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 يک راهربد و يک راهکار

سی و يک سال پيش در چنين روزهايی بود که دنيای سرمايه داری به تکاپو افتاد 
و در کنفرانسی در گوادولوپ تصميم گرفت که برای نجات سرمايه داری ايران 
از چنگ انقالب دست از حمايت رژيم شاه بردارد و حفظ اين سرمايه داری را به 

وشن است که حتی اگر دنيای سرمايه داری نيز اين ر. جمهوری اسالمی بسپارد
رژيم شاه قادر به ايستادگی در برابر امواج سرکش انقالب  تصميم را نمی گرفت

نبود، زيرا اين رژيم به قول معروف در ذهن اکثريت مطلق افراد جامعه تيرباران 
و درست به همين علت بود که . شده بود و هيچ جايی برای ماندن نداشت

يندگان سرمايه جهانی در کنفرانس مذکور به اين نتيجه رسيدند که عطای رژيم نما
شاه را به لقايش ببخشند و نگهبانی از رابطه اجتماعی خريد و فروش نيروی کار 

  .در ايران را به رژيم نوخاسته و برخوردار از پشتوانه مردمی بسپارند

زودهنگام و چه بسا گمراه مقايسه اوضاع کنونی ايران با اوضاع آن زمان بسيار  
کننده است، به طوری که با اطمينان کامل می توان گفت که فعال گزينه مطلوب 
. سرمايه جهانی برای حفظ سرمايه داری ايران همچنان جمهوری اسالمی است

ليکن شواهد و قرائنی به چشم می خورد که نشان می دهد بخش غالب اپوزيسيون 
به جای شکل حاکم و کنونی جمهوری اسالمی اعم از داخل و خارج می کوشد 

شکل اصالح شده آن را به گزينه مطلوب سرمايه جهانی برای حفاظت از رابطه 
اوضاع سياسی ايران به سرعت . در ايران تبديل کند خريد و فروش نيروی کار

در مقياس تاريخی، مدت زمان شش ماه حتی گذر يک لحظه به سرعت ( برق 
از مطالبه انتخابات بی تقلب رياست جمهوری به ) ی آيدبرق نيز به حساب نم

اين خواست هرچند فقط سلبی است و . خواست تغيير حاکميت روی آورده است
توام با گزينه اثباتی مورد قبول عامه مردم نيست، اما به علت همان شتاب شگفت 

و . ندانگيز روند اوضاع سياسی ايران می تواند به سرعت جنبه اثباتی نيز پيدا ک
درست از همين رو است که جريان غالب اپوزيسيون، که جنبش اعتراضی مردم 

می نامد، به سرعت خود افزوده است تا شايد به پای اين جنبش » جنبش سبز«را 
با » اسالم شيطانی«جايگزينی ( برسد و با تثبيت و تحکيم راهبرد خود در آن 

نه با سرمايه داری از چرخش آن به سوی ضديت آگاها) »اسالم رحمانی«
جلوگيری کند و بدين سان آن را به گزينه مطلوب سرمايه اعم از داخلی و 

اين افزايش سرعت به ويژه پس از پاره شدن عکس خمينی در . خارجی بدل نمايد
برای اعالم برائت » اصالح طلبان«پس از اين رويداد بود که . دانشگاه آغازشد

کم برای سرکوب جنبش دست به اين اقدام از آن و تحت اين عنوان که جناح حا
زده است خواهان مجوز برای راه پيمايی شدند، که البته معلوم بود با آن موافقت 

تالش اصالح طلبان برای جلوگيری از چرخش جنبش به سوی . نخواهد شد
رهبر «منتظری به . راديکاليسم به ويژه در جريان مرگ منتظری آشکارتر شد

فضای رسانه های . تبديل شد» پدر حقوق بشر در ايران«و » معنوی جنبش سبز
داخلی و خارجی حامی اصالح طلبان از اين نگرانی آکنده شد که گويا اکنون 

» فقيه عالی قدر«دغدغه مردم اين است که کدام روحانی می تواند جای خالی اين 
را پر  آيا صانعی می تواند اين خالء: را پر کند » نظريه پرداز واليت فقيه« و

از يتيمی و بی پدری به درآورد؟ اين تالش و تقالی اصالح » جنبش سبز«کند و 
طلبان برای مرجع سازی و جلوگيری از خروج جنبش از مدار مرجعيت و 
واليت فقيه همزمان شد با ورود جنبش به مرحله مقابله با خشونت و سرکوب در 

تقالی اصالح طلبان برای روز عاشورا، و همين امر مولفه ديگری را به تالش و 
 دفاع. مهار امواج جنبش افزود و آن توصيه عدم خشونت به مردم معترض بود

موسوی به  ١٧از خود در مقابل قهر و خشونت تحميلی، در بيانيه شماره  مردم
ی تعبير شد که بايد با جاری کردن نهرها و چشمه های آب » سيالب گل آلود«

روشنی و شفافيت خود را ) است های پنجگانه اوخو(زالل و شيرين به درون آن 
طغيان مردم در روز  موسوی همچنين در اين بيانيه، برای آرام کردن. بازيابد

عاشورا به سود واليت فقيه، از عدم مشروعيت دولت احمدی نژاد هم سخنی 
نگفت و به جای آن پاسخ گويی دولت در مقابل مجلس و قوه قضائيه را مطرح 

ی که حتی افراطيون جناح مسلط رژيم نيز علی الظاهر منکر آن کرد، نکته ا
» اصالح طلب«به دنبال بيانيه موسوی، پنج تن از نظريه پردازان . نيستند

ضمن حمايت کامل از موسوی ) سروش، کديور، مهاجرانی، گنجی و بازرگان( 
عدم مردم سخن گفتند و مردم را به !! »قانونی«و نيز کروبی و خاتمی، از قيام 

از سران جريان  اين فراخوان در نامه عزت اله سحابی،. خشونت فراخواندند
پنج نظريه پرداز اصالح . مذهبی، به اپوزيسيون خارج کشور تجديد شد -ملی

کينه و نفرتی که در سی سال گذشته در «: طلب فوق در بيانيه خود نوشتند 
اين نارضايتی . ار استسطوح مختلف جامعه انباشته شده، بسيار عميق و ريشه د

ژرف توان تخريبی عظيمی دارد که در صورت فوران، موج گسترده ای از 
گويی در اين سی . »خشونت را در سطوح مختلف جامعه ايران دامن خواهد زد

