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 !زنده باد جمهوري سوسیالیستی!                  مرگ بر جمهوري اسالمی

خرداد دومین تجمع بزرگ بازنشستگان کشوری در    ۲۸ امروز  
بازنشستگان با در  . مقابل مجلس اسالمی در تهران برگزار شد 

دست گرفتن پالکاردها و بنرهای متعددی بر خواستهای خود  
پافشاری کردند و با شعارهای پرشور خود به فقر و نابرابری و  
تبعیض و بیحقوقی و به وعده های دروغین و عدم رسیدگی به  

 . خواست های خود اعتراض کردند 

فراخوان این تجمع توسط گروههای مختلف بازنشستگان داده  
افزایش حقوق به باالی خط فقر هفت میلیونی،  . شده بود 

آزادی کارگران، معلمان و فعالین زندانی، درمان رایگان برای  
همه و تحصیل رایگان برای همه کودکان از جمله خواستهایی  

. بود که در تجمع بازنشستگان مورد پافشاری قرار گرفت 
بازنشستگان بارها دست به تجمع زده و به دستمزدهای چند  
بار زیر خط فقر و فاصله عظیم طبقاتی و بساط تبعیض و  

بسیاری از بازنشستگان بدنبال سی  . نابرابری اعتراض کرده اند 
سال کار ناگزیز به داشتن شغل دوم هستند و از امکاناتت  

 . درمانی و معیشتی محرومند 

در تجمع امروز بازنشستگان از جمله علیه سیاست جنگ  
 :  افروزی حکومت شعار دادند 

تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، حقوق های نجومی  

فالکت عمومی، مجلس خیانت می کند دولت حمایت می  
میلیون حقوق ما دو میلیون، معلم زندانی آزاد     7کند، خط فقر  

باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد  
باید گردد، معیشت منزلت سالمت حق مسلم ماست، فریاد  
فریاد  از این همه بی داد، جنگ افروزی را رها کن فکری به  
حال ما کن، کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد، دشمن ما  
همینجاست دروغ میگن آمریکاست، درد ما درد شماست  

 . مردم به ما ملحق شوید 

در پایان تجمع امروز بازنشستگان قطعنامه خود را قرائت  
کردند و در حالیکه شعارهای اعتراضی خود را تکرار میکردند،  

بازنشستگان  . به طرف سازمان برنامه و بودجه راهپیمایی کردند 
با خواست ها و شعارهای رادیکال خود علیه کل سیاست های  
حکومت خواست های کل جامعه را نمایندگی کردند و  

حزب کمونیست کارگری  . شایسته حمایت کل جامعه هستند 
کارگران و همه مردم حق طلب و آزادیخواه را به حمایت از  

 . بازنشستگان و خواست های آنها فرامیخواند 

 پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری   
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۱۹ ژوئن    ۱۸ ،  ۹۸ خرداد    ۲۸ 

 کارگر کمونیست کارگر کمونیست 

یه    یر  :هیئت  تحر
 

 ناصر اصغری 
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 محمدرضا پویا 
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال دانشفر 
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 بهمن ذاکر نژاد 
bahmanzaker@gmail.com  

 داوود رفاهی 
dawood.refaahi@gmail.com 

 یاشار سهندی 
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی 
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحی 
hasan.salehi2000@gmail.com 

 نسان نودینیان 
nandiniannasroola@yahoo.de 

 .  مسئولیت مطالب با نویسندگان آنهاست
 درج مقاالت در کارگر کمونیست 
 لزوما به معنی تائید مضمون آنها 

 .از جانب نشریه نیست

 تجمع بزرگ بازنشستگان در مقابل مجلس اسالمی برگزار شد
 "  جنگ افروزی را رھا کن فکری به حال ما کن "

 !در کنگره حزب کمونیست کارگری شرکت کنید 
 

 برگزار میشود 2019کنگره یازدهم حزب کمونیست کارگري در اکتبر 
 !کنگره علنی است و ورود براي عموم آزاد است

 

از کلیه عالقمندان به سیاست در ایران،  . به طور علنی در آلمان برگزار میشود   ۲۰۱۹ یازدهمین کنگره حزب کمونیست کارگری ایران در ماه اکتبر  
 . فعالین اجتماعی و دست اندرکاران رسانه ها دعوت میکنیم در این کنگره شرکت کنند 

  کنگره فرصت مناسبی برای آشنائی از نزدیک با حزب، سیاست ها، کادرها، نحوه فعالیت و تصمیم گیری ما در جریان این عالیترین اجالس حزبی 
 . از همه شما عزیزان دعوت میکنیم در این کنگره شرکت کنید . است 

 : برای ثبت نام و کسب اطالعات الزم درمورد کنگره حزب با شماره تلفن و آدرس زیر تماس بگیرید 

 ۰۰۴۶۷۳۹۸۶۸۰۵۱ : تلفن تماس 

markazi.wpi@gmail.com 
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نگاهی به خواستهایی که کارگران در طول  
چند سال گذشته، طی مبارزات خود  

اند، نکته مهم، و یا در واقع    مطرح کرده 
مهمی را در کار    نقطه ضعف و اشتباه 

میگوییم  . کارگران پیشرو برجسته میکند 
، زیرا این دسته از کارگران  کارگران پیشرو 

نقش مهمی در شکل دادن به خواستها و  
شعارهای مبارزات جاری کارگری دارند و  
بدون شک در صورتی که این رفقا از یک  
خط اصولی و حساب شده پیروی کنند،  
جنبش کارگری گامهای بلندی به جلو  

 .برمیدارد 

ایم که در میان    اما این اشتباه چیست؟ دیده 
خواستهای کارگران از دولت و کارفرما،  

هایی نظیر کاهش    یعنی در میان خواست 
ساعت کار، اضافه دستمزد، تعطیلی  

ها، سود ویژه، اخراج مدیران    پنجشنبه 
حزب اللهی و غیره، گاه و بیگاه خواست  

. تشکیل شورا و سندیکا هم مطرح میشود 
دولت و وزارت  یعنی کارگران در مواردی از  

میخواهند که برای آنها شورا و سندیکا    کار 
ایجاد کنند، و یا در موارد دیگری، کارگران  

میخواهند که نماینده بفرستد    وزارت کار از  
جریان انتخابات شورا و  " قانونی بودن "تا بر  

 .سندیکای آنها نظارت کند 

ما کمونیستها با اینگونه درخواست شورا و  
هیچ بخشی از   .مخالفیم   دولت سندیکا از  

طبقه کارگر به اندازه کمونیستها مدافع این  
نیست که کارگران سازمانها و تشکلهای  

این  . ای خود را بوجود آورند   علنی و توده 
اما ما با  . الزمه پیشروی طبقه کارگر است 

مخالفیم که کارگران تشکیل این    این 
ها، تشکیل شوراها و سندیکاها را از    تشکل 

داران    سرمایه   دولت و وزارت کار 
ما با این مخالفیم که  . درخواست کنند 

بخواهند    داران   دولت و سرمایه کارگران از  
ها و    که آنها را متشکل کنند و در اتحادیه 

مخالفیم که    این ما با  . شوراها سازمان دهند 
کارگران با دست خود دولت را بر امر  
کارگران حاکم کنند و از او بخواهند که بر  

کند و قاضی  " نظارت "انتخابات کارگری  
  .نمایندگان کارگران بشود " صالحیت "

ما میگوییم تشکیل شورا و سندیکا امر  
کارگران است و محتاج اجازه قبلی    خود 

دولت و نظارت نماینده و یا بازرس  
  .مواجب بگیر وزارت کار نیست 

اما هر سندیکالیست اصالح طلب و  
ای که عمری به دنبال    استخوان خرد کرده 

حقوق صنفی کارگران دویده باشد قطعا به  

او  . این حرف ما اعتراض خواهد کرد 
  :خواهد گفت 

این یک واقعیت است، و شما کمونیستها  "
هم با آن موافقید، که کارگران به تشکیالت  

کارگران نمیتوانند  . ای خود نیاز دارند   توده 
دندان روی جگر بگذارند، شاهد کاهش  
روزمره دستمزدشان و افزایش فشار کار و  

