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 :اين شماره در
  کشتار و دستگيری معترضان به بربريت سرمايه را محکوم می کنيم ٢
 دو راهکار الزامی سرمايه برای خروج از بحران ٢
  هزار کارگر عسلويه اخراج شده اند ٥٢بيش از  ٤
  !ي مردم محكوم است يانهآشتار وحش ٤
  ماه حقوق کارگران بيمارستان رامتين توسط دولت ٤مصادره  ٤
 اعتصاب کارگران کارخانۀ فوالد پاکستان ٥
  گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی از يک شنبه خونين تهران ٥
 يه مجازات اعدامشورش مردم سيرجان عل ٦
 تعويق دستمزد کارگران در کارخانه آزمايش ٦
  تظاهرات اعتراضی همسران کارگران شرکت صنايع اراک  ٦
  »گروهی از فعاالن ضدسرمايه داری گيالن«دو خبر تحليلی از  ٦
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 کنيم ان به بربريت سرمايه را حمکوم میکشتار و دستگيری معرتض

هرات اعتراضی صدها هزار انسان عاصی و تظا ٨٨روز يک شنبه ششم دی  
به جان آمده از جنايات سرمايه در خيابان های تهران و ساير شهرها به خاک و 

نفر در تهران  ١٠تا لحظه حاضر بيش از  بر اساس اخبار رسيده. خون کشيده شد
ده ها نفر جراحات . نفر در شهر نجف آباد جان خويش را از دست داده اند ٢و 

ته و در منازل يا بيمارستان ها بستری شده و صدها نفر بازداشت سخت برداش
سرکوبگران مطابق معمول در . شده اند و موج بازداشت ها همچنان ادامه دارد

کشتن و سر به نيست کردن مردم معترض از راه های مختلف اعم از شليک 
لندی، مستقيم گلوله، وارد کردن ضربه مغزی با باتوم و چوب، پرتاب کردن از ب

. زيرگرفتن با وسيله نقليه و راه های ديگر هيچ ترديدی به خود راه نمی دهند

شدت جراحت زخمی شدگان به حدی است که بسياری از آنان در معرض خطر 
ما همه اين جنايات دولت سرمايه داری را . نقص عضو و حتی مرگ قرار دارند

کشتارها و ضرب وشتم محکوم می کنيم، خواستار مجازات آمران و عامالن اين 
ها و بازداشت ها هستيم، بر تضمين جان و مداوای تمامی مجروحان تأکيد می 
 .ورزيم و آزادی بی قيد و شرط و فوری تمام دستگيرشدگان را مطالبه می کنيم

آزادی اعتراض و راه پيمايی و تظاهرات عليه نظام سرمايه داری حاکم حق مسلم 
  . معه استو بی چون و چرای تمام آحاد جا

 ٨٨دی  ٧

  

 دو راهکار الزامی سرمايه برای خروج از حبران
مهين خربنامه منتشر  ٨٢اين مقاله قبًال در مشاره «

 )شده است

از جمله  ١٣٥٧زمانی که خمينی در سخنرانی خود در بهشت زهرا در بهمن 
ه تحقق يکی از مطالبات پاي مجانی می شود، در واقع... وعده داد که آب و برق و

ای را وعده می داد که کارگران و مردم فرودست برای آن ها عليه نظام سرمايه 
داری و دولت شاهنشاهی مدافع آن به پا خاسته و سينه های خود را سپر گلوله 

بسياری از اين مطالبات مانند بهداشت و درمان رايگان، آموزش و . کرده بودند
له آزادی تجمع و تشکل و پرورش رايگان و همچنين آزادی های سياسی ازجم

تظاهرات ومطبوعات و امثال آن ها از چنان اهميتی برای مردم انقالبی 
برخوردار بود که دولت به قدرت رسيده جمهوری اسالمی ناچار شد معدودی از 

در  -آن هم به صورت الکن و دست و پا شکسته و با اما و اگر بسيار  -آن ها را 
نه  ٥٧س از گذشت بيش از سی سال از انقالب اکنون پ. قانون اساسی بگنجاند

تنها حتی همين اصول دست و پا شکسته قانون اساسی به اجرا درنيامده است، نه 
تنها هرگونه مطالبه آن ها با سرکوب خونين و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ 

احمدی نژاد با ارائه اليحه » عدالت پرور«دولت  گرفته است و می گيرد، بلکه
با تصويب کليات آن می » اصول گرا«و مجلس » د کردن يارانه هاهدفمن«

خواهند حتی يارانه های کاالهای اساسی مثل آب و برق و گاز و نفت و بنزين و 
البته دولت مدعی است که هيچ . را هم قطع کنند يا کاهش دهند... آرد و نان و

اما اوال مردم . دخواهند ش» نقدی«يارانه ای قطع نخواهدشد بلکه يارانه ها فقط 
در بسياری جاها شاهد گران شدن قيمت نان در نتيجه قطع يارانه آرد هستند و، 

هزار  ٢٠ثانيا، خود دولت اعالم کرده است که درآمد دولت از اجرای اليحه فوق 
هزار ميليارد تومان آن به صورت نقدی به  ١٠ميليارد تومان خواهد بود که فقط 

عنای ساده آن اين است که با اجرای اين اليحه حداقل مردم داده خواهد شد، که م
يعنی . هزار ميليارد تومان از جيب مردم به خزانه دولت ريخته خواهد شد ١٠

هزار تومان از يارانه استفاده  ٤٠اگر اکنون هر فردی به عنوان مثال ماهانه مبلغ 
و . د يافتهزار تومان کاهش خواه ٢٠می کند، با اجرای اليحه فوق اين مبلغ به 

اين تازه در صورتی است که يارانه ها به طور کامل قطع نشوند و فقط کاهش 
ارقام و آمارهای رسمی خود دولت حاکی از آن است که اجرای اين اليحه . يابند

درصدی خواهد شد و اين به معنی چندين  ٧٥تا ٦٠موجب رشد تورم ناگهانی 
حتی . اجرای اين اليحه است برابر شدن قيمت کاالها و خدمات اساسی درصورت

اين اليحه هنوز اجرا نشده است ، هر روز بيش از پيش  هم اکنون نيز، با آن که
شاهد افزايش افسارگسيخته رشد تورم و باالرفتن قيمت کاالها ی اساسی هستيم، 
به طوری که مطابق گزارش بانک مرکزی در سه هفته پايانی مهر ماه امسال 

گروه کاالها ی اساسی برای سومين هفته پی در پی  قيمت شش گروه از يازده
به گزارش بانک مرکزی، قيمت کاالها ی اساسی در آخرين . افزايش داشته است

درصد افزايش داشته  ٩/٢٣هفته منتهی به آبان ماه نسبت به هفته قبل از آن تا 

وقتی که قيمت کاالهای اساسی مثل گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ ، . است
درصد  ٩/٢٣ه و سبزی تازه ، چای و قند و شکر تنها طی يک هفته تا ميو

افزايش يافته و اين روند افزايشی هفته ای پس از هفته ديگر ادامه داشته است، 
آب و برق و گاز و  حساب کنيد اگر طبق اين اليحه يارانه های دولتی مربوط به
وقت چه خواهد شد؟  بنزين و آرد و نان برداشته شود يا حتی کاهش يابد ، آن

اضافه کنيم که قطع يارانه های کاالهای اساسی فقط به معنی گران شدن خود آن 
  .کاالها نيست بلکه قيمت همه کاالها را باال می برد

بالغ بر  ٨٧ طبق برآوردهای رسمی، هزينه متوسط خانوار شهری در پايان سال
 ٨٠٠يک ميليون و  هزارتومان بوده است که با اجرا شدن اين اليحه به ٨٨٩

بايد توجه کرد که آمار رسمی تنها برای بزک کردن . هزار تومان خواهد رسيد
اما حتی اگر اين آمار را هم بپذيريم معنی . واقعيات هولناک جامعه ارائه می شود

 ٦آن اين است که با اجرا شدن اين اليحه طی شش ماه آينده خط فقر بيش از 
ميليون  ٥٠بيش از  و اين يعنی مرگ. خواهد بود برابر حداقل مزد کنونی کارگر
باز هم مطابق آمارهای رسمی ، کميته امداد و . کارگر بر اثر گرسنگی مطلق

ماهانه  ميليون نفر را تحت پوشش قرار داده اند که به طور متوسط ١٢بهزيستی 
هزار تومان مستمری دريافت می کنند و اين مستمری بگيران اغلب  ٤٠تا ٣٠بين 
ميليون خانواده ای که ماهی ١٢حال تصور کنيد . ن سرپرست خانوار هستندزنا
هزار تومان درآمد دارند چه طور بايد از پس حداقل هزينه های  ٤٠تا ٣٠

هزار تومان خواهد  ٨٠٠زندگی، که به گفته همين مسئوالن بالغ بر يک ميليون و 
 ٨٠٠قر يک ميليون و فاصله عميق درآمد چنين خانواده هايی با خط ف. شد، برآيند

هزار تومانی دره هولناکی است که پرتاب شدن به اعماق آن چيزی جز مرگ و 
نابودی اين ميليون ها خانواده که عمدتًا از زنان و کودکان تشکيل می شوند، 

چنين خانواده هايی حتی نخواهند توانست با نان خالی شکم خود را . نخواهد بود
زی خبر، در طی روز های آخر مهر ماه نان به گزارش واحد مرک. سير کنند

 ١٠٠٠تا  ٥٠٠تومان به  ٣٠٠درصد گران شده است و نان سنگک از  ٥٠لواش 
تومان  ٣٥٠و  ٣٠٠تومان به  ١٥٠و  ١٠٠نان بربری از . تومان رسيده است

هم اکنون آرد دولتی در بسياری از نانوايی ها قطع شده و در اين . رسيده است
از همين االن می بينيم که نرخ . آرد به نرخ آزاد پخته می شود نانوايی ها نان با

. نان سنگک در نانوايی های آزاد پز برخی شهرها به هزار تومان رسيده است
آرد  همين امر موجب تجمع مردم در مقابل نانوايی هايی شده که هنوز با نرخ

همين االن اگر . حاال همين نان هم از مردم گرفته خواهد شد. دولتی نان می پزند
يک خانواده پنج نفری کارگری بخواهد برای يک وعده غذا فقط نان و پنير 

هزار تومان يک وعده نان و پنير خشک و خالی  ٨تا  ٧بخورد، با پنير کيلويی 
با هزينه های يک ميليون و . تومان هزينه برخواهد داشت ٥٠٠٠برايش حدود 

الت حداقل مزد قانونی خود يعنی هزار تومانی ، کارگری که در بهترين ح ٨٠٠
تومان را، آن هم بدون عقب افتادن چهار ماه و پنج ماه و يک  ٢٦٤٠٠٠ماهانه 
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سال ، دريافت کند چه طور می تواند شکم خود و خانواده اش را سير کند و 
سرنوشت زندگی او و فرزندانش چه خواهد شد که درآمد ماهانه اش اگر بيکار 

  برابر زير خط فقر قرار دارد؟ ٦ونی اش را هم بگيرد نباشد و حداقل مزد قان

علی ابراهيمی ، معاون آموزشی نهضت سواد آموزی، گفته است که بر اساس 
هزار نوجوان  ٢٦٣هزار کودک شش تا نه ساله و  ٣٤٨،  ٨٥سرشماری سال 

سال اخير  ١٠او اعالم کرده که در طی . ساله از تحصيل بازمانده اند ١٦تا  ١٠
 ٢٩سرمايه،(هزار کودک الزم التعليم به مدرسه نرفته اند ٨٠٠ون و يک ميلي

مسلمًا اين کودکان برای تامين مخارج خانواده خود راهی بازار کار شده  ).مهر
از طرف ديگر، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ اعالم کرده که ميزان . اند

درصد  ٢٣قبل سرقت در تهران در شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال 
آبان  ٢٠روزنامه حيات نو در شماره چهارشنبه ). همان جا(افزايش داشته است

ماه خود گزارشی از مرگ دلخراش يکی از همين انسان ها را نوشته است با 
ساله  ٣٦اين به اصطالح سارق مردی ". برق گرفت سارق کابل ها را"عنوان 

حت عمل جراحی قرار گرفته بود که همسرش شب قبل از حادثه در بيمارستان ت
شب نزد همسرش بوده ناتوان و درمانده ازپرداخت پول  ١٢او که تا ساعت . بود

سراغ يکی از دوستانش می رود و از او می خواهد که  عمل جراحی همسرش
جايی را برای سرقت کابل برق به او نشان بدهد و به او کمک کند تا اين کار را 

و طی کرده که هيچ پولی به او و بقيه کسانی که به او بکند و از همان اول هم با ا
نزد پليس اعتراف کرده که چون او " سارق"همدست اين . کمک کنند نخواهد داد

واقعًا به پول نياز داشت، من و دو نفر ديگراز دوستان قبول کرديم که به او کمک 
ای برق ، او که در حال قطع سيم ه"سرقت"اما ساعت يک بامداد، هنگام . کنيم

اين انسان درمانده از . بود ناگهان دچار برق گرفتگی شد و به پايين سقوط کرد
پول جراحی همسرش پس از يک هفته که در حالت کما به سر برده تسليم  تهيه

مرگ شده است، در حالی که پليس کنار تخت او در بيمارستان ايستاده بود تا به 
ن بسپارد ، و همسرش روی تخت محض به هوش آمدن او را به سياه چال زندا

بيمارستان ديگری در انتظار بود که نان آور خانواده اش بازگردد و هزينه 
 چنين است سرنوشت ميليون ها کارگری که در کف. جراحی اش را بپردازد

خيابان ها سينه های خود را سپر گلوله کردند به اميد آن که بهداشت و دارو و 
  ... .مجانی شود و درمان رايگان شود، آب و برق

و اين در . اين کارگر درمانده حتی اگر نمی مرد حتمًا دستگير و زندانی می شد 
از ثروتی که ميليون ها کارگر در اين کشور توليد  او و همسرش حالی است که

کرده اند و می کنند سهمی داشتند و نيازی نبود که او برای پرداخت هزينه 
بی ترديد، سرقت راه بازپسگيری اين سهم . جراحی همسرش دست به سرقت بزند

اما دولت ايران با کارگرانی نيز که با اعتراض های قانونی و مسالمت . نيست
آميز از حقوق خودشان دفاع می کنند و مطالبات خود را در اعتراض ها ، تجمع 

کارگران . ها و تظاهرات پيگيری می کنند نيز مثل دزد و سارق برخورد می کند
زی اهواز را که حقوق معوقه شان را طلب می کنند به باد کتک و باتوم لوله سا

کارگران نيشکرهفت تپه را . می گيرد و فعاالنشان را دستگير و زندانی می کنند
که بارها خود و خانواده هايشان را در تجمعات اعتراضی مورد ضرب و شتم و 

ه چال می اندازد، همين بازداشت قرارداده بود، به زندان محکوم می کند و به سيا
طور بسياری ديگر از جمله کارگران شرکت واحد، معلمان و سرانجام انبوه 
جوانان بيکار معترضی که در جريان اعتراض های ميليونی اخير کتک خوردند 
و به گلوله بسته شدند يا در زندان ها وحشيانه مورد شکنجه و تجاوزجنسی 

  .قرارگرفتند و کشته شدند

. يب، نظام حاکم فقط فقر و سرقت و فحشا و اعتياد را بازتوليد نمی کندبه اين ترت
سرکوب خونين اعتراض های ميليونی را نيز بازتوليد می کند، اعتراض هايی که 
علتش عدم تحقق همان مطالباتی است که مردم سی سال پيش به خاطرش انقالب 

با توجه به اين : اما پرسش مهمی که در اينجا مطرح می شود اين است . کردند
که دولت مخاطب اين اعتراض ها قاعدتا برای خالصی از چنگ مردم معترض 

بايد به اصالحات يا دست کم دادن برخی امتيازات به مردم معترض متوسل شود، 
چرا نه تنها اين کار را نمی کند بلکه از يک سو بر شدت سرکوب می افزايد و از 

ساسی از جيب مردم می زند و به خزانه دولت يارانه کاالهای ا سوی ديگر با قطع
می ريزد و بدين سان به اعتراض و نارضايتی مردم دامن می زند؟ پاسخ اين 

هيچ چاره ای جز اين پرسش در يک کالم آن است که دولت جمهوری اسالمی 
اما اين پاسخ طبعا به توضيح نياز دارد، توضيحی که نشان دهد طبقه . کار ندارد

بايد نوک تيز حمله اش  -حتی برای گرفتن حقوق معوقه  - رزه اش کارگر در مبا
  .را روی چه عاملی بگذارد

در جامعه ايران، مثل تمام جوامع کنونی دنيا، رابطه اجتماعی بين انسان ها 
يعنی اکثريت عظيم انسان های جامعه . رابطه خريد و فروش نيروی کار است

يروی کارشان را به اقليتی از جامعه برای زندگی کردن و زنده ماندن مجبورند ن
بفروشند که مالک وسايل توليد هستند و از طريق دولت کل جامعه را به سود 

اعم از خصوصی و  -مالکان وسايل توليد يا سرمايه داران . خود اداره می کنند
برای آن می خرند که  نيروی کار اکثريت افراد جامعه يعنی کارگران را - دولتی 

) دستمزد يا بهای نيروی کار( زشی بيش از آنچه صرفش کرده اند با مصرفش ار
مايه حيات جامعه سرمايه داری همين ارزش اضافی يا . از آن بيرون بکشند

سودی است که از تن و جان کارگر بيرون کشيده می شود و به جيب سرمايه دار 
اما سود فقط صرف زندگی مجلل و مرفه و بريز و بپاش . سرازير می شود

کارکرد اصلی سود اين است که سرمايه قبلی را هرچه . سرمايه دار نمی شود
بيشتر و فربه تر کند تا بتواند همچنان به سودآوری و چرخه ارزش افزای خود 

هر زمان که سود توليد شده به هر دليل نتواند نيازهای اين انباشت . ادامه دهد
. می شود بحرانيه داری دچار پيوسته فزاينده سرمايه را تامين کند، جامعه سرما

می  هرکاریدر چنين شرايطی، طبقه سرمايه دار از طريق دولت خود دست به 
عمده ترين و اصلی ترين . زند تا سود الزم را برای انباشت خود تامين کند

کارهای دولت سرمايه داری در اوضاع بحرانی، تشديد استثمار و سرکوب و 
از يک سو، به سفره تقريبا خالی . کارگر استاعمال فشار بيش از پيش بر طبقه 

 کارگران هجوم می برد تا آخرين ته مانده های آن را غارت کند و سود الزم
اداری دولت را به لحاظ  - برای انباشت سرمايه و همچنين هزينه های نظامی 

از سوی ديگر، بر شدت سرکوب خود می افزايد تا در . اقتصادی تامين کند
رگونه اعتراض کارگران و مردم فرودست به تنزل سطح اوضاع بحرانی ه

زندگی را در نطفه خفه کند و بدين سان با پايين نگه داشتن سطح دستمزدها و 
حتی تعويق طوالنی مدت آن ها تداوم انباشت سرمايه را به لحاظ سياسی تضمين 

ر نظام سرمايه داری ايران و دولت پاسدار آن اکنون در چنين وضعيتی قرا. کند
از يک سو، با وجود تشديد استثمار کشنده و جهنمی آن و با وجود سر به . دارند

فلک کشيدن سرمايه ها، سود الزم برای انباشت اين سرمايه ها تامين نمی شود و، 
به همين دليل، نظام مجبور است برای ارضای اشتهای سيری ناپذير اين سرمايه 

هزينه های سرسام آور ماشين غول  ها در بلعيدن سود هرچه بيشتر و نيز تامين
پيکر دولت به سطح معيشت زندگی کارگران حمله کند و آن را بيش از پيش تنزل 

از سوی ديگر، مجبور است در راستای سياست فوق هرگونه اعتراض به . دهد
اين تنزل دم افزون سطح زندگی و هرگونه مطالبه آزادی های سياسی و فرهنگی 

سرکوب کند و به  -حران سياسی جاری اوج گرفته است که در ب -و اجتماعی را
يک عامل ديگر را بايد به اين اجبار دوسويه افزود و آن الزام تامين . خون بکشد

جمهوری اسالمی وام . نيازهای سرمايه جهانی توسط رژيم حاکم بر ايران است
 های کالنی از نهادهای پولی سرمايه جهانی همچون بانک جهانی و صندوق بين

دريافت اين وام ها و نيز عضويت دائم در ديگر . المللی پول دريافت کرده است
است به  نهادهای سرمايه جهانی از قبيل سازمان تجارت جهانی مشروط بوده

حذف يارانه ها بی آن که باعث گران شدن بهای نيروی کار يعنی افزايش 
می کرده است و و اين دقيقا همان کاری است که جمهوری اسال. دستمزدها شود

به اين معناست که می گوييم رژيم هيچ چاره ای . می کند و در آينده خواهد کرد
جز تحميل بيش از پيش فشار اقتصادی از يک سو و تشديد سرکوب و خفقان از 
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اين حکم نه فقط در مورد دولت احمدی نژاد بلکه در مورد هر . سوی ديگر ندارد
ايران را از گرداب بحران نجات دهد  دولت ديگری که بخواهد سرمايه داری

به همين دليل، طبقه کارگر بايد نوک تيز مبارزه خود را نه فقط . صادق است
اين نظام کل روی اين يا آن دولت خاص پاسدار نظام سرمايه داری بلکه روی 

  . بگذارد

آيا جمهوری اسالمی با اتخاذ اين دو راهکار يعنی تنزل سطح زندگی کارگران و 
سرکوب و خفقان موفق خواهد شد از اين بحران های اقتصادی و سياسی  تشديد

بستگی به اين دارد که آيا کارگران به . بيرون آيد؟ بستگی به طبقه کارگر دارد
اين خودآگاهی می رسند که مادر تمام مصائب تحميل شده بر اکثريت افراد جامعه 

بستگی به اين دارد که . ستاسرمايه يعنی ام الفساد واقعی جامعه رابطه اجتماعی 
آيا کارگران پی می برند که کوهساران ثروتی که توليد کرده اند و می کنند به 
جای آن که صرف آب و برق و گاز و بنزين و مسکن مجانی و درمان و دارو و 

شود به حلقوم سرمايه و دولت پاسدار آن ... آموزش و حمل و نقل رايگان و
ی سرمايه تامين شود و هم ماشين سرکوبش بتواند ريخته می شود تا هم سودآور

بستگی به اين دارد که آيا کارگران می توانند حول . سرپا بماند و خون بريزد
منشور مطالبات پايه ای خود متحد شوند و شوراهای قدرتمند ضدسرمايه داری 

ا و باالخره بستگی به اين دارد که آيا کارگران می توانند ب. خود را ايجاد کنند
تکيه بر نيروی اين شوراها قدرت سياسی را به چنگ آورند و در گام نخست کل 

  . مطالبات پايه ای طبقه خود را متحقق کنند

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
١٣٨٨آذر  ٢  

 

 هزار کارگر عسلويه اخراج شده اند ٥٢بيش از  

هزار کارگر در فازهای  ٦٠چند سال پيش حدود 
مختلف توليد گاز در منطقه عسلويه کار می کردند و 

طرح های . در مرگبارترين شرايط استثمار می شدند
مختلف اکتشاف و بهره برداری گاز در اين مجتمع 
عظيم صنعتی از جمله مهم ترين پروژه های 
. اقتصادی چند سال اخير دولت سرمايه داری بود

و به ويژه خارجی بسيار زيادی شرکت های داخلی 
هر . در اينجا مشغول مکيدن خون کارگران بودند

کدام سرمايه گذاری های انبوهی داشتند و کارگران 
طغيان موج . بسيار زيادی را استثمار می کردند

بحران اقتصادی سرمايه از يک سو و تحريم های 

اقتصادی بين المللی ايران توسط دولت های بزرگ 
ی از سوی ديگر دست به دست هم دادند سرمايه دار

و اين پروژه ها را يکی پس از ديگری به ورطه 
کاهش بسيار چشمگير سرمايه ها . تعطيل فرو راندند

و اضافه ارزش های نفتی ضربات مهلکی بر پيکر 
آنچه تا ديروز به دولت . طرح ها وارد ساخت

احمدی نژاد مجال می داد تا با علم کردن آن به 
اوردهای عظيم اقتصادی دنيايی عوام صورت دست

فريبی کند و رطب و يابس به هم ببافد اينک بيشتر به 
ويرانه ای می ماند که ميلياردها ميليارد تومان 

و به  حاصل استثمار کارگران در آنجا مدفون شده

صورت سرمايه های راکد و آزاد و خارج از مدار 
روی  نتيجه مستقيم آنچه. ارزش افزايی در آمده است

داده برای ده ها هزار کارگر و خانواده های آن ها 
هزار  ٥٢. خانه خرابی های بسيار دهشتناک است
اين جمعيت . کارگر کار خويش را از دست داده اند

انبوه که با شمار خانواده هايشان سر به چند 
صدهزار انسان می زنند امروز همگی گرسنه و فاقد 

  .هر نوع ممر معيشتی هستند

   ايلنا :منبع

  ٨٨دی  ٩

 

 !ي مردم حمكوم است  آشتار وحشيانه

حاآميت آه براي حل   )»تاسوعا و عاشورا«(ماه  در روزهاي پنجم و ششم دي
بحران فراگير خود، مانند هميشه، پاسخي جز سرآوب و اعدام و سنگسار ندارد 

   .مردم معترضي را آه درخواستي جز آزادي ندارند به خاك و خون آشيد

قيد و  ي خود را دفاع بي نويسندگان ايران، آه بنا بر منشور خود وظيفه آانون
 داند، مي آزادي بيان و قلم و انديشه بي هيچ حصر و استثنا براي همگان شرط از

آند و خواهان رسيدگي به اين جنايت و آزادي فوري  اين آشتار را محكوم مي
  .است شده صدها بازداشت

  آانون نويسندگان ايران

١٣٨٨ماه  دي ٨  

  

 ماه حقوق کارگران بيمارستان رامتين توسط دولت ٤مصادره 

ماه است که موفق به  ٤کارگران بيمارستان رامتين 
وزارت بهداشت . دريافت دستمزدهای خود نشده اند

به عنوان سرمايه دار دولتی بيمارستان، کل حقوق 
پرسنل اين مرکز درمانی را چهار ماه تمام  ١٢٠

است و از پرداخت آن سر باز می مصادره کرده 
رئيس بيمارستان ضمن اعتراف به اين مصادره . زند

توضيح می دهد که وزارت بهداشت در همه امور 

. درمانی و فعاليت های بيمارستان نيز اخالل می کند
تخت  ٦٠از . پذيرش بيماران را ممنوع کرده است

بيمارستان فقط دوتای آن در معرض استفاده است و 
تخت ها مدت ها است که به صورت بی استفاده بقيه 

ماه  ٤کارگر درمان در طول اين  ١٢٠. در آمده اند
هر کدام کوهی . با انبوهی از مصائب مواجه بوده اند

خانه های  قادر به پرداخت اجاره. بدهکاری دارند

خود نشده اند و درد و رنج های ديگر که آنان و 
کارگران . خانواده هايشان را سخت آزار می دهد

خواستار پرداخت فوری و بی قيد و شرط 
  .دستمزدهای خود هستند

  ٨٨دی  ٧
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 فوالد پاکستان ٔنهاعتصاب کارگران کارخا

، بزرگ ترين کارخانۀ صنعت فوالد پاکستان است که نقشی "فوالد پاکستان"
تعداد زيادی از کارگران اين کارخانه، . کليدی در اقتصاد کشور بازی می کند

. سال اخير به صورت روزمزدی و قراردادی مشغول به کار بوده اند ٢٠طی 
درجۀ  ١٧٠٠شرايط کاری آنان، به خصوص در محّل ذوب آهن، که دما به 

شرايط کار در ساير قسمت ها نيز به . گراد می رسد، وحشتناک است سانتی
کارگران روزمزد بايد کارهای دشواری مانند  .اندازه کافی مرگبار است

يک . را انجام دهنداری، نصب اتصاالت، برش گاز، تراشکاری و غيره جوشک
درصد توليد کارخانه به دست  ٧٠بار رئيس سابق کارخانۀ فوالد تأييد کرد که 

با وجود تمامی اين کارهای . کارگران روزمزد و قراردادی صورت می گيرد
حتی . هستندزندگی خود هم محروم  مايحتاجسخت، اين کارگران از ابتدايی ترين 

تعيين شده از سوی وزير کار را هم دريافت روپيه  ٦٠٠٠حّداقل دستمزد، يعنی 
، کارگران ٢٠٠٨وزير کار بارها وعده داده بود که تا پايان دسامبر  .نمی دارند

در  CBAدر اتحاديۀ کارگران خلق، . خواهند شد استخدامو قراردادی  مزدروز
 هدف آنبرگزار گرديد که لسه ای ج ٢٠٠٩مه  ٤ در روزکاخانجات فوالد، 
. کارگران با عکس العملی شديد به آن پاسخ دادندترفندی که ، بود فريب کارگران

خواهند  رسمی ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣اتحاديه، به کارگران اطمينان داد که آن ها تا 
در کارخانۀ فوالد  CBAشد، اّما هيچ يک از اين وعده ها محقق نشد و اتحاديۀ 

نزديک به . نکرد و نمی کندبرآورده  مطالبات کارگران را نيز هيچ يک از
را رو به  عظيمی، راه پيمايی ٢٠٠٩اکتبر  ١٧نفر از کارگران، روز  ١٠٠٠

، به دستور CBAرهبری اتحاديۀ . روی کانون مطبوعاتی کراچی ترتيب دادند
 رياست کارخانۀ فوالد، بارها تالش کرد تا راه پيمايی را متوّقف نمايد، اّما

، مأيوسانه برای پيدا CBAاتحاديۀ . کارگران، مصّمم به ادامۀ راه پيمايی بودند
ترتيب داد؛ شش وسيلۀ " َتته"کردن گزارشگران مطبوعاتی، سفری را به شهر 

نقليۀ متعّلق به کارخانه و صدها هزار روپيه در اين سفر خرج شد تا اعتصاب 
اين حال کارگران به اعتراض با . کارگران به بخشی از اخبار روز تبديل نشود

قاضی خدا "نيز يک راه پيمايی در  ٢٠٠٩اکتبر  ٢٥در تاريخ  .خود ادامه دادند
عبد الغفار باقی، رفيق َظهور مأمون، شاهد بشير و زبير . صورت گرفت" بخش

کارگران روزمزد و قراردادی، رهبری  تشکل خودجوشباتی، همگی از 
، به صراحت اعالم کردند که آن ها به عالينفاين . را به عهده داشتندتظاهرات 

مديرّيت اجازه نخواهند داد تا بار ديگر کارگران را فريب دهند؛ به عالوه، اعالم 
 .داشتند که چنانچه مطالبات آنان برآورده نگردد، کارخانه را تعطيل خواهند کرد

  " شبکۀ همبستگی کارگران ايران"فّعالين : برگردان

  )نقل با اندکی ويرايش و تلخيص( 

  ٢٠٠٩دسامبر 

   

 گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی از يک شنبه خونين هتران

صبح امروز به سمت ميدان امام  ١٠:٣٠از ساعت 
پياده رو پر از جمعيتي بود آه  .حرآت آرديمحسين 

سر تمام چهارراه .به سمت انقالب حرآت مي آرد 
سر خيابان . انتظامي و بسيج مستقر بودند ها نيروي
نفر از  لباس شخصي ايستاده بودند آه يك ٣رودآي 

جمعيت فيلم مي گرفت و دو نفر ديگر جوان ها 
و جيب  آشاندند را به طرفي مي )دخترها و پسرها( 

درمقابل دانشكده . و داخل آيف آن ها را مي گشتند
آه از سمت انقالب به آزادي  دامپزشكي با جمعيتي

مي رفت يكي شديم دو طرف خيابان و حتي پياده 
جمعيت جوان و پير و حتي خردسال بود  روها پر از

 آه دست ها را به نشانه پيروزي باال گرفته بود و
ماه ماه خونه سيد علي  شعار مرگ بر ديكتاتور، اين

سرنگونه ، شام  سرنگونه ، ديكتاتور بدونه به زودي
غريبان رژيم امشبه ، مرگ بر ديكتاتور، حرآت مي 

 به تقاطع آزادي اسكندري آه رسيديم موتور. آرد
مردم . سوارها با شليك هوايي از پشت حمله آردند

مي دادند در  در حالي آه شعار مرگ بر ديكتاتور را
اسكندري پخش شدند و با شعار نترسيد  خيابان

دوباره در تقاطع  نترسيد ما همه با هم هستيم
 ١١:١٠ساعت . فرصت به هم پيوستند -اسكندري 

. جمعيت حرآت مي آردند هلي آوپترها باالي سر
اما مردم هو مي آردند و شعار مرگ بر ديكتاتور 

با بوق زدن از مردم حمايت  مي دادند و عده اي هم
براي اين آه موتور سوارها نتوانند از . ندمي آرد
آزادي باال بيايند و به جمعيت حمله آنند  خيابان

موتور  جلوي يك اتوبوس واحد را گرفتند تا مسير

با جمعيت به سمت نواب حرآت . سوارها را ببندند
بود آه شعار مي  تا چشم آار مي آرد جمعيت. آرديم
توسط  تمام مسيرها ي فرعي به سمت آزادي. داد

. ها بسته شده بود نيروهاي ضد شورش و بسيجي
آزادي ايستاد و شعار مي  -جمعيت در تقاطع نواب 

زياد بود آه موتورسوارها  آن قدر جمعيت.داد 
جرات آمدن به طرف مردم را نداشتند و دائما گاز 

در همين .زدند تا مردم متفرق شوند  اشك آور مي
 خانم ها تاخيابان مردم يك بسيجي را گرفتند و 

آنجايي آه مي خورد او را آتك زدند و دوباره به 
 سر تقاطع خوش آزادي. سمت آزادي حرآت آرديم

دوباره با شليك گاز اشك آور و تير هوايي مردم را 
نيروهاي ضد  درگيري بين مردم و.متفرق آردند 

مردم با سنگ به جان آن ها . شورش باال گرفت
آور را به طرف  افتادند و ماموران هم گاز اشك

مردم پرتاب مي آردند و جوان ها هم همان گاز اشك 
. نيروها پرت مي آردند  آور را به طرف خود

پسرها آاغذها را آتش مي زدند و سيگار روشن مي 
خانم ها و بقيه مردم مي  آردند و جلوي صورت

مردم در .گرفتند تا گاز اشك آور زياد اذيتشان نكند 
شته بودند تا در صورت حمله هايشان را باز گذا خانه

اي سرآه و  نيروها مردم به انجا پناه ببرند و عده
. دستمال آاغذي براي استفاده مردم گذاشته بودند
 خيابان آزادي و تمام خيابان هاي فرعي پر از سنگ

هايي بود آه مردم نثار نيروها آرده بودند اما لباس 
. مي زدند شخصي ها داخل جمعيت اسپري فلفل

بود آه  ١٣درست ساعت . ره وارد آزادي شديمدوبا

اتومبيل  ٤رودآي  مردم در خيابان آزادي تقاطع
دود تمام خيابان را پر . يگان ويژه را به آتش آشيدند

راه را بستند تا ماموران آتش نشاني  مردم. آرده بود
 نيروهاي ضدشورش. نتوانند آتش را خاموش آنند

بردند و مردم  دوباره با موتور به سمت مردم يورش
. فرعي آشاندند را از خيابان آزادي به خيابان هاي

خيابان های شادمان . اما باز مردم دست بردار نبودند
جمعيتي بود آه شعار مرگ بر  و آذربايجان مملو از

خامنه اي، شام غريبان رژيم امشبه ، ديكتاتور بدونه 
زودي سرنگونه را مي داد، به طوري آه  به

به عقب نشيني مي شدند و براي اين  مامورها مجبور
. به خودشان قوت قلب بدهند صلوات مي فرستند آه

شده  مسير آذربايجان به آزادي توسط نيروها بسته
اما در خيابان آارون جوان ها با به آتش آشيدن . بود

سمت نيروها قصد  سطل هاي زباله و هل دادن به
ا خانم اينج.داشتند هر جور آه شده مسير را باز آنند 

مي دادند مرگ بر ديكتاتور، حسين  ها بود آه شعار
تجاوز افتخارشه ، حسين حسين  حسين شعارشه

شعارشه آهريزك افتخارشه ، اين ماه ماه خونه 
روي تمام آيوسك هاي تلفن مسير . سرنگونه سيدعلي

بر  آزادي شعار مرگ بر ديكتاتورخامنه اي، مرگ
  .خامنه اي قاتل نوشته شده بود

  ن حقوق بشر و دموکراسی در ايرانفعالي

٨٨دی  ٧  
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 شورش مردم سيرجان عليه جمازات اعدام

دولت سرمايه داری ايران چند روز پيش اعالم کرد 
که دو نفر را در شهر سيرجان در مال عام اعدام 

اما اين بار مجازات اعدام با شورش . خواهد کرد
انبوه انسان . هزاران نفر مردم معترض مواجه شد

ی معترض به محل اعالم شده اعدام يورش بردند ها
و در تدارک جلوگيری از اجرای حکم اعدام بر 

ما در مورد اتهام اين محکومان به اعدام چيز . آمدند
اما يک چيز را بسيار خوب می . زيادی نمی دانيم

اعدام مستقل از اين که فرد اعدامی چه کسی . دانيم
ا نباشد و مستقل باشد، مستقل از اين که مجرم باشد ي

از اين که حدود جرم او چه قدر باشد، در هر حال و 
در همه حاالت اقدامی جنايتکارانه، وحشيانه و ناشی 
از نهايت ددمنشی و ديوصفتی اعدام کنندگان و نظام 

اعدام در هيچ . اجتماعی صادر کننده حکم اعدام است
کجای جهان، در هيچ شکلی، زير هيچ نامی، با هر 

دستاويز و دليلی، هيچ چيز جز جنايت عليه  بهانه و
بديهی است که کسی که مثال . انسان ها نيست

اما حتی . مرتکب قتل شده است بايد مجازات شود
اعدام نه تنها هيچ . اين فرد قاتل نيز نبايد اعدام شود

کمکی به کاهش قتل و جرم نمی کند بلکه خود 
حش و بدترين و عامدانه ترين نوع قتل است و به تو

حکم اعدام بايد به صورت . آدم کشی دامن می زند
ازهمين رو، شورش . مطلق ممنوع و ملغی شود

متحد مردم سيرجان برای جلوگيری از اجرای حکم 
اعدام اقدامی انسانی برای جلوگيری از مرگ دو 
انسان است که خود نظام سرمايه داری آنان را به 

ارج می ما اين اقدام را . مجرم تبديل کرده است
گذاريم و آن را جرقه ای در فضای کنونی جامعه 
برای شعله ورشدن مخالفت کل کارگران و 

ما بر . فرودستان جامعه عليه مجازات اعدام می دانيم

آنيم که کارگران بايد در همه شهرها و استان ها و 
تمامی نواحی کشور در مقابل مجازات اعدام دست 

  .به اعتراض و مخالفت بزنند 

ساس گزارش ها، خيزش مردم کارگر و بر ا
فرودست سيرجان عليه اجرای حکم اعدام با تهاجم 

به . نيروهای سرکوب سرمايه رو به رو شده است
گفته خود اين نيروها، عالوه بر محکومان به اعدام، 

نفر ديگر به قتل رسيده اند، ده ها نفر  ٢حداقل 
زخمی شده اند و عده زيادی دستگير و به زندان 

ما کشتار و بازداشت مردم معترض . داخته شده اندان
دولت سرمايه را محکوم می  به مجازات اعدام توسط

  . کنيم

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨دی  ٣

 

 تعويق دستمزد کارگران در کارخانه آزمايش

کارگر کارخانه آزمايش دستمزدهای خود را  ١٦٠
با  دريافت نکرده اند و حقوق ماهانه آنان معموًال

سرمايه داران . تأخيرهای طوالنی پرداخت می شود
جديد شرکت مطابق معمول دليل اين کار را کمبود 

و سياست غلط شرکای پيشين خود اعالم !! نقدينگی
در . آنان با يک تير چند هدف می زنند. کرده اند

وهله اول توجيهی برای مصادره دستمزدها و امتناع 
ی کار کارگران خود از پرداخت بهای ناچيز نيرو

پيش می کشند و در وهله دوم برای هموارسازی راه 
خروج انبوه سرمايه های حاصل استثمار و کار 
. کارگران از بانک ها زير نام وام تالش می کنند

آنان پرداخت دستمزدها را به گرفتن وام از بانک ها 
موکول کرده اند تا مثل همه شرکای طبقاتی خود و 

طبقه خود ميلياردها تومان  در پرتو حمايت دولت
سرمايه حاصل استثمار کارگران را از بانک ها 
بيرون کشند و بدون پرداخت ريالی دستمزد به 

کارگران برای انباشت های عظيم تر سرمايه و 
کارگران . کسب سودهای نجومی تر به کار گيرند
  . خواستار دريافت حقوق های خود هستند

  ايلنا: منبع

  ٨٨دی  ٣

 

 ت اعرتاضی مهسران کارگران شرکت صنايع اراک تظاهرا

نفر از همسران کارگران شرکت صنايع  ٥٠بيش از 
اراک در مقابل استانداری شهر اجتماع کردند و 

علت اجتماع و . دست به تظاهرات اعتراضی زدند
ماهه  ٥راه پيمايی اعتراض کنندگان تعويق 

کارگر در اين  ٢٥٠. دستمزدهای همسران آنان است
حد بزرگ صنعتی کار می کنند و استثمار می وا

ماه است که دستمزدهای آنان به طور  ٥شوند اما 
کامل توسط سرمايه داران مصادره شده است و آن 

ها و تمامی افراد خانواده هايشان در ميان گرسنگی 
و فقر و بيماری و محروميت از ابتدايی ترين حقوق 

د بارها در کارگران خو. انسان ها دست و پا می زنند
مقابل نهادهای دولتی جمع شده اند، تظاهرات کرده 
اند، راه پيمايی های اعتراضی سازمان داده و به 

اما در هيچ . سازمان های مربوطه شکايت کرده اند
تظاهرات . کجا با هيچ گوش شنوايی مواجه نشده اند

کارگر ادامه مستقيم  ٢٥٠اعتراضی همسران اين 

زن معترض در  ٥٠. است مبارزات قبلی خود آنان
اين اجتماع فرياد می زدند که خودشان و بچه هايشان 

  . گرسنه اند و دستمزد شوهرانشان را می خواهند

 ايلنا: منبع

  ٨٨دی  ٣

 

 »گروهی از فعاالن ضدسرمايه داری گيالن«دو خرب حتليلی از 

  مشمول بيمه بيکاری شوند؟نبايد » کارگران مناطق آزاد « چرا  

در گفتگو با ايرنا  ،معاون موسسه کار و تامين اجتماعی، نثار حقيقی فردمحمود  
 :اعالم کرد 

، تمامی  ۶٩مصوب شهريور سال  براساس ماده يک قانون بيمه بيکاری
مشموالن قانون تامين اجتماعی که تابع کار و قانون کار کشاورزی هستند مشمول 

  . قانون بيمه بيکاری می باشند 

، قانون کار کشاورزی ملغی شد  ۶٩قانون کار مصوب سال  ٢اده اما به استناد م
و کارگران کشاورزی که مشمول قانون کار کشاورزی بودند همگی تحت پوشش 

 . قانون کار قرار گرفتند 

وی اضافه کرد ، شاغالن مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد کشور که تحت 
مشمول  ۶٩کار مصوب سال  قانون ٢پوشش قانون کار نيستند با توجه به ماده 

   .)٢٨/٩/٨٨اطالعات، (نمی شوند  قانون بيمه بيکاری
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قانون کار در تمام دنيا به ويژه در جمهوری اسالمی سند بردگی مزدی طبقه 
اما در همين . کارگر است و کليت آن به سود سرمايه داران است و نه کارگران

ه کارگران آن ها را به مزدی ممکن است موادی وجود داشته باشد کبردگی سند 
زور به سرمايه داران و دولتشان تحميل کرده اند و اگر طبقه سرمايه دار و دولت 

کارگران را از شمول آن ها و در اولين فرصت برسد بی برو برگرد  اناو دستش
چنان که در خبر فوق  ،بيمه بيکاری است که ،يکی از اين مواد. ندنخارج می ک

داری بخشی از کارگران از جمله کارگران مناطق آزاد  دولت سرمايه ،می بينيم
سوال ما اين است که چرا اين کارگران نبايد تحت . را از آن محروم کرده است

که بی ترديد بر  –پوشش قانون کار قرار بگيرند ؟ آيا اين ستمگری و زورگويی 
 –طبقه کارگر ايران صورت گرفته است  و پراکندگی بستر ضعف و درماندگی

  يچ دليلی جز سودجويی و خون آشامی سرمايه داران و دولت آن ها دارد؟ه

  برای بازنشستگی پيش از موعد پرستاران تحميلی و کالهبردارانه شرايط

در بازنشستگی پرستاران اعالم کرد  ،دبير کل خانه پرستار ،محمد شريفی مقدم
رت بهداشت پيش از موعد در محضر متعهد می شوند تا زمان تامين اعتبار وزا

  .پيگير مطالبات پاداش پايان خدمت خود نباشند 

 وزارت بهداشت به برخی از متقاضيان بازنشستگی پيش از موعد پيشنهاد 
  . دريافت سهام را در ازای پاداش پايان خدمتشان داده است 

اين در حالی است که با تصويب قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان  
اقتصاد و دارايی با  و ه ها از جمله آموزش و پرورشبسياری از وزارتخان

طور که می  همان : وی ادامه داد .دريافت پاداش پايان خدمت بازنشسته شده اند
برای بازنشستگی و زيان آور بودن شغلشان  یدانيم پرستاران به علت سخت

  .مشمول پنج سال بخشودگی می شوند 

و تگی پيش از موعد در حوزه بهداشت البته به علت فراوانی تقاضا برای بازنشس 
که اعتبار اين  در حالی –کادر درمانی در نوبت بازنشستگی قرار دارد  درمان

  . اعالم شده است  ٨٩قانون تا سال 

ميليارد تومانی وزارت  ١٩٠٠کسری بودجه : ن گفت يشريفی مقدم همچن 
مديريتی  که اين کسری ها ناشی از ضعف بهداشت عاملی برای اين تصميم است

  . در سطح کالن می باشد !! 

حتی اضافه و حق لباس ، مسکن  ،ماه تاخير ١٨الی  ۶طرح کارانه پرستاران با  
که فشاری مضاعف بر ادامه کاری  ،کاری نيز با تاخير پرداخت می شود

  . پرستاری می باشد 

  .بحرانی مشغول به کار هستند  پرستاران در محيط خطرناک و" عموما 

،  Aطر انتقال و سرايت بيماری های عفونی مانند ايدز ، آنفوالنزا نوع هميشه خ
  . ها را تهديد می کند  های واگير دار آن هپاتيت ، سل و ساير بيماری

سال سابقه خدمت دچار مشکالت و بيماری  ١٢از پرستاران با %  ٧٠بيش از 
يس می های ناشی از شغل مانند بيماری های اسکلتی عضالنی کمردرد و وار

  . )٣٠/٩/٨٨اطالعات، ( شوند

و استثمار شديد پرستاران به عنوان بخشی از طبقه کارگر همواره تحت ستم  
 .کار می کنند و ناايمنشرايط خطرناک  و درقرار دارند 

اما اين تشکل نيز مانند  هستند» خانه پرستار« با آن که دارای تشکلی به اسم 
معيشتی و های رفاهی  گرفتن خواست هقادر بنه فقط ی دولتهای  ساير تشکل

بلکه به عنوان سدی برای جلوگيری از تحقق اين خواست ها  پرستاران نيست
همان گونه که در اين خبر آمده است، دبير کل اين تشکل شرايط .  عمل می کند

تحميلی و کالهبردارانه وزارت بهداشت و درمان نه به نظام استثمارگر سرمايه 
از نظر ايشان گويا نوعی . نسبت می دهد» ف مديريتضع«داری بلکه به 

مديريت سرمايه داری وجود دارد که با کارگران پرستار ضديت ندارد و می 
بايد اين توهم مخرب و ويرانگر را که !! تواند تصميماتی به سود پرستاران بگيرد

ضعف «نگاه کارگران را به جای نظام سرمايه داری متوجه بيراهه هايی چون 
 .می کند برای توده کارگران از جمله کارگران پرستار افشا کرد» ريتمدي

بايد عطای اين همزنجيران کارگرشان ديگرنيز همراه با  پرستارانبه نظر ما 
را به لقايشان ببخشند و  گونه تشکل های فرمايشی و رهبران توهم پرداز آن ها

ط با قدرت اين فق. باشند در انديشه راه اندازی شوراهای ضدسرمايه داری 
  . شوراهاست که کارگران می توانند به مطالبات پايه ای خود دست يابند

  ٨٨دی  ٢
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

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

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . 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. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .ه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودها و قطع شريان های حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبق

و يکی از  . يامده است با اين همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
د جست     علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نر ا باي ين ج ارگری را در هم ه اگر    . سيدن اين همه مبارزه ک 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. راه به جايی نخواهند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ
وق  : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .پايه ای طبقه کارگر است نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق

ه سطح      رگران در بخشی از جهان و دوممتعارف کا ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در    به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .ه کارگر استدرگرو تبديل آن ها به پرچم واحد و سراسری طبق -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

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

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

ا يکی ديگر بخو        . و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک رد؟ کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد و      ثروت  چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ارگر            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 ) »توليد ناخالص داخلی«(ران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند حداقل دستمزد ماهانه کارگ - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . نه دريافت کنندسال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماها ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. ه کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشندتمام بيکاران آماد - 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
 .ن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشندشاغال - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .نک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شوداز ساختمان های تحت مالکيت دولت که اي -  
   .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
   .م سطوح بايد رايگان شودآموزش و پرورش در تما -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .ملغی شود سال بايد به طور کامل 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 -  
  .د يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شودهر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مر -  
  . ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  
، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک -  

   .های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شود
ع و ، آزادی تجمتمام 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
  .ايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -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

بار جديد کارگری در آن منتشر اخ
 .گردد می
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WWW.HAMAAHANGI.COM  
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