سال و از جمله در زمانی که خود اين اصالح طلبان در قدرت بودند جامعه 
مقابل خشونت است که جامعه را تخريب نشده است و فقط دفاع مردم از خود در 

گويی اعدام هزاران انسان در دهه شصت و !! در معرض تخريب قرار می دهد
اين نکته !! در زمانی که همين اصالح طلبان در قدرت بودند خشونت نبوده است

رواج  به روشنی نشان می دهد که اين به اصطالح اصالح طلبان نه نگران
لی بلکه فقط نگران خشونتی هستند که آنان را خشونت و تخريب جامعه به طور ک

وگرنه چه طورشد که حمله مردم به پادگان های رژيم . به حاشيه قدرت فروراند
شاه و خلع سالح آن ها، که رژيم جمهوری اسالمی از جمله همين اصالح طلبان 
را به قدرت رساند، جايز و مشروع بود اما خلع سالح تنی چند از سرکوبگران 

عاشورا آن هم در جريان دفاع مردم از خود، خشونت نامشروع و  در روز
تخريبگری است که بايد متوقف شود؟ آيا فقط خشونتی جايز و مشروع است که 
ما را به قدرت برساند؟ آيا فقط خشونتی محکوم است که ما را به حاشيه براند؟ 

هر و ما عنوان بخش کوچکی از طبقه کارگر طرفدار ق همين جا بگوييم که
به نظر ما، . خشونت نبوده و نيستيم و هيچ گاه از آن استقبال نکرده ايم و نمی کنيم

بهترين حالت برای تحول جامعه انسان ها اين است که نظام سرمايه داری از 
اما خوب می دانيم که . ميان برخيزد بدون اين که خون از دماغ هيچ کسی بريزد

م و بقای اين نظام انسان ستيز تمام جامعه اين نظام و دولت نگهبان آن برای دوا
در چنين حالتی، به نظر ما، دفاع از خود در مقابل اين . را به خون می کشد

خشونت سرکوبگر خونريز حق مسلم هر فرد اعم از حقيقی و حقوقی است که 
برای آزادی انسان يعنی از ميان برداشتن سرمايه داری و استقرار جامعه ای 

  .می کندانسانی مبارزه 

خالصه بحث باال اين است که اصالح طلبان اعم از . به موضوع بحث بازگرديم
نگه داشتن جنبش اعتراضی جاری در  حکومتی و غيرحکومتی می کوشند با

چهارچوب شکل قابل تحملی از جمهوری اسالمی و نوع اصالح شده ای از 
سرمايه در داخل و  واليت فقيه اين جنبش را مهار کنند و آن را به گزينه مطلوب

ما بارها گفته ايم و اين نکته را مورد بحث قرار داده ايم که تا . خارج تبديل نمايند
آنجا که به سرمايه داری ايران يعنی جايگاه خريد و فروش نيروی کار ارزان و 
بی حقوق مربوط می شود اين گونه تالش ها راه به جايی نمی برند و حتی اگر 

قدرت سياسی را  فق شوند بازهم ساختار سرمايه داری ايراندر کوتاه مدت هم مو
 بنابراين، از نظر ما،. الزاما به سوی استبداد خشن و خونريز سوق خواهد داد

طبقه کارگر بايد با اين گونه تالش ها نه به علت تحقق پذيری آن ها بلکه به دليل 
ايه داری طبقه و به بيراهه بردن جنبش ضدسرم» اصالح طلبانه«توهم پراکنی 

به نظر ما، طبقه کارگر برای مبارزه با تالش توهم آفرينانه . کارگر مبارزه کند
اصالح طلبان و بدين سان ايجاد صف طبقاتی مستقل خود برای جلوگيری از 

و يک راهکار ) استراتژی(بيراهه رفتن جنبش کارگری بايد به يک راهبرد 
تا آنجا که به بحث . امعه تجهيز شودمتناسب با اوضاع سياسی کنونی ج) تاکتيک(

يا (مبارزه طبقه با طبقه طبقاتی مستقل مربوط می شود، کارگران بايد  راهبرد
تا زمانی که کارگران . را جايگزين مبارزه حزب با حزب کنند )جنبش با جنبش
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متشکل نشده باشند و صحنه سياسی جامعه جوالنگاه احزاب و  طبقهبه صورت 
حتی تقابل و مبارزه احزاب اپوزيسيون با احزاب (کديگر تقابل آن ها با ي

باشد، هميشه اين امکان وجود دارد که طبقه کارگر به سياهی لشکر اين ) درقدرت
در شرايط خاص کنونی، محتمل ترين امکان برای مبارزه . يا آن حزب تبديل شود

تبديل » اصالح طلب«طبقه کارگر اين است که اين طبقه به سياهی لشکر احزاب 
برای منتفی کردن يا دست کم تضعيف اين امکان، کارگران بايد به صورت . شود

اما . به شکل شورايی و حول مطالبات پايه ای خود متشکل شوند يک طبقه مستقل
استقالل از جريان  اين راهبرد، در شرايط کنونی و به طور خاص برای تضمين

توام  ايی کامل دين از حکومتراهکار مبارزه برای جدبايد با » اصالح طلبی«
در شرايط خاص کنونی، بردن اين راهکار به درون وسيع ترين توده های . شود

طبقه کارگر است که بر بستر راهبرد طبقاتی و ضدسرمايه داری فوق استقالل 

کارگران . تضمين می کند» اصالح طلب«اين طبقه را از جريان سرمايه داری 
امری خصوصی (د که دين امر خصوصی افراد است آگاه همه جا بايد تبليغ کنن

حال آن که حکومت امری عمومی ) که درعين حال قابل نقد است و بايد نقد شود
در مورد آن راهبرد و . باشد) سکوالر(است و از همين رو بايد يکسره غيردينی 

اين راهکار و ضرورت آن ها برای تضمين صف مستقل طبقه کارگر در جنبش 
ه همين اشاره بسنده می کنيم و در آينده آن ها را بيشتر بازخواهيم جاری فعال ب

  . کرد

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٨دی  ١٧

 

 کارگر مرتو  ١٣٠٠ماهه دستمزد  ۶مصادره 

سال است که در  ٣ايستگاه متروی پل صدر حدود 
کارگر کار می  ١٣٠٠در اينجا . دست ساختمان است

ر می شوند و تمامی مشقات و مصائب کنند و استثما
کار در سخت ترين شرايط را با نازل ترين ميزان 

