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ـلـی   آخرین گزارش صندوق بین المل
ـران کـه مـاه   پول درباره اقتصـاد ای
گذشته منتشر شـده بـود آنـچـنـان  

بـود کـه ایـن  "  شور و بی اعتبـار " 
ــشــار گــزارش   ــه انــت سـازمــان را ب
. جدیدی در اینـمـورد، وادار نـمـود 

ـیـن   ـر صـنـدوق ب ـب در گزارش اکـت
المللی پول گفته شده که اقتـصـاد  

 یـک رشـد  ٢٠١٢ ایران در سـال  
 در صدی، خـواھـد  ٠.٨ اقتصادی  

ـر  .   داشـت  مسـعـود احـمـد ، مـدی
ــای   ــه و آســی ــان ــاورمــی ــخــش خ ب

مرکزی صندوق بین المللـی پـول،  
ـتـه   طی مصاحبه ای در دوبی گف
است که ارزیابی جدید ایـن نـھـاد  
بین المللی نشـان دھـنـده انـدکـی  

ـتـصـاد  )  رشد منفی (انقباض   در اق
ایــران در ســال جــاری مــیــالدی،  
ھمراه بـا افـزایـش فشـار تـورمـی  

ـتـه  .  است  آقای احمد ھمچنین گـف
ـتـظـار نـمـی رود کـه   است که ان
ارزش واحد پول ایران با تـوجـه بـه  
ـتـصـاد ایـن   ـر شـدن اق انقباضـی ت

ـتـه   ،  " اتـحـاد " در خبرھای ایـن ھـف
ــران  " ســایــت   ــحــادیــه آزاد كــارگ ات

ــصــاب  " ، خــبــری از  " ایــران  اعــت
كارگران افغانسـتـانـی شـاغـل در  
پاركھای شمـال تـھـران بـه جـھـت  
كاھش دسـتـمـزد و سـقـوط ارزش  

درج شده است كه از جـمـلـه  "  ریال 
ـنـائـی در مـیـان   ـث اعتراضات اسـت

ایـن  .  اعتراضـات كـارگـری اسـت 
ــارگــران روز   ــان و در  ١٧ ك  آب

ــادن   ــق افــت ــه بــتــعــوی ــراض ب ــت اع
ـر   دستمزدھای ناچیـزشـان كـه خـب
مذكور می گوید حتـی بـخـور و  
ـراض   نمیر ھم نیست، دست به اعـت

ـر آمـده  .  زدند  در بخشی از این خب
کارگران با دسـت از کـار  : " است 

ـقـطـه پـارک   کشیدن در یـک ن
ــه رقــص   ــه شــروع ب تــجــمــع و ب
دستجمعی بسیار زیبا و از اینـکـه  
به کارفرمـا و شـرایـط ذلـت بـار  
ـنـد شـادی مـی   کار نه می گوی

اعتـراض كـارگـرانـی كـه  ." کردند 
ــانــی   ــران افــغــانســت ــعــنــوان كــارگ ب
شناخته شده انـد، مـایـه رقـص و  
ـقـه   شادمانی بسیـاری از ھـم طـب

ایـن  .  ای ھایـمـان ھـم شـده اسـت 
بخش از طبقه ما مورد شدیدتریـن  
اذیت و آزارھا در دوران حـكـومـت  

ھـر گـاه  .  اسالمی قرار گرفته اند 
ــد اعــتــراضــی   ــن كــارگــران خــواســت
بكنند، رژیـمـی ھـای جـا خـوش  
ــارگــران در   ــان ك كــرده در مــی

نھادھای سركوبشان، خانه كـارگـر  
و شوراھای اسالمی كار، بـه ایـن  
بخش از ھمزنجیران ما حمله كـرده  
ـرایشـان مـقـدور   و تا جـائـی كـه ب
بوده، احساسات عقبمانده تـعـدادی  
ـر   را بر علیه این بخش بی حقوق ت
از ھم طبقه ای ھـایـمـان تـحـریـك  

این بخش از كارگـران، كـه  .  كردند 
شاقترین كارھا با كمترین دستـمـزد  
ـر عـھـده   و در ناامن ترین شرایط ب

ـیـگـرد  " آنھا بوده است، دائم مورد   پ
ــه  "  قــانــونــی  ــردانــدن ب ــرای بــازگ ب

پـاركـھـا و  .  افـغـانسـتـان بـوده انـد 
امكان تفریحی از ایـن انسـانـھـای  
. شریـف قـانـونـا دریـغ مـی شـود 

رادیو و تلویزیـون و دیـگـر رسـانـه  
ـیـسـم   ھای اسـالمـی و نـاسـیـونـال
ـیـه ایـن   ایرانی بطور رسمی بر عـل
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کشور با سرعت کاھش یابد، امـا  
ـبـل   بگفته وی، این پیش بینیھـا ق
از سقوط چشمگیر ارزش ریـال و  
ـبـط   افزایش بالتکلیفی ھـای مـرت
با آن انجام شـده اسـت و شـرایـط  
موجود به احتمال زیاد بر عملکـرد  
ـنـده   ـران طـی سـال آی اقتصادی ای
ـری   ـیـشـت ـفـی ب میالدی تاثیـر مـن

 . خواھد گذاشت 
ـران   فروپاشی اقتصـادی در ای
بگونه ای تسریع شـده اسـت کـه  

ـیـن  "  گزارش "  یکماه قبل صندوق ب
ـبـار سـاقـط   المللی پول را از اعـت

دولت احمدی نزاد بـا  .   کرده است 
ــد ھــزار   ــن تــوجــه بــه کســری چ
میلیاردی بودجه و با انگیزه جـمـع  
آوری ھر بیشتر نقدینـگـی، ارزش  
ــر دالر را عــمــال   ــراب ریــال  در ب

کرده اسـت و بـه ھـیـمـن  "  شناور " 
علت قیمت ارز روزانـه بـاال رفـتـه  

ـنـھـا  .  است  بانک مرکزی که  ت
منبع ارائه ارز خارجی است  اوال  

ــال   ــمــت دالر ری ــا افــزایــش قــی ب
بیشتری را از جامعه جـمـع کـرده  
ــال خــودشــان،   ــی اســت  تــا بــه خ
ـنـد و   ـران کـن کسری بودجه را جب
ثانیا و از جانب دیگر با دو نرخـی  

ـرخ رسـمـی و  ( بودن قیمت دالر   ن
،  دولــت بــابــت  ) نــرخ بــازار آزاد 

فروش دالر، ھزاران میلیارد تومـان  
اما سقوط ارزش  .  سود کرده است 

ـر ارزھـای خـارجـی،   ـراب ریال در ب

سرعت تورم را بشدت افزایش داده   
و  به یک جھش خانه خراب کن  
ـیـمــت ھــا، مــنـجــر شــده اســت  . ق

ـقـاء فـیـزیـکـی   وضعیتی کـه  ب
جامعه را بشدت به خطر انـداخـتـه  

اما صرفـنـظـر از سـیـاسـت  .  است 
ارزی جمھوری اسـالمـی، مـا بـا  
ـرو   ـتـصـادی روب یک فروپاشی اق

ـم  ـی بـاالی ھشـتـاد در صـد  .  ھست
کارخانه ھا و با ظرفیت سـی تـا  
ــد،   ـن چـھـل در صـد کــار مـیـکـن
بیکاری میلیونی ھر روز افـزایـش  
مییابد، جمھوری اسالمـی حـتـی  
ـیـغـی ھـم،   ـل ـب در سطح فرمال و ت

ایـن وضـعـیـت را  "  بھبـود " ادعای  
دولت به بانـکـھـا بـدھـکـار  .  ندارد 

ــز و درشــت   ــگــان ری اسـت، وابسـت
ـیـارد   جمھوری اسالمی ھزاران میل
تومان تحت عنوان وام از بـانـک  
ـرا   ھا قرض گرفته اند و ھـرگـز آن

ــــد  ــــدادن ــــس ن دزدی ھــــای  .  پ
ــار رژیــم   ــت ــیــاردی در ســاخ ــل ــی م
اسالمی نھادینه شده است، یـک  
غارت و چپـاول رسـمـی و عـیـان  

که روزانه و ھر بار در دعوا ھـای  
گانگسترھای اسالمی، اخـبـارش  

ـرسـد  ـر شـدن  .   به مـردم مـی سـرازی
سرمایه ھا بطرف خرید طال و ارز  
خارجی و سقوط ریال، حلقه ھـای  
. آخر این فروپاشی اقتصادی است 

ـر، بـمـعـنـای   ـق صحبت از خـط ف
تلطیف کـردن ایـن شـرایـط اسـت،  
رژیم اسالمی خط مـرگ را بـه  
. زندگی مردم تحمیل کـرده اسـت 

شرایط کنونی دیر پـا و طـوالنـی  
ــود  ــد ب ــخــواھ ــخــوالت  .  مــدت ن ت

 . سیاسی بزرگی در راه است 

 یا" انقباض"
  فروپاشی اقتصادی

 

 

 ١  از صفحه  



 3 ٢٣٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـپـاشـی   بخش از طبقه کارگـر سـم
كرده و آنھا را مـورد اذیـت و آزار  

كـارفـرمـاھـایـی كـه  .  قرار داده اند 
این بخش از كارگران را اسـتـخـدام  

مینامیـدنـد  "  خاطی "می كردند را  
توسط حـتـی  !  و جریمه می كردند 

مثـل  "  چپ " نیروھای به اصطالح  
حزب توده و راه كـارگـر و دیـگـر  
ــم مــورد   ــرو روس ھ ــروھــای پ ــی ن
ـنـد  ـت . عتاب و خطاب قرار میگـرف

ــی "  ــان ــت ســاكــن  "  كــارگــران افــغــانس
ایران، در ایـن سـه دھـه و انـدی  
حكومت اسالمی، ھم از اسـالم و  
ـرانـی ضـربـه   ھم از ناسیونالیسـم ای

حـتـی كـودكـانشـان ھـم  .  دیده انـد 
ـیـك   مورد اذیت و آزار سـیـسـتـمـات

" افـاغـنـه " ازدواج  .  قرار گرفته اند 
ـرقـانـونـی بـوده  . با ایرانی ھـا غـی

كودكان افغانستانی ھا حق رفـتـن  
ھـزار و  .  به مدرسه را نداشته انـد 

ـرامـی   یك بی حرمتی و بـی احـت
ایـن  .  به این كـارگـران شـده اسـت 

ـرانسـانـی بـایـد   موج كثیـف و غـی
ــه ایــن  .  بــرگــردد  ــد ب ــای جــامــعــه ب

انسانھا، ھمانند ھر انسان دیـگـری  
نگاه كرده و احترام شایستـه انسـان  

 .بگذارد 

شرایط جامعه ایران در تـب و  
ــراض اســت  ــاب اعــت ــران  . " ت كــارگ

ـنـد سـھـم  "  افغانستـانـی  مـی تـوان
ـراضـات ایـن دوره   مھمی در اعـت
ــنــد  ــا كــن ــش كــارگــری ایــف . جــنــب

" كارگـران افـغـانسـتـانـی " اعتراض  
شایسته بیشترین حمایتـھـا تـوسـط  

حمـایـت از  .  جنبش كارگری است 
زنــدگــی و رفــاه ایــن كــارگــران  

 .وظیفه جنبش كارگری است 
 ٢٠١٢  نوامبر  ١١ 
  

انتخات اوباما و 
شادي 

فدراسیون کار 
 آمریکا

 
ــر   ــامــا ب ــروزی اوب ــی ــال پ ــب ــدن ب
رامنی، و در اولین لـحـظـاتـی كـه  
این پیروزی قطعی شـد، ریـچـارد  

ــس فــدراســیـون كــار   ـرامــكــا رئــی ت
آمریكا در نامه ای بـه اعضـای  
ـــن   اتـــحـــادیـــه ھـــای عضـــو ای
فدراسیون، كه نسخه ای از آن بـه  
ـیـدا كـرد،   ای میل مـن ھـم راه پ

در آغــوش  "  (Hug)درخــواســت  
ــن  ــود كــه  .  كــرد "  گــرفــت ــه ب ــت ــوش ن

امیـدوارم كـه شـمـا ھـم در حـال  " 
ھـیـچ  ."  جشن و پایكوبی بـاشـیـد 

ــداز    ــوان ــمــی ت ــی ن انســان شــریــف
شكست رامنی ـ رایـن خـوشـحـال  
نباشد؛ اما شـادی و بـغـل كـردن  
اولین كسی كه در خـیـابـان بـا او  
ـم و آن ھـم بـخـاطـر   روبرو میشـوی

،  ! پیروزی اوباما و حزب دمـكـرات 
دیگر یك تردستی خـاصـی اسـت  
ــولــیــن   ــط از عــھــده مســئ كــه فــق

 . فدراسیون كار آمریكا بر می آید 
ھمه مـردمـی كـه بـه اوبـامـا  
ــه از ســر اجــرای   ــد، ن رأی دادن
سیاستھایی است كه او در عـرض  
ــه بــه اجــرا   ــت چــھــار ســال گــذش
ـــی   ـت ـــه اســـت کـــه حــ ـت ــذاشــ گ
متخصصین و كارشناسان سیاسـی  
ــھــا را از   ــد آن ــوانــن ــمــی ت ھــم ن
سیاستـھـای حـزب جـمـھـوریـخـواه  

رأی دھـنـدگـان  .  تفكیـك بـدھـنـد 
كسانی ھستند كه از سیاسـتـھـای  
ــیــه   ــض بــر عــل ــعــی ــز، تــب ــی زن ســت
ھمجسنگرایان، سیـاسـتـھـای ضـد  
ـلـدری   پناھندگی، سیـاسـتـھـای ق
عریان، سیاسـتـھـای دخـالـت دادن  
ــدگــی خصــوصــی   مــذھــب در زن

 در  ٤٧ مردم، از انـگـل خـوانـدن  
ـره و   صد مردم توسط رامنی و غی
غیره، متنفرند و بر علیه آنـھـا بـه  

ـــد  ـــب او رأی دادن ـی ــ رأی  .  رق
ـقـدر ھـم   ـن دھندگان به اوباما تا ای
ھالو نیستند كه رئیس فـدراسـیـون  
كار آمریكا دوسـت دارد بـاورمـان  

ترامكا به روی مبارك ھـم  .  بشود 
نمی آورد كه اوباما بـا قـول آسـان  
ـرای   كردن زمینه برای كـارگـران ب

 Employer(" متشـكـل شـدن  
Free Choice Act")   رأی

ـلـی   ـب اكثریت كارگران را در دوره ق
ـر قـولـش  .  به دست آورد  او امـا زی

زد و حتی یـكـبـار ھـم دربـاره آن  
ــگـشــود "  کــوچـک " قـول   ــان ن . زب

ترامكا به روی مبارك نـمـی آورد  
كه اعضای اتحادیه ھای ایشـان،  

ـر،  ٣ از ھر   ـف ـر بـه مـیـت  ١  ن ـف  ن
ترامكا بـه روی  ! رامنی رأی داد 

ــان   مـبـارك نـمـی آورد كـه ارتشـی
ــراق و   ــنــگ در ع ــراری از ج ف

ــامــا ھــم   ــان در دوره اوب افــغــانســت
ھمچنان در پیگیرد قانونی انـد و  

ـــل   ـث ــ ـــی م  Bradleyكســـان
Manning   ــدن ــان ــه جــرم رس ب

ـیـكـس در   اطالعات بـه ویـكـی ل
. خــطــر دادگــاه صــحــرای اســت 

مھمتر از ھمه او به روی مـبـارك  
نمی آورد كه كارگران آمریـكـا در  
دوره اوباما ھم زنـدگـی شـان ھـر  

 .روز از روز قبل فقیرانه تر شد 
ــا   ــارگــران ب ــا ك ــل م ــك مش
ــونــی   ــان ــ ق نــھــادھــای رســمــی ـ
كــارگــری، امــا فــقــط مــخــتــص  

در كـانـادا ھـم دو  .  آمریكا نیست 
سه سال پیش در بحبوحه اعتـراض  
ــارگــران و مــردم   ــد ك ــمــن ــدرت ق

 در  ٨ Gزحمتكش به حضور سران  
تورنتو، رئیس كنگره كـار كـانـادا،  
ـرضـیـن را   ـتـی، مـعـت كـن جـورجـی
! مشــتــی اراذل و اوبــاش خــوانــد 

جنبش اعتراضی سال گذشتـه در  
 TUCانگلیس ھم با كارشكنی  

. دچار انشقاق شد و عقب نشسـت 
جنبش كـارگـری در غـرب بـایـد  
ـرتـغـال   ـیـا و پ مثـل یـونـان، اسـپـان
ـبـد و   رفرمیسم را به چـالـش بـطـل
خود را از این وضعیت دربند بـودن  
ـقـه   در تار و پود ھمدستی بـا طـب

ــد  راه ســوم و  .  فــرادســت، بــرھــان
 !دیگری در چشم انداز نیست 
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دستها از 
اعضاي رهبري 
اتحادیه معلمان 

 بحرین کوتاه
 

ـر داد   سایت لیبر اسـتـارت خـب
كـه دو تـن از اعضـای رھـبــری  
اتحادیه معلمان بحرین به نامھـای  
مھدی ابودھیب و جلیله السـلـمـان  
ــان   ــه در جــری ــه ســال گــذشــت ك
اعتراضات خـیـابـانـی در بـحـریـن  
ــن   ــت در ای ــه شــرك ــوان ب فــراخ
ــه   ـراضـات را داده بـودنـد و ب اعـت
دنبال سركوبھای شدیـد مـتـعـاقـب  
آن، دستگیر شده بودنـد، بـه زنـدان  
طوالنی مدت محكـوم شـده   و  
ـنـه   ـرطـی یکـی از آنـھـا ھـم بـه ق

منتقل شده و نه اعضای خـانـواده  
و نه وكیل ایشان، اجـازه مـالقـات  

در ادامـه ایـن  .  با وی را نـدارنـد 
ــه مــھــدی   خــبــر آمــده اســت ك
ـره   ـیـس ھـیـأت مـدی ابـودھـیـب، رئ

 سـال زنـدان  ٥ اتحادیه مزبور، بـه  
محكوم شده است و جلیله السلمان  
ھم كه معاون مھدی می باشد و  
ـقـه آزاد شـده بـود، بـه   با قرار وثی
ـنـه   زندان فراخوانده شده و در قرنطی

یـك دادگـاه  .  نگـھـداری مـیـشـود 
 ماه حبس  ٦ نمایشی ایشان را  به  

ـر اسـتـارت  .  محكوم كرده است  ـب لی
از ھمه كارگران و مخاطبین خـود  
خواسته است كه بـا ارسـال نـامـه  
ـراضـی بـه ایـن احـكـام   ھای اعـت
ـراض   دادگاھـھـای نـمـایشـی اعـت
كرده و خـواھـان آزادی فـوری و  
ـیـان   بدون قیـد و شـرط ایـن زنـدان

 .سیاسی شوند 
الزم به یادآوری اسـت كـه در  

 در  ٢٠١١ جریان اعتراضات سـال  
ـر كـه در ایـن   ـف بحـریـن، ھـزاران ن
اعتراضات شركت كرده بـودنـد، از  
مشاغل خود و عمدتا از مشاغـل  
دولتی اخراج شـده و بسـیـاری از  
آنھا به زندان افتاده و زیر شكنـجـه  
ھای قرون وسطائی بـه اعـمـالـی  
كه ھیچوقت مرتكب نشده بـودنـد،  

ـلـه  !  كردند " اعتراف "  ـی مھدی و جـل
ـر   ـراب ـنـد كـه در ب آخرین اینھا ھست
ـر مـردم و بـخـش   اجحافاتی كه ب
زحمتـكـش آن جـامـعـه مـی رود  
ـرده و خـــود در   ســـكـــوت نـــكــ
اعتراضات شركـت كـرده و دیـگـر  
ھمكارانشان را نیز بـه شـركـت در  
ـــی   ـــان ـــاب ـی ـراضـــات خــ ــ ـت ـــن اعــ ای

ــد  ــدن ــوان ــان و  .  فــراخ دســت شــاھ
ـران و   مفتخـوران از زنـدگـی رھـب
فعالین كارگری و از جمله از سـر  
مھدی ابودھیب و جلیله السـلـمـان  

 !كوتاه 
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ــای   ــه ھ ــحــادی ــون ات ــدراســی ــف کــن
ـری اروپـــا   در   ETUCکـــارگــ

  ١٤  اکتبـر خـود، روز  ١٧ نشست  
ــگــی و   نـوامــبــر را روز ھــمــبـســت
اعتراض علیه سیاست ھا و طـرح  
ـتـصـادی اعـالم   ھای ریـاضـت اق

  ٦٠ این اتحادیـه کـه  .  کرده است 
ــیــون عضــو دارد و در   ــل   ٣٦ مــی

ــای   ــھ ــا ســازمــان کشــور در اروپ
کارگری را نمایندگی مـیـکـنـد،  
ــه   ــه اســت ب از کــارگــران خــواســت
اشکال مختلف از جمله اعتـصـاب  
ـنـگ و   ـی عمومی، تظاھرات، میت

ـنـد  . آکسیون دست به اعتراض بـزن
ــه از   ــحــادی ــن ات ــوان ای در فــراخ
سازمانھای تابع خـود در سـراسـر  
اروپا خواستـه شـده اسـت کـه بـا  
کارگران در کشـورھـای جـنـوبـی  
ـم   ـی ـق اروپا که مورد تـعـرض مسـت
ـتـصـادی   سیاست ھای ریاضت اق

 .ھستند، اعالم ھمبستگی کنند 
ــراخــوان   در پــاســخ بــه ایــن ف
ـقـال،   ـرت تاکنـون در کشـورھـای پ
ـرس فـراخـوان   ـب اسپانیا، یونـان و ق
اعتصاب عمومی داده شـده و در  
ــای   ــورھ ــگــر از کش ــی دی بــرخ

ــون   در    ھـایـی   اروپـائـی نــیـز آکسـی
 نوامبـر سـازمـان داده شـده  ١٤ روز 
ھای کـارگـری در    اتحادیه .  است 

ـیـا و فـرانسـه نــیـز در حــال   ـتـال ای

ـری درمـورد   بررسی و تصمیم گـی
اعتصـاب عـمـومـی در ایـن روز  
ــه   ــحــادی ــد و در آلــمــان ات ــن ــت ھس
ــه   سـراسـری کـارگـران فـراخـوان ب
ـرھــــای   ـرات در شــــھـــ ـــظــــاھـــ ت
فرانکفورت، برلین و ویسبـادن داده  

در کلن، برلین و دوسـلـدرف  . است 
نیز جلساتی برای تصمیم درمـورد  

ـرگـزار شـده اســت ١٤  ـر ب .  نـوامـب
نیروھای رادیکال در کشـورھـای  
اروپائی و بخش رادیکال اتـحـادیـه  
ھا تالش میکنند کـه اعـتـصـاب  

ھـای    عمومی را بـه ھـمـه کشـور 

 . اروپائی گسترش دھند 
  

تشکیالت خارج کشور حـزب  
ــری از ایــن   ــیــســت کــارگ کــمــون
فراخوان حمایت مـیـکـنـد و ھـمـه  
مردم را به مبـارزه ای مـتـحـدانـه  
ــاضــت   ــھــای ری ــاســت ــه ســی ــی عــل

ما عمیقـا  . اقتصادی فرا میخواند 
معتقدیم که اگر کارگران و مـردم  
زحمتکش در ھـمـه کشـورھـا در  
ـیـه قـطـع   اتحادی بین المللـی عـل
ھرروزه مزایا و حقوق رفاھی خـود  
نایستند، دولتھای سـرمـایـه داری  
ــظ   ـرای حـل بـحــران خـود و حـف ب
سودھای میلیاردی طبقه سرمایـه  
دار، به تعرضـات خـود ھـمـچـنـان  

دسـتـمـزدھـا،  .  ادامه خـواھـنـد داد 

حقوق بازنشستگی، بیمه بیکـاری  
و تامینات اجتماعی اولین جـایـی  
ــعــرض قــرار   اســت کــه مــورد ت
میگیرد و میلیونھا کارگـر را بـه  
فقری غیر قـابـل تـحـمـل خـواھـد  

 .راند 
بحران جـاری سـرمـایـه داری  
یکبار دیگر بر این اصـل تـاکـیـد  
کرد که مادام که سرمایـه داری  
مقدرات جامـعـه را رقـم مـیـزنـد،  
امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی  

یکبار  .  بطور واقعی ناممکن است 
دیگر مشاھده شد که در پـی ھـر  

بحران، سرمایه داران و دولت آنـھـا  
ـقـه کـارگـر را   دستـاوردھـای طـب
ــد و   ــن ــدھ ــی ــرار م مــورد حــمــلــه ق
کارگران و زحمتکشان راھـی جـز  
اینکه خود زمام امور جـامـعـه را  

تشـکـیـالت  .  بدست گیرند، ندارنـد 
ـیـسـت   خارج کشـور حـزب کـمـون
کارگری ھمه انسانھای شریف را   
فرا میخواند که در ھمه کشورھـا  
ـرض   دوش به دوش کارگران مـعـت
ـتـھـا دسـت بـه   علیه تعرضات دول

 .اعتراض بزنند 
  

تشکیالت خارج کشور حـزب  
 کمونیست کارگری ایران 
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ـلـی کـارگـران   ـب در اعتراضات ق
بازنشسته ذوب آھن اصـفـھـان بـه  
آنان کتبـا اعـالم شـده بـود کـه  

  ١٠ مشکالت رفع شده و تا روز  
ــرداخــت   ــھــای آنــھــا پ ــب ــل آبــان ط

ــشــود  ــد و  ١٠ .  مــی ــان رســی  آب
ــد و   ــت نش ــزدی پــرداخ ــم دســت
ـم بـه عـکـس   بازنشستگان تصمی

ـنـد  ـت  آبـان  ١٩ روز  .  العـمـل گـرف
اطالعیه ای از سـوی کـارگـران  
بازنشـسـتـه ذوب آھـن در مـیـان  
بازنشستـگـان در سـراسـر اسـتـان  
ــرھــای   ــه شــھ ــل اصــفــھــان از جــم
اصفھان، شـھـرضـا، نـجـف آبـاد،  
فالورجان و زرین شھر پخش شـد  
که در آن تاکید شـده اسـت کـه  

ــا روز دوشـنــبـه   ــان  ٢٢ اگـر ت  آب
دستمزدعقب افتاده دو مـاه مـھـر  
ـرداخـت نشـود، روز سـه   و آبـان پ

 آبـان دسـت بـه تـجـمـع  ٢٣ شنبه  
ـبـار   ـن اعتراضی خواھنـد زد و ای
ــه ذوب آھــن کــه شــاھــراه   گــردن
اصلی از اصفھان بـه ذوب آھـن،  
زرین شھر و شھـر کـرد اسـت را  

در ھـمـیـن رابـطـه  .  خواھند بست 
ـر   امروز تعدادی از آنـھـا بـه دفـت
امور بازنشستگی مراجعـه کـرده  
و با عصبانیت فریاد میزدند کـه  
براتی، مدیر عامل ذوب آھـن، و  
فرماندار اصفھان دروغ میگویند،  
ما حقمان را میخواھیم و کـوتـاه  

کارگران میگفتند نـامـه  .  نمیائیم 
کتبی شما برای ما نـان و غـذا  

اجازه نمیدھیـم مـا را  .  نمی شود 
باید فورا دستـمـزدھـا  .  سر بدوانید 

 . را پرداخت کنید 
کارگران بازنشسته ذوب آھـن  
روزھای یکشنبه و سه شنبه ھـر  
ھفته در دفتر بـازنشـسـتـگـی در  

خیابان نشاط جـمـع مـیـشـونـد و  
درمورد مسائل و مشکالت خـود  

فـردا  .  بحث و تبادل نظر میکننـد 
ـرار اسـت درمـورد   یکشنبه نیز ق
دو ماه حقوق معوقه و بـدقـولـی  
ـم   ھای مسئولین بحـث و تصـمـی

ـنـد  .  گیری کنند  کارگران میـدان
که بدون اعتراض مداوم نانی بـه  

 . سفره شان نخواھد آمد 
 

زنده باد مبـارزه مـتـحـدانـه و  
ـرانـه کـارگـران بـازنشـسـتـه   پیگی

 ذوب آھن اصفھان 
زنده باد ھمبستگـی خـانـواده  
ـــا   ـــھـــان ب ـف ـردم اصــ ھـــا و مــ

 بازنشستگان ذوب آھن 
 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کمون
 ایران 

ـر  ١٠ ،  ١٣٩١  مھر  ٢٠   نـوامـب
 ٢٠١٢ 
 

 
 

نشریه 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

 ١٥اطالعیه شماره 
 کارگران بازنشسته 
 ذوب آھن اصفھان  

اگر دستمزد مھر و آبان 
 آبان ٢٣پرداخت نشود، 

 گردنه ذوب آھن را می بندیم



 5 ٢٣٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 :٧ اطالعیه شماره  
نامه شاھرخ زمانی از 

زندانی زجایی شھر به 
آی "سازمان جھانی کار 

 "ال او
ـتـه   شاھرخ زمانی عضو کـمـی
پیگیری برای ایجاد تشکل ھـای  
ــدیـکــای   کـارگــری و عضـو سـن
کارگران نقاش در تھران نامه ای  
از زندانی رجایی شھر خـطـاب بـه  

" آی ال او " سازمان جھانـی کـار  
او در ایـن نـامـه بـه  .  نوشته است 

وضعیت نابسـامـان کـارگـران، بـه  
ـم اسـالمـی   فشارھای دایمی رژی
ــری و   بــر روی فــعــالــیــن کــارگ
. تشکلھای کارگـری اشـاره دارد 

در قسـمـتـی از ایـن نـامـه آمــده  
با توجه به اینکه سـازمـان  :"  است 

جھانی کار آزادی تشکـل و حـق  
ــصــاب و  را بــه رســمــیــت  ...  اعــت

میشـنـاسـد، عضـویـت جـمـھـوری  
اسـالمــی کــه ایـجــاد تشـکــل و  
اعتصابات کارگری را بـه شـدت  
سرکوب می کند و کـارگـران را  
بـا اتـھـامـات دروغـیـن سـالـھــای  
طوالنی زنـدانـی مـی کـنـد ایـن  
سوال را برای کارگـران بـه وجـود  
می آورد که سازمان جھانی کـار  
چرا عضویت جمھـوری اسـالمـی  
ــه اعــمــال ضــد   ــه و ب ــذیــرفــت را پ
کارگری آن اعتراض نمی کـنـد،  
این سیاست یـک بـام و دو ھـوا  

 برای چیست؟ 
ما فعالین کـارگـری کـه در  
ـبـداد لـجـام   ـقـان و اسـت شرایط خـف
ـریـن   گسیخته و بدون کـوچـک ت
حقوق قانونی در بدترین اوضاع بـه  
سر میبریم، ازشما رییـس سـازمـان  
جھانی کار انتظار داریم بـا تـوجـه  
به عضویت حکومت اسالمـی در  
آن سازمان تـمـامـی تـالش ھـای  
ــیــن   خــود را جــھــت آزادی فــعــال
کارگری و فعالیت ھای قانـونـی  
ـیـن سـازمـان فـوق از   مطابق قـوان
جمله حـق ایـجـاد تشـکـل و حـق  
اعتصاب به کار گیرید و جـلـوی  
ادامه و تشدید سرکوب حکـومـت  
ـیـن و تشـکـل   اسالمی علیه فعال

 .".ھای کارگری را بگیرد 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
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hoo.com 

 
ـتـه حـمـایـت از شـاھـرخ   کمـی

 زمانی 
freeshahrookh@gmail

.com 
 

ـرای آزادی   ـتـه مـبـارزه ب کمی
 سرور کاردار  -زندانیان سیاسی 

freepoliticalprisoners
@googlemail.com 

 
M i s s i o n  F r e e 
Iran:Ahmad Fatemi , 

Maria Rohali 
missionfreeiran@gma
i l . c o m ;  h t t p : / /

missionfreeiran.org 
 

 ٢٠١٢  نوامبر  ١٢ 
 
 

تجمع : ٦اطالعیه شماره 
پناھنجویان ایرانی در 

مقابل كنسولگری 
جمھوری اسالمی و 

 حمایت از شاھرخ زمانی
ــوامــبــر از ســوی  ١٠ روز    ن

ـرانـی و   تعدادی از پناھـجـویـان ای
ـیـن نـھـادھـا و سـازمـانـھـای   فعال
ــــدوســــت در   چــــپ و انســــان
ـیـه تـوحـش   فرانكفورت آلـمـان عـل
رژیــم اســالمــی و نــقــض حــقــوق  
ـــل   ـــاب ـق ـران مــ ــ ـــھـــا در ای انســـان
كنسولـگـری جـمـھـوی اسـالمـی  

یـك مـوضـوع مـھـم  .  تجمع كردند 
این حركت اعتراضـی حـمـایـت از  
شاھرخ زمانی و خـواسـت آزادی  
فوری او و ھمه كارگران زنـدانـی  
. و زندانیان سیاسی از زنـدان بـود 

ـیـن عـكـس   تجمع كنندگان ھمچـن
ھایی از شاھرخ زمانی در دسـت  
داشتند و نامه شاھرخ زمانـی كـه  
از زندان رجایی شـھـر خـطـاب بـه  
ـرون داده اسـت، بـا   ـی جھانیان بـه ب
ـلـف   ترجمه آن بـه زبـانـھـای مـخـت
ــی،   ــیــســی، آلــمــان ــل ــربــی، انــگ ع
سویدی، فـرانسـوی بصـورت یـك  

مجموعه كه عكسـی از شـاھـرخ  
بر روی جلد آن به چـاپ رسـیـده  

در ایـن  .  بود، در محل پخش شـد 
ــاز مــرتــب دبــیــر   تـظــاھــرات شــھــن
فدراسیون سراسری پناھندگی در  

ـیـن   ـیـن  " آلمان و یكی از فعال ـپ كـم
ــی  ــران زنــدان ــرای آزادی كــارگ " ب

ـر  .  سخنرانی كرد   او در سخنانش ب
ـم اسـالمــی بـه مــوج   ـنـكـه رژی ای
ـیـن   اعدامھایش شدت داده و فـعـال
ـیـان سـیـاسـی را   كارگری و زنـدان
زیر شكنجه و آزار قرار میدھد تـا  
ـنـد، اشـاره   جامعـه را مـرعـوب ك
كرده و بر اھمیت مبارزه علیه ایـن  
ـرای   كشتار و جنایـت و مـبـارزه ب
ـیـان   آزادی كارگران زندانی و زنـدان

 .سیاسی از زندان تاكید كرد 
  

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی، شھال دانشفر 
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: ٤اطالعیه شماره 
حمایت عوفی ماضی 
رییس کمیته خدمات 
عمومی در عراق از 

 فراخوان شاھرخ زمانی
ـتـه   عوفی ماضی رییس كـمـی
خدمات عمومـی در عـراق طـی  

 نوامبر خـطـاب بـه  ٥ نامه ای در  
ــھــای كــارگــری و   ھـمــه ســازمــان
ــدوســت در ســراســر جــھــان   انســان
ـیـن   ـپ خواستار پیوستن وسیع به کم
در حمایت از شـاھـرخ زمـانـی و  
برای آزادی ھمه كارگران زنـدانـی  
ـران شـد  . و زندانیان سیاسی در ای

ـیـسـی   متن عربی، فارسی و انگـل
 .این نامه ضمیمه است 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی، شھال دانشفر 

Shahla_daneshfar@ya
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پیام حمایت از رھبر 
 کارگری شاھرخ زمانی

ــاھــرخ   ــارگــری، ش رھــبــر ک
 !زمانی را فورا آزاد کنید 
 !به ھمه آزادیخواھان 

ــای   ــه ھ ــادی ــح ــه ات ــم ــه ھ ب
 !کارگری در سراسر جھان 

این نامه را بعنوان یک فعـال  
کارگری که در دوره دیکتاتوری  
در عراق مورد ستم و بی عدالتـی  
. واقع شده برای شما مـی نـویسـم 

ـیـام مـرا   از تمام کسانی که این پ
می خوانند تقاضـای حـمـایـت از  
فعال کـارگـری شـاھـرخ زمـانـی  

آقای زمانی در زندان ھـای  .  دارم 
ـران بـازداشـت اسـت و   حاکمان ای
تحت انواع شکنجه ھای جسـمـی  

ــه  ــت ــرار گــرف ایشــان  .  و روحــی ق
صرفا به این علت که یک فعال  
ـفـکـر   کارگری آزاد بود کـه بـا ت
ـران   ـر ای روحانیون مذھبی حاکـم ب
ـرون وسـطـی   ـیـن ق که طـبـق قـوان
ـنـد   زندگی و حاکمیـت مـی کـن

ـبـود بـه    سـال زنـدان  ١١ موافق ن
 .محکوم شد 

ــان   ــب کـارگــران و بــرابــری طــل
ــن  !  سـراســر جــھـان  ــد از ای مـا بـای

ـیـل   زندانـی آزاد انـدیـش کـه بـدل
دفاع از آزادی تشکل برای ھـمـه  
ـرار   کارگران در ایران مـورد آزار ق

 .گرفته حمایت کنیم 
ــخــواھــان ســراســر جــھــان،   آزادی
ــش   ــن جــنــب ــالــی ــع رھــبــران و ف

از  !  کارگری، فعالین اجـتـمـاعـی 
شما می خواھـم از ایـن کـارگـر  
ـیـد و بـه جـمـھـوری   حمایـت کـن

ـیـاوریـد  از شـمـا  .  اسالمی فشار ب
می خواھم، ھـمـانـطـورکـه آقـای  
ــه،   زمـانـی در نـامـه اش خـواسـت
تالش کنید کـه ایشـان از زنـدان  

از ھـمـه سـازمـانـھـای  .  آزاد شود 

ـــه و   ـت ـر رشــ ـری، از ھــ کـــارگــ
صنعتی، می خـواھـم کـه یـک  
کمپین ھمبستگی بین المللـی در  
ـنـد  ـر پـا کـن . برابر حاکمان ایران ب

ـیـن، ھـمـانـطـور کـه آقـای   ھمچن
ــاره   ــه اش درب ــام ــی در ن ــان زم
ــارزاتــش و اتــھــامــات واھــی   ــب م
ـیـه خـود   جمـھـوری اسـالمـی عـل
توضیح داده، از این سازمانھا می  
ــا اعـمــال فشــار و   خـواھــم کــه ب
کاربرد نقش انساندوستانه خـود از  
دولت ایران بخواھند که ایشـان را  
آزاد کند، و حمالت و عـمـلـکـرد  
ــه فــعــالــیــن   ــی ــل ــن حــکــومــت ع ای

 .کارگری را افشا کنند 
مشخـصـا، از سـازمـان ھـای  
زیر می خواھم که خواھان آزادی  

 :آقای زمانی شوند 
ـلـی  ١  ـیـن الـمـل ـ فـدراسـیـون ب

 اتحادیه ھای کارگری 
ـلـی  ٢  ـیـن الـمـل ـ فـدراسـیـون ب

اتحادیـه ھـای کـارگـری عـرب،  
 آقای رجب معتوق 

 ـ سازمان جھانی کار ٣ 
ـ سازمان حقوق بشر اتحادیـه  ٤ 
 اروپا 

ـ فدراسیـون اتـحـادیـه ھـای  ٥ 
 کارگری ایران 

 ـ عفو بین الملل ٦ 
 ـ عفو بین الملل، بخش ایران ٧ 
ـــان  ٨  ـــازم ـــز و س ـرک ــ ـــ م ـ

اروپـا و  ( ھمبستـگـی کـارگـری  
 )خاورمیانه 

ـلـی  ٩  ـیـن الـمـل ـ فـدراسـیـون ب
کارگران ساختمان، چوب و نقـاش  

 عرب 
ـلـی  ١٠  ـیـن الـمـل ـ فدراسیـون ب

ھلسینـکـی و  ( کارگران ساختمان  
 )فرانسه 
ـ فدراسیون اتحـادیـه ھـای  ١١ 

 عمومی خدمات در خاورمیانه 
ـلـی   ـیـن الـمـل زنده باد جنبش ب

 !اتحادیه ھای کارگری 
ــت   ــه ســرکــوب فــعــالــی نــه ب

 !کارگری 
آزادی برای شاھرخ زمانـی و  

 !رفقایش 
 عوفی ماضی 

ــات   ــه خــدم ــت ــس کــمــی ریــی
 عمومی در عراق 

 ٢٠١٢  نوامبر  ٥ بغداد،  
 
 

 نامه ھای حمایتی از
  شاھرخ زمانی
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موج آدمکشی حکومت اسالمـی  
ـراز و کـرمـان و   در تـھـران و شـی
مشھد و اھواز و در سراسر کشـور  

ـفــر از  ٣٠٠٠ .  در جــریـان اســت   ن
زندانیان عادی توسط جنایتـکـاران  
اسالمی به اعدام محکوم شده اند  
ــا   ــوان ب ــدادی ج ــع و ھــر روز ت

ـربـانـی مـیـشـونـد  ایـن  .  بیرحمی ق
جوانان را به جرمھا و اتھاماتی از  
قبیل قاچاق مواد مخدر و امـثـال  

ـنـد  امـا ھـمـه  .  اینھا اعدام میـکـن
ـــھـــا   ـن ـــد کـــه ایــ ـــدان ـی کـــس مــ
ـنـکـه   ـرای ای برچسبھایـی اسـت ب
مردم دست به حرکت و مقابلـه بـا  
این کشتارھا نزنند و در عین حال  
بـا مشـاھــده چــوبـه ھـای دار و  
اخبار اعدامھا مرعوب و سـاکـت  

ـم  .  شوند  ھمه کس میداند که رژی

اسالمی بر کشـتـارھـایـش شـدت  
داده است تا جـامـعـه را مـرعـوب  

ـر  .  کند  در ھمین ھفته ھـای اخـی
مھرداد بـھـشـتـی یـک وبـالگ  
ـر   نویس معتـرض را وحشـیـانـه زی

جمیـل سـویـدی  .  شکنجه کشتند 
یک زندانی سیاسی دیگر را در  

ـتـل رسـانـدنـد  بـعـالوه  .  اھواز بـه ق
زندانیان سیاسی از جملـه شـاھـرخ  
زمانی و زانیار مرادی از تشـدیـد  
. فشارھا علیه خود خبر مـیـدھـنـد 

حکومت به روشنی می بیند کـه  
ـر و   چگونه جامعه زیر فشـار فـق
فالکت به مرز انفجار رسیده است  
و جنبش اعتراضی کارگـری ھـر  
. روز قدرتمند تر به جلو مـی آیـد 

بـه  "  شورش گـرسـنـگـان  "ترس از  
ـتـکـار   کابوس ھر روزه سران جـنـای

ـبـدیـل شـده اسـت  .  این حکومت ت
وجمھوری اسالمی میخواھد ایـن  
موج قدرتمند اعتـراض مـردم  را  

ایـن  .  که در راه اسـت عـقـب زنـد 
جنایات تعرض و تھاجمی به ھمـه  

و بـایـد بـا  .  مردم بجان آمده است 
مقابله ھمه مردم در ایران و ھـمـه  
. سازمانھای سیاسی مواجه شـود 

میتوانیم با یک حرکت متحـدانـه  
جانیان درنده خوی اسالمی را بـه  

ـم  ـی ـران ـم کـاری  .  عقب ب ـی ـتـوان مـی
کنیم که حـکـومـت اسـالمـی از  
ـراض و خشـم مـردم بـه   موج اعـت

 . لرزه بیفتد 
 
ـتـه  ٢٤   نوامبر از سـوی کـمـی

ـرای   علیه اعدام و کمیته مبارزه ب
آزادی زندانیان سیاسی به عـنـوان  

روز اعتراض بـه اعـدام و مـبـارزه  
ــاســی   ــان ســی ــدانــی بــرای آزادی زن

ـرای  .  اعالم شده اسـت  ـیـن ب ـپ کـم
آزادی کارگران  زندانی از ھـمـه  
ــف و   ــارگــران و مــردم شــری ک
سازمانھا نھادھـای انسـان دوسـت  
ـیـن   ـپ میخـواھـد کـه بـه ایـن کـم
بپیـونـدنـد و در ایـن روز صـدای  
ـران   اعتراض به جانیان حاکم در ای
. را در ھمه جھان انعـکـاس دھـنـد 

برای متوقف کـردن اعـدامـھـا و  
ــان   ــدانــی ــه زن ــم ــوری ھ آزادی ف
ـم   سیاسی، دست به دست ھم دھـی
ــب   و حـاکـمـیـن اسـالمـی را عـق

ـراض  ٢٤ . برانیم  ـر روز اعـت  نـوامـب
سراسری ما در سـراسـر جـھـان در  

اعـدامـھـا  .  برابر این توحـش اسـت 
ــد و   ــوقــف شــون ــد فــورا مــت ــای ب

ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن
 . سیاسی از زندان آزاد گردند 

 
کمپین برای آزادی کارگـران  " 

 "زندانی 
 

 شھال دانشفر  
Shahla_daneshfar@ya

hoo.com  
 بھرام سروش 

 ,
Bahram.Soroush@gmail.

com  
 

h t t p : / / fr ee-t h em -
now.blogspot.com 

 
 ٢٠١٢ نوامبر  ١١ 

 

 میتوانیم این ماشین جنایت و اعدام را متوقف کنیم
 

 نوامبر روز اعتراض جھانی علیه اعدام ٢٤ 

 لغو مجازات اعدام
نقص عضو، تنبیه بدنی، و (اعدام یا ھر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد . مجازات اعدام باید فورا لغو گردد

  .ھمچنین مجازات حبس ابد باید لغو شود. تحت ھر شرایطی ممنوع است) غیره
 حفظ حرمت و شخصیت مردم

ممنوعیت ھر نوع درجه بندی رسمی و تلویحی در شان و شخصیت مردم برحسب مقام، منصب، مذھب، ملیت، تابعیت، 
  .جنسیت، سطح درآمد، سر و وضع ظاھری، مشخصات جسمی، تحصیالت و غیره

  ممنوعیت افترا و ھتک حرمت افراد
ممنوعیت ھر نوع آزمایش پزشکی و دارویی و محیط زیستی روی افراد بدون اطالع و اعالم رضایت رسمی آنھا، 

نظیر عقیم سازی، برداشتن یا پیوند اعضاء، دستکاری ھای (ممنوعیت ھر نوع دخل و تصرف در تمامیت جسمی افراد 
  .بدون اطالع و رضایت فرد) ژنتیکی، سقط جنین، ختنه، و غیره

نظیر تیمسار، آیت الله، دکتر، مھندس و (ممنوعیت استفاده از القاب و تیترھای علمی و دینی و کشوری و لشکری 
در مراودات رسمی و دولتی ھر فرد باید صرفا با نام و نام فامیل مورد اشاره قرار . در خارج محیط تخصصی) غیره
ممنوعیت استفاده از القاب و صفات تحقیر آمیز در توصیف بخش ھای مختلف جامعه توسط ھر مرجع و مقام . بگیرد

  .دولتی و غیر دولتی
ممنوعیت ایجاد بخش ھای لوکس و عادی، درجه یک و درجه دو، و غیره در سرویس ھای حمل و نقل عمومی، 

این گونه خدمات باید به مناسب ترین . قطارھا، ھواپیماھا، مھمانسراھای دولتی و مراکز تفریحی و تعطیالتی و غیره
 شکل در استاندارد یکسانی در اختیار ھمگان قرار بگیرد 

 ) برنامه حزب کمونیست کارگری ایران( یک دنیای بھتر 
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، اختالفات "یارانه نقدی"
حکومت دزدان و 
 !خطریونانیزه شدن
ـرداخـت  »اخیرا پیرامون ادامه   پ

مباحـثـی در مـیـان   «یارانه نقدی 
بعد از  .  حکومتیان درگرفته است 

ـرامـون اجـرا ویـا   مدتھا سکوت پی
ـقـدی،   عدم اجرای پرداخت یارانه ن
ـتـی بـه   مقامات حکومتی و دول
ـرداخـتـه   ـنـمـورد پ اظھار نظر در ای

در باره چگونگی اجرای ایـن  .  اند 
طرح، بویژه تامین اعتبارات پولـی  
ـیـن مـجـلـس و   الزم، اختـالفـات ب

ــه اســت  ــت ــرف ــت  .  دولــت بــاالگ دول
ــن   ــامـی خـواھـان اجـرای طــرح و ت
منـابـع مـالـی آن بـوده، ولـی بـه  

گفته خودش کمبود بـودجـه دارد  
و در نظـر دارد یـک بـار دیـگـر  
ــن بـودجـه بــرای   درخـواسـت تـامـی
ـنـد  . پرداخت یارانه از مجلس نـمـای

متقـابـال مـجـلـس بـا ارائـه آمـار  
وارقام، بـه درآمـدھـای ھـنـگـفـت  
دولت از محل درآمدھای حـاصـل  
ـرژی   از حذف یارانه حامل ھای ان
ــع   ــب ــن مــن ــود از ای کــه قــرار ب
ـقـدی   اعتباربرای پرداخت یـارانـه ن
ـتـه   تامین شود؛ اشاره کرده و گـف

است که درآمدھـای دولـت ازایـن  
محل خوب بوده و دولت با استنـاد  
به توافقات بین مـجـلـس و دولـت  
ـبـار یـارانـه   ملزم می بـاشـد، اعـت

 .نقدی را تامین نماید 
 درھمین رابطه سجادی عضو  
ـتـه   کمیسیون انرژی مـجـلـس گـف

ــت  ـرداخـــت  : " اس ــ ـرای پ ــ ــت ب دول
  ١٠ ھا به مردم تا پایان سـال    یارانه 

ھزار میلیارد تومان کسـری دارد  
ای    که در نطر دارد با ارائه الیـحـه 

به مجلس از محل افزایش قیـمـت  
ــن کســری   بــرق، آب و گــاز ای

ـران کـنـد  وی  .  بودجه خود را جـب
ھا تـا    طبق پیش بینی :  تاکید کرد 

پایان سال به علت کسری بـودجـه  

ھای پرداختـی بـه    توانیم یارانه   نمی 
ـم  ــد  .  مـردم را ادامـه دھــی مـا بـای

 ھــزار  ٤٣ عـددی حـول و ھـوش  
میلیارد تومان از مـحـل افـزایـش  

ـتـار    قیمت حامل  ـرژی اعـب ھای ان
کسب کنیم و از ایـن مـحـل بـه  

ـیـکـه     ١٠ مردم یارانه دھیم در حال
ــومــان کســری   ــارد ت ــی ــل ــی ھــزار م

جناب سجادی در خـاتـمـه  .  داریم 
بنده شدیدا  با افزایـش  :  گفته است 

ھای انرژی مـخـالـف    قیمت حامل 

ھستم چرا که ھـرگـونـه افـزایـش  
ـنـزیـن بـه   قیمتی مانند ریـخـتـن ب

 "!روی آتش است 
ـــوضـــوع   ـــه م ـــش ب ـن درواکــ
کمیسیون برنامه و بودجه، مجلـس  
نیز وارد این بحث ھا شده و اعـالم  
ـیـن   کرده است که بودجه امسال ب

ـیـارد تـومـان  ١٢٠  تا  ٧٠   ھزار میل
کسری داشته که اگر قرار بـاشـد  
ـبـار   دولت از محل این بودجـه اعـت
ـقـدی را تـامـیـن   پرداخت یارانـه ن
ــری بــودجــه   ــزان کس ــی ــد، م ــمــای ن

ــت  ــاف ــد ی ــواھ ــش خ ــزای ــن  .  اف ای
کمیسون به دولـت تـوصـیـه کـرده  

ـرای  "   دیـگـری " است که منابع   ب
ـرداخـت   ـرای پ تامین اعتبار الزم ب
ـرد  . یارانه نقدی را در نـظـر بـگـی

درادامه اظھارنظرھـای مـجـلـسـی  
ھا پیرامـون ایـن مـوضـوع، صـف  
ـقـدی،   ـرداخـت یـارانـه ن مخالفان پ
بویژه به شیوه ای که دولت آن را  
ــان   ــی ــش مــی بــرد، در م ــی بــه پ
ـقـویـت شـده  و   مجلسیھا بیشتر ت
فشارھا بر دولت ازطـرف مـجـلـس  

ــشــتــرشــده اســت  ــن مــیــان  .  بــی درای
ـرخـی عـنـاصـر   ھواداران دولت و ب
حکومـت، در دفـاع از سـیـاسـت  
ـقـدی   ـرداخـت یـارانـه ن دولت در پ
ــس و   ــه مــجــل ــه و ب ــت سـخــن گــف
مخالفان طرح، توصـیـه کـرده انـد  

و ھـمـکـاری  "  مـدار " که با دولت  
ایـن درخـواسـت عـنـاصـر  .  نماینـد 

ـــال اعـــالم   ـب ــ ـــه دن ــکـــومـــت ب ح
ـررسـی صـورت و   حسابرسیھا  و ب
ـنـه ھـای   حساب درآمدھـا و ھـزی

دولت کـه در دیـوان مـحـاسـبـات  
ـرد  الزم  .  انجام شده، صورت میـگـی

ــوان   ــادآوری اســت کــه دی ــه ی ب
ـتـه ھـای   ـم درھـف محـاسـبـات رزی
ــی از   ــصــل ــات مــف ــزارش اخــیــرگ
ـنـه ھـایـش   درآمدھای دولت و ھزی
داده و اشـاره کـرده اسـت کـه در  
یک سال و نیم گذشته نـزدیـک  

 میلیارد دالر از درآمدھـای  ٢٠ به  
نفتی به حساب ذخیره ارزی واریـز  

ــده اســـت  ـــن گـــزارش  .  نش در ای
ـفـت دولـت   مشخصـا بـه وزارت ن
احمدی نژاد اشاره شده و تـاکـیـد  
شده است کـه دولـت درآمـدھـای  
ـتـوانسـت   کالنی داشته است و مـی
ـرداخـت   ـبـار پ با برنامه ریزی، اعـت
ـقـدی را تـامـیـن نـمـایـد  . یارانه ن

عالوه براین در مـاجـرای افـزایـش  
قیـمـت دالر، دولـت نـزدیـک بـه  

 ھزار میلیارد تـومـان درآمـد  ١٣٠ 
ـراف ایـن   داشته است، که به اعـت
ــاد بــه   ــن ــت گــزارش دیــوان وبــا اس
گزارشات دولت، معلوم نیست ایـن  
ـنـه شـده اسـت  . پول کجـاھـا ھـزی

مخالفان دولت در این مورد با ایـن  
ـر   افشاگریھا قرار است دولت را زی
فشارگرفته و وادار نماید کـه ھـر  
ـبـارات الزم   طوری کـه شـده اعـت
ــه نــقـدی را   ـرای پــرداخـت یـاران ب
ــن   ــامـی ــا درآمــدھـایــش ت خـودش ب

ـیـس کـمـیـسـیـون  .  نماید  اشـاره رئ
انژری مجلس به طـرح دولـت در  

ـیـارد  ١٠ مورد کمبود   ـل  ھـزار مـی
تومانی برای پرداخت یارانه نقدی  
و طرح دولت برای افزایش قیـمـت  
ـرای تـامـیـن ایـن   آب، برق وگاز ب
ـفـت ھـا و   کسری، از جمله مخـال
فشارھایی است که مجلسی ھـا  
. در نظر دارند به دولت وارد نمایند 

درھمین حال دولت مـدام کـمـبـود  
ـبـاررا عـلــم کـرده و خـواھــان   اعـت

ـتـه  . تامین اعتبارمی باشد  دو ھـف
ــصــاد   ــی وزیــراقــت ــش حســیــن پــی
ــه اظــھــار   ــاســخ ب حـکــومــت در پ

برخـی   «غیرکارشناسی »نظرھای  
از مقامات رژیم، تاکید کرد کـه  
اجرای یارانه ھا در ھـالـه ای از  

ــرار دارد  ــرامــون  .  ابــھــام ق ــی وی پ
دالیل مسکوت گـذاشـتـن اجـرای  
یارانه ھا، بویژه واریـز یـارانـه آبـان  
ـتـه   ماه بـه حسـابـھـای مـردم گـف

مشـکـل اصـلـی کـمـبـود  : " است 
ـفـت ھـای   ـرخـی مـخـال اعتبـار، ب

ـــی دالر، و   ـران ــ ـــس، گ ـل ــ ـــج م
اولویتھای دیگر می بـاشـد، کـه  
ـیـش   در شرایط تشدید تحریـمـھـا پ

بـعـد از  ".  آمده است، مـی بـاشـد 
ــه   ــت ــژاد ھــف ــی، احــمــدی ن حسـیــن
ـرخـی   گذشته ضـمـن اشـاره بـه ب
مخالفتھای مجلسیھا بـا تـامـیـن  
ـقـدی   اعتبار برای پرداخت یارانه ن

ـم بـه  : " گفت  ـی ھـر مـوقـع خـواسـت
ـرخـی   ـراض ب مردم پول بدھیـم اعـت

ــد شــده  ــن ــل ــالفــات و  "!  ھــا ب ــت اخ
ــی و   ــش ھـــای دولــت ــک ــم کش
مجلسی ھا پیرامون تامین اعتبار  
ـقـدی ادامـه   برای پرداخت یارانه ن

ـر  .  دارد  در واکنش به مباحث اخـی
ــم   ــر مــقــامــات حــکــومــت ھ ســای
اظھارنظرھایی کرده انـد، کـه در  
ـرداخـت   ھمسو با دولت و سیاست پ
یارانه نقدی، دولت بوده و ظـاھـرا  
در صدد ارائه راه حلی برای پایـان  

 .اختالفات می باشد 
ــظــر    در جــدیـدتــریـن اظـھــار ن
ـقـدی،   ـرداخـت یـارانـه ن پیرامـون پ
محسن رضـایـی دردفـاع از ایـن  
ـلـغ   طرح، بر ضرورت افـزایـش مـب
یارانه پرداختی بـه مـردم تـاکـیـد  
ـلـغ   کرده و خـواھـان افـزایـش مـب

رضایی  .  یارانه پرداختی شده است 
ھفته گذشته دربرنامه تلـویـزیـونـی  

اقتصاد مقاومتی و سـنـد  "که به  
اختـصـاص  "   رژیم ١٤٠٤ انداز    چشم 

ھا بـایـد    یارانه : " داشت، گفته است 
 ھـزار تـومـان  ١١٠  ھزار به  ٤٥ از  

ـر افـزایـش یـابـد  ـف ایـن  !  برای ھر ن
یک شعار نیسـت و یـک طـرح  
ــل اجــرا و   ــاب ــه شـده و ق مـحــاسـب
عملیاتی است که مـن آن را دو  

نژاد نیز    سال پیش به آقای احمدی 
ھـا    پیشنھاد دادم، دراین طرح یارانه 

با رونق دادن به تولید و اشتغال بـا  
رسد و بـه    سود بیشتر به مردم می 

این ترتیب مـیـزان یـارانـه افـراد و  
ـیـز افـزایـش مـی  یـابـد و    خانواده ن

ـیـدی و   ـبـه تـول درواقع یـارانـه جـن
ـیـدا مـی  یـارانـه  .  کـنـد   درآمدی پ

ـتـدا بـه حسـاب مـردم   درآمدی اب
ـنـان ایـجـاد    واریز می  ـی شود تا اطم

شود و بعد با ھدایت این سـرمـایـه  
به سمت تولید و با رونـق دادن بـه  
ـیـد دوبـاره بـا سـود   اشتغال و تـول

وی  "!  رسـد    بیشتر بـه مـردم مـی 
ـــصـــاد   ـت ــ ـرامـــون اق ــ ـی ــ ــه، پ درادام
مقاومتی و رابـطـه اش بـا ادامـه  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ــه   ــت ــف ــدی گ ــق ــارانــه ن ــرداخــت ی پ
منظورازاقتصاد مـقـاومـتـی  :" است 

ـیـســت،   ریـاضـت دادن بـه مـردم ن
ــی از مــردم   ــت ــاض ــصــاد ری ــت دراق
مالیات بیشتر اخذ شده و خدمـات  
دولتی ھمچون بھداشـت و درمـان  

یـابـد،    و موارد مشابه کاھش مـی 
اکـنـون در    مانند وضعیتی که ھـم 

ـیـا در   یونان وجـود دارد یـا اسـپـان
ـــا   ـــه آن اســـت کـــه ب ـــان ـت آســ

ھای مردمی گسترده ھـم    مخالفت 
ــان   ــن ــه دشــم ــت ــب مــواجــه اســت؛ ال

ـر    می  خواھند ما را در ایـن مسـی
قرار دھند ولی اقتصاد مقاومـتـی  
افزایش درآمد سرانـه مـردم را در  

در  ."  نظر داشته و ریاضتی نیسـت 
ــای ســران   ــظــرھ ــارن ــھ ــه اظ ادام
حکومت در مورد پرداخـت یـارانـه  
نقدی و با نزدیـک شـدن مـوعـد  
انتخابات ریاست جمھوری، برخـی  
چھره ھای رژیم که در نظر دارنـد  
ـرداخـت   کاندید بشوند، مـوضـوع پ
یارانه نقدی را جزوی از تبلیـغـات  
زودھنگام برنامه ھای انتخـابـاتـی  
شان کرده، ودر این مورد به بـحـث  
ـرداخـت یـارانـه   با مخالفان ادامه پ

ـرداخـتـه انـد  دعـوا ھـا و  .  نقدی پ
ــانـدھــای دولــتـی و   کشـمـکــش ب
مجلسی در این مورد کـمـا کـان  

 .ادامه دارد 
پیرامـون اخـتـالفـات دولـت و  
ـرای   مجلس درباره تامین اعتبار ب
پرداخت یارانه نقدی توضیح چـنـد  

اوال کـل طـرح  .  نکته الزم اسـت 
ـراف   پرداخت یارانه نقـدی بـه اعـت

ـنـھـا   خود حکومت و دولـت نـه ت
تاثیری در باال بردن قـدرت خـریـد  
ـلـکـه قـدرت   مردم نداشته اسـت، ب

  ٦٠ خرید مردم با گـرانـی بـاالی  
ـری   ـراب درصد، کـاھـش چـنـدیـن ب

ــه اســت  دومــا طـرح ھــای  .  داشـت
دولت و مجلس به بـھـانـه تـامـیـن  
ـقـدی   اعتبار برای پرداخت یارانه ن
به مردم، قیمت مایجتاج عمومـی  
ــوشــاک و   مــردم ازخــوراک و پ

ـرق و   مسکن گرفتـه تـا آب و ب
  ٥٦  تـا  ٣٤ را بــیـن  ...  گـاز و  

ـرداخـت یـارانـه   ـرده و پ درصد باالب
ـرای تـحـمـیـل   نقدی بـھـانـه ای ب
ـر   ـر ب ـیـشـت گرانی ھای بـاز ھـم ب

ــردم شــده اســت  ــرده م ســومــا  .  گ
درآمدھای افسانه ای دھھا ھـزار  
میلیـارد تـومـان دولـت از مـحـل  
ـرژی و   حذف یارانه حامل ھای ان
بخش اعظم این درآمدھـا را خـود  
دولت و مافیای دزدان حکومـتـی  
ـفـت و   یا باال کشیده یـا صـرف ل
ــســھــای حــکــومــتــی شــده و   ــی ل

پرداخت یارانه نقدی اسـم  .  میشود 
رمز چپاوول و دزدیـھـای افسـانـه  
ای کـل حـکـومـت بـوده و مـی  
باشد، که صـرف دم و دسـتـگـاه  
سرکوب حـکـومـت دزدان شـده و  

 .میشود 
 تا آنجایی که به اظھـار نـظـر  
ـزان   ـزایـش مـی ـیـرامـون اف رضایی پ
ــقــدی بــر و رابــطــه ایــن   یــارانــه ن

ـاومـتـی "موضوع با   و  "  اقتصاد مـق
ــزه شــدن "  ــی ــان ایــران بــر  "  خــطــر یــون

ـنـھـا   ـایـد گـفـت کـه ای میگردد، ب

ـاتـی وی بـرای   وعده ھای انتـخـاب
کشاندن مردم به پای صندق ھای  
. رای در انتخابات آتی می باشـنـد 

ــه درآمــدی "  ـاران و حســاب شــده  "  ی
رضایی، تائید و ادامه سیاستـھـای  
ــا   ــصــادی کــجــدار ومــریــض ت اقــت
ـانـد دیـگـر حـکـومــت،   کـنـونـی ب
سیاست ریاضت کشی اقتـصـادی،  
ـاشـد   البته به شیوه اسالمی مـی ب
که گویا قرار است با ھـدایـت ایـن  
یارانه ھا، ایجاد اشتغال شـود و در  

برگشت در این چرخـه بـه عـنـوان  
. یارانه دوباره به جـیـب مـردم بـرود 

ـاتـش   خود رضایی ھم به این چرندی
اعتقادی ندارد و بھتر ازھر کسـی  
میداند که این امر ممکن نبوده و  

تقالھای وی در تـوضـیـح  .  نیست 
ــدی و   ــه نــق ــرداخــت یــاران رابـطــه پ
ـا   ـاومـتـی اش، نـه ب اقتصادی مق
ـات حـکـومـت   ـتـصـادی ـات اق ـی واقع
انطبـاق دارد، نـه راه حـلـی بـرای  
ـتـصـاد   نجات تولید و اشتغال  و اق
ـاشـد  . ورشکسته حـکـومـت مـی ب

ـیـت   رضایی که نتیجـه ایـن وضـع
اقتصادی را می بینند، گرانی ھـا  
و وضعیت را تـوجـیـه کـرده و بـه  

ـتـه  .  مورد یونان اشاره می کند  ـب ال
ـاسـدار   به ھر کنایه ای کـه ایـن پ
ـاده   ـف نظریه پرداز به مورد یونان اسـت
ـلـوم   کرده باشد، یـک نـکـتـه مـع

 «یونانیزه شـدن »است و آن اینکه  
ایـران مـدتـھـاسـت کـه آعـاز شــده  

ــر وفــالکــت؛  .  اســت  ــق گــرانــی، ف
دستمزدھای پائین؛ تعرض به ھمـه  
ـیـشـت مـردم،   عرصه زندگی و مع
ــھـای گســتـرده، عــدم   ــکـارســازی ـی ب

ھمه و ھـمـه  ... پرداخت دستمزدھا و 

ـلـی بـر   ـزه  »شـواھـد و دالی ـی ـان یـون
ــامــعــه دارد  «شــدن  تــالش وی  .  ج

برای نسبت دادن این مـوضـوع بـه  
ـان نـظـام » ، مـنـظـور مـردم  «دشمن

معترض به این وضعیت  است که  
ـیـشـگـی   ـاسـت ھـم این  یک سـی
حکومت با تمامی باندھایش بـوده  

گسترش اعـتـراضـات  .  و می باشد 
مردم برعلیه وضعیـت مـوجـود، آن  
خطری است که کل حکـومـت را  

ـارانـه  .  تھدید می کند  با پرداخت ی

ـقـدی،   نقدی، بدون پرداخت یارانه ن
ـتـصـاد  " با سیاست خامنه ای و   اق

مورد نظرش، در شرایـط  "  مقاومتی 
گسترش تـحـریـمـھـای جـھـانـی و  
اثرات و تبعات آن بـر حـکـومـت و  
اقتصادی بیـمـارش، راه چـاره ای  
برای نجات اقتصادیات حـکـومـت  

بـر  "  اقتصاد مقاومتی . " وجود ندارد 
ـقـط   خالف ادعای رضـایـی نـه ف
ـاورده و نـخـواھـد آورد،   ـی اشتغـال ن
ـفـری   بلکه موج اخراجھای ھزاران ن
کارگران کـه در حـال حـاضـر در  
جریان می باشد را، تسریع خـواھـد  

ــن امــر اعــتــراف  .  کــرد  شــواھــد ای
حکومت به اخرجھای صدھا ھـزار  
نفـری در صـنـعـت خـودروسـازی،  

  ٥٠ قطعه سازان، تعطیلی بیش از  
درصد خطو تولیدی کـارخـانـجـات  
ــھــای   ــکــارســازی ایــران خــودرو، بــی
گسترده در صـنـعـت فـوالد، ذوب  
آھن، بخش ھای مرتبط با انـژری  

سیاستھایـی کـه  .  می باشد ...  و  
بیکارسازیھای گسترده را به بھانـه   

و تولید  و  "  ساماندھی به اقتصاد " 
در دستور خـود دارد، یـک جـزء  
ـاسـتـھـای جـاری   ـیـشـگـی سـی ھم

ـاشـد  نـه  .  حکومت بـوده و مـی ب
ـارانـه  " و نـه  "  اقتصاد مقاومـتـی "  ی

مورد نظر پاسدار رضایی  "  درآمدی 
شانس و اقبالی برای سرو سـامـان  
ــحـران زده   ــصـادیــات ب ـت دادن بـه اق
حکومتی را نـداشـتـه و نـخـواھـد  

ـاسـتـھـا  .  داشت  تنھا نتیجه ایـن سـی
حمله گسترده حـکـومـت دزدان و  
قاتالن به سطح زندگی و معیشـت  
ـاشـد کـه دمـاراز   میلیونھا مـی ب

نکـتـه  .   روزگار مردم درآورده است 
ــن اسـت کــه  کــل طــرح   آخـر ای
پرداخت یارانه نقدی، طرحی بـرای  
سازمان دادن دزدیھای افسانـه ای  

ـاشـد  ـقـط  .  کل حکـومـت مـی ب ف
کافی اسـت بـه ارگـانـھـا و دارو  
ـانـه   ـنـھـا بـه بـھ دسته ھایی که ای

ـقـدی "  راه  "  سازمان پرداخت یارانـه ن
ـا   انداخته اند، نـگـاھـی انـداخـتـه ت
بودجه ھایی که این دار و دسـتـه  
ھا به این بھانه باال کشـیـده و ھـر  

ـتـر شـود  بـه  .  روز میـدزدنـد، روشـن
ــوان مـحــاسـبــات   اعـتـراف خـود دی
ـتـی   رژیم، گزارشات مجلس و دول
ـارد تـومـان پـول   ـی ـل ـی ھا، ھـزاران م

ـتـه  .  رسما گم شده است  ـابـر گـف ـن ب
فرزین که تا مدتی پیش مسـئـول  

ـارانـه ھـا "  " سازمان ھدفمند کردن ی
ــومــان   ــارد ت ــی ــل ــوده، ھــزاران مــی ب
ـارایـن سـازمـان در جـاھـایـی   ـب اعت
ـامـه   ھزینه شده که ربطی بـه  بـرن
. ھای ایـن سـازمـان نـداشـتـه انـد 

اختالفات باندھای حـکـومـتـی در  
ــدی،   ــه نــق ــرداخــت یــاران مــورد پ
اختالف و دعـوایـی اسـت بـر سـر  
ــدھــای   ــان ــر ب ــشــت ــی ــن ســھــم ب داشـت
ـاشـد  . حکومتی به این بھانه می ب

حکومت دزدان و قاتالن، حکومـت  
ـای اسـالمـی   ـی ـتـه مـاف سازمانیاف
دزدی، اعدام، حنایـت و سـرکـوب  

حکومت دزدان وقاتـالن  .  می باشد 
 .را باید به زیر کشید 
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بـعـد  . چند نکته متفرقه داشتم 
ـات   ـــی در مـــورد گـــرایشــ ـث ــحــ ب
کمونیستی و کـارگـری در درون  

. ھـای آن   طبقه کارگر و مشخصـه 
ام یکی راجع به ایـن    نکات متفرقه 

بود که مصطفی گفت کـارگـری  
ھا را قبول نـدارد و    ھست که چپی 

ـبـول    من ھـم چـپـی .  غیره  ھـا را ق
ــم   ــگــوی ــه خــودم مــی ــی ب نـدارم، ول

من فکر میکـنـم کـه  .  کمونیست 
ـنـد،    خیلی  ھا در این موقعیت ھسـت
ای که در جامـعـه ھسـت را    چپی 

ـا او   ـنـد ب قبول ندارند، واقعا نمیتوان
ولی اگر برود خانه و  .  کنار بیایند 

اش ازش بپرسد اوضاع چطـوره،    بچه 
میگه بابا جون تا کارگر سر  کـار  

اگـر  .  نیاد این قضیه درست نمیشـه 
زنش، ھمسرش، سـرش را از روی  
تشت رخت بلند کنه و بگـه تـوی  
شوروی که کارگر آمد سـر  کـار،  
مگه چی شـد، بـگـه اونـجـا ھـم  
ـبـول   کارگر سر  کار نیست، مـن ق

ـاالخـره  .  ندارم  یک چنین آدمـی ب
من  .  به خودش میگه سوسیالیست 

ــھــا راجــع بــه   ــگــم مــوضــع اون مــی
سوسیالیسم چیه؟ موضعشان راجـع  

ـزی را نشـان    به چپی  ھا ھیچ چـی
مـوضـع طـرف راجـع بـه  .  نمیدھـد 

سوسیالیسم چـیـه؟ کـه ایـرج ھـم  
صحبت کرد راجع به سندیکالیـسـم  
ـقـش ھـم   غیر سوسیالیستی که اف
ـیـسـتـی اسـت، جـامـعـه   سنـدیـکـال
آلترناتیوش ھم جامعه سـنـدیـکـای  

ـاســـت کـــه  .  آزاد  ـارفـــرمــ ـا کــ ــ ب
ـنـد،   مینشیننـد، مـعـامـلـه مـیـکـن
ــد و آن طــوری   ـن ــکـن مـذاکـره مـی

بخش زیادی  .  وضعش خوب میشه 
از کسانی که در تعریف مصطفی  
رفتند توی گرایش سندیکالیستـی  
ــش   ــرای ــوی گ ــن ت ــر م ــظ ــه ن ب

ـنـد  ـیـسـتـی ھسـت ـیـل  .  کمـون بـه دل
موقعیت ویژه چپ ایـران و عـدم  

اش با طبقه کارگر ھیچوقـت    رابطه 
ـبـود در   ـبـود، مـوظـف ن مجبـور ن
. چھارچوب سوسیالیسم حرف بزنـد 

ـتـوانـد راحـت در چـھـارچــوب   ـی نـم
 . سوسیالیسم حرف بزند 

یک بـحـث دیـگـر در مـورد  
ــان  ــد،  .  گــرایــی اســت   امــک ــی ــن ــی ــب ب
ـیـسـت کـه آدم    امکان  گرایی این ن

برای چیزھایی که مـمـکـن اسـت  

ــکــنــد  ــی ــابــل  .  تــالش م ــق ــقــطــه م ن
گـرایـی    گرایی، غـیـرمـمـکـن   امکان 
ـیـسـت  مـنـظـورم ایـن اسـت کــه  .  ن

ــارزه   ـب ـاالخـره ھـر آدمــی تـوی م ب
برای مقدوراتی تالش میکند و به  
ـیـسـت ھـم   این معنی حزب کـمـون
ــارزه   بــاالخــره روی امــکــانــات مــب

گرایی محل بوجـود    امکان . میکند 
ـزی را  .  آمدن امکان است  چه چـی
بـحـث مـا ایـن  .  ممکن کرده است 

است که تشکل کارگری میتوانـد  
ـزھـا را مـمـکـن کـنـد  . خیلی چـی

ـتـوانـد   ـی جنبش مجمع عـمـومـی م
خیلی چیزھا را ممکن کـنـد کـه  
ـیـسـت  . االن در دستـرس کـارگـر ن

ــه   ــم ب ــدھــی ــن فــراخــوان مــی ــرای ــاب ـن ب
ای که بطور دینامیکی ایـن    مبارزه 

آنـطـرف  .  چیزھا را مـمـکـن کـنـد 
میگه مثال االن غیرممـکـنـه کـه  
ـنـد  . مثال فالن چیز را به من بـدھ

ـآورد   ـثـی را مـی ـال بنابراین شخص ث
ــوق   ـا حـق تـوی کـار، در رابـطـه ب
کارگر که اون راضی نیـسـت، اون  
ـیـده،   ـانـونـش اجـازه نـم نمیگذاره، ق

ـزھـای    بودجه  اش اجازه نمیده و چـی
بحث بر سـر  . زور او نمیرسه . دیگه 

تغییر امکانات طبقه کارگر اسـت  
و گرنـه تـوی ھـر مـقـطـع یـک  

ای کارگر از اون چیـزی کـه    روزه 
ــدوره   ــوی اون چــھــارچــوب مــق ت

ـیـشـود  .  نمیتواند بدست بیاورد  و نـم
به این پشت کرد به دلیـل امـکـان  

 . گرایی 
ـــســـم و   ـی ـــه رفـــرمــ راجـــع ب

گـری ھـم راسـتـش یـک    انقالبـی 
در ادامـه  ( چنین بـحـثـی داشـتـم  

رفرمیسم یعنـی  ).  صحبتھای امیر 
ـقـش  )  که ایرج ھم گفت ( اینکه   اف

. از تغییر جامعه، اصـالحـات اسـت 
نـه  .  تغییر جامعه به مقیاس وسیـع 

ــات تــالش   ایــنــکــه بــرای اصــالح
ـیـگـری  .  میکند  راستش کال انقـالب

ــی   ــک مــعــن ــم ی ــخــواھــی اگــر ب
ـنـی   ـیـم یـع ـفـھـم ـیـکـی ازش ب پرات
ـقـالب کـردن، مشـغـول   ـیـم ان بگوی
ـاری مـمـکـن   انقالب باشیم، چند ب
ـیـش   است در زندگی ھر کسـی پ
ـقـالب کـردن   بیاید که مشـغـول ان
باشد و گرنه در سایر مـواقـع دارد  

ـا یـک    مبارزه  ای مـیـکـنـد کـه ب
ـارزه   ـیـم مـب ـیـر بـه آن مـیـگـوی تعب

انقالبی وگرنه باز ھم تمام میـشـود  
ـنـمـا  ـنـد  .  و میرود سـی ـی ـب مـیـرود ب

ـا نـه  ـنـی اگـر  .  بلیطش بـرده ی یـع
ـایـد   ـا ب ـاعـدت کسی انقالبی باشد ق

ولـی  .  ھمه اینھا برایش منفی باشد 
دارد انقـالبـی عـمـل مـیـکـنـد در  

ـا    جامعه    ٦ ای که ممکن اسـت ت
ـقـالبـی   ـیـر ان ـی سال دیگر ھیـچ تـغ
ـیـک   نکـنـد و جـایـی بـرای پـرات
انقالبی طرف بـه آن مـعـنـی کـه  

ـاشـد  ـیـم نـداشـتـه ب ـارزه  .  میفھم مـب
برای اصالحات یک جزء دائـمـی  
ـیـسـتـی   مبارزه کارگری و کـمـون

ــک  .  اســت  ــی ی ــالب ــت انــق خصــل
ـیـسـتـی   کمونیست یا جریان کـمـون
ـآیـد کـه   ـی طبقه کارگر از این درنم

تر از اصالحات    یک چیزی آنطرف 
ــد،   ــخــواھــد اجــرا کــن را اآلن مــی
ــش را   ــوی دســت ــد، جــل ــگــذارن ــمــی ن

به نظـر مـن  .  اند   رفرمیستھا گرفته 
انقالبیگری یک خط کمونیستـی  
ـقـالبـی در   در این شـرایـط غـیـر ان
جامعه خودش را در فاکتـورھـایـی  

ایـن  .  در طول زمان نشـان مـیـدھـد 
ـآورد  . دارد چه سازمانی بوجود مـی

ــالب   ــی را بـرای انــق ایـن ســازمـان
ــآورد  ــرای  .  بـوجــود مــی ــی ب تشــکــل

ـآورد  آگـاھـی  .  انقـالب بـوجـود مـی
ـقـالب   ذھنی و تفکری را به نفع ان

ـنـھـا راه  .  بوجود میآورد  انقالب را ت
ایده انقالب را ترویـج  .  نجات میداند 

ـآورد .  میکند  ـار مـی . آدم  انقالبـی ب
ـنـکـه   این آدم انقالبی است بـدون ای

ـاشـد  اگـر  .  مشغول انقالب کـردن ب
بگوید مثال چند سـاعـت کـار در  
ھفته، ممـکـن اسـت عـیـن حـرف  
ھمان رفرمیسته، چند ساعت کـار  
در ھفته را بگوید، ولی فرقش این  
است که این یکی جای دیـگـری  
ـتـه   ـف به چـنـد سـاعـت کـار در ھ
ــگــری   ــدھــد و اون جــای دی مــی
میدھد، و این یکی از کـارھـایـش  

ـــخـــش دیـــگـــری از  .  اســـت  و ب
کارھایش بـه قـول مـارکـس افـق  
عمومی جنبـش را جـلـوی چشـم  
میگذارد و برای آن ھدف اسـاسـی  

آن کسـی کـه  .  اش میـکـنـد   آماده 
تشکل کمونیستی میسازد و بحث  
از انقالب کارگری میکند و ب عـد  

ــار  ٤٠ مــیــرود بــرای   ــاعــت ک  س
ـقـالبـی   مبارزه میکنـد، گـرایـش ان

قرار نیست کار بیشـتـری از  .  است 
ـارزه و  .  این بکند  ـا مـب در رابطـه ب

جنبش مطالباتی میخواھم بـگـویـم  
ــن   ــی م ــات ــب ــطــال ــش م ــب در جــن
انقالبیگری را نمیفھمم، راستش بـه  

ـابـش  .  تنھایی  ـقـط آن را ق اگـر ف
ـبـش   ـیـگـری در جـن ـقـالب کنـی، ان
ـیـق   مطالباتی یعنی چه؟ اگـر دق
شوی میبینی انقالبیگری یـعـنـی  
ـبـه را   اینکه با چه نیرویی، مـطـال
ـبـش   میخواھد بگیرد؟ در ایـن جـن
اعتراض به گرفتن آن مطالبه، چه  
ــگــری را دارد آمــاده   ــز دی چــی
ــد؟ چــه کســی را بــار   ــکــن مــی

ــده  ـآورد؟ چـه ای ھـایـی را نشــر    مـی
اش بـرای ھـمـان    میدھد، در مبارزه 

ـیـش  ...  مطالبه  و گرنه با پس و پ
کردن خود مطالبـه، بـه نـظـر مـن  
ـیـر   ھیچکس از رفرم به انقالب تغی

ـبـه  .  نمیکـنـد  ـاالخـره مـطـال چـون ب
ـبـه اسـت  . است، آخر  آخـرش مـطـال

ــامــعــه   ــوانــد ج ــت ــی ــم ــیــچــکــس ن ھ
ـیـسـتـی را از کـارفـرمـایـش   کمون

ــد  ــه  .  مـطــالــبـه کــن یــک کــارخــان
ھست، داری اعتراض میکنی بـه  

باالخره ھمه کـارخـانـه را  . شرایطت 
ھم که دستت بدھد، باالخره باز ھم  

ـبـی  .  رفرم شـده اسـت  ـز عـجـی چـی
انقالبی نمیـشـود اگـر  . پیش نمیآید 

من تمام سھام کارخانه را بـه اسـم  
ــاز ھــم  .  شــمــا کــارگــران بــکــنــم  ب
ــرایــن  .  اصــالحــات شــده اســت  ــاب ــن ب

ــا   ــالبــی ی ــگــری خــط انــق ــی ــالب انــق
کمونیستی و خط رادیکال، در ایـن  
ـیـدھـد کـه در   خودش را نشـان نـم
جنبش مطالباتی چه مطالباتی را  

ـنـجـاسـت  .  مطرح میکند  مسالـه ای
که جنبش مطالباتی کجای کـار  

 . اش قرار دارد   عمومی 
اصال اینطور فکر میـکـنـم در  
ـتـریـن   جنبش کـارگـری ایـران قـوی
. گرایش، گرایش کمونیستی اسـت 
ـاطـم ایـن اسـت  ـب . من شخصا استن

یعنـی  .  بالقوه قویترین گرایش است 
ـیـشـتـر    ماتریال انسانی  اش از ھمه ب

ــری  .  اسـت  ــوی ســطــح رھــب اآلن ت
جنبش اعتراضی وقتی کـه نـگـاه  

ـان  . میکنی  ـا ایـن جـری ـب چون تقری
ــه   ــوع ــجــم ــی م اســت کــه وقــت
ـلـوی   اعتراضات و مطالباتش را پـھ
ـنـی کـه تـو   ـی ـب ـی ھم میگذاری م
ـزب   ـامـــه حــ ــ ـــرن تصـــویـــری از ب

ـتـی  .  ای   کمونیستی بـه آن داده  وق
شما حساب کنید جنبش اعـتـراض  

ھـا    ھا خواسته و چی   کارگران چی 
ـلـوی ھـم   ـنـھـا را پـھ میخواد و ای

ـامـه ایـن   بچینید و بگویید این بـرن
ــان   ــران اســت، یــک تــعــدادش رھــب

شـان    گفتند آن را بـده، یـک عـده 
شـان    گفتند آن را بـده، یـک عـده 

گفتند آن حق را میخواھیم و یک  
ــد آن حــق را   ــن ــت ــعــدادشــان گــف ت
ـلـوی ھـم   ـتـی پـھ ـیـم، وق میـخـواھ
ــعــد تــوی احــزاب   ــگــذاری، ب ــی م
ـنـی   ـی سیاسی دنبالش بگردی، میب
ـات   ـب اینھا مصادف میشود با مطال

نه مجاھدین، نـه  .  حزب کمونیست 
ـبـرالـھـا   راه کـارگـری  ـی . ھـا و نـه ل

ــشـود بــا مــطـالــبــات   مصـادف مـی
به این مـعـنـی  . سنتی کمونیستھا 

ـبـش   این حرکت نیـروی فـعـال جـن
رادیکال کمونیست تـوی جـامـعـه  

ـتـش  .  است  منتھا چـقـدر ایـن ھـوی
پرداخت شده و روشن شـده و بـرای  
خود آن فعالین شناخته شده اسـت،  

مـن  .  این یک بحث دیگری است 
فکر میکنم این آدمھا خودشـان را  
سوسیالیست میدانند، خیلی بیشتـر  
ـا آن تـعـداد کـه   از کسانی کـه ی
معموال در ادبیات چپ منعـکـس  

ـــش  .  اســـت  ـب ــ ـن ـــری جــ ـب ــ در رھ
کارگری، کارگرھا بعد از انقـالب  

ــســت  ٥٧  ــی ــال ــی ــان را ســوس  خــودش
من فـکـر مـیـکـنـم اگـر  .  میدانند 

ـیـعـی و ذاتـی   چیزی بـرایـش طـب
ـایـد   است، سوسیالیسم اسـت کـه ب
ـلـوم   ـا آن مـع برود و تکلیفـش را ب

خیلی ھستند کـه بـه رژیـم  .  کند 
ـلـی .  ھیچ تـوھـمـی نـدارنـد  ھـا    خـی

ھستند کـه بـه شـوروی تـوھـمـی  
. به چـیـن تـوھـمـی نـدارنـد . ندارند 

ـلـوک  ـیـر ایـن ب ـأث ھـا    اصال تحت ت
ـنـد  ـلـی .  نیست ـنـد کـه    خـی ھـا ھسـت

میگویند باید جلوی اعتراض بـود  
ــن   ــقـه را از ای ـاالخــره ایـن طـب و ب

ـایـد قـدرت  .  سوراخ درآورد  کارگر ب
من میگویـم ایـن  .  را بدست بگیرد 

این طیف خیلی وسیـع  .  وسیع است 
ـلـی .  است  ھـا    حاال ممکن است خـی

اش    بطور بالفعل چھارچوب فکـری 
ـاح   ـبـش جـن را مجبور شـود از جـن

ـیـسـم   ـتـوان  ( چپ سندیکـال اگـر ب
ھـای دیـگـر در    یا از سنـت )  گفت 

یا سـیـمـایـش  .  طبقه کارگر بگیرد 

 در مورد گرایشات درون جنبش کارگری
 منصور حکمت  
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ـاشـد  ولـی  .  را گنـگ گـذاشـتـه ب
ـیـسـم   واقعیت این است که آن کمون
ـلـکـت   کارگری است که توی مم

کارماست کـه بـه  .  در جریان است 
نظر من چھره ایـن گـرایـش را در  

مـن  .  مقابل بقیه مشخص میکـنـد 
خطوطی را میگویم که اگـر مـن  
ـنـد چـه   آنجا بودم و به من میگفت
جور رھبر کارگـری ھسـتـی چـه  
ــارگــر ھســتــی، چــرا بــه   جــور ک
خودت مـیـگـویـی یـک گـرایـش  

 : اینھا را میگفتم ... متمایز 
در قبال مبارزه اقتصادی در    -

ـتـی و خـرده   ـا چـپ سـن ـز ب ـای تم
ــامــال بــه آن   بــورژوایــی ایــران، ک
ـزھـای   معتقدیم و بـه کسـب چـی

معتقد ھستیـم مـا  . جزیی معتقدیم 
ـبـش اعـتـراضـی   باید در مـتـن جـن
ــز   ـتـن ھـر چـی ــرای گـرف ـاشـیـم ب ب

 . اصال جز این نمیشود . جزیی 
ــی و    - ــن ــار عــل ــال ک ــب در ق
ـتـم مـمـکـن اسـت   توده  . ای میـگـف

ــزی کــه چــپ   ــرخــالف آن چــی ب
ــد یــا دوره   ــگـوی ــتـی ایـران مـی سـن
دمــکــراســی اســت کــه مــیــشــود  
ـا   ـنـی صـورت داد ی کارھـای عـل
ـا   نیست که من بروم مخفی شوم ی

ـتـه  ـی ھـای    جوخه درست کنم یا کـم
مخفی، کار علنی ممکن است و  
راه من جنبش مجمع عمومی و یا  

اصـال دارد  .  جنبش شورایـی اسـت 
ـلـی جـاھـا ایـن  .  انجام میشـود  خـی

 . کارھا انجام میشود 
ــوده   - ــال تشــکــل ت ای    در قــب

ـاتـی اسـت  .  میگفتم الزم اسـت  حـی
ای    که طبقه کارگر تشـکـل تـوده 

کـه  ( فرق ما با آنـھـا  .  داشته باشد 
رفتند خـانـه کـارگـر و ھـر کـس  

این  )  دیگر که بیرون خط من است 
ـقـدم کـه ایـن   ـت است که مـن مـع

ـیـم   تشکل  بـه  .  ھا را باید ایجاد کـن
ھمت خودمان و به زور خودمان بـه  
کرسی بنشانیم، بودنشـان را و بـه  

فـرق مـا  .  رسمیت شناختن شان را 
 . اینجاست 

چه تشکلی؟ بحث مـا ایـن    -
است که برای شرایـط ایـران شـورا  

جنبش مجمع عمـومـی  .  بھتر است 
جنبه قانونـی آن چـه  .  راھش است 

ـلـی   ـتـم خـی اھمیتی دارد؟ مـیـگـف
ــد مشــروعــیــت   ــای اھــمــیــت دارد، ب

ـایـد بـه کـرسـی  .  قانونی بگـیـرد  ب
ـنـطـوری  .  بنشانیم  ـی ـیـم ھـم ـتـوان ـی نم

 . نگھش داریم 
ـتـی    - در قبال سازمانھای دول

ــتــم   چــی مــیــگــی؟ مــن مــیــگــف

ــایــد مــنــحــل کــرد   ھــمــه  . اش را ب
سازمانھای کارگری دولتی، ھمـه  

مـوضـع مـن  .  را باید منحـل کـرد 
 . تحریم است 

 
کمونیست بودن تـو، خـودش    -

را در چه نشان میدھد؟ ھمان کـه  
میگفتم این چیزھایـی کـه  .  گفتم 

ـیـت مـاسـت   ـال گفتم بخشی از فـع
ــوان یــک خــط  ــعــن ــم  .  ب مــا داری

ـیـسـتـی را    ایده  ھای انقـالب کـمـون
ــم  ــی ــکــن ــخــش مــی ــھــای  .  پ ــول ســل

ـآوریـم کـه بـه   کارگری بوجود می
ھا متعھد ھستند، حول ایـن    این ایده 

ـتـه   ایده  ـات  .  انـد   ھا شـکـل گـرف ـی ادب
. کمونیستی را میان آنھا میخوانیـم 

ـیـسـتـی درسـت   کانونـھـای کـمـون
ـیـسـتـی    شبکه . میکنیم  ھای کمـون

ـیـم  حـتـی سـازمـان  .  درست میـکـن
. حزبی کمونیستی درست میکنیـم 

تھییج میکنیم انقالب کارگری را  
کــس  .  و حـکـومـت کـارگـری را 

دیگری این کارھا را نمیکند، مـا  
 . میکنیم 

راجع به ایدئولوژی و تئـوری؟  
ـیـم  فـکـر  .  ما مـارکسـیـسـت ھسـت

و  .  میکنیم این تئوری خوب اسـت 
ـابـل کـاربسـت  .  مشکلی نـداریـم  ق

. ابھام خاصی در آن نـداریـم .  است 
در تمایز با فالنـی و فـالنـی کـه  

ــظــر کــرده  ــد ن ــجــدی ــد،    شـش تــا ت ان
 . احتیاج به تجدید نظر نداریم 

راجع به حزب؟ من میگفتـم    -
طبقه کارگر بـه حـزب کـارگـری  

ـاج دارد  ـی حـزب کـارگـری و  .  احت
ـاج دارد  ـی ـیـسـتـی احـت ـایـد  .  کمون ب

ــت  ــم حــزب  .  ســاخ ــت ــگــف یــا مــی
ـایـد کـاری   ـا ب کمونیست ھست، ی

ولی بی حزب ھـم مـیـشـود،  .  کرد 
ــا چــه   ــرالــھ ــب ــی ــایــد دیــد ل ــاال ب ح
ـیـسـت  . میکنند، ایـن خـط مـن ن

ـاریـخـی فـدایـی،   نمیدانم عنـصـر ت
حـزب کـارگـری  .  خط من نیـسـت 

 . باید وجود داشته باشد 
ــل؟    - ــحــاد عــم ــال ات در قــب

ـقـولـه   میگفتم اتحاد عمل یـک م
مجبور بـه اتـحـاد  .  کارگری است 

ـایـد   ـی عمل ھستم با ھر خطی که ب
ــن و   بـر ســر آن مــطــالــبــات مــعــی

مـن  .  میخواھد آن ھم کاری بکنـد 
اگـر  .  این را در مبارزه پیدا میکنـم 

جنبش مجمع عمومـی اسـت، مـا  
اگـر  .  توی مجمع عمومی ھستیـم 

ــا   ــم ــت ــتــصــاب اســت ح مســالــه اع
ـیـون   مینشینیم، ھمـه مـا اعـتـصـاب

روی اتـحـاد عـمـل  .  حرف میزنیـم 

خـط مشـی  .  موضع من این است 
ـا  .  ام یک چیز دیگر اسـت   حزبی  ب

احزاب مـمـکـن اسـت مـن اتـحـاد  
ـا نـکـنـم  ـا کـارگـر  .  عمل بکنم ی ب

ـارزه   بغل دستم که توی ھـمـان مـب
ـاشـد،   است، از ھر قـمـاشـی کـه ب
اگر توی ھمان مبارزه ھست اتحاد  

 . عمل من امری است طبیعی 
 
در قبال رژیم چه میگویی؟    -

ـلـی   میگم باید سرنگـون بشـه، خـی
ـفـر دیـگـر  .  ساده  فرق من با صد ن

ـایـد   ـب ـنـد ن که ممکن اسـت بـگـوی
 . سرنگون بشه 

ـایـد    - راجع به ناسیونالیـسـم؟ ب
ــران   ــسـم را از ای ـی ــال ـاســیـون ریشـه ن

ده شاھی اعتقاد به دکـتـر  .  برکند 
ـفـه    مصدق و بنی  صدر و ایـن طـای

ــدارم  ــامــیــت ارضــی ھــم  .  ن ــم ــه ت ب
ـیـسـم ھـم  .  اعتقادی ندارم  ـبـرال به لی

ـنـطـور  ـی . ھمینطور، مذھب ھـم ھـم
ـنـھـا دارم   چھار خط ھم راجع به ای

 .بعنوان آن خط رادیکال 
 

من میگویم ما بایـد کـمـک  
کنیم که چنین تصوری از یـک  
خط در طبقه کارگر بشـود تصـور  
ـابـل گـرایشـات   خودش ازش در مق
ـیـن خـطـوط ھـر   دیگر و خـود ھـم
ــی   ــف کــدام مــا را از یــک طــی

چـه آنـکـه زده  .  تفکیک میکنـد 
ـا   ـئـوری، چـه آنـکـه ب است زیر ت
یک گرایشـات حـزبـی کـنـکـرت  

ـانـونـی  .  وجود دارد  آنکه به کـار ق
ـاد دارد و  .  اعتقاد ندارد  ـق آنکه اعت

ـانـونـی کـار   فکر میکـنـد کـار ق
ـبـول   ملتمسـانـه اسـت آن را ھـم ق

آنکه میگوید باید سنـدیـکـا  .  ندارد 
ـایـد   درست کرد من جواب میدھم ب

باید ھر کـدام از  .  شورا درست کرد 
ھایی که تجسمی از ایـن    این تکه 

ــان   ــدھــد، خــودش نش ــی گــرایــش م
ھـا چـه    میدھد که با بقیـه طـیـف 

چه اخـتـالفـی حـس  .  بحثی داریم 
 . میکنیم 

: اش این است   بحث من خالصه 
ـایـد بـه ایـن جـواب   فکر میکنم ب

آیا این حرفھا ھـوایـی اسـت؟  .  داد 
بحث ھمانـطـور کـه از ھـمـان اول  

ـیـسـت  ایـن تـمـایـل  .  گفتم اینطور ن
طبیعی و منطقی بخش زیادی از  

منتھـا  . رھبران کارگری ایران است 
ـبـول نـدارد، یـک   اگر چپ را ق

ـبـت اسـت  ـتـم  .  نقطه مـث چـون گـف
ــدارم  ـبـول ن . خـودم ھـم چـپ را ق

ـاد را داشـتـه   ـق کسی که این اعـت

باشد باید یک مقدار این چپ را  
ـاشـد  چـون او ھـم  .  قبول نداشـتـه ب

ـبـول نـداشـتـه و    نصف ایـن  ھـا را ق
یا مـثـال  .  ھمین االن ھم قبول ندارد 

ــی   ــه مصــطــف ــه ب کــارگــری ک
من نمیدانم  .  ھا فالن   میگوید چپ 

راجع به مصطفی چه فـکـر کـرده  
ـنـم در خـانـه .  بود  ـی ـب اش    باید بروم ب

ـقـش چـه  .  چه مـیـگـویـد  ـی بـه رف
ـلـی  .  میگویـد  سـازمـان چـپ خـی

ـیـق  .  مراجعه میکند به کـارگـر  رف
ـاجـان    داشته  ـتـه اسـت آق ایم که گـف

ـقـط  .  دور و بر من پیدایتان نشـود  ف
تان را بـدسـت    یک جوری روزنامه 

بـه نـظـر مـن آن آدم  .  من برسانید 
ـلـی جـدی اسـت  . سوسیالیست خـی

بخصوص جمله اولش که دور و بـر  
به این مـعـنـی  !  من پیدایتان نشود 

ــریــال   ــم مــات ــکــن مــن فــکــر مــی
ـــی  ـان ــ ـــت   انس ـــش  .  اش ھس ـــرای گ

دارد اعـتـراض و  . اش ھست   واقعی 
ــکــنــد  ــی ــصــاب م نــمــیــگــویــم  .  اعــت

ــد و   ــن ــســت ــی ــگــری ن گــرایشــات دی
کسانی که مرزبندی دارند با ایـن  
ـنـد و در رأس   حرفھا، فعال نیـسـت
ـلـی جـاھـا   جنبش اعـتـراضـی خـی

ولی این گرایش ھسـت و  .  اند   نبوده 
به نـظـر مـن  .  خیلی ھم فعال است 

اگر کسی در جمھـوری اسـالمـی  
ـا ایـن   و زیر این فشار مذھبی و ب
به اصطالح فشار بـه سـازش کـه  
روی طبقـه کـارگـر حـاکـم اسـت  
ھنوز دارد اعتراض میکند، آن ھـم  
جلوی جنـگ سـر سـاعـت کـار،  
ــژه،   ــوی جــنــگ ســر ســود وی جـل
جلوی جنگ سر اضافه دستـمـزد،  

ـپـی اسـت  ـی وگـرنـه  .  حتما چنین ت
اگر طور دیگری بود، دولـت ھـزار  
ــش   ــوی و یــک جــور ســوراخ جــل
گذاشتـه بـود کـه راھـش را کـج  

 . کند و از آن سوراخ بیرون برود 
یک نکته دیگر بگویـم راجـع  

یـکـی از  .  به جمھـوری اسـالمـی 
ـیـسـت کـدامـیـک از   ـادم ن رفقا ی
ـتـھـایـش اشـاره کـرد   رفقا در صحب

بـه نـظـر  .  که این خیلی مھم است 
ـا   من جمھوری اسالمـی فـرقـش ب
رژیم شاه این است که بـه خـودش  
در دل یک انقالب مشروعیت داده  

ـیـعـی  .  است  ـلـی طـب در نتیجه خـی
ـلـی از کـارگـران فـکـر   ـی است، خ

ــد   ــن ــکــن ــت  ( مــی ــود گــف ــر ب امــی
دستگاھی بـودن  )  دستگاھی بودند 

ـا   با این رژیم خیلی فرق میکـنـد ب
ـا یـک رژیـم   دستگـاھـی بـودن ب

ــعــد  .  دیـگــر  ــالب کــرده، ب آخــر انــق

ـیـسـت کـمـی   جنگ کـرده، کـاف
ــاشــی، کــمــی   ــســت ب ــی ــال ــون ــی نــاس
مذھبی باشی تا ایـن رژیـم یـک  
ـایـد  ـی . رژیم مشـروعـی بـه نـظـر ب

 ھم پشتش است و علیه  ٥٧ انقالب  
خیلی فرق مـیـکـنـد کـه  . آمریکا 

ــه   ــات ب یــک کــارگــری گــرایش
ـا    طلب   اصطالح اصالح  ھا و غـیـره ب

ـنـد  .  این دولت بیایند و برونـد  بـگـوی
میشود در ایـن چـھـارچـوب کـار  
کرد چون مثل رژیم شاه نیـسـت و  
مناسباتش با طبقه کـارگـر مـثـل  

ــســت  ــم شــاه نــی ــاســبــات  .  رژی مــن
ـانـه .  اش   فکری  ھـای    بـه یـک بـھ

ــار اســت و ایــن   ــگــری ســر ک دی
ھا را توانستـه اسـت در مـغـز    بھانه 

ـا بـه  .  ای بـکـنـد   یک عـده  ـق ـی دق
ھمین دلیل میگویـم در شـرایـطـی  
ــه   ــن قضــی کــه کســی خــارج ای
ـیـم چـقـدر   ـن ـب میایستد دیگر باید ب

خود این نشان میـدھـد  .  چپ است 
کسی که توی یک چنین جوی  
ــایســتـد و خـارج حــکـومــت و   ـی م
نمیخواھد داخل شـورای اسـالمـی  
ـــدر   ـق ــد چـ ــدھ ـی ـان مــ ــرود، نشــ ب
ــســت، چــقــدر   ــســت نــی ــالــی ــون نــاســی
. مذھبی نیست، چقدر چپ اسـت 
. چقدر خط حزب توده را نمیخـوانـد 

ـنـھـا شـاخصـھـای   من میگـویـم ای
چون حزب تـوده کـه  .  واقعی است 

آنجاست، این که آنجا نیست یعنـی  
ـیـخـوانـد  بـه شـوروی  .  آن خط را نم

ــالب  .  تـوھـم نـدارد  ـق  ھــم  ٥٧ از ان
یک جمعبندی دیگری دارد و بـه  
چپ ھم یک موضـع و بـرخـورد  

کامال نشان میـدھـد  .  دیگری دارد 
که کارگری که بیرون از شـورای  
ـیـرون انـجـمـن   اسالمی میایستد، ب
اسالمی، و اعـتـراض مـیـکـنـد و  
مطالبه خودش را مطـرح مـیـکـنـد  
چقدر چپ است و چقدر آگاھانـه  

من ایـن را شـاخصـی  .  چپ است 
از این قضیه میگیرم با تـوجـه بـه  

 . وضعیت جمھوری اسالمی 
 

این نوشته متن خام پیاده 
شده از روی نوار ضبط 

ش .شده در جلسه ک
است و ھیچوقت تصحیح 

سایت .( نشده است
 ) منصور حکمت
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

 تجمع اعتراضی كارگران در مقابل مجلس
ـراض بـه گـران فـروشـی   جمعی از کـارگـران  در اعـت
شرکت ماموت دیزل جـلـوی درب شـمـال مـجـلـس تـجـمـع  

ـیـل عـدم تـحـویـل  ٥٠ .  کردنـد  ـرضـیـن بـه دل ـر از مـعـت ـف  ن
ھای پیش فروش شده که با قیـمـت ارز مـرجـع وارد    کشنده 

ـیـمـت اعـالم شـده   ـیـش از ق شده بود ولی قیمت فعلی آن ب
ـراض   محاسبیه شده است، مقابل درب شمال مجلس در اعـت

ایـن افـراد مـدعـی  .  به شرکت ماموت دیزل تجمـع کـردنـد 
ـلـی   ـیـن الـمـل بودند که شرکت مذکور در روز نـمـایشـگـاه ب

ھای پیش فـروش شـده کـه بـا    ای برای کشنده   تخفیف ویژه 
ارز مرجع وارد شده بود در نظر گرفته است ولی اکـنـون بـا  

ھا را با قیمـت ارز    باال رفتن نرخ ارز قصد فروش این کشنده 
ـنـدگـان فـیـمـت فـعـلـی ایـن  .  آزاد دارد  به گفته تجمـع کـن
ھا نسبت به قیمتی که قبال بـا ارز مـرجـع اعـالم و    کشنده 

ـیـمـت  ١٤٠ پیش فروش شده بود   ـیـون تـومـان اضـافـه ق  میل
  آبان   ٢١ . دارد 

 
رژیم ھیچ ربطی به " مجلس کارگری"

 کارگران و منافع آنھا ندارد
ـران،   بنا به گزارش مطبوعات رژیم جمھوری اسالمی ای
ـلـف در یـک   چند اتحادیه کارگری از کشـورھـای مـخـت

بـه ریـاسـت  "  مجلـس کـارگـری "نمایش حکومتی با عنوان  
علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیر کل خـانـه کـارگـر  

ھر چـنـد از تـعـداد و  .  جمھوری اسالمی، شرکت کرده اند 
ـم و بـه  " اتحادیه ھا "ماھیت این   ھنوز شناخت دقیقـی نـداری

نظر میرسد بسیار اندک بـاشـنـد، امـا حضـور آقـای جـرج  
ماوریکوس، دبیر کل فـدراسـیـون جـھـانـی اتـحـادیـه ھـای  

، در ایـن مـراسـم نشـان از  ) دبیلیو، اف، تی، یو ( کارگری  
تدوام ھمکاری این نھاد با خانه کارگر جمھـوری اسـالمـی  
ـلـی در   ـیـن الـمـل علی رغم تمامی افشاگریھای داخلی و ب

مسلم است کـه  . مورد ماھیت این تشکالت حکومتی دارد 
تالش رژیم سرمایه داری و ضدکارگر جمـھـوری اسـالمـی  
برای این نمایش از قبل شـکـسـت خـورده اسـت و حـمـایـت  
دبیلیو اف تی یو از آن بیش از پیش مایـه شـرمسـاری ایـن  

بـه خـوبـی مـطـلـع  "  دبیلیو اف تی یو . " فدراسیون می باشد 
است که کارگران ایران از حـق ھـرگـونـه تشـکـل و دیـگـر  
حقوق پایه ای شناخته شده کارگران محرومنـد و ھـرگـونـه  
تالش برای دستیابی به تشکل مستقل کارگری بـا اخـراج  
ـبـاشـد و   ـری و زنـدان ھـمـراه مـی فعالین از کار و دسـتـگـی

ـر اسـاس   ـران ب ھرگونه اعتصاب و اعتراض کارگـری در ای
ـیـش از  .  قانون ممنوع است و بشدت سرکوب میـشـود    ٣٠ ب

تشـکـلـھـای کـارگـری کـه  . سال است این روند ادامه دارد 
 شکل گرفته بـودنـد ھـمـگـی سـرکـوب و  ٥٧ زمان انقالب  
سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد تـھـران و  .  منحل شدند 

  و سندیکای کارگران نیشکر ھـفـت  ٨٥ حومه که در سال  
 تشکیل شده بودند با سرکـوب شـدیـد و  ٨٧ تپه که در سال  

بی وقفه مواجه شدند و رھبران و فعالین آنـھـا اخـراج و بـه  
دبیلیو اف تی یو و تشکالت مشابـه  .  زندان محکوم شده اند 

ـنـد   آن در شرایطی در نمایش کارگری رژیم شرکـت مـیـکـن
ـران از کـار اخـراج و در   که فعالین کارگری زیادی در ای
زندانھای جمھوری اسالمی بـه حـبـسـھـای طـویـل الـمـدت  
. محکوم شده اند و یا تحت حبسھای تعلیقی به سر میبرنـد 

ـرای   ھم اکنون چندین فعال کارگری فقط به دلیل تـالش ب
ـبـاشـنـد  . تشکیل سندیکا و تشکالت کارگری در زندان مـی

ـقـاشـان ( شاھرخ زمانی   ، رضـا  ) ھیئت موسس سندیـکـای ن
ـره سـنـدیـکـای  (  شھابی   مسئول مالی و عضو ھیئـت مـدی

، مـحـمـد جـراحـی و  ) کارگران شرکت واحد تھران و حومـه 

ـری ایـجـاد   ـیـگـی ـتـه پ ـی بھنام ابراھیم زاده، از اعضـای کـم
 سـال  ١٠  تـا  ٥ تشکلھای کارگری، ھمه به زندانھایی از  

تعداد زیادی از فعالین کـارگـری ضـمـن  .  محکوم شده اند 
اخراج از کار به طور مرتب دستگیر و بازداشت میـشـونـد و  
از ھیچ گونه امنیتی در جامعه برخوردار نیستند و خـانـواده  

منـصـور  .  ھای آنھا با مشکل مالی و امنیتی روبرو ھستند 
ـیـن سـنـدیـکـای   ـران و فـعـال اسانلو و ابراھیم مددی از رھـب
کارگران شرکت واحد تھران و حومه بعد از کشیدن سـالـھـا  
ـنـد بـه   محکومیت خود از زندان آزاد شده اند، اما نه میتـوان
سر کار خود برگردند و نه میتوانند به فعالیت سـنـدیـکـایـی  

ـرای  ٦٠ .  خود بپردازند  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب  تن اعضای کـمـی
کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری نیز پـس از یـورش  
ـتـه   وحشیانه مامواران انتظامی به مجمع عمومی این کـمـی
ـرخـی از آنـھـا را   مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و ب
ـقـی طـوالنـی و   ـی پس از چند ماه بازداشت به حبسھای تعل

ـرونـده  .  محدودیتھای شدید محکوم کرده اند  اذیت و آزار، پ
سازی و دستگیری فعالین کـارگـری و اعضـای خـانـواده  

ـران سـنـدیـکـای  . آنھا کماکان ادامه دارد  نمایندگان و رھـب
کارگران نیشکر ھفته تپه نیز به ھمین سرنوشت دچـار شـده  

ـران آن اخـراج  .  اند  سندیکایشان سرکوب شد و فعالین و رھب
ـم کـه حـکـومـت  .  و زندانی شده اند  ـی عالوه بر ایـن، مـیـدان

ـیـت   دیکتاتوری جمھوری اسالمی ھمچنیـن ھـر نـوع فـعـال
اجتماعی و سیاسی مستقل کارگری و غیـر کـارگـری را  
ـر   ـیـن کـارگـری و غـی سرکوب میکند و بسیاری از فـعـال
ـرده   کارگری در زندان زیر شکنجه قرار داشته اند و جان سـپ

رژیم ھیـچ ربـطـی بـه کـارگـران و  "  مجلس کارگری . "اند 
ـنـدگـان در آن ھـمـه از   منافع آنـھـا نـدارد و شـرکـت کـن
ارگانھای رژیم ھستند که به طور مستقیم در بی حـقـوقـی  

ـقـش دارنـد  ـلـی در  .  و سرکوب کارگران ن ـیـن الـمـل اتـحـاد ب
ـراض بـه شـرکـت   ـران ضـمـن اعـت حمایت از کارگران در ای

دبیلیو، اف، تـی،  ( فدراسیون جھانی اتحادیه ھای کارگری  
ـنـھـا  )  یو  در نمایش حکومتی در تھران، ایـن اقـدام را نـه ت

ـقـانـه   ـی ـرادرانـه و خـواھـرانـه ورف خالف موازین ھمبستگی ب
کارگران با یکدیگر، بلکه اقدامی مستقیم علیه کـارگـران  
ایران و در خدمت رژیم ضدکارگر و سـرکـوبـگـر جـمـھـوری  

این قبیل سیاستھـا کـه بـه عـنـاویـن  .  اسالمی ایران میداند 
مختلف توجیح میشوند کوچکترین خـدمـتـی بـه مـبـارزات  
ـیـه   کارگری علیه نظام سرمایه داری، حاکـمـیـت و یـا عـل
ـنـد،   ـر خـالف ادعـایـی کـه مـیـکـن تحریمھای اقتصادی، ب

مـا از ھـمـه تشـکـالت و اتـحـادیـه ھـای  .  نخـواھـد کـرد 
ـبـانـی واقـعـی از   ـی کارگری جھان میخواھیم کـه بـه پشـت
ـبـاتشـان   کارگران ایران در دستیابی به کلیه حـقـوق و مـطـال

کمااینکه در گذشته نیز بارھا به ایـن تشـکـالت  .   بپردازند 
ـیـت ھـایـی را   اعالم کرده ایم جنبش کارگری ایران آن فعال
کارگری و به نفع مردم کارگر و زحمـتـکـش مـیـدانـد کـه  
ـم سـرمـایـه دا ری و   ـیـت رژی مستقل از کارفرماھا و کـل
سرکوبگر جمھوری اسالمی ایران و تشکالت وابسته بـه آن  
ھمچـون خـانـه کـارگـر و شـوراھـای اسـالمـی و کـانـون  

 .انمجنھای صنفی و دیگر نھادھای وابسته باشند 
ـیـو اف تـی یـو و   ـل ـی این بیانیه اعتراضی در اختیـار دب

مـجـلـس  " نھادھایی دیـگـری کـه مـمـکـن اسـت در ایـن  
اتـحـاد  .  شرکت کرده باشند قرار داده خواھـد شـد "  کارگری 

  ٢٠١٢  نوامبر  ٧ بین المللی در حمایت از کارگران در ایران  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ھفتصد کارگر تعاونی مسکن تعمیرکاران 

اتومبیل شھر سنندج خواھان رسیدگی 
 فوری به خواست ھایشان شدند

تعاونی مسکن کارگران تعمیرکار اتومبیل سننـدج کـه  
.  تـاسـیـس شـد ١٣٧٩  نفر عضو دارد در سـال  ٧٠٠ بالغ بر  

ـراردادی  ٧٩ پس از تاسیس این تعاونی در سال   ـر اسـاس ق  ب
که با کارگران تعمیرکار برای دریافـت زمـیـن مسـکـونـی  
ـبـال   منعقد گردید مقرر شد اعضا این تعاونی ھر کدام در ق
پرداخت یک میلیون و پانصد ھـزار تـومـان صـاحـب یـک  
قطعه زمین مسکونی برای ساخت سر پناھی برای خـود و  

 سال از پرداخـت  ١٢ خانواده ھایشان شوند اما پس از گذشت  
ـره سـابـق ایـن   ـئـت مـدی این پول توسط کارگران، نه تنھا ھـی
تعاونی، زمینھای خریداری شده را در اختیار این کـارگـران  

 ھـکـتـار زمـیـن  ٢٦ قرار نداده است بلکه در حال حاضر از  
ـره  ٤ خریداری شده، فقط   ـئـت مـدی ـیـار ھـی  ھکتار آن در اخت

جدید قرار داده شده است و احتمال آن میرود که مابقی ایـن  
زمینھا توسط ھیئت مدیره سابق این تعاونی به فروش رفـتـه  

به ھمین علت کارگران عضو این تعاونی با شکـایـت  .  باشد 
از ھیات مدیره سابق و طی مراحل قانونی، پیگیر حق خـود  
مبنی بر واگذاری زمین مسکونی شدند امـا دادگـاه رای  
ـراض   بر برائت رییس ھیات مدیره سابق داد که این امـر اعـت
ـرونـده تـوسـط   کارگران عضو این تعاونی را بر انگیخت و پ
ـیـه ارجـاع شـد  ـیـس قـوه قضـای . آنان به معاونت قضایـی ری

کارگران عضو این تعاونی میگویند از آنـجـا کـه تـاکـنـون  
توجھی به اعتراض آنان در قوه قضائیه نشده اسـت احـتـمـال  
ـراضـی تـری جـھـت دسـت   دارد آنان دست به اقدامـات اعـت

ـران  .  یابی به حقوق حقه خود بزنند  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
 ١٣٩١  آبانماه ٢٠  –

 
اگر کارفرما عیدی و پاداش سال گذشته را 
نپردازد بار دیگر دست به اعتصاب خواھیم 

 .زد
کارگران شرکت جھاد توسعه پیمانکار سد بنیر واقع در  

 کیلومتری روستای نگل از توابع شھرستـان مـریـوان کـه  ٥ 
ـراض جـھـت  ٨ در روز   ـرای دومـیـن بـار در اعـت  ابان مـاه ب

دریافت حقوق ھای معوقه دست به اعتصاب زده بـودنـد بـا  
 آبـان  ١٣ پرداخت دو ماه حقوق از طرف کارفرما روز شنبـه  

کارگران این شرکـت تـھـدیـد  .  به سر کارھایشان بازگشتند  
کرده اند اگر کارفرما عیدی و پاداش سال گذشـتـه را بـه  

ـتـه  .  آنھا نپردازد بار دیگر دست به اعتصاب خواھند زد  کمـی
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای   ی ھمـاھـنـگـی ب

  ١٣٩١  آبان  ١٥ -کارگری 
 
آبان ماه اعتصاب کارگران افغانستانی ١٧

 .شاغل در پارکھای شمال شھر تھران
کارگران افغانستانی شاغـل در پـارک ھـا در شـمـال  
ـرار   ـثـمـار ق شھر تھران زیر نظر پیمانکاران وحشیانه مورد است
می گیرند  در ازاء کار شاق روزانه دستمزد ناچیـزی آنـھـم  

 آبـان مـاه  ١٧ پس از چند ماه تعویق دریافت می کنند روز  
ـنـھـا   دست از کار کشیدند آنان اظھار می کردند کـه نـه ت
ـر   حقوقشان ناچیز و حتی بخور و نمیر نیست بلکه بـا تـأخـی

ھم اکنون با افزایـش مـواد غـذایـی از  .  پرداخت می شود  

جمله نان که عمده غذای روزانه آنانست حقوقشـان افـزایـش  
ـر  .  نیافته است   ـراب از طرف دیگر با سقوط ارزش ریـال در ب

ــز ارزشــی   ــا نــی ــھ ــی آن ــافــت ــوق دری ــا ؛ حــق ســایــر ارزھ
پیمانکاران با عقد قرارداد با شھرداری ؛ بدون اینـکـه  . ندارد  

کاری را انجام دھند سودھای سرشاری می برند و حـقـوق  
کارگران زحمتکش افغانستانی را به انحاء مختلف پـایـمـال  

کارگران با دست از کـار کشـیـدن در یـک  .  می کنند  
نقطه پارک  تجمع و  به شروع به  رقص دستجمعی بسیـار  
زیبا و از اینکه به کارفرما و شرایط ذلت بار کار نـه مـی  

 .گویند شادی می کردند 
  

  کارگر کارخانه پتروشیمی فجر٣٠٠اعتصاب
آبان ایلنا، کارگرکارخانه پتروشیمـی فـجـر  ٢١ به گزارش 

در اعتـراض بـه عـدم دریـافـت پـاداش روز کـارگـر، عـدم  
ـلـی شـرکـت    افزایش حقوق خود با تـوجـه بـه قـول  ـب ھـای ق

پیمانکاری رامپکو و مسائل ایمنی از روز گذشته تا كنـون  
 .اند   دست از کار کشیده 

ـر   ـف این گزارش حاکیست، پاداش روز کارگر برای ھـر ن
ھـای    در حالی کـه تـمـام کـارخـانـه .   ھزار تومان است ١٠٠ 

ـرداخـت   پتروشیمی ماھشھر این مبلغ را به کـارگـران خـود پ
ـروشـیـمـی فـجـر    کرده  ـت اند، شرکت پیمانکـاری کـارخـانـه پ
ای نداریم پس پولی نیـز    گوید چون در این رابطه مصوبه   می 

 .کنیم   پرداخت نمی 
براساس این گزارش،کارگران کارخانه پتروشیمـی فـجـر  

ـنـد و بـا  ٤   ماه است که در انتظار وصول طلـب خـود ھسـت
ھای مسئوالن برای رفع مشکـل، از روز    عملی نشدن وعده 

 اند   گذشته تا كنون دست از کار کشیده 
   

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  
 

عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران سد 
 سلماس" دریک چای"

ـیـش ازھـفـت مـاه   کارگران سد دریک چای سلمـاس ب
ایـن در  .  انـد   است که دستمزدھای خود را دریـافـت نـکـرده 

ـر روی ھـمـه   حالی است که کارفرمای ایـن سـد فشـار ب
عدم پرداخت حقوق مـعـوقـه؛  .  کارگران را افزایش داده است 

ـران   مسئله زندگی روزمره و ادامـه حـیـات کـارگـران در ای
 .است 

 
 تن از کارگران ٦٠پرداخت نشدن حق بیمه 

 رجا
 آبان؛ چند تن از کارگران پیمانکاری شـرکـت رجـا  ٢٠ 

ـیـمـه خـود در سـازمـان تـامـیـن   ـقـه ب ـنـت سـاب ـری با ارسال پ
 تن از کـارگـران ایـن  ٦٠ اجتماعی، از رد نشدن سابقه  بیمه  

 .ھای تیر و مرداد خبر دادند   شرکت پیمانکاری در ماه 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
تبرئه شھناز سگوند و ارجاع پرونده علی 

 نجاتی به دادگاه سنندج
ــه   ــده، شــعــب  دادگــاه جــزایــی  ١٠٢ بــه گــزارش رســی

ھمسر علـی  ( دادگستری شوش طی حکمی شھناز سگوند  
  ٧ نامبرده در تاریـخ  .  را از اتھامات وارده تبرئه کرد ) نجاتی 

ـیـه نـظـام از طـریـق   ـیـغ عـل ـل ـب آبان به اتھام نشر اکاذیب و ت
مصاحبه با رسانـه ھـای خـارجـی در رابـطـه بـا وضـعـیـت  

ـیـن دادگـاه  .  ھمسرش در این شعبه محاکمه شده بود  ھمچـن
انقالب سنندج در رابطه با پرونده علی نجـاتـی اعـالم کـرده  

ـری  (است که از آنجایی که محل وقوع جرم   خـوانـدن آواز ل
دراسـتـان کـردسـتـان  !!!)  و ارتباط با کارگران در کـردسـتـان 

ـررسـی ایـن   واقع است بنابراین دادگستری شوش صالحیت ب
ـنـدج مـحـاکـمـه   پرونده را نداشته و نامبرده بایسـتـی در سـن

 دادیـاری  ٢  مـھـر مـاه در شـعـبـه  ٢٩ وی در تاریخ  .  شود 
ـتـه   دادگستری شوش مورد بازپرسی قرار گرفتـه بـود کـمـی
ی ھماھنگی، ضمن تبریک تبرئه ی شھناز سگوند ، ایـن  
گونه اقدامات را در راستای فشار بر کـارگـران و فـعـاالن  
ـیـن احضـار عـلـی نـجـاتـی بـه   کارگری دانسته و ھـمـچـن
اتھامات واھی را محکوم کرده و خـواھـان رفـع ھـر گـونـه  
تعقیب قضائی از نامبرده و آزادی سایر کارگران و فـعـاالن  

ـرای  . کارگری در بند می باشد  کمیته ی ھـمـاھـنـگـی ب
 ١٣٩١  آبان  ١٥ -کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  
قتل یک کارگر جوشکار زیر شکنجه اینبار 

 در اھواز
شھروند عرب اھـوازی سـاکـن  )   ساله ٤٥ (جمیل سویدی 

ـروھـای   ـی در منطقه لشکر آباد این شھـر تـحـت شـکـنـجـه ن
جمیل سویدی کـارگـر یـک کـارگـاه  .  امنیتی کشته شد 

جوشکاری اسـت و حـدود یـک مـاه گـذشـتـه بـه دسـت  
ھنوز از چـگـونـگـی و  .  نیروھای امنیتی بازداشت شده بود 

بنا بـه  .  دالیل بازداشت این شھروند گزارشی در دست نیست 
گزارش ھای رسیده، خانواده جمیل سویدی طی یـک مـاه  
ـتـی   ـی گذشته مراجعات مکرر اما بی نتیجه به مـراکـز امـن

گـزارشـگـران حـقـوق بشـری  .  وانتظامی در اھواز داشته انـد 
ـفـاقـی   می گویند جنازه جمیل سویدی به شکـل کـامـال ات
توسط یکی از آشنایان او در سردخانه پزشکی قانونی دیـده  

جـنـازه جـمـیـل  .  شده و به خانواده او اطـالع داده مـی شـود 
ـری   ـیـگـی سویدی ھنوز به خانواده او تـحـویـل داده نشـده وپ
ـرای کشــف دالیـل بـازداشـت ، شـکـنـجـه و   خـانـواده او ب
ـرسـیـده اسـت  ـیـجـه ن ـت . چگونگی مرگ او تا به حال بـه ن
ـیـز سـتـار بـھـشـتـی   , گفتنی است طی روزھای گذشته ن

کارگر و وبالگ نویس زیر شکنجه نیروھای نـاجـا کشـتـه  
 شده و در رباط کریم تھران دفن شده است 

 
 

 نا امنی محیط كار
 
 آبان؛ مرگ دلخراش كارگر ساختمانی ١٨

 در حادثه سقوط از ارتفاع
ـیـمـه   در پی سقوط دو كارگر از طبقه دوم ساختـمـانـی ن
ساز در اطراف مشھد یكی از آنـان جـان خـود را از دسـت  

تحقیقات اولیه پرونده حاکی از آن بود که دو جـوان بـه  .  داد 
 سـالـه ھـنـگـام  ٢٤ "  حمـیـد "  ساله و  ٣١ " حسینعلی "ھای    نام 

" دھـرود " کار بنایی از طبقه دوم سـاخـتـمـانـی در مـنـطـقـه  
ـنـی مـاجـرا بـه مـراکـز    سقوط کرده  اند و توسط شاھدان عـی
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ـنـعـلـی " در این حادثه  . اند   درمانی انتقال یافته  کـه بـه  "  حسـی
ـیـز  "  حمید " شدت آسیب دیده بود جان خود را از دست داد و   ن

 .ھای ویژه پزشکی قرار گرفت   تحت مراقبت 
 
 کارگر کارخانه کریستال ابھر٦مرگ

آبان مھر، رئیس پلیس راه استـان زنـجـان از  ١٨ به گزارش 
ـراز کـارگـران یـک شـرکـت  ٢٦ کشته و مجروح شدن   ـف  ن

ـر   خرمدره ای بر اثر تصادف در کمربندی ابھر به خرمدره خـب
این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با یـک  .  داد 

 جاده خرمـدره بـه طـرف  ٧٦ دستگاه اتوبوس بنز در کیلومتر  
 دقیقه صبح روز پنجشنبه صـورت  ٢٢  و  ٥ زنجان در ساعت  

 گرفت  
 

کارگر کارگاه احداث ٢کشته وزخمی شدن 
 تونل نیایش

ـبـه  ٧  آبان پایگاه اطالع رسانی پلیس ، بـامـداد چـھـارشـن
سارق یکدستگاه خودرو ھیوندا با سـرعـت سـرسـام آوری از  

جنوب متـواری مـی    -پارک وی به سمت بزرگراه مدرس  
ـرل ،   ـت شود و در میانه راه به علت سرعت زیاد و عـدم کـن
خودرو در محدوده کارگاه احداث تونل نیایش واژگـون مـی  
شودو بر اثر وقوع این حادثه دردناک دو کارگر تـونـل کـه  
در حال فعالیت بودند به شدت مجروح شـده کـه یـکـی از  
آنھا در دم فوت و کارگر دومی با حضور عوامل اورژانـس  

 .به بیمارستان منتقل می شود 
  

جان باختن کارگرجوان بیرجندی بر اثر 
 برق گرفتگی

ـرق  ١٦   آبان؛ به گزارش خراسان ، جوان بیرجندی بر اثر ب
این جـوان  .  گرفتگی در محل کار جان خود را از دست داد 

که در یک شیشه بری کار می کرد ھنگامی که قصـد  
ـرق دار بـودن آب   کار با دستگاه ساپ را داشت به علـت ب
ھای محدوده دستگاه به داخل اتاقک کشیده شـد و جـان  

 .خود را از دست داد 
 

اكثر مجروحان زلزله امروز ورزقان 
 كارگران ساختمانی ھستند

ـنـکـه  ٧    ٥١ آبان جام جم، فرماندار شھر ورزقان با بیـان ای
عموم مجروحـیـن را  :  تن در این زلزله مجروح شده اند، گفت 

دھند، چرا که حیـن زلـزلـه    کارگران ساختمانی تشکیل می 
فرماندار شھرستـان ورزقـان  .  بر روی داربستھا حضور داشتند 

بیشتر مصدومیـن از روسـتـاھـای کـاسـن، تـازه  :  یادآور شد 
ـران،   کند، بکر آباد، چراغلو، داش کسن، چای کندی، لمـب

 .مسقران، آغ بالغ سفلی به مراکز درمانی انتقال یافته اند 
 

 کشته و زخمی شدن پنج کارگر در مھاباد
ـبـه  ١٨ به گزارش    ١٦ آبان موکریان، عصـر روز سـه شـن

  ٢ آبانماه، درجریان احداث یک بـاب سـاخـتـمـان درمـھـابـاد  
ـیـز مـجـروح  ٣ کارگرجانشان را ازدست دادند و     تن دیگـر ن

بر اساس گزارش رسیده ، ایـن حـادثـه در شـھـرک  .  شدند 
صنفی کاوه این شھرستان زمانی روی داد که کارگران در  

 .  حال بتن ریزی ستونھای طبقه اول یک ساختمان بودند 
 

 
قطع شدن دست یک کارگر بوشھری در 

 کارگاه مصالح ساختمانی
در یـک  "  جـواد مـعـارفـی " دست کارگر جوانی به نام  

پـخـش بـوشـھـر    ی آب   کارگاه مصالح ساختمانی در منـطـقـه 
 .قطع شده است 

 
 عدم امنیت شغلی

 
 اصالحیه قانون تامین اجتماعی

قانون کار و قانون تامین اجتماعی جمـھـوری اسـالمـی  
ـقـه   ـثـمـار طـب قانون ھای ضد کارگری و در خـدمـت اسـت
کارگر و حفظ نظام سرمایـه داری، دولـت و نـظـام حـاکـم  

 قـانـون تـامـیـن اجـتـمـاعـی   ٧٦ ماده  ) اصالحیه (تغییر . است 
ـر از مـیـکـنـد  ـبـارت . شرایط بازنشستگـی را سـخـت و زیـان

و اصـالحـیـه در ایـن شـمـاره کـارگـر  ٧٦ بخشھایی از ماده  
ازجـمـلـه مـوضـوعـات مـورد بـحـث در الیـحـه  . کمونیـسـت 

تر شدن شـرایـط بـازنشـسـتـگـی در    اصالحیه، موضوع سخت 
:  قـانـون فـعـلـی ٧٦ مـاده  .  مشاغل سخت و زیان آور اسـت 

ـنـاوب در  ٢٥  سال متوالی و  ٢٠ افرادی که حداقل    سال مت
اشتغـال داشـتـه  )  مخل سالمتی (کارھای سخت و زیان آور  

و در ھر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخـتـه  
ـنـد    باشند، می  توانند تقاضای مستمری بـازنشـسـتـگـی کـن

ـرخ  ٤ در مورد این گروه از بیمه شدگان  }  ... {   درصـد بـه ن
ـقـاضـای   حق بیمه افزوده خواھد شد کـه آنـھـم درصـورت ت
ـلـه   مشموالن قانون بطور یکجا یا بـطـور اقسـاطـی بـه وسـی

  ٣٧ بخش دوم از بنـد ج مـاده  . کارفرما پرداخت خواھد شد 
  ٢٠ آور به شرط    شاغلین در مشاغل سخت و زیان :  اصالحیه 

ـرداخـت حـق   سال اشتغال در مشاغل سخت و زیـان آور و پ
 سـال  ٥٠  سال سن برای زنـان و  ٤٥ بیمه مشروط به داشتن  

. توانند پیش از موعد بازنشسـتـه شـونـد   سن برای مردان می 
ھر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخـت و زیـان    –  ١ تبصره 

یک سال و نیـم از  %) ٤ (آور در صورت پرداخت حق بیمه  
شود و این سوابق بـا سـوابـق    جھت بازنشستگی محاسبه می 

ـبـصـره .  بـاشـد   عادی از جھت بازنشستگی قابل جمع مـی   ٣ ت
ـیـشـنـھـاد شـورای    – فھرست مشاغل سخت و زیان آور به پ

فنی سازمان به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواھـد  
. رسید که پس از تایید وزیر کـار قـابـل اجـرا خـواھـد بـود 

فھرست این مشاغل حسب ضرورت ھر سه سال یکبار قابـل  
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصـالحـیـه،  .  بازبینی است 

موضوع محول شدن وظایف دولت در حوزه بھداشت عمومی  
به موجب بندھای الـف و  .  به سازمان تامین اجتماعی است 

ـروز  :   قانون فـعـلـی ٣ ب از ماده   ارائـه خـدمـات در زمـان ب
ھای این قانـون    ھا و بارداری از جمله حمایت   حوادث، بیماری 

ـیـن نـامـه  ٢ است و بر ھمین اساس به مـوجـب مـاده    از آی
اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامـیـن اجـتـمـاعـی  

، سازمان تامین اجتـمـاعـی مـتـعـھـد بـه ارائـه  ) قانون الزام ( 
ـیـکـی،  : خدمات ذیل است  ـن ـی ـیـه خـدمـات کـل ــ انـجـام کـل

ـپـزشـکـی   پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دنـدان
برای بیماران مشـمـول قـانـون تـأمـیـن اجـتـمـاعـی ــ انـجـام  

ھا و معاینات طبی و معامالت قبل، حین و بعد از    کمک 
ـنـا    زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک  ھای مذکور ب

ـبـخـشـی و   به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر ــ تـوان
تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خـود  

اند و اقدام بر اشتغال بـه کـارھـای مـنـاسـب    را از دست داده 
که بـه  ) پروتز و اروتز (آنان ـ تحویل وسایل کمک پزشکی  

ـقـص جسـمـانـی و یـا   منظور اعاده سالمت یا برای جبران ن
ـر تـعـھـدات    تقویت یکی از حواس به کـار مـی  رونـد ــ سـای

ـرات و اصـالحـات   ـی ـی مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغ
بعدی آن و مصوبات شورای عالی تـأمـیـن اجـتـمـاعـی در  

ـنـد  .  رابطه با درمـان  خـدمـات  :   اصـالحـیـه ١  از مـاده ١٨ ب
ـری از   بھداشتی و درمانی خدماتی است که برای جـلـوگـی
ـر   ـر اث ابتال یا درمان بیماری و یا در صورت مصـدومـیـت ب
ـیـمـه شـدگـان اصـلـی و   حادثه و یا بارداری و زایمان بـه ب
تبعی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر اساس قـانـون ارائـه  

ازجمله موضـوعـات مـورد بـحـث در اصـالحـیـه،  .  شود   می 
ـنـاسـب بـا   موضوع امكان افزایـش سـن بـازنشـسـتـگـی مـت

ـبـصـره  . باالرفتن سن امید به زندگی است    ٣٦  از مـاده  ٢ ت
تواند متناسب با سن امـیـد بـه    سازمان می :  الیحه اصالحیه 

زندگی در کشور به تدریج شرایط بازنشستگی را از جـھـت  
افزایش مـذکـور پـس  .  سن و سابقه تا پنج سال افزایش دھد 

بایست یـه تصـویـب ھـیـات امـنـا    از تایید شورای فنی می 
 و سایر مواد فصل شـشـم قـانـون فـعـلـی  ٧٦ در ماده  . برسد 

ای بیمه شده برای بـازنشـسـتـگـی    تنھا شرایط سنی و سابقه 
ای به تاثیر سن امید به زندگـی در    تبیین شده و ھیچ اشاره 

 . باال رفتن یا پایین آمدن موعد بازنشستگی نشده است 
 

 تشکلھای کارگری
 

ی دیگری از جانب  تدارک حمله
ی  داری در قالب طرح اصالحیه سرمایه

 !سازمان تأمین اجتماعی
ـرعـامـل   «سـعـیـد مـرتضـوی »بنا بر اظھارات اخیر   مـدی

سازمان تأمین اجتماعی و برخی اخبار منتشرشده در جـرایـد  
ـراتـی    ھای اطالع   و پایگاه  رسانی، این سازمان قصد دارد تغیی

ـقـه  ی    در قانون تأمین اجـتـمـاعـی در خصـوص سـن و سـاب
بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان آور، افزایش  

ـیـمـه   سھم حق بیـمـه  ای و    ی كـارگـران، كـاھـش تـعـھـدات ب
. صورت دھـد ...  درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی و 

ـرخـی    نویسی که به   این سازمان در پیش  ـر در ب ـی ـی منظور تـغ
مواد قانون تأمین اجتماعی تھیه کرده است قصد دارد سـن  

افـزایـش داده و  )   سـال ٥ احتماال   (بازنشستگی را چند سال  
ی پرداختی توسط کـارگـران را از    ھمچنین درصد حق بیمه 

از محتوای دقیـق  .   درصد افزایش دھد ٩  درصد فعلی به  ٧ 
ـقـی در دسـت    دیگر مواد این پیش  نویس فعال  اطالعات دقی

ھای آن طبق معـمـول پشـت درھـای بسـتـه    نیست زیرا بحث 
ـقـت   ـی صورت گرفته است، اما آن چه روشن اسـت ایـن حـق

ـقـه  ی    است که این تغییرات وضعیت در حال حاضر بغرنج طب
ـیـش از   کارگر را نشانه رفته است و قصد دارد تـا آن را ب

ـم سـازد  ـفـه .  پیش وخـی ھـای    ی تشـکـل   در ایـن مـیـان وظـی
ـقـل ایـن اسـت کـه بـا   کارگری و فعاالن کـارگـری مسـت

ھای متحد و گسترده، به ھر طریـق مـمـکـن از بـه    اعتراض 
ـنـد  ـری کـن ـنـی جـلـوگـی . تصویب رسیدن چنین قوانین ننگی

ـر قـانـون کـار ،کـه   ـی ـی جنبش کارگری ایران در مبحث تـغ
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ــش در جـریـان بـود، تـوانسـت بـا حـرکـت  ـی ھــای    چـنـدی پ
کـم در آن مـقـطـع زمـانـی،    جا و درخور، دسـت   اعتراضی به 

ـیـز   جلوی تصویب آن قوانین ارتجاعی را بگیرد و اکـنـون ن
ــا سـازمــانـدھــی حـرکــت  ـراضــی در    الزم اســت ب ھـای اعــت

ھای کار و زیست و به ھر طریق ممکن و مـنـاسـب    محیط 
ـران را    صدای اعتراض کوبنده  ی جنبش مستقل کارگری ای

دارانـی کـه شـرایـط زیسـت و مـعـیـشـت    به گوش سرمایـه 
اند برساند و بـار دیـگـر بـا    ی کارگر را ھدف قرار داده   طبقه 

ـنـی کـنـد   نیروی طبقاتی خود آنان را وادار بـه عـقـب  . نشـی
ی ھماھنگی ضمن محکوم کـردن ایـن اقـدام سـران    کمیته 

ـیـش پـای   سازمان تأمین اجتماعی که منافع کارگران را پ
دارد کـه ایـن    کـنـد اعـالم مـی   داران سـالخـی مـی   سرمایـه 

رنـج    ھا و امکانات آن از حـاصـل دسـت   سازمان و تمام ثروت 
کارگران به وجود آمده است و بنابراین تنـھـا کـارگـران حـق  
ـرنـد و ایـن   دارند در مورد چگونگی قوانین آن تصمیم بـگـی

ھـای    امکانـی اسـت کـه بـا مـمـانـعـت از ایـجـاد تشـکـل 
.  و مستقل کارگران عمال  از آنان سلب شده اسـت   خودساخته 

ھـای کـارگـری و    اکنون زمانی است که باید تمام تشکـل 
ھـا و مـحـافـل    فعاالن کارگری و ھمچنین تـمـامـی جـمـع 

کارگری به ھر طریق ممکن مقابل این حمـلـه ایسـتـادگـی  
ـنـد  ـم خـود مـتـحـدانـه دفـاع نـمـای . کنند و از حـقـوق مسـل

ھـای    ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 
 ١٣٩١ ماه     آبان ١٧ -کارگری 

 
آزادی برای فعاالن سندیکائی در ایران 

 !مثل ھمه جای دنیا 
آبان ماه؛ در ایران ھـم مـثـل ھـمـه جـا زنـان ومـردان  ١٧ 

کارگر باید حق داشته باشند ھر طور می خواھند متشـکـل  
یک بار دیگر ما اعمال سرکوب علیه تعداد زیـادی  .  شوند 

ـربـانـی   از فعاالن زن و مرد کارگر توسط دولت ایران، کـه ق
ـم  ـی .  خشونت، حبس و شکنجه ھستند را محـکـوم مـی کـن

ـرای ایـجـاد تشـکـل   شاھرخ زمانی عضو کمیته پیگیری ب
ـقـاشـان تـھـران، در     ١٥ ھای آزاد کارگری و سنـدیـکـای ن

 سـال زنـدان مـحـکـوم  ١١  دستگیر و سپس به  ١٣٩٠ خرداد  
او دفـاع از حـقـوق   «جرم  »ھمچون عده ای دیگر، تنھا  . شد 

شـاھـرخ زمـانـی در طـول  .  کارگران و تاسیس سندیکا بـود 
او ھـم  .  بازداشت متحمل شکنجه و خشونت ھای شدید شد 

شاھرخ زمانـی از  .  اکنون در زندان رجائی شھر در بند است 
طریق نامه ای از زندان، جنبش کارگری جھانی را خـطـاب  

ـتـشـر  .  قرار داده است  ما نامه او را به پیوست این بیانیـه مـن
آنچه شاھـرخ زمـانـی شـرح مـی دھـد، ھـمـان  .  می کنیم 

چیزی است که بر سر بسیاری از فعاالنی که برای حقـوق  
سندیکائی، سیاسی و انسانی مبارزه می کنند آمده اسـت،  

ـران مـنـکـر آن ھـاسـت  ـم ای رضـا  .  حقوقی ابتدایی کـه رژی
ـره سـنـدیـکـای شـرکـت واحـد   ـئـت مـدی شھابی عضـو ھـی

.  سـال زنـدان مـحـکـوم شـد ٦ اتوبوسرانی تھران و حومه به  
و پنچ سال به اتـھـام   «تبلیغ علیه رژیم  »یک سال به اتھام  

ـیـت کشـور  » ـیـه امـن ـر ایـن او بـه  «توطئـه عـل ، عـالوه ب
 یوروئی محکوم شده اسـت کـه از طـریـق  ٣٠٠٠ بازپرداخت  

ھمیاری بسیاری از کارگران بمنظـور کـمـک بـه خـانـواده  
و  .  ھای سندیکالیسـت ھـا زنـدانـی جـمـع آوری شـده بـود 

ـری شـدن دوره زنـدان اش بـه   باالخره این که او پس از سـپ
مدت پنج سال حق ابراز نظر در مجامع عمـومـی یـا انـجـام  

ھر روز که مـی گـذرد، شـکـنـجـ   .  مصاحبه نخواھد داشت 
اعمال شده علیه این فعال کارگری که سالمتی اش بـطـور  

ما مص رانه خواھـان  .  بارزی بدتر شده است، تشدید می شود 
ـران   ـیـسـت ھـای زنـدانـی در ای آزادی فوری ھمه سندیکـال
ـم زاده،   ـراھـی ھستیم، از جملـه مـحـمـد جـراحـی و بـھـنـام اب
ـرای ایـجـاد تشـکـل ھـای آزاد   اعضای کمیته پیگیـری ب
ـفـی   کارگری در ایران، رسـول بـداغـی عضـو کـانـون صـن

ـم زنـدانـی از سـال     ١٣٨٨ معلمان، عبدالرضا قنبری ، معـل
ـیـن تـعـداد   که به مجازات اعدام تھدید شده است و ھـمـچـن
ـلـف  . زیادی از فعاالن درگیر در جنبش ھای اجتماعی مخت

ـقـا نسـبـت بـه   اتحاد ھمبستگی سندیکائی، به ھمه این رف
حمایت کامل خود از آنان اطمینـان مـی دھـد و از طـریـق  
انتشارات خود و انتشارات سازمان ھای عضو اتـحـادیـه، در  

در ادامـ  کـار  .  باره وضعیت آنان خبر رسـانـی خـواھـد کـرد 
. ان .  او   –.  ت .  د .  اف .  ث   -ت  . ژ . متحد سندیکاھای ث 

در حمایت از کـارگـران  .  او .  اس .  اف  –سولیدر   –. آ . اس 
ـیـش شـروع شـده اسـت، اتـحـاد   ایران، که از چندیـن مـاه پ
ھمبستگی سندیکائی به دیگر سازمان ھای سـنـدیـکـائـی  
فرانسه پیشنـھـاد مـی کـنـد کـه در اقـدامـی مشـتـرک  
ـران   خواستار آزادی سندیکالیست ھای زنـدانـی از دولـت ای

 .شوند 
اتحاد ھمبستگی سندیکائی ھمچنین این اطالعـات را  
ـیـن   به سندیکاھای دیگر کشورھا بمنظور تقویت حـمـایـت ب

 المللی منتقل  
ـرجـمـه  !   آزادی برای رفقای ما  در ایران .  خواھد کرد  ت

ـران »و تکثیر از   ،  «ھمبستگی سوسیالیستی با کارگران  ای
 پاریس 
  

مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی نھضت 
 سواد آموزی سنندج

آبان؛ چھارمین مجـمـع عـمـومـی اعضـای شـرکـت  ٢٠ 
ـلـی در   ـب ـرار ق تعاونی نھضت سواد آموزی سنندج، طـبـق ق

ـر اردوگـاه  ١٨/٨/١٣٩١ روز پنج شنبه   ـئـات  در سالن آمفـی ت
 صـبـح بـا  ١٠ جلـسـه سـاعـت  .  سلیمان خاطر برگزار گردید 

وی بـا تـوضـیـحـات  .  سخنرانی رئیس ھیئت مدیره آغاز شد 
گمراه کننده به تعویق افتادن پروژه را متـوجـه شـھـرداری و  

ـراض  .  تاخیر در صدور مجوز دانست  امـا ایـن سـخـنـان اعـت
ـر داشـت  آنـان ھـمـچـنـان  .  اعضای حاضر در مجمع را در ب

ـره  . خواھان برکناری ھیئت مدیره انتصابی بودند  ھیئـت مـدی
که قصور را متوجه خود دیدند به ناچار نـامـه ای کـه از  

در این نـامـه رای  .  بازرسی کل کشور بود را قرائت نمودند 
ـیـجـه   ـت بر عدم صالحیت ھیئت مدیره صادر شـده بـود، در ن

ـره  .  ھیئت مدیره انتخابات مجدد را پذیرفتند  اما ھیئـت مـدی
با ترفندی از قبل تعیین شده و غیر قانونی، از طرفـداران و  
نزدیکان خود که بسـیـاری از آنـھـا عضـویـت تـعـاونـی را  
نداشتند، جھت رای گیری استفاده نمود؛ در صـورتـی کـه  
قرار بر این بود که تمامی اعضا بـا ھـمـراه داشـتـن کـارت  

ـنـد  ایـن عـمـل  .  شناسایی در این رای گیری شـرکـت نـمـای
اعتراض نمایندگان اعضا را بر انگیخت؛ امـا ایـن بـار ھـم  
این افراد توانستند به صورت ناعادالنه و غیر انسـانـی خـود  

در ادامـه اعضـای حـاضـر  . را در سمت ھیئت مدیره بنشانند 
ـرگـزاری   در مجمع به نشانه اعتراض به این اوضاع، سـالـن ب

ـروژه از سـال  .  مجمع را ترک نمودند  ـنـی اسـت ایـن پ گفت

ای در  ¬ کلید خورده اما ھمچنان کار قابل مالحظـه ١٣٨٥ 
کمیته ی ھماھنگی یرای کمـک  .  آن انجام نپذیرفته است 

 به ایجاد تشکل ھای کارگری 
  
 

 بازنشستگان
 

 تجمع اعتراضی
" فـارس " آبان ماه؛ به گزارش خبرگزاری حکـومـتـی  ٢٠ 

جمعی از بازنشستگان صندوق بـازنشـسـتـگـی کشـوری از  
ـرداخـت   ـیـل عـدم پ ـلـف، بـه دل سازمانھا و نـھـادھـای مـخـت

ـراضـی زدنـد ٢ مطالبات   .  سال خود، دست به تـجـمـع  اعـت
برپایه این گزارش، جمعی از بازنشستگان کشـوری اعـم از  
ــدوق   ــن ــابــل ص ــق ــرورش در م ــتــگــان آمــوزش و پ بــازنشــس

تھران تجـمـع  "  میدان فاطمی " بازنشستگی کشوری واقع در  
ـرض  .  اعتراضی برپا کردند  بر این اساس بازنشستـگـان مـعـت

ـراسـاس  ٨٧  و  ٨٦ خواستار دریافت مطالبات سالھای    خـود ب
 .الیحه خدمات مدیریت کشوری شدند 

  
 گزارش 

 
 "ھشدار"افزایش نرخ بیکاری؛ گذر از مرز 

ـیـکـار در  ٣  تا  ٢.٨ آمارھای رسمی از    -فرارو   میلیون ب
این در حالی است که مبنای اشتـغـال  .  کشور حکایت دارد 

کـارشـنـاسـان  .  در این آمار تنھا یک ساعت در ھفته اسـت 
ـیـون  ٥ اما میزان تقریبی بیکاران را در کشور در حدود   ـل  مـی

این موضوع می تـوانـد مـعـضـالت مـتـعـدد  . نفر می دانند 
 .اجتماعی را به دنبال داشته باشد 

ــجـه مشـکــالت  ٥٠ کـاھـش   ـی ـت ــد در ن ـی  درصــدی تـول
اقتصادی باعث تعدیل نیرو در بسیاری از کارخانه ھا شـده  

تا جایی که تنھا در یک مورد انجمن قطعـه سـازان  .  است 
ـر در  ٧٠٠ کشور چندی پیش نسبت به بیکـاری   ـف  ھـزار ن

 .صورت عدم مساعدت ارزی دولت ھشدار داده بود 
به گفته کارشنـاسـان سـیـاسـت ھـای غـلـط دولـت در  
ـرداخـت یـارانـه   زمینه اقتصاد، واردات بی رویه کاال، عدم پ
تولید و در نتیجه تضیف بخش صنعـت، نـوسـانـات ارزی و  
ـنـدی دولـت   ـب افزایش قیمت مواد اولیه کارخانه ھا، عدم پای
به تعھدات در زمینه اشتـغـال و بسـیـاری دیـگـر از مـوارد  

اند تا نرخ بیکاری در کشـور    ھمگی دست به دست ھم داده 
 . درصد برسد ١٢.٩ به  

بر اساس آمارھای ارائه شده از مرکز آمار سـھـم بـخـش  
 بوده است و نزدیک به نیـمـی  ٣٣.٤ صنعت در اشتغال تنھا  

از جمعیت فعال کشور در بخش خدمـات مشـغـول بـه کـار  
این به آن معنی است بخش تولید سھم قابـل تـوجـه  .  ھستند 

ـر   ای از اشتغال را به خود اختصاص نـداده اسـت و عـالوه ب
این با توجه به مشکالت بخش تولید ھمـیـن مـیـزان ھـم بـا  

با توجه به کاھش تولید در بـخـش  .  خطر کاھش روبرو است 
ـر و افـزایـش بـی رویـه واردات،   صنعت در چند سـال اخـی

 .نگرانی ھا از افزایش نرخ بیکاری شدت گرفته است 
  ٢.٥ دولت در حالی از نـامـمـکـن بـودن وعـده ایـجـاد  

میلیون شغل خبر می دھد که بر اسـاس آمـار ھـای ارائـه  
  ٣٥  سـال بـه  ٣٢  تا  ٢٠ شده میزان بیکاری در میان جوانان  
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ـریـن گـروه ھـای  .  درصد رسیده است  ـرت این عده که از مـوث
ـتـی   نیروی کار کشور محسوب می شوند، و در ھرم جمـعـی
ـنـد، بـا وجـود ایـن   کشور از جایگاه خاصی برخـوردار ھسـت
ـنـد در مـعـرض بسـیـاری از مشـکـالت   معضل مـی تـوان

 .اجتماعی باشند 
 

 اخبار بین المللی
 

 ساعته کارکنان بخش ٤٨اعتصاب  -یونان 
  خدمات عمومی

ـیـوزده ھـا ھـزار تـن از کـارگـران و   به گزارش یـورو ن
کارکنان بخش خدمات عمومی در یونان به دعوت اتحادیه  

ـبـه   ـر  ٦ ھای کارگری از روز سـه شـن )  آبـان ١٦ (  نـوامـب

ایـن  .  اعتصابی چـھـل و ھشـت سـاعـتـه را آغـاز کـردنـد 
ـراض بـه دور جـدیـدی از اقـدامـات   اعتصاب کـه در اعـت
ریاضت اقتصادی و کاھش ھزینه ھای دولتی صورت مـی  
ـقـل کشـور را مـخـتـل کـرده اسـت  .  گیرد، شبکه حمل و ن

آنچه مـا  : " گوید    از شرکت کنندگان در اعتراض می   یکی 
از تالش خودمان انتظار داریم اینست که قانـون گـذاران مـا  

ـنـد  ـلـه بـگـوی اگـر ایـن  .  جرات نکنند به این طرح ریاضتی ب
کار را بکنند من اینجا با چشمان باز و با آگاھی تمـام بـه  
شما می گویم که شدیدترین انفجارھـای اجـتـمـاعـی روی  

ـفـجـار .  خواھـد داد  ـریـن اتـحـادیـه ھـای  ."  ان ـران بـزرگـت رھـب
ـنـد   کارگری که این اعتصاب را سازمان داده اند، می گوی
چنانچه روز چھارشنبه پارلمان یونان به طرح ارائـه شـده از  
سوی آنتونیس ساماراس نخست وزیر این کشـور رای دھـد  

ـتـالفـی یـونـان  .  به مبارزات خود ادامه خواھند داد  دولـت ائ
درصدد است تا با تصویب سیاستھای جـدیـد، دور دیـگـری  
از کاھش دستمزد، حقوق بازنشتگی و خدمات عمومـی را  

ـیـکـاری    درصـدی و  ٢٥ به کشوری تحمیل کند که از ب
 . وضعیت دشوار و نابسامان اقتصادی رنج می برد 

 
اعتراض متحدانه کارمندان یک  -نپال 

 بیمارستان
ـر  ٢ به گزارش ھیماالین تایـمـز روز   )  آبـان ١٢ (  نـوامـب

کارمندان بیمارستان گانداکی در شھر پوک ھارا دست بـه  
 خـواسـت را  ٢٣ آنھا در نامه اعتراضی خود  .  اعتصاب زدند 

 در صـد  ٥٠ مطرح کرده اند که مھمترین آنـھـای افـزایـش  
  ٢٤٠ دستمزد و استخدام دائم کارمندانی است که حد آقـل  

  ٤٠٠ این کارمندان که تـعـداد آنـھـا بـه  .  روز کار کرده اند 
ـنـد کـه راھـی   رسد مـی   می   تن  ـرایشـان    گـوی جـز اعـتـصـاب ب

گویند آنھا چـنـدیـن بـار    این کارمندان می .  نمانده است   باقی 
دریـافـت    جـوابـی   درخواست مالقات با مسئولین داده انـد ولـی 

داده انـد بـا    نکرده اند و ھنگامی که باالخره به مذاکـره تـن 
آنـھـا  .  سر دواندن آنھا از توجه به خواست آنھا سر باز زده انـد 

گویند حتا بر طبق قانون کار موجود آنـھـا از حـد آقـل    می 
رئیس ھیأت مدیره سندیـکـای  .  دستمزد نیز برخوردار نیستند 

گـویـد، بـجـای تـوجـه بـه خـواسـت    کارگران بھداشـت مـی 

 .کارگران، مدیریت تھدید به اخراج آنھا کرده است 
 

اعتصاب رانندگان اتوبوس در  -شیلی 
 سانتیاگو 

)  آبـان ١٥ (  نوامبر  ٥ روز   Presna Latinaبه گزارش  
ـیـاگـو  ١٥٠ حد آقل   ـت  اتـوبـوس سـرویـس رسـانـی شـھـر سـان

ایـن  .  پایتخت شیلی در اثر اعتصاب از حرکت بـاز مـانـدنـد 
ـر در سـا عـات   ـی ـی رانندگان با خواست افزایش دستمزد و تغ

گویند ھیچ گـوش    آنھا می .  کارشان دست از کار کشیدند 
شان نیست و به ھـمـیـن    به مطالبات   شنوایی برای پاسخ دھی 

ـرایشـان بـاقـی  ـنـھـا اعـتـصـاب ب ـنـد    دلیـل ت ـتـوان مـانـده تـا ب
ــه  ــد   خــواســت ــن ــکــن ــدگــان در  .  ھــایشــان را مــطــرح ب ــن رانــن ای
ای که خطاب به مردم صادر کردند، به خاطر قـطـع    اعالمیه 

گفته اند که آنـھـا    از مردم معذرت خواسته ولی   سرویس دھی 
ـریـت  .  خود دفاع میکنند   از حقوق و زندگی  سخنگـوی مـدی

خـوانـده    این شرکت اتوبوس رانی این اعتصاب را غیر قانونی 
ـنـدگـان    و مدیر این شرکت تھدید کرده است که تـمـامـی  ران

 .معترض را اخراج خواھد کرد 
 

ھای کارگری به  تھدید اتحادیه -لبنان 
 اعتصاب

اتـحــادیـه کـارگـران بـخــش   Daily Starبـه گـزارش  

ـنـان اعـالم کـرد کـه چـنـانـچـه دولـت    خدمات عمومـی  ـب ل
ـرد،    پیشنھاد افزایش دستمزد  ـب ھا را به مجلس برای تصویب ن

دسـت بـه اعـتـصـاب  )   آبـان ١٨ ( نوامبر  ٨ از روز پنج شنبه  
ـرار بـود    آنھا می .  خواھند زد  گوینـد کـه ایـن اعـتـصـاب ق

ـیـل بـحـران بـه خـاطـر    چندی پیش صورت بگیرد، ولی  به دل
انفجار بمب کارگران تصمیم گرفتند تا اعتصاب خود را بـه  

برای تعویق مجـدد ایـن    حاال دیگر دلیلی   تعویق بیندازند، ولی 
ھا از دولت خـواسـتـه انـد کـه دیـگـر    اتحادیه .  کار نمیبینند 

ـیـاورد   ای برای به تعویق انداختن افزایش دستـمـزد   بھانه  . ھـا ن
ـر در    آنھا به صحبت  ھای اخیر نجیـب مـقـاتـی نـخـسـت وزی

بـودجـه بـه  : " گـویـد   یک جلسه اشاره کرده اند که وی می 
 ."  ھا موجود است   برای باال بردن دستمزد   اندازه کافی 

 
بیش از دو ھزار نفر را  INGبانک  -ھلند 

 کند اخراج می
ـریـن  )   آبـان ١٧ (  نوامبـر  ٧ به گزارش رویترز روز   بـزرگـت

ـم دارد تـا   INGبانک ھلند، بانک   اعالم کرد که تصـمـی
ـیـش  .   از کارمندان خود را اخراج بکند    تن ٢٣٥٠  چند روز پ

ـیـسـی    ھـزار  ١٠ اعـالم کـرده بـود کـه   UBSبانک سوئ
ـیـز بـانـک   کارمند را اخراج میکند و چندی قبـل از آن ن

ایـن  .   خبر داده بـود    تن ٢٠٠٠  دویچه بانک از اخراج    آلمانی 
ـر    بانک دلیل این کار را افت سود بانک در مـاه  ھـای اخـی

این بـانـک در  .   و کاھش تجارت بانک اعالم کرده است 
ـیـش از    شعبه    ٩٤ ھای مختلف خود در داخل و خارج ھلند ب

 . ھزار کارمند دارد 
 

اعالم شرکت ھواپیمایی کانتاس  -استرلیا 
  کارمند٤٠٠برای اخراج 

ـتـاس روز   به گزارش خبر گذاری فرانسـه شـرکـت کـان
ـم دارد  )   آبان ١٨ ( نوامبر  ٨ پنجشنبه   اعالم کرده که تصـمـی

این شرکت عـلـت  .  از کارمندان خود را اخراج بکند    تن ٤٠٠ 
ھا و نیاز این شرکت به تـعـداد    این کار را پایین آوردن ھزینه 

کمتری از مھندسین بدلیل ارتقا ناوگان ھوایی اعـالم کـرده  
  بر اساس ھمیـن گـزارش ایـن شـرکـت در مـاه مـه .   است 

 . کارمند خود خبر داده بود ٥٠٠ نیز از اخراج  ) اردیبھشت (
  

 را   ھزار تن٣شرکت وستاس  -دانمارک 
 کند اخراج می

شـرکـت  )   آبـان ١٨ (  نوامبر  ٨ به گزارش بلومبرگ روز  
توربین سازی وستاس اعالم کرد که در نظر دارد تـا پـایـان  

 ھـزار کـارگـر خـودرا اخـراج  ٣  میالدی تعـداد  ٢٠١٣ سال  
ـیـل ایـن کـار زیـان .  بکند  ھـای    آنھا اعالم کرده اند کـه دل

شرکت در چند ماه اخیر اسـت و قصـد دارنـد بـا کـاھـش  
ـنـد   ھزینه ھا، شرکت را دوبـاره بـه سـود دھـی  ـرسـان ایـن  .   ب

ھای ھوایی در دنیـا اسـت و    شرکت بزرگترین سازنده توربین 
 . ھزار نفر را در استخدام خود دارد ١٩ پیش از  

  
اعتراض ھزار کارگر یک کارخانه  -ویتنام 

 به کیفیت غذا  
)  آبـان ١٧ (  نوامبر  ٧ روز   Tuoitre Newsبه گزارش  

ـیـش از ھـزار کـارگـر کـارخـانـه   در   .Free Well Ltdب
اعتراض به کیفیت بسته غذایی که بـابـت نـاھـار دریـافـت  
. میکنند، اعتراض کردند و از خوردن نـاھـار سـر بـاز زدنـد 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 از کـارگـران    این اعتراض ھنگامی اتفاق افتاد کـه یـکـی 
بـا مـطـلـع  .  متوجه وجود یک کرم در بسته ناھار خـود شـد 

ـنـد از   ـت شدن دیگر ھمکاران از این موضوع، آنھا تصمیم گرف
ـریـت  .  خوردن ناھار سر باز بزنند  ـراض، مـدی پس از ایـن اعـت

ـیـت و بـھـداشـت غـذا را بـھـبـود   ـف کارخانه قول داد که کی
ببخشد و غذا فقط ھنگامی سرو شود که نماینده کـارگـران  

 از کـارگـران    یـکـی .  سالمت و کیفیت غذا را تایید بـکـنـد 
ما مدتھاست که از وضعیت غذا مطلع ھستیـم  : " گفته است 

ـم   ولی        ایـن کـارخـانـه ."   بدلیل ترس از اخراج سکوت کرده ای
در   Binh Phuoc ھزار کارگر دارد و در ایـالـت  ٤ حدود  

 .جنوب ویتنام واقع شده است 
 

 غم انگیز یک زن بدلیل  خودکشی -اسپانیا 
 عدم توانایی در پرداخت وام بانک

به گزارش یورو نیوز یک زن به دلیل عدم تـوانـایـی در  
،  )  آبـان ١٩ (  نوامبر  ٩ پرداخت وام آپارتمانش، صبح روز جمعه 

با پریدن از طبقه چھارم ساختمانی در شھر بـاراکـالـدو واقـع  
ایـن زن  .  درایالت باسک اسپانیا به زندگی خـود پـایـان داد 

 ساله حکم تخلیه خانه خود بدلیل از دسـت دادن کـار و  ٥٣ 
. اش را دریـافـت کـرده بـود   عدم توانایی در پرداخت وام خانه 

ـیـل مشـابـه در    این دومین خودکشی   ظرف دو ھفته اخیر بدل
ھمسایگان که با شمع و گ ل در محـل  .  اسپانیا بشمار میاید 

. حاضر شده بودند با خشم و نفرت از این واقعه یاد میکـردنـد 
ـر ایـن حـکـومـت بـاد، آنـھـا  : " گوید    از آنھا می   یکی  شرم ب
ھـایشـان    ھا را فربه تر میکنند و مردم بیکار رااز خـانـه   بانک 

ـیـا  ."  اندازند   بیرون می    ٣٥٠ از آغاز بحران اقتصادی در اسپـان
ـرداخـت وام   ـیـکـار شـدن و نـاتـوانـی در پ ھزار نفر به دلیل ب

    .اند   ھای خود شده   ھا مجبور به تخلیه خانه   بانک 
تظاھرات گسترده در جنوب عراق علیه 

 " پرداخت پول به جای کوپن"قانون 
معترضان در بصره و ناصریه در جنوب عراق بـامـداد روز  

ـراض  ٢٠١٢ -١١ -١٠ شنبه   ـرای اعـت  تظاھرات گسترده ای ب
ـر   ـراب به تصمیم دولت مالکی به لغو کوپن ھای دولتـی در ب

 .پرداخت پول ، برگزار کردند 
ـنـدگـان   به گزارش العربیه به نقل از برخی از شرکت کـن
ـنـدگـان از   ـبـوھـی از تـظـاھـرکـن در این تظاھرات، جمعیت ان

میدان ملت در منطقه العشار به سمت ساختمـان اسـتـانـداری  
ـروھـای   ـی و دیگر اماکن دولتـی کـه بـه شـدت از سـوی ن

 . امنیتی حراست می شد، به راه افتادند 
معترضان خواستار بازگشت کـارت ھـای سـھـمـیـه ای  

بوسیله این کارت ھا شھـرونـدان  .  شدند ) کوپن مواد غذایی ( 
ـیـازھـای عـمـده را بـه شـکـل   عراقی می تواننـد غـذا و ن

 .مستقیم با قیمت مناسب از دولت دریافت کنند 
ـیـس شـورای اسـتـان     پنج شنبه گذشته صباح البزونی رئ

بصره در یک کنفرانس مطبوعاتی از دولت فدرال خـواسـتـه  
بود در موضوع لغو کارت ھای سھـمـیـه ای شـھـرونـدان را  

 .بازنگری کند 

ـتـه اسـت کـه دولـت   اما فرماندار بصره در این مورد گف
محلی در این استان برای توزیع کـارت ھـای سـھـمـیـه ای  
استان از طریق ایجاد فروشگاه ھای دریافت غذا و تماس بـا  
شرکت ھای تخصصی که در تھیه مواد غذایی آماده اسـت  

 .که مسئولیت را به عھده بگیرد 

تظاھرات علیه سیاسـت ھـای دولـت مـلـکـی در شـھـر  
ـنـی  .  شطره، الناصریه و بصره برگزار شد  به گفته شاھدان عـی

 .این تظاھرات بسیار گسترده بود 
ـرده مـردم از  "  البدیل العراقی " روزنامه   از حـمـایـت گسـت

 برگزاری این تظاھرات خبر داده است 
 

یک دنیای بھتر برنامه حزب 
 کمونیست کارگری را بخوانید
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