه اری علي رداد  ٢٢ج ت،  ١٣٨٨خ ده اس آغازش

  .فعاالنه شرکت دارند

يع   رکت وس م ش ه رغ ه و ب ن هم ا اي کل  -ب ده و نامتش د پراکن بش  -هرچن ارگران در جن ک
ان     جاری و با آن که کارگران درهمه جا مطالبات ي ارزات آن د، مب کسانی را مطرح می کنن

ده است         رد نيام رچم سراسری و ضدسرمايه داری واحد گ و يکی از  . هنوز به زير يک پ
دين سان       ارگر و ب ه ک مهم ترين علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبق

د جست            ا باي ين ج ارگری را در هم ارزه ک ه مب ن هم ه نتيجه نرسيدن اي ه اگر  . ب  پيداست ک
اتی و         ات طبق رای مطالب ارزه ب ه مب ی ب ده و محل ات پراکن رای مطالب ارگران ب ارزه ک مب
ه   سراسری واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود راه ب

ه سطح معيشت           . جايی نخواهند برد ان سرمايه ب ی ام اندن هجوم ب رای عقب نش گام اول ب
ر  ک پ تن ي ارگران برافراش ه ای و   ک ات پاي اوی مطالب د ح ری واح ا منشورسراس چم ي

ه دو   . ضدسرمايه داری طبقه کارگر است پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور ب
وق      : معناست  ه حق ران نسبت ب ارگران اي نخست به معنای سطح ابتدايی و نازل مطالبات ک

ن ه اي ان سرمايه داری و دوم ب ارگران در بخشی از جه ارف ک ات  متع ن مطالب ه اي ا ک معن
  .صرفا کف و حداقل خواسته های طبقه کارگر ايران را تشکيل می دهند

اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه و با 
نفس طرح مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ها . چه رويکردی مطرح می کنند

ای آن ا  ارگران است         به معن د ک ار و تولي ه سرمايه سرمايه داران حاصل ک ه  . ست ک مطالب
رای       ه ب کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای ک

د       ه ان ز نگرفت يچ چي ا در ازای آن ه د ام ام داده ان ا   . سرمايه داران انج ارگران ب ابراين، ک بن
ه سرمايه      ع ب ات خود درواق ن          طرح مطالب د اي ان باي ه آن د ک ا می گوين داران و دولت آن ه

د   رآورده کنن ان     . مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده ب ارگران درهم دين سان، ک ب
ند           د بکش ند و باي ه چالش می کش ه خويش نظم سرمايه را ب ارگر در  . مبارزه خودانگيخت ک

ن مضمون ضدسرمايه     ان می    لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اي داری را بي
د          ه را من تولي روت جامع ام ث د تم کند که چرا بايد من کار کنم اما ديگری بخورد؟ چرا باي
کنم اما خودم از آن کامال بی بهره باشم؟ اين همان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه 

م          رده اي دوين ک ای آن ت ارگر منشور حاضر را برمبن ه ک ر اي   . بخش کوچکی از طبق ا ب ن م
رد   ن رويک ای اي رو ارتق ران در گ ارگر اي ه ک ه ای طبق ات پاي ق مطالب ه تحق اوريم ک ب
رای     ارگر ب ه ک خودانگيخته سرمايه ستيز به افق خودآگاهانه مبارزه متشکل و شورايی طبق

بش  . الغای کار مزدی است از سوی ديگر، به نظر ما، طرح مطالبات پايه ای و مبارزه جن
ارگران       طبقه کارگر برای دستيابی  ادی و فکری ک وان م زايش ت به آن ها صرفا با هدف اف

  .برای جامه عمل پوشيدن به اين افق انجام می گيرد

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

شدن کامل حکومت و ) غيردينی(جدايی کامل دين از حکومت به معنای سکوالر -١
  ر خصوصی افراددرنظرگرفتن دين به عنوان ام

برخورداری بی قيد وشرط تمام افراد جامعه از آزادی های سياسی از قبيل آزادی  -٢
عقيده، بيان، مطبوعات، تشکل، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و راه پيمايی و 

