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  آبان چه خبر؟ 13از بازداشتيان 
آبـان نيـز چـون ھميشـه دارای ھزینـه ھـای  13مبارزه مردم ایران عليه دیکتاتوری حکومـت سـرمایه داری جمھـوری اسـ�می در روز 

اعـ�م کـرده بودنـد کـه ایـن  109نھادھای رسمی حکومتی تعداد بازداشتيان را فقط .  سنگينی برای جنبش انق�بی مردمی داشت
ـر را در درگيـری ھـای آن روز، تنھـا در ھمـان نقطـه .  حض استدروغ م شاھدان عينی از ميدان ھفت تير، بازداشت بـيش از صـد نف

.  بعـدازظھر آن روز نيـز بسـيار سـنگين گـزارش شـده اســتھمچنـين تعـداد بازداشـت شـدگان خيابـان آزادی در .  گـزارش کـرده انـد
اص�ح طلب، گزارشی در مورد زخمـی ھـا و کشـته شـدگان آن روز ارائـه نـداده ھمچنين، در حاليکه نيروھای حکومتی، کودتاچی و 

  .اند، اما منابع بيمارستانی خبر از زخمی شدن ده ھا نفر و حداقل قتل دو نفر می دھند
ھـای  ھنگاميکـه خـانواده.  از ميان بازداشت شدگان بخصوص در مورد بانوان و دوشيزگان بازداشت شده ابھامات فراوانی وجـود دارد

بازداشت شدگان ھيچ اط�عاتی در مورد ھمسران و خواھران خود ندارند، قوه قضایيه و مسئوSن دیگر حکومتی نيز از ارائـه ھرگونـه 
پس از پایان تظاھرات شایع شد که زنان بازداشت شده را به زندان خورین ورامين انتقـال .  خبری در مورد ایشان خودداری می کنند

در . ، شایعاتی در مورد انتقال ایشـان بـه بنـد معتـادین و متـادونی ھـای زنـان در اویـن نيـز بـه گـوش مـی رسـيدھمچنين.  داده اند
صورتيکه ریيس سازمان ھای زندان ھای تھران، سھراب سليمانی،  فـوراً ایـن خبـر را رد کـرده،  امـا در مـورد اینکـه ایشـان در کـدام 

  .ته استبازداشتگاه و یا زندانی بسر می برند، چيزی نگف
نفـر پرونـده  ۶٢زاده، فرمانده نيروی انتظامی تھران ، با غير قانونی خواندن تجمعـات معترضـين در آن روز، افـزوده بـرای  عزيزهللا رجب

  . نفر زن ھستند و بقيه افراد دستگيرشده با قرار کفالت آزاد شدند ١٩نفرمرد و  ۴٣قضايی تشکيل شد ه که از اين تعداد 

  به زندان مي روند ييت تپه اعتصاب مي كنند و فعاالن سنديكاكارگران ني بر هف
آبان ماه، کارگران نی بر این  19دیروز، سه شنبه .  مھمترین اخبار کارگری این ھفته مربوط به کارگران نيشکر ھفت تپه می باشد

نفر از  5زمانی اتفاق می افتد که اعتصاب این کارگران .  شرکت براز دریافت پاداش ساليانه بھره وری مجبور به اعتصاب گشتند
نفر از  4نمایندگان سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه از طرف بی دادگاه سرمایه داری به تحمل حبس محکوم شده اند که اینک 

  .ایشان در زندان دزفول زندانی می باشند
م نمود که تا چند روز دیگر، ایشان نيز به آقای علی نجاتی که نفر پنجم از این گروه می باشد، طی نامه یِ سرگشاده ای اع�

به دست آوردن حقوق خود و  ما برای «: او در این نامه نوشته است.  احتمال بسيار قوی به جمع ھمکاران خود خواھد پيوست
ما  اما. معيشت و حقوق انسانی ت�ش کرده ایم و به دست اوردن کمترین امکانات دفاع از مطالبات بر حق کارگران ھفت تپه

 رونوشت آن را به تمام نھاد سرگشاده به سازمان جھانی کار نوشتيم و ما در چند روز پيش نيز نامه ای .محکوم و زندانی ميشویم
 .کردیم ھا، ارسال ھای کارگری و حقوق بشری و رسانه

کسی جز خود کارگران  قرار نيست ميدانيم که. ھستتند ما ميدانيم که انھا از بی حقوقی که بر کارگران ایران تحميل ميشود با خبر
 خواھيد کرد؟ اقدامی برید؟ آیااما ما اتمام حجت کردیم و از انان پرسيدیم که آیا بيخ .به داد ِ خودشان برسد

مسلم کارگران  ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری حق ما ميدانيم که .ميدانيم که نتيجه، اقدام موثری از سوی آنان نخواھد بود
را بنا ميکنند محکوم و زندانی  کارگری خود که کارفرماھا آزادانه تشکل دارند، کارگرانی که تشکل ھای مستقل در حالی .است

  .ميشوند
انان، ما کارگران موفق نخواھيم شد به خواسته ھا و  ما اعتقاد داریم به جز ت�ش ھای خود کارگران و اتحاد و ھمبستگی ميان

  ».یابيم مطالبات خود دست
نامه، آقای نجاتی از تمامی کارگرانی که در دوران بيکاری از وی و خانواده اش حمایت ھای مالی کرده بودند تشکر کرد و  در ادامه

نفر دیگر نيز در زندان به سر برده و خانواده شان در مضيقه مالی بسر می برند و اع�م داشت  4اع�م داشت که اینک بغير از او 
این .  خصوصی باز شده است و پيشاپيش از کمک کنندگان به این حساب تشکر کرده استکه برای جمع آوری کمک حساب م

فعال کارگری ھمچنين اع�م داشته که زندان رفتن ایشان به معنای ترک مبارزه و تعطيلی سندیکا نخواھد بود و ایشان در بند 
  .گی خواھند کردسرمایه داران نيز به فعاليت ھای خود ادامه داد و به امور سندیکایی رسيد

Sزم به ذکر است که بسياری از کميته ھا و جمع ھای فعاSن کارگری از جمله کميته پيگيری و جمعی از کارگران ایران خودرو 
Sم نموده و دستگيری ایشان و تمامی کارگران و فعا�ن اعSن زندانی را محکوم کرده و خواھان آزادی فوری حمایت خود را از این فعا

  .اميدواریم که این حمایت ھا بر خ�ف گذشته از حالت رسمی و معنوی به تظاھر عينی و مادی نيز ارتقا یابد.  ایشان شده اند

  پايان بحران اقتصاد سرمايه داري جهاني دروغ است

ن اقتصادی جھان سرمایه داری اع�م شده است، امـا ھـر روز خبرھـای در حاليکه بارھا از طرف روسای کشورھای غربی پایان بحرا
از جمله این خبرھا فقيرتر شدن مردم کشـورھای . جدیدتری از وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی در ھمين کشورھا به گوش می رسد

  .بریتانيا و آلمان است
.  ی مردم در کشورھای آلمـان و بریتانيـا گـزارش داده اسـتطی دو خبر جداگانه از شرایط بسيار بد اقتصاد) صدای آلمان(دویچه وله 

درصد از مردم آلمان در زیر خـط فقـر  13گفته می شود که » ھای مردمی، پاتوقی برای نيازمندان خانه سوپ«در گزارش اول با عنوان 
مـی گذراننـد نيـز قـادر بـه  در این خبر گفته می شود که تعـداد بسـياری از مـردم کـه بـا کمـک ھـای دولتـی روزگـار.  بسر می برند

دن آشـپزخانه ھـایی اسـت کـه از افتـاھمچنين این گزارش خبر از آغاز به کـار .  دستيابی به اساسی ترین نيازھای زندگی نيستند
طرف خيّران بخش خصوصی بویژه ھتل و رستوران داران برپا گشته است تا حداقل یک غـذای گـرم در روز را بـه تعـدادی از ایـن فقـرا 

  .دبرسانن
در گزارش بعدی این خبرگزاری از انگلستان آمده است که مدتھا بود مردم آن کشور از خـوردن غـذای سـنتی و ارزان قيمـت آن دیـار 

روی گردانده و به جای چنان خوراک پر چربـی بـه غـذاھای سـالم تـر و البتـه  باشدکه شامل ماھی و سيب زمينی سرخ کرده می 
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اما با آغاز بحران اقتصادی جھانی، اینک، بار دیگر فـروش ایـن خـوراک ارزان قيمـت رونـق یافتـه و در .  گران قيمت تر روی آورده بودند
  .ميليون پرس از این غذا بفروش می رسد 276سال 

خبرھای کذب حکومت ھای سرمایه داری از پایان دوران بحرانی زمانی برجسته تـر مـی گـردد کـه گـزارش سـاليانه سـازمان تغذیـه 
به گزارش این سـازمان بـين المللـی بيشـترین تعـداد . تعداد گرسنگان جھان را بيش از یک ميليارد نفر اع�م می دارد) فائو(جھانی 

  .گرسنگان در مناطق آسيایی و اقيانوس آرام به سر می برند
از بـدھی ھـای ھمچنين، گزارشات رسيده از چھارمين نشست توسعه کشورھای اروپایی که در ماه اکتبر در استکھلم برگزار شد، 

سرسام آور کشورھای اروپایی خبر داده است که برای بازگرداندن رونق به بازارھای راکد خـود مجبـور بـه ارائـه ی وامھـای سـنگين 
کشـورھای » وامھـای«در اینجا باید تـذکر دھـيم کـه .  تری به کشورھای در حال توسعه و بخصوص در زمينه ھای عمرانی شده اند

حال توسعه به شکل اعتبارھایی است که کشورھای گيرنده یِ وام را ملزم به بستن  در قرارداد با کشـور صنعتی به کشورھای در 
ھای وام دھنده می کند و در حقيقت، کشورھای اروپـایی بـا بـدھکار تـر کـردن کشـورھای وام گيرنـده، بـه توسـعه ی بـازار مصـرف 

  .ازندکنندگان کاSھای صنعتی و خدماتی سرمایه داران خود می پرد

  .ن. ن آيا مي دانيد رقابت در هرم قدرت بر سر چيست؟

زرگری روزنامه ھا که محل جنگ سياسی  فحانصواقعاً می خواھد بدانيد دعوای جناح ھای حکومتی بر سر چيست، نباید به اگر 
ر دوران زمامداری شان اجرا دآن صفحات، دو طرف، یکدیگر را به چيزھایی متھم می کنند که ھيچکدام در   .است رجوع کنيد ایشان

برای یافتن ... .مث�ً پاسخگویی به مردم، یا آزادی زندانيان سياسی، و یا سرکوب مبارزات و مردمی و حقوق بشر و .  نکرده اند
قراداد چند ھزار «اینکه دعوای این حضرات بر سر چيست، خواننده باید به بخش ھای اقتصادی رفته و به عنوان ھایی مانند، 

توجه  مو امثالھ» شصت ميليارد دSر از درآمد دولت کجاست؟«، »قرارداد چند ميليارد دSری عمران چاه بھار«، »ميلياردی مخابرات
، قرار گرفتن در جایگاھی است که بتوانند چنين دعواھای جناحين حکومتی بر سر صندلی اولين مقام اجرایی دولت !آری.  کند

طی مناظراتِ دوره ریاست جمھوری دھم، دیدیم که ھر دو در .  سازند رخود سرازی به طرف انحصارھایو امکاناتی را  قراردادھا
  .ی پُر آمده بودندطرف برای افشاگری از اینگونه سوء استفاده ھا از مقامات سياسی رقيب خود، با توشه ا

یارانه «و  »ارانه ھایطرح حذف  «ميليارد تومانی است که قرار است بدون ھيچگونه کنترلی زیر عنوانِ  زارانھ، موضوع جدیدترین
اضر نيستند که حآقایان به حدی است که اشتھای .  حاکم بيافتدامنيتی  –به دست احمدی نژاد و جناح نظامی » ھای ھدفمند

می خواھيد بدانيد که این به چه معنا اگر  .Sیحه بودجه مصرف کنندمقررات بق طدرآمدھای ناشی از مابه تفاوت قيمت ھا را 
چند تریليون تومانی تصویب  با کسریکه  اریجSیحه بودجه سال درآمدھای ناشی از مابه تفاوت قيمت ھا، از است، یعنی اینکه 

که از باS بردن قيمت بنزین و گندم و دیگر کاSھای سوبسيدی و یارانه یاميلياردی  زارانھدرآمد ھای اضافه و . ، جداسته استشد
با صورتيکه در.  اھد شد که خودشان می خواھندبه دولت می رسد، زیر نظر دولت بدون ھيچگونه نظارتی، در جایی خرج خو  ای

درصد  50که چرا   .داد یمرا تا حدودی کاھش  بودجهکسری ، حداقل اریجاین درآمدھا به بودجه سال  طرح مجلس و پيوند دادن
بودن آن به معنی پرداخت آن به خانوارھایی است » ھدفمند«البته .  پرداخت شود انوارھااین درآمدھا قرار است بصورت نقدی به خ

درصد دیگر قرار است صرف باSبردن  50اما   .باشندامنيتی  –حاضر به حمایت از جناح نظامی دریافت مقرری خود، که در مقابل 
 –این ھم به معنی پرداخت آن به کارخانه ھا و مراکز توليدی ای است که به جناح نظامی که .  توليد و قراردادھای عمرانی شود

  .  از ھمين جناح ھستندکه بسته خواھد شد  شرکت ھایی اادھای عمرانی نيز به ھمين صورت بو قرارد. وابسته اندامنيتی 
این .  ده استمونھدفمند کردن یارانه ھا طرح ل کبه پس گرفتن تھدید طرح نرفته و مجلسيان را بند از آقای احمدی نژاد زیر بار این 

شده در قانون بودجه جاری، قراردادھای جدیدی را به تصویب اھد ع�وه بر قراردادھای بدین معناست که دولت احمدی نژاد می خو
 .کنداز پول مردم پر  يشترببا تریليون ھا تومان  و جيب ھای گشاد ایشان را بدھدامنيتی  –شرکت ھای وابسته به جناح نظامی 

یعنی توکلی و   .نيست» درآمدھا«مخالفت توکلی و دیگران نيز به معنی حمایت ایشان از حق نظارت مردم و مجلس بر این اما 
از این معام�ت می  يشتریبخواھان سھم می گویند که امنيتی  –به جناح نظامی  ،محدودیتی با مطرح نمودن چنين یگراند

اگر درخواست سھم بزرگتر از آن یگران حامل این پيام است که داحمدی نژاد در پس گرفتن Sیحه به جناح توکلی و تھدید .  باشند
دید که نھایتاً خواھيم . کنند، ھمان را ھم نخواھند گرفتبآماده یِ پرداختش به ایشان می باشد، ی امنيت –چيزی که جناح نظامی 

یک جناح مسلح طرفند، و از طرف دیگر در صورت مقابله با  اچرا که از طرفی ب.  مجلسيان به خواست دولت تمکين خواھند نمود
ھا به جناح ھای دیگر امنيتی  –این پاسخ نظامی  تازه،.  استه ھای ایشان از سھيم شدن در این درآمدھا محروم خواھند شدخو

اھد يفش معلوم است و اگر بتواند پشت گوشش را ببيند، در چنين ارقامی سھيم خوجناح اص�ح طلب که دیگر تکل.  اصولگرا است
  .بود

می بينيد که مشکل جناح اص�ح طلب با کودتاچی، دست یافتن به چنين ارقام ک�نی است که فع�ً به جيب انحصارات پس 
و خورده ریز آن ھم از طرف دیگر جناح ھای اصولگرا جمع می شود و چيزی به کاسه یِ اص�ح طلبان می رود امنيتی  –نظامی 

  . نخواھد رسيد
 واردیممطمئناً خوانندگان ما در مورد  .  رآمدھای حکومتی استدفقط بخش کوچکی از  »طرح حذف یارانه ھا«ناشی ازدرآمدھای 

ھزار ميليارد  10برابر با (ميليارد دSر آمریکایی  10واریز نشدن ميليارد تومان،  800ھزارو  7چون خرید شرکت مخابرات به مبلغ 
برداشت از ) انمميليارد تو 600ھزارو  34برابر با (ميليارد و ششصد ميليون دSر  34، 86به حساب ذخيره ارزی در سال ) تومان

دیگر بالغ  تومان )ميليارد 1000=ھر تریليون(ریليون ھا تبه ھزاران قرارداد متوسط و کوچک که  ، و87ارزی در سال حساب ذخيره یِ 
ریخته شده و اص�ح  امنيتی و دیگر اصولگرایان-نظامیجناح شنيده اند که تمامی آن به جيب شرکت ھای انحصارھای می شود 

   .طلبان از آن محروم مانده اند
ھمه فقط جزئی از درآمدھای مردم ایران است که اینگونه به جيب سردمداران قدرت و ثروت ریخته می شود و ھر جناحی که این 

مجلس نيز می اکثریت .  ار گيرد، اکثر قریب به تمام آن را به جيب گروه ھای نزدیک به خود خواھد ریختدر رأس قدرت اجرایی قر
د رسيد مگر آنکه نقش پيمانکاری ھيچ چيز نخواھنبه جناح ھای بيرون شده از قدرت، تقریباً اما .  تواند خرده ریزھا را جمع کند

  متوجه شدید که دعوا بر سر چيست؟حاS  .این معام�ت را بازی کننددوم و سوم دست 


