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تنھا فرد دغلکاری مـثـل احـمـدی 
توانستنـد  ھایش می نژاد و ھمپالگی

ـا اجـرای  طـرح " ادعا کننـد کـه ب
مردم ایـران " ھدفمند کردن یارانه ھا

ـنـد شـد و  از چنگال فقر رھا خـواھ
ـنـد  به آسایـش و رفـاه دسـت خـواھ

ـنـد  از ھمان اول ھم می.   یافت دانسـت
که اجـرای ایـن طـرح شـوک بـه 

کـنـد و مـوجـب  جامـعـه وارد مـی
. نارضایتی وسیع مردم خـواھـد شـد

را بـرای ایـن "   فقر زدایـی"تبلیغات 
ـال خـود ایـن  می کردند که بـه خـی

طرح ضد انسانی را به خـورد مـردم 
و جامعه بدھند و ترس و نـگـرانـی 
ـنـھـان  خود از عواقب اجرای آن را پ

 .کنند
 حاال چند ماه پـس از اجـرای 
. این طرح ھمه چیز گران شده است

ـقـط حـامـل ھـای انـرژی کـه  نه ف
سوبسیدشان حذف شد و قیمت شـان 
افزایش باور نکردنـی داشـتـه اسـت 

از نان، مـواد . بلکه دقیقا ھمه چیز
ـنـد و  پروتیینی، حبوبات، برنج و ق
شکر گرفته تا سیمان و مسکـن و 

کرایه خانه و بلیط ھواپیـمـا و نـرخ 
ـاکسـی و  بلیط مترو و اتوبوس و ت

ــدی کــه .   غـیـره ـق انـدک یــارانـه ن
دھـد  جمھوری اسالمی به مردم می

با این گرانـی سـر سـام آور عـمـال 
ـیـن . شود بلعیده می تازه پرداخت ھـم

ـقـی  اندک پول ھم وضعیت تق و ل
دارد و ھــر روز یــک چــیــز در 

البته دولـت . شود موردش گفته می
کنـد  احمدی نژاد احتماال سعی می

 شھریور خبری از سـوی ٢در تاریخ 
مقامات تامین اجتماعی جمـھـوری 
اسالمی منتشر شد مبنی بر اینكه 
ـنـد،  بازنشستگانی كـه كـار مـیـكـن
حقوق بازنشستگیشان قـطـع خـواھـد 

خبری كه بـه روشـنـی سـطـح .   شد
ــانــی  ــر انس ــی ــازل و غ ــانــدارد ن اســت
زندگی در این جامعه را به نمـایـش 

ـیـن .   میگـذارد ـاره ایـن خـبـر اول درب
سئوال اینـسـت كـه چـرا كـارگـر و 
ـتـریـن سـالـھـای  كارمـنـدی كـه بـھ
جوانی اش را كار كـرده اسـت و از 
دستمزد ماھانه اش ھر ماھه پـولـی 
ـازنشــسـتـگــی،  ـابـت حــقـوق ایــام ب ب
ــت  ــھــا بـه كــھــول ـامــی كــه انســان ای
میرسند و باید از زنـدگـی انسـانـی 
برخوردار باشند،  كسـر شـده اسـت، 

ـتـوانـد  امروز ناگزیر به كار است تا ب
ـیـن ابـعـاد  گذران زندگی كند؟ ھـم
جنایتكارانه تصمیمی كـه از سـوی 
ــم  ــن رژی ــمــاعــی ای ــن اجــت تــامــی
ــر بشــری اعــالم  ــی ــی غ ــت ــس ــی فــاش

ایـن .   میشود را بخوبی نشان میدھد
خبر فرصتی است كه نـگـاھـی بـه 
ـازنشـسـتـگـان و  وضعیت زنـدگـی ب

 .برخی تاكیدات داشته باشیم
ـامـات  به آمارھا و اظھارات مـق

ــیـم ـن ــگـاه ك ــت ن ـام و .   خـود دول ارق
ھائی كه بـه روشـنـی شـرایـط  گفته

ـازنشـسـتـگـان و  نابسامان زندگـی ب
اوج توحش این جھان وارونه سرمایـه 

انسـانـھـایـی .   را به نمایش میگـذارد

حقوق بازنشستگانی که 
 !کارکنند قطع میشود

 شھال دانشفر 

 !علیه گرانی سرسام آور بپاخیزیم
 حسن صالحی

 ! جنبش حق زندگی را تقویت کنیم
 ٢صفحه 

 راه رهائی، مبارزه سیاسی متشکل و متحزب است
 درباره یكی از مطالب دیوید ھاروی

 ٣صفحه 

ــم و تــربــیــت ھــمــواره بــرای  ــی ــل ــع ت
ــت  ــی جــمــھــوری اســالمــی از اھــم

آمـوزش . ای برخوردار بوده است ویژه
و پرورش از ابتدا بـرای سـردمـداران 
جـمـھــوری اســالمـی یـکــی از آن 
مراکزی بوده که امیدوار بودنـد در 
ــد افـکـار، ارزشـھـا و  ـن ــتـوان آنـجـا ب
اعتقادات خود را به دانش آموزان و 
ـیـل  از آن طریق به کل جامعه تـحـم

از تغییر محتوای کتابـھـای .   کنند
ـا اضـافـه  تاریخ و زیشت شناسـی ت
کـردن قـرآن و احـادیـث و انـواع و 
اقسـام خـرافــه بـه مــواد آمـوزشــی 

از .   بخشی از این تالش بـوده اسـت
گسیل آخوند و بسیجی به مـدارس 
ـتـی بـرای بسـط  ـی ـنـوان امـورتـرب بع
ـتـرل دانـش آمـوزان و  خرافات و کن
ـیـسـی  ـل معلمان، تا حاکم کردن جوپ
و امنیتی بر کل آموزش و پرورش، 
در تمام این سالھا جـزو تـالـشـھـای 

ـنـه  حکومت  بـوده انـد بـرای نـھـادی
ــان  کــردن جــھــل وخــرافــات در مــی

ای  جوانان و شکل دادن به جـامـعـه
ـقـر،  سربراه و مـرعـوب در بـرابـر ف
نابرابری، تبـعـیـض وبـی حـقـوقـی، 
یعنی وجه دیـگـری از حـکـومـت 

 .اسالمی سرمایه
اھمیتی که آمـوزش و پـرورش 
ـتـوان  ـی برای حاکمیت داشـتـه را م
بشکل کنترل گسترده دانش آمـوزان 
در مــدارس و ســرکــوب وارعــاب  
ــه  ــت  ب ــمــان نســب ــر مــعــل ــشــت ــی ب

امـا . سایرکارکنان بخش دولتی دید
معلمان که نیروی اصلی آموزش و 
ـنـد  پرورش را تشکیل میدھنـد، مـان
تـمـام کـارگـران و اقشـار کـارکــن 

 !از اعتراض و خواست معلمان حمایت کنیم
 بھمن ذاکرنژاد

 ١٠صفحه 

 ٦صفحه 

 اخبار کارگری
 ٧صفحه 

 یادداشتهاي یک کارگر
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 اشک تمساح*  

 ٤صفحه 

 ٥صفحه 
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جمھوری اسالمی در طـی سـی و 
ـا یـک  ـیـت خـود ب دو سال حـاکـم
ـاسـی روبـرو  بحران اقتصادی و سـی

ـا .   بوده است ـیـت ھـمـراه ب این وضـع
استثمار شدید و افسـار گسـیـخـتـه 
ــن ســودھــای کــالن  ــرای تــامــی ب
سرمایه داران سیسـتـمـی را بـوجـود 
ـتـدائـی  آورد که کـارگـران را از اب
ترین حـقـوق خـود مـحـروم کـرد و 
ــل  ــاب ــن بــاعــث شــده در مــق ــی ھــم
اعتراض کارگر دست به ارعـاب و 
ـزنـد و بـرای ادامـه  ـاتـوری ب دیکـت
بقایش یک فضای امنیتـی را در 

ـا امـن  کارخانه ـا ن ھا پیاده کند تا ب
ھای کار کـارگـران را  کردن محیط

به تمکین و تحمل شرایـط مـوجـود 
ــنــی .   وادارد ــا ام ــال ایــن ن ــب بــه دن

ھـا، اعـتـصـاب و  فضای کـارخـانـه
اعتراض کارگران و درسـت کـردن 
ـقـل کـارگـری را  تشکلھـای مسـت
ممنوع و غیر قانونی اعالم کـرد و 
کال در دوره حکومت اسالمـی مـا 
شاھد حمله ھر روزه ایـن نـظـام بـه 

ایـن .   سفره خـالـی کـارگـران بـودیـم
 سـالـه، ٨حکومت بـرای جـنـگ 

کمک به تروریسـتـھـای اسـالمـی 
در لبنان و فلسطین و کـال مسـلـح 

ــه ــی در  کــردن فــرق ــذھــب ھــای م
ـنـه ھـای  ـزی کشورھای ھمسـایـه ھ
ھنگفتی را صرف کرد و از طـرف 
ـیـن دسـتـمـزدھـای زیـر  دیگر با تعی
خط فقر در تمام این سالھا زنـدگـی 
ـاکـی را بـرای  ـن جھنمـی و وحشـت

در .   کارگران به ارمغان آورده اسـت
طول حاکمیت سیاه سـرمـایـه داری 
اسالمی و بعد از ریاست جمـھـوری 
ـای  ــ ـت ـانـــی و در راســ ـــجــ ـن رفســ
جراحیھای اقتصادی و سیاستـھـای 
نئو لیبرالی جھانی کـه مـنـجـر بـه 

ـــه ـان ـــحــ ـی ــ ای شـــد،  شـــکـــســـت وق
کارخانجات زیادی تعطیل شـدنـد و 
کارگران بسیار زیادی را بـه ورطـه 
ـا  بیکاری انداخت و ایـن فضـای ن
امنی شغلی را در ابـعـاد وسـیـعـی 

ــن .   دامــن زد ــل ای ــاب امــا در مــق
ــن دوره  ــرضــھــا و در کــل ای ــع ت
کارگران ساکت نبودند و جـنـب و 
ــعــاد  جــوشــھــای کــارگــری در اب

 . وسیعی انجام شد
ـارز دسـت  کارگران آگـاه و مـب
به تشکل یابی در محیطھای کـار 
ـاتـی کـردنـد و  ـق و آگاھگـری طـب
ــقــطــه عــطــف  ــن ن ــه ای کــارگــران ب
طبقاتی رسیدنـد کـه قـدرتشـان در 
ــحــادشــان اســت و بــا  تشــکــل و ات
تشــکــیــل مــجــامــع عــمــومــی و 

ھای مستقل از  سندیکاھا و کمیته
دولت و کارفرما به دفاع از منافـع 

ـنـد ـت در دھـه .   طبقاتی خـود پـرداخ
ـزرگ کـارگـران  اخیر اعـتـصـاب ب
شرکت واحد اتوبوسرانی تھـران فـاز 

ـارزات را در عـرصـه  تازه ای از مـب
ـاز کـرد و بـعـد از آن  کارگـری ب
اعتراضات و تشکـیـل سـنـدیـکـای 
ـپـه  واحد و سندیکای نیشکر ھفت ت
ـارزات  و اتحادیه آزاد کـارگـران مـب

ـزه ـی تـر  کارگری را در ایران رادیـکـال
 .از قبل کرد

جــمــھــوری اســالمــی در طــی 
ـقـط سـرکـوب و  ھمه این سالـھـا ف
دستگیری و شکنجه و شـالق زدن 
ــال عــام را در  ــران در م کــارگ

اخـراج سـازیـھـا، . کارنامه خود دارد
ــه تــا  ــھــای مــعــوق ــوق ـق  مــاه ٢٥ح

کارگران، نا امنی محیط کار کـه 
باعث اعتراض کـارگـران بـه وضـع 
موجود بود را با یورش بـه صـفـوف 
کارگران و زندانی کـردن و پـرونـده 
ــاســی جــواب داد ــی ــای س ــازیــھ . س

ـاز  خوشبختانه با این ھمه سرکوب ب
ــان ادامــه  ــارزاتش کــارگــران بــه مــب
ـبـسـتـگـی  دادند و با اتـکـا بـه ھـم

ـیـشـه  طبقاتی خود منسجم تر از ھـم
رونـد و  به جنگ وضع موجود می

حتی با اتکا بـه قـدرت تشـکـالت 
ـقـالبـی  مستقل خـود در فضـای ان

 مراسم روز جھانی کـارگـر ٨٨سال 
ای مشـتـرک از طـرف  را با بیانیه

ھمه تشکلھای مستقـل کـارگـری 
برگزار کردند و تعدا زیادی از ایـن 
ــی  ــدان ــر و زن ــگــی کــارگــران دســت

 .شدند 
حتی با وجود شرایط سـرکـوب 
ـقـالب  وحشیانه در ادامه سرکوب ان

ــارگــری ٨٨ ــای ک ــھ ــل ــن تشــک  ای
ترین خواستھای خـود را در  رادیکال

ـیـه ـان ـی ای اعـالم کـردنـد و  قالـب ب
ـیـد  خواستار لغو اعدام، آزادی بی ق
ـیـه  ـاسـی، عـل ـان سـی ـی و شرط زندان
حکم سنگسار، آزادی اعـتـصـاب و 
تشکل و برابری حقوقی و انسـانـی 

ھـا و  زن و مرد در تمامـی عـرصـه
ــات  ــب ــال ــی از مــط ــل ــی ــار خ ــت خــواس

 . رادیکال و انسانی دیگر شدند 
اکنون یـک مسـالـه اسـاسـی 
ـتـصـادی و  اینست که بن بسـت اق

ـیـق ـتـصـادی  عم تـر شـدن بـحـران اق
جـمــھـوری اسـالمــی بــار و فشــار 
بیشتـری را بـه دوش کـارگـران و 

گرانی و بیـکـاری .   اندازد مردم می
ــدگــی  را افــزایــش مــیــدھــد و زن
ـار کـنـونـی را  فقیرانه و فالکـت ب

ـابـل تـحـمـل مشکل تـر  تر و غـیـر ق
در میان مردم و کـارگـران .   میکند

معموال در این مقاطـع دو گـرایـش 
یـکـی گـرایـش :   خودرا بروز میدھد

احتیاط بیشتر و رفتن درون خـود و 
ـیـم  تالش برای بیـرون کشـیـدن گـل
فــردی خــود از آب، و دیــگــری 
فضای اعتراض و حـق خـواھـی و 

اولـی مـحـکـوم .   مبارزه کردن است
ـانـده  به شکست است و گلیمـی نـم

برای خـرد نشـدن زیـر فشـار .   است
فالکت و فقر و گرانی و بیـکـاری 
ـایـد بـطـور  بیشتر، روشن است که ب
جدی این دومی یعنی اعـتـراض و 
مبارزه متحدانه را گسـتـرش داد و 

ـا .   تقویت کرد در شرایط فعلی و ب
ـتـصـادی در  توجه به چشم انـداز اق
ـبـش  ایران قدم فوری برپا داشتن جـن

 جنبش حق زندگی 
 ! را تقویت کنیم

 سالم شیخی 
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ـاروی یــــكــــی از  ــــویــــد ھـــ دی
ـنـی ای  ماركسیستھای دوست داشـت
ای  است كه انسان با ھـر مـالحـظـه

ھم كه درباره بـعـضـی از نـظـراتـش 
ھایـش ارزش  داشته باشد، اما نوشته

ــد ــدن دارن ــن .   خــوان ــكــی از آخــری ی
ـاره  نوشتـه ھـای دیـویـد ھـاروی درب
در آمـریـكـا " سقف بدھی ھا"بحران 

رأی به پایان سرمـایـه " تحت عنوان 
ـالـه .   است"   داری ـق دیوید در ایـن م

نسبتا كوتاه و خواندنی، كه نـوشـتـن 
ــوه  ــی ــاه مــعــمــوال ش ــب كــوت ــال مــط
ـاتـی  ـی ـا ادب ـنـد، ب نوشتاری او نیسـت
ساده و شـیـریـن كـاركـرد سـرمـایـه 
ــد ســود و ارزش  ــولــی داری، بــازت

او در .   دھـد اضافه را توضیـح مـی
ـار  را  (credit)ادامه بحثش، اعتب

تنھا جواب برای ادامه تولیـد ارزش 
داند؛ كـه پشـتـوانـه ایـن  اضافه می

ـار بـه  ـب اعتبار ھم، یعنی دادن اعـت
ــایــه گــذاران، وعــده ســود و  ســرم
ـیـشـتـر در روزھـای  ارزش اضافه ب

ـیـن آن .   آینده است منتھا برای تضم
ـــر  ــروطـــی را ب ــرط و ش ــم ش ھ

شمارد و نقبـی بـه گـذشـتـه و  می
ــه  ــصــاددانــان بـورژوائــی گــذشــت ـت اق

ـاضـا  می ـق زند كه چگونه مسئلـه ت

 . اند را توضیح داده
گـویـد كـه  دیوید در ادامه مـی

عدم برآورده شـدن ایـن وعـده و در 
ـیـجـه عـدم پـرداخـت قسـطـھــای  ـت ن
بانكی باعث سـر بـرآوردن بـحـرانـھـا 

ــد مــی ــون ــس .   ش ــول مــارك و از ق
ــایــه داری یــك :   " گــویــد مــی ســرم

. " سیستم گسترده سفته بازی اسـت
ـنـده"و بقول خودش  " نتیجه تكان دھ

ــان  مــی ــرد كــه جــمــھــوریــخــواھ ــی گ
ـاال بـردن  ـیـه ب آمریكا با رأی بر عل

سرمایـه داری را "   سقف بدھی ھا" 
كنند كـه  به یك بحرانی رھنمون می

ـنـی آنـچـه .   برد آن را از بین می یـع
ـائـش الزم اسـت را  ـق را كه بـرای ب

ــام نــمــی ــج گــویــد كــه  مــی.   دھــد ان
ماركس ھمیشـه امـیـدوار بـود كـه " 

كارگران عاصی و متمرد شـایـد بـر 
ـانـی  ـای سیستم سرمایه داری نقطه پ
بـگــذارنـد؛ امـا فـعــال كــه مــوفــق 

: گـویـد و در ادامـه مـی. "   انـد نشده
ـزب "  ـاچ و حــ ــرادران كــ ــد ب شــای

ـنـد  جمھوریخواه بتوانند كـاری بـكـن
ــام  ــام آن نــاك ــج ــارگــران از ان كــه ك

ــوده ــد ب ــجــه . "   ان ــی ــت ــد در آخــر ن ــوی دی
ـاق نـخـواھـد  می ـف گیرید كه ایـن ات

دھـد  افتاد، چرا كه تجربه نشان می

ـنـھـا سـر  ـی كه وقتی كـه خـود ھـم
كارند، با اشتیاق خـاصـی سـرمـایـه 

ـنـد و نـگـران  داری را نمایندگـی مـی كـن
 . ھم نیستند" باال آوردن بدھی"

ـادداشـت و اظـھـارنـظـر  در این ی
ــد  ــوی ــظــرات دی ــد ن ــق ــه قصــد ن ــت ـب ال
ھاروی را نـدارم؛ چـرا كـه واضـح 
ـادداشـت را بـرای  است دیوید این ی
. توضیحات دیگـری نـوشـتـه اسـت

ـادداشـت  ـیـن ی اما آنچه كه در ھـم
كمرنگ و یا گـم اسـت، جـایـگـاه 
ـاتـی  ـق ـارزه طـب مبارزه كارگر و مـب

ـارزه " در كنار .   است ماركسیـسـم مـب
ــاتــی ــق ــوعــی از "   طــب ــشــه ن ھــمــی

بـوده اسـت "   سوسیالیسم تـدریـجـی" 
ــح  ــســم را بــا تشــری كــه مــاركســی

فـھـمـد  بحرانھای سرمایه داری مـی
ـانـجـا ھـم خـالـصـه  و بنـحـوی ھـم

ـقـد نـظـرات دیـویـد .   كند می برای ن
ھاروی و بررسـی احـتـمـالـی دفـاع 

، " مـاركسـیـسـم" ایشان از این نوع از 
باید رفت دھھـا و صـدھـا نـوشـتـه 
ـا دقـت  دیگـر دیـویـد ھـاروی را ب

ـادداشـت .   خواند اما با خواندن ایـن ی
دیوید بود كه احساس تأكید بر ایـن 
نكته بار دیگر به من دست داد كـه 
بدون مبارزه مـتـشـكـل و مـتـحـزب 
ـیـت آزادیـخـواه،  طبقه كارگر و انسان

ـارزه  بدون نقش محوری فرد در مـب
و سمت و سـو دادن بـه اعـتـراض 
ـیـسـتـی  خود، بدون یك حـزب كـمـون
كارگری، بحرانھای سرمـایـه داری 
لزوما به فروپاشـی نـظـام سـرمـایـه 
ــفــع بشــریــت امــروزی  داری بــه ن

بحرانھای سرمایـه داری .   شوند نمی
توانند به جنگھای جھـانـی اول  می

ـزه .   و دوم منجر شـونـد ـی ـالـكـان بـه ب
بـه سـر كـار .   شدن دنیا منجر شوند

آمدن طالبان و خمینی ھـم مـنـجـر 
ــه !   شـونـد و دھـھــا و صـدھــا نـمـون
ــحــران .   دیــگــر مــردمــی كــه بــا ب

ـاه  ـب سرمایه داری، جان و مالشـان ت
شود، اگر یك حزب كمونیسـتـی  می

ـیـش  ـیـت را پ در رفتن از این وضـع
ـانشـان  ـزومـا عصـی پایشان نگذارد، ل

. شـود منجر به سیستم بھتری نـمـی
بسیار محتمل است كه با دخالـت و 
ــاه  ــی ــای س ــانــدھ ــگــری ب ــی ــانــج ــی م
ـانـدھـای آدمـكـش  آدمكشی مثل ب
ـان و روانـدا و  در عراق و افـغـانسـت

ھـای دیـروزی،  یوگسالوی ھمسایه
مجبور شوند بروی ھـمـدیـگـر آتـش 

بسیار دیده شده اسـت كـه .  بگشایند
ـا ھـمـدیـگـر  برای رقابت بـه تـه، ب

ـنـھـا در .   گذارند مسابقه می ھمه ای
ــا  ــه داری و ب ــحــران ســرمــای ــك ب ی
ـاھـی و  ـانـد سـی حضور نیـروھـای ب
ـیـسـتـی  بدون حضور یك حزب كمـون
ـقـی  ـنـد و بـدون اف كارگری قدرتـم

 !بھتر، ممكن و محتملند
توضـیـح "   ماركسیسم" یک نوع 

دھنده بحرانھای سرمایه داری، كـه 
ــســم " در واقــع ھــمــان  ــالــی ســوســی

ــی ــج ــدری ـا "   ت ــ ــا را ب ـی ـ ــت، دن اس

ای از قـواعـد و اصـول  مـجـمـوعـه
دھـد كـه  اقتـصـادی تـوضـیـح مـی

شـود و  یكی به دیگری منجر مـی
آیـد و  آخـر سـر بـحـران آخـری مـی

ایـن .   رسـد نوبت سوسیالیسم فرا می
ـایـن  سوسیالیسم تدریجـی را بـرنشـت
ـائـوتسـكـی  تئوریزه كرده و بعـدھـا ك
ـیـد  ـأی ھم ضمنی ھمین تئوری را ت

ـقـش انسـان .   كرد مبارزه كارگر و ن
در این تئوری یا تماما غایب اسـت 

ای بـه او داده  و یا یك نقش حاشیه
امید كارگـر بـه زنـدگـی .  شود می

ـائـی  نه در مبارزه و تالش برای دنی
ـتـر، كـه در رسـیـدن نـوبـت ایـن  بـھ
سوسیالیسم تـدریـجـی و تـكـامـلـی 

ـاالتـر ھـم .   است منتھا ھمچنانكه ب
ـلـوم شـد كـه ایـن  اشاره كـردم، مـع
شبھه ماركسیسم راه حـلـی جـلـوی 

گـذارد و آنـچـه را كـه  انسان نـمـی
ـنـد  نمی تواند ببیند، فجایـعـی ھسـت

ــه داری  ــھــای ســرمــای ــحــران كــه ب
. توانند به آنـھـا مـنـجـر بشـونـد می

معلوم شد كه قـواعـدی را كـه از 
ـار ھـم  ـن قبـل در ذھـن خـود در ك

ـیـجـه ـت ای كـه  چیده بودند، بـه آن ن
. ظاھرا در نظر داشتند مـنـجـر نشـد

اگـر .   تواند بازتولید شـود و این می
ـا  كسی واقعا بخواھد در ھمراھـی ب
ــه فــكــر  ــه داری، ب بـحــران ســرمــای
فروپاشی سیستم سرمـایـه داری و 
رھائی انسان باشد، بایـد مـتـشـكـل 
شود، كارگر را متشكل كند، حـزب 
بسازد و با قدرت این حـزب، قـدرت 

ـیـد بـه نـظـر .   سیاسی را بگـیـرد بـع
 .رسد كه راه میانبری باشد می

 ٢٠١١ اوت ٢٩

راه رھائی، مبارزه سیاسی 
 متشكل و متحزب است

 درباره یکی از مطالب دیوید هاروي
 ناصر اصغری

 

ــدگــی اســت حــق غــذا و .   حــق زن
ــوشــاک و مســکــن و زنــدگــی  پ

ـزایـش .   انسانی این یـعـنـی طـرح اف
فوری و چندین برابـر دسـتـمـزدھـا، 
طرح خواست بیمه بیکاری مکـفـی 
ـیـکـاران، و اعـتـراض بـه  به ھمه ب
. گرانی و بیکاری و بی مسکـنـی

ـاچـار  و برای گسترش این مبارزه ن
ـیـم فـی .   نیستیم از صفر شـروع کـن

. الحال جنبشی گسترده وجـود دارد
ـز اگـر حـکـومـت  ـی ـنـجـا ن ـی تا ھـم
ـاچـار  اسالمی طبقه سرمـایـه دار ن
ـیـش بـرود،  میشود دست به عصا پ
ــراضــات و  ــرش اعــت ــرس گســت از ت

ــرون زدن خشــم  ــی ــات و ب ــاب ــص ــت اع
. گسترده کـارگـران و مـردم اسـت

ـات ھـرروزه  اعتـراضـات و اعـتـصـاب
کارگران در اعتراض به اخراجـھـا و 
ـیـه کـار  نپرداختن دستمزدھـا و عـل
ـنـھـا بـخـشـی از  پیمانی و امثال ای
ـایـد و  ـبـش اسـت کـه ب ھمیـن جـن
ــمــان  ــه ھ ــت ب ــرع ــد بس ــوان ــت مــی

ـزایـش  خواستھای تعرضی تر مثل اف
ـیـمـه  دستمزدھا و حق مسـکـن و ب
ـنـھـا  ـال ای بیکاری مـکـفـی و امـث

ـار مـھـم .  مجھز شود بعالوه این بسی
ـبـش  است که تالش کنیم ایـن جـن
ـیـش  سراسری ومتحدانه و ھمزمان پ

این روشن است که تا زمـانـی .   رود
که جمھوری اسالمی را سـرنـگـون 

ــکــرده ــصــادی و  ن ــحــران اقــت ــم ب ای
ـنـده، جـزئـی  ـزای بیکاری و گرانی ف
ــن  ــت ای ـی ــر از وضــع ــذی ـاپ ــی ن جـدای
ـایـد بـرای  جامعه خـواھـد بـود و ب
مقابله قاطع با فشارھای آن بـطـور 

ـبـش .   جدی به میدان آمد ـایـد جـن ب
 .حق زندگی را برپا و تقویت کنیم

ــاتــی یــک  ــق ــارزه طــب ــن مــب ای
ـا  ـق واقعیت و یک ضرورت بـرای ب
و برای رسیـدن بـه یـک زنـدگـی 
ــی اســت و خــارج از اراده  انســان

ـا  دیکتاتورھا این پـروسـه مـی رود ت
ـاتـی  ـق ـبـسـتـگـی طـب با اتکا به ھم
کارگران  مبارز و آگـاه ریشـه ایـن 
استثمارگران را بزند و برای ھمیـشـه 
به عمر ننگین مالکیت خصـوصـی 

ــد و  ــش پــایــان دھ ــعــان ــداف و م
ای عاری از استثـمـار انسـان  جامعه

از انسان بنا کند که در آن انسانـھـا 

ھویت و شخصیت انسـانـی شـان را 
 .* باز یابند
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کودکان خیابانی "
امروز تبھکاران 

 "آینده ھستند
 
ـبـھـکـاران "  کودکان خیابانی امروز ت

ـادی " آینده ھستند ، اصال تـالش زی
خواھد که تشـخـیـص داد کـه  نمی

ـاشـد این سخنان چه کسـی مـی . ب
ــرزی"  جــنــاب " کــه "   صــمــد فــرام

ـنـد و مـعـاون "   سرھنـگ ھـم ھسـت
ـایـجـان شـرقـی  اجتماعی پلیس آذرب
ــان را در مــورد  ــن اســت ایــن ســخ
ـا  کودکان کار و خیابان میگویـد ت

ھای اخـیـر  در سال: "آخر گفته باشد
متاسفانه شاھد افزایش تـعـداد ایـن 
ــز  ــری کــودکــان در کــالن شــھــر تــب
ـایـد عـلـل آن بـررسـی  ھستیم که ب
شود و اقدامات الزم با ھماھـنـگـی 

. " ھای مسئول انجـام پـذیـرد دستگاه
ـار :  " ایشان تاکید کردند مردم ھوشـی

باشند حمایت و کمکھای مـردمـی 
ـنـده راه  از این کودکان ھـمـوار کـن
ــن کــودکــان  ــدگــان ای ــن ــال کــن اغــف

ـنـدگـان بـه  می باشد و کمک کـن
این کودکان پرورش دھنـدگـان ایـن 
ــد ـن . پـدیـده شـوم در جــامـعـه ھسـت

ادامه دادنـد کـه "   جناب سرھنگ" 
ـایـجـان "  ـیـس آذرب ـل در ھمین راستا پ

ــالــیــت ھــای  شــرقــی در ادمــه فــع
ــود  ــمــاعــی خ ــه اجــت ــران ــشــگــی پــی
ــن  ــع آوری ای ــی و جــم ــاســای شــن
کودکان را در دسـتـور کـار خـود 

دھد و مطالعـات وسـیـعـی  قرار می
ـابـی  در راستای شناسایی و ریشه ی
ـیـت ایـن کـودکـان در دسـت  ـال فع

 ."اجراست

کمـک " ایشان ضمن ھشدار به 
کـه "   کننـدگـان بـه ایـن کـودکـان

شریک جرم نشوند وعده دادند کـه 
ـنـد "   جمع آوری" این کودکان  خـواھ

ـان از .   شد جـمـع آوری " ایشان چـن
حرف میزند کـه گـویـی از جـمـع 
. آوری زباله دارد صحبت مـیـکـنـد

ــنــگ  ــاب ســرھ ــن در نــظــر ایــن ج
کودکان آشغال ھستند و ایشـان بـه 

و "   مسئـوالن نـظـام" عنوان یکی از 
ــاق ھــمــیــشــگــی  ــی ــوه و س ــی ــه ش ب
حکومت جمھوری اسالمـی حـکـم 
ـبـھـکـاران  صادر میکند که اینھـا ت
ـیـشـگـیـری  آینده ھستند و بـرای پ

خواھد ایـن کـودکـان را جـمـع  می
ایشان ھـم مـثـل ھـمـه !   آوری کند

کاربدستان این حـکـومـت بـه خـود 
دھـد کـه  یک لحـظـه اجـازه نـمـی

فکر کند شاید راه حل دیگری ھـم 
ھست وبـه عـنـوان یـک مسـئـول 

ھـای  خـانـه" مثال وعـده دھـد کـه 
سازمان داده خواھد شد و ایـن "   امن

کودکان تحت حمایت قرار بگـیـرنـد 
بلکه برعکس در کمال بی شـرمـی 
میگوید کسـی بـه ایـن کـودکـان 
کمک نکـنـد کـه شـریـک جـرم 

اما این حکومت فـعـال در !   میشود
ـانـد ـانـدازه ب ھـای  این مورد ظاھـرا ب

شاید ھـم خـود ( مافیایی در برزیل 
ـایـت )   دولت ـن دست بـه ایـن نـوع ج

ـانـدھـا چـنـد  نزده است چون  آن ب
سال پیـش از ایـن کـودکـان را در 
خیابان به گلوله میبستند که جـلـو 

 !تبھکاری آینده را بگیرند
اما چرا ایـن مـثـال مسـئـوالن 

ـنـد  ھیچگاه به خود اجـازه نـمـی دھ

ـاه  ـن یک لحظه فکر کنند که با پ
ـیـه  ـا تـھ دادن به این کـودکـان و ب
امکانات رفاھی و آمـوزشـی ایـن 
ـنـد؟ سـوال  کودکـان را نـجـات دھ
خوبی است اما نباید ایـن سـوال را 
با ایشان مطـرح کـرد چـون جـواب 
ایشان زندان و شکنجه است، نمـونـه 
ـیـم زاده اسـت کـه  ـام ابـراھ اش بھن
ــت از ایــن  ــه جــرم حــمــای ــا ب ــق دقــی
ــدان  کـودکـان بـه چــنـدیـن سـال زن

ـاال .   محکوم شده است نباید سـوال ب
را در مقابل ایشـان قـرار داد چـون 
سیاست و روش اداره کردن جـامـعـه 

ـیـجـه ـت ـاز  توسـط ایشـان ن ای جـز ب
ــابــان  ــد کــودکــان کــار و خــی تـولــی

فقر و فالکت شدید که بـر .   نیست
زندگی توده مردم حاکم شده اسـت 
ــت  ــه ســیــاس ــج ــی ـت ـ ــه اش ن ــم ھ

ــاســی شــده"  ــن ــارش ــن "   ک ــوســط ای ت
ـاعـث .  حکومت است این سیاستھا ب

ــان  شــده اســت کــه پــدیــده کــودک
ـیـشـتـری  خیابان روز به روز رشـد ب

ایشان ھـر چـقـدر کـه .   داشته باشد
ـنـد تــا  در آمـار دسـت کــاری کـن
نشان دھند ھمه چیز مرتب است و 
افتخار کننـد کـه کسـی در ایـن 
ـیـن  ـال مملکت شب سر گرسنه بـر ب
ـنـده  نمیگذارد این کودکان رسوا کن
ــھــای ضــد مــردمــی ایــن  ــت ــاس ســی
حکومت است که ھـمـه آمـارھـا و 
ــوال  ــر س ادعــاھــای کــذب را زی

ـانـی .   میبرد ـاب ـی پـدیـده کـودکـان خ
نتیجه و ثمره نظامی است کـه جـز 
ــز  ــی ــچ چ ــی ــایــه دار ھ ســود ســرم
ـیـت نـدارد و  دیـگـری بـرایـش اھـم
امثال جناب سرھنـگ حـقـوقـھـای 
ـیـن سـود را  کالن میگیرند که ھم
ــان بــه  ــد و جــوابش ــن ــن ــن ک ــی تضــم

آورنـد جـز  معضالتی که پیش مـی
اگــر .   تـھــدیـد و ســرکـوب نــیـســت

ـاشـد  کسی در این میان تبـھـکـار ب
کســی جــز حــکــومــت جــمــھــوری 
ـنـد  اسالمـی و کـارگـزاران آن مـان
ـیـسـت  جناب سرھنگ فـرامـرزی ن
ـاعـث سـوق  که با سیاستـھـایشـان ب
ـــوده مـــردم و  ـــدگـــی ت دادن زن
ـاھـی  بخصوص کودکان به سمت تب

تبھکار کسی و نـظـامـی .   شده اند
ــردم کــار  اســت کــه از گــرده م
میکشد و حقوق کارگر را پرداخـت 
نمیکند و در جـواب اعـتـراض بـه 
ــاســخ  ــه را پ ــول ــت گــل ــی ــن وضــع ای

ــد ــدان ــی ــی آن .   م ــھــکــار و جــان تــب

حکومتی اسـت کـه کـارگـزارانـی 
ــان مــردم  ــان را بــه ج ــد ایش ــن مــان
ـبـھـکـاران در  انداخته است و ایـن ت
مکتبی آموزش دیدند کـه بـجـای 
ــوده مــردم را اراذل و  خــودشــان ت

 .اوباش مینامند
انتظار بسیار عـبـث و پـوچـی 
ــی کــه  ــت ــود از حــکــوم خــواھــد ب
مدافعان حقوق کودک را زنـدانـی 
میکند خواست که به وضعیت ایـن 

ــرای .   کـودکـان رسـیـدگــی کـنـد ب
ـنـھـا راه  ـبـھـکـاری ت نابودی ایـن ت
سرنگونی حکومت با انقالب زیر و 

و پـی .   رو کننده توده مـردم اسـت
ای که ھدفش رفاه و  ریختن جامعه

 .    آزادی ھمگان باشد
 

 اشک تمساح
ــزاران  ــارگ ــاری از ک ــان بســی از دھ
ـیـدیـم کـه  حکومـت اسـالمـی شـن
میگویند مبنای پذیـرش اشـخـاص 

ـاال  و گماردن ایشان در پست ھـای ب
ــه ســاالری"  و بــی .   اســت"   شــایســت

شک در این حکومت ایـن گـونـه 
بـه ھـر کـدام از کـارگـزاران !   است

ـیـد  این حکومت نگـاه کـه مـیـکـن
قبال عمیقا شایستگی خـود را بـه 
ـیـن اسـت  اثبات رساندند بـرای ھـم
ـقـه شـان چـمـاق  که تماما در سـاب
. کشی و چاقو کشـی بـوده اسـت

این از بدیھیات این حکومـت اسـت 
ـنـد  ـتـوانسـت ـی و گر نـه چـگـونـه م
اشخاصی نشان دھند که شـایسـتـه 

ـنـد امـا چـاقـو .   این مقامـات ھسـت
ـیـسـت،  کش بودن صـرف کـافـی ن
ـنـد  ایشان در عین حال باید نشان دھ
که قادر ھستند سیاه را سفید جـلـوه 
دھند و به موقعش اشک تـمـسـاح 

ــد ـزن ـاد اسـت و مــا .   بـری نـمــونـه زی
میخواھیم به یک نمونـه آن اشـاره 
ـیـن نشـریـه  کنیم که بارھـا در ھـم
ــه شــده اســت ــت ــان گــف . دربــاره ایش

ـیـس خـانـه "   علیرضا مـحـجـوب"  رئ
ـامـی "   کارگر جمھوری اسـالمـی ن

ـا بـرای ھـمــه مـا اسـت الزم .   آشـن
نیست به سابقه درخشـان ایشـان در 
خدمت به جمھوری اسالمـی اشـاره 

ـزی .   مجدد داشته باشیم اما آن چـی
ـاره  که نگارنده را واداشـت کـه دوب
ـپـردازم اشـک تـمـسـاح  به ایشـان ب
ــرای  مـجــددی اســت کـه ایشـان ب

ـیـس .  کارگران ریختند ایشان که رئ
ــارگــری ــون ک ــس !   فــراکســی مــجــل

ـنـد پشـت  شورای اسالمی ھم ھسـت
ـنـد ـت ـنـد و گـف ـت : تریبون مجلس رف

پرونده مـجـلـس ھشـتـم بـه زودی " 
ـاقـی  بسته مـی ـا فـرصـت ب شـود ت

ـزان و  ــ ـی ـــی چــ ـــرای ب اســـت ب
ـان، كـارگـران، كشـاورزان،  مستضعف
ــگــان كــاری  ــكــاران، بــازنشــســت ــی ب

ـیـشـنـھـاد ایشـان بـرای . "   بكنیم و پ
ـاری کــــردن"  : ایــــن اســــت"   کـــ

ــه " . . .  ــوط ب مــوضــوع دیــگــر مــرب
ــی اســـت، كـــه  ـارج كــارگـــران خــ
ــرل و  ــت ــن ــای ك ــانــه بــه ج ــف ــاس مــت
ــری امــروز بســیــاری از  ــوگــی جــل

ــنـه ـی ــی و ح ر ف در  زم ـل ھــای شــغ
ـتـه  ـار كـامـل آنـھـا قـرار گـرف اختی
ــر كــارســاده  ــگ ــون دی ــت، اكــن اس
ـز از مـا ریـغ شـده  ـی ساختـمـانـی ن
ـاشـی،  ـف است، بعضی ح ر ف چون ك
خیاطی و نظایر آن كـه بـخـشـی از 
آن توسط وارد كنندگان بـه تصـرف 
ــار  ــی ــیــز در اخــت درآمـده، مــابــقـی ن
كارگران خـارجـی اسـت، بـه جـای 
ـادل و حـــركـــت در جـــھـــت  تـــعــ
بازگرداندان كـارگـران خـارجـی ھـر 
روز مجوز جدیدی بـرای طـوالنـی 

 ٢كردن و حتی مقیم كردن بیش از 
ـیـروی كـار خـارجـی  ـفـر ن میلیون ن

 ."گردد مبذول می
ـیـد كـرد ـاك : محجوب در پایان ت

ـانـون "  جدا خواستار عمل جدی به ق
ــط  ــن مــرتــب ــار و دیــگــر قــوانــی ك

خـواھـم كـه  از خداوند می.   باشم می
ــن رمضــان مــبــارك  ــق ای ــه ح ب
مشكالت ھمه كارگران مسلمان در 
ـان و  ـف ایران و جھان و ھمه مستضـع
كـارگــران جــھــان را حــل و فصــل 

ایشان کـه بـراسـتـی درس . "   نمایند
اش را بخوبی در مکتـب آخـونـدھـا 
و حوزه علمیه بلد شده اسـت بـرای 
ھمین به حق ماه مبـارک رمضـان 
خواستار رفع مشـکـالت کـارگـران 
مسلمان و غیر مسلمان مـیـشـود و 
برای ھمین خواھش کرده است کـه 
زودتر کـارگـران خـارجـی را اخـراج 

این یک نـمـونـه کـامـل از !   کنند
اشک تمساح ریختن از کـارگـزاران 

مـن ایـن را .   این حـکـومـت اسـت
ننوشتم کـه ایشـان را افشـا کـرده 
بــاشــم، ایشــان افشــا شــده خــدایــی 

خواستم یادآور شـوم کـه مـا !   است
ـا چـه کسـانـی  یادمان باشد کـه ب

 !*ھمین. روبرو ھستیم

 یادداشتھای یک کارگر
 یاشار سھندی

 کارگر کمونیست 
را تکثیر کنید و آنرا بدست 

دوستان و آشنایانتان 
 !برسانید
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انـد و  كه تمـام عـمـرشـان كـار كـرده
ـنـسـال مـیـشـونـد،  وقتی پیـر و كـھ

ای از  بعنوان از كار افتاده به حاشیه
ـاب مـیـشـونـد ـا بـر .     جامعه پرت ـن ب
 در حـال ٨٩آماری دولتی در سال 

 ھـزار ٤٠٠حاضر یک میلیـون و 
ـــدوق  ـن ــش صـ ــوش ــت پ ــح ــر ت ــف ن

و .   بازنشستگی کشوری قرار دارنـد
 ٨٠بنا بر ھمین آمار حداقل حقوق  

ــن  ــگــان تــامــی درصــد بــازنشــســت
 ھزار تومان است و ٣٥٣اجتماعی  

 ھـزار ٨٠٠با اعالم اینكه  حـقـوق 
ـایـد   ٨٠تومان زیر خط فقر است، ب

ــن  ــگــان تــامــی درصــد بــازنشــســت
 .اجتماعی را زیر خط فقر دانست

ـبـر  ـیـن رابـطـه عـلـی اك در ھـم
خبازھا رئیس كانون بازنشستگـان و 
ـتـمـاعـی  مستمری بگیران تامین اج

 فـروردیـن ١٨جمھوری اسالمی در 
ـزایـش  ـا تـوجـه بـه اف  ٢٧امسـال ب

ــوق  ــل حــق ــداق ــه ح ــومــان ب ھــزارت
مستمـری بـگـیـران مـیـگـویـد كـه 

ـازنشـسـتـگـان از   ٣٠٣مستمـری ب
ھزار تـومـان در سـال گـذشـتـه بـه 

ـابـد  ھزار تومان افزایش مـی٣٣٠ . ی
ــك  ـان خــود بـه نـرخ ی او در سـخــن
میلیون تومان بعنوان نرخ اعالم شده 

 .خط فقر اشاره میكند
ـلـه بـحـث ھـا و  اینھا ھمه از جم

آمارھاییست كه در جریان كشـاكـش 
ھای مختلـف  ھای بخش و درگیری

ھـایشـان  حكومتی و بـر سـر دزدی
ـتـه.  اعالم میشود ھـایـی  ارقام و گـف

كه تنھا گوشه كوچكی از حقیقـت 
ـقـر و فـالكـت حـاكـم بـر  و ابعاد ف

ــد ـان مــیـكــن چــون .   جـامــعــه را بــی
ـارگـــران در  ـــطـــور كـــه كــ ـان ھـــمــ
طومارھای اعتراضـی شـان اعـالم 
داشتند، حتی دو میلیون تومان ھـم 
كفاف زندگی مردم در این جـامـعـه 

ـتـوان بـه .   را نمیكـنـد ـی ـابـرایـن م ـن ب
ـار  ــ ـب ــ ـت ــ ـــالك ـــع ف ـــی وض ـن ــ روش
بازنشستگان، این جمعیت میلیـونـی 

 .جامعه را دید
تازه باز بنا بر آماری دیـگـر از  
ـتـی  ـی خود جمھوری اسالمی جـمـع

 درصد از بازنشستگان كه  ٤٠حدود 
ــھــای  اســاســا كــارگــران كــارگــاھ
ــگــی، كشــاورزی،  ــوچــك، خــان ك
ـان مسـنـی  ساختمانی و طـبـعـا زن

ھستند كه تمام طول عـمـر جـوانـی 
انـد، از  خود را در خـانـه كـار كـرده

ای  ھیچگونه حقوقی بازنشسـتـگـی
ـتـی عـظـیـم .   برخوردار نیستند جمعی

كه بطور واقعی در فقـر و فـالكـت 
ـیـر دائـمـی  وصف ناپذیر و زیر تـحـق

ــد ــن ــن ــك ــی ــدگــی م ــاری از .   زن بســی
ـاگـزیـر بـه  انسانھای محرومی كه ن
اشتغال به كار در سنین كھولت و یا 
 .زندگی در كنار فرزندانشان ھستند

ـازنشـسـتـگـان  اما آن بخش  از ب
ــمــری ــز كــه مســت ــی ــافــت  ن ای دری

میكنند، با پولی در سطـح حـداقـل 
دستمزد، یعنی رقمی در حدود یـك 
چھارم خط فقر موجود یـك بـخـش 
وسیع محروم جـامـعـه را تشـكـیـل 

ــد ــدھــن ــشــی از .   مــی ــخ ــی ب حــت
بازنشـسـتـگـان بـه نسـبـت سـنـوات 
خدمت خود رقمی كمتر از حـداقـل 

ـازه آن .   دستمزد عایدشان مـیـشـود ت
بخش از آنان ھم كه به دلیل سنوات 
ـیـشـتـری  باالی كارشان مستمری ب

ـزی در حـدود  ـا ٥٠٠مثـال چـی  ت
 ھزار تومان میگیرند، باز زیـر ٦٠٠

ـنـد بـدیـن .   خط فقر زندگی مـیـكـن
ـا  ایـن سـطـح از درآمـد  ترتیب  ب
ـنـد حـتـی از  ـتـوان ـی بازنشستگان نـم
عھده مخارج اولیـه زنـدگـی خـود، 
ـنـه  ـزی مسكن، خوراك، پـوشـاك و ھ

ـال .   درمان و غیره بر آیند ـب آنھـم بـدن
ـنـد  به اجرا گذاشته شدن طرح ھدفم

ھا و حمله به معیشت و  كردن یارانه
ــمــت ـی ھــا  زنـدگــی كـل جــامـعــه، ق

چندین برابر افزایش یافته و ھر روز 
ــز گــران ــان و .   تــر مــیــشــود نــی درم

بــھــداشــت كــه یــك بــخــش مــھــم 
ـنـه ـزی ھـای بــازنشـسـتـگـان اســت،  ھ
ـیـن گران ـای ـانـداردش پ تـر و  تر و اسـت
و این عاقبت آن .  تر آمده است پایین

انسانھایی است كه تمام عمرشان را 
ـز  كار كرده و در سن بازنشستگی نی
باید با فقر و فالكت دست و پنـجـه 

 .نرم كنند
ـیـن  تازه بسیـاری از جـاھـا ھـم
ـــه  ـــمـــری را ب ـت ـــوق و مســ ـق حــ

. پـردازنـد بازنشستگان به موقع نـمـی
نمونه آن در ذوب آھن اصفھان اسـت 
كه بارھا و بارھا كارگران بازنشستـه 

ــه.   انـد جـمـع شــده انـد، تــا  جــاده بسـت
ــوم  ــق ــل ــشــان را از ح ــق ــرح ــوق ب ــق ح

. كارفرمایان و دولت بیرون بـكـشـنـد
ـزرگ بـه صـنـدوق  یك بـدھـكـار ب
بازنشستگی تامین اجتماعی دولـت 
است كه در دعواھای میان دولت و 
مسئوالن تامین اجتماعی جمھوری 
ـاالكشـیـدن ثـروت  اسالمی بر سـر ب
ھنگفتی كه از جیـب كـارگـران در 
ایــن صــنــدوق جــمــع شــده اســت، 

ــبــت از تــعــھــدات   ھــزار ٣١صــح
میلیارد تومانی دولت است كـه بـه 
ــن وســط  ــاورده اســت و ای ــی ــا ن ج
ـانـی  ـنـد كـه قـرب بازنشستگان ھسـت

دسـتـمـزدشـان بـه مـوقـع .   میشـونـد
ــشــود ــمــی ــرداخــت ن ــر روزه از .   پ ھ

خدمات و درمانشان حذف مـیـشـود 
ــه ــن  و  بــازنشــســت ــه بــا ای ای ك

ھا دست به گریبان اسـت و  بدبختی
ـا  ناگزیر سراغ انـجـام كـار مـیـرود ب
تھدیدات جانیان اسالمی و مـدیـران 
ـازنشـتـگـی شـان  مسئول صنـدوق ب

 .روبرو میشود
ـیـرانـه  ـق این وضعیت معیشتی ف
ـاعـث شـده  بازنشستگان است كه  ب
ـز اشـاره  ـی است ھمانطور كه باالتـر ن
كنم،  در سنین پیـری مـجـبـور بـه 
ـازل شـونـد و  انجام کار با دستمزد ن
ـزد فـرزنـدان خـود زنـدگـی  یا در ن

حال  جمھوری اسـالمـی نـه .  کنند
تنھا خود را در قبال ایـن بـخـش از 
ـلـكـه  مردم جامعه مسئول نمیداند، ب
وقتی ھم كه مجـبـورنـد بـه كـاری 
ــد بـه قـطــع  ـابــنـد، تـھـدی اشـتـغـال ی
ــگــی خــود  ــمــری بــازنشــســت ــت مس

بگـذریـم پـولـی كـه قـرار .   میشوند
است پرداختش به این كارگران قطـع 
گـردد و بـه آنــان پـرداخــت نشــود، 
پولی است كه این كارگران در طـول 
سالھای طوالنـی كـارشـان بـه ایـن 

ـنـون  صندوق پرداخـت كـرده انـد و اك
ـنـد  جانیان اسالمی گویی میـخـواھ
ـنـد،  صدقـه بـه ایـن كـارگـران بـدھ
كارگر را تـھـدیـد بـه قـطـع حـق و 

ــد ــن ــن ایــن دزدی .   حــقــوقــش مــیــك
آشكاری است كه اینبار ایـن بـخـش 
ـتـه  كھنسال جامعـه را نشـانـه گـرف

ـتـمـاعـی .   است مسئوالن تامـیـن اج
ــد اگــر گــزارش شــود  مــی گــویــن

کـنـد، حـق  ای کـار مـی بازنشستـه
ـیـمـه جـدیـد از او مـی گـیـرنـد و  ب

ـیـق مـی ـل ـنـد حقوقش را نیز تع . کـن
ـامـیـن  حتـی دادخـواه مـدیـر كـل ت
ــشــرمــانــه  ــی ــھــان ب ــمــاعــی اصــف اجــت
ـنـھـا مسـتـمـری ایـن  میگوید نه ت
كارگران قطع میشود بلكه باید حـق 
ــدوق  ــه صــن ــز ب ــی ــد ن ــمــه جــدی ــی ب

 . بازنشستگی بپردازند
ـان ایـن  یك نكته جالـب در مـی
ـیـغـاتـی اسـت كـه از  ـل بحث نوع تب
ــان اســالمــی صــورت  ســوی جــانــی

ــرد ــی ــال .   مــیــگ ــغ ــت ــن اش گــویــی ای
بازنشستگان به كار است كـه جـای 
اشتغال را برای جوانان بیكار تنـگ 

ـا .  كرده است جمھوری اسـالمـی  ب
ــدالالت ھــمــواره  ــت ھــمــیــن نــوع اس
ــده اســت كــه  ســیــاســت  كــوشــی
ـیـه كـارگـران  فاشیـسـتـی خـود عـل
ــان از ایــران و  ــان و اخــراج آن افــغ

آورد را  فجایعی كه بـرسـرشـان مـی
تبلیغاتی كه به راستـی .   توجیه كند

با ھمیـن .   یادآور آلمان ھیتلری است
ـلـری كشـتـن  ـت ـی تبلیغات در آلمان ھ
ـنـكـه  معلولین و بیمـاران بـخـاطـر ای
. برای دولت ھزینه دارند، مجاز بـود

ـز  ـی و امروز در جمھوری اسالمـی ن
ـان  شاھدیم كه بیماران را از بیمـارسـت
به بیابان رھا میكنند و اینھم ابـعـاد 
ــت  ــر و فــالك ــی فــق ــكــردن بــاور ن

اینھـا ھـمـه یـك . بازنشستگان است
یك سیاسـت راسـت .   مجموعه است

داری حـاكـم در فاشیستی سـرمـایـه 
ــی ــخـت ــدب ــب ھــمـه ب ـران كــه مسـب ھــا و  ای

 . مصائب جامعه است
 

 تاكیدات كجاست
ـقـر و  جمھوری اسالمـی عـامـل ف
ـان و ھـمـه  فالكت و بیكاری جـوان
ـا  مصائبی است كه امروز جامعـه ب

ـان اسـت ـب ـا .     آن دست بگری ـایـد ب ب
ــرده  پــاســـخ  ـت ــی گســ ــراض اعــت

ـاخـی ـامـیـن  گست ـامـات ت ھـای مـق
ـنـی بـر  اجتماعـی و دولـت را مـب
تھدید بازنشستگان شـاغـل و قـطـع 
مستمری آنھا  تحت عـنـوان مـانـع 

ـان . شغلی برای جوانان داد باید جوان
ـیـه  و بازنشستگان و كل جامعه عـل
این تبلیغات فاشـیـسـتـی اعـتـراض 

بیمه بیكاری مـكـفـی بـرای .   كنند
ھمه جوانان، بازنشستگی مكفی و 
ـازنشـسـتـگـان،  انسانی برای ھـمـه ب
افزایش فوری سـطـح دسـتـمـزدھـا، 
خواسـتـھـای فـوری مـا مـردم در 

ـاخـی ھـای حـكـومـت  مقابـل گسـت
به بیان روشنتر و تا آنجـا كـه .   است

موضوع به بازنشستگان بر میگـردد 
ـاالی   ٥٥از نظر ما ھـمـه افـراد ب

ـازنشـسـتـگـی  ـیـمـه ب سال بایـد از ب
ـاشـنـد امـا یـك .   دولتی بـرخـوردار ب

بیمه بازنشستگی مـكـفـی در حـد 
ـنـجـاسـت كـه .   ای انسانی زندگی ای

خواست محوری افزایش دستمـزدھـا 
ـایـی بـرای حـق و  ـن ـب به عنـوان م
حقوق بازنشستگان، خواست فـوری 
این جمعیت میلیونی محروم جامعه 

ـاشـد ـنـجـاسـت .   نیز ھست و باید ب ای
ـافـع  ـیـونـد مـن ـیـش پ كه بیش از پ
كارگران شاغل و بازنشـسـتـه را بـر 
سـر خــواسـت افــزایـش دســتـمـزدھــا 

و بطور واقعی خواسـت .   میتوان دید
ـزایـش دسـتـمـزدھـا خـواسـت كــل  اف
ــاران،  ــرســت ــمــان ، پ كــارگــران، مــعــل
كارگران بیكار، بازنشستگان و  كـل 
ــران جــامــعــه اســت ــوق بــگــی ــق . ح

ـارگـــران در  ـــطـــور كـــه كــ ـان ھـــمــ
طومارھای اعتراضـی خـود اعـالم 
كردند كه حتی با دو میلیون تومـان 
نیز نمیـشـود زنـدگـی كـرد، اعـالم 
ـزایـش چـنـدیـن  كردند كه در برابر اف

ـز  برابر قیمت ـی ھا باید دسـتـمـزدھـا ن
ـابـد، اعـالم  ـزایـش ی چندین برابر اف
كردند كه زیر بار گرانی نمیـرونـد و 
زندگی انسانی را حق مسـلـم خـود 
ـایـد  ـز ب ـی ـازنشـسـتـگـان ن دانستند، ب
وسیعا گرد ھمین خـواسـتـھـا جـمـع 

 . شوند
از ھمین رو یـک تـالش دائـم 
ـایـد فـرا گـیـر  فعالین کـارگـری ب
ـزایـش دسـتـمـزدھـا  کردن خواست اف
باشد و بازنشستگان بعنوان بـخـشـی 
از طبقه كارگر یك پای این جنبـش 

 . باشند
ــل مشــاھــده  ــك مــعــضــل قــاب ی
اینست كه تماس میان بازنشستگـان 
ـیـف اسـت و  و فعالین شاغـل ضـع
اھمیت این موضوع بعضا از جـانـب 
ـیـن  ـال خود بازنشستگان و بعضا فـع
ــه  ـت ـادیـده گـرف كـارگـری شـاغـل ن

ـیـت ایـن .   میشود باید جایگاه و اھم
ـارزاتـی را دیـد و بـرای  پیونـد مـب
ـارزه  ایجـاد صـف مـتـحـدی از مـب

ـــرد ـــالش ك ـــه .   ت ـن ــ ـی ـــن زمــ در ای
ـان  نمونه ھای قابل تـوجـھـی در مـی

ــان را   ــھ ــف ــارگــران ذوب آھــن اص ك
ــوده ــم شـاھــد ب ــعــضــا .   ای ــه ب از جــمــل

كارگران شاغل و بازنشسته در ایـن 
مركز كارگری تجمعات اعـتـراضـی 

ھا ھـمـه  این.   اند مشتركی برپا داشته
درسھا و تجربیات آموزنده ایست كـه 

ھای مختلف كارگری  باید به بخش
 . انتقال یابد

 ١از صفحه 
حقوق بازنشستگانی که کارکنند 

 !قطع میشود
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ــه ـن ـازنشـســتـگــان  گــنـجــی ای  ب
ـیــات  ـارزه و تـجـرب ـبـھـا از مــب گـران

ـان در .   مبارزاتی ھستنـد شـركـت آن
ـاط  ـب مجامع عمومی كارگران و ارت
ـا كـارگـران شـاغـل مـجـرای  آنان ب
ـات  ـی مناسبی برای انتقال این تـجـرب

ـنـكـه بـخـشـی از .   است خصوصا ای
ـنـكـه  ـیـل ای کارگران بازنشستـه بـدل
ـا  ـیـونـدشـان ب ـنـد، پ ھنوز كار میكـن

ــط ــحــی ھــای كــار وصــل و از  م
ـنـده نشـده محیط انـد و  ھـای كـار ك

میتوانند نقش مھمـی در مـجـامـع 
ــری  ــی ــاث ــارگــری و ت عــمــومــی ك

ــه  ــمــاتــش داشــت ــر تصــمــی گــذاری ب
باید آگاھانه تالش كرد کـه .   باشند

 مـحـافـل و  بازنشستگان در مجامع
ـتـمـاعـات و جـلـسـات کـارگـران  اج
ـنـد کـه  ـاب شرکت کنند و امکـان ی
مسائل و مشکالت خـود را طـرح 

ــد ــن ــه  .   کــن کــارگــران بــاز نشــســت
ـا  ھیچگاه نباید احساس کنند که ب
مسائل و مشکالت خود تنھـا رھـا 

باید علیه تضیقاتی كـه بـر .   اند شده
آنھا اعمال میشود وسیعـا اعـتـراض 

 . كرد
در چند ساله اخـیـر مـا شـاھـد 
ــب  ــعــات بســیــاری از جــان ــجــم ت

ایـن كـارگـران .   بازنشستگان بـودیـم

بارھا و بارھا تجمع كرده و بر سـطـح 
. انـد نازل دستمزدشان اعـتـراض كـرده

بارھـا تـجـمـع كـرده و حـقـوقـھـای 
. انـد پرداخت نشده خود را طلب كـرده

ـارزات  ـا تـمـام قـدرت از مـب بایـد ب
ــایــت و  ــه حــم ــت ــازنشــس كــارگــران ب

 . پشتیبانی كرد
بازنشستگان بعنوان کـارگـرانـی 
که زمانی منبع آفرینـش و خـالق 

اند، باید از ھـمـه  نعمات جامعه بوده
ـاشـنـد . مواھب زندگـی بـرخـوردار ب

ـاشـد و   حرمـت و احـتـرام داشـتـه ب
بیشترین امكانات جامعه در خدمت 

از بھداشـت .  رفاه و معیشتشان باشد
از .   و درمان رایگان برخوردار باشـنـد

ـزات الزم  ـی ـا تـجـھ مسكن مناسب ب
ـا تـكـنـولـوژی  ـاسـب ب ـن زیستی مت
ــد ــاشــن . امــروز جــھــان بــرخــوردار ب

بازنشسته كھنسالی كه تحرك بدنـی 
اش كم است و یا احتیاج منظـم بـه 
ـتـوانـد از  درمان و دارو دارد، بایـد ب
ـازھـای  ھر گونه تسھیالتی برای نی

و .   اولیه زندگی اش برخوردار باشـد
ـیـت كـارگـران  ـنـكـه وضـع باالخره ای

ـانـدارھـای  بازنشسته آینه ای از اسـت
ـیـت و .   جامعه است دفاع از وضـع

معیشت بازنشستگان دفـاع از ایـن 
ـیـم بـر  ـق استانـداردھـا سـت و مسـت
زندگی و معیشت كل كـارگـران و 

 .كل جامعه تاثیر میگذارد

ـیـه  ـارزه عـل طبقه کارگر در مب
سرمایه داری مـتـوحـش حـاكـم در 

ھای مختلـف و وسـیـعـی در  جبھه
ـان .   جنگ است ـای ـبـردی بـرای پ ن

ــراری  ــرق ــن تـوحــش و ب ــه ای دادن ب
ای  كه در آن حقوق انسـانـی  جامعه

یك جامعـه .  ھمه مردم متحقق شود
در این نبرد گسـتـرده .  سوسیالیستی

ھـای  اتحاد و ھمبستگی ھمه بخش
طبقه كارگر از شاغل و بیكـار، زن 
ـازنشـسـتـه  و مرد تا پیر و جوان و ب

بــا .   ھـمــه و ھـمــه ضــروری اسـت
صفی متحـد و سـراسـری بـه ایـن 

 . *بربریت خاتمه دھیم

ــراضــات  ــروز اعــت ــی از ب ــگــران در ن
ـات" اجتماعی تا موعد  ایـن "   انتخـاب

ـا  یارانه ھا را به مردم پرداخت کند ت
ـیـم  شاید در بازی انتخاباتی وضع ت

 .و جناحش بھتر باشد
 وضعیت گرانی جھش وار پـس 
از زدن سوبسیدھا  بـه حـدی اسـت 
ــرســمــیــت  ــاال ھــمــه آن را ب کــه ح

ــد مــی ــاســن ــمــی.   شــن ــوانــد  کســی ن ت
دولت البته تقصیر را .   انکارش کند

ــی  ــورھــای جــھــان بـه گــردن فـاکــت
ـقـصـیـر  و یا می.   اندازد می گویند ت

ــکــه  ــروشــان اســت و یــا ایــن ــف گــران
یک جـھـش "   گویند این فقط  می

ـاه مـدت امـا .     اسـت"   تورمی کـوت
کارگران و مردم زحمتکش مسـبـب 

جـمـھـوری .   این وضع را میشناسنـد
ــه داران بــا ھـمــه  اسـالمـی سـرمـای
ــن وضــع  ــاحــھــایــش مســبــب ای جــن

ـیـن دولـت .   ھستند اگر حتی مخالف
احمدی نژاد در این مورد انتقاداتـی 

کنند بحث تنـھـا  بـر  را مطرح می
سر چگونگی اجرای این طرح ضد 
ـز دیـگـر . انسانـی اسـت و نـه چـی

ـفـروشـی ھـم  مشکـل بـر سـر گـران
چرا که اگر فـروخـتـن غـذا .  نیست

ــخــرد از  ــه کســی کــه اگــر ن ب
ـایـت  گرسنگی تلـف مـی ـن شـود ج

شود، در ایـن صـورت  محسوب می
باید تاکید کرد که اساس جـامـعـه 
سرمایه داری بر پایه چنیـن روابـط 

ـیـد .     ظالمانه ای بنا شده اسـت تـول
در جامعه سرمایه داری حـتـی در 

ھـایـش بـر اسـاس  ترین دوران پر رونق
ای اینچنینی است کـه در  معامله

ـز جـامـعـه در  آن اکثریـت بـی چـی
ظاھر از سر رضـا و رغـبـت و در 
اصل از سر استیصال و گـرسـنـگـی 
ـثـمـار و چـھـار مـیـخ  ـنـد اسـت به ب

نـظـام .     شـونـد بردگی کشیـده مـی
ـتـی بـر  ـن ـب سرمایه داری نظامی م
ــرداری،  ــالھــب ــکــاری، ک ــایــت جــن
آدمــخــواری، دروغــگــویــی و بــی 

در شـرایـطـی کـه .   شرافتـی اسـت
ــی  ــر گــران ــردم در اث ــدگــی م زن

شـود و  کمرشکن خرد و خمیر مـی
شـونـد،  مردم از گرسنگی تلف مـی

ای دارند در ناز و نعمت غـوطـه  عده
ـا زاده.  خورند می ـان  آق ھـا و صـاحـب

صنایع و کارخانه داران و بانـکـداران 
ــورشــه ســوار  ــران مــاشــیــن پ در ای

ـارتـی می ھـای آخـر  شونـد، بـرای پ
ـار سـرو مـی ـنـد و در  شب خاوی ـن ك

ترین رستوران چرخشی در جھـان  بلند
ــرج مــیــالد(  ــنــی )   رســتــوران ب بســت

ـیـمـت  ـا ق  دالر ٢٥٠روكش طـال ب
ـنـده ایـن .     خورند می ـای این رژیم نـم

ــخــور اســت و اگــر  ــت ــه مــف ــق ــب ط
انـد در  ھـا را حـذف کـرده سـوبسـیـد

ـانـی  اساس دارند جان انسانھا را قـرب
کنند تا آسیبی به سود سرمایه  می

ھـا  دار و بساط لفت و لیس آیت اللـه
ــد و آقــازاده ــای ــی اصــوال .   ھــا وارد ن

سرمایه داران و دولتشان وقتـی کـه 
ـتـصـاد  به فکر راه اندازی تولید و اق

ـیـسـت  می افتند مشغله شـان ایـن ن

ـان  ـت ـب که شما از این تولید چه نصی
شود، توجه شان ایـن اسـت کـه  می

چرخه استثمار نیروی کار بـخـوبـی 
بگردد و به سود سـرمـایـه اضـافـه 
شود و در شرایط بحرانی نیز مـن و 
ـا  ـپـردازیـم ت شما تاوان ضررھا  را ب

ای به سود سرمایه داران وارد  خدشه
 .نیاید

  در ھر صورت تا آنجا که بـه 
گردد بـرخـی  گرانی در ایران بر می

ـنـی کـرده ـی انـد  اقتصاد دانان پیش ب
چنانچه وضع به ھمین منوال پیـش 
برود ما با یک تورم سه رقمی در 

ـیـم شـد سـئـوال .   کشور مواجه خواھ
ـابـل ایـن وضـع  این است که در مق
چه باید کرد؟ تا آنجا که صحـبـت 
بر سر راه اندازی تولید و اقتصاد بـر 
ـا سـطـح  ـق است باید مبنا واقـعـا ارت
ــد ــردم بــاش ــدگــی و رفــاه م . زن

ـایـد  ـتـکـش ب کارگران و مردم زحـم
جواب درخوری بـه دروغـگـویـی و 
کالھبرداری رژیم اسالمی در ایـن 
مورد بدھند و نگذارنـد کـه چـوب 
حراج بـه زنـدگـی و ھسـتـی آنـھـا 

ــد ــزنــن ــن اســت کــه .   ب ــه ای ــل مســئ
ـنـد،  دستمزدھا باید افزایش پیدا کـن
به بیکاران بیمه بیـکـاری مـکـفـی 
پرداخت شود، مردم مسکن مناسـب 
ـیـه مـردم  داشته باشند، مایحتاج اول
باید به قیمت مناسب تامین گـردد، 
بھداشت و درمـان مـجـانـی بـرقـرار 
ــان  ــگ ــرورش رای شــود، آمــوزش و پ
تامیـن گـردد،  و خـالـصـه ھـمـه 

چیزھایی که شرایط یک زندگـی 
ـایـد  مرفه انسانی را تامیـن کـنـد ب

پاسخ ما بـه .   بالدرنگ مھیا گردد
این وضع دفاع از زندگی و منزلـت 
ـابـل حـرص و آز  ـق و معیشت در م

ـاضـت  سرمایه داران و برنامه ھای ری
 .کشی اقتصادی دولتشان است

 در ثانی برای تغییر این وضـع  
ــه  الزم اســت اراده جــمــعــی مــا ب

اراده جـمـعـی حـول .   آیـد حرکـت در
. دفاع از زندگی و معیشت انسانـی

ــن اراده جــمــعــی اشــکــال  ــروز ای ب
در .   تواند بخود بگیـرد متفاوتی می

کشورھایی نـظـیـر تـونـس و مصـر 
ـزایـش  اعتراض به گرسـنـگـی و اف
ـا  قیمتھا، اعتراض به فقر و نداری ب
بروز انقالباتی ھمراه بود که مـنـجـر 
به سقوط دیکتاتورھا یکی پـس از 

مردم به خیابان آمـدنـد .   دیگری شد
ـیـر  و قدرت جمعی خود را برای تغی

ـنـد در .   وضعیت به نمـایـش گـذاشـت
ــال  ــب ــدن ــوی ب ــولــی ــل ب جــایــی مــث
ــرده  ــع و گســت ــراضــات وســی اعــت

 دولت این کشور ناچار شـد  مردمی
ـنـی بـر حـذف  که طـرح خـود مـب
ــد مــواد سـوخــتـی را پــس  سـوبسـی

ھـا  در اثر این افزایش قیـمـت.   بگیرد
ـات و  ـیـوی بـه اعـتـصـاب مردم بـول
ــرده ایــی دســت  ــراضــات گســت اعــت

منجمله کارکنان امور حـمـل .  زدند
و نقل بولیوی دست بـه اعـتـصـاب 

ـان دسـت از .   نامحـدود زدنـد ـانـوای ن
کارگران تـھـدیـد بـه .   کار کشیدند

. انجام راھپیمایی اعتراضی کـردنـد
ـیـمـت مـواد  نھایتا تصمیم افزایش ق

ـیـل در .   سوختی لغو شـد در اسـرائ
اعتراض به گرانی مردم خیابانھا را 
طی چندین روز متوالی به تصـرف 
خود در آوردنـد، چـادر زدنـد و از 
ـنـد  ـت انتقال قدرت به مردم سخن گـف

ـنـد عـقـب  و به ایـن تـریـب تـوانسـت
ـیـل  نشینی ھایی را بـه دولـت تـحـم
در یونان جنبشی اجتـمـاعـی .   کنند

" پـردازم ما نـمـی"براه فتاده است بنام 
ـیـمـی از مـردم ایـن  که بیـش از ن

مـردم .     کشور را فرا گرفتـه اسـت
ـلـی سـاده از پـرداخـت بـعـضـی  خی

ای،  ھـا نـظـیـر عـوارض جـاده ھزینه
ـنـه ـزی ھـای  بلیط اتوبوس و متـرو، ھ

ـاع  ـن فوق العاده پزشکی و غیره امـت
رود کـه ایـن  انتظار مـی.   کنند می

ـامـبـر  ـت ـپ جنبش اجتماعی در ماه س
ھنگـامـی کـه دولـت قصـد ارائـه 
ـاضـت کشـی  برنامه دیگری از ری
ـــرش  ـت ـادی را دارد، گسـ ــصــ اقــت

ـنـوان .   بیشتری بیابد ـبـش بـع این جن
دوره .   شـود قدرت مردم تصویـر مـی

ای نیست که سرمـایـه داران و  دوره
ـبـرنـد  دولتھایشان بتوانند برای خود ب
. و بدوزند و از مـا مـایـه بـگـذارنـد

زمان زمان اعمال اراده دسته جمعی 
ـتـربـن اشـکـال آن  مردم در با شکوھ

ــه .   اسـت درسـت اسـت کـه ســرمـای
ـا زور  داران قدرت و ثروت دارند و ب

ـنـد ولـی  از منافعشان دفاع می کـن
ـیـونـھـا  ـل ـی ما ھـم قـدرت عـظـیـم م
کارگر و مردم محروم جان بـه لـب 

تواند فـرمـان  رسیده را داریم که می
پیشروی به سـوی یـک زنـدگـی 

ـزال .   انسانی را بدھد ایـن قـدرت الی
ـان و مـردان  می تواند با الھام از زن

ــان،  ــه ای خــود در یــون ــق ــب ھــم ط
انگلیس و اسرائیل، مصر و تونس و 
لیبی و سوریه و اسپانیا راه خـود را 
برای ابراز وجود بیابد و شـرایـط را 
ـان جـامـعـه عـوض  به نفع تھیـدسـت
کند و جامعـه ای را از چـنـگـال 
فقر و نداری، گرانی و گرسنگـی، 

 .*بیکاری و اعتیاد رھا سازد

 

 ١از صفحه 
علیه گرانی سرسام آور 
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 اعتصاب و اعتراض

 
 اعتصاب کارگران پاالیشگاه آبادان

ـبـه   شـھـریـور تـعـداد ٦در خبرھا آمده است كه روز یكشن
ـادان در اعـتـراض بـه عـدم  ـاالیشـگـاه آب زیادی از کارگران پ
. رسیدگی به مشکالت كاری خود دسـت از کـار کشـیـدنـد

ـادان در پـی وعـده  عصر جمعه نیز صدھا کارگر پاالیشگاه آب
یکی از نمایندگان مجلس اسالمی از ایـن شـھـر، در یـک 
ـامـات  ـا مـق حسینیه تجمع کردند تا به گفتگـو و مـذاکـره ب
مربوطه بپـردازنـد امـا ھـیـچـک از کـارگـزاران رژیـم بـرای 

ـایـی .   گفتگو با آنان در محل حاضر نشدند ـن به دنبال بی اعـت
کارگزاران رژیم به درخواست کارگران، كارگران نیز ضـمـن از 
ـات خـود بـه  ـب دست کشیدن كار، اعالم كردند تا تحقـق مـطـال

 .این اعتصاب ادامه خواھند داد
 

 كارگران متروی اھواز دست از كار كشیدند
ـتـشـر كـرده اسـت،  ـا مـن  تـن از ٤٠٠به گزارشی كه ایلن

ـا  ـانـكـار طـرف قـرارداد ب ـیـم كارگران شركت كیسون، شركـت پ
 ٥ ماه حقـوق خـود روز ٧متروی اھواز به دلیل عدم پرداخت 

ـیـن خـبـرگـزاری روز .   شھریور دست از كـار كشـیـدنـد  ٦ھـم
ھای رسیده امروز ھـم ایـن  بنا به گزارش:   " شھریور خبر داد كه
  ."اعتصاب ادامه دارد

تجمع اعتراضی كارگران كاغذ پارس مقابل 
 فرمانداری شوش

بنابر خبری كه كمیته ی ھماھنگی برای كمك به ایـجـاد 
ـفـر از ٢٠٠تشكلھای كارگری منتشر كرده است، بیـش از   ن

ـیـل عـدم پـرداخـت چـنـد  كارگران كارخانه كاغذ پارس بـه دل
 شـھـریـور تـجـمـع ٧ماھه دستمزدھای خود صبح روز دوشنبه 

ـان  ـان شـوش در خـوزسـت اعتراضی مقابل فرمانداری شھـرسـت
ـیـه ی خـود را از .   برپا كردند كارخانـه مـزبـور كـه مـواد اول

ـیـش  كارخانه نیشكر ھفت تپه تامین میكند در سالھای قبل ب
 كارگر رسمی و قراردادی داشته است كه اكثـر آنـھـا ٣٠٠٠از 

ـنـھـا در  رسمی بوده اند و اكنون به دلیل اخراج و بیكارسازیھا، ت
 . تن كارگر در آن مشغول بكار ھستند٧٠٠حدود كمتر از 

 
اعتراض کارگران اداره آب و فاضالب 
 خرمشھر به دستمزدھای پرداخت نشده

در خبرھا آمده است كه دھھا تن از کـارگـران اداره آب و 
ـانـکـار خـود،  ـیـم فاضالب خرمشھر در مقابل دفتـر شـرکـت پ

ـا بـرگـزاری ایـن .   دست به تجمع اعتراضی زدنـد کـارگـران ب
 . ماھه خود شدند٤خواستار دریافت دستمزدھای معوقه تجمع، 
 

 ادامه اعتراضات کارگری در شرکت آرم فرم
ـارزات کـارگـران شـاغـل در  در خبرھا آمده است كـه مـب

 ماه دستمزدھای مـعـوقـه ٣شرکت آرم فرم جھت دستیابی به 
ـان ادامـه دارد کـارفـرمـای .   مربوط بـه سـال جـاری ھـمـچـن

 ٣شرکت مذکور در تھران قرار دارد عالوه بـر عـدم پـرداخـت 
ماه دستمزدھای معوقه پیشین، از پـرداخـت دسـتـمـزد مـرداد 

 .کارگران نیز خودداری ورزد
 

فرزندانمان : كارگران نساجی بافت بلوچ
 خوابند شبھا گرسنه می

ـیـش از   تـن از كـارگـران ٦٠٠در خبرھا آمده است كه ب
 به منظور بازنشسـتـگـی اخـراج ١٣٨١بافت بلوچ كه در سال 

ـازنشـسـتـگـی و  شدند تاكنون بازنشستـه نشـده و از حـقـوق ب
ـنـد ـیـش از .   مزایای آن مـحـروم ھسـت ـیـن ١٠٠ب ـفـر از ھـم  ن

كارگران كه مقابل تامین اجتماعی ایرانشھر روز اول شـھـریـور 
دست به تجمع زده بودند به عدم توجه مقامات دولتی نسـبـت 

ـتـرض بـودنـد به سرنوشـت خـانـواده یـكـی از .   ھـای خـود مـع
ـاجـیـم و :   كارگران در این تجمع گفت به خدا به نان شب مـحـت

ـاچـارا بـه خـالف كشـیـده  فرزندانم شبھا گرسنه میخوابند و ن
سرنوشت ما در معرض نابودی اسـت مـا حـتـی .   خواھند شد

برای افطار چیزی جز آب خالی و چند عدد خـرمـا آنـھـم در 
ـامـات و .   این منطقه خرماخیز نداریم به ھمـه ارگـانـھـا و مـق

ادارات دست اندركار نیز مراجعـه و شـكـایـت و درخـواسـت و 
ـنـون .  ایم التماس كرده ـاك اما نرود میخ  آھنین در سـنـگ و ت

 .ھیچ جوابی به ما داده نشده است
 

تجمع كارگران كارخانه سازمایه پاكدشت 
 ھایشان در جلو كارخانه ھمراه با خانواده

ـفـر ١٢٠ شھریور بیش از ٢در خبرھا آمده است كه روز   ن
ـنـده آجـر و  ـن از كارگران كارخانه سازمایه پاكدشت كه تولید ك

 و نیم صـبـح ٩ھایشان از ساعت  سفال میباشد ھمراه با خانواده
ایـن كـارگـران .   در جلو كارخانه تجمع اعتراضی برگزار كـردنـد

ـیـرغـم  بیش از دو سال است كـه حـقـوق مـعـوقـه دارنـد و عـل
ـیـچـگـونـه  پیگیریھای مستمری كه طی اینمدت داشتـه انـد ھ

ـاسـت جـمـھـوری،  ـتـر ری ـارھـا بـه دف ـتـه و ب پاسـخـی نـگـرف
ـنـھـا  مراجـعـه داشـتـه. . .   فرمانداری، وزارت كار و  انـد ولـی ت
. اند وعـده و وعـیـد پـوچ بـوده اسـت چیزی كه دریافت كرده

ھدفشان از سـردوانـدن كـارگـران :   یكی از كارگران گفته است
ـایـد  ـنـد در حـالـی كـه ب ـن این است كه ظاھرا ما را خسـتـه ك
مطمئن باشند ما خسته نخواھیم شد و تا حقـمـان را نـگـیـریـم 

 .از پای نخواھیم نشست
 

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شرکت 
 راھسازی آالن راه

 مرداد منتشر شده اسـت، کـارگـران ٣١طبق خبر که روز 
شرکت راھسازی آالن راه در اعتراض به عدم پـرداخـت حـقـوق 

ایـن .    ماھه خود، دست به تـحـصـن زدنـد٤و مزایای معوقه 
کارگران با مراجعه به شرکت یاد شده در شھـرھـای سـردشـت 
ـتـر شـرکـت در  و ربط و مشاھده بسته بودن این دفاتر، بـه دف
ـتـر مـربـوطـه دسـت بـه  ـابـل دف ـق روستای نالس مراجعه و م

رئیس شرکت در مقابل خواست کارگـران، اقـدام .   تحصن زدند
 ٤ نفر از کارگران را که ھر کـدام ٥به توھین به آنان نمود و 

ـابـل .    سال سابقه کار داشتند را از کار اخراج کرد٥تا  ـق در م
ــه  ـا رســیـدن ب ــحـصــن خــود ت ــد بـه ت کـارگــران اعــالم کـردن

 .دھند ھایشان ادامه می خواست
 

ای از بیکاران شھرستان  تجمع عده
 اندیمشک مقابل اداره کار این شھر

ـان"  در خـبـری "   اتحادیه مستقل كـارگـران شـمـال خـوزسـت

ـیـکـاران  اعالم كرده است كه صبح روز چھارشنبه عـده ای از ب
ـابـل اداره کـار ایـن شـھـر  ـق شھرستان اندیمشک با تـجـمـع م

ـنـی  نسبت به بیکاری و وعده ـیـن مـب ھای غیر واقعی مسئول
در ادامـه ایـن .  بر ایجاد دو و نیم میلیون شغل اعتراض کردند

ـنـدگـان عـنـوان کـردنـد کـه مـا : " خبر آمده است تجـمـع کـن
ـتـمـاعـی و  ـیـکـاری از ھـمـه حـقـوق اج بیکـاران بـواسـطـه ب

ایم لذا دولت باید حقوقـی را بـه عـنـوان  شھروندی محروم شده
حق بیکاری تا زمانی که شغل ایجـاد نـکـرده اسـت بـه مـا 

 ."برداخت نماید
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

اخراج و نپرداختن دستمزد کارگران در 
 كارخانه پویا غرب

بنابه خبری كه به حزب كمونیست كارگری رسـیـده اسـت 
ـتـی  ـا غـرب واقـع در شـھـرک صـنـع مدیریت کارخانـه پـوی
ـفـت کـار در  کرمانشاه جاده سنندج کرمانشاه که در سـه شـی

ـیـر ٣حال تولید میباشد، حقوق  ـبـھـشـت، خـرداد و ت  مـاه اردی
در ادامه این خبر آمـده اسـت . کارگران را پرداخت نکرده است

ـفـر از ٧٠كه این کارخانه بعد از تعطیالت نوروزی امسـال   ن
کارگران را اخراج نموده و اخراج و نپرداختـن حـقـوق کـارگـران 

ـرق  را اجرای طرح یارانه ـه و ب ـی ـه مـواد اول ـن ھا اعالم کرده کـه ھـم ھـزی
 .باال رفته و ھمینکه سطح فروش تولید پایین آمده است

 
 درصد از كارگران ساختمانی تحت ١٠تنھا 

 پوشش بیمه ھستند
علی اكبر عیوضی یكی از عوامل خانه كـارگـر رژیـم و 
ـتـه  ـا گـف دبیر كانون شوراھای اسالمی كار استان تھران به ایلن

ــھــا   درصــد از كــارگــران ١٠اســت كــه در حــال حــاضــر تــن
 .ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ھستند

 
 حقوق بازنشستگانی که کارکنند قطع میشود

ـامـیـن  سایت رژیمی جھان نوشـتـه اسـت كـه مسـئـوالن ت
ـازنشـسـتـه اجتماعی می ای کـار  گویند اگـر گـزارش شـود ب

ـز  کند، حق بیمه جدید از او می می ـی گیرند و حـقـوقـش را ن
 .کنند تعلیق می

 
ھای شیر  عدم پرداخت دستمزد در کارخانه

 استان قم
در خبرھا آمده است كه بسیاری از کـارگـران شـاغـل در 

ھای تولید شیر در استان قم بـه مـدت چـنـدیـن مـاه  کارخانه
ـاری از .   انـد است که دستمزدھای خود را دریافت نـکـرده بسـی

ـاری از کـارگـران در  کارفرمایان کارخانه ھا را تعطیل و بسـی
 . آستانه اخراج قرار دارند

 
مطالبات معوقه در کارخانه نوپوش گیالن 

 شود پرداخت نمی
در خبرھا آمده است كـه کـارفـرمـای کـارخـانـه نـوپـوش 

مـاه   ٦گیالن كه تولید کننده انواع پوشاک است، از پرداخـت 
 . كارگر این کارخانه خودداری كرده است٢٠٠دستمزد معوقه 

 
 شروع ماه ھفتم بدون دریافت حقوق

كانون مدافعان حقوق كارگر در خبری نـوشـتـه اسـت كـه 
ـتـروشـیـمـی  کارگران پروژه ـفـت و گـاز و پ ای در صـنـعـت ن

 .عسلویه وارد ھفتمین ماه بدون دریافت حقوق شدند

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 اخراج و بیكارسازی ھا
 

  نفر از کارگران شرکت ساختارساز٤٠اخراج 
بنابه خبری كه به حزب كمونیست كارگری رسیـده اسـت، 
ـانـکـارانـی  ـیـم پیمانكار شرکت ساختارساز كه یکی از چـنـد پ
ـتـی کـرمـانشـاه قسـمـت دوم  ـی است كه در پتروشیمی یوتی ل

ـیـن واقـع در  ـل ـلـی ات ـلـومـتـری ٢٠اجرای پتروشیـمـی پ  کـی
ـیـر و  ـاریـخ اول ت شھرستان ھرسین ھست، طی دو مرحله به ت

 نفر از کارگران در حال کـار در ایـن ٢٠ مرداد ھر مرحله ١٨
الزم به ذکر است کـه تـعـدادی از .   پروژه را اخراج کرده است

کارگران در حال کار در این پتروشـیـمـی بـه صـورت قـرارداد 
 .یک ماھه و تعدادی به صورت روزمزد کار میکنند

  
  نفر از کارگران پتروشیمی پلی ١٧اخراج 

 اتلین کرمانشاه
بنابه خبری كه به حزب كمونیست كارگری رسیـده اسـت، 

ـانـکـار دسـتـه ٨روز شنبه   مرداد شرکت پیمانکاری سازه، پیم
ـیـل اتـمـام کـار   ١٧اول پتروشیمی پلی اتلین كرمانشان، به دل

 .نفر از کارگران فنی را اخراج کرد
 

صدھا كارگر صنایع فوالد مباركه در آستانه 
 اخراج

در خبرھا آمده است كه یکـی از اعضـا کـادر مـدیـریـت 
ـنـه" صنایع فوالد گفته است  ـزی ھـا شـرکـت  به دلیل افزایش ھ

ـزنـد . " مجبور است برای کاھش زیان دست به اخراج كارگران ب
 .گفته است كه شركت در نظر دارد صدھا تن را اخراج كنداو 

 
 درصدی جمعیت شھرھای مرند ٤٥بیکاری 
 و جلفا

نماینده رژیم در مجلس اسـالمـی از شـھـرھـای مـرنـد و 
 درصد جمعیـت ایـن دو شـھـر ٤٥جلفا اعتراف نموده است كه 

 . بیکار ھستند
 

کارگران کارخانه نخود نمکی تبریز ھم 
 اخراج شدند

بنابه خبر منتشر شده از شھر تبریز، کارفرمای کـارخـانـه 
 ٦٠٠نخود نمکی اعالم ورشکستگی کرده و تمامی حـدودا 

ـیـکـار کـرده  ـتـی را از کـار ب تن از کارگران این مرکز صنع
ـان ٩٠شود كـه  گفته می.  است  درصـد ایـن كـارگـران را زن

  .دھند تشكیل می
 ھای دامی استان تھران  درصد واحد٥٠تعطیلی 

ـفـی گـاوداران  ـیـس انـجـمـن صـن ایسنا نوشته است كه رئ
ھـای دامـی   درصـد واحـد٥٠استان تھران از تعطیلی بالغ بر 

ـاسـت.   استان تھران خبر داد ـیـل سـی ھـای  وی گفته است به دل
ـنـی خـورده و  نادرست دولت صنعت دامپروری ضربـه  سـنـگـی

ـان تـھـران، ٤٦٠٠اكنون از   واحـد ٢١٨٠ واحد دامی در اسـت
 .اند دامی فعال است و بقیه تعطیل شده

 
 ای کارخانجات تولید کیسه تعطیلی زنجیره

ـلـی زنـجـیـره ای  خبرگزاری دولتی مھر از ساری از تعـطـی
 .كارخانجات تولید كیسه خبر داد

 
ھای گسترده در شرکت  دستور اخراج سازی

 ایران ارض
ــرعـامــل شــركـت راه و  در خــبـرھــا آمــده اســت كــه مـدی

ـیـش از  ساختمانی و تأسیساتـی ایـران ارض دسـتـور اخـراج ب
ھـای   تن از كارگران شاغل در این شركـت كـه در پـروژه٤٥٠

ـاد  احداث ساختمان دانشگاه آزاد در شھرھای دلیجان و خـرم آب
انـد  و ھمچنین شبکه گاز رسانی شھر ازنا مشغول بـکـار بـوده

 .را صادر كرده است
 

 ناامنی محیط كار
 

بر اثر انفجار گاز یک کارگر دیگر جانش را 
 از دست داد

ـیـسـت  ـان حـزب كـمـون بنابه خبری که به کمیته کـردسـت
 اوت رضا عبدیان یک کـارگـر ٢٨ روز  كارگری رسیده است

از بوکان که در کارخانه عایق کـاری سـاخـتـمـان در تـھـران 
کار میکرد بر اثر انفجار گاز و اصابت یك تـكـه شـیـشـه بـه 

ـنـد، جـانـش را از  گردن وی كه آن را از تن وی جـدا مـی ك
 .دست داده است

 
 جان باختن یک کارگر جوشکار در اشنویه

 شـھـریـور یـک کـارگـر ٥در اخبار آمده اسـت كـه روز 
جوشکار به نام بدیع خالد تاج در روستائی از تـوابـع اشـنـویـه 
ـلـی مشـغـول جـوشـکـاری  در حالی که زیر یک دستگاه تری

 .بود، بر اثر سقوط تریلی بر روی پیکرش در دم جان سپرد
 

  کارگر در پی فرو ریختن ساختمان٢مرگ 
در خبرھای این ھفته آمده است كه با فرو ریختن بخـشـی 
ـان  ـاب ـی ـلـم، خ از بنای چھار طبقه در حال ساخت در خیابان مـع
ـتـون روی دو  جاللی تھران و ریزش خرواری خاک و آجر و ب

 . ھا شد کارگر ساختمانی باعث از دست رفتن جان آن
 

 مرگ کارگر دیگری در ریزش آوار
ـزش آوار خـاک بـر روی  در خـبـرھـا آمـده اسـت كـه ری
کارگر جوان در محل گودبرداری شده بنای در دست سـاخـت 

ـنـگـامـی ٥این حادثه روز .   موجب مرگ وی شد  شھریور ھ
 مـتـری مـحـل ٦رخ داد که ایـن کـارگـر جـوان در عـمـق 

ـزش دیـواره خـاکـی  گودبرداری شده مشغول کار بـود کـه ری
 .وی را زیر خرواری خاک مدفون کرد

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری 

 
محکومیت افشین حیرتیان، فعال حقوق 

  سال حبس تعزیری٤کودکان به 
ـان، فـعـال حـقـوق  ـی در خبرھا آمده است كه افشیـن حـیـرت
کودکان کار و خیابان، از سوی دادگـاه اسـالمـی تـھـران بـه 

یـکـی از .    سال حبس تعزیری مـحـکـوم شـده اسـت٤تحمل 
ـا  ـالـه در رابـطـه ب ـق اتھامات وی نوشـتـن و چـاپ چـنـد م

 .کودکان کار و روز جھانی کودک بوده است
ـان کـه در روز  ـی ـارک   خـرداد١٣افشین حیـرت مـاه در پ

 ٢مقابل خانه ھنرمندان بازداشت شده بود پـس از قـریـب بـه 
در ادامـه .   ماه بازداشت موقت، به قید وثیقه از زندان آزاد شـد

ـنـد  ـازداشـت در ب این خبر آمده است كه وی در طـی دوران ب
ـلـوزیـونـی بشـدت ٢٠٩  زندان اوین به منظور اخذ اعتـرافـات ت

 .تحت فشار قرار داشت
 

 بازداشت یک فعال کارگری در شھر سنندج
 شھریور، مـامـوران ٦از سنندج خبری منتشر شده كه روز 

ـا یـورش بـه خـانـه كـورش بـخـشـنـده، فـعـال  امنیتی رژیـم ب
ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد  كارگری و عضو كمیته ھماھ
ـاشـار،  ـام ی ـا فـرزنـدش بـه ن تشكلھای كارگری، او را ھمراه ب

ـیـوتـر .   كنند بازداشت می ـپ در این یورش لوازم شخصی و کـام
در ادامه این خبر آمده اسـت كـه .   اند نامبرده را نیز ضبط کرده

یاشار بخشنده پس از چند ساعت بازداشت آزاد گـردیـده اسـت 
 شھریور نامبـرده مـجـددا احضـار و ھـمـراه کـورش ٧اما روز 

 .اند بخشنده به دادگاه منتقل شده
 

  عضو انجمن صنفی معلمان کردستان٦احضار 
 ٦ شھریـوری آمـده اسـت كـه ٧در خبرھای روز دوشنبه 

ـامـھـای  ـان بـه ن تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردسـت
ـز  ـازان، پـروی ـان، عـلـی قـریشـی، مصـطـفـی سـرب كمال فكوری

ـا تـمـاس ٦ناصحی و عزت نصرتی روز دوشنبـه   شـھـریـور ب
ـنـدج احضـار شـدنـد در .   تلفنی به دادگاه اسالمی رژیم در سن

 تن باید روز سه شنبه راس سـاعـت ٦ادامه آمده است كه این 
 . صبح در شعبه چھارم بازپرسی دادگاه حاضر شوند٨

 
 معلمان

 
معلمان استان کھکیلویه و بویراحمد جلوی 

 مجلس اسالمی تجمع کردند
ـبـه اول شـھـریـور  در خبرھا آمده است كه از صبح سه شـن
ـلـویـه و  ـان کـھـکـی تعداد زیادی از معلمان حق التدریسی اسـت
بویر احمد در برابر مجلس اسالمی دست به تجمع اعـتـراضـی 

این معلمان با وجود سابقه چندین ساله ھنـوز از سـوی .   زدند
ـلـمـان .   اند وزارت آموزش و پرورش استخدام نشده بیشتر این مـع

ایـن .   باالتر از ده سال سابقه كار در آمـوزش و پـرورش دارنـد
ـبـه  معلمان شب قبلش از یاسوج راه افتاده و صبح روز سه شـن

 صـبـح اعـتـراض خـود را ٧به تھران رسیده بودند و از ساعت 
انـد آمـوزش  معلمان گفته.  جلوی مجلس اسالمی شروع كردند

و پرورش با نادیده گرفتن ھمه سوابق آنھـا در حـال سـردوانـدن 
اند تا رسیدن به حـقـشـان در بـرابـر  این افراد است و اعالم كرده

 .دھند مجلس به تجمع خود ادامه می
 

معلمان شرکتی در مقابل مجلس اسالمی 
 دست به تجمع زدند

ـبـه اول  در خبرھا آمده است كه از اوایـل صـبـح سـه شـن
شھریور جمع زیادی از معلـمـان شـرکـتـی در بـرابـر مـجـلـس 

در پی اعـالم وزارت .   اسالمی دست به تجمع اعتراضی زدند
ـلـمـان  آموزش و پرورش كه حاضر به ادامه ھمکاری با این مع

 .نیست، آنھا ھم دست به این تجمع اعتراضی زدند
 

تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس 
 اسالمی

ھـای  ایسنا خبر داده است كه جمعی از معلمان آموزشـكـده
ای بار دیگر در مقابل مجلس اسـالمـی تـجـمـع  فنی و حرفه

ـیـت اسـتـخـدامـی  اعتراضی كردند و خواستار روشن شدن وضع
ـتـه شـده اسـت كـه ایـن .   خود شدند در ادامـه ایـن خـبـر گـف

چھارمین اعتراض معلمان در ده روز گذشته در اعـتـراض بـه 
 .بالتكلیفی بوده است
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 اطالعیه
 

بر اثر انفجار گاز یک کارگر دیگر جانش را 
 از دست داد

ـان حـزب رسـیـده اسـت   طبق خبری که به کمیته کردسـت
رضا عبدیان یک کارگر اھل بوکان که در کارخـانـه عـایـق 

ـفـجـار گـاز  کاری ساختمان  در تھران کار مـیـکـرد بـر اثـر ان
 .جانش را از دست داده است

 ساعت دو بعـد ازظـھـر بـر ٢٠١١ اوت ٢٨دیروز یکشنبه 
در ایـن حـادثـه .   اثر انفجار گاز یک کارگر دیگر قربانی شد

دلخراش بر اثر انفجـار گـاز  تـکـه شـیـشـه بـه گـردن رضـا 
ـانـه گـردن او را از تـن جـدا  ـاسـف عبدیان اثابت میکند و مـت

ـنـد کـه جسـد او را از .   میکند ھمکاران رضا تالش مـیـکـن
محل آتش سوزی دور کنند اما قدرت انفجار و آتـش سـوزی 
ـیـن کـاری را  متعاقب آن چنان شدید بوده است که اجازه چن
به ھمکاران او نـداد و جسـد ایـن کـارگـر تـمـامـا در آتـش 

بعد از مھار آتش سوزی سر و جسـد سـوخـتـه رضـا .   سوخت
ـانـونـی  ـزشـکـی ق عبدیان را از زیر آوار بیرون میکشند و بـه پ

ـنـوز .   تھران منتقل میکنند تا رسیدن این خبر خانـواده رضـا ھ
 .اند جسد عزیزشان را تحویل نگرفته

ـار  ـبـال چـنـدیـن ب  طبق گفته کارگران ایـن کـارخـانـه ق
ـفـجـار  کارگران به مدیر کارخانه ھشدار داده و احتمال خـطـر ان

ـار در جـواب .   گاز را به او گفته بودنـد امـا کـارفـرمـا ھـر ب
کارگران گفته است مشکلی نیست و نشـت گـاز بـه مـقـدار 

این بـی تـوجـھـی کـارفـرمـا و .   کم خطری را ایجاد نمیکند
ـادی از کـارگـران را  نبود ایمنی محل کار ھر سال تعـداد زی

 .قربانی سود و طمع کارفرمایان میکند
ـان را بـه  کمیته کردستان حـزب درگـذشـت رضـا عـبـدی
ـیـت مـیـگـویـد و  ھـمـه  خانواده و بستگان و ھمکاران او تسل
کارگران را فرامیخواند که در مقابل ایـن نـوع بـی تـوجـھـی 
کارفرمایان اعتراض کنند و خواھان تامین ایمنی محـل کـار 

ـلـی شـونـد ـایـد اجـازه دادعـدم .   طبق استانداردھای بین المل ـب ن
ـانـی سـود و  ایمنی محل کار بیش از ایـن کـارگـران را قـرب

 .طمع کارفرمایان و سرمایه داران کند
 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ اوت ٢٩
 

كارگران ایران و جھان، كارگران زندانی 
 ھم اكنون به یاری شما نیاز دارند
ھا دومین جـلـسـه  كارگران زندانی در شھر تبریز پس از ماه

 دادگاه شان تشكیل شد
تعدادی از اعضا و فعالین كمیته پیگیری كـه در چـنـد 
ماه اخیر دستگیر و زندانی شدند از قبیـل شـاھـرخ زمـانـی و 

 نفـر ٥محمد جراحی و دیگر فعالین كارگری كه تعدادشان به 
دادگـاه مشـتـركـی ٩٠ مـرداد ٢٧رسید در روز پنجشنبه  می

ـیـه .  برای آنھا تشكیل گردید ـیـت بـر عـل جرم و اتھام آنھا فعال
ـان .   نظام سرمایه داری است ـی ـیـه زنـدان ـل كه این اتھام بـرای ك

 .رود سیاسی به شمار می
ـقـر  در جامعه ای كه چنین حقوق كارگران به زیـر خـط ف

ـا .   مـانـد آیا جایی بـرای سـكـوت مـی.  شود كاھش داده می آی
ـتـه  سكوت خودش جرمی بزرگ به شمار نمی ـی رود؟ مـا كـم

ـتـكـشـان و مـردم آزادیـخـواه  پیگیری از كارگران و دیگر زحـم
خواھیم كه برای آزادی این كارگران و دیـگـر كـارگـران و  می

 .ھمه زندانیان سیاسی تالش كنند
 كمیته پیگیری ایجاد تشكلھای كارگری

   ٩٠ مرداد سال ٢٨

 
اعالم اعتصاب کارگران : اندونزی

  Carrefourای  سوپرمارکت زنجیره
ھزاران کارگـر سـوپـرمـارکـت  Jakarta Postبه گزارش 

که توسط کنگره اتحاد سندیکاھـای  Carrefourای  زنجیره
ـنـدگـی (KASBI)کارگری اندونزی  ـای مـیـشـونـد، اعـالم  نم

ـنـد کشـیـد ٢٨ تا ٢٦کردند از تاریخ   اوت دست از کار خـواھ
 Labek Bulusو در جلو دفتر مرکزی این مـوسـسـه در 

که در جنوب جاکارتا واقع شـده اسـت، دسـت بـه تـظـاھـرات 
این تصمیم بدنبال اخراج یـکـی از کـارگـران ایـن .   خواھند زد

کـنـد در  گـیـرد کـه شـرکـت ادعـا مـی شرکت صورت مـی
ـلـب کـرده و  ـق ـاس بـوده ت جوایزی که روی قرعه کشی اجـن

ـال اخـراج ایـن کـارگـر، .   جایزه را به اسم خود کرده است ـب بـدن
ـاھـی بـه مـچ  کارگران دیگر به نشانه ھمبستـگـی نـوار سـی
ـا آن کـارگـران  دست خود بسته که این اقدام آنھا باعث شد ت

کـنـگـره اعـالم کـرده اسـت بـرای .   نیز تھدید و اخراج شـونـد
ـتـه  ممانعت از اخراج کارگران بھترین راه اعتصاب است و گـف
است اگر تا یک روز قبل از موعد اعتصاب، شـرکـت اقـدام 
به بازگشت این کارگران نکنـد، اعـتـصـاب شـان را عـمـلـی 

 . خواھند کرد
 . ھزار کارگر مشغول به کار ھستند١١در این موسسه 

 
برای اخراج  UBSاعالم بانك : سوئیس
  کارمند خود٣٥٠٠

ـبـه  Guardianبه گزارش  ـانـك ٢٣روز سه شـن  اوت، ب
UBS  کـارمـنـد از تـعـداد کـل ٣٥٠٠اعالم کرد که تعداد 
ایـن .    نیروی کار خود را از کار اخـراج خـواھـد کـرد٦٥٠٠٠

ـاگـیـر  بانك دلیل این را بحران اقتصادی و مقـررات دسـت و پ
این بانک اعالم کرده است کـه قصـد .   اند بانکی اعالم کرده
ـلـغ ٢٠١٣دارد تا پایان سال  ـب ـارد دالر ٣ مـیـالدی م ـی ـل ـی  م
ـز .   صرف جویی کند ـی ـانـک دیـگـر ن چندی پیـش، چـنـد ب

ـلـه  اعالم کاھش نیروی کار خود را کرده بـودنـد کـه از جـم
ـا اخـراج  Roya Bank of Scotlandآنھا   تـن، ٢٠٠٠ب

HSBC  تن، ٣٠٠٠٠با اخراج Barclays  تـن ٣٠٠با اخراج 
ــا اخــراج  Lloyd Banking Groupو   تــن، ١٥٠٠٠ب

 .ھستند
 
 Comstarاعتصاب کارگران کارخانه : ھند

Automotive  
ـبـه  Daiji World Newsبه گزارش   ٢٣روز سـه شـن

ــدکــی  اوت اعــتـصــاب کـارگــران کـارخــانـه  ــوازم ی ســاخـت ل
Comstar Automotive  ـزده در ایالت تامیل نادو وارد سـی

ـنـدگـان کـه تـعـدادشـان بـه .   امین روز خود شد اعتصاب کـن
ـاخـتـن تشـکـل  نفر می٤٢٥ شـان و  رسد، خواھان برسمیـت شـن

ـنـد . خواھان بستن قرار داد دسته جمعی بمدت سـه سـال ھسـت
ـیـل بـرای  این کارخانه ـنـده لـوازم یـدکـی اتـومـب ـیـد کـن  تـول

کـارگـران ایـن کـارخـانـه .  ھای فورد، ولوو و تاتا است شرکت
اند بطـور رسـمـی در  گویند، کارفرمایان ھنوز حاضر نشده  می 

 .رابطه با مشکالت آنھا به مذاکره بپردازند

 کـارگـر ٣٥٠ کارگر دائـم و حـدود ٤٩٠  در این کارخانه
 .موقت مشغول به کار ھستند

 
 اعتصاب عمومی دو روزه در شیلی: شیلی

به دعوت بزرگتـریـن اتـحـادیـه  The Heraldبه گزارش 
ـبـه  CUTکارگری شیلی   ٢٤روزھای چھارشنبه و پنج شن

.  اوت در سراسر کشور اعتصـاب عـمـومـی اعـالم شـد٢٥و 
ـانـھـا اعـتـراض خـود رابـه  صد ـاب ـی ھا ھزار نفر با حضـور در خ

ـیـن  ـبـود قـوان قوانین نابربر، نبود امکانات رفاھی و بـرای بـھ
ـتـر اعـالم  کار و بازنشستگی و بطور خالصه یک زندگی بھ

ـا اعـتـصـاب .   کردند ـز ب ـی ھمزمان دانشجویان و دانش آموزان ن
ـیـشـتـر دولـت در  خود خواھان آموزش رایگان و ھزینه کردن ب

ـیـش .  زمینه آموزشی ھستند این اعتصابات که از چند ماه پ
ـاتـون و گـاز اشـک آور و  آغاز شده است، فقط و فقط با ب
ـا بـحـال  ـتـه اسـت، ولـی ت ـتـرضـیـن جـواب گـرف بازداشت مع
ـنـی  نتوانسته است مردم را متقاعد به سـکـوت و خـانـه نشـی

بـر روی .   بکند و برعکس ھر روز در حال گسترش بوده اسـت
ـان حـمـل مـیـکـردنـد ایـن  یکی از پالکارد ھایی که دانشجـوی

ـتـوانـم آمـوزش :   " شعار به چشم مـیـخـورد ـی ـا مـن م در کـوب
ـلـی چـی ـاشـم، در شـی ـان "   ؟؟؟. . .  رایگان داشـتـه ب دانشـجـوی

ـابـی بـه   می ـی گویند مصمم ھستند اعتراضات شان را تا دسـت
ـا .   مطالباتشان ادامه دھنـد ـز ب ـی ھـم اکـنـون کـه کـارگـران ن

ـتـظـار مـیـرود ایـن  حضور وسیع خـود بـه مـیـدان آمـده انـد، ان
 .تر بشود و فشار را بر دولت افزایش دھد اعتراضات گسترده

 
تھدید به اعتصاب کارگران یورو : فرانسه

 تونل
کارگران تونل زیرزمینی یـورو  Bloombergبه گزارش 

ـان وصـل مـی کـنـد، تـھـدیـد  تونل که فرانسه را به انـگـلـسـت
اند که چنانچه به درخواست آنھا توجه نشـود، دسـت بـه  کرده

 ٢٧اتحادیه کـارگـران یـورو تـونـل روز .   اعتصاب خواھند زد
ـان، تشـکـیـل  اوت در پی بی نتیجه ماندن مذاکره با کارفرمـای

جلسه داد و اعالم کرد که اقدام بـعـدی خـود را در دسـتـور 
ـاداش مـعـادل .   کار خواھد گذشت  یـورو ٣٠٠٠آنھا خواھان پ

گوید که در شـرایـط   ھستند در حالیکه مدیریت این تونل می
ـلـغ  ـب ـقـط م  ٢٠٠کنونی این تقاضا منطقی نیست و آنـھـا ف

انـد  کارگران اعـالم کـرده.   یورو به ھر کارگر میتوانند بپردازند
که مصمم ھستند تا برای دستیابی به خـواسـت شـان، دسـت 

 .به اعتصاب بزنند
 
 گرفتار شدن دھھا کارگر معدن: چین

به گزارش خبرگـزاری شـیـن ھـوا، از درون مـعـدنـی در 
ـیـش فـرو ریـخـت،  ـتـه پ ـف کشور چـیـن کـه حـدود یـک ھ

ـان  صداھایی شنیده شده و امید می رود شماری از مـعـدنـچـی
خبرگزاری رسـمـی چـیـن در .   گرفتار در آن ھنوز زنده باشند

ھایی به لـولـه  این باره گزارش کرد، روز دوشنبه صدای ضربه
ـتـه  روز سـه.   ھواکش این معدن شنیده شده اسـت ـف ـبـه ھ  شـن

گذشته در پی جاری شدن سیل در شمال غـربـی ایـن کشـور 
ـار ٢٢این معدن فروریخت و  ـت  کـارگـر در اعـمـاق آن گـرف

ـان .   شدند روز شنبه امدادگران موفق شدند سه تن از معدنـچـی
ـز .   را نجات دھند ـی ـان ن ھمزمان جسد یکی دیگر از معـدنـچـی
 . *خارج شده است

 اخبار بين المللی
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـبـعـیـض و  جامعه از بی حقوقی، ت
ـبـوده ـیـرغـم .   انـد فقر بـی بـھـره ن عـل

فضای سنگین سرکـوب وارعـابـی 
ــرار  ــرورش بــرق کــه در آمــوزش وپ
ـیـه  ـلـمـان سـالـھـاسـت عـل است، مـع
شرایط کار و پایین بـودن حـقـوق و 
ـارزه  ـای خـود اعـتـراض و مـب مزای

ــه.   انـد کـرده ـت ـف ـیــز  در ھ ـیـرن ھـای اخ
شاھد چندین اعتراض معلمـان حـق 

ایـن .   التـدریـس و شـرکـتـی بـودیـم
دسته ازمعلمان عـالوه بـر کـار در 
ــریــن  ــت ــا کــم ــدتــریــن شــرایــط و ب ب
ـپـرداخـتـن  امکانات آمـوزشـی، بـه ن
ـزی کـه مـاھـھـا  ـاچـی حقوقھـای ن
پرداخت نمیشود، به نداشتن بیـمـه و 
ـیـت  تامین اجتماعی و به نبود امـن
ــت  ــوق ــراردادھــای م ــی و ق شــغــل

 .اعتراض دارند
ـز  ـی ـتـه گـذشـتـه ن ـف سه شنبه ھ
ـلـمـان شـرکـتـی  تعداد زیادی از مع
ــه تصــمــیــم وزارت  ــراض ب ــت در اع
ـنـی بـر عـدم  آموزش و پرورش مـب
بستن قرارداد مجدد با آنھا، دربـرابـر 
مجلس تـجـمـع اعـتـراضـی بـرگـزار 

ماجرا از این قرار است کـه .   کردند
ــل  ـی وزارت آمـوزش وپـرورش بـه دل

ـا !  کسری شدید بودجه در نظردارد ب
ـبـه ،  تعطیل کردن روزھای پنج شن
یک شیفته کردن مراکز آمـوزشـی 
و افزایش تـعـداد دانـش آمـوزان در 
ـلـمـان  کالسھای درس، از تعداد مـع
ـنـه تـحـصـیـل دانـش  ـزی بکاھد و ھ
ـیـب کـاھـش  آموزان را بـه ایـن تـرت

ـیـن گـروه .   دھد معلمان شرکتی اول
ـاسـت  ـا سـی از معلمان ھستند کـه ب
جدید آموزش و پـرورش کـار خـود 

ــد داد ــن روشــن .   را از دســت خــواھ
ـزایـش  تـعـداد دانـش  است کـه اف
آمـوزان در کـالــسـھـا  و کـاھــش 

تـر  تعداد معلمان به مـعـنـی سـخـت
ـزایـش درجـه  شدن شرایط کـار و اف

 . استثمار برای معلمان دیگر است
ـیـشـت  اما این تنھا کـار و مـع
ـانـی  معلمان شرکتی نیست که قـرب

آمـوزش وپـرورش "   کسری بـودجـه" 
ـاسـت .   میشود اولین پیامد ایـن سـی

ـیـن  ـای باصطـالح صـرفـه جـویـی، پ

ــاد گــیــری دانــش  ــزان ی ــی آمــدن م
ـیـت آمـوزشـی  ـف آموزان و افـت کـی
کالسھای فرزندان ھمان معلـمـان و 
کارگران و اکثریت  مـردم خـواھـد 

ـنـھـا عـامـل .  بود ـقـرت اگر تاکنون ف
پایین آمدن قدرت یادگـیـری دانـش 

ــخــصــوص در دوره  ــای  آمــوزان ب ھ
ــن پــس  ــوده اســت از ای ــی ب ــدای ــت اب
شـلـوغــی کـالــسـھـا اوضـاع را در 

تـر خـواھـد  مدارس به مراتـب وخـیـم
ــد مــی.   کــرد ــن رون ــوانــد  ادامــه ای ت

ـنـده  ـاپـذیـری بـه آی صدمات جبران ن
. ملیـونـھـا دانـش آمـوز وارد کـنـد

ــــش  ـاھ ـاشــــی از کـــ ـــ ـات ن صــــدمـــ
ــمــان، ســخــت ــعــدادمــعــل تــر شــدن شــرایــط  ت

ـر  ـا، ایـجـاد کـالـسـھـای غـی کاربرای آنـھ
ـات آمـوزشـی،  استاندارد، کـاھـش امـکـان
ـنـده دانـش آمـوزان  ـلـمـان و آی معیشت مـع

 .   راھمزمان مورد ھدف قرار میدھد
واقعیت این است که آموزش و 
ــدارد ــه ن ــودج ــری ب ــرورش کس . پ

ـتـمـاعـی کـه  منابعی از ثـروت اج

ـایـد  حاصل دسترنج مردم اسـت و ب
ــدگــی  ــط زن ــود شــرای ــھــب صــرف ب
ـات رفـاھـی  معلمان و ایجاد امـکـان
و آموزشی برای  تمام مردم  شـود 
ــاعــه  ــا صــرف اش را حــکــومــت ی
خرافات و دستگاه عریض و طـویـل 
ــا ســر از  ــکــنــد و ی ــی ســرکــوب م

ـانـکـی آیـت الـه حساب ھـای  ھای ب
ھـایشـان در داخـل  میلیاردر و آقازاده

ـــی  ـارج از کشـــور در م ــ و خ
ـاردی اخـیـر . آورند ـی اختالسھـای مـل

ھای کوچکی از دزدی  تنھا نمونه
ــع اســت کــه  ــاب ــن مــن ــاول ای و چــپ
باندھای حکومتـی ایـن روزھـا در 
ــعــنــوان  ــھــا را ب دعــواھــای خــود آن

مواردی از فساد علیه یکدیگر رو 
ـنـھـا درحـکـومـت  میکننـد، امـا ای
ـاء  ـن ـث سرمـایـه داران اسـالمـی اسـت

این حـکـومـتـی اسـت کـه .   نیست
ــش از ســه ده نشــان داده  طـی بــی
حرص و آزش برای غارت دسـتـرنـج 
اکثریت کـارکـن جـامـعـه و سـھـم 
ـاپـذیـر اسـت . فرزندان آنھا سـیـری ن

ـنـده  ـزلـت وسـھـم  آی معیـشـت، مـن
ـا گسـتـرش  ـقـط ب فرزندانـمـان را ف
ـیـم از  ـتـوان ـی مبارزه و اعـتـصـاب م
ـاز  سرمایه داران و حکومـت شـان ب
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از اعتراض و خواست معلمان 
 !حمایت کنیم

  

حزب کمونیست کارگری برای پیروزی کامل و ھمه 
جانبه انقالب اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه داری 

و اجرای کلیت برنامه کمونیستی و آزادیبخش طبقه 
حزب کمونیست کارگری معتقد .  کارگر مبارزه میکند

است که پیشرفت ھای اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی 
و مدنی تاکنونی جامعه بشری شرایط و ملزومات 

مادی برای سازمان دادن یک جامعه آزاد بدون طبقه و 
بدون استثمار و ستم، یک جامعه جھانی سوسیالیستی، 
را ھم اینک فراھم کرده است و طبقه کارگر موظف 

است به مجرد کسب قدرت سیاسی، اجرای برنامه 
 . کمونیستی خویش را آغاز کند

در عین حال مادام و ھرجا که نظام سرمایه داری 
برجاست، حزب کمونیست کارگری ھمچنین برای 

گسترده ترین و عمیق ترین اصالحات سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرھنگی مبارزه میکند که سطح زندگی و 
حقوق و آزادی ھای توده ھای وسیع مردم را تا باالترین 

حد ممکن بھبود بخشدـ این اصالحات، و به میان کشیدن 
مردم کارگر و زحمتکش برای تحقق آنھا، وارد آوردن 
ضربه نھایی بر پیکر نظام استثمارگر سرمایه داری و 
حاکمیت طبقه سرمایه دار بر جامعه بشری را تسھیل 

 خواھد کردـ 
 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر"از 