  نهادينه شدن تمام اين آزادی ها
م از جسمی و آزادی بی قيد و شرط تمام زندانيان سياسی، ممنوعيت هرگونه شکنجه اع -٣

روحی به هر دليل از جمله برای درهم شکستن و واداشتن متهمان به اعتراف عليه خود يا 
  ديگری، و انحالل تمام نهادهای اعمال شکنجه

ابتنای تمام امور قضايی بر موازين حقوقی مدرن و سکوالر، ممنوعيت تعميم مفهوم  -۴
اه های ويژه، علنی بودن محاکمات جرم به فعاليت های سياسی و مطبوعاتی، انحالل دادگ

  با حضور هيئت منصفه، انتخاب آزادانه وکيل دلخواه و رايگان بودن امور دادرسی
  الغای مجازات اعدام -۵
  : برای تحقق اين خواست بايد . الغای هرگونه تبعيض جنسيتی در مورد زنان -۶

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

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

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

  .سالگی ممنوع شود ١٨سن هرگونه ازدواج قبل از  - 
حق زن بر بدن خويش شامل حق تصميم گيری در مورد رابطه جنسی، بارداری، سقط  - 

  .جنين يا عقيم سازی به رسميت شناخته شود
کار خانگی از ميان برود، اما تا آن زمان به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد  - 

  .کارگران شاغل پرداخت شود
های شغلی برای زنان و امکانات رايگان چون شيرخوارگاه،  با ايجاد فرصت - 

  مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به 
صورت گسترده و فراگير در محل های کار و سکونت، زمينه اجتماعی شدن کارخانگی  

  . فراهم شود
با ايجاد خانه های امن دارای امکانات مناسب همراه با آموزش و درمان و پرداخت  - 

مستمری کافی تا فراهم شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت ديده يا 
درمعرض خشونت و دختران فراری از خانه مورد حمايت مادی، معنوی و قانونی قرار 

  . گيرند
  سال ١٨الغای کار کودکان و نوجوانان زير  -٧
ايران با هدف زمينه به رسميت شناسی حقوق تمام اقليت های قومی و دينی ساکن  -٨

سازی برای رفع محروميت آن ها در همه زمينه های سياسی،اقتصادی،اجتماعی و 
  فرهنگی 

برخورداری همه مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل  -٩
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. خانگی

تيار نهادهای دولتی قرار دارند از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اخ - 
  . برای تأمين مسکن مردم استفاده شود

دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای مردم  - 
  . اختصاص دهد

  بهداشت و دارو و درمان رايگان برای عموم مردم  -١٠
  آموزش و پرورش رايگان عمومی در تمام سطوح  -١١
  ونقل رايگان برای عموم مردم در سراسر جامعه  حمل -١٢
  مهد کودک رايگان برای تمام مردم  -١٣
مراقبت رايگان از همه سالمندان و معلوالن و فراهم ساختن تمام تسهيالت الزم برای  -١۴

  جلوگيری از انزوای آنان و استفاده هرچه بهتر از امکانات عمومی جامعه
مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن و مراکز آموزشی، ايجاد امکانات رفاهی الزم  -١۵

  درمانی، فرهنگی، ورزشی وتفريحی در تمام روستاها 
تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده  -١۶
  و اختصاص سهم ) »توليد ناخالص داخلی«(اند 

  ندگی و رفاه کارگران هرچه بيشتری از اين ثروت به ارتقای سطح ز 
سال از محل ثروتی که کارگران  ١٨پرداخت حقوق ثابت ماهانه به تمام افراد زير  -١٧

  برای جامعه توليد کرده اند 
برخورداری تمام افراد جامعه از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی،  -١٨

 .اغل کمتر باشداين حقوق نبايد از حداقل دستمزدکارگران ش. ازکارافتادگی و بيکاری
  الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت  -١٩
برخورداری همه شاغالن در تمام مراکز کار و توليد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب  -٢٠

  رايگان 
پرداخت حقوق تمام شاغالن، بيکاران، بازنشستگان، ازکارافتادگان، زنان خانه دار و  -٢١

 سال قبل از پايان هر ماه ١٨افراد زير 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩خرداد 


