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 جُنگ کارگری

 یادداشت 
 

 جنبش دانشجویی مدافع استوار عدالت اجتماعی و حقوق زحمتکشان

 ارصادق ک

 

کوب و سر جنبش دانشجویی از گذشتە های دور تا کنون بە استثنای دورە کوتاهی پس از "انقالب فرهنگی" کذایی

ز یگر او تصفیە سازمانهای دانشجویی مترقی و آزادیخواە هموارە بە همراە نیروهای مترقی و عدالت خواە د

 شها وی و حقوق کارگران و اقشار محروم جامعە بودە است و در این عرصە تالمدافعان پیگیر عدالت اجتماع

 ارگریکمبارزات ارزشمند زیادی انجام دادە است. بهمین خاطر پیوند نزدیکی میان جنبش دانشجویی با جنبش 

ین ا بوجود آمدە کە حتی انقالب فرهنگی ارتجاعی حکومت و سرکوب شدید جنبش دانشجویی نیز نتوانستە است

 ری کەپیوند را برای مدتی طوالنی بگسلد و بین دو جنبش اصلی و مردمی کشور یعنی جنبش دانشجویی و کارگ

 .ستونهای اصلی جنبش دمکراتیک و مردمی کشور هستند شکاف ایجاد کند

ف دهف با در واقع هدف اصلی ارتجاع حاکم پس از انقالب ایجاد جدایی میان جنبش های دمکراتیک اجتماعی مختل

د از فراهم کردن تسلط استبدادی حکومت بر کشور بود. هم از این روی بود کە از همان نخستین روزهای بع

ز مراک انقالب، سرکوب جنبش ها، شوراها، سندیکاها و احزاب مترقی آغاز شد. حمالت اوباش طرفدار رژیم بە

ت. در م گرفب فرهنگی بهمین منظور انجاکارگری و بە مراکز دانشجویی مستقر در دانشگاە ها و سازماندهی انقال

آن دوران حتی مرکز یکی از سازمانهای دانشجویی مسلمان و دفتری کە برای برگزاری جلسات شوراهای 

ستند کارگری در پلی تکنیک داشتند از هجوم چماقداران تحت حمایت گردانندگان انقالب فرهنگی کە می خوا

 .کنند، در امان نمانددانشگاە ها را تبدیل بە حوزەهای علمیە 

 گری ومهمترین دلیل خشم و کین فقە های حاکم از رابطە تنگاتنگی بود کە در دوران انقالب بین جنبش کار

ل مقاب دانشجویی بوجود آمدە بود. جنبش دانشجویی در آن مقطع با تمام توش و توان از شوراهای کارگری در

حکومت خارج بود. پس از هجوم جمعی بە سازمانهای یورش ارتجاع دفاع می کرد و این حمایت از تحمل 

جدد مشایی دانشجویی ترقی خواە، تصفیە فردی دانشجویان انجام شد و اختناق کامل بر دانشگاە ها بعد از بازگ

ل ی مختدانشگاە ها حاکم گردید و برای مدتی امکان ارتباط جنبش دانشجویی با کیفیت پیشین با جنبش کارگر

 .گردید
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 و با کوب سازمانهای دانشجویی مترقی دفتر تحکیم وحدت توسط عدەای از دانشجویان هوادار رژیمبعد از سر

 یالتیمساعدت و حمایت آنها تشکیل شد. در واقع قصد حکومت از مساعدت بە تحکیم وحدت و دادن انحصار تشک

. ا بودت در دانشگاە هبە این سازمان کنترل جنبش دانشجویی از طریق تحکیم وحدت و پیشبرد سیاستهای حکوم

دت یم وحبرای مدتی نیز تحکیم وحدت کارکرد مد نظر حکومت را در دانشگاە ها پیش برد. ولی پس از مدتی تحک

نیز بە  ای آننیز دچار تغییر و تحول شد و اکثریت آن ابتدا بە حمایت از اصالح طلبان برخاست و تعدادی از اعض

 .صف مخالفان حکومت پیوست

حکیم ر گونی سرکوب تحکیم وحدت وتالشی آن و استقرار تشکل پلیسی بسیج دانشجویی بە جای تنتیجە این دگ

ی پس وحدت شد. بسیج دانشجویی در بگیر و ببند دانشجویان چپ نقش موثری بە عهدە گرفت. تحکیم وحدت مدت

ستقل دانشجویی ماز فعالیت عمال حمایت از عدالت اجتماعی و حقوق زحمتکشان را کە از سنتهای اصلی جنبش 

تحوالت  وغییر بود کنار گذاشت و مانند اصالح طلبان بە طرفداری از لیبرالیسم اقتصادی روی آورد. بدنبال این ت

ان ە میدجنبش مستقل و مترقی دانشجویی دوبارە و با همان اهداف گذشتە بە همت دانشجویان چپ و مترقی پا ب

یگیری کرد. از آن موقع تا کنون جنبش دانشجویی عالوە بر پمبارزە گذاشت و فضای دانشگاە ها را دگرگون 

گر و دی مطالبات صنفی خاص دانشجویان و مبارزە با استبداد از حقوق، مطالبات و مبارزات کارگران، معلمان

ز ند، امزدبگیران حمایت می کند. موضعگیری های دانشجویان چپ کە هموارە ستون اصلی جنبش دانشجویی بودەا

ە تیک بماعی در شرایط سیطرە طرفداران نئولیبرالیسم اقتصادی بی شک نقش مهمی در تحوالت دمکراعدالت اجت

حت تسود تودە های محروم خواهد گذاشت. در کشوری کە احزاب و سندیکاهای کارگری هموارە غیر قانونی و 

جتماعی ادالت یفە دفاع از عپیگرد پلیسی قرار داشتە و دارند این جنبش دانشجویی است کە می تواند تا حدودی وظ

اهان و آذر روز دانشجو بر همە دانشجویان، آزادیخو ١٦و حقوق زحمت کشان را بە عهدە بگیرند. فرا رسیدن 

ش ن جنبمدافعان عدالت اجتماعی گرامی و پیوند میان جنبش دانشجویی و کارگری مستحکم باد. یاد جانباختگا

ن ە زنداببخاطر مبارزە در راە آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی دانشجویی گرامی. درود بە دانشجویانی کە 

 .افتادە و هم اکنون نیز عدەای از آنها در زندان اند

 

 !سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهیدبه 
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 اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش دوازدهم

 آدام بوث

 

 "کوچک زیباست"

ته ای گذشطبق درخواست، ما با ظهور مجدد نوعی لفاظی مواجه ایم که در دهه هبا رشد اقتصادهای "شراکتی" و 

وازی بورژ مرسوم بود: "کوچک زیباست". در آن زمان این ایده، که سخت مورد استقبال بورژوازی لیبرال و خرده

اجی از امو وسطقرار گرفته بود، چنین عنوان می کرد که اقتصاد نباید توسط شرکتهای چندملیتی غول آسا، بلکه ت

 شرکتهای کوچک نوآور هدایت شود.

ی شرکتهای ا براربرآمد اقتصاد اینترنتی و مبتنی بر پالتفرمهای نرم افزاری، که اطالع از ارزیابی میلیونها نفر 

ر قرن ال" دطنوپا فراهم می آورد، جان تازه ای به ایدۀ "کوچک زیباست" بخشیده است. امروزه، مثل سالهای "تب 

ست، فقط انیاز  امریکا، وعده داده می شود که هر کارآفرین نوپا می تواند به سرعت پولدار شود. آنچه مورددر  19

 یک ایدۀ خوب، و آدمی با انگیزه و دل و جرأت است: توی آن تپه ها و رودخانه ها پر طالست!

ر د مارکس اما در ابتدای هر حباب جدیدی، کم از این وعده های شیرین سرخرمن داده نمی شود.

کار کرده ایه داری است، آشطبیعت و دینامیسم این حبابها را، که ناشی از جوهر آنارشیک بازار سرم سرمایه کتاب

 رفتار گله نوعی است: جائی بازار جدیدی باز می شود؛ آنها که پیشقدم اند در نبود رقابت سودهای هنگفتی می برند؛

 رفیت اضافیظاثر  ز قافله عقب بمانند، شایع می شود؛ بازار گفته شده دروار در میان سرمایه دارانی که می ترسند ا

ت و هد گشمتورم می شود و کارش به بحران می کشد، زیرا سرمایه گذاران متوجه می شوند سرمایه شان باز نخوا

 .بجای سودی که تصور می کردند نصیب شان خواهد شد، دیون سنگین غیرقابل پرداختی نصیب شان شده است

، تا نمونۀ 1600این الگوی عمومی تمام حبابهاست: از اولین نمونه های ثبت شده، مثل "تب الله" هلند در سالهای 

ه راهی کی آن مدرن آن، مثل گاز شیل امریکا. به این ترتیب با انباشت انبوهی پول نقد در دست سرمایه داران، ب

ا به ی نوپاوراق بهادار و سرمایه هائی که شرکت ها برای سرمایه گذاری سودآور وجود داشته باشد، قیمت بورس

 کار انداخته اند، به طور فزاینده ای از وضعیت واقعی اقتصاد فاصله می گیرند.
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ویاست: و پس از آن گ 2008نیازی نیست سالهای بسیاری به عقب برگردیم. آخرین نمونۀ سالهای اخیر در سال 

 بار آورد. حباب ترکید و بحران اقتصادی سنگینی را به

... به  گرام،امروزه شرکتهای تکنیک باال ارزشهای خیره کننده ای یافته اند. پینترست، واس آپ، سنپچت، اینستا

مام تی" ندارد. میلیارد دالر ارزشگذاری شده اند. و هیچ از این شرکتها هیچ "منبع درآمد 35،  20، 19، 11ترتیب 

ارد، دوجود  باز انعکاس دیگری از فوق تولید حاد که در پهنۀ جهانینشانه های یک حباب دیگر مشاهده می شوند. 

 از یک سو و نبود جای چندانی برای سرمایه گذاری مولتی میلیاردرها از سوی دیگر.

ند. اوده بدر این اثنا، سرمایه گذاران مشغول در کار سرمایه گذاری در اقتصادهای "شراکتی" و طبق درخواست 

میلیارد  8 میلیارد ارزشگذاری شده اند، هریک به تنهائی 41و  26شرکتهای ایربی ان بی و اوبر، که به ترتیب 

وعده که  ا ایندالر سرمایه جذب کرده اند، بدون آن که هنوز سودی نصیب سهامداران شان کنند. تمام این سرمایه ب

ر ه چندان دونیندۀ د، و بنابراین نهایتاً قادر خواهند شد در آاین شرکتها موقعیت انحصاری شان را تثبیت خواهند کر

 سودهای سرشاری را نصیب سهامداران کنند، جذب شده اند.

مجبور اند  به واقع این واقعیت که شرکتهائی مثل ایربی ان بی و اوبر قبل از آن که بتوانند سودی کسب کنند،

صنایع  ، ضربۀ قدرتمندی است به ادعای "کوچک زیباست".خودشان را به عنوان شرکتهائی انحصاری تثبیت کنند

اقتصاد  خشهایبفنی که غالباً با طمطراق از پویائی و رشد سریع شرکتهای نوپا در این بخش دم می زند، مثل باقی 

 ایشان، ازی آشنزیر سلطۀ انحصارات اند. اپل، گوگل، فیس بوک، آمازون، ...، همۀ این شرکتهای چندملیتی با نامها

نستاگرام و ای موقعیتی تقریباً انحصاری در بازارهای اصلی خودشان بهره می برند. و همان گونه که خرید واتس آپ

 توسط فیس بوک نشان داد، "کوچک" همیشه توسط "بزرگ" بلعیده و از میدان به در خواهد شد.

 

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 ۶اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش 

وست  مارکسیسم پسامدرن و تجربه زندگی دیجیتال" انتشارات دانشگاه –کتاب "شرایط دیجیتالی فصلی از 

 ۲۰۲۰-مینیستر

 رابرت حسن

 ترجمه:گودرز

 

 جهانی شدن بیرونی

 عیین اساسایجه تو در نتهدف استخراج سود از پول مالی برو دور با استفاده از الگوریتم هایی که به دنبال محاسبه 

نده نویس غیر قابل تجزیه، تضمین می کند که فرایند بدون مشکل اجرا نخواهد شد. الن اولمن، برنامه نویس و

ردی و شکال، این پیچیدگِی 'کد انباشته شده بر روی کد' را به عنوان پایه ای برای خلع سالح فا-The Bug رمان

عضي از ب بر جهان اعمال می کند، توصیف کرده است. او می نویسد: "ما جمعی ما، از منطق دیجیتالی که آن را

ی ها عبور م وریتمجهات نمایندگی خود را از دست داده ایم. هنگامی که برنامه ها به کد منتقل می شوند و کد به الگ

می شوند.  ورتردر و کند و سپس الگوریتم ها شروع به ایجاد الگوریتم های جدید می کنند، از نمایندگی انسانی دورت

 نرم افزار به یک جهان کد وارد شده است که هیچ کس نمی تواند به طور کامل آن را درک کند."

( سیستم به طور HFTزمانی رخ داد که الگوریتم فرکانس باال تجارت ) 2010 'سقوط فلش' وال استریت ششم مه

 Dow شرایط باعث شد تا شاخص داو جونزغیر قابل توضیحی برای حدود پانزده دقیقه دچار خطا شد، این 

Jones درصد، بزرگترین سقوط یک روزه در تاریخ خود تا آن لحظه را تجربه کند. سیستم بعدا 'بهبود  9 با کاهش

یافت' اما علت خرابی هنوز به طور کامل شناخته شده نیست. چیزی که حداقل توسط برخی فرض می شود این است 

داری الگوریتمی وجود ندارد. تخمین زده می شود که به طور متوسط یک دوجین سقوط که کنترل کافی بر سرمایه 

'مینی فلش' در روز به تنهایی در بخش ایاالت متحده از سیستم وجود دارد. همچنین در یک حرکت که تنها برای 

جاری هم اکنون به افزایش پیچیدگی الگوریتمی و غیرقابل پیش بینی بودن تنظیم شده است، برخی الگوریتم های ت

یک خبر گزارش شده از طرف فرانسوا اوالند نخست  201۶ سایت های خبری مرتبط شده اند. بنابراین درسال

وزیر فرانسه که گفته بود "اگر بریتانیا خواستار برکزیت است می تواند از اتحادیه خارج شود." باعث یک گرداب 
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ا کاهش داد تا آن که معامالت اتوماتیک بورس به صورت دستی درصد ارزش آن ر ۶ فروش در پوند بریتانیا شد که

 متوقف شد.

  

آن  بودن ظرفیت دیجیتالی بودن برای 'بهره برداری از طریق سرمایه مالی' روشن است، همان طوری که ناهموار

 از ریروشن است، با مراکز انباشت سرمایه مالی در نیویورک، لندن، توکیو، شانگهای، و تعداد انگشت شما

ه های ق شبکشهرهای دیگر که به مکیدن سهم زیادی از منافع تولید شده مشغولند. اما این ناهمواری نیز از طری

انسی که ن سیاره ای با هم ترکیب می شود و باعث می شود پول مجازی بر واقعیت مادی تأثیر بگذارد. همان طور

ن بدهکار هقانادتعریف می کند: "تحت تاثیر این سیستم  فریزر آن را 'سیستم اثر موج از مجازی به واقعی و بالعکس

دف هدر جهان جنوب برای سلب مالکیت توسط شرکت های بزرگ که می خواهند زمین هایشان را به چنگ آورند 

ار بدهی یر فشزقرار می گیرند، کارگران در شمال مجبور به تمکین به کار با دستمزد پایین هستند درعین حالی که 

لت سط دوحداقلی زندگی خورد می شوند، و شهروندان در همه جا محکوم به رعایت ریاضت اقتصادی تو برای نیاز

فشار  ه تحتهایی هستند که به نوبه خود زیر بدهی به مؤسسات مالی جهانی و سرمایه داران در بازار اوراق قرض

 هستند..."

متحده آغاز شد.  با سقوط در بازار وام مسکن ریسک باال در ایاالت 2008 ( در سالGFCبحران مالی جهانی )

این ها  ه شد.بسیاری هزاران وام مخاطره آمیز فوق در دهه قبل به طبقه بزرگی از طبقه کارگر با دستمزد کم داد

 ت وسپس از طریق بسته ابزارهای مالی دوباره به بعضی بخش های مالی جهانی، برای گردش در داخل مبادال

الی فقط میستم سبانک های وابسته فروخته می شدند. این وام ها به طور ناگهانی، و در امواج قوی مسدود می شدند. 

ی بودند جهان از اثرات این شکست مالی جان سالم به در برد. کمتر خوش شانس اما میلیون ها نفر در جنوب و شمال

نها همچنان از طریق کاهش هزینه و آ 2008 از سال که خانه، شغل و زندگی اجتماعی خود را از دست دادند.

جهانی  مدهایبرنامه های مختلف ریاضت اقتصادی دولتها قربانی می شوند. رنج های آن ها نیز جزئی از آخرین پیا

روع به شکل گیری کرد ش 1970 شدن برونی است. آنها وارد صفوف صنعتی زدایی کارگران می شوند که از دهه

ق با مناط ه تکنولوژی جدید قادر به خودکار کردن یا خارج کردن کارخانه وفرستادن مشاغل بهو امروز هر جا ک

 نداخته شدهادور  دستمزد ارزان باشد و برون سپاری مهارت ها و معیشت انها به رشد خود ادامه می دهند. اینها مواد

هاجرین موامع ججهان انگلیسی زبان، در  انسانی در نتیجه جهانی شدن برونی هستند، میلیون ها نفر، که عمدتاً در

وق های فدر فرانسه، و در جمعیت شناسی جوانان اروپای مدیترانه حضور دارند. آنها ممکن است بخشی از نیاز

یاست شبکه تی از فرهنگ و سمحلی و عبارا-العاده جهانی شدن کالسیک باشند، اما تابعی از درون دیجیتالیته جهانی

کل رب مشغیا حداقل برای اصول سازماندهی کننده مدرنیته و سنت های لیبرال دموکراسی  ای دارند که تضعیف و

 ساز می شوند.

