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ھای ديپلماتيک  شکست ت�ش
 و تشديد بحران

 
ھای ديپلماتيک برخی  ای که گذشت ت�ش در ھفته
ھا برای کاھش تنش و بحران ميان  دولت
ھای آمريکا و جمھوری اس�می ادامه  دولت

 .ای نرسيد ھا به نتيجه يافت، اما اين ت�ش
نخست، وزير خارجه آلمان به تھران سفر کرد و  

با وزير خارجه جمھوری اس�می و حسن 
روحانی پيرامون ت�ش اروپا برای حفظ برجام، 
لزوم پايبندی جمھوری اس�می به تعھدات خود 
در چارچوب برجام  و کاھش تنش در خاورميانه 

اما از کنفرانس مطبوعاتی  دو وزير .  گفتگو کرد
خارجه آشکار بود که اين سفر دست آوردی برای 

 : وزير خارجه آلمان گفت. طرفين نداشت
اروپا ت�ش خواھد کرد منافع اقتصادی ايران در "

چارچوب برجام تأمين شود، اما نبايد انتظار 
 . "معجزه داشت
"وی افزود شرايط در منطقه خاورميانه بسيار : 

حساس و جدی است و بايد ت�ش نماييم تا از 
ظريف ھم ."  احتمال يک درگيری جلوگيری کنيم

حل کاھش تنش با آمريکا گفت  در مورد راه
شخص آقای ترامپ گفته در جنگ اقتصادی با "

تنھا .  دليل تنش در منطقه اين است.  ايران ھستيم
راه کاھش تنش در منطقه، توقف جنگ اقتصادی 

اين کنفرانس با جدال طرفين بر ."  در منطقه است
 .سر اسرائيل به پايان رسيد

وزير ژاپن در  در اواخر ھفته گذشته نيز نخست
ھای ديپلماتيک وارد ايران  راستای ھمين ت�ش

وزير ژاپن که در اصل قرار بود به  نخست.  شد
دعوت جمھوری اس�می در چارچوب مناسبات 
دوجانبه به ايران سفر کند، ت�ش نمود که در 
جريان اين سفر، نقش واسطه ميان دولت آمريکا 
و جمھوری اس�می را بر عھده گيرد و پيام 

ای را برای گشودن باب مذاکره  ترامپ به خامنه
او بار .  ھای احتمالی آينده به وی برساند و توافق

ھای پيشين ترامپ را تکرار کرد که  ديگر گفته

بگيران و  وضعيت اقتصادی و معيشتی مستمری
بازنشستگان کشوری، لشکری و تامين اجتماعی 

 ميليون نفر را تشکيل ۶که جمعيتی بالغ بر 
نزديک .  تر شده است دھند، روز به روز وخيم می
بگير ھستند و   درصد اين جمعيت حداقل۶۵به 

ھا زير خط فقر زندگی  اکثريت قريب به اتفاق آن
رغم اعتراضات متعدد و مکرر  به.  کنند می

بازنشستگان طی چند سال اخير اما کابينه 
ھای پوچ و توخالی،  روحانی جز يک رشته وعده

ھيچ اقدامی برای بھبود وضعيت زندگی 
ھای  بازنشستگان انجام نداده و از پذيرش خواست

 .ھا سرباز زده است آن

 چالش کنونی زنان عليه حجاب اجباری
 

ھمزمان با شروع فصل گرما، تحرکات سرکوبگرانه نھادھای جاسوسی، پليسی و قضايی جمھوری 
ناگفته پيداست که پيشبرد اين سياست و متوسل شدن ھيئت حاکمه .  اس�می عليه زنان شدت گرفته است

ايران به انواع مختلف شيوه ھای سرکوب عليه زنان، خود ناشی از شکست جمھوری اس�می در تحميل 
چرا که به رغم چھار دھه اعمال فشار و سرکوب جھت اجرای حجاب و .  پوشش اجباری به زنان است

تحميل نوع خاصی از پوشش مورد نظر جمھوری اس�می به زنان، اما دختران و زنان جامعه ما ھرگز 
آنھا در اين سال ھا، ھمواره به طرق .  به اين خواست ارتجاعی و واپسگرايانه طبقه حاکم تن در نداده اند

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٢۶شماره    ٩٨  خرداد  ٢٧ –سال  چھل و يکم 

 بازنشستگان و ضرورت 
 ايجاد يک تشکل فراگير و سرتاسری

  درجه۵٠داران در گرمای  جنايات سرمايه

خبری که بارھا شنيده شده است، اما، ھر بار، 
يک زندانی : "انگيزد چنان درد و حيرت برمی ھم

خبر ".  سياسی در زندان فشافويه به قتل رسيد
درباره زندانی سياسی، عليرضا شيرمحمدعلی، 

 خرداد در ٢٠ ساله است که روز دوشنبه ٢١
 ٣٠زندان فشافويه به طرز فجيعی با بيش از 

توسط دو زندانی )  شيئی برنده(ضربه تيزی 
محکوم به اعدام از بابت جرايم قتل و مواد مخدر 

آباد تھران  عليرضا از اھالی نازی.  به قتل رسيد
 به علت فعاليت در ١٣٩٧بود که اواسط تير ماه 

فضای مجازی بازداشت شده بود، در دادگاه رژيم 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

٧درصفحه   

 اط�عيه مشترک در 
 حمايت از فراخوان به 

 تجمع بازنشستگان
 در مقابل مجلس 

  خرداد ماه٢٨روز 

 ای ديگر يافته قتل عليرضا شيرمحمدعلی، جنايت سازمان
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١از صفحه   

 ھای ديپلماتيک و تشديد بحران شکست ت�ش

دولت آمريکا قصد جنگ و سرنگونی جمھوری 
خواھد صادقانه با  اس�می را ندارد و می
 . جمھوری اس�می مذاکره کند

ای  گزارشی که از اين ديدار از سوی دفتر خامنه
در ابتدای اين ديدار شينزو :  گفت انتشار يافت، می

: ای گفت وزير ژاپن خطاب به خامنه آبه نخست
جمھور امريکا را به  من قصد دارم پيام رئيس"

ای ھم در پاسخ به وی  خامنه.  جنابعالی برسانم
ما در حسن نيت و جدی بودن شما :   است گفته

ترديدی نداريم اما در خصوص آنچه از 
جمھور امريکا نقل کرديد، من شخص  رئيس

دانم و  ترامپ را شايسته مبادله ھيچ پيامی نمی
مطالبی .  ھيچ پاسخی ھم به او ندارم و نخواھم داد

وگو با  را که بيان خواھم کرد، در چارچوب گفت
وزير ژاپن است زيرا ما ژاپن را کشوری  نخست

ھايی نيز وجود  دانيم، اگرچه گ�يه دوست می
تنھا کمکی به تخفيف  اين ديدار نيز نه."  دارد

منازعه نکرد، بلکه بالعکس بر پيچيدگی آن 
چراکه عجالتاً راه را حتی بر ميانجيگری .  افزود
 .    ھای ديگر نيز بست دولت
"  ای گفت خامنه مذاکره زير فشار را قبول : 

اين فشار چيست که اگر برداشته "  نخواھد کرد
تواند مذاکرات شروع شود؟ پيش از  شود، می

وزير ژاپن پاسخ  وی، روحانی در ديدار با نخست
او در جريان کنفرانس .  اين سؤال را داده بود
ريشه :"  وزير ژاپن گفت مطبوعاتی خود با نخست

ھای موجود در منطقه به جنگ اقتصادی  تنش
گردد و ھرگاه اين  آمريکا عليه مردم ايران برمی

جنگ متوقف شود، شاھد رويداد بسيار مثبت در 
البته روحانی در اين ." منطقه و جھان خواھيم بود

کوشيد که وسط دعوا نرخ تعيين کند و  اظھارنظر 
 ارتجاعی  پای مردم ايران را به نزاع  دو دولت

که نه مردم  درحالی.  اس�می و امپرياليست بکشاند
ايران نقشی در اين نزاع داشته و دارند و نه مردم 

در اين مسئله ترديدی نيست که فشار .  آمريکا
ھای مردم  ھای دولت آمريکا بر دوش توده تحريم

شده است، اما چه چيزی باعث اين  ايران تحميل
ھا شده است؟ نزاع دو دولت مرتجع بر سر  تحريم
از .  طلبی و ھژمونی  در منطقه خاورميانه توسعه

ھمين روست که از تمام ابزارھای زور و فشار 
کنند، تا طرف مقابل را  عليه يکديگر استفاده می
 . به توافق و تسليم وادارند

ويژه از تحرکات ديپلماتيک چند  توان به آنچه می
روز گذشته برای ميانجيگری دريافت، اين است 
که ابزارھای کنونی فشار طرفين نزاع، ھنوز به 
آن مرحله  نرسيده که حتی وارد مذاکره مستقيم با 
. يکديگر شوند، تا چه رسد به توافق و زد و بند

گونه که اشاره شد، شرط  جمھوری اس�می ھمان
شرطی .  ھا اع�م کرده است مذاکره را لغو تحريم

روشن است که امپرياليسم  آمريکا اين .  ناممکن
شرط را نخواھد پذيرفت، چراکه حتی تعليق 

از .  ھا خواھد بود ھا به معنای فروپاشی آن تحريم
ھمين روست که پس از شکست ت�ش 

" وزير ژاپن، ترامپ نيز اع�م کرد نخست  :
کنم که حتی فکر دستيابی به  شخصه احساس می به

اند و  ھا آماده نه آن.  يک توافق ھم خيلی زود است
اما بعد چه؟ اين وضع تا کی و تا کجا ."  نه ما
ويژه که اتفاقات نظامی  تواند ادامه يابد، به می

 . داده است جديدی در منطقه رخ

وزير ژاپن با  زمان با مذاکرات نخست ھم
ھای متانول  ای، دو کشتی که حامل محموله خامنه

و نفتا برای ژاپن بودند موردحمله قرار گرفتند و 
دولت آمريکا ب�فاصله .  به آتش کشيده شدند

ھا، جمھوری اس�می را  ازاين حمله به کشتی پس
" متھم کرد و وزير خارجه آمريکا گفت  :

متحده اين است که  ارزيابی دولت ايا{ت«
جمھوری اس�می ايران مسئول حم�تی است که 

در دريای عمان ) خرداد ٢٣پنجشنبه (امروز
 .»صورت گرفت

اين ارزيابی بر اساس اط�عات امنيتی، «
ھای مورداستفاده، سطح تجربه موردنياز  س�ح

برای اين حمله، حم�ت اخير مشابه ايران عليه 
کشتيرانی و اين واقعيت که ھيچ گروه نيابتی در 
منطقه منابع و کارايی برای دست زدن به چنين 

 .»ای ندارد، صورت گرفته است اقدام پيچيده
مقامات جمھوری اس�می نيز نخست حمله به 

ھا را يک اقدام مشکوک ناميدند و نماينده  کشتی
جمھوری اس�می در سازمان ملل، دولت آمريکا 

ھای  دولت.  را عامل اين حم�ت معرفی کرد
گيری آمريکا  جز انگليس که از موضع ديگر به

حمايت کرد، يا سکوت کردند و يا طرفين را به 
شورای امنيت نيز  پشت .  آرامش فراخواندند

درھای بسته جلسه تشکيل داد، اما اين روال 
تصميمی نگرفت و نخواھد .  عادی کار است

 قدرت بزرگ در ۵گرفت، چراکه در درون 
شورای امنيت، بر سر نزاع جمھوری اس�می و 

 . نظر وجود دارد دولت آمريکا، اخت�ف
با اين اوصاف چه اتفاق جديدی رخ خواھد؟ 

 ٢۴سرپرست وزارت دفاع آمريکا روز جمعه 
دولت دونالد ترامپ در پی حمله "خرداد گفت که 

ھا در دريای عمان به دنبال ايجاد  کش به نفت
اجماع جھانی در برابر جمھوری اس�می ايران 

 " است 
اجماع جھانی برای چه و با چه ھدفی؟ دولت  

آمريکا ت�ش خواھد کرد به بھانه حفاظت از 

ھا، نيروھای  ھای تجاری و اسکورت آن کشتی
المللی خود را زير فرماندھی  نظامی متحدان بين

نيروی نظامی آمريکا وارد منطقه کند تا از 
سو، کشورھای ديگر را نيز مستقيماً وارد اين  يک

نزاع کند و از سوی ديگر، ھزينه اين تشديد 
بنابراين، آنچه .  ھا قرار دھد بحران را بر دوش آن

فوريت رخ دھد، ميليتاريزه شدن بيشتر  تواند به می
فارس، دريای عمان و حتی  سراسر منطقه خليج
اين افزايش حضور نظامی .  دريای عرب است

تواند احتمال  در مناطق مرزی ايران، البته می
درگيری نظامی موضعی را افزايش دھد، اما اين 
احتمال منتفی يا بسيار ضعيف است که در شرايط 
موجود، حتی با تشديد منازعه و بحران، بتواند به 

جز احتما{ً  چرا که به.  جنگ منجر گردد
ھای اسرائيل و عربستان، فع�ً ھيچ دولتی  دولت

جمھوری اس�می .  خواھان چنين جنگی نيست
فقط توان اقتصادی و نظامی وارد شدن به چنين  نه

جنگی را ندارد، بلکه بيش از ھر چيز نگران 
ھای متعدد  وضعيت داخلی خود است که با بحران

ای، حتی بدون  و موج وسيعی از نارضايتی توده
دولت آمريکا ھم در شرايط .  جنگ مواجه است

ازاين مکرر در  کنونی به د{يل متعددی که پيش
شده است،  آمادگی يک  نشريه کار توضيح داده
 پس چه خواھد شد؟. چنين جنگی را ندارد

وضع موجود ھمراه با افزايش تنش و تشديد  
بحران، {اقل  تا انتخابات رياست جمھوری 

آنگاه است که احتما{ .  آمريکا ادامه خواھد يافت
طرفين تصميم قطعی را بر سر اين نزاع اتخاذ 

تواند اوضاع  در اين ميان آنچه می.  خواھند کرد
ھای  کنونی را تغيير دھد، نقشی است که توده

چنانچه .  گيرند توانند  بر عھده  مردم ايران می
کارگران و زحمتکشان ايران به وضع موجود و 
فشارھای روزافزون تمکين نکنند و به انق�ب 
. روی آورند، ھمه معاد{ت در ھم خواھد ريخت
راه حل قطعی اين نزاع و بحران نيز در 

منافع کارگران و زحمتکشان ايران .   جاست ھمين
در اين است که به پا خيزند، ابتکار عمل را خود 

گيرند و سرنوشتشان را خودشان تعيين  در دست
کنند و اجازه ندھند جمھوری اس�می و دولت 

 . آمريکا برای آنھا تصميم بگيرند
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۴درصفحه   

١از صفحه  روحانی در رابطه با بازنشستگان چيزی جز يک  
ھای پوچ و توخالی، دروغگويی،  مشت وعده

ھا  شار{تانيسم، ک�ھبرداری و سردواندن آن
دھد رويه  شواھد موجود نيز نشان می.  نبوده است

کابينه و مجلس در برابر بازنشستگان به ھمين 
شکل ادامه خواھد داشت و بنابراين به جز تشديد 
مبارزه و گسترش آن، به جز اتحاد و سازماندھی 

حال  اعتراضات متحدانه و سرتاسری و در عين
اتحاد و پيوند جنبش اعتراضی بازنشستگان با 

ھای اعتراضی  جنبش طبقه کارگر و ساير جنبش
راه ديگری در برابر بازنشستگان باقی نمانده 

 .است
خرداد، جمعی از بازنشستگان، بار  ٢٠دوشنبه 

ديگر در مقابل صندوق بازنشستگی در تھران 
دست به تجمع اعتراضی زدند و به طرح مکرر 

در جلسه علنی مجلس .  ھای خود پرداختند خواست
 نماينده خطاب به ١۵٢در ھمين روز نامه 

روحانی در خصوص افزايش حقوق کارمندان و 
در اين نامه ضمن اشاره .  بازنشستگان قرائت شد

 قانون بودجه سال ١٢تبصره (به مصوبه مجلس 
کند حقوق کليه  که دولت را مکلف می)  ٩٨

کارکنان لشکری و کشوری شاغل و بازنشسته را 
 درصد اضافه ١٠ ھزار تومان تا ۴٠٠ع�وه بر 

را "  منويات مجلس"کند، به دولت انتقاد شده که 
اما ھمه ت�ش نمايندگان .  رعايت نکرده است

کردند پيگير  مجلس که به ظاھر وانمود می
اجرای مصوبه خود ھستند، سرانجام به اين 

ای با مسئولين ديوان  خ�صه شد که جلسه
محاسبات و سازمان امور استخدامی کشور 
برگزار و بررسی کنند که آيا دولت نسبت به 
افزايش حقوق بازنشستگان قانونی عمل کرده 

 !است يا نه
و اما در نحوه محاسبه ميزان افزايش حقوق 

  ھا و پيچ بازنشستگان نيز دولت چنان تردستی
ھايی ايجاد کرد که نه فقط بازنشستگان، بلکه   وخم

حتا نمايندگان مجلس ھم از آن سر در نياوردند و 
که سرنوشت مصوبه مجلس به کجا  با{خره اين

در اين مورد ميعاد .  کشيد، نامشخص ماند
صالحی مديرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
وقتی که از تفاھم صورت گرفته با سازمان 

 ١٢برنامه و بودجه و تعھد آن برای تخصيص 
 ميليون تومان بابت افزايش ٢۵٠ميليارد و 
چنين   و ھم٩٨سازی برای سال  سان سنواتی و ھم

صدور احکام جديد بازنشستگان خبری داد متذکر 
چگونگی افزايش حقوق برای ھر فرد "شد که 

بازنشسته يا موظف براساس عوامل مختلفی چون 
 سال، مناطق جنگی، گروه ٣٠سابقه با{ی 

شغلی، طبقه شغلی، سنوات خدمت، پُست 
مديريتی و غيره متفاوت بوده و روش محاسبه آن 
تفاوت دارد و برای ھر فرد بصورت جداگانه بايد 
مورد محاسبه قرار گيرد و لزوما دو فرد با سابقه 
بازنشستگی يکسان و يک گروه شغلی، حقوق 

بدين ترتيب در ".  يکسانی دريافت نخواھند کرد
واقع ھمه چيز در ابھام و ناروشنی بيشتری فرو 

وقتی حاجی بابايی عضو کميسيون برنامه .  رفت
و بودجه و محاسبات مجلس که ظاھرا از تخلف 

 .تر شده است وخيم
اما بازنشستگان که اکثريت بسيار بزرگی از آنان 

آيند و  در زمره فقيرترين اقشار جامعه بحساب می
ھای به حق خود  پيگيرانه خواھان تحقق خواست

از پا   –تا حق خود نگيريم "اند  بوده و ھميشه گفته
به مبارزه ادامه داده و طی دو سال "  نشينيم نمی

، اجتماعات اعتراضی باشکوه )٩۶ و ٩٧(گذشته 
برای نمونه درسال .  و چند ھزار نفره برپا کردند

)  ٩٧(گذشته  ھشت بار يعنی ھردوماه سه بار  
مجلس زير .  دست به تجمع و اعتراض زده اند
) و معلمان(فشار مبارزات گسترده بازنشستگان 

، ٩٨طرحی را به تصويب رساند که از اول سال 
 ھزار تومان به ۴٠٠ درصد باضافه مبلغ ١٠

. حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه شود
اگرچه کابينه روحانی قبل از آن وعده داده بود 

 درصد اضافه خواھند شد و اگرچه ٢٠ھا  حقوق
 درصد ۵ درصد مصوبه مجلس بعدا به ١٠رقم 

تقليل يافت، اما حتا اين وعده نيز عملی نشد و 
ھا  در برخی استان.  مصوبه مجلس روی ھوا ماند

 ھزار تومان فقط يک بار مبلغ ۴٠٠جای مبلغ  به
 ھزار تومان به حساب کارمندان واريز شد، ٣٢۵

اما ب�فاصله مطرح شد مصوبه مجلس بايد 
 ھزار تومانی که به ٣٢۵اص�ح شود و به جای 

 ھزار ۴٠٠حساب کارمندان واريز شده بود، 
 !ھا کسر شد تومان از حقوق آن

 سپری شده است، اما ٩٨سه ماه از آغاز سال 
ھا که خواست  سان سازی حقوق اثری از ھم

اصلی بازنشستگان و مصوبه مجلس ھم ھست، 
 ھزار ۴٠٠در ميان نيست بماند، که ماجرای 

تومان نيز تقريبا به دست فراموشی سپرده شده يا 
که با توجه به اظھارنظرھای  دست کم اين

اندرکاران دولتی، اين قضيه در پرده ابھام  دست
 .باقی مانده است

واقعيت اين است که عملکرد کابينه حسن 

 سال کار و زحمت ٣٠بازنشستگانی که پس از 
ھای معيشتی در  اکنون بايد به دور از دغدغه

آرامش زندگی کنند، قادر به تامين نيازھا و 
ھای پايانی  مخارج اوليه زندگی نيستند و در سال
. برند سر می عمر خود نيز در استرس دائمی به

ھا و رشد  آور قيمت افزايش مداوم و سرسام
فزاينده و افسارگسيخته نرخ تورم و در نتيجه 
دغدغه نان و شرايط سخت و دشوار زندگی، 

ھا باقی نگذاشته  جايی برای آرامش خاطر آن
 .است
ھاست که بازنشستگان برای بھبود وضعيت  سال

ترازسازی  زندگی و تحقق مطالبات خود بويژه ھم
دريافتی بازنشستگان با شاغ�ن و افزايش 
مستمری ماھانه به با{ی خط فقر، به عرصه 

 ٩۵دست کم از سال .  اند فعال مبارزه روی آورده
تاکنون ھر ساله چندين بار در اشکال گوناگون از 
برپايی تجمعات سراسری در برابر نھادھای 
حکومتی گرفته تا راھپيمايی و تظاھرات خيابانی 
دست به اعتراض زده و خواستار رسيدگی به 

در اثر اين اعتراضات .  اند ھای خود شده خواست
و تجمعات سراسری و پرشور بازنشستگان، 

ھايی به بازنشستگان داده و  کابينه روحانی وعده
ھايی را به  مجلس نيز در ھمين رابطه طرح

اما ھر بار با افزايش رقم .  تصويب رسانده است
ھا، از پذيرش  بسيار ناچيزی بر دريافتی

ھای اصلی بازنشستگان از جمله خواست  خواست
سان سازی دريافتی بازنشستگان با شاغ�ن  ھم

. اند طفره رفته و آن را به بعد موکول ساخته
ھا که بسيار  افزايش قطره چکانی مستمری

ھا بوده و حتا  تر ازنرخ تورم و افزايش قيمت پايين
کرده است، نه فقط  يک سوم آن را نيز جبران نمی

گونه بھبودی در وضعيت معيشتی  ھيچ
بگيران ايجاد نکرده بلکه اوضاع  مستمری

اقتصادی و معيشتی آنان سال به سال بدتر و 

 بازنشستگان و ضرورت 
 ايجاد يک تشکل فراگير و سرتاسری

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 بازنشستگان و ضرورت 
 ايجاد يک تشکل فراگير و سرتاسری

کند،  دولت در اجرای مصوبه مجلس نيز انتفاد می
در گفتگو با تسنيم ازم�قات خود با محمد باقر 
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه و توافق 

که به منظور رسيدگی به نحوه افزايش  برای اين
مستمری بازنشستگان جلساتی برگزار شود خبر 
داد و اط�ع داد که قرار است نحوه اجرای قانون 
مصوب مجلس در افزايش حقوق بازنشستگان 

 شود، او در واقع يک بار ديگر ھمدستی اص�ح
مجلس و کابينه در سر دواندن بازنشستگان و 

کشی در حق کارمندان شاغل و  فريب و حق
او گفت نوبخت .  بازنشستگان را به نمايش گذاشت

ای با  موافقت کرده است ظرف يک ھفته جلسه
تا "رئيس سازمان امور استخدامی داشته باشيم 

ھا را در باره اص�ح روند  نقطه نظرات آن
 "!اجرای قانون دريافت کنيم

مرتجعين و نھادھای رنگارنگ حکومتی اعم از 
گيری  کابينه يا مجلس ارتجاع که زمان اوج

مبارزات بازنشستگان با وعده و وعيد سعی 
ھا انسان گرسنه ناراضی و معترض  کردند ميليون

دانستند  را آرام کنند، پای مصوبه ای رفتند که می
خواھند آن را اجرا کنند و در ھر حال بر اين  نمی

خيال بودند و ھستند که به ھدف خويش نائل 
اند و بازنشستگان را از کف خيابان به  گشته
ھا نه تنھا حتا يک گام  آن.  اند ھا بازگردانده خانه

اند،  عملی کوچک به سود بازنشستگان برنداشته
بلکه کماکان بر اين پندارند که با جلسه و 

ای به  مقدار در کابينه و پرگوخانه ھای بی حرافی
توانند صورت مساله را  نام مجلس و امثال آن می

 .پاک و بازنشستگان را از اعتراض بازدارند
رژيم ارتجاعی و ستمگر جمھوری اس�می که 
ھر ساله صدھا ھزار ميليارد تومان را در سوريه 

ھای پان  و لبنان و يمن و عراق صرف سياست
کند و ھزاران ميليارد تومان  اس�ميستی خود می

ديگر را به جيب آخوندھای مرتجع وحلقوم 
ھای  نھادھای گوناگون مذھبی تحميق معنوی توده

ريزد، اما به بھانه ناتوانی مالی و کسری  مردم می
ھای بازنشستگان و  بودجه، از پذيرش خواست

سازی و افزايش  ھا ھمسان خواست محوری آن
کابينه روحانی .  حقوق خودداری نموده است

دست در دست مجلس ارتجاع نه فقط يک گام 
ھا  ھای ميليون عملی برای تحقق خواست

اند، بلکه عم�ً  بگير و بازنشسته برنداشته مستمری
. اند آنان را به فقر و گرسنگی بيشتری سوق داده

اينان در بھترين حالت، گاه در اطراف 
اند،  ھای بازنشستگان فقط حرف زده خواست

کاری پرداخته اند،  اند ، به فريب جلسه گذاشته
ھای پوچ و توخالی تحويل بازنشستگان  وعده
بگير و بازنشسته را  ھا مستمری اند و ميليون داده

 .اند حواله داده" اقدامات"به نتايج اين 
اما مبارزات پيگيرانه و مستمر بازنشستگان و 

ھا برای دستيابی به مطالبات  تحرک چشمگير آن
ھا منتظر نتايج اين  خود نشان داده است که آن

. مانند اند و نمی نتيجه نمانده ھا و جلسات بی حرافی
ھای مختلف بازنشستگان در ادامه مبارزات  گروه

ھای خود، عموم بازنشستگان  و پيگيری خواست
را به برپايی يک تجمع اعتراضی در روزسه 

 .اند  خرداد در مقابل مجلس فرا خوانده٢٨شنبه 
نيز با صدور اط�عيه "  گروه اتحاد بازنشستگان"

ھای  بدنبال فراخوان گروه"کوتاھی اع�م کرد 
 خرداد در ٢٨مختلف بازنشستگان برای تجمع 

مقابل مجلس، گروه اتحاد بازنشستگان نيز ھمگام 
و متحد، آمادگی خود را برای شرکت در اين 

در اين اط�عيه از حق ".  دارد تجمع اع�م می
بازنشستگان برای تجمع، تحصن و تشکل مستقل 
تا "نيز دفاع به عمل آمده و تاکيد شده است 

مان اعتراضات  رسيدن به مطالبات بر حق
 ". چنان ادامه دارد ھم

تپه نيز با صدور  سنديکای کارگران نيشکر ھفت
ای از مطالبات و مبارزات بازنشستگان  اط�عيه

سنديکای کارگران نيشکر .حمايت نموده است
به باور ما داشتن "ھفت تپه دراين اط�عيه نوشت 

يک زندگی متعارف براساس استانداردھای 
جھانی در راستای يک زندگی شايسته برای تمام 

پس متحدانه از .  پذير است افراد در ايران امکان
مطالبات بازنشستگان با شعار؛ نان، کار، آزادی 

گروه ھای ".به دفاع برخيزيم"  حق مسلم ماست  –
ديگری ازکارگران و تشکل ھای فعا{ن کارگری 

نيز ازاين "  کمپين حمايت از بازنشستگان"و
 .فراخوان حمايت کرده اند

بازنشستگان کشوری، لشکری و تامين اجتماعی 
 خرداد بار ديگر متحد و يکپارچه با ٢٨روز 

ھای خود وارد  شعارھا و پ�کاردھا و خواست
تر  اجرای ھرچه سريع.  شوند خيابان می

ھا، بيمه کامل و رايگان  سازی حقوق ھمسان
. درمان در راس مطالبات بازنشستگان است

، "حق مسلم ماست  –نان، کار، آزادی "
، "معيشت، امنيت، س�مت، حق مسلم ماست"
زندانی "و "  تشکل مستقل حق مسلم ماست"

آذين بخش پ�کاردھا و "  سياسی آزاد بايد گردد
اجرای قانون مديريت .  ھا خواھد بود شعار نوشته

 به تصويب رسيده ٨۶خدمات کشوری که سال 
ھای دولت به صندوق تامين  است، پرداخت بدھی

ھای بازنشستگان، از  اجتماعی و ساير صندوق
 ٢٨روز .  ديگر مطالبات بازنشستگان است

خرداد، بازنشستگان متحد و يکپارچه با 
سفره ما   –ظلم و ستم کافيه "شعارھايی چون، 

تا حق خود نگيريم از پا "و شعار کوبنده "  خاليه
به مصاف ارتجاع حاکم خواھند رفت "  نشينيم نمی

" و آنطور که گروه اتحاد بازنشستگان اع�م کرد 

ھمه ما در اتحاد با ھم و برای طنين افکندن فرياد 
حق خواھی خود و اع�م خواستھايی که 
سالھاست از طرف مسئولين بدون پاسخ مانده 
است، تجمع اعتراضی باشکوھی را برگزار 

 تا حق خود نگيريم از پا نمی .خواھيم کرد
 !"نشينيم

ميزان اثربخشی مبارزات و اعتراضات 
تر از  بازنشستگان در گرو استمرار مبارزه و مھم

تر، انسجام بيشتر و  آن در گرو اتحاد وسيع
سازماندھی گسترده شمار بيشتری از 
بازنشستگان با محوريت کارگران بازنشسته و 

ھم .  ھای بازنشستگان است  زحمتکش ترين بخش
ھای مختلف  ھای گوناگونی در بخش اکنون تشکل

اند که به صورت مجزا  بازنشستگان شکل گرفته
ھای مجزا  اين فعاليت.  کنند از ھم فعاليت می
وقت آن رسيده است که به .  بازتاب چندانی ندارند

بازنشستگان آگاه و .  اين پراکندگی پايان داده شود
توانند و بايد  پيشرو ساير فعا{ن چپ انق�بی می

برای برپايی يک تشکل واحد سرتاسری که منافع 
عموم بازنشستگان را نمايندگی و برای آن ت�ش 

يک چنين تشکلی قادر .  و مباره کند، ت�ش کنند
خواھد بود اعتراضات متعدد اما جدا جدا و 
پراکنده کنونی را يک کاسه و متحد سازد و با 
سازماندھی تجمعات و اعتراضات گسترده و 
ھماھنگ سرتاسری، رژيم را در مقياس 
سراسری به چالش بکشد و آن را به پذيرش 

 .ھای خود وادار نمايد خواست
تواند موجب تقويت جنبش  موضوع ديگری که می

اعتراضی بازنشستگان شود، ت�ش برای جلب 
حمايت شاغلين و ايجاد پيوند و ارتباط مستمر و 

ھای اعتراضی و جلب حمايت  فعال با ساير جنبش
اتحاد و ھمکاری و ھماھنگی با .  ھاست آن

ھای کارگری و جنبش طبقه کارگر،  تشکل
ھا و جنبش اعتراضی معلمان و جنبش  تشکل

تر صدای  تواند در انعکاس گسترده دانشجويی می
اعتراض بازنشستگان نقش بسيار مھمی ايفا کند 
و اردوی بازنشستگان را در برابر ارتجاع حاکم 

 .تقويت کند
جز اتحاد و ھمبستگی، جز مبارزه متشکل و 

ھای سرتاسری راه ديگری  سازماندھی اعتراض
 .وجود ندارد

پس پيش به سوی ايجاد تشکل واحد و فراگير 
پيش به سوی سازماندھی گسترده !  سرتاسری

 !اعتراضات سرتاسری
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١از صفحه   

 چالش کنونی زنان عليه حجاب اجباری

گوناگون و با مبارزات خستگی ناپذيرشان اين 
سياست قرون وسطايی جمھوری اس�می را به 

مبارزه و چالشی که طی تمامی .  چالش گرفته اند
اين سال ھا روندی رو به رشد داشته و بر بستر 
ظرفيت مبارزاتی زنان، شرايط جامعه و موقعيت 
سياسی رژيم، تاکنون اشکال و شيوه ھای 

 . گوناگونی به خود گرفته است
چالش زنان عليه پوشش اجباری اگرچه ھرگز 
محدود به دايره بسته روز و ماه و سال نبوده، اما 
اين چالش ھر ساله در ايام تابستان شکل 

چالشی که در .  آشکارتری به خود گرفته است
سوی ديگر آن، با فعال شدن مجموعه دستگاه 
ھای پليسی و قضايی رژيم در اعمال فشار بيشتر 
 .بر زنان و تشديد سرکوب آنان رقم خورده است

نگاھی گذرا به سخنرانی ھا و موضع گيری ھای 
سرکردگان جمھوری اس�می طی ھمين چند ھفته 
ای که ھوا رو به گرمی رفته است، به روشنی 
نشان می دھد که تا چه اندازه دستورالعمل ھای 
آنان به سمت تھديد، رجز خوانی و تشديد فشار 

 ھزار ٢اع�م تشکيل .  عليه زنان پيش رفته است
" گروه مقاومت تذکر لسانی و عملی در گي�ن"

نرم "توسط نيروھای بسيج، تھيه و سازماندھی 
 به منظور رصد خودروھا و ٢ و ١افزار ناظر 

و "  مکان ھای عمومی در راستای کشف حجاب
 برای ٣نرم افزار ناظر "چشم انداز تھيه 

مسئله "و اع�م اينکه "  اشخاص در خيابان ھا
عفاف و حجاب يک مسئله عادی نيست، بلکه 
يک موضوع سياسی و امنيتی برای کشور 

، خود گويای روشنی از اين واقعيت است "است
که طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار آن تا چه 
حد از بی توجھی زنان به فرامين امنيتی 

پوشش "نيروھای سرکوب در مورد عدم رعايت 
پوشيده نيست که خشم و .  خشمگين اند"  اس�می

استيصال شان نيز تماما ناشی از شکست و 
 ساله آنان در تحميل پوشش اجباری ۴٠ناکامی 

زنان مبارز و قھرمانی که به رغم .  به زنان است
تشديد سرکوب و اعمال تمامی فشارھای امنيتی و 
قضايی بر آنان، ھمچنان بيش از پيش به مقابله با 
 . پوشش اس�می مورد نظر حاکميت برخاسته اند

از ميان مجموعه اتفاقات مربوط به مبارزه زنان 
عليه حجاب اجباری که اين روزھا در درون 
جامعه رخ داده است، ماجرای راننده تاکسی 
اينترنتی اسنپ در پياده کردن يک زن مسافر به 

و ديگری تشکيل پرونده "  نامناسب"دليل پوشش 
قضايی برای سرنشينان يک قايق سواری در 

مازندران، از کنش ھا و واکنش "  لفور"درياچه 
ھای اجتماعی بيشتری در جامعه بر خوردار 

در ماجرای نخست، يک راننده اسنپ .  بوده اند
پس "  امر به معروف و نھی از منکر"در قالب 

از تذکر به زن مسافر در مورد رعايت حجاب 
اس�می و بی توجھی مسافر به فرامين او، 
راننده، با برخوردی تحقير آميز مسافر مورد 
نظر را در وسط  اتوبان از ماشين پياده کرده 

مسافر زن نيز در اقدامی شجاعانه با .  است
گذاشتن عکس و مشخصات کامل راننده متعرض 
در اينستاگرام خود، ماجرا را از يک اقدام 
شخصی خارج و آن را به يک امر عمومی و 

با اين اقدام .  اجتماعی در جامعه تبديل کرد

تحسين برانگيز مسافر زن، راننده اسنپ 
ب�فاصله در شبکه ھای مجازی شناسايی و معلوم 

يک بسيجی مزدور رژيم )  سعيد عابد(شد که او 
چند روز بعدتر، عکس ديگری ھم از اين .  است

راننده مزدور در شبکه ھای اجتماعی پخش شد 
. که بسيار فراتر از موقعيت بسيجی بودن او بود
عکس جديد، سعيد عابد را در صف نمازگزاران 
عيد فطر امسال در مص�ی تھران نشان می داد 
که پشت سر قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس و 

تصويری .  غيب پرور، فرمانده بسيج نشسته است
که روزنامه نگار منتشر کننده اين عکس با طرح 

ابعاد "  سعيد عابد واقعا کيست؟"اين پرسش که 
تازه ای از ماجرای راننده اسنپ را در معرض 

 .ديد عموم گذاشت
اقدام دوم، انتشار تصاويری از پنج زن و مرد 
جوان در شبکه ھای اجتماعی بود که در حال 

در اين .  بودند"  لفور"قايق سواری در درياچه سد 
تصاوير، سه مرد جوان بدون پيراھن و دو زن 
جوان بدون روسری نشان داده می شوند که در 

در "  لفور"حال تفريح و قايق سواری در درياچه 
انتشار اين تصاوير به .  استان مازندران ھستند

در شبکه ھای مجازی "  ھنجارشکن"ظاھر 
آنچنان خشم دستگاه ھای امنيتی، پليسی و قضايی 
جمھوری اس�می را برانگيخت که در کوتاه 
مدتی قايق ھای گردشگران در سد لفور توقيف و 
چند نفر از سرنشينان قايق مورد نظر نيز 
دستگير که با تشکيل پرونده قضايی راھی زندان 

ع�وه بر دستگيری سرنشينان قايق، انتشار .  شدند
دھندگان تصاوير آنان در شبکه ھای مجازی نيز 
به شدت توسط دادستان با تھديد و بازداشت 

 .مواجه شدند
پس از انتشار اين عکس ھا، مجموعه ای از 
مقامات قضايی، سياسی و امامان جمعه از 

" ھنجارشکنی"و "  بی حجابی"برخورد ويژه با 
انتشار :  دادستان مازندران اع�م کرد.  خبر دادند

اين تصاوير در شبکه ھای اجتماعی جرم 
محسوب می شود و از دستگيری دست کم سه تن 

. در سد لفور خبر داد"  عوامل ناھنجاری"از 
خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران 

ھمزمان با روز عيد سعيد فطر در اتفاق : "نوشت
عجيب در سد لفور، برخی اين منطقه را با 
سواحل آنتاليا اشتباه گرفته و با پوششی عجيب و 
بسيار زننده مقابل چشم ھمگان با قايق به تفريح 

علی مطھری، نايب رئيس پيشين ".  پرداختند
قانون "مجلس ارتجاع نيز رفتار جوانان را 

خواند و خواھان برخورد قضايی با آنان "  شکنی
ابراھيم رئيسی، رئيس قوه قضائيه با .  شد

دستورالعملی حمايتی از سعيد عابد، راننده 
دستگاه ھای انتظامی و :  مزدور اسنپ اع�م کرد

قضايی نيز به موجب شرع و قانون، موظفند از 
 ". آمران به معروف و ناھيان منکر حمايت کنند

اقدام بی نظير و شجاعانه زن مسافر در افشای 
چھره راننده اسنپ به عنوان فردی مزدور و 
اط�عاتی، مستثنا از آزار و اذيتی که مسئو{ن 

حکومتی برای او و خانواده اش ايجاد کردند، 
خصوصا اقدام دستگاه ھای اط�عاتی و امنيتی 
رژيم که با کشاندن ماجرا به تلويزيون و تصوير 
برداری از زن مسافر و خانواده اش در دا{ن 
ھای امنيتی، شرايط روحی ناگواری را برايشان 
بوجود آوردند، در متن جامعه اما، اين اقدام زن 
جوان در گستره ای وسيع مورد تائيد، تمجيد و 
حمايت گروه ھای اجتماعی و شبکه ھای مجازی 

در کنار اين اقدام شجاعانه زن .  قرار گرفت
مسافر تاکسی اينترنتی اسنپ، انتشار تصاوير 
بدون حجاب سرنشينان قايق تفريحی در درياچه 
لفور نيز واکنش ھای شورانگيزی را در ميان 

ناگفته .   {يه ھای مختلف جامعه برانگيخت
پيداست که شور و شعف برخاسته از اينگونه 
اقدامات زنان و مردان جامعه در مقابله با پوشش 
اجباری، حرکتی در راستای ھمان اقدامات 

اقداماتی .  است"  خيابان انق�ب"جسورانه دختران 
شجاعانه در مسير ارتقاء مبارزه ای علنی برای 

مبارزه ای که از ديماه .  نفی کامل حجاب اس�می
 توسط تعدادی از زنان شجاع و مبارز با ٩۶

برداشتن روسری و ايستادن بر سکوی ميدان 
انق�ب کليد خورد و از آن زمان تا به امروز به 
اشکال مختلف و در گستره ای وسيعتر پوشش 
اس�می مورد نظر جمھوری اس�می را به چالش 

 .گرفته اند
در واقع، آنچه اکنون در متن جامعه جريان دارد، 
بسيار فراتر از جد و جھد سال ھای پيشين زنان 

اگر در دھه ھای .  عليه حجاب اجباری است
گذشته، مبارزه زنان عليه پوشش اس�می به 

، پوشيدن "شل حجابی"، "کم حجابی"صورت 
مانتو ھای کوتاه، مانتوھای جلو باز و يا انداختن 
يک شال رنگی بر سرشان تجلی يافته بود، اکنون 

کشف "اين مبارزه در اشکالی جدی تر تا حد 
در ميان {يه ھايی از دختران و زنان "  حجاب

و امتناع "  کشف حجاب. "جامعه ارتقا يافته است
از گذاشتن شال و روسری، آنھم نه به صورت 

و در مکان ھای خلوت، بلکه در "  يواشکی"
اماکن عمومی، خيابان ھا و متروھا که بعضا با 
خواندن شعر و سرود و ترانه نيز ھمراه شده 

 . است
پوشيده نيست که تمامی خشم و استيصال 
نيروھای سرکوب و مجموعه سيستم پليسی، 
امنيتی و قضايی جمھوری اس�می که اين روزھا 
با شدت بيشتری در سازماندھی گله ھای حزب 

آمران به معروف و ناھيان از "الھی با عنوان 
جھت اعمال فشار بيشتر به زنان تجلی "  منکر

بلکه، دقيقا در "  کم حجابی"يافته است، نه در امر 
انتخاب اشکال مبارزاتی رو به جلوی زنان برای 

چالشی که .  نفی کامل حجاب اس�می است
دختران و زنان جامعه ما بی توجه به 
دستورالعمل ھای سرکوبگرانه مقامات پليسی و 
قضايی در مسير جديد مبارزه با حجاب اجباری 

اين ھمان نکته ای است که .  خيز برداشته اند
ملکزاده، جانشين معاون حقوقی و امور مجلس 

امروز نيروی انتظامی نه با : "ناجا با اع�م اينکه
، "بد حجابی بلکه با بی حجابی برخورد می کند

 .به صراحت بر آن صحه گذاشته است

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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 ای ديگر يافته قتل عليرضا شيرمحمدعلی، جنايت سازمان
١از صفحه   

٧درصفحه   

توھين به بنيانگذار "چون "  اتھاماتی"به 
توھين "، "توھين به رھبری"، "جمھوری اس�می

 سال زندان ٨به "  تبليغ عليه نظام"و "  به مقدسات
گويا اين دو زندانی خطرناک .  محکوم شده بود

شدند، اما شب  در سلولی دربسته نگاھداری می
دوشنبه در زمان ورود افسر نگھبان اين درب باز 
گذاشته شده و اين دو زندانی در اقدامی ناگھانی و 
بدون درگيری قبلی با خروج از سلول، عليرضا 
را به داخل سلول کشانده و پس از قفل کردن 
درب با وارد کردن حدود چھل ضربه مھلک او 

 .رسانند را به قتل می
عليرضا شيرمحمدعلی به ھمراه يک زندانی 

 در ٩٧ديگر به نام برزان محمدی از اسفند 
اعتراض به اجرا نشدن اصل تفکيک جرايم، 
شرايط نامناسب نگھداری در اين زندان و 
مخالفت با طرح درخواست انتقال به زندان اوين، 

در فروردين .  دست به اعتصاب غذا زده بودند
 روز اعتصاب غذا، سرانجام، ٣۴ پس از ٩٨

عليرضا با وعده مسئو{ن مبنی بر انتقال از 
زندان فشافويه به اعتصاب غذای خود پايان داده 

ما : "وی درباره اين اعتصاب غذا نوشته بود.  بود
به دليل نبود امکانات و نداشتن امنيت جانی در 

ايم تا با اين روش به  سوييت، اعتصاب غذا کرده
بودن خود در اينجا اعتراض کرده باشيم؛ ولی 
س�مت جان ما ھيچ اھميتی برای عوامل زندان و 

رضا حق ”روسای آن ندارد؛ حتی روز گذشته 
افسر نگھبان شيفت، خيلی صريح به ما “  وردی

گفت که انتھای اين اعتصاب صدور گواھی فوت 
اگر وعده مسئو{ن در مورد انتقال ."  است
گاه عملی نشد، اما تھديد افسر نگھبان بسيار  ھيچ

عليرضا به قتل رسيد چرا .  زود به تحقق پيوست
"که معتقد بود خواھی در اين  ما به خاطر حق: 

ايم و از نظر مالی کيلومترھا  زندان محبوس شده
از تمامی زوايا به ما .  زير خط فقر قرار داريم
اما با اين .  مان است کسی ظلم شده و اين از بی

پذير  ھمه ظلم و فشار از سوی ظالم ھنوز ظلم
 ."ايم نشده

ھای مرسوم شکنجه جسمی و روانی  يکی از شيوه
ھای اخير،  زندانيان سياسی، به ويژه در دھه

نوع "دقيقاً، عدم تفکيک زندانيان بر اساس 
ھای  نخست آن که، دستگاه.  است"  محکوميت
امنيتی رژيم، کارگران، معلمان،   –پليسی 

دانشجويان، زنان، جوانان و ھر معترض 
، "امنيتی"ھای موھوم و مبھم  طلبی را به اتھام حق
، "ارتداد"، "ارتباط با خارج"، "جاسوسی"
و چرندياتی از اين قبيل دستگير و "  تروريستی"

رو، نيز سران رژيم  از ھمين.  کند محاکمه می
در ايران "  زندانی سياسی"اصو{ منکر وجود 

ی زندانيان  دوم آن که، نگاھداری عامدانه.  ھستند
سياسی در کنار زندانيان متھم به جرائم خشن، از 

ھای رژيم در فشار بر زندانيان سياسی  تاکتيک
با اين ترفند، مسئو{ن قضايی و .  بوده و ھست

زندانبانان، از سويی با پراکندن زندانيان سياسی 
در ميان زندانيان عادی از ھمبستگی و اعتراض 

کنند؛ اعتراضاتی که در  جمعی آنان جلوگيری می
ھای دھه شصت مکرراً از سوی زندانيان  زندان

از سويی ديگر، .  پيوستند سياسی به وقوع می
ھمراه با شکنجه جسمی و روحی، آنان را در 

شان را در  دارند تا مقاومت ھراسی دائمی نگاه می

ھم شکنند، و در صورت لزوم نيز آنان را به 
دست زندانيان ديگر مصدوم کنند يا به قتل 

 . برسانند
ھا نيز، در صورت فشار خانواده  پس از اين قتل

يا افکار عمومی، تمامی تقصيرھا به گردن قاتل 
شود و اوست که در نھايت  انداخته می"  شرور"

شود و زندانبانان يا قات�ن اصلی،  محاکمه می
. کنند محاکمه از زير پاسخگويی شانه خالی می بی

که تاکنون نيز مسئولين زندان فشافويه ھيچ  چنان
اما .  اند واکنشی در برابر اين جنايت نشان نداده

دانند که مجرمان  بدون واکنش آنان، نيز ھمه می
عادی ھيچ يک بدون اجازه و تأييد مقامات 

يکی از .  زنند زندان، دست به چنين جناياتی نمی
:  گفته بود٨٨سران سپاه درباره اعتراضات سال 

 اراذل و اوباش را برای سرکوب ٨٨در حوادث "
ھای  به گواھی گزارش."  مردم سازماندھی کردم

ھای  متعدد زندانيان سياسی آزاد شده از زندان
رژيم، سيستم قضايی و زندانبانان رژيم در 

گيرند،  ھا نيز ھمين روش را به کار می زندان
ھا و  ترين اوباش کارگيری خطرناک يعنی به

ھای زندان برای اجرای اوامر و برقراری  {ت
که رابط "  وکيل بند. "شان در زندان نظم مطلوب

ميان زندانيان با زندانبانان است، معمو{ از 
زندانيان باسابقه و دارای محکوميت طو{نی 

اين فرد نيز از ميان اراذل و اوباش .  است
چاقوکش، چند نفر را به عنوان انتظامات انتخاب 

را از سر راه "  سرکشان و نافرمانان"کند تا  می
بردارند، به ويژه زندانيان سياسی معترض به 
شرايط وحشتناک و غيرانسانی زندان را که به 

بيھوده .  دھند، اعتصاب غذا کنند خود جرأت می
نيست که افسر نگھبان زندان به عليرضا گفته 

"بود انتھای اين اعتصاب صدور گواھی فوت : 
 ."است

ھای  ھای متعددی از وجود گسترده س�ح گزارش
ھا وجود  يافته در زندان ھای سازمان سرد، قتل

شھر، برخی  برای نمونه در زندان رجايی.  دارد
ھا با چينشی تعمدی تبديل به تبعيدگاھی  از سالن

مرگبار برای تسويه حساب و مجازات زندانيان 
"سرکش شده است " ٣ اندرزگاه ٩سالن شماره . 

شھره "  رينگ خونين"زندان رجايی شھر به 
ترين  به گفته شاھدان، اين بند شاھد بيش.  دارد
گاھی در .  ھای درون زندان است ھا و قتل نزاع

آفرينی رئيس زندان  ھای گروھی با نقش درگيری
شوند و در بسياری از   نفر زخمی می١۵ تا ١٠

 .شود موارد نيز فردی کشته می
يکی ديگر از د{يل اعتصاب غذای عليرضا 
شيرمحمدعلی، برزان محمدی و صدھا زندانی 
سياسی ديگر طی ساليان متمادی، به جز 
اعتراض به عدم تفکيک زندانيان بر اساس 
جرائم، اعتراض به وضعيت وحشتناک زندان 

زندان فشافويه با نام رسمی .  فشافويه بود
واقع در جنوب "  ندامتگاه مرکزی تھران بزرگ"

برداری قرار   مورد بھره٩۴تھران در سال 
اردوگاھی برای "اين زندان که با ھدف .  گرفت

ساخته شد، اکنون "  کوچ محکومان مواد مخدر
ھای تھران اعم از مجرمان مواد  محکومان زندان

مخدر، مجرمان اقتصادی و متھمان سياسی را در 
با آن که ھزينه ساخت اين .  خود جای داده است

 ميليارد تومان بوده است، اما ١٢٠ تا ١٠٠زندان 

. بھره است ترين امکانات زندگی بی از کوچک
ای وخيم است که  وضعيت اين زندان به اندازه
برداری، موضوع  مدت کوتاھی پس از بھره

چنان که مسئولين زندان حتا به برخی .  خبرھا شد
 .دھند مقامات رژيم ھم اجازه بازديد نمی

اين زندان نه تنھا فاقد آب آشاميدنی سالم است، 
ھای بھداشتی  بلکه وضعيت تھويه و سرويس

تعداد زندانيان در بندھای اين .  بار است اسف
چندان زياد است که "  قرنطينه"زندان موسوم به 

ای ناچارند روی زمين يا زير تخت  ھميشه عده
. امری که منحصر به فشافويه نيست.  بخوابند

ھا در ارديبھشت ماه امسال  رئيس سازمان زندان
/  ۵گفته بود،  ھا،   برابر ظرفيت زندان٢ 

 ھزار ١٧٠"  عفو"داريم، آن ھم پس از "  زندانی"
نفر در سال گذشته، چرا که پيش از آن، تعداد 

/  ۵زندانيان  . ھا بود  برابر ظرفيت زندان٣ 
ھای مختلف نيز  گزارشات متعدد زندانيان زندان

به ويژه آن .  کنند را تأييد می"  خوابی کف"پديده 
گويند ھر بار پس از اعتراضات،  که زندانيان می

با افزوده شدن دستگيرشدگان، وضعيت به حدی 
 .ای ناچارند ايستاده بخوابند گردد که عده وخيم می
ھا درباره عدم دسترسی زندانيان به  گزارش

ھا  خدمات درمانی و بھداشتی در ھمه زندان
وجود شپش و ساس و سوسک و موش .  اند فراوان

ھای مسری، حتا ھپاتيت و ايدز،  و انواع بيماری
زندانيان سياسی .  ھا امری شايع است در زندان

: رجايی شھر چندی پيش اع�م کرده بودند
ھا و  شرايط زندان باعث بروز آسيب"

ھای گوناگون و مرگ تدريجی زندانيان  بيماری
ھای بسياری نيز در مورد  گزارش."  شود می
تفاوتی مسئو{ن بھداری و  عدم رسيدگی و بی"

 .در مورد زندانيان بيمار وجود دارد" زندان
غذای اندک زندانيان در اين زندان، از کيفيت 

امری که در .  بسيار پايينی برخوردار است
چرا که به .  خورد ھای ديگر نيز به چشم می زندان

در : "٩۶ھا در دی  اعتراف رئيس سازمان زندان
بودجه پيشنھادی دولت برای سه وعده غذای 

بينی شده که به دليل   تومان پيش۵۴٠٠زندانيان 
ھا با  افزايش قيمت مواد غذايی، سازمان زندان

تواند سه وعده غذای مناسب برای  اين مبلغ نمی
آور  با توجه به تورم سرسام."  زندانيان تھيه کند

توان کيفيت غذای   می٩۶کنونی نسبت به سال 
در نتيجه .   را حدس زد٩٨زندانيان در سال 

زندانيان ناچارند برخی از مواد غذايی مورد نياز 
. ھا تھيه کنند ھای زندان خود را از فروشگاه

ھايی که بنا به گزارشات، با فروش مواد  فروشگاه
غذايی تاريخ مصرف گذشته به چندين برابر 
قيمت بيرون از زندان به محل کسب و کار 

شان تبديل  ھای پررونقی برای زندانبانان و نوچه
 .شده است
ای، سخنگوی قوه قضاييه، در يکی از  محسن اژه
ھيچ زندانی نسبت به :  ھايش مدعی شد مصاحبه

. زندانی ديگر در برابر قانون ارجحيت ندارد
شرمانه مانند تمام ادعاھای سران  دروغی بی

توصيف مختصر فوق، شرايط .  جمھوری اس�می
ھا ھزار زندانی عادی و صدھا زندانی سياسی  ده

گران و مفسدان  اما در زندان اخت�س.  است
داران و وابستگان سران رژيم  اقتصادی و سرمايه

ھای سياسی و  ھم ھستند که بر اثر تسويه حساب
آنان که در بيرون از .  اند جناحی به زندان افتاده

ھا با زدوبند و پيوند با ساختار قدرت،  زندان، سال
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۶از صفحه   

ھا و ميلياردھا تومان از ثروت و دسترنج  ميليون
اند، و اکنون در  ھای مردم را به غارت برده توده

. زندان نيز از امکانات خاصی برخوردارند
" ای عده"گزارشی در سايت حکومتی تابناک از 

 خوب  کنند، حتی بريز و بپاش می"گويد که  می
دھند،  پوشند، خوب انعام می خورند، عالی می می

از سه "  .خرند حتی خوب با پول، آدم می
گويد که کارشان جعل سکه و د{ر  ط�فروشی می

دو  "بوده است و يک رئيس بانک متخلف که 
." کنند خدمتکار دارند که حتی برايشان آشپزی می

گرانی گفته  يا در گزارش ديگری از اخت�س
اتاق مجزا و چندين خدمه و "شود که از  می

سرويس بھداشتی و حمام مجزا و امکانات خاص 
حتا ماھی .  برخوردارند"  شان در اتاق شخصی

با زنان "  فضايی کام� خصوصی"چند بار در 
يا از وجود .  دارند"  م�قات خصوصی"ای  صيغه

سازی، کتابخانه و  سالن زيبايی، سالن بدن
رستوران، در بندھای چھار و ھفت زندان اوين 

اغلب به "ی است که "ثروتمند"که ويژه زندانيان 
و با پول خود "  اند دليل جرايم مالی محکوم شده

امکاناتی نظير فرش، پرده، تلويزيون، تھويه 
. اند فراھم کرده..."  مطبوع، وسايل آشپزخانه و

کمک "البته به بودجه زندان و زندانبانان ھم 
 ! کنند می" مالی

ھای متعدد درباره فساد مالی  به جز گزارش
ھا، از  مقامات زندان و اخت�س از بودجه زندان

ھای ايران وجود مافيای  ھای زندان ديگر جنبه
مافيايی که با .  مواد مخدر و تجارت جنسی است

ھا با فراغ  ھا و زندانبان ھمدستی مسئو{ن زندان
بال مشغول داد و ستد مواد مخدر و س�ح در 
زندان ھستند يا با پولشويی در زندان اوين، 

را وارد دادوستدھای پشت پرده "  ھای کثيف پول"
 .کنند می

ھای جمھوری اس�می  اين است وضعيت زندان
از سويی ھمان فساد و روابط قدرت و سلطه 

ھا و زندانبانان جانی رژيم و از  کش اشرار و قمه
ھا ھزار زندانی عادی که اکثريت  سويی ديگر ده

آنان قربانی فجايعی ھستند که اين رژيم به بار 
چون فقر، بيکاری، اعتياد  آورده است؛ فجايعی ھم

 .که کارشان را به زندان کشانده است
گر و دزد و آقازاده و  در سويی معدودی اخت�س

مأمور سابق رژيم که در دوران کوتاه حبس ھم 
دھند، در سوی  به زندگی اشرافی خود ادامه می

ھای  ديگر صدھا زندانی سياسی محکوم به حبس
خواھی و  آنان حق"  جرم"طو{نی مدت که تنھا 

اعتراض به فقر و ف�کتی است که اين رژيم بر 
 .توده مردم ايران تحميل کرده است

چون بيرون  در زندان رژيم جمھوری اس�می، ھم
کشان و  از زندان، جنايتکاران شرور، قمه

بندان و چاقوکشان در پاسداری از نظم  قداره
گران، به قتل  زندان و منافع مالی دزدان و غارت

و شکنجه زندانيانی مشغولند که حتا زندان و 
. شکنجه ھم آنان را به تسليم وانداشته است

ای چون عليرضا شيرمحمدعلی،  زندانيان سياسی
کش وابسته به   ساله، که به دست عوامل قمه٢١

 ساله، ٢٢زندانبانان به قتل رسيد؛ سينا قنبری، 
که در بازداشتگاه به دست مأموران رژيم به قتل 
رسيد و بعدھا مقامات رژيم مدعی شدند معتاد 

بوده و خودکشی کرده است؛ ستار بھشتی کارگر 
" مرگ طبيعی"نويس که ادعا شد يا به  و وب�گ

، چرا "ضربه و فشار روحی"درگذشته يا بر اثر 
ھا زندانی  و ده!  که ضربه، مھلک نبوده است

 .سياسی ديگر
ايست از جامعه  ھای جمھوری اس�می آينه زندان

کنونی ايران، کارگران، معلمان، دانشجويان، 
ھای  طلبی به حبس زنان، جوانانی که به جرم حق

طو{نی مدت در بدترين شرايط زيستی و جسمی 
اند و معدودی دزد و  و روانی محکوم شده

کنند و به مدد  غارتگر که در رفاه زندگی می
کوشند سکوت گورستان  اوباش و چاقوکشان می

ت�شی که از ھمان .  ھا حاکم کنند را بر زندان
روزھای اوليه به قدرت رسيدن اين جنايتکاران 

ضرب و شتم و قتل زندانيان .  ناکام مانده است
سياسی ادامه سرکوب و کشتار سيستماتيک در 

ھای رژيم جمھوری اس�می از چھار دھه  زندان
ھای  ھا و چاقوکش کش اين قمه.  پيش تاکنون است

زندان فشافويه نبودند که عليرضا را به قتل 
رساندند، بلکه دستگاه قضايی و مسئو{ن و 

چرا که .  زندانبانان رژيم وی را به قتل رساندند
ھا برعھده  مسئوليت جان زندانيان در زندان

مسئو{ن زندان و قوه قضائيه است؛ چرا که اين 
دو زندانی بزھکار به دستور زندانبانان، عليرضا 
شيرمحمدعلی را کشتند تا صدای معترض 

اما بيھوده، چرا که بسياری .  ديگری را خفه کنند
"صدايند که با عليرضا ھم شايد زندان ما را : 

تنھا چيزی .  ايم خسته کرده باشد ولی تسليم نشده
دھد اين است که مطمئنيم  که به ما اميدواری می

ايم تحقق  روزی آرمانی که بخاطرش در بند شده
دھيم زيرا  مرگ را ترجيح می.  پيدا خواھد کرد

 ."مان نيست زار در شأن زندگی در اين لجن
 

قتل عليرضا شيرمحمدعلی، 
 ای ديگر يافته جنايت سازمان

 اط�عيه مشترک در حمايت از فراخوان به تجمع بازنشستگان
  خرداد ماه٢٨در مقابل مجلس روز 

 
 خرداد فراخوان تجمع در ٢٨ صبح ١٠شان، ساعت  ھای مختلف بازنشستگان در ادامه مبارزات گروه

تا رسيدن به مطالبات "ای تحت عنوان در اط�عيه"  گروه اتحاد بازنشستگان. "اند مقابل مجلس را داده
تجمع، تحصن، تشکل مستقل، حق "از اين تجمع با شعار !"  مان اعتراضات ھمچنان ادامه دارد برحق

اش  ھمچنين سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه در اط�عيه حمايتی.  حمايت کرده است!"  مسلم ماست
حق بازنشستگان وظيفه تمام کسانی است که برای  از اين تجمع، عنوان کرده که دفاع از مطالبات به

داشتن يک زندگی متعارف بر اساس استانداردھای جھانی در .   کنند داشتن زندگی شايسته ت�ش می
پذير است، پس متحدانه از مطالبات  راستای يک زندگی شايسته برای تمام افراد در ايران امکان

 .به دفاع برخيزيم!" نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست"بازنشستگان با شعار
 

ھای  فراخوان اين تحصن برای مطالباتی است که بازنشستگان در سراسر کشور بارھا در حرکت
ھای قبلی به روشنی رو به ھمه  فعالين اين حرکت در فراخوان تجمع.  اند اعتراضی خود مطرح کرده

: گونه توصيف کرده بودند ای از وضعيت بازنشستگان را اين بازنشستگان در سراسر کشور گوشه
ھای دوران اشتغال را لمس کرديد، ھر روز به اميد فردايی  ھمانطور که خود شما با تمام وجود رنج"

رود که خدايان ثروت و قدرت دست  گمان می.  بھتر واقعيات و اميدھای زندگی شما، به تخيل پيوست
ھا و رويای امپراتوری خويش  دارند و برآنند که با مستمری بخورونمير ما، خواب از فريب ما برنمی

آنچه ما در .  ی آنان دراز باشد را به واقعيت برسانند، و ما ھمچنان دست نيازمان به سوی دامن بخشنده
درد و  ی دست مسئولين بی ايم، اين است که حق و قانون بازيچه ھای خدمت تجربه کرده طول سال

اند به ھمت وا{ی  مرفه است، حال گريز از اين سرنوشتی که خدايان ثروت و قدرت برای ما رقم زده
 ".شما بستگی قطعی پيدا کرده است

 
بازنشستگان جزو !  ھا ترين حمايت اين ھمت و عزم بار ديگر در صحنه است و شايسته وسيع

شان با حقوقی چند برابر زير خط فقر به سختی  ترين اقشار جامعه ھستند و زندگی و معيشت حقوق بی
ای است که از طرف کارگران،  طلبانه ھا بخشی از مبارزات حق گذرد و مبارزات شکوھمند آن می

 .ھای آزاديخوانه در جامعه بحرانی ايران در جريان است معلمان، دانشجويان، زنان و ساير جنبش
 

ھا در مقابل   خرداد آن٢٨دريغ از مبارزات بازنشستگان و حمايت از فراخوان  ما ضمن حمايت بی
طلبانه بازنشستگان را  خوانيم که پژواک صدای حق ھای اجتماعی را فرا می مجلس، ھمه فعالين جنبش

 . با حمايت و پشتيبانی خود رساتر سازند
 

 طلبانه بازنشستگان زنده باد مبارزات حق
 ھای اجتماعی در ايران مستحکم باد پيوند مبارزاتی بازنشستگان با ديگر جنبش

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 داری جمھوری اس�می سرنگون باد رژيم سرمايه
 

 ٢٠١٩  ژوئن ١۴ برابر با ١٣٩٨ خرداد ٢۴
 

حکمتيست،   –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاھا
 ، ھسته اقليت)اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
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٩درصفحه   

مجلس اس�می در گفتگو با خبرنگار ايسنا 
زمانی که دمای ھوا در استان به حد : "گفت

ھای دانشگاه  رسد، طبق شاخص خاصی می
علوم پزشکی بايد توسط ستاد مديريت بحران 

اگر .  استان ھشدارھای {زم داده شود
کارگران را در شرايط دمای بسيار با{ ملزم 

کنند، بايد مسئوليت وقوع  به ادامه فعاليت می
دار  ھر پيشامدی را برای کارگران عھده

ستاد مديريت بحران به رياست .  شوند
استاندار و بر اساس گزارشات دانشگاه علوم 
کند  پزشکی اط�عيه و ھشدارھايی صادر می

و مسئول کلی ستاد مديريت بحران استاندار 
است که تصميمات ستاد مديريت بحران را 

ديگر زمان آن فرا رسيده است .  کند نھايی می
که در خوزستان در شرايط دمای بسيار 
با{ی ھوا الزاماتی برای کارفرمايان و ساير 

ھا برای توقف در فعاليت کارگران  مجموعه
و کارکنان برقرار باشد تا از بروز وقايع اين 
چنينی و مرگ کارگران بر اثر گرمازدگی 

 ".جلوگيری شود
ستاد مديريت "وی در حالی توپ را به زمين 

اندازد که اين ستاد  می"  بحران استانداری
خود را در اين زمينه مسئول ندانسته و 

ھای ديگر را مسئول اين ماجرا  ارگان

زاده، مدير کل  کيومرث حاجی.  نامد می
در "  مديريت بحران استانداری خوزستان"

 با ٩۶گفتگو با خبرگزاری ايرنا در مرداد 
 ٣۴در )  ٩۶(که در تابستان امسال  اع�م اين

روز گرم، زمان کار اداری کاھش يافته 
 تنھا ١٣تعطيلی در ساعت : "گويد است، می

ھای اداری است و ستاد بحران  شامل قسمت
ھا را که جزو  تواند کارخانجات و شرکت نمی

بخش خصوصی ھستند در شيفت توليد 
که ھدف ستاد  وی با بيان اين".  تعطيل کند

بحران از کاھش ساعات کار اداری صرفا 
جويی در مصرف برق است، ادامه  صرفه
"دھد می تعطيلی و تغيير ساعت کاری : 

کارگران جزء وظيفه ستاد بحران نيست و 
اداره کار و بھداشت بايد در اين زمنيه ورود 

ای از خانه کارگر برای  کنند و تاکنون نامه
تغيير شرايط کاری کارگران در زمان 

 ".افزايش دما نداشتيم

معاون فنی مرکز "اما ناصر ضيغمی 
: گويد وی می.  گويد بھداشت چيز ديگری می

گيرنده نيستيم و اين مساله از  ما تصميم"
 در فقطاختيارات ستاد بحران استان است و 

زمانی که طرف مشورت قرار بگيريم، پاسخ 
اط�عی از آمار  وی ضمن بی".  دھيم می

کارگرانی که در تابستان دچار گرمازدگی 
"شوند، گفت می س�مت و صيانت از : 

 "!!کارگران از وظايف اداره کار است
مديرکل تعاون، کار و رفاه "محمدپور 

اجتماعی استان خوزستان نيز مانند ديگران 
ھای حکومتی  توپ را به زمين ديگر ارگان

"گويد وی می.  اندازد می ما حتا در شرايط : 
گرد و غبار دستورالعمل و قانونی نداريم که 

ھای خصوصی را مجبور به تعطيلی  کارگاه
قانون .  و يا کاھش ساعت کاری کارگران کند
آور را  کار تنھا مشاغل سخت و زيان

 ساعت کار ٣۶ھا  بينی کرده که برای آن پيش
در نظر گرفته است و در خوزستان نيز 

. ايم برخی مشاغل را در اين دسته قرار داده
تصويب راھکار و تغيير در شرايط کار 
کارگران در مناطق گرمسير نيازمند ورود 
نمايندگان مجلس به اين موضوع و بررسی 

تغيير و يا کاھش ساعت .  کارشناسی است

کاری برای واحدھای صنعتی و کارگاھی از 
اختيارات بخش خصوصی است که مدعی 

 ".شوند ھستند با تعطيلی متضرر می
ترتيب توپ با يک دور چرخ زدن، به  بدين

علی . "زمين مجلس شورای اس�می برگشت
در مجلس اس�می اما "  ساری نماينده اھواز
"گويد در اين رابطه می دمای با{ در : 

خوزستان بايد به عنوان يک فاکتور محيطی 
که قابل حذف و تغيير نيست مورد توجه 

دھد که موضوع  وی وعده می"  قرار گيرد
بھبود شرايط کاری کارگران خوزستانی را 

از آن !!!  ھای مجلس مطرح کند در کميسيون
زمان اما دو سال گذشته و آب از آب تکان 

در اين ميان فقط کارگران .  نخورده است
شوند که  ھستند که قربانی شرايط کاری می
داری است،  نتيجه مناسبات ظالمانه سرمايه

مناسباتی که در سايه حکومت اس�می، 
داری نيز بر  شرايط را حتا از دوران برده

شرايطی . تر کرده است کارگران ايران سخت
 .شود تر می که سال از پی سال بدتر و سخت

يک نمونه از اين شرايط سخت، شرايط کار 
و زندگی در عسلويه است، بھشت 

جايی که به .  داران، جھنم روی زمين سرمايه
معاون روحانی و (ی عيسی ک�نتری  گفته

در )  رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست
نخستين نشست شورای ارزيابی محيط 

، ٩٧زيست منطقه آزاد چابھار در بھمن 
 سال کمتر شده و ھر ٩عمر مردم عسلويه 

 ساعت ٢۴تواند  کسی در آن ورود کند نمی
 .دوام بياورد

ای را  ای که سودی سرشار و افسانه منطقه
کند، اما  داران و دولت می نصيب سرمايه

کارگرانی که تمام اين ثروت محصول کار 
ترين و بدترين شرايط  ھاست در سخت آن

کاری، با دستمزدھايی اسفناک استثمار 
ای سرشار از ثروت و منابع  منطقه.  شوند می

زيرزمينی که ساکنان بومی آن نيز نصيبی 
شان است،  از آن ثروت که در زير پاھای

ھا ويرانی محيط  برند و تنھا سھم آن نمی
 .زيست و ھوای آلوده است

 ٨(به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا 
"  ٩٨ارديبھشت  گرمای محيط تا پيش از ) 

ھا احداث  ھا و پتروشيمی اينکه پا{يشگاه
فرسا بوده، اما طی حداقل  شوند خود طاقت

ھا  يک الی دو دھه اخير که پا{يشگاه
سربرآوردند، دود آنھا ھوا را از ھر آنچه که 
پاکی و تميزی بوده، پالوده و با دی اکسيد 

ھوای محيط در .  کربن جايگزين نموده است
فصول گرم سال، برايشان به مثابه آتشی شده 

 ".دمند که در آن دود می
سوال مھم اما اين است که چه عواملی در 

 اند؟ ايجاد اين شرايط نقش داشته
در پاسخ به اين سوال بايد گفت که علت 

داری است،  اساسی مناسبات سرمايه
مناسباتی که قدرت اقتصادی و سياسی را 

داران متمرکز ساخته  توامان در دست سرمايه
ای، شرايط  اما جدا از اين علت ريشه.  است

داری در ايران، اوضاع را  ويژه سرمايه
ای رقم زده است که برای کارگران  گونه به

ايران شرايط کاری و زندگی حتا از دوران 
داری و يا دوران اوليه پيدايش  برده

داری در کشورھای اروپايی بدتر  سرمايه
 .شده است

نداشتن تشکل مستقل کارگری که جمھوری 
ھا ممانعت  اس�می با تمام قدرت از ايجاد آن

ھای  کرده و رھبران و فعالين محدود تشکل
مستقل کارگری را يا به زندان انداخته و يا 

کند، يکی از د{يل مھم  از کار اخراج می
وقتی .  گيری اين وضعيت است شکل

ھای مستقل خود باشند،  کارگران فاقد تشکل
تشک�تی که کارگران را متحد و از منافع 

ھا در رابطه با دستمزد، ساعات کار و  آن
ست که  شرايط کاری دفاع کند، طبيعی

 .داران جو{ن خواھند داد سرمايه

١٠از صفحه   

 

، کاھش سن " پيک گرما با� است"کاھش ساعات کار، تغيير ساعات کار در ساعاتی که 
و سابقه کار برای بازنشستگی، در اختيار قرار دادن امکانات و لوازم م�ورد ن�ي�از، از 

شوند و دادن استراحت کافی در بين س�اع�ات  ھايی که مانع گرمازدگی می جمله نوشيدنی
توانند شرايط کاری را برای ک�ارگ�ران�ی ک�ه  ھايی ھستند که می کار ھمگی از جمله روش

کنند بھتر سازد، اما جمھوری اس.می که حامی و نماي�ن�ده ط�ب�ق�ه  در گرمای با� کار می
داران و ک�اھ�ش  دار است، ھرگز به اين مساله که باعث با� رفتن ھزينه سرمايه سرمايه
ھا تنھا چيزی که ارزش ن�دارد ج�ان ک�ارگ�ر  برای آن.  شود تن نخواھد داد ھا می سود آن
 .است

  درجه۵٠داران در گرمای  جنايات سرمايه
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سرکوب اعتراضات کارگری يکی ديگر از اين 
گيری  دار حاکم با بھره طبقه سرمايه.  عوامل است
ھای امنيتی، نظامی و قضايی خود  از دستگاه

ھمواره به مقابله با اعتراضات کارگری برخاسته 
است، از به ش�ق بستن کارگران، تا به زندان 

کننده  ويژه اخراج کارگران شرکت انداختن و به
 .در اعتراضات کارگری

بيکاری و ترس از بيکار شدن يکی ديگر از 
داران به سطح  عوامل اين ھجوم وحشيانه سرمايه

در .  معيشت و شرايط کاری کارگران است
کشوری که بيش از ده ميليون بيکار داشته و در 

ست که  برد، طبيعی رکود عميق اقتصادی بسر می
از دست دادن کار، حتا کاری که دستمزد پايينی 
دارد، يک قدم نزديک شدن به مرگ از گرسنگی 

بر بستر ھمين شرايط است که به .  خواھد بود
وابسته به سپاه "  تسنيم"اعتراف خبرگزاری 

پاسداران، درآمد ماھانه کارگران ساختمانی در 
رسد و   ھزار تومان می٣٠٠ تا ٢٠٠زاھدان به 

بدون يارانه نقدی حتا از خريد نان نيز عاجز 
کارگرانی که از صبح زود تا غروب به .  ھستند

خاطر به دست آوردن لقمه نانی در انتظار 
جا که  مانند، کارفرمايی که تا آن کارفرمايی می

يا .  زند تواند از حق و حقوق کارگر می می
از کارگرانی گزارش "  ايلنا"خبرگزاری دولتی 

مصوب "  حداقل دستمزد"دھد که کمتر از  می
گيرند، اما به دليل  شورای عالی کار دستمزد می

شان و ترس از بيکاری، ھر ماه  شرايط زندگی
کنند که در آن نوشته شده  ای را امضا می زير نامه

ھمه حق و حقوق خود را طبق قانون دريافت "
و از قول يکی از "   و ھيچ ادعايی ندارم کرده

"نويسد ھمان کارگران می اگر .  ای ندارم چاره: 
پايم به دادگاه و شکايت باز شود، ھمين حقوق 

ای  رود؛ چاره يک ميليون تومانی ھم از کفم می
 ".چه بايد کرد؟. ندارم؛ جز سوختن و ساختن

ھا و قوانين حاکم  يک عامل مھم ديگر سياست
و )  دار سرمايه(ھست که مدام به نفع طبقه حاکم 

در حال تغيير نيز ) کارگر(به ضرر طبقه محکوم 
يکی از اين قوانين، قراردادھای پيمانی، .  ھست

موقت و حتا سفيد امضاء و باز کردن دست 
ترين صنايع  ھای پيمانکاری حتا در بزرگ شرکت

از جمله در واحدھای توليدی و خدماتی عسلويه، 
ھای خودروسازی و غيره  ھا، کارخانه پا{يشگاه

 .است
برای نمونه در عسلويه، دستمزد کارگران پيمانی 
کمتر از نصف دستمزد کارگران رسمی است، و 

ست که کارگران پيمانی برخ�ف  اين در حالی
 روز ١۴ روز کار و ١۴کارگران رسمی که 
 روز ٧ روز کار و ٢١مرخصی دارند، 

ھا دستمزدشان  مرخصی دارند و تازه گاه ماه
اگر اعتراضی ھم به شرايط .  شود پرداخت نمی

کاری از جمله گرما و نبود وسايل ايمنی، غذا و 
غيره داشته باشند، بدون ھيچ مشکلی برای 
کارفرما، از کار اخراج شده و يا قراردادشان 

 !!به ھمين سادگی. شود تمديد نمی
چنين در مورد کارگران  اين مساله ھم

ھای مناطق جنوب کشور نيز صادق  شھرداری
ھای  است که تقريبا بدون استثنا برای شرکت

کنند و به ھمين دليل در اوج گرما  پيمانی کار می

شوند که  ھايی می مجبور به کار بر روی آسفالت
 و  سوزی تبديل شده از شدت گرما به کوره آدم

چون آتشی سوزان از پا به تمام وجودشان  ھم
 .کند سرايت می

جا فراموش شود اين  موضوعی که نبايد در اين
است که کار در گرمای شديد جدا از خطر مرگ، 

ھای جسمی فراوانی برای کارگران به  آسيب
آورد که يکی از نتايج آن کاھش عمر  ھمراه می

کار در گرمای با{ که به . در ميان کارگران است
شود تا بدن  گرمازدگی شديد منجر شود، باعث می

کارگر ديگر قادر به دفع گرمای اضافی نباشد و 
کننده دمای بدن، از کار  بدين ترتيب سيستم تنظيم
 .شود ھای بدن می افتاده و باعث تخريب اندام

دبير اجرايی خانه کارگر "ی آقايار حسينی  گفته به
گرمای شديد در خوزستان آمار "  خوزستان

حوادث کار را با{ برده و کاھش دقت، ، افزايش 
ضريب حوادث و افزايش تلفات کارگران را در 

چنين کار در گرمای شديد باعث  ھم.  پی داشته
تحليل رفتن قوای جسمی، پيری زودرس و 
افزايش مرگ و مير کارگران در دوران 

 ".شود بازنشستگی می
و به نقل از "  ايرنا"ی خبرگزاری دولتی  به نوشته

يکی از کارگران کارخانه فو{د، مصوبه ستاد 
بحران استان برای كارمندان كه در زير كولر 

كنند اجرا شده اما نسبت به كارگرانی كه  كار می
شوند و  در حين كار بيھوش و يا خون دماغ می
 .جانشان در خطر است اجرايی نشده است

ويژه در مناطقی که گرمای ھوا با  اين مساله به
شود به صورت  عوامل ديگری ھمراه می
دھد که عسلويه يک  حادتری خود را نشان می

براساس گزارش خبرگزاری دولتی .   نمونه است
ميزان بيماری و رنج ) "٩٨ ارديبھشت ٩" (ايلنا"

کارگران آن اندازه است که برخی از آنھا بعد از 
ھای مختلف با دنيا  ده سال کار با تحمل بيماری

وضعيت کارگران در سيستان و ".  کنند وداع می
در اين استان .  بلوچستان نيز به ھمين گونه است

که اساسا وضعيت اشتغال بسيار بدتر از ديگر 
نقاط کشور است، اگر کاری ھم پيدا شود با 
مشقت بسيار ھمراه است و در اين شرايط گرما و 

. کند آلودگی ھوا شرايط بد کاری را دوچندان می

دبير اجرايی خانه "ی حسين علی اکبری  گفته به
بسياری از کارگران "  کارگر سيستان و بلوچستان

وپنجه  سيستان با مشک�ت تنفسی و يا سل دست
کنند در حالی که فاقد خدمات درمانی  نرم می
 ).٩٧ ارديبھشت ۵" ايلنا"خبرگزاری (ھستند 

در حالی که کارمندان دولتی به دليل گرمای با{ 
شوند، کارگران ھرگز  يا آلودگی ھوا تعطيل می

ويژه با  از چنين امکانی برخوردار نيستند و به
پيمانی شدن قراردادھا، اعتراض کارگران به 
اجبار در کار کردن در دمای با{ و آلودگی ھوا 
. با مشک�تی از قبيل اخراج از کار روبروست

 ھزار ٩٠٠در حالی که تنھا استان خوزستان 
کارگر دارد که بيمه تامين اجتماعی ھستند اما 
اغلب اين کارگران به دليل ھمين پيمانی بودن و 
موقت بودن قراردادھا از مزايای بدی آب و ھوا 

برای .  مانند بسياری ديگر از مزايا محروم ھستند
نمونه پيش از اين برای کارگران رسمی شرکت 
نفت به ازای ھر سال کار در شرايط بد آب و 

شان محسوب   سال سابقه کار برای٢ھوايی 
شد، اما با قراردادی شدن و باز شدن دست  می

ھای پيمانی اين امتياز کارگران ھم حذف  شرکت
به ھمين دليل است که ھم اکنون برای .  گرديد

نمونه در عسلويه کارگرانی ھستند که بيش از 
بيست سال سابقه کار دارند اما ھنوز بازنشسته 

 .اند نشده
واقعيت اين است که کاھش ساعات کار، تغيير 

پيک گرما با{ "ساعات کار در ساعاتی که 
، کاھش سن و سابقه کار برای "است

بازنشستگی، در اختيار قرار دادن امکانات و 
ھايی که مانع  لوازم مورد نياز، از جمله نوشيدنی

شوند و دادن استراحت کافی در  گرمازدگی می
ھايی ھستند  بين ساعات کار ھمگی از جمله روش

توانند شرايط کاری را برای کارگرانی که  که می
کنند بھتر سازد، اما  در گرمای با{ کار می

جمھوری اس�می که حامی و نماينده طبقه 
دار است، ھرگز به اين مساله که باعث  سرمايه

ھا  داران و کاھش سود آن با{ رفتن ھزينه سرمايه
ھا تنھا چيزی که  برای آن.  شود تن نخواھد داد می

ارزش ندارد جان کارگر است و اگر کارگری به 
دليل شرايط کاری جان خود را از دست بدھد، 

 .کنند سادگی کارگر ديگری را جايگزين آن می به
تنھا راه دگرگونی انق�بی مناسبات حاکم، برپايی 

داری و  انق�ب اجتماعی، نابودی مناسبات سرمايه
 .برقراری سوسياليسم است، و به آن اميد

 

٨از صفحه   

  درجه۵٠داران در گرمای  جنايات سرمايه



 ٨٢۶ شماره  ٩٨  خرداد  ٢٧    ١٠

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

٨درصفحه   

با فرا رسيدن فصل گرما و روزھايی که دمای 
 درجه نيز ۵٠ھوا در برخی از مناطق پا را از 

گذارد، کارگرانی که به ويژه در فضای  فراتر می
آزاد مجبور به کار ھستند، برای ادامه حيات بايد 
با دشمن جديدی دست و پنجه نرم کنند، دشمنی 
که ھر ساله قربانيانی از ميان کارگران طلب 

حقوقی مطلق  ی بی دشمنی که در سايه.  کند می
داری حاکم بر ايران به  کارگران در نظام سرمايه

 .ھيو{يی مخوف تبديل شده است
ھر سال اخباری از مرگ خاموش کارگرانی در 

شود که در اوج ساعات  فصل گرما منتشر می
گرم تابستان مجبور به کار شده و بدنبال آن در 
اثر شدت گرما به کما رفته و جان خود را از 

ھا، سکوھای  کارگران پا{يشگاه.  دھند دست می
ھا،  نفت و گاز و مانند آن، کارگران شھرداری

ھای صيادی و تجاری، کارگران  کارگران کشتی
ساختمانی و کارگران بنادر از جمله اين کارگران 

 .ھستند

١٠ 
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که برای نجات کارگر گرمازده از  در حالی
 دقيقه فرصت ٢٠مرحله اغما تا مرگ قطعی تنھا 

ای  گونه اقدام پيشگيرانه است، اما کارفرمايان ھيچ
برای جلوگيری از گرمازدگی کارگران در حين 

ی  يکی از اين اقدامات ساده.  دھند کار انجام نمی
پيشگيرانه، تعطيلی کار در اوج ساعات گرم روز 

داران به دليل منافع و سود خود  است که سرمايه
 .اند ھرگز به تعطيلی کار در اين ساعات تن نداده

در اين ميان تمام مقامات و نھادھای حکومتی نيز 
با شانه خالی کردن از بار مسئوليت خود، تقصير 
را به گردن ديگر نھادھا انداخته و يا تنھا به دادن 

 . اند وعده و شعار بسنده کرده
 کارگر ۶، در شھر اھواز ٩۵وقتی در مرداد 

ساختمانی در اثر گرمازدگی به بيمارستان منتقل 
ھا متاسفانه جان خود را از  شدند و يکی از آن

در "  راضی نوری نماينده شوش"دست داد، 

  درجه۵٠داران در گرمای  جنايات سرمايه

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپو{ريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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