 ١٣٠٠از ميان اين . دستمزدها تحمل می کنند
تن را کارگران آواره افغان تشکيل می  ٨٠٠کارگر، 

دهند که استثمار آنان تابع هيچ مرز و محدوده و 
هر جنايتی . حساب و کتاب و قرار و مداری نيست

مه محاسبات سودآوری افزون تر باشد از که الز
سوی سرمايه داران بر آنان تحميل می شود و هر 
نوع حق اعتراض و شکايت و مقاومت هم به طور 

اين کارگران عالوه بر . کامل از آنان سلب است

ماه است که  ۶تحمل تمامی اين مصيبت ها اکنون 
همان دستمزدهای ناچيزشان هم توسط سرمايه داران 

ه شده است و هيچ ريالی حقوق دريافت مصادر
ماه است که گرسنگی می کشند، هر  ۶. نکرده اند

روز به اميد فردا با تحمل اجباری هزاران نوع 
تحقير و مذلت و محنت پول غدای روزانه خود را از 
اين و آن قرض می گيرند، از اين طريق نيرويی 
برای کار کردن در بدن ذخيره می کنند و روز بعد 

بدون گرفتن هيچ دستمزدی در اختيار  نيرو را اين
ماه است که  ۶کارگران . سرمايه دار قرار می دهند

ماه  ۶اين وضع را ادامه داده اند و سرمايه داران هم 
است که اين ددمنشی و جنايت و سبعيت را عليه آنان 

کارگر اعمال  ١٣٠٠و عليه تمامی افراد خانواده اين 
نفس کارگران اينک . اندکرده و استمرار بخشيده 

کارد به استخوان همگی آنان . سخت بند آمده است
همه خشمگين و عاصی و ماالمال از . رسيده است

نفر از آنان دست به  ۶٠٠حدود . نفرت و قهرند
اعتراض زده و خواستار دريافت فوری همه 

سرمايه داران در مقابل اين . دستمزدهای خود هستند
هم مقاومت می کنند و تا قهر و خشم و اعتراض باز

  . اين لحظه هيچ ريالی به کارگران پرداخت نکرده اند

  ايلنا: منبع

   ٨٨دی  ١۶

 

 کارگر در زير آوار سرمايه ٢مرگ 

کارگر پروژه آب و فاضالب اصفهان در حين کار  ٢
دچار سانحه ناشی از وخامت شرايط کار شدند و 

هر دو نفر به صورت . جان خويش را از دست دادند
پيمانی برای سرمايه داران کار می کردند و شرايط 
کار آنان از همه لحاظ مرگبار و آکنده از مخاطرات 

منطقه کار آنان بنا به اعتراف . حتمی جانی بود
عوامل دولتی سرمايه در شهرداری گسل های لغزان 
و در حال ريزش شنی در ميان اليه های رسی خاک 

شن در حين  بوده است و خطر فروريزی توده عظيم

حفاری به طور مستمر جان کارگران را تهديد می 
صاحبان سرمايه با يقين کامل به اين . کرده است

مخاطرات و صرفًا به دليل قائل نبودن هيچ بهايی 
برای جان توده های کارگر، آنان را به انجام کار در 
. اين شرايط بسيار مرگبار مجبور ساخته اند

رسنگی خود و افراد کارگران زير فشار فقر و گ
خانواده اين شرايط مرگ آور را قبول کرده و از 
وحشت مرگ ناشی از گرسنگی به استقبال مرگ 

با ريزش . ناشی از نبود ايمنی محيط کار رفته اند

توده عظيم شن اجساد کارگران در زير آوار جنايت 
سرمايه دفن می گردد و تالش کارگران آتش نشانی 

خود به هيچ نتيجه ای نمی برای نجات همزنجيران 
  . رسد

  ايلنا: منبع

  ٨٨دی  ١۶

  

 دستگيری پنج فعال سياسی در هتران

الين    دوازدهم دی ماهشامگاه روز شنبه  ن از فع پنج ت
ت      ران بازداش تقل در ته ی مس ی فرهنگ سياس

دند زل    .ش ه من نبه ب امگاه روز ش ی ش ای امنيت نيروه
ی مرا   ه آريم ی و روزب روغ ميرزاي ه شخصی ف جع

د ان   نمودن ن از مهمانانش ه ت راه س ان را هم و آن
د  ه آريمی     .دستگير آردن ر روزب ه  ( عالوه ب روزنام

ار ی) نگ روغ ميرزاي ل ( و ف تری و وآي ل دادگس وآي

ارگری   الين آ پ و فع جويان چ ا   )دانش د رض محم
دی  ه     ( احم اعی و روزنام ائل اجتم گر مس پژوهش
ار طف ،)نگ ان یمص ار ( دهق ه نگ ه ) روزنام و الل
 .نيز دستگير شده اند) معلم و روزنامه نگار( يدیرش

ت       ای بازداش انواده ه ده از خ ب ش ار آس ق اخب طب
د  ،شدگان  ه بن ن ب نج ت ن پ ل  ٢٠٩اي ن منتق دان اوي زن

ت        ام و عل ی از اته الع دقيق ون اط ا آن د و ت ده ان ش

ه    .دستگيری آنان در دست نيست رادی ک عالوه بر اف
ادی   یمجتب م های  گفتيم دو نفر از دوستان آنان با نا ن

د     د شده ان و ابوذر مومنی نژاد نيز از روز شنبه ناپدي
  .خبری از آنان در دست نيستهيچ و 

  سايت های اينترنتی : منبع

  ٨٨دی  ١٦
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 اعتصاب کارگران معدن مس در شيلی

امروز کارگران دو  - دوشنبه چهارم ژانويه، سانتياگو
 معدن بزرگ مس در شيلی برای افزايش دستمزد و

اين دو  .شرايط بهتر کاری دست به اعتصاب زدند
 Codelcoمعدن متعلق به شرکت بزرگ معدن شيلی 
اين دو  .بزرگترين توليد کننده مس در جهان است

 Mina Surو  Chuquicamataمعدن به نام های 

mines  درصد مس جهان را توليد می  ٤روی هم
 در ماه های اخير قيمت مس در بازارهای .کنند

داشته است به صورتی که  جهانی به سرعت افزايش
هزار دالر در بازارهای  ٧هر تن مس به بهای 

سال  اين دو معدن هر .جهانی به فروش می رسد
توليد می کند، و بيش از  ميليون تن مس ٥/١بيش از 

کارگردر اين معادن با بدترين شرايط کاری  ٥٦٠٠
   .می گيرند و دستمزدهای ناچيز مورد استثمار قرار

   نشريه انگليسی عليه کار مزدی :منبع

 ٢٠١٠ژانويه 

  

 کندلوس تنکابن  تظاهرات اعرتاضی کارگران

ماهه همه دستمزدهای کارگران توسط  ۴مصادره 
تمديد نشدن دفترچه بيمه هيچ يک از  سرمايه داران،

بی  توخالی، دروغين و های و وعدهکارگران 
عللی ترين  ممهجمله سرانجام مديريت شرکت از 

است که کارگران شرکت کندلوس را به سازمان 
دادن تظاهرات و سر دادن فرياد اعتراض کشانده 

کارگر در مقابل فرمانداری تنکابن  ۴٠حدود . است
اجتماع کردند تا به اين مظالم و وضعيت رقت بار 

سرمايه . زندگی و شرايط کار خود اعتراض کنند
ن ديگری می داران هر کدام تقصير را به گرد

اين تاکتيک هميشگی آن هاست تا همگی به . اندازند
طور همدست و همرأی از فشار اعتراضات 

عوامل دولتی سرمايه در . کارگران رها شوند
فرمانداری می گويند که به سهم خود برای گشايش 
مشکالت تالش کرده اند اما سرمايه داران همراهی 

تعديات خويش نشان نداده اند و سرمايه داران برای 
. عليه کارگران حرف های ديگری بر زبان می رانند

کندلوس در زمره بزرگ ترين شرکت های توليد 
مدت هشت . مواد دامی و لبنی در منطقه تنکابن است

سال با سبعيت هر چه هولناک تر کارگران را 
حجم سرمايه های را خود را . استثمار کرده است

ر استثمار کارگران بيشتر و بيشتر ساخته و مدام فشا
سرمايه داران می گويند که در . را افزايش داده است

 صدور توليدات آن ها به خارج از کشور اخالل شده

و وضع مالی آن ها به همين علت مختل گرديده 
است، سخنی که به کارگران تحويل می دهند تا برای 
مصادره دستمزدها و امتناع از پرداخت آن ها بهانه 

کارگران در تظاهرات . ا کرده باشندای دست و پ
اعتراضی خود خواستار پرداخت فوری دستمزدهای 
چهار ماهه و تمديد هر چه سريع تر دفترچه های 

 . بيمه خويش شدند

  ايلنا : منبع

  ٨٨دی  ١۵

  

 بازداشت رضا رخشان را حمکوم می کنيم

خبرها حاکی است که رضا رخشان مسئول روابط 
کای کارگران نيشکر هفت تپه در روز عمومی سندي

دی ماه به حراست کارخانه احضار و سپس  ١۴
توسط نيروهای امنيتی دولت سرمايه بازداشت شده 

خبرهمچنين حاکی است که عوامل سرکوب . است
سرمايه به خانه رخشان هجوم برده و پس از ايجاد 
مزاحمت و رعب و وحشت برای ساکنان خانه 

ز جمله کيس کامپيوتر او را مقداری وسائل شخصی ا

رضا رخشان از جمله فعاالن . مصادره کرده اند
ما هميشه سنيدکاليسم را مورد  .سنديکاليست است
و آن را آفتی برای جنبش ضدسرمايه  انتقاد قرار داده

با اين همه، هر . داری طبقه کارگر اعالم کرده ايم
نوع بازداشت و اعمال فشار بر هر فعال جنبش 

ی ازجمله فعاالن سنديکاليست را محکوم می کارگر
ما ضمن مخالفت با سنديکاليسم و . کنيم

سنديکاسازی، تشکيل سنديکا و فعاليت سنديکايی را 

بدين سان، بازداشت  .حق مسلم هر کارگری می دانيم
رضا رخشان را نيز محکوم می کنيم و خواستار 
  . آزادی بی درنگ و بدون هيج قيد و شرط او هستيم

  ٨٨دی  ١۴

  

  

ر مقابل دادگاه انقالب و نام جتمع اعرتاضی خانواده ها د
 ای از دستگيرشدگان اخير عده

به گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و  بنا
ماه از  دي ١٤روز دوشنبه  دمکراسی در ايران،

داخل و بيرون دادگاه انقالب پر از  صبح ٩ساعت 
جمعيت مادران و پدران و همسران و حتي فرزنداني 
بود آه مضطرب و نگران به دنبال خبري از 

به خصوص آه هر روز شايعه  .عزيزان خود بودند
هايي در مورد مكان نگهداري بازداشت شده ها، 

ها، محاآمه سريع تعدادي از  شرايط و وضعيت آن
 .ها در بين خانواده ها شنيده مي شودبازداشت شده 

خانواده ها هنوز نمي دانند بازداشت شده ها توسط 
اين شرايط اگرچه . چه ارگاني بازداشت شده اند

براي تمام اعضاء خانواده بازداشت شده ها سخت 
است اما نگراني و اضطراب در نگاه و صحبت هاي 

ز امرو .مادران بيشتر از بقيه ديده و شنيده مي شود
تعداد نيروهاي انتظامي مستقر در جلوي دادگاه 

موتور سوار و دو  ٣ .انقالب را بيشتر آرده بودند
اتومبيل و ون نيروي انتظامي را مستقر آرده بودند 

يكي از  .آه داخل ون ها ماموران زن هم ديده مي شد
ند دآارآنان دادگاه انقالب آه سرهنگ صدايش مي ز

امروز با تندي و بي ادبي تمام با خانواده ها صحبت 
 .او مسئول پاسخگويي به مردم است. مي آرد

بيشترين سوال خانواده ها در مورد مكان نگهداري 

بازداشت شده ها بود اما زماني آه خانواده ها به 
طرفش مي رفتند آه اين سوال را بپرسند با 

انواده ها برخوردي توهين آميز و صدايي بلند به خ
اگر  .مي گفت برويد عقب تر نفستون به من نخورد

مي بينيد خبري از بازداشت شده ها نيست به خاطر 
بگذاريد جرمشان  .اين است آه پرونده تكميل نشده

خانواده ها اعتراض مي آردند آه  .مشخص بشود
چه جرمي؟ شانه اش را مي انداخت باال و مي گفت 

با عكس ها و فيلم هايي وقتي ثابت شد و اقرار آردند 
 براي ايناو  .ها داريم بعدا مي فهميد آه از تك تك آن

آه خانواده ها را از سر خود باز آند مي گفت خيلي 
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 .نگران هستيد برويد اوين، دادستاني، قوه قضاييه
 .اينجا تا تكميل نشدن پرونده جوابي نمي گيريد

ر به يكديگ تمسخرآميزخانواده ها هم با زدن لبخندي 
هاي  روز عاشورا جوان !!!مي گفتند رافت اسالمي

زير گرفتند بعد  آن ها را با ماشين و مردم را آشتند
ليست جديدی از در اينجا !!! مي گويند رافت اسالمي

اسامی تعدادی از بازداشت شده های روز تاسوعا و 
های حقوق بشری و  عاشورا برای ارسال به سازمان

 .اطالع عموم انتشار می يابد

نفر از بازداشت  ٥٩با اين ليست تا به حال اسامی 
  .تاسوعا و عاشورا منتشر شده است هایشدگان روز

ساله روز تاسوعا توسط لباس  ٢٦عاطفه فومني - ١
شخصي ها بازداشت و مكان نگهداري وي 

ساله روز تاسوعا  ٣٠گيتا معيني فر  -٢ نامشخص
 -٣ در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله روز عاشورا بازداشت و به  ٢٦مريم حجتي 
ساله روز  ٢٨ناديا گوهري  - ٤ه اوين منتقل شد

امين سيف  - ٥ عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله روز عاشورا در پارك دانشجو  ٣٠اللهي 

چهاراه ولي عصر بازداشت شده و مكان نگهداري 

ساله روز  ٢٩حامد احمدي پناه  -٦ وي نامشخص
شورا در خيابان حافظ بازداشت شده به خانواده عا

ساله  ٢٥امير آقايي  -٧ وي گفته اند در اوين است
ز عاشورا در ولي عصر بازداشت با خانواده ور

تماس گرفته به محض پرسيدن خانواده از مكان 
هادي سعادت  - ٨ نگهداري تلفن وي را قطع آرده اند

وي ساله بعد از مراسم جماران خانواده از  ٢٥
ساله روز  ٢٧ميالد احمدلو  - ٩ اطالعي ندارند

 -١٠عاشورا در آالج بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله و متاهل در امام حسين  ٣٨حامد جمشيدي 

آاوه  - ١١بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
ساله روز عاشورا در ولي عصر  ٣٠شعباني 

محمد حسين آلهر  - ١٢بازداشت و به اوين منتقل شده
آذر در ولي عصر بازداشت و به اوين  ١٦ساله  ٢٦

ساله روز  ٢٠منصور بايرامي  -١٣منتقل شده
تاسوعا در انقالب بازداشت و مكان نگهداري وي 

ساله روز عاشورا  ٢٥نويد محمدعلي  - ١٤نامشخص
صادق  - ١٥در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

 ساله در مراسم جماران توسط لباس ٣٣آاظم شاهي 
شخصي ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با بيني 
شكسته بازداشت و مكان نگهداري وي 

ساله روز  ٢٨خسرو رمضان زاده  - ١٦نامشخص
عاشورا در آزادي تقاطع شادمان بازداشت و به اوين 

ساله روز  ٢٣محمدرضا پنجعلي  - ١٧منتقل شده
 - ١٨تاسوعا در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله روز عاشورا در  ٣٢ضازاده اردبيلي جعفر ر
نواب بازداشت و مكان نگهداري وي  -  آزادي

ساله روز عاشورا  ٢٢محسن خشنود  - ١٩نامشخص
 - ٢٠در اسكندري بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله در مراسم جماران  ٢٨سهراب افشاري مقدم 
اميرمحمد وثوقي  -٢١بازداشت و به اوين منتقل شده

ز تاسوعا در فردوسي بازداشت و به ساله رو ٣٠
ساله  ٢٩عليرضا فالح تفتي  - ٢٢اوين منتقل شده

روز عاشورا در آذربايجان بازداشت و مكان 
ساله  ٢٢محسن آريمي  - ٢٣نگهداري وي نامشخص

روز عاشورا در چهاراه ولي عصر بازداشت و به 
ساله روز  ٣١ساسان برزگري  - ٢٤اوين منتقل شده

بازداشت و به اوين منتقل  عاشورا در ولي عصر
  .است شده

 فعالين حقوق بشر و دموکراسی: منبع

  ٨٨دی  ١۴

 

 نامه يک کارگر ذوب آهن

  سالم

من در کارخانه ذوب آهن اصفهان کار می کنم اين 
ار بحران مالی شديدی است و در آستانه چکارخانه د

شاهد چندين  کارخانه در هر ماه. ورشکستگی است
رکت های پيمانکاری است اعتصاب کارگری در ش

علت آن . واوضاع آن رو به وخامت بيشتر می رود
فروش کسادی بازار  ،بدهی صدها ميلياردی کارخانه

... گرد وه ميل ،محصوالت فوالدی اعم از تيرآهن
گرد چينی وقيمت های پايين ه واردات تيرآهن وميل

اين محصوالت است به نحوی که هزينه توليد بيشتر 
مشکل ديگر ذوب آهن اين  .است از قيمت فروش

است که پرداخت حقوق بازنشستگان اين شرکت با 
خود ذوب آهن است و از بودجه جاری کارخانه 
پرداخت می شود و به تازگی با خصوصی شدن 
فوالد مبارکه وفوالد خوزستان که به همراه ذوب 
آهن اصفهان عضو صندوق بازنشستگی شرکت ملی 

بازنشستگان اين دو  پرداخت حقوق فوالد هستند
که  است شرکت هم به ذوب آهن اصفهان محول شده

ميليارد تومانی را به ذوب ٢٨٠در سال بار مالی 
  .آهن تحميل می کند

به دليل مشکالت ياد شده بدهی ذوب آهن به شرکت 
های پيمانکار زياد شده وشرکت های پيمانکار توان 

 کارگران. پرداخت حقوق کارگران شان را ندارند
شش ماه حقوق شان را  بيشتر اين شرکت ها از دو تا

دريافت نکرده اند و هفته ای نيست که کارگران يکی 

چندی پيش . از شرکت ها دست به اعتصاب نزنند
کارگران شرکت های پيمانکار سه شرکت که در 
پروژه توازن ذوب آهن کار می کنند در جلو 
ساختمان مديريت ذوب آهن تجمع کردند وبرای 

دين ساعت پرسنل اداری را در ساختمان محبوس چن
کردند و به کسی اجازه خروج از ساختمان ندادند تا 
سرانجام معاون نيروی انسانی ذوب آهن به ميان 

ها قول داد با پرداخت بدهی  کارگران آمد وبه آن
ها که شش ماه پرداخت  شرکت های شان حقوق آن

ن مورد ديگر اعتصاب رانندگا .نشده داده شود
کاميون های حمل ونقل ذوب آهن است که پيمانکار 
آن شرکت احياگستران از زيرمجموعه های شرکت 

می ... و..... احيافوالد سپاهان است که در مالکيت 
تن ٤٠٠اعتصاب رانندگان کاميون که بالغ بر  .باشد

ماه حقوق شان را نگرفته بودند باعث شد  ٤بودند و
گفتنی  .پرداخت شودها بالفاصله  که دوماه حقوق آن

تجمعی  ،است که رانندگان ياد شده در طی اعتصاب
هم در برابر فرمانداری شهرستان لنجان بر پا 

مورد ديگر شرکت نسوزآذر است که در . دکردن
بورس هم حضور دارد وکارگران اين شرکت هرماه 

دست به اعتصاب می زنند  خود برای دريافت حقوق
در آبان  .دخت می کنکه البته شرکت هم سريعا پردا

ماه که حقوق بازنشستگان ذوب آهن ده روز به 
تاخير افتاد بازنشستگان در چهارراه نقاشی اصفهان 
که نزديک کانون بازنشستگان ذوب آهن است تجمع 

در که کردند وچهارراه را بستند وتهديد کردند 

 ٨٧صورت پرداخت نشدن حقوق شان مانند آذر
ا در گردنه فوالدشهر شهرکرد ر - اتوبان اصفهان

ونزديک درب ذوب آهن مسدود خواهند کرد که در 
مورد ديگر  .روز حقوق شان پرداخت شد٢عرض 

تاخير در پرداخت پاداش ماهانه کارکنان رسمی 
ذوب آهن است که در طول تاريخ شرکت يک بار 
سابقه دارد که آن يک بار هم با اعتصاب کارگران 

پخش شده که به  در کارخانه شايعاتی .مواجه شد
علت بحران مالی شرکت ممکن است پاداش های 
 .ماهانه لغو شود يا به ميزان قابل توجهی کاهش يابد

اين شايعات به اضافه تاخير در پرداخت حقوق و 
باره ر پاداش ماهانه باعث شده که زمزمه هايی د

اعتصاب در ميان کارگران رسمی شرکت که نقاط 
در دست دارند آغاز حساس توليد در کارخانه را 

مسئوالن مالی ذوب آهن می گويند که دولت  .دشو
ماه گذشته برای ٢کمکی به اين شرکت نمی کند و در 

پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان وام بانکی 
متاسفانه به علت عدم اطالع رسانی اين  .گرفته اند

تحوالت واتفاقات احتمالی پيش رو از ديد رسانه ها 
در صورتی که ذوب آهن اصفهان  ،است مخفی مانده

پرسنل رسمی  ٨٠٠٠مجمع بزرگی است که بيش از 
 .پرسنل دارد١٠٠٠٠و

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

   ٨٨دی  ١٣
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  :چند خبر کوتاه 
  ادامه اعتصاب کار گران راه آهن فرانسه

اين  .بيش از دو هفته از اعتصاب کارگران شرکت راه آهن فرانسه می گذرد
و کارگران شرکت ) RATP(گران بخش حمل و نقل فرانسه کارعتصاب توسط ا

  .راه افتاده است )SNCF(ملی راه آهن اين کشور 

  ٢٠٠٩دسامبر 

  

  در اندونزی مرگ و زخمی شدن کارگران

ايتخت پفرو ريختن يک ساختمان در مرکز بازاريابی تا ناه ابانگ جاکارتا ، 
فرو ريخت و  ٢/١٠/٨٨اختمان در تاريخ اين س .کشته بر جا گذاشت ٣ ،اندونزی

کارگران آنان که بيشتر شد نفر ديگر  ١٣کارگر و زخمی شدن  ٣باعث مرگ 
بيرون  بودند که با تالش ماموران مانده در زير آوار عده ای .ساختمانی بودند

   .شدند آورده

  ٢٠٠٩دسامبر 

  

  مرگ چهار کارگر در کانادا

کارگر کشته و  چهار در تورنتوی کانادا نبر اثر فرو ريختن داربست يک ساختما
اين کارگران در حال تعمير بالکن آپارتمانی در طبقه . نديک کارگر زخمی شد

چهار و سقوط کردند  فروريختن داربست که در اثر ندبود يک ساختمانسيزدهم 
  .در دم جان سپردند آنانتن از 

  ٢٠٠٩دسامبر 

  

  دريافت نمی کنندحق مسکن  کارکنان بيمارستان قلب رجايی

الزم به . حق مسکن تعلق نمی گيرد در تهرانکارکنان بيمارستان قلب رجايی به 
ذکر است که حق مسکن بخشی از دستمزد است که سرمايه داران و دولتشان آن 
را به صورت جداگانه پرداخت می کند تا هر وقت که خواستند بتوانند آن را قطع 

مزد که به همين صورت پرداخت می شوند از جمله بخش های ديگر دست. کنند
می توان به حق اوالد، حق خوارو بار، حق اياب و ذهاب، حق افزايش توليد 

   .های ديگر اشاره کرد!! » حق«تحت نام های آکورد و رکورد و انواع و اقسام 

  ٨٨دی  ٨

  

  باد مغانآپارس  در اتوبوس عقب افتادن دستمزد رانندگان

و  نی پارس آباد مغان ساالنهاواحد اتوبوسر دگان شرکتاز رانن نفر ١٤ دستمزد 
بيش از پيش وخامت  باعث سئلهدر اواخر اسفند ماه پرداخت می شود که اين م

و  به اردبيل با وجود اطالع رسانی .شده است رانندگان اينشتی يوضعيت مع
 زبيش ا پس از گذشت ،اين شهر خدمات شهریسازمان از سوی  بررسی گزارش

  .پرداخت نشده است اين کارگرانو حقوق  ماه از سال هنوز دستمزد ٩

  ٨٨دی  ٨

  

  کارگر در اثر انفجار معدن زغال سنگ در چين ده هاکشته شدن 

کم اکه ناشی از تر دونگ کو استان شانسی در اثر انفجار در معدن زغال سنگ
همچنين  .دکارگر کشته شدن ١٢ بود در معدن زغال سنگمتان حجم باالی گاز 
کارگر  ١١چين حادثه مشابه ای رخ داد و  یدر جنوب غرب در استان يونان

  .نيستدر دست خبری هيچ از سرنوشتشان  شدند کهمعدنچی زير آوار گرفتار 

  ٢٠٠٩دسامبر 

  

  کپرنشين هستندجنوب ايران هزار نفر در  ٣٠٠

 ،کرمانهای  استان ،استان جنوبی کشور ٣در گفت مهديان معاون بنياد مسکن 
 ٣٠٠حدود  ر آن هامناطقی وجود دارد که د ،سيستان و بلوچستان و هرمز گان

 حصير درختاز را  است که آن خانه ایکپر . زندگی می کنندهزار نفر در کپر 
 و ارتفاع آن متر ٣تا  ٢ اشعرض  ،متر ٤ تا ٥/٢طول آن  وا می سازند مخر

  .استمتر  ٢ حد اکثر

  تروزنامه اطالعا: منبع 

  ٨٨دی  ٨

 

  گيالن ن ضدسرمايه داریفعاالگروهی از 
  ١٣٨٨دی ماه 

  

 کارگر ١٧٠نساجی خامنه و بيکاری  تعطيل

ماه است که تعطيل  ١۵کارخانه نساجی خامنه 
کارگر آن به طور کامل بيکار  ١٧٠گرديده است و 

ماه هيچ ريالی دستمزد  ١۵اين  کارگران در. شده اند
اين مدت به همه تالش ها آنان در . دريافت نکرده اند

دست زده اند تا شايد به سر کار خود بازگردند و 
يکی از . حقوق های معوقه خويش را دريافت کنند

کارگران می گويد که برای ادامه کار شرکت نياز به 

ميليون تومان کمک دولت بوده است اما  ٢٠٠
. نهادهای دولتی از پرداخت اين مبلغ سر باز زده اند

اضافه می کند که توافق دستگاه های  همين کارگر
دولتی با پرداخت اين مبلغ اندک می توانست مانع 

 ١٧٠مرگبار  بيکاری و بی دستمزدی و گرسنگی
اما دولتمردان . کارگر و خانواده های آن ها شود

مصرانه از قبول اين خواست کارگران خودداری 

تالش کارگران برای بازگشت به کار و . کردند
   .تمزدهايشان ادامه دارددريافت دس

  ايلنا: منبع

  ٨٨دی  ١٢
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 اعرتاض کارگران نساجی مازندران

کارگران نساجی مازندران بازهم مدت ها است که 
سرمايه داران جديد شرکت . حقوق نگرفته اند

همچون شرکای سابق خود دستمزدهای کارگران را 
کارگران . برای ماه های طوالنی مصادره می کنند

به تعويق حقوق ها دست به اعتراض  در اعتراض

و اعالم کرده اند که در صورت ادامه اين  زده
وضعيت بر وسعت و شدت اعتراضات خود خواهند 

سرمايه داران تهديد کارگران را با تهديد . افزود
بدين سان آنان در واقع اعالم . اخراج پاسخ گفته اند

کرده اند که جزای کارگری که در قبال فروش 
  . کارش دستمزد بخواهد اخراج استنيروی 

  ايلنا : منبع

  ٨٨دی  ١٢

  

 مقابل اوينخانواده های زندانيان در  تظاهرات اعرتاضی

ماه جمعيتی بيش از  صبح روز چهارشنبه نهم دی
اجتماع و  در مقابل زندان اوين دست بهنفر  ۵٠٠

اجتماع کنندگان عمومًا افراد خانواده . تظاهرات زدند
 دولت. ان روز ششم دی بودندهای دستگيرشدگ

نفر از انسان های  هزاربيش از سرمايه در اين روز 
چال ها  معترض را دستگير کرد و راهی سياه

را هدف گلوله قرار داد و به قتل  ی، شمارساخت
ماشين های قهر  را در زير چرخ یتعداد رساند،

ی سرکوب خويش له کرد و نيروضدبشری پليس و 

تگيری ها از آن روز به دس .راهی ديار مرگ نمود
بر اساس گزارشات رسمی . ادامه يافته است مدامبعد 

نفر را تنها در صبح  ۵٠٠دولتی فقط پليس تهران 
شمار کل  .چال ها داده است ز ششم تحويل سياهرو

دستگيرشدگان توسط بسيج و لباس شخصی ها و 
 نفر روهای سرکوب به طور قطع از هزارساير ني

اده های دستگيرشدگان از خانو. افزون است
سرنوشت عزيزان خويش به طور کامل بی اطالع 

هيچ خبری حتی در باره هستند و هيچ نهاد دولتی 

. به خانواده ها نداده استنبودن آن ها  يازنده بودن 
در اعتراض ماه در مقابل اوين دی  نهمروز  اجتماع

برگزار  داریسرمايه  دولت توحشجنايت و اين به 
خواستار آزادی فوری و بی قيد  اع کنندگاناجتم. دش

  . و شرط همه دستگيرشدگان بودند

  ٨٨دی  ١١

  

  

 در اهواز احضار و بازجويی اعضای اجنمن فرهنگی سايه

در ماه های اخير و به دنبال بازداشت پژمان رحيمی 
و محمد اسماعيلوندی از اعضای انجمن فرهنگی 
ين سايه، اداره اطالعات اهواز ديگر اعضای ا

انجمن را احضار کرده و آنان را مورد بازجويی 
بر اساس اطالعيه اين انجمن، تا . قرار داده است

کنون افراد زير احضارشده و مورد بازجويی قرار 
  :گرفته اند 

. ٣حميدرضا ربيعی زاده . ٢يونس اسفندياری . ١
. ۶حسين درياپور. ۵سميه بهبهانی . ۴مائده شفيعيان

. ٨امين منصوری . ٧محمدحسين عارف زاده 

پگاه . ١٠بهارآقا الماسی . ٩فرنوش اعتمادی 
فياض بهادری . ١٢سعيده اسكندری . ١١محبوبی 

. ١۵منوچهرمحمودی . ١۴روزبه رحيمی . ١٣
نبی ممبينی . ١٧اعظم مهدی پور . ١۶پيمان فاضلی 

