
١

شامره ١١،  سال سوم، فروردین ١٣٩٦

١١
فروردین ١٣٩٦



٢

شامره ١١،  سال سوم، فروردین ١٣٩٦

١
٢
٣
٤
٥

٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

پیام ها و بیانیه ها 

پیام نورزوی
از مبارزات کارگران و مردم ترکیه دفاع کنیم.

ما کارگران خواهان ٤١٥٠٠٠٠ تومان و دستمزد ماهانه هستیم 
بیانیه مشترک شورای صنفی دانشجویان کشور بمناسبت ...

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی همراه مردم اهواز است 
دستگیری سعید یوزی فعال کارگری 

حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
اعتصاب عذایی حمید رحمتی در حمایت از اسماعیل عبدی

فراخوان فعالین کارگری در بند بمناسبت روز کارگر
پیام به رفقای کارگر شرکت ملی نفت

اعتصاب خودروهای زباله بر تبریز و ...
کارگران، تشکلهای کارگری ، ...

سعید شیر زاد اصغر فرهادی را اخته سیاسی هنری خواند
بیانیه مشترک کارگران خباز سنندج و مریوان 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگری ایران ...

اعتراضات

اعتراض کارگران کاشی نیلو ادامه دارد.
اعتصاب کارگران آلومینیوم المهدی هرمزآل

اعتراض کارگران پارسیلون
اعتراض کارگران جایگاه های سوخت

باز هم اعتراضات کارگران پارسیلون ...

و اما هپکو 
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جمع قدم اول
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

سندیکای نقاشان البرز
دانشجویان

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

جعفر ابراهیمی
گزارش

جمعی از زندانیان
جمعی از تشکل ها

گزارش
محمود صالحی
سعید شیر زاد

تشکل ها
اتحادیه آزاد

گزارش
گزارش 
گزارش 
گزارش
گزارش
گزارش
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کارگران پتروشیمی - ایرانخودرو- مخابرات
تجمع باز نشستگان فرهنگی

کارگران پاالیشگاه ستاره - جاده رامیان
کارگران سیمان خاکستری نی ریز - پست های فشار قوی

کارگران سراب بافت 
کارگران معدن البرز شرقی 

فهرستی از اعتراضات یک روز 
اتحادیه های کارگری در غیاب نمایندگان واقعی

مرگ ٤ کارگر- روغن نباتی قو - نیشکر میان آب
کارگران چوفا - کارگران شرکتی مخابرات

کارگران شرکت واحد
ما با تک کارت فرهنگیان مخالفیم

خانواده مصطفی کریم بیگی سکوت را شکستند
گزارشی از اهواز

نمونه های از جنایات جمهوری اسالمی
گزارش تکان دهنده 

برخی اشکال بی خانمانی در ایران
سند دیگری از فامیل بازی و تخلفات باند قالیباف
سهم مساجد و حوزه های علمیه از بودجه تهران

بودجه اختصاصی به اوردو های راهیان نور
یکی دیگر از کالهبرداری های حکومت اسالمی

نشانی از تصمیم برای تغییر حقوق فرهنگیان نیست
طرح عجیب اصالح طلبان 

موضع گیری ریا کارانه دکتر حسینعلی شهریاری
پاسخی به یک فراخوان 

نگاه مصور به حکومت جنایت کار جمهوری اسالمی

سازمان یابی و سازماندهی
از ساخته شدن فدیسراسری کارگری حمایت کنیم 
پیش نویس برنامه عملی ایجاد شورای موسس ...

در شرایط مبارزات سیاسی
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گزارش
گزارش

گزارش 
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گزارش 
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محمد کریم بیگی
گزارش

گاردین
بابک . ش

نماینده مجلس

البرز ولی زاده

کوچک زاده

نادر فتوره چی

محمد اشرفی
شاهرخ و حیدر

اسد اسدزاده
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کمونیسم به زبان ساده 
وظایف کمونیست ها در جنبش کارگری (تراب ثالث)

  بحث و تبادل نظر تئوریک
دین داری رو بزوال است

باز کردن کالف سر در گم به دست کارگران آگاه
آمپریالیسم به آخر خط نزدیک می شود

بر خورد عرفانی یا دیالکتیک ماتریالیستی 
ماهیت انقالب ٥٧ سوسیالیستی بود!!!

خاطرات مستند
نه به کاالیی و تجاری شدن آموزش

من از خیاطی بدم میاد
ما مرز نشینان بیکار داغ دیده ایم

جای خالی پدر 
پول حالل 

شعر
نامشان کولبر است 

دو قطعه شعر 
ای درد بی درمان ما 

در نقشه ایران 
اول می، روز، رزم است.

در ستایش کمونیزم 

بابک شفق
پیاده کننده ناصر احمدی

پ . باران
ک. ابراهیم 

ک . ابراهیم 
ک . ابراهیم
فریده جعفری

امیر چمنی
شهرام عباسی
خانواده کولبران
شکیال محمدی

انشاء

دلشاد خضری
حمید درویش

ر . باران

م . اخگر
برتولت برشت
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نوروزتان پیروز نوروزتان پیروز

مردم رشیف ایران، کارگران و زحمتکشان 
ــا امیــد بــه آینــده ای درخشــان و طــراوت بهــاران در اندیشــه ورزم، خجســته نــوروز را بــه شــام عزیــزان تربیــک مــی گوئیــم  و امیــد آن داریــم  ب
همچــون طبیعــت، هــر آنچــه پژمــرده و کهنــه اســت را بــه دور ریختــه و بــرای برپائــی مناســبات انســانی عــاری از هرگونــه ســتم و اســتثامر، چالــش 
فــرا گیرتــری  را همســو بــا مبــارزات خســتگی ناپذیــر شــام کــه در صحنــه اصلــی  مــی باشــید جهــت رسنگونــی نظــام رسمایــه داری حاکــم بــه پیــش 

بریــم.  
ســالی کــه گذشــت منونــۀ دیگــری از مقاومــت و مبــارزه  تــوده هــای کار و زحمــت علیــه ظلــم و جــور  نظــام رسمایــه داری  بــود . در مقابــل  شــقاوت 
قــرون وســطایی و حیلــه و تزویرمذهبــِی دولــت «تدبیــر و امیــد» جمهــوری اســالمی کــه رسآمــد آن ایجــاد یــا عــدم کنــرتل گرانــی و تــورم، دزدی و 
اختــالس و رشــوه خــواری و رانتخــواری رسان و آقــازاده هــا و حقــوق و پــاداش هــای نجومــی مدیــران  کــه رونــد فقیــر تــر شــدن اکرثیــت عظیــم 
و ثرومتنــد شــدن مشــتی کوچــک رسمایــه دار را فزونــی بخشــید ؛ اعرتاضــات اوج بیشــرتی گرفــت و مبــارزات بــی امــان زنــان، جوانــان،  پرســتاران ، 

معلمیــن و در رأس آنــان کارگــران بــی هــراس از مــرگ، شــکنجه و زنــدان  ادامــه یافــت.
ــا شــعار «اقتصــاد مقاومتــی» جهــت «رفــع  ــو ب ــرای ســال ن ــا وجــود حاکمیتــی کــه اینبار»مقــام معظــم رهــربی» اش  ب ــی ب ــر وضعیــت کنون  تغیی
بیــکاری، مقابلــه بــا رکــود و گرانــی» مبیــدان آمــده و بدیــن اعتبــار علیرغــم تائیــد و تعییــن ســبد هزینــه کــه بیــش از دوبرابــر حقــوق و دســتمزدهای 
جــاری اســت، استثامرشــوندگان را بــه «اقــدام و عمــل» در پیــام نــوروزی خــود دعــوت مــی کنــد، ممکــن نیســت. حاکمیتــی کــه بــا وقاهــت متــام هــم 
چنــان بــه ســفره هــای خالــی کارگــران و زحمتکشــان هجــوم بــرده و در دو اقــدام آخریــن خــود بــا تصویــب ٢٤میلیــون تومــان دســتمزد مدیــران و 
تعییــن ٩٣٠ هــزار تومــان دســتمزد بــرای کارگــران  بــه مبــارزات کارگــران، معلــامن، بازنشســتگان و ... کــه امیــد آن میرفــت بــا مبــارزات متشــکل تــر 
و متحــد تــر نظــام اســتبدادی حاکــم را بــه عقــب رانــد دهــن کجــی مــی کنــد وبــا حیلــه ای جدیــد مبنــی بــر «تهدیــدات دشــمنان و دشــمنی آنهــا 
«  بــا «برجــام» کــه گویــا قــرار بــود تغییــری جهــت بهبــود وضــع معیشــتی مــردم باشــد(حال آنکــه منافــع گروهبنــدی هــای دولتــی را در مــد نظــر 
داشــته و نــه منافــع اکرثیــت زحمتکــش را)  و لــذا ناکامــی آن، بــا ایجــاد تــرس و وحشــت مــردم را بــه ادامــه ریاضــت کشــی «بــرای جلوگیــری از 
آســیب پذیــری» فــرا خوانــده و زنــان دلیــر و مبــارز را بــه «تبعیــت و پیــرو و مطیــع رهــرب» دعــوت مــی منایــد تــا بدیــن ســان «همدلــی و همزبانــی 

ملــت و دولــت» فراهــم آیــد.  
رهایــی از بــی عدالتــی هــای ناشــی ازنظــام رسمایــه داری حاکــم  و حامیــان امپریالیســتی آن در گــرو نابــودی نظــام مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار 
تولیــد و مبادلــه و اســتثامر انســان از انســان مــی باشــد کــه جایــی بــرای حقــه هــای اندرزگونــه بــا وعــده  و پاداشــهای بهشــتی و یــا مجــازات دوزخــی 

باقــی منــی گــذارد. از ایــن رو ســالی ســخت تــر و پـُـر مبــارزه ای را در پیــش رو داریــم. 
از آنجــا کــه قــدرت مــا در تشــکل یابــی و وحــدت در مبــارزه ای رسارسی علیــه اســتثامرگران مــی باشــد، راهــی جــز تشــدید بازهــم بیشــرت مبــارزات 
بــرای متشــکل شــدن بــا ســمت و ســوی همبســتگی طبقاتــی نیســت. مــا در جمــع قــدم اول  بــا رسمشــق قــرار دادن آمــوزش هــای زنــده یــاد شــاهرخ 
زمانــی و  الهــام از روحیــه عالــی فعالیــن کارگــری در زنــدان هــا ی جمهــوری اســالمی چــون  بهنــام ابراهیــم زاده:  «مــن بهــای وفــاداری بــه مــردم و 
کارگــران را بــا زندگــی ام خواهــم داد....  مــردم عزیــز از شــام مــی خواهــم ایــامن داشــت باشــید کــه آینــده از آن ماســت» در تحقــق  ایجــاد حــزب 
ــد تحــت  ــران کــه حارضن ــی ای ــه ســتمدیدگان جامعــه کنون ــی کارگــری - کمونیســتی، ایجــاد فدراســیون رسارسی کارگــران و اتحــاد وســیع کلی انقالب
رهــربی طبقــه کارگــر و حــزب انقالبــی پیــرشو آن در انقــالب رشکــت کننــد بــه ســهم خــود  مــی کوشــیم ایــن پرچــم راســتین را برافراشــته تــر ســازیم.

با آرزوی سالمتی و مؤفقیت های پُرشکوه مبارزاتی د ر سال نو،  نوروز را تربیک گفته و دستهای دردمند شام را به گرمی می فشاریم .

جمع قدم اول ) تدارک حزب انقالبی طبقه کارگر)
٣٠ اسفند ١٣٩٥ 

پیام ها و بیانیه ها
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از مبارزه کارگران و مردم ترکیه دفاع کنیم!!!

 

کارگران ، انقالبیون و مردم مبارز ایران: 
 هــامن گونــه کــه اطــالع داریــد رسمایــه داری ترکیــه در پیونــد جدیــد خــود بــا ارتجــاع اســالمی بــه منایندگــی اردوغــان 
بخشــی از رسمایــه داری متحــد شــده بــا صــف ارتجاعــی اســالمی در منطقــه کــه سالهاســت در کنــار جناحــی از رسمایــه 
داری جهانــی وبخشــی از امپریالیســت هــا در مقابــل جنــاح دیگــر از رسمایــه داری و بخــش هــای دیگــری از 
امپریالیســت  منطقــه را در آتــش و خــون قــرار داده و هــر روز بــه کشــتار و اســتثامر طبقــه کارگــر و مــردم و تخریــب 
ــد. در  ــی زن ــن م ــان دام ــی انس ــای زندگ ــاخت ه ــر س ــرت زی ــای بیش ــب ه ــور و تخری ــا و کش ــهر ه ــرت ش ــای بیش ه
ــه  ــالمی در ترکی ــه داری اس ــی رسمای ــرت ارتجاع ــه بیش ــر چ ــت ه ــوب و حاکمی ــتثامر و رسک ــدت اس ــش ش ــت افزای جه
و بــه دنبــال آن شــدت بخشــیدن بــه حزکــت هــای ارتجاعــی در منطقــه  حکومــت اردوغــان در صــدد اســت روز 16 
آپریــل 2017 رفرانــدم ارتجاعــی کــه شــباهت بســیار زیــادی  بــه رفرانــدم 12 فروردیــن 1358 جمهــوری اســالمی 
ایــران دارد، برگــزار کنــد. امــروز همــه مــا وظیفــه داریــم هــر چقــدر کــه مــی توانیــم بــه رفقــا و مــردم مبــارز ترکیــه کــه 
ــم  ــک کنی ــد کم ــی گوین ــه م ــتاده و ن ــان ایس ــی اردوغ ــه منایندگ ــه ب ــالمی ترکی ــی اس ــه داری ارتجاع ــل رسمای در مقاب
و از ایــن طریــق ضمــن بــر قــراری پیونــد بیشــرت بــا انقالبیــون ترکیــه بــه حامیــت از صــف مبــارزان انقالبــی 
ــه  ــای رسکوبگران ــت ه ــردن حرک ــوم ک ــن محک ــی ضم ــاهرخ زمان ــت از ش ــه حامی ــا در کمیت ــزم . م ــر خی ــه ب منطق
ــی و  ــای ارتجاع ــه ه ــا و نقش ــد ه ــه ترفن ــه ب ــارز ترکی ــردم مب ــا و م ــا رفق ــراه ب ــه هم ــی در ترکی ــدم ارتجاع و رفران
رسکوبگرانــه اردوغــان «نــه» « hayir»مــی گوییــم. و در ایــن راســتا  از تشــکلها ، فعالیــن داخــل و احــزاب ، ســازمانها 
و محافــل انقالبــی مــی خواهیــم قبــل از 16 آپریــل 2017 بــه جهــت مخالفــت بــا ارتجــاع در منطقــه و ترکیــه دســت 
ــانی  ...  ــد و بررســی و اگاهــی رس ــی ، نشســت هــای نق ــد تظاهــرات هــای خیابان ــت هــای اعرتاضــی مانن ــه فعالی ب
و در صــورت امــکان  تجمــع هــای اعرتاضــی در مقابــل ســفارت خانــه هــای ترکیــه بــه جهــت حامیــت و دفــاع و اعــالم 

همبســتگی بــا انقالبیــون ترکیــه ســازماندهی مناینــد .

hayir ما هم به اردوغان و متامی مرتجعین می گویم
کمیته حامیت از شاهرخ زمانی 

1396/1/9
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,Dear comrades
 As you already know Turkey is having a hard time in terms of political oppression. After the
 Erdo�an has been pushing for a reactionary change of the ,٢٠١٦ July ١٥ military coup attempt in
 whole political system. Along with mounting state repression, with thousands of people imprisoned,
 hundreds of thousands fired, mass demonstrations banned, etc., he seeks to establish a presidential
 .political system in place of the existing parliamentary one
 The proposed (“imposed” would be more appropriate) constitutional amendment brings a
 presidential system with enormous executive powers granted to the president, with practically no
 checks and balances. This would be a totalitarian one-man regime. Erdo�an managed to get the
 parliament pass the bill for a referendum for this constitutional amendment. The date of referendum
 April and all opposition forces, despite heavy repression, work for a NO vote. We are fighting ١٦ is
 .for that among workers too
 Public polls so far show that the number of yes and no votes are roughly equal. This is very
 disturbing for Erdogan and his clique. So they stage every kind of plots, in an effort especially to
 trigger a nationalist hysteria. State forces and thugs organised by the government party AKP (sided
 by the traditional fascist party, MHP, so-called “grey-wolves”) attack meetings hold by opposition
 .forces
 In our work we raise the issue of referendum in factories and working class neighbourhoods
 wherever we are able to do that under existing repression. We also organise meetings with workers
 in our local offices in an effort to raise consciousness of workers about the dangers of such a
 regime change. As part of our work we produced a song about this issue. As we put the song on
 the internet it is quickly embraced and shared by a large audience. This is very encouraging for us.
 And we thought it would be useful to let you know about the song and its video. We translated the
 lyrics of it and made a version addressed to foreign audience, though the translation is a bit rough
 with inevitably reduced poetical taste compared to its original language. In any case, it gives quite
files/hayir-klip.mp٤/a good sense of the lyrics. Here is the link:http://uidder.org/sites/uid٦

 We hope you will enjoy it and let fellow workers and other people around you know it. One of
 the possibilities could be to share and distribute it through social media channels. (UID-DER’s
 (facebook address: facebook.com/uidder.org
t&٢=type?/١٠٠٩٩٤١٣٩٢٤٧٢٨٠٦/٦١٢٩٦٣٣٩٨٨٣٧٢٧٦.https://www.facebook.com/uidder.org/videos/vb
heater
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روز ســوم اســفند، نخســتین جلســه شــورای عالــی کار جمهــوری اســالمی بــا موضــوع بررســی مــزد ٩٦ برگــزار شــد. تعییــن مــزد را 

بــه آخریــن روزهــای ســال موکــول کردنــد کــه کارگــران را تــا تعطیــالت در انتظــار بگذارنــد و پروســه تعطیــالت نــوروزی را ســپری، 
در مقابــل اعرتاضــات قــرار دهنــد. ایــن تصمیــم شــورای عالــی کار نشــان مــی دهــد کــه ماننــد ســال هــای قبــل مــی خواهنــد مبلــغ 
ــی کارگــران  ــن اعرتاضــات عمل ــه اعرتاضــات کارگــری و همچنی ــا چــون امســال زمین ــد، ام ــه ٨١٢ هزارتومــان بیافزاین ــزی را ب ناچی
ــوم  ــی عم ــط اعرتاض ــل رشای ــه دلی ــن ب ــت و همچنی ــده اس ــته ش ــالهای گذش ــرت از س ــتگان بیش ــتاران و بازنشس ــامن ، پرس ، معل
مــردم، ماننــد مــردم خوزســتان و ســیل زدگان و ... و رشایــط جهانــی بــرای کارفرمایــان و دولتشــان حســاس تــر از همیشــه اســت، 
کارفرمایــان و دولــت مــردان جمهــوری اســالمی بــه شــورای عالــی کار دســتور دادنــد، اعــالم دســتمزد هــا را بــه پایــان ســال موکــول 
کنــد و شــورای عالــی کار بــا موکــول کــردن اعــالم مبلــغ مشــخص شــده بــه پایــان ســال مجبــور شــده اســت نقــاب از چهــره بــر 
دارد و واضــح و شــفاف نشــان بدهــد کــه مناینــده دولــت و کارفرمایــان و دشــمن کارگــران اســت. بــا توجــه بــه عملکــرد گذشــته 
ایــن شــورا و ترفنــد موکــول کــردن اعــالم دســتمزد هــای ٩٦ بــه پایــان ســال، امیــد وار بــودن بــه ایــن شــورا و کشــاندن کارگــران بــه 
دنبــال آن خواســته یــا نــا خواســته بــه بیراهــه کشــاندن و فریــب کارگــران اســت. مــا کارگــران نبایــد فریــب بخوریــم و امیــد بــه 
ایــن عوامــل وابســته بــه کارفرمایــان داشــته باشــیم ، مــا کارگــران هــر چــه بیشــرت متحدانــه دســت بــه اعــرتاض بزنیــم، بیشــرت مــی 

توانیــم  بــه مطالبــات خــود ماننــد افزایــش دســتمزد هــا، دســت بیابیــم.
آمــار ســازی دروغیــن در رابطــه بــا نــرخ تــورم توســط نهــاد هــای کارفرمایــی دولــت و تعییــن دســتمزد هــای بســیار پاییــن تــر از 
تــورم واقعــی توســط شــورای عالــی کار ، و همچنیــن تحمیــل قوانیــن و طــرح هــای ســه جانبــه گرایــی کــه در واقــع صــد در صد یک 
جانبــه گرایــی اســت( یــک جانــب آن مناینــده کارفرمــا هســت ، جانــب دیگــر مناینــده دولــت کــه خــود دولــت مناینــده کارفرماهــا 
اســت و جانــب ســوم مناینــده دســت نشــانده از طــرف دولــت بــه عنــوان مناینــده کارگران کــه هر ســه مناینــده کارفرمایان محســوب 
مــی گردنــد.) و تغییــر مــداوم قانــون کار بــه زیــان کارگــران ،همگــی اعــامل سیاســی ( ماننــد موکــول کــردن اعــالم دســتمزد ٩٦ بــه 
پایــان ســال) و در جهــت افزایــش ســود کارفرمایــان و کاهــش هــر چــه بیشــرت ارزش دســتمزد کارگــران و زحمتکشــان اســت، بــرای 
مقابلــه بــا چنیــن ترفنــد و فریــب هــای سیاســی اوال» نبایــد دنبالــه رو شــورای عالــی کار باشــیم ، دومــا» بایــد ســه جانبــه گرایــی 
را رد کنیــم، ســو مــا» بــه شــکل متحدانــه اعرتاضــات را برنامــه ریــزی کــرده و هــر روز افزایــش بدهیــم، چهارمــا» بــه فکــر تحمیــل 
قانــون کار مــورد نظــر کارگــران کــه توســط مناینــدگان واقعــی کارگــران و تشــکل هــای مســتقل کارگــری نوشــته شــده باشــد، بــه کار 
فرمایــان باشــیم،  تنهــا در ایــن صــورت مــی توانیــم کارفرمایــان را مجبــور کنیــم تــن بــه افزایــش دســتمزد هــا بــه میــزان مــورد نیــاز 
مــا بدهنــد. کارگــران ، معلــامن و زحمتکشــان و فعالیــن و تشــکل هــای کارگــری بایــد هشــیار باشــیم، تشــکل هــای دســت ســاز 
کارفرمایــان کــه سالهاســت در نقــش شــوراهای اســالمی کار ، خانــه کارگــر و عواملــی از ایــن دســت مشــغول رسکــوب کارگــران بــه 
اشــکال مختلــف بودنــد، امروزهــا بــه دلیــل فشــار هــای زیــاد داخلــی و خارجــی بــه کارفرمایــان و دولتشــان تــالش مــی کننــد بــرای 
کنــرتل اعرتاضــات خــود را بیشــرت کارگــری و حتــی تغییــر یافتــه در صــف مخالــف کارفرمایــان نشــان بدهند.مــا خواهــان افزایــش 
دســتمزد هــا طبــق قوانیــن جمهــوری اســالمی بــه مبلــغ ٤١٥٠٠٠٠ تومــان بــرای ســال ١٣٩٦ هســتیم ، بــا توجــه بــه اینکــه قانــون 

بیانیه سندیکای نقاشان استان الربز

ما کارگران خواهان ٤١٥٠٠٠٠ تومان دستمزد ماهانه هستیم!!!
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گرایــی در جامعــه ای کــه تحــت ســلطه کارفرمایــان اســت، تــن دادن بــه ظلــم و ســتم مــی باشــد، امــا اکنــون بــا توجــه بــه عــدم 
تــوازون قــوا مــا اعــالم مــی داریــم، دولــت جمهــوری اســالمی حداقــل بایــد بــه قانــون خــودش احــرتام بگــذارد، مــا اعــالم مــی داریم، 
طبــق قوانیــن جمهــوری اســالمی کــه حداقــل دســتمزد بایــد بــر مبنــای نــرخ تــورم محاســبه شــود، بنــا برایــن، قوانیــن، ســال گذشــته 
تشــکل هــای مســتقل کارگــری بــر پایــه داده هــای واقعــی مبلــغ ســه و نیــم میلیــون تومــان را برای ســال ١٣٩٥ اعــالم کردنــد، اکنون 
بــر پایــه ســه و نیــم میلیــون و بــا توجــه بــه میانگیــن نــرخ تــورم در حــال حــارض بــر مبنــای طــول عمــر جمهــوری اســالمی کــه مــی 
-٨٥٪D٩٪B١٪D٨٨٪٨٪AA٪D٩٪AE-٪D٨٪D٨٪B١٪D٨٦٪٨٪D١٢٦٤/٪٩/http://eghtesadgardan.ir/fa/news) ٪ شــود ١٨/٦
-٨٤ ٪D٩ ٪A٧ ٪D٨ ٪B٣ ٪D٨ ٪-٣٨ -B١ ٪AF٪D٨ ٪٨C-٪D٨ ٪DB ٪٨٦ ٪D٩ ٪A٧ ٪D٨ ٪B١ ٪DA٪AF٪D٨ ٪-٨٨ ٪D٩ ٪
D ٨ ٪A ٧ ٪D ٨ ٪٨ ٤ ٪D ٩ ٪٨ ٢ ٪D ٩ ٪٨ ٦ ٪D ٩ ٪A ٧ ٪D ٨ ٪ -B ٢ ٪D ٨ ٪A ٧ ٪A F- ٪ D ٨ ٪D ٨ ٪B ٩ ٪D ٨ ٪A ٨ ٪D ٨ ٪
-١٣١٦-B٢٪D٨٪A٧٪D٨٧-٪٨٪AA٪D٩٪D٨٪B٤٪D٨٪B٠٪DA٪AF٪D٨٤-٪٨٪D٩٪A٧٪D٨٪B٣٪D٨٨-٨٠-٪٨٪D٩٪-A٨٪
-٨٪٨٦C٪D٩٪DB٪B١٪AE٪D٨٪D٨٪A٢٪D٨٤-٪٨٪D٨٨٪٩٪D٩٪A٧٪AF٪D٨٪AC٪D٨٪D١٣٩٥-٪٨-A٧٪AA٪D٨٪D٨٪
-A٧٪D٨٧٪٨٪D٩٪-B٥٪AE٪D٨٪D٨٪A٧٪D٨٪B٤٪D٨٨-٪٨٪D٩٪-A٧٪D٨٧٪٨٪AE-٪D٩٪D٨٪B١٪D٨٦٪٨٪D٩٪
-٩٢ -٨٤ ٪AF٪D٩ ٪D٨ ٪A٧ ٪D٨ ٪B٩ ٪D٨ ٪٨٥ ٪D٩ ٪-٩٥ -٨٧ ٪D٩ ٪A٧ ٪D٨ ٪٨٥ ٪D٩ ٪B١ ٪٨A٪D٨ ٪AA٪D٩ ٪D٨ ٪

(AF٪D٨٪B٥٪D٨٪B١٪AF٪D٨٪D٨٪
(ایــن مانگیــن برمبنــای جــدول شــاخص تــورم ســالهای مختلــف کــه توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران نوشــته شــده 
ــه ٤١٥٠٠٠٠  ــن پای ــر ای ــد)در نتیجــه حداقــل دســتمزد ب ــد ببنی ــاال مــی توانی ــده اســت ، جــدول مذکــور را در آدرس ب ــه گردی تهی
تومــان بــرای ســال ١٣٩٦ خواهــد بــود. مــا کارگــران ضمــن اینکــه مــی دانیــم حــق واقعــی مــا بیشــرت از ایــن مبلــغ اســت و همچنیــن 
مــی دانیــم در رشایــط و تــوازون موجــود امــکان کســب ایــن مبلــغ را نداریــم، امــا ایــن حــق مــا حداقــل بــر مبنــای قانــون خــود 
جمهــوری اســالمی اســت، کــه اگــر تــن بــه قانــون خــودش بدهــد بایــد ایــن مبلــغ بــرای کارگــران مــاه بــه مــاه پرداخــت شــود، 
همچنیــن اعــالم مــی کنیــم، گــر چــه اکنــون منــی توانیــم حــق قانونــی خــود را کســب کنیــم، امــا ضمــن اعــالم آن از همــه کارگــران 
و زحمتکشــان مــی خواهیــم: بیائیــد بــرای کســب هــر مقــداری کــه از مبلــغ فــوق مــی توانیــم بدســت بیاوریــم، متحدانــه مبــارزه 

کنیــم، چــرا کــه راهــی جــز مبــارزه متشــکل و متحدانــه بــرای مــا باقــی منانــده اســت.
رســانه هــای مختلــف، حتــی دولتــی، دارنــد از فاصلــه نجومــی حقوقهــا بــا هزینــه هــا مینویســند و بنــا بــر نوشــته  بانــک مرکــزی 
نــرخ تــورم را در بهمــن مــاه ٨/٦ درصــد اعــالم کــرده اســت و میــزان افزایــش حقــوق کارمنــدان از ســوی دولــت بــرای ســال آینــده  
١٠ درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت. حــال اگــر حداقــل دســتمزدها بــرای ســال ٩٦ ده درصــد هــم افزایــش یابــد، بــاز هــم بــه 
یــک میلیــون تومــان در مــاه نخواهــد رســید. در حالــی کــه آخریــن اعــالم بانــک مرکــز در ٦ اســفند بــه ترتیــب زیــر اســت (بانــک 
مرکــزی متوســط قیمــت اقــالم مــواد خوراکــی را بــرای ســال منتهــی بــه ششــم اســفندماه منتــرش و اعــالم کــرد کــه قیمــت لبنیــات 
نســبت بــه هفتــه مشــابه ســال گذشــته ۷,۵ درصــد، تخــم مــرغ ۳.۵ درصــد، برنــج ۳۱.۵ درصــد، حبــوب ۱۹.۹ درصــد، میــوه هــای 
تــازه ۲۶.۸ درصــد، ســبزی هــای تــازه ۲۷.۴ درصــد، گوشــت قرمــز ۷.۸ درصــد، گوشــت مــرغ ۲۵.۱ درصــد، قنــد و شــکر ۲۳.۳ درصــد، 
چــای ۱۳.۲ درصــد و روغــن نباتــی ۸.۴ درصــد افزایــش یافتــه انــد. حــال اگــر خوشــبین باشــیم کــه راســت گفتــه باشــند، میانگیــن 

ایــن افزایــش هــا ١٧/٦٧ ٪ مــی باشــد نــه ١٠ یــا ٨/٦ ٪ 
 ).ایــن بحــث هــا کــه گوشــه هایــی از مباحــث پشــت درهــای بســته شــورای عالــی کار را انعــکاس میدهنــد، بطــور واقعــی از تــالش 
دولــت کارفرمایــان بــرای اجرایــی کــردن هــامن سیاســت ارزان ســازی (رایــگان ســازی ) نیــروی کار پــرده بــر میــدارد. امــا بــرای 
مــا کارگــران ادامــه ایــن وضعیــت دیگــر ممکــن نیســت. خــط فقــر در حــال حــارض، حتــی بــر اســاس آمارهــای دولتــی و بانــک 
مرکــزی باالتــر از ٤١٥٠٠٠٠ تومــان اســت و بنــا بــر قانــون کار مصــوب خودشــان دســتمزد مــا نیــز بایــد در اولیــن قــدم بــاال تــر از 
ایــن مبلــغ باشــد. اگــر چــه ایــن مبلــغ نیــز کفــاف زندگــی مــا را منیکنــد، وقتــی کــه بخــش عظیمــی از آن رصف مســکن میشــود و 
بســیاری از مــا از داشــنت مســکن مناســب محرومیــم. وقتــی کــه خــربی از درمــان رایــگان نیســت. وقتــی تحصیــل رایــگان وجــود 
نــدارد و بســیاری از بچــه هــای مــا بــا ایــن دســتمزدهای زیــر خــط فقــر کــه آنهــم همــواره بــا تعویــق پرداخــت میشــود، محــروم 
از تحصیــل شــده اند.مــا کارگــران ســندیکای نقاشــان اســتان الــربز اعــالم میکنیــم : ادامــه ایــن رونــد را بردگــی مطلــق میدانیــم. مــا 



١٠

شامره ١١،  سال سوم، فروردین ١٣٩٦

حــق داریــم کــه خودمــان در مــورد میــزان حداقــل دســتمزدمان تصمیــم بگیریــم و شــورایعالی کار مــا کارگــران را منایندگــی منیکنــد. 
حــرف مــا اینســت کــه دســتمزدمان بایــد حداقــل برابــر هــامن رقــم ســبد هزینــه اعــالم شــده یعنــی ٤١٥٠٠٠٠ تومــان باشــد. در 
عیــن حــال بیمــه درمانــی و تحصیــل رایــگان حــق همــه مــا مــردم اســت. مــا داشــنت یــک زندگــی انســانی را حــق مســلم خــود 
میدانیــم. چــرا بایــد عوامــل و مدیــران عالیرتبــه دولتــی از حقوقــی هــا و پــاداش هــای نجومــی برخــوردار باشــند و مــا چنیــن در 

بــی تامینــی مطلــق بــرس بریــم. مــا کارگــران ایــن را منــی پذیریــم. 
ــی ، حاشــیه  ــور خواب ــی ، گ ــون خواب ــاد، کارت ــد ، اعتی ــم : متامــی معظــالت اجتامعــی مانن ــران و زحمتکشــان فرامــوش نکنی کارگ
نشــینی ، کــودک خیابانــی ، کــودک کار ، فحشــا ، فــروش اعضــای بــدن، فــروش کــودکان ، خشــکاندن رودخانــه هــا ، جــاری شــدن 
ســیل ، هــوای آلــوده و ســمی ، کولــربی و یــخ زدن کولــربان زیــر بــرف، بیــکاری میلیونــی ، بــه تعطیلــی کشــاندن مراکــز تولیــدی ( 
طبــق آمارهــای دولتــی طــی ســه ســال اخیــر ١٢ هــزار موسســه تولیــد تعطیــل شــده اســت) ، افزایــش بــزه کاری ،افزایــش خودکشــی 
و خودســوزی، کــه عمــوم مــردم، بخصــوص زحمتکشــان در چنــگال انهــا گرفتــار شــده انــد همگــی حاصــل فقــر و فالکتــی اســت 
کــه کارفرمایــان و دولتشــان( جمهــوری اســالمی) در کشــمکش مبــارزه طبقاتــی علیــه زحمتکشــان از طریــق تحمیــل دســتمزد هــای 
چهــار برابــر زیــر خــط فقــر، دزدی ، اختــالس و رشــوه خــواری ،دســتمزدها و پاداشــهای نجومــی مدیــران ، رئیــس هــا، بــر ملــت 
ایــران تحمیــل کــرده انــد، و اولیــن گام نجــات از فقــر و فالکــت و معضــالت بیــان شــده، افزایــش دســتمزدها بــه بــاالی خــط فقــر 
اســت ، تنهــا کارگــران و زحمتکشــان هســتند کــه مــی تواننــد بــا ســازماندهی تشــکل هــای مســتقل و مبــارزات منظــم و متحدانــه 

و هدایــت همــه جنبــش هــای اجتامعــی، خــود و کلیــه مــردم را از ایــن فقــر و فالکــت و معضــالت، نجــات دهنــد. 
ســندیکای نقاشــان اســتان الــربز، همــگام بــا تشــکلهای مســتقل کارگــری، همــگام بــا همــه کارگــران و زحمتکشــان در رسارس ایــران 
بــرای خواســتهای اعــالم شــده فــوق، مبــارزه میکنــد و پیگیــری ایــن مطالبــات را کــه زندگــی و معیشــت میلیونهــا کارگــر و خانــواده 

هایشــان را رقــم میزنــد، حــق مســلم خــود میدانیــم.

برای دست یابی به دستمزد متناسب متحدانه مبارزه کنیم!!!

سندیکای نقاشان استان الربز
١٣٩٥/١٢/٨
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ــر  ــرار دارد. متاســفانه شــاهدیم هرســال ب ــده ق ــه و محروم کنن نظــام آموزشــی کشــور تحــت فشــار سیاســت گذاری هایی ناعادالن
حجــم چنیــن سیاســت هایی افــزوده می شــود و گروه هــای محــروم، زنــان و ســاکنین شــهرهای پیرامونــی هــر روز بیشــرت امــکان 
ــه ســمت تشــدید و  ــا رسعــت ب ــد. دانشــگاه ها ب ــه شــان را از دســت می دهن ــه دانشــگاه ها و رشــته های موردعالق ورود خــود ب
تعمیــق پولی ســازی در حرکتنــد؛ در توضیــح ایــن وضعیــت همیــن بــس کــه بدانیــم  فقــط درحــدود هفــت درصــد دانشــجویان 

کنونــی در کل کشــور از آمــوزش ( ونــه امکانــات رفاهــی) رایــگان برخوردارنــد. 
ــی  ــی، افزایــش صندلی هــای پول ــت را روشــن تر می ســازد: از تشــدید بومی گزین ــر وضعی ــدی از سیاســت های اخی ــه چن نگاهــی ب
ــا  و کاهــش ظرفیــت رایــگان دانشــگاه ها، اعــامل محدودیت هــا و حــذف برخــی رشــته ها در جهــت همگام ســازی دانشــگاه ها ب
بــازار، واگــذاری و اجــاره ی فضاهــای دانشــگاهی (بــه بخــش خصوصــی) و در نتیجــه کاهــش حــق اســتفاده ی دانشــجو از فضاهــا 
(مســکونی، ورزشــی، تفریحــی و غیــره)، افزایــش انفجارآمیــز هزینه هــای رفاهــی (بــرای مثــال از ســال ٨٨ تــا ســال ٩٥ هزینــه ی 
هــر پــرس غــذای دانشــجویی حــدوداً ١٣ برابــر شــده اســت)، و طــرح هدایــت تحصیلــی کــه تبعیــض بیــش از پیــش علیــه زنــان را 
نیــز شــامل مــی  شــود و همچنیــن پولی کــردن خدمــات مختلــف دانشــگاهی ( قواعــد طنزآمیــزی ماننــد اجبــار بــه پرداخــت پــول 
بــه ازای هــر واحــد درســی افتــاده) تــا مصوبه هایــی همچــون «حــذف یارانــه  از غــذای دانشــجویی»، « کیــف پــول الکرتونیــک 
دانشــجو» (مکانیســمی بــرای پولــی ســازی کل امکانــات خــرد و کالن دانشــگاه)  و ســایر سیاســت هــای خــرد و کالنــی چــون ایــن 
مــوارد. بارهــا تأکیــد کرده ایــم کــه مربهــن اســت تثبیــت ایــن سیاســت ها جــز بــه معنــای انحــالل تــام ومتــام دانشــگاه در بــازار 
و محروم ســازی اقشــار فرودســت و تبعیــض علیــه زنــان در آمــوزش نیســت. مــا و متــام دانشــجویان و اقشــار آگاه، در متــام ایــن 
ــای  ــا ابزاره ــگاه ب ــوزش و دانش ــاحت آم ــاع از س ــود را در دف ــدای خ ــم؛ ص ــت کرده ای ــا مقاوم ــن هجمه ه ــل ای ــال ها درمقاب س
ــن  ــیتی، قوانی ــای جنس ــه تبعیض ه ــات علی ــا، تجمع ــا بیانیه ه ــات، نامه ه ــانده ایم: نرشی ــر رس ــئولین ام ــوش مس ــه گ ــف ب مختل

ســنوات و .... 
ــه  ــد؛ چــرا ک ــا نداشــته و ندارن ــات و اعرتاضــات به حــق م ــرای  مطالب ــان آمــوزش، پاســخی منطقــی ب ــه واضــح اســت متولی آن چ
بهــرت از هــر کــس مــی داننــد سیاستهایشــان خــالف قانــون اساســی کشــور و ضــد گروه هــای حاشــیه ای و محــروم جامعــه اســت و 
قابلیــت دفــاع نــدارد. امــا مســأله بدین جــا ختــم منی شــود. آنــان گویــی نــه تنهــا منی خواهنــد ایــن مطالبــات را بشــنوند بلکــه بــه 
زعــم خــود بــا مــدد گرفــنت از نهادهــای امنیتــی داخــل و بیــرون دانشــگاه  می تواننــد خدشــه ای در مقاومــت دانشــجویان علیــه 

ایــن سیاســت شــوم ایجــاد کننــد.
 در آخریــن منونــه ی فشــارهای امنیتــی و انضباطــی مــی تــوان بــه احضــار و برخــورد گســرتده فعالیــن صنفــی در دانشــگاه هــای 
تهــران، صنعتــی رشیــف،  علــم و صنعــت، صنعتــی نوشــیروانی، تحصیــالت تکمیلــی کرمــان، عالمــه طباطبایــی، شــهید بهشــتی و 
تشــدید فضــای امنیتــی در دانشــگاه ها اشــاره کــرد. هــر چنــد در مــورد دیگــر دانشــگاه هــا و تشــکل هــای دانشــجویی نیــز اخبــار 

ضــد و نقیضــی بــه گــوش مــی رســد. 
اکنــون قاطعانــه اعــالم مــی داریــم هامنگونــه کــه تاکنــون اجــازه مــوج ســواری جناحــی بــر مقاومت هــای دانشــجویان دربرابــر 

بیانیه دانشجویی

«بیانیه مشرتک شوراهای صنفی دانشجویان کشور به مناسبت پایان سال»
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ایــن سیاســت ها را نداده ایــم، اکنــون نیــز در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهــوری اجــازه چنیــن ســوء اســتفاده ای را  نخواهیــم 
داد؛ امــا بــه آنــان کــه بایــد بشــنوند هشــدار مــی دهیــم: بــه بهانــه ی انتخابــات ریاســت جمهــوری، نیروهــای امنیتــی و انضباطــی را 
بــه میــدان مطالبه خواهــی دانشــجویان وارد نکنیــد؛ مــا رصاحتــاً اعــالم می داریــم مطالبــات مــا مربــوط بــه یــک دولــت و مجلــس 
خــاص نیســت کــه بخواهــد در چنیــن بزنگاه هایــی بــروز کنــد، بلکــه مــا مرصانــه و در مقابــل هــر دولتــی، خواهــان الغــای کلیــه 
قوانیــن تبعیض آمیــز و توقــف بازاری ســازی و پولی ســازی ســاختار آموزشــی کشــور هســتیم. سیاســت گذاران بایــد خــود متوجــه 
باشــند کــه بــا برخوردهــای امنیتــی، فضــا را ملتهــب نکننــد. به هــر روی مــا از مطالبــه ی خــود در دفــاع از ســاحت آمــوزش کوتــاه 
منی آییــم و در مقابــل دخالت هــای بی جــای نهادهــای امنیتــی و انضباطــی کــه بناســت بــرای پیشــربد ســاده ی سیاســت های غلــط 
سیاســت گذاران فضــا ایجــاد کنــد، ســکوت منــی کنیــم و چنانچــه چنیــن برخوردهــای امنیتــی و انضباطــی ادامــه یابــد و متولیــان 

آن عقــب ننشــینند، پاســخی جــدی  بــرای آن خواهیــم 
داشت.
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ــه ریزگردهــای  ــواز از جمل ــردم اه ــی غیرانســانی و مشــکالت م ــط زندگ ــه رشای ــه ب ــا توج ــی ب ــاهرخ زمان ــت  از ش ــه حامی کمیت
پراکنــده در هــوا، قطــع بــرق، در نتیجــه نیامــدن آب از لولــه بــه علــت فشــار کــم، نبــود آب آشــامیدنی، قطعــی تلفــن و انتقــال 

آب رودخانــه هــا کــه باعــث خشــکی تــاالب هــا و رودخانــه هــا شــده کــه نتیجــه آن پیدایــش ریزگردهــا شــده اســت.
 صد البته عامل متامی مشکالت مردم خوزستان و دیگر مناطق کشور عبارتند از:

 وجــود جمهــوری اســالمی و دزدی هــا و اختــالس هــا و رشــوه خــواری هــای هــزاران میلیــاردی دولــت مــردان اســالمی، مناینــدگان 
ــف  ــای مختل ــی، بنیاده ــپاهی دزد و قاچاقچ ــیجی و س ــرادران بس ــرور، ب ــالمی دزد پ ــه اس ــوه قضائی ــالمی، ق ــورای اس ــس ش مجل
مربــوط بــه حکومــت ماننــد بنیــاد شــهید، بنیــاد ١٥ خــرداد خمینــی، بنیــاد مســتضعفان، آســتان قــدس رضــوی و ... و شــهرداران و 
شــورا هــای شــهری کــه همگــی بــال اســتثنا در اختــالس هــا و دزدی هــا رشیــک هســتند. چنیــن عواملــی مــردم اهــواز را بــا مشــکل 
روبــرو کــرده انــد و مــردم اهوازبــرای کســب حــق خــود  دســت بــه اعرتاضــات گســرتده زده انــد.  مــا در کمیتــه حامیــت از شــاهرخ 
زمانــی ضمــن حامیــت از ایــن حرکــت مردمــی خوزســتان و اعــالم اینکــه متامــی مشــکالت مــردم اهــواز و دیگــر مناطــق ماننــد ســیل 
زده هــا، مدارســی کــه خــراب شــدند، کولربانــی کــه زیــر بــرف یــخ زدنــد، انســان هــای بــی خامنانــی کــه در گــور هــا مــی خوابنــد، 
کودکانــی کــه در خیابانهــا آواره انــد یــا بــه جــای مدرســه مجبورنــد کار کننــد و میلیونهــا کارگــری کــه بیــکار شــدند و یــا هــر روز 
بیــکار مــی شــوند، دانشــجویان و جوانانــی کــه آینــده ای ندارنــد یــا بــاز نشســتگانی کــه در فقــر بــه چــه کنــم چــه کنــم گرفتــار 
شــدند، شــاغلینی کــه مجبورنــد بــا دســتمزد چهــار برابــر زیــر خــط فقــرکار کننــد،  زنــان خیابانــی کــه هــر روز بــه تعدادشــان افزوده 
مــی شــود و ... مســبب اصلــی همــه ایــن مشــکالت را جمهــوری اســالمی رسمایــه داری مــی دانیــم،  و در همیــن جهــت از متامــی 
مــردم شــهرهای دیگــر مــی خواهیــم کــه بــا پیوســنت بــه ایــن اعرتاضــات اخیــر در شــهرهای خــود در حامیــت از مــردم اهوازدســت 
بــه تجمــع و اعــرتاض بزننــد، چــرا کــه اگــر ســاکت مبانیــم فــردا نوبــت مــا خواهــد بــود  پــس بیاییــم متحدانــه و یکپارچــه از حقــوق 

مــردم اهــواز و خودمــان دفــاع کنیــم.
هــم چنیــن از مــردم اهــواز بخصــوص کارگــران مــی خواهیــم اجــازه ندهنــد بیــن آنهــا بــه بهانــه ملیــت هــای مختلــف یــا داشــنت 
زبــان هــای متفــاوت اختــالف ایجــاد کننــد مــا از همــه جوانــان و کارگــران و مــردم شــهر هــای خوزســتان بخصــوص شــهر مبــارز 
ــازو در اعرتاضــات  ــه ب ــازو ب ــه دســت در دســت و ب ــی متحدان ــی و زبان ــای ملیت ــه تفاوته ــدون توجــه ب ــم، ب ــواز مــی خواهی اه
رشکــت مناینــد، آگاه باشــیم کــه اگــر امــروز ملیــت هــای مختلــف ســاکن ایــران بــه همدیگــر کمــک نکننــد، هیــچ کــدام بــه تنهایــی 
منــی تواننــد جمهــوری اســالمی جنایــت کار را رس نگــون کننــد، بــرای رسنگونــی جمهــوری اســالمی و بــرای کســب مطالبــات خــود 
همــه ملیــت هــا بــه کمــک و همــکاری بــا یکدیگــر نیــاز دارنــد. امــروز ایــن وظیفــه ایجــاد اتحــاد و مقابلــه بــا تفرقــه انــداز هــای 
ــان  ــه عهــده کارگــران ، دانشــجویان و دانــش آمــوزان و جوان ــا جمهــوری اســالمی ب ــارزه ب ــرای مب ــق هــا ب ــان خل شوونیســت می

انقالبــی اســت .

پیش بسوی اعرتاضات متحدانه

کمیته حامیت از شاهرخ زمانی
١٣٩٥/١٢/٣

کمیته حامیت از شاهرخ زمانی همراه مردم اهواز است.
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«دستگیری سعید یوزی فعال کارگری»
 

 ٢٦ اســفند مــاه ســعید یــوزی فعــال کارگــری و عضــو کمیتــه پیگیــری در شــهر کامیــاران توســط لبــاس شــخصی هــا دســتگیر شــده 

ــا بــه حــال از وضعیتــش خــربی نیست متاســفانه حکومــت جمهــوری اســالمی از موقعیــت عیــد نــوروز ســو اســتفاده کــرده  و ت

فعــال کارگــری و عضــو مبــارز کمیتــه پیگیــری را دســتگیر کــرده و وضعیــت فعالیــن بخاطــر موضــوع عیــد باعــث شــده ایــن مــورد 

بــه موقــع گــزارش نشــود . مــا از متامــی تشــکل هــا و فعالیــن و احــزاب و ســازمانها مــی خواهیــم بــرای روشــن شــدن وضعیــت 

ســعید یــوزی و آزادی او دســت بــه اقدامــات حامیتــی عملــی و دفاعــی بزننــد . اخبــار در مــورد ســعید متاقبــا» بــه اطــالع رســانده 

خواهــد شــد.

کارگر زندانی ،زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حامیت از شاهرخ زمانی 

 ١٣٩٦/١/٦
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کارگــران و نیــروی کار در بخش هــای مختلــف، اکرثیــت جامعــه را تشــکیل می دهنــد آن هــا چــرخ زندگــی و جامعــه را بــه حرکــت 
درمی آورنــد امــا اقلیــت برخــوردار از ثــروت و قــدرت بــه مــدد قانــون و راهکارهــای فراقانونــی حــق زحمتکشــان و مزدبگیــران 
ــد. یکــی از ایــن شــیوه ها رسکــوب دســتمزد و  ــه آن هــا تحمیــل می کنن ــد و هــرروز شــکل جدیــدی از محرومیــت را ب را منی دهن
حقــوق زحمتکشــان اســت کــه بــه اشــکال مختلــف صــورت می گیــرد امــا یکــی از جنبه هــای آشــکار و قانونــی این رسکــوِب عریــان، 
صــدور دســتورالعمل های افزایــش حقــوق بــرای نیروهــای کار بخش هــای دولتــی ماننــد نیــروی آموزشــی، بهداشــتی و خدماتــی 
ــران و زحمتکشــان در  ــرای کارگ ــل دســتمزد ب ــن حداق ــه تعیی ــی ب ــراه و همســو باسیاســت ها و برنامه هــای منته ــه هم اســت ک
بخــش خصوصــی اســت. در اصــل یــک همخوانــی و همســویی بیــن دولــت  و بخــش خصوصــی در جهــت رسکــوب دســتمزد و حــق 
برخــورداری از درآمــد عادالنــه بــرای کلیــه ســطوح نیــروی کار و کارگــران بخش هــای مختلــف در گذشــته و حــال دیــده می شــود.

هنگامی کــه دســتگاه های دولتــی ماننــد وزارت آموزش وپــرورش حداکــرث میــزان افزایــش حقــوق در ســال بعــد را اعــالم می کننــد 
در اصــل بــرای نیــروی کارآموزشــی مشــخص می کننــد کــه دایــره زیســت و حیــات معیشــتی و اجتامعــی خــود را بایــد بــر مبنــای 
ــه برنامه ریــزی منایــد چراکــه مــرور تجربــه ســال ها و دولت هــای قبــل نشــان می دهــد هرگــز ایــن افزایــش  یــک درآمــد ناعادالن
درآمــد موجــب بــاال رفــنت وضعیــت معلــامن و ســایر نیروی هــای آموزشــی بــه باالتــر از خــط فقــر منی گــردد چراکــه رونــد رشــد 
نــرخ تــورم همــواره از میــزان رشــد دســتمزد کمــرت اســت و از همــه مهم تــر میــزان حداقــل حقــوق پایــه چــون درگذشــته پایین تــر 
از شــاخص خــط فقــر اســت و حتــی اگــر در مــوردی افزایــش حقــوق بیشــرت از نــرخ تــورم باشــد (کــه تاکنــون نبــوده اســت) ایــن 
ــه در  ــدی ن ــن قانومنن ــد. ای ــدا کن ــر راه پی ــر از خــط فق ــه باالت ــروی کار بخــش آموزشــی ب ــد نی ــه درآم ــردد ک ــر موجــب منی گ ام
ــر برنامه هــای ســازمان مدیریــت و  مــورد معلــامن بلکــه مشــمول متــام نیــروی کاری اســت کــه افزایــش حقــوق آن هــا مبتنــی ب
برنامه ریــزی و برنامــه بودجــه ســاالنه اســت بــه عبارتــی متــام کســانی کــه دولــت کارفرمــای آن هاســت مشــمول ایــن منطــق رشــد 
حقــوق و دســتمزد هســتند کــه بخــش اعظمــی از نیــروی کارآموزشــی و بهداشــتی یعنــی معلــامن و پرســتاران را شــامل می گــردد.

امــا تعییــن میــزان حقــوق و افزایــش دســتمزد کلیــه نیــروی کار کــه مشــمول قانــون کار در بخــش دولتــی وخصوصــی هســتند از 
کارگــران بخش هــای مختلــف در صنایــع و کارخانجــات دولتــی و بخــش خصوصــی تــا نیــروی کارآموزشــی، خدماتــی، بهداشــتی و … 
تحــت تأثیــر مکانیســم و نحــوه تعییــن حداقــل دســتمزد هســتند ایــن مکانیســم تحــت تأثیــر نوعــی از توافــق بــرای تعییــن حداقــل 
ــوان یکــی  ــی را دارد و به عن ــن رویکــرد نقــش اصل ــی“ معــروف اســت. وزارت کار در ای ــه ”ســه جانبه گرای ــه ب ــتمزد اســت ک دس
از رئــوس مثلــث تعییــن دســتمزد به عنــوان مناینــده دولــت عمــل می کنــد رأس دیگــر مناینــده کارفرمایــان اســت کــه بهــرت اســت 
از آن به عنــوان رسمایــه دار و مناینــده بخــش خصوصــی یــاد کنیــم و در رأس دیگــر بایــد مناینــده کارگــران و نیــروی کار باشــد کــه 
در ایــران عمــالً ایــن منایندگــی بــه تشــکل های برآمــده از جنــاح سیاســی در هــر دوره ســپرده می شــود و عمــالً اکرثیــت میلیونــی 
نیــروی کار ایــن موازنــه قــوا بــرای بقــا و حیــات زیســتی و معیشــتی فاقــد مناینــده واقعــی هســتند همیــن موضــوع باعــث شــده 
اســت کــه در ســال های گذشــته باوجــود اعــالم رســمی نــرخ تــورم و خــط فقــر، مناینــدگان به اصطــالح کارگــران بــه امضــای توافــق 
تعییــن دســتمزد بــه میــزان یک ســوم خــط فقــر تــن دهنــد و بــه نظــر می رســد امســال نیــز در غیــاب تشــکل های مســتقل ایــن 
رونــد ادامــه یابــد چراکــه دولت هــا در ســال های پیــش نشــان داده انــد کــه در تعییــن دســتمزد بجــای آنکــه یــک رأس مســتقل 
باشــند در جانــب کارفرمــا قــرار دارنــد گــواه روشــن در ایــن مــورد در مــورد دولــت روحانــی الیحــه اصالحیــه قانــون کار اســت کــه 

حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
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بــا پیــرشوی جنبــش کارگــری و حامیــت زحمتکشــان فعــالً مســکوت مانــده اســت.
امــا ســؤال اینجاســت کــه چــه ارتباطــی میــان دســتمزد نیــروی کار در بخــش خصوصــی و دولتــی وجــود دارد؟ چــرا بــرای معلــامن 
شــاغل در بخــش دولتــی بحــث حداقــل دســتمزد بایــد مهــم تلقــی گــردد؟ بخصــوص وقتــی از یــک شــیوه مکانیســم تعییــن مــزد 
بــرای دو گــروه اســتفاده منی گــردد. بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بــه اعــداد رجــوع منــود به عنوان مثــال حداقــل حقــوق یــک 
ــم تــازه اســتخدام در ســال گذشــته یعنــی مجمــوع حــق شــغل و حــق شــاغل را اگــر در هرســال محاســبه مناییــم بــا میــزان  معل
ــم  ــی یــک معل ــه مراجعــه به حکــم کارگزین ــرای منون ــدارد. ب ــی ن حداقــل دســتمزد مصــوب وزارت کار در آن ســال تفــاوت چندان
اســتخدام ســال ۹۵ و مقایســه حقــوق پایــه بــا ۸۱۲ هــزار تومــان حداقــل دســتمزد ســال ۹۵، نشــان می دهــد کــه مســئله حقــوق 

و دســتمزد متــام مزدبگیــران و زحمتکشــان در یــک هــم رسنوشــتی بــه رس می بــرد.
ــه عقــد قــرارداد شــوند مکانیســم تعییــن حقــوق و  ــان و معلــامن در بخــش خصوصــی اگــر موفــق ب از ســویی بســیاری از مربی
دســتمزد آن هــا توســط صاحبــان مراکــز آمــوزش خصوصــی مشــمول قانــون تعییــن حداقــل دســتمزد اســت کــه بــا توجــه بــه رونــد 
رو بــه رشــد بخــش خصوصــی در حــوزه آمــوزش عمومــی بایســتی بــه مســئله زیســت و معیشــت ایــن دســت از معلــامن توجــه 

منــود.
از یــک جنبــه اجتامعــی و انســانی دیگــر، اکرثیــت دانــش آمــوزان مــا از خانواده هایــی می آینــد کــه پــدر یــا مــادر آن هــا بخشــی از 
نیــروی کار ایــن جامعــه را تشــکیل می دهنــد و حداقــل دســتمزد والدیــن آن هــا بــر زندگــی و تحصیــل آن هــا تأثیــر مســتقیم دارد. 
پدیــده دانــش آمــوزاِن کارگــر یــا کارگــر دانش آمــوز کــه امــروز در جامعــه مــا در کنــار کــودکان طردشــده از چرخــه تحصیــل بــروز 
و ظهــور یافتــه اســت و بــر رونــد پیرشفــت تربیتــی و آموزشــی کــودکان تأثیــر منفــی گذاشــته اســت مســتقل از نقدهــای ســاختاری 
به نظــام آموزشــی، ناشــی از بینواســازی گســرتده کارگــران و زحمتکشــان تحــت سیاســت های غلــط اقتصــادی دولت هــا اســت و 

یــک انســان مســئول اگــر معلــم باشــد منی توانــد ایــن مســائل را نادیــده بگیــرد.
در روزهــای آتــی مجلــس و وزارت کار مهم تریــن جایــی هســتند کــه در آن مســئله دســتمزد و حقــوق بخــش اعظمــی از نیــروی کار 
تعییــن تکلیــف می گــردد. مجلــس مشــغول بررســی الیحــه بودجــه پیشــنهادی دولــت اســت کــه در ان ســهم آموزش وپــرورش عمــالً 
نادیــده گرفته شــده اســت. کانــون صنفــی معلــامن تهــران در یــک بیانیــه تحلیلــی نشــان داده اســت کــه ایــن بودجــه پاســخگوی 
نیازهــای آموزش وپــرورش از دســتمزد معلــامن تــا کیفیــت آموزشــی نیســت و جمعــی از معلــامن بــرای عادالنــه کــردن بودجــه بــه 
ســود آموزش وپــرورش و افزایــش حقــوق پایــه بــه میــزان ســه میلیــون تومــان، در کارزاری بــه الیحــه پیشــنهادی دولــت اعــرتاض 
کرده انــد امــا نبایــد از تعییــن حداقــل دســتمزد در وزارت کار غافــل شــد. مســتقل از اینکــه کارزار معلــامن چقــدر نتیجه بخــش 

باشــد ایــن حرکــت صنفــی و آموزشــی یــک گام عملــی بــرای یــک مطالبــه عینــی و همگانــی اســت.
اگــر نیــروی کاری کــه از حقــوق و دســتمزد برخــوردار اســت بتوانــد بــرای نیــل بــه یــک دســتمزد مناســب بــرای زندگــی رشافتمندانه 
متحــد و پیگیــر عمــل کنــد بی شــک قــادر اســت بــر رونــد تعییــن حقــوق و دســتمزد تأثیرگــذار باشــد. ایــن مســئله بــدون تشــکل 
یابــی مســتقل و اتحــاد حــول مطالبــات مشــرتک و عینــی ممکــن نیســت بــرای رســیدن بــه اتحــاد بایــد کار و منافــع جمعــی را در 
اولویــت قــرار داد و از حاشــیه ها و رفتارهــای مبتنــی بــر منافــع فــردی پرهیــز منــود. در کنــار ایــن مســئله بایــد به صــورت مســئله 
ــن نیســت و  ــک از قوانی ــروی کار اســت کــه تحــت هیچ ی ــدارد. آن بخــش از نی ــی ن ــروی کار پرداخــت کــه صدای آن بخــش از نی
میــزان بهره کشــی و نــرخ اســتثامرش چنــد برابــر ســایر نیروهــای دیگــر اســت؛ ماننــد کــودکان کار، مربیــان و معلــامن و کارگــران 

فاقــد قــرارداد در بخش هــای مختلــف، زنــان کارگــر و دست فروشــان و … آری در هــر حالــت بایــد صــدای بی صدایــان بــود.
منبع: کانون صنفی معلامن

حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

جعفر ابراهیمی- معلم
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   گزارش اعتصاب غذای حمید رحمتی در حامیت از اسامعیل عبدی

حمید رحمتی از اعصای شورای هامهنگی تشکل های صنفی در اعرتاض به احکام قضایی علیه اسامعیل عبدی در جلوی ساختامن 
آ.پ شهرضا به مدت ۲۴ ساعت به اعتصاب غدا دست زده است حمید رحمتی  از اعضای شورای هامهنگی تشکل های صنفی 

کشور و هیات مدیره ی کانون شهرضای اصفهان در اعرتاض به حکم غیر منصفانه ی اسامعیل عبدی از صبح امروز جلوی اداره ی 
آموزش و پرورش شهرضا با در دست گرفنت برنی  اعتصاب غذا کرده است.

حمید_رحمتی از خوشنامان و فعالین صادق صنف معلامن در اواسط دهه ی ۸۰ به جهت فعالیت های صنفی به شامل کشور 
تبعید شد و در هامن ایام و هنگام مراجعه به تبعیدگاه خود در سانحه ی تصادف به شدت مصدوم شد و مدت ها در وضعیت 

بغرنج جسامنی با مرگ دست و پنجه نرم کرد.ایشان از فعالین عملگرایی است که همواره در جنبش اعرتاضی صنف معلامن 
حضور موثری داشته است. رحمتی در سال گدشته نیز طی چند مرحله در  اعرتاض به احکام قضایی صادر شده علیه جنابان 
بهشتی و عبدی اقدام به اعتصاب غذا کرد و همزمان با اعتصاب غذای سوم بهشتی سخنگوی کانون صنفی به اعتصاب غذای 

نامحدود دست زد و تا زمان آزادی بهشتی اعتصاب خود را ادامه داد.
ایشان از قبل اعالم کرده بود که از روز چهاردهم فروردین ماه در مرحله ی اول  به مدت ۲۴ ساعت در جلوی اداره اعتصاب غذا 

خواهند کرد.و در ادامه بنابه بازخورد اعرتاض تصمیامت بعدی را اخذ خواهند کرد.
در متاسی تلفنی با جناب رحمتی ایشان وضعیت خود را مطلوب اعالم کرده و بر ادامه ی اعتصاب مّرص بوده اند.

 ایشان عنوان کرد صبح امروز به محض رسیدن به محل قبل از باز کردن برن توسط نیروی انتظامی بازداشت شده و دوساعتی از 
ایشان بازجویی شده  است، نیروی انتظامی با نظر  دادستانی از آقای رحمتی میخواهد که تعهدنامه ای مبنی بر بازگشت به منزل 
و رصفنظر از اعتصاب را امضا کند که ایشان امتناع می کند با گذشت دوساعت از بازداشت با توصیه  به رصفنظر از اعتصاب آزاد 

شده اند، لیکن بالفاصله بعد از آزادی به اداره آموزش و پرورش شهرضا بازگشته و اعتصاب را از رس می گیرد.
 معلمین و فعالین صنفی شهرضا و دیگر شهرهای اصفهان با مراجعه به محل اعتصاب رحمتی  تقاضای همراهی با ایشان را 

مطرح کرده اند که ایشان نپذیرفته اند همچنین شنیده شده، صدها معلم از رسارس کشور در متاس تلفنی یا مسج با رحمتی 
پشتیبانی خود را اعالم کرده اند و از ایشان دعوت شده که با توجه به وضعیت جسمی از ادامه ی اعتصاب رصفنظر کنند که با 
مخالفت ایشان مواجه شده است. با گذشت ۱۲ ساعت از رشوع اعتصاب رحمتی هم اکنون جلوی اداره آموزش و پرورش شهرضا 

اعتصاب خود را ادامه می دهد و طبق قرار قبلی برای بار اول اعتصاب  ۲۴ طول خواهد کشید.
همزمان دوستان و همکاران در تالش هستند نظر به وضعیت جسامنی ایشان را متقاعد کنند که اعتصاب غذای پایان دهند.
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برای نربد آگاهانه و سازمان یافته علیه ستم و نابرابری در اتحادیه و حزب رسارسی کارگری متشکل شوید.
هم زنجیران سالم و دورد های آتشین ما کارگران و فعالین زندانی را از زندانهای جهنمی جمهوری اسالمی بپذیرید.

ــاد  ــتثامر و ایج ــو اس ــه داری و روز لغ ــتبداد رسمای ــی و اس ــره کش ــه به ــران علی ــی کارگ ــاد جهان ــه روز رزم و اتح ــی ب در رشایط
ــران  ــه داری ای ــام رسمای ــت نظ ــت حاکمی ــه تح ــویم ک ــی ش ــک م ــان نزدی ــران و زحمتکش ــک کارگ ــورایی و دمکراتی ــت ش حاکمی
بــه عنــوان مبــارش و رشیــک رشکــت هــای چنــد ملیتــی بــه بهــای تشــدید مناســبات بهــره کشــی از کارگــران و ســتم دیــدگان در 
پیــاده کــردن سیاســت هــای ضــد بــرشی آنهــا مخصوصــا» برنامــه هــای صنــدوق بیــن املللــی پــول ( صنــدوق نــزول خــواری و پــول 

فروشــی) هســتیم ، اهــم ایــن برنامــه هــا و سیاســت هــا عبارتنــد از :
١- تصویب مجدد دستمزدهای یک چهارم زیر خط فقر ،

٢- بردگی ٩٣ در صدی کارگران از طریق اجرایی قراردادهای سفید امضا و موقت،
٣- بــر داشــنت گمــرکات مــرزی و واردات کاالهــای بنجــل و غیــر رضوری ماننــد از ســنگ قــرب  و  کاالهــای لوکــس گرفتــه تــا شــکر 
و قطعــات بــه جــای کاالهــای مــورد نیــاز اولیــه زندگــی انســانها و نابــودی ٨٠ در صــدی تولیــد و بیــکار ســازی میلیونــی کارگــران،

٤- تصاحب و خودی مانی سازی تولید، معدن، خدمات، با اسم رمز خصوصی سازی،
٥- بــر داشــنت یارانــه هــا و تبدیــل متــام عرصــه هــای نیــاز حیاتــی مــردم ماننــد آب، بــرق، ســوخت، نــان، تحصیــل و درمــان بــه حیاط 

خلــوت رسمایــه داری در بهــره کشــی چندگانــه از مردم،
٦- دزدی، اختــالس و غــارت هــزاران میلیــاردی ثروتهــا و منابــع عمومــی ماننــد ٢٢٠ هــزار میلیــارد پــول بانکهــا کــه توســط جنــاح 
هــای حکومتــی اصــول گــرا و اصــالح طلــب بــه صــورت وام هــای رانتــی گرفتــه شــده و بــا گــردن کلفتــی پــس داده منــی شــود و ...

ــاد،  ــی مســکنی، اعتی ــکاری، ب ــی، بی ــورم، گران ــار ت ــن آم ــا باالتری ــا فروپاشــی مناســبات اقتصــادی - اجتامعــی و ب و در نتیجــه، ب
طــالق، افرسدگــی و خــود کشــی در میــان ٨٠ در صــد مــردم زیــر خــط فقــر طبــق آمارهــای جهانــی، یکــی از ثــروت مندتریــن و 

فراخــوان فعالیــن کارگــری در بنــد بــه مناســبت 
ــی کارگــر روز جهان
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غنــی تریــن کشــور هــای جهــان بــا رتبــه دهــم معــدن و دیگــر ثــروت هــا را بــه جهنــم فقــر و گرســنگی، تباهــی و بــی آیندگــی 
لگدمــال شــدگان و بهشــت بریــن مولتــی میلیــادر هــا تبدیــل کــرده انــد، تحــت رشایــط فــوق وبــا افزایــش فاصلــه و تضــاد طبقاتــی 
ــتگان،زنان،  ــتاران، بازنشس ــامن، پرس ــران، معل ــات کارگ ــات و اعتصاب ــی، اعرتاض ــر، نارضایت ــری تنف ــا براب ــض و ن ــن تبعی و همچنی
جوانــان و ملــل تحــت ســتم بــه اوج خــود رســیده اســت، جمهــوری اســالمی بــرای بقــای تســلط و ادامــه رونــد اســتثامر و چپــاول 
ثــروت هــای عمومــی و مقابلــه بــا مبــارزات هــر دم افزاینــده ستمکشــان و جلــو گیــری از همبســتگی طبقاتــی - رسارسی کارگــران 
و مزدبگیــران هــر گونــه فعالیــت آگاهانــه و تشــکل هــای مســتقل مبارزاتــی کارگــری و مردمــی را بــه شــدت رسکــوب مــی کنــد، 
همبســتگی طبقاتــی - رسارسی کارگــران و مزدبگیــران و فعالیــت آگاهانــه و تشــکل هــای مســتقل مبارزاتــی کارگــری و مردمــی 
بعنــوان اهــرم ســازمان یابــی آگاهانــه و بــا برنامــه در بدســت آوردن مطالبــات اساســی شــان مــورد رسکــوب، دســتگیری و زنــدان 
قــرار مــی گیرد،همچنیــن جمهــوری اســالمی بــا اســتفاده از انــواع رسکوبهــا در مقابلــه بــا مبــارزات جــاری، از حکومــت نظامــی در 
کارخانجــات و مؤسســات بــزرگ بــا اســتفاده از حراســت و بســیج مســلح و بــا اســتفاده از تشــکل هــای زرد مافیــای خانــه کارگــر 
بــه خواســته هــای کارگــران و مــردم جــواب مــی دهــد، منونــه هایــی از اعــامل رسکــوب گرانــه ای جــاری را کــه مــی تــوان مثــال 

زد، عبارتنــد از :
ــب و  ــت طل ــن هوی ــان و فعالی ــامن، دانشــجویان، زن ــری، معل ــن کارگ ــدان نگهداشــنت رهــربان و فعالی ــات، در زن ــوب اعتصاب رسک
دســتگیری گســرتده فعالیــن و پیــرشوان کارگــری و مردمــی، تهدیــد بــه اجــرای حکــم تعلیقــی ده ســاله آقــای عبــدی دبیــر کانــون 
صنفــی معلــامن توســط رسبــازان گمنــام مولتــی میلیــادر هــای حاکــم، دادن حکــم شــش و نیــم ســاله حبــس بــه جعفــر عظیــم زاده، 
ســه و نیــم ســاله حبــس بــرای جمیــل محمــدی، دادن حکــم زنــدان و شــالق بــه ٥ کارگــر  از رهــربان کارگــران چادرملــو، دادن حکــم 
دوبــاره نــه و نیــم ســاله بــه بهنــام ابراهیــم زاده عضــو شــورای مناینــدگان کمیتــه پیگیــری ایجــاد تشــکل هــای کارگــری، بــال تکلیفــی 
ده ماهــه شــیر زاد از فعالیــن کارگــری، و دســتگیری گســرتده فعالیــن کارگــری در کردســتان از جملــه کــوروش بخشــنده، یوســف 
آبخرابــات، محمــد موالئــی، واحــد ســیده، نظــام صادقــی و ... منونــه مشــتی از خــروار از اعــامل ضــد مردمــی و ضــد کارگــری دولــت 

رسمایــه داری اســالمی بــه عنــوان نوکــر و جیــره خــوار طبقــه رسمایــه دار ایــران و جهــان مــی باشــد.
ــتم  ــر س ــن و دیگ ــران، معلمی ــات کارگ ــات و اعتصاب ــو اعرتاض ــته جل ــیانه نتوانس ــای وحش ــان و رسکوبه ــن خفق ــه ای ای ــا هم ام
دیــدگان را ســد کــرده و از دامنــه آنهــا بکاهــد. مبــارزات معلمیــن و کارگــران مخصوصــا» اعتصابــات معلــامن در اســفند ســال قبــل 
ــاالی  ــی ب ــران خــودرو در اســفند مــاه ســال گذشــته و ... نشــان از آمادگــی و پتانســیل مبارزات ــن امســال و کارگــران ای و فروردی
کارگــران و زحمتکشــان مــی باشــد و لیکــن بــه دلیــل نبــود تشــکل هــای رسارسی از جملــه اتحادیــه هــای رسارسی ایــن مبــارزات 
نتوانســته بــه صــورت ملــی و رسارسی در برابــر سیاســت هــای یکپارچــه و برنامــه ریــزی شــده رسکــوب مــادی دولــت رسمایــه داری 
ارتقــاع یابــد و از بــی برنامگــی، خــود بــه خودیســم و پراکندگــی رنــج مــی بــرد و منــی توانــد دشــمن طبقاتــی را در ســطح ملــی بــه 
عقــب نشــینی واردار منایــد، و بــا کــامل تأســف شــنیده ایــم تشــکل هــای مســتفل موجــود حتــی بــرای امضــا کــردن بیانیــه مشــرتک 
اول مــاه مــی بــه ســه طیــف تقســیم شــده انــد، دشــمن هــر روز بیشــرت از قبــل یــک پارچــه مــی شــود حتــی تــا آن حــدی کــه از 
تــرس خطــر انقــالب ضمــن رقابــت شــدید بــا هــم و فحــش نــا ســزا گفــنت بــه یــک دیگــر بــرای افزایــش آتــش در منطقــه در جهــت 
جلــو گیــری از انقــالب بــه شــدت همــکاری مــی کننــد ، ولــی مدعیــون رهــربی کارگــری دچــار انحرافــات مختلــف و ... شــده نــه 
تنهــا اقــدام بــه ایجــاد همبســتگی میــان کارگــران منــی کننــد بلکــه بــا صــد افســوس تبدیــل بــه مانــع مــی گردنــد، رشایــط کنونــی 
جامــع و نــوع نگــرش جهــان بــه منطقــه و بــه حرکتهــای مبارزاتــی مــردم ایــران ماننــد حرکــت هــای اعرتاضــی معلــامن و کارگــران 
و پرســتاران و ... نشــان دهنــده ایــن اســت کــه اعرتاضــات بــا شــدت رو بگســرتش در آینــده نزدیــک هســتند ، بــرای اینکــه دشــمن 
نتوانــد ایــران را بــه منطقــه در حــال آتــش تبدیــل کنــد تنهــا راه، همبســتگی طبقاتــی زحمتکشــان اســت و ایــن تنهــا از طریــق 
قبــول همــکاری میــان تشــکل هــای مســتقل موجــود ممکــن خواهــد شــد، بــر ایــن مبنــا مــا از متامــی تشــکل هــای  موجــود ماننــد 
ســندیکا هــا، کمیتــه هــا و اتحادیــه هــا و ... بــه عنــوان هشــدار جهــت جــواب دادن بــه رضورت تاریخــی مــی خواهیــم در رابطــه 
بــا مطالبــات روز مــره و اولیــه کارگــران و معلــامن  و ... خــود را گرفتــار خــرده کاری نکننــد و دســت بــه اقدامــات مشــرتک بزننــد و 
البتــه اقــدام مشــرتک در زمــان کنونــی بــدون شــک بــا امضــاء بیانیــه بــرای روز جهانــی کارگــر مــی توانــد نشــان بدهــد چــه کســی 
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و چــه کســانی واقعــا» در جهــت منافــع کارگــران قــدم بــر مــی دارنــد، بــدون شــک ایــن میــدان مبــارزه اســت کــه ادعاهــا را ثابــت 
یــا رد خواهــد کــرد، امــا وقتــی پراکندگــی را از بیــن نربیــم و در نقطــه عطــف مبــارزات طبقاتــی شکســت بخوریــم، دیگــر هیــچ 
توجیهــی منــی توانــد احــامل و کوتاهــی، فرقــه گرایــی، خــود بــه خودیســم، کیــش شــخصیتی، عــدم اســتفاده از تجربیــات دهــه 
ســی و دوران انقــالب ٥٧ و ... را پنهــان کنــد، مــا از شــام مــی خواهیــم بــه رس نوشــت طبقــه کارگــر کــه بــه همبســتگی طبقاتــی 

و تشــکل یابــی رسارسی صنفــی - سیاســی بســتگی دارد در حــد تــوان خــود جــواب عملــی بدهیــد. 
همچنیــن بایــد توجــه داشــته باشــیم در رابطــه بــا پیــش بــرد رسکــوب عریــان و بــرای حفــظ غارتگــران بخشــی از رسبــازان ،نظامیــان 
و نیروهــای امنیتــی کــه خــود هیــچ ســهمی در غــارت و بهــره کشــی مــردم ندارنــد و بــا شــعارهای مختلــف حکومــت اســالمی 
فریــب مافیــای ثــروت و قــدرت را خــورده انــد، بایــد بداننــد، مبــارزات حــق طلبانــه و آزادی و برابــری خواهانــه کارگــران، معلــامن، 
پرســتاران بعنــوان تأمیــن کننــدگان اصلــی تولیــد، آمــوزش و درمــان کل جامعــه و از جملــه خانــواده و خــود همیــن فریب خــوردگان 
کــه آنهــا نیــز بــدون اینکــه بداننــد دچــار و گرفتــار و تحــت فشــار ظلــم و ســتم و تبعیــض و بهــره کشــی و نابرابــری چپاولگــران 
حاکــم هســتند، هــر گونــه پیــش روی در ایــن مبــارزه از جملــه کســب آمــوزش، درمــان، مســکن رایــگان و دیگــر تأمینــات اجتامعــی 
بــه نفــع آنــان نیــز خواهــد بــود، در مقابــل عــدم مؤفقیــت کارگــران و مــردم، جمهــوری اســالمی بیشــرت جنایــات خــود را ادامــه و 
گســرتش خواهــد داد کــه شــام نیــز از یــاد نربیــد و بــه خــود آئیــد کــه حاکــامن زر و زور و تزویــر در شــکل حکومــت اســالمی پــس 
از ٣٦ ســال غــارت و چپــاول بــا شــعار هــای اســالمی از شــام در رسکــوب تــوده هــا ســوء اســتفاده کــرده انــد، تــا حاکمیــت ضــد 
انســانی و رسمایــه دارانــه خــود را حفــظ کننــد، در ظاهــر بــا شــعار هــای پــر طمطــراق ولــی در واقــع نوکــری رذیالنــه رسمایــه داری 
جهانــی را بــرای خــود دســت و پــا کــرده و بــه عنــوان رشیــک و مبــارش اقتصــادی و سیاســی رشکــت هــای چنــد ملیتــی و رسمایــه 
جهانــی عمــل کردنــد و هــر گاه الزم دیدنــد نیروهــای خدمــت گــذار خــود را حتــی آنهایــی کــه در چپــاول رشیــک بودنــد را نیــز 
رس بــه نیســت کردنــد، شــام هــم بدانیــد پــس از اســتفاده ابــزاری از شــام، بــا شــام نیــز هامنگونــه کــه بــا ســعید امامــی هــا کــه او 
را کشــته و بــه زنــش تجــاوز کــرده ویــا بــه ذلــت و خــواری انداختــه و در مقابــل دیــد میلیــون هــا مــردم  بــا افــراد مهمــی ماننــد 
قاضــی حــداد و قاضــی مرتضــوی بــه عنــوان مهــره ســوخته رفتــار کردنــد، بــا شــام بــد تــر از آن رفتــار و بــه خانــواده و زنانتــان 
تجــاوز خواهنــد کــرد، ایــن رفتــار پایــه ای ونهایــی جمهــوری اســالمی رسمایــه داری بــا مهــره هــا و ابزارهــای حاکمیــت خــود اســت، 
کــه در هــر دوره ای نســیب بخشــی از مأمورانــش مــی گــردد، همــه ایــن حرکــت هــای جمهــوری اســالمی رسمایــه داری از تــرس 
حرکــت هــای اعرتاضــی مــردم اســت، پــس بدانیــد و آگاه و هشــیار باشــید کــه در مقابــل اراده ٨٠ میلیونــی مــردم هیــچ کســی را 

یــارای مقاومــت نیســت .
طبقــه ١٤ میلیونــی کارگــران ایــران بــا بیــش از ٥٠ میلیــون خانــوار بــه عنــوان  گردانــی از ارتــش چنــد میلیــاردی کارگــران جهــان، 
بعنــوان نیــروی اصلــی تولیــد و تغییــر انقالبــی جهــان اســت کــه همــراه، همــگام و همســو بــا دیگــر زحمتکشــان بــرای عبــور از 
بحــران هویــت و بــی برنامگــی، پراکندگــی، خودبــه خودیســم و بــا تکیــه بــه آگاهــی، تجربــه و تشــکل انقالبــی در رســیدن بــه نــان 
و آزادی و تعییــن و ایجــاد شــوراهای دمکراتیــک رسنوشــت اجتامعــی و اقتصــادی، سیاســی جامعــه را رقــم مــی زنــد، همچنیــن 
بــرای دســت یابــی بــه خواســت هــای فــوری ماننــد حــق ایجــاد تشــکل مســتقل، حــق اعتصــاب و اعــرتاض، اشــتغال دائــم، دســتمزد 
هــای متناســب بــا  تــورم، آزادی بیــان، قلــم، مطبوعــات، احــزاب و تدویــن قانــون کار پیــرشو و تضمیــن کننــده مطالبــات بیــان  
شــده توســط مناینــدگان واقعــی کارگــران و مزدبگیــران نیــاز بــه تشــکل هــای صنفــی - سیاســی مســتقل طبقاتــی خــود (یعنــی 
اتحادیــه هــای رسارسی متشــکل از متامــی بخشــهای کارگــری از جملــه صنعــت، معــدن، ســاختامن، کشــاورزی و خدمــات، نفــت و 
بیــکاران کــه بایــد متحــد و یکپارچــه شــوند) دارنــد، فقــط در چنیــن صورتــی مــی تواننــد بــه مقاومــت و مقابلــه بــا تشــدید رسکــوب 

و بهــره کشــی بیشــرت و ســازمان یافتــه و برنامــه ریــزی شــده دولــت و کارفرمایــان بــر خیزنــد.
طبقه ٥٠ میلیونی کارگران !!!

١١ اردیبهشــت را بــه روز اتحــاد و اعتصــاب رسارسی بــرای تحقــق شــعار حــق تشــکل، حــق اعتصــاب بــه عنــوان اساســی تریــن 
ابــزار مبــارزه برنامــه ریــزی شــده و ســازمان یافتــه بــا اخــراج و گرســنگی و تشــدید اســتثامر تبدیــل کنیــم، تنهــا چــاره مــا در مقابــل 
قــدرت و اتحــاد طبقــات حاکــم و ظــامل و ســتمگر وحــدت و تشــکیالت یعنــی متشــکل شــدن در اتحادیــه هــا و حــزب سیاســی 
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رسارسی کارگــری مــی باشــد.
فعالین، تشکل ها و پیرشوان کارگری :

بــا ایجــاد شــورای مؤســس فدراســیون رسارسی مرکــب از متامــی تشــکل هــای موجــود وبــا ایجــاد هیئــت هــای مؤســس در محــل 
کار کارگــران و صنــوف و بــا ایجــاد صنــدوق هــای اعتصــاب و کمیتــه هــای برگــزاری هــر چــه بــا شــکوهرت مراســم اول مــاه مــه 
و بــا ایجــاد محافــل آگاه گرانــه و ارایــه آگاهــی طبقاتــی در میــان کارگــران بــه وظیفــه  و رســالت تاریخــی - انســانی بخصــوص 

وظیفــه  طبقاتــی خــود عمــل کنیــد.
فعالین، کمیته ها، سندیکا های کارگری، کانون های صنفی معلامن و منایندگان پرستاران و بازنشستگان !!!

نیــاز هــای وحــدت عمــل، عمــل مشــرتک بــرای برگــزاری مشــرتک روز کارگــر و روز ملــی معلــم ( روز شــهادت ابوالحســن خانعلــی) 
علیــه تبعیــض و ســتم و نــا برابــری و بــرای کار، نــان، مســکن و آزادی بــا ایجــاد کمیتــه مشــرتک برگــزاری، از قبــل بــا برنامــه ریــزی 

بــه برگــزاری بــا شــکوه، ســازمان یافتــه و رسارسی و تاثیــر گــذار بــه ایــن روز هــای تاریخــی کمــک کنیــم .
زنده باد اول ماه می  روز پیکار جهانی کارگران علیه نظام رسمایه داری.

زنده باد اتحاد و مبارزه آگاهانه و متشکل کارگران، معلامن، دانشجویان علیه بهره کشی و استبداد.
زنده باد آزادی، زنده باد حاکمیت شورایی دمکراتیک کارگران و ستمدیدگان

١- سعید شیرزاد
٢- محمد جراحی
٣- علی امیر قلی
٤- شاهرخ زمانی

٥- مهدی فراحی شاندیز
٦- افشین حیرتیان

١٣٩٤/١/٢٣
ــرت ابوالحســن  ــد، دک ــه اعتصــاب و تحصــن زدن ــدان بهارســتان دســت ب ــامن در می ــح الزم : (روز ١٢ اردیبهشــت ١٣٤٠ معل توضی
خانعلــی در آن تحصــن بــا شــلیک تیــری توســط پلیــس بــه شــهادت رســید و در ١٨ اردیبهشــت هــامن ســال در اجتــامع دیگــری، 

معلــامن طــی قطنامــه ای روز ١٢ اردیبهشــت را بــه خاطــر شــهادت خانعلــی روز معلــم نــام گــزاری کردنــد .)
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اخبــار اعرتاضــات کارگــران در بخــش هــای مختلــف مراکــز کارگــری گویــای اوضــاع متالطــم  ِ جامعــۀ کارگــری اســت. بخــش هــای 
بزرگــی از کارگــران شــاغل در مراکــز کارگــری بــه دلیــل عــدم پرداخــت مــزد و همچنیــن پاییــن بــودن ســطح مزدهایشــان در رنــج و 
گرفتــاری بــرس مــی برنــد. در روزهــای اخیــر کارگــران بیــش از ٢٣ فــاز از پروژهــای پــارس جنوبــی در عســلویه، نخــل تقــی، طاهــری 
و کنــگان در اعــرتاض و اعتصــاب بــرای دریافــت مــزد عقــب افتــاده اشــان بــه رس مــی برنــد . ایــن کارگــران یــا بومــی هســتند و یــا 
از شــهرهای دور و نزدیــک بــرای یافــنت کار بــه منطقــۀ اقتصــادی پــارس جنوبــی آمــده انــد، بســیاری از آنهــا مــاه هــا دور از خانــه 
و خانــواده خــود ، بــرای تأمیــن مخــارج روزانــه و نــان بخــور و منیــر، رشایــط ســخت غربــت و قانــون تبعیــض آمیــز ١٢ ســاعت کار 
روزانــه، فضــای آلــوده محیــط کار و خــواب گاه هــای تنــگ و تحقیــر آمیــزِ  کارگــری را تحمــل مــی کننــد. ایــن کارگــران بویــژه در 
روزهــای پایانــی  ســال بــه امیــد گرفــنت مــزد ِ کارشــان، همــۀ ایــن ســختی هــا را بــه جــان خریــده انــد کــه آرزوهــای کوچــک زن 
و فرزندانشــان کــه خــوراک و پوشــاک و شــیرینی شــب عیــد اســت را بــرآورده کننــد. امــا دریــغ، کارگرانــی کــه چندیــن مــاه اســت 
هیــچ حقوقــی دریافــت نکــرده انــد، آرزوهایشــان را نیــز بربــاد رفتــه مــی داننــد بــا ایــن اوضــاع مشــقت بــار «حــول حالنــا الــی 
احســن الحــال» چیــزی جــز طنــز تلخــی بیــش نخواهــد بــود. تحــول در حــال و احــوال کارگــران و زحمتکشــان نــه از طریــق دســت 
بــه دعــا بــر داشــنت بلکــه از مســیر مبــارزه میــرس خواهــد شــد. رشایــط تعویــق مزدهــا و مبــارزه بــرای گرفــنت حقــوق ِ  خــود تقریبــا 
بــر همــه کارخانــه هــا، کارگاه هــا و رشکــت هــای بــزرگ و کوچــک حاکــم اســت. کارفرمایــان، رسمایــه داران و دولــت هیــچ پاســخی 
بــه پرداخــت مزدهــای عقــب افتــاده کارگــران منــی دهنــد و اصــوال هیــچ مســئولیتی بــرای پاســخ گویــی بــه خواســت کارگــران 
احســاس منــی کننــد. پرداخــت نشــدن مــزد تنهــا بخشــی از دشــواری هــای زندگــی کارگــران اســت. بخــش دیگــر تعطیلــی ِ  کارخانــه 
هــا و رشکــت هــا و بیــکار شــدن کارگــران مــی باشــد کــه هــر روز بــر آمــار آنهــا افــزوده مــی گــردد. علیرغــم هــر وعــده ای کــه از 
ســوی مســئوالن حکومتــی مبنــی بــر ســامان دهــی  ِ وضــع آشــفته و نابســامان اقتصــادی و اجتامعــی داده مــی شــود تصمیــم و 

اراده ای بــرای بهبــود رشایــط زندگــی کارگــران و زحمتکشــان از طــرف حکومــت دیــده منــی شــود . 
دوستان کارگر

آیــا از آغــاز روی کار آمــدن جمهــوری اســالمی، حتــی یــک بــار دیــده ایــد یــا شــنیده ایــد کــه چیــزی بــه نفــع طبقــه کارگــر تغییــر 
پیــدا کــزده باشــد؟ آیــا یــک بــار دیــده ایــد کــه ســال جدیــد بیایــد و فقــر کمــرت شــود ؟ آیــا شــنیده ایــد کــه بیــکاری کاهــش یابــد 
و نیروهــای بیــکار بــرای یافــنت کار مناســب بــرای مخــارج زندگــی شــان دچــار مشــکل نباشــند؟ آیــا شــنیده ایــد کــه کارگــران و 
یــا کارکنــان کارخانــه هــا و رشکــت هــا پــس از مــاه هــا کار بتواننــد بــدون دردرس بــه حقــوق ماهیانــه شــان برســند؟ آیــا شــنیده 
ایــد کارگــر، معلــم، دانشــجو، پرســتار و یــا انســان هــای دیگــری کــه بــا مشــکالت زیــادی دســت بــه گریبــان هســتند، آزاد باشــند 
خواســت هــا و مطالبــات خــود را بیــان کننــد و رسکــوب نگردنــد؟ رونــد عمومــی وقایــع اقتصــادی و سیاســی و اجتامعــی در جامعــه 
حکایــت از ایــن دارد کــه فقــر، بیــکاری و بــی حقوقــی مــردم همــواره ســیر صعــودی داشــته اســت. بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت 
ــود  ــچ نشــانه ای از بهب ــن شــکلی رسکــوب شــده اســت. هی ــه خشــن تری ــز همــواره ب ــک نی ــه آزادی هــای سیاســی و دمکراتی ک
اوضــاع سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی کشــور قابــل تصــور نیســت. نــه فقــر و گرانــی و بیــکاری کاهــش مــی یابــد و نــه 
نیروهــای مزدبگیــر جامعــه امیــدی بــه حفــظ کار و شــغل خویــش دارنــد. در واقــع هیــچ کارگــر و زحمــت کشــی از گزنــد بحــران 
ــه داران  ــت رسمای ــط حاکمی ــی در رشای ــی حقوق ــکاری و ب ــر و بی ــان نیســت. فق ــه داری در ام سیاســی و اقتصــادی نظــام رسمای
ــده اســت». کارگــران رشکــت نفــت و رشکــت گاز و پرتوشــیمی  ــۀ همــۀ کارگــران خوابی ــن داران «شــرتی اســت کــه در خان و زمی

پیام به رفقای کارگر ِ رشکت ملی نفت
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هــا بهرتیــن مصــداق ایــن رونــد نزولــی رشایــط نامناســب اقتصــادی و سیاســی هســتند. همــه شــاهدند کــه چگونــه وزارت نفــت 
جمهــوری اســالمی بــا سیاســت تعدیــل نیــرو و کــرس مزایــای شــغلی کارگــران تحــت پوشــش ایــن وزارت خانــه، دســت آورد ســال 
ــگاه ویــژه ای  ــان کارگــر و کارفرمــا از جای ــوده اســت. کارگــران رشکــت نفــت در مناســبات می ــارزه کارگــران را از آنهــا رب هــا مب
برخوردارنــد. کارگــران رشکــت نفــت بــه دلیــل اهمیــت و نقــش تعییــن کننــده شــان در اقتصــاد کشــور و همچنیــن بــه دلیــل تجربــه 
مبارزاتــی شــان از وزنــه ای قابــل اتــکا بــرای ســایر کارگــران در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی برخوردارنــد. بــا ایــن ویژگــی اســت 
کــه کارگــران رشکــت نفــت، گاز، پرتوشــیمی، صنایــع فــوالد، خودروســازی هــا و غیــره  در جنبــش کارگــری از رســالت و نقــش تعییــن 
کننــده برخوردارنــد. ایــن بخــش از کارگــران بــه دلیــل نقــش پیــرشوی کــه در جنبــش طبقــه کارگــر دارنــد بــدون شــک مــی تواننــد 
نقــش رهــربی کننــده و یــا حداقــل تآثیــر گــذار بــر ســایر بخــش هــای طبقــه کارگــر داشــته باشــند. ایــن بخــش از طبقــه کارگــر بایــد 
از اهمیــت و جایــگاه خــود در جنبــش کارگــری واقــف باشــد و آگاهاانــه ســایر بخــش هــای طبقــه کارگــر را مــورد حامیــت قــرار 
دهــد. حامیــت کارگــران رشکــت نفــت از ســایر بخــش هــای طبقــه کارگــر، تجلــی همبســتگی طبقــه کارگــر در مبــارزۀ طبقاتــی 
اســت. عــالوه بــر ایــن رضورت تحــزب و انســجام طبقــه کارگــر حکــم مــی کنــد کــه ایــن بخــش پیــرشو طبقــه کارگــر وظیفــه ســرتگ 
اتحــاد و ایجــاد تشــکل هــای طبقاتــی و ســازمان یابــی  ِ حزبــی را خــود بیامــوزد و بــه ســایر بخــش هــای طبقــه کارگــر نیــز آن را 
آمــوزش دهــد. طبقــه کارگــر در مبــارزه بــه ضــد نظــام رسمایــه داری و مبــارزه بــرای مطالبــات خــود بایــد از تشــکل هــای طبقاتــی 

بــرای  مبــارزه اقتصــادی و سیاســی برخــوردار باشــد و بــه عبــارت دیگــر بــه ســندیکاها و حــزب سیاســی خــود نیــاز دارد.  

کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پرتوشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

فعاالن کارگری جنوب
فعاالن کارگری شوش و اندیمشک

جمعی از کارگران محور تهران  -  کرج
اسفند ١٣٩٥

kargaran.parsjonobi@gmail.com
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اعــرتاض در بخــش هــای مختلــف شــهرداری هــا، در روزهــای اخیــر بــه ماشــین هــای زبالــه ِبــِر تربیــز رســید. زبالــه هــای ســطح 
شــهر بــه صــورت عمــده در یــک مــکان مشــخص جمــع آوری و توســط ایــن خودروهــای ســنگین بــه محــل دفــن منتقــل میشــوند. 
امــا ایــن خودروهــا فعــال حــارض بــه ادامــه ی همــکاری بــا شــهرداری نیســتند. معوقــات هفــت ماهــه ی آن هــا طبــق رویــه ی 
معمــول بــرای کارگــران پیامنــی، در دور باطــل شــهرداری- کارفرمــا افتــاده اســت. شــهرداری مدعــی اســت آنهــا بایــد پولشــان را 
از رشکــت طــرف قراردادشــان بگیرنــد و رشکــت هــم ادعــا میکنــد چکــی کــه از شــهرداری دریافــت کــرده اســت، بــی محــل بــوده  
اســت.از روز بیســت و هشــتم بهمــن مــاه خودروهــای زبالــه بــر دســت از کار کشــیده انــد و مدعــی هســتند حتــی بــرای خریــد 
ســوخت خودروهایشــان پولــی ندارنــد. ظاهــراً یکــی از مناینــدگان شــورای شــهر بــه محــل اعرتضــات رسکــی کشــیده اســت. امــا جــز 

ایــن، اعرتاضــات هیــچ پاســخی نگرفتــه انــد.
ــان و  ــان، معاون ــر از کارکن ــاه نف ــدود پنج ــتگیری ح ــر و دس ــی اخی ــای مال ــوایی ه ــس از رس ــز پ ــهر تربی ــورای ش ــهرداری و ش ش
شــهرداران مناطــق و اعضــای شــورای شــهر، در رفــع و حــل مســائل مالــی اش بــه مشــکل برخــورده اســت و طبــق معمــول، مشــکل 
بــه ضعیــف تریــن قــرش همــکار شــهرداری، یعنــی رفتــه گــران زحمتکــش منتقــل میشــود و آنهــا هــم از عــدم دریافــت حقــوق 

معــوق دو الــی ســه ماهــه اشــان، در روزهــای پرهزینــه ی منتهــی بــه عیــد صحبــت میکننــد.
امــا در مــورد خودروهــای زبالــه بــر و عــدم انتقــال زبالــه هــا، مســاله ی معوقــات مــزدی تنهــا بخشــی از ماجراســت. محــل جمــع 
آوری زبالــه هــای جمــع شــده از ســطح شــهر، طبــق ادعاهــای شــهرداری ده کیلومــرت بــا تربیــز فاصلــه دارد. امــا آن هــا مشــخص 
منیکننــد کــه ده کیلومــرت بــا کــدام تربیــز؟ تعریــف آن هــا از تربیــز، اگــر خانــه هــای لوکسشــان در مناطــق باالشــهر تربیــز باشــد کــه 
حرفــی نیســت و ادعایشــان معقــول و مقبــول اســت. امــا درســت در نزدیکــی محــل جمــع شــدن زبالــه هــا، روســتای آنــا خاتــون 
قــرار دارد کــه بــه جــرب زبالــه هــا دیگــر روســتا نیســت. کشــاورزی در منطقــه ی آناخاتــون در مــدت کمــی، بــا توجــه بــا آســیب 
شــیرابه ی زبالــه هــای جمــع شــده بــه خــاک، عمــال نابــود شــد. انــواع بیــامری هــای پوســتی و ریــوی در منطقــه ی آناخاتــون با ســه 
هــزار نفــر جمعیــت بیــداد میکنــد. منطقــه ای ســه هــزار نفــره بــا ســاختامن هایــی کــه تعــداد زیــادی از آن هــا از دیــد شــهرداری، 
چــون پــول عــوارض نــداده انــد غیــر قانونــی هســتند و مرتــب تهدیــد بــه تخریــب میشــوند. آلودگــی زیســت محیطــی آناخاتــون 
بــه آلودگــی هــوا و خــاک و آب ناشــی از زبالــه محــدود منیشــود. آنــا خاتــون در نزدیکــی پایــگاه نیــروی هوایــی ارتــش قــرار دارد 

و صــدای شــاخ و شــانه کشــیدن هــای نظامــی هوایــی، آلودگــی صوتــی را هــم بــه لیســت آلودگــی هــای منطقــه اضافــه میکنــد.
البتــه بــی توجهــی دولــت بــه مســاله ی آلودگــی اتفــاق جدیــد و منحــرص بــه فــردی نیســت. متــام شــاملغرب در حــال تنفــس منــک 
ارومیــه اســت. اعرتاضــات اخیــر مــردم خوزســتان نســبت بــه وضعیــت پیــش آمــده بــرای هــوا و آب خوزســتان کــه بــا گلولــه و 
باتــوم پاســخ گرفــت، خشــک شــدن زاینــده رود و هامــون، هــوای ســمی اراک و تربیــز و تهــران و لشکرکشــی لودرهــا بــرای نابــودی 
جنــگل هــای زاگــرس و شــامل نشــان میدهــد کــه حملــه ی همــه جانبــه بــه محیــط زیســت در دســتور کار دولــت در رستــارس 

ایــران قــرار دارد!

ــز و یــک مســاله ی  ــر تربی ــه ب اعتصــاب خودروهــای زبال
زیســت محیطــی
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جهــت اطــالع ، قبــال» در شــعبه اول دادگاه انقــالب ســنندج در ســال ١٣٩٤ بــه ٩ ســال زنــدان تعزیــری محکــوم شــده ام؛ در فرجــه 
قانونــی بــه احــکام صــادره اعــرتاض کــردم. روز دوشــنبه مــورخ ٩٥/١٢/١٦ در شــعبه چهــارم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان کردســتان 

مجددا»محاکمــه شــدم و رئیــس شــعبه در ایــن محاکمــه  یــک اتهــام جدیــد بــه رشح زیــر مطــرح منــود.
قاضی: آقای صالحی این گفته شامست؟ 

محمود صالحی: چه چیزی گفته من است جناب قاضی؟ 
قاضــی: شــام ســال ۱۳۶۷یعنــی ۲۹ســال پیــش  در زنــدان بودیــد. وقتــی مســئوالن مــی خواســتند بــه مناســبت ۲۲ بهمــن جمعــی 
از زندانیــا ن را آزاد کننــد. همــه زندانیــان را در حیــاط زنــدان بــه صــف مــی کننــد، مــی خواهنــد تعــدادی از زندانیــان را بعــد از 
راهپیامیــی ۲۲ بهمــن در میــان مــردم شــهر آزاد کنند.شــام نیــز یکــی از زندانیانــی بودیــد کــه قــرار بــود آزاد شــوید. بــه هــر کــدام 
از زندانیــان یــک پــالکارت کــه بــر روی  آنهــا نوشــته شــده بــود مــرگ بــر صــدام ؛ مــرگ بــر امریــکا ؛ مــرگ بــر ارسائیــل ؛ مــرگ بــر 
منافــق ؛ مــرگ بــر کومــه لــه و دمکــرات  مــی دهنــد تــا آن را حمــل کننــد. وقتــی نوبــت بــه شــام مــی رســد کــه پــالکارت را تحویــل 
بگیــرد ؛ از گرفــنت آن امتنــاع مــی کنیــد و اظهــار مــی منائیــد کــه مــن آمــاده نیســتم بخاطــر آزادی خــودم پــالکارت را حمــل کنــم 

.بعــدا» شــام را بــه داخــل زنــدان منتقــل مــی کننــد و آزاد منــی شــوید؟. 
محمــود صالحــی: بلــی جنــاب قاضــی ایــن گفتــه مــن اســت و امــروز نیــز بعــد از ٢٩ ســال هنــوز روی آن گفتــه خــود تأکیــد مــی 
کنــم. جنــاب قاضــی ده شــصت صدهــا نفــر بــدون اینکــه در دادگاهــی محاکمــه شــده باشــند، اعــدام شــدند و تعــدادی از آنــان 
رفیــق بغــل دســتی مــن در زنــدان بودنــد. بــه همیــن دلیــل مــن آمــاده نبــودم تــا بــرای آزادی شــخص خــودم پــالکارت را حمــل 

کنــم. 
ماجرا از این قرار بود.

ســال ۱۳۶۷تعــداد زیــادی از زندانیــان شــهر ســقز کــه هیــچ کــدام از آنــان احــکام اعــدام نداشــتند بــرای اجــرای حکــم اعــدام بــه 
بیــرون از زنــدان منتقــل شــدند.

بعــد از اینکــه زندانیــان را اعــدام کردنــد، یــک شــایعه توســط توابیــن پخــش شــد کــه همــه زندانیانــی کــه تــا آن روز اعــدام نشــده 
انــد، آزاد خواهنــد شــد.

بــه گفتــه توابیــن و تعــدادی از مســئوالن زنــدان قــرار بــود کلیــه  زندانیانــی کــه تــا آن روز اعــدام نشــده بودنــد در مراســم روز ٢٢ 
بهمــن آزاد شــودند. امــا ایــن شــایعات هیــچ وقــت جامــه عمــل نپوشــید،آزادی زندانیــان سیاســی تنهــا بــه ۵۲ نفــر محــدود شــد. 

ــک  ــان نزدی ــه پای ــان سیاســی را کــه حکمشــان ب ــر از زندانی ــش، اســامی ۵۲ نف ــی ٢٩ ســال پی ــخ ۲۲ بهمــن ســال ۱۳۶۷ یعن  تاری
شــده بــود را قرائــت کردنــد. وقتــی موضــع را پیگیــری کردیــم بــه مــا گفتنــد: افــرادی کــه اســامی آنــان قرائــت شــد؛ آزاد هســتند 
و بعــدا» تعــداد دیگــری نیــز آزاد خواهنــد شــد. مــن هــم در میــان آن ۵۲ نفــر بــودم کــه جهــت آزادی از زنــدان اســامی مــا را 

خوانــده بودنــد.  

حقوقدانــان  کارگــری؛  تشــکلهای  ؛  کارگــران 
آزادیخــواه وانســانهای 
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وقتــی همگــی مــا بــه داخــل حیــاط زنــدان رفتیــم بــه هــر کــدام از مــا یــک پــالکارت دادنــد کــه روی آن شــعارهای،از جملــه  مــرگ 
برآمریــکا، ارسائیــل، مجاهدیــن، کومــه لــه، دمکــرات و صــدام  رویشــان نوشــته شــده بــود.

 مــا را بــه خــط کردنــد و رئیــس زنــدان گفــت کــه هــر کــدام از مــا یــک پــالکارت برداریــم و بــه صــورت راهپیامیــی بــه طــرف 
میــدان آزادی شــهر حرکــت کنیــم. 

مــا اطــالع داشــتیم کــه مــردم زیــادی در میــدان آزادی ( بــرگاراژ) جمــع شــده بودنــد و انتظــار آن را داشــتند کــه همــه زندانیــان 
آزاد شــوند. امــا مــردم بــی خــرب از اینکــه تنهــا  ۵۲ نفــر زندانــی آزاد مــی شــوند. وقتــی مســئولین زنــدان پــالکارت هــا را در میــان 
زندانیــان تقســیم مــی کردنــد نوبــت بــه مــن هــم رســید و یــک پــالکارت را  بــه مــن دادنــد. مــن فــوری روبــه رئیــس زنــدان گفتــم 
:» آقــای رئیــس زنــدان مــن آمــاده نیســتم  پــالکارت  رو حمــل کنم»زیــرا آزادی بــدون پــالکارت حــق مــن اســت. رئیــس زنــدان وقتی 
اظهــارات مــن را شــنید فریــاد زد و بــه همــکاران خــود گفــت: « رسیــع ایشــان را بــه زنــدان برگردانیــد، ایــن پــرسه منــی خواهــد آزاد 

شــود». مــن قبــل از اینکــه مســئوالن مربوطــه گفتــه رئیــس زنــدان را اجــرا کننــد، خــودم رسیــع بــه داخــل بنــد برگشــتم.
زندانیــان داخــل بنــد از مــن ســئوال کردنــد کــه چــرا برگشــتید؟ در جــواب گفتــم: «بــه دلیــل اینکــه بــه هــر زندانــی یــک پــالکارت 
میدادنــد کــه بــا خودشــان حمــل کننــد و مــن قبــول نکــردم؛ مــن زندانــی هســتم و دارم حبــس خــودم را ســپری مــی کنــم؛ چــرا 
بایــد بــه نیــروی آنهــا تبدیــل شــوم و بــرای آزادی خــود علیــه دیگــران شــعار دهــم».؟ دوســتان زندانــی دور مــن حلقــه زدنــد و هــر 

یــک بــه نوعــی نظــرش را بیــان میکــرد. بــه ایــن ترتیــب مــن آن روز آزاد نشــدم.
ســئوال از مســئوالن حقــوق بیــن املللــی و حقــوق بــرش ایــن اســت؟ ایــن چــه نــوع اتهامــی اســت کــه رئیــس شــعبه چهــارم دادگاه 
تجدیــد نظــر اســتان کردســتان بعــد از  ۲۹ ســال آن را طــرح مــی کنــد؟ ایــن در حالــی اســت کــه تفهیــم اتهــام مــن بــرای جــرم 
جدیــد؛ تأســیس یــک کمیتــه کارگــری بنــام کمیتــه هامهنگــی بــرای کمــک بــه ایجــاد تشــکل هــای کارگــری بــوده  و در متــام مراحــل 

بازجویــی نیــز روی ایــن مــورد بازجویــی شــده ام.
محمود صالحی
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نامــه اى از زنــداىن ســياىس ســعيد شــريزاد بــه آقــاى فرهــادى در رابطــه بــا جايــزه اســكار کاســه گدایــی گرفــنت و حــق خــود را بــا در 
یــوزه گــی از حــکام طلبیــدن چیــزی جــز تجلــی نوعــی از اختگــی سیاســی هــرنی مــدرن نیســت؛ حــال مــی تــوان بــا جدیــت فهمیــد 
و دیــد کــه مــا از کجــا و چطــور ســقوط کــرده ایــم؛ هرنمنــدان آن جامعــه آن بــی انتهــا مســتقالن و گــردن کشــانند و بایــد برهــرن 
و هرنمنــد آن رسزمیــن گریســت وقتــی اینگونــه خــوار و خفیــف مــی شــوند؛ در گــرودار امنیــت نــان و نــام حیثیــت خویــش را 
اســیر نشــیمنگاه دولتمــردان مــی کننــد ،کــه البتــه هیــچ کــدام نصیبشــان نخواهــد شــد. کــه هــر آنچــه هنــوز داریــد را نیــز از شــام 
خواهنــد ربود…آقــای فرهــادی؛ ایــن نامــه نامــه تربیــک نیســت، چــرا کــه شــام بــه ایــن تربیــک نیــازی نداریــد نــه مــن آنــم کــه در 
قــرن ارزانــی انســان بــرای اســکاری بنویســم کــه از امــروز بهبــود بــی بــی ســی نشــین برایــش ســند رو مــی کنــد کــه نــه بــه ترامــپ 
ربــط داشــت و نــه سیاســی بــود!!!و یــاوه گویــی هايــش را بــا دســتامل چرکیــن بــی بــی ســی نشــین از ایــن پــس بــه ســالمتی شــام 
بــاال بــربد و مــا هــم مــی گوییــم شــبیه ســازی شــده ی نوبــل عبــادی نبــود و زبــان ایــن نوشــته هــم کــه بــه زبــان فقــر و رزقــان 
اســت و رسبــاز، زبــان اســتثامر شــده شــیبان و خفاجیــه (شــام بخوانیــدش سوســنگرد) آقــای فرهــادی؛ آیــا تــا بــه حــال فیلــم لــه 
شــدن پــرس شــهین را درکــف خیابــان هــای تهــران دیــده ایــد یــا کــه فیلــم لــه کــردن کارتــن خوابهــای خیابــان مولــوی را؟؟؟بــه 
خــودم مــی گویــم هرگــز ندیــده ایــد کــه اگــر مــی دیدیــد و برایتــان مهــم بــود بــه رساغشــان مــی رفتیــد و شــبانه از گــور بــر 
منــی خواســتید کــه از همســایه هــای گورخوابتــان بگوئید…آقــای فرهــادی؛ هرنبنــد هرنفــروش بــودن آســان اســت بــه آســانی لــه 
کــردن پــرس شــهین در کــف خیابــان و آســانرت از مــوی نشــیمنگاِه روبــاِه ســبِز بنفــش شــده، شــدن… و بــه هــامن انــدازه هرنمنــد 
مانــدن ســخت اســت بــه ســختی مــادر شــهناز شــدن کــه از داغ بــی فرزنــد شــدنش زنــدان کشــید و ســخت اســت بــه ســختی 
جســت و جــوی ١٧ ســاله اســتخوان هــای پــاره تــن اکــرم بــه صــرب و طاقــت مــادر بهکیــش ســخت اســت…آقای فرهــادی؛ کاش 
بــه جــای شــبی گورخــواب شــدن رسی بــه خیابانهــای شــوش و دروازه غــار مــی زدیــد و تــن فروشــی عریــان هموطنــان آریاییتــان 
!!! در کــف خیابــان را مــی دیدیــد و رسی هــم بــه قربســتان مــی زدیــد و دخــرتک گلفــروش ســینه قربســتان را مــی نگریســتید و 
مــی فهمیدیــد تیــر آرش ،جــان آتــش گرفتــه صمــد و احمــد شــد بــر وجــدان بــه خــواب زده آریایــی رنگان!!!آقــای فرهــادی اســکار 
دومتــان مبارک!!!امــا تــن بــه حــراج رفتــه زنــی در خیابانهــای تهــران، کــه ســینه هایــش الی پنجــه هــرزه ای شــهوت پرســت بــرای 
انزالــی از عقــده، خــون مــی شــود و زنــی کــه از مــرگ بــر جگــر مــی کشــد فریــاد را در کــدام ســکانس بــه تصویــر کشــیده ایــد؟ 
یــا کــه ســکانس رقــص کولــرب بــا گلولــه و بهمــن؟! ســکانس دخــرتی کــه در پســتوی خانــه از نــداری پــدر بــه فــروش مــی رود…؟؟! 
تجاوزهــای شــب اعــدام و خــاوران کــو؟؟؟ ٤ بهمــن ٨٢ و کشــتار کارگــران خاتــون آبــاد و تابلــوی شــالق خــوردن کارگــران آق دره 
کــو؟؟؟ جــان بیجــان آرش و هفتــاد و هفــت روز گرســنگیش پیشــکش، چشــامن بــی ســو شــده زینــب جاللیــان در حــرست زریــوار 

و آبیــدر یــا کــه گمنامــی رفیــق کــودکان کوبانــی امیرامیرقلــی را چــه مــی گویــی

ســعید شــیرزاد اصغــر فرهــادی را اختــه سیاســی هــرنی 
ند خوا
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کارگران، مردم رشیف ایران!
تحــرکات مربــوط بــه تعییــن دســتمزد کارگــران بــرای ســال٩٦ از چنــد روز پیــش بــه ایــن ســو بــه جریــان افتــاده اســت. مقامــات 
دولتــی، تشــکلهای کارفرمایــی، اطــاق بازرگانــی و تشــکل هــای اســام کارگــری از شــورای اســالمی کار کــه بــی ربــط تریــن تشــکل 
بــه طبقــه کارگــر مــی باشــد تــا خانــه کارگــر و غیــره و غیــره همگــی بــه ایــن بحــث وارد شــده انــد. ایــن اجــامع ضــد کارگــری در 
یــک ســمفونی گــوش خــراش در صــدد اســت بــا دســت آویــز قــرار دادن « رشایــط نابســامان اقتصــادی « و بــا تکیــه بــر بودجــه 
ریاضتــی دولــت، امســال هــم ماننــد ســالهای گذشــته دســتمزد کارگــران را چندیــن مرتبــه زیــر خــط فقــر تعییــن کنــد. بــرای رســیدن 
بــه ایــن مهــم و آمــاده منــودن ذهنیــت کارگــران و خانــواده هــای آنــان و بــرای تحمیــل یــک دســتمزد غیــر واقــع؛ دولــت چنــدی 

پیــش حقــوق کارکنــان خــود را بــرای ســال ٩٦ حــدود ١٠ درصــد افزایــش، اعــالم منــود.
همچنیــن محمــد باقــر نوبخــت ســخنگوی دولــت در نشســت خــربی اخیــرش دربــاره حداقــل دســتمزد گفتــه اســت « دولــت خــود 
را مقیــد بــه افزایــش دســتمزدها بــر اســاس نــرخ تــورم مــی دانــد « چنیــن اظهــار نظرهایــی در رشایطــی صــورت مــی پذیــرد کــه 
مرکــز آمــار ایــران نــرخ تــورم بهمــن ٦٫٨درصــد اعــالم کــرد. چنیــن نرخــی از تــورم بــا پــرواز ناگهانــی قیمــت اقــالم و / مــاه را بــا 
یــک دهــم درصــد کاهــش نســبت بــه مــاه گذشــته  کاالهــای رضوری خانوارهــای کارگــری در آســتانه ســال نــو بــه صــورت رسســام 
ــا  ــت ب ــر آن دول ــد روز از مــاه را دارد. عــالوه ب ــه کارگــران جوابگــوی گــذران تنهــا چن ــی اســت کــه دســتمزد ماهیان آور، در حال
اعــامل مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر روی کلیــه کاالهــای مرصفــی، عمــال درصــدی از هــامن دســتمزدهای زیــر خــط فقرمــان را بــه 
جیــب مبــارک رسازیــر مــی کنــد. دیگــر ناهنجــاری هــای اجتامعــی ناشــی از بیــکاری، اخــراج ســازی، عــدم پرداخــت دســتمزدها، 

عــدم امنیــت شــغلی و.... هــم پیشــکش
ــا  ــرار دارد، م ــی آن ق ــرات منف ــران تحــت تاثی ــاق کارگ ــه اتف ــب ب ــت قری ــی اکرثی ــه زندگ ــی ک ــط اســفناک اجتامع ــن رشای .در ای
کارگــران خبــاز بــه دلیــل عــدم افزایــش دو ســال و نیــم دســتمزدمان، بســی بــی حقــوق تــر از هــم طبقــه ای هــای خــود زندگــی 
مشــقت بــاری را گذرانیــدم. بطــوری کــه دســتمزد مــا کارگــران خبــاز طــی حــدود شــش ســال گذشــته تنهــا دو بــار و آن هــم بنــا 
بــه عرفــی غیــر قانونــی، همزمــان بــا افزایــش قیمــت آرد و نان؛افزایــش پیــدا کــرده اســت. بــه همیــن خاطــر مــا کارگــران خبــاز 
بــار دیگــر منــوط کــردن افزایــش دســتمزدها بــه افزایــش نــرخ نــان را غیــر قانونــی دانســته و ضمــن آنکــه خواســتار عــدم افزایــش 
قیمــت رضوری تریــن کاالی ســفره کارگــران یعنــی نــان مــی باشــیم، مــی خواهیــم دســتمزدهایامن در اولیــن روز فروردیــن هــر 

ســال همزمــان بــا افزایــش دســتمزد دیگــر کارگــران، افزایــش پیــدا کنــد__
کارگران!

هامنگونــه کــه همــگان مــی دانیــم هــر ســال دولــت و کارفرمایــان بســته بــه اوضــاع و احــوال خودشــان دســتمزدها را تعییــن مــی 
مناینــد نــه بــر اســاس قــدرت طبقــه کارگــر، چــون اساســی تریــن فاکتــوری کــه در تحمیــل مــزدی برابــر بــا باالتریــن اســتانداردهای 

بیانیه مشرتک کارگران خباز سنندج و مریوان در رابطه با دستمزد سال ٩٦
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امروزیــن بــرش نقــش موثــری ایفــا میکنــد، هامنــا ســازمانیابی طبقاتــی کارگــران بــه صــورت مســتقل از دولــت و کارفرما در ســطحی 
رسارسی اســت کــه متاســفانه غایــب اســت، نــه در تعییــن تکلیــف شــورای عالــی کار یــا هــر ســازمان و تشــکل دیگــری... مــا کارگران 
شــاغل در خبــازی هــای ســنندج و مریــوان ســازمانیابی طبقاتــی کارگــران را امــری رضوری دانســته کــه بایــد بــرای تحقــق آن گام 
هــای مســتحکمی برداریــم تــا از موانــع پیــش رو، از برخوردهــای انحصارطلبانــه گرفتــه تــا نــگاه هــای فرقــه ای و گرایشــات خــرده 

بورژوایــی و... عبــور کنیــم.
ــا رد  ــم و ب ــان مــی بینی ــار آن ــامن، پرســتاران و... خــود را در کن ــران، معل ــات همــه کارگ ــت از خواســت و مطالب ــا ضمــن حامی م
ــورم و ســبد  ــرخ ت ــق ن ــش دســتمزدهای ســال ٩٦ ، طب ــران، خواهــان افزای ــن دســتمزد کارگ ــی در تعیی ــه گرای سیاســت ســه جانب

ــب رســیده اســت. ــه تصوی ــر اســاس آن ب ــران کشــور ب ــی مدی ــون تومان معیشــتی هســتیم کــه حقــوق ٢٤ میلی
انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه

انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و رسوآباد
اسفند ماه١٣٩٦
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بیانیــه اتحادیــه آزاد کارگــران ایــران پیرامــون حداقــل مــزد ســال آینــده: حداقــل مــزد ماهیانــه  ٩٣٠ هــزار تومانــی لکــه ننگــی اســت 
بــر دامــن دولــت و نهادهــای دســت ســاز کارگــری

ــل حداقــل مــزد  ــرای تحمی ــان ب ــت و کارفرمای ــا دول ــازی و همــکاری نهادهــای ضــد کارگــری ب ــد مــاه خیمــه شــب ب پــس از چن
چندیــن برابــر زیــر خــط فقــر بــه طبقــه کارگــر ایــران، صبــح امــروز حداقــل مــزد ٩٣٠ هــزار تومانــی بــه امضــای طرفیــن رســید و 

یکبــار دیگــر ســالی پــر از رنــج و مشــقت بــرای میلیونهــا خانــواده کارگــری رقــم خــورد.
تعییــن چنیــن مــزد خفــت بــاری از ســوی شــورایعالی کار و امضــای آن توســط مناینــده هــای دســت ســاز کارگــری چیــزی نبــود کــه 
بــر مــا کارگــران پوشــیده باشــد. چــرا کــه دهــه هاســت بــا بکارگیــری چنــد ماشــین امضــا بــه نــام مناینــده کارگــر بــه جــای مناینــده 
هــای واقعــی مــا کارگــران در نهــادی بــه نــام شــورایعالی کار، چنیــن وضعیتــی جــاری اســت و ســال  بــه ســال فقــر و فالکتــی روز 

افــزون بــر میلیونهــا خانــواده کارگــری تحمیــل میشــود.
ــا ایــن حــال امســال، نهادهــای ضــد کارگــری همچــون کانــون عالــی شــوراهای اســالمی و دیگــر نهادهــای دســت ســاز، تحــت  ب
ــه معرکــه مســائل کارگــری و تعییــن حداقــل مــزد وارد  ــران، چهــره هــای کمــرت شــناخته شــده ای را ب فشــار جنبــش کارگــری  ای
کردنــد و آنــان بــا اعــالم ســبد هزینــه دو میلیــون و چهــار صــد و هشــتاد هــزار تومانــی و تبلیغــات ریاکارانــه بــر روی آن، دســت 
آخــر بــا گذاشــنت امضایشــان بــر پــای حداقــل مــزد ٩٣٠ هــزار تومانــی، چشــم در چشــم میلیونهــا خانــواده کارگــری بــه آنــان اعــالم 

کردنــد فقــر و گرســنگی بــی پایــان، تنهــا ســهم ٥٠ میلیــون نفــر انســان در ایــن مملکــت از زندگــی اســت. 
کارگران و همکاران در رسارس کشور

هیچکــس بــه انــدازه خــود مــا کارگــران منیدانــد کــه حداقــل مــزد ٩٣٠ هــزار تومانــی یعنــی چــه؟ تعییــن چنیــن مــزدی یعنــی لــه 
شــدن و لگــد مــال شــدن  شــان و منزلــت مــا کارگــران، یعنــی محــروم شــدن بیــش از پیــش فرزنــدان خردســال مــا از تحصیــل و 
رانــده شــدن صدهــا هــزار کــودک بــه خیابانهــا بــرای شیشــه پــاک کنــی و دستفروشــی و تکــدی گــری، یعنــی خودکشــی بیشــرت و 
بیشــرت مــا کارگــران بدلیــل درماندگــی از گــذران زندگــی، یعنــی طوالنــی تــر شــدن صــف کلیــه فروشــی، یعنــی گســرتش پدیــده گــور 
خوابــی و کارتــن خوابــی، یعنــی فروپاشــی بیــش از پیــش خانــواده هــای مــا و از دســت رفــنت دخــرتان  و پــرسان جــوان مــان  و 
تبــاه شــدن زندگــی آنــان،  یعنــی مــرگ از گرســنگی و تــن فروشــی گســرتده تــر زنــان و یعنــی نابــودی آخریــن ذره هــای انســانیت.

از طــرف دیگــر هیچکــس نیــز بــه انــدازه خــود مــا منــی توانــد مبــرش پایــان دادن بــه ایــن همــه فالکــت و بدبختــی باشــد. همــه 
مــا بهــرت از هــر کســی میدانیــم کــه تنهــا چیــزی کــه در ایــن مملکــت وجــود نــدارد احســاس مســئولیت دولتهــا در قبــال زندگــی 
ــه  ــم ک ــم و میدانی ــی  ملــس میکنی ــدی و صنعت ــز تولی ــا پوســت و گوشــت خــود در مراک ــا هــر روزه ب ــرنا م و هســتی ماســت. ای

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد سال آینده
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حتــی آنجــا کــه همیــن دســتمزد چندیــن برابــر زیــر خــط فقــر مــا را نیــز منــی پردازنــد و مــا بناچــار دســت بــه اعــرتاض میزنیــم 
از اســتاندار و شــورای تامیــن و نیــروی انتظامــی و گارد ویــژه همگــی در مقابــل مــا صــف میکشــند و بــا تهدیــد و ارعــاب از مــا 
میخواهنــد تــا صدایــامن در نیایــد. ایــن آن چیــزی اســت کــه از برنامــه و قانــون بــرای اداره زندگــی و بــودن و زیســنت مــا کارگــران 

در ایــن مملکــت وجــود دارد.
ــر و گرســنگی  ــل قطعــی فق ــه تحمی ــه مثاب ــی ب ــزد ٩٣٠ هــزار تومان ــل م ــن حداق ــه تعیی ــا توجــه ب ــل ســاده و ب ــن دلی ــه همی ب
روز افــزون تــر بــر مــا کارگــران و خانــواده هایــامن در ســال ١٣٩٦، دیگــر نبایــد بــه امیــد چیــزی جــز اعــرتاض و نیــروی متحــد 
خودمــان بــرای خالصــی از وضعیــت مشــقت بــار موجــود بنشــینیم. بایــد در جــای جــای کشــور و بــه عنــوان امــری بســیار حیاتــی، 
دســتهایامن را در دســت همدیگــر بگذاریــم و در ابعــادی رسارسی بــا خواســت رهائــی از فقــر و فالکــت، نیــروی بــه هــم پیوســته 
خــود را بــه جنبشــی عظیــم تبدیــل کنیــم و متحــد و همــراه بــا بازنشســتگان و معلــامن، گامهــای تعییــن کننــده ای را بــرای پایــان 

دادن بــه مصائــب موجــود برداریــم. ایــن یگانــه راهــی اســت کــه در ســال آینــده پیــش روی مــا کارگــران قــرار دارد و الغیــر.
اتحادیه آزاد کارگران ایران

٢٥ اسفند ٩٥
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درایــن شــماره نیــز ماننــد شــماره قبلــی تعــدادی از اعتراضــات کارگــری و معلمــان و بازنشســتگان و پرســتاران و 
... تنهــا بــه صــورت نمونــه مــی آوریــم و عمــده دلیــل ایــن اســت کــه :

١ - ما امکانات پوشش دادن کلیه اخبار و گزارشات فوق را نداریم .
٢ - اعتراضــات و تظاهــرات بقــدری گســترده و پــر تعــداد هســتند کــه بــرای هیــچ تشــکل و محفــل و تشــکیالتی 

بــه تنهــای امــکان پذیــر نیســت.
٣ - انتخــاب گزارشــات و اخبــاری کــه در پــی مــی آینــد تنهــا بــر مبنــا و معیــار انتخــاب تصادفــی شــکل گرفتــه 

اند.
٤ - در ایــن شــماره تحیلــی برنامــه ریــزی شــده در رابطــه هیــچ کــدام از اخبــار و گزارشــات تهیــه نشــده و تنهــا 

بــر کلیــت و افشــاگرانه بــودن انهــا و در رابطــه برخــی از آنهــا بــه توضیــح مختصــری  تکیــه شــده اســت. 
٥- مــا تــالش خواهیــم کــرد در شــماره هــای بعــدی در رابطــه بــا برخــی از اخبــار و گزارشــات تحلیــل هــای ارایــه 

بدهیــم کــه امیــد واریــم امــکان ارایــه تحیــل جامــع و همــه جانبــه را داشــته باشــیم.

توضیــح مختصــر: طــی ســال گذشــته حــدود ٧٤٠٠ اعتــراض بوقــوع پیوســته اســت، ایــن در حالــی اســت، کــه 
در ســال ١٣٩٢  -  ٥٥٦ اعتــراض بــود در ســال ١٣٩٤ - ٥٨٠٠ اعتــراض بــه ثبــت رســیده و در ســال 
١٣٩٥ حــدود ٧٤٠٠ اعتــراض رخ داده اســت، چنیــن رشــد شــتابانی دارای معنــا و مفهــوم بســیار مهمــی اســت 
کــه انقالبیــون بایــد خــود را بــرای آینــده، جهــت تعییــن تکلیــف امــاده کننــد. اعتراضــات رخ داده بخصــوص مــوارد 
شــاخص آنهــا کــه بــه عنــوان نمونــه ای از بقیــه هســتند هــر کــدام مــی توانــد از زوایــای مختلــف مــورد تجزیــه و 
تحلیــل واقــع شــده و درس هــای از آنهــا کســب شــود و تجربیــات آنهــا بــه گســتردگی در ســطح و عمــق جنبــش 
کارگــری و جنبــش انقالبــی منتشــر گــردد، کــه بــه شــدت نیــاز بــه چنیــن چیــزی احســاس مــی شــود، امیــد واریــم 
رفقــای فعــال در جنبــش کارگــری و جنبــش انقالبــی در ســال آینــده هــر کــدام بــه بخشــی کــه دم دســت خــود 
دارنــد و امــکان بررســی میدانــی و کتابخانــه در مــورد موضــوع خــاص دارنــد بــه اینــکار اقــدام نماینــد، در حــال 
حاضــر تعــدادی از رفقــا در جمــع آوری و انتشــار اخبــار و گزارشــات بــه شــکل مجموعــه هــای روزانــه یــا 
هفتگــی و برخــی مــاه بــه مــاه تــالش و کوشــش مــی کننــد کــه بــه جــد قابــل تشــکر و قــدر دانــی هســت ، و اگــر 
رفقــای دیگــر دســت بــه کار شــده مجموعــه هــای ارایــه شــده یــا برخــی از اخبــار شــاخص را بــه شــکل روتیــن 
و مســتمر و حتــی در صــورت امــکان بــه شــکل دســته جمعــی، مــوارد مهــم را تجزیــه و تحلیــل نماینــد کاری 

بزرگــی صــورت خواهــد گرفــت.
بامید چنان روزی  

اعتراضات



٣٣

شامره ١١،  سال سوم، فروردین ١٣٩٦

تجمع اعرتاضی کارگران کارخانه کاشی نیلونسبت به بیکاری وعدم پرداخت مطالباتشان مقابل استانداری اصفهان!
ــدن  ــکاری وبیکارش ــه بی ــی کارخان ــه تعطیل ــرتاض ب ــی نیلودراع ــران کاش ــفندماه، کارگ ــات کارگری:امروزچهارشنبه٤اس اخباروگزارش

ــد. ــان تجمــع کردن ــل اســتانداری اصفه وعــدم پرداخــت مطالباتشــان مقاب
برپایــه گزارشــات منترشه،یکــی از کارگــران کارخانــه کاشــی نیلــو کــه نخواســت نامــش فــاش شــود اظهــار داشــت: کارخانــه کاشــی 
ــه ارج و  ــف از جمل ــی کارخانه هــای مختل ــس از تعطیل ــه پ ــی اســت ک ــن در حال ــل شــده اســت ای ــوی تعطی ــا اطــالع ثان ــو ت نیل

آزمایــش و پلی اکریــل رشکــت «کاشــی نیلــو» هــم تعطیــل شــده اســت.
ــن کارخانه هــای کشــور محســوب می شــود، گفــت: متاســفانه  ــو اصفهــان یکــی از قدیمی تری ــه اینکــه کاشــی نیل ــا اشــاره ب وی ب
ایــن رشکــت بــا دارا بــودن متــام امکانــات روز دنیــا رسانجامــش بــه تعطیلــی رســید و علــی رغــم متــام قول هــا و امیدهــای مســئوالن 
شهرســتان و اســتان اصفهــان در یــک ســال گذشــته از اول اســفند آب پاکــی را بــه روی دســتان کارگــران ریختــه و ایــن کارخانــه را 

تعطیــل کردنــد.
ایــن کارگــر بــا بیــان اینکــه کارگــران قــراردادی ایــن کارخانــه بــرای بیمــه بیــکاری بــه ســازمان تأمیــن اجتامعــی معرفــی شــدند، 
ادامــه داد: آیــا رشکتــی کــه بــا واســطه واگــذار شــده اســت پــس از پنــج ســال، بدهــی خــود را چــه زمــان بــه تامیــن اجتامعــی 

خواهــد داد؟
تجمعات اعرتاضی کارگران کارخانه کاشی نیلوادامه دارد!

۱۶ مــاه اســت کــه کارگــران کاشــی نیلــو معوقــات خــود را دریافــت نکرده انــد، حــال کــه وعده هــا هنــوز محقــق نشــده کارگــران 
کاشــی نیلــو بــا حضــور در مقابــل ایــن کارخانــه بــرای چندمیــن بــار نســبت بــه عــدم امنیــت شــغلی و تاخیــر در پرداخــت حقــوق 

ماهانــه خــود اعــرتاض کردنــد.
کارگــران کارخانــه کاشــی نیلــو بــه نشــانه اعــرتاض بــه منظــور دریافــت مطالبــات و حقــوق خــود کــه اکنــون در آســتانه ١٦ ماهگــی 
اســت، روز ١١ بهمــن مــاه ســال جاری مســیر اصفهــان- نجف آبــاد را مســدود و تــردد در ایــن مســیر را بــا مشــکل مواجــه کردنــد 

تــا ازایــن طریــق مســئوالن بــه فریــاد آن هــا برســند.
ــره  ــد، چه ــع کردن ــاد تجم ــتان نجــف آب ــن شهرس ــی از میادی ــو در یک ــران کاشــی نیل ــار کارگ ــن ب ــرای چندمی ــاه ب روز ١٣ بهمن م
آن هــا غمنــاک و خســته بــود، کارگرانــی کــه بایــد در ســنگر تولیــد حضــور داشــته باشــند بــه دنبــال واگــذاری رشکتــی منونــه بــا متــام 

تجهیــزات و دســتگاه های بــه روز دنیــا کــه قابــل رقابــت بــا کشــورهای صاحب نــام دنیــا بــوده ایــن روزهــا بالتکلیــف هســتند.
روز گذشــته بــود کــه مســئوالن شهرســتانی بــا وعده هــای متعــدد، کارگــران کاشــی نیلــو را متفــرق و مســیر را بازگشــایی کردنــد 

امــا بــه گفتــه کارگــران ایــن کارخانــه هنــوز وعده هــا محقــق نشــده اســت.
بــه گزارش١٩بهمــن تســنیم،یکی از کارگــران کاشــی نیلــو کــه نخواســت نامــش فــاش شــود اصفهــان اظهــار داشــت: مــا مطالبــه ١٦ 

مــاه حقــوق، حــدود ٢ ســال عیــدی، ســنوات و بیمــه خــود را از کارخانــه کاشــی نیلــو خواســتاریم.
ــد  ــد بیمــه ٤ درصــدی بازنشســتگی خــود را پرداخــت کنن ــو بازنشســته شــدند کــه بای ــزود: ٤٠ نفــر از کارگــران کاشــی نیل وی اف
کــه هیچ کــس بــرای رســیدگی بــه وضعیــت بازنشســته ها اقــدام نکــرده اســت، از ایــن رو حــدود ٢٠ نفــر از بازنشســتگان بیمــه ٤ 

درصــدی را کــه از حــدود ١٠ الــی ٣٢ میلیــون تومــان بــوده، خــود پرداخــت کردنــد.
ایــن کارگــر کاشــی نیلــو ترصیــح کــرد: مســئوالن کارخانــه کاشــی نیلــو بــه افــرادی کــه بیمــه ٤ درصــدی خــود را پرداخــت کردنــد 
وعــده داده کــه ایــن مبلــغ را بــه آن هــا بازمی گردانــد، امــا عــالوه بــر اینکــه ایــن وعــده آن هــا هــم محقــق نشــده بلکــه یــک رسی 

تجمعات اعرتاضی کارگران کارخانه کاشی نیلوادامه دارد!
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شامره ١١،  سال سوم، فروردین ١٣٩٦

از ســنوات بازنشســتگان بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت.
ــت:  ــورد، گف ــه را می خ ــن کارخان ــره ای ــت مدی ــری هیئ ــوب بی تدبی ــت چ ــی اس ــو مدت ــی نیل ــه کاش ــه کارخان ــان اینک ــا بی وی ب

ــتند. ــوده و نیس ــه نب ــن کارخان ــود در ای ــکالت موج ــوی مش ــتان جوابگ ــاد و اس ــف آب ــتان نج ــئوالن شهرس ــدام از مس هیچ ک
ایــن کارگــر کاشــی نیلــو بیــان کــرد: حــدودا از ٢٥ اســفندماه ســال ٩٤ تاکنــون هیــچ یــک از مســئوالن کارخانــه کاشــی نیلــو بــه ایــن 

کارخانــه مراجعــه نکــرده و جوابگــوی مشــکالت کارگــران نبودنــد.
زمــان آغــاز بحــران در کارخانــه کاشــی نیلــو از واگــذاری ایــن کارخانــه بــه بخــش خصوصــی بــوده اســت، براســاس اطالعــات، زمانــی 
کــه تأمیــن اجتامعــی، کارخانــه کاشــی نیلــو را بــه ٤ نفــر بــه صــورت اقســاطی فروخــت، فقــط ٢ قســط تأمیــن اجتامعــی پرداخــت 

شــده و مابقــی آن را پرداخــت نکــرده و در ایــن میــان تکلیــف هیچ کــس را هــم مشــخص نکردنــد.
ــز  ــل نی ــر اینکــه بیمه هــای قب ــون پرداخــت نشــده اســت، عــالوه ب ــا کن ــران از بهمــن ســال ١٣٩٤ ت ــن اســاس بیمــه  کارگ برهمی

ــا مشــکل آن هــا برطــرف شــود. ــد ت ــه اداره کار بردن ــران اعــرتاض خــود را ب ــی کارگ ــن دل ــه همی پرداخــت نشــدند، ب
یکی از کارگران با سابقه کاشی نیلو در این زمینه گفت: من ١٨ سال سابقه کار در بخش فنی کارخانه کاشی نیلو را دارم.

وی ادامــه داد: دلیــل تعطیلــی کارخانــه کاشــی نیلــو مربــوط بــه زمانــی اســت کــه ایــن کارخانــه از اداره کل تأمیــن اجتامعــی بــه 
بخــش خصوصــی واگــذار شــد.

علیخانــی اظهــار داشــت: روز نخســتی کــه ٤ رشیــک بــه ایــن کارخانــه آمدنــد همــه چیــز خــوب بــود، انبارهــا پــر از کاشــی بــود کــه 
بــه خوبــی فــروش می رفــت و انبــار فنــی هــم پــر از جنــس و دســتگاه ها بــدون عیــب کار می کردنــد امــا از روزی کــه ٤ رشیــک 

پــای خــود را بــه کارخانــه گذاشــتند هرچــه بــود و نبــود را فروختنــد و یــک ریــال هــم خــرج کارخانــه نکردنــد.
ــه مشــکل  ــک دیگــر ب ــا رشی ــه ب ــران گفــت ک ــدی پیــش در جمــع کارگ ــو چن ــه کاشــی نیل ــی مدیرعامــل کارخان ــزود: باطن وی اف
ــه جایــی ختــم شــده کــه  ــد، ماجــرا امــا امــروز ب ــرده و دزدی کرده ان ــه را ب ــد و خــرب داد کــه آنهــا امــوال کارخان برخــورد کرده ان

ــل اســت. ــه کالً تعطی کارخان
براســاس ایــن گــزارش،در حــال حــارض حــدود ٨٠٠ نفــر از کارگــران کارخانــه کاشــی نیلــو ١٦ مــاه اســت مطالبــات و معوقــات خــود 

را دریافــت نکردنــد.
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ــه اخــراج ٤٠ نفــراز همکاران شــان  ــوم املهــدی هرمــزآل در اعــرتاض ب ــه آلومینی ــح امروز٤اســفند، بیــش از ٣٠٠ کارگــر کارخان صب
تولیــد را متوقــف کــرده و در مقابــل درب ورودی کارخانــه تجمــع کردنــد.

بــه گزارش٤اســفندایلنا،یکی از کارگــران معــرتض آلومینیــوم املهــدی گفــت: مدیــران کارخانــه بــه بهانــه کمبــود منابــع مالــی قصــد 
ــا در چندیــن مرحلــه کارگــران خــود را تعدیــل کننــد کــه اول اســفند مــاه بــا اخــراج ٤٠ کارگــر، مرحلــه نخســت اخــراج  دارنــد ت

کارگــران آغــاز شــده اســت.
او بــا بیــان اینکــه ســوابق فعالیــت بعضــی از کارگــران بیــکار شــده بــه ١٥ ســال می رســد، اظهــار کــرد: در مجمــوع ایــن کارخانــه 
بیــش از  ٢ هــزار و ٤٠٠ کارگــر دارد کــه عــالوه بــر آنکــه فاقــد امنیــت شــغلی انــد کارفرمــای بخــش خصوصــی کارخانــه در پرداخــت 

مطالبــات آنــان بــی توجهــی می کنــد.
بــه گفتــه ایــن کارگــر، افــراد حــارض در تجمــع امــروز از کارگــران شــیفت صبــح کارخانــه آلومینیــوم املهــدی هســتند کــه بــه حامیــت 

از ٤٠ کارگــر اخراجــی دســت از کار کشــیده و بــا متوقــف کــردن تولیــد خواســتار بازگشــت بــکار همکارانشــان شــده اند.
ایــن کارگــر در ادامــه اظهــار داشــت: کارگــران نگراننــد کــه رونــد اخــراج کارگــران ادامــه پیــدا کنــد و شــاهد اخــراج ســایر کارگــران 

قــراردادی در هفته هــای آینــده باشــیم.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش دیگــری از مشــکالمتان مربــوط بــه حــذف برخــی از مزایــای مربــوط بــه حــق افزایــش تولیــد 
کارگــران اســت کــه از بــدو تاســیس ایــن مجتمــع بــه آنــان پرداخــت مــی شــده اســت، افــزود: همچنیــن  مشــخص نبــودن وضعیــت 
دارایــی هــای  صنــدوق  قــرض الحســنه  کارگــران بعــد از خصــوص ســازی ایــن کارخانــه از دیگــر مــوارد اعــرتاض امــروز کارگــران 

بــود کــه تاکنــون نســبت بــه آن بــی توجــه ای شــده اســت.

اعتصــاب وتجمــع٣٠٠ کارگــر کارخانــه آلومینیــوم املهــدی هرمــزآل برای 
همبســتگی با ٤٠همکاراخراجیشــان وبازگشــت بکارشــان!
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گروهــی از کارگــران شــاغل و بازنشســته کارخانــه پارســیلون خــرم آبــاد از روز یکشــنبه  (یکــم اســفند)تا بــه امــروز مقابــل ســاختامن 
اســتانداری لرســتان تجمــع کرده انــد و تــا بــه امــروز در حــال تجمــع هســتند.

اجتــامع اعرتاضــی یــاد شــده بــه صــورت همزمــان در اعــرتاض بــه وضعیــت نامعلــوم شــغلی وبالتکلیفــی در دریافــت مطالبــات 
معوقــه برگــزار شــده اســت. در کارخانــه نســاجی پارســیلون بیــش از ١٢٣ نفــر کارگــر رســمی فعالیــت دارنــد کــه در ١٤ مــاه گذشــته 

حقــوق نگرفته انــد. عــالوه بــر آن حــدود ٢٦ مــاه  از معوقــات مــزدی ســالهای گذشــته آنهــا هنــوز پرداخــت نشــده اســت.
طبــق اظهــارات کارگــران شــاغل در پارســیلون،  همچنیــن چندیــن مــاه اســت کــه حــق بیمــه کارگــران شــاغل بــه تامیــن اجتامعــی 

پرداخــت نشــده و در نتیجــه دفرتچــه  درمانــی کارگــران بــه خانــواده هایشــان متدیــد منی شــود.
همچنیــن جمعــی از بازنشســتگان ایــن کارخانــه کــه تعــداد آنهــا در حــدود ١٠٠نفــر اســت و بــه تدریــج از ســال ٩٢  بازنشســت 

شــده اند بــه دلیــل دریافــت نکــردن ســنوات پایــان کار در تجمــع امــروز حضــور دارنــد.
ــز حضــور  ــه  نی ــد روزه حــدود ٢٣٠ کارگــر قــرار دادی اخراجــی کارخان ــن اجتــامع اعرتاضــی چن ــن در  ای ــان همچنی ــه آن ــه گفت ب
دارنــد. ایــن کارگــران  کــه از دی مــاه ســال ٩٤ از کار بیــکار شــده اند مــی گوینــد کــه کارفرمــا هنــوز بابــت مطالبــات معوقــه بــا 
آنهــا تســویه حســاب نکــرده اســت.در ادامــه کارگــران تاکیــد دارنــد کــه از زمــان واگــذاری ایــن کارخانــه بــه بخــش خصوصــی ایــن 

ــاز شده اســت. مشــکالت آغ
ســه شنبه٣اســفند، کارگــران کارخانــه پارســیلون خرم آبــاد بدنبــال توخالــی درآمــدن وعــده مســئوالن مبنــی برپرداخــت بخشــی از 

مطالباتشــان بــرای باردیگرمقابــل اســتانداری لرســتان تجمــع کردنــد.
کارگران معرتض اعالم کردند تا رفع این مشکل طی روزهای آینده نیز به تجمع خود ادامه می دهند.

یکــی از کارگــران گفــت: بنــا بــود دو میلیــارد تومــان از طلــب کارگــران را پرداخــت کننــد کــه ایــن مبلــغ بــه یــک میلیــارد و ٣٠٠ 
ــغ پرداخت شــده  ــن مبل ــه ای ــرد ک ــر اعــالم ک ــد روز اخی ــه اســتاندار لرســتان طــی چن ــت، درصورتی ک ــان کاهــش یاف ــون توم میلی

ــی نداشــته اند. ــچ پرداخت ــوز هی ــی هن اســت ول
وی بابیــان اینکــه ایــن مبلــغ بنــا بــود بــا رشایــط خاصــی پرداخــت شــود به طوری کــه  تعهــد بدهیــم تــا زمــان تشــکیل کنرسســیوم 
ــارد و ٣٠٠ میلیــون تومــان پرداخت نشــده اســت و اعــالم کردنــد  ــچ حــق اعرتاضــی نداشــته باشــیم افــزود: تاکنــون یــک میلی هی
بازرســی کل کشــور اجــازه پرداخــت ایــن مبلــغ را منی دهد.اگــر ایــن مبلــغ را پرداخــت کننــد و بیــن کارگــران تقســیم شــود تنهــا دو 

میلیــون تومــان ســهم هــر کارگــر اســت کــه هیــچ دردی از این همــه مشــکالت کارگــران را دوا منی کنــد.
وی بیــان کــرد: یــک ســال و نیــم اســت کــه حقــوق نگرفته ایــم و هیــچ منبــع درآمــدی دیگــری هــم نداریــم، بــرای تأمیــن مخــارج 

زندگــی راهــی جــز قــرض گرفــنت نداریــم و تاکنــون حــدود ٢٠ میلیــون تومــان قــرض گرفتــه ام.
یکــی دیگــر از کارگــران اظهــار داشــت: بــه غیــر از ١٩ مــاه طلــب قبلــی ١٦ مــاه اســت کــه هیــچ حقوقــی دریافــت نکرده ایــم و 

بازهــم وعــده مســئوالن طــراز اول بــه کارگــران 
کارخانــه پارســیلون توخالــی درآمــد!

ادامه تجمعات اعرتاضی  کارگران اخراجی،شاغل و بازنشسته کارخانه 
پارسیلون برای روز متوالی!
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از ســال ٨٨ تاکنــون از عیــدی و پــاداش نیــز خــربی نیســت.
وی افــزود: شــغل مــا گدایــی و قــرض گرفــنت از مــردم اســت حتــی لباس هــای تنــامن را نیــز از دیــوار مهربانــی می آوریــم، چــرا 
ــم و  ــزد مــردم، مغازه هــای محــل و ضامن هــای بانکــی نداری ــروی ن ــد، دیگــر آب ــن کارگــران منی کنن ــه حــال ای مســئوالن فکــری ب

شــده ایم. بی اعتبــار 
 مســتأجرم و ١٤ مــاه اجــاره منــزل را پرداخــت نکــرده ام، انتظــار داریــم مســئوالن چــاره ای بیندیشــند، طلــب کارگــران را پرداخــت 

کننــد و رشکــت اســتارت زده شــود.
یکــی دیگــر از کارگــران اظهــار داشــت: بنــا بــود تــا نهــم اســفندماه طلــب کارگــران را پرداخــت و تســویه کامــل کننــد ولــی تاکنــون 
هیــچ پرداختــی نداشــته اند. بــا اعــالم اینکــه یــک میلیــارد و ٣٠٠ میلیــون تومــان بــه کارگــران پرداخت شــده مشــکالت بیشــرتی را 
بــرای مــا ایجــاد کرده انــد و طلبــکاران فشــار بیشــرتی بــرای پرداخــت پولــی کــه قــرض گرفته ایــم دارنــد، اصــالً پــول منی خواهیــم 
ــد. اینکــه بازرســی اجــازه  ــون تومــان را پرداخــت نکرده ان ــارد و ٣٠٠ میلی ــغ یــک میلی ــد مبل فقــط در رســانه عمومــی اعــالم کنن
ــا  ــی م ــر و جوان ــود؛ عم ــی می ش ــران خال ــا رسکارگ ــه کوزه ه ــط کاس ــان اســت و فق پرداخــت را منی دهــد بحــث سیاســی خودش
ــه  ــد ب ــا کــی بای ــوم نیســت ت ــم و معل ــچ پشــتوانه ای نداری ــا هی ــامن در مشــقت و ســختی هســتند، م تباه شــده و زن و بچه های

ایــن روال ادامــه دهیــم.
ــول چهــار درصــد را  ــی کــه کارفرمــا پ ــا زمان ــن اجتامعــی ت ــی تأمی ــار داشــت: بازنشســته هســتم ول یکــی دیگــر از کارگــران اظه
ــا وضــع پیش آمــده تکلیــف مــن روشــن نیســت، نــه بازنشســت  ــا بازنشســتگی مــن موافقــت منی کند.ب به حســاب واریــز نکنــد ب

می کننــد و نــه حق وحقوقــامن را پرداخــت می کننــد 
در ســال هــای گذشــته تعــداد نیروهــای کارخانــه پارســیلون از هــزار و ٥٠٠ تــا ٢ هــزار نفــر بــه زیــر ٢٠٠  رســیده اســت، از ســوی 

دیگــر کارگــران ایــن واحــد تولیــدی اکنــون حــدود چنــد ســال اســت کــه حقــوق و مطالبــات خــود را دریافــت نکــرده انــد.
در نظــر بگیریــد چگونــه یــک رسپرســت خانــواده مــی توانــد بــدون حقــوق خانــواده خــود را اداره کنــد، امــا متاســفانه کارگــران 
پارســیلون دچــار ایــن معضــل اساســی شــده انــد و راهــکاری مناســب بــرای حــل و فصــل مشــکالت کارگــری ایــن مجموعــه صــورت 

منــی گیــرد.
بدنبــال خلــع یــد مالــک فعلــی کارخانــه پارســیلون و بــر اســاس مصوبــه ســتاد تســهیل ملــی قــرار بــر ایــن شــد تــا شــاهد تشــکیل 
یــک کنرسســیوم متشــکل از طلبــکاران ایــن واحــد تولیــدی باشــیم، همچنیــن مقــرر شــد تــا در ارسع وقــت کنرسســیوم مربوطــه 

اقــدام بــه پرداخــت مطالبــات کارگــران پارســیلون کنــد.
از ســوی دیگــر بــر اســاس برنامــه زمانبنــدی شــده قــرار بــر ایــن بــود کــه ایــن کنسیرســیوم رشایــط را بــرای احیــای مجــدد پارســیلون 

مهیــا کــرده تــا بــار دیگــر ایــن ظرفیــت بــزرگ تولیــدی در میــان مــدت بــه چرخــه تولیــد و اقتصــاد لرســتان بــاز گــردد.
بــر اســاس برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه مســئوالن بهمــن مــاه را زمــان پرداخــت بخشــی از مطالبــات کارگــران پارســیلون اعــالم 

کــرده، امــا روزهــا از پــس هــم مــی گــذرد و وعــده هــای مســئوالن اســتان بــه رسانجــام منــی رســد.
حتــی اســتاندار لرســتان در جلســه ســتاد تســهیل اســتان در تاریــخ ٢٦ بهمــن مــاه اعــالم کــرد کــه رونــد پرداخــت مطالبــات کارگــران 

پارســیلون اغــاز شــده و در مرحلــه اول شــاهد پرداخــت یــک میلیــارد و ٣٠٠ میلیــون تومــان بــه کارگــران ایــن مجموعــه هســتیم.
همیــن موضــوع باعــث شــد تــا بــار دیگــر دلگرمــی میــان کارگــران زجــر کشــیده پارســیلون ایجــاد شــود، امــا بازهــم روزهــا مــی 

گــذرد و وعــده اســتاندار لرســتان مبنــی بــر پرداخــت مطالبــات محقــق نشــد.
بــه هــر حــال کارگــران پارســیلون همچنــان بایــد در انتظــار تحقــق وعــده هــای مســئوالن کشــوری و اســتانی باشــند و بازهــم اقــدام 

بــه تجمــع در مقابــل اســتانداری کننــد.
انتظــار متامــی کارگــران و مــردم اســتان ایــن اســت کــه اگــر اقدامــی واقعــی در جهــت پرداخــت مطالبــات صــورت منــی گیــرد، الاقــل 

مســئوالن اقــدام بــه وعــده دادن نکنند.
حــال بایــد دیــد گــره کــور پارســیلون بــزرگ چــه زمانــی بــاز خواهــد شــد؟ آیــا مســئووالن تنهــا یــک روزخــود را جــای کارگــران ایــن 

کارخانــه قــرار داده انــد تــا بــا دردهــا و مشــقت هــای بســیار زیــاد آنهــا از نزدیــک آشــنا شــوند؟
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ــای  ــروش جایگاه ه ــل ف ــه دلی ــان ب ــتان زنج ــه اس ــور از جمل ــوخت رسارس کش ــه س ــای عرض ــی جایگاه ه ــفند،کارگران اخراج ٣اس
ســوخت بــه بخــش خصوصــی و بیکاری شــان مقابــل مجلــس تجمــع کردنــد. بنابــه گفتــه کارگــران ایــن اعــرتاض روز شــنبه ٧ اســفند 
ــده  ــه مزای ــی را ب ــه خواهــد داشــت. وزارت نفــت و ســازمان خصوصی ســازی جایگاه هــای رشکت ــل بهارســتان ادام ــز مقاب ــاه نی م
گذاشــته کــه بــه گفتــه تعــدادی از کارگــران قــرارداد موقــت جایگاه هــای عرضــه ٧٥ درصــد از جایگاه هــای دولتــی واگــذار شــده 

اســت.
گویــا بعــد از واگــذاری تعــداد زیــادی از جایگاه هــای ســوخت بــه بخــش خصوصــی کارگرانــی کــه حتــی ١٠ و یــا ١٥ ســال ســابقه 
کار دارنــد نیــز بــا تصمیــم بخــش خصوصــی بیــکار شــده اند و در آســتانه عیــد بــه جــای بــردن نانــی بــرای ســفره رشمندگــی را بــه 

ــد. خانه هایشــان بردن
کارگــران قــرارداد موقــت جایگاه هــای عرضــه ســوخت رسارس کشــور از جملــه اســتان زنجــان روز گذشــته بــا شــعار «زنگنــه کار مــا 

را پــس بــده» مقابــل مجلــس شــورای اســالمی تجمــع کردنــد 
یکــی از کارگــران اخراجــی بــا اعــرتاض بــه تصمیــم وزارت نفــت در واگــذاری جایگاه هــا بــه بخــش خصوصــی عنــوان کــرد: کارگــران 
ــم  ــا تصمی ــی دانشــگاهی ب ــا بیــش از یــک دهــه ســابقه و دارای مــدارک تحصیل ــرارداد موقــت جایگاه هــای عرضــه ســوخت ب ق
ــو کــه همــه  ــکار و خانه نشــین شــده اند. در آســتانه ســال ن وزارت نفــت و ســازمان خصوصــی ســازی در واگــذاری جایگاه هــا بی
آحــاد مــردم در حــال شــادی و برنامه  ریــزی بــرای عیــد نــوروز هســتند مــا بایــد خجالــت و رشمســار را خانواده هــای خــود باشــیم.

مناینــده کارگــران قــرارداد موقــت جایگاه هــای ســوخت اســتان همــدان نیــز گفــت: نیروهــای قــرارداد موقــت شــاغل در جایگاه هــای 
ــا ٧٠٠ هــزار  ــه ٥٠٠ ت ــل تصویــب حقوقهــای ماهان ــه دلی ــا فــروش جایگاه هــا ب ــا بیــش از یــک دهــه ســابقه ب عرضــه ســوخت ب
تومــان کــه کفــاف زندگــی را منی دهــد و یــا عــدم نیــاز مالــک جدیــد بــه ایــن نیروهــا بیــکار و خانه نشــین شــده اند.(جالب ایــن 
اســت کــه حداقــل دســتمزد در آن زمــان ٨١٢ هــزار تومــان بــود ولــی قانونــی بــه تصویــب رســاندن کــه کارفرمایــان خریــدار بخــش 
خصوصــی مــی تواننــد ٥٠٠ تــا ٧٠٠ هــزار تومــان بدهنــد و تــازه کارفرمایــان بــه پشــتیبانی دولــت مــی خواهنــد کمــرت از ایــن مقــدار 

بدهنــد بــرای همیــن رشط اخــراج کارگــران را بــا دولــت و نهــاد هــای دولتــی وســط مــی گذارنــد.)
وی بیــان کــرد: آیــا منطقــی اســت کــه پــس از چندیــن ســال خدمــت صادقانــه کــه عمــر و جوانــی خــود را بــه پــای ایــن صنعــت 
ــان اینکــه مــا  ــا بی ــم. وی ب ــر قــرار گیری ــری دولــت تدبی ــی تدبی ــا مــا برخــورد شــود و مــورد هجمــه ب ــن ب ــن چنی گذاشــته ایم ای
ــا توجــه بــه  کارمنــدان قــرارداد موقــت وزارت نفــت و دارای کدپرســنلی هســتیم، ترصیــح کــرد: آیــا وزارت نفــت منی توانســت ب
کمبــود نیــرو در نواحــی و انبارهــای نفــت ایــن تعــداد نیــروی بیــکار شــده را در ایــن قســمت ها بــه کار گیــرد. وی بــا تاکیــد بــر 
ــا وجــود کمبــود شــدید نیــرو در انبارهــا و  اینکــه مــا نیروهــای ســازمان خصوصی ســازی نیســتیم، ابــراز کــرد: در کل ٢٨١ نفــر ب
ــی ٧٧٠ هــزار تومــان دریافــت  ــت یعن ــه دول ــر اســاس مصوب ــی کــه عیدی شــان را ب ــکار شــده اند.این کارگــران در حال نواحــی بی
می کننــد امــا مزایــای کارمنــدان رســمی را ندارنــد کــه ایــن دوگانگــی در برخــورد بــا کارکنــان تبغیض آمیــز اســت یعنــی هنگامــی 
کــه امتیــازی بــرای کارمنــدان باشــد اینهــا را کارگــر حســاب می کننــد و بــر عکــس اگــر مزایایــی بــرای کارگــران باشــد اینهــا را کارمنــد 
ــا  ــن اســت کــه آی ــت یازدهــم ای ــان اینکــه ســئواملان از دول ــا بی ــد. کارگــران اخــراج شــده جایگاه هــای عرضــه ســوخت ب می بینن

تعهــدی نســبت بــه آنهــا ندارنــد؟ گفــت: وزیــر نفــت بایــد پاســخ همــرس و فرزنــدان مــا را بدهــد.

تجمــع اعرتاضــی دامنــه دار کارگــران اخراجــی جایگاه هــای عرضــه 
ســوخت بدنبــال واگــذاری بــه بخــش خصوصــی مقابــل مجلــس!
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اعرتاضات کارگران کارخانه پارسیلون همچنان ادامه دارد!!!

اعــرتاض کارگــران کارخانــه پارســیلون ماه هاســت جریــان دارد امــا امــروز (١٩ اســفند ٩٥) همــراه بــا همــرس و فرزنــدان خــود در 
مقابــل اســتانداری تجمــع کرده انــد تــا اعــرتاض خــود را بــا صــدای بلندتــری فریــاد بزننــد شــاید گوشــی بــرای شــنیدن پیــدا شــود.

همــرس یکــی از کارگــران کارخانــه پارســیلون اظهــار داشــت: همــرسم ١٥ مــاه حقــوق نگرفتــه وزندگــی برایــامن ســخت شــده اســت، 
دیگــر تحمــل بی پولــی را نداریــم فرزنــدان مــا چــه گناهــی کرده انــد کــه بایــد حــرست داشــنت حتــی یــک اســباب بازی را داشــته 
باشــند.وی افــزود: باوجــود مشــکالت مالــی زندگی مــان به هم ریختــه اســت تــا کــی می توانیــم بــا ایــن وضــع و بی پولــی بســازیم.

همــرس یکــی دیگــر از کارگــران کارخانــه پارســیلون عنــوان کــرد: همــرسم از تأمیــن مخــارج زندگــی برمنی آیــد، تــا اآلن بــا ســختی 
زندگــی کرده ایــم ولــی مســئوالن فقــط امــروز و فــردا می کننــد، وعده هایشــان دروغ اســت هرمــاه بــه امیــد اینکــه فــردا حقــوق 

پرداخــت می کننــد می گــذرد ولــی هیــچ خــربی از دریافــت حقــوق نیســت.
وی بیــان کــرد: ســه فرزنــد دارم کــه دانش آمــوز هســتند ولــی حتــی از پــس مخــارج تحصیلی شــان برمنی آییــم، چندیــن مــاه اســت 
نتوانســته ایم کرایــه منــزل را پرداخــت کنیــم هزینــه انشــعابات آب، بــرق و گاز را هــم پرداخــت نکرده ایــم و چندیــن بــار اخطــار 
قطــع داده اند.همــرس یکــی دیگــراز کارگــران کارخانــه پارســیلون ترصیــح کــرد:  یــک ســال اســت کــه مســئوالن وعــده پرداخــت 

حقــوق می دهنــد، بــه بهانــه اینکــه حقــوق پرداخــت می شــود از آشــنایان قــرض گرفتیــم ولــی هیــچ خــربی از پــول نیســت.
وی گفــت: بی پولــی، گرســنگی و وعده هــای دروغ مســئوالن ســبب می شــود خیلــی از زندگی هــا از هــم بپاشــد، بعضــی از 
همــکاران همــرسم بــه دلیــل همیــن مشــکالت بی پولــی کارشــان بــه جدایــی و طــالق کشــیده اســت، مســئوالن خــود را به جــای 

مــا بگذارنــد حتــی فکــر کــردن بــه اینکــه یــک ســال هیــچ درآمــدی نداشــته باشــند هــم برایشــان قابل تحمــل نیســت.
یکــی از کارگــران کارخانــه پارســیلون اظهــار داشــت: بــه  غیــر از ١٩ مــاه طلــب قبلــی ١٦ مــاه اســت کــه هیــچ حقوقــی دریافــت 
ــون تومــان از طلــب کارگــران  ــارد و ٣٠٠ میلی ــم، بیســت و ششــم بهمن مــاه اســتاندار لرســتان اعــالم کــرد کــه یــک میلی نکرده ای
پرداخت شــده ولــی تاکنــون هیــچ مبلغــی پرداخت نشــده اســت.وی افــزود: بنــا بــود رشکــت بــه آتیــه دماونــد واگــذار شــود، آتیــه 
ــد نیــز اعــالم کــرد بــرای پرداخــت معوقــات کارگــران رشکــت به صــورت موقــت واگــذار شــود ولــی موقــت بــودن را تائیــد  دماون
نکردنــد و گفتنــد رشکــت بایــد به صــورت دائــم واگــذار شــود کــه اگــر بخواهنــد رشکــت را به طــور دائــم واگــذار کننــد رونــد اداری 
شــش مــاه طــول می کشــد یعنــی تــا زمــان واگــذاری رشکــت هیــچ خــربی از پرداخــت حقــوق نیســت. کارگــر کارخانــه پارســیلون 
عنــوان کــرد: چندیــن مــاه اســت کــه امــروز و فــردا می کننــد و اآلن هــم کــه می گوینــد تــا شــش مــاه دیگــر حقوقــی پرداخــت 
منی شــود، ایــام عیــد اســت و چطــور بایــد هزینه هــا را تأمیــن کنیــم، همــرس و فرزنــدان مــا دیگــر تحمــل ایــن وضعیــت را ندارنــد.

همــرس یکــی دیگــر از کارگــران اظهــار داشــت: بیــش از یــک ســال اســت کــه همــرسم حقــوق نگرفتــه  و ایــن یــک ســال بدتریــن 
ــد. ــاز زندگــی برمنی آی ــن نی ــن کوچک تری ــی از تأمی ــوده اســت، همرسمــن حت روزهــای زندگی مــان ب

وی افــزود: متــام اقســاط عقب مانــده و هزینــه کرایــه منــزل را در ایــن مــدت پرداخــت نکرده ایــم، فرزنــد و همــرسم بیــامر هســتند 
ولــی هنــوز نتوانســته ایم هزینــه درمــان را تأمیــن کنیــم.

همــرس یکــی دیگــراز کارگــران عنــوان کــرد: یــک ســال اســت کــه خانــواده ام هزینه هــای زندگــی مــا را تأمیــن کرده انــد ولــی تــا 
کــی می تــوان بــه دیگــران تکیــه کــرد، تــا چــه زمانــی خانــواده مــن می تواننــد هزینــه زندگــی یــک خانــواده چهــار نفــره را تقبــل 
ــد  ــه امی ــا هــم ب ــد م ــات را می دهن ــده پرداخــت معوق ــه مســئوالن اســتان فقــط وع ــک ســال اســت ک ــرد: ی ــان ک ــد. وی بی کنن

پرداخــت حقــوق تاکنــون ١٢ میلیــون تومــان قــرض گرفته ایــم ولــی هیــچ خــربی از پرداخــت حقــوق نیســت.
ــط عاطفــی مــن، همــرسم و  ــی رواب ــه زندگــی روی همــه مســائل حت ــود هزین ــرد: نب ــح ک ــران ترصی همــرس یکــی دیگــر از کارگ
فرزندانــم نیــز تأثیــر گذاشــته، از پــس تأمیــن خواســته های فرزندانــم برمنی آییــم، همــرسم از ایــن وضعیــت خیلــی ناراحــت اســت 

وزندگــی بــه مــا تلــخ شــده امیدواریــم مســئوالن ایــن مشــکالت را برطــرف کننــد.
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در  رابطــه بــا اعرتاضــات کارگــران هپکــو موضــوع متفــاوت اســت و نیــاز بــه بررســی و توجــه خــاص دارد امــا در ایــن شــامره فعــال» 
بــه همیــن قــدر کــه یکــی از قویرتیــن اعرتاضــات بــود و موضوعــات داخلــی پیچیــده ای هــم دارد کــه بایــد بادقــت بیشــرت تجزیــه 
و تحلیــل شــود، تکیــه مــی کنیــم ضمــن اینکــه اعرتاضــات کارگــران هپکــو چندیــن ســال اســت بصــورت مــداوم انجــام مــی شــود و 
بــدون شــک در اینــده هــم بــا قــدرت ادامــه خواهــد یافــت. خوانــدن گزارشــات زیــر  کــه توســط خــودی هــای جمهــوری اســالمی 
تهیــه شــده انــد و جــزء کوچکــی از حقایــق اســت نشــان مــی دهــد کــه جمهــوری اســالمی در حامیــت از رسمایــه داری از زاویــه  

کســب ســود آســان و فــوق ســود چــه جنایاتــی علیــه طبقــه کارگــر مرتکــب شــده و مــی شــود.

رشکــت هپکــو در ســال ۱۳۵۱ در زمینــی بــه وســعت ۹۰ هکتــار در شــهر اراک بــا هــدف مونتــاژ ماشــین آالت راه ســازی تاســیس 
و از ســال ۱۳۵۴ بــا همــکاری رشکتهــای اینرتنــاش، پوکلیــن، ســاکائی، دایناپــاک، و لوکومــو از کشــورهای آمریــکا، فرانســه، ژاپــن، 
ســوئد و فنالنــد رســامً رشوع بــه فعالیــت منــود. پــس از  انقــالب ، توجــه بــه ســاخت ماشــین آالت راه ســازی و معدنــی در دســتور 
کار قــرار گرفــت و بــا همــکاری رشکــت لیبهــر آملــان طــرح توســعه هپکــو بــا مجموعــه ای از مــدرن تریــن ماشــین آالت، بــا ظرفیــت 

تقریبــی۳۰۰۰ دســتگاه در ســال ۱۳۶۳ آغــاز گردیــد.

ارزش افزوده باالی ماشین آالت و تجهیزات صنعتی و رضورت توجه بیشرت به آن
کیومــرث فروتنــی مدیــرکل ماشــین ســازی وزارت صنعــت در اولیــن نشســت شــورای سیاســتگذاری تجهیــزات و ماشــین آالت در 
ــال  ــارد ری ــزات را ۱۱ هــزار و ۴۵ میلی ــد ماشــین آالت و تجهی ــزوده ایجــاد شــده در بخــش تولی ــاه امســال ســهم ارزش اف مردادم

عنــوان کــرد کــه ایــن رقــم ۳.۵ درصــد از کل صنعــت و ۰.۶ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی را شــامل مــی شــود.

فروتنــی بــا اشــاره بــه شــاخص هــای صنعــت ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی، گفــت: آمــار صــادرات کشــور نشــان دهنــده آن 
اســت کــه ارزش هــر کیلوگــرم کاالی صادراتــی در ســال ۹۳ معــادل ۰.۴۵ دالر بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه هــر کیلوگــرم ماشــین 

آالت و تجهیــزات صنعتــی صــادره ارزشــی معــادل ۴.۶۳ دالر داشــته اســت.

بــه گفتــه وی مقایســه دو عــدد یادشــده نشــانگر ارزش افــزوده بــاال در ایــن صنعــت و رضورت توجــه بیــش از پیــش بــه توســعه 
آن اســت.

قانونی برای له کردن تولید کننده داخلی
بــا متــام تفاســیر و مســتند بــودن ارزش افــزوده تولیدماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی، مصوبــه جدیــد هیئــت وزیــران در روزهــای 
پایانــی شــهریور۹۳ ورود خــودرو و ماشــین آالت ســنگین راه ســازی را مجــاز دانســت در حالــی کــه رشکــت هپکــو بزرگرتیــن تولیــد 
ــن  ــاز کشــور در ای ــی مــی توانســت نی ــن حامیت ــت و اتخــاذ تصمیــامت و تصویــب قوانی ــا حامیــت دول ــزات ب ــن تجهی ــده ای کنن
زمینــه را رفــع و حتــی صــادرات نیــز داشــته باشــد و ایــن امــر در مــورد دیگــر رشکــت هــای ایرانــی از جملــه کارخانــه ماشــین آالت 

صنعتــی تربیــز و ...نیــز مصــداق دارد.

و اما هپکو!!!
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ــم از خــودرو و ماشــین آالت  ــی اع ــوری زمین ــه موت ــرداری وســائط نقلی ــده اســت:ورود، شــامره گذاری و بهره ب ــون آم ــن قان در ای
ســنگین راهســازی براســاس مصوبــه هیــأت محــرتم وزیــران ایــن دســتورالعمل مجــاز خواهــد بــود.

در ذیل ماده ۲ قوانین جدید نحوه ورود خودرو و ماشین آالت سنگین راه سازی مطرح شده:
ماده ۲ ) خودروهای مجاز:

واردات ماشــین آالت راه ســازی ( لــودر ، فینیــرش ، گریــدر ، بولــدزر، غلطــک ، ترینچــر ، اســکری پیــر ) مــدل ســال و ۸ مــدل پائیــن 
تــر مجــاز اســت .

صــدور مجــوز و واردات محصــوالت مختلــف درحالــی اجرایــی مــی شــود کــه تــوان تولیدکننــدگان داخلــی بــرای رفــع نیــاز کشــور 
در صــورت اعتــامد مســئولین کافــی بــوده و حتــی در صــورت حامیــت دولــت قابلیــت صــادرات و ارزآوری بــرای کشــور را دارد.

چنانکــه در منونــه دیگــری از سیاســتهای نــه چنــدان صحیــح دولــت در ارائــه مجــوز واردات واگــن بــه کشــور رشکــت واگــن ســازی 
اراک بــا قابلیــت تولیــد در ایــن عرصــه طعــم ورشکســتگی و تعطیلــی را چشــید.

هپکــو بــه عنــوان بزرگرتیــن کارخانــه تولیــد و تامیــن ماشــین آالت راه ســازی در خاورمیانــه در ســال ۸۵ بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
ــن محصــوالت و  ــوژی و تامی ــا رشکای خــود جهــت انتقــال تکنول ــط ب ــم رواب ــر تحکی ــت، عــالوه ب شــد و در طــول ســالهای فعالی

قطعــات، نســبت بــه توســعه روابــط بــا تامیــن کننــدگان معتــرب جهانــی در کلیــه زمینــه هــا اقــدام کــرد.
مدیریــت رشکــت از ســال ۸۷ بــه منظــور توســعه کســب و کار اقــدام بــه ایجــاد رشکتهــای مســتقل کــرد بطوریکــه در حــال حــارض 

۱۱ رشکــت تحــت مالکیــت هپکــو تاســیس شــده و فعــال هســتند.
امــا در پــی واگــذاری ایــن رشکــت بــه بخــش خصوصــی مشــکالت رشکــت هپکــو آغــاز و در ســه ســال اخیــر مشــکالت بــه اوج خــود 
ــا جایــی کــه مثــل همیشــه بــار ایــن مشــکالت بــر دوش کارگــران نهــاده شــد و چــه ماه هــا و روزهایــی کــه کارگــران در  رســید ت

تامیــن معیشــت خــود عاجــز ماندنــد و چــه خانواده هایــی کــه در اثــر مشــکالت اقتصــادی از هــم پاشــیده نشــدند.
امــا امــروز هــم بــاز رسیــال اعــرتاض کارگــران صنایــع در اراک تکــرار شــد و کارگــران هپکــو امــروز ۱۸ دی مــاه بــا راهپیامیــی در 

مســیر رشکــت تــا مرکــز شــهر بــار دیگــر خواســته خــود را بــه مســئولین گوشــزد کردنــد.
ــاز  ــد روز ب ــت چن ــس از گذش ــا پ ــد ام ــئولین می رس ــوش مس ــه گ ــران ب ــن کارگ ــرتاض ای ــال اع ــه دنب ــار ب ــر ب ــه ه ــته ای ک خواس

وعده هــای مســئولین بــه فراموشــی ســپرده می شــود.
ســکوت پرمعنــای دولــت در مقابــل اعرتاضــات کارگــران باعــث شــد کــه امــروز ایــن اعرتاضــات کارگــری کــه هــر بــار در جــوی آرام 

برگــزار می شــد بــه مرکــز ســطح شــهر برســد و کارگــران بــا تجمــع در میــدان اصلــی شــهر خواســتار مطالبــات خــود شــوند.
ایــن رشکــت (ماننــد هــزاران موسســات دیگــر )از ســال ۸۶ تــا کنــون بدلیــل وجــود جمهــوری اســالمی و دزدی هــا و اختــالس هــای 
فــراوان و آزادی افســار گســیخته ی کارفرمایــان و بحــران عمیــق رسمایــه داری بــا مشــکالت فراوانــی روبــه رو بــوده اســت و طــی 
ایــن مــدت روز بــه روز بــه مشــکالت ایــن رشکــت افــزوده شــده اســت و مســئوالن هــم تــا کنــون بــه قــول هــای کــه بــرای رفــع 

مشــکالت ایــن رشکــت داده انــد عمــل نکرده انــد.
کارگــران هپکــو کــه از ســاعات اولیــه صبــح در میــدان اصلــی شــهر حضــور یافته انــد. اعرتاضاتــی کــه تــا پیــش از ایــن در مقابــل 
درب اســتانداری یــا محوطــه کارخانــه برگــزار می شــد ایــن بــار بــه ســطح شــهر کشــیده شــد تــا شــاید مســئولین بهــرت صــدای رســای 

ایــن کارگــران را بشــنوند.
۱۱ اســفندماه ســال گذشــته ایــن کارگــران بــه دلیــل تاخیــر شــش ماهــه حقوقشــان مقابــل ســاختامن اســتانداری مرکــزی تجمــع 
کردنــد و از ســوی مســئوالن اســتانی وعــده   هایــی بــرای رفــع مشــکالت آنــان داده شــد کــه هنــوز ایــن وعــده هــا بــر زمیــن مانــده 

اســت.
در ۱۲ آبــان معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتانداری مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه ظــرف دو هفتــه آینــده مطالبــات 
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کارگــران پرداخــت مــی شــود، گفتــه بــود: بــر اســاس برآودهــای صــورت گرفتــه میــزان مطالبــات کارگــران رشکــت بالــغ بــر ۶ میلیــارد 
تومــان اســت کــه قــرار شــد ســه میلیــارد تومــان تــا پنــج شــنبه ایــن هفتــه و ســه میلیــارد تومــان مابقــی پنــج شــنبه هفتــه آینــده 

بــه حســاب کارگــران واریــز شــود.
لطیفــی عضــو شــورای کار رشکــت هپکــو گفــت: جلســه بررســی آخریــن وضعیــت رشکــت هپکــو اراک و رســیدگی بــه مشــکالت 
پیــش رو روز یکشــنبه ۱۶ آبــان بــا حضــور ســهامدار عمــده هپکــو، مدیرعامــل رشکــت و مناینــده کارگــران و دســتگاه های مرتبــط 

برگــزار شــد و در همیــن جلســه میــزان مطالبــات کارگــران رشکــت بالــغ بــر ۶ میلیــارد تومــان عنــوان شــد.
وی ادامــه داد: قــرار شــد ۳٫۵ میلیــارد تومــان توســط مدیرعامــل تــا پنــج شــنبه ۲۰ آبــان مــاه و ۲٫۵ میلیــارد تومــان مابقــی توســط 

ســهامدار روز پنــج شــنبه ۲۷ آبــان مــاه بــه حســاب کارگــران واریــز شــود کــه هنــوز ســهم ســهامداران پرداخــت نشــده اســت.
عضــو شــورای کار رشکــت هپکــو گفــت: کارگــران رشکــت هپکــو حقــوق اردیبهشــت، خــرداد، تیــر، مــرداد و شــهریور را بــه شــکل 

کامــل دریافــت نکرده انــد همچنیــن حقــوق آبــان و آذرمــاه خــود را هنــوز ریالــی دریافــت نکرده انــد.
لطیفی تعییــن و تکلیــف ســهامداران رشکــت هپکــو را یکــی دیگــر از مشــکالت رشکــت عنــوان کــرد و ادامــه داد: بــر اســاس وعــده 
هــای مســئوالن قــرار بــود کــه وضعیــت ســهامداران رشکــت هپکــو تــا پایــان آذرمــاه مشــخص شــود ولــی تاکنــون ایــن مهــم محقــق 

نشــده اســت.
عضــو شــورای کار رشکــت هپکــو خاطرنشــان کــرد: ۲۴ لــودر آمــاده تحویــل داریــم کــه ســازمان همیــاری هــای شــهرداری مــی توانــد 
تحویــل بگیــرد و بــا ایــن اقــدام بخشــی از بدهــی کارگــران را پرداخــت کنیــم در حالــی کــه معــاون وزیــر کشــور هــم در ایــن زمینــه 

همــکاری منــی کند.
عضــو شــورای کار رشکــت هپکــو اراک خاطرنشــان کــرد: برخــی بــه دنبــال ایــن هســتند وضعیــت را بــه ســمت و ســویی برنــد تــا 

ایــن کارخانــه را تعطیــل کننــد کــه ایــن بــرای کارگــران پذیرفتنــی نیســت.
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تجمعات اعرتاضی کارگران پرتوشمی تکس آریا نسبت به اخراج از کار!

٤٥ تــن از کارگــران رشکــت پرتوشــیمی تکــس آریــا بــرای دومیــن بــار طــی روزهــای گذشــته نســبت بــه تصمیمــی کــه کارفرمــا بــرای 
اخــراج آنهــا گرفتــه اســت دســت بــه تجمــع اعرتاضــی زدنــد. یکــی از کارگــران گفــت: در حالــی کــه هیــچ مشــکلی از بابــت رونــد 
تولیــد وجــود نداشــت، کارفرمــا در تاریــخ پنجــم بهمــن مــاه دســتور اخــراج ٤٥ تــن از کارگــران را صــادر کــرد. بــا اعــالم ایــن دســتور 
اخــراج، در مقــام زیــان  کار، اعــرتاض خــود را اعــالم و دســت بــه تجمــع زدیــم کــه هــامن زمــان بــا پادرمیانــی اداره کار منطقــه ایــن 
دســتور ملغــی و بــه کار خــود بازگشــتیم. بــا ایــن حــال کارفرمــا بــار دیگــر براجــرای دســتور اخــراج ارصار و اعــالم کــرد کــه ایــن 
٤٥ نفــر نهایتــا تــا روز ٥ اســفندماه ســال جــاری اخــراج خواهنــد شــد و بــرای همیــن تجمــع اعرتاضــی خــود را بــرای دومیــن بــار 

آغــاز کردیــم.

٥٠ کارگر منایندگی موحدی ایرانخودرو قربانی اختالفات مالی شهرداری گرگان وکارفرما!

 در استان گلستان از اخراج ٥٠ کارگر بدنبال تعطیلی یکی از منایندگی های رشکت ایران خودرو در گرگان خرب می دهند.
 منایندگــی « موحــدی» ایرانخــودرو کــه درکیلومــرت یــک جــاده گــرگان بــه تهــران فعالیــت دارد، از اول اســفند مــاه جــاری (٩٥) بــه 
دلیــل مشــکالت مالــی تعطیــل شــده و متامــی کارگــران آن هــم اکنــون بیکارشــده اند. از قــرار معلــوم هرکــدام از کارگــران اخراجــی 
تــا نزدیــک بــه ١٨ســال ســابقه کاری داشــته  وبعــد از اخــراج بــرای پیگیــری وضعیــت شــغلی ودریافــت مقــرری بیمــه بیــکاری بــه 
اداره کار گــرکان شــکایت کرده اند.بــه نقــل از کارگــران اخراجــی ایــن منایندگــی خــودرو در گــرگان گفتــه مــی شــود ایــن اخــراج 
 هــا بدنبــال آن اتفــاق افتــاده اســت کــه شــهرداری گــرگان اخیــرا از کارفرمــای ایــن صنعتــی خواســته اســت تــا بابــت فعالیــت در 
محــدوده شــهری مبلــغ یــک میلیــاردو ٥٠٠ میلیــون تومــان خســارت پرداخــت کند.بــه گفتــه وی ایــن درحالیســت کــه  احــداث 
ایــن واحــد منایندگــی تقریبــا  ٢٥ ســال پیــش و زمانــی  انجــام شــد کــه زمینهــای ایــن  منطقــه در خــارج از محــدوده شــهری واقــع 

شــده بــود.

تجمع کارکنان رشکتی مخابرات در اعرتاض به تبعیض گسرتده

صبــح امروز٣اســفند، بیــش از پانصــد نفــر از کارکنــان رشکتــی مخابــرات رسارس کشــور بــه تهــران آمدنــد و مقابــل مجلــس شــورای 
ــا رســمی های  ــا ب ــی م ــرات خســته ایم؛ دســتمزد و دریافت ــض در مخاب ــد: از تبعی ــدگان می گوین ــد. تجمع کنن ــالمی تجمــع کردن اس
ــت  ــرات پرداخ ــمی مخاب ــنل رس ــه پرس ــه ب ــی ک ــت و پاداش های ــر اس ــا پایین ت ــه م ــتمزد پای ــش دارد؛ دس ــالف فاح ــرات اخت مخاب
ــه صبــح آغــاز شــده، می گوینــد: خواســتار انعقــاد  می شــود، بــه مــا تعلــق منی گیــرد. حــارضان در تجمــع امــروز کــه از ســاعت نُ
قــرارداد مســتقیم بــا مخابــرات و اجــرای طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل، رفــع تبعیــض و برقــراری امنیــت شــغلی هســتیم. تجمــع 
ــر از  ــی دیگ ــود. یک ــن ش ــران تامی ــغلی کارگ ــی و ش ــوق صنف ــا حق ــوند ت ــذف ش ــتی ح ــطه ها بایس ــه واس ــد ک ــدگان معتقدن کنن
ــا را  ــی م ــدای دادخواه ــئوالن ص ــا مس ــم ت ــران آمده ای ــه ته ــار ب ــن ب ــرای چندمی ــد: ب ــی می گوی ــع اعرتاض ــن تجم ــارضان در ای ح
ــا بچــه کوچــک آمده انــد و از ســاعات ابتدایــی در ایــن تجمــع رشکــت داشــته اند؛ خــدا را  بشــنوند؛ حتــی همــکاران خانــم مــا ب

ــد و پاســخگو نباشــند. ــه خــواب بزنن ــان خودشــان را ب ــد مســئوالن همچن خــوش منی آی
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خييل هــا از اول صبــح آمــده بودنــد. برخــي حتــي بــا ويلچــر و عصــا... « امــا چــون ناراحتــي کمــر و پــا امانشــان را بريــده بــود، 
ــس  ــل مجل ــنبه در مقاب ــح سه ش ــه صب ــي ای ک ــتگان فرهنگ ــد.» بازنشس ــد، رفتن ــه مني کن ــان توج ــه حرفش ــيس ب ــد ک ــي ديدن وقت
شــوراي اســالمي تجمــع کرده انــد، مي گوينــد: «در دو ســال اخــري، ايــن دهمــني بــار اســت کــه اينجــا تجمــع مي کنيــم. از مجلــس 
تــا ســازمان برنامه و بودجــه، ديــوان عدالــت اداري و نهــاد رياســت جمهوري، هرجــا کــه فکــرش را کنيــد، رفته ايــم، وعــده و وعيــد 
ــکار  ــيس بده ــوش ک ــه گ ــد و ن ــوري دارن ــه به درد بخ ــه بيم ــي، ن ــته هاي فرهنگ ــورده... بازنشس ــکان نخ ــا آب از آب ت ــد ام دادن
معوقــات مســتمري هاي فراموش شده شــان اســت.»صبح سه شــنبه، ســوم اســفند، حــدود دو هــزار نفــر از بازنشســتگان فرهنگــي 
بــه مقابــل مجلــس آمدنــد تــا بــا برگــزاري تجمعــي صنفــي، بــراي چندمني بــار در ســال هاي گذشــته نســبت بــه اجرانشــدن دقيــق 
ــا بازنشســتگان بقيــه ارگان هــاي دولتــي، افزايــش ســطح تســهيالت خدمــايت و درمــاين در  همسان ســازي بازنشســتگان فرهنگــي ب
ــه  ــروز ک ــي دي ــا و خانم معلم های ــد؛ آقامعلم ه ــرتاض کنن ــزدي فراموش شــده اع ــات م ــد و پرداخــت معوق ــاي کارآم ــب بيمه ه قال

ــد و خواســتار برآورده شــدن مطالباتشــان شــدند. ــل مجلــس تجمــع کردن ــار در مقاب ــراي چندمني ب ب
يکــي از حــارضان در ايــن تجمــع، بــا برشــمردن مطالبــات بازنشســتگان فرهنگــي مي گويــد: خيــيل از آدم هايــي کــه در ايــن تجمــع 

حضــور پيــدا کرده انــد، از اجرانشــدن قانــون برزمني مانــده مديريــت خدمــات کشــوري شــاکي  هســتند؛ آن وقــت مي گوينــد
پنــج ســال طــول مي کشــد تــا همسان ســازي انجــام شــود، تــا آن زمــان اصــال معلــوم نيســت کــه ايــن آدم هــا باشــند و بتواننــد از 
حــق و حقــوق قانوين شــان اســتفاده کننــد. ايــن قانــون، از ســال ٨٦ در مجلــس تصويــب شــده و طبــق مــوادي از آن، بايــد حقــوق 
بازنشســتگان و شــاغالن، هم ســطح، همــرتاز و يکســان باشــد امــا متأســفانه، از ســال ٨٦ ايــن قانــون بــر زمــني مانــده و اجــرا نشــده 
اســت. بــه گفتــه ايــن فعــال صنفــي، يکــي از مــواد قانــون خدمــات کشــوري، دولــت را موظــف کــرده هــر ســال بر اســاس نــرخ 
ــن کار انجــام نشــده  ــا ٩٣ اي ــه ســال هاي ٨٦ ت ــا بااين حــال، در فاصل ــش دهــد ام ــوق شــاغالن و بازنشســتگان را افزاي ــورم، حق ت
اســت.در آن ســال ها، به عنــوان مثــال اگــر تــورم ٣٠ درصــد بــوده بــه حقــوق شــاغالن و بازنشســتگان ١٢،١٣ درصــد اضافــه شــده 
و ايــن مغايــر بــا قانــون مديريــت خدمــات کشــوري اســت کــه بــر تطابــق نــرخ مســتمري بــا نــرخ تــورم تأکيــد دارد.  مــا تــا االن، 
ــه  ــون عطــف ب ــد کــدام دولــت مدنظــر باشــد چــون «قان ــکار هســتیم. فرقــي هــم مني کن حــدود ٦٧,٧  درصــد از دولت هــا طلب
ــتگان  ــاين بازنشس ــاي درم ــد. بيمه ه ــت کن ــا را پرداخ ــق م ــرده و ح ــرا ک ــد آن را اج ــد، باي ــي بياي ــر دولت ــود» و ه ــبق مني ش ماس
فرهنگــي، ناقــص اســت امــا در خواســت بيمــه جامــع و کار آمــد، مطالبــه ديگــر بازنشســتگان فرهنگــي از دولــت و مجلــس اســت. 
ــا توجــه بــه ســقف پوشــش حداقــيل بيمه هــاي تکميــيل و مســتمري هاي اندکــي کــه دريافــت مي کننــد، قــادر  آنهــا مي گوينــد ب

نيســتند هزينه هــاي درمــاين ســنگني را متحمــل شــوند.
ــم  ــا مي خواهي ــد: م ــاره مي گوي ــت، دراين ب ــه اس ــور يافت ــع حض ــه در تجم ــي ک ــتگان فرهنگ ــي بازنشس ــاالن صنف ــي از فع يک
فرهنگيــان بازنشســته نيــز ماننــد ســاير دســتگاه ها و نهادهــا کــه بيمــه طاليــي دارنــد، از خدمــات بيمــه جامــع و کارآمــد اســتفاده 
ــا  ــواع بيامري ه ــا ان ــه ب ــد ک ــرار دارن ــايل ق ــن و س ــه در س ــد، درحايل ک ــيص دارن ــيار ناق ــه بس ــته ها بيم ــفانه، بازنشس ــد. متأس کنن
درگــري هســتند. گاهــي يــک بازنشســته فرهنگــي وقتــي بــه بيامرســتان مراجعــه مي کنــد تــا برحســب رضورت يــک عمــل جراحــي 
ــاز انجــام دهــد، به دليــل ســقف محــدود ارائــه خدمــات بيمه هــاي تکميــيل، مجبــور اســت هزينه هــاي باقي مانــده را از  قلــب ب
مســتمري حداقــيل خــود پرداخــت کنــد و ايــن مســئله، از عهــده بازنشســتگان فرهنگــي ای کــه تــوان تأمــني هزينه هــاي کمرشــکن 
درمــان را ندارنــد، خــارج اســت، درحايل کــه هــامن قانــوين کــه بــه آن اشــاره کرديــم، مي گويــد بايــد بيمــه ای جامــع و طاليــي بــراي 
ــراي درمــان هزينــه نکننــد. زمانــی کــه مــا جــوان  ــال هــم از جيبشــان ب بازنشســتگان خدمــات کشــوري فراهــم شــود و يــک ري

ــي  ــته فرهنگ ــزاران بازنشس ــی ه ــع اعرتاض ــاره تجم ــی درب گزارش
ــته! ــال گذش ــار در دو س ــني ب ــراي چندم ــس ب ــل مجل مقاب
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هســتیم و ســالمتی داریــم و نیــاز بســیار کمــی بــه درمــان داریــم بیمــه هــا همــه گونــه از مــا حــق بیمــه کــم مــی کننــد و وقتــی 
مــا مســن مــی شــویم کــه احتیــاج بــه درمــان بیشــرتی داریــم بیمــه هــا وظیفــه خــود را انجــام منــی دهنــد ایــن سیســتم در واقــع 
ــتمري  ــازي مس ــث همسان س ــت، بح ــدي ماس ــه ج ــتگان، مطالب ــاغالن و بازنشس ــوق ش ــازي حق ــت. همسان س ــرداری اس کاله ب
بازنشســتگان فرهنگــي مــورد ديگــري بــود کــه در زمــره مطالبــات چنــد ســال اخــري فرهنگيــان قــرار دارد. آنهــا مي گوينــد بــا وجــود 
ــازي  ــث همسان س ــدن بح ــدن گنجان ــي و مقرر ش ــئوالن دولت ــس و مس ــدگان مجل ــا مناين ــيار ب ــاي بس ــا و مالقات ه نامه نگاري ه

ــن موضــوع يب توجهــي مي شــود. ــه اي ــان ب حقــوق بازنشســتگان و شــاغالن هم ســطح در بودجــه ٩٦، همچن
ــت  ــازمان مديري ــئول س ــه مس ــت ک ــاي نوبخ ــفانه، آق ــد: متأس ــاره مي گوي ــده دراين ب ــتگان تجمع کنن ــدگان بازنشس ــي از مناين يک
هســتند، حــدود هــزار ميليــارد تومــان بــراي ايــن کار در نظــر گرفتنــد، درحايل کــه مــا چهــار ميليــون بازنشســته لشــکري و کشــوري 
هســتيم. اگــر ايــن رقــم را بــر تعــداد بازنشســته ها تقســيم کنيــم، بــه هــر نفــر ٣٠ تــا ٤٠ هــزار تومــان مي رســد؛ پــس ايــن کار 
نه تنهــا مشــکل بازنشســتگان را حــل مني کنــد بلکــه دردي هــم بــه دردهــاي آنهــا اضافــه مي کنــد چــون يــک منــت الکــي روي رس 
مــا گذاشــته مي شــود، بــا هــزار ميليــارد تومــاين کــه دولــت فکــر مي کنــد بــا آن مي توانــد مشــکالت ايــن  همــه بازنشســته را حــل 
ــي و اعرتاضــايت کــه از ســوي  ــا مســئوالن دولت ــه مجلــس و گفت وگــو ب ــد. او ادامــه مي دهــد: بعــد از رفت وآمدهــاي مکــرر ب کن
بازنشســتگان فرهنگــي صــورت گرفــت، رقــم هــزار ميليــارد تومــان بــه چهــار هــزار و ٥٠٠ ميليــارد تومــان رســيد کــه قــرار اســت 
از ســال ٩٦ در برنامــه پنج ســاله اجــرا شــود. مســئله مــا ايــن اســت کــه بســياري از بازنشســتگانی کــه در ســنني بــاال قــرار دارنــد، 
ممکــن اســت اصــال عمرشــان بــه اجــراي قانــون همسان ســازي قــد ندهــد! در واقــع مســئولین مــی خواهنــد موضــوع را بــا مــرر 
زمــان و کشــنت مــا حــل کننــد تــا حقــوق مــا را بــاال کشــیده بــه اختــالس هــای هــزاران میلیــاردی خــود بیافزایند.کاماينکــه بســياري 
ــوع  ــاره مجم ــي، درب ــال صنف ــن فع ــد. اي ــي دارن ــني رشايط ــده اند، چن ــته ش ــاي ٦٠ و ٧٠ بازنشس ــه در دهه ه ــرادي ک ــن اف از اي
ــه سال هاســت روي  ــات کشــوري ک ــون خدم ــه قان ــن اســت ک ــا اي ــني خواســته م ــد: اول ــات بازنشســتگان فرهنگــي مي گوي مطالب
زمــني مانــده، اجرايــي شــود. دوم اينکــه اگــر قــرار اســت همسان ســازي انجــام شــود، بــا پنــج ســايل کــه اينهــا پيشــنهاد داده انــد 
ــا يــک شــاغل هم ســطح، همســان  ــا ٩٠ درصــد ب مشــکل مــا حــل مني شــود. مســئوالن مي گوينــد حقــوق يــک بازنشســته بايــد ت
ــا  ــي کــرد ت ــا ٦٠ درصــد در ســال اول و ٣٠ درصــد در ســال دوم اجراي ــم همــني کار را مي شــود در دو ســال ب ــا مي گويي شــود. م
الاقــل بازنشســته ها هــم خــريي از ايــن مســئله بربنــد. بازنشســتگان فرهنگــي در راســتاي مطالباتشــان عــالوه بــر برگــزاري تجمعــات 
ــا دکــرت الريجــاين، دکــرت پزشــکيان و چنــد مناينــده ديگــر ديــدار داشــتيم و  ــا مناينــدگان هــم ديدارهايــي داشــته اند؛ «ب متعــدد، ب
همــه را در جريــان مشــکالمتان قــرار داده ايــم امــا بــاز هــم وقتــي مثــال دربــاره همسان ســازي حقــوق بازنشســتگان و مشــاغل، 
ــم  ــه چش ــود، درحايل ک ــام ش ــج انج ــازي به تدري ــت همسان س ــرار اس ــه ق ــد ک ــخن مي گوين ــال س ــج س ــد از آن پن ــرف مي زنن ح

هــزاران بازنشســته بــه گــذران امروزشــان دوختــه شــده و معلــوم نيســت فــردا چــه در انتظارشــان باشــد...»

ادامه تجمع اعرتاضی معلامن ١٩ اسفند در رسارس کشور برگزار شد.

ــح امــروز (پنجشــنبه ۱۹ اســفند) در رسارس کشــور در تجمعــی اعرتاضــی خواســته های خــود را  معلــامن شــاغل و بازنشســته صب
مطــرح کردنــد. ١٩اســفند صبــح امــروز در رسارس کشــور تجمــع اعرتاضــی معلــامن شــاغل و بازنشســته برگــزار شــد. هامهنگــی  برای 
ــامن انجــام شــده  ــه معل ــق فضــای مجــازی و کانال هــا و گروه هــای وابســته ب ــر از طری ــن تجمــع در هفته هــای اخی ــزاری ای برگ

بــود.
ــان  ــل، آذربایج ــی، اردبی ــان جنوب ــتان، خراس ــتان، کردس ــران، خوزس ــه ته ــف کشــور از جمل ــتان های مختل ــه در اس ــع ک ــن تجم ای
ــاغل و  ــامن ش ــورت پذیرفت.معل ــالمی ص ــورای اس ــس ش ــل مجل ــران در مقاب ــد، در ته ــزار ش ــاری برگ ــال بختی ــی و چهارمح رشق
بازنشســته حــارض در ایــن تجمــع نســبت بــه بی توجهــی بــه وضعیــت معیشــتی فرهنگیــان، بهبــود وضعیــت آموزشــی در مــدارس 
و بازگردانــدن پول هــای از دســت رفتــه بــه صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان معــرتض بودنــد و خواســتار رفــع ایــن مشــکالت شــدند.
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هامهنگــی بــرای ایــن تجمــع کــه در تهــران مقابــل مجلــس، و در اســتان های دیگــر مقابــل ادارات آمــوزش و پــرورش برگــزار شــده، 
از چنــد روز پیــش در فضــای مجــازی انجــام شــده بود.حارضان در تجمــع مهمرتیــن مطالبــات خــود را ترمیــم و اصــالح دســتمزدها 
هامهنــگ بــا ســایر کارکنــان دولــت، اصــالح ســاختار بیمــه معلــامن، پرداخــت بــه موقــع پــاداش پایــان خدمــت فرهنگیــان و نقــض 
احــکام قضایــی فعالیــن معلــامن عنــوان کردند.معلــامن روز ١٩ اســفند تقریبــا» در متامــی شــهر هــا تجمــع اعرتاضــی (رسارسی) 

برپاکردندکــه از شــهر هــای زیــر گزارشــات تصویــری و متنــی منتــرش شــده اســت :
آباد،فــردو ،مریوان،خــرم  ،الیگودرز،تهران،قروه،بانه،کرمانشاه،بوشهر،ســقز،اردبیل  حیدریه،یزد،کامیــاران  مشهد،ســنندج،تربت 

،خارک،بندرعبــاس  دره  ،دیــوان  اصفهــان   ، ،اهواز،لــردگان  ،اراک  شــهرکرد  س،قزوین،ساری،زنجان،بجنورد،شــیراز،تربیز،دهگالن، 

،کوهدشت،المرد،شــاهرود....

تجمع کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بندرعباس 
 در اعرتاض به عدم پرداخت٤ماه حقوق!

کارگران معرتض:وعده وعید منیخوایم، دستمزد و عیدی میخوایم
روز گذشته٢اســفند، حــدود ٥٠٠ کارگــر پیامنــکاری پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس در بندرعبــاس در اعــرتاض بــه چهارمــاه معوقــات 
ــج  ــکاری پاالیشــگاه ســتاره خلی ــح روز گذشــته، حــدود ٥٠٠ نفــر از کارگــران پیامن ــد. از ســاعات آغازیــن صب ــزدی تجمــع کردن م
فــارس کــه زیرمجموعــه رشکــت تهــران جنــوب محســوب می شــوند، در اعــرتاض بــه ٤ مــاه معوقــات مــزدی در محوطــه پاالیشــگاه 

تجمــع کردنــد.
ــدی  ــم، دســتمزد و عی ــد منیخوای ــده وعی ــا رسدادن شــعار «وع ــاه پرداخــت نشــده ب ــان م ــا از آب ــه دســتمزد آنه ــران ک ــن کارگ ای

ــدند. ــکاری ش ــای پیامن ــران رشکت ه ــگاه و مدی ــئوالن پاالیش ــیدگی مس ــتار رس ــم» خواس میخوای
یکــی از حــارضان در تجمــع روز گذشــته می گویــد: در ســاعات پایانــی تجمــع، مســئوالن بــاز هــم بــا حضــور در جمــع کارگــران 
بــه وعــده و وعیــد دادن پرداختنــد امــا مــا کارگــران حرفــامن ایــن اســت کــه بهــرت اســت دقیــق مشــخص کننــد کــه چــه زمــان قــرار 
اســت دســتمزد مــا را بدهنــد و چــه مقــدار از معوقــات را می خواهنــد بپردازنــد. ایــن کارگــر بــا بیــان ایــن کــه شــب عیــد اســت 

و رشمنــده خانــواده هســتیم، افــزود: بــا پرداخت هــای نصفــه نیمــه و وعده هــای رسخرمــن مشــکالت کارگــران حــل منی شــود.

تجمع کارگران جاده رامیان به شاهرود دراعرتاض به عدم 
پرداخت ماه ها حقوقشان!

١اسفند، کارگران جاده رامیان به شاهرود دراعرتاض به عدم پرداخت١٠ماه حقوقشان مقابل رشکت مراغ تجمع کردند.
کارگران تجمع کننده گفتند: از فروردین ماه سال گذشته بابت معوقات حقوق و سنوات خود از این رشکت طلبکارند.

ایــن کارگــران ترصیــح کردنــد: مشــکالت در پرداخــت دســتمزد، آنهــا را در رشایــط بــد مالــی قــرار داده اســت و بــا توجــه بــه نزدیــک 
شــدن بــه ســال جدیــد و شــب عیــد نیازمنــد دریافــت معوقاتشــان هســتند.بر اســاس ایــن گــزارش، ایــن رشکــت موظــف اســت تــا 
حقــوق کارگرانــش را پرداخــت کنــد و در ایــن مــدت بــا وعــده و وعیــد، کارگــران را نگــه داشــته اســت و دیگــر بعــد از گذشــت ١٠ 

مــاه و عملــی نشــدن وعــده هــا، صــرب کارگــران هــم لربیــز شــد و امــروز بــا تجمــع اعــرتاض خــود را ابــراز داشــتند.
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اعتصاب کارگران کارخانه سیامن خاکسرتی نی ریزدراعرتاض 
به عدم پرداخت ٥ماه حقوق

کارگــران کارخانــه ســیامن خاکســرتی نــی ریــز دســت از کار کشــیدند تــا بــا اعتصابــی چندبــاره شــاید بتواننــد حقــوق معوقــه و 
حقشــان را از مســئوالن ایــن واحــد صنعتــی دریافــت کننــد.

ایــن چندمیــن در ٦ ماهــه ابتدایــی ســال ٩٥ بــه حســاب مــی رود. بــه گــزارش١٥آذر نبــض نــی ریز،عــدم پرداخــت حقــوق معوقــه 
کارگــران کارخانــه ســیامن خاکســرتی نــی ریــز مســبب اعتصــاب دوبــاره کارگــران ایــن واحــد صنعتــی شــد.

شــایان ذکــر اســت ؛ درپــی عــدم پرداخــت حقــوق معوقــه، بــار دیگــر کارگــران ایــن کارخانــه دســت از کارکشــیده و اعتصــاب کــرده 
انــد تــا شــاید بــا ایــن کار بتواننــد حــق و حقــوق خــود را ازمســئوالن و هیئــت مدیــره ایــن کارخانــه بگیرنــد.

حــال بایــد دیــد چگونــه اســت کــه کارخانــه ای کــه قــرار اســت بــرای جوانــان ایــن شــهر اشــتغال زایــی داشــته باشــد چنیــن از 
پرداخــت حقــوق جوانانــی کــه بــا هــزاران امیــد بــه آینــده در ایــن کارخانــه مشــغول شــده انــد ناتــوان مانــده و مســئوالن شــهر 
بایــد بررســی و تحقیــق انجــام داده تــا علــت بوجــود آمــدن چنیــن مشــکلی را بــه مــردم گــزارش داده تــا هیــچ شــک و شــبهه ای 
باقــی منانــدو بــا متخلفیــن برخــورد قانونــی صــورت گیرد.بــه گفتــه ایــن افــراد: حــدود ٥ مــاه اســت کــه حقوقشــان را دریافــت 
نکــرده انــد و بــا مشــکالت و هزینــه هــای بــاالی موجــود زندگــی را بــه ســختی ســپری مــی کننــد و از آنجایــی کــه اکــرث ایــن افــراد 
متاهــل هســتند و در خانــه هــای اجــاره ای زندگــی مــی کننــد دچــار مشــکل شــده و کســی جــواب گــوی آنهــا نیســت.این کارگــران 
گفتنــد کــه کارفرماهایشــان در جــواب اعتصــاب آنهــا مــی گوینــد اگــر مــی توانیــد بــا رشایــط موجــود کار کنیــد در غیــر ایــن صــورت 

از کارخانــه بیــرون رویــد و در جایــی دیگــر مشــغول بــه کار شــوید.
ایــن کارگــران معتقدنــد کــه: ایــن تقاضایــی ناجوامنردانــه و غیــر منطقــی مــی باشــد لــذا بــا رســانه ای شــدن ایــن مســئله و رســاندن 
درد دل و پیــام مــا بــه مســئولین کمــک کنیــد شــاید گــره ای از مشــکالت مــا بــاز شــود و پیــام کارگــران ایــن کارخانــه را کــه بــرای 

چندمیــن بــار از مســئولین تقاضــای رفــع ایــن مشــکل را دارنــد بــه گــوش مســئولین برســانید.

اعرتاض کارگران پست های فشارقوی برق نسبت به ایرادات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح یکسان سازی کاله زردها!

ــه طــرح یکســان ســازی  ــرادات مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب ــه ای ای ــا صدوربیانی ــرق ب ــران پســت هــای فشــارقوی ب کارگ
ــتند. ــاوارد دانس ــا را ن کاله زرده

دربخش هایی از این بیانیه آمده است:
اپراتورهــای قــرارداد کار معیــن پســت های فشــار قــوی بــرق بعــد از گذشــت قریــب بــه ســه ســال توانســتند در مــاده ١٣ بنــد 
دال  برنامــه ششــم  یکســان  ســازی را  بگنجاننــد. ایــن بنــد کــه رضورت یکسان ســازی متامــی کارکنــان شــاغل در پســتهای فشــار 
قــوی بــرق بــا الویــت کارورهــای (اپراتورهــای) پســتهای فشــارقوی بــرق را  بــه خــود اختصــاص داده اســت، هــم توانســت موافقــت 

مناینــدگان در صحــن علنــی و همچنیــن موافقــت شــورای نگهبــان را بگیــرد.
ولــی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــدان ایــراد گرفتــه؛ ایــن ایــراد، بــه اســتناد مــاده ١٦ سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
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(رصفــه جویــی در هزینــه هــای عمومــی کشــور بــا تاکیــد بــر تحــول اساســی در ســاختارها، منطقــی ســازی انــدازه دولــت و حــذف 
دســتگاه هــای مــوازی و غیــر رضور و هزینــه هــای زایــد ) انجــام شــده  و در ضمــن ذکــر شــده کــه ایــن بنــد از ایــن جهــت کــه 
بــه افزایــش شــامر منابــع انســانی دولتــی نیــز منجــر مــی شــود نیــز بــا بنــد مــاده ١٠ سیاســتهای کلــی نظــام اداری مغایــرت دارد.

حال با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این نکات را باید خاطر نشان کرد که:
١- بــا توجــه بــه ایــن در مــاده ١٣ بنــد (د) بــه رصاحــت قیــد شــده کــه در قالــب بودجــه ســنواتی وزارت نیــرو کار یکســان ســاری 
ــرای دولــت نداشــته و شــایان ذکــر اســت کــه  ــی مضاعفــی ب ــار مال ــد فــوق ب ــوان نتیجــه گرفــت کــه بن انجــام شــود. پــس می ت
اپراتورهــای قــرارداد کارمعیــن در بودجــه ســال ١٣٩٥ بــه خــود ردیــف بودجــه اختصــاص داده (در بخــش دهــم قانــون بودجــه ٩٥ 

(تغییــرات متفرقــه) و در بنــد شــامره ٦١ آمــده اســت:
وزارت نیــرو (رشکــت توانیــر) نســبت بــه همســان ســازی پرداختــی ماهانــه اپراتورهــای پســت هــای انتقــال و فــوق توزیــع رسارس 
کشــور بــا ســایر کارکنــان پیامنــی و رســمی اقــدام منایــد. پــس طــرح یکســان ســازی اپراتورهــای پســتهای فشــار قــوی بــرق منیتوانــد 

هزینه ایــی را بــه وزارت و دولــت تحمیــل کنــد.
ــرو  ــت و وزارت نی ــه دول ــراردادی در بدن ــرق همگــی بصــورت ق ــور پســتهای فشــار قــوی ب ــان اپرات ــه اینکــه کارکن ــا توجــه ب ٢-ب
هســتند پــس می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بنــد د مــاده ١٣ موجــب افزایــش شــامر منابــع انســانی دولــت منی گــردد و 

ــد. ــام اداری باش ــی نظ ــت های کل ــاده ١٠ سیاس ــر م ــد مغای منی توان
و همچنین طبق سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی (فصل دوم - ماده ٢ - بند٨ )

خطــوط انتقــال نیــرو کــه پســتهای فشــار قــوی بــرق شــامل آن مــی شــود جــز مشــاغل حاکمیتــی و در متلــک دولــت باقــی مانــده 
و از خصوصــی ســازی منــع شــده اســت.

لــذا از مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تجدیــد نظــر راجــع بــه بنــد د مــاده ١٣ را بــه اســتناد نــکات فــوق خواســتاریم، تــا بــا 
تصویــب ایــن طــرح تبعیــض بیــن همــه کارکنــان شــاغل در پســتهای فشــارقوی بــرق کــه همگــی یــک کار واحــد و برابــر  را انجــام 
میدهنــد از بیــن رفتــه و اپراتورهــای قــرارداد کارمعیــن پســتهای فشــار قــوی نســبت بــه آبادانــی ایــن مــرز و بــوم دلگرمــرت شــوند.

یکــی بایــد بــه ایــن مصلحــت نظــام بگوییــد بــار مالــی کــه خــود شــام بــه بــار مــی آوریــد حتــی غیــر از دزدی هــا و اختــالس هایتان 
کمــر ملــت را شکســته اســت . ایــن وجــود شــام اســت کــه بــی مثــر و اضافــی اســت.

ازکارگران معرتض کارخانه قند ممسنی چه خرب؟

پاســکاری مالــک قدیــم و جدیــد کارخانــه قنــد ممســنی بــرای پرداخــت حقــوق و مطالبــات ۳۶ ماهــه، کارگــران ایــن کارخانــه را 
بالتکلیــف کــرده اســت.

ــن  ــد ای ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــال ١٣٧٩ ب ــد در س ــال می رس ــه ٥١ س ــت آن ب ــه قدم ــتم) ک ــنی (رس ــد ممس ــه قن کارخان
ــرد. ــاد می ک ــتغال زایی ایج ــی اش ــر فصل ــرای ٣٥٠ کارگ ــاالنه ب ــذاری س ــان واگ ــه در زم کارخان

ــا مشــکل روبــه رو شــده و بــه  ــه طاهــر ایــزدی فرمانــدار رســتم، ایــن کارخانــه بعــد از واگــذاری بــه بخــش خصوصــی ب بــه گفت
ــه فعالیــت  خــود ادامــه داده اســت. ــز» ب صــورت «کــج دار و مری

ــرای  ــی را ب ــن کارگــران مســیر قانون ــد. ای ــای خــود را دریافــت نکرده ان ــه ٣٦ مــاه اســت کــه حقــوق و مزای ــن کارخان کارگــران ای
احقــاق حقــوق خــود پیمــوده و بــا گرفــنت وکیــل مدافــع شــکایت خــود را از مالــک کارخانــه در دســتگاه قضایــی مطــرح کردنــد.

مناینــده کارگــران ایــن کارخانــه در ایــن مــورد می گویــد: امــوال کارخانــه در رهــن بانــک تجــارت جنــوب تهــران اســت و چــون قبــل 
از مــا اقــدام بــه ایــن کار کــرده بــود از فــروش امــوال کارخانــه چیــزی نصیــب کارگــران منی شــود.

وی می افزایــد: بــا توجــه بــه اینکــه امــوال در توقیــف بانــک بــوده اســت دادگاه حکــم کیفــری بــرای شــکایت کارگــران صــادر و 
حکــم جلــب اعضــای هیئــت مدیــره کارخانــه را صــادر کــرده اســت کــه  در حــال حــارض دو عضــو هیئــت مدیــره کــه مــا شــاکی 
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آنهــا هســتیم بــا وثیقــه آزاد هســتند.
بــه گفتــه وی،مالــک قبلــی کارخانــه در جــواب کارگــران می گویــد «کارخانــه بــه فــرد دیگــری فروختــه شــده» و مالــک جدیــد هــم 
ــد کارگــران را  ــم و جدی ــک قدی ــی اســت». پاســکاری مال ــک قبل ــد «مســئول پرداخــت حــق بیمــه و حقــوق کارگــران مال می گوی

بالتکلیــف کــرده و مشــخص نیســت کــه اختیــار کارخانــه و مســئول پرداخــت حقــوق معوقــه کارگــران چــه کســی اســت.
مناینــده کارگــران معتقــد اســت کــه فروخــنت کارخانــه بــه مالــک جدیــد «معاملــه صــوری بــرای دور زدن قانــون و پرداخــت نکــردن 
ــال  ــه دنب ــینی ب ــکاری و خانه نش ــر، بده ــز فق ــه ای ج ــون نتیج ــران تاکن ــا کارگ ــکایت م ــد: ش ــت» و می گوی ــران اس ــوق کارگ حق

نداشــته اســت تــا جایــی کــه برخــی کارگــران بــه نــان شــب هــم محتــاج هســتند.
ــا تاکیــد بــر اینکــه از طریــق وزارت  تعــاون، کار و رفــاه اجتامعــی پیگیــر حــل مشــکل کارگــران ایــن کارخانــه  فرمانــدار رســتم ب

ــه بررســی می شــود. ــن کارخان ــز مشــکل ای ــد نی ــع تولی ــع موان ــروه رف ــد: در کارگ هســتیم می افزای
کارخانــه قنــد ممســنی بــا مســاحتی افــزون بــر ٣٢ هکتــار دارای ســه حلقــه چــاه عمیــق، پنــج عــدد ســیلوی پنــج هــزار تنــی، دو 
مدرســه ابتدایــی و راهنامیــی، یــک مســجد، ١٥٠ واحــد مســکونی و اســتخر اســت. ایــن کارخانــه در زمــان فعالیــت خــود بــرای 
٣٥٠ نفــر بــه صــورت مســتقیم و بــرای یــک هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد می کــرده امــا تــا قبــل از تعطیــل 

شــدن ایــن واحــد تولیــدی شــامر کارگــران آن بــه ٨٠ نفــر کاهــش یافتــه اســت.
ــا بیــش از ٣٠٠ کارگــر و ٥٠  ــا ســال ١٣٧٩ بــه صــورت دولتــی ب کارخانــه قنــد شهرســتان ممســنی کــه در ســال ١٣٤٤ افتتــاح و ت
نیــروی متخصــص مدیریــت شــد، در ســال ١٣٧٩ بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد و تنهــا ســه ســال پــس از ایــن واگــذاری رونــد رو 

بــه نــزول خــود را آغــاز کــرد و در ســال ١٣٨٢ بــرای کاهــش خســارت و رضر دهــی بخشــی از کارگــران را اخــراج کــرد.
ایــن کارخانــه قنــد کــه در دهــه هــای گذشــته، یکــی از برندهــای معتــرب تولیــد قنــد در کشــور بــود در نهایــت در ســال ٩٢ و بــه 
دنبــال بــی توجهــی هــا و بــی تدبیــری هــای پیــش آمــده بــه حالــت نیمــه تعطیــل درآمــد و در نتیجــه شــامر بســیاری از کارگرانــش 
کار خــود را از دســت دادنــد. کارگرانــی کــه بــه رغــم اســتخدام رســمی بــودن، مــاه هــا حقــوق نگرفتــه بودنــد و بــه آنهــا حقــوق 
بیــکاری نیــز پرداخــت منــی شــد، در ســال ١٣٩٢ اعــرتاض کردنــد و در جریــان ایــن شــکایات کــه یکــی از مطالبــات کارگــران پرداخت 
حقــوق بیــکاری شــان بــود، مشــخص شــد کــه ریاســت کارخانــه نــه تنهــا حقــوق ایــن کارگــران را پرداخــت نکــرده اســت، بلکــه 

مــاه هاســت، از پرداخــت حــق بیمــه آنهــا نیــز رصف نظــر کــرده و از ایــن روی بــه آنهــا بیمــه بیــکاری نیــز تعلــق منــی گرفــت.
ــه  ــدار شهرســتان رســتم اســتان فــارس در تابســتان ســال جــاری در مــورد آخریــن وضعیــت کارخان اســفندیاراحمدی منــش فرمان
گفــت: مــا پیگیــر وضعیــت ایــن واحــد صنعتــی هســتیم. مــا از طریــق مدیــرکل تعــاون, کار و راه اجتامعــی اســتان مکاتباتــی انجــام 
دادیــم و ســه راهــکار در نظــر داریــم: اول اینکــه کارخانــه مجــددا تحــت پوشــش وزارت صنعــت و معــدن قــرار گیــرد، دوم آنکــه 
در یــک مزایــده مجــدد کارخانــه رو بــه متقاضیــان جدیــد واگــذار کنیــم و یــا اینکــه بــه عنــوان مطالبــات بــه خــود کارگــران ایــن 

کارخانــه واگــذار شــود. قطعــا در رابطــه بــا حقــوق کارگــران پیگیــری خواهیــم کــرد و در دســتور کارمــان هســت.
وعــده هــا و تــالش هــای مدیــران محلــی البتــه هیــچ گاه بــه نتیجــه نرســید و بــه نظــر مــی رســد دیگــر نبایــد امیــدی بــه راه انــدازی 

دوبــاره ایــن کارخانه داشــت.
در رابطــه بــا مشــکالت کنونــی کارگــران ایــن کارخانــه، مناینــده کارگــران معــرتض گفــت: مــا کارگرانــی کــه در ایــن مجموعــه کار 
مــی کنیــم، کارگــران رســمی هســتیم. آن زمانــی کــه کارخانــه دولتــی بــود مــا نزدیــک بــه ١٥ ســال زیــر مجموعــه صنایــع ملــی کار 

کردیــم و االن بیــش از ٢٥ ســال از فعالیتــامن مــی گــذرد.
ایــن مناینــده کارگــران اضافــه کــرد: در حــال حــارض کارخانــه حالــت نیمــه تعطیــل دارد و هرچنــد نزدیــک بــه ٤٥ کارگــر هنــوز در 
آن کار مــی کننــد، مدیریــت مجموعــه ٣٦ مــاه اســت حقــوق و ٢٣ مــاه اســت حــق بیمــه مــا را پرداخــت نکــرده اســت. بــه رغــم 

همــه اعــرتاض هایــی کــه مــی کنیــم کســی تکلیــف مــا را مشــخص منــی کنــد.
وی در مــورد خواســته هــای کارگــران گفــت: مــا کارگــران فصلــی نیســتیم کــه هــر طــور دلشــان خواســت بــا مــا رفتــار کننــد. مــا 
کارگــران رســمی هســتیم و بــر اســاس قانــون اگــر قــرار بــه اخــراج مــا هســت، متــام حــق و حقــوق تاکنــون مــا پرداخــت شــود و مــا 

را بازخریــد کننــد. مبانــد کــه اگــر حــق بیمــه معوقــه مــا را پرداخــت کننــد، بســیاری از کارگــران بازنشســت خواهنــد شــد.



٥٠

شامره ١١،  سال سوم، فروردین ١٣٩٦

ــه قنــد ممســنی گفــت:  ــان و در مــورد موقعیــت جغرافیایــی و پیشــینه کارخان ایــن کارگــر اســتان اهــل شهرســتان رســتم در پای
کارخانــه قنــد ممســنی در گذشــته یکــی از برندهــای معتــرب کشــور بــود و بــه دلیــل نزدیکــی بــه بنــدر امــام و بنــدر بوشــهر از 
موقعیــت خوبــی بــرای وارد کــردن شــکر خــام و صــادرات قنــد برخــوردار اســت، امــا متأســفانه مجموعــه ای از بــی تدبیــری هــا 
ــار یــک  ــد کــه هــر ب ــه کرده ان ــرای اعــرتاض تهی ــه بــرنی ب ــه ایــن حالــت رســانده اســت.کارگران معــرتض ایــن کارخان رشایــط را ب
عــددش را تغییــر مــی دهنــد تــا بــرای اعــرتاض جدیــد قابــل اســتفاده باشــد؛ اعرتاضاتــی کــه ظاهــرا قــرار نیســت دیــده شــوند!

 داســتان تعطیلــی کارخانــه هــای تولیــدی و نابســامانی اوضــاع اقتصــادی کشــور کــه جــدا از خســارات اقتصــادی فــراوان مســتقیم 
زندگــی اجتامعــی صدهــا هــزار خانــواده ایرانــی را بــه چالــش مــی کشــد، داســتان جدیــدی نیســت.

ــه کار هســتند در  ــر و متخصــص در آن مشــغول ب ــد صــد کارگ ــا چن ــد ده و ی ــه چن ــه ای ک ــن اســت، کارخان  انتظــار منطقــی ای
ادامــه کار و بــا گذشــت زمــان توســعه یابــد و بــا بــه کارگیــری تکنولــوژی هــای جدیــد گام در عرصــه هــای جدیــدی از فعالیــت 
اقتصــادی بگــذارد، ولــی گویــا در کشــور مــا صحبــت از توســعه کارخانــه هــای تولیــدی و افزایــش دامنــه فعالیــت آنهــا بیشــرت شــبیه 
یــک داســتان تخیلــی اســت کــه بــرای آن منونــه هــای کمــی پیــدا مــی شــود، ولــی از آن ســو تــا دلتــان بخواهــد منونــه وجــود دارد؛ 
کارخانــه هایــی کــه پــس از طــی یــک دوره طالیــی بــه ورطــه نابــودی افتادنــد و کارگــران و نیروهــای متخصــص آن نیــز بــا همــه 

افــراد تحــت تکفــل بــه فالکــت کشــیده شــدند.

عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه رساب بافت ۱۷ ماهه شد!

آقــای اســتاندار کارگــران رساب بافــت ۱۷ مــاه هســت حقــوق نگرفتــه انــد و شــام گفتیــد کــه نبایــد مســئوالن خــواب راحتــی بــا 
ایــن وضــع داشــته باشــند ولــی کار برعکــس شــده و ایــن کارگــران رساب بافــت هســتند کــه در دولــت شــام و دولــت قبلــی خــواب 

راحتــی را بــه همــراه خانــواده هایشــان بــه چشــم ندیدنــد.
ــه کارگیــری ۵۰۰  ــا ب در هفــت کیلومــرتی شهرســتان رساب، مجتمــع بــزرگ صنعتــی رساب بافــت قــراردارد، ایــن مجتمــع روزی ب
کارگــر در منطقــه از امیدهــای اشــتغال جوانــان بــود کــه در ســال ۸۷ طعمــه حریــق شــد کــه دیگــر بنــا بــه اذعــان مدیــر عامــل 

ــن واحــد تولیــدی چرخ هایــش خامــوش شــد. ــرای کارخانه هــای نســاجی ای ــه اقتصــادی ب ــود توجی ایــن رشکــت، نب
ــه  ــدم بیم ــک ســو و ع ــق از ی ــن حری ــی ای ــه صــورت نامنظــم پرداخــت می شــد ول ــران ب ــوق کارگ ــال ۸۴ حق ــه از س ــد ک هرچن
دســتگاه های ریســندگی از ســوی دیگــر بهانــه ای بــرای عــدم پرداخــت حقــوق کارگــران شــد, تاجایــی کــه تعــدادی از کارگــران 
پــس از ســال ها بــه کمــک دســتگاه قضــا و زمانــی کــه ارزش پولشــان افــت کــرده بــود توانســتند حقــوق عقــب مانــده خــود را 
دریافــت کننــد و برخــی هنــوز در انتظــار طلب هــای میلیونــی خــود هســتند, طلــب هایــی کــه هــر روز بــه علــت عــدم پرداختــی 

هــا بــر مقادیرشــان افــزوده مــی شــود.
اکنــون یکــی از کارگــران درد دل خــود را اینگونــه بازگــو مــی کند:بیــش از ســه ســال  اســت کــه رساب بافــت بــا تبلیغــات وســیع 
وایجــاد یــک قطــب شــغلی بــرای همشــهریان رسابــی بازگشــایی شــده اســت طــی ایــن مــدت مقادیــری از محصــوالت تولیــدی 
جدیــد ایــن کارخانــه  تولیــد و ازکارخانــه مبقصــد فــروش خــارج شــده اســت. کارخانــه فــوق کــه قــرار بــود حقــوق کارگرانــش را 
رس بــرج پرداخــت منایــد االن بیــش از ۱۷ مــاه اســت کــه هیــچ حقوقــی بــه کارگــران خــود پرداخــت نکــرده اســت. ضعــف شــدید 
مالــی برخــی کارگــران آنهــا را مجبــور بــه کارگــری در ایــام هفتــه و تبعــا کــرس کارو مهمــرت از آن کــرس بیمــه از جانــب کارخانــه را 

ســبب میشــود.
جنــاب آقــای جبــار زاده استاندارشــام در اولیــن ســفر خــود در آغــاز دولــت تدبیــر و امیــد کــه قــرار بــود امیــد را در خانــه کارگــران 
ــد در حالیکــه  ــن مــی گذارن ــر بالی ــه برخــی مســئوالن شــبها رس ب ــم کــه چگون ــد کــه“ مــن در تعجب ــه بدمــد,  گفتی ــن کارخان ای
عــده ای کارگــر مــاه هاســت حقــوق نگرفتــه انــد“.  آری  کارگــران رساب بافــت ۱۷ مــاه  هســت حقــوق نگرفتــه انــد و  مســئوالن  
دولتــی در ایــن شهرســتان خــواب راحــت دارنــد , شــام را منــی دانــم خــواب راحتــی در ایــن مــدت داشــته ایــد یــا نــه ولــی کارگــران 
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را خــوب مــی دانــم کــه از رشمندگــی و بــی پولــی خــواب راحتــی نداشــته انــد. بــا توجــه بــه اینکــه مدیــر کارخانــه رساب بافــت 
هــامن مدیــر کارخانــه تعطیــل شــده تربیزکــف اســت و ســابقه وی در عــدم پرداخــت حقــوق کارگــران در ایــن کارخانه هــا کامــالً 
روشــن اســت، انتظــار می رفــت کــه مســئوالنی کــه در راه انــدازی مجــدد ایــن واحــد تولیــدی تــالش کرده انــد تضمین هــای الزم را 
در مــورد کارگــران نیــز می گرفتنــد تــا دوبــاره شــاهد چنیــن مــواردی نباشــیم هــر چنــد ”جلــوی رضر را از هــر جــا بگیــری منفعــت 
اســت“. واقعیــت ایــن اســت کــه رساب بافــت, پالســکویی اســت کــه سالهاســت فروریختــه و هیــچ مســئولی هــم دم بــر منــی آرد. 
ایــن روزهــا مــا کارگــران رساب بافــت در حالــی بــه ایــام عیــد نزدیــک شــدیم کــه بیــش از  ۱۷ مــاه متــام ریالــی از جانــب کارخانــه 
ای کــه وعــده حقــوق رسبــرج میــداد ندیدیــم. ۱۷مــاه متــام اســت کــه درخواســت مســاعده و حداقــل هزینــه معیشــت شــدیدا از 
جانــب کارخانــه رسکــوب و تعبیــر بــر تشــویش و اختــالل در امــور کارخانــه و پیگیــری حقوقــی ایــن مســئله از جانــب کارخانــه 
میشــود.به نظــر میرســدکارفرما از رشایــط حاکــم بــر کشــور و رکــود کامــال ســوئ اســتفاده میکنــد بــه نحــوی کــه علــی رغــم فــروش 
محصــوالت تولیــدی نــخ بازهــم حقوقــی پرداخــت منیشــود.مدیر کارخانــه تــاب هیــچ گونــه انتقــادی را نداشــته و کارگــر معــرتض 
بــا خدعــه و نیرنــگ بــه نحــوی اخــراج میشــود کــه در اداره کار عنــوان اســتعفا از کار را بــر دوش میکشــد. یکــی از کارگــران ایــن 
کارخانــه می گویــد: ۱۷ مــاه اســت کــه حقــوق مــا را نداده انــد و مجبــور شــده ایم از عــامل و آدم قــرض کنیــم. او می افزایــد: برخــی 
از کارگــران ایــن رشکــت بــه دلیــل بــی پولــی مجبــور شــده اند همــرسان خــود را بــه خانــه پدری شــان بفرســتند تــا کمــی از بــار 
مشــکالت کــم شــود امــا مشــکل ایــن اســت کــه حقومــان را منی دهنــد. یکــی از ایــن کارگــران افــزود:  بــرای دریافــت حقوقــامن 
پیگیری هــای زیــادی انجــام دادیــم امــا بی نتیجــه بــود و هــر بــار هــم پیگیــر شــدیم خــوب برخــورد نکردنــد و باگذشــت چنــد مــاه 
از ســال بایــد بگویــم واقعــاً زندگیــامن منی گــذرد. وی ادامــه داد: بــرای تهیــه نیازهــای اولیــه زندگــی هــرروز بایــد از اطرافیــان و 
مغــازه داران قــرض کنــم امــا چــون پــس از گذشــت چنــد مــاه هنــوز بدهــی مــردم را پرداخــت نکــرده ام دیگرکســی اطمینانــی بــه مــا 
نــدارد و وقتــی می بیننــد طلــب قبلــی هنــوز پرداخت نشــده حــارض نیســتند مجــدد بــه مــا قــرض بدهنــد. یکــی دیگــر از کارگــران 
گفــت: پرســنل کارخانــه بارهــا بــرای احقــاق حقــوق خــود  وارد بحــث شــده انــد امــا هیــچ نتیجــه ای نــداده اســت در حالــی کــه 
مــی دانیــم پرداخــت ایــن مبلــغ کار چنــدان ســختی بــرای مدیرعامــل نیســت. عــالوه بــر ایــن بارهــا بــه نهادهــای مختلــف مســئول 
و مدیــر شــکایت خــود را بــرده ایــم امــا نتیجــه نــداده اســت و هــر کارگــری کــه شــکایت کــرده بعــد از آن بــا مشــکالت فراوانــی 

روبــرو شــده اســت.

خودداری تامین اجتامعی از متدید دفرتچه بیمه
 بیش از١٠٠٠کارگر معدن الربز رشقی!

ــه دلیــل بدهــی کارفرمــای رشکــت زغــال ســنگ الــربز رشقــی از متدیــد دفرتچــه بیمــه بیــش از  اداره تامیــن اجتامعــی دامغــان ب
هزارکارگــر ایــن واحــد معدنــی خــوداری مــی کنــد. ٣اســفند،تعدادی از کارگــران معــدن زغــال ســنگ الــربز رشقــی گفتنــد: اداره 
ــی از روز  ــن واحــد معدن ــای ای ــی مــدت کارفرم ــل بدهــی  طوالن ــه دلی ــن اجتامعــی شهرســتان دامغــان در اســتان ســمنان ب تامی

ــرده اســت. ــی خــودداری ک ــن واحــد معدن ــران ای ــی  کارگ ــد دفرتچه هــای درمان ــه گذشــته (٢ اســفند) از متدی چهارشــنبه  هفت
یکــی از کارگــران  معــدن الــربز رشقــی بــا بیــان اینکــه او و همکارانــش بیــش از ٢٠ســال اســت کــه بــه ســازمان تامیــن اجتامعــی 
حــق بیمــه پرداخــت کرده انــد در ادامــه افــزود: مشــکالت بیمــه ای ناشــی از عــدم متدیــد دفرتچه هــای درمانــی مــن و همکارانــم 
ــر حــق بیمــه پرداخــت نشــده،  ــه وی بصــورت مشــخص عــالوه ب ــزوده اســت.به گفت ــامن اف ــر مشــکالت معیشــتی خانوده های ب

هنــوز کارفرمــای معــدن زغــال ســنگ الــربز رشقــی بابــت چهــار مــاه دســتمزد  بــه آنهــا بدهــکار اســت.
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چند خرب کارگری ٥ اسفند ١٣٩٥ 
١-تجمعات معلامن حق التدرييس همدان دراعرتاض به عدم پرداخت٦ماه حقوق وحق بیمه

٢-اعرتاض رسانه ای کارگران پیامنکاری کارخانه ماشین سازی اراک نسبت به عدم پرداخت٤ماه حقوق
٣-کارگران پیامنکاری میادین میوه و تره بار تهران خواهان قراردادمستقیم وهمسان سازی حقوق شدند

۴-عدم پرداخت حقوق کارگران معدن زغال سنگ تخت ازمهرماه تاکنون
۵-عدم پرداخت مطالبات کارگران کارخانه لبنیات شبنم رساب پس از١٠ماه اخراج ازکار

۶-تجمع اعرتاضی اهالی روستای «گامره لنگ» مقابل فرمنداری مریوان
٧-جان باخنت یک کارگرجوان در تهران براثرسقوط دریک ساختامن نیمه کاره

٨-جان باخنت کارگراداره برق مازندران براثرسقوط از ارتفاع حین شست وشوی مقره های دکل های برق در اهواز
٩-اعتصاب وتجمع٣٠٠ کارگر کارخانه آلومینیوم املهدی هرمزآل برای همبستگی با ٤٠همکاراخراجیشان وبازگشت بکارشان

١٠-تجمع اعرتاضی کارگران کارخانه کاشی نیلونسبت به بیکاری وعدم پرداخت مطالباتشان مقابل استانداری اصفهان
١١-ادامــه تجمعــات اعرتاضــی کارگــران کاشــی نیلــو نســبت بــه عــدم پرداخــت مــاه هــا حقــوق ونداشــنت امنیــت شــغلی مقابــل 

کارخانــه ودرشــهر نجــف آبــاد
١٢-ادامه تجمعات اعرتاضی  کارگران اخراجی،شاغل و بازنشسته کارخانه پارسیلون برای چهارمین روز متوالی

١٣-اعتصاب در سایت ٣ پرتوشیمی بوشهر
ــل  ــه بخــش خصوصــی مقاب ــذاری ب ــال واگ ــران اخراجــی جایگاه هــای عرضــه ســوخت بدنب ــه دار کارگ ١۴-تجمــع اعرتاضــی دامن

مجلــس
ــداری  ــل فرمان ــه عــدم پرداخــت مــاه حقــوق مقاب ــن- اســفراین دراعــرتاض ب ــروژه راه آهــن جوی ١۵-تجمــع کارگــران کارگــران پ

اســفراین
١۶_تجمعات اعرتاضی کارگران پرتوشمی تکس آریا نسبت به اخراج از کار
١٧-تجمع اعرتاضی بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت مقابل مجلس

١٨-فراخوان اعتصاب پزشکان طرحی وقراردادی دانشگاه علوم پزشکی همدان
١٩ - کارگران شهرداری اهواز خواهان افزایش دستمزدها شدند

ــه تبعیــض، دســتمزدهای پاییــن و  ــا تجمــع مقابــل مجلــس علی ــرات از رسارس کشــور ب ــان رشکتــی مخاب ٢٠ - پانصــد نفــراز کارکن
فقــدان امنیــت شــغلی اعــرتاض کردنــد.

بــرای درک بهتــر وضعیــت در زیــر بــه تعــدادی دیگــر از اعتراضــات تنهــا بــه شــکل 
تیتــروار کــه تعــدادی از اعتراضــات یــک روز (٥ اســفند) هســتند بــه آنهــا اشــاره مــی 
شــود، اگــر مــی گوییــم بخشــی از لیســت اعتراضــات یــک روز هســتند بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه خبــر برخــی از اعتراضــات بــه دســت مــا نرســیده اســت و همچنیــن تعــدادی 
از اعتراضــات نیــز خبــری نشــدند. مــا ایــن قســمت را نیــز آوردیــم تــا شــاید بتوانیــم 

اندکــی از عمــق فاجعــه را نشــان بدهیــم.  

فهرست اعتراضات یک روز
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یکــی از فعــاالن کارگــری کــه نخواســت نامــش فــاش شــود در رابطــه بــا فاکتورهــای تعییــن حداقــل دســتمزد و قــدرت چانــه زنــی 
کارگــر بــرای باالبــردن ایــن حداقــل گفــت: « اگــر کارگــران منفــرد باشــند، هرگــز و تحــت هیــچ رشایطــی منــی تواننــد بــر هیــچ 
چیــزی، از بهبــود ایمنــی گرفتــه تــا افزایــش دســتمزد، اثــر بگذارنــد. در کشــمکش بــرای افزایــش حداقــل دســتمزد، کارگــر منفــرد 
یعنــی هیــچ چیــز و کارگــران متشــکل یعنــی همــه چیــز. در حالــت انفــرادی، کارگــر در چشــم کارفرمــا هیــچ چیــزی نیســت جــز 
یــک مــاده خــام یــا قطعــه ماشــین کــه اســتفاده و مســتهلک و بعــد هــم بــه ســادگی بــه بیــرون پــرت مــی شــود. هرچــه قــدر 
محیــط کار کوچــک تــر باشــد، مثــال کارگاه هــای چنــد نفــره، ایــن تصویــری کــه دادم ملمــوس تــر مــی شــود. در نتیجــه ایــن کــه 
کارگــران  یــک تشــکل مســتقل از دولــت و کارفرمــا داشــته باشــند، یــک رضورت اســت. از طرفــی درســت اشــاره شــد کــه دســتمزد 
ــه آمارهــای عجیــب و  ــا ارائ ــازی هــای آمــاری بانــک مرکــزی و مرکــز آمــار ب ــاال بــرود. متــام شــعبده ب ــا تــورم ب بایــد متناســب ب
متناقــض هــم بــه همیــن خاطــر اســت. در نتیجــه اگــر از تــورم صحبــت مــی کنیــم، بایــد ایــن را هــم اضافــه کنیــم کــه خانــواده 
ــه  ــا هزین ــاب و ذهــاب ت ــاج زندگــی (از خــورد و خــوراک و ای ــن مایحت ــا تأمی ــوان کســانی کــه هــر روز ب ــه عن هــای کارگــری، ب
تحصیــل فرزنــد) درگیــری جــدی دارنــد، تــورم را ملــس مــی کننــد و بایــد بتواننــد نهادهایــی مثــل تعاونــی مــرصف و کمیتــه هــای 
نظــارت بــر قیمــت هــا را شــکل بدهنــد تــا بررســی هــای منطقــه ای خودشــان، بهرتیــن معیــار بــرای تعییــن تــورم ســبد معیشــت 

شــان باشــند».
ایــن فعــال کارگــری از سوءاســتفاده از نــرخ تــورم و افزایــش آن بــا دســتمزد کارگــران کــه بهانــه کارفرماهــا بــرای پاییــن نگــه داشــنت 
حداقــل دســتمزد مــی گویــد:« از طرفــی ایــن روزهــا تــا صحبــت از افزایــش دســتمزد مــی شــود، ناگهــان صحبــت از اثــرات تورمــی 
مــی شــود. در روزنامــه هــا مــی نویســند افزایــش حقــوق و «تزریــق نقدینگــی» باعــث تــورم مــی شــود، امــا توضیــح منــی دهنــد 
کــه اوالً ایــن نقدینگــی دســت کیســت؟ و ثانیــاً پــس چــرا بــا وجــود چندیــن مــاه یــا ســال حقــوق معوقــه یــا دســتمزدهایی کــه 
هیــچ وقــت متناســب بــا هــامن تــورم رســمی اعالمــی افزایــش نیافتنــد، شــاهد چنیــن تــورم ســنگینی هســتیم؟ بــه عــالوه چــرا نبایــد 
بــه کــرور کــرور بــرج ســاز و انبــوه ســاز و صاحــب کارخانــه و تاجــر کالن اشــاره کــرد کــه هــم بیــش تریــن نقدینگــی دســت شــان 
هســت و هــم اینکــه بــا ولــع شــان بــرای ســود بیشــرت، مــدام قیمــت هــا را رو بــه بــاال ُهــل مــی دهنــد. الاقــل ایــن چنــد وقــت 

اتحادیه های کارگری در غیاب منایندگان واقعی
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ــار فیــش هــای حقــوق نجومــی و امــالک نجومــی و اختــالس، بــه خــرب و موضــوع گفتگــوی عــادی در تاکســی و صــف  کــه اخب
خریــد تبدیــل شــده اســت. کارگــران در اعــرتاض فریــاد مــی زننــد «یــه اختــالس کــم بشــه، مشــکل مــا حــل میشــه». ایــن شــعار 
ســاده معنــی عمیقــی در خــودش دارد. منابــع مالــی و اعتبــارات هنگفتــی هســتند کــه مــی تواننــد رصف ایــن افزایــش دســتمزد 
بشــوند. در نتیجــه مبــارزه بــرای افزایــش حداقــل دســتمزد، کارگــران را بــه ایــن صحنــه هــم مــی کشــاند. مجموعــه همــه ایــن هــا 
فاکتورهایــی هســتند کــه در تــالش بــر رس تعییــن حداقــل دســتمزد نقــش دارنــد و منــی شــود هیــچ کــدام را از دیگــری جــدا کــرد».

او در پاســخ بــه ســوال خربنــگار نــوآوران کــه مقابلــه و چانــه زنــی کارگــران را بایــد در چارچــوب مطالبــات صنفــی یــا سیاســی 
ــن  ــه داری اســت کــه ای ــر دولــت رسمای ــری کــرد گفــت:« در نهایــت وضعیــت جنبــش کارگــری و تناســب قــوای آن در براب پیگی
حداقــل دســتمزد را تعییــن مــی کنــد. هرچــه جنبــش کارگــری متشــکل تــر باشــد، مــی توانــد تعرضــی تــر عمــل کنــد و ســهم بیــش 
تــری از ثروتــی را کــه خــودش خلــق کــرده، بــه چنــگ بیــاورد. بالعکــس هرچــه قــدر ایــن جنبــش پراکنــده تــر باشــد، بیشــرت تدافعی 
مــی شــود و اغلــب در همیــن حــد هــم منــی توانــد از دســتاوردهایش دفــاع کنــد و در ایــن جــدال، تســلیم صاحبــان رسمایــه مــی 
شــود. هــر بــار کــه عــده ای از کارگــران همــراه خانــواده هایشــان پیگیــر حقــوق معوقــه یــا افزایــش حداقــل دســتمزد مــی شــوند، 
مــدام در رســانه هــای رســمی تأکیــد مــی شــود  «ایــن تجمعــات سیاســی نیســت». اغلــب اینقــدر روی ایــن موضــوع بــا حساســیت 
تأکیــد مــی کننــد کــه معنایــی  کامــال برعکــس بــرای مخاطــب پیــدا مــی کنــد. در یکــی دو ســال گذشــته مــی بینیــم کــه در یــک 
مجتمــع نفتــی کارگــران بعــد از یــک اعــرتاض «صنفــی» ناگهــان در لیســت ســیاه قــرار گرفتنــد و اخــراج شــدند. در جــای دیگــری 
ماشــین و نیــروی انتظامــی آمــد و تعــدادی از کارگــران را بــا خــود بــرد. در مــورد برخــی اعتصــاب هــا نیــروی انتظامــی کارگــران 
معــرتض را رضب و شــتم مــی کنــد. ایــن هــا برخوردهایــی اســت کــه بعضــاً در رســانه هــای رســمی هــم پوشــش داده شــده انــد. 
خــوب اگــر اعرتاضــات «صنفــی» اســت، پــس چــرا بــا آن برخــورد سیاســی مــی شــود؟ وقتــی همــکار مــن بابــت یــک اعــرتاض ســاده 
بازداشــت مــی شــود، واضــح هســت کــه خواســت آزادی و بازگشــت او بــه کار بــه خواســته هــای مــن و دیگــر همکارانــم اضافــه 
مــی شــود. در نتیجــه نــوع برخوردهــای قهرآمیــز طــوری هســت کــه خواهــی نخواهــی اعــرتاض بــر رس هــر موضــوع ســاده، مثــل 

همیــن افزایــش حداقــل دســتمزد، جنبــه سیاســی هــم پیــدا مــی کنــد».
وی در ادامه افزود: « ظاهرا شورای عالی کار بر اساس فرمول سه جانبه گرایی حداقل دستمزد

را تعییــن مــی کنــد، امــا مســاله ایــن اســت کــه یــک مناینــده ازطــرف کارگــران رشکــت مــی کنــد کــه مناینــده واقعــی کارگــران نیســت 
و برگزیــده دولــت و کارفرمــا اســت. مناینــده طــرف کارگــری فقــط زمانــی معنــا دارد کــه برگزیــده یــک تشــکل مســتقل کارگــری 
باشــد و تشــکل مســتقل کارگــری هــم کــه اجــازه شــکل گیــری نــدارد و فــورا بــا آن مقابلــه مــی شــود. طــرف دیگــر مذاکــره کننــده 
مناینــده دولــت اســت کــه هــم خــودش کارفرماســت و هــم مدافــع کارفرمــا اســت. و بــه ایــن ترتیــب معلــوم اســت کــه منفعــت 
کارگــر برایــش دارای الویــت نیســت، طــرف کارفرمــا هــم کــه تکلیفــش روشــن اســت. رسمایــه دار کارفرمــا ترجیــح مــی دهــد کارگــر 
برایــش مجانــی کار کنــد و اگــر هــم مــزدی بــه کارگــری مــی دهــد فقــط بــه آن انــدازه اســت کــه بــه ســختی بتوانــد زنــده مبانــد 
ــان  ــاز هــم بتوانــد برایــش کار کنــد. از توضیحاتــی کــه دادم ایــن نتیجــه را مــی تــوان گرفــت کــه اوالً ایــن دولــت کارفرمای ــا ب ت
اســت و نــه کارگــران، ثانیــاً دولــت و رسمایــه داران کارفرمــا منافــع مشــرتکی دارنــد و بــر هــامن اســاس هــم دســتمزد تعییــن مــی 
کننــد. بنابرایــن دولــت و کارفرمایــان بــه اشــتباه دو نهــاد مجــزا یــا متفــاوت فــرض شــده انــد. در صورتــی کــه اوالً منافــع کارگــران 
و کارفرمایــان دو قطــب مقابــل هــم هســتند و ثانیــاً دولــت اصــوال بــه همیــن منظــور شــکل گرفتــه تــا از منافــع ویــژه ایــن دومــی 
بــه هــر شــکل ممکــن دفــاع مــی کنــد. بــرای اثبــات حرفــم کافــی اســت بــه خصوصــی ســازی هــا نــگاه کنیــد و ببینــد آیــا تــا کنــون 
یــک واحــد تولیــدی بــه خــود کارگــران واگــذار شــده اســت؟ قطعــا خیــر. از نظــر دولــت مدیریــت غیــر دولتــی (خصوصــی) یعنــی 
فــرد کارفرمــا و نــه جمــع کارگــران. یــا مثــال فهرســت بلندباالیــی از شــخصیت هــای حقیقــی و حقوقــی را مــی تــوان نوشــت کــه 
بــه بهانــه «کارآفرینــی» و طــرح هــای زودبــازده «اشــتغال» و ده هــا عنــوان دهــان پرکــن وام هــای آن چنانــی گرفتــه انــد و اآلن تــا 
خرخــره بدهــکار سیســتم بانکــی و دولتــی هســتند، بــه طــوری کــه عمــال بدهــی آن هــا دیگــر ســوخته محســوب مــی شــود. امــا 
بــا وجــود همــه ایــن هــا، بــا وجــود اعــالم ورشکســتگی و تعطیلــی همــه واحدهــای تولیــدی ای کــه در حــراج «خصوصــی ســازی» 
بــه آن هــا واگــذار شــد، بــا وجــود ایــن کــه برخــالف قوانیــن بــه ســادگی بــا یــک اشــاره صدهــا کارگــر را تعدیــل مــی کننــد، هنــوز 
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از امتیــازات و پشــتیبانی دولــت برخــوردار مــی شــوند. اگــر ایــن را مقایســه کنیــد بــا خیــل عظیــم کارگــران اخراجــی و کارگرانــی 
کــه مــاه هــا حقــوق معوقــه طلــب دارنــد، امــا بــا وجــود ایــن همــه اعــرتاض و دســت بــه دســت شــدن در هزارتــوی ادارات دولتــی 
نتوانســته انــد بــه ابتدایــی تریــن حقــوق خــود برســند، آن وقــت خیلــی خــوب مــی شــود دیــد کــه دولــت و کارفرمــا در یــک جبهــه 

و مقابــل کارگــران بــوده انــد».
از ایــن فعــال کارگــری راجــع بــه تــوان اتحادیــه هــای کارگــری و اثرگــذاری آن هــا پرســیدیم کــه آیــا ایــن تعــداد مناینــده معــدود 
کارگــران در ایــن شــوراها تــوان دارنــد یــا رصفــا حضــور فرمالیتــه و منایشــی بــرای خالــی نبــودن عریضــه دارنــد، او در پاســخ گفــت: 
« اگــر مــراد از «اتحادیــه هــای کارگــری»، هــامن نهادهــای رســمی شــورای اســالمی کار و انجمــن هــای صنفــی و غیــره باشــد کــه 
تکلیــف مشــخص اســت. یعنــی ماهیــت آن هــا در ایــن ســئوال بــه خوبــی توصیــف شــده. هــامن «معــدود مناینــده ... و جلســات 
ــه و تشــکیالت مســتقل کارگــری دیگــری  ــده «کارفرمــا». اتحادی ــد گفــت مناین ــده «کارگــری» بای ــه جــای مناین ــه». فقــط ب فرمالیت
هــم نداریــم کــه تشــکل محیــط کار باشــد و بتوانــد اثــر گــذاری کنــد، مــواردی ماننــد ســندیکای نقاشــان الــربز و اتوبــوس رانــی و 
نیشــکر هفــت تپــه هــم تشــکالتی نیســتند کــه دولــت بــرای آن هــا رســمیت قائــل باشــد، چــه رســد بــه ایــن کــه از مناینــده آن هــا 
دعــوت بــه جلســات تعییــن دســتمزد و غیــره داشــته باشــد. آنچــه کــه کارگــران رسارس ایــران نیازمنــد هســتند یــک تشــکل مســتقل 
و رسارسی اســت و بــدون وجــود آن منــی تــوان از حضــور مناینــده واقعــی کارگــران در هیــچ جــا، از جملــه در نشســت هــای بــرای 

تعییــن دســتمزد صحبتــی بــه میــان آورد».  
   تعیین حداقل دستمزد سال ٩٦

ایــن فعــال کارگــری معتقــد اســت تعییــن حداقــل دســتمزد ســال ٩٦ بســتگی بــه فاکتورهــای مختلفــی دارد، ولــی بــرای جــواب بــه 
ایــن ســئوال خــوب اســت کــه بــا یــک ســئوال رشوع کنیــم. آیــا رسارس ســال ٩٦ یــک اقتصــاد یکســان و بــدون نوســانی خواهیــم 
داشــت؟ اگــر بلــه، پــس مــی تــوان یــک رقــم دقیــق و مشــخص را اعــالم کــرد کــه طــی همــه ســال ٩٦ بــر هــامن اســاس دســتمزد 
پرداخــت شــود، امــا اگــر نوســانات اقتصــادی، از جملــه بحــران و تــورم هــردم فزاینــده وجــود داشــته باشــد، گیریــم دســتمزد ســال 
٩٦ هــم مشــخص شــد و حتــی راضــی کننــده هــم بــود، ولــی اگــر یــک مــاه بعــد تــورم در بخــش مســکن اوج گرفــت کارگــر مجبــور 
شــد همــه یــا بخــش عمــده مــزد خــود را بــرای اجــاره مســکن کنــار بگــذارد، چگونــه مــی توانــد اعــرتاض کنــد کــه دســتمزد مــن 
کافــی نیســت! بنابرایــن ایــن اشــتباه اســت کــه از طــرف کارگــران رقــم مشــخص شــده ای بــرای دســتمزد تعییــن شــود چــون اقتصــاد 
رسمایــه داری در یــک وضعیــت ثابــت و مشــخص نیســت و هرلحظــه در نوســان اســت، امــا مــی تــوان یــک رقــم مشــخص تعییــن 
شــود کــه بــر اســاس تــورم کنونــی، دســتمزد کارگــر از آن پاییــن تــر نباشــد؛ منتهــا بــه معنــی رقمــی نباشــد کــه کارگــران بایــد تــا 
پایــان ســال ٩٦ بــا آن کنــار بیاینــد و هــر تحولــی در افزایــش تــورم بــی تاثیــر در دســتمزد باشــد. اگــر زندگــی کارگــران را فقــط نــان 
و پنیــر تشــکیل مــی داد، مــی شــد یــک رقــم بــر اســاس تهیــه آن تعییــن کــرد و حتــی تــا پایــان ســال هــم بــر هــامن اســاس دســتمزد 
تعییــن شــود، امــا زندگــی کارگــران را انبــوه مســائل دیگــر هــم در بــر مــی گیــرد. مثــال چــه کســی تضمیــن مــی دهــد کــه مــدارس 
ــا شــهریه قبــل را افزایــش ندهــد، ایــن موضــوع را مــی تــوان بــه  ــام فرزنــدان کارگــری شــهریه دریافــت نکنــد و ی ــت ن بــرای ثب
همــه چیــز دیگــر تعمیــم داد. بــرای همیــن شــاید بــد نباشــد بــه جــای تعییــن حداقــل دســتمزد، دســتمزد متناســب بــا تــورم هــای 
ادواری و قابــل تغییــر در ســال ٩٦ تعییــن شــود و نــه تعییــن دســتمزد متناســب بــا خــط فقــر. کارگــر همــواره فقیــر حــق خــود 
مــی دانــد کــه دســتمزدش متناســب بــا ثــروت باشــد و اگــر فقــری هســت بــرای همــه باشــد، امــا او دامئــاً شــاهد پرداخــت هــای 
نجومــی بــه مدیــران و اختــالس هــای انبــوه اســت و بــاور منــی کنــد ثــروت در جامعــه وجــود نــدارد. پــس معیــار دســتمزد بایــد 
بــر اســاس ثــروت موجــود در کشــور باشــد، کــه قطعــاً در ایــن صــورت هیچکــس زیــر خــط فقــر نخواهــد بــود و تــورم هــم اگــر 
کارگــر را فقیــر و بیچــاره مــی کنــد، رسمایــه دار هــم بایــد تــاوان ســودهای هنگفتــی کــه مــی بــرد را بدهــد و بــار فقــر را بــر روی 
دوش کارگــر نگــذارد. در نهایــت دســتمزد کارگــران در ســال ٩٦ بایــد امــکان بقــای کارگــران در رشایــط زیســت متناســب بــا تــورم و 
مصائبــی کــه دامــن زندگــی آن هــا را مــی گیــرد باشــد و مهمــرت اینکــه کارگــر بیــکار نیــز بایــد دارای بیمــه هایــی باشــد کــه بتوانــد 

حیــات کارگــر و خانــواده اش را تضمیــن کنــد».
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مرگ چهار کارگر صنعت نفت در ۱۵ روز اول سال جدید

در ١٥ روز سپری شده از سال ٩٦، چهار کارگر صنعت نفت و گاز بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست دادند. 
ــران،  ــاری ای ــی حف ــت مل ــح رشک ــراردادی دکل ۹۱ فت ــان ق ــوی، دکل ب ــزاد عل ــاه، به ــن م ــا، روز١٢فروردی ــگار ایلن ــزارش خربن ــه گ ب
ــه دنبــال ســقوط قــاب دکل حفــاری، جانــش را از دســت داد.در حادثــه ای کــه پیــش از آن  ششــم فروردیــن مــاه در ایســتگاه  ب
تقلیــل فشــار گاز همــدان بــه وقــوع پیوســت، در نتیجــه آتش ســوزی گســرتده، دو کارگــر٢٥و ٣٧ ســاله ایســتگاه گازهمــدان براثــر 
انفجارزنــده زنــده در آتــش ســوختند.ظهرروز دهــم فروردیــن نیز،یکــی از کارگــران پرتوشــیمی تندگویــان بــه نــام «علــی حیــدری» 
در حیــن انجــام کار بــر اثــر ســقوط بــوم جرثقیــل جــان خــود را از دســت داد.بــا احتســاب ایــن حــوادث، می تــوان گفــت در ١٥ 
ــر حــوادث کاری از  ــر اث ــع نفــت و گاز جــان خــود را ب روزی کــه از آغــاز ســال ٩٦ گذشــته اســت، چهــار کارگــر شــاغل در صنای

دســت داده انــد.

تجمع اعرتاضی کارگران روغن نباتی قو در محوطه کارخانه 

در حــدود ۱۰۰ نفــر از کارگــران روغــن نباتــی قــو، صبــح امــروز (ســه شــنبه ۱۵ فروردیــن مــاه) در محوطــه ایــن کارخانــه، تجمــع 
کرده انــد. اعــرتاض ایــن کارگــران بــه عــدم پرداخــت مطالبــات مــزدی بهمــن، اســفند، و عیــدی ســال ۹۵ حــدود ۲۸۰ کارگــر ایــن 
کارخانــه بــر می گــردد. ایــن کارگــران روز گذشــته نیــز تجمعــی ۱۰۰ نفــره در محوطــه کارخانــه برگــزار کردنــد، و یــادآور شــدند 
تنهــا خواســتار پرداخــت کامــل مطالبــات خــود هســتند.کارگران روغــن نباتــی قــو پیــش از ایــن در اســفند مــاه ســال ۹۵ تجمعــی 

اعرتاضــی مقابــل دفــرت ســهام دار عمــده ایــن کارخانــه  برگــزار کــرده بودنــد.

تجمع اعرتاضی دوباره کارگران فصلی نیشکر میان آب 

ــران مجتمــع کشــت و صنعــت نیشــکر  ــوروزی ســال۹۶، جمعــی از کارگ ــالت ن ــد از خامتــه تعطی در نخســتین روزهــای کاری بع
«میــان آب» بــا برپایــی یــک اجتــامع صنفــی خواســتار تغییــر نحــوه رابطــه اســتخدامی خــود بــا ایــن مجموعــه شــدند. تعــدادی 
از کارگــران ایــن واحــد کشــاورزی در متــاس بــا ایلنــا گفتنــد: در مجمــوع نزدیــک بــه ۲۰۰ نفــر هســتیم کــه بــه صــورت روزمــزد و 
فصلــی کــه از ســالهای گذشــته تــا کنــون در مــزارع نیشــکر مجتمــع کشــت و صنعــت میــان آب مشــغول کار هســتیم.این کارگــران 
در توضیــح مشــکالت صنفــی خــود کــه در روزهــای گذشــته منجــر بــه برپایــی یــک اجتــامع صنفــی شــده اســت، گفتنــد: طبــق روال 
مرســوم در ایــن مجموعــه هــر ســال کارفرمــا مجمــوع کارگــران روز مــزد را بــه دو گــروه تقســیم کــرده و بــا کارگــران حــارض در هــر 
گــروه در دو نوبــت ســه ماهــه قــرارداد کار منعقــد می کند.بــه گفتــه ایــن کارگــران، مطابــق ایــن روال هــر ســال نزدیــک بــه ۱۰۰ 
نفــر از آنهــا در قالــب یــک قــرارداد ســه ماهــه بــه صــورت گردشــی در اســتخدام مجتمــع کشــت و صنعــت میــان آب درمی آینــد 

ایــن چنــد خبــر اعتراضــی کــه نمــوه هــای از دههــا اعتــراض جــاری هســتند را فقــط جهــت نمونــه آوردیــم تــا بگوییــم 
،ظلــم و ســتم کارفرمایــان و دولــت جمهــوری اســالمی ســرمایه داری علیــه کارگــران بــه انــدازه رســیده اســت کــه 
تعطیــالت عیــد هــم کارکــرد خــود را از دســت داده اســت و ماننــد ســال هــای گذشــته نمــی توانــد مبــارزه طبقاتــی 

را تخفیــف بدهــد و چنــد روز اوایــل ســال اعتــراض را تعطیــل کنــد 
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ــا پایــان مــدت قراردادقــرار داد کار جایگزیــن باقیامنــده کارگــران دیگــر می شــوند.در مجمــوع ایــن  کــه در نهایــت همــه آنهــا ب
ــه صــورت منقطــع در دو نوبــت ســه ماهــه  ــا در طــول یــک ســال کاری ب ــرارداد کاری هرکــدام از آنه ــد کــه ق کارگــران می گوین
ــن  ــی و روز مــزد بخــش کشــاورزی ای ــوان کارگــر فصل ــه عن ــا حــدود نیمــی از ســال ب ــد می شــود ودر عمــل هرکــدام از آنه متدی
مجتمــع مشــغول کارند.کارگــران مذکــور کــه خواهــان تثبیــت موقعیــت شــغلی خــود هســتند، می گوینــد کــه در راســتای پیگیــری 
ایــن خواســته صنفــی خــود بــرای روزهــای ۵ و ۶ فرودیــن مــاه ســال جــاری یــک اجتــامع صنفــی را در محوطــه مقابــل ســاختامن 
ــان اینکــه در هــر نوبــت از ایــن اجتامعــات صنفــی، دســت کم ۵۰  ــان آب برگــزار کرده اند.آنهــا بابی مجتمــع کشــت و صنعــت می
کارگــر حضــور داشــته اند، ادامــه می دهنــد: البتــه پیــش از ایــن نیــز در طــول ســال گذشــته بــا برپایــی اجتامعــات صنفــی مشــابه 
ــرای  ــت هــر ســال فقــط ب ــن حال ــات شــغلی در بهرتی ــود ثب ــل نب ــه دلی ــم چــرا کــه ب ــن درخواســت صنفــی شــده بودی ــر ای پیگی
مــدت ۶ مــاه دارای کار مشــخص هســتیم و ناچاریــم تــا در ســایر ایــام ســال از طریــق انجــام کارهــای ســاختامنی یــا مهاجــرت بــه 

شهرســتان های مجــاور، هزینــه هــای زندگــی خــود را تامیــن کنیــم.

تجمع کارگران کارخانه چوب وفلز اردکان(چوفا)درفرمانداری اردکان 

منابع خربی ایلنا از تعطیلی کارخانه چوب و فلز اردکان و عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران آن خرب دادند. به گزارش خربنگار 
ایلنا، کارگران چوب و فلز اردکان (چوفا)، سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.از قرار معلوم عیدی این کارگران نیز 

در سال گذشته پرداخت نشده است. این کارخانه به طور موقت تعطیل است و مراجعات کارگران به مقامات محلی از جمله 
فرمانداری اردکان، تا کنون نتیجه ای نداشته است. از قرار معلوم روز گذشته (١٤ فروردین) این کارگران در اعرتاض به عدم 

پرداخت  دستمزد و مطالبات خود و تعطیلی موقت رشکت، به فرمانداری شهرستان اردکان مراجعه کردند .گویا این کارخانه با 
مشکالت مالی و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند و نه تنها قادر به پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیست بلکه منی 

تواند خط تولید را فعال کند.کارخانه چوب و فلز اردکان(چوفا ) واقع دراردکان یزد در  خیابان طالقانی است و  در زمینه صنایع 
چوبی وفلزی شامل صندلی  و مبل  فعالیت می کند .

عدم توجه مدیرعامل مخابرات به مطالبات  کارگران رشکتی  

جمعی از پرسنل رشکتی مخابرات با ایلنا متاس گرفتند و از اظهارات مدیرعامل رشکت مخابرات انتقاد کردند.از قرار معلوم، 
مدیرعامل مخابرات ایران به تازگی در جمع مدیران ارشد مخابرات منطقه تهران  با توجه به شعار سال ۱۳۹۶ که سال اقتصاد 

مقاومتی ،تولید واشتغال نام گذاری شده گفته است : ما مسئولیت سنگینی برای اشتغال زایی مردمی داریم که ثبات و آرامش آنها 
نقش بسزایی در استفاده از محصوالت متنوع و متعدد ما خواهد داشت.رشکتی های مخابرات با اشاره به این اظهارات می گویند: 
وقتی جناب مدیر عامل دغدغه ایجاد اشتغال در صنعت کشور را دارند، طبیعتا در سال جاری پرسنل رشکتی مخابرات ایران باید 
خیال آسوده ای داشته باشند که امسال مخابرات ایران نه تنها تعدیل نیرو ندارد، بلکه جذب نیرو هم خواهد داشت.این کارکنان 
که پیش از این بارها در اعرتاض به وجود تبعیض در مخابرات، تجمع برگزار کردند می گویند: از سخنان جناب مدیر عامل چنین 

برمی آید که ایشان به آرامش فکری و نداشنت دغدغه ذهنی برای مشکالت اقتصادی مثل اشتغال و معیشت اعتقاد دارند . اما این 
سوال  یقینا ذهن بسیاری از کارکنان مخابرات ایران اعم از رسمی و رشکتی و حتی بازنشستگان را به خود مشغول کرده است که 

آیا دغدغه معیشت برای کارکنان و بازنشستگان موجب سلب آرامش فکری آنها نیست ؟ آیا دریافتی حداقل و با تاخیر پرسنل 
رشکتی موجب تشتت فکری و برهم خوردن آرامش ذهنی  پرسنل رشکتی نیست ؟ آیا این مشغولیت ذهنی آنها موجب کاهش 

بهره وری و پایین آمدن کیفیت خدمات مخابراتی و در نتیجه کاهش سود آوری مخابرات منی شود؟
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کارگــران رشکــت واحــد بــار دیگــر در اعــرتاض بــه بی توجهــی بــه مشــکالت تعاونــی مسکنشــان مقابــل ســاختامن شــورای شــهر 
ــد از  ــار و بع ــد، این ب ــده بودن ــه ش ــت مواج ــونت بار و بازداش ــورد خش ــا برخ ــل ب ــار قب ــه ب ــا ک ــد. آنه ــع کردن ــهرداری تجم و ش

ــده شــدند. ــن فراکســیون هــم ران ــود از دفــرت رئیــس ای ــا داده ب ــه آنه ــی کــه فراکســیون کارگــری شــورای شــهر ب قول های
کارگــران رشکــت واحــد اتوبورسانــی تهــران بــار دیگــر دیــروز (سه شــنبه دهــم اســفند) در اعــرتاض بــه بی توجهــی بــه مشــکالت 
تعاونــی مســکن ایــن رشکــت مقابــل ســاختامن شــهرداری و شــورای شــهر تهــران تجمــع کردنــد. پیــش از ایــن، نیروهــای امنیتــی بــا 

تجمــع قبلــی ایــن کارگــران بــه صــورت خشــونت باری برخــورد کــرده و چندنفــر از کارگــران هــم بازداشــت شــده بودنــد.
ــن فراکســیون  ــس ای ــه رئی ــران و از جمل ــن برخــورد خشــونت بار باالخــره توجــه اعضــای فراکســیون کارگــری شــورای شــهر ته ای
یعنــی محســن رسخــو را بــه خــود جلــب کــرد و ایــن عضــو شــورای شــهر بــا تذکــر بــه شــهردار تهــران دربــاره ایــن نــوع برخوردهــا 

بــا کارگــران، جلســه ای بــرای حــل مشــکل کارگــران رشکــت واحــد تشــکیل داد.
ــر اســاس خواســت کارگــران پیــش نرفــت و فراکســیون کارگــری شــورای شــهر فقــط مشــکالت یکــی از  ــن جلســه ب ــا اینکــه ای ب
ــن قول هــای  ــه مثــر رســیدن همی ــه انتظــار ب ــران ب ــن حــال کارگ ــا ای ــرار داد ب ــز توجــه ق ــی مســکن را در مرک پروژه هــای تعاون

ــد. ــار دیگــر تجمــع کردن ــن جلســه ب ــدن ای ــه بعــد از بی نتیجــه  مان محــدود نشســتند ک
پیــش از ایــن محمــد حقانــی، عضــو فراکســیون کارگــری شــورای شــهر بــه «میــدان» گفتــه بــود کــه در جلســه ایــن فراکســیون بــا 
مناینــدگان کارگــران و شــوراهای اســالمی کار رشکــت واحــد، مســائل و مشــکالت بررســی شــده و گفتگوهــا بــا مدیرعامــل رشکــت 
تعاونــی رشکــت واحــد انجــام شــده اســت. حقانــی در ایــن گفتگــو حتــی قــول داد کــه مشــکالت مســکن ایــن کارگــران در ماه هــای 

باقیامنــده از شــورای چهــارم حــل شــود امــا ایــن خوش بینی هــا بــرای کارگــران رشکــت واحــد کافــی نیســت.
ــا  حســن ســعیدی، عضــو تعاونــی مســکن اداره مرکــزی رشکــت واحــد و مناینــده اعضــای پــروژه ســپیدار دو و ســه در گفتگــو ب
«میــدان» می گویــد اتفاقــا دلیــل تجمــع دیــروز کارگــران رشکــت واحــد ایــن بــود کــه هیــچ اتفــاق جدیــدی بعــد از برگــزاری جلســه 

بــا فراکســیون کارگــری اتفــاق نیافتــاده اســت.
ــران  ــکالت کارگ ــه مش ــم و ب ــزار می کنی ــری برگ ــیون کارگ ــه فراکس ــد جلس ــو گفتن ــای رسخ ــی آق ــع قبل ــد از تجم ــه او بع ــه گفت ب
رســیدگی می کنیــم امــا ایشــان یکــی از اصلی تریــن  گروه هــای کارگــران را کــه ۶ هزارنفرنــد و اصــال از تســهیالت مســکن اســتفاده 

ــد. ــذف کردن ــد ح نکرده ان
محمــد حقانــی، عضــو فراکســیون کارگــری شــورای شــهر تهــران پیشــرت قــول داده بــود کــه مشــکالت مســکن کارگــران رشکــت واحــد 

در ماه هــای باقیامنــده از شــورای چهــارم حــل شــود امــا ایــن خوش بینی هــا بــرای ایــن کارگــران کافــی نیســت.
ســعیدی می گویــد در رشکــت واحــد دو گــروه کارگــر وجــود دارنــد. گروهــی کــه تســهیالت مســکن بــه ظاهــر بــه آنهــا پرداخــت 
شــده ولــی در حقشــان اجحــاف شــده و هنــوز بــه مســکن خودشــان در قالــب تعاونی هــای مســکن نرســیده اند و یــک گــروه ۶ 

کارگران رشکت واحد بعد از برخورد خشونت بار از مقابل شورا رانده شدند

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

مصاحبــه حســن ســعیدی بــا ســایت خــربی 
میــدان در مــورد مشــکالت مســکن کارگــران 

رشکــت واحــد



٥٩

شامره ١١،  سال سوم، فروردین ١٣٩٦

هــزار نفــری کــه اصــال از تســهیالت مســکن اســتفاده نکرده انــد. آقــای رسخــو کل ایــن ۶ هــزار نفــر را در آن جلســه فراکســیون 
کارگــری کنــار گذاشــت و گفــت بــه ایــن موضــوع ورود منی کنیــم.

بــه گفتــه ســعیدی در آن جلســه در مــورد کارگرانــی کــه عضــو تعاونــی مســکن هســتند و از بیــن چندیــن پــروژه ای کــه دچــار 
مشــکلند فقــط پــروژه ســپیدار دو و ســه انتخــاب شــد کــه از ســال ۹۰ متوقــف شــده و االن هــم چهــار ســال از موعــد تحویــل 
خانه هــا گذشــته اســت. در جلســه فراکســیون قــرار بــر ایــن شــد کــه تعاونــی مســکن مجمعــی برگــزار کنــد تــا مناینــده کارگــران 
در مذاکــرات آتــی بیــن شــورای شــهر و رشکــت واحــد و تعاونــی مســکن انتخــاب شــود و حضــور داشــته باشــد. ایــن مجمــع برگــزار 
نشــد و بــه تبــع آن هیــچ جلســه ای هــم برگــزار نشــد و همینطــور کار معطــل مانــد. از آن جلســه بیشــرت از ۴۵ روز گذشــته و ایــن 
بــود کــه کارگــران تصمیــم گرفتنــد کــه دوبــاره بــه شــهرداری و شــورای شــهر مراجعــه کننــد و اگــر مشــکالت کارگــران حــل نشــود 

در نیمــه دوم فرودین مــاه بــار دیگــر تجمــع برگــزار خواهــد شــد.
عصبانیت رئیس فراکسیون کارگری به جای پاسخگویی

بــه گفتــه ایــن عضــو تعاونــی مســکن کارگــران رشکــت واحــد  همــه پروژه هــای ایــن تعاونــی امــروز بــا مشــکل مواجــه اســت. 
در ســپیدار دو و ســه قــرار بــوده در ۶ ماهــه اول ســال ۹۲ واحدهــای مســکونی تحویــل داده شــود. االن در پایــان ســال ۹۵ کار 
کال ۵۰ درصــد پیرشفــت داشــته اســت و از ســال ۹۰ بــه بعــد هــم ادامــه ســاخت متوقــف شــده اســت. در پــروژه ســهیل هــم کــه 
باالخــره کارگــران بــا پنــج ســال تأخیــر واحدهــای مســکونی خــود را تحویــل گرفتنــد بــه ایــن صــورت بــوده کــه از ســه ســال پیــش 
کــه هنــوز کارگاه در ایــن مجتمــع دایــر بــود و ســاختامن ها در حــال ســاخت بــود کارگــران رفتنــد و آنجــا ســاکن شــدند. در ایــن 
ســاختامن ها آسانســور وجــود نداشــت، یــک شــاخه آب جلــوی ســاختامن بــود کــه بایــد از طبقــه پنجــم می آمدنــد و بــا دبــه آب 
ــا  ــن ســاختامن ها بســوزد و ت ــران ســاکن در ای ــی کارگ ــوازم برق ــود و باعــث می شــد ل ــرق کارگاهــی ب ــد، برقشــان ب ــاال می بردن ب

چنــدی پیــش هــم گاز نداشــتند.
ــدا  ــول از ابت ــن وضعیــت را ایجــاد کــرده اســت چــون پ ــوده کــه ای ــن مدیریــت رشکــت واحــد ب ســعیدی معتقــد اســت کــه «ای
ــا توجــه بــه مبالــغ بالعوضــی کــه پرداخــت شــد و مبالغــی کــه کارگــران رس وقــت پرداخــت کردنــد وجــود داشــته اســت.» او  ب
ــی هــم متوجه اشــان  ــی اتهامات ــاق شــده اســت و حت ــن اتف ــت رشکــت واحــد باعــث ای ــه مدیری ــد ک ــران معتقدن ــد کارگ می گوی

ــاده اســت. اســت  منتهــا مــدرک رســمی در دســت کســی نیســت ولــی از نحــوه ســاخت مشــخص اســت کــه چــه اتفاقــی افت
ایــن عضــو ســندیکای رشکــت واحــد می گویــد: بــا وجــود اینکــه ایــن مشــکالت را بــر کارگــران تحمیــل کرده انــد االن از کارگــران 
پــروژه ســهیل حــدود ۱۵ میلیــون تومــان دیگــر مبلــغ اضافــه بــر قــرارداد طلــب می کننــد. کارگــران ســپیدار بــا اینکــه بــه تعهــدات 
خــود عمــل کردنــد امــروز دوبــاره اعــالم کرده انــد کــه بــرای ادامــه ســاخت بــه ۷۰ میلیــون تومــان دیگــر پــول نیــاز اســت کــه بایــد 
پرداخــت کننــد یــا اینکــه گفته انــد خــود کارگــران تعاونــی تشــکیل دهنــد و پــروژه را در همیــن وضعیتــی کــه هســت تحویــل 

بگیرنــد.
ســعیدی می گویــد در پروژه هــای دیگــر هــم ایــن رشایــط کــم و بیــش حاکــم اســت و کارگــران در ســپیدار دو و ســه درخواســت 
ــا هــامن قــرارداد اولیــه بتواننــد واحدهــای مسکونیشــان را  دارنــد کــه بــدون فــوت وقــت ســاخت پــروژه ادامــه پیــدا کنــد و ب
تحویــل بگیرنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در قــرارداد اولیــه کارگــران بایــد مــرتی ۶۵۰ هــزار تومــان پرداخــت می کردنــد امــا در 
آن منطقــه چنیــن واحــد مســکونی مــرتی ۴۰۰ هــزار تومــان بــود. یعنــی کارگــران ۲۵۰ هــزار تومــان هــم باالتــر از قیمــت روز بــه 
تعاونــی پرداخــت کرده انــد. و خواســته نهایــی کارگــران ایــن اســت کــه کارگرانــی کــه از کمــک بالعــوض اســتفاده نکرده انــد هــم 

از ایــن تســهیالت اســتفاده کننــد.
ــه  ــه ب ــه برخــی اعضــای شــورا امیدواران ــا اینک ــروز نتیجــه ای نداشــته و ب ــا ام ــت واحــد ت ــران رشک ــع کارگ ــالش و تجم ســال ها ت
ــا شــدت و حــدت بیشــرتی کارگــران را از  ــد رئیــس فراکســیون کارگــری شــورای شــهر ب ــد برخــی دیگــر مانن ــا وعــده می دهن آنه
ــه نظــر می رســد تنهــا راه  چــاره کارگــران ادامــه چانه زنــی و اعرتاض هــای قانونــی و در نهایــت  ــا ایــن احــوال ب ــد. ب شــورا می ران

ــا توجــه شــود. ــه خواســته های آنه ــده ای اســت کــه در آن ب ــه آین ــدواری ب امی
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چنــد ماهــی اســت کــه همــه فرهنگیــان از جانــب اداره محــل خدمــت ملــزم شــدند تــا در  سیســتم یکپارچــه آمــوزش و پــرورش 
کلیــه اطالعــات خودشــون رو وارد کننــد و بــرای تــک کارت فرهنگیــان ثبــت نــام کننــد.....

گفتــه میشــه قــراره ایــن کارت بــه منزلــه کارت شناســایی، درمانــی و ســایر خدمــات همــکاران باشــه و حتــی قــرار حقــوق همــکاران 
فرهنگــی نیــز بــه ایــن کارت واریــز بشــه....

اشکال قضیه اینجاست که بانک صادر کننده این کارت کدوم بانکه؟؟؟؟
اخیــرا تــک کارت داره بیــن همــکاران توزیــع میشــه و معلــوم شــده تــک کارت مــال بانــک رسمایــه اســت و بــا صنــدوق ذخیــره 

فرهنگیــان مرتبــط هســت!!!!!
همه میدونن که واریز حقوق همکاران در یک بانک برا اون بانک سود کالنی داره...

بعــد از اختــالس نجومــی صنــدوق ذخیــره کــه رقــم اختــالس اون هنــوز مشــخص نیســت و خیلــی بیشــرت از مبالــغ اعــالم شــده 
ــرار  ــن ق ــر ذره بی ــان رصــد بشــه و زی ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــه و صن ــک رسمای ــت هــای بان ــه فعالی اســت.... انتظــار داشــتیم کلی

ــره.... بگی
اما زهی خیال باطل!!!

هنوز هم دستهای پنهانی تو کار هست تا حاصل دسرتنج پاک معلامن رشیف رو تصاحب کنند!
ــار  ــک ب ــه ی ــره  ک ــدوق ذخی ــه صن ــه متفعــت رســانی ب ــا هــر گون ــران اســالمی مخالفــت خــود را ب ــان ای ــوان فرهنگی ــه عن ــا ب م
خیانتــش بــه فرهنگیــان اثبــات شــده اعــالم میداریــم و امیدواریــم مســئولین از خــواب خرگوشــی بیــدار شــن و بــرای یــک بــار هــم 

کــه شــده جلــوی رانــت خــواری حــرضات خــاص رو بگیــرن!؟!؟!

«ما با تک کارت فرهنگیان مخالفیم»
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اين بيانه جهت انتشار در رسانه ها:
به ما گفته بوديد سكوت كنيد، شهناز را آزاد ميكنيم، دروغ پشت دروغ، ظلم پشت ظلم 

مــن بــا افتخــار اعــالم مــي كنــم: پــدر مصطفــي كريــم بيگــي هســتم، پــرس ٢٦ ســاله اي كــه جانــش را بــراي ايــران و آزادگــي داد. 
فرزنــدم بعــد از انتخــاب ٨٨ بــا دســتهاي خــايل بــه خيابــان رفــت، ســئوال داشــت امــا جوابــش گلولــه اي بــود كــه بــه پيشــاين اش 
شــليك شــد. زيــر پــل كالــج در تهــران. مــن پــدري هســتم كــه فرزنــدم را بــا دســتان خــودم بــا كفــن خونينــش بــه گــور رسد ســپردم 
و امــروز دخــرتم جلــوي چشــامنم آب ميشــود از انــدوه دوري از مــادرش. مــادري كــه بــه جــرم دادخواهــي بازداشــت و زنــداين 
شــد. ايــن ظلــم بــه فرزنــدان مــن و خانــواده ي مــن از كجــا جــاري ميشــود؟  ايــن ظلــم از كجاســت كــه متــام منيشــود؟! مــادر 
فرزنــدان مــن روزهاســت كــه در  انفــرادي اســت و مــا يب خــرب از او هســتيم . دخــرت مــرا تهديــد كــرده انــد كــه خانــه تــان را بــه 
آتــش ميكشــيم. كــدام خانــه ؟ خانــه اي كــه حرمتــش را يكبــار بــا خــون شكســتيد و رايض نشــديد و بــار دگــر مــادر خانــه را بــه 
اســارت برديــد ! شــام حتــي حرمــت خانــه ي ابــدي پــرسم را هــم نگــه نداشــتيد و ســنگ مــزارش را شكســتيد. ايــن ظلــم شــام را 
در كتــاب هــاي تاريــخ بــراي آينــدگان خواهنــد نوشــت، روســياهان تاريــخ خواهيــد بــود. مــادر مصطفــاي مــرا آزاد كنيــد و بيــش 

از ايــن آتــش بــه دِل داغــدار مــا نكشــيد. جــاي او زنــدان نيســت.

محمد كريم بيگي 
از زندان بزرگ ايران؟!؟!؟!

خانواده مصطفي كريم بيگي سكوت شان را شكستند...
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فضــای شــهر اهــواز بشــدت اعرتاضــی و شــورانگیز اســت. زنــان، کارگــران و جوانان حضــور چشــمگیری در اعرتاضات دو روز گذشــته 
داشــته انــد. حضــور زنــان امــروز بــاز هــم چشــمگیرتر شــد واقعــاً گل کاشــتند. جســورانه حــرف میزننــد و شــعار میدهنــد. مــردم 

بشــدت عصبانــی هســتند و کارد بــه اســتخوان همــه رســیده اســت. مــردم فریــاد میزننــد و خواســت هایشــان را مطــرح میکننــد.
ســنتاً االهــوازی هــا خیلــی ســازمانیافته هســتند. اینبــار هــم شعارهایشــان را مــی بینیــد. مرتــب ســعی میکننــد حســاب اهــواز را از 
ایــران جــدا کننــد امــا اینبــار رادیکالیســم دســت بــاال دارد. حتــی کســی هــم کــه دنبــال شــعارهای االهــوازی هــا بــود االن دارد از 
بیــکاری و فقــرش داد و بیــداد میکنــد. مــردم علیــه بیــکاری، فقــر، بــی آبــی، بــی برقــی، بــی مســکنی، و نبــود آزادی و همــه چیــز 

حــرف میزننــد. ایــرنا در شعارهایشــان و در فریادهایــی کــه بــه رس مقامــات میکشــند میبینیــد.
امــروز ســه شــنبه مــردم اهــواز ســاعات طوالنــی مقابــل اســتانداری بودنــد و میگوینــد تــا جــواب نگیریــم بــه اعــرتاض خــود ادامــه 
میدهیــم. خواهــان اســتعفای مقامــات و از جملــه معصومــه ابتــکار شــده انــد. روحانــی خجالــت خجالــت، فرمانــدار دروغگــو و 
یــا بیــکاری بیــکاری بیــکاری برخــی شــعارهای مــردم اســت. شــعارهای دیگــر مــردم خوزســتان اتحــاد، اتحــاد. نفــت را بردیــد خــاک 

رو جــا گذاشــتید. مدیــر بــی لیاقــت اســتعفا، اســتعفا.
مقامــات ســعی میکننــد مــردم را بــه آرامــش دعــوت کننــد امــا مــردم آنهــا را هــو میکننــد. مقامــات بشــدت ترســیده انــد و حتــی 
فرماندهــان رسکوبگــر بــا زبــان خیلــی نرمــی بــا مــردم صحبــت میکننــد. ســعی میکننــد مــردم را بــه مذاکــره بکشــانند کــه گــزارش 

فعالیتهایشــان!  را بدهنــد و رس مــردم شــیره مبالنــد امــا فضــا تعرضــی تــر از ایــن حرفهــا اســت.
در تظاهرات امروز مردم قرار گذاشتند که فردا چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح مقابل فرمانداری به تجمع خود ادامه بدهند.

گزارشی از اهواز

سه شنبه ۲۶ بهمن (۱۴ فوریه)

بدلیــل اینکــه اعتراضــات اهــواز فعــال» فــرو کــش کــرده اســت 
مــا ایــن گــزارش را بــه عنــوان نمونــه آوردیــم ولــی بایــد بدانیــم کــه 
موضــوع و اعتراضــات اهــواز نیــز ماننــد مــوارد اعتراضــی دیگــر 
آتــش زیــر خاکســتر و یــا بهتــر اســت بگوییــم آتشفشــان فعــال» 
خامــوش هســت کــه بــدون شــک همیــن روز هــا بــاز هــم فــوران 
خواهــد کــرد بنــا برایــن انقالبیــون و جوانــان بایــد گــوش بزنــگ 
باشــند تــا اعتراضــات را بــه مســیر هــر چــه انقالبــی تــر هدایــت 
ــا  ــا بهانــه یــک آبپاشــی ب کننــد ممکــن اســت اعتراضــات اهــواز ب
شــلنگ یــا یــک بطــری آب فروشــی یــا بــه بهانــه کرایــه اتوبــوس یــا 
تاکســی و یــا هــر چیــز جزیــی دیگــر شــروع و شــعله ور شــود بــاد 

همیشــه امــاده بــود.
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روزنامــه گاردیــن بــا انتشــار مقالــه ای از آنچــه بــازار پــر ســود زنــان صیغــه ای ایرانــی بــرای زائــران عراقــی در شــهر مشــهد خوانــده 
اســت، پــرده برداشــته و رواج تــن فروشــی زنــان ایرانــی زیــر لــوای مذهــب را از پیامدهــای گســرتش صنعــت گردشــگری مذهبــی 

در ایــران دانســته اســت.
ــه اســت و  ــران پرداخت ــى در شــهر مشــهد اي ــران عراق ــه موضــوع اهــداف زائ ــى گاردیــن در گزارشــی مفصــل ب روزنامــه بریتانیاي
نوشــته اســت: «بــا وجــودی کــه هــر ســاله ده هــا هــزار زائــر عراقــى بــراى موضوعــات دينــى مــورد احــرتام مذهــب شــیعه بــه شــهر 
مشــهد در ايــران ســفر مى كننــد، امــا هــزاران تــن ازایــن زائريــن بــه دنبــال لــذت جويــى جنــىس و ازدواج موقــت بــا زنــان ایرانــی 
در ايــن شــهر هســتند.»اين روزنامــه بــه نقــل از یــک مقــام رســمی در فــرودگاه هاشــمی نــژاد مشــهد نوشــته اســت: «بعــد از ظهور 

گــروه داعــش، تعــداد زائــران عراقــى بــراى زيــارت مراقــد شــيعى در ایــران افزایــش یافتــه اســت .»
ایــن مقــام رســمی افــزوده: «بعــد از ســقوط دولــت صــدام حســین در ســال۲۰۰۳ بســیاری از عراقی هــای شــیعه بــه ایــران ســفر 

می کننــد و گاهــا تعــداد ایــن زائــران کــه بــه فــرودگاه مشــهد وارد مــی شــوند بــه بیــش از ۱۰۰ هــزار نفــر در ســال می رســند.
در گــزارش روزنامــه گاردیــن ذکــر شــده اســت تعــداد زیــاد زن هــای روســپی و زنــان صیغــه در کنــار ده هــا هتــل پنــج ســتاره در 
خیابــان امــام رضــا در مرکــز شــهر مشــهد، بــه مشــرتیان اینگونــه زن هــا ایــن امــکان را می دهــد کــه بــه ســهولت بــه هــدف خــود 
ــه  ــته اســت: «روســپی ها در شــهر مشــهد ب ــپیگری در شــهر مشــهد نوش ــه روس ــاره ب ــا اش ــن ب ــى گاردی ــند.روزنامه بریتانیاي برس

ــد . ــه روســپیگری می دهن ــن ب ــا۱۰۵ دالر ت ــن ۷۰ ت ــغ کمــی بی ــدا می شــوند و در ازای مبل ــرای مشــرتیان پی ــی ب راحت
ایــن روزنامــه بــه نقــل از یــک منبــع مطلــع افزوده اســت: «بعضــی از مشــرتی های پولــداراز ایــن زنــان روســپی حتــی بــه مــدت 
یــک هفتــه نیــز اســتفاده می کننــد و بــا آن هــا بــه ســفرهایی بــه خــارج از شــهر مشــهد همچــون شــیراز، اصفهــان واماکــن دیگــر 
ــت و  ــته اس ــرار داش ــران ق ــت ای ــتور کار دول ــی در دس ــگری مذهب ــعه گردش ــت توس ــته سیاس ــال های گذش ــد .در س ــز می رون نی
مقامــات رســمی ایــران کوشــیده اند تــا بــا تبلیغــات گســرتده، ارائــه تخفیف هــای ویــژه و در راســتای سیاســت های ایدئولوژیــک 
خــود هــزاران تبعــه شــیعی تبــار کشــورهای مجــاور را بــرای بازدیــد از اماکــن مذهبــی در ایــران خصوصــاً بــه شــهرهای مشــهد و 
قـُـم دعــوت کنند.ایــن همــه در حالــی اســت کــه مقامــات مذهبــی ایــران خصوصــاً در شــهرهایی ماننــد مشــهد بــه بهانــه جلوگیــری 
ــا  ــان ایرانــی اعــامل می کنــد ت ــان و زن ــرای جوان از آنچــه آنهــا ترویــج فســاد و فحشــا خوانــده می شــود قوانیــن ســختگیرانه ای ب

آنجــا کــه برگــزاری ده هــا کنــرست موســیقی در ایــن شــهر تــا کنــون کنســل شــده اســت.
برگرفته از: آسامن دیلی نیوز

گــزارش تــکان دهنــده روزنامــه گاردیــن از بازار ســکس 
توریســم مذهبی در مشــهد

قابــل توجــه اســت کــه بســیاری از ایــن زائــران را حکومــت جمهــوری اســالمی تامیــن هزینــه مــی کنــد و انهــا را در 
کاروان هــای ماننــد راهیــان نــور منتهــا از عــراق یــا دیگــر کشــور هــا بــه ایــران مــی آورد و تمامــی هزینــه هایشــان 
را مــی دهــد و بعضــا» بعــد از برگشــت حــق ماموریــت نیــز بــه انهــا مــی دهــد ایــن افــراد را بــرای حــذب کــردن، 
ایــن چنیــن پــرورش مــی دهــد. و همــه ایــن هزینــه هــا هــم از جیــب مــردم ، کارگــران ، از نفــت و گاز تامیــن مــی 
شــود در مقابــل ایــن هزینــه هــا کــودکان از تحصیــل محــروم شــده یــا کــودک خیابانــی مــی شــوند یــا کــودک کار و 
یــا بســیاری کارتــون خــواب و گــور خــواب مــی شــوند، یــا در مــدارس کپــری درس مــی خواننــد یــا در مقابــل ســیل 
بــی دفــاع مــی ماننــد و یــا در زیــر بــرف بــه صــورت کولبــر کشــته مــی شــوند و یــا ماننــد مــردم اهــواز آب بــرای 

خــوردن و هــوا بــرای نفــس کشــیدن ندارنــد.

نمونه های از جنایات جمهوری اسالمی
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رژیــم ضدمردمــی جمهــوری اســالمی، اتوبــان خوابــی را هــم، بــه کارتن خوابــی و گورخوابــی و نایلون خوابــی بــه مــردم فقــر زده 
ایــران تحمیــل کــرده اســت. مردمــان بــی رسپناهــی کــه تحــت اجبــار و رسکــوب شــهرداری هــای جمهــوری اســالمی بــه دنبــال 
ــه از بافتهــای  ــران و رسان حکومــت اســالم و الل ــازی مدی دزدی هــا، اختــالس هــا و رشــوه خــواری هــا و رانتخــواری و آقــازاده ب
فرســوده تهــران و دیگــر کالن شــهر هــا اخــراج شــدند و بــه حاشــیه اتوبانهــا پنــاه بردنــد. پدیــده شــومی کــه واقعیــت و گســرتدگی 
آن، رســانه های جمهــوری اســالمی  را کــه از طریــق فریــب مــردم در خدمــت حکومــت اســالمی ضــد انســانی  قــرار دارنــد  وادار 

کــرده اســت کــه بــه آن انعــکاس بدهنــد.
روزنامــه دنیــای اقتصــاد اتوبــان خوابهــا را چنیــن توصیــف می کنــد: “مردمــی ژنــده پــوش کــه امــکان دیــد کافــی خودروســواران را 
به ویــژه در شــب ها ســلب می کننــد. ایــن ژنــده پوشــان بــا خــروج ناگهانــی خــود از پناهــگاه و ورود بــه بزرگــراه عمــالً معابــر 
اصلــی را بــرای شــهروندان ناامــن کرده اند”.ایــن مــزدوران قلــم بدســت حکومــت اســالمی رسمایــه داری مــردم رانــده شــده را از 
لیســت شــهر ونــدان خــط زده اســت و بــه جــای دفــاع از حقــوق انســانی آنهــا نگــران امنیــت شــهروندان مــورد قبــول خــودش 

اســت.فرهنگ فاشیســتی اســالمی طــی ٣٨ ســال چنیــن قلــم بدســت شوینیســتی را پــرورش داده اســت.
نویســنده مقالــه از قــول یکــی از مدیــران حکومــت اســالمی کــه از او به عنــوان کارشــناس اجتامعــی نــام بــرده و از قــول یکــی از 
ــده اتوبان خواب هــا محصــول جراحــی ناقــص و موضعــی یکــی از مناطــق بافــت  اعضــای شــورای شــهر تهــران می نویســد: “پدی
ــی  خیابان خواب هــا در بخش هــای  ــا کلون ــس و شــهرداری ب ــه پلی ــر  چــه در ســنوات گذشــته مجموع ــران اســت. اگ فرســوده ته
مختلفــی از شــهر اعــم از برخــی رود  دره هــا، محله هــا و ســکونتگاههای غیررســمی در حریــم شــهر برخــورد کرده انــد،  امــا چــون 
مواجهــه بــا ایــن پدیــده بــه یــک برنامــه زنجیــره  ای نیــاز دارد، خــأل حلقــه اصلــی ایــن زنجیــره کــه توامنندســازی آســیب دیدگان 
اجتامعــی اســت، ســبب شــده هــر نــوع برخــورد ســلبی بــا ایــن گــروه آســیب دیده از بابــت جمــع آوری آنهــا از محــل کلونی شــان 
ــای  ــود.» (دنی ــر ش ــد، منج ــه حســاب می آی ــن ب ــا ام ــرای آنه ــه ب ــری ک ــه دیگ ــد در منطق ــی جدی ــه شــکل گیری کلون ــل ب در عم

اقتصــاد ٢١بهمــن ٩٥)
 ( شــام بخوانیــد بــی خامنانهایــی کــه زندگــی شــان بــه خاطــر دزدی ، اختــالس و رشــوه خــواری هــای رسان و مدیــران حکومــت 
اللــه و اســالم نابــود شــده اســت و اکنــون مــزدوران و مدافعیــن جنایــت کاران آنهــا را از لیســت انســانها و شــهروندی خــط زده 
انــد و نــام کلونــی بــه آنهــا مــی دهنــد)( در رابطــه محــل زندگــی قبلــی بســیاری از انســانهای کــه نــام کلونــی بــه آنهــا دادنــد  
مــی تــوان دره فــرح زاد ، دره کنــار اتوبــان چمــران، باقــی مانــده گــود عربهــا و خــاک ســفید و دههــا محلــه دیگــر را نــام بــرد کــه 
شــهر داری بــرای خدمــت بــه شــهروندان مــورد تأییــد خــودش و بــرای کســب ســود هــای هنگفــت آنهــا را از محــل زندگــی شــان 
بیــرون رانــده اســت چــون همــه مــی دانیــم کنــار اتوبــان چمــران و جاهایــی ماننــد آن قیمــت زمیــن هایــش بســیار بــاال اســت 
فرامــوش نکنیــم کــه در زمــان نیــم پهلــوی نیــز بــا حاشــیه نشــینان و رانــده شــدگان تحــت مــاده ١٠٠ نیــک پــی نیــز همیــن رفتــار 
ضــد انســانی جمهــوری اســالمی را انجــام مــی داننــد کــه یکــی از مهمرتیــن دالیــل رشوع اعرتاضــات کــه منجــر بــه انقــالب شــد از 
همیــن موضــوع حاشــیه نشــینی اول از تربیــز رشوع شــد و در تهــران گســرتش یافــت ، در زمــان شــاه نیــز افــرادی خــود را شــهروند 
مــی دانســتند و اعتقــاد داشــتند حاشــیه نشــینها و ســاکنین حلبــی آبــاد هــا چشــم انــداز شــهر هــا را زشــت کــرده انــد و مزاحــم 
شــهروندان هســتند در تهــران آن زمــان مــی تــوان بــه محــل خیابــان آهنــگ کنونــی کــه حلبــی آبــاد بــود ، یــا یافــت آبــاد و بســیاری 
در جــاده ســاوه و جــاده خــاوران و کــرج اشــاره کــرد و امــروز هــا در متامــی اطــراف تهــران و شــهر هــای بــزرگ حلبــی آبــاد هــا ، 

نایلــون آبــاد هــا و ... کــه ایــن بــار از حاصــل وجــودی جمهــوری اســالمی هســتند را دیــد )

برخی اشکال بی خامنانی در ایران
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بــه گفتــه رئیــس ســازمان نوســازی شــهرداری حکومــت اســالمی در تهــران “در میــان ایــن افــراد فــارغ  التحصیــالن مقطــع دکــرت از 
دانشــگاهای معتــرب خارجــی تــا افــراد بی ســواد و بیــکار و فاقــد هــر گونــه رشایــط مناســب اجتامعــی دیــده می شــود” (خربگــزاری 

صــدا و ســیام ١١آبــان ٩٥) 
کارتــن خوابهــای اخراجــی از شــهر نــه تنهــا حاشــیه اتوبانهــای تهــران را تســخیر کرده انــد، بلکــه جوی هــا، کانالهــا و مســیل های 

اطــراف اتوبانهــا نیــز از آنهــا پرشــده اســت.
ــان نیایــش غــرب بــه رشق، حدفاصــل  درایــن رابطــه روزنامــه وابســته بــه حکومــت جمهــوری اســالمی ابتــکار می نویســد: “اتوب
بلــوار شــهرداری و اتوبــان چمــران؛ خانه هــای زیــر زمینــی تهــران آدرس دقیقــی ندارنــد. بایــد کنــار اتوبــان را بگیــری و بــروی تــا 
جایــی کــه گــذرت بــه کانالهایــی بیفتــد کــه درپــوش هایشــان یکــی در میــان بــاز شــده و بــه گوشــه  ای افتــاده اســت. اینجــا شــهر 
ــد”.  ــرای خــواب شــبانه خــود انتخــاب کرده ان ــن خوابهــا مدتــی می شــود کــه آن را ب ــی تهــران اســت. شــهری کــه کارت ــر زمین زی

(ابتکار١٥مهــر٩٥)
اینهــا کســانی هســتند کــه یکــی دیگــر از رســانه هــای جمهــوری اســالمی دیگــر وضعیــت تأســف برانگیــز آنهــا را چنیــن توصیــف 
می کنــد: «ســقف اتاق هایشــان پالســتیکهای مچالــه شــده، هیــزم  بخاریشــان تخته چوبهــای نیمه ســوخته، رواندازشــان تکــه 
ــی  ــی جهــت به دســت آوردن تکــه نان ــه حت ــن ســفت و رسد، باشــد ک ــاره، تختشــان زمی ــای پ ــدرس، فرششــان کارتنه  پتو هــای من

ــزی عایدشــان شــود».  ــا چی ــد ت ــت دراز می کنن ــا خــود می کشــند و دســت تکــدی بســوی جمعی ــره ای ب توب
نقــش رژیــم پلیــد جمهــوری اســالمی در زمینــه بــروز فجایعــی نظیــر کارتــن خوابــی، گورخوابــی و اتوبــان خوابــی و.. ســایر فجایــع 
اجتامعــی آن چنــان آشــکار اســت کــه روزنامــه جهــان صنعــت ناگزیــر شــده اســت بــه رصاحــت بــه ایــن موضــوع اعــرتاف کنــد: 
“چهــره ای از فقــر رخ می منایــد کــه شــاید بــه ذهــن مــردم خطــور منی کــرد. اگــر طــی همــه ایــن ســال ها بــه جــای ســیاه  چالــه 
ــه ســاخت گرمخانه هــای عمومــی  ــد بشــکه نفــت هزین ــول چن ــی، پ ــام و غیرشــفاف مال اختالس هــا و دیگــر زد و بند هــای پرابه
و دیگــر امکانــات رفاهــی می شــد، چه بســا امــروز کارتن خوابــی و گورخوابــی این گونــه احساســات عمومــی را جریحــه دار 
ــز از اینکــه احساســات عمومــی  ــا او نی ــد ام ــد اندکــی انســانی فکــر کن ــالش مــی کن ــه ت ــن روزنام ــی رغــم اینکــه ای منی کرد”.عل
جریحــه دار شــده اســت ناراحــت اســت از اینکــه ایــن ســطح از فقــر باعــث شــده مــردم چنیــن فقــر و فالکــت را حاصــل دزدی 
هــا و اختــالس هــای حکومتیــان  بداننــد و مشــت حکومــت اســالمی بــاز شــود وحشــت کــرده و ناراحــت اســت، از اینکــه چنیــن 
ســطحی از حاشــیه نشــینی و بــی خامنانــی بــا دیــده شــدنش باعــث گردیــده کــه همــه بداننــد حکومــت جمهــوری اســالمی چنیــن 
فجایــع انســانی آفریــده اســت ، ناراحــت اســت و همچنیــن بــه فکــر رفــع ریشــه ای مشــکل نیســت بلکــه بــه فکــر ایــن اســت 
کــه بــا گرمخانــه معضــل را بــه شــکل خیریــه الپوشــانی و پنهــان کنــد در حکومــت هــای رسمایــه داری نهایــت انســانیت همیــن 
قــدر اســت کــه تــالش مــی کننــد معضالتــی کــه توســط نظــام رسمایــه داری ماننــد رسمایــه داری جمهــوری اســالمی ایجــاد مــی 
شــوند را پنهــان کننــد تــا چهــره کریــه حکومــت هــای رسمایــه داری و اســالمی دیــده نشــود هــر گــز بــه فکــر حــل ریشــه مشــکل 
منــی باشــند چــون خودشــان هــم مــی داننــد چنیــن معضالتــی تنهــا بــا نابــودی رسمایــه داری و حکومــت رسمایــه داری اســالمی و 
برقــراری حکومــت کارگــری مــی توانــد بــه شــکل ریشــه حــل شــوند. واقعیــت هــم ایــن اســت کــه اتوبــان خوابــی مردمــان فقیــر 
آن روی ســکه ثروتهــای غــارت شــده مــردم ایــران توســط حاکــامن جنایت پیشــه اســت.این وضعیــت آن روی ســکه چپــاول بی حــد 
و حــرصی اســت کــه رستاپــای حکومــت اســالمی را در نوردیــده اســت. از جملــه رئیــس قــوه قضاییــه رژیــم ١٠٠٠میلیــارد تومــان 
ناقابــل در حســاب بانکــی دارد، ٩٥ میلیــارد دالر دارایــی ولی فقیــه حکومــت ارتجاعــی – اســالمی- رسمایــه داری در نهــاد غارتگــر 

ســتاد اجرایــی فرمــان امــام اســت و بی شــامر مدیــران اســالمی کــه حقوقهــای نجومــی چنــد صــد میلیونــی دارنــد.
حــل چنیــن معضــالت در جامعــه انســانی تنهــا بــا انقــالب سوسیالیســتی کــه از طریــق آن حکومــت رسمایــه داری اســالمی رسنگــون 
ــر قــرار شــود ممکــن خواهــد شــد و چنیــن پروســه ای تنهــا از طریــق ایجــاد همبســتگی طبقاتــی  شــده و حکومــت کارگــری ب
ــا رویکــرد  ــی طبقــه کارگــر ب ــد فدراســیون رسارسی کارگــران و ایجــاد حــزب انقالب ــی مانن ــزار های ــا اســتفاده از اب کارگــران کــه ب
مبــارزه قهــر آمیــز انقالبــی و هدایــت متامــی مــردم معــرتض بــه وضعیــت موجــود و رهــربی آنهــا تحــت برنامــه و تشــکیالت هــای 
انقالبــی طبقــه کارگــر ممکــن خواهــد شــد کارگــران و زحمتکشــان و ... قبــل از اینکــه همــه کارگــران و زحمتکشــان یعنــی همــه 
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مــا تحــت فشــار و جنایــات جمهــوری اســالمی بــه حاشــیه نشــینی ســقوط کنیــم بایــد انقــالب کــرد، امــروز زمــان ســازماندهی و 
ــه داری اســت، کــه از طریــق  ــه متامیــت برنامــه هــا و کارهــای جمهــوری اســالمی رسمای ــه علی ــارزه متحدان متشــکل شــدن و مب
اقــدام بــه ایجــاد هیــأت هــای مؤســس فدراســیون رسارسی کارگــران و ایجــاد خشــت هــای اولیــه حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر یعنــی 

هســته هــای مخفــی انقالبــی رشوع مــی گــردد، کار امــروز را نبایــد بــه فــردا موکــول کــرد .
پیش به سوی همبستگی طبقاتی 

پیش بسوی ایجاد فدراسیون رسارسی کارگری 
پیش بسوی ایجا حزب انقالبی طبقه کارگر 

بابک.ش
١٣٩٥/١٢/٢٥
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٥٠ درصد زیر دیپلم؛ ٣٠ درصد زیر پنجم ابتدایی یا بیسواد؛ حقوق ٩ تا ١١ میلیون تومان
بهارنیــوز: يــك عضــو شــوراي شــهر ضمــن افشــاي گــزارش بازرســی كشــور از اســتخدام هــاي يب رويــه و ســفاريش در شــهرداري تهــران 

مي گويــد در ايــن گــزارش اســم مداحــان، هیئــت مدیــره و افــراد کشــوری و لشــکری آورده شــده اســت.
رحمــت الــه حافظــی در جلســه غیــر علنــی شــورای شــهر از گــزارش مهــم ســازمان بازرســی در مــورد تخلفــات در رشکــت بهــره 
ــرداری مــرتوی تهــران و بــی توجهــی رئیــس شــورای شــهر نســبت بــه آن تذکــر داد. ســازمان بازرســی کل کشــور در گــزارش ٩٣  ب
صفحــه ای خــود در مــورد رشکــت بهــره بــرداری مــرتوی تهــران نســبت بــه جــذب ٤٢٠٠ نفــر نیــروی مــازاد طــی ســالهای ٩١ و ٩٢ 
اعــالم تخلــف کــرده اســت. پرســنلی کــه تعــداد آنهــا ٨٢ درصــد افزایــش داشــته و میــزان حقــوق و اضافــه کاری آنهــا از حــدود ٤ 
میلیــارد تومــان در ســال ٩٠ بــه حــدود ١٥ میلیــارد تومــان در ســال ٩٢رســیده، یعنــی معــادل ٢٧٥ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 

چنانچــه رسانــه حقــوق پرســنل ایــن رشکــت بیــن ٩ تــا ١١ میلیــون تومــان اســت.
٤٠٠ نفــر از پرســنل جــذب شــده ایــن رشکــت بــاالی ٤٠ ســال ســن دارنــد کــه مــدرک تحصیلــی ٥٠ درصــد ایــن افــراد زیــر دیپلــم 
بــوده، همچنیــن ٣٠ درصــد نیــز زیــر پنجــم ابتدایــی یــا بیســواد هســتند، امــا نکتــه مهــم دیگــر اینکــه ٣٠٠ نفــر از نیروهــای رشکــت 
بهــره بــرداری مــرتو منتســب بــه افــراد خــاص هســتند کــه در گــزارش ســازمان بازرســی کل کشــور بــا ذکــر نــام از آنهــا یــاد شــده 
اســت. حافظــی بــه اســتناد ایــن گــزارش، نســبت بــه افزایــش قیمــت بهــای بلیــط مــرتوی تهــران بــرای جــربان کــرسی حقــوق ایــن 

کارمنــدان مــازاد مــرتو اعــرتاض کــرد امــا رئیــس شــورای شــهر بــا ابــراز ایــن اعــرتاض مخالفــت کــرد.
در ايــن رابطــه کانــال تلگرامــی حافظــی مجادلــه چمــران (رييــس شــوراي شــهر تهــران) بــا وي در صحــن شــورا را منتــرش كــرده 

ــد: ــه مي خواني ك
- مهــدی چمــران: دربــاره نیــروی انســانی مــرتو مــا بحثــی رو نداریــم بطــور کلــی. آنچــه را کــه ســازمان بازرســی رفتــه بازرســی کرده 

بــرای مدتــی پیــش، مدیریــت قبلــی اســت. مدیریــت قبلــی، بلــه مدتــی تعــدادی آدم هــا را گرفــت.
*حافظی: شهردار کی بوده آقا؟ شهردار کی بوده؟

- چمران: من به اون کاری ندارم. مدیریت اشتباه بوده.
*حافظی: شهردار کی بوده ؟ شام کاری نداشته باشید کی داشته باشه؟

- چمــران: شــهردار اشــتباه کــرده، درســت. خیلــی خــب. شــام مــی خواهیــد بگیــد شــهردار اشــتباه کــرده، خــب شــهردار اشــتباه 
کــرده، بنــده اشــتباه کــردم. حــاال ایــن چــه رضری داره؟

*حافظــی: آقــای مهنــدس شــام هــم رئیــس شــورا بودیــد. آقایــان برونــد اقــوام را اســتخدام کننــد و از جیــب مــردم پرداخــت کنیــم 
هزینــه هاشــو؟

- چمــران: آقــای حافظــی بنــده کــه میگــم ایــن حــرف را، ایــن حــرف را نزنیــد. یــک قــوم مــن را در هیــچ جــای شــهرداری پیــدا 
منــی کنیــد، اگــر پیــدا کردیــد، بیاریــد.

*حافظی: شام را منیگم. من خوندم چه کسانی. اسامی شون هم هست. به اسم، توی گزارش بازرسی هست.
- چمران: برای من نگید. اجازه ندارید از قول من بگید.

*حافظــی: آقــای مهنــدس گــزارش بازرســی اســم آورده. اســم مداحــان را آورده، اســم هیئــت مدیــره را آورده، اســم افــراد کشــوری 
و لشــکری را آورده. در برخــی از مــوارد بیــش از یــک نفــر. بــرای چــی از جیــب مــردم مــا هزینــه کنیــم؟

سند دیگری از فامیل بازی و تخلف باند قالیباف
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روح الله کیان عضو شورای شهر کرج: 
 ۴۵۰ هــزار تومــان رصف خریــد خمیردنــدان و مســواک بــرای ســفر یــک روزه رئیــس جمهــور بــه اســتان الــربز شــده 

اســت. /تســنیم
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۱۷۰۰ میلیــارد تومــان از بودجــه ســال آینــده شــهرداری تهــران هزینــه مســاجد و حوزه هــای علمیــه می شــود. نهادهــای مذهبــی 
بیــش از چهــار هــزار میلیــارد تومــان از بودجــه ســاالنه ایــران و شــهرداری تهــران را می بلعنــد.

ــی  ــارد تومان ــه گــزارش خربگــزاری تســنیم محمــد ســاالری عضــو شــورای شــهر تهــران سه شــنبه ۲۶ بهمــن از افزایــش ۳۰۰ میلی ب
ــران خــرب داد. بودجــه مســاجد و حوزه هــای علیمــه در الیحــه بودجــه ســاالنه شــهرداری ته

ــر از مســاجد و حســینه ها کــه محــل رجــوع  ــی غی ــن بودجــه «در محل هــا و پروژه های ــادی از ای ــه اســت کــه بخــش زی او گفت
ــه می شــود». ــاز اســت هزین ــه من ــف و اقام ــرای مناســبت های مختل ــردم ب م

رئیــس کمیســیون عمــران و شهرســازی شــورای شــهر تهــران بــدون افشــای نــام خاصــی، از هزینــه کــردن بخــش قابــل توجهــی از 
ــار فرهنگــی ســاالنه شــهرداری تهــران در « مســاجد و حــوزه هــای علمیــه خــاص» انتقــاد کــرده و گفتــه اســت کــه توزیــع  اعتب

بودجــه فرهنگــی شــهرداری تهــران ناعادالنــه اســت.
ــران  ــهر ته ــورای ش ــهرداری و ش ــک از ش ــت کم ــتار دریاف ــال و خواس ــران فع ــجد در ته ــینه و مس ــاالری ۱۰۰۰ حس ــه س ــه گفت ب

ــود. ــک می ش ــان کم ــارد توم ــک میلی ــون و ی ــاجد ۵۰۰ میلی ــی از مس ــه برخ ــه ب ــت ک ــه اس ــتند. او گفت هس
عضــو شــورای شــهر تهــران همچنیــن از تخصیــص ۲۰۰ میلیــون تومانــی بودجــه شــهرداری بــه مداحــان منطقــه خــرب داده و خواســته 

اســت کــه «معلــوم شــود کــه ایــن مســاجد و حســینیه ها بــرای کیســت و چــرا ایــن ارقــام بــه آنهــا کمــک می شــود.»
بودجه خوارهای مذهبی

ــز در  ــی نی ــت حســن روحان ــه، دول ــرای مســاجد و حوزه هــای علیم ــران ب ــار شــهرداری ته ــان اعتب ــارد توم ــر ۱۷۰۰ میلی عــالوه ب
الیحــه بودجــه ســال آینــده حداقــل ۲ هــزار و ۵۵۲ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای نهادهــای مذهبــی و حوزه هــای علیمــه در نظــر 

گرفتــه اســت.
ــر اســاس جــداول پیوســت الیحــه بودجــه بــرای نهادهــای باالدســتی حوزه هــای علیمــه در مجمــوع یــک هــزار و ۶۸۴ میلیــارد  ب

تومــان اعتبــار بــرآورد شــده اســت. ســهم ایــن نهادهــا در بودجــه بــه رشح زیــر اســت:
شورای عالی حوزه های علیمه ۳۶۷ میلیارد تومان

شورای سیاست گذاری حوزه های علیمه خواهران ۲۲۹ میلیارد تومان
مرکز خدمات حوزه های علمیه ۷۰۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

سهم مساجد و حوزه های علمیه از بودجه تهران؛۱۷۰۰ میلیارد تومان
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دفرت تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ۱۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
جامعه املصطفی ۲۶۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون تومان

هیئــت دولــت همچنیــن ۸ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار بــه بنیــاد بین املللــی و فرهنگــی امــام رضــا و ۵۸ میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیــون تومــان بــه کانــون فرهنگــی مســاجد تخصیــص داده اســت.

اعتبــار بــرآورد شــده دولــت بــرای ســازمان تبلیغــات اســالمی ۳۷۷ میلیــارد و ۵۵۲ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان اســت. در بودجــه 
ســازمان تبلیغــات اســالمی نیــز ۳۵ میلیــارد تومــان بــه مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد اختصــاص یافتــه اســت. همچنیــن ســتاد 
ــات  ــه تبلیغ ــان از بودج ــون توم ــارد و ۴۰۰ میلی ــه ۳۹ میلی ــاز جمع ــت گذاری من ــورای سیاس ــان و ش ــارد توم ــاز ۱۷ میلی ــه من اقام

ــد. ــهم می برن ــالمی س اس
ســازمان فرهنــگ و ارتبــاط اســالمی و اوقــاف و امــور خیریــه دو نهــاد مذهبــی دیگــر هســتند کــه بــه ترتیــب ۲۸۵ میلیــارد و ۱۳۸.۸ 

میلیــارد تومــان از بودجــه ســال آینــده را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
عــالوه بــر ایــن در الیحــه بودجــه دولــت نــام برخــی از حوزه هــای علیمــه و نهادهــای مذهبــی در فهرســت کمــک  بگیــران حقیقــی 

و حقوقــی بــه چشــم می خــورد.
همچنیــن شــهرداری ســایر شــهرها نیــز در بودجــه ســاالنه اعتبارهــای ویــژه ای را بــرای کمــک بــه مســاجد و هئیت هــای مذهبــی 

ــد. در نظــر می گیرن

گزارشگران: چرا حد اقل دستمزد کارگران بارها زیر خط فقر است؟

  کارگــران کشــورمان مبــارزه بــرای رســیدن بــه ســقف و مــرز خــط فقــر را زمیــن نگذاشــته انــد. هــر روزه اخبــار اعرتاضــات آنــان 
در جرایــد منتــرش میشــود. گفتگــو از بــود و نبــود آنهاســت. موضوع  نــان شــب آنــان و خانــواده شــان اســت و اینکــه در ســفره 
هــای تهــی شــان نانــی یافــت شــود. از اجــاره خانــه رسســام آور آنــان گرفتــه تــا تأمیــن مخــارج تحصیــل فرزندانشــان گفتگوســت. 
چشــم انــداز موفقیــت آنهــا در دســتیابی بــه ایــن خواســته برحــق شــان مــه آلــود اســت. راه بــس دشــوار اســت و نیازمنــد اتحــاد و 
تشــکل یابــی کارگــران اســت. رسکــوب و قتــل و شــالق زدن بــر پیکــر رنجدیــده آنهــا در دســتور کار مقامــات و نهادهــای جمهــوری 
ــا دشــمنان  اســالمی اســت. حاکــامن بیــش از هــر تهدیــد نظامــی و سیاســی از خــارج از کشــور از درون کشــور مــی هراســند. ب
خارجــی خــود هــر گونــه ســازش و همراهــی و همدلــی مــی کننــد امــا دریــغ از نرمشــی خفیــف در برابــر کارگــران و زحمتکشــان 

و خانــواده هــای آنهــا.
نــان و نفــت و زر و طــال و بودجــه را بــا دشــمنان برومنــرزی حاکمیــت خــود تقســیم مــی کننــد امــا ذره ای در برابــر مطالبــات بــه 
حــق کارگــران کشــور کوتــاه منــی آینــد. ابعــاد رسکــوب سیاســی و نظامــی را افزایــش مــی دهنــد. مناینــدگان کارگــران را در زندانهــای 
مخــوف خــود مــی اندازنــد, بیکارشــان میکننــد, بــه تجمعــات آنــان هجــوم مــی آورنــد و پاســخ هــر اعرتاضــی را بــا بازداشــت و 
احــکام قــرون وســطائی و ضــد بــرشی خــود مــی دهند.خــرب تعییــن بودجــه ســاالنه مســاجد و حــوزه هــای علمیــه از بودجــه تهــران 

منتــرش شــد. هــزار و هفتصــد میلیــارد تومــان بــه آن تخصیــص یافتــه اســت.
عــالوه بــر ایــن دولــت حســن روحانــی نیــز در الیحــه بودجــه ســال آینــده حداقل ۲ هــزار و ۵۵۲ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 
نهادهــای مذهبــی و حوزه هــای علیمــه در نظــر گرفتــه اســت. و ٥٠٠ میلیــارد تومــان بــرای راهیــان نورکــه جهــت فریــب جوانــان 

و نوجوانــان اســت در نظــر گرفتــه انــد.
ــده شــدن  ــه نشــاندهنده بلعی ــدان رسمای ــران و مول ــب کارگ ــی از جی ــام نجومــی خــرج و دخــل نهادهــای مذهب ــه ارق نگاهــی ب
بودجــه ملــی از ســوی ارگان هــای مذهبــی اســت کــه بتواننــد نــان و منکــی بدســت آورنــد و فرهنــگ مــردم کشــورمان را بــا قوانیــن 

قــرون وســطایی خــود بیامیزنــد و ایــن تنهــا یکــی از دالئــل مهــم بارهــا زیــر خــط فقــر بــودن دســتمزد رنجــربان ایــران اســت.
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دولت روحاين ٥٠٠ ميليارد از بودجه عمومي كشور [فروش نفت] را به اردوهاي 
راهيان نور اختصاص داده است

حسام الدین آشنا گفت اگر دولت ها می خواهند انقالبی مبانند باید از راهیان نور حامیت کنند.
 مناینــده تــام االختیــار رئیــس جمهــور در ســتاد مرکــزی راهیــان نــور کشــور در ســخنانی بــا بیــان اینکــه رسزمین هــای نــور یــادآور 
خاطــرات و رشــادت های رزمنــدگان و رسداران اســت، اظهــار کــرد: رهــرب معظــم انقــالب راهیــان نــور را یــک امــر راهــربدی عنــوان 

کرده انــد؛ زیــرا بــا بقــا و ارتقــای یــک ملــت رس و کار دارد.
وی رمــز راهیــان نــور را شــهادت پذیری و ذلــت ناپذیــری ملــت عنــوان کــرد و گفــت: اگــر فضــای شــهادت و عطــر جبهــه و جنــگ 
در شــهرها گســرتش یابــد و پیونــد جوانــان بــا رسداران حفــظ شــود و خاطــرات آن رشــادت ها فرامــوش نشــود و عزیــزان رزمنــده 

در درون شــهرها احســاس افتخــار کننــد کــه راویــان دفــاع مقــدس هســتند، پیــروز خواهیــم شــد.
ــا بیــان اینکــه اگــر دولت هــا اگــر می خواهنــد انقالبــی مباننــد بایــد نشــان دهنــد کــه از ایــن حرکــت حامیــت می کننــد,  آشــنا ب
گفــت: ایــن دولــت موفــق شــده اســت بیشــرتین همــکاری و حامیــت را از راهیــان نــور داشــته باشــد و در ایــن راســتا بیــش از ٥٠٠ 

میلیــارد از منابــع عمومــی دولــت بــه راهیــان نــور اختصــاص داده اســت.
مناینــده تــام االختیــار رئیــس جمهــور در راهیــان نــور اظهــار کــرد: همــکاری دولــت و ســتاد مرکــزی راهیــان نــور بــه حــدی باالســت 

کــه هیــچ مــرزی بــرای ایــن همــکاری وجــود نــدارد.
-----------------------------------------------------------------------------

امــا از همیــن الیحــه بودجــه کــه قــرار بــود  ٣ در صــد از فــروش نفــت را بــرای خوزســتان اختصــاص بدهنــد تــا مــردم خوزســتان 
شــاید بتواننــد آبــی بــرای خــوردن و هــوا بــرای نفــش کشــیدن داشــته باشــند از الیحــه  بودجــه حــذف کردنــد.

راســتی راهیــان نــور چــه چیــزی بــه ایــن ملــت داده انــد؟ یــا کســانی کــه جنگیدنــد و امــروز بــه بهانــه جنگیــدن آنهــا راهیــان نــور 
را راه مــی اندازنــد تاثیــر عملشــان همیــن حــاال در ایــران چیســت؟ بایــد دیــد چــه کســانی از ایــن راهیــان نــور دفــاع مــی کننــد؟ 
و برایــش پــول هــای هنگفتــی از جیــب مــردم هزینــه مــی کننــد ممکــن اســت بــه مــا بگوینــد اگــر موضــوع راهیــان نــور نبودنــد 
امــروز خارجــی هــا بــه خانــواده همــه مــردم تجــاوز مــی کردنــد! ماننــد کهریــزک و زندانهــا وکــه بــه دخــرتان و پــرس هــا تجــاوز 
کردنــد! ... یــا میلیــون هــا انســان بیــکار و معتــاد مــی شــدند! کــودکان از مدرســه رفــنت بــاز مــی مانندنــد! یــا زنــان تــن فروشــی 
مــی کردنــد! یــا جوانــان خــود ســوزی یــا خودکشــی مــی کردنــد! و یــا اینکــه امــوال ایــن ممکلــت را خارجــی هــا غــارت مــی کردنــد 
وبــه عراقــی هــاو لبنانــی هــا و غیــره مــی داننــد تــا بــه عنــوان زائــران مشــهد مقــدس مــی امدنــد بــا صیغــه موقــت در مشــهد از 
دولــت رسی پــدر خامنــه ای لــذت جویــی میکردنــد. ممکــن اســت بگوینــد اگــر راهیــان نــور نبودنــد خارجــی هــا کشــور را تــرصف 
مــی کردنــد، کــودکان در خیابانهــا آوراه مــی شــدند زنــان کارتــون خــواب مــی شــدند و هــزاران نفــر گــور خــواب و اتوبــان خــواب 
و  میلیــون هــا ایرانــی حاشــیه نشــین مــی شــدند، دخــرتان تبدیــل بــه دخــرتان فــراری مــی شــدند ، یــا دخــرتان و زنــان را در بــازار 
هــای بــرده فروشــی فجیــره و کراچــی، ماننــد داعشــی هــا مــی فروختنــد ، و هیــچ کــس از جملــه کارگــران ، معلــامن ، دانشــجویان 
، زنــان و غیــر حــق اعــرتاض نداشــتند و اگــر اعــرتاض مــی کردنــد توســط نیروهــای نظامــی و پلیســی رسکــوب شــده ، دســتگیر و 
زندانــی شــده در زنــدان مــورد تجــاوز قــرار مــی گرفتنــد و یــا کشــته مــی شــدند و از طــرف اگــر راهیــان نــور نبودنــد کســانی در 
ممکلــت حاکــم مــی شــدند کــه  ماننــد ١٧٣ مناینــده مجلــس رشــوه مــی گرفتنــد یــا ماننــد قاضــی القضــات امــت اســالمی پــول 
قــوه قضایــی را در ٦٣ حســاب شــخصی واریــز کــرده و حداقــل ســود آن را اختــالس کــرده و برادرانــش نیــز بــه دفــاع از ایــن دزد 
همــه جانبــه دفــاع مــی کردنــد. امــوال مــردم را غــارت مــی کردنــد اختــالس مــی کردنــد و پــول ایمــن ســازی ســاختامن پالســکو را 
شــهرداری انتصــاب شــده از طــرف خارجــی هــا بــاال مــی کشــید و ســاختامن پالســکو فــرو مــی ریخــت،  بیــن خــودی و آقــازاده 
ــه شــکل  ــر خــط فقــر مــی شــد و حقــوق حاکــامن ب ــر زی ــج براب ــد و حقــوق معلــامن و کارگــران پن هایشــان تقســیم مــی کردن
قانونــی ٣٠ برابــر بیشــرت از کارگــران مــی شــد و بــه شــکل پنهانــی حقــوق هــای نجومــی و پــاداش هــای میلیــاردی بــر مــی داشــتند 
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و اگــر راهیــان نــور نبودنــد رسان حاکــم در کشــور اجنبــی هــا مــی شــدند و پــول هــای مــردم را در موسســات رسمایــه گــذاری 
و در بانــک هــای کشــور بــا مبالــغ هــزاران میلیــاردی اختــالس  کــرده و بــاال مــی کشــیدند و ... بنــا برایــن مــا بایــد بســیار شــاکر 
باشــیم کــه راهیــان نــور بودنــد و فــدا کاری آنهــا باعــث شــده اســت، هیــچ کــدام از جنایــات گفتــه شــده بــاال در ایــران رخ نــداده 
اســت، بلکــه همــه جنایــات شــمرده شــده در عــراق و افغانســتان اتفــاق افتــاده انــد کــه راهیــان نــور نداشــتند. خــوش بــه حــال 

مــا ایرانیــان کــه راهیــان نــور داشــتیم و بــدا بــه حــال بقیــه کــه راهیــان نــور نداشــتند.
حــاال مــردم نــگاه کنیــد. متامــی بالهــای کــه ممکــن بــود از نبــودن راهیــان نــور بــه رس ایــن ملــت بیایــد کامــال» امــده اســت یعنــی 
راهیــان نــور وجودشــان بــرای ایــن مــردم هیــچ نتیجــه مثبتــی کــه نداشــت امــا اکنــون بودنشــان و اثــرات بودنشــان پــدر ایــن مــردم 
را در اورده اســت. و نتیجــه عمــل راهیــان نــور دقیقــا» هــامن هــای اســت کــه اگــر خارجــی هــا ایــن ممکلــت را اشــغال مــی کردنــد 
اتفــاق مــی افتــاد، یعنــی اگــر ایــن راهیــان نــور هــم نبودنــد همیــن مــی شــد کــه اکنــون شــده اســت. در واقــع بدتــر هــم شــده 
اســت از یــک طــرف بدهــکار راهیــان نــور شــدیم و از طــرف دیگــر نتیجــه عمــل راهیــان نــور بــی تاثیــر بــوده و کشــور بــر اثــر 
نتلیــج عمــل راهیــان نــور  بــه دســت مثــال» خــودی هــای افتــاده اســت کــه  بدتــر و فاشیســت تــر از اجنبــی هســتند. وضعیــت 
ــا فــدا کاری  عراقــی هــا و افغانــی هــا ، لبنانــی هــا کــه در دســت اجنبــی هــا هســتند بهــرت از ایرانــی هــای اســت کــه مثــال» ب
راهیــان نــور بــه دســت اجنبــی هــا نیافتــاده اســت، خــوش بــه حــال آنهــای کــه در کشــور شــان راهیــان نــور نداشــتند ، بــه چنــد 
منونــه توجــه کنیــد عراقــی هــا کــه راهیــان نــور نداشــتند  بــرای اســتفاده از زنــان و دخــرتان ایرانــی بــه قــم و مشــهد مــی آینــد و 
بــا ٧ یــا ٨ دالر بــر مبنــای غیــرت راهیــان نــور اســتفاده مــی کننــد در حالــی در عــراق بایــد ١٠٠ دالر بدهنــد، ایــن یکــی از نتایــج 
عمــل راهیــان نــور اســت یــا لبنانــی هــای جنــگ زده در آپارمتانهــای شــیک و تــازه ســاز زندگــی مــی کننــد و ایرانــی هــای کــه زیــر 
امنیــت راهیــان نــور هســتند در کارتونهــا ، در گــور هــا و حاشــیه شــهرها بتوتــه مــی کننــد ایــن هســت حاصــل عمــل راهیــان نــور ، 
مــردم خوزســتان  هــوا ندارنــد آب ندارنــد و دولــت دزد ، دولــت راهیــان نــور پــول مــردم را خــرج راهیــان نــور مــی کنــد ایــن دولــت 
و حکومــت را بایــد بــا متــام راهیــان نــورش بــه چــاه ... انداخت.کســانی کــه فرزنــد یــا پــدر و یــا مــادر خــود را بــه عنــوان راهیــان 
نــور از دســت داده انــد بــا تاســف بایــد بــه انهــا بگویــم شــام جــان و خــون عزیزانتــان را بــی مثــر از دســت دادیــد و حــال اجــازه 
ندهیــد بــا بهانــه احــرتام بــه آنهــا و بــا اســتفاده ابــزاری از انهــا ایــن ملــت را بیــش از ایــن غــارت و چپــاول کننــد، حســابتان را از 
حکومــت جمهــوری اســالمی دزد و غــارت گــر جــدا کنیــد، بــه هــر صــورت خــون عزیــزان شــام صــد در صــد هــدر رفتــه و دیگــر نــه 
تنهــا اثــر مثبــت بــرای ایــن مــردم نــدارد بلکــه بــه ضــد مــردم تبدیــل شــده اســت، آیــا عزیــزان شــام جانشــان را دادن کــه مــردم در 
خوزســتان تشــنه مبااننــد؟ یــا خونشــان را دادنــد کــه دخــرتان و پــرسان ایــن ممکلــت را پاســداران و روحانیــون در دبــی و شــارجه 
و کراجــی و بــازار بــرده فروشــی فجیــره بفروشــند؟ آیــا عزیــزان شــام خونشــان را دادنــد کــه مــردم کارتــون خــواب و گــور خــوب 
شــوند و بــه بهانــه صیغــه موقــت هــامن فحشــای را پیــش بربنــد کــه در زمــان شــاه روحانیــون حتــی خمینــی جنایــت کار مــی 
گفــت از زنــان شــهر نــو شــاه مالیــات مــی گیــرد و جالــب اســت مثــر خــون عزیــزان شــام باعــث شــده اکنــون بیــت رهــربی و دیگــر 
اخوندهــا از تــن فروشــی اجبــاری زنــان بــه خاطــر فقــری کــه حکومــت اســالمی بــه مــردم تحمیــل کــرده اســت در مشــهد و قــم بــا 
رس پــوش صیغــه موقــت تــن فروشــی کننــد و بیــت رهــربی و بقیــه آخونــد هــا از پــول انهــا ســود و مالیــات بگیرنــد. ایــن هــم یکــی 
دیگــر از اثــرات خــون عزیــزان شامســت، ببینــد از کجــا رس در اورده اســت؟ شــام اگــر در ایــن جنایــات رشیــک جــرم نیســتید و اگــر 
شــام از ایــن گونــه در آمــد هــا کــه رسان حکومــت اللــه ســود مــی برنــد، منافعــی نداریــد، حســابتان را از ایــن حکومــت اســالمی 
جنایــت کار جــدا کنیــد، هــر چــه خمینــی و اطرافیانــش گفتــه بودنــد دروغ از آب در امــد بــرق مجانــی ، آب مجانــی و بــه ایــن هــا 
راضــی نباشــید ... حــال ببیــن حکومــت اللــه بــا مــردم چــه کــرده اســت؟ کاری کــه حکومــت اســالمی بــا مــردم ایــران کــرده اســت 
اجنبــی هــا بــا مــردم عــراق و افغانســتان نکردنــد بــا ایــن حســاب راهیــان نــور بهــرت اســت نباشــد. بهــرت اســت ایــن صفحــه تاریــخ 
کشــور را بــا خجالــت ورق بزنیــم و تاثیــرات آن را بعنــوان شکســت مــردم در مقابــل غارتگــری هــای اســالمی بــه حســاب بیاوریــم 
و هــر جــای حــرف از راهیــان نــور زدنــد محکــم بــر خیزیــم و بگویــم منــی خواهیــم ارزانــی خودتــان باشــد و گورتــان را گــم کنیــد.

الربز ولی زاده
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کاله گشــادی کــه دولــت روحانــی در آســتانه انتخابــات در ماجــرای ســهام عدالــت رس مــردم گذاشــته و از آن اســتفاده تبلیغاتــی 
می کنــد

*بــر اســاس خــربی کــه در خصــوص تعلــق گرفــنت ســود ٥٣٠ هــزار تومانــی بــه ٤٩ میلیــون نفــر از هموطنــان منتــرش شــد، بــر خــود 
فــرض دیــدم آخریــن اخبــار و تحــوالت را در خصــوص طــرح واگــذاری ســهام عدالــت، مطابــق برنامــه و آنچــه در ســامانه اینرتنتــی 

دولــت یازدهــم آمــده، بــه عــرض خواننــدگان محــرتم برســانم.*
*١- بــا ورود بــه ســامانه اعــالم شــده بــا عنــوان «ســهام عدالــت» بــه صفحــه مقــررات ســامانه وارد خواهیــد شــد. در هــامن بنــد 

اول بــه رصاحــت آمــده «ايــن ســامانه بــرای مشــاهده صورتحســاب و تســويه بدهــی مشــمولني ســهام عدالــت مي باشــد».*
*مراجعین محرتم دقت کنند، آنچه گفته شده، «تسویه بدهی»، و نه «پرداخت سود» سهام عدالت است.*

*٢- پــس از آن بــا رد کــردن مراحــل اســتعالم بــه صفحــه ای خواهیــد رســید کــه در آن صورتحســاب و عــدد ســود باقــی مانــده در 
طــی ١٠ ســال گذشــته، مشــاهده مــی شــود.*

*در عمــده مــوارد کــه ســودی توســط مــردم دریافــت نشــده باشــد، و ســال دریافــت ســهام ســال ٨٥ باشــد، عــدد ســود ٥٣٢ هــزار 
تومــان محاســبه شــده اســت. ایــن پــول نتیجــه انباشــت حــدود ١٠ ســال، یعنــی ١٢٠ مــاه، ســود ایــن برگــه ســهام مــی باشــد.*

*٣- در مرحلــه هــامن صفحــه مشــاهده تســویه  حســاب، ذیــل برگــه اعــالم ســود، در گزینــه اول توضیحــات اینگونــه گفتــه شــده 
کــه: اکنــون شــام بــه مبلــغ ٥٣٢ هــزار تومــان دارایــی داریــد، کــه ارزش واقعــی آن بــه مراتــب باالتــر اســت، در صــورت متایــل مــی 

توانیــد بــا پرداخــت ٤٦٨ هــزار تومــان، مالــک کل ســهام تخصیــص یافتــه شــوید.*
*با فرشدن دکمه «صدور قبض پرداخت» شام به مرحله بعدی راه خواهید یافت.*

*٤- حــاال شــام مختــار هســتید تــا از مبلــغ حداقــل ١٠ هــزار تومــان تــا کل مبلــغ، یعنــی ٤٦٨ هــزار تومــان، بدهــی خــود نســبت 
بــه مبلــغ کل ســهام، یعنــی ١ میلیــون تومــان را تســویه کنیــد.*

*بــا وارد کــردن عــدد کل مبلــغ بدهــی، یعنــی ٤٦٨ هــزار تومــان، شــام بــه صفحــه آخــر وارد خواهیــد شــد، جایــی کــه شــام بــا یــک 
شناســه اختصاصــی مــی توانیــد بــه واســطه شــامره حســاب ســیبا خزانــه داری کل کشــور، بدهــی خــود را تســویه کنیــد.*

*در ادامــه صفحــه آخــر نوشــته شــده:  پرداخــت ايــن قبــض رصفــا بــا در اختيــار داشــنت شناســه پرداخــت يــا بارکــد فــوق و مبلــغ 
www. انتخابــی امکان پذيــر مــی باشــد و از شــام درخواســت مــي شــود بــه اطالعيــه هــاي آيت ســازمان خصوصــی ســازی در ســايت

samanese.ir مراجعــه مناييــد.*
*٥- اما سود ادعایی که دولت یازدهم مدعی بود، چه می شود؟!*

*مبلــغ ســود دریافتــی هــر نفــر از ارزش مبلــغ ١ میلیونــی ســهام، طــی مــدت ١٢٠ مــاه، ٥٣٠ هــزار تومــان بــرآورد شــده اســت. 
یعنــی ماهیانــه، چیــزی حــدود ٤ هــزار و ٤٣٣ تومــان. و ایــن یعنــی شــام بــا پرداخــت ٤٦٨ هــزار تومــان بدهــی خــود، از اســفندماه 
ســال آینــده یعنــی ســال ١٣٩٦ (مطابــق وعــده رئیــس کل ســازمان خصوصــی ســازی)، مــی توانیــد ماهیانــه مبلغــی نزدیــک بــه ٤ 

یکــی دیگــر از کالهــربداری هــای متنــوع از طــرف حکومت 
اســالمی علیــه مردم
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هــزار ٥٠٠ تومــان ســود خــود را بصــورت مســتقیم دریافــت کنیــد.*
*٦- بــا یــک بــرآورد نصفــه و نیمــه، متوجــه خواهیــد شــد کــه دولــت یازدهــم، قصــد دارد بــا جمــع آوری عــدد تقریبــی ٤٠٠ هــزار 
تومــان از ٥٠ میلیــون ســهامدار، عــددی معــادل ٢٠ هــزار میلیــارد تومــان را از مــردم جمــع آوری کــرده و از اســفندماه ســال ٩٦ 

(مطابــق وعــده رئیــس کل ســازمان خصوصــی ســازی) یعنــی یکســال بعــد، بــه مشــمولین ســود پرداخــت کنــد.*
پــوری حســینی رئیــس کل ســازمان خصوصــی ســازی هفتــه پیــش، (٩ اســفند ١٣٩٥) در مصاحبــه ای رســمی کــه در ســایت ســازمان 

خصوصــی ســازی منتــرش شــد در خصــوص زمــان تخصیــص ســود بــه ســهامداران ســهام عدالــت گفــت:*
*امســال شــورای عالــی اجــرای اصــل ٤٤ قانــون اساســی مصوبــه ای داشــت کــه بــر اســاس آن ســازمان خصوصی ســازی موظــف شــد 
ســود ســهام عدالــت ســال مالــی ٩٥ مشــمولین را در ســال ٩٦ میــان آنهــا تقســیم کنــد. طبــق قانــون تجــارت رشکتهــا بــرای دوره 
مالــی ســال ٩٥ خــود، چهــار مــاه فرصــت دارنــد تــا مجمــع عمومی شــان را برگــزار و ســود تقســیمی  خــود را مشــخص کننــد و پــس 
از آن نیــز رشکتهــا ٨ مــاه فرصــت خواهنــد داشــت کــه ایــن ســود را میــان ســهامداران خــود تقســیم کننــد؛ بنابرایــن تــا پایــان ســال 
٩٦ بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد و مشــمولین می تواننــد در اواخــر ســال آینــده (اواخــر ســال ٩٦) ســود ســهام عدالــت ســال مالــی ٩٥ 

خــود را دریافــت کننــد و دیگــر ایــن ســود بابــت اقســاط ســهام آنهــا بــه خزانــه واریــز نخواهــد شــد.
---------------------------------------

کوچکی نژاد:

 نشانی از تصمیم برای تغییر حقوق فرهنگیان نیست

وعده هــای دولــت در آموزش وپــرورش بــا اعتبــار منظورشــده در بودجــه۹۶ محقــق نخواهــد شد/نشــانی از تصمیــم بــرای تغییــر 
حقــوق فرهنگیــان نیســت

بودجــه آمــوزش و پــرورش ٣٣هــزار و پانصــد میلیــارد تومــان پیــش بینــی شــده اســت کــه شــاید در ظاهــر رقــم باالیــی باشــد امــا 
ــا ایــن رشایــط در بســیاری از فعالیت هــای آمــوزش و پــرورش  اگــر در مــنت آمــوزش و پــرورش نــگاه کنیــم دیــده می شــود کــه ب

مشــکل ایجــاد می شــود.
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــرورش عن ــوزش و پ ــکالت آم ــر از مش ــی دیگ ــرورش را یک ــوزش و پ ــایر» در آم ــف «س ــدن ردی ــت نش پرداخ
حق التدرس هــا، ماموریت هــا، اضافــه کاری هــا، فوتی هــا، ازدواج و بســیاری از امــور دیگــر کــه بــا عنــوان «ســایر» در بودجــه در 
نظــر گرفتــه می شــود بایــد در بودجــه رشــد خوبــی نســبت بــه بودجــه هزینــه ای آمــوزش و پــرورش داشــته باشــد امــا در بودجــه 

امســال نیــز ایــن اتفــاق نیفتــاده و رشــد منفــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اعرتاضــات بســیاری کــه در مــورد پایــان خدمــت بازنشســتگان وجــود دارد ترصیــح کــرد: در حــال حــارض دولــت 
مطالبــات ســال ٩٤ فرهنگیــان را داده و همچنــان در مطالبــات ســال ٩٥ گرفتــار اســت. ســال گذشــته ردیفــی حــدود ٤٠٠میلیــارد 
تومــان بــرای پایــان خدمــت بازنشســتگان کشــوری در بودجــه ایجــاد شــد کــه مقــداری از آن بــرای آمــوزش و پــرورش بــود کــه 
ــروش امــوال خــود  ــا ف ــه دســتگاه ها ب ــت در بودجــه٩٦ حکمــی آورده ک ــا دول ــرد ام ــرا مقــداری از آن را پرداخــت ک ــت اخی دول
می تواننــد پایــان خدمــت بازنشســتگان خــود را پرداخــت کننــد یــا نیروهــای خــود را پیــش از موعــد بازنشســته کننــد، همچنیــن 
مــی تواننــد نیروهــای خــود را بازخریــد کننــد کــه ایــن موضــوع بــرای برخــی دســتگاه های اقتصــادی کــه حجــم بازنشســتگان آنهــا 
رسجمــع بیــش از انگشــتان دســت نیســت، مشــکلی ایجــاد منی کنــد امــا بــرای وزارتخانــه ای کــه اقتصــادی نیســت و بــه بودجــه 
دولتــی بیشــرت نیــاز دارد ایــن حکــم یعنــی تعطیلــی بخشــی از کار و از جملــه مشــکالتی اســت کــه در حــوزه آمــوزش و پــرورش 
وجــود دارد.  (راســتی آمــوزش و پــرورش چــه چیــزی را بــرای جــربان کــرسی خــود بفرشــد ، مــدارش رل، معلــامن را، دانــش امــوزان 

را بایــد بفرشــد یــا آمــزش را بفرشــد و بــی ســوادی را جــای گزیــن ان کنــد.)
آنچه که در بودجه آموزش و پرورش دیده می شود جای پایی از تغییرات حقوقی فرهنگیان دیده منی شود
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سوال داغ بپرسید هامن جا ۶ ماه بازداشت می شوید!/ طرح عجیب اصالح طلبان مجلس علیه آزادی بیان
حاجی دلیگانی مناینده مجلس:

طــرح ۲ فوریتــی اعضــای فراکســیون امیــد تحــت عنــوان تأمیــن امنیــت مراســم رســمی و غیررســمی ترصیــح می کنــد 
اگــر کســی در یــک جلســه ســخرنانی از ســخرنان ســوالی بپرســد کــه جلــب توجــه کنــد بــه ۶ مــاه تــا ۲ ســال حبــس 

محکــوم می شــود.
نیروی انتظامی موظف شده تا بالفاصله این فرد یا افراد را دستگیر و به زندان بفرستد.

