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 چيزی را به " انتخابات"
 نفع مردم تغيير نخواھد داد

 
پرده نخست نمايش انتخاباتی رژيم استبدادی 
جمھوری اس,می با ثبت نام کانديداھای رياست 

آور  ھايی خنده  روز با صحنه۵جمھوری پس از 
در آغاز، ک,ه .  و تماشايی به پايان رسيد

الھی  ھای حزب ھا، باجی خانم پوش ھا، کفن مخملی
ی وابسته به  طبقه و ديگر اجزا و عناصر بی

باندھای حکومت اس,می در وزارت کشور 
ھای عجيب و غريب  حضور يافتند تا با قيافه
" حماسه سياسی"هللا را به  خود، توجه امت حزب

در پی آن .  که در حال رخ دادن است، جلب کنند
ترين جنايتکاران از قماش ف,حيان و  سرشناس

پورمحمدی ظاھر شدند و سرانجام نوبت به 
ھا، بازيگران اصلی صحنه  رھبران سياسی آن

رسيد که در واپسين ساعات و دقايق آخرين روز، 
از "  خودجوش"ھايی  در حالی که جمعيت

ھا را ھمراھی کردند، وارد صحنه  ھوراکشان آن
شدند و با ثبت نام، آمادگی خود را برای بر عھده 
گرفتن پست رياست جمھوری اس,می، اع,م 

 .نمودند
ثبت نام به پايان رسيد و اکنون نوبت شورای 
نگھبان است تا چند نفری را که قرار است، 
صاحب ص,حيت تشخيص دھد، در پرده دوم به 

 .جلو صحنه بفرستد
ھا چنين به  چينی ھا و مقدمه سازی با تمام صحنه

رسد که باز ھم مشکلی در اجرای اين  نظر می
ھای درونی  کشمکش.  نمايشنامه بروز کرده است

باندھای وابسته به جمھوری اس,می با وارد شدن 
ھاشمی رفسنجانی به صحنه، يک بار ديگر از ھم 

بازی انتخاباتی رژيم را با  شب اکنون خيمه
 .معضلی جديد روبرو کرده است

ھای  گرچه در يک نظم استبدادی، جايی که آزادی
ھا سلب  سياسی و حقوق دمکراتيک مردم از آن

 ھای اول ماه مه و  مراسم
 يابی شوند ھائی که بايد ريشه رفت پس

 
دار  طبقه کارگر ايران امسال در شرايطی به استقبال اول ماه مه روز جھانی کارگر رفت که طبقه سرمايه

بارترين شرايط اقتصادی و معيشتی و دشوارترين شرايط  و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، فاجعه
 .ھای کارگری تحميل نموده است اجتماعی را بر کارگران و خانواده
سابقه کا^ھا و خدمات مورد نياز کارگران، دستمزدھائی که  آور و بی تورم افسار گسيخته، گرانی سرسام

ای را بر کارگران تحميل نموده و روزگار  العاده رسند، فقر و ف,کت فوق به يک چھارم خط فقر نمی
ھای گسترده که رقم بيکاران  کارسازی ھای پی در پی و بی اخراج.  ھا تن را به تباھی کشانده است ميليون

ترين ضمانت شغلی  را به با^ی ھشت ميليون رسانده است، قراردادھای موقت، سفيد امضا و پيمانی، کم
کاری چون اختاپوسی دھشتناک، زندگی  برای کارگران شاغل باقی نگذاشته و چماق اخراج و بی

العاده بی ثبات و بی آينده ساخته و آن را در ^يۀ ضخيمی از  ھای کارگری را فوق کارگران و خانواده
افزون بر اين فشارھا، سرکوب و آزار و فشارھای .  استرس و اضطراب شبانه روزی فروبرده است

ھای کارگری و  ھا و عليه تشکل دستگاه امنيتی عليه کارگران، عليه فعا^ن کارگری و اعضای خانواده آن
بسياری از کارگران پيشرو و رھبران .  ھای فعا^ن کارگری نيز به مراتب افزايش يافته است تشکل

. گرد قرار دارند ھا يا بيرون از زندان، دائماً تحت فشار و تعقيب و پی کارگری اخراج شده و در زندان
ھائی که در طی يک  اند و آن دسته از تشکل ھای طبقاتی خود محروم کارگران ايران ھمچنان از تشکل

ارتجاع حاکم .  اند، از ھمه سو تحت فشار ھستند دھه اخير و در جريان رشد جنبش کارگری بوجود آمده
ھای کارگری و فعا^ن کارگری، به انواع  ھمپای سرکوب مستقيم و بيرحمانه کارگران پيشرو و تشکل

طبقه حاکم، استثمار .  ھا متوسل شده است ھای رذي,نه برای داغان کردن و از ھم پاشاندن اين تشکل ت,ش
در آستانه اول ماه مه، .  ای تشديد نموده است سابقه و بی حقوقی و انواع فشار عليه کارگران را به نحو بی

ھا  ھا کارگر پيشرو و فعال کارگری را احضار و بازداشت نمود و يا آن دستگاه سرکوب و پليسی رژيم، ده
ھائی شرکت  را مورد تھديد قرار داد که در فکر برگزاری مراسم اول ماه مه نباشند و در چنين مراسم

 .احضار و بازداشت و تھديد که پيش از اول ماه مه تشديد گشته بود، پس از آن نيز ادامه يافته است. نکنند

گرچه چند  صباحی از آغاز بھار و سال نو 
چنان  نگذشته است، اما غول گرانی و تورم آن
بختی  سھمگين ھمه چيز را در سياھی و نگون

غرق نموده که لبخندھا نشکفته، به تبسمی 
شJق تورم و گرانی، اثر .  دردآور تبديل شدند

ی  چون داغی بر چھره تنفرآور فقر را ھم
شJقی که .  کارگران و زحمتکشان نشانده است

ورساخته و   کارگران شعله ھای خشم را در چشم
خواھد بندھای اسارت و بندگی را در آتش  می

زنھار که اين دستان  تھی از .  اين خشم بسوزاند
نان اگر به ھم زنجير شوند، کوھی گردند 

گر و  شوند ويران غيرقابل رسوخ، طوفانی 

فشانی سوزان که از ظلم  غيرقابل مھار، آتش
و رودی شوند زTل، رودی .  تنھا خاکستری ماند

ھای چرکين را شسته و با خود  که تمامی زخم
 .آورد آبادی و آبادانی به ھمراه 

 
برای ما عادت شده "  جغد شوم"اگرچه ديدار 

است، اما اکنون ديگر صحبت از گران شدن دو 
به .  درصد و پنج درصد و حتا ده درصد نيست

شود و حا^ بايد  يکباره روغن خوراکی ناياب می
ھای طو^نی در انتظار نشست و آن  يا در صف

تر از روز قبل خريد و يا  را چھل درصد گران

 قامت بلند کارگران مس خاتون آباد در اعتصاب
 

 مرگ بيش ازھزار کارگر بنگJدشی در زيرآوار نظم سرمايه

٧درصفحه   

٢درصفحه   

 ١٢  

  ١٠درصفحه 

 ١۴  

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 خواند فجايعی را که حکومت اسJمی حماسه می

 ستون مباحثات

 در افعانستان دين 
عليه زنان جنايت می کند، 

 دولت حمايت می کند

ای از  خJصه  
ھای سازمان اطJعيه  

  ١١درصفحه 
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 چيزی را به " انتخابات"
 نفع مردم تغيير نخواھد داد

ھای  معناست و توده شده، انتخابات پوچ و بی
مردم ھيچ نفع و نقشی در آن ندارند، اما به ويژه 
در شرايطی که رژيم حاکم با تضادھا و 

تواند به عرصه  ھای حاد درگير باشد، می بحران
ھا و  درگيری و کشمکشی شديد ميان گروه
معضل .  دستجات درونی طبقه حاکم تبديل گردد
" انتخابات"جمھوری اس,می ھم در برگزاری 

 –خيزد که نظم اقتصادی  جديد از ھمين جا برمی
ھای سخت و  اجتماعی حاکم بر ايران با بحران

ھای  تمام ت,ش رژيم و جناح.  ناع,ج روبروست
ھا به شکست انجاميده  آن برای غلبه بر اين بحران

است و نارضايتی توده مردم از وضع موجود به 
. ای عليه کل نظام تبديل شده است عامل تھديدکننده

ست که تضادھا و  در يک چنين شرايطی
ھای  اخت,فات درونی طبقه حاکم و دار و دسته

کنند، تشديد  سياسی که اين طبقه را نمايندگی می
ھای  به عرصه تسويه حساب"  انتخابات"شده و 

. جناحی ھمراه با تنش و درگيری مبدل شده است
اوضاع در جريان انتخابات رياست جمھوری 

 بر اين منوال بود و به رغم ت,ش جريان ٨٨سال 
مسلط در حاکميت برای مھار اوضاع و 
جلوگيری از تکرار آن در خرداد ماه سال جاری، 

 .معضل پيشين رژيم ھمچنان پابرجا مانده است
ھای جناح  ريزی چه که محاسبات و برنامه آن

گرا را در يک لحظه بر ھم زد،  موسوم به اصول
ھای  ی رقابت ورود ناگھانی رفسنجانی به عرصه

جناحی در دقايق پايانی مھلت ثبت نام کانديداھا 
گرا تا  ای و جريان موسوم به اصول خامنه.  بود

کردند که  آخرين روز مھلت ثبت نام تصور می
احتما^ً تنھا مشکلی که با آن روبرو ھستند، 

ست که آن را ھم به  نژاد، مشائی کانديدای احمدی
کنند و با^خره از  ھر شکل که باشد برطرف می

ميان و^يتی و قاليباف يکی را در پست رياست 
اما اکنون که ع,وه بر .  دھند جمھوری قرار می

مشائی، ھاشمی رفسنجانی نيز به صحنه آمده و 
گرايان جليلی را  ھايی از درون خود اصول گروه

ای را  اند، وضعيت پيچيده کانديدای خود کرده
گرا پيش آورده است  برای اکثريت جريان اصول

واقعيتی .  که تا پيش از اين، انتظارش را نداشت
که و^يتی آشکارا به آن اشاره کرد و در گفتگوی 

"با خبرنگاران گفت صحنه تا امروز برای ما : 
کرديم نيم ساعت آخر  فکر نمی.  کام,ً روشن نبود

ما ھمه بايد به .   شود ثبت نام، چنين ھجومی
انسجام برسيم تا امکان اداره اين وضعيت، تحت 

 ."مديريت رھبر انق,ب را پيدا کنيم
از اين گفتار آشکار است که اوضاع نه فقط برای 

گرا، بلکه شخص  ھای موسوم به اصول گروه
ای  ھا در محدوده ريزی قبلی آن ای و برنامه خامنه

آميز شده است و برای اين که بتوانند از  مخاطره
پس رقيب جديد و عواقب سياسی احتمالی آن 

ای به  برآيند، بايد تحت رھبری خامنه
چرا که برخ,ف .  ای بپردازند ريزی تازه برنامه

توانند به سادگی ھاشمی را رد  مورد مشائی نمی
تر اين که با توجه به  ص,حيت کنند و از آن مھم

وضعيت بحرانی و از ھم گسيخته رژيم، او 
تواند به محوری برای گرد آمدن تمام  می

ھای قانونی و نيمه قانونی رژيم و حتا  اپوزيسيون
ھايی از مردم ناراضی از وضع موجود  بخش
 .باشد

گرای او از  ای و جناح اصول وضعيت خامنه
ھا  ھای آن تمام سياست.  جھات مختلف وخيم است

ی تشديد و  در نتيجه.  با شکست روبرو شده است
ای محدودی  ھای موجود، پايگاه توده تعميق بحران

که در ميان اقشار سنتی و عقب مانده جامعه 
ھايی از  حتا بخش.  داشتند، محدودتر شده است

ھای  بورژوازی بخش خصوصی در نتيجه بحران
ھای  موجود، به ويژه بحران اقتصادی و تنش

ھای تاکنونی  المللی رژيم، با ادامه سياست بين
. اند ھا قرار گرفته موافق نيستند و گاه در مقابل آن

ھايی  چنين بخش ھای کارگر و زحمتکش و ھم توده
از خرده بورژوازی نيز در کل، عليه نظم 
موجودند و ھيئت حاکمه را مسبب و مسئول 

ی اين  سوای ھمه.  دانند بار خود می وضعيت فاجعه
گرای آن ھيچ  موارد، ھيئت حاکمه و جناح اصول

ھای  برنامه و سياستی برای مقابله با بحران
ھای گذشته، رژيم و  در دوره.  موجود ندارد

ھای آن ^اقل برای فريب مردم ناآگاه و يا  جناح
ھايی از مردم به پای صندوق رأی  کشاندان بخش

ولو با توجيه انتخاب ميان بد و بدتر، شعارھا و 
ھاشمی رفسنجانی با شعار .  ھائی داشتند برنامه

سازندگی و ادعای سر و سارمان دادن به اوضاع 
ھای ناشی از جنگ بر  اقتصادی و ترميم خرابی

خاتمی شعار آزادی را علم کرد و .  سر کار آمد
نژاد ھم ادعای عدالت و مبارزه با فساد  احمدی
اکنون ديگر نه فقط اين شعارھا و ادعاھا .  داشت

ھای  رنگ باخته است، بلکه کانديداھای گروه
وابسته به رژيم در حد شعاری که بتواند حتا 
بخش کوچکی از مردم را به سوی خود جلب 

 .کند، حرفی برای گفتن ندارند
توان در اع,م به  اين واقعيت را به وضوح می

اصط,ح برنامه و مواضع و^يتی و قاليباف ديد 
ترين کانديداھای اکثريت  که تا اين لحظه اصلی

 .گرايان ھستند اصول
امروز : "ای که انتشار داد، گفت و^يتی در بيانيه

ھای  بيش از ھر زمان ديگر به دولتی با ويژگی
متفاوت و متناسب شرايط امروز نيازمنديم تا 

ھای داخلی از جمله حوزه  بتواند نابسامانی
اقتصادی و اجتماعی و مشک,ت سياست خارجی 

پذيرد  او می!  بله."  را با سرپنجه تدبير حل کنند
ھای داخلی و خارجی  تمام عرصه" نابسامانی"که 

اما چون راه حل مشخصی .  را فرا گرفته است
ھا  ماند که تمام اين نابسامانی ندارد، فقط اين می

با در پيش "و ."  با سرپنجه تدبير حل شود"
گرفتن يک سياست منطقی و برخوردار از 

توان بر بسياری  پشتوانه کارشناسی توانمند، می
و راه حل آخر ھم اين ."  از مشک,ت فائق آمد

دار،  خداترس، متدين، تجربه"است که دولت 
اما از .  باشد"  پذير متخصص، معتدل و مشورت

ھا نه نان و کار برای توده  تمام اين حرف
آيد، نه راه حلی برای غلبه بر  زحمتکش درمی

شمارترين  تورم و نه حتا تعديل يکی از بی
نامه  تر از او ميثاق مفتضح.  ھای رژيم بحران

در "کند، آمده است تا  قاليباف است که اع,م می
ايران ھيچ کودکی ديگر گرسنه سر به بالين 
نگذارد، جوانانش سرگردان يک شغل با عزت 

اش نباشد و  زده خانواده نباشند، ھيچ پدری خجلت
اما ."  يا با^خره در آن حرف زدن تمام شده باشد

او .  چگونه؟ قاليباف ديگر حرفی برای گفتن ندارد
داشت، ^اقل کاری برای کودکان  اگر راه حل می
 .کرده بود خيابانی تھران 

ھا در  با اين اوصاف روشن است که آن
توانند حتا  ھای درونی رژيم به دشواری می رقابت

بر روی پايگاه سنتی خود در روستاھا و قشر 

. مانده شھرھای کوچک حساب کنند سنتی و عقب
چه که گفته شد، ھم اکنون بخش  چون ع,وه بر آن

نژادند  ھا طرفدار دار و دسته احمدی وسيعی از آن
توانند به نيروی  که با رد ص,حيت مشائی حتا می

 .گرا تبديل شوند ای و اصول مخالف جريان خامنه
ای و دستجات وابسته به او  بنابراين نگرانی خامنه

از مسايلی که در جريان اين انتخابات و نتايج آن 
توانند  آنھا فقط می.  پايه نيست تواند پيش آيد، بی می

به اتکای تشکي,ت و امکانات وسيعی که در 
اختيار دارند، روی جمعيت محدودی از 
روستاييان و خرده بورژوازی سنتی شھرھای 
کوچک به اضافه نيروھای سرکوب، برخی 
نھادھا و مؤسسات بوروکراتيک و بخشی از 
دستگاه روحانيت حساب کنند و در نتيجه 
ناگزيرند بيش از گذشته در انديشه افزودن و 

 .ھای درونی خود گردند کاستن آرا، حتا در رقابت
ھای حادی که  اما در عرصه رقابت و کشمکش

تواند در جريان اين انتخابات پيش آيد، رقيب  می
گرايان وی، ائت,فی از  ای و اصول اصلی خامنه

ھای قانونی و حتا غير قانونی بورژوازی  گروه
 .ست تحت رھبری ھاشمی رفسنجانی

رفسنجانی شخصاً از نفوذ و اعتباری برخوردار 
ای و دار و  نيست که بتواند خطری برای خامنه

ھای مردم ايران  توده.  ھای وابسته به او باشد دسته
دانند که  نيز از ماھيت و عملکرد او آگاھند و می

ھاشمی رفسنجانی نقش بسيار مھمی در 
ی  ھای دو دھه ھا و غارت ھا، دزدی سرکوب

نخست استقرار جمھوری اس,می داشته است، لذا 
از .  در ميان توده مردم نفوذ و پايگاھی ندارد

ای نيز پوشيده نيست که او چيزی  جھت برنامه
ھای شکست خورده دوره  جز برنامه و سياست

او، اما .  اش در چنته ندارد رياست جمھوری
اکنون نه به عنوان شخص رفسنجانی، بلکه 

ھايی وارد صحنه شده است که  نماينده گروه
ھای موسوم به  ھا، گروه ترين آن اصلی
ھای  جايی که گروه از آن.  طلب اند اص,ح

توانند  تحت شرايط کنونی نمی"  طلب اص,ح"
خودشان مستقيماً وارد صحنه شوند، او را به 

اند وخود در پشت سر او قرار  جلوی صحنه رانده
ھای  حمايت بی قيد و شرط گروه.  اند گرفته

گر ھمين واقعيت  از وی، بيان"  طلب اص,ح"
ھنوز چند ساعتی از ثبت نام ھاشمی .  است

شورای مشورتی "رفسنجانی نگذشته بود که 
تحت رھبری خاتمی، با صدور "  طلبان اص,ح
جانبه خود  ای حمايت بی قيد و شرط و ھمه بيانيه

از طرفداران خود .  را از وی اع,م نمودند
خواستند از او حمايت کنند و با ستادھای 

 .اش ھمکاری نمايند انتخاباتی
"در اين بيانيه آمده است اين شورا ضمن ابراز : 

خوشوقتی فراوان از ورود جناب آقای ھاشمی 
رفسنجانی به عرصه انتخابات، اين اقدام 
فداکارانه را فرصتی ملی و فراجناحی دانسته و 

طلب را  ھای اص,ح ھا و گروه آمادگی شخصيت
." دارد جانبه از ايشان اع,م می در حمايت ھمه

دھد که  اين حمايت وزن و اعتباری به ھاشمی می
چرا که با اين حمايت او .  خود آن را نداشت

بورژوازی مرفه  تواند روی حمايت قشر خرده می
ھايی از روشنفکران که حد و  شھری و گروه

ھای نظم موجود  ھا از محدوده حدود مطالبات آن
چون اين قشر از .  رود حساب کند فراتر نمی

خرده بورژوازی عمدتاً پايگاه اجتماعی 
 .ست طلبان دولتی اص,ح

ھای اپوزيسيون  ع,وه بر اين برخی از گروه

٩درصفحه   
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۴درصفحه   

 ھای اول ماه مه و  مراسم
 يابی شوند ھائی که بايد ريشه رفت پس

العاده دشواری  رغم اين شرايط سخت و فوق علی
که تأثيرات زيان بخش و مستقيمی بر مبارزات 
کارگری وبرگزاری مراسم ھای اول ماه مه بر 

گذارد، اما کارگران ايران باز ھم با شور  جای می
و ع,قه به استقبال روز جھانی کارگر شتافتند و 
ای  ھرچند در ابعاد محدودتر و در اندازه

تر از سه چھارسال گذشته، در اشکال  کوچک
مختلفی روز جھانی کارگر را گرامی داشتند و 
ھمبستگی طبقاتی خويش را با کارگران جھان و 

 .ھا عليه نظم موجود، اع,م نمودند مبارزه آن
 

 ھای اول ماه مه مراسم
ترين مراسم  در تھران مؤثرترين و برجسته

بزرگداشت اول ماه مه، توسط سنديکای کارگران 
روز چھارشنبه يازده .  شرکت واحد برگزار شد

ارديبھشت برابر با اول ماه مه، اعضای سنديکای 
رانی تھران و  کارگران شرکت واحد اتوبوس

رغم فشارھا و تھديدات دستگاه امنيتی و  حومه، به
اط,عاتی رژيم و به رغم عواقبی که اين حرکت 

توانست برای فعا^ن سنديکا در پی داشته  می
باشد، در اولين ساعات کاری در جمع ھمکاران 
خود حضور يافتند تا با پخش شيرينی در ميان 

اما اين اقدام .  ھا، روز کارگر را گرامی بدارند آن
اعضای سنديکا، با مخالفت شديد کارفرما و 

آنان به قصد .  عوامل حراست روبرو گرديد
ارعاب کارگران و ايزوله ساختن فعا^ن سنديکا، 

کردند،  پيوسته از اين فعا^ن عکس و فيلم تھيه می
اما اين ترفند نه فقط نتوانست مانع پيوستن 
کارگران به جمع فعا^ن سنديکا شود، بلکه 
کارگران به گرمی از نمايندگان واقعی خود 
استقبال کردند و با صرف شيرينی و گفتگو در 
مورد مسائل کارگری، روز جھانی کارگر را 

اعضای سنديکای کارگران .  گرامی داشتند
شرکت واحد، در ادامۀ اين اقدام ابتکاری، در 

رانی و در جمع کارگران  چندين پايانه اتوبوس
حضور يافتند و ضمن ديدار و گفتگو با 
کارگران، روز کارگر را گرامی داشتند و 
با^خره با حضور در پايانه آزادی که يکی از 

رانی تھران است،  ھای اتوبوس ترين پايانه بزرگ
با استقبال گرم و پر شور و تجمع رانندگان و 

کارگران شرکت .  ھمکاران خود مواجه شدند
پيمائی در محل پايانه آزادی،  واحد با انجام راه

خواستار آزادی رضا شھابی عضو ھيئت مديره 
سنديکای شرکت واحد شدند و با حمل پ,کارد 
بزرگی که اول ماه مه را از طرف سنديکای 
کارگران شرکت واحد تبريک گفته بود، مراسم 

اعضای .  روز جھانی کارگر را برگزار نمودند
سنديکای کارگران شرکت واحد در ادامه اقدام 
ابتکاری و جالب خود به ديدار کودکان کار رفتند 

جمعيت "و مورد استقبال اين کودکان و مسئولين 
قرار گرفتند و باپخش شيرينی و "  کودکان کار

سرودخوانی به مناسبت اول ماه مه، اين روز را 
 .گرامی داشتند

در تھران مراسم ديگری نيز به ابتکار ھماھنگ 
 ھزار نفری در شکل تجمع ٣٠کنندگان طومار 

در .  اعتراضی در برابر مجلس برگزار گرديد
ھا تن از کارگران شاغل و  اين تجمع، ده

ھای مختلف از جمله ايران  بازنشسته از کارخانه
خودرو، کيميدارو، کشتی سازی، پارس 

الکتريک، مينو، صنايع فلزی، ^ستيک البرز، 
ھا برگزار  پتروشيمی و برخی ديگر از کارخانه

اجتماع کنندگان با در دست داشتن پارچه .  گرديد
ھائی که بر آن اخت,ف فاحش خط فقر و  نوشته

حداقل دستمزدھا و نيز شعارھائی در 
داشت اول ماه مه و اتحاد کارگران نوشته  گرامی

شده بود، نسبت به مصوبه شورای عالی کار 
 درصدی حداقل دستمزدھا ٢۵مبنی بر افزايش 

اعتراض نموده خواستار لغو اين مصوبه و 
افزايش دستمزدھا بر پايه نرخ تورم واقعی و سبد 

ھمچنين يک روز قبل از .  ھزينه کارگری شدند
اول ماه مه بيش از ھزار تن از کارگران 

ھای زير مجموعه صدرای بوشھر با  شرکت
خواست پرداخت سه ماه دستمزد معوقه، لغو 
قراردادھای پيمانی و انعقاد قرارداد مستقيم به 

تھديدات .  پارچه دست از کار کشيدند صورت يک
و فشارھای کارفرما و عوامل آن برای شکستن 
اعتصاب به جائی نرسيد و اعتصاب، روز يازده 
. ارديبھشت روز جھانی کارگر نيز ادامه يافت
کارگران اعتصابی نسبت به ساعات کار، فشار 
کار و عدم ايمنی محيط کار و نيز عدم پرداخت 
به موقع دستمزدھا اعتراض نموده خواستار 

اين کارگران .  پرداخت مطالبات معوقه خود شدند
ھمزمان با اعتصاب يکپارچه خود، بيانيه کوتاھی 
نيز به مناسبت روز جھانی کارگر انتشار دادند 
که در آن ضمن گرامی داشت اول ماه مه، بر 
ھمبستگی و ھم صدائی کارگران در مبارزه عليه 

داران و برای تحقق مطالبات کارگری  سرمايه
کارگران پارس جنوبی نيز به .  تأکيد شده است

 مراسمی در بندر سيرف اول ماه مهمناسبت 
در اين مراسم در مورد روز .  برگزار نمودند

رانی شد و کارگران در مورد  جھانی کارگر سخن
مشک,ت و مطالبات خود به بحث و گفتگو 

اين مراسم با جشن و پايکوبی خاتمه .  پرداختند
 .يافت

رغم احضار و تھديد و  در کردستان نيز به
ای  بازداشت بسياری از فعا^ن کارگری، در پاره

ھائی به مناسبت  از شھرھای اين استان نيز مراسم
در سنندج با وجود .  اول ماه مه برگزار شد

العاده پليسی و امنيتی و حضور  شرايط فوق
چشمگير نيروھای سرکوب در داخل شھر، 

خواه اين  صدھا تن از کارگران و مردم آزادی
شھر، روز چھارشنبه يازده ارديبھشت، با تجمع 
در ميدان غفور، مراسم اول ماه مه را گرامی 

اين مراسم که از طرف جمعی از .  داشتند
کارگران سنندج فراخوان داده شده بود، ابتدا قرار 
بود در خيابان فردوسی برگزار شود اما از آنجا 
که اين محل از ساعات اوليه روز به اشغال 
نيروھای سرکوب و ضد شورش درآمده بود، 
سازماندھندگان مراسم توانستند به موقع کارگران 
را به سمت ميدان غفور ھدايت کنند و مراسم اول 

ھا و پارچه  ماه مه را با برافراشتن پرچم
ھای سرخ و سر دادن شعارھائی چون  نوشته

و "  نان مسکن آزادی"، "کارگر تشکل تشکل"
مراسم خود را "  کارگر زندانی آزاد بايد گردد"

مراسم اول ماه مه درسنندج مورد .  برگزار نمايند
يورش وحشيانه نيروھای سرکوب رژيم قرار 
گرفت که شماری از شرکت کنندگان در مراسم 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و شمار ديگری 

 .نيز بازداشت شدند
در سنندج مراسم ديگری نيز در محل سنديکای 
کارگران خباز اين شھر و با حضور نزديک به 

در اين .  صد نفر از کارگران خباز برگزار گرديد
ای در مورد  مراسم، ع,وه بر قرائت مقاله

تاريخچه اول ماه مه، در مورد مشک,ت 
کارگران به ويژه مشکل مسکن نيز بحث و گفتگو 

قطعنامه کارگران خباز سنندج و .  به عمل آمد
مريوان به مناسبت اول ماه مه نيز قرائت شد که 

در .  مورد تشويق و استقبال کارگران قرار گرفت
اين مراسم ھمچنين بر ھمبستگی و اتحاد 
کارگران تأکيد شد و با اھدای شاخه گل به برخی 

 .از کارگران خباز مراسم به پايان رسيد
در سقز نيز دو مراسم جداگانه به مناسبت اول ماه 

رغم تھديد فعا^ن  در شھر سقز به.  مه برگزار شد
کارگری که اگرروزيازده ارديبھشت از خانه 
خارج شوند توسط نيروھای امنيتی دستگير 

شوند، اما جمعی از فعا^ن کارگری اين  می
شھردراين روز به طرف پارک کودک و سپس 
در حاليکه توسط مزدوران امنيتی رژيم تعقيب 

شدند، به سمت ميدان آزادی و ميدان ھلو دست  می
يکی از مزدوران لباس .  پيمائی زدند به راه

شخصی به محمود صالحی فعال کارگری 
ور شد که مورد خشم و اعتراض کارگران  حمله

محمود صالحی در .  و ھمراھان وی قرار گرفت
سخنان کوتاھی که در ميدان ھلو ايراد کرد، به 

گرانه نيروھای امنيتی  افشاء اقدامات سرکوب
اذيت و آزار مأموران تنھا به "او گفت .  پرداخت

خواھيم  اين دليل است که ما کارگر ھستيم و می
 ".روز جھانی کارگر را برگزار کنيم

بعدازظھر روز يازده ارديبھشت مراسم ديگری 
نيز در سقز در پنج کيلومتری اين شھر در محلی 

اين مراسم .  برگزار گرديد"  کانی جشنی"به نام 
که جمعی از کارگران و فعا^ن کارگری در آن 
حضور داشتند در حالی برگزار گرديد که 
مأمورين رژيم اين محل را به محاصره در آورده 
و برگزار کنندگان مراسم را با دوربين کنترل 

در پاوه جمعی از فعا^ن کارگری و .  کردند می
اعضای کميته ھماھنگی ھمراه با تنی چند از 
کارگران در مراکز کارگری و در ميان کارگران 

گر، کارگران برق،  ھا، کارگران رفت خبازی
کارگران سد داريان و کارگران ساختمانی 
حضور يافتند و ضمن گفتگو پيرامون مسائل 
کارگری و پخش شيرينی در ميان کارگران، روز 

در کامياران نيز روز .  کارگر را گرامی داشتند
يازده ارديبھشت به ھمت يک کميته برگزار 
کننده، مراسم اول ماه مه در بيرون از شھر 

در اين مراسم پيرامون تاريخچه .  برگزار گرديد
اول ماه مه، کار کودکان و مسائل و مشک,ت 

مراسم با .  کارگری بحث و گفتگو به عمل آمد
شعر خوانی و اجرای سرود ادامه يافت و با پخش 
شيرينی در ميان شادی شرکت کنندگان به پايان 

در مريوان نيز جمعی از فعا^ن کارگری .  رسيد
اين شھر روز يازده ارديبھشت، با حضور در 

ھای  ميان کارگران ساختمانی، کارگران خبازی
ھای آجرپزی، ضمن  داخل شھر و کارگران کوره

گفتگو با کارگران و پخش شيرينی، روز جھانی 
 .کارگر را گرامی داشتند

امسال نيز مانند سال گذشته و حتا پر :  ھا زندان
تر از سال گذشته، بخش ديگری  شورتر و گسترده

ھا برگزار  ھای اول ماه مه در زندان از مراسم
داری و ضد کارگری جمھوری  رژيم سرمايه.  شد

١از صفحه   
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٣از صفحه   

 . . .ھای اول ماه مه و  مراسم
روز اثری نبود، بلکه حتا در زمينه صدور بيانيه 
و قطعنامه مشترک نيز مراسم اول ماه مه نسبت 

تنھا در يک .  رفت شد ھای گذشته دچار پس به سال
مورد بيانيه مشترکی با امضای سنديکای 
کارگران نيشکر ھفت تپه و دو تشکل ديگر 

از آنجا که در اين بيانيه مشترک .  انتشار يافت
" حکومت طبقه کارگر"ربطی در مورد  نکات بی

مطرح گشته و در عين حال اط,عات نادقيق و 
غلطی به خوانندگان داده شده است، ھمچنين 

اند مطالبات و  بيانيه سعی کرده)  گان(تنظيم کننده 
افق ديد طبقه کارگر را به حد و حدود آن 
چيزھائی که خانه کارگر رژيم جمھوری اس,می 

جا اختصاراً با آن  گويد تنّزل دھند در اين می
 .پردازيم می
 

نگاھی به بيانيه مشترک سنديکای کارگران 
 نيشکر ھفت تپه و دو تشکل ديگر

صدائی که "ای با عنوان   بيانيه٩٢دھم ارديبھشت 
انتشار يافت "  شود طنين انداز است و خاموش نمی

که امضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، 
ھيأت بازگشائی سنديکای کارگران نقاش و "

سنديکای کارگران "و "  تزئينات تھران و حومه
پای آن قرار "  فلزکار مکانيک تھران و حومه

در اين بيانيه که به مناسبت روز .  گرفته است
رغم آنکه بر  جھانی کارگر صادر شده، علی

ھمبستگی و اتحاد کارگران تأکيد شده و به روال 
ای از مطالبات کارگری نيز  ھا پاره اينگونه بيانه

مانند آزادی داشتن سنديکا، آزادی مطبوعات و 
پيمائی و امثال آن اشاره و  اعتصاب، آزادی راه

حتا از ايستادگی کارگران در برابر حم,ت 
شود، اما ناگھان به  داران سخن گفته می سرمايه

ذکر مطالب بی ارتباطی با اول ماه مه و به کلی 
بيگانه با اھداف طبقه کارگر و مغاير منافع 

اين بيانيه اگر چه .  پردازد طبقاتی کارگران می
تنھا در يکی دو سايت اينترنتی درج شده و 
بازتاب محدودی داشت، اما بھت و حيرت ھر 
فعال کارگری و ھر فعال سياسی که آن را ديد، 

بيانيه به طرح برخی نکات و !  در پی داشت
پردازد که ^اقل در تاريخ  ھائی می گيری موضع

سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه و مواضع آن 
ھمين موضوع، نفس وجود .  سابقه است به کلی بی

امضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه در 
پای اين بيانيه را قوياً زير سؤال برده و صحت 

در بيانيه مشترک .  آن را به تشکيک انداخته است
"آمده است ھا  حکومت  قبرس، ويتنام، کوبادر : 

اکثر کشورھای در .   استدر دست طبقه کارگر
 مانند فرانسه، آلمان، انگليس، سوئيس، اروپائی

سوئد، فن,ند، روسيه و کشورھای آمريکای 
جنوبی مانند نيکاراگوئه، پرو، برزيل، ونزوئ, و 

 و در کارگران در مجلسآفريقای جنوبی، 
در دو سال .   ھستندوکيل و وزير دارای حکومت

اخير فدراسيون سنديکاھای کارگری ث ژت 
فرانسه توانسته است اکثر نھادھای مردمی از 

 کند و در شوراھا و شھرداری را تصاحبجمله 
داری کشورش نه تنھا  ھای سرمايه برابر خواسته

ھا را در جھت اعمال  ايستادگی، بلکه آن
نشينی وادار  ھای ضد کارگری به عقب سياست

 ]تأکيدھا از ماست" [کند
اين خطابيه بلند با^ در تحريف حکومت طبقه 

داری در  کارگر و تمجيد غّرا از نظام سرمايه
جای جای جھان آنھم درست در بيانيه اول ماه 
مه، که روز اتحاد و مبارزه کارگران عليه نظام 

را به کارگران تبريک گفته و خواستار آزادی 
 .کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی شدند

 
 مطالبات کارگری در اول ماه مه

مطالبات کارگری در اول ماه مه اساساً مطالباتی 
ھائی  ھا و قطعنامه ھا، بيانيه بودند که در اط,عيه
ھای  ھای کارگری و تشکل که از سوی تشکل

در اين .  فعا^ن کارگری منتشر شد، انعکاس يافت
نظر از تأکيد بر   ھا صرف ھا و بيانيه اط,عيه

ھمبستگی طبقاتی کارگران در برابر 
داران، اگر از جزئيات يا موارد خاصی  سرمايه

تواند مطالبه يک بخش خاص و  که فرضاً می
معينی از کارگران باشد و مطالبه بخش ديگری 

ھای  از کارگران نباشد، اما تا آنجا که به خواست
گردد، اين مطالبات  عمومی کارگران برمی

ھای سياسی و  مشتمل بر يک رشته خواست
آزادی کارگران .  اقتصادی به قرار زير بودند

زندانی و زندانيان سياسی، آزادی تشکل، 
اعتصاب، راھپيمائی، آزادی بيان، رفع محدوديت 

ھای کارگری، لغو قوانين  از سنديکاھا و تشکل
آميز و محدوديت اشتغال زنان، پرداخت  تبعيض

دستمزد برابر در مقابل کار برابر زن و مرد، 
برخورداری کارگران مھاجر از حقوق کامل 
شھروندی، حذف ^يحه اص,ح قانون کار از 
دستورکار مجلس، لغو مصوبه شورای عالی کار 
در مورد حداقل دستمزد، افزايش دستمزد متناسب 
با نرخ واقعی تورم و تأمين نيازھای يک خانوار 
کارگری در حد استانداردھای امروز، پرداخت به 
موقع دستمزدھا، امنيت و تضمين شغلی، منع 

ھا و بازگشت به کار کارگران اخراجی،  اخراج
ھای اجتماعی، لغو قراردادھای موقت  تأمين بيمه

و سفيد امضا و پيمانی، انعقاد قرارداد مستقيم و 
رغم وجود مطالبات مشترک  علی.  استخدام رسمی

ھای منفرد و مجزای انتشار  زيادی که در قطعنامه
گونه بيانيه و يا  يافته انعکاس يافت اما ھيچ

ھا انتشار  قطعنامه مشترکی از سوی اين تشکل
ھائی  ھا و قطعنامه ع,وه بر انتشار بيانيه.  نيافت

که از سوی برخی از کارگران پيشرو و فعا^ن 
کارگری منجمله رضا شھابی عضو ھيئت مديره 
سنديکای کارگران شرکت واحد، علی نجاتی 
عضو ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر 

گيری  ھفت تپه، شاھرخ زمانی عضو کميته پی
ھای آزاد کارگری، پدرام نصرالھی  ايجاد تشکل

عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد 
ھای کارگری و برخی ديگر از فعا^ن  تشکل

ھای  کارگری انتشار يافت، برخی از تشکل
ھای فعا^ن کارگری نيز  کارگری و تشکل

ھای مجزائی به مناسبت اول  ھا و قطعنامه بيانيه
سنديکای کارگران شرکت .  ماه مه انتشار دادند

. واحد بيانيه مجزائی در ھفت بند انتشار داد
 ٢٠ای در  کانون مدافعان حقوق کارگر، قطعنامه

کميته ھماھنگی برای کمک به .  بند انتشار داد
 بند ١٢ای در  ھای کارگری قطعنامه ايجاد تشکل

انتشار داد و اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز 
در کردستان نيز تقريباً .  بيانيۀ مجّزائی انتشار داد

کارگران سنندج .  ھمين وضعيت حاکم بود
جمعی از .  ای در يازده بند انتشار دادند قطعنامه

. کارگران مح,ت اين شھر بيانيۀ مجّزائی دادند
 ماده ١٠ای در  خبازان سنندج و مريوان نيز بيانيه

 .انتشار دادند
، نه فقط از ٩٢ به عبارت ديگر در سال 

ھای مشترک فراخوان دھنده و برگزار  کميته
ھای اول ماه مه و اتحاد عمل در اين  کننده مراسم

اس,می، فعا^ن کارگری و کارگران آگاه و 
ھا پرونده  پيشرو را بازداشت و زندانی و عليه آن

کند تا ھرگونه تحرک و ت,ش  سازی می
ھا سلب و راه ھرگونه  گرانه را از آن سازمان

اما کارگران .  ھا مسدود کند فعاليتی را به روی آن
ھای رژيم و  چال آگاه و پيشرو حتا از درون سياه

گرانه و  در زير شکنجه و سرنيزه به فعاليت آگاه
گرانه ولو در چارديواری زندان ادامه  سازمان

دھند و بر ھمبستگی خود و کل کارگران  می
ايران با کارگران در سرتاسر جھان تأکيد 

کارگران زندانی که در اساس جزء .  ورزند می
نمايندگان واقعی کارگران ايران ھستند، به 

ھا و اشکال مختلفی از صدور اط,عيه و  شيوه
بيانيه گرفته تا برگزاری مراسم، روز اول ماه 
مه، روز جھانی کارگر و روز اتحاد مبارزاتی 
طبقه کارگر جھانی عليه ستم و استثمار و 

 بند زندان اويندر .  نابرابری را گرامی داشتند
 مراسمی به مناسبت روز جھانی کارگر ٣٠۵

برگزار شد که با اجرای نمايش، سرودخوانی و 
رضا شھابی عضو ھيئت .  رانی ھمراه بود سخن

مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، در اين 
رضا شھابی ضمن .  رانی پرداخت مراسم به سخن

نژاد  ھای دولت احمدی گيری عليه سياست موضع
و سازندگی، "  اص,حات"ھای  و ھمچنين دولت

کارگران را به اتحاد و ھمبستگی و ايجاد 
در ھمين .  ھای مستقل کارگری دعوت کرد تشکل

جمعی از زندانيان کارگری و "رابطه از طرف 
بيانيه مفصلی به مناسبت اول "  چپ زندان اوين

ماه مه روز جھانی کارگر انتشار يافت که در آن 
ھا و  ھای دولت، جناح ضمن افشای ماھيت سياست

ھای انتخاباتی حکومت، بر اتحاد و تشکل و  بازی
ھا و  استق,ل طبقاتی کارگران تأکيد و از خواست
در .  مبارزات کارگران قوياً حمايت شده است

نيز روز )  رجائی شھر( کرج زندان گوھردشت
يازده ارديبھشت، به ھمت شاھرخ زمانی کارگر 
زندانی و ديگر زندانيان سياسی، مراسمی با 

 اين ١٢حضور نزديک به ھشتاد زندانی در سالن 
در اين مراسم مطالبی در .  زندان برگزار گرديد

مورد مبارزات طبقه کارگر، وضعيت کنونی 
طبقه کارگر، جانباختگان طبقه کارگر، تاريخچه 
اول ماه مه و تاريخ جنبش کارگری ايران و نيز 

اين مراسم با .  وضعيت معلمان قرائت شد
شعرخوانی و اجرای سرودھای انق,بی ھمراه 

ای را از زبان پدرش که  يک زندانی نامه.  بود
کارگر کارخانه فو^د اھواز و خطاب به طبقه 
کارگر نوشته بود قرائت کرد که مورد استقبال 

ھمچنين دو پ,کارد ويژه اول ماه مه .  قرار گرفت
ھا نوشته شده بود  تھيه شده بود که روی آن

شان چيزی  کارگران جز زنجيرھای اسارت"
کارگران جھان "و "   برای از دست دادن ندارند

 !"متحد شويد
نيز *  درمانی  -، بند کارزندان مرکزی تبريزدر 

. مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار شد
محمد جراحی کارگر زندانی، با ارسال پيامی از 
اين بند، روز کارگر را به کارگران و فعا^ن 
کارگری منجمله رفقای دربند خود شاھرخ زمانی 

اين مراسم با پخش .  و رضا شھابی تبريک گفت
زندانيان .  شيرينی در ميان زندانيان ھمراه بود

 نيز با صدور زندان مرکزی زاھدانسياسی 
ای به مناسبت روز جھانی کارگر اين روز  بيانيه

  ۵درصفحه 



 ۵ ۶۴۵ شماره  ٩٢نيمه  دوم ارديبھشت      ۵

  ۶درصفحه 

 . . .  ھای اول ماه مه و مراسم
کارگر ايران ندارد و بايد به شدت با آن مبارزه و 

اين خرده فرمايشات .  آن را افشاء و طرد نمود
رويزيونيستی نه فقط با مواضع تا کنونی 

ھا و  سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، اط,عيه
ھای مجزا و مشترک پيشين آن خوانائی  بيانيه

ندارد و به کلی با آن مغاير است، بلکه با اط,عيه 
مجزائی که علی نجاتی عضو ھيئت مديره سنديکا 

 انتشار داد و حتا با ٩٢در يازده ارديبھشت 
 رضا رخشان رئيس ٨/٢/٩٢اط,عيه مورخ 

که گرايش راست درون  -ھيئت مديره اين سنديکا 
. نيز ھمخوانی ندارد  -کند  سنديکا را نمايندگی می

بنابراين اگر سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه 
آگاھانه امضای خود را پای اين بيانيه گذاشته 
باشد، نسبت به مواضع تا کنونی خود، آشکارا 

در ھر حال طبقه !  گامی به پس برداشته است
گران نظام  کارگر ايران با اين تّرھات و توجيه

ھائی که در اساس ھدفش  داری و ت,ش سرمايه
ھا و  داری و نابرابری حفظ نظم سرمايه

وجه سر  ھای موجود است، به ھيچ ستمگری
چنين اظھار نظرھا و .  سازش ندارد

ھائی که به قصد آلوده سازی و فاسد  گيری موضع
کردن ذھن کارگران از درون جنبش کارگری 
سر بلند کرده است، از گنداب يک گرايش و 

گيرد که ھمه  نظريه رويزيونيستی سرچشمه می
جا لطمات جدی و جبران ناپذيری بر جنبش 
طبقاتی کارگران و طبقه کارگر وارد ساخته 

ھای کارگری بايد حساب خود را از  تشکل.  است
گران نظم ارتجاعی حاکم جدا کنند و به  اين توجيه

ويژه بايد استق,ل خود را از اين گونه گرايشات و 
ھا  ھا و احزاب منتسب به آن محافل و سازمان

ھای  نياز به گفتن نيست که تشکل.  حفظ کنند
ھای فعا^ن کارگری به ويژه در  کارگری و تشکل

اول ماه مه بايد بتوانند وارد اتحاد عمل شوند و 
قطعنامه و بيانيه مشترک صادر نمايند، اما ھيچ 
فعال کارگری و کارگر آگاھی نبايد اجازه دھد که 
در پوشش يک اتحاد عمل، مشتی اظھار نظرھای 
بی ربط به اول ماه مه و مغاير اھداف و منافع 
طبقه کارگر مطرح گردد، راه و رسم سازش 
طبقاتی ترويج ، و برای تمکين و رضايت طبقه 

ھا و وضعيت موجود،  کارگر به نابرابری
اول ماه مه روز مبارزه .  تراشی شود توجيه

کارگران و روز اتحاد و ھمبستگی طبقه کارگر 
داران و استثمارگران ريز و  عليه تمام سرمايه

اول ماه مه روز .  درشت در سراسر جھان است
تجلی اراده واحد طبقه کارگر برای براندازی و 
نابودی ستم و استثمار است و وظيفه 

کند که  انترناسيوناليستی و پرولتری به ما حکم می
از مبارزه کارگران در سراسر جھان عليه نظم 

سنديکای کارگران .  داری حمايت کنيم سرمايه
ھا اعتصاب  نيشکر ھفت تپه که از درون ده

بزرگ ھزاران کارگر اين شرکت و پرداخت 
ھا درد و رنج و ت,ش  ھزينه زياد پس از سال

شبانه روزی فعا^ن اين سنديکا جوانه زد، از 
ست که از بھترين اعتبار و  ھائی معدود تشکل

اعتماد در بين کارگران و در جنبش کارگری 
اکنون فعا^ن اين سنديکا .  برخوردار شده است

بايد به اين پرسش پاسخ دھند که با چه استد^لی 
امضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را 

اند و اعتبار سنديکای  ای گذاشته پای چنين بيانيه
اند؟  دار ساخته کارگران اين شرکت را خدشه

چنانکه گفتيم، سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه 
با امضای اين بيانيه، گامی به پس گذاشته است، 

خواھند به سبک کشورھای اروپائی وکيلی به  می
مجلس بفرستند، وزيری برای خود دست و پا 

کوشند اھداف و مطالبات طبقه کارگر  کنند و می
را در حد اھداف و مطالبات خانه کارگر 

 .جمھوری اس,می تنزل دھند
ھر کارگری ازجمله ھر کارگر اروپائی حق دارد 

ھا را در برابر تنظيم کنندگان بيانيه  اين پرسش
ھا در  مشترک قرار دھد که مگر ھمين دولت

ھای  کشورھای اروپائی نيستند که سياست
اقتصادی ضد کارگری و رياضت اقتصادی را به 

ھای  اند؟ مگر ھمين دولت مرحله اجرا گذاشته
حاکم در کشورھای اروپائی نيستند که برای 

داری از بحران، تمام بار آن  نجات نظام سرمايه
اند؟ چه کسی  را بر دوش کارگران انداخته

ھا کارگر را در عرض دو سه سال اخير   ميليون
اخراج و از کار بيکار کرده است؟ چه کسی 
دستمزدھای کارگری را منجمد ساخته است؟ چه 
کسی از مزايا و حقوق کارگران زده است؟ چه 
کسی حقوق کارگران شاغل و بازنشستگان را 
مورد تعرض قرار داده است؟ مگر ھمين 

ھای اروپائی دستاوردھای چند ده ساله  حکومت
اندازی و  کارگران اين کشورھا را مورد دست

ھا کارگر در  يورش قرار نداده اند؟ مگر ميليون
اين کشورھا در اعتراض به اين تعرضات و 

ھا بارھا و بارھا دست به اعتصاب  سياست
پيمائی در صدھا شھر  اند، به تظاھرات و راه نزده

اند؟ ف,ن عضو پارلمان و ف,ن  اروپا نپرداخته
وزير در اين کشورھای اروپائی چه گلی بر سر 

اند که تنظيم کنندگان  کارگران اين کشورھا زده
خواھند در مجلس و  بيانيه از کارگران ايران می

 دولت ارتجاع اس,می وکيل و وزير داشته باشند؟
" رھنمودھا"تنظيم کنندگان بيانيه، افزون بر اين 

ت .ژ.ھنگام اظھار فضل پيرامون سنديکای ث
فرانسه نيز اط,عات نادرست و به کلی غلطی به 

بيانيه سنديکای کارگران نيشکر .  دھند خواننده می
کند که  ھفت تپه و دو جريان ديگر ادعا می

ھا  ت اکثر شوراھا و شھرداری.ژ.سنديکای ث"
 "! را تصاحب کرده است

ھرکس مختصر اط,عاتی در مورد ساز و کار 
ھا در  انتخابات شوراھای شھر و شھرداری

داند که نه سنديکای  فرانسه داشته باشد اين را می
ت و نه ھيچ سنديکای ديگری در انتخابات .ژ.ث

ھا مستقيماً شرکت  شوراھای شھر و شھرداری
در فرانسه، اين احزاب سياسی ھستند که .  کند نمی

ھا  برای اعضای شوراھای شھر و شھرداری
البته اين .  کنند و نه سنديکاھا نامزد معرفی می

امکان وجود دارد که يک عضو شورای شھر و 
يا شھرداری در عين حال عضو ف,ن سنديکای 
کارگری يا غير کارگری باشد، اما وقتی عضو 
شورای شھر يا شھرداری است، به صفت فردی 

برخورد به جزئيات !  ست، نه سنديکائی يا حزبی
اين بيانيه مشترک از حوصله اين نوشته خارج 

ھمچنين فرصت نيست عملکرد دو سالۀ .  است
ت و بوروکراتيسم حاکم بر آن و .ژ.سنديکای ث

سنديکاھای مشابه آن را مورد بررسی قرار دھيم 
اما در ھر حال ضروری است به اين نکته اشاره 

ھای  کنيم که محروميت کارگران ايران از تشکل
ھای مستقل  طبقاتی و نداشتن حق ايجاد تشکل

ت يک چيز است، .ژ.کارگری ولو در حد ث
تحريف واط,عات دروغ در مورد نقش و وزن 

 !ف,ن سنديکا يک چيز ديگر
گونه اظھار نظرھا و  روشن است که اين

ھا ھيچ ربطی به کارگران و طبقه  گيری موضع

داری و روز تجلی اراده واحد طبقه  سرمايه
کارگر جھانی برای برافکندن از بيخ و بن چنين 

تواند  نظمی در سراسر جھان است، تنھا و تنھا می
از روی ناآگاھی و يا اززبان يک کارگزار 

کوشد ذھن کارگران را فاسد و  سرمايه که می
داری جمھوری اس,می  ھا را با نظام سرمايه آن

او^ً به تنظيم کنندگان .  دمساز کند، بيان شده باشد
بيانيه بايد يادآوری کرد که نه در کوبا و نه در 

. ھا در دست طبقه کارگر نيست ويتنام حکومت
اين درست است که در اين کشورھا انق,باتی 
صورت گرفت و کارگران و زحمتکشان در آن 

ھا به  نقش زيادی داشتند و اقداماتی نيز به سود آن
مرحله اجرا درآمد، اما اين انق,بات از مسير 

زمانی .  خود خارج و با شکست روبرو گرديد
توان گفت حکومت در دست طبقه کارگر است  می

که  ابتکار عمل دردست خود کارگران باشد و 
طبقه کارگر ازطريق ارگان ھايی که کارگران 
. ايجاد کرده اند حاکميت مستقيم خود را اعمال کند
ھمه مقامات و مسئولين حکومتی توسط ھمين 

ھا انتخاب شوند و ھر آينه قصوری در کار   ارگان
اين مسئولين و منتخبين کارگران ايجاد شود، آن 
ھا بتوانند وی را عزل و فرد ديگری را به جای 

جائی که حکومت در دست .  وی انتخاب کنند
طبقه کارگر باشد،آنجا تمامی امتيازات و مزايای 

رتبه به ھمراه خود اين   معمول مقامات عالی
جائی که حکومت .مقامات نيز برچيده شده است

دردست طبقه کارگر باشد آنجا ارتش دائمی 
برچيده شده وکارگران مسلح و متشکل در ارگان 
. ھای سياسی مانند شوراھا جای آن راگرفته است
آنجا يک دمکراسی وسيع و شورائی وجود دارد، 
تمام نھادھای بوروکراتيک برچيده شده واداره 
. امور کشور تماماً دردست خود کارگران است
قدرت سياسی در دست نھاد ھای سياسی توده ای 
کارگران و در دست طبقه کارگر است که برای 
نابودی تام و تمام استثمار فرد از فرد ت,ش و 

 .کند برنامه ريزی می
 نه در کوبا، نه در ويتنام و نه در قبرس 

. ھا از چنين مختصاتی برخوردار نيستند حکومت
در قبرس تمام مسأله اين است که در چارچوب 

داری، فردی  دمکراسی پارلمانی و نظام سرمايه
از يک حزب رويزيونيستی از جنس احزاب 

ای چون حزب توده، رئيس  برادر و آبرو باخته
جمھور شده و حزب وی در پارلمان اين کشور 

و در حال !  نيز از نفوذ برخوردار شده است
ھای طبقه  حاضر ھم سرگرم اجرای سياست

دار حاکم بر اين کشور است و اين مطلقاً  سرمايه
ھيچ ربطی به حکومت طبقه کارگر وھيچ وجه 

اما اين ھنوز تمام مکنونات .  تشابھی باآن ندارد
قلبی تنظيم کنندگان بيانيه مشترک را بيان 

ھائی از اين  ھا نه تنھا به حکومت آن.  کند نمی
در "  چند وکيل و وزير"دست، بلکه حتا به داشتن 

ھای بورژوازی  داری و پارلمان ھای سرمايه دولت
خواھند  نيز راضی ھستند و از کارگران می

ھای اروپائی و آمريکائی مانند  ھا و رژيم حکومت
انگليس و فرانسه و آلمان و پرو و برزيل را 

درست زمانی که !  الگوی خود قرار دھند
ھا و  کارگران کشورھای اروپائی عليه دولت

ھای حاکم در اين کشورھا يکپارچه به پا  سياست
اند، تنظيم کنندگان بيانيه به شيوه محجوب  خاسته

ھای جاسوسی و حکومتی از کارگران  و تشکل

۴از صفحه   



 ۶ ۶۴۵ شماره  ٩٢نيمه  دوم ارديبھشت      ۶
۵از صفحه   

 . . . ھای اول ماه مه و  مراسم
ھای کارگری از بدنه و  جدائی رھبری تشکل

فقدان پيوند ارگانيک ميان فعا^ن کارگری با 
اين .  ھای کار و توليد است کارگران در محيط

ھای محدود و  ضعف بزرگ که خود را در مراسم
ھای مجزا به مناسبت اول ماه  کم عده و قطعنامه

مه امسال نيز نشان داد، در عين حال يکی از 
ھای اصلی و اساسی تجزيه و تفرق در ميان  علت
ھای فعا^ن کارگری  ھای کارگری و تشکل تشکل

تشکلی که رھبری آن با بدنه پيوند .  نيز ھست
تنگاتنگ داشته باشد، از سوی بدنه کنترل 

تشکلی که در محيط کار و کارخانه .  شود می
ايجاد شده باشد، از پائين و از سوی کارگران 

يک ھسته سرخ کارخانه و يا .  قابل کنترل است
ترين و  يک کميته کارخانه که عموماً آگاه
شوند، در  پيشروترين کارگران در آن متشکل می
ھای واحدی  محيط کار و ارتباط روزمره خواست

دارند و جريان مبارزه و رو در روئی با کارفرما 
ھا را کنار ھم قرار  دار، آن و مدير و سرمايه

توليد، کار، و مبارزه مشترک، جای .  دھد  می
زيادی برای مناقشات بی حاصل درونی باقی 

ھا را در کنار  گذارد و منافع واحد طبقاتی آن نمی
ھائی که بيرون از  تشکل.  دھد ھم قرار می

گيرند اما چنين نيستند و قضيه  کارخانه شکل می
بی ارتباطی با توده طبقه کارگر، .  برعکس است

تشکلی .  تواند سبب شود مناقشات بی پايانی را می
که در بيرون از کارخانه شکل گرفته است اگر 
نتواند خود را به دريای کارگران متصل سازد، 
اگر نتواند کارگران را به صفوف خود جذب کند 
و اگر نتواند کارھا را به دست کارگران آگاه و 
پيشرو و رھبران عملی و مورد اعتماد کارگران 
بسپارد، در حد تشکلی جدا از کارگران و محروم 
از پشتوانه ضروری و نيروی کنترل کننده خود 

اين چنين تشکلی ولو آنکه غير از .  ماند باقی می
عناصر روشنفکر، ندرتاً کارگرانی را ھم در 
صفوف خود داشته باشد، در عمل به تشکلی جدا 
از کارگران و تدريجاً به تشکلی متشکل از 

گفتن ندارد که در چنين .  شود نخبگان تبديل می
ھائی گرايشات روشنفکری عرصه تاخت و  تشکل

کنند و انفرادگرائی حرف اول را  تاز پيدا می
ھای فع,ً موجودی که ^اقل  اغلب تشکل.  زند می
توانند در اول ماه مه وارد  توانستند و يا می می

اتحاد عمل شوند متأسفانه از اين ضعف که به 
در غياب .  برند يک خصيصه تبديل شده رنج می

بدنه کنترل کننده و فقدان پيوند با توده کارگران، 
ھا را  توانست آن ھيچ فشاری از اين سمت که می

به اتحاد عمل ھدايت کند وجود ندارد، برعکس 
ھا، فردگرائی، بزرگ  ساختار و بافت اين تشکل

کردن اخت,فات کوچک و عمده کردن مسائل و 
منافع گروھی و محفلی در برابر منافع واحد طبقه 

اين تشتت و پراکندگی و .  زند کارگر را دامن می
ھا که به طور بارزی خود را  جدائی ميان تشکل

ھای  در اول ماه مه نشان داد، در خود تشکل
به عبارت ديگر اين .  کند مجزا نيز بروز می

ضعف بزرگ و اصلی نه فقط انفرادگرائی در 
ھا را دامن زده است، بلکه در بين  سطح تشکل

در .  افراد ھر تشکل مجّزا نيز تشديد گشته اشت
ھای مذبوحانه و  اين ميان البته نبايد ت,ش

ھای رژيم و عوامل رنگارنگ آن را  خرابکاری
در ايجاد اخت,ف و تشتت و تفرق در ميان 

. ھای موجود ناديده گرفت کارگران و تشکل
جمھوری اس,می که از تشکل و اتحاد کارگران 

العاده وحشت دارد ، در ھمه حال سعی کرده  فوق

 که اين دو سنديکا در اين ٩٠يافت، از سال  می
. اتحاد عمل از ھم جدا شدند رو به کاھش نھاد
متأسفانه علل و عوامل اين روند از سوی فعا^ن 
کارگری و سياسی مورد بررسی قرار نگرفت و 
به رغم حساسيت و ھوشياری و ھشدار برخی از 
فعا^ن کارگری و سياسی و انتقاد از اين روند، 
موانع اتحاد عمل کارگری بر سر اول ماه مه نه 
تنھا برطرف نشد، بلکه اين روند سال به سال 

ھای اول ماه  امضا کنندگان قطعنامه.  تشديد گرديد
 دو تکه و ٩٠ ، در سال ٨٩ و ٨٨مه در سال 

تفرق و جدائی در ميان .   سه تکه شدند٩١سال 
نظيری را در  ھای کم ھائی که اتحاد عمل تشکل

 سازمان داده بودند ٩٠ و ٨٨ھای  اول ماه مه سال
ھای مشترک راديکال و سوسياليستی  و قطعنامه

انتشار داده بودند، سرانجام به جائی رسيد که در 
 حتا يک اتحاد عمل ولو در عرصه ٩٢سال 

صدور قطعنامه و بيانيه واحد و مشترک ھم 
به بيان ديگر جنبش کارگری در . صورت نگرفت

زمينه اتحاد عمل کارگری دراول ماه مه نيز 
فعا^ن کارگری و سياسی، و !  دچار پس رفت شد

توانند و نبايد نسبت به  کارگران آگاه و پيشرو نمی
اين روندھا بی اعتنا باشند بلکه وظيفه دارند اين 
روندھا را مورد مطالعه قرار دھند، علل و 

ھا را بررسی و آن را  رفت عوامل اين پس
 .يابی کنند ريشه
نظر از فشارھای اقتصادی و شرايط  صرف
العاده دشوار معيشتی که طبقه حاکم بر  فوق

کارگران ايران و پيشروان آن تحميل نموده است 
و صرف نظر از شرايط اختناق ھولناک و 

ای که رژيم سياسی پاسدار  سرکوب بيرحمانه
دار بر کارگران ايران و  منافع طبقه سرمايه

ھا  رھبران و فعا^ن کارگری تحميل نموده و آن
را به چھار ميخ کشيده است، پراکندگی دردناکی 
که از ناحيه بی تشکلی و بی سازمانی و بی 
حزبی بر کارگران ايران و جنبش کارگری 
ای  تحميل شده است نيز تأثيرات منفی ب,واسطه

بر کم و کيف مبارزات کارگران و منجمله 
ھای اول ماه مه  تأثيرات منفی بر برگزاری مراسم

غير از اين عوامل بسيار مھم و .  گذاشته است
اصلی که خارج از اراده طبقه کارگر و فعا^ن 
جنبش کارگری بر اين جنبش تحميل گشته است، 
در اين جا بايد به يک علت بزرگ ديگر که دامن 

ھاست نيز اشاره  ھا و پراکندگی زننده اين جدائی
ھای  اين علت بزرگ ھمانا ترکيب تشکل.  کرد

ھای فعا^ن کارگری و جدائی  کارگری و تشکل
اساس مسأله اين .  آنان از توده کارگران است

ھای کارگری بخشاً از توده  است که تشکل
ھا با توده  کارگران جدا افتاده يا ارتباط آن

ھای فعا^ن  تشکل.  کارگران تضعيف شده است
کارگری نيز در ميان توده کارگران فاقد نفوذ 
ھستند و از ارتباط و پيوند ارگانيک در 

نه پايگاه قابل .  اند ھای کار و توليد محروم محيط
توجھی در ميان کارگران دارند و نه قدرت بسيج 

روشن است که برگزاری !  کارگران را
ای اول ماه مه، در گرو  ھای مستقل و توده مراسم

بسيج توده گارگران است و بسيج توده کارگران 
ھای  در گرو پيوند نزديک رھبران تشکل

کارگری با بدنه و حضور فعا^ن کارگری در 
ھای کار و توليد و سازماندھی کارگران  محيط
ھای  بنابراين يکی از علل مھم تبديل مراسم.  است

ھای کم  ھای کوچک و گروه اول ماه مه به مراسم
ھای محدودی که گاه تقريباً به  عده و جمع

شود،  ھای خاص فعا^ن کارگری تبديل می مراسم

گرائی فقط به سنديکای کارگران  اما اين واپس
ای بودن  به اعتبار توده.  شود ھفت تپه محدود نمی

اين سنديکا و جايگاه آن در جنبش کارگری، بايد 
گفت که جنبش کارگری نيز گامی به پس نھاده 

از موضوع اصلی دور افتاديم، به .  است
ھای اول ماه مه بازگرديم و مطلب را  مراسم

 .جمعبندی کنيم
 

ھای  بررسی مختصر ما از مراسم  :جمعبندی
، نشان دھنده اين واقعيت ٩٢اول ماه مه در سال 

ھای روز جھانی کارگر، ھم به  است که مراسم
لحاظ تعداد برگزاری اين مراسم و ھم به ويژه از 
لحاظ شمار کارگران شرکت کننده در آن روندی 

در تھران و .  کاھش يابنده را طی کرده است
ھای  شھرھای اطراف آن که ھر ساله مراسم

شد، جز مراسم ابتکاری و  متعددی برگزار می
برجسته اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد 
  و تجمع چند ده نفره در برابر مجلس، مراسم

امسال نه فقط از .  ديگری برگزار نشد
ھای کارگری و برگزاری مراسم اول ماه  گلگشت

ھای مختلف و  مه با حضور کارگران کارخانه
ھا که شمار شرکت کنندگان به  اعضای خانواده آن

رسيد خبری نبود،  ھزار و با^ی دو ھزار نفر می
ھای  ھای متعددی که در سال بلکه حتی از مراسم

ای چون  ھای دربسته ھا و محيط گذشته در سالن
تا^ر ياقوت واقع در خيابان کارگر، سالن باختر 
واقع در ضلع جنوب غربی ميدان انق,ب، تا^ر 

آباد،  پيام واقع در جاده ساوه، باشگاه ھمت
ھا، با حضور  سرای کار و امثال اين فرھنگ

غير .  شد نيز اثری نبود صدھا کارگر برگزار می
ھا و شوراھای برگزاری مراسم  از اين، از کميته

 به بعد، سازماندھی ٨٣اول ماه مه که از سال 
ھای اول ماه مه را برعھده  برگزاری مراسم

در کردستان نيز .  گرفتند نيز خبری نبود می
ھای اول ماه مه جز در يکی دو مورد که  مراسم

در شھرھا و با حضور پرشمار کارگران برگزار 
ھای اول ماه مه در بيرون از  شد، اکثر مراسم

شھرھا برگزار گرديد که تعداد معدودی از فعا^ن 
به يک .  کارگری و کارگران در آن شرکت داشتند

ھای  ھای اول ماه مه که قب,ً با جمع معنا مراسم
ھای باز و  تر و پر شمارتر و در محيط وسيع

ھای  ھائی با جمع شد، به مراسم علنی برگزار می
اين روند .  تر و نيمه علنی مبدل شده است کم عده

گردد، در واقع   برمی٩٠که آغاز آن به سال 
ھای اول  عکس روندی است که برگزاری مراسم

 طی کرده ٩٠ به بعد تا سال ٨٣ماه مه از سال 
ھای اول ماه مه سال  در يک ک,م مراسم.  است
، به استثنای مورد شرکت واحد در تھران و ٩٢

مراسم سنندج و تا حدودی سقز، چه از لحاظ 
سازماندھی و چه از نظر کمی و شمار شرکت 

 ٨٣ھای اوليه دھه ھشتاد و قبل از  کنندگان با سال
قابل مقايسه است و به يک عبارت از جھاتی، تا 

ھای  اتحاد عمل.  ھا پس رفته است حد آن سال
کارگری در اول ماه مه که با حضور محوری دو 
سنديکای کارگری يعنی سنديکای کارگران 

رانی تھران و حومه و  شرکت واحد اتوبوس
ھای  سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه در سال

ھای   در اوج خود بود و قطعنامه٨٩ و ٨٨
مشترکی به مناسبت اول ماه مه با امضای ده 
تشکل کارگری و تشکل فعا^ن کارگری انتشار 

١١درصفحه   



 ٧ ۶۴۵ شماره  ٩٢نيمه  دوم ارديبھشت      ٧

 خواند فجايعی را که حکومت اسJمی حماسه می

  ٨درصفحه 

انداختن مرکز مباد^ت ارزی از مھرماه  راه
در واقع کاھش .  گذشته آغاز شده بود سال

درآمدھای نفتی را با دو برابر کردن نرخ ريالی 
اما .  درآمدھای نفتی در بودجه جبران نمود

تر توضيح داديم گران  طور که پيش تاثيرش ھمان
 و حتا صددرصدی بھای کا^ھای ۶٠، ۴٠شدن 

ھای مردم است، پس اين نيز  ضروری توده
. عاملی در جھت با^ رفتن تورم خواھد بود
امروز حتا صحبت از گران شدن قطعی بھای نان 

ی عباس قبادی مديرعامل شرکت  گفته به.  باشد می
"بازرگانی دولتی ايران، قرار است نرخ خريد : 
 و حداکثر ۵۴تضمينی گندم از کشاورزان حداقل 

 درصد افزايش يابد و با اين احتساب بايد ٩٠
(شاھد افزايش شديد در قيمت نان باشيم سايت " 

حال در نظر بگيريم که ).   فروردين٣١تابناک 
 تومانی به واردات ٢۵٠٠دولت بخواھد د^ر 
وقت بايد مردم منتظر  ، آن)۶(گندم اختصاص دھد

 يک ۵٧باشند که نان بربری را که در سال 
 تومان ۶٠٠ تا ۵٠٠خريدند و ا^ن  تومان می

 .خرند، ھزار تومان بخرند می
ی  اين را نبايد فراموش کرد که در آستانه

جمھوری تمام ت,ش حکومت بر  انتخابات رياست
ھا جلوگيری کند،  اين است که از انفجار قيمت

ويژه در اين  ھا به درستی از واکنش توده چرا که به
کند حداقل،  برای ھمين سعی می.  روزھا بيم دارد

جمھوری  اين انفجار را به بعد از انتخابات رياست
برای مثال قرار شده است تا افزايش .  موکول کند

بھای سوخت، به دولت بعدی واگذار شود يا 
به .  ی ديگر آن است وضعيت نان يک نمونه

نرخ خريد : "ی عباس قبادی در سايت تابناک گفته
تضمينی گندم در سال گذشته در دو مرحله 

 درصدی آن به ٢٠افزايش حدود ...  افزايش يافت
حدی در افکار عمومی جامعه پيرامون افزايش 

دولت را اجبار به قيمت نان تاثيرگذار بود که 
سخنان او آشکار ".  پرداخت يارانه نان کرد

ھا  سازد که حکومت تا چه حد از واکنش توده می
شان  شدن نيازھای ضروری در برابر گران

ھراسناک است، ھراسی که تا اينجای کار مانع از 
ھدفمندسازی "اجرای مراحل بعدی سياست 

ريزی کرده  ای که دولت برنامه گونه به"  ھا يارانه
 .بود، شده است
جای کار ديديم که با^ رفتن حجم  بنابر اين تا اين

بودجه، گران شدن نرخ کا^ھا و خدمات دولتی و 
با^خره با^ رفتن بھای د^ر چه تاثيراتی در 

در اينجا .   و يا خواھند داشت تشديد تورم داشته
ی ديگری از وضعيت  ^زم است تا به جنبه
 .اقتصادی نگاھی بياندازيم

اقتصاد کشور در حالی با موج غيرقابل مھار 
تورم روبروست که از سوی ديگر از رکود 

 اقتصاد با رشد ٩١سال .  برد اقتصادی رنج می
ھا ناظر بر  بينی منفی روبرو بود و تمام پيش

(باشند تشديد رکود اقتصادی در سال جاری می
يکی از علل تشديد رکود اقتصادی، بحران ).  ٧

ھا، حتا در  در طی اين سال.  مالی حکومت است
ھايی که درآمد دولت در اثر با^رفتن بھای  سال

ھای  سابقه رسيد، از بدھی ھايی بی نفت به رقم
ھا  دولتی نه تنھا کاسته نشد که بر ميزان اين بدھی

ی روزنامه مردمسا^ری  نوشته به.  افزوده گرديد
 فروردين، قادری سخنگوی ٢٨در روز 

کميسيون تلفيق در جريان ارائه گزارش کميسيون 
 از ٩٢به مجلس اس,می در ارتباط با بودجه سال 

ھا،  ھای دولتی و وزارتخانه افزايش بدھی شرکت

ھای آخر سال گذشته و  در ماه.  شد بود، استفاده می
ی  برای جبران بخشی از کسری شديد بودجه

ای به اين  جای ارز مرجع، ارز مبادله دولت، به
کا^ھا تعلق گرفت که بھای آن دو برابر نرخ ارز 

البته اين کار را دولت کام, ).  ٢(مرجع بود
ی اين اقدام يعنی  سروصدا آغاز کرد، اما نتيجه بی

دوبرابر شدن نرخ ارز برای واردات برخی از 
ھا در  آور بھای آن کا^ھا، در افزايش سرسام

بازار با آغاز سال نو خود را نشان داد و البته که 
ی مقامات  گفته چرا که به.  اين تازه آغاز کار است

حکومتی بسياری از کا^ھايی که ھنوز در بازار 
و يا انبارھا ھستند، با ارز مرجع خريداری 

 .اند شده
ست که گران شدن کا^ھای اساسی تاثير  طبيعی

خود را بر ديگر کا^ھا و خدمات نيز خواھد 
ھا را نيز به دنبال خود خواھد کشاند  گذاشت و آن

و دولت با آگاھی از نتايج کار خود، اقدام به 
 اما چرا و با چه ھدفی؟. حذف ارز مرجع کرد

اکنون دولت با يک بحران مالی بزرگ 
ھای اقتصادی  ی سياست روبروست که نتيجه

باشد که انبار شدن آن  ھای گذشته می سال
چنينی تبديل  يکباره به انفجاری اين معض,ت به
شدن موضوع، ما از چند  برای روشن.  گشته است
 ٨٧ھای  در طی سال.  کنيم تر بررسی می سال قبل

 ھزار ميليارد تومان ٢٩٠ حجم بودجه از ٩١تا 
 ھزار ميليارد تومان رسيد که برای سال ۵۶۶به 

 درصد رشد به رقم ٢٩جاری نيز قرار است با 
در طی اين .   ھزار ميليارد تومان برسد٧٣١
 ھزار ميليارد تومان ١۶٢ھا نيز نقدينگی از  سال

 ھزار ميليارد تومان در ۴۶٠ به ٨٧در سال 
) براساس آمارھای بانک مرکزی (٩١پايان سال 

براساس ھمين آمارھا حجم نقدينگی طی .  رسيد
 درصد افزايش يافته ٣١سال گذشته نزديک به 

افزايش حجم بودجه اگرچه متاثر از تورم .  است
و کاھش ارزش پول است، اما از سوی ديگر 

گر با^ رفتن حجم نيازھای ريالی دولت  بيان
در .  باشد تر شدن دولت نيز می موازات حجيم به

اين ميان عدم توازن بين نيازھای مالی دولت و 
درآمدھای دولت، علت اساسی افزايش نقدينگی 

 ٣٠٠اکنون روزانه  شود که ھم است، گفته می
(شود ميليارد تومان به حجم نقدينگی افزوده می

اگر ما حتا ميزان افزايش نقدينگی در سال ).  ٣
 در نظر بگيريم که با توجه ٩٢ را برای سال ٩١

آيد که سرعت  به وضعيت اقتصادی به نظر می
 سبقت  ٩١ از سال  ٩٢رشد نقدينگی در سال 

جاری  ، ميزان نقدينگی تا پايان سال)۴(بگيرد
رسد و اين   ھزار ميليارد تومان می۶٠٠حداقل به 

را ھم در نظر بگيريم که براساس آمارھا نيمی از 
باشد که  اين نقدينگی، نقدينگی سرگردان می

تاثيرات تورمی زيادتری از آن بخش از نقدينگی 
. اند ھا و يا بازار بورس جذب کرده دارد که بانک

بنابراين تا اينجای کار معض,تی که منجر به 
 درصدی سال گذشته شده در ۶٠تورم بيش از 

تر و  سال جديد نه تنھا پابرجا که حتا عميق
اما اين تازه يک طرف .  اند شديدتر نيز شده

 .ماجراست
در سوی ديگر، دولت برای جبران کسری 

ای که در نتيجه کاھش درآمدھای نفتی  بودجه
، اقدام به با^ بردن نرخ د^ر در )۵(بوجود آمده

 کرده است، اقدامی که با  ٩٢بودجه سال 

که دست در جيب کرد و دو برابر قيمت از  اين
دنبال برنج   روز بايد به يک.  ھا تھيه نمود مغازه
ھا در صف ماند به اين اميد که شايد بتوان  ساعت

 ھزار تومانی را خريد و ۴برنج پاکستانی کيلويی 
دنبال شکر که قرار است پس از فروش  امروز به

ديگر .  اش دو برابر شود ی انبارھا، قيمت مانده
صحبت از نرسيدن پول برای خريد گوشت 

ھا  را ھم به فراموشی سپرد چرا  نيست، بايد اين
 درصد افزايش قيمت ۶٠ شبه  که گوشت يک

ی  بايد عکس گوشت را از صفحه.  داشته است
ھايی سپرد که  ھا بريد و به صندوقچه روزنامه

ھا را در خود دارند که خوردن  خاطرات گذشته
گوشت برای از ما بھتران است و ما را ھمان 

ی  ھمان اشکنه که توکلی نماينده!!  اشکنه بس
(کند اش می مان آرزوی ضدکارگر مجلس برای

شان را بر  برای حاکمان اس,می که حکومت).  ١
اند، مردم چيزی  دروغ و جنايت و فساد بنا ساخته

جز غ,مانی نيستند که بايد گوش به فرامين دھند 
پس چه باک .  و جور زمان را با خود حمل کنند

اند و بيمار، چه باک که صدای درد  اگر گرسنه
 .ھای فقر برجاست در خانه

ی  حماسه"ھاست،  براستی که سال، سال حماسه
طور  ، ھمان"ی اقتصادی حماسه"و البته "  سياسی

سال توليد ملی، "شکل مضحکی  که سال گذشته به
از آب درآمده "  حمايت از کار و سرمايه ايرانی

بود  و صد البته سالی که نکوست از بھارش 
 .پيداست

خبرگزاری .  اند ھا ھم فھميده اين را حتا دولتی
ھا  دولتی مھر در گزارشی که از افزايش قيمت

"نويسد تھيه نموده می  ھزار تومانی ٩٧افزايش : 
حداقل دستمزد امسال کارگران حتا توان جبران 

ھا در سبد  ھای ناشی از رشد قيمت افزايش
ماه را نيز نداشته  ھای خانوار فروردين ھزينه
ھای گذشته افزايش حداقل دستمزد  در سال...  است

توانست حداقل يک فصل از سال جديد  ساليانه می
ای شده است  گونه ديگر اوضاع به".  دوام بياورد

سياه "که حتا روزنامه کيھان نيز که ھميشه 
شان  کرد و خائن را م,مت می"  دھندگان جلوه
: زند خواند، مجبور به اعتراف شده و تيتر می می
ھای عمومی و  با آغاز سال جديد، بخش"

خصوصی برای با^بردن قيمت خدمات و 
و "  توليدات خود در حال سبقت از يکديگر ھستند

کند که در اين ميان عذر  البته فراموش نمی
تقصير را به گردن کسبه خرده پا، برخی مقامات 
و مسوو^ن نا^يق و با^خره برخی افراد 

نظام مقدس "خواه بگذارد و صد البته که  زياده
اما !!!  تقصير است بی"  جمھوری اس,می

! ھا را برای ھميشه فريب داد توان توده نمی
 و تداوم  تر اقتصادی که نتيجه ی بزرگ فاجعه

ست ھنوز در راه است،  بار کنونی وضعيت فاجعه
ھای  ی سياست ای که بيش از ھر چيز نتيجه فاجعه

اقتصادی جمھوری اس,می است و اين را 
ای که در راه است و اين را بررسی علل  بودجه
روشنی آشکار  ی کا^ھا به شدن يک شبه گران
 . سازند می

برای .  کنيم ی کا^ھا آغاز  شبه از گران شدن يک
ھا کا^ھای  واردات برخی از کا^ھا که به آن

چون گوشت، روغن و  شود ھم اساسی گفته می
دارو تا پيش از اين از ارز مرجع که نرخ آن در 

 تومان تعيين شده ١٢٠٠ حدود ٩١بودجه سال 



 ٨ ۶۴۵ شماره  ٩٢نيمه  دوم ارديبھشت      ٨
٧از صفحه   

 خواند فجايعی را که حکومت اسJمی حماسه می
گندم، جو، ذرت و سويا به ھيچ کا^ی ديگری 

دو روز بعد .  ارز مرجع تعلق نخواھد گرفت
توکلی نماينده مجلس اعتراف کرد که از چند ماه 
قبل، ارز مرجع به اين کا^ھا اختصاص داده 

 .نشده است
طلب در  سعيد لي,ز اقتصاددان اص,ح  –  ٣

"وگو با تھران پرس گفت گفت ھر روز بنابر : 
 ميليارد به نقدينگی کشور ٣٠٠آمارھا حدود 
چنين رشد اقتصادی  وی ھم".  شود افزوده می

 . ارزيابی نمود٣کشور را منفی 
 ٢٠گزارش خبرگزاری مھر در روز  به  –  ۴

ارديبھشت، مرکز پژوھشھای مجلس نرخ رشد 
 درصد ٣٠نقدينگی در سال جاری را بيش از 

چنين نرخ تورم  اين مرکز ھم.  است بينی کرده پيش
 ٠/  ٧ درصد و نرخ رشد اقتصادی را بين ٣٢را 

 .بينی کرده است  درصد پيش۴تا منفی 
گزارش اداره اط,عات انرژی آمريکا در  به  –  ۵

 درآمد خالص ايران از محل ٢٠١٢سال 
 ميليارد د^ر ۶٩صادرات نفت و ميعانات گازی 
 درصد کاھش ٢٨بوده است که نسبت به سال قبل 

 .داشته است
 ھزار ميليارد ٢٣در بودجه پيشنھادی دولت   –  ۶

 در ٩٢تومان سوبسيد برای دارو و نان در سال 
 ١٣ اين مبلغ ٩١نظر گرفته شده بود که در سال 

افزايش اين مبلغ به .  ھزار ميليارد تومان بود
تفاوت نرخ ارز مرجع کنونی  منظور جبران مابه
ای است که قرار است از سال  با نرخ ارز مبادله

اما بديھی است که .  جای ارز مرجع را بگيرد ٩٢
گوی کسری فوق  تواند پاسخ اين مبلغ ھرگز نمی

 .باشد
اند، محمد  جدا از آمارھايی که در با^ آمده  –  ٧

ھادی مھدويان، مديرکل پيشين بانک مرکزی نيز 
در يادداشتی در روزنامه دنيای اقتصاد، رشد 

را منفی چھار درصد  ٩١اقتصادی ايران در سال 
بانک جھانی نيز رشد .  برآورد کرد ھاست

اقتصادی ايران در سال گذشته مي,دی را منفی 
المللی  صندوق بين.  سه درصد اع,م کرده است

ھای  پول نيز که يکی از حاميان سرسخت سياست
بينی کرده است که  نئوليبرالی دولت بود، پيش

رشد اقتصادی ايران در سال جاری مي,دی باز 
 .ھم کاھش يابد

محسن ايزدخواه معاون حقوقی اسبق   –  ٨
 ارديبھشت به ۴سازمان تامين اجتماعی روز 

بدھی دولت به سازمان :  خبرگزاری مھر گفت
 ھزار ميليارد تومان ۵٣تامين اجتماعی به 
ی وی اين سازمان  گفته به.  افزايش يافته است
ھای جاری خود از جمله حقوق  برای تامين ھزينه

 .باشد و مزايا با تنگناھای شديدی مواجه می
محمد شريعتمداری در سرمقاله روزنامه   –  ٩

" ارديبھشت نوشت١٩دنيای اقتصاد روز  در : 
 ھزار ٣٨سال گذشته عم, بودجه عمرانی 

 ".ميليارد تومانی دولت تقريبا به يک پنجم رسيد

اکنون دولت برای ھر  ھای نفتی، ھم پخش فرآورده
دھد، در   تومان يارانه می٣١٠٠ليتر بنزين 

که پيش از اجرای طرح ھدفمندسازی  حالی
ھا و با^ رفتن نرخ د^ر، اين رقم برای ھر  يارانه

يعنی با !!!   تومان بود٩٠٠ليتر بنزين تنھا 
ای که   درصدی بھای بنزين نيز فاصله٣٨افزايش 

بين نرخ فروش بنزين با بھای جھانی آن وجود 
دنبال "  ھا ھدفمندسازی يارانه"سياستی که (دارد 
تر از قبل از اجرای اين  چنان عميق ھم)  کرد می

علت آن ھم روشن .  سياست باقی خواھد ماند
طور که از ھمان ابتدای آغاز اين  ھمان.  است

ھای  ی اجرای سياست طرح گفته بوديم، تنھا نتيجه
ھا در اقتصاد  نئوليبرالی از جمله حذف يارانه

ايران، تشديد رکود، تورم و بيکاری خواھد بود، 
اما مساله مھم اين .  اتفاقی که ھم اکنون افتاده است

بازگشت  ی بی است که امروز حکومت به نقطه
تواند ھيچ رفرمی در وضعيت  رسيده است و نمی

ی مقابله با  چرا که ^زمه.  کنونی اقتصادی بکند
 جمھوری  بحران کنونی، اقداماتی است که دولت

اس,می به دليل ماھيتی که دارد ھرگز به آن 
ھای  ی سياست ھرگونه ادامه.  دست نخواھد زد

نئوليبرالی در اقتصاد ايران، مھم نيست که 
نژاد باشد يا ھاشمی رفسنجانی  مجری آن احمدی

ی سياسی ديگر  يا قاليباف و يا ھر نماينده
بار کنونی را  ی وضعيت فاجعه بورژوازی، ادامه

کردن صنايع و  ملی.  ھمراه خواھد آورد به
ھا و  تجارت خارجی و  ھای بزرگ، بانک سرمايه

ست که  کنترل توليد و توزيع از جمله اقداماتی
بست، مھار نقدينگی و  برای خروج از اين بن

در )  چون نفت ھم(سرازير کردن منابع ملی 
مسيرھای مورد نياز، ضروری ھستند و اين را 
تنھا يک حکومت شورايی، حکومت کارگران و 

بنابر اين اولين .  زحمتکشان قادر به انجام آن است
قدم برای رھايی از شرايط کنونی و جلوگيری از 

تر، سرنگونی  ی اقتصادی بزرگ بروز فاجعه
حکومت اس,می، و جايگزينی آن با حکومت 

 .شورايی کارگران و زحمتکشان است
 

 :ھا پانوشت
توکلی نماينده مجلس در جلسه علنی مجلس و   -  ١

"در ارتباط با گران شدن روغن گفت مردم : 
گوشت نخورند، حبوبات نخورند، اشکنه ھم 

او ".  نخورند که يک قاشق روغن می خواھد؟
پيشاپيش مردم را از خوردن گوشت و حبوبات 

گويد کاری کنيم که مردم اين  محروم کرده و می
 .شان در نيايد اشکنه را داشته باشند تا صدای

روز دوم ارديبھشت خبرگزاری ايسنا به نقل   –  ٢
از مديرکل تامين و توزيع کا^ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اع,م کرد از اين پس به غير از 

ھای آب  شرکت پا^يش و پخش، توانير، شرکت
 خبر ٩٢ای و شھرسازی در بودجه سال  منطقه
ھا به پيمانکاران طرف  برخی از اين بدھی.  داد

ی خود عدم  نوبه قرارداد با دولت ھستند که به
پرداخت بدھی، از سويی منجر به کاھش 

شود و از سوی  ھا می ھای اين شرکت فعاليت
ای برای عدم پرداخت دستمزد  ديگر به بھانه

کنند تبديل  ھا کار می کارگرانی که در اين شرکت
ھای دولت نيز به  بخش ديگری از بدھی.  شود می

شود که به  ھا و نھادھايی مربوط می ديگر سازمان
نوعی به دولت وابسته بوده و در چرخش سيستم 
اقتصادی نقش مستقيم دارند، مانند سازمان تامين 
اجتماعی که برخ,ف ادعاھای دولت و براساس 
آخرين آمار منتشره، بدھی دولت به سازمان 
تامين اجتماعی افزايش پيدا کرده و اين سازمان 

(اکنون با مشکل تامين منابع مالی روبروست ھم
چنين در بودجه  بحران مالی دولت ھم).  ٨

گذارد، يعنی درست در آن  عمرانی تاثير می
ھای اقتصادی  بخشی از بودجه که بايد زيرساخت

. را برای پيشرفت و رشد اقتصادی مھيا سازد
گاه حتا  ھای گذشته ھيچ براساس آمارھا در سال

ی عمومی  ھمان مبلغ ناچيزی که در بودجه
ھای عمرانی تخصيص  تصويب شده به فعاليت

باشد که تنھا  نيافته است و سال گذشته اوج آن می
ھای   درصد از بودجه مصوب به فعاليت٢٠حدود 

با اين ).  ٩(عمرانی تخصيص يافته است
شود که بحران اقتصادی  توضيحات آشکار می

. جاری تشديد خواھد شد نيز ھمپای تورم در سال
يکی از نتايج بحران اقتصادی، افزايش بيکاری 

ی مسعود نيلی اقتصاددان حامی  به گفته.  باشد می
ای معاون سازمان برنامه و  حکومت که در دوره

بودجه نيز بوده است در يک برنامه تلويزيونی 
که از شبکه اول جمھوری اس,می پخش گرديد، 

 ميزان اشتغال تنھا ٩٠ تا ٨۵ھای  در طی سال
اين در !!   ھزار نفر در سال بوده است١۴
ھا نفر به  ھا ميليون ست که طی اين سال حالی

وضعيت کنونی .  اند جويندگان کار اضافه شده
. اشتغال، ارتباطی مستقيم با بحران اقتصادی دارد

ويژه از  سونامی تعطيلی کارخانجات که به
فروردين ماه سال گذشته آغاز شد، تاثيرات بسيار 
مخربی در وضعيت اشتغال از خود برجای 

ی معاون اتحاديه صنف  گفته وقتی به.  گذاشت
 ۵٠٠کفاشان اصفھان تنھا در سال گذشته بيش از 

کارگاه توليد کفش در اصفھان تعطيل شده و در 
اند،  ھا نيز تعداد زيادی بيکار شده ساير کارگاه

توان به عمق بحران اقتصادی و تاثير آن بر  می
 .بُرد بيکاری پی

تورمی ھمراه با بحران   –بحران عميق رکود 
مالی دولت، وضعيتی را فراھم آورده است که 

ھا را  حکومت در عمل اجرای فاز دوم ھدفمندی
کناری انداخته است، چرا که در صورت  به

کنند که  ھا آنچنان افزايش پيدا می اجرای آن قيمت
ديگر سنگ بر روی سنگ بند نخواھد شد، برای 

. توان به قيمت بنزين اشاره نمود نمونه می
 درصدی بھای ٣٨کميسيون تلفيق با افزايش 
در .   موافقت کرد ٩٢سوخت در بودجه سال 

صورتی که به ھمين صورت در مجلس نيز به 
تصويب برسد، قيمت ھر ليتر بنزين به حدود 

ست که به  اين در حالی.  رسد  تومان می١٠٠٠
ی مصطفا کشکولی مديرعامل شرکت ملی  گفته



 ٩ ۶۴۵ شماره  ٩٢نيمه  دوم ارديبھشت      ٩
٢از صفحه   

 چيزی را به " انتخابات"
 نفع مردم تغيير نخواھد داد

ھا ھستند و از جليلی  ترين جريان به آن نزديک
چه به  ای آن چنان اما بخش توده.  کنند حمايت می

توانند توازن را  يکی از دو طرف رأی دھند، می
چون در اين دوره چھار ساله اخير، .  بر ھم بزنند

نژاد ت,ش فراوانی برای جذب اين قشر از  احمدی
مردم فقير در شھرھا و روستاھا کرده است که 

با اين ھمه اين .  ای نيز موفق بود البته در محدوده
نژاد  واقعيت را ھم بايد در نظر گرفت که احمدی

خواھد بی سر و صدا از صحنه کنار برود و  نمی
بينی در قبال  ممکن است واکنشی غير قابل پيش

رد ص,حيت مشائی از خود نشان دھد که ک,ً 
روی اوضاع سياسی و انتخابات رژيم تأثير 

گونه که ديديم او در جريان ثبت نام  ھمان.  بگذارد
کانديداتوری مشائی، تمام قرار و مدارھای 
رقابتی باندھای رژيم و مقررات انتخاباتی آن را 

به ھمراه مشائی به وزارت کشور .  زير پا گذاشت
با طرح .  رفت و او را کانديدای خود اع,م نمود

مسئله مرخصی، آشکارا مقررات و ضوابط به 
اصط,ح قانونی رژيم را زير پا گذاشت و به 

او فقط مشائی را ھمراھی نکرد، .  سخره گرفت
مشائی "بلکه آشکارا به تبليغ او پرداخت و گفت 

." آفرينی در حماسه سياسی آمده است برای نقش
نژاد نشان داد که با رد ص,حيت  اين اقدام احمدی

مشائی ممکن است دست به يک اقدام غير قابل 
گرايان  بينی بزند که وضعيت رژيم و اصول پيش

 .ای ھم که شده در ھم بريزد را ولو لحظه
ای و  با اين ھمه بايد گفت که مشکل اصلی خامنه

گرايان در جريان اين انتخابات،  اصول
ھا در ھر  آن.  نژاد و گروه او نخواھد بود احمدی

شوند، حا^ خواه  حال از عرصه قدرت حذف می
ھا  معضل جدی آن.  با تنش و يا بدون آن

گونه که گفته شد، ائت,ف غير رسمی  ھمان
ھای ديگری از  طلبان، ھاشمی و گروه اص,ح

ھای قانونی و نيمه قانونی رژيم است  اپوزيسيون
که موقعيت را برای تعرض مجدد مناسب 

نه اين که واقعا نگران باشند که ممکن .  اند يافته
است قدرت از دستشان خارج شود، بلکه نگران 
اتفاقات سياسی ديگری ھستند که پای توده مردم 

 . در ميان است
اما آيا حتا به فرض اين که رفسنجانی و متحدين 

ترين رأی را ھم از ميان کسانی که  او بتوانند بيش
کنند به خود  در اين انتخابات شرکت می

ھای طرفدار او  ای و گروه اختصاص دھند، خامنه
ھا به قدرت بازگردند؟ پاسخ  اجازه خواھند داد، آن

اين سؤال را و^يتی صريح و پوست کنده از ھم 
"او گفت.  اکنون داده است ايم  تصميم گرفته: 

ھايی که با رھبری نظام زاويه دارند،  نگذاريم آن
: و افزود."  امور کشور را به دست بگيرند

گرفت نگرفت  رفسنجانی موضعی را که بايد می"
 ."و رھبری را در آن شرايط ھمراھی نکرد

امور "تواند رئيس جمھور شود و  رفسنجانی نمی
چون به معنای تاييد "  کشور را به دست گيرد

ای و  ھای داخلی و خارجی خامنه شکست سياست
نژاد  او در حمايت از احمدی اذعان به خطاکاری

پوشيده نيست که ولی فقيه خطا کار و .  خواھد بود
تواند در نقش ولی فقيه  شکست خورده ديگر نمی

خطا ناپذير فرمانروائی کند، چرا که در آن 
صورت  تمام شيرازه دولت مذھبی از ھم خواھد 

ھای وابسته به او  ای و گروه بنابراين خامنه.  پاشيد
اجازه نخواھند داد که امثال رفسنجانی در پست 
رياست جمھوری در راس قوه اجرائی قرار 

تواند رئيس جمھور جديد  رفسنجانی نمی.  گيرند

ھای  رژيم شود، چرا که در آن صورت کشمکش
تر  باندھای درونی رژيم در ابعادی بسيار بزرگ

نژاد رخ  تر از دوران خاتمی و احمدی و وخيم
به رفسنجانی فقط اجازه داده خواھد .  خواھد داد

شد که با حضورش در انتخابات، تنور انتخاباتی 
 چه بتواند گروھی از  رژيم را گرم کند، چنان

ھای پوشالی به پای  مردم را با ادعاھا و وعده
صندوق رأی بکشاند و در پايان ماجرا نيز او را 
به مجمع تشخيص مصلحت و شايد ھم برای 

 .گردانند ھميشه به خانه بازمی
اصط,ح انتخابات  حضور ھاشمی در اين به

چيزی را تغيير نخواھد داد، اما روی 
ھای درونی  ھا و موقعيت دار و دسته بندی صف

يعنی اين .  جناح رقيب قطعا تاثير خواھد گذاشت
کند که وضعيتی شبيه سال  احتمال را تقويت می

ھای اصول گرا را   آيد که تمام گروه  پيش٨۴
 .واداشت، احمدی نژاد را بر کرسی بنشانند
شود که  با آمدن رفسنجانی اين احتمال تقويت می

باف،  گرايان يعنی قالی کانديداھای اکثر اصول
و^يتی و حداد عادل به نفع جليلی کنار گذاشته 

چون به احتمال زياد انتخاباب به دور دوم .  شوند
خواھد کشيد که در يک سوی آن رفسنجانی قرار 
دارد و در سوی ديگر فردی که بايد مورد تاييد و 

ھای جناح ديگر قرار گرفته  حمايت ھمه گروه
 . باشد

گرايان از ھم اکنون اخت,فات  در درون اصول
گروھی با .  شديدی برسر اين مسئله وجود دارد

" ليبرال"باف مخالف اند و او را حتا  قالی
گروھی ديگر با و^يتی مخالف اند و او .  دانند می

را با توجه به معض,ت داخلی رژيم بی تجربه 
در کار اجرائی و نا مناسب می دانند و ھمين 
مسئله در مورد جليلی ھم مطرح است، به اضافه 
اين که او به جبھه موسوم به پايداری يعنی ھمان 
دار و دسته طرفداران سابق احمدی نژاد نزديک 

 .است و به نحوی کانديدای آنھا نيز ھست
با وجود اين اخت,فات، وقتی که قرار باشد در 
دور دوم يک نفر را در برابر ھاشمی قرار دھند 
، آنگاه تمام دارو دسته ھای درونی اين جناح 
ناگزيرند تسليم گروھی شوند که انسجام درونی 
بيشتری دارد و کانديدای آنھا مورد تاييد و حمايت 

اينجاست که به رغم .  ای نيز ھست کامل خامنه
ھای اين جناح با جليلی  مخالفت جدی برخی گروه

تواند با^جبار کانديدای ھمه آنھا گردد و  او می
نتيجه آن ھم .  نژاد تکرار شود ماجرای احمدی

ھا در پايان انتخابات  ادامه اخت,فات و درگيری
 .        خواھد بود

در ھر حال، ماجرا به ھر شکلی که خاتمه يابد، 
خواه جليلی رئيس جمھور رژيم اع,م شود يا 
قالی باف و و^يتی، به حال مردم ايران تفاوتی 

شمار مردم ايران  چاره ساز معض,ت بی.  کند نمی
نه اين جناح است و نه آن جناح و نه صندوق 

تا وقتی که جمھوری اس,می حاکم است، .  رای
ھای مردم و  تغييری در اوضاع به نفع توده

مسائل و .   مطالبات آنھا صورت نخواھد گرفت
ھای مردم به جای خود باقی  معض,ت توده

مانند تا  چنان ^ينحل می ھا ھم خواھد ماند، بحران
روزی که کارگران و زحمتکشان اراده کنند و 
برای تسويه حساب قطعی با نظم موجود به پا 

سره کنند، سرنوشت  خيزند، تکليف رژيم را يک
شماری  خود را به دست گيرند و به مصايب بی
 . که اين رژيم به بار آورده است، پايان بخشند

 

کردند به علت  بورژوايی که جرأت نمی
آبرويی رفسنجانی به تنھايی از او حمايت کنند،  بی

اکنون ديگر با محدوديتی روبه رو نيستند و در 
از ھاشمی حمايت خواھند "  طلبان اص,ح"کنار 
در اين ميان عامل مھم ديگری که به نفع .  کرد

ھای متعدد داخلی  کند، بحران رفسنجانی عمل می
نژاد و  و خارجی رژيم و مخالفت وی با احمدی

ھای او بوده است که بخش  برخی سياست
دار را به حمايت از او  تری از طبقه سرمايه وسيع

ھايی از بورژوازی  حتا بخش.  دھد سوق می
ھای ثابت جريان موسوم  تجاری که يکی از پايگاه

گرا بوده است، به جانب وی گرايش  به اصول
گيری اخير گروه عسگراو^دی،  موضع.  دارند

در درون دستگاه .  دھد ھمين مسئله را نشان می
ھايی به نفع وی در  گيری روحانيت نيز جھت

ھايی از  رو که گروه نه فقط از آن.  جريان است
طلبان در مجمع  روحانيون وابسته به اص,ح

روحانيون حامی وی ھستند، بلکه بخشی از 
سران دستگاه روحانيت که قب,ً موضعی 

ھا داشتند و حتا به گروه  طرف در قبال جناح بی
تر به  گرايان تمايل داشتند، اکنون بيش اصول

 .دھند ھاشمی گرايش نشان می
جا افزود و به  عامل ديگری را ھم که بايد در اين

تقويت موضع رفسنجانی در مقابل جناح رقيب 
ھای امپرياليست و  انجامد، حمايت قدرت می

ست که منافع و  ای ھای منطقه برخی قدرت
تر در انطباق با مواضع  ھای خود را بيش سياست

ھای جرياناتی از قبيل رفسنجانی و  و سياست
بينند و ^اقل از جنبه  طلب می ھای اص,ح گروه

ھا در ميان  ھای آن تبليغی و تأثيرگذاری رسانه
توانند به نفع وی نقش  ھايی از مردم، می بخش

و با^خره بايد به اين واقعيت ھم .  بازی کنند
اشاره کرد که مردم ناراضی از موضع موجود و 
رژيم جمھوری اس,می، اگر به ھر علتی، خواه 
اجبار باشد يا داوطلبانه، در اين انتخابات شرکت 

کنند، روشن است که به ويژه در شھرھا به  می
با اين .  دھند گرا رأی نمی جريان موسوم به اصول

توان گفت که ائت,ف تحت رھبری  ارزيابی می
رفسنجانی در شھرھا از موقعيت مساعدتری 

ھای انتخاباتی  برخوردارند و اگر فع, مسئله تقلب
را کنار بگذاريم، اين احتمال ھست که  حتا آرای 

. گرايان به دست آورد تری نسبت به اصول بيش
يک عامل ديگر را ھم در اين ميان بايد در نظر 

تواند بر موازنه نيروھای دور رقيب  گرفت که می
نژاد  اصلی تأثير بگذارد و آن طرفداران احمدی

ست که او توانسته به  ھايی در سطح توده
 .جانبداری از خود بکشاند

نژاد به طور  رسد که گروه احمدی بعيد به نظر می
مستقل بتواند نقشی در جريان اين انتخابات بازی 

با توجه به مخالفت شديدی که در درون .  کند
ھای وابسته به ھيئت حاکمه و نيز دستگاه  گروه

روحانيت نسبت به مشائی وجود دارد، احتمال رد 
شدن ص,حيت وی از سوی شورای نگھبان کم 

اگر مسئله به ھمين شکل پيش رود، در آن .  نيست
صورت نيروھای وابسته به اين جريان تقسيم 

ھای با^ی آن عمدتاً به جريان  شوند، رده می
پيوندند که  موسوم به جبھه پايداری می



 ١٠ ۶۴۵ شماره  ٩٢نيمه  دوم ارديبھشت      ١٠

  ١١درصفحه 

مردم افغانستان بيش از سه دھه است که گرفتار مصيبت جنگ داخلی و  
تجاوز ارتش ھای خارجی ھستند و در اين ميان زنان بيش از ديگر اعضای 

 .جامعه در معرض انواع گوناگون خشونت و حق کشی قرار دارند
رسانه ھای بزرگ که توانايی آن را دارند که خبرھا را در سطحی گسترده 
پخش نمايند، به ندرت دست به اين کار می زنند تا شايد شکست ارتش ھای 
متجاوز ناتو و در رأسشان آمريکا را ^پوشانی کنند که به تنھايی مسئوليت 

آن ھا .  مستقيم بيش از يک دھه ی اخير جنگ و خون ريزی را بر عھده دارند
ناميده "  مبارزان آزادی"با حمايت از مزدوران اس,مگرا به نام طالبان که 

می شدند چرا که با رقبای روس در دوران اتحاد شوروی و تجاوز آن کشور 
به افغانستان می جنگيدند، مسئوليت دو دھه پيش از آن را نيز غيرمستقيم به 

 .دوش می کشند
خبری را )  فرانس پرس( خبرگزاری فرانسه ١٣٩٢ ارديبھشت ١٣روز 

منتشر کرد که نفس را در سينه ی ھر آن کس که ھنوز ذره ای انسانيت دارد 
بر اساس اين خبر پدری در يک روستای و^يت بادغيس واقع در .  حبس نمود

شمال غربی افغانستان در اواخر ماه آوريل، حدود يک ھفته پيش از انتشار 
خبر، سی صد نفر را گردھم می آورد تا در حضورشان دختر خود را با سه 

برشمرده "   قتل ھای ناموسی"علت اين قتل که در زمره ی . گلوله اعدام نمايد
شده، اين بوده که حليمه با پسردايی يا عموی خود نرد عشق باخته و تصميم 

شرف الدين شرف، رئيس پليس و^يت .  شجاعانه ی فرار با او را گرفت
بادغيس به خبرگزاری فرانسه گفت که پدر اين زن به اين خاطر چنين 
تصميمی را گرفت که او دارای ھمسر و دو فرزند است، اما شوھرش در 

) آوا(يک رسانه ی خبری ديگر به نام صدای افغان .  ايران به سر می برد
" کوکسايل" ارديبھشت خبر داد که م,ھای شورای محلی منطقه ۴روز 

بادغيس حکم سنگسار يک )  استان(ولسوالی يا فرمانداری آب کمری و^يت 
صادر "   اجنبی"زن جوان بيست و پنج ساله را به جرم فرار با يک مرد 

احتما^ً اين ھمان زن است که به گزارش آوا توسط پدر و برادر .  نمودند
بزرگش تيرباران شد ضمن اين که سازمان عفو بين الملل محل اعدام زن 

از سوی ديگر شرف به فرانس پرس گفته است که .  جوان را تأييد کرده است
يکی از بستگان پدر اين زن که قرآن تدريس می کند به او گفته است که حکم 

 .اس,م برای چنين زنی مرگ است
يک زن مدافع حقوق بشر که فيلمی از اعدام حليمه ديده است به فرانس پرس 

روی سرش يک .  گفت که او را وادار کردند که دو زانو روی زمين بنشيند
م,يی شروع به خواندن آياتی از قرآن کرد و سپس .  چادر بلند انداخته بودند

پدرش با يک ک,شينکوف از فاصله ی پنج متری سه گلوله از پشت به او 
اين زن که نخواست نامش فاش گردد افزود که يکی از طالبان .  شليک نمود

. به م,ھای منطقه دستور داده است که حکم مرگ حليمه را صادر نمايند
م,ھا در ابتداء مرگ با سنگسار را تجويز نمودند اما سپس گفتند که به علت 
فراری بودن معشوق حليمه، می توان او را با گلوله کشت، چرا که ھر دو 

حليمه را در حالی به مرگ محکوم کردند . می بايستی با ھم سنگسار می شدند
" زنا"که بر اساس ھمان مقررات ضدبشری اس,می ھيچ مدرکی دال بر 

 .نداشتند و به ع,وه شوھر حليمه خواسته بود که او را اعدام نکنند
 فروردين گذشته خبر داد که در ھمان و^يت يا استان بادغيس ٢۶آوا روز 

 ١٨صفورا که فقط .  بدنش سوخت %  ٩٨يک زن جوان خودسوزی کرد و 
سال داشت برای اعتراض به خشونت خانوادگی و ازدواج اجباری دست به 

چرا که چھار ماه پيش از آن خانواده ی پدرسا^ر صفورا او را .  اين کار زد
 ارديبھشت خبر داد ٢١ھمين رسانه روز .  بدون رضايتش شوھر داده بودند

 ساله به نام فرزانه توسط نامزدش به قتل رسيد چرا که ١٩که يک زن جوان 
پدر فرزانه با وصلت آنان مخالف بود و نامزد فرزانه برای انتقام او را 

 ساله به نام رحيمه نيز چند روز پيش از آن در ٢۵يک زن جوان .  کشت
ھرات مرگ موش خورد و جان باخت چرا که شوھر و بستگان شوھرش با 

 ١٧آوا ھمچنين خبر داد که در فروردين ماه دو دختر . او بدرفتاری می کردند
آوا تأکيد می کند که .   ساله در و^يت يا استان جوزجان خودکشی کردند١٨و 

. علت خودکشی زنان و دختران در افغانستان اغلب مشک,ت خانوادگی ست
اين خودکشی ھا گاھی پس از شکنجه ی اعضای مرد خانواده صورت می 

 ١٣٩٢ فروردين ٢١برای مثال مسئو^ن امنيتی ھرات گفتند که روز .  گيرند

 ساله به نام زھرا را پيدا کردند که آثار ١۶جسد حلق آويز شده يک جوان 
نورخان نيکزاد، سخنگوی پليس ھرات به آوا .  شکنجه بر بدنش بوده است

اما شکنجه ھای پيش از خودکشی اين .  گفته است که او خودکشی نموده است
" خودکشی"مرگ زھرا به احتمال زياد به .  نظريه را دور از واقعيت می کند

روابط "بزک شده است چرا که اعضای مرد خانواده او را متھم به داشتن 
 .با معلمان مدرسه اش کرده بودند" نامشروع

در افغانستان وقتی زنان و دختران جوان خودکشی نمی کنند يا پدران، 
برادران و ديگر اعضای مرد خانواده آنان را به جرم ھای اس,می ھمچون 

و مزخرفاتی از اين دست نمی "  لکه دار کردن ناموس"، "رابطه نامشروع"
کشند، دولت وارد ميدان می شود و بر زنان و دختران افغان که مانند زنان 
در سراسر جھان خواھان آزادی و برابری حقوق با ديگران ھستند ستم می 

اين چنين است که به گزارش خبرگزاری .  کند و آنان را به زندان می فرستد
پامير بيش از يک سوم زنان زندانی در زندان باغ بادام کابل به دليل ارتکاب 

زندان بادام باغ کابل يک ھديه .  به جرايم به اصط,ح اخ,قی محبوس شده اند
رئيس زندان .  دولت ايتاليا شش سال پيش اين زندان را در کابل ساخت!  است

او می گويد که بيش از .  باغ بادام کابل فردی به نام ظريف جان نايبی ست
، "ترک شوھر" زندانی اين بازداشتگاه زنان ھستند که به دليل ٢٠٢يک سوم 

فرار با يک مرد "يا "  ترک خانه پدر"اجباری، "  خودداری از ازدواج"
ھفت سال "  بی اخ,ق"برخی از اين زنان .  به زندان محکوم شده اند"  ديگر

اين ھاست جرايم اخ,قی برای دولتی که دست نشانده ی .  حبس گرفته اند
قدرت ھايی ھمچون امپرياليسم آمريکا است و دمکراسی را به افغانستان 

اين ھاست ھدايا و بودجه ھايی که دولت ھای دمکراتيک !  صادر نموده است
 !اروپا ھمچون ايتاليا در اختيار کرزای و ديگر مزدوران خود قرار می دھند

حميرا ثاقب، .  نگون بختی زنان افغانستان به مرگ و زندان خ,صه نمی شود
 به يک ١٣٩٢ فروردين ١١فعال يک تشکل زنان در نوشته ای به تاريخ 

او می نويسد که در .  واقعيت وحشتناک ديگر در افغانستان اشاره می کند
و^يات يا استان ھای شرق افغانستان بازار خريد و فروش زنان وجود دارد و 

جالب .  است"  ^يه ھای پنھان مردسا^ری مسکوت مانده"اين موضوع در 
اين جاست که وزارت ارشاد و حج و اوقاف افغانستان گفته است که زنان از 
گذشته ھای دور به اين طرف در مناطق سرحدی کشور در قسمت ھايی از 
و^يت ننگرھار به فروش می رسند و زنان مانند اشياء و ملکيت انفرادی 

ثاقب می .  مردان در بازار مورد تبادل و خريد و فروش قرار می گيرند
بھای .  افزايد که زنان را بر اساس زيبايی و جوانی خريد و فروش می کنند

گاھی .   ساله بيش تر است۴٠ ساله عمدتاً از يک زن ١۵يک دختر نوجوان 
. بھايی که برای يک زن پرداخت می شود از قيمت يک گوسفند کم تر است
برخی از مردان زنان را می فروشند چرا که يا فقير ھستند يا می خواھند با 

برخی از مردان زنان .  زن ديگری ازدواج نمايند که جوان تر و زيباتر است
گفتنی ست که يک محقق به نام کريم پاکزاد .  را با فرزندان دختر می فروشند

که در انستيتوی روابط بين المللی و استراتژيک فرانسه کار می کند گفته 
 .ھای حميرا ثاقب را تأييد نموده است

اما از ديگر ستم ھايی که بر زنان افغان روا می شود می توان از سوء 
تعداد .  استفاده ی جنسی چه در افغانستان و چه در خارج از آن سخن گفت

زنان افغان که در ايران، پاکستان، امارات متحده ی عربی و ديگر کشورھای 
يک گزارش رسمی .  منطقه مورد سوء استفاده ی قرار می گيرند بيشمار است

دولت امارات متحده ی عربی که در اول ارديبھشت منتشر شد نشان می دھد 
زنان مھاجری که به اين کشور می آيند در معرض سوء استفاده ی  % ٩٠که 

دولت جمھوری اس,می ايران نه فقط زنان افغان را .  جنسی قرار می گيرند
عليه زنان افغان "  قانوناً "در معرض بی حقوقی مطلق قرار داده است بلکه 

ساکن ايران اقداماتی انجام می دھد و حتا به زنان ايرانی که با مردان افغان 
رژيم نژادپرست جمھوری اس,می در سال .  ازدواج کرده اند فشار می آورد

در ميان .  ھای اخير بسياری از مھاجران افغان را از ايران اخراج کرده است
اخراج شدگان کم نبودند خانواده ھايی که در آن ھا زن ايرانی و مرد افغان 

حجت ا^س,م قربانی، قاضی ديوان عالی جمھوری اس,می می .  بوده اند
 قانون مدنی، ازدواج زن ايرانی با تبعه ١٠۶٠گويد که بر اساس ماده 

 ھر مقاله ای که برای درج در اين ستون ارسال . مسائل مطرح شده در اين ستون نظر شخصی نويسنده محسوب می گردد 
 . کلمه يا دو صفحه نشريه کار باشد٢٠٠٠می گردد، حداکثر می تواند 

ستون 
 مباحثات

 در افعانستان دين عليه زنان جنايت می کند، دولت حمايت می کند
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۶از صفحه   

١٠از صفحه   

تازه اگر !  حفظ گردد"  امنيت کشور"تا "  به اجازه دولت منوط است"خارجی 
دولت اجازه دھد که زن ايرانی با مرد خارجی ازدواج کند، فرزندان آنان بايد 

 . سالگی صبر کنند تا بتوانند تقاضای تابعيت نمايند١٨تا 
در افغانستان مانند ديگر کشورھای جھان اين فقط دين اس,م و مقررات 
. ضدانسانی آن نيست که مسئول اين ھمه جنايت، ستم و بی حقوقی زنان است
دولت به عنوان يک رکن اساسی ديگر قدرت مسئول تمام اجحافاتی ست که 

زنان فقط در مناطقی که زير نفوذ طالبان .  زنان افغانستان قربانی اشان ھستند
است سنگسار نمی شوند و مورد خشونت اعضای مرد خانواده ی خود قرار 

اين چنين است که عبدالمجيد شکيب، رئيس شورای و^يتی .  نمی گيرند
بادغيس می گويد که مسئو^ن و نھادھای امنيتی می دانند که پدر حليمه که 
وی را در حضور سی صد نفر تيرباران کرد، کجاست، اما ھيچ اقدامی نمی 

مقامات پليسی ھرات نيز به خوبی در جريان خشونت ھايی که شوھر و .  کنند
بستگان رحيمه کردند، بوده اند اما ھيچ کاری برای جلوگيری از آن ھا 
نکردند تا اين که سرانجام او تصميم گرفت با خوردن مرگ موش به زندگی 

اما چرا پليس و نيروھای امنيتی برای جلوگيری از خشونت .  خود پايان دھد
دين در افغانستان مانند سراسر .  عليه زنان کاری نمی کنند؟ علت ساده است

جھان در خدمت دولت است، به ويژه اين که شکست سياست ھای متجاوزانه 
در ده ساله گذشته اکنون اين راه را در برابر حميد کرزای گذاشته است که با 
وساطت امير قطر با طالبان به مذاکره بنشيند و سخن از دولتی ائت,فی با آنان 

 .است
دين و مظاھر آن انسان ھا را به بند می کشد و از آنان می خواھد که بنده ی 
شکرگزار و مطيع خدا باشند و بھشت و حوريانش را در جھانی ديگر در 

يا است ھر تشکل کارگری را که خود کارگران و 
. اند در نطفه خفه کند  فعا^ن کارگری ايجاد کرده

گيری تشکل  چنانچه نتوانسته باشد مانع از شکل
کارگری شود ، آنگاه با سرکوب و ش,ق و زندان 

کند آن را  کارگران پيشرو و فعا^ن کارگری سعی می
کوشد با  قلع و قمع کند و اگر باز ھم موفق نشد می

ای از تطميع و تھديد گرفته تا نفوذ  ھای رذي,نه شيوه
ھا، ايجاد اخت,ف و  دادن عوامل خود در اين تشکل

 !تفرق کند، آن را از درون تھی ساخته يا از ھم بپاشاند
ھائی را که در اول ماه  رفت به ھر رو اگر بخواھيم پس

رفت تبديل  مه شاھد آن بوديم جبران و آن را به پيش
کنيم ھيچ راه ديگری نداريم جز آنکه به کارگران که 

مجدانه .  تشنه آگاھی و سازماندھی ھستند مراجعه کنيم
به سازماندھی کارگران در محل کار و توليد روی 

ھای کارخانه را ايجاد  ھای سرخ و کميته آوريم و ھسته
ھا تمديد و  رفت جز اين باشد، اين پس.  و تکثير کنيم

تشديد خواھد شد و جنبش کارگری را منجمله در 
ھای اول ماه مه بيش از اين به  عرصه برگزاری مراسم

البته اين موضوع را نيز بايد .  عقب خواھد برد
درنظرداشت که اوضاع سياسی کشور و تحو^تی که 

تواند  پيوندد می در عرصه سياسی کشور به وقوع به
فرضاً . تأثيرات مستقيمی نيز بر جنبش کارگری بگذارد

تحو^ت سياسی احتمالی در درون حکومت به نحوی 
که طبقه حاکم در کنترل جامعه دچار ضعف و ناتوانی 
شود يا از دامنه سرکوب و خفقان کاسته و گشايشی در 

ھا  تر از اين فضای سياسی جامعه ايجاد شود و يا مھم
چنانچه جامعه دچار تحو^ت سياسی انق,بی شود، در 

ھا  رفت تواند اين پس چنين موقعيتی جنبش کارگری می
 .را به سرعت جبران کند

درمانی زندان مرکزی تبريز، يکی از    -بند کار*  
بندھای سه گانه متادون اين زندان است که زندانيان 

ھای تريکو بافی و  روزانه بايد ھشت ساعت در کارگاه
کفاشی زندان کار کنند که در ازای آن تنھا دو ھزار 

ست که توليدات  اين در حالی.  گيرند تومان مزد می
ھای بزرگ در مناطق  کارگران زندانی، در فروشگاه

ھای ھنگفتی به فروش  مرکزی تبريز به قيمت
 . رسند می

 . . .ھای اول ماه مه و  مراسم

 در افعانستان دين عليه زنان جنايت می کند،
  دولت حمايت می کند

دولت ھا نيز که خود باعث و بانی تمام ناھنجاری ھا و ھرج .  انتظار بنشينند
و مرج ھای حاکم بر زندگی اجتماعی، سياسی و اقتصادی ھستند برای دفاع 
از منافع طبقه ی غالب که در عصر کنونی در تمام کشورھای جھان طبقه ی 
سرمايه داری ست از اعضای جامعه می خواھند که فرمانبردار ف,ن رئيس 

عده ای نيز ھستند که ھنوز شھامت .  جمھور يا بھمان رئيس دولت باشند
برخورد قاطع را با مسئله ی دين ندارند و اگر فردا در افغانستان يا ايران عده 
ای مانند زنان بخواھند با مسئله ی دين به صورتی ريشه ای برخورد کنند و 
تصميم بگيرند مساجد و تکايا و ديگر مراکز خرافه پرستی را بر سر آخوندھا 
و مفتی ھا خراب کنند يا سنگ سنگ آن ھا را برچينند تا بتوانند با آن ھا 

نبايد :  مدرسه، تئاتر و کانون ھای تفريحی بسازند، سر می رسند و می گويند
ھمين محافظه کاری ھا بود که اجازه !  با احساسات مذھبی مردم بازی کرد

نداد در سده ی گذشته ی مي,دی بتوان با مسئله ی دين به عنوان رکنی از 
اعمال قدرت در کشورھای مختلف جھان برخورد کرد تا اين که کار به جايی 
رسيد که فردی به نام و^ديمير پوتين، عضو بلندپايه ی دستگاه جاسوسی 

امروز به عنوان رئيس جمھور .  ب.  گ.  دولت شوروی سابق موسوم به کا
بديھی ست که .  روسيه به دست بوس کشيشان دستگاه مذھبی ارتدوکس برود
واقعيت اين است .  فردی مانند او و ھزاران تن مانند او يک شبه دينمدار نشدند

" سوسياليستی"که در روسيه از دھه ی چھل سده ی گذشته مي,دی، دولت 
به دست فراموشی سپرد و "  دين افيون توده ھاست"اين گفتار مارکس را که 

دوباره به کليسای ارتدوکس و اسقف ھايش پر و بال داد و صلح و صفا را 
 . بين دين و دولت به ضرب انح,ل اتحاديه ی خداناباوران دوباره مستقر کرد

افغانستان امروز و تجربيات تمام دولت ھا، چه در گذشته و چه در حال نشان 
می دھند که دين و دولت به عنوان دو رکن اصلی قدرت سدھای اصلی عليه 
رھايی بشريت ھستند و رھايی انسان، رھايی زن و مرد، با وجود ھر دو يا 

 .يکی از اين دو امکان پذير نيست
 )نادر مرتضوی(

 ھای سازمان ای از اطJعيه خJصه

ست که سازمان   عنوان اط,عيه ای"  شکر ھفت تپه حمايت کنيم  ازاعتصاب کارگران کارخانه نی"
 :دراين اط,عيه چنين می خوانيم.  انتشار داد١٣٩٢ ارديبھشت ٢۶درتاريخ 

کر ھفت تپه که از صبح روز گذشته آغاز شده بود امروز ش  اعتصاب يکپارچه کارگران کارخانه نی 
کارفرمای اين کارخانه ع,وه برعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که يکی .  نيز ادامه يافت

. ازخواستھای قبلی کارگران بوده است، حقوق فروردين ماه کارگران را نيز نپرداخته است
 درصد افزايش حداقل ٢۵روزگذشته زمانی که کارگران فيش حقوقی خودرا گرفتند متوجه شدند که 
پس ازآنکه  کارگران .  دستمزد برای سال جاری نيز درفيش ھای حقوقی آن ھا منظور نشده است

شکر ھفت تپه دراعتراض به اين موارد متحداً دست ازکار کشيدند،مديريت کارخانه صبح امروز   نی
درميان کارگران اعتصابی حاضرشد تا بامذاکره و وعده ھای توخالی، کارگران را به سِر کار 

شکر   اعتصاب کارگران کارخانه نی.اين مذاکرات اما حاصلی برای کارگران دربرنداشت.  بازگرداند
کارگران اع,م کردند تا رسيدن به مطالبات خود و قبل از ھمه اعمال .  ھفت تپه امروز ھم ادامه يافت

 . درصد افزايش حداقل دستمزد به اعتصاب ادامه خواھند داد٢۵بی کم و کاست 
درادامه اط,عيه به افزايش سرسام آورقيمتھا، ناچيزبودن دستمزد ھای کارگری و نيز خود داری 

 درصد حداقل دستمزد کارگران اين کارخانه اشاره ٢۵شکر ھفت تپه از افزايش  کارفرمای کارخانه نی
 :شده و درادامه چنين آمده است

شکرھفت تپه صريحاً به کارگران اين کارخانه گفته است؛ حد اقل دستمزد را   کارفرمای کارخانه نی
 ١۵ تا ١٠ درصد اضافه نخواھد کرد، اگربخواھد چيزی به حد اقل دستمزد اضافه کند رقمی بين ٢۵

 .درصد خواھد بود
شکر ھفت تپه با اعتراض شديد و اعتصاب يکپارچه   اين زورگوئی آشکار کارفرمای کارخانه نی

کارگران مبارز ھفت تپه پيش ازاين بارھا و بارھا نشان داده .  کارگران اين کارخانه روبروشده است
اند که با اتحاد واعتصاب و استفاده از اشکال متنوع مبارزه، می توانندکارفرما و حاميان وی را به 

 .عقب نشينی وادار نمايند و تمام مطالبات خود را متحقق سازند
شکر ھفت تپه ،خواھان   درپايان اط,عيه، سازمان ضمن حمايت از اعتصاب کارگران کارخانه نی

تحقق فوری کليه مطالبات کارگران شده وسايرکارگران را نيز به حمايِت عملی از اعتصاب کارگران 
 .شکر ھفت تپه فرا خوانده است نی

 شکر ھفت تپه زنده باد اعتصاب کارگران کارخانه نی
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١٣درصفحه   

 قامت بلند کارگران مس 
 خاتون آباد در اعتصاب

١۴از صفحه    

مرگ بيش از ھزار    
 کارگر بنگJدشی در
  زيرآوار نظم سرمايه

 
 آپريل، در ٢٤ ارديبھشت مصادف با ٤روز 

شرايطی که طبقه کارگر در مقياسی جھانی خود 
را برای برگزاری پرشکوه جشن ھای اول ماه مه 
آماده می کرد، خبرگزاری ھا از آوار شدن يک 
مجتمع نساجی ھشت طبقه در حومه داکا پايتخت 

خبری فاجعه بار که عمق .  بنگادش خبر دادند
جنايت و اوج وحشيگری نظام سرمايه داری و 
صاحبان سرمايه را عليه کارگران به نمايش 

با پنج مرکز "  رعنا پ,زا"مجتمع .   گذاشت
 ھزار کارگر که ٣توليدی پوشاک که بيش از 

عمدتا زن بودند در يک لحظه بر سر کارگران 
 . آوار شد

ھرچند برای صاحبان سرمايه خبر فوق بسيار 
اما برای کارگران جھان و برای تمام .  ساده بود

انسان ھايی که برای ساختن يک دنيای بھتر، 
دنيايی عاری از استثمار و ستم طبقاتی مبارزه 
می کنند، فرو ريختن اين مجتمع توليدی پوشاک 

 . بر سر ھزاران کارگر، يک جنايت آشکار بود
به ھمان اندازه که کشته شدن صدھا کارگر برای 
نظام سرمايه داری اتفاقی ساده و معمولی بود، 
وقوع اين فاجعه ھولناک، کارگران جھان را آنھم 
در آستانه فرا رسيدن جشن ھمبستگی اول ماه مه 

 . در بھت و ماتم فرو برد
آنچنان "  رعنا پ,زا"خبر فرو ريختن مجتمع 

شک آور بود که به سرعت برق و باد در سراسر 
تعداد قربانيان اين فاجعه، در بدو .  جھان پيچيد

 زخمی  و زير ١٠٠٠ کشته، بيش از ٢٥٠امر 
در .  آوار ماندن صدھا کارگر ديگر اع,م گرديد
 و ٣٨٠ششمين روز حادثه، آمار کشته شدگان 

سپس در روزھای بعد، به غير از انبوه پيکرھايی 
که ھنوز زير خروارھا آوار مدفون مانده بودند، 

 . نفر اع,م شد٥٤٠
، ھنوز ھم بيرون با گذشت بيش از دو ھفته

کشيدن اجساد قربانيان از زير خروارھا آوار 
 ١٩تا روز پنجشنبه .  ھمچنان ادامه دارد

 اجساد بيرون کشيده از زير شمارارديبھشت، 
اع,م  تن ٩١٢ محلی ھای مسئول مقامآوار توسط 

ھا تحويل   تن از اين اجساد به خانواده۶۴٨شد که 
اند و  د، برخی ھنوز شناسايی نشدهه انداده شد

برخی ديگر نيز به صورت گمنام از سوی دولت 
 و با^خره طبق آخرين .اند به خاک سپرده شده

 ارديبھشت از ٢٣خبرھايی که روز دوشنبه 
طرف مقام ھای مسئول اين کشور انتشار يافت، 

 نفر اع,م شده و حدود ١١٣٠تعداد کشته شدگان 
 نفر نيز توسط گروه ھای امداد نجات يافته ٢٥٠٠

 . اند
اين اولين بار نيست که طبقه سرمايه دار 
بنگ,دش در ھمدستی با سرمايه داری جھانی 
چنين جنايت ھولناکی را عليه کارگران محروم 

 ١٨روز چھارشنبه .  اين کشور رقم زده است
 پس از روز  ١٤، يعنی درست  ماه ارديبھشت

" رعنا پ,زا"فاجعه فرو ريختن مجتع پوشاک 
سوزی در يک ساختمان ديگر توليد  وقوع آتش
 ماه ٦  . منجر به مرگ ھشت تن شد نيز،پوشاک

 ١٥٠پيش نيز در حادثه ای مشابه، بيش از 

کارگران اعتصابات چند باره دو سال پيش 
پتروشيمی اميرکبير به    ھای پيمانکاری شرکت

ھمراه کارگران پيمانی پتروشيمی بندر امام و 
ھای منطقه  تعداد ديگری از کارگران پتروشيمی

 از جمله شاخص ترين    ويژه اقتصادی ماھشھر، 

طی  ھای پيمانکاری شرکتاعتصابات کارگران 
قراردادھای موقت و .  سال ھای اخير بوده است

کارکردن از طريق شرکت ھای واسطه ای و 
پيمانکاری آنچنان شرايط نا امنی را برای 
کارگران ايجاد کرده است که ھم اکنون نيز در 
بسياری از مراکز توليدی وجه غالب اعتراضات 
و اعتصابات کارگری با خواست مشخص حذف 
قراردادھای موقت، برچيده شدن بساط شرکت 
ھای پيمانکاری و بستن قراردادھای مستقيم 

 .صورت می گيرد
طی سال ھای گذشته به رغم سرکوب عريان 
جنبش کارگری و به رغم  گسترش يورش يگان 
ھای ويژه سرکوب به تحصن، اعتصاب و 
تجمعات اعتراضی کارگران، نه تنھا اين جنبش 
از مبارزه برای تحقق خواست ھايش عقب نشينی 
نکرده است، بلکه با ھمه تنگناھايی که کارگران 
ايران با آن مواجه ھستند، اين جنبش ھمچنان در 

اعتصاب کارگران ذوب .  حال قد کشيدن است
مس خاتون آباد نمونه آشکاری از  حرکت روبه 

کارگران .  جلوی جنبش کارگری ايران است
مجتمع ذوب مس سرچشمه برای تحقق مطالبات 
شان در شرايطی به اعتصاب مجدد و تعطيلی 
چھار روزه کارخانه روی آورده اند، که ^اقل 
طی ھمين يک ماه گذشته کارگران مراکز توليدی 

لوله   کارگران کارخانه نوردمتعددی از جمله 
 ، کارگران کارخانه قند و تصفيه شکراھواز،صفا

 کارگران راه ،کارگران کارخانه فارسيت دورود
کارگران کارخانه کاشی رويال سمنان  و آھن يزد

دست به و فرمانداری ھا نيز درمقابل استانداری 
 .تجمع زدند

در واقع گسترش حرکت ھای اعتراضی کارگران 
.  برگرفته از واقعيت ھای عينی جامعه است
واقعيتی که به صورت بحران ھای ژرف 
اقتصادی و اجتماعی تمام ارکان نظام را فرا 

ھم اکنون، بسياری از مراکز توليدی .  گرفته است
کارگران .  تعطيل و يا با ظرفيت پايين فعال ھستند

در معرض اخراج و بيکارسازی ھای گسترده 
گرانی به صورت روزانه و پرشتاب .  قرار دارند

تر از پيش در حرکت است و ھيچ چشم اندازی 
در .  نيز برای متوقف شدن آن متصور نيست

چنين وضعيتی که دستمزد کارگران کمتر از يک 
چھارم خط  فقر موجود در جامعه است، 
کارگران با تھی تر شدن ھرچه بيشتر سفره 

 .  ھايشان مواجه ھستند
وضعيت موجود چيزی نيست که از چشم حاکمان 

سران جمھوری .  طبقه حاکم دور مانده باشد
اس,می که بيش از ھر کسی بر موقعيت بحرانی 
و شرايط دشوار خود واقف ھستند، سرکوب 
کارگران و ديگر نيروھای اجتماعی را تنھا راه 

آنچه مسلم است اين س,ح .  بقاء خود می دانند
سرکوب رژيم نيز برای ھميشه قادر به کنترل 
اعتراضات کارگری و حرکت اعتراضی توده 

 . ھای مردم نيست و نخواھد بود
اعتصاب کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد 
بار ديگر نشان داد که طبقه کارگر ايران اين 
ظرفيت و توانايی را دارد تا جھت تحقق مطالبات 
خود پر قدرت تر از پيش وارد ميدان کارزار با 

 . دشمن طبقاتی خود شود

مس خاتون آباد برای تحقق مطالبات بر حق  شان 
و باز اين .  به تجمع و اعتصاب روی می آورند

اولين بار نيست که کارگران اين مجتمع با 
طی ده .  سرکوب يگان ھای ويژه مواجه شده اند

سال گذشته کارگران مجتمع مس خاتون آباد برای 
تحقق خواست ھا و مطالبات شان بارھا به حرکت 
ھای اعتراضی از تجمع گرفته تا راه پيمايی و 
اعتصاب روی آورده اند و ھر بار نيز با يورش 
وحشيانه نيروھای امنيتی و يگان ھای ويژه 

 . سرکوب روبرو شده اند
ھنوز ياد کشتار کارگران خاتون آباد در خاطره 

 بھمن ماه ياد آنان ٤ھا زنده است و ھرساله در 
. از طرف فعالين کارگری گرامی دادشته می شود

 با پايان يافتن کار ١٣٨٢در اواخر دی ماه سال 
ساختمان مجتمع ذوب مس خاتون آباد در شھر 

 نفر از کارگران اين ٢٠٠بابک کرمان، حدود 
در اعتراض به اين اقدام .  مجتمع اخراج شدند

کارفرما کارگران اخراجی ھمراه با خانواده 
با .  ھايشان ابتدا دست به تجمع و اعتصاب زدند

به نتيجه نرسيدن اعتصاب، کارگران جاده خاتون 
تداوم حرکت .  آباد به شھر بابک را بستند

اعتراضی کارگران در روز سوم بھمن با حمله 
لشکرکشی نيروھای .  نيروھای گارد مواجه شد

سرکوبگر رژيم با مقابله يکپارچه کارگران و 
توده ھای مردم مواجه شد و به صورت يک 
. جنگ و گريز ھمه جانبه به شھر بابک کشيده شد
مردم و کارگران خشمگين به فرمانداری و بانک 

در اين جنگ و گريز نابرابر، .  ھا حمله کردند
حرکت .  شھر بابک به حالت نيمه تعطيل درآمد

اعتراضی کارگران ھمراه با خانواده ھايشان  
اما اين بار تجمع .   بھمن نيز ادامه يافت٤روز 

کارگران از زمين و ھوا توسط نيروھای 
سرکوبگر جمھوری اس,می به رگبار گلوله بسته 

 نفر از کارگران اين مجتمع به ٤شد و در نتيجه 
نام ھای مومنی، رياحی، مھدوی و جاويدی و 
ھمچنين يک دانش آموز به نام پور امينی کشته و 

 . ده ھا نفر ديگر نيز زخمی شدند
از آن زمان تا کنون، کارگران مس خاتون آباد 
برای احقاق حقوق مسلم شان به شکل ھای 

معضل .  گوناگون در حال مبارزه و پيکار ھستند
قراردادھای موقت، پيمانی و کار کردن زير نظر 
شرکت ھای واسطه ای صرفا معضل کارگران 

 درصد ٨٠.  مجتمع ذوب مس خاتون آباد نيست
کارگران ايران از طريق ھمين شرکت ھای 
پيمانکاری و بدون برخورداری از کمترين حق و 

ھای  شرکت.  حقوقی مشغول به کار ھستند
ھای مفتخور،  نه فقط در نقش د^ل پيمانکاری

مفت و  بخشی از حاصل دسترنج کارگران را
زنند، بلکه مانع از آن ھستند  مجانی به جيب می

که کارگران از حقوق ناچيزی که حتا در قانون 
 .به رسميت شناخته شده برخوردار گردندنيز کار 

طی سال ھای گذشته بخش وسيعی از اعتراضات 
و اعتصابات در مراکز توليدی با خواست 
مشخص کارگران برای لغو قراردادھای موقت، 

ھای پيمانکاری و انعقاد  برچيده شدن بساط شرکت
 .  صورت گرفته اندقرارداد مستقيم 

١٢ 
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١٢از صفحه   

مرگ بيش از ھزارکارگر 
 بنگJدشی در 

 زيرآوار نظم سرمايه

کشورھايی با نيروی کار ارزان، شرايط ^زم و 
مطلوب برای شرکت ھای بزرگ و زنجيره ای 
امپرياليستی جھت استثمار شديد کارگران و 
سودھای بسيار ک,ن، در کشورھای آسيايی و 

عوارض اوليه  اين .  آفريقايی فراھم شده است
سودبری ک,ن و حرص و آز بی حد و حصر 
شرکت ھای امپرياليستی که توسط سرمايه جھانی 
با ھمدستی دولت ھا و واسطه ھای داخلی شان به 
کارگران کشورھای آسيايی و آفريقايی تحميل 
شده است، قربانی شدن مداوم کارگران در آتش 
سوزی ھا و فرو ريختن مراکز توليدی پوشاک 

مراکزی که فاقد ھرگونه تجھيزات ^زم .  است
 . ايمنی ھستند

قربانی شدن صدھا کارگر زن و مرد در زير 
، سبب "رعنا پ,زا"آوار مجتمع نساجی 

برانگيختن خشم کارگران و توده ھای مردم 
بنگ,دش از جمله کشورھای .  بنگ,دش شد

آسيايی بود که مراسم ھمبستگی جھانی روز 
کارگر در اين کشور به روز اعتراض عمومی 
کارگران و توده ھای زحمتکش نسبت به اين 
جنايت ھولناک نظم سرمايه تبديل گرديد و ده ھا 
ھزار کارگر در صفوف به ھم فشرده خواھان 
مجازات عاملين اين جنايت از جمله مالک 

به رغم اينکه .   شدند"  رعنا پ,زا"ساختمان 
کارگران بنگ,دش روز اول ماه مه را به روز 
اعتراض عمومی نسبت به مرگ صدھا کارگر 
بنگ,دشی تبديل کردند و خواھان مجازات مالک 

اما جنايت فوق   اين مجتمع توليدی پوشاک شدند،
صرفا حاصل سودبری يک يا چند فرد نيست و 

مرگ صدھا کارگر بنگ,دشی که .  نخواھد بود
زير آوار يک مجتمع نساجی ھشت طبقه مدفون 
شدند و يا ديگر کارگرانی که ھر چند وقت يک 
بار در ھمين کشور و يا در ديگر کشورھای 
آسيايی و آفريقايی قربانی حرص و آز سرمايه 
داران می شوند، درواقع قربانيان آوار نظم 

اگرچه بر اندازی نظم سرمايه و .  سرمايه ھستند
استقرار يک نظام سوسياليستی راه حل نھايی 
نجات و رھايی کارگران از وضعيت ف,کت بار 
موجود است، اما تا زمانی که کارگران اين 
کشورھا در ھمين نظم سرمايه داری به حق و 
 -حقوق خود واقف نشوند، در تشکل ھای صنفی
طبقاتی مربوط به خود متشکل نگردند و تا زمانی 
که در صفوف به ھم فشرده از منابع طبقاتی شان 
دفاع نکنند و نتوانند به مقابله با تعرضات روزانه 
طبقه سرمايه در ھمين نظم موجود برخيزند، در 

 .بر ھمين پاشنه خواھد چرخيد

عم, متجاوز از ھزار کارکر را به کام مرگ 
 . فرستادند

خريد نيروی کار ارزان در بنگ,دش، سبب شده 
تا بسياری از شرکت ھای اروپايی و آمريکايی، 
اين کشور را برای توليد پوشاک خود انتخاب 

ھزينه توليد پوشاک در اين کشور حتا از .  کنند
فروشگاه .  کشور چين نيز به مراتب پايين تر است

ھای متمول و زنجيره ای پوشاک از طريق 
صدور سرمايه و ابزارھای توليد به کشورھای 
آسيايی از جمله بنگ,دش با استثمار شديد 
کارگران و کسب ارزش اضافه توليد شده توسط  
نيروی کار ارزان، بيشترين سودبری را طی 

و صد البته طبقه .  سال ھای اخير داشته اند
سرمايه دار داخلی نيز به عنوان شريک و 
ھمدست سرمايه جھانی تا آنجا که توانسته است 
بر شدت استثمار و تحميل جناياتی از اين دست 

 . بر کارگران اين کشور افزوده است
بيکاری، سرکوب، بی حقوقی، نيروی کار فوق 
العاده ارزان و عدم وجود تشکل ھای کارگری از 
جمله سنديکاھا و احزاب سياسی کارگری پر 
قدرت که بتوانند از منافع و مطالبات کارگران 
دفاع کنند، عم, شرايط استثمار شديد کارگران و 
سودبری بيش از حد سرمايه جھانی را در پاره 
ای از کشورھای آسيايی و آفريقايی فراھم کرده 

^زم به ذکر است که پس از اين قتل عام .  است
وحشيانه کارگران و مبارزات گسترده طبقه 
کارگر بنگ,دش، دولت اين کشور اجازه داده 

ھای نساجی بدون  است که کارگران کارخانه
داران سنديکا تشکيل  اجازه گرفتن از سرمايه

 .دھند
طبيعتا برای تراست ھا و شرکت ھای زنجيره ای 
اروپايی و آمريکايی ھرگز امکان چنين سودبری 
ک,نی در مراکز توليدی کشورھای خودشان 

تفاوت ک,ن دستمزد کارگران در اين .  نيست
کشورھا نسبت به دستمزد کارگران کشورھای 
آسيايی و آفريقايی، آگاھی کارگران اين کشورھا 
نسبت به حق و حقوق صنفی شان، وجود 
سنديکاھای پر قدرت جھت دفاع از منافع صنفی 
کارگران و مھمتر از ھمه دست آوردھای 
مبارزاتی کارگران طی صد و پنجاه سال گذشته 
که قوانينی را به نفع کارگران در کشورھای 
اروپايی و آمريکايی نھادينه کرده است، عم, راه 
يکه تازی طبقه سرمايه دار را در اين کشورھا 

در عوض، با جھانی .  ای بسته است در محدوده
شدن ھر چه بيشترمناسبات سرمايه داری و فراھم 
شدن تسھي,ت ^زم جھت صدور سرمايه به 

وال "کارگر بنگ,دشی در آتش سوزی کارخانه 
متعلق به يک شرکت آمريکايی جان خود "  مارت

 .را از دست دادند
اتفاقاتی از اين دست کم و بيش در بسياری از 
کشورھای جھان ممکن است صورت گيرد، اما 
اين حادثه در بخشی از کشورھای آسيايی به 
امری روتين برای صاحبان سرمايه تبديل شده 

کشورھايی که به دليل دست يابی به نيروی .  است
کار ارزان، عم, به مراکز استثمار شديد 
کارگران و سودبری بيش از حد بنگاه ھای 
سرمايه داری درعرصه داخلی و جھانی تبديل 

 . شده اند
بنگ,دش از جمله کشورھای آسيايی است که به 
دليل نيروی کار ارزان و ھزينه ھای بسيار کم 
توليد پوشاک، مورد توجه سرمايه جھانی و 
بسياری از فروشگاه ھای زنجيره ای توليد لباس 

تا جايی که سھم درآمد حاصل .  قرار گرفته است
 ميليارد ٢٠از توليد پوشاک در اين کشور معادل 

 درصد درآمد صادراتی اين کشور ٩٠د^ر يعنی 
 . در سال است

ھم اکنون دستمزد ماھانه دوزندگان لباس ھای 
فروشگاه ھای زنجيره ای و متمول جھان در 

.  د^ر است٤٠مراکز توليدی بنگ,دش زير 
دستمزدی که حتا کمتر از قيمت فروش يک دست 

البته نفع سرمايه .  لباس معمولی توليد شده است
جھانی و واسطه ھای داخلی آنھا، صرفا در خريد 

عدم فراھم ساختن .  نيروی کار ارزان نيست
تجھيزات ^زم و عدم ايجاد حداقل شرايط ايمنی 
کار از جمله ديگر عرصه ھای غارتگری و 
سودھای ک,ن صاحبان سرمايه در اينگونه 

 . کشورھای آسيايی و آفريقايی است
کارگران بنگ,دش و به طور اخص کارگران زن 
اين کشور، ھم اکنون در کارگاه ھايی کار می 
کنند که اغلب در زير زمين ھستند و از حداقل 

مجوز .  امکانات ايمنی نيز برخوردار نيستند
که در "  رعنا پ,زا"ساخت مجتمع ھشت طبقه 

بر سر بيش از )   آپريل٢٤(   ارديبھشت ٤تاريخ 
دو ھزار کارگر بنگ,دشی آوار شد، فقط برای 
. ايجاد يک ساختمان پنج طبقه صادر شده بود
مالک ساختمان و صاحبان پنج مرکز توليدی 
پوشاک در اين مجتمع، برای سودبری بيشتر و 
صرفه جويی در پرداخت ھزينه ھای جانبی، از 
جمله خريد زمين، آب، برق و ديگر تجھيزات 
ايمنی بدون توجه به استحکام و زير ساخت 
مجتمع فوق، سه طبقه ديگر نيز به آن اضافه 

افزون بر اين، صاحبان مراکز توليدی .  کردند
به ھشدارھای ايمنی "  رعنا پ,زا"پوشاک 

در روزھای قبل از .  کارگران نيز توجه نکردند
حادثه، کارگران و پليس محلی با توجه به ترک 
ھای حادث شده در ستون ھای مجتمع، نسبت به 
مسئله ايمنی و فرو ريختن اين ساختمان ھشت 

اما، مالک ساختمان و .  طبقه ھشدار داده بودند
صاحبان پنج کارگاه توليدی متمرکز در اين 
مجتمع از آنجا که جز به کسب سود بيشتر فکر 
نمی کنند، ھمه اين ھشدارھا را ناديده گرفتند و 
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 ۶۴۵ شماره  ٩٢نيمه  دوم ارديبھشت      ١۴

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسJمی 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 ھلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

ھای خود  نامه  )ا���(��ز	�ن ��ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زير ارسال نمائيد را به يکی از آدرس

ھای مالÐی خÐود را بÐه شÐمÐاره حسÐاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کÐد 

ھÐای سÐازمÐان  مورد نظر بÐه يÐکÐی از آدرس
 . ارسال کنيد

: شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب :  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          ا���(��ز	�ن ��ا���ن  فکس  شماره
٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://71.18.109.83/   

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا���(��ز	�ن ��ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
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١٢درصفحه   

 ھای تلويزيونی  دمکراسی شورايی غاز پخش برنامه   آ
          

. ھÐای خÐود را آغÐاز کÐرده اسÐت پخش برنامÐه)  نوامبر۵( آبان ١۵تلويزيون دمکراسی شورايی از روز 
ست که پيش از اين راديو دمکÐراسÐی شÐورايÐی آن را  ی راه و مسيری تلويزيون دمکراسی شورايی ادامه

 .باشند پيموده و مخاطبان راديو با آن آشنا می
 ساعÐت در ھÐفÐتÐه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه

 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می
 

 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه
 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه

  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 :و چھارشنبه ھر ھفته

  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی١٩

 آنجلس  به وقت لس١٠
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وقÐت ايÐران، سÐاعÐت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
طÐور  توانيد از طريق آدرس اينترنتÐی سÐايÐت انÐديشÐه بÐه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 
 

 
 

قامت بلند کارگران مس 
 خاتون آباد در اعتصاب

 
 ارديبھشت، کارگران مجتمع ٤روز چھارشنبه 

ذوب مس خاتون آباد در اعتراض به عدم اجرای 
وعده ھای مسئو^ن در باره استخدام اين نيروھا 

حرکت اعتراضی و .  دست به اعتصاب زدند
 تن از کارگران با بستن ٣٠٠متشکل حدود 

دروازه ورودی مجتمع ذوب مس خاتون آباد آغاز 
با .   ارديبھشت ادامه يافت٩و تا روز يکشنبه 

 ٤بسته شدن دروازه ورودی اين مجتمع  طی 
روز جلوی  ورود ھرگونه مواد اوليه به اين 
مجتمع توليدی گرفته شد و عم, فعاليت توليدی 

 . کارخانه متوقف گرديد
 ارديبھشت ٩پس از پنج روز در شامگاه روز 

کارگران اعتصابی  با يورش يگان ھای ويژه 
با حمله .  سرکوب جمھوری اس,می مواجه شدند

نيروھای سرکوب، کارگران اعتصابی به داخل 
محوطه رفتند و اعتراض شان را به صورت 
تحصن در داخل مجتمع ادامه داده و خواستار 

احقاق حق خود و اجرای مفاد قراردادھای وعده 
در پی حمله يگان ويژه سرکوب که به .  داده شدند

دستور شورای تامين استان کرمان صورت 
 نفر از کارگران معترض ١٢گرفت، دست کم 

معاونت در " نفر ھم به جرم ٦٠بازداشت و 
شناسايی شده اند که آنھا نيز با خطر "  تظاھرات

 . بازداشت مواجه ھستند
 نفر از کارگران که در دو مجتمع ٢٤٠٠بيش از 

مس خاتون آباد و می دوک کار می کنند، تا دو 
سال پيش از طريق شرکت ھای واسطه ای و 

اين .  پيمانکاری در اين مجتمع کار می کردند
تعداد از کارگران از دو سال پيش با وعده احمدی 
نژاد مبنی بر تعطيلی شرکت ھای واسطه ای و 
کار زير نظر شرکت ھای اصلی، به مجموعه 
. شرکت سرمايه گذاری مس سرچشمه پيوستند
شرکت سرمايه گذاری مس سرچشمه نيز طبق 
قراردادی که ھمان زمان با کارگران بست، وعده 
داد بعد از گذشت يک سال اين نيروھا را به 

 ١٨اما با گذشت .  استخدام رسمی خود در آورد
ماه از زمان وعده داده شده ھنوز ھيچ خبری از 

 .استخدام اين کارگران نيست
اين اولين بار نيست که کارگران مجتمع ذوب 
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