و  . هایشان باشند و هیچ نگویند   محرومیت 
یک روز صبح ناگهان انقالب کمونیستی  
کنند، حکومت کارگری بر سر کار بیاورند  
و همه آنچه را که شما کمونیستها در  

کارگران  . اید عملی سازند   تان آورده   برنامه 
باید بطور روزمره برای بهبود اوضاع  
خودشان مبارزه کنند و این محتاج  

  .ای و صنفی کارگران است   های توده   تشکل 

بله، تا اینجای بحث ما کمونیستها هم  
و نه فقط این، بلکه میگوییم  ... موافقیم 

ای کارگران تنها ابزاری برای    تشکلهای توده 
بهبود اوضاع آنها نیست، بلکه همچنین  

ای برای بهتر و سریعتر    میتواند زمینه 
متشکل شدن کارگران تحت سیاست  
انقالبی طبقه کارگر، یعنی سیاست  

ما کمونیستها نه فقط  . کمونیستی باشد 
کارگری را    انقالب اصالحات، بلکه حتی  

ای گوناگون کارگران،    های توده   بدون تشکل 
یعنی بدون تشکلهایی که میلیونها کارگر را  

  .در خود جای بدهد عملی نمیدانیم 

اما دوست سندیکالیست ما از اینجا نتیجه  
  :میگیرد که 

ای    خوب اگر قرار است که تشکیالت توده "
کارگران، مثال سندیکا دنبال خواستهای  
کارگران را بگیرد، باید با دولت و کارفرما  

دولت و کارفرما حاضر  .  طرف شود 
نمیشوند با تشکیالتی که رسمیت قانونی  

بنابراین ما باید  . نداشته باشد، صحبت کنند 
خودمان با زبان خوش از آنها دعوت کنیم  
که خودشان در تشکیل شوراها و  

اجازه تشکیل  . سندیکاهای ما شرکت کنند 
آن را به کارگران بدهند و نماینده بفرستند و  
بر انتخابات آن نظارت کنند، تا بعد نتوانند  
باصطالح دبه دربیاورند و از مذاکره با  

  "...نمایندگان سندیکا شانه خالی کنند 

به  . گیری مخالفیم   نتیجه   با همین اتفاقا ما  
گیری غلط از مقدمه    این میگویند نتیجه 

به این میگویند دوستی خاله  . چینی درست 
  :چرا؟ برای اینکه  .خرسه در حق کارگران 

اوال، باید توجه کنید که هر اصالحات و  
، در زندگی  جزئی هر بهبودی، هر چند  

داری، نتیجه    کارگران در جامعه سرمایه 
اگر  . جنبی و فرعی مبارزه انقالبی آنهاست 

میخواهید دولت را به مذاکره با کارگران  
بکشانید، باید قدرت مستقل کارگران را در  

هیچ  . داران علم کنید   مقابل دولت و سرمایه 
دولتی، هر قدر هم که عوامفریب باشد،  

ای به مذاکره با کارگران حرف گوش    عالقه 
کن و قانون طلبی که از پیش معلوم باشد  
دست به اعتصاب و تحصن و تظاهرات و  

. عمل مستقیم نمیزنند، نخواهد داشت 
اید که دولت    خود شما چند بار شاهد بوده 

در مقابل کارگران شانه باال انداخته و حتی  
اما  . دست به تهدید و رجزخوانی زده 

هنگامیکه نیروی مستقل متمرکز و مصمم  
کارگران را در برابر خود دیده است، وقتی با  
تهدید و اعتصاب سراسری روبرو شده  
است، خود با سر دویده و حاضر به مذاکره  

از  . با نمایندگان واقعی کارگران شده است 
طریق جلب رضایت دولت و کارفرما  

کارگران باید  . نمیتوان با آنها مبارزه کرد 
  .کنند   تحمیل قدرت خود را به آنها  

در مورد تشکیل و رسمیت یافتن شورا و  
سندیکا هم همین قانون اساسی مبارزه  

اصالحات نتیجه  : طبقاتی حکمفرماست 
جنبی مبارزه انقالبی است و هر اصالح و  
بهبود جزئی را نیز باید به نیروی همبستگی  

دار    و رزمندگی طبقه کارگر به طبقه سرمایه 
شورا و سندیکا  . و دولت او تحمیل کرد 

ابزاری برای مبارزه کارگران در جهت کسب  
داران آن    حقوقی که سرمایه . حقوق آنهاست 
اند و به زبان خوش پس    را غصب کرده 

از طریق جلب رضایت دولت و  . نمیدهند 
دار نمیتوان ابزار مبارزه علیه آنها را    سرمایه 

هیچ دولت بورژوایی برای  . بوجود آورد 
کارگران شورا و سندیکای واقعی تشکیل  
نمیدهد و راه انتخاب شدن نمایندگان  

. واقعی و انقالبی کارگران را باز نمیگذارد 
ای و نمایندگان    های توده   ما باید تشکل 

ما  . واقعی خود را به دولت تحمیل کنیم 
باید به نیروی همبستگی و اتحاد خود  
کارگران دولت و کارفرما را ناگزیر کنیم که  

. شورا و سندیکای ما را به رسمیت بشناسند 
این تنها نیروی خود ما، نیروی مبارزه  
متحدانه ماست که به تشکلهای ما رسمیت  
میبخشد و نمایندگان ما را صاحب  

  .میکند " صالحیت "

از این گذشته کسی که به خاطر بهبود  
اوضاع کارگران، با دست خود پای دولت را  
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 این نوشته اولین بار در نشریه  
 کمونیست ارگان مرکزی حزب  

 کمونیست ایران، سال ششم  
  ۱۳۶۲ آذر    ۳۰  -۳ شماره  

 .منتشر شد 

 ۴ صفحه  
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در امر طبقه کارگر به میان میکشد، حداکثر  
او منافع  .  کارگران است   نادان دوست  

ای و سراسری کارگران را به    طبقاتی، پایه 
منافع آنی و جزئی، که آنهم معلوم نیست  
از راه مسالمت جویانه تا چه حد قابل  

تمام مبارزه  .  دستیابی باشد، میفروشد 
ای بر    داران، مبارزه   کارگران بر علیه سرمایه 

سر کوتاه کردن دست سرمایه و  
داران از حیات اقتصادی و سیاسی    سرمایه 

ای که تا ساقط کردن    مبارزه . کارگران است 
داران بر    کل حاکمیت طبقاتی سرمایه 

ای که باید به    مبارزه . جامعه باید ادامه یابد 
اما  . تشکیل حکومت کارگری منجر شود 

بین که فقط در فکر    این دوستان کوته 
شورا و سندیکا هستند،  " قانونی کردن "

استقالل کارگران را به یک سندیکای  
اصالح طلب و مورد اعتماد دولت و  

وگرنه هیچ کارگر  . داران میفروشند   سرمایه 
نگر و آگاهی برای اینکه دولت فردا    آینده 

حاضر باشد بر سر چند درصد اضافه  
دستمزد با نمایندگان سندیکا صحبت کند  
و آنها را به رسمیت بشناسد، خودش امروز  
با دست خود پای دولت را به امور کارگران  
باز نمیکند و از دولت دعوت نمیکند که  
بیاید و کارگران را مطابق میل خود سازمان  
بدهد و یا هر نماینده بی آزار و سر به زیر و  
یا حتی سازشکاری را که میخواهد از  

ای، یعنی با    با چنین شیوه . صندوق درآورد 
مطالبه شورا و سندیکا از دولت و وزارت  
کار، هیچ چیز بجز سندیکای زرد طرفدار  
دولت و شورای اسالمی مجیزگوی  
جمهوری اسالمی نصیب کارگران نخواهد  

  .شد 

اگر میخواهیم شورا و سندیکای واقعی  
داشته باشیم و دولت را ناگزیر کنیم که  
شورا و سندیکای ما را به رسمیت بشناسند،  

دست    رأسا راهش این است که خودمان  
بکار ایجاد شورا و سندیکا بشویم و به  

دولت و کارفرما و وزارت کار هم بفهمانیم  
که کارگران متحد، کارگران همبسته،  

های کارگران کارخانه، این شورا و    توده 
سندیکا را شورا و سندیکای خودشان  
میدانند، یکپارچه از آن حمایت میکنند و  
اجازه نمیدهند مویی از سر نمایندگان و  

اینجا هم این نیروی  . رهبران آن کم شود 
کارگران است که    خود اتحاد و همبستگی  

  .میتواند دولت را به تسلیم وادارد 

نتیجه هر نوع دخالت دولت در تشکیل  
. شوراها و سندیکاها از پیش معلوم است 

ایم که به    ایم و تجربه نکرده   مگر بارها ندیده 
نام شورا، جاسوسان حزب اللهی را به ما  

ایم و تجربه    اند؟ مگر ندیده   تحمیل کرده 
ایم که نمایندگان واقعی ما را    نکرده 

اند و یا حتی دستگیر و اخراج    نپذیرفته 
ایم که حضرات وزارت    اند؟ مگر ندیده   کرده 

کارگران کمونیست  " صالحیت "کار همواره  
اند و جلوی انتخاب    و انقالبی را رد کرده 

شدن آنها را با هزار تقلب و دوز و کلک  
اند؟ آیا قرار است وضع به همین    گرفته 

 ترتیب بماند و این تجارب تکرار شود؟  

این کار، یعنی  "ممکن است کسی بگوید  
دعوت دولت به دخالت در تشکیل  

. تشکلهای کارگری از روی ناچاری است 
آخر دولت در مقابل کارگران دست باال  

البته بدون شک این هم یک عامل   ."دارد 
. مؤثر در طرح این مطالبه نادرست است 

و سندیکالیستی  " قانون طلب "اما ذهنیت  
بخشی از کارگران نیز نقش مهمی در این  

کافی است تجربه کارگران  . مساله دارد 
رفقای کارگر  . چاپ تهران را بیاد بیاوریم 

چاپ تهران پس از قیام، یعنی وقتی که  
کارگران کامال دست باال را داشتند، تصمیم  
گرفتند سندیکای دوران شاه را منحل کنند  

. و سندیکای جدید تشکیل بدهند 
نمایندگان سندیکای قبلی مدعی شدند که  

نمایندگی آنها تمام نشده و  " قانونی "مدت  
تا مرجع قانونی نباشد که دفاتر و اموال و  
پول سندیکا را تحویل بگیرد، و تا هیات  

مشخص نشده باشد،  " قانونا "مدیره جدید  
.کنار نخواهند رفت  در  !  جالب است  

شرایطی که شاه و قوانین و کل دستگاه  
قانون گذاریش از دست کارگران مسلح  

فراری بودند، نماینده سندیکای سلطنتی  
اما  ! قانونی بودن خودش را به رخ میکشد 

تر و مایه تاسف این است که    جالب 
کارگران پیشرو چاپ هم به این استدالل  

آنها سه ماه هر روز جلسه  . تسلیم شدند 
کردند تا تدارک انتخابات ببینند، در  

و  ها اطالعیه انتخابات چاپ کردند    روزنامه 
از وزارت کار جمهوری اسالمی دعوت  
کردند که در انتخابات شرکت کند و بر آن  

" قانونی "حضرات نمایندگان   .نظارت کند 
هم در روز انتخابات مدعی شدند که خود  
آنها باید بر انتخابات نظارت کنند، زیرا  

انتخابات را هیات مدیره  " قانون "مطابق  
نتیجه چه شد؟ هیچ،  . سابق برگزار میکند 

آنها حرف خود را پیش بردند و مجددا هر  
سه نفرشان دوباره از صندوق رای سر  

کارگرانی که مسلحانه قیام کرده  . درآوردند 
بودند در برابر توهمات قانون طلبانه خود و  

وزارت  تالش خود برای راضی نگهداشتن  
از اینگونه  . زانو زدند و عقب نشستند   کار 

  !تجارب باید درس گرفت 

ما کمونیستها خواهان استقالل طبقه کارگر  
ها خواهان آنیم    ما کمونیست . ایم   در مبارزه 

که طبقه کارگر با اتکاء به خود و نیروی  
مستقل خود برای دست یافتن به  

اش متشکل شود و    خواستهای طبقاتی 
  .مبارزه کند 

تشکیل  ! ما کمونیستها میگوئیم، کارگران 
شورا و سندیکا کار خود شماست و نیازی  
به اجازه دولت و کارفرما و نظارت وزارت  

  .کار ندارد 

ما میگوئیم، اگر همبسته و متحد از  
تشکیالت خود دفاع کنید، اگر خودتان اول  
تشکل خود، شورای خود و سندیکای خود  
را ایجاد کنید و به رسمیت بشناسید و در آن  
چون تن واحد عمل کنید، آنگاه و تنها  
آنگاه خواهید توانست رسمیت آن را به  

  .دولت، به هر دولتی، تحمیل کنید 

ما میگوئیم، شورا و سندیکایی که دولت  
برای شما تشکیل دهد، حتی اگر راضی به  
این کار شود، شورا و سندیکای کارگری  

یک خیمه شب بازی  .  نخواهد بود 
های آن    سندیکایی خواهد بود که عروسک 

شورای  . اند   را به شکل کارگران ساخته 
اسالمی و سندیکای زرد دولتی نتیجه  

  .چنین روشی است 

فورا و کامال  ما میگوئیم، کارگران باید  
دست بکار تشکیل    مستقل از دولت 

مجمع  .  شوراهای واقعی خود شوند 
عمومی کارخانه خود را تشکیل دهند،  
جلسات آن را منظم کنند و آن را به عنوان  

گیری کارگران به    عالیترین ارگان تصمیم 
رسمیت بشناسند و در مقابل دولت و  

مجمع  . کارفرما و وزارت کار قرار دهند 
عمومی رسمی و منظم اولین رکن شورای  

  .واقعی است 

ما میگوئیم، کارگران باید همبسته و متحد  
اعالم کنند که دولت به هیچ وجه حق  
ندارد در تشکیل شوراها و سندیکاهای  

دولت باید هر  .  کارگران دخالت کند 
نماینده و هر تشکلی را که کارگران به اراده  

اند به رسمیت    خود انتخاب و ایجاد کرده 
  .بشناسد 

ما کمونیستها میگوئیم طبقه کارگر تنها به  
کارگران باید در  . نیروی خود آزاد میشود 

تشکلهای مستقل خود و در راس همه در  
حزب سیاسی خود، در حزب کمونیست،  
متحد و متشکل شوند و مبارزه انقالبی  

داری    خود را برای برچیدن کل نظام سرمایه 
هر اصالح جزئی و هر  . شدت بخشند 

بهبود کوچک در اوضاع کارگران نتیجه  
. جانبی این مبارزه انقالبی خواهد بود 

کارگران هر گاه از مبارزه انقالبی دست  
بکشند، از اصالحات و بهبود نسبی اوضاع  

  .هم بی نصیب خواهند ماند 

تشکیل شوراها و تشکلهای  !  کارگران 
اینها را از  . شماست   خود کارگری امر  

دولت تقاضا نکنید و منتظر اجازه و نظارت  
بر عکس، اعالم کنید که  . دولت نشوید 

دولت حق هیچگونه دخالتی در این امر  
ای کارگران را    های توده   ندارد و باید تشکل 

  .بی هیچ قید و شرط به رسمیت بشناسد 

های    مبارزه مستقل و اتکاء به نیروی توده 
 .*کارگر تنها راه پیروزی است 

 ۳ از صفحه  

ایجاد سازمانهاي 
کارگري امر خود 

 کارگران است 

 !زنده باد جنبش مجمع عمومی 
 !به حزب کمونیست کارگري ایران بپیوندید
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بخصوص شاخه ای از آن  " علوم اجتماعی "
خوانده میشود جائی  " علم اقتصاد "که  

است که ریاکاری بورژوازی تمام قد خود  
این اما مختص این شاخه  . نمایی میکند 

کم  . بخصوص از علوم اجتماعی نمی شود 
و بیش بورژوازی تا آنجا که توانش اجازه  

)  در هر زمینه ای (را  " علم "دهد سعی میکند 
به فریبکارانه ترین شکل ممکن در اختیار  

این را حتی میتوان در  . جامعه قرار دهد 
علوم طبیعی که بر شواهد و مشاهدات  
عینی متکی است نیز مشاهده کرد؛ مانند  
بستن هر اتفاق طبیعی به موجودی به نام  

بورژوازی نمی تواند مانند  . خدا و اراده او 
آنچه بر سر دانشمندان در قرون وسطی می  
آوردند و در آتش آنها را می سوزاندند جلو  

آنجا که پیشرفت استثمار را  . علم را بگیرد 
شدت بخشد و سودش را تضمین می کند  
بهرحال به توسعه و ترویج بخشی از علم  

و این روزها حتی فضا نوردی  .  می پردازد 
به منبعی از ثروت دارد  ) توریسم فضایی (

علوم اجتماعی اما برای  . تبدیل میشود 
بورژوازی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که در  
حکم ابزار تحمیق جامعه بکار میرود چه  

. در زمینه علوم سیاسی و یا علم اقتصاد 
دانش آموختگان این علم  برای اینکه  

به  "روزیشان تامین باشد هر توجیهی که  
بکار میبرند که  " عقل جن هم نمی رسد 

و  . ستم حاکم را الزمه پیشرفت بشناسانند 
در همان مورد توریست فضایی موضوع  
تبلیغاتی مهمی برای مروجان علم اقتصاد  
فراهم شده است و در این زمینه چیزی  

که در صورتی که  : "... شبیه این می فرمایند 
موضوع رسیدن به سود برای اشخاص  
معینی تضمین شده باشد ایشان نیز به  

پیشرفت علم و جامعه بشری کمک  
"  میکنند  برای  "  علم اقتصاد " اساس  .

پوشاندن و توجیه کردن  استثمار اکثریت  
 .اهالی توسط اقلیت بسیار کوچک است 

و هنر توجیه کردن غارت کردن زندگی  
توسط این کارشناسان خبره را به عیان  

. میتوان در جامعه ایران مشاهده کرد 
" بازگشت تحریم ها "درست یکسال پیش،  

در یک زمینه چون مائده آسمانی برای  
جمهوری اسالمی نازل شد و کاری که  
سالها میخواست انجام دهد اما قادر به  
انجام آن نبود بازگشت تحریم ها آن  

آزاد سازی قیمت  "فرصت طالیی بود که  
شاهد بودیم که قیمت  . را به اجرا گذارد "ها 

نرخ دالر تا مرز بیست هزار تومان رسید و  
این یعنی ارزان سازی سریع و وسیع نیروی  

روز به روز  بلکه ساعت به ساعت  . کار 
قیمت کاالها به این بهانه صعود میکرد و به  

. همین نسبت زندگی مزدبگیران سقوط کرد 
بهانه این گرانی این بود که ارزش رالع در  

در یکسال  .  مقابل دالر سقوط میکرد 
گذشته مایحتاج ضروری مردم به جز بنزین  

روز به روز  ) البته نه در همه مناطق ( و نان  
اما بعد از یکسال دالر  . دور از دسترس شد 

قیمت به زیر سیزده هزار تومان رسید اما  
قیمت ها نه تنها پایین نیامد بلکه دولت  

درصد به قیمت    21رسما در هفته گذشته  
مواد لبنی افزوده است و قیمت بلیط وسایل  
حمل و نقل مسافربری بین شهری از  

بخشنامه  "هواپیما تا قطار و اتوبوس با  
این سوای  . گران تر شده است " قانونی 

افزایش قیمت اقالمی مانند میوه جات  
است که دیگر این کاالها دارد حکم کاالی  

مسکن، البسه،  .  لوکس را پیدا میکند 
حبوبات، دارو و درمان و خدمات  

. که دیگر کمر شکن است ... بهداشتی و 
باور نکردنی است در یک بیماری ساده که  
نیاز به تزریق باشد هزینه تزریق حتی بیشتر  

و  ... از خود قیمت دارو و دکتر تمام میشود 
در این میان توجیهات اندیشه های برجسته  
اقتصادی عمق ریاکاری علم اقتصاد را  

 .نشان میدهد 
سایت حکومتی فرارو از یکی از همین    

" تحلیل گر مسایل اقتصادی "علما که  
معرفی شده این سوال را پرسیده است که  
چرا کاالها نسبت به کاهش دالر ارزان  

در  : "نمی شود ایشان جواب داده است 
اقتصاد کاهش قیمت به چند عامل مهم  

انتظارات تورمی در آینده،  . بستگی دارد 

های    ها و مولفه   چسبندگی، کشش قیمت 
ایشان  ..." دیگر اقتصادی از جمله آنهاست 

در جواب وزیر کشور حکومت تبهکار  
جمهوری اسالمی که ریاکارانه گفته باید  
قیمت کاالها کاهش یابد هشدار میدهد  

دارد و مردم به  " تبعات ویژه "این حرفها  
 ." مسیر نادرستی هدایت میشوند "

این تحلیل گر خوش انصاف خیلی  
: راحت دروغ میگوید و ادعا میکند که 

یابد به تدریج    وقتی قیمت دالر افزایش می "
در صورتی  ." رود   های تولید باالتر می   هزینه 

که بالفاصله و به نسبت هر هزار تومانی که  
سال گذشته دالر گران تر میشد به همان  
میزان و حتی بیشتر یکباره و نه تدریجی  
قیمت کاالها باال رفت و هیچ تاجر و  
سرمایه داری صبر نکرد که هزینه تولید به  
تدریج باال برود، ایشان یا از عرصه کاالها  
خودداری کردند یا در لحظه کاالیشان را  

جناب اقتصاد دان  . گران می فروختند 
کذاب خیلی تاکید بر چسبندگی قیمت ها  

معموال در افزایش قیمت کاال  : " دارد 
چسبندگی وجود ندارد، اما در کاهش آن  

که وقتی باال رفت  ."  چسبندگی وجود دارد 
چنان محکم به کاال می چسبد که به هیچ  
صورتی پایین نمی آید چون جناب تولید  

به گفته  ) اسم محترمانه سرمایه دار (کننده  
این تحلیل گر مسایل اقتصادی از خود  
میپرسد از کجا معلوم فردا دوباره دالر گران  

فقط یکی نیست به ایشان بگوید  ! نشود 
چطور تولید کننده محترم به هنگام افزایش  
قیمت ارز از خود نپرسید ممکن است  
پایین بیایید و چرا چسبندگی قیمت ها  
هنگام سقوط رال  در مقابل دالر چسب  
خودش را از دست میدهد اما به وقتی  
سقوط دالر چنین محکم به قیمت ها می  

البد چسبندگی قیمت ها به هنگام  . چسبد 
گرانی چسب مایع است و به هنگام ارزان  
شدن قیمت دالر چسب دو قلو یا قطره ای  

 ! است 
چسبندگی قیمت ها ومولفه های دیگر  "

سر فصل های مهمی ازعلم  " اقتصادی 
اقتصاد بورژاوزی را شامل میشود و این  
هیچ حقیقتی را بیان نمی کنند اال در یوزگی  
نظریه پردازان و گوینده گان علم اقتصاد  

در واقع چیزی که محکم به  . طبقه حاکم را 
زندگی کارگران چسبیده است استثمار بی  

هیچ بخشی و جناحی   . حد و حصراست 
از بورژوازی در این مورد اصال شوخی  

هزاران نفر آموزش داده اند و  . ندارد 

استخدام کرده اند که هر سوالی  بر سر  
استثمار نیروی کار مطرح است به کمک  
ایده ها و نظریات خوش و آب رنگ توجیه  
کنند و اگر ایشان نتوانستند مردم را به مسیر  
درست هدایت کنند برادران شالق به دست  

به صراط  " بازجوئی فنی "آماده اند تا در  
این روزها هر کسی  . مستقیم هدایت کنند 

که به قصد خرید بیرون میرود از خودش و  
چرا قیمت ها پایین نمی  : "از همه میپرسد 

آید و بلکه برعکس هنوز به روند صعودی  
و انعکاس وسیع همین  " خود ادامه میدهد 

پرسش است که وزیر کشور جمهوری  
اسالمی مجبور میشود ریاکارانه دم خروس  

 .را بپوشانند 
مسئله تنها بر سر ارزان ساختن نیروی  

آزاد سازی قیمت  "کار است که به اسم رمز  
سالها بود جمهوری اسالمی در پی آن  " ها 

بود تا با کاهش سطح معیشت نیروی کار  
نرخ استثمار را افزایش دهد و سود بیشتری  
را برای خود به عنوان دولت سرمایه و برای  
سرمایه داران تضمین کند و این کار را در  

. طی یکسال گذشته ممکن کرده است 
امسال با کلی تبلیغات و سر وصدا   
پانصدهزار تومان به حقوق کارگران اضافه  
کردند اما در همین سه ماه اول سال این  
پانصد هزار تومان نه تنها محو شد بلکه  
بدتر از آن چندین برابر در واقعیت از  

  21حقوق ها کسر گردید که فقط افزایش  
درصدی مواد لبنی که آشکار اعالم شده  
یک قلم از آن است و همین یک قلم  
موجب تحمیل هزینه سنگین بر زندگی  

این گرانی ها موجب میشود  . کارگران است 
از خیر این مواد خوراکی مهم در سالمت  

قرار نیست شب  . انسانها صرفنظر شود 
دولت اعالم کند که مثال از دستمزدها به  
صورت مستقیم کم میکند بلکه با افزایش  
قیمت کاالهای که برای احیای نیروی کار  
الزم است ومایحتاج ضروری خوانده  

سالهای  . میشود این امر ممکن میشود 
گذشته خاطرمان است که توجیه اصلی  
شان برای این که دستمزد کارگران را تا حد  
ممکن کمترین افزایش را داشته باشد این  
بود که موجب گرانی کاالها میشود و شاهد  
بودیم در این یکسال گذشته آن چه موجب  
تورم میشود نه افزایش دستمزدها بلکه  

ارزش  (تضمین عدم سقوط نرخ استثمار 
و بیشتر از آن افزایش این نرخ است  ) اضافه 

 چسبندگی  
 قیمت ھا،  
 چسبندگی  

 استثمار 
 

 یاشار سهندی

 ۶ صفحه  
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ماه نخست    ۹ در   - ۲۰۱۹ ژوئن    ۱۵ : "خبر 
کارگر در    ۷۵۵ هزار و    ۲ سال گذشته روزانه  

موج  . ایران شغل خود را از دست دادند 
اخراج کارگران از آغاز سال جاری شدت  

احمد توکلی، عضو  . بیشتری گرفته است 
مجمع تشخیص مصلحت حکومت  

گوید که قدرت خرید کارگران    اسالمی  می 
  ۷۴۴ ماه    ۹ به نصف کاهش یافت و طی  

 ."هزار کارگر شغل خود را از دست دادند 

بیکاری و اخراج از کار، دسترسی  
نداشتن کارگران و نیروهای جوان به  
موقعیت شغلی در ساختار اقتصادی  

. حکومت اسالمی ریشه ای و بنیادی است 
میلیون بیکار    ۴۰ مدتی قبل اعالم شد که  

بیکاری میلیونی  .  در ایران وجود دارد 
در نیمه دوم خرداد ماه  . ساختاری است 

امسال مرکز آمار ایران که یک نهاد دولتی  
است اعالم کرده بود که رشد اقتصادی  
ایران در سال گذشته خورشیدی با  
احتساب درآمدهای نفتی نزدیک به منفی  

رشد اقتصادی سال  . درصد بوده است   ۵ 
و  . درصد اعالم کرده اند   ۴٫۹ را منفی    ۹۷ 

المللی پول، بیش از دو ماه قبل    صندوق بین 
کرده بود که اقتصاد ایران در سال      بینی   پیش 

درصد کوچکتر و با رکود    ۶ حدود    ۲۰۱۹ 
 . درصدی مواجه شود   ۳٫۶ 

کارنامه عملکرد دولت روحانی با آمار  
و    ۱۱ دولتهای  . بیکاری کامال روشن است 

روحانی با بزرگترین بحران بیکاری و    ۱۲ 
معضل ایجاد فرصت های شغلی مواجه  

بحران بیکاری و اخراج سازی  . بوده است 
های صدها هزار نفری، نابودی هزارارن  
مرکز تولیدی، فابریک و شغل چالش بزرگ  

بیکاری و  . دولت با مردم و جامعه است 
اخراج سازی از یک طرف، و گرانی و فقر،  
ریشه های عمیق بحران سیاسی و اقتصادی  

 . موجود در جامعه است 
جمهوری اسالمی و دولت روحانی  
نتنها توان تخفیف بحران بیکاری را ندارد  
بلکه این رژیم مستقیما در ایجاد آن نقش  

امکانات و ثروت هنگفت این  . داشته است 
جامعه که توسط توده میلیونی کارکن تولید  
میشود در چنگ یک مشت جنایتکار حرفه  
ای قرار گرفته که بیت رهبری و سپاه  
پاسداران در راس سایر غارتگران این نظام  

و عالوه بر  .  فاسد از آن بهره مند هستند 
دزدیها و اختالسهای کالن عناصر این  
سیستم و انباشت ثروتهای نجومی، هزینه  
های میلیاردی و باورنکردنی ارگانهای  

تحمیق مانند  حوزه های علیمه و ستادهای  
نماز جمعه و دفاتر امامان آنها، هزینه  
تقویت تروریسم اسالمی در منطقه و  
هزینه های میلیاردی در سوریه، عراق،  
لبنان و فلسطین و یمن و باندهای  
تروریست اسالمی تولید شده در سپاه  
قدس گوشه هائی از خرج این رژیم از  
جیب مردم است که باعث فقر و بیکاری و  
نا امنی مالی و عدم امنیت در جامعه شده  

 .است 
 

 موج بیکارسازی ها وسیع است 
هزار نفر    ۲۵۰ : "اوایل خردادماه اعالم شد 

آرش  . در صنعت قطعه سازی بیکار شدند 
محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان  

هزار نفر    ۵۵۰ از مجموع حدود  : میگوید 
نیروی کار مشغول در صنعت قطعه سازی،  

هزار نفر آنان باقی    ۳۰۰ اکنون نزدیک به  
مانده اند و اگر به داد این صنعت نرسیم،  
همین تعداد نیز طی چند ماه تعدیل یا  

 ". بیکار می شوند 
بیکارسازی ها بسرعت    ۹۵ از سال  

  ۲۸ . باالیی رو به افزایش بوده است 
در مجلس اسالمی اعالم    ۹۵ اردیبهشت  

هزار واحد صنعتی و    ۱۵ شد که تعطیلی  
تولیدی باعث شد که یک میلیون نفر دیگر  

طبق همین گزارش از تمام  . بیکار بشوند 
هزار کارگاه و کارخانه به طور    ۱۵ ها،    استان 

 .اند   کامل تعطیل شده 
میلیون و    ۵ "    ۹۵ در خرداد ماه  

که فاقد  "  هزار تحصیل کرده بیکار ۷۰۰ 
این  . موقعیت شغلی هستند، گزارش شده 

این آمار توسط  . آمار تکان دهنده است 
 .اعالم شده   ۹۵ سایت مهردر سوم خرداد  

بیکاری میلیونی بزرگترین چالش  
کارگران و مردم با حکومت اسالمی سرمایه  

 . و دولت روحانی است 
فرزندان هزاران خانواده کارگری،  
معلمان و کارمندان از تحصیل محروم  
شده و یا فاقد موقعیت شغلی شده و یا  

اینکه در مراکز تولیدی اخراج و بیکار شده  
برای مبارزه با بیکاری سازماندهی توده  . اند 

ای مردم و بویژه کارگران بیکار و جوانان در  
. جنبش اتحاد علیه بیکاری اهمیت دارد 

کار یا  "خواست سرراست و اولیه بیکاران  
است که دولت هم موظف  " بیمه بیکاری 

است که اگر نمیتواند کار برای بیکاران  
ایجاد کند باید بیمه بیکاری مکفی به آنان  

تحمیل  . بپردازد تا زمانی که بیکار هستند 
این خواست در گرو راه افتادن یک جنبش  
قوی از کارگر شاغل و بیکار است، یعنی  
اتحاد کارگری علیه بیکاری جنبشی  
قدرتمند است که میتواند در چهارچوب  
وضع فعلی به معضل بیکاران جوابی  

ما در سیر مبارزات چند سال گذشته  . بدهد 
 .شاهد مبارزه علیه گرانی و بیکاری بوده ایم 

با راه افتادن جنبش اتحاد علیه بیکاری  
و جمع شدن کارگران و جوانان بیکار در  
این تشکل و قرار دادن بیمه بیکاری علیه  
بیکاری در محور فعالیتهایشان میتواند  
گامهای کارساز و موثری در شرایط کنونی  

حمایت کارگران شاغل از اتحاد  . باشد 
کارگران و جوانان بیکار علیه بیکاری سنتی  

سنتا  . آشنا و دیرینه در جنبش کارگری است 
کارگران شاغل همدوش با کارگران بیکار در  
مراسمهای روز کارگر قطعنامه های مشترک  
علیه بیکاری را بعنوان کیفرخواست طبقه  
کارگر اعالم کرده اند، در شرایط کنونی که  
بیکاری و گرانی زندگی و حیات میلیونها  
نفر از طبقه کارگر را در چنگ گرفته و ادامه  
معیشت را سخت و سخت تر از همیشه  
کرده است، اتحاد کارگران شاغل با کارگران  
و جوانان بیکار ضروری و امری فوری  

 !است 
رهایی از شر این نظام استثمار که  
سرنوشت میلیون ها جوان زن و مرد را به  
تباهی و نابودی کشانده است، در گرو  

 !سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی است 
  ۱۳۹۸ خرداد    ۲۸ 

 ۲۰۱۹ ژوئن    ۱۸  

 

 
 

 هزار کارگر   744 
 ماه اخراج شدند 9 طی 

 

 زنده باد 
اتحاد کارگري 

 !علیه بیکاري
 

 نسان نودینیان

و این تنها با افزایش تورم شدنی است؛ به  
زبان بشری یعنی سقوط سطح معیشت  

تالش علمای اقتصادی سرمایه  .  مردم 
داری این است که تا میتوانند چسبندگی  
استثمار را بر زندگی توده کارکن جامعه  

و تنها در یک صورت این  . افزایش دهند 

چسبندگی از بین میرود که تولید نه بر  
مبنای سود سرمایه بلکه بر اساس نیاز  
جامعه سازمان یابد و برای این امر مهم  
ابتدا باید قدرت سیاسی از دست استثمار  
گران گرفته شود و حکومتی بر سر کار آید  
که مسئله او نه ایجاد چسبندگی قیمت ها  

و کاهش سطح معیشت مردم بلکه مالک  
آن موقع است که  . آن رفاه توده مردم باشد 

علم اقتصاد بورژوازی نیز به مانند علم  
کیمیا گری قرون وسطی ارزش واقعی  
خود را خواهد یافت البته در تاریخ گذشته  

 .* ای که پایان یافته است 

 ۵ از صفحه   

 چسبندگی قیمت ها، 
 چسبندگی استثمار
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پیمان شجیراتی کارگر سابق و اخراجی  
 گروه ملی صنعتی فوالد اهواز 

 
مبارزه و جدالی نابرابر و بی وقفه بین  
ستمگر و استثمار کننده و طبقه تحت  

 .ستم و استثمار شونده 
نظام سرمایه داری در کشور ما در  
پوشش یک نظام متناقض اسالمی عامل  
همه مشکالت، مصائب و سختی های  
جامعه از قبیل فقر و محرومیت، تبعیض  
و نابرابری، جهل و خرافه و عقب  

 .ماندگی، فساد و جنایت و سرکوب است 
طبقات فرودست جامعه و در رأس  
آنها طبقه کارگر هر روز برای بقاء و بهبود  
وضع معیشت خود ناچار به جدال و  
مبارزه با این نظام وارونه و غیرانسانی  
است که تنها هدف آن کسب سود و  

 .انباشت سرمایه بیشتر است 
در مقابل، نظام سرمایه داری اسالمی  
برای حفاظت از خود با اتکاء به ماشین  
سرکوب و تحمیل فشار بر فعالین جنبش  
کارگری سعی در خاموش کردن صدای  
معترضان داشته و با انواع برچسب  
آشوبگر، اغتشاشگر و اخالل در امنیت  
ملی تالش میکند تا حقوق اولیه آنها را از  

 .ایشان سلب نماید 
سال گذشته در پی اعتراضات گسترده  
خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فوالد  
اهواز علیه ظلم و ستم روا داشته شده بر  
کارگران، به همراه تعدادی از فعاالن و  
پیشروان جنبش کارگری فوالد درست در  
چنین شبی با هجوم مأموران امنیتی و  
اطالعاتی و برخورد غیر انسانی آنها در  

 .اهواز مواجه شدیم 
در پی این هجوم و برخوردهای  
بیرحمانه مأموران در شب بیست و دوم  
خرداد ماه سال قبل، من بهمراه تعداد  
دیگری از فعاالن اعتراضات پس از  
ضرب و شتم وحشیانه به بازداشتگاه و  

 .سپس به زندان شیبان منتقل شدیم 
دستگاه امنیتی گمان میکرد با این  
نحوه بازداشت ما نقطه پایانی بر خیزش  
حق خواهانه کارگران فوالد خواهد  

 .گذاشت 

اما فردای آن حضور بیسابقه سایر  
کارگران گروه ملی فوالد در اعتراض به این  
دستگیری ها و نیز حضور اعتراض آمیز و  
گسترده خانواده های بازداشت شدگان در  
مقابل ساختمان استانداری خوزستان و  
خیابانهای شهر اهواز محاسبات دستگاه  
ظلم و جور و فساد را برهم زد بطوریکه با  
دستپاچگی و هراس مجبور به بازداشت  
بیش از پانزده نفر دیگر از کارگران  
معترض شدند اما در نهایت پس از  
پرونده سازی های امنیتی و فشار و  
ارعاب پس از چند روز با قرار وثیقه  

 .مجبور به آزادی مان از زندان شدند 
این سرکوب گسترده نه تنها نقطه پایان  
خیزش و جنبش کارگران فوالد نبود بلکه  
به نقطه عزیمت آگاهانه کارگران گروه  
ملی فوالد در مبارزه با مافیا و ظلم و ستم  
بر طبقه کارگر و همدلی و همراهی و  
اتحاد با سایر اعتراضات کارگری و دیگر  
بخشهای جامعه به تنگ آمده از بیحقوقی  
و بیعدالتی  بدل گشت و توانست بلوغ و  
رشد خود را در اعتراضات آبان و آذر  

 .همان سال به نمایش بگذارد 
جاییکه اتحاد و همصدایی کارگران  
فوالد و نیشکر هفت تپه و حضور در کف  
خیابانهای اهواز و شوش لرزه بر اندام  
حامیان زر و زور و سرمایه انداخت و  
آرمان ایجاد یک تغییر بنیادی و اجتناب  
ناپذیری یک آینده بهتر برای طبقه کارگر را  

 .به نمایش گذاشت 
دیری نخواهد پایید که ما کارگران از  
محرومیت ها و مشقت های تحمیل شده  
از سوی استثمارگران رهایی یابیم و آنگاه  
شاهد جامعه ای انسانی، آزاد و برابر  

 .خواهیم بود 
در ادامه این نوشتار برای اولین بار  
تصویر آثار ضرب و جرح و شکنجه بر  

 .بدن خود را به اشتراک میگذارم 
این آثار تنها نشان دهنده خوی  
حریص و خصلت بیرحم حامیان سرمایه  
است که هیچ اعتراضی را بر نمیتابند و با  
قساوت و بیرحمی دست به سرکوب هر  

 .اعتراضی میزنند 
 ۱ ٣٩٨/٣/٢٢ 

مبارزه و کشمکش طبقاتی همواره در 
 .همه جاي تاریخ قابل مشاهده است

 پیمان شجیراتی 
خرداد رانندگان پتروشیمی    ۲۳ روز   -

بجنورد برای دومین روز در اعتراض به  
پایین آمدن کرایه ها و پایین آمدن هر روز  
بیشتر قدرت خریدشان دست از کار  

 . کشیدند و اعتصاب کردند 

خرداد جمعی از کارگران    ۲۲ روز   -
کارخانه سیمان سپاهان مبارکه در اعتراض  

ماهه خود، در    ۲ به عدم پرداخت دستمزد  
محوطه این کارخانه تجمع اعتراضی برپا  

 .کردند 

نفر از    ۴۰۰ خرداد حدود    ۲۱ صبح روز   -
کارگران شرکت نکا چوب در اعتراض به  
عدم تمدید قرارداد و پرداخت نشدن  
حقوق سه ماه گذشته، در مقابل درب  

قرارداد این کارگران  . شرکت تجمع کردند 
به اتمام    ۹۸ اردیبهشت    ۳۱ در تاریخ   

رسیده  و  قرارداد جدیدی با آنها بسته  
بعالوه تاکنون حقوق و  . نشده  است 

نیز به آنان    ۹۸ مزایای سه ماهه اول سال  
حرکت اعتراضی  . پرداخت نشده است 

 .فرودین ماه بود   ۲۶ قبلی این کارگران در  

خرداد کارگران معدن    ۲۰ روز دوشنبه   -
کانی سیب در پیرانشهر برای دومین روز  
در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های  
معوقه خود دست از کار کشیده و  

این کارگران روز یکشنبه  . اعتصاب کردند 
کارگران  . خرداد نیز در اعتصاب بودند   ۱۹ 

خواهان پرداخت تمامی طلبهای خود  
 .هستند 

نگهداری خط  "خرداد کارگران     ۲۰ روز   -
در  "  و ابنیه فنی راه آهن جوش گستر 

اعتراض به عدم دریافت چند ماه دستمزد  
دست از کارکشیده و تجمع اعتراضی بر پا  

 . کردند 

خرداد جمعی از کارگران خط    ۲۰ روز   -
یک قطار شهری تبریز ، در اعتراض به  
پرداخت نشدن  ده ماه حقوق خود دست  

در این روز  . از کار کشیده و تجمع کردند 
نیروی سرکوبگر انتظامی وارد شده و  

کارگران قطار  . تجمع کارگران را متفرق کرد 
شهری تبریز قبال نیز تجمعات متعددی در  

رابطه با این موضوع برپا کرده و بر  
. پرداخت حقوقهایشان تاکید کردند 

 . اعتراض این کارگران ادامه دارد 

خرداد بیش از صد نفر از    ۲۰ روز   -
کارگران سد چمشیر در گچساران در  

ماه حقوق معوقه خود  ۱۲ اعتراض به  
. جلوی فرمانداری دست به  تجمع زدند 

به گفته کارگران حقوق خرداد ماه سال  
ماه تاخیر در اسفند ماه به    ۹ گذشته آنها با  

درصد از عیدی همان سال    ۲۰ همراه  
پرداخت شده است و  هنوز حق سنوات و  
بیش از نیمی از عیدی و پاداش پایان سال  

این  . خود را از کارفرما طلبکارند   ۹۷ 
کارگران برای یک شرکت پیمانکاری کار  

کـارگران سد چمشیر در اعتراض  . میکنند 
به مطالبات مزدی خود تاکنون مقابل  
ساختمان فرمانداری، اداره کار، دفتر  
نماینده مجلس اسالمی در گچساران و  
باشت و همچنین محوطه کارگاه اعتراض  

اند؛ اما اقدامی در    خود را مطرح کرده 
جهت پرداخت حقوقهای آنها صورت  

خرداد    ۲۰ تجمع روز  .  نگرفته است 
کارگران سد چشمیر با وعده برخی از  

کارگران  .  مسئولین موقتا خاتمه یافت 
میگویند اگر پاسخ نگیرند به اعتراضاتشان  

 .ادامه خواهند داد 

خرداد  حداقل صد تن    ۲۰ روز دوشنبه   -
 «ایرکست شاونبرگ »از کارگران شرکت  

بندر ماهشهر با تجمع مقابل فرمانداری  
این شهرستان خواستار پرداخت هفت ماه  

کارگران این  . حقوق معوقه خود شدند 
شرکت از تابستان گذشته تاکنون حداقل  
شش بار در اعتراض به عدم دریافت  
حقوق خود دست به تجمعات اعتراضی  

شرکت ایرکست شاونبرگ  . زده اند 
بندرماهشهر در سایت یک منطقه ویژه  
اقتصادی پتروشیمی مستقر است و در  

های فلزی سنگین    زمینه ساخت اسکلت 
 .فعالیت دارد 

 پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

  ۲۰۱۹ ژوئن    ۱۳ ،  ۹۸ خرداد    ۲۳ 

 اطالعیه خبری

اعتصاب  و تجمعات اعتراضی کارگران علیه 
 گرانی، بیکارسازیها و تعویق پرداخت دستمزدها
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 ک ا ر گ ر   ز ن د ا نـی   ،   
 ز ن د ا ن ی   س ی ا سـی ،   

 !آ ز ا د   ب ا ی د   گـر د د 

ژوئن دو هیات از سوی حزب    ۱۷ امروز  
کمونیست کارگری ایران و کمپین برای  

در دو  ) فری دم ناو (آزادی کارگران زندانی  
تظاهرات و تجمع مقابل یکصد و هشتمین  

 . اجالس سازمان جهانی کار شرکت کردند 

تظاهرات اول به دعوت معلمان آمریکا و  
فدراسیون بین المللی معلمان برگزار شده  

کسیون با عنوان صدای فرزندان  . بود  این آ
خود باشیم و در اعتراض به جدا کردن  
فرزندان پناهندگان از والدین آنها توسط  
دولت ترامپ هنگام ورود این پناهندگان از  
مرز مکزیک به آمریکا  فراخوان داده شده  

کمپین برای آزادی  "اعضای نهاد  . بود 
که عبارت بودند از از  " کارگران زندانی 

شهال دانشفر، کاظم نیکخواه، محمد  
شکوهی، شهرام نجفی، ناصر کشکولی،  
فرهاد رمضانعلی و بهنام نجفی، با در  
دست گرفتن پالکاردها و بنرهای اعتراضی  
همبستگی خود را با این حرکت اعتراضی  

هیات فری دم ناو در معرفی  . اعالم داشتند 
نهاد فری دم ناو با ارائه پوشه ای از اسناد و  
اطالعیه های مربوط به کارگران زندانی به  
مسئولین اتحادیه ها حضور خود را به  
اطالع آنان رساند و با استقبال آنان روبرو  

در این حرکت اعتراضی بنری که بر  . شد 
روی آن نوشته شده بود، جمهوری اسالمی  
باید از سازمان جهانی کار اخراج شود و  
عکس هایی از اسماعیل بخشی، سپیده  
قلیان، جعفر عطیم زاده، اسماعیل عبدی و  
معلمان زندانی و آتنا دائمی توجه جمعیت  
را به خود جلب میکرد و مورد استقبال  

 .شرکت کنندگان قرار گرفت 

تعدادی از نمایندگان اتحادیه های کارگری  
از کشورهایی چون مراکش، کنیا، نیجریه و  
تایلند با  پیامهای حمایتی همبستگی خود  

کمپین برای  "را با کارگران زندانی در ایران و  
اطالعیه ای  . اعالم داشتند "  آزادی کارگران 

با عنوان جمهوری اسالمی باید از سازمان  
جهانی کار اخراج شود به زبان انگلیسی  

 .در میان شرکت کنندگان پخش شد 

کسیون دوم از سوی دو اتحادیه کارگری   آ
کنفدراسیون سراسری  ( CGTس ژت  

و س ژ آ اس  ) کارگری در  فرانسه 
CGAS))   اتحادیه سراسری کارگران در

هدف این  . اعالم شده بود ) ژنو  -سوئیس 
اکسیون حمایت از حقوق بنیادی کارگران  
در سراسر جهان از جمله تاکید بر حق  
ایجاد تشکل، حق آزادی بیان، حق تجمع  
و اعتصاب و برابری مزد زن و مرد و  
پرداخت بموقع دستمزدها و دیگر حقوق  

سخنرانان  . بنیادی کارگران اعالم شده بود 
متعددی بر همبستگی جهانی کارگران  
تاکید کردند و سرود انترناسیونال سر داده  

هیات فری دم ناو پوشه ای از اسناد  . شد 
درمورد فشار جمهوری اسالمی بر کارگران  

ارائه دادند  " س ژت "در ایران را به مسئولین  
و آنها قول دادند که از حقوق کارگران در  
ایران و برای آزادی کارگران زندانی در ایران  

یکی از سخنرانان این  . تالش خواهند کرد 
کسیون در سخنرانی خود اعالم کرد که   آ
ایران تحت حکومت اسالمی بدترین  
کشور برای کارگران است و حقوق کارگران  

این  . بهیچ وجه برسمیت شناخته نمیشود 
سخنان با ابراز احساسات شرکت کنندگان  
علیه جمهوری اسالمی و در حمایت از  

 .  کارگران ایران همراه شد 

کسیون شماری از نمایندگان   در این دو آ
اتحادیه های کارگری از کشورهای مختلف  
که در اجالس آی ال او شرکت کرده بودند  

کمپین  "با عکس گرفتن در کنار بنرهای  
همبستگی  " برای آزادی کارگران زندانی 

در  . خود را با کارگران ایران اعالم داشتند 
یکی از پیامها نماینده ای از کشور نیجریه  
طی سخنانی ضمن حمایت از کارگران  
زندانی در ایران انزجار خود را از  
سرکوبگری حکومت اسالمی اعالم  

هیات جمهوری اسالمی  : داشت و گفت 
به این اجالس آمده و در آن شرکت کرده  
است و بعد که به کشور خود بازمیگردند،  

 .شرم بر آنها . کارگران را بازداشت میکنند 

بدین ترتیب هیات حزب کمونیست    
با حضور فعال  " فری دم ناو "کارگری ایران و  

خود در این دو اکسیون در مقابل اجالس  
سازمان جهانی کار توانستند صدای  

 . اعتراض کارگران در ایران باشند 

 زنده باد همبستگی بین المللی کارگران 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی در ایران 

 ۱۳۹۸ خرداد    ۲۷  – ۲۰۱۹ ژوئن    ۱۷ 

 شرکت در تظاهرات اتحادیه های کارگری در مقابل سازمان جهانی کار

 جمھوری اسالمی  
 باید از سازمان جھانی کار اخراج شود 

خرداد رانندگان کامیون و    ۲۳ روز   -
کامیونداران بندرعباس، یزد، اصفهان،  
بوشهر و نفت کش های اراک دست به  

خبرها از باالگرفتن زمزمه  . اعتصاب زدند 
اعتراضات سراسری در میان رانندگان  

. کامیون و کامیونداران گزارش میدهند 
جرقه های این اعتراضات از اوائل  خرداد  
ماه زده شده و در اوائل همین ماه رانندگان  

. غرب کشور دست به اعتصاب زدند 
اعتراض رانندگان کامیون به گرانی ها و  
پایین آمدن هر روز بیشتر قدرت  
خریدشان، نا امنی جاده ها و فشار سنگین  
کار و بساط دالل بازی و فساد و چپاول در  

در رابطه با  . شرکت های حمل و نقل است 
همین مشکالت رانندگان کامیون در مهر  
ماه سال گذشته اعتصاب بزرگ وسراسری  

شهر را    ۳۲۰ ای را بر پا کردند که بیش از  
در برگرفت و الگویی از اعتصابات  

کل  . سراسری در برابر کل جامعه قرار داد 
سیستم فاسد موجود باعث شده است که  
رانندگان علیرغم کار سخت و زیان آور از  
درآمدی بسیار پایین و بعضا زیر خط فقر  

 . در شرایط گرانی فزاینده برخوردار شوند 

خرداد ، جمعی از    ۲۳ روز پنجشنبه   -
کارگران فضای سبز شهرداری کوت  
عبدالله، در اعتراض به بالتکلیفی در  
وضعیت پرداخت مطالباتشان، بار دیگر  

در این روز این  . دست به اعتراض زدند 

کارگران در مقابل ساختمان استانداری  
خوزستان و سپس در مقابل ساختمان دفتر  
نماینده مجلس اسالمی تجمع کردند و  
خواهان پرداخت تمامی طلبها و روشن  

 .  شدن وضع استخدامی خود شدند 

کارزار برای آزادی باقی بازداشت شدگان   -
روز جهانی کارگر مرضیه امیری، کیوان  
صمیمی، ندا ناجی و عاطفه گلریز ادامه  

اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه  . دارد 
خرداد  تداوم این بازداشت ها را    ۲۴ ای در  

بنا بر خبرها  . مورد اعتراض قرار داده است 
قرار بازداشت کیوان صمیمی و مرضیه  
امیری را یکماه تمدید کرده اند و بازپرس  
پرونده به بهانه های واهی قرار کفالت  
عاطفه رنگریز را نمی پذیرد و وضعیت ندا  

حزب  . ناجی هم در ابهام قرار دارد 
کمونیست کارگری بر آزادی بدون قید  
شرط دستگیر شدگان روز جهانی کارگر،  
کارگران زندانی، معلمان دربند و تمامی  

حزب همگان  . زندانیان سیاسی تاکید دارد 
را به پیوستن و تقویت کارزار مبارزاتی علیه  
امنیتی کردن مبارزات و لغو تمامی  
احکامی امنیتی صادر شده برای کارگران،  

 . معلمان و فعالین اجتماعی فرا میخواند 

 پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

  ۲۰۱۹ ژوئن    ۱۴ ،  ۹۸ خرداد    ۲۴ 

اعتصاب رانندگان کامیون و کارزار براي 
آزادي بازداشتی هاي روز جهانی کارگر  و 

 یک اعتراض کارگري دیگر  


