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طبقه حاآمه هـيـچ زمـانـي بـه 
. اندازه امروز در بحران نـبـوده اسـت

اين بحران از سالھا پيش شروع شـده 
و امروزه به ديوانـه از قـفـس پـريـده 

تـاچـر، .   شبـاهـت پـيـدا آـرده اسـت
پينوشه و ريگان را هـم آوردنـد آـه 
ــاضــت آشــى مــكــتــب  ــزهــاى ري ت
اقتصادى شيكاگو را برايشان پـيـاده 

ديگر .   آنند، اما آارساز نبوده است
مكارتى مانندى هـم آـارسـاز نـمـى 

هيچ دوره اى از تـاريـخ .   تواند باشد
سرمايه دارى، دو طـبـقـه بـه انـدازه 
امــروز خــود را دشــمــن هــمــديــگــر 

هيچ آـس، بـا هـيـچ .   ندانسته اند
عنوانى ديگر قـادر بـه بـزك آـردن 

چھره آريه سيستم قتل و آشـتـار و 
 ٨٠.   فــقــر ســرمــايــه دارى نــيــســت

درصد از جامعه يك ميلياردى هـنـد 
 سنت زنـدگـى ٥٠روزانه با آمتر از 

 خـانـواده ١٠٠درآمد .   مى گذرانند

آن آشور به اندازه تـولـيـد نـاخـالـص 
. ملى يك چھارم آن جـامـعـه اسـت

 خانواده آمريكا به اندازه ٤٠٠درآمد 
نصف توليد ناخالص ملى آن آشـور 

 آبان خبرگـزارى فـارس بـه ٢٧روز 
رئیس کـمـیـسـیـون   مقدسینقل از 

از تصويـب طـرح اجتماعی مجلس 
بيمه بيكارى متقاضيان آار در ايـن 

طبـق ایـن طـرح .   آمسيون خبر داد
 ٢٠٠ظاهرا کمک هزبنه ماهانه  

هزار تومان بـرای افـراد مـجـرد و 
ــرای افــراد ٢٥٠ ــومــان ب  هــزار ت

 سـال در نـظـر ٢متأهل حداکثر تا 
 الـبـتـه قـبـال در .گرفته شده است

طرح بيـمـه "  مرداد نيز ايشان از ١٩
خبر داده "   بيكارى مخصوص جوانان

و گفته بود آه بـنـا بـر ايـن طـرح 
 هزار تـومـان  ٣٠٠پرداخت  ماهانه 

 هزار ٣٥٠به جوانان بيكار مجرد و 
تومان به جوانان مـتـاهـل در نـظـر 
گرفته شده است آه  تا مـدت دو 

طبعـا هـر .   سال پرداخت خواهد شد
دو بار حواسشان هسـت آـه يـادآور 
شوند آه اين پول  بعد از اشـتـغـال 

آارگر بيكار  به آار در اقسـاطـي 
 مـاهـه از او بـازپـس گـرفـتـه ٥٠

 .ميشود
همانطور آه مشاهده ميكـنـيـد، 
طــرحــى آــه ســه مــاه اســت در 
آمسيونھايشان مى چرخد و اين بار 

حـقـوق بـه " تحت عـنـوان پـرداخـت 
ـلـو آورده "   بيكاران آارجو طرح را ج

اند، تازه حتی اگر تـمـام و کـمـال 
عملـی شـود، یـک وام اسـت نـه 
کمک هزینه و نه بیمه بـیـکـاری 

در همـیـن . و نه چیزی شبیه به آن
سه ماه صد هزار تومـان از سـر و 
. تــه  طــرحشــان  زده شــده اســت

معلوم نيست تا تصويب نھايى چـه 
چيزى از آل طرح بـه جـا خـواهـد 

خصوصا اينكه براى بحث در .   ماند
مجلس اسـالمـى نـيـز در اولـويـت 
هفتمشان قرار دارد و بنابراين آخر و 
عاقبت طـرحشـان از هـمـيـن حـاال 
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دو روز پيش جنبـش اشـغـال در 
نيويورك جشن دومـاهـگـى خـود را 

اقـدام چـنـد صـد فـعـال .   برپا آـرد
اجتماعى در مقابل غول اقـتـصـادى 
سرمايه، وال استريت، در نيويـورک 
در عرض اين دو ماه بيشتر از هـزار 
شھر جھان را در نورديد و در آخريـن 
ابراز وجود خود جمعيتى هزاران نفـره  
را در شھر فـرانـکـفـورت آلـمـان بـه 
ميدان آورد که با پـرچـمـھـاى سـرخ 
لرزه بـر انـدام نـظـام سـرمـايـه دارى 

بالفاصله بعد از شروع ايـن .   انداخت
جنبش در نـيـويـورک و شـھـرهـاى 
ديگر آمريکا نيروى سرکوب پلـيـس 

وارد کار شد و تالش کرد آن را در 
در همان هفـتـه اول .   نطفه خفه کند

ــلــيــس بــيــش از   نــفــر را در ٧٠٠پ
بعد از آن .  نيويورک دستگير کرد

ـلـه  به کمپ اشغال در اوکلـنـد حـم
کردند و با باتوم و گاز اشـگ آور 

امـا .   و فلفل بجان فعالين افـتـادنـد
اين حمالت و   سرکوبھا نـه تـنـھـا 
مايه ترس و وحشت مبارزيـن نشـد، 
بلکه تعداد بسيار بيشترى از مـردم 

بـعـد .   و کارگران را به صحنه آورد
از حمله پليس به جـمـع چـنـد صـد 
نفره اوکلند و تخليه پارک، هـمـان 
روز فعالين پارک را پس گرفـتـنـد 
و سه هزار نفر در مجمـع عـمـومـى 
آن شرکت کردند، و فراخـوان يـک 

اعتصاب عـمـومـى را بـراى يـک 
هفته بعد دادند، که بيشتر از صـد 

طـى .   هزار نفر در آن شرکت کردنـد
اين دو ماه آه جنبش اشـغـال آغـاز 
شده است، دولت سياست سرکوب و 
تحمل و انتظار را در پيش گـرفـتـه 

اميد داشتند کـه بـا گـذشـت .   بود
زمان و با شـروع زمسـتـان جـنـبـش 
. اشغال تحليل رود، اما اينطور نشـد

با سرآوب هم آارى نتـوانسـتـنـد بـه 
پيش برنـد و ايـن جـنـبـش هـر روز 

 . گسترده تر ميشود
همين االن مبارزين ضد سرمايه 
دارى در همه جا آمـادگـى خـود را 
براى ادامه جنبش و تحمل سـرمـاى 
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)  نـوامـبـر٢٠(  آبـان ٢٩امروز 
بيش از سه هزار آارگر در اعتراض 
به تھاجم جديد رژيم بـه زنـدگـي و 
معيشتشان آه تـحـت عـنـوان طـرح 
تغيير در قانون آار ضد آارگريشـان 
صورت گـرفـتـه اسـت، در مـقـابـل 
مجلس اسالمي جمـھـورى اسـالمـى 

اين روز، مصادف با .       تجمع آردند
سالگرد تصويب قانون آار جمھـورى 
اسالمى بود، خانه آارگر جـمـھـورى 
اســالمــى مــثــل هــر ســال در دل 
دعــواهــاى درون حــكــومــتــى شــان 
برنامه داشت آه تـعـداد مـعـدود از 
آارگران را تـحـت ايـن عـنـوان بـه 
مقابل مجلس ببرد تـا اعـتـراضـات 
آارگران را دستمايه اى بـراى خـود 

امــا آــارگــرانــى آــه از ايــن .   آــنــد
موضوع خبردار شده بودند، فـرصـت 
را غـنـيـمـت شـمـرده و در مـقـابـل 
مجلس اسالمى گرد آمدند   و بـا 
حرآت اعتراضى خود برنامه از قبل 
چيده شده مزدوران خانه آـارگـر را 
در هم ريختند و با شعارهاى مرگ 
بر سرمايه دار، تغـيـيـر قـانـون آـار،  
والستريت ايران دسـت بـه اعـتـراض 

 .زدند
نفس وجود شعارهاى مرگ بـر 
سرمايه دارى و اشاره به والسـتـريـت 
آمريكا نشانگر هـمـراهـى آـارگـران 
ايران با جنبش جھانى ضد  سرمايـه 
دارى  اى است آه امروز به جنـبـش 

 درصد ها، جنبش والستريت،  و  ٩٩
جنبش اشغال ميادين در سطح جھان  

جـنـبـشـى عـلـيـه .   شھره يافته است
سرمايه دارى آه دنـيـايـى بـھـتـر را 

ـپـا .  فرياد ميزند جنبشى جھانى آه ب
خـاسـتـه و فـريـاد مـيـزنـد آـه بــار 
بحرانتان را قبول نميكنيـم و عـلـيـه 
آل نظم موجود است و آل سيسـتـم 
اقتصادى، سياسى و اجـتـمـاعـى را 

 . دارد به چالش ميكشد
در تــجــمــع اعــتــراضــى امــروز 
اعتراضى در تھران مقابـل مـجـلـس 
اسالمـى، آـارگـران  بـا در دسـت 
داشتن پالآاردهـايـى آـه بـر رويـش 
نوشته شـده بـود، آـارگـر، آـارگـر 
اتحاد اتحاد، وزير بى لياقت استعفـا 
استعفا، مرگ بر سرمايه دار، و بـا 

اشاره به والستريت در واقع دارند بـه 
نوعى اولتيماتوم خود را ميدهـنـد و  
مقابل مجلس اسالمى را آه همواره 
محل تجمعات اعتراضى آارگران و 
ـلـف جـامـعـه بـوده  بخش هاى مـخـت
است، را به محل تـجـمـعـات بـعـدى 

 . خود اعالم ميكنند
ــراضــى  ــت ــت اع ــرآ ــن ح در اي
آارگران همچنين با  شعار تـغـيـيـر 
قانون آـار، اعـتـصـاب اعـتـصـاب، 
بطور واقعى اعالم داشتـنـد آـه زيـر 
بار تھاجـمـات رژيـم بـر زنـدگـى و 
معيشتـشـان نـخـواهـنـد رفـت و بـا 
نيروى اعـتـصـابـاتشـان مـقـابـل ايـن 

 . زورگويى ها خواهند ايستاد
چرا آـه رژيـم اسـالمـى تـحـت 
عنوان طرح تغـيـيـر در قـانـون آـار 
ميخواهد آارگر را در مقابل تعرض 

ـلـه سـپـردن .   جديدى قرار بدهد از جم
سـاعـت آـار بـه تـوافـق آـارگـر و 
آارفرما و تبديل  ساعات طـوالنـى 
ــار در  ــج آ ــل راي ــك ــه ش ــار ب آ

هاى آار يك وجـه مـھـم ايـن  محيط
چرا آه آارگر تـحـت .    تھاجم است

عنوان توافق با آـارفـرمـا، بـخـاطـر 
دريافت دستمزدهـاى يـک چـھـارم 
خط فقر نـاگـزيـز بـه تـن دادن بـه 

. تـر آـار مـيـشـود ساعـات طـوالنـي
شرايطى آـه در آـنـار قـراردادهـاى 
موقت و پيمانى دست آـارفـرمـا را 
هرچه بـيـشـتـر بـاز مـيـگـذارد آـه 
آارگران را مثل يك برده مطـلـق بـه 

نكات ديگر اين تغييرات .   آار گيرد
در قانون آار نيز در راستاى زدن از 
هرگونه مزايايى است آه مـيـتـوانـد 
به آارگر تعلق گيرد، مثل آـاهـش 

هـا، قـطـع  حق شيفت و نوبـت آـارى
 درصد دستمزد بيشـتـر بـه ٤٠تعلق 

آار در روزهاى تـعـطـيـل و اضـافـه 

، آــاهــش مــرخصــى ســاالنــه  آــارى
تغييراتى آه اسـاسـا .   آارگر و غيره

دست آارفرمايان را بيشتر و بيشـتـر 
براى استثمار وحشيانه تر آارگر بـاز 

روشن است آه قانون آـار .   ميگذارد
جمـھـورى اسـالمـى قـانـون بـردگـى 

اما جمھورى اسـالمـى .   آارگر است
اين تھاجمات را تحت عنوان تغـيـيـر 
در قانون آار در دسـتـور گـذاشـتـه 
است، تا وضع آارگر را آنـچـه آـه 
هست، وخيم تر آند و آخرين لـقـمـه 
ســفــره آــارگــران و خــانــواده هــاى 

اعـتـراض .   آارگرى را به جيـب زنـد
امــروز آــارگــران در ايــران بــه ايــن 
تھاجمات جنايتكارانه هر روزه رژيـم 
اسالمى به زندگى و مـعـيـشـتـشـان 

 .بود
از جمله ديـگـر شـعـارهـاى ايـن 
حرآت اعتراضى آارگران شعـارهـاى  
مجلس به اين بـى غـيـرتـى هـرگـز 
نديده ملتى، وزير بى لياقت استـعـفـا 

 . استعفا بود
ــراضــى  ــت ــت اع ــرآ ــن ح در اي
مــزدوران خــانــه آــارگــر تــالش در 
آــنــتــرل اوضــاع  و مــھــار حــرآــت 

اما آارگران بـا . آارگران را داشتند
شعارهايشان جواب درخورى به آنـھـا 
و تھاجمات هر روزه ايـن حـكـومـت 

ــد حــرآــت اعــتــراضــى امــروز .   دادن
آارگـران در ايـران بـيـش از بـيـش 
پيوستگى اعـتـراضـات آـارگـران و 
مردم ايران را با جنبش جھانى عليـه 
سرمايه دارى ، جنبش والستريت بـه 

حــرآــت امــروز .   نــمــايــش گــذاشــت
ــود ــران يــك شــروع ب . آــارگــران اي

کارگران بـه مـيـدان مـى آيـنـد تـا 
ــم  ــران را در ه ــگ ــاول بســاط چــپ

 شھال دانشفر.* پيچيند
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 3 ١٨٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

. شــديــد زمســتــان اعــالم کــره انــد
چادرهاى مخصـوص بـراى شـرايـط 
. برف و سرما به اهتزاز در آورده انـد

اين آمادگـى بـراى تـحـمـل بـرف و 
سرماى سـوزان عـزم جـزم فـعـالـيـن 
. جنبش اشغال را بنمايش ميـگـذارد

اآنون ديگر هـم بـراى مـردم بـجـان 
آمده از ستم و تبعيض و اسـتـثـمـار 
نــظــام ســرمــايــه دارى و هــم بــراى 
سرمايه داران و دولتھاى آنھا روشـن 
شده است آه جنبش اشغال، جنـبـش 
ضد سرمايه دارى والستـريـت يـک 
ــن  ــه اي جــنــبــش جــدى اســت و ب

در شھر .   سادگيھا تحليل برو نيست
ادمونتون کانادا که من هستـم هـم 
اکنون در ميان برف و باد و دمـاى 

 درجـه زيـر صـفـر فـعـالـيـن بـه ٢٠
مبارزه خود و اشغال کـمـپ ادامـه 

تحمل اين شـرايـط سـخـت .   ميدهند
اما آتـش .   حقيقتا کار آسانى نيست

 .مبارزه همچنان شعله ميشکد
بــراى هــمــيــن نــيــز بــا تــداوم و 
ســرســخــتــى جــنــبــش و آمــادگــى 
مـبـارزيـن بـراى اشـغـال پـارکـھـا و 
ميدانھا و با رشـد کـمـى جـنـبـش، 
ـــگـــر  دولـــت ســـرمـــايـــه داران دي
نميتوانست سياست تحمل را ادامـه 
ـلـيـس  دهد و طى هفتـه گـذشـتـه پ
آمريکا تـقـريـبـا در تـمـام شـھـرهـا 
سياست حمله و جمع کردن کمپھاى 
اشــغــال را بــکــار گــرفــت و دولــت 
کانادا هم دارد همـيـن سـيـاسـت را 

اين حمله از کمـپ .   تعقيب ميکند
پارک زوکاتى، کـه مـبـارزيـن بـه 
سياق رزمنـدگـان مـيـدان الـتـحـريـر 
قاهره آنرا ميدان آزادي نـام نـھـاده و 
به اشغـال خـود درآورده انـد، شـروع 

 نوامبـر، چـھـار روز ١٧.   شده است
ــلــح بــه تــمــام  ــيــس مس ــل پــيــش، پ
افزارهاى جنگى وحشـيـانـه بـه ايـن 

 ٣٠٠آمپ حمله کرد و بـيـش از 
نفر را دستگير نموده  و پـارک را 

همان روز در دانشـگـاه .   تخليه کرد
مشھور هاروارد آمريكا دانشـجـويـان 
چادرهاى اشغال را در وسط حـيـات 
دانشگاه بـرپـا کـردنـد و عـلـيـرغـم 
تھديدات مسئولين دانشگاه و پليـس 
دانشجويان حمايت خود را از جنبش 
ــد و شــاخــه  اشــغــال اعــالم کــردن
دانشجويى جـنـبـش اشـغـال را بـنـا 

مسئولين دانشگاه در يـک .   نھادند

اقدام وحشت زده براى اولين بار بـعـد 
از جنگ جـھـانـى دوم وروديـھـا و 
حيات دانشـگـاه را تـحـت کـنـتـرل 
پليسى گرفتـنـد و هـيـچ کـس را 
بدون کارت دانشجويى به دانشـگـاه 

 ٣٠در اين روز بيـش از .   راه ندادند
هزار نفر در نيويورک در حمايت از 
جنبش اشغال تظاهرات کردند و بـا 

در شـھـرهـاى .   پليس درگيـر شـدنـد
ديگر هم داستان به هـمـيـن شـکـل 

در پورتلند، اوکلند، سيه تل، .   است
دنور، واشينگتن و شھـرهـاى ديـگـر 

در .   کمپھاى اشغال بـرچـيـده شـدنـد
کانـادا ايـن جـنـبـش در شـھـرهـاى 
تورنـتـو، ونـکـوور و ادمـونـتـون در 

در .   معرض حمله پليس قـرار دارنـد
ادمونتون سومين و آخـريـن هشـدار 
پليس براى تخليـه مـحـل بـراى روز 

 نـوامـبـر صـادر شـده ٢١يکشنبه، 
تمام مراکز مـالـى دور و بـر .   است

پارکى که ما در آنجا اشغال کـرده 
ايم بسيج شده و بـه شـھـردار نـامـه 
نوشته و از دودى که از چـادرهـاى 
. ما برميخيزد شـکـايـت کـرده انـد

بدين ترتيب  پليس يک درصـديـھـا 
قرار است در اين روز ما را به بھانه 

ايـنـھـا .   دود از کمپ بـيـرون کـنـد
اميدوار بودند که سرمـاى زمسـتـان 
ما را به ترک کمپ وادار خواهـد 
کرد اما وقتى ديـدنـد مـا خـود را 
براى يک مبارزه طوالنى و تـحـمـل 
سرماى زمسـتـان آمـاده کـرده ايـم، 
تصميم گرفتند مستقيما وارد عمـل 