رضا . ٢٠بهروز ممبينی . ١٩روشنك ممبينی . ١٨
  هما ادنانی. ٢١ادنانی 

، روزبه )وکيل دادگستری(وغ ميرزايی همچنين، فر
روزنامه (و مصطفی دهقان ) روزنامه نگار(کريمی 
نيز از سوی اطالعات اهواز احضار شده و ) نگار

در مورد ارتباط خود با انجمن سايه مورد بازجويی 
  .قرارگرفته اند

ما هر نوع احضار و بازجويی فعاالن عرصه های 
 ن سايه رامختلف از جمله فعاالن فرهنگی انجم

محکوم می کنيم و خواستار پايان دادن به اين 
  . احضارها و بازجويی ها هستيم

   انجمن فرهنگی سايه: منبع 

  ٨٨دی  ١١

  

 حکم زندان برای دو تن از فعاالن کارگری در اهواز

االن     ماعيلوندی، از فع د اس ی و محم ان رحيم پژم
واز،     ايه در اه کارگری و اعضای انجمن فرهنگی س

ه  د   ۵ب ده ان وم ش دان محک ال زن ال . س ن دو فع اي
يش دستگير شدند و       د وقت پ کارگری و فرهنگی چن

ه    پس از تحمل دو ماه زندان رار وثيق ون   ۵٠با ق ميلي
ه از سوی       . تومانی آزاد شدند ن حکم، ک ر اساس اي ب

واز صادر شده  اه انقالب اسالمی اه م دادگ عبه يک ش
ست  سال از اين محکوميت، تعزيری ا ٢است، مدت 

ه مدت    ٣و  ق      ۵سال باقی مانده ب ه حالت تعلي سال ب
  .درآمده است

ان    ه پژم ما حکم زندان برای فعاالن کارگری از جمل
يم و      رحيمی و محمد اسماعيلوندی را محکوم می کن

فعاليت کارگری و فرهنگی  . خواهان الغای آن هستيم
حق مسلم و بی چون و چرای آحاد جامعه است و اين 

ه و   که مبتنی بر ان،گونه احکام زند اتهام های بی پاي

رای ا  ه امنيت    اساسی چون اجتماع و تبانی ب دام علي ق
ت ور اس ای  کش ت ه وگيری از فعالي دف جل ا ه ، ب

صادر می   کارگری و سياسی و فرهنگی و اجتماعی
  .شود

  ٨٨دی  ١١
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 اعتصاب کارگران الستيک الربز

يک بار ديگر دست از کار  الستيک البرزکارگران 
ند و کل چرخ کار و توليد را در همه بخش های کشيد

چند هزار کارگر چند . کارخانه از حرکت بازداشتند
سال است که برای دريافت دستمزدهای خود پيکار 
می کنند زيرا پرداخت حقوق اندک آنان همواره با 

آنچه . چند ماه و گاه يک سال تأخير همراه بوده است
نفری  در اين چند سال بر جمعيت چند هزار

کارگران اين کارخانه رفته است قصه سراسر درد و 
غم و رنج و مصيبتی است که در سراسر جهنم 

و بربريت سرمايه داری ايران بر ديگر  توحش
. بردگان مزدی سرمايه رفته است و می رود

کارگران به دنبال اين همه اعتصاب و مبارزه در 
ن ماه است که دستمزدهايشا ۵سال های اخير بازهم 

توسط صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری 
سرمايه داران و دولت آن ها به . مصادره شده است

و از پرداخت حق بيمه کارگران  اين نيز بسنده نکرده
هم سر باز زده اند، جنايت سبعانه ای که موجب 
محروميت چندين هزار زن و کودک و پير و جوان 

و امکان  هخانواده های کارگران از بيمه درمانی شد
همان دسترسی محدود و محقر بيمه به دکتر و درمان 

کارگران در ساعت . را هم از آنان سلب کرده است
صبح روز پنج شنبه در اعتراض به اين همه  ١٠

توحش سرمايه و دولتمردان سرمايه داری دست به 
آنان در هفته قبل فرياد خشم خويش . اعتصاب زدند
ابی به اطالع صاحبان نماينده انتخ ٢٧را از زبان 

اين فرياد . سرمايه و مسئوالن کارخانه رسانده بودند
بالفاصله با توطئه و ترفند عوامل سرمايه مواجه 

سرمايه داران با دستگاه اختاپوسی و امنيت و . شد
قوای قهر دولت خويش تماس گرفتند و نمايندگان 
کارگران را به آشوب و نقشه ريزی برای تشنج در 

متهم ساختند، کاری که صاحبان !! محيط کار 
سرمايه و دولتمردان و دستگاه حکومتی آن ها مدام 

آنان هر نوع مطالبه دستمزد از سوی . انجام می دهند
کارگران را عين جرم و معترضان به عدم پرداخت 
دستمزدها را مجرم و محارب و آشوبگر اعالم می 

 کارگران به دنبال بی نتيجه ماندن اقدامات. کنند
نمايندگانشان و با مشاهده توطئه گری صاحبان 
سرمايه تصميم به تعطيل کار گرفتند و اعالم 

آنان تأکيد کرده اند که تا دريافت . اعتصاب کردند
کامل دستمزدها و پرداخت حق بيمه ها به اعتصاب 

  . ادامه خواهند داد

  ٨٨دی  ١١
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

ده می شوند      هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کار اق مرگ و نيستی ران در يک  . گران 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 . مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است ورطه هولناک و
بستن جاده . باشيمروزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری ن. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

و يکی از  . است  يامدهبا 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      ا باي ين ج ارگری را در هم ه اگر    . علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه ک پيداست ک

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

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

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

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

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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

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

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنند ١٨مام افراد زير ت - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .اعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشندتمام افراد جامعه بايد از تامين اجتم - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨زنان خانه دار و افراد زير  حقوق تمام شاغالن، بيکاران، - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسلم هرشهروندی استمسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق  - ٩
   .از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود -  
   .ددولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص ده -  

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ه صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندهمه سالمندان و معلوالن بايد ب -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

   .ی با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفر -  
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .ممنوع شود سالگی 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 -  

   .های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شود
ادی های سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون هيچ قيد و شرطی از آز -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 
  ميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری ک

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

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع همه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  

برای متاس با ما نامه الکرتونيکی 
 :ود را به آدرس زير بفرستيدخ

 

 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

  .ن شويدقسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکي