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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 چرا کارگران هندی می توانند اعتصاب عمومی راە بیندازند، ما نمی توانیم؟

 صادق

 

ردەاند کە کپنچ شنبە هفتە گذشتە اعتصابی را شروع  میلیون کارگر هندی از ٢٥٠بنا بە گزارش رسانەهای مختلف 

صاب ە اعتباکثر شهرهای بزرگ هند را فراگرفتە است و دامنە آن بە میان کشاورزان هندی نیز امتداد یافتە و 

ها ز شهراعمومی تبدیل شدە است. گزارشات مختلفی کە از این اعتصاب منتشر شدەاند حاکی از فلج شدن بسیاری 

سط رە تویت های اقتصادی و تولیدی، مسدود شدن جادە ها و اشغال ایستگاە های مرکزی قطار و غیو توقف فعال

عترض مکارگران اعتصابی است. ماموران دولتی برای جلوگیری از پیوستن کشاورزان بە کارگران اعتصابی کە 

ی بزرگ را در سیاستهای کشاورزی دولت دست راستی و پوپولیست هند هستند راە های ورودی بە شهرها

یزیکی فوانع اعتصاب بسر می برند مسدود کردەاند. با این حال کشاورزان توانستەاند با کمک کارگران اعتصابی م

لیل دب بە ورود بە شهرها را از سر راە خود بردارند. مشارکت کارگران و کشاورزان ومزدبگیران در این اعتصا

 تماعی ریاضتی دولت دست راستی و نئولیبرالیاج -نارضایتی گستردە اجتماعی از سیاستهای اقتصادی

ز زمان او بر سر افزایش دستمزدها حاکی از عزم زحمتکشان هندی برای توقف روندی است کە  "نارندرا مودی"

بە قدرت رسیدن نخست وزیر دست راستی هند با موج وسیع خصوصی سازی موسسات دولتی و کاهش شدید 

یاد  سیا همآگرفتە است. "نارندرا مودی" کە از وی بعنوان بزرگترین پوپولیست یارانە کشاورزان فقیر هند شدت 

رای می کنند یک هندوی متعصب مذهبی است کە از لحاظ بسیاری بە دونالد ترامپ شباهت دارد و از مذهب ب

قها م فژیایجاد شکاف در میان مردم معتقد بە مذاهب مختلف بهرە می گیرد تا بتواند زیر پوشش دین همانند ر

داران  اجتماعی محافظە کارانە اش را پیش ببرد. سیاستهای کە بە نفع زمینداران و سرمایە –سیاستهای اقتصادی 

ە کبزرگ هند و علیە حقوق کارگران، کشاورزان و اکثریت جمعیت فقیر و محروم هند است. درست همانطور 

ست اران دهمە تفاوتهای ظاهری کە بین سیاستمدسیاستها و رفتار دولت و حکومت در ایران چنین است. با وجود 

شور در های کراستی و پوپولیست وجود دارد اما اهداف آنها در هر کجا کە باشند مشابەاند. قراردادن همە درآمد

 !اختیار ثروتمندان و تحمیل بی حقوقی مطلق بە زحمتکشان
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ر دها و احزاب سیاسی مختلف است. اما یک تفاوت اساسی کە در هند و ایران وجود دارد آزادی اتحادیە 

کارگر  یلیونمهندوستان دەها اتحادیە نیرومند کارگری هستند کە در کنار احزاب سیاسی چپگرا دەها و بلکە صدها 

 ایند. همینبت نمو مزدبگیرخود را در آنها متشکل نمودە تا بتوانند در هنگام لزوم از حق و حقوق شان دفاع و مراق

بە  هان وجو کشاورزی هستند کە توانستەاند با راە انداختن بزرگترین اعتصاب عمومی در  اتحادیە های کارگری

کشند، بمیلیون زحمتکش سیاستهایی را کە علیە حقوق و منافع آنهاست بە چالش  ٢٥٠اعتصاب کشاندن بالغ بر 

تە رتافمت و دولت بولی در ایران چنین نیست. زیرا حق تشکل و حقوق سندیکایی و انسانی زحمتکشان توسط حکو

آید  مل میعنمی شود و همە تالشهایی کە از طرف کارگران و دیگر مزدبگیران برای تشکیل اتحادیە و سندیکا بە 

زیر  با سرکوب و زندان جواب دادە می شود. یک تشکل حکومتی بنام "خانە کارگر" با شوراها و انجمن های

تە ایط بە غیر از نق زدن کار دیگری از دست شان ساخمجموعەاش وجود دارد کە رهبران آن در بدترین شر

گلە  نیست! چند هفتە بە سایت خبرگزاری ایلنا اگر مرتب سر بزنید می بینید، صفحات آن پر است از نق و

 ٤٢. گذاریهای رهبران تشکلهای حکومتی. گویی در قاموس این جماعت جایی برای اعتصاب و سازماندهی نیست

بە  ین جهتسرهم بندی کردەاند اما سازماندهی حتی یک اعتصاب در پروندە آنها نیست!بهمسال است کە اینها را 

 ستهایرغم مخالفت و اعتراض کارگران و دیگر مزدبگیران بە سیاستهای نئولیبرالی و ضد کارگری حکومت سیا

تە مان نیافمخرب دولت بدون موانع جدی پیش بردە می شود و اعتراضات گستردە ولی پراکندە و غالبا ساز

ای کارگران نتوانستە است حتی روند خصوصی سازی را هم متوقف کند. دلیل آن هم روشن است، وجود تشکله

هند  ری درحکومتی، نبود اتحادیە های کارگری مستقل و نیرومند در ایران. دلیل اصلی وجود اتحادیە های کارگ

کە  رومنددە باشد، امکان تشکیل اتحادیە های نیدمکراسی است. در ایران نیز تا زمانی کە دمکراسی مستقر نش

 یتی است کەواقع بتوانند فعالیت آزاد داشتە باشند و از حقوق و منافع زحمتکشان دفاع کنند بسیار دشوار است. این

ور جدی بە ط تجربە صد سالە جنبش کارگری در ایران نیز آن را تائید می کند. لپ کالم اینکە کارگران الزم است

یم ما فقط بگوئ ارزە برای مطالبات صنفی را با مبارزە برای استقرار دمکراسی پیوند بزنند. اینکە ما مرتبتری مب

. ی شودمحقوق صنفی مان را می خواهیم، نە از شدت سرکوب ما کم می کند و نە ما را بە مطالبات مان رهنمو 

 ما آزادی می خواهیم تا بتوانیم از حقوق انسانی مان بهرمند شویم!

 

 !زاد باید گرددآسیاسی زندانی 
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته

 جنگ کارگری

 

 بازداشت دوبارە کیوان صمیمی را محکوم و خواهان آزادی او هستیم

ار به بدمین متاسفانه کیوان صمیمی فعال و مبارز سیاسی کشور را دستگاە سرکوبگر و عدالت ستیز قضایی برای چن

در  ساله که به صرف شرکت 72به زندان برگرداند. کیوان صمیمی  98ت در تجمع روز کارگر سال بهانه شرک

د، سالهای سال زندان تازە محکوم ش 3تجمع روز کارگر توسط یکی از ناقاضیان دستگاە ستمگر و ظالم قضایی به 

ر او روا ادی بندە و ستم های زیبسیاری از عمر خود را به جرم عدالت و آزادیخواهی در زندانهای شاە و شیخ گذرا

ارز هن مبکداشتهاند که از وصف خارج است. با این همه این ستمها نتوانسته است خللی در ارادە پوالدین این 

ن یر با قانوی مغاراستین راە آزادی و عدالت اجتماعی بوجود آورد. ما به زندان انداختن دوبارە کیوان صمیمی را حت

وم و نیم. بهمین جهت صدور حکم زندان برای ایشان را ظالمانه دانسته آن را محکاساسی خود حکومت می دا

 .خواهان لغو این حکم هستیم. کیوان صمیمی باید بدون قید و شرط آزاد گردد

سال حبس  11همچنین در یک اقدام مشابه بیدادگاە دیگری در شهرستان آستانه اشرفیه "پیمان فرهنگیان"را به 

رومین وق مح. این محکومیتها حاکی از آن هستند که آزادی خواهان مدافع عدالت اجتماعی و حقتعزیری محکوم کرد

 داری بیش از پیش آماج سرکوب دستگاە قضایی قرار گرفتهاند. که البته از یک حکومت مدافع سرسخت سرمایه

 11 و حکمرهنگیان و لغوحشی همچون جمهوری اسالمی دور از انتظار نیست. آزاد فوری و بی قید و شرط پیمان ف

ت و عدال سال زندان تعزیری وی و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی خواست همه آزادی خواهان و مدافعان

ت ارادە تقوی وانسانیت است. صدور این گونه احکام تنها به بیزاری و انزجار هرچه بیشتر ازادی خواهان از رژیم 

 ر خواهد شدمبارزاتی آنها علیه حکومت ستمگر منج

 تجمع اتوبوسرانان در آبادان

ت پرداخ آذر بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران واحد اتوبوسرانی شهرداری آبادان در اعتراض به 19در 

لب اخت طپردنشدن مطالبات مزدی شان طی چند ماە گذشته، مقابل سازمان اتوبوسرانی این شهر تجمع و خواستار 

 .ارندرکت دمزدی شان شدند.به غیر از رانندگان گروه دیگری از کارگران پیمانی شهرداری نیز در این اعتراض ش

  

 تجمع بازنشتگان هواپیمایی ملی ایران )هما(

به دنبال تعلل مدیران شرکت هواپیمایی )هما( در اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در این شرکت 

ثیری از بازنشستگان که ماە هاست در انتظار اجرای طرح همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگی خود شمار ک
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آذر مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع و خواستار اجرای هرچه سریعتر قانون  17هستند در اعتراض به این تعلل 

رغم اعالم موافقت با اجرای همسان همسان سازی شدند. این تجمع پس از آن صورت گرفت که هیئت مدیرە هما به 

سازی به بهانه آمادە نبودن طرح توسط کارشناسان اجرای همسان سازی را به بعد موکول می کرد کانون 

هزار بازنشسته این شرکت را نمایندگی می کند برای رفع این بهانه مدیریت  10بازنشستگان هما که گفته می شود 

سان سازی را به هیئت مدیرە ارایه داد دادە است. اما مدیریت تا کنون شرکت پیشنهادات خودش جهت اجرای هم

حاضر به برسی پیشنهادات کانون بازنشستگان نشدە است. گفتنی است که قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان 

ری سالها پیش به تصویب رسیدە است اما دولت تا مدتی پیش که اعتراضات بازنشستگان با درخواست افزایش مستم

و حقوق های بازنشستگی شدت گرفت حاضر به اجرای این قانون نمی شد. بعد از آن که ظاهرا با اجرای قانون 

موافقت کرد شرط و شروطی برای آن تعیین کرد که با ماهیت قانون در تناقض قرار دارد. کما اینکه با وجود گذشت 

د و در مواردی هم که مجبور به تن دادن به شش ماە از پذیرش همسان سازی از اجرای واقعی آن طفرە می رو

اجرای آن شدە است، آن را نصف نیمه و ناقص اجرا کردە است. این رفتار با بازنشستگان در شرایطی انجام می 

شود که افزایش همه روزە هزینههای زندگی قدرت خرید بازنشستگان را چنان تقلیل دادە که آنها را از تامین معیشت 

ە است. بهر روی مبارزە برای افزایش حقوق های بازنشستگی در چنین اوضاع و احوالی نمی تواند شان ناتوان کرد

 !تداوم پیدا نکند

 تجمع کارگران ذوب آهن اصفهان

حوری بات ممبارزە جهت افزایش دستمزد هر روز که می گذرد ابعاد بیشتری پیدا می کند. هم اکنون یکی از مطال

 ولت ودافزایش دستمزد و پرداخت منظم و به موقع دستمزدهاست. در این میان  کارگران و مزدبگیران مطالبه

گروگان  و به کارفرمایان برای بی اثر کردان اعتراضات مزدی به هر وسیلهای از تهدید به اخراج گرفته تا سرکوب

وب ال ذتی امثگرفتن دستمزدها متوسل می شوند. مبارزە برای افزایش دستمزد حتی کارگران واحدهای کالن صنع

عی به نبود آذر کارکنان ذوب آهن اصفهان نیز با برگزاری تجم 16آهن را به اعتراض واداشته است. بطوریکه در 

 واقعی تناسب میان دستمزدها و تورم و هزینه های زندگی اعتراض و خواهان افزایش دستمزدهای شان بصورت و

ار یمانکپر نیز اعتصاب وسیعی بطور همزمان در شرکتهای متناسب با هزینههای زندگی شدند. حدود سه ماە پیشت

ک یت که فعال در صنعت نفت، پتروشیمی و نیروگاە ها که مهمتیرین خواست آنها افزایش دستمزد بود صورت گرف

 وماە ادامه یافت. وسعت اعتصاب و مقاومت کارگران روی خواسته های شان چنان بود که مقامات دولتی 

 .ور به عقب نشینی نمودکارفرمایان را مجب

 ادامە اعتراضات کارگران و پاکبانان شهرداری ها

نان شرکت آذر پاکبا 15اعتراضات پاکبانان و کارگران شهرداریها در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارند. در 

ش "آرش زین بابل " در اعتراض به پرداخت نشدن مظم و به موقع مطالبات مزدی شان در محل ایستگاە شو

گران ت کارمتروتجمع کردند و خواستار پرداخت دیون شرکت به کارگران شدند. این تجمع با وعدە پرداخت مطالبا

وقع و آذر در اعتراض به پرداخت نشدن به م 15ظرف یک هفته خاتمه یافت. کارگران شهرداری صیدون نیز در 

 .ندها شدب کردند و خواستار پرداخت آنمنظم دستمزد و رد نکردن حق بیمه شان به حساب تامین اجتماعی اعتصا

ن در آذر کارگران بازنشسته شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی شا 16همچنین در 

درصد از حق سنوات پرداخت نشدە شان توسط  75مقابل شهرداری شهر تجمع کردند و خواستار پرداخت 

 50 ان شهرداری قرار بودە است در پایان شش ماهه نخست سالشهرداری شدند. طبق توافق کارگران با مدیر

 .درصد از حق سنوات آنها پرداخت شود
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 جُنگ کارگری

 میلیارد تومانی کارخانە بە ادارە برق موجب تعطیلی کارخانە نساجی کاشان شد ٦هی بد

کارگر  700ود بافندگی کاشان به ادارە برق موجب قطع برق این کارخانه و بالتکلیفی حدبدهی کارخانه ریسندگی و 

ا قطع و آن میلیارد بدهی این شرکت برق کارخانه ر 6آذر به خاطر پرداخت نشدن  17کارخانه شد. ادارە برق در 

 لی کموروشن نیست.  را به تعطیلی کشاند. علت واقعی پرداخت نکردن و انباشته شدن پول برق توسط کارفرما

ی رآمد سعی مل و دنیستند کارفرمایانی که با ندادن پول برق، حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات به بهانه نداشتن پو

امین ترق و بکنند برای امتیاز گرفتن از دولت استفادە کنند. تعداد کارفرمایانی که دیون خودشان را به شرکت 

نها را آخود  ت. دولت نیز با بخشودگی بخشی یا تمام دیون کارفرمایان در واقعاجتماعی نمی دهند بسیار زیاد اس

ند. روبرو هست دینگیتشویق به این کار می کند. البته تعدادی کارخانه هم وجود دارند که براستی با کمبود درآمد و نق

که ادامه  نهاییی روند. اما آاین عدە معموال بعد از مدت کوتاهی تولید را رها می کنند و پی کسب و کار دیگری م

های به هر ارخانکمی دهند درآمد دارند و اگر سود نبرند کارخانه هایشان را تعطیل می کنند. در هر حال تعطیلی هر 

 .دلیل موجب نگرانی کارگران آن بخصوص در شرایط بیکاری گستردە می شود

 تجمع کارگران ابنیە فنی )تراورس( در خراسان

مزدی  ن ابنیه فنی راە آهن خراسان با برگزاری یک تجمع اعتراضی خواستار پرداخت بدهیآذر کارگرا 15در 

کم دور حشرکت پیمانکار پیش از واگذاری قسمت ابنیه فنی به شرکت راە آهن خراسان شدند. این تجمع پس از ص

آهن  راە تراورس به برگرداندن شرکت تراورس به راە آهن خراسان برگزار شد. کارگران که از بازگرداندن شرکت

هستند.  ە آهنخشنود هستند نگران به مخاطرە افتادن طلب های مزدی شان از شرکت پیمانکار قبل از واگذاری به را

ط شرای الزم به ذکر است که علت بازگرداندن شرکت تراورس به راە آهن با حکم قضایی و به دلیل عدم رعایت

 .قانونی ذکر گردیدە استتوسط کارفرما در هنگام واگذاری و مقررات 

 تجمع پزشکان در استان فارس

حقوق بیمه  آذر در اعتراض به مبلغ سرانه دریافتی و محرومیت از 16شماری از پزشکان خانوادە استان فارس در 

ت شان طالباو بازنشستگی در مقابل ادارە کل بیمه سالمت و بازنشستگی استان فارس تجمع و خواهان رسیدگی به م

ست که انفر است. خیلی عجیب  1200فته می شود تعداد پزشکان خانوادە در حال خدمت در استان فارس شدند. گ

 !پزشکانی که مسئول درمان مردم یک استان هستند، خود از حق بیمه و بازنشستگی محروم باشند

 ُجنگ کارگری" می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید:*برای تماس با نشریە "

sabosob@gmail.com 
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