 .شوند
 

 مبارزه ادامه دارد
بــنــابــرايــن هــمــه شــواهــد نشــان 

 درصـدى ٩٩ميدهد آه جنبش مـا 
ها ممكن است بـا فـراز و نشـيـب 
هايى روبرو شـود، امـا مـبـارزه مـا 

ــه .   کــمــاکــان ادامــه دارد از جــمــل
ــطــور آــه  اشــاره آــردم در  هــمــان

 ٣٠نيويورک مردم بـا تـظـاهـراتـى 
هزار نفره و برپايى چادرهاى اشـغـال 
در دانشگاه ها جـواب سـرآـوبـگـري 

ــلــنــد .   هــاى دولــت را دادنــد در اوک
 ١٢فــعــالــيــن فــراخــوان بــراى روز 

 روز ديــگــر ٢٢دســامــبــر يــعــنــى 

فراخوان به يک اعتصاب عمـومـى 
وسيع براى اشـغـال تـمـام بـنـدرهـاى 
ساحل غـرب آمـريـکـا را داده انـد 

ســاحــل غــرب آمــريــکــا شــامــل ( 
ايالـتـھـاى واشـنـگـتـن، اوريـگـان و 

قبال هم گـوشـه ) .   کاليفرنيا ميشود
آوچكى از چنين حرآتى را در دوم 
نوامبر شاهد بوديم و ديديـم آـه در 

 ٣پاسخ به فراخوان مجمع عمومـى 
هزار نفره اوکلند، نزديـک بـه صـد 
هزار نـفـر در اعـتـصـاب عـمـومـى 
شرکت کردند و تازه تنھا يـکـى از 

را به تعطيلـى )   بندر اوکلند( بندرها 
کشاندند و اين اعتصابى يک روزه 

در فراخوان جديد تمام بندرهاى .   بود
ـلـى  منطقه غربى آمريکا بـه تـعـطـي
کشيده خواهنـد شـد و در صـورت 
دخالت پليس اعتصاب براى روزهاى 

ايـن .   متمادى ادامه خـواهـد داشـت
يک اقـدام شـجـاعـانـه اسـت کـه 
ميتواند معادالت سياسى را بـطـور 
محسوسى تغيير دهد و همانند خود 

اگـر .   جنبش اشغال همه گير گـردد
اين اتفاق صورت پذيرد، يعنـى اگـر 
طبقه کارگر در سطحى گسترده بـا 
اعتصاب عمومى خود وارد مـيـدان 
شود، مـيـتـوان سـيـمـاى تـغـيـيـرات 

يک سايت و .   بنيادى را در آن ديد
ارگان متحد کننده جنـبـش اشـغـال 
شھرهاى مختلف، دهم دسـامـبـر را 
بعنوان روز حمـايـت از حـقـوق بشـر 
اعالم کرده و بـراى روزهـاى بـعـدى 
اين هفته آکسيونھاى متفاوتى بـراى 
. جلب همبستگى اعالم داشته اسـت

بنابراين همه بحث من ايـنـسـت آـه 
اينھا فعالين جـنـبـش اشـغـال را از 
پارکھا و مـيـاديـن شـھـرهـا بـيـرون 
راندند اما بالفاصله ساخـتـمـانـھـا و 
ــورک،  ــوي ــي ــى در ن ــال ــدارس خ م
ــلــنــد بــه اشــغــال  واشــنــگــتــن و اوک
فـعـالـيــن در آمــد و تـمــام شـواهــد 
نشانگر اين است که اين جنبش بـه 

 .اين زوديھا سر بازايستادن ندارد
آنچه که تجربه دو مـاهـه ايـن 
جـنـبـش نشـان داده  ايـنــسـت کــه 
توحش و سرکوب پلـيـس نـه تـنـھـا 
قادر به شکست اين جنبش نـيـسـت 
بلکه عزم معتـرضـيـن  را جـزمـتـر 
ميکـنـد، نـيـروهـاى جـديـدى را بـه 
صفوف اين اعتراض وارد ميکند و 
سياستھاى راديکالترى را در دستـور 

 هزار ٣مجمع عمومى .   قرار ميدهد
 هـزار ١٠٠نفره و اعصاب عمومى 

نفره اوکلند پس از يورش پليـس در 
 هـزار ٣٠اواخر ماه اکتبر، تظاهرات 

ـلـيـس ١٧نفره   نوامبر بعد از حمله پ

به فعاليـن نـيـويـورک و فـراخـوان 
اعتصـاب عـمـومـى کـل مـنـطـقـه 
ـلـه  ساحل غرب آمريکا پس از حـم
اخير پليس به جنبش اوکلند شـاهـد 

ــده ايــن ادعــاســت ســرکــوب و .   زن
وحشيگريھاى پليسى بيش از پـيـش 
مشروعيت طبقه حاکم را زير سـوال 
ميبرد و احساس هـمـسـرنـوشـتـى و 
نوعدوستى را در انسـانـھـا تـقـويـت 

در پس هر حمله پليسـي و .   ميکند
پخش اخبار و ويديوهاي مربـوط بـه 
آن مردم کارگر و زحمتکش بيشـتـر 
ــيــس و  بــه مــاهــيــت دولــت و پــل
همدستـى آنـھـا بـا مـافـيـاى يـک 

روشـن اسـت .   درصديھا پى ميبـرنـد
ـلـه مسـتـقـيـم و سـرکـوب  که مقاب

 ٩٩جـنـبــش اشــغـال، ايـن جـنــبـش 
درصدى ها  براى طبقه حاکم امرى 
بسـيــار دشــوار اســت و آنـچــه کــه 
ميتواند عامل افت و يـا وقـفـه در 
اين  جنبش شود،  بيشتر مربوط به 
مسائل و کمبودهاى داخلى جنـبـش 
هست آـه بـايـد بـراى آن پـاسـخـى 

 .يافت
 

امر رهبرى و تعين يابى 
 جنبش

اولــيــن مــعــضــل امــر رهــبــرى، 
سازماندهى و تعيـن يـابـى جـنـبـش 

اين جنبش، بـعـضـا از .   اشغال است
زبان سازماندهان خود، بـه نـداشـتـن 
رهــبــرى و خــواســتــھــاى مشــخــص 
مشھور است و اين دو از بزرگتـريـن 

اگـر .   ضعفھاى اين جنبش هسـتـنـد
چه بعضا تالش ميشود آـه رهـبـر 
نداشتن اين جنبش را نقطه قـوت آن 

توجـيـه هـم ايـنـسـت .     تصوير آنند
که با نداشتن رهبرى و خـواسـتـھـاى 
مشخص اقشار مختلف اجـتـمـاعـى 
ميتوانند در آن شـرکـت کـنـنـد و 
همچنين حزب و جريـان مشـخـصـى 
قادر به قبضه کردن قدرت نخـواهـد 

اما اتفاقا نـقـطـه ضـعـف آـار .   بود
ـلـش هـم روشـن .     همين جاست دلـي

براى اينکه اين جنبش پيروز .     است
شود بايد اهداف مشخصى را پـيـش 

بايد تعين يـابـد و .   پاى خود بگذارد
. سمت و سوى مشخصى را بـگـيـرد

اگر خواستھـاى مشـخـصـى تـوسـط 
فعالين اين جنبش تعيين نشوند، از 
بيرون جنبش تعيين خواهـنـد شـد و 
بنام جنبش بر آن تحـمـيـل خـواهـنـد 

اگر امر رهـبـرى هـم از درون .   آرد
جنبش عروج نکـنـد، از بـيـرون آن، 
ولى بنام آن رهبر تراشى خواهد شـد 
. و جنبش را به بيراهه خواهنـد بـرد

هر جنبش اجتمـاعـى بـراى پـيـروزى 

خــود احــتــيــاج بــه ســازمــانــدهــى و 
 .رهبرى دارد

روشن اسـت آـه بـا تـکـيـه بـر 
صدها موضع و عمل و  نـوشـتـه و 
اظھار نظر و سخـنـرانـى و شـعـار و 
پالکارد ميشود جھت گـيـرى ضـد 
سرمايه دارى اين جـنـبـش را نشـان 

از جمله شعـارهـاى راديـکـالـى .   داد
کــه خصــلــت ضــد ســرمــايــه دارى 
جنبش را نشان ميدهند ميشـود بـه 

تمام قـدرت بـه :   شعارهايى همچون
دنياى ديگرى ممکن اسـت   –مردم 

ما به تغيير ايـن دنـيـا احـتـيـاج   –
اين سيستم در هم شکسته   –داريم 
 درصد ٩٩اين سيستم براى   –است 

سـيـسـتـم سـرمـايـه   –کار نميکند 
دارى يک جـنـايـت سـازمـانـيـافـتـه 
است اشاره کرد و همه اينھا  دارنـد 

امـا ايـن .   اين جھت را نشان ميدهد
خصلت ضد سرمايه دارى بشـکـلـى 
کلى و عام مطرح ميشود و هـنـوز  
.  تعريف روشنـى پـيـدا نـكـرده اسـت

اغلب اين ضديت با سـرمـايـه دارى 
به ضديت با بانکھا و شـرکـتـھـا و 
زيــاده خــواهــى هــا و حــرص و آز 
سرمايه داران، صـدور سـرمـايـه بـه 
کشورهايى با دستمزد پايين و غيـره 
تفسير ميشود و در اين ميان بـطـور 
مثال رابطه کار مـزدى بـا تـوحـش 
سرمايه دارى مـورد نـقـد مسـتـقـيـم 

همچنين براى دسـت .   قرار نميگيرد
اندرآاران اين جنبش شـيـوه تـغـيـيـر 

گـاهـا از .   اغلب تعريف نشده اسـت
انقالب صحبت ميشود ولى تـغـيـيـر 
از طريق يـک انـقـالب اجـتـمـاعـي 

از جمله .   مورد تاکيد قرار نميگيرد
بر رابطه دولت با بـازار و بـا يـک 
درصــديــھــا تــاکــيــد مــيــشــود ولــي 
سرنگونى دولـت بـعـنـوان دسـتـگـاه 
ســيــاســى ســرمــايــه داران و نــظــام 
سرمايه دارى در دسـتـور کـار قـرار 

 .نميگيرد
طبعا دو ماهى بـيـش از عـمـر 
اين جنبش نـمـيـگـذرد و هـنـوز در 

امـا بـا .   مراحل جنينى خـود اسـت
توجه به اينکه اين جنبش در پى و 
در ادامه و مرتبط با انقالبات شمال 
آفريقا و خاورميانه شروع شده است، 
با تـوجـه بـه ايـنـکـه امـروز عصـر 
اينتـرنـت و فـيـس بـوک اسـت و 
باتوجه به اينکه اين جنبش در قلب 
نظام سرمايه دارى اتفاق ميافـتـد و 
فعالينش ميتوانند تا حـدود زيـادى 
آزادانه ابراز عقيـده و نـظـر کـنـنـد، 
ميتوان انتظار داشت  کـه جـنـبـش 

 
جنبش اشغال به کجا 

...ميرود؟  

٤صفحه   
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 4  ١٣٩٠ آذر ١ کارگر کمونيست

هر آسى به خود جـرأت داده .   است
و از آن دفاع آرده، شرمسار و وقيح 

دنـيـا را بـه .   از آن بيرون آمده است
. قھقرا به معناى واقـعـى رانـده انـد

جھان در هـيـچ دوره اى بـه انـدازه 
. امروز شاهد اعتراض نـبـوده اسـت

 اروپـا هـم بـه ١٨٤٨حتى انقالبات 
وسعت انقالبات و اعتراضات دنياى 

اوج ايـن اعـتـراضـات، .   امروز نبود
اشـغـال وال " آـه بـا "   جنبش اشغال" 

شـروع آن زده شـد، بـوده "   استـريـت
در بخش وسيعى از دنـيـا در .   است

هر جائى آه امكان گردهمآيى بود، 
چادرهائى به عنوان سمبل اعتراض 
در پارآھا و ميادينى باال رفتـنـد و 
مورد حـمـايـت بـخـش وسـيـعـى از 

در ايـن بـاره .   جامعه قرار گرفتـنـد
 .زياد گفته و نوشته ايم
ــل ــب ــم ــن س ــراض  اي ــت هــاى اع

اما در چند روز اخير بـا )   چادرها( 
حمله سازمان يافته پليس و توطئـه 

هـا و مـقـامـات  و تبانـى شـھـردارى
هاى محلى و مرآـزى،  بلندپايه دولت

ـلـه .   مورد حمله قرار گرفته اند حـم
آــرده و مــردم مــعــتــرضــى آــه آن 
پارآـھـا را بـه نشـانـه اعـتـراض و 
سمبليك بـه اشـغـال خـود در آورده 
بودند، از آنجاها رانده و چادرهـا را 

غافل از اينكه جنـبـشـھـا .   برچيدند
انـقـالبـات را !   تعدادى چادر نيستند

نمى شود با راندن چند صد نفـر از 
مكان مشخصى، و پـاره و غضـب 
آردن چند ده چادر سرآوب آـرد و 

جــنــبــشــھــا ريشــه !   بــه عــقــب رانــد
ـلـب جـامـعـه دارنـد . عميـقـى در ق

تـنـھـا "   جنبش اشغـال" حرآاتى مثل 
  .نوك اين آوه يخ هستند

 اسطوره ها فرو مى ريزند
متـأسـفـانـه مـبـارزه طـبـقـاتـى، 
جنگ و دعواى روبرو و مسـتـقـيـم 
دو طبقه متخاصم اصلى جـامـعـه، 
. طبقه آارگر و بـورژوازى نـيـسـت

بورژوازى همچون قورباغه اى اسـت 
آه در شكل و شمايل قناريى زيـبـا 

توسـط .   به جامعه انداخته مى شود
موعظه آنندگـان، ژورنـالـيـسـتـھـا، 
اساتيد دانشگاهھا و ده ها و صدها 

 . ها"از ما بھتران"نوع ديگر از 
ادامه سـر پـا مـانـدن جـامـعـه 
طبقاتى و بخصوص جامعه طبقاتى 

سرمايه دارى، مديون اسطوره هـائـى 
است آه امروز يكى پس از ديگـرى 

دادگاه هايش بعنـوان .   فرومى ريزند
 ٩٩ارگان عدالت در جـامـعـه بـه 
. درصــدى هــا حــقــنــه مــى شــود

پليسش بعنوان نگھبانان و حافظيـن 
 درصدى ها جا زده مـى ٩٩امنيت 
دانشگـاهـھـايـش را بـعـنـوان .   شوند

مراآز تعليم و تربيت متشخصيـن و 
آخـونـد .   عالمين به ما مى فروشنـد

ــام و ارواح آن  ــاخ ــاپ و خ و پ
چنينى، بعنوان رابط فرد و خدا بـه 

 .همان فرد انداخته مى شوند
ديديم آـه صـف آشـيـدنـد ايـن 
معلمين متشخص دانشگـاهـھـا آـه 

 درصدى ها را تكـفـيـر ٩٩اعتراض 
پليس از آنـار فـريـاد آـمـك .   آنند

زنان و تجاوز به آودآان رد شـد و 
ـلـه "   جنبش اشغال" به معترضين  حم

قضات آارهاى عادى خـود را .   آرد
تعديل و يا تعطيل آرده و بـه امـر 

بــازگـردانــدن پــارآـھــا بــه " مـھـمــتـر 
ــات ــي ــال ــدگــان م ــن ــن ــرداخــت آ " پ

مشغول تھيه و تنـظـيـم و !   پرداختند
صدور احكام اخراج معترضين از آن 
پارآھا و دستگـيـرى فـعـالـيـن ايـن 

 .جنبش شدند
اما هيچ جائي مثل نيويورك و 
شب حمله پليس به فعالين جـنـبـش 
اشغال وال استريت چـھـره دروغـيـن 

در .   احترام به قانون را افشـا نـكـرد
 و نـيـم صـبـح، يـكـى از ٦ساعت 

قضــات دادگــاه عــالــى نــيــويــورك 
ــه  ــه ب ــراى عــدم حــمــل حــكــمــى ب
معترضين پـارك صـادر آـرد، امـا 
پليس و شـھـردارى نـيـويـورك، آـه 
فرياد اطاعت از قـانـونشـان گـوش 
فلك را آر آرده است، به اين حـكـم 
قاضى خودشان بى اعتنائى آرده و 
چادرهاى فعالين جنبش اشغال وال 
استريت را جمع آورى آـرده و خـود 

  !آنجا را اشغال آردند
 آارگران و جنبش اشغال

ــبــش  ــن ــارگــران و ج ــقــش آ ن
" جنبش اشغال" آارگرى در رابطه با 

مقاله ديگر و مـفـصـلـتـرى را مـى 
 نـكـتـه الزم ٣ ـ ٢اينجا به .   طلبد

ايــن .   اســت آــه اشــاراتــى بــكــنــيــم
ــبــش  ــن ــش، ج ــب ــن ــا" ج ــه "   م ــي عــل

 درصـدى هـا ٩٩جنبش .   ست" آنھا" 
جنبش طـبـقـه .    درصدى ها١عليه 

طبـقـه .   آارگر عليه بورژوازى است
اى بينابينى و يا بين اين دو طـبـقـه 
ديگر نداريم و به درسـت بـه آنـچـه 

خـوانـده مـى "   طبـقـه مـتـوسـط" آه 
اگـر .   مـى گـويـنـد"   افسانـه" شود، 

استارت اين جنبش تـوسـط رهـبـران 
اتحاديه ها زده نشد و يـا آنـھـا در 
سازماندهى و رهبرى آن دسـت بـاال 
و يا حتى مى شـود گـفـت دسـتـى 
ندارند، نه تنھا از اين واقعيت نـمـى 
آاهد آه اين جنبش طبـقـه آـارگـر 
ـلـكـه بـر واقـعـيـت ديـگـرى  است، ب
صحه مـى گـذارد آـه پـايـه هـاى 

هاى موجود جنبش آارگـرى،  تشكل
متعلق به اين جنبش است و بـخـش 
ـلـوى صـف ايـن  اعظـم فـعـالـيـن ج
جـــنـــبـــش، فـــعـــالـــيـــن چـــپ و 

هــاى فــوق  ســوســيــالــيــســت تشــكــل
از آنجا آه رهبران شناختـه .   الذآرند

هاى موجـود آـارگـرى ـ  شده تشكل
شناخته شده از اين بابت آه بخشـى 

 درصـد بـوده ١و پادوهائى از بدنه 
 درصدى ها ٩٩اند ـ مى خواهند با 

تداعى بشوند و آسانى چون شارون 
بارو، دبيـر آـنـفـدراسـيـون سـراسـرى 
اتحاديه هـاى آـارگـرى و ريـچـارد 
تــرامــكــا، رئــيــس فــدراســيــون آــار 
آمــريــكــا پــيــام هــمــبــســتــگــى بــه 

در "   جنـبـش اشـغـال" تظاهرآنندگان 
نيويورك مى فرستند، نشان از ايـن 
دارد آه هسته اصلى اين جنبـش و 
سازماندهندگان اصلى اين جنـبـش، 
اين رؤسا را به دنبـال ايـن جـنـبـش 

اينھا تونس را به يـاد .   آشيده است
دارند آه چگونه بدنه اتحاديه هـاى 
آارگرى بن على را در مـخـمـصـه 
قرار داده بود، در حالـيـكـه رهـبـران 
اتــحــاديــه هــاى آــارگــرى در نــظــر 

مصـر را .   داشتند با او آنار بياينـد
در مقـابـل چشـمـانشـان دارنـد آـه 
چگونـه طـبـقـه آـارگـر بـراى زدن 
ضربه آارى به مبارك، وارد مـيـدان 

 ايران را بـه يـاد ١٩٧٩انقالب .   شد
دارنــد آــه چــگــونــه آــارگــران بــا 
اعتصابات سراسرى خود سرنگـونـى 
ـلـوى را تسـريـع آـرد . حكومت پـھ

اينھا بقول معروف مى خواهـنـد در 
سمـت درسـت تـاريـخ قـرار داشـتـه 

ـلـيـس از نـوع .   باشند جز تعـدادى پ
شعبـان بـى مـخـھـا و رؤسـايشـان، 
اآنون ديگر هـمـه مـى دانـنـد آـه 

جنبشھا فـقـط چـنـد عـدد چـادر " 
 ٢٠١١ نوامبر ١٩"!نيستند

 

 
... بدا به حال آنھائي آه  

 ناصر اصغرى
اشغال در فرموله کردن خواسـتـھـاى  ١از صفحه 

مشخص و نقد روشن خود بـر نـظـم 
ـلـو  موجود  گامھاى بسيـارى بـه ج

و  بطور واقعى از اين جھـت .   بردارد
داليل آنھم از .   هنوز سردرگم است 
 . نظر من روشن است

جنبش اشغال نقطه تالقى اقشـار 
و جنبـشـھـاى مـتـفـاوت اجـتـمـاعـى 

از فعالـيـن ضـد جـنـگ تـا .   است
ـلـيـتـھـاى تـحـت  محيط زيست تا اق
ستم تا جنبش دانشجوئى تا جنـبـش 
فمينستى تا جـنـبـش کـارگـرى تـا 
آنارشيستھا تا کمونيستھاى سـنـتـى 
تا کمونيستھا راديکال و انقالبى در 

حتـى در مـواردى .   آن شرکت دارند
رد پاى گروهھاى مذهبى اسالمى و 
مسيحى و بـومـى هـاى آمـريـکـاى 

روشـن اسـت .   شمالى را ميشود ديد
آه اين ترکيب متنوع ويژه جـنـبـش 
اجتماعى اشغال نيست و هر جنـبـش 
اجتماعى اقشار مختلف اجـتـمـاعـى 

امـا آنـچـه کـه .   را بميدان مـيـاورد
جنبش ضد سرمايه دارى اشغال  را 
در معرض تھديد قرار ميدهد اصرار 
سازماندهان آن بر کثرت خواستھا و 
عقايد و نامتعين بـودن جـنـبـش در 

در .   خواستھا و امر رهبرى آن اسـت
حالى که بافت ناهمگون جنبشھـاى 
ــنــه کشــمــکــش  ــمــاعــى زمــي اجــت
ــھــا و  ــژي ــرات ــيــکــھــا و اســت ــاکــت ت

چــپ و ( راهــکــارهــاى مــتــفــاوت 
و عروج يک نيروى غالـب )   راست 

و رهبرى کننده در اين جنبـشـھـا را 
فراهم ميکند، اصرار بر نـامـتـعـيـن 
بودن خواستھا و رهبرى جنبش تنھـا 
ميتواند زمينه عروج نيروهاى راست 

بويژه راست جامـعـه .   را فراهم سازد
ــلــف اجــتــمــاعــى  در ســطــوح مــخــت
سازمان يافته و متعين اسـت و در 
نبود يک رهبرى و راهـکـار چـپ 
اينھا آلترناتيو طبيعى و فـى الـحـال 

عـالئـم .   موجود جنـبـشـھـا هسـتـنـد
عروج آنھا را نيز فى الحال مـيـتـوان 
مشاهد آرد و ايـن را مـيـشـود در 
بيانيه خواستھـاى مـنـتـشـر شـده از 
ــت در  ــري ــت ــال وال اس ــغ طــرف اش
نيويورک که حدود يک ماه پيش 
بــيــرون داده شــد و بــخــصــوص در 

 ٩٩قطعنامه اى بـنـام قـطـعـنـامـه 
درصديھا که يـکـى دو روز پـيـش 

آـه در .   انتشار يافت مشاهده کـرد
فرصتى ديگر به اين دو قطـعـنـامـه 

ــويــژه قــطــعــنــامــه .   پــرداخــت  ٩٩ب
درصديھا  تـالـشـيـسـت بـراى طـرح 

خواستھاى اين جـنـبـش در مـجـمـع 
عمومـى سـراسـرى کـه قـرار اسـت 

 تشـکـيـل ٢٠١٢چھارم جوالى سال 
آه به نـظـر مـن راسـت روى .   بشود

 .هاى آنرا بايد بطور جدى نقد آرد
در هر حال از نظر من يـکـى از 
داليل اساسى براى نـامـتـعـيـن بـودن 
خواستھا، نـبـود رهـبـرى مشـخـص، 
نبود تحـزب و عـروج راسـت، عـدم 
وجود يک نـيـروى چـپ سـازمـان 
يافته است که بتواند نـقـد انـقـالبـى 
خود از نظـام سـرمـايـه دارى را در 
مجامع عمومى جنبـش اشـغـال بـه 

دليلش هـم ايـنـسـت .   کرسى بنشاند
آه چپ على الـعـمـوم و بـاالخـص 
چپ انقالبى  بنا به داليل تاريخـى 

چـپـى .   در غرب ضعيف بـوده اسـت
که دست به ريشه هاى مسـائـل در 
نظام طبقـاتـى سـرمـايـه دارى بـبـرد 
تقريبا در غرب و بويژه در آمريکاى 

اگر چه اقشـار .   شمالى غايب است
زحمتکش تا حد زيادى به مـاهـيـت 
ضد کارگرى و ضد انسانى سرمايه 
دارى پى برده اند يا در حال پى بردن 
هستند و عامل بدبختيھاى خـود را 
سيستم سرمايه دارى ميدانند، هنـوز 
ــلــيــغــات جــنــگ ســردى و ضــد  تــب
کــمــونــيــســتــى بــر ذهــنــيــت مــردم 
سنـگـيـنـى مـيـکـنـد و آلـتـرنـاتـيـو 
سوسياليستى با ترديـد و مـقـاومـت 

از طرف ديگر رسانـه .   روبرو ميشود
هاى اجتماعى و مـتـفـکـران طـبـقـه 
ــده  ــد دو اي ــادر شــده ان ــاکــم ق ح
ارتجاعى را بنام ايده هاى پيـشـرو و 
انسانى جا بياندازند که عميـقـا هـم 

يکى ايـنـکـه .   به هم مربوط هستند
ما بايد به عقايد همديگر احـتـرام "   

مـالـتـي " و ديگـرى پـديـده "   بگذاريم
" کالچراليسم يا چند فرهنگى بودن

اين سياست در غالب احـتـرام .   است
به عقايد همديگر احترام به مـذهـب 
و فرهنگ و تاريخ و سنت و انـواع 
ـلـيـغ مـيـشـود و  و اقسام خرافـه تـب
عمال مانـعـى بـراى نـقـد افـکـار و 
عقايد ارتجاعى و عـقـب مـانـده و 

در .   ضد انسانـى تـراشـيـده مـيـشـود
نتيجه با وجود به رسميت شنـاخـتـن 
آزادى بــيــان، انــتــقــاد از عــقــايــد و 
فرهنگھا و مذاهـب امـرى مـذمـوم 
. بشمار ميايد و عقب زده مـيـشـود

بدين ترتيب در قالب چند فرهنگـى 
ـلـف  بودن جامعه تمام اقليتھاى مخـت
قــومــى و مــذهــبــى در قــالــبــھــا و 

 
 ... جنبش اشغال به کجا ميرود؟

٥صفحه   

 ٣از صفحه 
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گــتــوهــاى مــخــصــوصــى جــا داده 
مــيــشــونــد و بــه ايــن شــكــل نــژاد 
پــرســتــى، قــوم پــرســتــى و مــذهــب 

ايـن .   نھادينه شده و ابدى مـيـشـونـد
دو پديده يک مانع جـدى در بـرابـر 
انتقاد راديـکـال و انسـانـى از نـظـم 
موجود را تشکيل ميدهنـد و وقـت 
و انرژى زيادى از فعالـيـن راديـکـال 

تبليغات ضد کمونيسـتـى .   ميگيرند
دوران جنگ سرد و ايـن دو پـديـده 
بايد با سرعت و شـدت کـنـار زده 
شوند تا نقد سوسيالـيـسـتـى بـتـوانـد 

 .جاى خود را پيدا کند
 

 پاسخ کمونيسم کارگريست
بنابر اين وقتى ما بـه جـنـبـش 
اشغال نگاه ميکنيم از يک طـرف 
اعتراض راديکال مردم با شعارهاى 

رشد و اعتالى . راديکال را ميبينيم
جــنــبــش و ســمــاجــت و عــزم جــزم 
معـتـرضـان در پـس سـرکـوبـھـا و 
وحشيگريھاى پليس را مـيـبـيـنـيـم، 
تکيه فعالين و مـجـامـع عـمـومـى 
اوکلند به اعتصابـات عـمـومـى را 

شعارها و سخـنـرانـيـھـا و .   ميبينيم
نوشته هاى ضد سـرمـايـه دارى را 

همـبـسـتـگـى و حـمـايـت .   ميبينيم
فــعــالــيــن جــنــبــش در شــھــرهــا و 
. کشورهاى مختلف را مـيـبـيـنـيـم

پيامھا و آکسيونھاى همبستگى بـا 
تصميم به .  انقالب مصر را ميبينيم

تــحــمــل ســرمــاى طــاقــت فــرســاى 
و در کل اراده . زمستان را ميبينيم

محکـم و راديـکـال انسـانـھـاى بـه 
ستوه آمده از نـظـام سـرمـايـه دارى 

از طـرف .   براى تغيير را ميـبـيـنـيـم
ديگر نامتعين بودن جنـبـش، نـبـود 
تحزب، نبود رهبرى منسجم، نـبـود 
چپ سازمانيافته، در ايـن مـيـان 
بيرون آمدن قطعنامه هاى راسـت و 
تالش راسـت بـراى خـم کـردن سـر 
 .جنبش در مسير راست را ميبينيم

اينکه ايـن جـنـبـش بـه کـجـا 
ـلـى  ميرود موضوع کشمـکـش عـم
توده هـاى مـعـتـرض عـلـيـه نـظـام 

سرمايه دارى و نمايندگان و رهبران 
کـه هـنـوز ( عملى و فکـرى آنـھـا 

انســجــام و ســازمــانــدهــى الزم را 
از يـک طـرف، و )   نيافـتـه اسـت

راست حاکم متشکـل از سـرمـايـه 
داران و احزاب آنھا و دولت و پليس 
و مجلس و قوه قضـائـيـه و غـيـره 
همراه با بخشـھـاى راسـت در درون 
. جنبش اشغال از طرف ديگر اسـت

سرنوشت اين جنبش بـه تـالش هـر 
روزه فعالين آن و مردم و اقشـار و 

در .   طبقات حامى آن بستگى دارد
بطن تحوالت عظيم و انـقـالبـى در 
شمال آفريقا و خاورميانه، در بـطـن 
عـمـيـقـتــر شـدن بـحــران اقـتـصــادى 
جھانى که کل اروپا را در معـرض 
ورشکستگى اقـتـصـادي قـرار داده 
است و آمريکاى شمالى و بخشھاى 
ديگر دنيا هم تحت فشار شـديـد و 
روز افزون آن هستند، در بـطـن ايـن 
اتفاق بزرگ که ميليونھا انسان به 
طــبــيــعــت ضــد انســانــى و ضــد 

 در صدى نظـام ٩٩کارگري و ضد 
سرمايه دارى پى برده انـد و آن را 
فرياد ميزنند، در بـطـن امـکـانـات 
ارتباطى وسيع و سريع در تمام دنيا 
و امــکــان اتصــال اعــتــراضــات در 
نقاط مختلف و دور افتاده دنـيـا و 
در بطن يک تکان و تالش جھانى 
بــراى دفــاع از حــرمــت و حــيــات 
انسان، ميشود اميدوار بود کـه در 
پس افت و خيزها، نيروهاى چـپ، 
راديکال، انقـالبـى و کـمـونـيـسـتـى 
بتوانند جـاى خـود را در تـحـوالت 
عظيم اجتماعى و سـيـاسـى عصـر 
حاضر پيدا کنند و دنيـا را بسـوى 
رهايى از سلطه سرمايه و بـردگـى 

جـنـبـش و .   مزدى رهـنـمـون شـونـد
حزب کمونيست کارگرى بـايـد در 
. راس ايــن تــحــوالت قــرار گــيــرد

واقــعــيــت ايــن اســت کــه دنــيــا و 
مسائل آن پاسخى جـز کـمـونـيـسـم 

پيش بسوى انقـالب .   کارگرى ندارد
     .*کمونيستى کارگرى

تحصن کارگران : لبنان
  قراردادى شرکت برق لبنان

 The Daily Starبه گزارش 
 نــوامــبــر کــارگــران   روز جــمــعــه 

قــراردادى شــرکــت بــرق لــبــنــان از 
مناطق مختلـف کشـور دسـت بـه 
تحصن زدنـد و خـواهـان اسـتـخـدام 

ايـن کـارگـران .   رسمى خود شـدنـد
چندين سال است که براى استخدام 
رسمى مبارزه ميکنند ولى ايـنـبـار 

اند که حاضر نيستند بيش از  گفته
اين منتظر بمانند و تا دستيابى بـه 
مطالباتشان به تحصن خـود ادامـه 

گـويـنـد کـه   آنـھـا مـى .خواهند داد
بخاطر رسمى نبودن حتى از بـيـمـه 
درمــانــى بــرخــوردار نــيــســتــنــد در 
حاليکه کار آنھا از ريسک بـاالى 
برخوردار است و سالمت آنھا بـطـور 

 .دائم در خطر است
  

اعتراض وسيع : پرتغال
  کارگران بخش خدمات عمومى

 
 ١٢روز شنبـه AFPبه گزارش 

 نوامبر ليسبون پـايـتـخـت پـرتـغـال   
هـا  شاهد راهپيمايى و اعـتـراض ده

هزار تن از کارگران بخش خدمـات 
عمومى و سربازان به سـيـاسـتـھـاى 
. رياضت کشى اقتصادى دولت بود

ــا در دســت داشــتــن  کــارگــران ب
هايى که روى آنھا نـوشـتـه  پالکارد
مـا " و "   نه بـه بـيـکـارى:   " شده بود

نـه بـه دزديـدن " و "   کار ميخواهيم
اعـتـراض خـود را بـه "   دستـمـزدهـا

 .سياستھـاى دولـت اعـالم کـردنـد
سياستھـاى ريـاضـت کشـى دولـت 
شامل کـاهـش مـيـزان پـاداشـھـاى 
تعطيالت و کـريسـمـس، مـنـجـمـد 

هاى کـارى،  ها و رتبه کردن دستمزد
 کارى و افزايش نيم ٔکاهش اضافه

ساعـت بـه سـاعـات کـار در روز 
 .بدون افزايش دسـتـمـزد، مـيـشـود

گوينـد آنـھـا مسـئـول  کارگران مى
بوجود آوردن اين شرايط نيسـتـنـد و 
بار بحران اقتصادى را آنھـا تـحـمـل 

 .نخواهند کرد
 

 
اعالم اعتصاب : فرانسه

  کارگران خدمات برق و گاز
به گزارش رويـتـرز سـخـنـگـوى 

اعــالم  CGTاتــحــاديــه کــارگــرى 
 نـوامـبـر   کرد که روز پنجـشـنـبـه 

کارگران بخش خدمات برق و گـاز 
آنـھـا .   دست از کار خواهند کشيـد

اعالم کرده اند که بمـنـظـور فشـار 
ــــش  ــــزاي ــــراى اف ــــت ب ــــه دول ب

    تـا   هايشان از سـاعـت  دستمزد
GMT اين  .اعتصاب خواهند کرد

کــارگــران در اقــدام مشــابــھــى در 
 اکتبر نيز دسـت    سپتامبر و   تاريخ 

 .به اعتصاب زده بودند
 

 ساعته ۴ اعتصاب : آرژانتين
  گسترده معلمان

روز  Fox Newsبه گـزارش 
 نوامبر معلمان در ايالـت ۴ دوشنبه 

 ۴ بوينوس آيرس دست به اعتصاب 
ـلـى  ساعته زدند که بـاعـث تـعـطـي

 ۴مدارس و در خانه ماندن حـدود 
ــلــيــون دانــش آمــوز شــد آنــھــا .   مــي

خواهان افزايش دستمزد و دريـافـت 
ائـتـالفـى از  .حق خـانـواده هسـتـنـد

ــلــمــان فــراخــوان ايــن  اتــحــاديــه مــع
اعــتــصــاب را داده بــودنــد و آنــھــا 

ـلـمـان   گويند بيش از   مى  درصد مع
ــد ــن .   در آن شــرکــت کــرده ان اي

اعتصاب زمانى فراخوانده شد کـه 
ــن  ــي ــن دور از مــذاکــره ب ــدي چــن
ـلـمـان و دولـت بـه  نماينـدگـان مـع

   .شکست انجاميد
 کارگر    ۵اعالم اخراج : فرانسه

  از شرکت پژو
شرکت  Guardianبه گزارش 

سيتروئن روز   -اتومبيل سازى پژو 
 نوامبر اعالم کرد کـه ۵ سه شنبه 

 تن از نيروى کار خود را اخـراج    ۵
اين شرکت علـت ايـن .  خواهد کرد

هـا  تصميم را صرفه جويى در هزينه
به دليل کاهش سود شرکت اعـالم 

سيتروئـن   -شرکت پژو  .کرده است
 هــزار کــارگــر دارد و در    حــدود 

تـولـيــد  چـنـديـن کشـور کـارخـانـه 

دفـتـر .   اتومبيـل دايـر کـرده اسـت
مرکزى اين شرکت در فرانسه واقع 

  .شده است
اعتراض پزشکان و : اسپانيا

پرستاران به کاهش بودجه 
  خدمات درمانى

روز  Euro Newsبه گزارش 
ها پزشـک   نوامبر صد۵ سه شنبه 

و پـرسـتـار در مـقـابـل بـزرگـتـريـن 
بــيــمــارســتــان شــھــر بــارســلــون در 

 درصــدى   اعــتــراض بــه کــاهــش 
بودجه خدمات درمانـى، دسـت بـه 

کــاهــش بــودجــه .   اعــتــراض زدنــد
ـلـى و  خدمات بھداشتى باعث تعطي
يا کاهش ساعات کار بسيـارى از 

 .ها در اسپانيا شده اسـت بيمارستان
ايــن کــاهــش بــودجــه در راســتــاى 
برنامـه ريـاضـت اقـتـصـادى دولـت 

گـيـرد و قـرار اسـت در  انجام مـى
هاى سه شنبه و چـھـار شـنـبـه  روز

ــار در  ــرســت ــزشــک و پ هــزاران پ
اعتـراض بـه ايـن طـرح دسـت بـه 

دخـتـر يـکـى از  .اعتـصـاب بـزنـنـد
کسانى که بدليل کمبود امکانات 
جان خـود را از دسـت داده اسـت 

کنم بـه دلـيـل  فکر مى:   " گويد  مى
بسته بودن اتـاق عـمـل ايـن اتـفـاق 

هاى عمل را بسـتـه  افتاد، آنھا اتاق
اند و اين ما هستيم که از تبـعـات 

  ".آن رنج مى بريم
ادامه قربانى گرفتن : چين

  محيط نا امن آار
خبرگزارى شـيـن هـوا گـزارش 
داد آه بر اثر وقوع انفجار در يـک 

 ١٤کارخانه شيمـيـايـى در چـيـن 
کارگر کشته و شمارى نيز زخـمـى 

اين انفجار در يک کارخانه .   شدند
توليد کننـده مـواد شـيـمـيـايـى در 
اســتــان شــانــدوگ واقــع در شــرق 
چـيـن بـه وقـوع پـيـوسـت کـه بــه 

 نفر کشته و بـيـش ١٤موجب آن  
در .      تـن نـيـز زخـمـى شـدنـد٥از 

رويدادى ديگر مرکز امداد مـحـلـى 
اسـتـان مــغـولسـتــان داخـلــى چـيــن 

 معدنچى را که در يک ٤مرگ 
معدن زغال سنگ در ايـن اسـتـان 

ايـن .   گرفتار شده بودند، تاييد کرد
 ١٢معدن روز جمعه فرو ريخـت و 

 .نفر در آن محبوس شدند

 اخبار بين المللی
 یداود رفاه

را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و کارگر کمونيست 
 !آشنايانتان برسانيد

 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون ... 

