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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

توانند به  معلمان چگونه می
 ھای خود تحقق بخشند خواست

 
ھای صنفی معلمان  شورای ھماھنگی تشکل

ای از معلمان خواست تا در  ايران، با انتشار بيانيه
 اکتبر روز ۵ مھر برابر با ١٣ شنبه ۵روز 

ی  بودجه"جھانی معلم، با خواست محوری 
دست به تجمع "  عاد9نه برای آموزش و پرورش

براساس اين بيانيه قرار است اين تجمع در .  بزنند
تھران در برابر سازمان برنامه و بودجه و در 

ھا در برابر ادارات  شھرستانھا و مراکز استان
 .آموزش و پرورش برگزار گردد

اعFم برگزاری تجمع در روز جھانی معلم، 
ھای صنفی  توسط شورای ھماھنگی تشکل

ست مثبت و رو  ی نخست اقدامی معلمان، در وھله
 حداقل  به جلو نسبت به مواضعی که اين تشکل

برای نمونه در سال .  در دو سال اخير داشته است
ای به مناسبت آغاز   اين تشکل با صدور بيانيه٩۴

سال تحصيلی، از معلمان خواسته بود تا ضمن 
کوشش بيشتر در انجام وظايف شغلی، در ھفته 
اول مھر در اعتراض به دستگيری فعا9ن صنفی 
!! با پيراھن سياه بر سر کار حاضر شوند

تر  کارانه و بسيار عقب شدت محافظه موضعی به
 .٩٣ – ٩۴از مبارزات معلمان در سال تحصيلی 

گيری   معلمان با بھره٩۴ و آغاز سال ٩٣در سال 
از فضای مجازی توانسته بودند، اعتراضات 

 اسفند ١٠در تجمع .   موثری را سازمان دھند
تنھا در .  ھزاران معلم دست به اعتراض زدند

 معلم در تجمع اعتراضی شرکت ۴٠٠٠مشھد 
 ٣۵٠٠کردند و تعداد معلمان در تجمع سنندج به 

در جريان اين اعتراضات برخی از .  نفر رسيد
ھای صنفی معلمان از جمله کانون صنفی  تشکل

ھپکوی مبارز که اواخر سال گذشته .  ھپکو بار ديگر به اعتصاب و تجمع و تظاھرات خيابانی دست زد
واسطه  خوش درخشيد و در رويارويی مستقيم با طبقه حاکم و در يک مبارزۀ آشکار و بی)  ٩۵دی ماه (

 بود و جنبش طبقه کارگر را گام بسيار مھمی به جلو سوق يگانهسياسی عليه دولت، در تمام کشور 
ھای اراک  داد،اواخر شھريور ماه  بار ديگر به اعتصاب و تجمع و اعتراض خيابانی دست زد و خيابان

ھپکو اين بار اما تنھا نبود، دوشادوش و بازو در بازوی .  ھای استوار خود به لرزه افکند را زير گام
 . با رفقای آذرابی خود مبدل ساختيگانگی را به يگانهآذراب به خيابان آمد و آن 

ھای ھپکو و آذراب در واپسين روزھای شھريور ماه،  اعتراضات پرشور و مشترک کارگران کارخانه
ھا و ميادين شھر اراک از يک سو، تھاجم  ھا و پFکاردھای مستقل کارگری به خيابان ھا با پرچم ورود آن

آور به صورت کارگران و  رحمانۀ نيروھای سرکوب و ضدشورش، شليک گاز اشک وحشيانه و بی

 "مجرمانی"
  به نام کودکان کار

 
در شھريور ماه امسال، بار ديگر طرح دستگيری 

طی .  کودکان کار و خيابان در تھران شدت گرفت
 کودک کار و خيابان ٣۵٢نزديک به دو ھفته 

ی مسئولين اين کودکان به  به گفته.  دستگير شدند
فرستاده شده و پس از "  مراکز غربالگری"

شود  ھا تعھد گرفته می ھا از آن فراخواندن خانواده
بنا به .  بازنگردند"  حرفه"تا کودکان مجددا به اين 

خبرھا، در اجرای اين طرح که مصوبه شورای 
 دستگاه ھمکاری ١١اجتماعی استان است، 

دارند، گرچه تاکنون به جز فرمانداری تھران، 

  ۵درصفحه 

  ١٠درصفحه 

  ۶درصفحه 

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۵٠شماره    ٩۶نيمه اول مھر  –سال سی و نھم 

٨درصفحه   

 گشايد جنبش بالندۀ طبقه کارگر راه خود را می

ھای زندگی  جمھوری اسFمی در تمام عرصه
اجتماعی فاجعه به بار آورده وزندگی را بر عموم 

. ھای زحمتکش مردم ايران تباه کرده است توده
ھا  وضعيت بسيار وخيم مادی و معيشتی ميليون

بگير، نمونه ديگری از فقر و  بازنشسته مستمری
تھيدستی است که سراسر جامعه ايران را 

 .فراگرفته است
بگيران تأمين  عموم بازنشستگان و مستمری

اجتماعی و اکثريت بسيار بزرگ بازنشستگان 
 ٦ھا به حدود  کشوری و لشکری که تعداد آن

برند  رسد، در زيرخط فقر، به سر می ميليون می
 .کنند باری زندگی می و در وضعيت اسف

ھايی ھستند که گويا   ميليونی، انسان٦اين جمعيت 
ھا و   سال کار در کارخانه٣٠قرار بود پس از 

وپرورش  و  ويژه آموزش مؤسسات دولتی ، به
ھای پايانی عمر خود را  پرداخت حق بيمه، سال

در آرامش و آسايش، بدون دغدغه تأمين معاش و 
برخورداری از امکانات درمانی و تفريحی ، به 

کننده  اکنون اما با حقوقی که حتی تأمين.  سر برند
ھا نيست، به حال خود  خوردوخوراک روزمره آن

 .اند رھاشده
که در طول چندين سال اخير، با افزايش  درحالی

ھای تورم دورقمی که گاه به  ھا ، نرخ پياپی قيمت
چھل درصد رسيد و تنزل شديد ارزش پول 
رسمی کشور، دستمزد و حقوق حتی شاغFن 

درپی کاھش يافت، حقوق اسمی گروه کثيری  پی
بگيران، در محدوده  از بازنشستگان  و مستمری

زنده باد سوسياليسم -زنده  باد آزادی  

 اعت�ی جنبش بازنشستگان

 پايان مشروِط 
 اعتصاب غذای
 رضا شھابی

رسوايی نظامی که کفگيرش 
 به ته ديگ خورده است

 
جمھوری اسFمی، از جمله نادر نظام ھای 
معاصر است که موجوديت آن به شدت با مذھب، 
ترويج خرافه ھای دينی و برانگيختن احساسات 

اين خود .  مذھبی توده مردم گره خورده است
ويژگی جمھوری اسFمی، از ھمان روزھای 
پيش از به قدرت رسيدن با ترويج خرافه ديدن 
عکس خمينی در ماه کليد خورد، در ماجرای 
انفجار دفتر حزب جمھوری اسFمی که منجر به 
کشته شدن بھشتی و ده ھا تن ديگر از نمايندگان 
و مسئو9ن نظام شد، با اعFم عمدی تعداد 



 ٢ ٧۵٠ شماره  ٩۶نيمه اول مھر     ٢

١از صفحه   

 ھای خود تحقق بخشند توانند به خواست معلمان چگونه می

معلمان تھران که ھنوز گرايش متوھم به 
ھا قوی بود منفعل بودند و  طلبی در آن اصFح

تنھا در آخرين روزھا از سر اجبار و به دليل 
حضور توده معلمان مجبور به ھمراھی با 

 .اعتراضات شدند
ما بارھا و بويژه در ساليان اخير و براساس 

مان  ھای ھای جامعه، در تحليل ضرورت
خطاب به نيروھای آگاه، کارگران، معلمان، 
دانشجويان، زنان و ديگر زحمتکشان جامعه 
نوشتيم و ثابت کرديم که اساسا چيزی به نام 

در ايران معنا و مفھومی "  طلبی اصFح"
ما بر اين مساله ھمواره تاکيد کرديم .  ندارد

که کارگران، معلمان و ديگر زحمتکشان 
توانند به  جامعه تنھا به نيروی خود می

از ھمين .  ھای خود تحقق ببخشند خواست
جھت است که از نظر ما اين بيانيه در 

ست به پيش و نشان  ی نخست گامی وھله
ی گسست بيشتر جنبش معلمان از  دھنده

، گسستی که  طلبی جريان موسوم به اصFح
ريشه در واقعيات جامعه، عمق نارضايتی و 
اعتراضات مردم به حکومت، تجارب جنبش 

ھای اخير و آگاھی نھفته در  معلمان در سال
 .آن تجارب دارد

واقعيت اين است که جريان موسوم به 
تFش زيادی داشته و "  طلبان اصFح"
ھای  چنان دارد تا در درون برخی از گروه ھم

اجتماعی نفوذ کرده و پايگاھی برای خود 
ھايی از جامعه که   فراھم سازد، گروه

توانند نقش مھمی در تحو9ت سياسی  می
از جمله طبقه کارگر ايران .  جامعه ايفا کنند

 .و يا معلمان
در رابطه با طبقه کارگر اما اين جريان 
ھرگز نتوانست پايگاھی برای خود فراھم کند 

شد "  خانه کارگر"ھا جريان  و تمام تFش آن
که پايگاھی در ميان طبقه  که بيش از آن

کارگر داشته باشد بيشتر به عنوان يک 
دار در ميان  دستگاه حکومتی و چماق
جدا از نقش اين .  کارگران ايران شناخته شد

جريان در سرکوب اعتراضات کارگری، 
شناسايی، دستگيری، زندان و حتا اعدام 

، حمله ۶٠ی  کارگران پيشرو در دھه
سنديکای "به دفتر " کارگر خانه "داران   چماق

 يک ٨۴در ارديبھشت سال "  شرکت واحد
خانه "ی بارز از نقشی است که  نمونه
ھای اخير برعھده  در ھمين سال"  کارگر

 .داشته است
اما جدا از اين نکته بسيار مھم، يکی ديگر از 
نکات مثبت بيانيه شورای ھماھنگی 

ھای  ھای صنفی معلمان، خواست تشکل
مطرح شده در آن است که بيانگر برخی از 

ھای معلمان شاغل و  ترين خواست مھم
چنين در  در اين بيانيه ھم.  بازنشسته است

جائی که به روحانی اشاره شده، ديدگاھی 

ناشی از توھم نيست، بلکه با مخاطب قرار 
ھايی را مطرح کرد که  دادن وی، خواست

روحانی برای جلب رای مردم در باصطFح 
 آن را داده  جمھوری وعده انتخابات رياست

 .بود
شورای ھماھنگی در اين بيانيه ضمن تاکيد 

چون آزادی معلمان و  بر مطالباتی ھم
ھای  ھا، آزادی تشکل بازگشت به کار آن

مستقل معلمان، دخالت و مشارکت معلمان، 
ھای  سازی آموزان در تصميم اولياء و دانش

مربوط به آموزش و پرورش، تاکيد کرد که 
چون  ھای حداقلی معلمان ھم تحقق خواست

ی کارآمد،  حقوق با9ی خط فقر، بيمه
سازی حقوق بازنشستگان و شاغFن  ھمسان

و تامين معيشت و منزلت بازنشستگان، 
برخورداری تمام کودکان از آموزش با 
کيفيت و رايگان به خصوص در مناطق 

سازی  محروم، استانداردسازی و ايمن
آموزی  مدارس، اختصاص سرانه دانش

ھای ضمن خدمت  مکفی، برگزاری دوره
رايگان و متناسب با نياز معلمان و 

آموزان از  آموزان، برخورداری دانش دانش
امکانات تفريحی و فرھنگی و توقف سياست 

در گرو "سازی آموزش، ھمگی  پولی
برخورداری سھم آموزش و پرورش از يک 

 ".بودجه عاد9نه است
از ھمين رو شورای ھماھنگی از معلمان 
خواست تا امسال روز جھانی معلم به طرح 

ی بودجه عاد9نه برای آموزش و  مطالبه
دعوت شورای .  پرورش اختصاص يابد

ھماھنگی به تجمع در برابر سازمان برنامه 
و بودجه در تھران نيز از ھمين رو صورت 

 .گرفت
اما سوال اين است که آيا معلمان با تجمع 

 شنبه خواھند توانست به ھمان ۵روز 
ھاست برای آن  مطالبات حداقلی خود که سال

! اند برسند؟ ھايی داده مبارزه کرده و ھزينه
مسلما پاسخ به اين سوال منفی خواھد بود و 
شايد به ھمين دليل است که گاه با عدم 

ی معلم در  مشارکت گسترده و فعال توده
اما بدون ترديد .  اعتراضات روبرو ھستيم
تواند يک   شنبه می۵تجمع اعتراضی روز 

تواند يک گام  می.  گام و يک گام خوب باشد
که حرکت معلمان تداوم  مھم باشد به شرط آن

و   –ھای بيشتری از معلمان  داشته باشد، توده
را وارد عمل کند و ھمبستگی   -بازنشستگان 

در .  آموزان و والدين را به ھمراه آورد دانش
اين صورت جنبش معلمان به نيروی عظيمی 

تواند آن  شود که ديگر حاکميت نمی تبديل می
را ناديده گرفته و يا با وعده وعيد و 
دستگيری و اخراج تنی چند از معلمان جنبش 

جمھوری اسFمی بدون ترديد .  را خفه کند
اين قدرت را دارد که تنی چند از معلمان را 

اخراج و يا دستگير نمايد، اما ھرگز 
تواند توده معلمان را اخراج و يا دستگير  نمی
ای معلمان  جاست که حضور توده اين.  نمايد

برای تبديل جنبش معلمان به يک نيروی 
شايد در .  يابد عظيم اھميت خود را می

ی فعلی نيز اين نيرو در ميان معلمان  لحظه
ھنوز بيدار نشده باشد، اما تداوم اعتراضات 
و روند رو به جلوی جنبش معلمان ھر دم آن 

بديھی است که برای .  سازد تر می ای را توده
تحقق مطالبات معلمان، مبارزه بايد از محدوه 

 .يکی، دو تجمع سا9نه فراتر رود
يکی از نکات ضعف مھم تاکنونی جنبش 

ھا بوده  معلمان ھمان عدم تداوم مبارزات آن
ھای متوھم به  شک ديدگاه است که بی

طلبان حکومتی در اين ميان نقش  اصFح
تنھا با زدوده شدن .  اصلی را داشته است

کامل اين توھمات از جنبش اعتراضی 
آيد که جنبش  معلمان اين اميد بوجود می

 پيش ٨٣معلمان راھی را که در اسفند 
گرفت، اين بار تداوم دھد و اعتراضاتی 

مندتر حتا نسبت به  تر و قدرت پرشکوه
بنابراين .   شکل دھد٨٠اعتراضات سال 

ای شدن اعتراضات و  تداوم اعتراضات، توده
آموزان در  حمايت و مشارکت بويژه دانش

اين اعتراضات برای پيشبرد مبارزه در 
ھای برحق معلمان  راستای تحقق خواست

 .شرط 9زم آن است
ی روحانی  اين کامF مشخص است که کابينه

ھای بس  ی دوم، سياست در دوره
ی  ی اول کابينه تری نسبت به دوره ارتجاعی

وی خواھد داشت که البته د9يل گوناگونی 
. دارد که بايد در جای ديگری به آن پرداخت

ی ضوابط مالی  اما تنھا نگاھی به بخشنامه
 که در روزھای اخير ٩٧تنظيم بودجه سال 

در مطبوعات جمھوری اسFمی انتشار يافته، 
دھد که  اين مساله را ثابت کرده و نشان می

برای جمھوری اسFمی نه وضعيت معيشتی 
ھا  معلمان مھم است، نه وضعيت ميليون

آموز يا بازمانده از  کودک و نوجوان دانش
 .   بار آموزشی تحصيل و نه وضعيت فاجعه

در اين بخشنامه خواسته شده است تا در 
افزايش حقوق "تنظيم بودجه سال آينده 

نوبخت ".  بينی شود  درصد پيش۵کارمندان 
رئيس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی 
کابينه نيز در مصاحبه اخير خود با وقاحت 
تمام به وزارت آموزش و پرورش به عنوان 
يکی از چھار ارگانی اشاره کرد که بودجه 

توان  آيا از اين آشکارتر نيز می!!  بلعند را می
تفاوتی کابينه و اساسا جمھوری اسFمی  بی

ھای حداقلی معلمان به  را نسبت به خواست
ھا از ھم اکنون به فکر  آن!!  تصوير کشيد
ای ھستند که حتا بدتر از  تنظيم بودجه

 درصد از ۴٠بالغ بر .  ھای گذشته است سال
درآمدھای دولت که حاصل کار و تFش 

ھای  کارگران است خرج سياست
 وقت دولت  شود، آن ی دولت می طلبانه جنگ

  ٨درصفحه 
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ھا از سوی ديگر، يکبار ديگر نه  ضرب و شتم آن
دار حاکم  رحمی و زورگويی طبقه سرمايه فقط بی

و دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر را به نمايش 
گذاشت، بلکه اين واقعيت را نيز بار ديگر به 
اثبات رساند که جريان زندگی و رويارويی 

دار در پيکار  ناگزير طبقه کارگر با طبقه سرمايه
مرگ و زندگی، پيوسته بر تجارب کارگران و 

افزايد، اتحاد و ھمبستگی ميان  جنبش کارگری می
شود، جنبش  تر می تر و مستحکم کارگران گسترده

طبقه کارگر مشکFت و کمبودھا را يکی پس از 
بديل و استوار در  گذارد، بی ديگری پشت سر می

زند و راه را برای  مسير بالندگی خود گام می
 .سازد ھای آيندۀ خود ھموار می پيروزی

پس از اعتراضات پرشکوه ھپکو در دی ماه سال 
ھای مھم کارگران  گذشته که يکی از خواست

) اصغر عطاريان علی (تعيين تکليف با کارفرما 
و بازگرداندن مالکيت و ادارۀ ھپکو به دولت 

 ھپکو ٨۵سازی که سال  بود، سازمان خصوصی
 ميليارد تومان به اين شخص ١۵را تنھا به قيمت 

واگذار کرده بود، مجبور شد ھپکو را به 
 ١٠دار ديگری، اين بار به قيمت فقط  سرمايه

 ترتيب ھپکو از  بدين.  ميليارد تومان واگذار نمايد
واگذار "  ھيدرواطلس" به شرکت ٩۶ خرداد ١٣
اين شرکت نيز متعھد شد تمام معوقات مزدی .  شد

اما چيزی نگذشت .  ای کارگران را بپردازد و بيمه
که کارفرمای جديد ھپکو نيز مانند سلف خود، 

ھايی که داده بود، به تعھدات خود  رغم وعده به
عمل نکرد و بدين ترتيب دور جديد اعتصابات و 

ھپکو .  اعتراضات کارگران ھپکو آغاز شد
.  تير وارد اعتصاب شد١٣ و ١٢روزھای 

کارگران مبارز ھپکو بار ديگر از محل کارخانه 
تا ساختمان استانداری و ميدان مرکزی شھر 

مقامات دولتی .  پيمايی زدند اراک دست به راه
استان مرکزی و مديريت شرکت با اين ھدف و 
خيال خام که به اعتراض کارگران پايان دھند، 

 تير تصميم گرفت کارگران را ١۵سراسيمه در 
. به مدت دو ھفته به مرخصی اجباری بفرستد
سراسيمگی به حدی بود که اين موضوع در 

ھای  ساعات پايانی شب و از طريق شبکه
اجتماعی به کارگران اطFع داده شد به نحوی که 

خبر از اين تصميم،  حتا شماری از کارگران بی
ونقل  در محل توقف ھميشگی سرويس حمل

شوند و چون از سرويس   حاضر می کارخانه
شود، با ھزينۀ شخصی راھی  کارخانه خبری نمی

 .شوند کارخانه و با درھای بسته روبرو می
شد کارگران آگاه و  با اين ترفند و تاکتيک اما نمی

مبارز ھپکو را از مبارزه برای دستمزدھايی که 
. دست کم چھار ماه به تعويق افتاده بود بازداشت
کارگران ھپکو نه فقط دست از مبارزه نشستند 
بلکه اين بار ھمراه رفقای خود در آذراب دست 

کارگران .  پيمايی زدند به اعتصاب و تجمع و راه
 شھريور، ھمزمان با ٢٧آذراب که روز دوشنبه 

برگزاری مجمع عمومی شرکت آذراب برای 
مديرۀ جديد، با خواست پرداخت  تعيين ھيئت

دستمزدھای معوقه دست به اعتصاب و تجمع زده 
ھای   شھريور نيز راھی خيابان٢٨بودند، روز 

تھران را مسدود   –اراک شدند و جاده اراک 
کارگران ھپکو نيز در اتحاد و ھمبستگی .  کردند

با آذراب دست به اعتصاب زدند و با تجمع در 
آھن، بار ديگر  زير پل بختياری و بستن مسير راه

رژيم .  به طرح مطالبات خود پرداختند
ضدکارگری حاکم که از اتحاد کارگران به 
وحشت افتاده بود، از ترس گسترش اعتصاب و 

ھای اراک،  اعتراض به ديگر صنايع و کارخانه
لشگری از نيروھای انتظامی و گارد ويژه 

ھا را به  ترين سFح ضدشورش مجھز به پيشرفته
مقابله با کارگرانی فرستاد که تنھا مزد نپرداخته 

گر  مزدوران سرکوب.  خويش را طلب کرده بودند
با خشونت و وحشيگری به ضرب و شتم 

 شھريور، ٢٩صبح روز .  کارگران پرداختند
که دو کارخانه آذراب و ھپکو به  رغم آن به

محاصره نيروھای سرکوب تا به دندان مسلح 
درآمده بود، اعتصاب و اعتراض کارگران ادامه 
يافت و پاسداران منافع طبقه حاکم با توسل به قھر 

آور،  و خشونت بيشتر و پرتاب گاز اشک
وحشيانه به جان کارگران افتادند و با ضربات 
باتوم و مشت و لگد، کارگران آذراب را به سمت 

شمار زيادی از کارگران .  کارخانه عقب راندند
زخمی شدند، صورت کارگر جوانی غرق در 

چھار کارگر بازداشت شدند که بعدا .  خون شد
نشينی کارگران به درون  رغم عقب به.  آزاد شدند

کارخانه، اما نيروھای ضدشورش و مزدوران 
خوار رژيم، ضرب و شتم و شليک گاز  جيره
 .آور را تا درون کارخانه ادامه دادند اشک

ظواھر امر چنين نشان .  درگيری موقتا پايان يافت
دار و دولت اين طبقه در  داد که طبقه سرمايه می

کارگران .  اين مصاف ودرگيری پيروز شده است
تجمع کارگران را پراکنده .  را عقب رانده است

شمار زيادی را مصدوم و مجروح .  ساخته است
ساخته است و با وعدۀ رسيدگی به خواست 

 !کارگران، اوضاع را آرام ساخته است
اوضاع اما به طور واقعی چنين نبود و چنين 

اين فقط ظاھر قضيه بود که کام طبقه .  نيست
دار و رژيم سياسی پاسدار منافع آن را  سرمايه

در اساس اما کارگران .  ساخت موقتا شيرين می
آذراب و ھپکو پيروز ميدان اين نبرد بودند و 

سخنان کارگر شجاع .  دشمان خود را عقب راندند
و مبارز ھپکو در تجمع روز اول مھر ماه مقابل 

ھا و  ھا و نابرابری استانداری چه در بيان رنج
گرسنگی و فقر و فFکتی که صاحبان سرمايه بر 

اند،  ھای کارگری تحميل کرده کارگران و خانواده
چه در بيان اين واقعيت طبقاتی که دست پليس و 

داران و دزدھاست و  استاندار در دست سرمايه
تمام دستگاه بوروکراتيک نظامی موجود حافظ 

ھاست، چه در مخالفت با استفاده ابزاری  منافع آن
عليه کارگران و تحميق "  امام حسين"از دين و 

ھای ھنگفت در لبنان و  مردم و صرف پول
که کارگر در گرسنگی به سر  سوريه در حالی

تواند مخارج و مايحتاج خانواده  برد و نمی می
خود را تھيه کند تماما حاکی از آگاھی سياسی 

کارگر آگاه .  ھاست کارگران ھپکو و نمايندگان آن
و شجاع ھپکو، تنھا يک روز بعد از 

گری و اقدامات وحشيانه مزدوران  سرکوب
سرمايه عليه کارگران در دو جمله کوتاه دولت 
دينی و تمام سياست خارجی رژيم جمھوری 

آور  باتوم و گاز اشک.  اسFمی را زير سوال برد
تواند اين آگاھی  و سرکوب قھری نتوانسته و نمی

حال کارگران  درعين!  رشد يابنده را زائل سازد
جنبش کارگری به .  ھپکو و آذراب تنھا نماندند

ھای کارگران اين  حمايت از مبارزات و خواست
دو واحد صنعتی برخاست و اقدامات 

آميز نيروی گارد ويژه  گرانه و خشونت سرکوب
عFوه بر .  عليه کارگران را به شدت محکوم کرد

ھا و احزاب سياسی کمونيست و چپ،  سازمان
ھای کارگری و فعا9ن کارگری  تمام تشکل

ھايی از دانشجويان و  معلمان، نويسندگان، گروه
ساير فعا9ن حقوق اجتماعی، اين عمل 

 .جنايتکارانه را محکوم کردند
رانی  واحد اتوبوس سنديکای کارگران شرکت

 ٣١ای در  تھران و حومه، با صدور اطFعيه
آميز با کارگران  شھريور، برخورد خشونت

آذراب و ھپکو را به شدت محکوم کرد و از تمام 
ھای مستقل کارگری و نھادھای مدنی و  تشکل

گونه اعمال  دانشجويی و معلمان خواست که اين
را محکوم کنند و جامعه را به اتحاد عليه 

سنديکای کارگران .  زورگويان دعوت نمود
واحد از حق اعتراض و تجمع دفاع کرد و  شرکت

خواستار رسيدگی به وضعيت کارگران و 
سنديکای .  محاکمه کارفرمايان اين دو کارخانه شد

تپه نيز با صدور اطFعيه  شکر ھفت کارگران نی
ای در ھمين تاريخ، سرکوب کارگران ھپکو و 

حافظان نظام "آذراب را قويا محکوم کرد و 
را، به فوران خشم طبقه کارگر که "  داری سرمايه

کس را يارای مقاومت در برابر آن نخواھد  ھيچ
تپه  سنديکای کارگران ھفت.  بود، ھشدار داد

ضمن حمايت از مطالبات کارگران، بر منافع 
واحد طبقاتی کارگران تاکيد نموده و ھمه 
کارگران را به اتحاد و ھمبستگی و مبارزه برای 

 .نان و آزادی و يک زندگی شايسته فرا خواند
پيمايی  افزون بر اين، اعتصاب، تجمع و راه

ھای ديگری در  متحدانه آذراب و ھپکو با واکنش
ھا که مؤيّد تعميق و تقويت اتحاد و  درون کارخانه

کارگران .  ھمبستگی کارگران است ھمراه بود
 جاده اراک ۵واقع درکيلومتر "  ايرالکو"کارخانه 

تھران نيز ضمن محکوم کردن ضرب و شتم   –
کارگران آذراب و ھپکو، ھمبستگی خود را با 

ھا اعFم نموده و خواستار برخورد قاطع با  آن
صدھا .  آميز شدند مسببين اين اقدامات خشونت

تر، کارگران شرکت  کيلومتر آن طرف
سازی ايران در ھرمزگان نيز ضمن  آلومينيم

حمايت از کارگران آذراب و ھپکو، ھمدردی و 
ھمبستگی خود را با اين کارگران اعFم نمودند ، 

ھا را محکوم  گرانه عليه آن اقدامات سرکوب
ساختند و خواستار برخورد قاطع با مسببين 

کارزار حمايت از .  ضرب و شتم کارگران شدند
کارگران و محکوميت ضرب و شتم آنان چنان 

گران را به  گسترده و فراگير شد، که سرکوب
ھای وابسته به  حتا تشکل.  غلط کردن واداشت

حکومت از نوع شوراھای اسFمی کار و برخی 
نمايندگان مجلس نيز سرکوب قھرآميز کارگران 

خواندند و "  ناشايست"راتقبيح  کرده، آن را 
 .از کارگران شدند" دلجويی"خواھان 

به سرعت ،اين بحث و قضاوت که اگر دستمزد 

 گشايد جنبش بالندۀ طبقه کارگر راه خود را می
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شد، اين حوادث  کارگران به موقع پرداخت می
در اين .  داد، فضای جامعه را پر کرد رخ نمی

فضا نه فقط حق به کارگران داده شد، بلکه ھمه 
 کارفرما و دولت در تعويق پرداخت  جا عمل

چنين !  دستمزدھا و سرکوب کارگران محکوم شد
بود که برخی مقامات دولتی استان مرکزی، از 

عدم "صاحبان اين دو واحد صنعتی و "  تعلل"
رغم  به.  سخن گفتند"  پايبندی به تعھدات قانونی

سرکوب و اعمال قھر و زور عليه کارگران 
آذراب و ھپکو وپيروزی ظاھری طبقه حاکم ، 
اما فضای سياسی جامعه سرشار از حمايت از 
کارگران شد تا آن جا که  فرماندھی انتظامی 
استان مرکزی مجبور شد در شبکه تلويزيونی 
استان حاضر شود و بابت برخورد صورت 

بنابراين .  گرفته از کارگران عذرخواھی کند
. پيروز اين ماجرا، نه دولت که کارگران بودند

 .نشينی داد دولت به سرعت تن به عقب
درپی با9ترين مقامات دولتی دخيل  در جلسات پی

در موضوع مانند وزرای صنعت و معدن، کار، 
اقتصاد و روسای بانک مرکزی، سازمان 

سازی، مديرعامل سازمان تامين  خصوصی
اجتماعی و با9ترين مسئو9ن دولتی استان، 
وضعيت کارگران و دو کارخانه ھپکو و آذراب 

بFفاصله بخشی از .  مورد بررسی قرار گرفت
از پی .  ھا واريز شد طلب کارگران به حساب آن

از .  آن خبر بازداشت مديرعامل آذراب منتشر شد
سازی خواسته شد بر عملکرد  سازمان خصوصی

صاحبان اين دو کارخانه و پرداخت دستمزدھای 
استاندار مرکزی به .  افتاده نظارت کند عقب

کارگران وعده داد، دولت و استانداری مرکزی تا 
رفع مشکFت واحدھای توليدی و تنگناھای 
کارگری صنايع استان در کنار کارگران خواھد 

 !بود
کاری اين  و سرانجام دولت تسھيFتی برای ادامه

سخنان وزيرکار .  دو واحد صنعتی در نظر گرفت
که تلويحا کارگران را تھديد کرد که  رغم آن به

موجود را بھم بريزند، "  امنيت"و "  ثبات"نبايد 
نشينی دولت را به  اما به آشکارترين شکلی عقب

ما به عنوان دولت وظيفه "او گفت .  تصوير کشيد
و ....  داريم مشکFت کارگران را رفع کنيم

توانيم به صرف خصوصی بودن شرکت،  نمی
کارگران را به حال خود رھا کنيم چرا که 

ھا نيز توسط دولت انجام شده  سازی آن خصوصی
 "است

 ربيعی وزيرکار روحانی که  اين سخنان علی 
نشينی دولت است، بسيار  بيان روشنی از عقب

سخنان ربيعی اعتراف به اين واقعيت .  مھم است
واسطه  است که مسئول مستقيم و بی

ھا و وضعيت وخيمی که برای  سازی خصوصی
. کارگران ايجاد شده، دولت است

سازی فقط در آذراب و ھپکو نيست و  خصوصی
مشکFت و تنگناھای کارگری فقط به اين دو 

کجاست که .  شود واحد خFصه نمی
سازی نشده باشد؟ کجاست که پرداخت  خصوصی

دستمزد کارگر به تاخير نيافتد؟ کجاست که ظلم و 
استثمار و زورگويی و فشار به نھايت خود 
نرسيده باشد؟ به معادن نگاه کنيد، به صنايع فو9د 

نگاه کنيد، به برق و مخابرات نگاه کنيد، به 
ھا نگاه  ھا نگاه کنيد، به کشت و صنعت پتروشيمی

کنيد، ھمه جا ھمين بساط استثمار خشن و 
حداکثری، زورگويی سرمايه و احجاف در حق 

جا کارگران به اسارت  ھمه.  کارگران پھن است
 افکنده  در آمده و به قعر فقر و گرسنگی و فFکت

  ھا و ھرجا که دولت آن در تمام اين رشته.  اند شده
را به بخش خصوصی واگذار نموده، اوضاع 

ھا به نسبت  تر شده و کارگران اين بخش وخيم
بيشتری با مشکل اخراج، عدم پرداخت دستمزد 
ومزايا، دستمزدھای پايين،معوقات بيمه ای و 

. اند تشديد فشار کار و غيره و غيره روبرو شده
در قبال تمام اين مسائل، عFوه بر صاحبان فعلی 

ھای واگذار شده، دولت نيز بايد  اين بخش
در قبال وضعيت وخيم و .  پاسخگوی باشد

فشارھای شديدی که پس از واگذاری کشت و 
تپه به بخش خصوصی برای  صنعت ھفت

کارگران اين شرکت بوجود آمده دولت بايد 
آھن بافق  پاسخگو باشد، به کارگران معدن سنگ

سنگ کرمان، سمنان و  و چادرملو و معادن زغال
ھا، دولت بايد  گلستان، عFوه بر صاحبان فعلی آن

توانند به دولتی که  کارگران می!  پاسخگو باشد
ست، ضربات بعدی را وارد  نشينی درحال عقب

کنند و آن را وادار سازند يا خود اداره امور اين 
داران بخش  ھا را بر عھده بگيرد يا سرمايه بخش

خصوصی را قانوناً موظف سازد 9اقل دستمزد و 
مزايای کارگران را کامل و بموقع پرداخت کنند، 
سھم  بيمه  کارگران را به موقع به حساب 
سازمان تأمين اجتماعی واريز کنند و در صورت 
سرپيچی از آن، بازداشت و محاکمه و به 

مساله کارگران .  ھای سنگين محکوم شوند جريمه
آذراب و ھپکو مساله اکثريت بسيار بزرگی از 

اگر که .  کارگران و مساله طبقه کارگرايران است
کارگران ھپکو و آذراب در اراک دست به 

زنند، نه فقط  اعتصاب و اعتراض خيابانی می
کارگران تمام واحدھای صنعتی اراک مانند 

سازی، آزمون صنعت، نورد آلومينيم،  ماشين
پتک و  پارس، ايران رول، واگن سازی، آلوم کمباين

ھا و موسسات توليدی و خدماتی  ديگر کارخانه
بايد به ياری کارگران اين دو واحد برخيزند و 
مانند کارگران آلومينيم در ھرمزگان و کارگران 

، اتحاد و ھمبستگی خود را با )اراک(ايرالکو 
کارگران ھپکو و آذراب اعFم کنند، بلکه وظيفه 
ساير کارگران است که به ياری ھم بشتابند و با 
اتحاد و ھمبستگی خود به مقابله با طبقه 

 .دار و دولت اين طبقه برخيزند سرمايه
 بندی جمع

اعتصابات و اعتراضات خيابانی و متحدانه  
ھای وسيع و  کارگران ھپکو و آذراب، حمايت

ای که از اين کارگران بعمل آمد و  نسبتا گسترده
نتايجی که اين اعتصابات و تظاھرات برای 

بار آورد، ھمگی حاکی از رشد  کارگران به
از پيش روحيه اعتراضی کارگران، تقويت  بيش

اتحاد و ھمبستگی در ميان کارگران و گسترش 
حمايت و پشتبانی .  ست ای اعتصابات فراکارخانه

ھای کارگری و فعا9ن کارگری بويژه دو  تشکل
واحد و کارگران  سنديکای کارگران شرکت

تپه، حمايت و پشتيبانی و ھمبستگی کارگران  ھفت
و کارخانه )  اراک(کارخانه الومينيم ايرالکو 

بار ديگرنشان داد که مبارزه )  ھرمزگان(آلومينيم 
کارگران با سرمايه داران از حد مبارزه دريک 

اين مبارزات به .  کارخانه منفرد فراتر رفته است
گيری جنبش کارگری به سمت  نحو روشنی جھت
ھای  ای و ضرورت ايجاد تشکل مبارزات رشته

ای را نشان داد و درعين  ای و رشته فراکارخانه
حال براين واقعيت صحه گذاشت که درگيری 
ھای ميان کارگران وسرمايه داران  درکارخانه 
ھای منفرد ، بيش ازپيش خصلت درگيری ھای 

اتحاد و .  بين دو طبقه را به خود می گيرد
ھمبستگی کارگران ھپکو و آذراب، ھمبستگی 

و ايرالکو )  ھرمزگان(کارگران آلومينيم  المھدی 
با ھپکو و آذراب، رويداد در نوع خود )  اراک(

ست که  تکرار و تعدد آن، کمک  بسيار مھمی
. شايانی به پيشرفت جنبش کارگری خواھد کرد

ھايی از  اتحاد و  ايرالکو و المھدی، سمبل
ھمبستگی کارگری ھستند و در جريان اعتصابات 
اخير و مشترک ھپکو و آذراب کارگران اين دو 
واحد، يکی در اراک و يکی در ھرمزگان، ھر 

ھای  ھا نمونه اين.  دو آذرابی و ھپکويی شدند
دھنده پيشروی جنبش کارگری  کوچک، اما نشان

جنبش طبقاتی کارگران در حال پيشروی .  است
است و آرام آرام در مسير بالندگی خود حرکت 

ھای جنبش کارگری در اين  اين پيشروی.  کند می
نشينی دولت در زمينه  مقطع خاص با عقب

نشينی  اين عقب.  سازی ھمراه شده است خصوصی
ھای خود  از اين جھت نيست که دولت در سياست

به فرض تجديد نظر کرده باشد، بلکه از اين 
ھای متعدد  گيرد که بحران واقعيت سرچشمه می

نظم حاکم، جمھوری اسFمی را در موقعيت 
بسيار وخيم و شکننده ای قرار داده و از جنبش 
. طبقه کارگر به شدت ھراسناک ساخته است
رويدادھای اخير نه فقط يکبار ديگر شجاعت و 
نترسی کارگران، بلکه وحشت دستگاه حکومتی 

ای و گسترش  ھا و برآمدھای توده از خيزش
ترس در ميان .  اعتصابات کارگری را نشان داد

کارگران تقريبا مفھوم خود را از دست داده و 
کارگر چيزی .  کارد به استخوان رسيده است

کاری بخاطر  محافظه.  برای از دست دادن ندارد
ترس از اخراج و بيکاری پيوسته در حال کاھش 

  سخنان نماينده.  و فرو ريختن است
گر  مبارزکارگران ھپکو تنھا يک نمونه و بيان

جسارت و نترسی و درعين حال نفرت عميق 
داری حاکم است که  طبقه کارگر از رژيم سرمايه

 .روزگار کارگران را سياه کرده  است
افزون بر اين، ھمدردی و حمايت ساير اقشار 
زحمتکش از کارگران پيوسته در حال افزايش 

خشم و نارضايتی در ميان اين اقشار .  است
. ازپيش افزايش يافته و متراکم تر شده است بيش
ھای اتحاد و ھمکاری ميان کارگران و  نطفه

ھا ھمه  اين.  ست گيری زحمتکشان در حال شکل
ست که امروز در جامعه جاری  روندھای مثبتی

روندھايی که در ادامه خود و با اعتFء .  است
مبارزات، توازن قوا را به سود انقFب و طبقه 

ھا و  گيری اين جھت.  کارگر بکلی برھم خواھد زد
تحو9ت ادامه خواھد يافت تا طبقه کارگر با کسب 

تر، در يک پيکار  آمادگی بھتر و بيشتر و متشکل
طبقاتی، تمام نظم موجود را به زير کشد، قدرت 
سياسی را به چنگ آورد و دولت شورايی 

 .کارگران را مستقر سازد
 

 گشايد جنبش بالندۀ طبقه کارگر راه خود را می
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  ۶درصفحه 

۴از صفحه   

 اعت�ی جنبش بازنشستگان
اين وضع .   سال پيش تقريبا ثابت باقی ماند٢٠

منجر به شکافی عميق ميان حقوق بازنشستگان با 
 ميليون ٤خط فقر به .  ھای واقعی گرديد ھزينه

رسيد، اما ھنوز، حقوق گروه کثيری بازنشسته و 
مبارزه .   ھزار تومان بود٤٩٠بگير  مستمری

عدالتی وحشتناک، به ويژه در سال  عليه اين بی
گذشته از سوی کارگران بازنشسته و معلمان 

اين مبارزه سرانجام، رژيم را وادار .  تشديد شد
نمود که اندکی برحقوق بازنشستگان و 

در اوايل سال جاری، .   بگيران بيافزايد مستمری
 : مقامات دولتی اعFم نمودند

با ھدف تقويت قدرت خريد و بھتر شدن "
وضعيت معيشت حداقل بگيران تحت پوشش 
سازمان تامين اجتماعی و صندوق بازنشستگی 

 درصد به ميزان حداقل مستمری ١٤/ ٥کشوری، 
 درصد  نيز به ساير سطوح اضافه شود و ١٢و 

ھا   آن بگيران که رقم دريافتی آن دسته از مستمری
 ھزار تومان باشد، ١٠٠ ميليون و ١کمتر از 

سازمان تأمين اجتماعی مکلف است،  تا حداقل 
مستمری را به مرز يک ميليون و صد ھزار 

اين حداقل برای بازنشستگان ."  تومان برساند
 ھزار تومان اعFم ١٥٠ميليون و  کشوری يک

ھمچنين وعده افزايش پلکانی حقوق در چند .  شد
ھای  شده،  تا گويا يکی از خواست سال آينده داده 

ای نامعلوم محقق  بازنشستگان کشوری در آينده
 .  گردد

تر از آن است که اين  افزايش  اما شکاف عميق
ناچيز، معضلی جدی از معضFت بزرگ 

خط .  بگيران را حل کند بازنشستگان و حداقلی 
 ميليون تومان در ماه است، اما ٤فقر با9تر از 

دريافتی اکثريت بسيار بزرگ بازنشستگان 
از .   اکنون بين يک تا دو ميليون تومان است ھم

اين جمعيت چندميليونی نيز بيشترين تعداد را 
ھا حدود  دھند که دريافتی آن افرادی تشکيل می

سازمان تامين اجتماعی .  ميليون تومان است يک
 ۵٠٠اعFم کرده است،  بيش از سه ميليون و 

 درصد آنھا ۶٠ھزار بازنشسته دارد که بيش از 
 درصد بازنشستگان ٨٠حداقل بگير ھستند و تا 

 . گيرند کمتر از دو ميليون تومان در ماه حقوق می
حال با اين مبلغ ناچيز، يک بازنشسته و 

بگير بايد در ھرماه، رقمی متجاوز از  مستمری
نيم ميليون تومان بابت اجاره خانه، چند صد 

ھای  ھزار تومان بابت برق، گاز، تلفن، ھزينه
ھای درمانی،  ای ھزينه وآمد، پاره رفت

ھا ھزينه جانبی روزمره ديگر  دندانپزشکی و ده
ھای ميليونی  تحصيل فرزندان  بپردازد، ھزينه

ھا يا ازدواج دختر و پسر  خو را در دانشگاه
ھا ھزار  بيکار خود را تأمين نمايد، ھرماه ده

ھايی که ھرروز  تومان بابت اصل و بھره وام
رسد به ھزينه  يابد بپردازد، و تازه می افزايش می

اينجا .  خوردوخوراک و پوشاک خود و خانواده
ای است که فشار جسمی و روحی به  ديگر نقطه

رسد و کارد به استخوان رسيده  اوج خود می
ای  تجمعات اعتراضی بازنشستگان به پديده.  است

زير فشار اين مبارزات، .  شده است روزمره تبديل
سازی دريافتی  مجلس قانونی را برای ھمتراز

بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغFن 
گذراند، اما کابينه روحانی حاضر به اجرای آن 

گونه که گفتيم با افزودن چند  نيز نشد و ھمان

درصدی به حقوق در سال جاری، وعده اجرای 
 .   ھای آينده موکول کرد آن را به سال

لذا مبارزه و اعتراض بازنشستگان کشوری 
 ھزار نفر ٧٥٠ويژه فرھنگيان که تعداد آنھا به  به
در طول چند ماھی که از . رسد، گسترش يافت می

درپی  سال جاری گذشته است، بازنشستگان پی
تجمعات اعتراضی سرا سری در تھران، در 

وبودجه، دفتر  مقابل مجلس، سازمان برنامه
ھايی از  گروه.  رياست جمھوری بر پا کردند
ھا در مقابل دفتر  بازنشستگان نيز در شھرستان

در .  صندوق بازنشستگی کشوری تجمع نمودند
 مردادماه، ٣١تجمع سرا سری بازنشستگان در 

 تن از بازنشستگان فرھنگی از ٢٠٠٠متجاوز از 
سراسر ايران در اعتراض به وضعيت معيشتی 
خود در مقابل مجلس گرد آمدند و با تظاھرات و 
سردادن شعار، خواستار تحقق مطالبات خود 

ھای نجومی و  ھا عليه تبعيض، حقوق آن.  شدند
زندگی اشرافی مديران و مقامات دولتی،   

ميليونی  ھای خالی، ظلم و ستم ، حقوق يک سفره
و خط فقر چھار ميليونی، شعار سردادند و 

 :مطالبات خود را به شرح زير اعFم کردند
ما خواھان ارتقای حقوق بازنشستگان به 

  ميليون تومان ھستيم٤با9ترازحدخط فقر، يعنی 
بيمه ی جامع و فراگيرسFمت و بھداشت و 

 .خدمات کامل دندانپزشکی،حق قانونی ماست
ما خواھان مطالبات و خسارات ناشی ازعدم 

قانون مديريت خدمات کشوری ١٢٥اجرای ماده 
 .ھستيم١٣٨٦مصوب سال 

ما خواھان اجرای کامل ھمترازی دريافتی با 
شاغFن سی سال خدمت ازحيث مدرک و سنوات 

 طبق نص ١٣٩٧و ساير امتيازات، ازآغاز سال 
 .صريح قانون ھستيم 

ھای  در ھمين حال، شورای ھماھنگی کانون
ای  صنفی فرھنگيان کشور نيز با صدور بيانيه

اعFم نمود که ھمگام با بازنشستگان 
وپرورش، خواستار تحقق مطالبات اين  آموزش
 .قشراست

چند روز بعد از اعتراض وسيع بازنشستگان، 
پاسخ سخنگوی کابينه، ناتوانی دولت از تحقق 

ھای بازنشستگان و حتی مصوبه مجلس  خواست
 .  بود

محمدباقر نوبخت در نخستين نشست خبری خود 
 شھريور ، به ٧پس از تشکيل کابينه جديد در

توجيه گری پيرامون عدم اجرای مطالبه 
سازی حقوق بازنشستگان  پرداخت و  ھمتراز
دو . "  رو است دولت با کمبود بودجه روبه:  گفت

صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، به دليل 
اتفاقاتی که درگذشته افتاده، قادر به پرداخت 

دولت در .  حقوق از محل کسورات نيستند
زمان  شرايطی فعلی به شاغFن و بازنشستگان ھم

با اين تفاوت که پاداش .  دھد حقوق می
 ."بازنشستگی را ھم دولت بايد بدھد

 ھزار ۴٠دولت بيش از :  نوبخت در ادامه گفت
کند، امسال  باره پرداخت می ميليارد تومان دراين

 درصد ١٠ ميليارد تومان عFوه بر ٣۵٠٠حدود 
حقوق شاغFن و بازنشستگان برای  اضافه

ولی .  ترازی حقوق عزيزان پرداخت کرديم ھم
اگر اين بودجه با نيازھا مطابقت ندارد، پرداخت 

توانيم  ما نمی.  بيشتر واقعاً در توان دولت نيست

بازنشستگان را فراموش کنيم ولی امکان ما 
 ."بيشتر از اين نيست

ھا، پاسخ مطالبات بازنشستگان  اما اين حرف
صراحت  بازنشستگان در قطعنامه خود به.  نبود

اعFم نمودند که دولت کسر بودجه داشته باشد يا 
بار کمبود بودجه .  نداشته باشد، ربطی به ما ندارد

"را بر دوش ما نگذاريد مھم نيست منابع آن را . 
مھم آن است که ھم .  از کدام سبد تامين می کنيد

دولت و ھم مجلس، به استناد قانون اساسی، 
مکلف ھستيد به جبران خساراتی که خود به 

 ."بارآورده ايد
دانند که تمام ادعاھای کابينه  بازنشستگان می 

دقيقاً در ھمين سالی که ادعا .  روحانی پوچ است
روست،  شود دولت با کمبود بودجه روبه می

ھای نظامی، پليسی و امنيتی، به  بودجه ارگان
ھرسال ميلياردھا .  ای افزايش يافت سابقه شکل بی

شود با کمبود  ای که ادعا می تومان از اين بودجه
خور  مواجه است، ھزينه دستگاه انگل و مفت

روحانيت و مؤسسات رنگارنگ تحميق معنوی 
ھرسال ميلياردھا د9ر از حاصل .  شود مردم می

دسترنج کارگران و ثروت کشور به جيب 
گرا در سراسر جھان می رود و  ھای اسFم گروه

طلبانه و  ھای اھداف جاه صرف ھزينه
اسFميستی رژيم در لبنان،  طلبانه پان توسعه

ھرسال .  شود سوريه، عراق، يمن و غيره می
ميلياردھا تومان از حاصل تFش و کار مردم 

ھای کFن و  ايران از طريق دزدی و اختFس
ھای نجومی به جيب مقامات فاسد دولتی  حقوق
برای ھمه آنچه که گفته شد، بودجه .   رود می

ھست، اما نوبت به افزايش حقوق و دستمزد 
کارگران و بازنشستگان، بيمه جامع و فراگير 

تراز سازی دريافتی  سFمت، اجرای کامل ھم
رسد، دولت اعFم افFس و  بازنشستگان  که می

 .کند ورشکستگی می
بنابراين، بازنشستگان پاسخ ادعاھای پوشالی  

سخنگوی کابينه را با ادامه و تشديد مبارزه در 
 .شھريور ماه دادند

 شھريورماه ، بازنشستگان کشوری و ١٤در 
در .  لشکری در تھران  تجمع ديگری برپا کردند

 شھريورماه، بار ديگر تجمع اعتراضی ٢٥
 ھزار تن از ٣بزرگی را برپا کردند که حدود 

ويژه فرھنگيان از  بازنشستگان کشوری به
وبودجه   سراسر کشور در مقابل سازمان برنامه

ھای  و صدھا تن در مقابل ساختمان صندوق
ھا گرد آمدند و پيگير  بازنشستگی در شھرستان

بازنشستگان اعFم کردند اين .  مطالبات خود شدند
اعتراض و مبارزه تا نتيجه نھائی ادامه خواھد 

 . يافت
پوشيده نيست مطالباتی را که بازنشستگان مطرح 

اند، چنانچه ھمه نيز محقق شوند، در قبال  کرده
 سال کار و ٣٠آنچه يک بازنشسته بايد پس از 

ويژه کارھای سنگين کارگران،  زحمت ، به
معلمان و پرستاران، داشته باشد، يک حداقل 

اکنون در تعدادی از کشورھای  ھم.   ناچيز است
داری جھان، به رغم فشارھائی که در  سرمايه

سال ھای اخير در نتيجه سياست اقتصادی 
نئوليبرال به طبقه کارگر وارد شده ، حقوقی که 

نفره حداقلی بگير به عنوان  يک بازنشسته تک
قدر  کند، آن فقيرترين فرد اين جامعه، دريافت می

. ھست که بتواند وسايل معيشت خود را تأمين کند
عFوه بر اين حقوق ، معادل نيمی از ھزينه 
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 اعت�ی جنبش بازنشستگان

عنوان سوبسيد  مسکن و بيمه درمانی کامل به
اگر از امکانات جنبی ديگری .  شود پرداخت می

ھم که يک بازنشسته حداقلی بگيراز آن 
برخوردار است، بگذريم، اين بازنشسته، مبلغی 

 ميليون تومان به ٧ يورو، معادل ١٥٠٠حدود 
از اين واقعيت .  کند پول ايران در ماه دريافت می

نيز اکنون ھمگان آگاھند که بھای کا9ھای 
موردنياز روزمره  مردم در ايران حتی با 

آور  کشورھای اروپائی تقريباً يکی است و حيرت
تر  که گاه بھای برخی کا9ھا در ايران گران اين
حال مجسم کنيد در کشوری که .  است

اند و  ھا حق بيمه پرداخت کرده بازنشستگان سال
قلم درآمد  ثروت کشور ھم آنقدر ھست که يک

 ميليارد د9ر و در ١٠٠دولت از نفت و گاز، 
ھا بسيار فراتر از اين بوده است،  يک  برخی سال

ميليونی و حتی  کارگر و بازنشسته با حقوق يک
دو ميليون تومان، بيمه درمانی ناقص، بايد چه 

ای که  بازنشسته.  زندگی فFکت باری را بگذراند
ديگر نای حرکت ندارد ، يا بايد در پی پيدا کردن 
کاری  پس از بازنشستگی باشد، تا 9اقل غذای 

اش را تأمين کند، يا زير بار  روزمره خانواده
قرض و بدھی خرد شود و تمام زندگی خود و 

ادامه اين ستمگری .  اش از ھم بپاشد خانواده
اين وضع بايد تغيير کند و اين .  ممکن نيست

تجربه اين .  تغييرھم راھی جز تشديد مبارزه ندارد
چھل سال نيز به ھمگان آموخته است، مادام که 
رژيمی دزد و فاسد بر ايران حاکم باشد، مادام که 

ساله ميلياردھا د9ر از ثروت کشور به جيب  ھمه
داران و مقامات دولتی سرازير شود ،  سرمايه

ساله ھزينه حفظ  مادام که ميلياردھا د9ر ھمه
ھای  ھای ارتجاعی از قماش اسد، ھزينه رژيم
هللا لبنان و ايجاد مسکن و امکانات رفاھی و  حزب

گرايان  درمانی در مناطق تحت نفوذ اسFم
کشورھای ديگر شود، مادام که ھرسال ميلياردھا 

گرائی و به راه انداختن  د9ر صرف توسعه اسFم
ترين کشورھای  مانده زنی در عقب ھای سينه دسته

طلبی  آفريقائی شود، مادام که برای سلطه
ای و تشديد سرکوب و اختناق و تحميق  منطقه

ھا  معنوی مردم در داخل کشور، ھمه ساله ده
ھا و نھادھايی نظامی،  ميليارد د9ربه ارگان

پليسی ، امنيتی، مذھبی اختصاص داده شود، 
چيزی باقی نخواھد ماند که صرف 9اقل بھبود 

ھا کارگر، بيکار، معلم،  نسبی وضعيت ميليون
بازنشستگان .  ھا بازنشسته شود پرستار و ميليون
اند که اگر قرار باشد حتی اندکی  در عمل آموخته

از مطالبات آنھا تحقق يابد، راه آن مبارزه و 
تشديد مبارزه است و نه اعتماد به وعده و 

اين .  وعيدھای اين يا آن ارگان و مقام دولتی
جنبش گرچه به طور واقعی تازه شکل گرفته ، 
اما ازھم اکنون نشان داده که يک جنبش راديکال 

با اين ھمه بايد گفت که مادام جمھوری .   است
اسFمی برايران حاکم باشد، بھبودی جدی در 

برای .  وضعيت بازنشستگان رخ نخواھد داد
نجات از فجايعی که اين رژيم به بار آورده، 
مبارزه بازنشستگان بايد از محدوده تجمعات جلو 
مجلس، اين يا آن اداره فراتر رود، بازنشستگان 

دھند،  که يک جمعيت چند ميليونی را تشکيل می
بايد متشکل شوند، پيوند خود را با جنبش معلمان 

ای  و جنبش طبقاتی کارگران برای تقويت مبارزه

که ھدفش استقرار نظمی نوين و سوسياليستی در 
آنگاه است که .  ايران است، مستحکم سازند

توانند از يک زندگی انسانی که  بازنشستگان می
 . شايسته آنھا است برخوردار گردند

سازمان ما يکی از اھداف فوری اين نظم نوين را 
که با استقرار حکومت شورايی کارگران و 

شود،  زحمتکشان سنگ بنای آن گذاشته می
برقراری يک نظام تأمين اجتماعی کامل و 

تا عموم مردم .  داند جانبه از گھواره تاگور می ھمه
ايران از لحظه تولد تا مرگ بتوانند بی دغدغه از 
. يک زندگی انسانی و مرفه برخوردار باشند
سازمان ما خواستار آن است که بازنشستگان از 

: بخشی از اطFعيه سنديکا آمده بود
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی "

ضمن درخواست آزادی فوری و بدون قيد و 
حق  ھای به شرط و تاييد و اجرای ھمه خواست

ايشان و محکوم کردن رفتارھای غيرانسانی 
و پايمال کردن حقوق اين راننده زحمتکش و 
ستم ديده و کوشنده و مدافع حقوق کارگری که 
به ناچار برای رساندن فرياد دادخواھی و حق 

اش به گوش ھمگان به ويژه مسئو9ن  طلبی
اش  مربوط، جان و زندگی خويش و خانواده

را به خطر انداخته و اکنون حيات و 
اش به مرزھای بسيار خطرناکی  سFمتی

خواھد ھر چه  رسيده است؛ مصرانه می
زودتر به اعتصاب غذای خود پايان دھد و 
ھمسر و فرزندان و خانواده و ھمکاران و 
دوستداران خود را از دلھره و نگرانی شديد 

 .بيرون آورد
 با آرزوی تندرستی و بھبودی جسمانی رضا 
شھابی و پايان رنج و سختی و پايمال شدن 
حقوق ھمه کارگران و زحمتکشان در ايران 
و سراسر جھان و با پاسداشت و سپاس از 
ھمه آنانی که در دفاع از رضا شھابی جانانه 

 !اند کوشيده
ی سنديکا در رابطه با  چنين در اطFعيه ھم

اعFم پايان اعتصاب غذای رضا شھابی آمده 
"است رضا شھابی راننده زحمتکش شرکت : 

واحد که برای رساندن فرياد دادخواھی اش به 
گوش ھمگان و مسئولين مربوطه در مورد 

اش از  ترين حقوق انسانی عدم رعايت بديھی
سوی دادستانی تھران و نيروھای امنيتی به 
ناچار اعتصاب غذا کرده بود، با توجه به 

که مقام ارشد امنيتی به ايشان در حضور  اين
خانواده قول داده است در اسرع وقت به 

شود، ھمچنين جھت  اش رسيدگی می خواسته
ھای خانواده،  پايان دادن به دل نگرانی

ھمکاران، خواست سنديکای شرکت واحد و 
ديگر سنديکاھا و تشکFت کارگری داخلی و 
بين المللی، فعالين کارگری، معلمان، 
بازنشستگان، دانشجويان و دوستدارانش در 

 پنجم مھر ٢١سراسر جھان در ساعت 
 اعFم کرد اعتصاب غذايش را بطور ١٣٩۶

 ".مشروط متوقف می کند
 

ھای کامل  کننده ھزينه حقوق مکفی که تأمين
زندگی آنھا باشد و نيز مسکن مناسب و امکانات 

سازمان ما .  درمانی کامل برخوردار باشند
ھمچنين خواستار شرط  بازنشستگی برای مردان 

 سال سابقه کار و ٢۵ سال سن يا ۵۵حداکثر 
 سال سابقه کار ٢٠ سال يا ۵٠برای زنان حداکثر 

ھايی که با شرايط دشوار،  در رشته.  است
آور روبرو ھستند، شرط  آميز و زيان مخاطره

 سال ٢٠ سال سن يا ۴۵بازنشستگی بايد حداکثر 
 .سابقه کار باشد

 
 
 
 

 پايان مشروِط اعتصاب غذای رضا شھابی

 روز ۵٠رضا شھابی کارگر زندانی پس از 
اعتصاب غذا، به صورت مشروط به 

 .اعتصاب غذای خود پايان داد
پيش از پايان اعتصاب غذای رضا شھابی 
گروھی از کنشگران اجتماعی و فعالين 
کارگری با توجه به وضعيت جسمی وخيم 
رضا شھابی خواستار پايان اعتصاب غذای 

ھا آمده  در بخشی از پيام آن.  وی شده بودند
"است پيداست که برای ھر حکومت : 

جان کارگران ) از جمله ايران(دارای  سرمايه
به طور کلی و کارگران مبارِز عليه اين 

ارزش  طور خاص و ويژه، بی سيستم به
انديشند که عقب نشستن در  آنان می.  است

ی کارگران  ھا و مطالبات حقه برابر خواست
ھای سود و  مساوی با توقف چرخه

ھای    ھای علنی و پايان حقوق اختFس
 . شان است  نجومی

رضا شھابی، سنديکای شرکت واحد، 
 و   تپه، کارگران ھپکو    کارگران نيشکر ھفت

آذرآب اراک، کارگران معدن يورت، کانون 
شان را   صنفی معلمان ايران، ھمه و ھمه پيام

در خصوص بپاخواستنی جمعی برای پايان 
دادن به سرکوب، استثمار و پايان بخشيدن به 

قضايی   -ھای اقتصادی     سياست
ھا و  سازی   از خصوصی(نئوليبراليستی 

ھا و زندان     زدن ھای معوقه تا باتوم    حقوق
به دفعات و با رساترين و )  ھا   کردن
ترين اقدامات به گوش ما رساندند،    برکف جان

ی ماست تا اين دعوت به     اينک بر عھده
مبارزه و مقاومت را جدی بگيريم و از جاِن 

ھای اين سرزمين که برای    ترين انسان   شريف
ما  مان ساختند، به  برای(اند  ما جنگيده

  آموختند، صدمه ديدند، فقير ماندند، کشته
 .دفاع کنيم) شدند

داريم، رھايی بی قيد و  صراحتاً اعFم می
ی فوری و مؤکد  شرط رضا شھابی، خواسته

گير  ماست و پر واضح است، ما برای ھمه
کردن مسير و صدای اين مقاومت، از پای 

 ."نخواھيم نشست
سنديکای شرکت واحد نيز با صدور 

 مھر خواستار پايان ۴ای به تاريخ  اطFعيه
در .  اعتصاب غذای رضا شھابی شده بود
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 تن و شبيه سازی آن به واقعه ٧٢ھا به  کشته
"Fعاشورای حسينی"در مسير ايجاد يک "  کرب "

تازه در ذھنيت توده ھا جد و جھد کردند، در 
دوران جنگ ارتجاعی ايران و عراق ھم با 
سازماندھی اسب سوارانی يکسر سفيدپوش، 

در "  امام زمان"خرافه شبيه سازی حضور عينی 
جبھه ھا را تبليغ و برای تھييج نيروھای بسيجی 
و گسيل آنان جھت رفتن روی مين ھای ميدان 

 . جنگ، فضا سازی کردند
ماجراھای فريبکارانه ای از اين دست، در طول 
حاکميت نظام جمھوری اسFمی به کرات صحنه 

نمونه آخر و حی و .  سازی و تکرار شده اند
حاضر کنونی اش ھم، تشييع جنازه پاسدار محسن 

تشييع جنازه .   بود٩۶ُحججی در روز پنجم مھر 
ای که به رغم مبادله کشته شدگان دو طرف 
درگير جنگ در سوريه و بازپس گرفتن جنازه 
محسن ُحججی از داعش در نھم شھريور، اما، 
چندين ھفته جنازه را در سوريه نگه داشتند تا 
سرانجام در روز پنجم مھر، ھمزمان با فرا 

به "  عاشورای حسينی"رسيدن محرم و روزھای 
ايران انتقالش دادند تا بتوانند با ھزاران علم و 
کتل، پيکر بی سر پاسداری را که در سوريه 

نيروھايی دقيقا از   –توسط نيروھای جانی داعش 
کشته شده بود، تشييع و   -جنس جمھوری اسFمی

 . خاک سپاری کنند
محسن ُحججی نه اولين پاسداری از نيروھای 
اعزامی جمھوری اسFمی به سوريه بود، که 
توسط نيروھای داعش کشته شد و نه آخرين آن 

از زمان عروج داعش دست کم تا .  ھا خواھد بود
 مطابق اعFم آمار رسمی، تعداد ٩۵اسفندماه 

کشته ھای جمھوری اسFمی توسط  داعش، 
 ). ١( نفر اعFم شده اند٢١٠٠

در ميان اين تعداد از کشته شدگان، اسامی تعدادی 
از فرماندھان بلند پايه نيروی قدس سپاه پاسداران 
از جمله احمد غFمی، حسين ھمدانی، حميد 
تقوی، شفيع شفيعی، رضا فرزانه، داريوش 
درستی، اسماعيل حيدری، ھادی کجباف و عبدهللا 

حسين ھمدانی، با .  اسکندری نيز ديده می شوند
درجه سرتيبی يکی از شاخص ترين فرماندھان 

 در سوريه توسط داعش ٩۴سپاه بود که مھرماه 
اين فرمانده سپاه، به دليل نقش ويژه ای .  کشته شد

 ٨٨که در سرکوب اعتراضات مردمی سال 
داشت، به جھت نقض حقوق بشر در ليست تحريم 

با اين ھمه و با وجود .  اتحاديه اروپا قرار داشت
کشته شدن فرماندھان بلند پايه ای از جنس حسين 
ھمدانی در سوريه، جمھوری اسFمی اما، ھرگز 
اينھمه ھياھو، بازارگرمی و تبليغاتی را که برای 
مرگ پاسدار محسن ُحججی به راه انداخت، برای 

مدافعان "ھيج کدام از کشته شدگان به اصطFح 
به راستی .  در سوريه تبليغ و ترويج نکرد"  حرم
 چرا؟

ھمان گونه که يادآور شديم، بھره برداری و يا 
بھتر است بگوييم سوء استفاده ھيئت حاکمه ايران 
از براه انداختن اينگونه ھياھو و مراسم 
عاشورايی جھت تھييج و برانگيختن احساسات 
مذھبی توده ھای مذھبی و متوھم به جمھوری 

با اينھمه و با .  اسFمی، پيشينه ای ديرينه دارد
وجود رياکاری ذاتی جمھوری اسFمی در اجرای 
اين گونه خيمه شب بازی ھای فريبنده، ميزان و 

شدت استفاده از اينگونه شور و ھيجانات مذھبی 
اما، ھمواره با موقعيت سياسی ھيئت حاکمه 
ايران، ميزان تحکيم رابطه آن با نيروھای درون 
نظام و در نھايت بروز چالش ھايی که جمھوری 
اسFمی در متن جامعه با توده ھای مردم ايران 

 . مواجه است، رابطه تنگاتنگی دارد
ضرورت وجودی ايجاد چنين ھياھوی پرغوغايی 
از قِبَل مرگ پاسدار ُحججی در سوريه، برخاسته 
از نياز درونی جمھوری اسFمی به چنين حادثه 

دقيقا بر حسب موقعيت فعلی "  عاشورايی"ای 
نظام در مواجھه با بحران سوريه قابل تعريف 

ھياھويی که روز پنجم مھر، تحت عنوان .  است
تشييع محسن ُحججی در تھران، مشھد و اصفھان 
به راه افتاد، به روشن ترين وجه ممکن در ھمان 

آنچه خامنه ).  ٢(روز از زبان خامنه ای بيان شد
ای در روز پنجم مھر در ديدار با خانواده محسن 
ُحججی گفت، دقيقا برگرفته از ھمان نياز درونی 
ھيئت حاکمه ايران به چنين حادثه ای در مواجھه 

 .با بحران سوريه در اين برھه زمانی بوده است
بحرانی که از يک سو، می رود تا به يکی از 
چالش ھای جدی جمھوری اسFمی با توده ھای 
فقر زده ايران در اعتراض به حضور نظامی 
ايران در سوريه و صرف ھزينه ھای ميلياردی 
اختصاص يافته در اين کشور تبديل شود، و از 
سوی ديگر با طو9نی شدن حضور نظامی 
جمھوری اسFمی در سوريه و پيامد آن، با9 
رفتن آمار تلفات و کشته ھای سپاه در سوريه، 
زمزمه ھای انتقاد و مخالفت خوانی در جمع 

تمام .  نيروھای درون نظام را نيز برانگيخته است
اين "  عاشورايی"ماجرای پُر ھياھوی تشييع 

پاسدار کشته شده در سوريه، برگرفته از ھمين 
 .واقعيت کنونی جامعه است

پوشيده نيست که حضور نظامی جمھوری 
اسFمی در سوريه و صرف ساليانه ميلياردھا 
د9ر حاصل دسترنج کارگران و توده ھای 
زحمتکش در پاسداری از دولت بشار اسد، تحت 

نه تنھا ديگر کارکرد 9زم "  مدافعان حرم"پوشش 
تبليغ و ترويجی خود را در جامعه از دست داده 
است، بلکه توجيه حضور نظامی ايران در 
سوريه با پوشش دفاع از حرم، حتا ديگر 
برانگيزاننده و تھييج کننده نيروھای درون نظام 

 .ھم نيست
واقعيت اين است که، واکنش توده ھای مردم 
ايران نسبت به دخالتگری ھای جمھوری اسFمی 
در منطقه، ھم اينک بسيار متفاوت نسبت به پنج 

اگر تا ديروز توده ھای مردم .  سال پيش است
ايران، فقط با پچ پچ ھای درگوشی نسبت به 
حضور نظامی جمھوری اسFمی و به تاراج 
رفتن اين ھمه سرمايه ھای کشور در سوريه، 
لبنان، يمن و عراق واکنش منفی نشان می دادند، 
ھم اينک اين پچ پچ ھا، به نجواھای بلند تبديل 

نجواھايی که به صورت گفتمان ھای .  شده اند
علنی و بعضا با صدای رسا در اعتراضات و 

. به فرياد تبديل شده اند)  ھپکو(تجمعات کارگران 
فريادی برخاسته از َسر درد، فقر، بی حقوقی، 
بغض و کينه، که دير يا زود بر سر سرمايه 
داران و حاکمان جمھوری اسFمی آوار خواھد 

سرمايه داران و حاکمانی که با بی رحمی .  شد
تمام، دستمزد و نان شب مردم خود را می دزدند 

و کرور کرور در سوريه و لبنان ھزينه می کنند، 
نظامی که در پی اھداف توسعه طلبانه و پان 
اسFميستی خود، يک چنين سيه روزی و 
وضعيت نابسامان و وخامت باری را به کارگران 

 . و توده ھای زحمتکش تحميل کرده است
وقتی ميليون ھا تن از کارگران ايران برای 
چندين ماه متوالی از دريافت ھمان حقوق بخور و 
نمير ماھيانه خود  محروم اند، وقتی معلمان 
ايران سال ھاست با تنگدستی و شرمساری 
روزگار می گذرانند و صدای اعتراض شان ھم 
برای افزايش حقوق به جايی نمی رسد، وقتی 
انبوه بازنشستگان کشور برای دست يابی به يک 
حداقل زندگی انسانی و شرافتمندانه مجبور به 
تجمعات اعتراضی می شوند، اما ھر بار، 
صدايشان شکسته تر از پيش به ديوار بسته بر 
می خورد، وقتی چندين ميليون کودک کار و 
خيابانی به جای رفتن به مدرسه، در خيابان ھا و 
درون زباله ھا پرسه می زنند و ھر روز ھم بر 
تعداشان افزوده می شود، آنوقت چگونه و با کدام 
منطق می توان پذيرفت و به آن تن داد، که 
ھرساله ميليارھا د9ر حاصل دسترنج ھمين 
کارگران و توده ھای زحمتکش برای سرپا نگه 

دخالت .  داشتن رژيم فاسد بشار اسد ھزينه گردد
گری و توسعه طلبی ھايی که نه فقط کمترين 
نفعی برای توده ھای مردم ايران ندارد، بلکه از 

 . اساس با منافع آنان ھم در تضاد است
طبقه کارگر، معلمان و توده ھای زحمتکش ايران 
به خوبی می دانند، اگر گوشه ای از ھمين انبوه 
د9رھا و سرمايه ھای برباد رفته در سوريه، 
يمن، لبنان و عراق صرف تھيه امکانات و بھبود 
شرايط زندگی آنان می شد، ا�ن کارگران و 
معلمان ايران در چنين وضعيت اسفباری بسر 
نمی بردند، اگر ده ھا ميليارد د9ری که تاکنون 
برای حفط دولت سوريه ھزينه شده است، صرف 
افزايش دستمزد کارگران و پرداخت به موقع 

و "  ھپکو"دستمزد آنان می شد، ا�ن کارگران 
بجای دريافت حقوق ھای معوقه، با "  آذرآب"

ضربات باتوم نيروی انتظامی مواجه نمی شدند و 
 .گاز اشک آور به صورت شان پرتاپ نمی شد

پوشيده نيست، ھم اينک در مواجھه با حضور 
نظامی جمھوری اسFمی در سوريه، نه توده ھای 
مردم در وضعيت پنج سال پيش ھستند و نه ھيئت 
حاکمه ايران از شرايط و موقعيت پنج سال پيش 

واکنش خامنه ای در ديدار با .  برخوردار است
خانواده محسن ُحججی، حضور مقامات درجه 
اول جمھوری اسFمی در مراسم تشييع جنازه و 
سخنرانی محمد جعفری، فرمانده سپاه پاسداران 

در جمع پاسداران و خانواده ھای )  ٣(در اھواز
افراد کشته شده در سوريه، با ھدف توضيح و 
توجيه حضور نظامی ايران در سوريه، ھمه 
برخاسته از شرايط ويژه و شکننده حضور 
طو9نی و پر تلفات جمھوری اسFمی در سوريه 

شرايطی که ھم به لحاظ پرداخت سرسام .  است
آور ھزينه ھا و ھم به لحاظ گسيل نيروی انسانی، 
ھم اينک اوضاع را برای ادامه حضور نظامی 
جمھوری اسFمی در سوريه، سخت تر کرده 

 . است
علُم و کتلی که تحت پوشش تشييع محسن ُحججی 
در روز پنجم مھر ماه در تھران، مشھد و 
اصفھان راه اندازی شد، تماما برخاسته از ھمين 

دامن زدن .  واقعيات موجود در جامعه است
ھيستريک به احساسات مذھبی توده ھا و 

 رسوايی نظامی که کفگيرش به ته ديگ خورده است
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٢از صفحه   

٧از صفحه   

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
ای  شھريور ماه اطFعيه ٢٩سازمان ما در 

گری پليس عليه کارگران  وحشی"تحت عنوان 
 "مبارز آذر آب و ھپکو را محکوم کنيم

خطاب به کارگران سراسر ايران انتشار 
 :خFصه اين اطFعيه به شرح زير است.داد
واحدھای ضد شورش رژيم ارتجاعی و "

سرکوبگر جمھوری اسFمی، در ادامه 
گری  روز گذشته عليه کارگران آذر آب  وحشی

سازی ھپکو که به زخمی شدن  اراک و ماشين
 ٢٩تعدادی از کارگران انجاميد، امروز

 . شھريورماه نيز به اين سرکوبگری ادامه دادند
از صبح زود، واحدھای ضد شورش پليس، 

ھای آذر آب و ھپکو را به محاصره  کارخانه
ای به  رحمانه درآوردند و با وحشيگری بی
 .سرکوب کارگران متوسل شدند

کارگرانی را که به پرداخت شش ماه دستمزد و 
ديگر مطالبات خود اعتراض دارند، با گاز 

آور و باطوم مورد يورش وحشيانه  اشک
تعداد ديگری از کارگران مضروب .  قراردادند

 .و مصدوم شدند و تعدادی نيز بازداشت شدند
حلی  داری حاکم بر ايران ھيچ راه رژيم سرمايه
ھای متعدد جامعه ايران و مطالبات  برای بحران

ادامه .   ھای کارگر و زحمتکش ندارد توده
حيات اين رژيم ستمگر، ھرروز فجايع بيشتری 

از کارگران آذر آب و !  بپا خيزيد.  آفريند می
! ھا حمايت کنيد ھپکو بياموزيد و از آن

مبارزات کارگری را به يک مبارزه سرا سری 
برای سرنگونی جمھوری اسFمی و برانداختن 

 !داری تبديل کنيد نظام سرمايه
گری  شديداً وحشی)  اقليت(  سازمان فدائيان 

رژيم سرکوبگر جمھوری اسFمی را عليه 
کند و از مبارزات و  کارگران محکوم می

مطالبات برحق کارگران آذر آب و ھپکو 
 . " کند حمايت می

 

در ميان "  عاشورايی"برانگيختن احساسات 
پاسداران و بسيجيان، تنھا بيانگر آشکارتر شدن 
فضاحت و رسوايی حکومتی است که در مواجھه 
با بحران سوريه، ديگر کفگيرش به ته ديگ 

 .  خورده است
محمد علی شھيدی، رئيس بنياد شھيد،   -)١(

مدافع " شمار کشده شدگان موسوم به ٩۵اسفندماه 
 . نفر اعFم کرد٢١٠٠را " حرم
خامنه ای، روز چھارشنبه پنجم مھر، ھنگام   -)٢(

حضور بر پيکر ُحججی و مFقات با خانواده او، 
 . سخن گفتند" نياز جامعه به اين جور شھادتی"از 
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه   -)٣(

پاسداران، پيش از مراسم تشييع ُحججی در 
تھران، با سفر به اھواز و سخنرانی در جمع 
خانواده ھای پاسداران کشته شده در سوريه گفت، 
ما برای بقاء رژيم اسد در سوريه نمی جنگيم، 

 .بلکه برای پيروزی جبھه مقاومت می جنگيم
 

پولی برای آموزش فرزندان ھمان کارگران 
ی بسيار  و تامين معيشت معلمانی که وظيفه

کند را  شان سنگينی می مھم آموزش بر دوش
 !گويند جمھوری اسFمی به اين می!! ندارد

اش از  حکومتی که ھر روز سخنگويان
شان داد سخن  دستاوردھای عجيب و غريب

ست که  ای شان به گونه دھند و تبليغات می
ايران بھشت برين است، ھرگز گوشی برای 

که آن  شنيدن صدای ديگران ندارند مگر آن
. ی بزرگی را به حرکت درآورد صدا، توده

ای از  حکومتی که ھر کسی را که تنھا گوشه
کشد به  فجايع جامعه را به تصوير می

ھا را  حکومتی که فيلم.  کند نمايی متھم می سياه
شود،  ھا می کند، مانع انتشارکتاب توقيف می

ھای اجتماعی را فيلتر  ھا و شبکه سايت
اش  فريبانه ھا و نواھای عوام کند، تا دروغ می

 .تنھا صدايی باشد که در جامعه شنيده شوند
آموزان  تنھا نگاھی به وضعيت معلمان، دانش
ی آن با  و سيستم آموزشی در ايران و مقايسه

دھد که ايران  ديگر کشورھای دنيا نشان می
داری در اين  عنوان يک کشور سرمايه به

ی  زمينه نه تنھا از کشورھای پيشرفته
تر است بلکه از بسياری  داری عقب سرمايه

ی خود  از کشورھای توسعه نيافته و ھمسايه
حقوق معلمان در .  تر است نيز بسيار عقب

طور متوسط ده برابر  کشورھای اروپايی به
شان است که در مدارس  ھمکاران ايرانی
نوبخت در حالی با .  دھند دولتی درس می

وقاحت از سھم زياد آموزش و پرورش در 
کند که سھم آموزش و  بودجه صحبت می

پرورش از توليد ناخالص ملی در ايران 
بسيار کمتر از متوسط جھانی است، اين در 

ھای نظامی در ايران   که سھم ھزينه ست حالی
تازه .  باشد بسيار بيشتر از متوسط جھانی می

ھای رسمی  آيد ھزينه چه در بودجه می آن
ھرگز در دولت فاسدی چون جمھوری .  است

ھای واقعی  توان آمار ھزينه اسFمی نمی
ی جنگ  تنھا ھزينه.  نظامی را بدست آورد

ھای دولت سوريه  در سوريه ھمراه با ھزينه
که تماما بر دوش جمھوری اسFمی است 
سا9نه بيش از ده ميليارد د9ر است که 

آن .  شود ھرگز در بودجه به آن اشاره نمی
وقت حميدرضا گنگوزھی معلم فداکار بلوچ 

ای نيمه ويران جان  بايد زير آوار مدرسه
 .   دھد

 ھای خود تحقق بخشند توانند به خواست معلمان چگونه می

بود )  ١٣٩۵(ماه سال گذشته  ھمين فروردين
که وقتی حميدرضا گنگوزدھی معلم دبستان 
در روستای نوکجوی بلوچستان متوجه 

شود به  ھا می ريزش ديوار بر سر بچه
ھا را  سرعت خود را به کودکان رسانده و آن

دھد اما خود زير آوار مانده و  نجات می
دھد و معلم ديگر نيز  اش را از دست می جان

اين است واقعيت جمھوری .  شود مجروح می
ميلياردھا د9ر پول برای جنگ و !!  اسFمی

تجھيز ارتشی از کودک سربازان افغان برای 
کشتن و کشته شدن ھست، اما وقتی به 

رسد،  آموزان می معلمان، کارگران، دانش
جمھوری اسFمی پول ندارد و ھر بار به 

چون عدم پرداخت ھزينه برق و  ای ھم بھانه
ھای جاری مدارس را نيز بر   غيره، ھزينه

آموزان خراب کرده و  سر والدين دانش
ھا کودک  ترتيب موجب بازماندن ميليون بدين

در حالی که در بسياری .  شود از تحصيل می
از کشورھای جھان، يعنی ھمين کشورھای 

، نه تنھا تحصيل به طور )١(داری سرمايه
واقعی رايگان است و کودکان حتا 9زم 
نيست قلم و خودکار و دفتر و کتاب بخرند، 

 سالگی ماھانه ١٨بلکه به تمام کودکان تا سن 
شود، پولی که برابر با  پول نيز پرداخت می

 درصد درآمد متوسط ماھانه يک معلم در ۴٠
ی  ايران است که با حقوق خود بايد ھزينه

آن وقت مقامات .  يک خانواده را تامين کند
گويند  جمھوری اسFمی با وقاحتی تمام می

آموز وجود  پولی برای مدرسه، معلم و دانش
 .  ندارد

توان با جمھوری  فقط با يک زبان می
اسFمی سخن گفت و آن زبان اعتراض و 
مبارزه است واين اعتراض بايد ھر چه 

آموزان  ای شود، تداوم يابد، دانش بيشتر توده
ھا را که  را با خود ھمراه کند، والدين آن

عموما کارگر و زحمتکش ھستند با خود ھم 
ی  گونه با جنبش طبقه صدا کند و به اين

کارگر نيز برای ساختن يک دنيای نو ھمگام 
 .گردد

 
 :پی نوشت

البته در اين کشورھا ھم نابرابری در   –  ١
اش با  امکانات تحصيلی وجود دارد اما مساله

 .ايران کامF متفاوت و غيرقابل مقايسه است
 

 رسوايی نظامی که کفگيرش
  به ته ديگ خورده است

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب
  عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ٧۵٠ شماره  ٩۶نيمه اول مھر     ٩

کنند تا  پيمانکارانش، اين کودکان را کنترل می
به گفته مظفر ."  افراد ديگری وارد کار نشوند

"الوندی و کودکان ...  ھا پنھانی نيستند اين مکان: 
اعم از تبعه و ايرانی در شرايط بد زيستی زندگی 

بعضی از اين کودکان در ھمان .  کنند و کار می
جھت اجرای اين ."  کنند ھا شب را سر می سوله

از جنس " ون به ھمراه نيروھايی ١٠طرح ھم 
ھمان نيروھای مورد استفاده برای رفع سد 

نمونه .  در اختيار گذاشته است"  معبری شھرداری
ھا،  ديگر از اقدامات نھادھايی مانند شھرداری

اقدام شھرداری کرمانشاه در مرداد ماه سال 
جاری است که کودکان را پس از دستگيری به 
اردوگاھی روانه کرده و پس از تراشيدن موی 

ھا را رھا کرده بود تا به  سر، بار ديگر آن
ی شھردار  چون به گفته.  ھا بازگردند خيابان

"... کرمانشاه در يک نشست خبری  :
گذاری اين حوزه با ما نيست، فقط  سياست
مثل کاری که برای .  آوری با ماست جمع
ھای زنده انجام  کنندگان مرغ آوری عرضه جمع
 ."دھيم می

وزارت کار و "نھاد ديگر، بھزيستی زير نظر 
نھادی که ظاھراً رسما .  است"  رفاه اجتماعی

متولی رسيدگی به اين گونه امور است و 
آوری کودکان  ھاست که با شھرداری در جمع سال

کار و خيابانی ھمکاری دارد و کودکان دستگير 
کند که نه گنجايش  شده را به مراکزی روانه می

ای برای  اين تعداد کودک را دارد و نه بودجه
ای که برای خود قائل  تنھا وظيفه.  ھا نگاھداری آن

ھا و تھديد آنان است که  است، احضار خانواده
اگر کودکی برای بار سوم دستگير شود، 

 . دھند سرپرستی کودک را از دست می
ی  وظيفه.  نھاد ديگر وزارت امور خارجه است

اين نھاد احتما9 ديپورت اين کودکان به کشور 
گو آن که فعالين حقوق کودک نيز .  مبدا است

اند تعدادی از کودکان افغان بدون  اعFم کرده
 .اند خانواده رّد مرز شده

گونه که گفته شد اين اولين بار و اولين  ھمان
معضل اجتماعی نيست که جمھوری اسFمی در 

. گيرد برابرش از رويکردھای پليسی بھره می
ترديدی نيست که ھدف سران و مقامات رژيم 

زيرا کودکان کار .  مقابله با کار کودکان نيست
فروشی  ھا دست تنھا کودکانی نيستند که در خيابان

ھا  ھای اتومبيل کنند يا شيشه کنند، اسپند دود می می
آنان در بسياری از مشاغل يافت .  شويند را می

شوند، از مزارع کشاورزی گرفته تا  می
ھای آجرپزی  بافی، از کارخانه ھای قالی کارگاه

ھای خارج از نظارت قانون کار  گرفته تا کارگاه
از بازارھا گرفته تا مراکز رسمی و دولتی 

راه حلی برای اين گونه مشکFت در "گرفتند 
زيرا .  بيابند"  راستای زيباتر کردن چھره شھر

رفع فقر و "ھای انتخاباتی خود  روحانی در وعده
يکی از اھداف بزرگ "را "  محروميت در ايران

و چه شاھدی .  اعFم کرده است"  دولت دوازدھم
بارزتر از پديده کودکان کار و خيابان مبنی بر 

ای  وعده".  فقر و محروميت در ايران"وجود 
ھرچند ياوه، اما گويا اين بار بايد کودکانی 
تاوانش را بپردازند که قربانی فقر و 

اش جمھوری اسFمی  اند که مسبب محروميتی
ھرچند اين نيز تFشی مذبوحانه است، زيرا .  است

به اعتراف برخی از مقامات رژيم، سال به سال 
ی اقدامات  شود و نتيجه بر تعدادشان افزوده می

پيشين در اين راستا نيز عبث بودن آن را به 
 .اثبات رسانده است
 ميليون کودک کار در ايران ٢طبق آمار دولتی 

وجود دارد، اما آمارھای غير رسمی اين تعداد را 
 ٢٠ ميليون و در تھران ٧در سراسر کشور، 

بنا به آمار بانک .  زنند ھزار نفر تخمين می
 ميليون نفر ٣٧ /  ۵، بيش از ٩۴مرکزی در سال 

 / ۵از اين تعداد بيش از . زير خط فقر قرار دارند
 ميليون نفر زير خط فقر مطلق يا خط بقا و ١٣

با .  ناتوان از تأمين نيازھای اوليه زندگی ھستند
تر شدن  توجه به اين آمار و با توجه به وخيم

وضعيت اقتصادی، افزايش بيکاری و تورم در 
 و در نتيجه افزايش ٩۶ و نيمه اول ٩۵سال 

جمعيت فقير، آمار غير رسمی کودکان کار 
 .رسد تر به نظر می واقعی

نگاھی به چند دستگاه ھمکار در اجرای اين 
دھد که سردمداران  طرح، به خوبی نشان می

جمھوری اسFمی بار ديگر در برابر معضلی 
امنيتی روی   –اجتماعی به راه حلی پليسی 

. مجری طرح، فرمانداری تھران است.  اند آورده
اش، حفظ نظم و امنيت  ی اصلی نھادی که وظيفه
اين نھاد در برابر وزارت .   شھرستان است

کشور پاسخگوست، اما شھيندخت مو9وردی، 
دستيار رئيس جمھور در امور شھروندی در 

کند   مھر ماه، از اين طرح انتقاد می۴نشستی در 
دھد  زند و وعده می خبری می و خود را به بی

 .انتقادھا را در جلسه ھيئت دولت مطرح کند
دستگاه ديگر، نيروی انتظامی است آن ھم با 

و "  حفظ نظم و امنيت"ای روشن، يعنی  وظيفه
در اين ميان بررسی ".  مجرمان"دستگيری 

عملکرد شھرداری در اين زمينه جالب توجه 
شھرداری در حالی در اجرای اين طرح .  است

دھندگان  ھمکاری دارد که خود از سازمان
کشی از کودکان، آن ھم در يکی  استثمار و بھره
. گردی است ترين مشاغل، يعنی زباله از خطرناک

ی دبير مرجع ملی کنوانسيون حقوق  به گفته
از مراحل ابتدايی تفکيک زباله تا "کودک، 

ھا به مکان صنعتی بازيافت زباله  زمانی که زباله
کنند،  تر کسانی که فعاليت می رسند، بيش می

کامF "ست  و اين روندی."  کودکان ھستند
ھای  گرد دارای کارت اين کودکان زباله".  رسمی

مخصوصی با مھر شھرداری ھستند و ھر ماه با 
به "شوند و   ھزار تومان شارژ می٣٠٠پرداخت 

اين ترتيب افرادی مربوط به شھرداری و 

٩ 
١٠از صفحه   

 به نام کودکان کار" مجرمانی"
گو آن که وزارت کار و امور .  بازيافت زباله

اجتماعی نيز در ھمان نشست با شھردار اعFم 
کند به دنبال آن است که خدمات پشت چراغ  می

ھا را که توسط کودکان و  قرمزھا و چھارراه
شود، به عنوان مشاغل  متکديان عرضه می

ھا را تحت پوشش  خدماتی تعريف کرده و آن
کشی  يعنی چراغ سبز برای بھره.  قرار دھد

 .رسمی از اين کودکان
از نظر جمھوری اسFمی اگر کار کودکان در 

افزايی باشد،  خدمت انباشت سرمايه و ارزش
رسمی است و پذيرفتنی، اما اگر تنھا برای سير 
کردن شکم چند نفر باشد، ھر چند ناچيز، محکوم 

بنابراين، ترديدی نيست .  است و مشمول مجازات
کودکان "  ساماندھی"و "  جذب"که رژيم برای 

ای دارد و نه قرار است  مورد پيگردش نه برنامه
چرا که .   به کار کودکان پايان داده شود

کودکان کار يعنی ايجاد امکاناتی "  ساماندھی"
ی فقری  شان از چرخه برای رھايی آنان و خانواده

کودکانی که به .  که آنان را به کار واداشته است
ی معاون امور اجتماعی سازمان بھزيستی  گفته

شان زندگی  ھای  درصدشان با خانواده٩٠کشور، 
ھايی که درآمد کودکان بخشی از  خانواده.  کنند می

و تا .  کند ھای معاش حداقل را تأمين می ھزينه
زمانی که اين معضل راھکاری نيابد، تا زمانی 
که يک سيستم تأمين اجتماعی برقرار نشود و 

ھا تأمين نگردد، ھيچ گونه  حداقل معيشت خانواده
تواند مانع  بگير و ببند و تعھدنامه و تھديدی نمی

ی يکی از  به گفته.  حضورشان در خيابان شود
"کودکان کرمانشاھی موی خود من رو تازه : 

 ١٢٣تراشيدن، ا9ن يه کم بلندتر شده، اگر تو از 
ھستی بگو اينقدر ما رو اذيت نکنن، دزدی کنيم 

 "خوبه؟
جمھوری اسFمی يک بار کودکان را به فقر 

ھا را به جرم فقر و  کند و بار ديگر آن محکوم می
. کند تFش برای رھايی از گرسنگی دستگير می

ھايی که ما رو  در اتاق: "فرستد که به مراکزی می
دن  دارن ھمش سرنگه، غذای خوب نمی نگه می

کنيم به ما توھين  و وقتی درخواست آب می
کنيم که دستگير  کنن، ھمه فرار می می
 ).يکی ديگر از کودکان کرمانشاھی." (نشيم

به "  زيباسازی چھره شھر"مسئو9ن رژيم برای 
پردازند، گرچه  آزار کودکان کار و خيابان می

ايست برای ھر جامعه،  پديده کار کودک، فاجعه
ی جامعه، اين کودکان  ی ننگين چھره اما لکه

نيستند، بلکه رژيمی است که کودکانی را واداشته 
ھا شوند،  ای نان راھی خيابان برای يافتن لقمه

شان در معرض تھديد  سFمت جسمی و روانی
قرار گيرد، از تحصيل بازمانند و از تفريح و 

اين آن .  ھای دوران کودکی محروم گردند شادی
ی جامعه ما  لکه ننگی است که بايستی از چھره

زدوده شود تا ھمراه با آن تمامی جنايات و 
 .کثافات حاصل از آن زدوده گردد

 



 ٧۵٠ شماره  ٩۶نيمه اول مھر     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٠ 

نيروی انتظامی، شھرداری، بھزيستی و وزارت 
ھای ھمکار و نيز  امور خارجه، نام ساير دستگاه

 ٢٠طرحی با ھزينه .  مفاد طرح روشن نيست
 .ميليارد تومانی

مدافعان طرح معتقدند که نبايد از کلمه 
استفاده کرد بلکه "   دستگيری"يا "  آوری جمع"

را به کار برد "  ساماندھی"و "  جذب"ی  بايد واژه
اين "  رسيدگی به وضعيت زندگی"و ھدف را 

آنان مبنای اين طرح جديد .  کنند کودکان اعFم می
مصوبه "  نامه ساماندھی کودکان خيابانی آيين"را 

مخالفان طرح، به .  کنند  اعFم می١٣٨۴
ھای مشابه  چون طرح اين طرح ھم"  ناکارآمدی"

در ساليان پيش و نيز ھدف شھرداری مبنی بر 
و "  حذف کودکان کار از فضاھای شھری"
کنند و آن را حتا  اشاره می"  اقدامی نمايشی"

٩درصفحه   
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:بدينوسله به اطFع  عFقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

 
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency 11766  ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate 27500 ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC 5/6  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
ساعت ھشت ونيم شب بوقت ايرانچھارشنبه ھا    

)ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و ھفت عصر بوقت اروپای مرکزی  (   
روز پنجشنبه  ھشت و نيم صبح بوقت ايران:  بازپخش اين برنامه   

)ده شب پنجشنبه بوقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه بوقت اروپای مرکزی (   
 

:اينترنت   
 در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ،
 ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای تلويزيون

.دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد   
 

"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  
www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطFع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطFع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

نامه ساماندھی کودکان  آيين"مغاير با ھمان 
 .دانند با تمام کمبودھايش می" خيابان

   بار طرح٣٠ سال گذشته ٣۵در واقعيت نيز در 
آوری کودکان کار و خيابان به اجرا درآمده  جمع
هللا مسعودی فريد، معاون امور  حبيب.  است

کند  اجتماعی سازمان بھزيستی نيز اعتراف می
که اين طرح جديد نيست و در سه ماھه اول 

شدند، "  جذب" کودک کار و خيابان ٢٢٠٠امسال 
ھای مختلف شدت  ھر از گاھی به مناسبت"فقط 
 ."گيرد می

در ھمين رابطه، علی ربيعی، وزير کار با 
شھردار تھران در شھريور ماه ديداری داشت که 

ھای اجتماعی و به  کاھش آسيب"طی آن درباره 
گفتگو کردند و تصميم "  ويژه مسئله کودکان کار

 به نام کودکان کار" مجرمانی"