 
...جنبش اشغال به کجا ميرود؟ ٤از صفحه    
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هدفمندي "يکسال بعد از
  !يارانه ها

ـا      آذر   در تاريخ  ، احمـدي نـژآد ب
حضور در تلويزيون دولتي ايران، آغـاز 
ـارانـه ـا  اجراي قانون هدفمند کـردن ي ه

براي اجـراي ايـن .   را رسما اعالم کرد
ـلـي  طرح دم و دستگاه عريض و طـوي
از باندهاي حکومتي به هـمـراه دولـت 

ـا" و  ـارانـه ه " سازمان هدفمند کردن ي
ــار  را ســازمـان دادنـد و دسـت بـه آ

از بـدو اعـالم اجـراي .   اجراي آن شدند
ـانـدهـاي  طرح جنـگ و دعـواهـاي ب
رژيم براي تصاحب هـر چـه بـيـشـتـر 
موقعيـتـھـاي دولـتـي و سـازمـانـھـاي 
درگير در امـر هـدفـمـنـدي، کـه در 
واقع جنگ و دعوا بر سـر تصـاحـب 
منابع مالي و هزاران ميليارد تـومـان 

ـا .   پول بود، شدت گرفت بعد از مدتھ
کشمکش و رفت و بـرگشـت قـانـون 
ـا بـيـن ارگـانـھـاي  هدفمندي يارانه ه
ـايـي  رژيم، باالخره با جرح و تعديـل ه

ــالــه اجــراي .   طــرح تصــويــب شــد مس
ـا ي حـکـومـتـي را  طرح، نگرانـي ه

در نـزاعـھـايشـان اعـتـراف .   شدت داد
ــا و  کـردنــد کــه افـزايــش قـيــمــت ه

يـک نـتـيـجـه " بحران هاي اجتمـاعـي" 
در ايـن .   طبيعي طرحشان خواهد بـود

" تــوزيــع پــول نــقــد" مــيــان مــنــتــقــديــن
اصطالحي که جماعـت نـئـو لـيـبـرال 
هاي اسالمي در نـقـد ايـن طـرح بـه 
کار مي برند، شروع به حمله بـه ايـن 
سياست کرده و ابراز نگراني عميـقـي 

آن "   اجــراي کــارشــنــاشــي نشــده" از 
نگراني عمده اين دار و دسته .   کردند

ـانـدهـاي قـدرتـمـنـد  ها با پادرمياني ب
اقتصادي و بخشا دخيل دادن نـظـرات 
اين جماعت، موقـتـا رفـع گـرديـد و 
ظاهرا کل رژيـم بـر سـر اجـراي ايـن 

جــراحــي " طــرح کــه خــودشــان آن را 
ـانـع و "   بزرگ اقتصادي ـامـيـدنـد، ق ن

ــلــس و .   يــک صــدا گــرديــدنــد مــح
ـا اصـالحـاتـي  ـان نـيـز ب شوراي نگھـب
ــال  طــرح را تصــويــب و از اواخــز س
گــذشــتــه اجــراي طــرح در دســتــور 

 . گذاشته شد
دســت انــدرکــاران حــکــومــت از 
همان ابتدا در ميان کشـاکشـھـايشـان 

اعــتــراف کــردنــد کــه اجــراي طــرح 
ـاالي   درصـد ٣٥گراني و تـورم را ب

ـافـتـه .   خواهد برد قيمت ها افزايش ي
و فشار بر زندگي مردم و مزدبگيران 

" مـعـقـول" بخش.   کاهش نخواهد يافت
اقتصاددانان حـکـومـتـي مـدام خـطـر 
بحـران اجـتـمـاعـي را هشـدار داده و 

در ايـن .   خواهان اصالح طـرح بـودنـد
سـازمـان هـدفـمـنـدي " ميان دولـت و 

مدام بر ضرورت اجراي ايـن "   يارانه ها
ـا  ــ ـــھ ـــن ـــر اي ـــظ ـــه از ن ـــرح، ک ط

حـکـومـت " جراحي اقتصـادي" بزرگترين
دولت مي بايسـت .   بود، تاآيد داشتند

موافقت مجلس و شوراي نگھبـان را 
ـا طـرحـش بـدون نـق " کسب ميكـرد ت

بخش هاي ديگر حکومت بـه " زدنھاي
ـا .   پيش برود ـار آمـدن ب نھايتا با کـن

مجلس دولت احمدي نژاد موفق شـد 
ــراي زدن  ــرا ب  هــزار ٢٥حــمــايــت آن

ميليارد تومان از يارانه ها و پرداخـت 
مرحله اول يارانه هـاي نـقـدي بـدسـت 
آورد و در مقابل به بانک مرکزي و 
شوراي پول و اعتبار حکـومـت وعـده 
ـارات  درآمدهاي هنگفت و دادن اعـتـب
. دولــتــي بــه ايــن دو ارگــان را داد

ـا نـيـز بـاز  معني عملي اين وعـده ه
ـانـک مـرکـزي و  گذاشـتـن دسـت ب
شوراي پول و اعتبار براي درآمـدهـاي 
افسانه اي از قبـل اجـراي ايـن طـرح 

ـا بـود بـراي .     براي سـاآـت آـردن آنـھ
تامين بخش ديگر منابع مالي اجـراي 
ـارانـه  طرح نيز  دولـت طـرح حـذف ي
هاي انرژي، بخش حامل هـاي انـرژي 

بـر .   را تصويـب و بـه اجـرا گـذاشـت
اساس آن يارانه هاي سوخت و آب و 
برق کالحذف شد و قيـمـت سـوخـت، 

قـرار .   بويژه بنزين و گاز آزاد گـرديـد
بر اين شد که دولت از محـل درآمـد 
ـارانـه هـاي  هاي حـاصـل از حـدف ي
سوخت، بقيه منابع مالي براي تاميـن 
ـا را  ـارنـه ه پول و اعتبـار پـرداخـت ي

سـازمـان " در همين رابطه.   تامين نمايد
کـه مسـتـقـيـمـا "   هدفمندي يارانه هـا

زير نظر دولت  است، وارد آار شـد و 
به همراه وزارتخانه هاي نفـت، انـرژي، 
اقتصاد و بـازرگـانـي مـامـور اجـراي 
ـارانـه هـاي  بخش مربوط بـه حـذف ي

در نـتـيـجـه آزادسـازي .   سوخت شدنـد

قيمت سوخت، فقط در سه مـاه آخـر 
 بر اسـاس گـزارش سـازمـان ٨٩سال 

ـا و وزارت نـفـت،  هدفمندي يارانه ه
هزاران ميليارد تومان پول گير دولـت 
آمد و مجلس هم چراغ سبز داد آـه 
طرح عملي است و مي تـوانـد ادامـه 

ـلـيـارد .   يابد بدين تـزتـيـب هـزاران مـي
تومان پول مستقيمـا نصـيـب  دولـت 
ـا آـرد ـارانـه ه . وسازمان هدفمندي ي

ـا  اين درآمد کالن بـخـشـا تـوانسـت ت
حدودي منـتـقـديـن نـئـولـيـبـرال دولـت 
ــاي اقــتــصــادي اش را  ــاســت ه وســي
ـا  را پشـت  ساکت نمايد و بعضا آنھ

 .سرسياستھايش بخط نمايد
از اثرات و تـبـعـات بـعـدي طـرح 
هدفمند کردن يارانه ها کـه ازاواخـر 

 مشـھـود گشـت، مـوضـوع ٨٩سال 
ــاال  افـزايـش گــرانـي سـرســام آور و ب
رفتن نـجـومـي فـيـمـتـھـا بـود، کـه 
ـاري  زندگي مردم را به وضع فاجعه ب

خـودشـان از .     به زير خـط فـقـر بـرد
 هزار تومـان ٧٥٠اينكه خط فقر بين 

ــومــان اســت و ٢تــا  ــون ت ــي ــيــل  م
ـا ٢٦٠دستمزدهاي کارگران بيـن    ت

.  هزار تومان است سخن گفتنـد٣٦٠
ـلـغ   ٤٥با احتساب يارانه ماهانـه مـب

هزار تومان، حکومت ادعا کرد کـه 
ـا مـرز  ـارانـه ت  ٥٠٠دستمزد بعالوه ي

هزار تومان در مـاه مـي بـاشـد، کـه 
اين نشانه افزايش قدرت خريـد اقشـار 

ــامــعــه خــواهــد بــود ــائــيــن ج ــا .     پ ام
ـا قـدرت خـريـد  پرداخت يارانه نه تنـھ
مردم و اقشار زحمتکش را باال نبـرد، 
ـا بـه  ـارانـه ه بلکه قـبـل از آنـکـه ي
ـاج  حساب مردم برسد، قيمت مـايـحـت

به محض اعـالم .     عمومي باال رفت
روز و ساعت واريزکردن يارانه ها بـه 
حساب هاي بانکي مردم، به اعتـراف 
ــانــک مــرکــزي و شــوراي قــيــمــت  ب
گــذاري رژيــم، قــيــمــت مــايــحــتــاج 
عــمــومــي مــردم در بــازار نــجــومــي 

و  مبلغـي آـه  قـرار .   افزايش يافت
بود در فـرم مـرحـلـه بـنـدي شـده بـه 
حساب مردم واريز گردد، در سيسـتـم 
بانکي براي مدت دو الي سـه هـفـتـه 
ـاده  ـا اسـتـف در چرخش بود و بانکھا ب
ـاردي بـاد آورده وام  ـلـي از اين پول مـي
هاي کالن با بھره هاي دراز مدت در 
اختيار متقاضيان پول گـذاشـتـنـد  و 
ـا تـومـان  ـارده ـلـي از اين طريق نيز مـي

در طـول .   بھره پول را صاحـب شـدنـد
ـا  همين مدت يـک سـال گـذشـتـه ب
احتساب تاخيـرات مـربـوط بـه واريـز 
بــانــکــي و مشــکــالت اداري هــمــراه 
ـاردتـومـان پـول فـقـط  ـلـي آن،هزاران مي

خـود وزرات .   درآمد بانکھا بوده است

ـار و  اقتـصـاد، شـوراي پـول و اعـتـب
بانک مـرکـزي اعـالم کـردنـد کـه 
مدت زمـان در چـرخـش بـودن پـول 
يارانه ها در سيستم بانکي، در يـک 

 مـاه بـوده ٥ الي ٤سال گذشته بين 
با يک حسـاب سـرانـگـشـتـي .   است

اگر مبلغ مـورد ادعـاي حـکـومـت، 
ـلـيـارتـومـان وجـه ٥٠يعني   هـزار مـي

يارانه ها را ضـرب در بـھـره بـانـکـي 
ـلـوم مـي ١٠باالي   درصد کنيد، مـع

" پـول سـرگـردان" شود فقط بھره ايـن 
در يـك .   چه رقم بزرگي خواهـد بـود

ــانــکــي، دولــت و  آــالم  ســيــســتــم ب
ــدهــاي گــرد آمــده در ســازمــان "   بــان

ـار دولـت " هدفمندي يارانه ها ، در کن
و بادهاي درگير يارانـه هـا، مشـغـول 
دزدي آشکار و علـنـي و سـرکـيـسـه 

 .کردن مردم مي باشند
ـار هـمـه بـايـد بـه مـورد  در کـن
ـا  ارسال قبوض مصرف برق و گـاز ب

وزارت نـيـرو .   ارقام نجومي اشاره کرد
و انرژي رژيم بـه هـمـکـاري شـرکـت 
ـا  هاي تابعه از وزرات نفت گـرفـتـه ت
شرکت ملي گاز و اداره جات آب و 
ـا قـيـمـت  برق به اعتراف حکومتي ه
اين کاالها را باال برده انـد و قـيـمـت 

ـا بـيـش از   درصـد ١٤٠ها بعضـا ت
ـام بـزرگـي را بـه  رشد داشـتـه و ارق
عنوان مصرف آب و برق و گاز بـراي 

افزايش قـيـمـت .   مردم ارسال کرده اند
گاز بـويـژه در فصـل سـرمـا فشـار 
ــرگــرده مــردم  ــگــري ب مضــاعــف دي

ــل کــرده اســت ــي ــم ــح ــر .   ت ــث در اک
استانـھـاي سـردسـيـر کشـور قـبـوض 
صدها هزار توماني براي مردم ارسـال 

ـاطـق .   شده است در خيلي از ايـن مـن
مردم به درست از پرداخت پـول گـاز 
و برق خـودداري کـرده و يـک نـوع 
ـارزه اجـتـمـاعـي حـول  اعتراض و مـب
عدم پرداخت قبوض شـکـل گـرفـتـه 

ـا .   است بطوريكه دولت سـعـي کـرد ب
ـا عـدم پـرداخـت  تھديد قطع يارانـه ه
مبالغ قبوض توسط مـردم را جـبـران 

خـودشـان از .   نمايد اما  موفـق نشـد
 ميليون مشترآيني آه پـول ٦بيش از 

. گاز خود را نپرداخته اند، خبر دادنـد
و عـــمـــال  تـــرس از گســـتـــرش 
اعتراضات مردم  کـل حـکـومـت را 

 .مجبور به سکوت آرد
ـالـزايـي يـك ادعـاي  ادعاي اشـتـغ
ديگر دولت در اجراي طرح هـدفـمـنـد 

اما در اين مـورد .   آردن يارانه ها بود
ـامـي  نيز  کافي است به آمـار و ارق
ــاي دولــتــي آمــده   ــانــه ه کــه در رس
نگـاهـي بـيـنـدازيـم آـه بـه اعـتـراف  

از .   خودشان عمـال صـفـر بـوده اسـت

ـارانـه  جمله  به بھانه هدفمند کردن ي
ـان  ها ميليـاردهـا تـومـان بـه صـاحـب
صنايع که  بخش اعظم آن در دسـت 
سپاه پاسداران و غول هاي اقـتـصـادي 
. حکومت است، پول اختصاص دادنـد

در نھايت مجبور شدند اعتراف آنـنـد 
آه ايجاد اشتغال، از طرح بنگاهـھـاي 
ـا  زود بازده تا اشتعال هـاي مـوقـت ب

هـمـچـنـيـن .   شکست روبرو شده اسـت
 درصـد ٥٠اعالم کردند که بيش از 

صنعت و کارخانجات يا تعطيل بـوده 
و يا زير ظـرفـيـت اسـمـي شـان کـار 
ـا  کرده و بازدهي خوبـي نـداشـتـه و ب

بــراي پــرداخــت "   بــحــران نــقــديــنــگــي" 
.  دستمزدهاي کارگران روبرو هسـتـنـد

ــھــا حــتــي   ــن ــيــب  اي ــرت ــن ت ــه اي ب
ـارگـران را  دستمزدهاي بخور و نمـيـرآ
ـا کـارگـران را  به جيب زدند و ماهـھ
سر دوانده و اآنون بخش وسـيـعـي از 
. آارگران با ايـن مـعـضـل روبـرويـنـد

بعالوه اينكه در اين دوره بيـكـارسـازي 
ابعاد بسيار گسترده تري پيدا آـرد و 
ـا  در آل  آارگران و آـل جـامـعـه ب

 .فالآتي بيسابقه روبرو شد
خــالــصــه آــالم ايــنــكــه افــزايــش 
ـاج عـمـومـي،  نجومي قيمت مـايـحـت
گراني گاز، آب، بـرق، تـعـرفـه هـاي 
ــر خــط  ــمــزدهــاي زي ــي، دســت درمــان
فقر،حاصل و نتيجه طرح هـدفـمـنـدي 

ـاد .   يارانه هاي حکومت است با استـن
به داده ها و آمار و ارقامي که خـود 
ـارانـه  حکومت داده است، هدفمندي ي
ها و سياستھاي نـاظـر بـر آن عـامـل 

.  درصد  بـوده اسـت٣٠گراني باالي 
گراني بيسابقه اي کـه بـي شـرمـانـه 

روال معمول جـراحـي "دارند به حساب 
ميگذارند و در بوق و "   اقتصادي شان

کرنا کرده انـد کـه در اجـراي طـرح 
بوده اند و گامـھـاي مـھـمـي "   موفق" 

براي اقتصاد بحران زده شان بـرداشـتـه 
ـا در عـالـم واقـع زنـدگـي و .   اند ام

معيشت ميليونھا کارگر و کـارکـن 
را به فقر و تباهي بيشـتـر و بـيـشـتـر 

فقر و فـالکـتـي کـه .   سوق داده اند
اينھا درطول يک سـال گـذشـتـه بـر 
کارگران تحميل کرده اند و نـگـرانـي 
از سربلند آردن طغياني اجـتـمـاعـي، 
ــخــشــي از خــودي هــاي  صــداي ب
حکومت و خانه کارگريـھـاي رژيـم 

 . را هم درآورده است
" هدفمند کردن يارانه هـا" طرح 

در نھايت تنھا نتيجـه اي کـه دارد 
مــنــبــعــي بــراي دزديــھــاي بــيــشــتــر 
حکومتيان  و عامل خـانـه خـرابـي 
بيشـتـر کـارگـران و مـردم مـحـروم 

 .*است

  

 نکته اصلی
 محمد شکوهی
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 اعتصاب و اعتراض
 

آخرين خبرها از روند پيگيري 
مطالبات کارگران پيمانکارى 

 پتروشيمى اميرکبير
بنا به اخبـار مـنـتـشـر شـده در 

ــاد  ــح ــت ات ــاي ــه آزاد (   س ــحــادي ات
کارگران شرکتھـاى )   کارگران ايران

پيمانکارى پتروشيمى امير کبيـر از 
 آبان در اعتراض به ١٦روز دوشنبه 

ــلــف وعــده کــارفــرمــا دســت بــه  خ
در ايـن خـبـر آمـده .   اعتصاب زدند

بدنبال اعـتـصـاب کـارگـران :   " است
پيمانکارى پتروشيمى اميرکبـيـر در 
اواخر فروردين مـاه کـه بـه هـمـراه 
کارگران ديـگـر پـتـروشـيـمـى هـاى 
منطقـه ويـژه اقـتـصـادى مـاهشـھـر 
انجام شد مديريت اين پتروشيمى بـه 
کارگران وعده تحقق خواستـھـايشـان 
ــت  ــري ــمــچــون مــدي را داد امــا ه
پتروشيمى بندر امام بطور مـداوم از 
ــراى تــحــقــق خــواســت  کــارگــران ب

آخرين وعـده .   هايشان مھلت گرفت
مديريت اين پتروشيمى به کـارگـران 
براى تحقق خواست آنان حداکثـر تـا 

 آبان بود اما با فرا رسـيـدن ايـن ١٥
روز خبرى از تحقق وعده ها نشـد و 
بــه هــمــيــن دلــيــل کــارگــران ايــن 

 ١٦پتروشيمى از صبح روز دوشنبه 
بنا بـر .   آبان دست به اعتصاب زدند
 آبـان ١٧همين خبر روز سه شـنـبـه 

کارفرماى پتروشيمى امـيـر کـبـيـر 
براى در هم شکسـتـن اعـتـصـاب و 
جلوگيرى از توقف تولـيـد، تـعـدادى 
از کارگران بخش تعميراتى شـرکـت 

زير مـجـمـوعـه ( پيمانکارى بسپاران 
را وارد )   پــتــروشــيــمــى بــنــدر امــام

کارخانه کـرد کـه بـا اعـتـراض و 
مقابله کـارگـران اعـتـصـابـى امـيـر 
کبير مواجه و به درگيـرى بـا آنـان 
مــنــجــر شــد و نــھــايــتــا کــارگــران 
اعتصـابـى مـانـع بـکـارگـيـرى ايـن 

ــد ــدن ــا ش ــروه ــي ــن .   ن ــه اي در ادام
 آبـان ٢١اعتـراضـات  صـبـح روز 

مســئــولــيــن ايــن پــتــروشــيــمــى طــى 
مذاکراتى با کارگران اعتصابى بـه 

 هـزار ٥٠آنان وعده دادند ماهيـانـه 
تومان به عنوان کارانه به کارگـران 
ــن  ــد کــرد و اي ــن ــواه ــرداخــت خ پ
ــرخــى  ــنــد از ب ــتــوان کــارگــران مــي
امــکــانــات رفــاهــى و تــفــريــحــى و 

هـمـچـون کـارگـران . . .   بيمارستان و

 .رسمى استفاده کنند
در آخرين مذاکراتى که صـبـح  

اين روز بين کارگران اعـتـصـابـى و 
مسئولين پتروشيمى انـجـام گـرفـت 
کارگران اعـالم کـردنـد کـارانـه و 
استفاده از امکاناتى که شما وعـده 
ميدهيد هر لحظه قابل قـطـع شـدن 
هستند به همين دليل به جـاى ايـن 
امتيازات، مـا تـا تـحـقـق خـواسـت 
اصلى خود مبنى بر بـرچـيـده شـدن 
شرکـتـھـاى پـيـمـانـکـارى، خـواهـان 
اعمال رسمـى بـرخـى امـتـيـازات از 
قبيل حق جـذب، بـدى آب و هـوا، 

در فــيــشــھــاى . . .   ســخــتــى کــار و
حقوقى خود هستيم و به ايـن شـرط 
بر سرکارهاى خود حاضـر خـواهـيـم 

بدنبال طرح ايـن خـواسـتـھـا از .   شد
ســوى کــارگــران، مســئــولــيــن ايــن 
پتروشيمى ضمن درخواسـت از آنـان 
ــــر  ــــازگشــــت ب ــــراى ب ــــراى ب ب
سرکارهايشان، از کارگـران دو روز 
براى اعالم نظر نھايى خـود مـھـلـت 

کارگران ضمن موافقت با .   گرفتند
مھلت دو روزه بر سـرکـارهـاى خـود 
بازگشتند و اعالم نمودند چنـانـچـه 

 آبان مديـريـت ٢٣صبح روز دوشنبه 
پتروشيمى با خواستھاى آنـان بـطـور 
کتبى موافقت نـکـنـد، بـالفـاصـلـه 
اعتصاب خـود را از سـر خـواهـنـد 

بنا بر همين گزارشـات روز .   گرفت
 آبانماه جلسه مسئـولـيـن ٢٣دوشنبه 

ايــن پــتــروشــيــمــى بــدون دعــوت از 
نماينده هاى کارگران برگزار شـد و 
پس از جلسه در مقابل بـازخـواسـت 
اين نماينده ها به آنان  اعـالم  شـد 
در اين جلسه در رابطه با خواستھاى 
کارگران به نتيجه اى نرسيده انـد و 
با توجه به تعطيلى روز سـه شـنـبـه 

 آبانماه، کارگران مـى بـايـد تـا ٢٤
 آبـان مـنـتـظـر ٢٥روز چھارشـنـبـه 

اما روز چـھـارشـنـبـه .   پاسخ بمانند
نيز مسئولين اين پتروشيمى پاسخـى 
به کارگران ندادند و نھـايـتـا اعـالم 
کردند به خواسـت شـمـا مـى بـايـد 
راسا خود مديـر عـامـل رسـيـدگـى 

 .کند
بدين ترتيب مديريت پتروشيـمـى 
تنھا مشـغـول سـردوانـدن کـارگـران 
است و از عملى کردن خـواسـتـھـاى 

 .کارگران طفره ميرود
طبق گفته آارگران پتروشـيـمـى 

امــيــر کــبــيــر، مــديــر عــامــل ايــن 
پتروشيمى ازمديران قبلى پتروشيمـى 
بندرامام بوده است  کـه درضـديـت 
وخصومت با کارگـران شـرکـتـھـاى 

بـنـا بـر .   پيمانکارى مشـھـور اسـت
اظھار اين کارگران، ايشان در دوره 
اى با فرصت طلبى به مديرعامـلـى 
پتروشيمى بندر امـام  رسـيـد و بـا 
همين خصلت براى مدتى کوتـاه بـه 
مقام  يکى از معاونين  وزير نـفـت 
يعنى رئيس شرکـت مـلـى صـنـايـع 
پتروشيمى ايران منـصـوب شـد امـا  
پس از انتخابات رياست جمھورى از 
مقام خود عزل گرديد وهـم اکـنـون 
مديرعامل پتروشيمى اميرکبيراست 
که به بخش خصوصـى واگـذارشـده 

کـــارگـــران پـــيـــمـــانـــکـــارى .   اســـت
پتروشيمى امير کبير مشغول رايزنى 
براى اتخاذ تصميم مناسب در مورد 

 .وضعيت پيش آمده هستند
*** 

کارگران پتروشيمى اروند به 
اعتصاب کارگران پتروشيمى 

 اميرکبير پيوستند
بنابر خبرى آه انـجـمـن صـنـفـى 
کارگران برق و فلزکـار کـرمـانشـاه 

 ٢٠منتشر آرده است، از روز جمعه 
ــخــش  ــراردادى ب ــان کــارگــران ق آب
تعميرات پتروشيمى اروند همزمان بـا 
چھارمين روز از اعتصاب کارگران 
پتروشيمى اميرکبير اعتصاب خـود 
را شروع کرده و تا پايان وقت کارى 

 آبان ادامـه داشـتـه ٢٣روز دوشنبه 
بـنــابـر ايـن خــبـر، کـارگــران .   اسـت

اعتصابى اميرکبير و اروند روزهـاى 
 بـا نـيـروهـاى ٢١ و شنبه ٢٠جمعه 

حراست کـه بـه قصـد سـرکـوب و 
ـلـه  پراکنده نمودن آنان اقدام به مداخ
نموده بودند درگير و به زد و خـورد 

 .پرداخته اند
*** 

آارگران نساجى مازندران به 
تھديدهاى وزارت اطالعات 

 اعتنايى نكردند
 آبــان از ٢٦روز پــنــجــشــنــبــه 

 ظھر بـيـش ١٢ صبح تا ١٠ساعت 
 آـارگـر نسـاجـى مـازنـدران ٢٠٠از 

جلو فرماندارى قائمشـھـر دسـت بـه 
تجمع اعتراضـى زدنـد و خـواسـتـار 

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه و ١٣گرفتن 
همـچـنـيـن رسـيـدگـى بـه مسـائـل 
. مربوط به بازنشستگى خود شـدنـد

يــكــى از آــارگــران گــفــت بــارهــا 
فرماندار و اسـتـانـدار بـه مـا وعـده 
ـــه مســـائـــل و  ـــد آـــه ب داده ان
مشكالتمان رسيـدگـى خـواهـد شـد 
ولى تاآنون هيچ آارى انجـام نشـده 

وى همچـنـيـن گـفـت لـبـاس .   است
ها و وزارت اطالعات تجمع  شخصى

آنندگان را تھديد آردند آه آنھـا را 
دستگير و روانه زندان خواهنـد آـرد 
ولى آارگران با تاآيد بر حقوق خود 

 به تجمع خـود ادامـه ١٢تا ساعت 
در خبر ديگرى آمده آه روز .     دادند
 آبان هم اين کـارگـران بـا ٢٨شنبه 

تجمع در مقابل استاندارى مـازنـدران 
خواستار دريافت دستمزدهاى معوقه 

 .خود شدند
*** 

اعتصاب کارگران شرکت 
 پرهون طرح

طبق خبرى آه انجـمـن صـنـفـى 
کارگران برق و فلزکـار کـرمـانشـاه 
منتشر آرده است، کارگران شرکـت 
پرهون طـرح در نـيـروگـاه سـيـکـل 

 آبان براى ٢٤ترکيبى سنندج از روز 
 ماه حقوق مـعـوقـه خـود ٤گرفتن 

 ٢٥دست به اعتـصـاب زده و روز 
بـنـابـر .   آبان نيز ادامه داشـتـه اسـت

همين گزارش، به دستور کـارفـرمـا 
 ١٠به منظور ترساندن کارگران بـه 

نفر از آنان برگه تسويه حساب داده 
شده و اعالم کرده اند کسـانـى کـه 
مى خواهنـد بـه هـمـيـن روال کـار 
کنند، به سر کار برونـد و آنـھـائـى 
که نمى خواهـنـد کـار کـنـنـد روز 
ــنــد ــه حســاب کــن ــبــه تســوي . شــن

کارگران متحدانه اعـالم کـرده انـد 
که تا گرفتن حقوقھايشان همچنان 

در خبـر .   به اعتصاب ادامه خواهند
ديگر همين نـھـاد آـارگـرى اعـالم 
آرد آه اين کارگران بعد از دو روز 
ــا  ــصــاب در مــحــل کــار، ب اعــت

 آبان در خـانـه ٢٦هماهنگى اى روز 
 آبان نـيـز ٢٧مانده و قرار است روز 

همچنان از رفـتـن بـه مـحـل کـار 
بر اساس ايـن خـبـر .   خوددارى کنند

 آبان به عـلـت عـدم حضـور ٢٦روز 
يکپارچه کارگران در مـحـل کـار، 
ـلـى کشـيـده  شرکت کامال به تعطي

ــان ٢٥روز چــھــارشــنــبــه .   شــد  آب
کارگران به دنبـال ايـنـکـه مـديـران 

) پـيـمـانـکـار اصـلـى( شرکت مپنـا 
وعده پرداخت حقوقھا را تـا شـنـبـه 
داده بودند اعالم کـرده انـد کـه تـا 

 آبان در منزل خواهنـد ٢٨روز شنبه 
بدنبال اين خبر، هـمـيـن نـھـاد .   ماند

 آبان خبر داد ٢٨آارگرى روز شنبه 
آه مديريت اين آارخـانـه نـه تـنـھـا 
حقوق آارگـران را پـرداخـت نـكـرده 

ــلــكــه تــعــداد   نــفــر از ١٥اســت، ب
 .کارگران اين شرکت را اخراج آرد

*** 
آارگران آشتى سازى اروندان 

در اين شرآت تعطيل شده 
 تجمع آردند

عليرغم ايـنـكـه آشـتـى سـازى 
اروندان قبال تعطيل گرديد امـا روز 

 نـفـر از ٢٠٠ آبان بيش از ٢٨شنبه 
آارگران در اين شرآت جمع شـده و 
ضمن زدن آارت حضـور و غـيـاب 

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه و ٧خواهـان 
همچنين وارد آـردن حـق بـيـمـه در 

ايـن .   دفترچه هاى بيمه خود شـدنـد
آارگران هفته گذشته نيز در مقابل 
فرماندارى تجمع آرده بودند و قـبـل 
از آن هم در اهواز مقابل استـانـدارى 

 .تجمع آرده بودند
 

ادامه اعتراض آارگران شرآت 
 مخابرات راه دور

ــراضــات  ــيــن اخــبــار اعــت در ب
آارگرى، اين هفته هم شـاهـد خـبـر 
مربوط به اعتراض آارگران شـرآـت 
مخابرات راه دور شيـراز در مـقـابـل 

ــم ــودي ــارس ب ــدارى ف ــان ــت ــن .   اس اي
 مـاه ٢٤آارگران در اعـتـراض بـه 

حقوق معوقه و بالتكليفى در مقابل 
ـلـكـه سـتـاد شـيـراز  استاندارى در ف
. دست به تـجـمـع اعـتـراضـى زدنـد

آارگران با سوت زدن بـطـورجـمـعـى 
توجه عابـريـن و مسـئـولـيـن را در 
استاندارى به اعـتـراض خـود جـلـب 

بنابه خبر ديگرى صـبـح .   مى آردند
 تـن ٣٠٠ آبان بيش از ٢٨روز شنبه 

از ايــن آــارگــران در مــقــابــل ايــن 
آارگران باز هم . شرآت تجمع آردند

خواهان اجراى قانون بازنشستـگـى و 
 ماه حقوق معوقه خود ٢٤همچنين 
آارگـران مصـمـم بـه ادامـه .   بودند

تجمع و اعتراض خود تا رسيدن بـه 
 . حق و حقوق خود مى باشند

نامه اعتراضى صدها تن از 
کارگران پروژه اى پتروشيمى 

 به مجلس اسالمى
بــه گــزارش کــانــون مــدافــعــان 

 تـن از ٣٠٠حقوق کارگر بيش از 
کارگران شاغل در پروژه هاى نفت، 
گاز و پتروشيمى طى نـامـه اى بـه 
رئيس مجـلـس اسـالمـى رژيـم، بـه 
شرايط کار و زندگى خود اعتـراض 
ــه  کــرده و خــواهــان رســيــدگــى ب

در اين نـامـه .   وضعيت خويش شدند
از جمله آمده اسـت کـه کـارگـران 
پروژه اى، با آنکـه روزانـه بـيـش از 

 ساعت در شـرايـط طـاقـتـفـرسـا ١٢
کار ميـکـنـنـد، امـا از بـھـداشـت، 
تــغــذيــه و حــقــوق بســيــار پــايــيــنــى 

اين کارگران بـا روزانـه .   برخوردارند
 ساعت کار اجبارى، در معرض ١٢

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری: بخش ایران

٨صفحه   
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اجحاف و زورگويى کـارفـرمـايـانـى 
قرار دارند که از وجود بـيـکـارى و 
نياز آنان سواستفاده کـرده و اغـلـب 
ماهھا حقوق کارگران را به تعـويـق 

 . مى اندازند
امضــا کــنــنــدگــان ايــن نــامــه 
خواستار رسيدگي فورى به شـرايـط 
کارشان و همچنين رعايت قـوانـيـن 
ــان و  ســخــتــى کــار در مــورد آن

 سـال کـار، ٢٠بازنشستگى پس از 
 .طبق قوانين هستند

*** 
آارگران آارخانه آزمايش دست 

 از آار آشيدن
ــه آزمــايــش  آــارگــران آــارخــان

 آبـان ٢٥مرودشت روز چھارشـنـبـه 
 مـاه ٦در اعتراض به عدم دريافت 

حقوق معوقه خود در داخل آارخانه 
. تجمع آرده و دست از آار آشيدنـد

يكى از آارگران اعتصابـى در ايـن 
آــارگــران ايــن :   بــاره گــفــتــه اســت

 نـفـر بـودنـد در ١٨٦٠آارخانه قبال 
 آارگر قـراردادى را ٤٥٠اين سالھا 
اخـراج آـارگـران طـى .   اخراج آردند

اين سالھا همچنان ادامه داشـتـه و 
 سال پيش آارخانه رو بـه ٥از .   دارد

 ٢٠٠.   رآود بى سابقـه رفـتـه اسـت
آارگر مانده ايم آه همه بالتكلـيـف 

 مــاه حــقــوق مــعــوقــه ٦.   هســتــيــم
 ماه است آه بيمه مان را ٥. داريم 

بسـيـارى از مـا .   پرداخت نمى آنند
ــايــد  ــقــه آــار بــاال داريــم و ب ســاب
بــازنشــســتــه بشــويــم ولــى صــاحــب 
آارخانه به تامين اجتماعى بدهكـار 

تــامــيــن اجــتــمــاعــى هــم بــا .   اســت
بازنشستگى ما تا زمانى آه بـدهـى 
صاحب آارخانه پرداخت شـود؛ سـر 

جيره غير نقدى آـارگـران .   باز ميزند
 .را نمى دهند

*** 
 اعتراض کارکنان متروى تھران
جــمــعــى از کــارکــنــان مــتــروى 
تھران با تجمع در مـقـابـل شـرکـت 
بھره بردارى مترو نسـبـت بـه نـحـوه 
قــراردادهــا و پــرداخــت هــا در ايــن 

ــد ــراض کــردن ــت ــن .   شــرکــت اع اي
معترضـيـن اعـالم کـردنـد شـرکـت 
جديد پيمانکارى قصد دارد کـه بـا 

 سال سـابـقـه کـار   آنان که بيش از 
دارند قراداد چھـار مـاهـه مـنـعـقـد 

آنان همچنين نسبت به نـحـوه .   نمايد
پرداخت دستـمـزدهـايشـان مـعـتـرض 

اين معترضـيـن هـمـچـنـيـن .  هستند

گفته اند آـه وزارت آـار در سـال 
 مترو را موظف به اجراى طـرح ٨٤

طبقه بندى مشاغل آـارآـنـان آـرد، 
ـلـه اجـرا نشـده  اما تاآنون اين مسـئ

خــبــرگــزارى دولــتــى فــارس .   اســت
گفـتـه اسـت آـه بـرخـى ديـگـر از 

هـاى  کارکنان مترو کـه در بـخـش
هاى پيمانکارى کار  ديگر با شرکت

کنند نـيـز نسـبـت بـه دريـافـت  مى
حــقــوق و مــزايــاى خــود اعــتــراض 

اين آارگـران هـمـچـنـيـن بـه .   دارند
پائيـن بـودن دسـتـمـزدهـا اعـتـراض 

يكى از اين آارگـران گـفـتـه .   دارند
 سال سابقه آار و مـھـارت ٩:   است

 ٣٥٠الزم دارم اما در حـال حـاضـر 
هزار تومان پايه حقوقمان اسـت آـه 

 هـزار ٤٤٠ تا ٤٣٠با اضافه آارى 
آارگـران .     تومان دريافت مى آنيم

همچنين گفته اند آه اعـتـراض در 
 !مترو مساوى با اخراج است

*** 
اعتراض آارگران آنسرسيوم 
شرآتھاى ايرانى ـ چينى 
 پااليشگاه شازند به تبعيض

بنابر خبرى آه انـجـمـن صـنـفـى 
کارگران برق و فلزکـار کـرمـانشـاه 
منتـشـر آـرده اسـت، کـنـسـرسـيـوم 
ــى، چــيــنــى در  ــران شــرکــتــھــاى اي
پااليشگاه شازند به مناسبـت عـيـد 
قربان و غدير اقدام به توزيـع لـوايـح 
تقدير بـه هـمـراه سـکـه طـال بـيـن 

بـه .   مديران و کـارگـران کـرده انـد
گــفــتــه کــارگــرانــى کــه لــوايــح را 
نپذيـرفـتـه انـد، بـراى هـر يـک از 
مديران ارشد ايـن لـوايـح هـمـراه بـا 
سکه هاى فراوانى بوده در حاليـکـه 
براى تعدادى از کارگـران هـمـراه بـا 
يک ربع سکه و براى بقيه همراه با 

.  هزار تومان بوده اسـت٢٠ الى ١٥
کــارگــران وقــتــى کــه نســبــت بــه 
تبعيض فاحش بين خود و مـديـران 
اعتـراض مـى کـنـنـد، بـعـضـى از 
مديـران مـى گـويـنـد شـمـا نـبـايـد 
ناراحت شويد چون اين لوايـح داراى 
. ارزش مــعــنــوى فــراوان هســتــنــد

کارگران در جواب اين عوامفـريـبـى 
مـى گــويــنــد ارزش مــعــنــوى مــال 
خــودتــان، ارزش مــادى را بــه مــا 
بدهيد و به دنبال آن لوايح تقديـر بـه 
همراه پولھا را بـه مـديـران بـر مـى 

 .گردانند
*** 

 

آارگران آشتى سازى اروندان 
در اين شرآت تعطيل شده 

 تجمع آردند
عليرغم ايـنـكـه آشـتـى سـازى 
اروندان قبال تعطيل گرديد امـا روز 

 نـفـر از ٢٠٠ آبان بيش از ٢٨شنبه 
آارگران در اين شرآت جمع شـده و 
ضمن زدن آارت حضـور و غـيـاب 

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه و ٧خواهـان 
همچنين وارد آـردن حـق بـيـمـه در 

ايـن .   دفترچه هاى بيمه خود شـدنـد
آارگران هفته گذشته نيز در مقابل 
فرماندارى تجمع آرده بودند و قـبـل 
از آن هم در اهواز مقابل استـانـدارى 

 .تجمع آرده بودند
*** 

تجمع اعتراضى آارگران 
شھردارى خرمشھر در مقابل 
 فرماندارى و شھردارى اين شھر

 تن از آارگـران شـھـردارى ٧٠٠
 آبان مـقـابـل ٢٨خرمشھر روز شنبه 

 مـاه ٦فرماندارى اين شھر به خاطر 
 ماه اضافه آـارى ٧حقوق معوقه و 

. مــعــوقــه دســت بــه تــجــمــع زدنــد
فرماندار اين شھر در ميان آارگـران 
حاضر شـد و بـه آـارگـران گـفـت 
برويـد جـلـوى شـھـردارى مـن آنـجـا 
مشـكـل شـمــا را بـا شـھــردار حــل 

آارگران همه به مقابـل .   خواهم آرد
 ٢شھردارى رفـتـنـد و تـا سـاعـت 

بعدازظھر تجمع اعتـراضـى خـود را 
ادامه دادند اما فرمانـدار بـه وعـده 

آارگران مـعـتـرض .   اش عمل نكرد
از اينكه فرماندار آنھـا را سـر آـار 
گذاشته خشمگينانـه اعـالم آـردنـد  
آه مجددا يكشنبه هم تجـمـع خـود 

 .را ادامه خواهند داد
*** 

 تجمع کارکنان هتل آزادى
ـلـنـا نـوشـت  خبرگزارى دولتى اي
آارگران هتل آزادى آه وابسـتـه بـه 
بنياد مستضعفان است، در اعتراض 
به اخراج آليه آارگران اين هتل آـه 
به بھانه بازسازى و تعميـرات اخـراج 
شده اند، دست به تجمع اعـتـراضـى 

آارآنان و آارگران مـعـتـرض .   زدند
. خواهان بازگشت بـه آـار هسـتـنـد

آارگران گفته انـد آـه در صـورت 
عدم بازگشت به آار به تجمع خـود 

 .ادامه خواهند داد
در ادامه اىن خبـر آمـده اسـت 

ـلـھـاى   ۵آه هتل آزادى يكى از هـت
ستاره طـراز اول تـھـران بـا آـاربـرى 
تجارى و ديپلماتيك و سابقه بيش از 

   ۴سه دهه فعاليت است آـه داراى 
 سوئيت و ساير امـكـانـات  ۵اتاق و 

 .رفاهى است

*** 
تجمع اعتراضى کارگران اداره 

 آب و فاضالب آبادان
دهھا تن از کـارگـران پـيـمـانـى 
اداره آب و فـاضـالب آبـادان يـک 
روز پس از برپايى تجمع اعـتـراضـى 
خود در مقابل اداره فرماندارى رژيم 
در اين شھر، صبح روز پـنـجـشـنـبـه 

ــحــل ٢٦ ــا حضــور در م ــان ب  آب
دادگسترى آبادان ضمن اعتراض بـه 
عدم دريـافـت دسـتـمـزدهـاى خـود، 
خواهان رسيدگى به وضعيت خويش 

 تن از کارگران پيمانـى ١٨٠.   شدند
 ٥اداره آب و فاضالب آبادان مـدت 

ماه است که دستـمـزدهـاى خـود را 
 .دريافت نکرده اند

*** 
آارگران و استادآاران آامياران 

محل برگزارى دومين مجمع 
 عمومى نيز ترك آردند

ــه  ــت ــي ــم ــرى آــه آ ــه خــب ــاب ــن ب
هماهنـگـى بـراى آـمـك بـه ايـجـاد 
تشكل هاى آارگرى مـنـتـشـر آـرده 
است، کارگران معترض بـا حضـور 
در دومين مجمع انـجـمـن عـمـومـى 
امور صنفى استادکاران و کارگـران 

 ٢٠ساختمانى کامياران در تـاريـخ 
آبان، به نشانه اعتراض به اقـدامـات 
هيئـت مـوسـس انـتـصـابـى، مـحـل 
برگزارى نشست مـذکـور را تـرک 

مجمع مـذکـور بـا حضـور .   کردند
 نفر از استادکـاران و کـارگـران ٤١

ساختمانى در مسجد محـمـد رسـول 
. الله شھرستان کامياران برگزار شـد

ايــن مــجــمــع بــدون هــمــاهــنــگــى و 
هـيــچـگــونــه تــوضـيــحــى در مــورد 
اساسنامه، توسط هـيـئـت مـوسـس 

ابـتـداى .   انتصابى شروع به کار کرد
جلسه چند نفر از کارگران به طـور 
جدى از هيـئـت مـوسـس در مـورد 
اهداف انجمن از جمله تاميـن کـار، 
مساله بـيـمـه و بـى بـرنـامـه بـودن 
سازمـان فـنـى و حـرفـه اى سـوال 
نموده و به عدم توجه ايـن سـازمـان 
در صـدور گـواهـى فـنـى کـار بـه 
. استادکاران بشدت اعتراض نمودنـد

در ادامه کارگران بـا نـمـايـنـدگـان 
پيشنھادى هيئت موسس مـخـالـفـت 
نمودنـد و آنـان نـيـز بـا پـيـشـنـھـاد 
کارگران جھت معرفى نـمـايـنـدگـان 
منتخبشان مخالفت نمـوده و اعـالم 
کردند، نمايندگان بايد مورد تـايـيـد 
رژيم باشند و داراى سابقه کيفرى و 

امــا بــا وجــود .   ســيــاســى نــبــاشــنــد

مخالفت تعداد زيادى از کـارگـران، 
انتخابات فرمايشى برگزار شـد کـه 

 نفر به عنوان نماينـدگـان ٤در پايان 
کارگـران و اسـتـادکـاران انـتـخـاب 

کارگران و استادکاران با پى .   شدند
بردن به اين مسئله که نمـايـنـدگـان 
انتخابى اين چنين مجمعى، نماينـده 
واقعى کارگران نمى باشد، با اعـالم 
اينکه اين تشکل نماينده واقعى آنان 
ـلـسـه را تـرک و اعـالم  نيسـت ج
نمودند کـه در جـلـسـات آيـنـده آن 

 .مجمع شرکت نخواهند نمود
*** 

تعطيلى قديمى ترين آارخانه 
 درب و پنجره

آارخانـه آلـومـيـنـيـوم دورال، از 
قديمى ترين و معروفترين آـارخـانـه 
هـــاى ســـازنـــده درب و پـــنـــجـــره 
آلومـيـنـيـومـى در تـھـران، در حـال 
حاضر بحرانى و در معرض تعطيلـى 

در اين آـارخـانـه .   قرار گرفته است
 آـارگـر ٧٠٠آه تا چند سال پيش 

در سه شيفت آـار مـى آـردنـد در 
 آارگر دارد، بدليل ١٤٠حال حاضر 

عــدم وجــود مــواد اولــيــه و عــدم 
 درصد ظرفيـت خـود ١٠بازدهى با 
اين آـارخـانـه تـا سـال .   آار ميكند

 تـن تـولـيـد ٣٠گذشته مـاهـيـانـه 
داشته است ولى اآنون ماهـيـانـه بـا 

ــره ٤ ــج ــن ــد درب و پ ــي ــول ــن ت  ت
حـقـوق .   آلومينيومى آار مـى آـنـد

. آارگران با تاخير پرداخت مـيـشـود
هفته گذشته آارگران اين آـارخـانـه 
در اعتراض به وضعيت بحرانى ايـن 
آــارخــانــه در آــارخــانــه دســت بــه 
 اعتصاب و تجمع اعتراضى زدند

 
حقوق و دستمزد پرداخت 

 نشده
 
مى گويند : امام جمه هنديجان

آه حقوق آارگران را در همه 
 استانھا پرداخت نمى آنند

ايلنا نوشته است آه امام جمعـه 
هنديجان گفته است شـھـردارى ايـن 
شھر حقوق آـارگـران را بـه بـھـانـه 
هايى چون بودجه نـداريـم، پـرداخـت 

او مى گويد آه بـعـضـى .   نمى آند
استـدالل مـى آـنـنـد آـه در هـمـه 

هـا ايـنـگـونـه اسـت و در  شھرستان
فالن شھرستان و فـالن اسـتـان هـم 
همين مشکل وجود دارد و حـقـوق 
آارگران را ماهھا و سالھا پـرداخـت 

 .نمى آنند

 اخبار کارگری

     www.rowzane.comسايت روزنه  
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پرداخت نشدن حقوق آارگران 

 آارخانجات
بنابر اخبار منتشر شده، آارخانه 
هاى حوله مـانـدگـار، حـولـه هـنـر، 
شيشه آدر، پنبه هيدروفيل، شـرآـت 
هواساز و شرآت مـوتـوژن در حـال 
حاضر بحـرانـى و حـقـوق آـارگـران 

 .خود را پرداخت نمى آنند
*** 

 آارگر پتروشيمى ١٤٠٠
 ماه است حقوق ٢پتروپارس 

 نگرفته اند
 تن از آارگران آـارخـانـه ١٤٠٠

پتروشيمى پتروپارس در عسلويه آـه 
عموما از مناطق مختلـف ايـران از 
ــلــوچســتــان،  ــلــه ســيــســتــان و ب جــم
آرمانشاه و يزد و غـيـره بـراى پـيـدا 
آردن آار راهى آن منطقه شـده انـد، 

 ماه است آـه حـقـوقـى دريـافـت ٢
 .نكرده اند

*** 
 ٦آارگران ورق آاران تبريز 
 ماه است حقوق نگرفته اند

آــارگــران آــارخــانــه ورق آــاران 
 ماه اسـت حـقـوق دريـافـت ٦تبريز 

اين آارخانه آه از تولـيـد .   نكرده اند
آنندگـان قـطـعـات بـراى آـارخـانـه 

 ٧٠٠ماشين سازى تبريـز اسـت بـا 
.  به رآـود درآمـد٨٧آارگر از سال 

هر سـالـه آـارگـران زيـادى از ايـن 
آارخانه اخـراج شـده انـد و اآـنـون 

 . آارگر دارد١٤٠فقط 
*** 

اختالف دستمزدها در مجتمع 
 فوالد اصفھان

ــراردادى  ــكــى از آــارگــران ق ي
مجتمع فوالد اصفھان گفـتـه اسـت 
روزانــه هشــت ســاعــت آــار و دو 
ساعت اضافه آـارى مـيـكـنـم ولـى 

 ٤٦٠حقوقى آه دريافـت مـيـكـنـم 
در حالى است آه .   هزار تومان است

آارگران رسمى بدون اضافه آارى و 
 ٧٠٠آار سخت آـمـتـرى بـيـش از 

. هزار تومان حقوق دريافت ميكننـد
همچنين مديريـت مـجـتـمـع فـوالد 

 ميليون و مدير انسـانـى ١٨ماهانه 
ـلـيـون دريـافـت ١٤آن ماهـانـه   مـي
  .ميكنند

*** 
 سال ٤آارخانه نساجى تبريز 

است حقوق آارگران را 
 نپرداخته

آارگران آارخانه نساجى تـبـريـز 
ماهيانه نـيـمـى از حـقـوق خـود را 

يكى از آارگران .   دريافت مى آنند
در آارخانجات نساجى در اين مـورد 

حــقــوق آــارگــر در :   گــفــتــه اســت
 هزار تومان است ٦٠٠نساجى تبريز 

ولى در حـال حـاضـر مـاهـيـانـه بـه 
 هزار تومـان پـرداخـت ٣٠٠آارگران 
ــود ــى ش ــال .   م ــده ٨٦از س ــم  ع

ـلـيــون ١٥ تــا ١٠آـارگـران از   مـي
االن آارگران اين .   تومان طلب دارند

آارخانه بدليل آمبود حقوق ماهيانه 
روزهاى پنجشنبه و جمعه آـه بـراى 
همه روز تعـطـيـل اسـت اجـبـارا بـه 
آارگرى سخت و بـنـايـى روى مـى 
. آورند تا خرج خانه را تامين آـنـنـد

ما آارگران حتى يـك روزهـفـتـه را 
آارخانه نساجى .   هم استراحت نداريم

 ٣٠٠٠تبريز در سـالـھـاى گـذشـتـه 
 ٨٠آارگر داشت اآـنـون فـقـط بـا 

 .آارگر آار مى آند
*** 

آارگران آارخانه آاشى سازى 
 ماه حقوق معوقه ٦تبريز آف 

 دارند
آارگران آارخانه آـاشـى سـازى 

 مـاه ٦تبريز آف در حـال حـاضـر 
است حقوق خود را دريـافـت نـكـرده 

 . اند
*** 

دو سال حقوق معوقه آارگران 
شرآتھاى تعميراتى آشتيرانى 

 در جنوب
 شـرآـت ٣٠آارگران بـيـش از 

تعمـيـرات آشـتـى هـاى ايـرانـى در 
 سـال ٢شھرستان سربندر، بيـش از 
  . حقوقى دريافت نكرده اند
*** 
 

ادامه اخراج آارگران آارگران 
 ٦آارخانه فارسيت اهواز و 
 ماه حقوق معوقه

 نـفـر از ١٣٠ ماه اخير ٦حقوق 
آارگران روزمزد آارخانـه فـارسـيـت 

در ايـن .   اهواز پرداخت نشـده اسـت
آارخانه دستگاه هاى دو خط توليـد 
از سه خـط تـولـيـدي بـطـور آـامـل 
خوابيده و مديريت اين آارخانـه نـيـز 
دست به اخراج آـارگـران زده و تـا 

 آـارگـر قـراردادى ايـن ٦٠مھر ماه 
مـديـريـت ايـن .   شرآت را اخراج آرد

آارخانه بـه مـنـظـور سـاآـت آـردن 
 مـاه ٦آارگـران آـه بـراى احـقـاق 

ــه  حــقــوق مــعــوقــه خــود دســت ب
 ٥٠٠اعتراض زده بودند، اخيرا تنھا 

هزار تومان بصورت على الـحـسـاب 
به آنھا پـرداخـت آـرده و بـا اخـراج 

آارگران براى مھار اين اعـتـراضـات 
 .تالش نمود

*** 
 ماه است ٤کارگران سد ژاوه  

دستمزدهاى خود را دريافت 
 نکرده اند

اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران، 
 آبان خبـر داد آـه ٢٨کارگران روز 

آارگران سد ژاوه در جـاده سـنـنـدج 
 آــارگــر در آن ١٥٠آــامــيــاران و 

 ٤مشغول بكار هستند، دستمزدهاى 
 خـود ٨٩ماه گذشته و عيدى سال 
بنابرايـن .   را هنوز دريافت نکرده اند

گزارش اخيرا کارفرما به کارگـران 
اعالم کـرده اسـت از اول آذر مـاه 

 نــفــر از آنــان را اخــراج ٥٠تــعــداد 
 .خواهد کرد

*** 
آارگران آارخانه شوينده گل 

  ماه حقوق نگرفته اند٤ايران 
آارگران آارخانه شـويـنـده گـل 
ايران توليد آننده مواد بھـداشـتـى و 
مواد پالستيكى پلى اتيلن آه بـيـش 

 آارگر دارد و در جـاده سـاوه ٩٠از 
 مـاه اسـت آـه ٤ميباشد بيش از 

. حقوقشـان را دريـافـت نـكـرده انـد
يكى از آارگران اين آارخانه گـفـت 

 ماه از اين حقوق معوقه مـربـوط ٣
 مـيــبـاشـد آــه هـنــوز ٨٩بـه سـال 

 .پرداخت نشده است
*** 

 اخراج و بيكارسازى ها
 

بيكارى، : مشكل کارگران ايران
عدم امنيت شغلى و منطبق 
 نبودن دستمزد با تورم

ايلنا از قول دبير اجـرايـى نـھـاد 
دولتى خانه کارگر مشـھـد گـفـتـه 
ــلــى،  اســت آــه عــدم امــنــيــت شــغ
بيکارى و کـمـبـود شـغـل مشـکـل 

او گفته اسـت .   کارگران ايران است
مــطــابــق بــا تــورم واقــعــى، درآمــد 

 درصد   کنونى کارگران فقط حدود 
هزينه هاى زندگى آنـان را تـامـيـن 

 .مى کند
*** 

 
 آارگر معدن طالى ٤٠٠اخراج 

 آغ دره 
 تــن از آــارگــران ٤٠٠حــدود 

ــايــجــان  مــعــدن طــالى آغ دره آذرب
عليرغم اينكه ساليان طوالنى سابقه 
ــد اآــنــون  آــار در مــعــدن را دارن
بصورت فصلى بكار گرفته شـده و 
با شروع فصل سرما و بـارش بـرف 

 ٢از کار اخراج شدند، ضمن اينكه 
ماه حقوق اين آارگران هنوز به آنھا 

مـعـدن طـالى آغ .   پرداخت نگـرديـد

 آذربايجان، دومين معدن بـزرگ  دره
 طالى خاورميانه محسوب مى شود

*** 
ادامه روند تعطيلى واحدهاى 

 توليدى در ايران
وزير صنعت، معـدن و تـجـارت 
رژيم اسالمى از ادامه روند تعطيلـى 
. واحدهاى توليدى در ايران خـبـر داد

 درصـد ١٨وى از غيـرفـعـال بـودن 
واحدهاى توليدى طى سه دهه اخير، 

 هزار طرح نيمـه تـمـام در ٢٧وجود 
کشور، وضعيت بحرانى يـکـھـزار و 

 واحد بعد از اجـراى هـدفـمـنـد ٥٠٠
 ٨٣کردن يارانه ها و غيرفعال شدن 

واحد در شھرکھاى صـنـعـتـى خـبـر 
 .داد

*** 
تعطيلى بزرگترين کارخانه 

 توليد ورق گالوانيزه
بزرگترين کارخانـه تـولـيـد ورق 

 مـاه ٥گالوانيزه ايـران کـه حـدود 
پيش با حضور احمدى نژاد به بـھـره 

 هــفــتــه پــس از ٢بــردارى رســيــد 
 .، تعطيل شد افتتاح

*** 
بسيارى از آارخانه هاى 
 عسلويه تعطيل شده اند

ــاى  ــه ه ــان ــارخ ــارى از آ ــي بس
عسلويه بدليل اينكه دولت نميتوانـد 
مواد اوليه و قطعات يدآى آنـھـا را 
. تــامــيــن آــنــد تــعــطــيــل شــده انــد

 تــن از ١٠٠هــمــچــنــيــن بــيــش از 
 ماه اسـت ٥آارگران در اين منطقه 
 .حقوق دريافت نكرده اند

 
وضعيت بحرانى در آارخانه 

 سيمان سفيد
آارخانـه سـيـمـان سـفـيـد شـھـر 
اردبيل بدليل حذف يارانه هاى گـاز 
و بـرق در وضـعـيـت بـحـرانـى بسـر 

 ٢٣٠اين آارخانه آه داراى .   ميبرد
ـلـى  آارگر ميباشد در آستانه تـعـطـي

 . قرار دارد
*** 

    کارخانه ريسندگى املش با 
 کارگر تعطيل شده است

نماينده رژيم از املش و رودسـر 
ـلـى  در مجـلـس اسـالمـى از تـعـطـي
    کـارخــانــه ريسـنــدگــى امـلــش بــا 
کارگر در اسفند سال گذشته خـبـر 
داد و گفت تاکنون اقدامى براى راه 
اندازى مـجـدد يـا جـايـگـزيـنـى بـا 

 .صنايع ديگر نشده است
*** 

اخراج در آارخانه آرد سنبل 
 مھاباد

به گزارش آميتـه هـمـاهـنـگـى 
براى آـمـك بـه ايـجـاد تشـكـلـھـاى 
آارگرى، کارخانه آرد سنبل مھاباد 

ارومـيـه از   -ى مھاباد  واقع در جاده
 نفـر ١٠، بيش از ١٣٩٠ابتداى سال 

. از کارگرانش را اخراج کرده اسـت
در اين گزارش همچنين آمده اسـت 
آه حقوق کـارگـران ايـن آـارخـانـه 

 هزار تـومـان در مـاه و بـدون ٣٩٠
قسمت بارگـيـرى . کارى است اضافه
ى آرد ايـن کـارخـانـه قـبـال   و تخليه

 کــارگــر داشــت، امــا ٥بــيــش از 
 کـارگـر تـمـامــى ٣اکـنـون تـنـھـا 

وظايف اين قسـمـت را انـجـام مـى 
 . دهند

*** 
 قھوه خانه در تھران پلمپ  ۶

 شدند
ـلـمـپ  گزارش   ۶ها حاکى از پ

قھوه خانه در پايتخت توسط پلـيـس 
حسين سـاجـدى نـيـا، رئـيـس .   است

پليس تھران، با اشاره به اجراى طرح 
ــه ــان ــوه خ ــھ ـا ق ــورد بـ ــرخ ـا و  ب هـ

هــا را  هــايــى کــه وى آن رســتــوران
 ۴۶۶:   " غيرمجاز مى دانـد، گـفـت

قھوه خانه و رسـتـوران در مـحـالت 
مختلف تھران که مجوز نـداشـتـنـد 

 ." مورد آن پلمپ شد ۶بررسى و 
 

ها  قانون هدفمندکردن يارانه
گير  هواپيماهاى ايرانى را زمين

 کرده است
عــبــدالــرضــا مــوســوى، رئــيــس 
هيات مديره نـھـاد دولـتـى انـجـمـن 
صنفى شرکت هاى هواپيمايى ايـران 

همزمـان بـا " به ايلنا گفته است آه 
اجراى قانون هدفمنـد کـردن يـارانـه 
ها بـه دلـيـل خـروج نـقـديـنـگـى از 
شرکـت هـاى هـواپـيـمـايـى، تـعـداد 

گير شده افـزايـش  هواپيماهاى زمين
مى گـويـد بـا اجـراى   . " يافته است

قانون هدفمند کردن يارانه هـا نـرخ 
 درصـد افـزايـش داشـتـه   ۴سوخت 

ــيــز   درصــد ۵ اســت و نــرخ ارز ن
افزايش پيدا کرده و در ايـن مـيـان 

 درصـد افـزايـش ۵ قيمت بليط تنھا 
 .يافته است

 اخبار کارگری

 
 .اساس سوسياليسم انسان است
 اختيار سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

 . استبه انسان
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 ناامنى محيط آار
 

 درصدى قربانيان ٧٠افزايش 
 حوادث کار در همدان

على احسان، مديرآـل پـزشـكـى 
قانونى همندان گفتـه اسـت مـرگ 
نــاشــى از حــوادث کــار در نــيــمــه 

 در هــمــدان ١٣٩٠نــخــســت ســال 
.  درصدى داشتـه اسـت٧٠افزايشى 

 نـفـر در ١٧مى گويد در اين دوره 
استان همدان به دليل وقـوع حـوادث 
ناشى از آار جان خـود را از دسـت 
داده اند آـه در مـقـايسـه بـا زمـان 

 ١٠مشابه سال گذشته آـه فـقـط 
نفر جـان خـود را از دسـت دادنـد، 

وى .    درصــدى اســت٧٠افــزايشــى 
همچـنـيـن مـى گـويـد آـه اسـتـان 

مين اسـتـانـى اسـت کـه ١٨همدان 
ـلـفـات نـاشـى از حـوادث  بيشترين ت
کــار را بــه خــود اخــتــصــاص داده 

 .است
*** 

افزايش شمار کارگران قربانى 
حوادث ناشى از کار در 

 کردستان
مديرآل اداره پـزشـكـى قـانـونـى 
استان آردستان گفته اسـت آـه در 

 ماهه نخست سـال جـارى شـمـار ٦
کارگران قربانـى حـوادث نـاشـى از 

ــان  ــت  درصــد ٢٠کــار در کــردس
در ايـن مـدت .   افزايش يافته اسـت

 کارگر به دنبـال وقـوع حـوادث ١٢
ناشى از آار که عـمـدتـا بـه دلـيـل 
فقدان امکانات و تجھيزات ايـمـنـى 
در محيطھاى کارگرى صورت مـى 
پذيرند جـان خـود را از دسـت داده 

 .اند
*** 

مدفون شدن دو کارگر در عمق 
 يک حلقه چاه
 ٣٠ و ٢٠دو کارگـر مـقـنـى 

 متـرى چـاهـک ١٥ساله در عمق 
يک پروژه پـل سـازى در خـيـابـان 
وليعصر تھران سرگرم حفارى بـودنـد 
که ناگھان با ورود فـاضـالب چـاه 
مجاور آن به داخل اين چاه، هـر دو 
. کارگر در عمق آن گرفتـار شـدنـد

ساعاتى بعد، جسد ايـن دو آـارگـر 
توسط مأمورين آتـش نشـانـى پـيـدا 

 .شد
*** 

جانباختن يک کارگر 
 ساختمانى زير آوار در کرج

طــبــق گــزارش مــنــتــشــره روز 
 و ١٨ کارگر ٢ آبان، ٢٦پنجشنبه 

 ساله سـاخـتـمـانـى آـه از آنـھـا ٣٠
ياد "   اهل افغانستان" بعنوان آارگران 

شده است، در منطقه فرديس آـرج، 
در حال انجـام تـعـمـيـرات در داخـل 
يـک مـلـک تـجـارى بـودنـد کـه 
ناگھان سقف ريزش کرد و آـارگـر 

 ساله زير آوار جـان خـود را از ٣٠
 .دست داد

*** 
آسيب ديدن دو آارگر 
  ساختمانى هنگام آار

دو کارگر ساختمانى در مـحـل 
 متـر ٣٠اجراى پروژه ساختمانى که 

گودبـردارى شـده بـود پـس از بـنـا 
کردن ديوار سه مترى با فرو ريختن 

ايـن .   آن زير آوار ديوار گرفتار شدند
دو آارگر آه از ناحـيـه آـمـر و پـا 
آسيب ديده بودند با آمك امدادگران 
اورژانس نجات يافتـه و بـه مـراآـز 

 .درمانى اعزام شدند
 

   معلمان
 هزار معلم ٣٠عدم پرداخت حقوق 
  بازنشسته

على عباسپور تـھـرانـى، رئـيـس 
کميسيون آموزش و پرورش مجلـس 
ــر  ــا ب ــن ــتــه اســت ب اســالمــى گــف
اطالعاتى که به مـجـلـس رسـيـده، 

 نفر از معلمانى کـه امسـال       تا ١٦
 ماه است حـقـوق  اند،  بازنشسته شده

 .اند نگرفته
*** 

نفر از معلمين بيکار شده  ٢٣٠٠    
استان کردستان هنوز به حقوق 

 اند خود نرسيده
اقبال محمدى نمايـنـده رژيـم از 
مريوان در مجلس اسـالمـى گـفـتـه 

ـلـمـيـن ٢٣٠٠    است آه   نـفـر از مـع
استان کردستان که در اوايل انقالب 
بدون حکمى از کار برکنار شـدنـد، 

 . اند هنوز به حقوق خود نرسيده
*** 
 اطالعيه

 
 احضار و تھديد

ـا احضـار  مامورين امنيتـى ب

شيث امـانـى، اتـحـاديـه آزاد 
کارگران ايران را از بـرگـزارى 
هرگونه تجمعى در اعـتـراض 
به تغيير قانون کار و حمايـت 
و همراهى با جـنـبـش اشـغـال 
 .وال استريت بر حذر کردند

بنا بر گزارش هـاى رسـيـده بـه 
ــران،  ــران اي ــارگ ــه آزاد ک ــادي ــح ات
مامورين امنيتى طى تماسى تلفنـى 

 آبـانـمـاه ٢٥صبح ديروز چھار شنبه 
شيث امانى از اعضاى هيئت مديره 
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران را بـه 
اداره اطالعات احضـار کـردنـد امـا 
پس از مخالفت شيث امانى از وى 
خواستند تا با حضـور در يـکـى از 
ادارات عمومى دولتى برخى مسائل 

پـس از .     را به ايشان اعالم کـنـنـد
حضور شيث امانى در اداره مـزبـور، 
مامـوريـن امـنـيـتـى بـه وى اعـالم 
کردند اتحاديه آزاد کارگران ايران و 
برخى تشکلھاى ديگر قصد بـرپـايـى 
تجـمـعـى در شـھـر سـنـنـدج را بـه 
مناسبت سالروز تصويب قانون کـار 
و حـمــايـت از جـنــبـش اشــغـال وال 

 .استريت دارند
بنا بـر ايـن گـزارش مـامـوريـن 
امنيتى به شيث امانى اعالم کردند 
مـا بـه شــمـا بــه عــنـوان نــمـايــنــده 
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران ابـالغ 
ميـکـنـيـم کـه ايـن اتـحـاديـه حـق 
برگزارى هيچ تجمعى را در حمايت 
از جـنـبـش اشـغـال وال اسـتـريـت و 
اعتراض به تغيير قانون کـار نـدارد 
و چنانچه تجمعى برگزار گـردد بـا 
آن بــرخــورد و تــجــمــع کــنــنــدگــان 

 .دستگير خواهند شد
تغييرات ضد کـارگـرى تـر در 
قانون کار موجود بدون ترديد هميـن 
حق حيات بخور و نمير را نيز از ما 
ــد کــرد ــواه ــب خ . کــارگــران ســل

اعتراض به تغييرات ضد کـارگـرى 
تر در قانون کار دفاع از حق حيات 
ما کارگران و بديھى تـريـن حـقـوق 

جنبش اشغـال وال .   اجتماعى ماست
استريت از کشورهاى غـربـى شـروع 
شده است و برخى دول اين کشورهـا 

 روزه را نيز براى ٤٠مجوز تجمعات 
آيا .   تجمع کنندگان صادر کرده اند

ما در کشور خـود حـق زنـدگـى و 
مـا خـود را .   نفس کشيـدن نـداريـم

همچون کارگران سراسر دنيا بخشى 
. اليتجزا از ايـن جـنـبـش مـيـدانـيـم

جنبش اشغال وال استـريـت دفـاع از 
 درصـد ٩٩حق حـيـات و زنـدگـى 

انسانھاست و ما کـارگـران عـظـيـم 
.  درصد هسـتـيـم٩٩ترين بخش اين 

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـطـور 
قاطعى اعالم ميدارد برپايى تـجـمـع 
به مناسبت سالروز تصـويـب قـانـون 
کار و همراهى با جنبش اشغـال وال 
استريت بديھى ترين و مسـلـم تـريـن 
حق کـارگـران اسـت و بـي تـرديـد 
کارگران ايران در دفـاع از حـقـوق 
 .انسانى خود ثابت قدم خواهند ماند
 ٢٦  -اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران

 ١٣٩٠آبانماه 
***  

رضا شھابى جھت پيگيرى 
درمان درد آمر به بيمارستان 

  منتقل شد
به اظھار خانـواد رضـا شـھـابـى 
اين عضو سنديكا روز يكشـنـبـه از 
زندان اوين بـه بـيـمـارسـتـان شـھـيـد 
عراقـى تـھـران مـنـتـقـل و بـعـد از 
معاينات پزشكى مجـددا بـه زنـدان 

 اوين منتقل شد 
رضا شھابى عضو هيئت مديـره 
سنديـكـاى آـارگـران شـرآـت واحـد 
اتوبوسرانى تـھـران و حـومـه آـه از 

 بازداشـت و ١٣٨٨ خرداد ٢٢تاريخ 
با وجود برگزارى دادگاه آماآان در 
زنــدان اويــن بــه ســر مــى بــرد روز 
يكشنبه طى تماس تلفنى از زنـدان 
با خا نواده اش اعالم آـرده آـه روز 

 از زنـدان بـه ٩٠ آبـان ٢٩يكشنبه 
بيمارستان شھيد عراقى مـنـتـقـل و 
بعد از معاينات، پزشكان متخصص 
اعالم آرده اند آه بايد تحـت عـمـل 

رضـا شـھـابـى .   جراحى قرار بگـيـرد
اعالم آرده تا تعيين تكليـف پـرونـده 

 .اجازه جراحى نخواهد داد
سنديكاى آارگران شرآت واحـد 

 اتوبوسرانى تھران و حومه
 ١٣٩٠ آبانماه ٢٩

*** 

پيام تبريک به مناسبت آزادى 
 آيت نيافر

ــيــافــر عضــو کــمــيــتــه  آيــت ن
پيگيرى براى ايجاد تشکـلـھـاى آزاد 

 بعد ٩٠ آبان ٢١کارگرى روز شنبه 
 روز تحمل زنـدان و اذيـت و ٢٦از 

آزار، بــا قــرار وثــيــقــه يــک صــد 
ميليون تومانى از زنـدان اويـن آزاد 

 .گرديد
انجمن صنفى کـارگـران بـرق و 
فلزکار کرمانشاه و جـمـعـھـائـى از 
ــدج و  ــن ــن کــارگــرى ســن ــي ــال ــع ف
کامياران، آزادى آيت نـيـافـر را بـه 
خانواده او و همه کـارگـران مـبـارز 
تبريک گفته و از همه کـارگـران، 
تشکلھـا و احـزاب و سـازمـانـھـاى 
مــدافــع حــقــوق کــارگــر و ديــگــر 
بــخــشــھــاى جــامــعــه کــه حــقــوق 
انسانيشان پـايـمـال مـى شـود، مـى 
خواهند به طور جدى و پيگيرانه بـه 
هر شيوه ممکن خواستار آزادى همه 
کسانى که به خاطر دفاع از حقـوق 
حقه شان در زندان بسر مى برنـد، و 
همچنين لغو هر گونه وثيغه اى در 
قبال آزاد نـمـودن فـعـالـيـن در بـنـد 

 .شوند
انجمن صنفى کـارگـران بـرق و 
فلزکار کـرمـانشـاه، جـمـعـھـائـى از 
 فعالين کارگرى سنندج و کامياران

٢٣/٨/١٣٩٠ 
*** 

فدراسيون جھانى کارگران 
بخش حمل و نقل خواهان 
  آزادى کارگران زندانى شد

 نوامبر فدراسيـون ١٩روز جمعه 
جھانى کارگران بخش حمل و نـقـل 
با انتـشـار اطـالعـيـه اى خـواسـتـار 
. آزادى آارگران زندانى در ايران شـد

اين فدراسيون بـا ابـراز نـگـرانـى از 
وضعيت جسمانى رضـا شـھـابـى از 
مقامات جمھورى اسالمى خـواسـت 
رضــا شــھــابــى و ديــگــر فــعــالــيــن 
کارگرى مثل ابراهيم مددى را آزاد 

  .کنند

 اخبار کارگری

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي
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بنا به خبر منتشر شده از سوي 
سنديكاى شرآت واحد رضا شھابـى 

 آبان به کلينيـک ٢٩روز يکشنبه 
شھيد عراقى اعـزام شـد و دکـتـر 
پيمان گودرزى پس از مـعـايـنـه و 

آيى کـه پـيـشـتـر از او . آر. ديدن ام
گرفته شده بود، اعـالم کـرد کـه 

، ٤، ٣هـاى  غضروف مابين مـھـره
 ستون فقرات او از بـيـن ٧ و ٦، ٥

ها بر روى عصـب   رفته و اين مھره
فشار وارد ميکنند و احتـمـال پـاره 
شدن اعصاب و در نتيجـه از کـار 
افتادن دسـت و پـاى چـپ رضـا 

بر همـيـن اسـاس .   بسيار زياد است
دکتر دستور داده اسـت تـا او بـه 
صــورت ارژانســى در بــيــمــارســتــان 
بقيةالله بسترى و مورد جراحى قـرار 

از ســوى پــزشــكــان رضــا .   گــيــرد
شھابى طول مدت درمان بـراى ايـن 

 مـاه اعـالم شـده ٦عمل  حـدود 
رضا شھابى  در تمـاسـى بـا .   است

ديـگـر :   " خانواده خود گـفـتـه اسـت

توان تحمل اين بالتکليفى را نـدارم 
و بــا تــوجــه بــه وضــعــيــت وخــيــم 
ى  جسمانى و درد شديـد در نـاحـيـه

ستون فقرات، کمر، گردن و دسـت 
و مشکالت کليه و قلب، اگـر بـه 
سرعت به وضعيت مـن رسـيـدگـى 
نشود از ابـتـداى آذرمـاه دسـت بـه 
اعتصاب غذا خواهم زد و تا روشن 

ام به آن ادامـه خـواهـم  شدن تکليف
خانواده و آشـنـايـان رضـا بـا . "   داد

تــوجــه بــه وضــعــيــت وخــيــم وى و 
عوارض خطرناکى کـه اعـتـصـاب 
در اين شرايط جسمـانـى بـه دنـبـال 
دارد، تــالش کــردنــد تــا او را از 

 .اعتصاب غذا منصرف کنند
رضا شھابى عضو هيئت مديره 
سنديكـاى آـارگـران شـرآـت واحـد 

 ١٣٨٨ خرداد ٢٢است آه از تاريخ 
بازداشت و بالتكليف در زندان اوين 

او  روز يـكـشـنـبـه  .   به سر مى برد
طى تماس تلفنى از زنـدان بـا خـا 
نواده اش خبـر داده بـود  آـه روز 

 آبــان از زنــدان بــه ٢٩يــكــشــنــبــه 
بيمارستان شھيد عراقى مـنـتـقـل و 
ــزشــكــان  ــات، پ ــن ــاي ــع ــد از م ــع ب
متخصص اعالم آرده اند آـه بـايـد 
. تحت عمل جراحى قـرار بـگـيـرد 

بــديــن تــرتــيــب رضــا شــھــابــى در 
وضعـيـت جسـمـانـى وخـيـمـى بسـر 

جانيـان اسـالمـى در قـبـال .   ميبرد
. جان رضا و سالمت او مسـئـولـنـد

بايد وسيعا به اين جـنـايـت آشـكـار 
جمھورى اسـالمـى در قـبـال رضـا 
شھابى آه سـيـاسـت ايـن رژيـم در 
ــدانــيــان ســيــاســى اســت،  قــبــال زن

وضعيت رضا شھابى . اعتراض آرد
بايد با اعـتـراضـى .   اضطرارى است

گسترده خود نگذاريم آه او ناگزير 
بــه اعــتــصــاب غــذا و بــدتــر شــد 

 .وضعيت جسمانى اش شود
رضا شھابى بايد فورا از زنـدان 

 . آزاد شود
عالوه بر رضا شھابى، ابـراهـيـم 
مددى از آـارگـران شـرآـت واحـد، 

بھنام ابراهـيـم زاده عضـو آـمـيـتـه 
ــلــى نــجــاتــى عضــو  پــيــگــيــرى، ع
سنديكاى نيشكر هفت تپه و رسـول 
بداغى عضو آانون صنفى معلـمـان 

آارگران زنـدانـى و .   در زندان است
همه زندانيان سياسى بايـد فـورا از 

  .زندان آزاد شوند
آارگر زندانى، زندانى سياسـى آزاد 

 بايد گردد
 آمپين براى آزادى آارگران زندانى

 ٢٠١١ نوامبر ٢١، ١٣٩٠ آبان ٣٠

 www.kagaran.orgسايت کارگران  
 

     www.rowzane.comسايت روزنه  

 
 :١٤اطالعيه شماره 

 وضعيت جسمى رضا شھابى وخيم است
 رضا شھابى بايد فورا از زندان آزاد شود

بنا بر اخبار منتشر شده شعـبـه 
 دادگاه تـجـديـد نـظـر جـمـھـورى ٦

اسالمى طى تصميمى جنايتكـارانـه  
احکام صادره توسط شـعـبـه یـکـم 
دادگاه انقـالب اسـالمـي در شـھـر 
تبريـز بـرای فـعـاالن کـارگـری و 
دانشجویی تبـریـز را مـورد تـايـيـد 

شاهرخ زمـان بدين ترتيب .   قرار داد
 ٥ سال ، محمد جراحـى بـه ١١به 

 سال و ٦سال ، نيما پور يعقوب به 
 ماه حـبـس ٦ساسان واهبى وش به 
 .  تعزيرى محكوم شد

در اطالعيه هاى قبلى گـزارش 
آرده بوديم آه شاهرخ زمانی، نیمـا 
پور یعقوب، سـاسـان واهـبـی وش، 
محـمـد جـراحـی و سـیـد بـیـوک 

ــر، در  ــدل ــی ــرداد ١٨س  ١٣٩٠ خ
بازداشت و بیش از یک ماه را در 
. سلول های انفرادی گذرانده بودنـد

 ٢٧سپس اين افراد در پنـجـشـنـبـه 
مــرداد در شــعــبــه یــک دادگــاه 
انقالب جمھورى اسالمـى در شـھـر 

بـا گـذشـت .   تبریز، محاکمه شدند
حدود دو ماهى  شاهرخ زمانى بعد 

 مـھـر بـا ٢٧ روز زندان در ١٣٠از 
 ميليون تومان از زنـدان ٢٠٠وثيقه 
و رژيم اسـالمـى سـاسـان .   آزاد شد

واهبی وش و سید بیوک سـیـدلـر 
را با وثیقه سی میلیون تومانـی و 
محمد جراحى و  نیما پور یـعـقـوب 
را با وثیقه یکصد میلیون تومان از 

 . زندان آزاد آرد
همانطور آه بارها تـاآـيـد آـرده 
ايم، جمھوری اسـالمـی بـا صـدور 
احكام سـنـگـيـن بـراى آـارگـران و 
فعالين سـيـاسـى در عـرصـه هـاى 
مــخــتــلــف ســيــاســى مــيــخــواهــد 
سازمانیابی مبارزات مردم و رشـد 

. اعتراضات در جامعه را سد آـنـد
ــن احــكــام  ــه ای ــا ب ــع ــد وســی ــای ب

شاهـرخ .   جنایتكارانه اعتراض آنیم
زمــانــی، مــحــمــد جــراحــی، نــیــمــا 
پوریعقوب و ساسان واهبـی وش و 
همه آارگران زنـدانـی و زنـدانـیـان 
سیاسی بـایـد فـورا از زنـدان آزاد 

تھاجم به فعالين آارگرى و .  شوند
صدور احكام سنـگـيـن زنـدان بـراى 
آنان بـايـد بـا اعـتـراضـى وسـيـع و 

 . گسترده  پاسخ گيرد
 

آارگر زندانى، زندانى سياسـى آزاد 
 بايد گردد

 
 آمپين براى آزادى آارگران زندانى

 ٢٠١١ نوامبر ٢١، ١٣٩٠ آبان ٣٠
 

 
 :١٣اطالعيه شماره 

دادگاه تجديد نظر جمھوري اسالمي در تبريز در تصميمى جنايتكارانه احكام 
 صادر شده  براى فعالين آارگرى و دانشجويى تبريز را تاييد آرد

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  shahla_daneshfar@yahoo.com   شهال دانشفر          

00447779898968 
  بهرام سروش 

                    com.gmail@soroush.bahram 
0044-7852 338334      

/p/com.blogspot.now-them-free://http 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 ١از صفحه 
 .روشن است

بله ايـنـھـم از بـيـمـه بـيـكـارى 
جانيان اسالمى، بيشرمانه پـرداخـت 

 هزار تومـانـى بـه ٢٥٠ تا ٢٠٠وام 
ى تـآارگر بـيـكـار را آـه بـه سـخـ

هزينه سه چھار روز زندگى آارگر 
را آفاف ميدهد و قرار است بعد از 

 ماهه از او ٥٠دوسال در اقساطى 
بازپس گرفته شود، بعـنـوان بـیـمـه 

 . بیکاری تبلیغ میکنند
اين ديگر به راستى مسـخـره   
دادن وام بــه آــارگــر را بــا .   اســت

رندى اى آخوندى ميخواهـنـد بـيـمـه 
هـمـانـطـور آـه .   بيكارى جـا بـزنـنـد

سالھاست پولى آه در قبال بـيـكـار 
سازى آارگر، البته آنھم در صورت  
اثبـات آن مـبـنـى بـر اخـراج بـدون 
رضايت خود از آـار، مـیـدهـنـد را 

دست آخـر .   بيمه بيكارى نام نھادند
 درصـد ٩٠هم ديديم آه با تبـديـل 

استـخـدامـھـا بصـورت قـراردادى و 
پيمانى اساس آن بـه هـوا رفـت و 
اگر هـم چـنـدرقـازى بـه آـارگـرى 
تعلق ميگرفت، آنھـم روی کـاغـذ 
بود و جزو حقوق معوقـه اش قـرار 
گــرفــت آــه بــايــد هــر روز بــراى 
گرفتنش جمع شود و جاده ببـنـدنـد 
و با پليس جانيان اسالمـى درگـيـر 

 . شود و غيره
خصوصا حرف آخـر مـقـدسـى   

رئيس آميسيون اجتماعى مـجـلـس 
اسالمى در طرح پرداخت حقوق بـه 
آارگران آـارجـو آـه اآـنـون مـورد 
بحـث قـرار دارد،  آـل مـاجـرا را 

او بعد از گـذاشـتـن .   روشن ميكند
منت فراوان بر سر آارگران بـيـكـار 

در :     " با گستاخى تمام ميـگـويـد 
صورتی که در ایـن دو سـال فـرد 
متقاضـی مشـغـول بـه کـار نشـد 

دهد که ایـن فـرد قصـد  نشان می
پیداکردن شغل نـدارد و کـل پـول 
دریــافــتــی از ضــامــن فــرد کســر 

البد اگر ضامن فـرد " .   .خواهد شد
نــيــز آه در بســاط نــداشــت، جــاى 
آارگر بيكار و ضامنش در زنـدان 

 . خواهد بود
 

جالب است تمام سـرمـايـه هـا، 
آارخانه ها، و وسايل توليد جامعـه 
ــتــى  ــد، جــمــعــي را در دســت دارن
ميليونـى بـيـكـارنـد، هـر سـال هـم 
نيروى جوانى آه فـارغ الـتـحـصـيـل 
ميشوند به اين خيل عظيم بيكـاران  
اضافه ميشوند، بعد مقدسى رئيس 
ــلــس  آــمــيــســيــون اجــتــمــاعــى مــج
اسالمى، آارگرى آه بيكار است و 
بقول ايشان بعد از دو سـال نـتـوانـد 
آارى پـيـدا آـنـد را مـجـرم اعـالم 

 . ميكند
طبعا حاآمان دزد و مـفـتـخـور 
سرمايه دارى هميشـه تـالش دارنـد 
آه با آارگر و مردم از هـمـيـن در 

چـه رسـد بـه .     وارد سخـن شـونـد
جمھـورى اسـالمـى آـه  يـكـى از 
فاسد ترين هـا و جـنـايـتـكـارتـريـن 

با اين لـحـن تـحـقـيـر .   هايش است
آميز با آارگر صحـبـت مـيـكـنـنـد 
چون ميخواهند آارگرى آه بيـكـار 
است، از بيكار بودنش و از گرفتن 
چيزى که به اسم بيمه بيكـارى بـه 
او تعلـق مـيـگـيـرد، احسـاس شـرم 

ـــيـد ، .   آند آارخانجات، ابـزار تـوـل
ـــيـد و هـمـه و  زمين و وسائل تـوـل
همه  را در اختيار خود گرفته انـد 
و صفى از آارگران را از آار بيكار 
نگاهداشته و نه تنھا زندگـى آنـھـا 
بلكه زندگى آـل آـارگـران و آـل 
جامعه را هر روز به تباهى بيشترى 
آشيده اند، آنھا هستند آـه چـمـاق 
اخراج و بيكارى را  بـر سـر هـمـه 
آارگران و همه مردم قرار داده انـد، 
تــا آــل جــامــعــه را بــه تــبــاهــى 
بكشـانـنـد، ايـن آـارگـر اسـت آـه 
محروميت مـيـكـشـد و هـم مـورد 

 .تحقير قرار ميگيرد
ــان  ــم ــاآ روشــن اســت اگــر ح
مفتخور سرمايه بر گـرده جـامـعـه 
حاآم نبودند، اگـر مـالـكـيـت ابـزار 
توليد  در اخـتـيـار جـامـعـه بـود، 
آنوقت خود مردم توليد ميكردنـد و 

تــولــيــد هــم در خــدمــت رفــاه آــل 
االن هم  بيمه بيـكـارى .   جامعه بود

حتی آنجا که به میزانی نـزدیـک 
به دستمزد کارگر پرداخت میشود، 
بخشى از همان توليد آارگـر اسـت 
. آه در اختيار وى  قـرار مـیـدهـنـد
.   صدقه نيست، حـق آـارگـر اسـت

بيمه بيكارى حق هر انسـانـى اسـت 
که به سن کار ميرسد و جـامـعـه 

بـه .   بايد آسايش او را تامين کـنـد
عبارتى روشنتر يا جامعه ميـتـوانـد 
فرد بيكار  را در فعالــيت تولــيـدى 
شرکت دهد، يا نمـيـتـوانـد، در هـر 
صورت بايد جامعه رفاه و آسـايـش 

 .  اين فرد را تامين آند
امــا از هــمــه ايــن مــبــاحــث 
بگذريم، ايـنـكـه امـروز سـران ايـن 
رژيم ناگزيز مـيـشـونـد از تـعـيـيـن 

" حقوق براى آارجويان آمـاده بـكـار" 
سـخـن "   بيـمـه بـيـكـارى جـوانـان" يا 

بگويند، اسـاسـا بـخـاطـر تـرس از 
فضاى انفـجـارى جـامـعـه و ابـعـاد 

ــلــيــونــى بــيــكــارى اســت وعــده .   مــي
. ميدهند تا براى خود زمان بـخـرنـد

جالب است آه خودشان هم ميدانند 
آه با دزدى هاى ميلياردى اى آـه 
از صندوق تامين اجـتـمـاعـى شـان 
شده، ديگر جايى بـراى ايـن آـارهـا 
نمانده است و از هـمـيـن رو بـراى 

حقوق به " منبع مالى طرح پرداخت 
ــار ــك ــاده ب ــان آم ــوي ــارج طـــرح "   آ

صندوقھای قرض الحسنه در بانـك 
الـبـتـه اگـر .   ها را مطرح کرده اند

دزدان بــعــدى حــكــومــتــى تــرتــيــب 
پولھاى اين صندوقھـا را هـم نـداده 

 .   باشند
در هر حال نفس پيـش آشـيـدن 
چنين مباحثى  تا همين جا هزينـه 
سنگينى براى جمھورى اسالمى در 

رژيمى آـه بـا اقـتـصـادى .   بر دارد
ــه  ــخــت ــه و در هــم ري ورشــكــســت
روبروسـت، اآـنـون در بـرابـر فشـار 
اعتراضات جوانان و مردم به چنين 
استيصالى افتاده آه مجبـور اسـت 
سراغ مسايلى چون بيمه بيكارى و 
غيره برود آه جمعيتى ميلـيـونـى و 
ـلـش قـرار مـيـدهـد . متوقع را مقـاب

پيش آشيده شدن اين بحث فرصتى 
است براى همه جوانان و آارگـرانـى 
ـلـو  آه بيكارند و تامينى ندارند و ج

بـا .   بيايند و حقشان را طلب آـنـنـد
خواست بيمه بـيـكـارى مـكـفـى بـر 
ـلـو  اساس يـك زنـدگـى انسـانـى ج
بيايند ، جواب گستاخى مقدسى و 

 . جنايتكارانى امثال او را بدهند
طبعا جوانان آه بخـش عـظـيـم 
اين نيروی ميليونى بيكار هسـتـنـد 
بايد در صف جلـوى ايـن اعـتـراض 

بايد جمع شد و اعـالم .   قرار گيرند
آرد، آه  ما خواهان بيمه بـيـكـارى 

ما خواهان شرايـط .     مكفى هستيم
ــراى  ــجــاد تســھــيــالت الزم ب و اي
تحصيـل و ادامـه تـحـصـيـل خـود 

اعالم آـرد .  بصورت رايگان هستيم
آه ما خواهان مسـكـن و تـامـيـن 
ــن  ــي ــام ــراى ت ــالت الزم ب ــي ــھ تس

سرپناهى براى خود و خـانـواده مـان 
اعالم آرد آـه مـا درمـان .   هستيم

و در يـك آـالم .   رايگان ميخواهيم
ما زندگى اى انسانى ميخواهيـم و 

 .آوتاه نمى آييم
همانطور آه اشاره آردم اعـالم  

اين طرح از سوى جمھورى اسالمى 
بيش از هـر چـيـز اسـتـيـصـال ايـن 
حكومت و قدرت مبارزات مردم و 
جــوانــان را در مــقــابــل چشــم آــل 

بايد قدرتـمـان .     جامعه قرار ميدهد
را ببينيم و صفوف اعـتـراض خـود 
را با اتكا به مدياى اجتماعى مـان 
سازمان دهيم و ما نيز اعالم آنـيـم 

 *.اينجا التحرير است
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