در ایــن طــرح حتــی بــه پلیــس اجــازه داده شــده تــا ۶ مــاه فــرد را در بازداشــت نگــه دارد تــا بــه جرایــم او رســیدگی 
. شود

همچنیــن قــوه قضائیــه موظــف شــده بــدون ترشیفــات الزم، رســیدگی بــه پرونــده ایــن افــراد را رأس مــدت یــک 
مــاه انجــام دهــد.

آیــا هــدف از این کــه یــک طــرح ۲ فوریتــی نزدیــک بــه انتخابــات بــا ایــن محتــوا ارایــه شــود ایــن اســت کــه کســی 
حــرف نزنــد یــا ســوال نکنــد؟

طرح عجیب اصالح طلبان مجلس علیه آزادی بیان

بدون شرح :
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درگفتگو باشفاآنالین:
برخی ها ازممنوعیت پیوند کلیه از زنده سود می برند!/ به فکر مردم باشید نه منافع برخی ها 

شــفاآنالین :عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس گفــت: عــده ای از ممنــوع شــدن پیونــد کلیــه از زنــده بــه زنــده ســود مــی 
برنــد و ســود آنهــا نیــز در خریــد و واردات دســتگاه هــای دیالیزوتجهیــزات گــران قیمــت مربوطــه اســت.

 دکــرت حســینعلی شــهریاری، در گفتگــوی اختصاصــی بــا شــفاآنالین ودرواکنــش بــه برخــی اظهارنظرهــای صــورت گرفتــه دربــاره 
تبعــات خریــد وفــروش کلیــه گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه دولــت ودســت انــدرکاران مربوطــه توانســته انــد نوبــت را در پیونــد کلیــه 
تقریبــاً از بیــن بربنــد و متــام افــرادی کــه نیــاز بــه پیونــد کلیــه دارنــد بــه موقــع پیونــد مــی شــوند پــس منــی تــوان برخــی انتقــاد 

هــای مطــرح شــده را بــی دلیــل دانســت.
وی افــزود: بــه نظــر مــی آیــد عواملــی هســتند کــه مــی خواهنــد پیونــد کلیــه را از افــراد داوطلــب ممنــوع کننــد .ضمــن اینکــه 
درایــن فرآینــد همیشــه هــم خریــد و فــروش صــورت منــی گیــرد. بلکــه در خیلــی از مــوارد اهــداء عضــو صــورت مــی گیــرد. ولــی 
عــده ای دوســت دارنــد کــه پیونــد زنــده بــه زنــده را متوقــف کننــد چــون در ایــن کار منفعــت دارنــد و دســتگاه وتجهیــزات دیالیــز 
را خریــداری و وارد مــی کننــد. وی ترصیــح کــرد: بــا جلوگیــری از پیونــد زنــده بــه زنــده و وقتــی کــه فــرد دهنــده رضایــت دارد 
باعــث مــی شــویم خیلــی از افــراد دچــار عــوارض جــربان ناپذیــر شــوند. زمانــی کــه مــا در مــورد اقتصــاد مقاومتــی صحبــت مــی 
کنیــم بهرتیــن کار هــامن پیونــد کلیــه اســت. چــرا کــه هزینــه هــا نیــز کاهــش مــی یابــد چــون دیالیــز هزینــه هــای بســیار باالیــی 
دارد و تعــداد زیــادی دســتگاه بایــد خریــداری شــود.دکرت شــهریاری بیــان کــرد: از دوســتان خواهــش مــی کنــم کــه قبــل از اینکــه 
بــه فکــر منافــع گــروه خاصــی بــرای خریــدن دســتگاه هــای دیالیــز باشــند بهرتاســت بــه فکــر مــردم وبیــامران باشــند و فضــا ســازی 
نکننــد.وی در مــورد فــروش کلیــه توســط افــرادی کــه در فقــر مفــرط هســتند نیــز گفــت: چــه اشــکالی دارد وقتــی کــه فــرد در فقــر 

بــه رس مــی بــرد و بــا دریافــت ٢٠ الــی ٣٠ میلیــون زندگــی اش متحــول مــی شــود ایــن کار را انجــام دهــد.
وی در مــورد عــوارض و مشــکالت احتاملــی اهــداء کلیــه نیــز گفت:ایــن موضــوع عــوارض و مشــکالت خاصــی نــدارد و انســان هــای 
زیــادی هــم بــا یــک کلیــه زندگــی مــی کننــد و از آن طــرف هــم عــده زیــادی نیازمنــد کلیــه هســتند کــه اگــر کلیــه بــه آنهــا نرســد 

دچــار عــوارض مــی شــوند و جــان خــود را از دســت مــی دهنــد.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس گفــت: پیونــد اعضــاء از نظــر رشعــی هــم مشــکل نــدارد و مجــوز دارد و حــرضت امــام 
هــم مجــوز داده و مراجــع هــم مخالفــت ندارنــد .پــس بــه نظــر مــن هــر کســی بایــد بــه دنبــال کار و تخصــص خــود باشــد .زیــرا 

وقتــی کارهــای تخصصــی بــه عهــده خــود متخصصیــن هــامن رشــته گذاشــته شــود نتیجــه بهــرتی مــی گیرنــد.
وی در مــورد هدیــه ایثــاری کــه دولــت بــه فــرد دهنــده کلیــه مــی دهــد و اینکــه در کشــور خریــد و فــروش کلیــه صــورت مــی 
گیــرد و ایــن از نظــر اغلــب کشــورها غیــر اخالقــی و غیــر انســانی اســت نیــز گفــت: چطــور آنهــا انســانها و کــودکان را مــی کشــند 
غیــر اخالقــی نیســت، زنــان و پیرمــردان و پیرزنــان را مببــاران مــی کننــد غیــر انســانی نیســت و ایــن مخالفــت هــا تنهــا منافــع مالــی 

گروهــی را در بــر مــی گیــرد کــه بــه دنبــال خریــد دســتگاه هــای دیالیــز هســتند. 

وی (دکــرت حســینعلی شــهریاری )در مــورد 
فــروش کلیــه توســط افــرادی کــه در فقــر 
مفــرط هســتند نیــز گفــت: چــه اشــکالی دارد 
ــرد و  ــی ب ــه رس م ــر ب ــرد در فق ــه ف ــی ک وقت
ــی اش  ــون زندگ ــی ٣٠ میلی ــت ٢٠ ال ــا دریاف ب
ــد. ــام ده ــن کار را انج ــود ای ــی ش ــول م متح

چنیــن جنایــت کارانــی هســتند کــه بــرای 
میلیــون   ٢٤ ماهانــه  حقوقــی  مدیــران 
تومــان تعییــن مــی کننــد و کلیــه یــک 
فقیرغــارت شــده  را اگــر بتوانــد بــا قیمــت 
خــوب بفرشــد در حــد ارزش یــک مــاه 
حقــوق مدیــران قــرار داده و مــی گوینــد 
هیــچ  شــد،  خواهــد  متحــول  زندگیــش 
ســرنگونی  جــزء  نجــات  بــرای  راهــی 

نــدارد.  وجــود  اســالمی  جمهــوری 

<<<<
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پاسخی به یک فراخوان: 
درباره کدام انقالب 

حرف می زنید عالیجناب خامتی؟
انقالب ما یا انقالب شام؟

انقالبی که به انفجار مال و پاساژ و رستوران و کلوپ «VIP» و برج در نیاوران و سعادت آباد و «شهید اندرزگو» منجر شده 
است؟

انقالب جوانان زیر سی سالی که به اندازه پس انداز کل بازنشستگان کشور پول تو جیبی می گیرند؟
انقالب «آقای فرش»؟ 

انقالب «جت خصوصی»؟
انقالب «اولین فروشگاه زنجیره ای خودروهای لوکس در خاورمیانه»؟

انقالب پرونده های اختالسی که تعدادشان با تعداد صفرهای شان برابر است؟
انقالب «مجموعۀ ویالیی با باند هلیکوپرت و زمین گلف و اسب دوانی»؟

انقالب کاخ و جشنواره؟
انقالب بانک خصوصی و مگامال؟

انقالب احیای فیلم فارسی با رورسی و رشبت آب پرتقال؟
انقالب گردن گوشتالوهایی که «لطف خدا» و «موافقت اصولی» نصیب حال شان شده است؟

انقالب «آقازاده»هایی که نگران گرین کارت های شان شده اند؟
انقالبی که وارثان ابرو برداشته و مکش مرگ ما اش بزرگرتین خریداران پورشه و مازراتی در خاورمیانه اند؟

انقالبی که همه بیرون ماندگان از «رشکت سهامی»ها، هر لحظه همدیگر را هاج و واج نگاه می کنند؟
درباره کدام انقالب حرف می زنید عالیجناب؟ 

انقالبی که در آن «بهرتین ها فاقد هر اعتقاد راسخ، حال آن که بدترین ها رسشار از هیجان حاد»اند؟
انقالبی که می خواهد «آدم های اضافی» را«عقیم» کند؟

انقالبی که جوانان «غیر چاپلوس» و البد «نا-آقازاده» تنها زمانی قادر به بقا در آن خواهند بود که کار پیدا شود و فقط زمانی 
کار پیدا می کنند که تا کمر جلوی آقازاده ها خم شوند؟

انقالب تحقیر «غیرخودی»ها در هر لحظه و در هر جا؟

ایــن متــن پاســخی اســت،در مقابــل  فراخــوان تهدیــد آمیــز خاتمــی علیــه مــردم کــه قبــل از ٢٢ بهمــن ١٣٩٥ داده شــده 
بــود، الزم بــه ذکــر اســت کــه خاتمــی بــه عنــوان پــدر معنــوی اصالحــات اســت، کــه توســط وزارت اطالعــات برنامــه 
ریزی، ســازماندهی و اجرایی شــد، که توانســت عمر جمهوری اســالمی را طوالنی تر کند. و اولین بار توســط ١٠٧ 
نفــر نویســنده کــه بــا عنــوان «حلقــه کیــان» شــناخته مــی شــوند کــه بیشترشــان عضــو وزارت اطالعــات بودنــد و بقیــه 
تحــت نظــارت انهــا عمــل مــی کردنــد و اولیــن حرکــت خــود را بــا نوشــتن  نامــه معــرف بــه «نامــه ١٠٧ نویســنده» بــه 
رفســنجانی شــروع کردنــد، وقتــی رفســنجانی توجــه نکــرد روی خاتمــی ســرمایه گــذاری کردنــد و اصالحــات را اســتارت 
زدنــد و از همــان اول منظورشــان نجــات جمهــوری اســالمی بــود  تــا قبــل از اینکــه دیــر شــود از ســرنگونی آن جلــو 
گیــری کننــد و هنــوز هــم بیشترشــان در ایــن رابطــه متفــق القــول هســتند ، وزارت اطالعــات توانســت بــا ایــن طــرح طیــف 
وســیعی از مخالفــان نظــام اســالمی را بــه جرگــه اصــالح طلبــی( متــد تــوده ای ، اکثریتــی) کشــانده و در زمیــن خــودش 
بــه بــازی بگیــرد. همچنیــن الزم اســت گفــت، کــه کیــان یکــی از نشــریاتی بــود تحــت نظــارت غیــر محســوس وزارت 
اطالعــات کــه بیشــترین نویســندگان پــرورش داده خــودش را در آن گــرد آورده بــود تــا از طریــق آن مهندســی افــکار 
را پیــش ببــرد و بیشــتر روی افــکار روشــنفکران کار مــی کــرد و بــا خــط دادن بــه انهــا از طریــق انهــا روی افــکار 

اجتماعــی تســلط مــی یافــت کــه تقریبــا» ٩٠ درصــد اســتادان و نویســندگان حتــی مخالــف نظــام را تغذیــه مــی کــرد.
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انقالب جیب خالی در اولین قرار عاشقانه جوانانی که صف طویل نوکیسگان را با دک و پوزهای پوشالی نظاره می کنند؟
انقالب سق زدن نان بربری خالی در شب عید؟

انقالب تنهایی، اندوه و حیرت در شب های جشن و پیروزی؟
انقالب آبروی پدرانی که به تأمین جهیزیه دخرتان شان وابسته است؟

انقالبی که ژنده  پوشان رسگردان، وارثان گورهای چند طبقه زمین های مل یزرع حومه آنند؟
انقالب راهبندان های چندساعته در بزرگرتین پارکینگ نامنظم جهان؟

انقالبی که هوا هم در برابر وارثان اش کم آورده است؟
انقالب تفسیر دردناک و بی رحامنه اصل ٤٤؟

انقالب «بخش خصوصی» نازنین؟
انقالبی که «غارت گران بیت املال» در آن «اقتصاددان» شده اند؟

انقالب افتخار وزیر به توزیع ١١ میلیون «بسته امنیت غذایی» هر شش ماه یکبار؟
انقالب طلبکاری مسئوالن از مردم؟

انقالبی که وزیر و وکیل و استاندار مدام بگویند «به راستی ما چه کرده ایم؟»
کدام انقالب حرضت آقا!

«رشکت سهامی» موجود یا «حبل املتین توده های آرزومند» سابق؟
انقالب ٥٧ کجاست آقای خامتی که ما هم جمعه بیاییم؟

به این عکس خوب نگاه کنید و به او «توضیح» دهید انقالب ٥٧ کجاست؟ 
آن شورها به کجا نشست، آن خون ها برای چه ریخته شد؟

به او بگویید، به او که در این عکس، تنها چند ساعت قبل از فراخوان شام به مشارکت «همگان» در راهپیامیی ٢٢ بهمن سال ٩٥ 
در نیمه شبی رسد در هوای زیر صفر تهران دارد مقواها و پالستیک ها را سوا می کند.

به او بگویید منظور از «همگان در راهپیامیی ٢٢ بهمن سال ٩٥ رشکت کنند» یعنی چه؟ 
به  او حقیقت را بگویید!

به او بگویید جزو «همگان» محسوب منی شود.
به او بگویید که منظورمان تو نبودی! تو نیا! تو در زمره «همه افتادگان»ی. 

تو مبیر! تو نباش! تو اضافی هستی!
حرضت آقای خامتی!

از او بپرسید «انقالب» برایش چه معنی ای دارد؟
این هشدار و تهدید ضمنی که «حضور در راهپیامیی یعنی عزم همه گروه ها و جریانات برای مقابله با تهدیدهای بیرونی و 

گزافه گویی ها و افراط کاری های کسانی که با اصل اسالم و انقالب و ایران مخالف هستند» را به او بگویید!
او را برتسانید که اگر نیاید «پیرشفت کشور» دچار خدشه می شود.

و البته از او هامن پاسخی را بشنوید که  ایوان تورگنیف در رمان «دود» داد:«کدام پیرشفت؟ پیرشفت یعنی سوخنت پرتزبورگ از 
هر چهار طرف»!(یا فرو ریخنت ساختامن پالسکو بر رس آتشنشانان به دلیل اینکه شهرداری ٥٠ میلیون رشوه گرفته تا وظایفش را 

انجام ندهد و بنیاد شهید بتواند ٤٠٠ میلیون بیشرت سود بربد.)
آری عالیجناب!

برای کسانی که  با لگد از قطار انقالب پیاده شده اند، برای کسانی که سهم شان از انقالب بطری های خالی آب معدنی، شانه تخم 
مرغ و بوی تعفن است، پیرشفت یعنی «سوخنت شهر از هر چهارطرف»، یعنی تهیه آتشی که در رسمای زیر صفر، آنها هم بتوانند 

برای دقایقی چون شام «ابراهیم» باشند.
«نادر_فتوره چی»
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هــواداران رنگارنــگ و ســینه چــاک جمهــوری اســالمی ، از دزدان و رشــوه خــواران و اختــالس گــران جنــاح 
هــای داخــل نظــام اســالمی گرفتــه تــا چــپ هــای ســبز شــده و طیــف هــای ســرمایه داری رنگارنــگ گرفتــه تــا 
اپوزیســیون نمایــان گوناگــون تــا ضــد امپریالیســت هــای تــوده ای و ...  بــه صــورت ایمــا و اشــاره و فریــاد و 
التمــاس و بــا تئوریــزه کــردن جنایــات حکومــت اســالمی تــالش مــی کننــد بگوینــد مخالفــت بــا جمهــوری اســالمی 
نوعــی ســیاه نمایــی اســت و جمهــوری اســالمی آنقدرهــا کــه گفتــه مــی شــود بــد یــا جنایــت کار نیســت ، امــا مــا 
مــی گوییــم شــما طیــف هــای متفــاوت مدافــع جمهــوری اســالمی در ایــن حکومــت اســالمی و اهللا و امامــان و 
در کل حکومــت اســالمی ســرمایه داری اگــر بتوانیــد یــک نقطــه ســفید و مثبــت نشــان بدهیــد مــا حاضریــم بــه 
خاطــر آن یــک نقطــه ســفید هــزاران نقطــه ســیاه و کثافتــش را نادیــده بگیریــم حتــی اگــر مــی توانیــد یــک نقطــه 

ســفید در ایــن حکومــت اســالمی ســرمایه داری نشــان بدهیــد، بــا ایــن مقدمــه بــه مــوارد زیــر توجــه کنیــد.

نگاه مصور
 به حکومت جنایت کار جمهوری اسالمی سرمایه داری 
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در حکومت اسالمی ، 
حاکمــان تــوی چشــمت 
زول می زنند و دورغ 
امــوال   ، گوینــد  مــی 
خودشــان  را  عمومــی 
مــی دزدنــد در مقابــل 
مــردم را ســرکوب مــی 
کننــد ، اینهــا بخشــی 
هــای  مشــخصه  از 
ســرمایه  حکومــت 
اســالمی  و  داری 

. هســتند
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 ٢٤ مدیــران  حقــوق 
میلیــون تومــان یعنــی 
بیشــتر  برابــر   ٣٠
کارگــران  حقــوق  از 
دیگــر  باضافــه  و 
دزدی  و  تســهیالت 
هــا و اختــالس هــا، 
پورشــه  هــا  آقــازاده 
در  دائمــا»   ، ســوار 
تفریــح و گــردش،...

زیــر  برابــر   ٤ کارگــران  حقــوق 
تعویــق  ماههــا  بــا  آنهــم  فقــر  خــط 
کــودکان   ، شــود  مــی  پرداخــت 
خیابانــی و کــودک کار مــی شــوند 
مــی  فروختــه  دختــران  و  زنــان   ،
بیــکار  و  معتــاد  جوانــان   ، شــوند 
مــی شــوند ، برخــی خودکشــی و یــا 
خود ســوزی میکنند ،میلیون انســان 
خــواب  کارتــون  و  نشــین  حاشــیه 
وهــزاران  شــوند  مــی  گورخــواب  و 
مبــارز قتــل عــام شــدند ، معتــرض 
هــا زندانــی و کشــته مــی شــوند ... 
اینهــا همــه حاصــل عــدل اســالمی 
و نتیجــه حکومــت اهللا ، پیامبــر و 

هســتند. عــادل  امامــان 
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با درود به رفقای مبارز :

١ - سالهاســت کــه رضورت ایجــاد تشــکل و بخصــوص ایجــاد تشــکل رسارسی کارگــری توســط فعالیــن پیــش رو کارگــری و انقالبیــون 
احســاس و درک شــده اســت. و متامــی رفقــا و دوســتان تــالش کردنــد در جهــت ایجــاد آن یــا آنهــا حرکــت کننــد و بعضــا» هــم 
انــدک دســت آورد هایــی داشــتند و دقیقــا» مــی تــوان گفــت تشــکل هــای فعالینــی هــم کــه تشــکیل شــدند چــه در داخــل و چــه 
در خــارج بــا هــدف رسارسی  شــدن یــا کمــک بــه رسارسی شــدن بودنــد در ایــن مــورد مــی تــوان از تشــکل هــای فعالیــن ماننــد 
کمیتــه پیگیــری ، کمیتــه هامهنگــی و اتحادیــه آزاد در داخــل و نهــاد هــای همبســتگی و اتحــاد بیــن امللــل در خــارج نامــربد. علــی 
رغــم اینکــه همــه ایــن تشــکل هــای نامــربده تــالش کردنــد امــا تــا بــه ایــن روز متاســفانه موفــق نشــدیم بــه  تشــکل رسارسی دســت 
بیابیــم و نتوانســتیم موانــع رس راه رسارسی شــدن را بــر طــرف مناییــم. مــن قصــد بررســی علــل موفــق نشــدن را نــدارم چــون منظور 
از رسارسی شــدن تشــکل هــای کارگــری اســت نــه تشــکل هــای فعالیــن، بنــا برایــن حتــی اگــر همیــن تشــکل هــای نامــربده رسارسی 
هــم مــی شــدند بــاز بــه هــدف اصلــی کــه ایجــاد تشــکل رسارسی کارگــری اســت، منــی رســیدیم ، امــا همیــن تشــکل هــای فعالیــن 
نیــز در ســطح و ماهیــت خــود رسارسی نشــدند. ولــی تــا حــدودی کمــک هایــی بــه تشــکل هــای کارگــری کردنــد و وظایفــی را 
تــا حــدودی پیــش بردنــد کــه در حــد خودشــان مثبــت بودنــد. بنابرایــن فقــط بــه ایــن تشــکل هــا در حــد داشــنت هــدف رسارسی 
شــدن کــه درک رضورت را نشــان مــی دهنــد نــگاه مــی کنیــم، ( ایــن توضیــح هــم الزم اســت، همــه ایــن تشــکل هــا دچــار یــک 
خطــا بودنــد کــه نــه در گفتــار و بحــث هــا و اساســنامه هــا کــه اعــالم مــی کردنــد مــا تشــکل کارگــری نیســتیم و یــا هــدف شــدن 
را نداریــم بلکــه مــی خواهیــم کمــک بــه ایجــاد تشــکل کنیــم، امــا ماهیتــا» و پشــت افــکار توهــم دار ایــن فکــر را داشــتند کــه 
خودشــان بــا جــذب فعالیــن و یــا مناینــدگان تشــکل هــا و یــا کارگــران از جهــت صنفــی و سیاســی همزمــان مرکــز تشــکل هــای 
موجــود خواهنــد شــد بنــا برایــن رهــربی رسارسی را اجرایــی خواهنــد منــود، ایــن هــدف و اندیشــه را هرگــز بیــان نکردنــد، امــا 
هنــوز هــم همــه آنهــا در رویــای ایــن هــدف متبســم هســتند، بــرای همیــن هــم نتوانســتند در کمــک بــه متشــکل شــدن کارگــران 
بــا هــم همــکاری کننــد چــون بــا وجــود هــدف ناگفتــه خودشــان دیگــری را رقیــب رسارسی شــدن خــود مــی دیدنــد کــه هنــوز هــم 
چنیــن فکــر مــی کننــد، بــا توجــه بــه چنیــن هــدف نــا گفتــه و توهــم زایــی بــود کــه همیشــه در داخــل خودشــان هــر گرایشــی 
ــد و در  ــه مرکزیــت تشــکل جلوگیــری مناین ــا حداقــل گرایشــات دیگــر را از ســعود ب ــه گرایشــات دیگــر فعالیــت مــی کــرد ت علی
صــورت نیــاز گرایشــات دیگــر را حــذف کننــد کــه وقتــی تاریــخ تشــکل هــای نامــربده را بررســی کنیــم بــه چنیــن حــذف گرایــی هــا 
بــر خــورد مــی کنیــم. شــاهرخ و برخــی از رفقــا بــه ایــن نــو تشــکل هــا کــه خــود را همزمــان سیاســی و صنفــی مــی دیدنــد، (نــام 
تشــکل هــای دو منظــوره یــا شــرت مرغــی داده بودنــد.)  حــال بایــد بــرای مــا اعــامل ایــن تشــکلها ( کــه دارای بعــد هــای مثبــت و 
منفــی هســتند) بــه صــورت بخشــی از تجربــه مبارزاتــی جنبــش کارگــری و فعالیــن کارگــری مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. موضــوع 
مشــکالت آنهــا را فقــط از ایــن جهــت گفتــم ، تــا بدانیــم تشــکل رسارسی کــه رفقــا شــاهرخ و حیــدر بــا نــام فدراســیون رسارسی 
رضورتــش را گــوش زد کردنــد و مــا بــرای ســاخته شــدن آن تــالش مــی کنبــم، بــرای رقابــت بــا ایــن رفقــا و تشکلهایشــان پیشــنهاد 
نشــده اســت و بــدون شــک هرگــز رقیــب ایــن رفقــا و تشــکل هایشــان نخواهــد بود.بســیار مهــم و رضوری اســت کــه بــرای رســیدن 

ازساخته شدن فدراسیون رسارسی کارگری حامیت کنیم!!!

ــری  ــیون رسارسی کارگ ــدن فدراس ــاخته ش ــت س ــران در جه ــرون از ای ــی بی ــن انقالب ــا فعالی م
ــم؟ ــام دهی ــف خــود را انج ــم وظای ــی توانی ــه م چگون
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بــه هــدف یعنــی رسارسی شــدن تشــکل هــای کارگــری بایــد از ایــن احســاس نــگاه رقابتــی کــه مانــع بزرگــی اســت عبــور کنیــم. و 
بایــد تــالش کنیــم ایــن موضــوع را بــه اعضــا آن تشــکل هــا نیــز برســانیم تــا بتوانیــم اتحــاد بیشــرتی را بیــن آنهــا نیــز ممکــن کنیــم.

یکــی از راههــای کمــک و پشــتیبانی جهــت همــوار شــدن مســیر ســاخته شــدن فدراســیون رسارسی در داخــل پیــش بــرد بحــث آن 
و ادامــه بــروز رســانی، تبلیــغ و ترویــج آن و تبدیــل کــردن آن بــه بحــث روز بــه شــکل اصولــی مــی توانــد از مســیر پشــتیبانی یــک 
تشــکل فعالیــن در بیــرون از ایــران نیــز رسعــت بیشــرت ی بــه خــود بگیــرد کــه فعالیــن بیــرون موظــف بــه ایجــاد چنیــن تشــکلی 
ــم  ــی فکــر مــی کن ــج و پشــتیبانی ســاخته شــدن فدراســیون رسارسی در داخــل باشــد. حت ــی تروی ــا هــدف اصل ــو موقــت و ب ول
عضویــت فــردی یــا جمعــی تشــکل هــای نامــربده در ایــن تشــکلی کــه رضورت دارد ســاخته شــود، نــه تنهــا ایــرادی نــدارد بلکــه 
یکــی از عوامــل موفقیــت مــا در ایجــاد تشــکل رسارسی فعالیــن خواهــد شــد.با توجــه بــه اینکــه تشــکل مــورد نظــر مــا یــک تشــکل 
موقــت و واســطه ای اســت کــه بــرای انجــام وظایــف خــود بایــد رسارسی شــود ، نبایــد بــا هــدف و یــا احســاس و آرزوی رهــربی 
کــردن جنبــش کارگــری یــا انقالبــی در آن نگریســت، تنهــا بــرای هدایــت پشــتیبانی هــا بــه ســمت جنبــش واقعــی کارگــری و تشــکل 
هــای واقعــی کارگــری و ایجــاد شــدن فدراســیون رسارسی کارگــری واقعــی در داخــل توســط خــود فعالیــن و تشــکل هــای کارگــری 
اســت. کــه پــس از ایجــاد شــدن آن بایــد تحــت نظــر آن متناســب بــا نیــاز زمــان متحــول یــا تعییــن تکلیــف شــود. یکــی از عمــده 
تریــن موانــع رسارسی شــدن اینکــه خــود را رهــرب جنبــش قلمــداد کنیــم و بدنبــال ایــن فکــر توهــم زا تــالش کنیــم بقیــه گرایشــات 
را بــه بهانــه هــای مختلــف حــذف کنیــم، بــه یــاد داشــته باشــیم مــا نیایــد در ایــن تشــکل هــا بدنبــال یــک دســت ســازی گرایشــی 
در مرکزیــت آن باشــیم( تخلفــی کــه در همــه تشــکل هــای نامــربده تــا کنــون صــورت گرفتــه اســت) بلکــه متامــی گرایشــات موجــود 
در تشــکل کارگــری و میــان فعالیــن کارگــری بایــد در فدراســیون رسارسی و تشــکل هایــی کــه بــرای پشــتیبانی از ایجــاد شــدن آن 
ســاخته مــی شــوند همزمــان حضــور داشــته باشــند تــا بتواننــد مســیر رسارسی شــدن را طــی کننــد و حتــی بایــد توجــه داشــت کــه 
مرکزیــت فدراســیون رسارسی کارگــری و یــا فعالیــن کارگــری هــم بایــد بــا حضــور مناینــدگان گرایشــات مختلــف کــه بــا توجــه بــه 

وزن موجودیــت هــر کــدام از گرایشــات تشــکیل شــده باشــد.
٢ - مشــکالت بســیار زیــادی رس راه فعالیــن و کارگــران جهــت رسارسی شــدن وجــود دارد ، بــرای همیــن اســت کــه بارهــا تــالش 
کردیــم ولــی بــه هــدف نرســیدیم امــا مبــارزه میــان کارگــران و رسمایــه داری و حملــه دشــمن بــه طبقــه کارگــر متامــی نــدارد و 
در هیــچ ســطحی متوقــف منــی شــود، بنــا برایــن مــا ناچاریــم اگــر در حرکــت خــود جهــت همبســتگی طبقاتــی هــزار بــار هــم 
شکســت خــورده باشــیم، بــرای هــزار و یکمیــن بــار بــاز رشوع بــه ایجــاد همبســتگی کنیــم، بــر ایــن مبنــا همــه انقالبیــون وظیفــه 
دارند،(همــه مــا وظیفــه داریــم) یــک بــار دیگــر در هــر فرصــت مناســب و امــکان موجــود بــا هــم دســت بــه دســت بدهیــم منتهــا 
ایــن بــار بــا درس گرفــنت از دفعــات قبــل دیگــر نبایــد اشــتباهات و خطــا هــای شــکننده اتحــاد را مرتکــب شــویم، ایــن مــی توانــد 

درس عمــده از وضعیــت فعلــی و گذشــته تشــکل هــای نامــربده بــرای اینــده مــا باشــد. 
٣ – فرامــوش نکنیــم کــه هــدف نهایــی و افــق دیــد و چشــم انــداز همــه مــا رســیدن بــه جامعــه بــی طبقــه اســت کــه انســانها 
بتواننــد آزاد و بــدون اســتثامر انســان از انســان و برابــر و همچنیــن بــدون فقــر و گرســنگی ، بــدون جنــگ و خــون ریــزی، بــدون 
جنایــت و سانســور بــدون وجــود مالکیــت خصوصــی و مــزدوری و آزادانــه و بــا شــکوفا شــدن اســتعداد هــای فــردی و جمعــی و 

هامهنگــی کامــل فــرد و اجتــامع، زندگــی کننــد ، اســت. 
٤ – ایــن هــا اهــداف و آرمانهــای ماســت، کــه بــرای رســیدن بــه آنهــا از هرچــه کــه داریــم هزینــه مــی کنیم.امــا بــرای رســیدن بــه 
آنهــا بایــد بــا توجــه بــه رشایــط کنونــی و توانائــی هایــامن برنامــه ریــزی و ســازماندهی کنیــم موانــع رس راه همبســتگی طبقاتــی 
را بــر طــرف کــرده مســیر مبــارزه را همــوار مناییم.یکــی از مــواردی کــه کمــک مــی کنــد بــه همبســتگی طبقاتــی ســاخته شــدن 
تشــکل هــای رسارسی از جملــه فدراســیون رسارسی کارگــری اســت کــه مــا اکنــون بــا دفــاع ، حامیــت و  ترویــج اندیشــه و افــکار 

آن در جهــت همبســتگی طبقاتــی قــرار گرفتــه ایــم کــه اکنــون بایــد پشــتیبانی عملــی کنیــم.
٥- همــوار کــردن مســیر مبــارزه ضمــن اینکــه بــه هیــچ عنــوان جــدا از کل مبــارزه نیســت امــا بــه دلیــل موانــع متنــوع و گســرتده 
خــودش بــه هــدف امــروزی و بزرگــی تبدیــل شــده اســت .در نتیجــه بهــرت اســت بــا توجــه بــه اهــداف عالــی و آرمانهــای انســانی 
خــود اقــدام دقیقــرت بــه ســازمان یابــی و ســازماندهی خــود و دیگــر رفقــا بــا توجــه بــه نیــاز هــا و رشایــط امــروزی مناییــم، منتهــا 
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بــا چشــم انــدازی کــه در بنــد دو گفتــه شــد، و بــا توجــه بــه اینکــه بــرای رســیدن بــه هــدف رسارسی شــدن مــا نیــاز مــربم بــه همــه 
گرایشــات و همــکاری همــه آنهــا بــا یکدیگــر داریــم . 

٦  – همــه مــی دانیــم و قبــول مــی کنیــم کــه زمانــی ممکــن اســت بــه اهــداف و آرمانهــای عالــی خــود برســیم کــه بتوانیــم انقــالب 
سوسیالیســتی را ســازماندهی مناییم.

٧- بــا توجــه بــه اینکــه انقــالب سوسیالیســتی تنهــا توســط طبقــه کارگــر بــه صــورت رشکــت گســرتده تــوده هــای کارگــری بــه شــکل 
ســازمانیافته( بــر مبنــای اصــل انقــالب کار تــوده هاســت) و همپیامنــان آن( در قالــب زحمتکشــان)  تحــت رهــربی ســازمانی تشــکل 

هــای کارگــری ممکــن مــی گــردد کــه ایــن موضــوع  شــاخص و راهنــامی اندیشــه و عمــل مــا بایــد باشــد .
٨ – همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه کارگــران و همپیامنــان آن زمانــی مــی تواننــد در شــکل تــوده هــای انقالبــی ظاهــر شــده دســت 

بــه انقــالب بزننــد کــه در ســطح طبقاتــی همبســتگی کســب کــرده باشــند. 
٩ – بــا توجــه بــه اینکــه کارگــران و زحمتکشــان فقــط بــا وجــود تشــکل هــای رسارسی صنفــی و سیاســی  مــی تواننــد به همبســتگی 

طبقاتــی ســازمانی کــه الزمــه انقــالب اســت  دســت یابند. 
١٠ – همینطــور طبقــه کارگــر و دیگــر زحمتکشــان بــرای دســت یابــی بــه ابــزار هــای رسارسی مــورد نیــاز مبــارزه ( تشــکل هــای 
ــطح  ــد در دو س ــا بای ــن نیروه ــه ای ــرشو دارد ک ــای پی ــق نیروه ــازماندهی دقی ــه س ــاج ب ــود احتی ــی) خ ــی و سیاس رسارسی صنف
همزمــان بیــن خــود و بخشــی از کارگــران کــه آمادگــی ســازمان یابــی و ســازماندهی را هــم اکنــون دارنــد اقــدام  بــه ســازمان یابــی 
و ســازماندهی کننــد و ســپس ســازمان یابــی و ســازماندهی را بــه ســطح کل طبقــه گســرتش بدهنــد. در ایــن جهــت نیــز مــا در 

بیــرون مــی توانیــم از راه هــای مختلــف پشــتیبانی برســانیم.
١١ -  اکنــون همــه مــا میدانیــم  موانــع بســیار زیــادی رس راه ســازمانیابی طبقــه کارگــر وجــود دارد کــه برخــی از موانــع عمــده  را 
مــی تــوان بــه صــورت زیــر نــام بــرد( مــا بــا متشــکل شــدن در یــک تشــکل پشــتیبانی مــی توانیــم بــه بــر طــرف شــدن بســیاری از 
انهــا کمــک کنیــم، کــه صــد در صــد مبــارزه بــا ایــن موانــع و بــر طــرف کــردن آنهــا نیــز بــه ســازمان یابــی همــه مــا دارد در غیــر 
ایــن صــورت موانــع بــر طــرف نخواهنــد شــد و بنابرایــن طبقــه کارگــر بــه همبســتگی طبقاتــی مــورد نیــاز دســت نخواهــد یافــت. 

 : (
الــف – عــدم اعتــامد نســبت بــه توانایــی طبقــه کارگــردر بــر قــراری حاکمیــت خــود در میــان تــوده هــا ( پاییــن آمــدن اعتــامد و 

اعتقــاد)
ب – رشــد ضــد آگاهــی طبقاتــی یعنــی مســلط شــدن ایدئولــوژی هــای رسمایــه دارانــه  بــه شــکل عمیــق در باورهــای تــوده هــا 
ــی کــه  ــاده اســت، در حال ــی و دانــش کارگــران اتفــاق افت ــل عقــب نشــینی آگاهــی طبقات ــون، در مقاب ــی انقالبی ــن و حت ، فعالی
ســواد آکادمیــک طبقــه کارگــر بســیار زیــاد شــده اســت، (ولــی چــون ایــن دانــش اکادمیــک در جهــت تقویــت رسمایــه داری اســت  
تشــکل گریــزی و رشــد پراکندگــی و تفرقــه ، رقابــت هــای نــا ســامل میــان کارگــران و فعالیــن کارگــری و انقالبــی را بیشــرت دامــن 
زده و فردگرایــی را در مرکزیــت اندیشــه افــراد قــرار داده اســت ، مــا وظیفــه داریــم رشــد دانــش آکادمیــک کارگــران و فعالیــن و 
انقالبیــون را جهــت دهــی کــرده آن را نیــز بــه خدمــت طبقاتــی کارگــری در آوریــم و بــرای چنیــن هدفــی بایــد دانــش آکادمیــک 
را تحــت اختیــار آگاهــی طبقاتــی در آورد. ایــن مــی توانــد در گــروه هــای آموزشــی کوچــک ولــی پــر شــامر کــه جهــت مقابلــه 
بــا آمــوزش هــای عمومــی و خصوصــی رسمایــه داری ســازمانیافته انــد در ســطوح عــام و خــاص مبــارزه فکــری عمومــی طبقــه را 
بــا اندیشــه هــای رسمایــه داری و مــوازی بــا نــربد طبقاتــی پیــش بربنــد ، کــه ایــن نیــز از مــوارد پایــه رضورت انقالبــی اســت، و 
هدایــت چنیــن رویکــرد آموزشــی بــه متامــی تشــکیالت هــا از طریــق اعضــا از رضورت هــای تاریخــی کنونــی اســت کــه اگــر انجــام 
نشــود انتظــار موفقیــت عاقالنــه نیســت.)، پــس آگاهــی رســانی و ســوق دادن اندیشــه هــا از ســمت فــرد گرایــی بــه ســمت جمــع 
گرایــی و محافــظ جمــع از فــرد در مقابــل احتــامل انحــراف ( رهــربی ســازمانی بــه جــای رهــربی فــردی) یــک از مهمرتیــن وظایــف 
کنونــی انقالبیــون اســت، کــه بــا آمــوزش در تشــکیالت هــا در متامــی رده هــا و ســطوح و همیشــگی ( هــامن گونــه کــه در حــزب 
بلشــویک هــا بــرای افــراد زیــر عضــو رشوع مــی شــد و تــا نهایــت عضویــت و رشــد تــا باالتریــن رتبــه هــای حزبــی و تــا آخــر عمــر 
ادامــه مــی یافــت ) بایــد پیــش بــرده شــود.( البتــه ایــن وظیفــه در تشــکل مــورد نظــر مــا خیلــی منــی توانــد بــه انجــام برســد بلکــه 
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بایــد از تشــکیالت هــای سیاســی خواســت و آنهــا را وادار کــرد ایــن وظیفــه را در حــد خودشــان و در داخــل خودشــان بــه عنــوان 
ــن وظیفــه ای رضوری  ــچ ســطحی چنی ــچ کــدام  در هی ــا» هی ــون متاســفانه تقریب ــد کــه اکن ــی کن ــر اجرای ــا پذی ــی خدشــه ن اصل
( آمــوزش اعضــا) را انجــام منــی دهنــد. و ایــن عمــده تریــن ایــرادی اســت کــه باعــث شــده نــه تنهــا آمــوزش دانــش آکادمیــک 
رسمایــه داری در خدمــت آگاهــی اجتامعــی ، سیاســی و طبقاتــی کارگــران قــرار نگیــرد، بلکــه دانــش آکادمیــک رسمایــه دارانــه بــر 
آگاهــی طبقاتــی و دانــش طبقاتــی تســلط جهــت دار رسمایــه دارانــه داشــته باشــد، تشــکیالت هــای سیاســی طبقــه کارگــر بایــد 
دانشــگاهی باشــند کــه متامــی آمــوزش هــای آکادمیــک در میــان اعضــای طبقــه کارگــر را کــه ابــزاری در دســت طبقــه رسمایــه دار 
اســت از دســت رسمایــه داری خــارج کــرده بــه ابــزاری بــرای طبقــه کارگــر علیــه رسمایــه داری تبدیــل کنــد. کــه آمــوزش مــدام در 
تشــکیالت هــا از رشوع تــا انتهــا بطــور همیشــگی ایــن وظیفــه را مــی توانــد عملــی کند،یکــی از عمــده تریــن تفــاوت هــای احــزاب 
کارگــری بــا احــزاب رسمایــه داری در همیــن نقطــه اســت ، احــزاب رسمایــه داری از آمــوزش آکادمیکــی کل نظــام رسمایــه داری در 
بخــش هــای دیگــر خــود ماننــد مدرســه و دانشــگاه انجــام مــی گــردد اســتفاده مــی کنــد بنــا برایــن نیــازی نــدارد خــودش آمــوزش 
جــدا گانــه بــرای اعضــا در داخــل خــود بــر قــرار مناینــد در حالــی کــه احــزاب کارگــری اگــر زهــر آمــوزش آکادمیــک رسمایــه داری 
در مــدارس و دانشــگاهها را بــا آمــوزش در داخــل خودشــان خنثــی نکنــد و بــه دنبــال خنثــی ســازی آنهــا، آمــوزش هــای مــورد نیــاز 
طبقــه کارگــر را پیــش نربنــد و دانــش آکادمیــک طبقاتــی رسمایــه داری را تبدیــل بــه طبقاتــی کارگــری نکننــد بعــد از مدتــی تبدیــل 
بــه احزابــی خواهنــد شــد کــه نــام کارگــری ، کمونیســتی و سوسیالیســتی و اهــداف و برنامــه هــای سوسیالیســتی دارنــد امــا تــوان 
انجــام آنهــا را نخواهنــد داشــت .در تقویــت ایــن گفتــه توجــه بــه گفتــه لنیــن بســیار مهــم اســت لنیــن گفتــه اســت حتــی علــوم 
محــض نیــز وقتــی از فیلــرت طبقاتــی عبــور مــی کننــد طبقاتــی مــی شــوند حــال فکــر کنیــد دانشــجو و دانــش آمــوز و دانشــمند 
و معلمــی کــه در مــدارس و دانشــگاه هــای تحــت تســلط نظــام رسمایــه داری دانــش آموختــه انــد بــدون آمــوزش هــای مــداوم 
تشــکیالت هــای کارگــری هــر گــز منــی توانــد از زیــر ســلطه فکــری دانــش هــای آموختــه خــود در دم و دســتگاه رسمایــه داری 

خــارج شــود. ایــن نیــز یکــی از مهمرتیــن موانــع همبســتگی طبقاتــی اســت. کــه  مــا بایــد بــا آن مبــارزه کنیــم.) 
پ – رسکوبهــای بســیار شــدید بــا اشــکال فیزیکــی( رضب و شــتم ، محاکمــه و زنــدان ، و کشــنت و ...) ، معنــوی ، روحــی و روانــی 

، محرومیــت هــای آموزشــی ،هجــوم  تبلیغاتــی و ...
ت – فقــر مالــی در اشــکال غذایــی ، مســکن ،نیــاز هــای ثانــوی و نداشــنت آینــده روشــن ، رشــد ناامیــدی، نداشــنت امنیــت شــغلی 

و نداشــنت امنیــت جانــی و ... 
ث – فشــار هــای چــامق وار لشــگر بیــکاری ، چــامق اخــراج و خصوصــی ســازی صنایــع ، آزاد ســازی اقتصــاد، خصوصــی و پــول و 
گرانــرت و گرانــرت کــردن خدمــات عمومــی، خصوصــی کــردن آمــوزش و پــرورش ، آمــوزش عالــی ، بهداشــت و در مــان و خصوصــی 
کــردن بیامرســتان هــا حــذف هــر روزه بیمــه هــا و قوانیــن تأمینــی و حامیتــی و تغییــرات هــر روزه قانــون کار علیــه کارگــران و  ... 
ــی ،  ــون خواب،گورخواب ــان کارت ــی ، زن ــودکان خیابان ــی ، ک ــی خامنان ــا ، ب ــاد ، فحش ــد اعتی ــود مانن ــی موج ــوارض اجتامع ج – ع
خودســوزی و خــود کشــی از فقــر ،بیــامری هــای خطــر نــاک، رونــد کشــاندن جوانــان و کــودکان بــه مســیر جــرم و جنایــت و ... 

چ - ... 
ــد و مســیر  ــران را هــدر مــی دهن ــی کارگ ــرو طبقات ــه نی ــد و موانعــی هســتند ک ــی آورن ــر فشــار م ــه کارگ ــه طبق ــا ب ــه اینه هم
مبارزاتــی کارگــران را نــا همــوار و ســخت مــی کننــد و تــوان کارگــران را در جهــت ســازمان یابــی و ســازمان دهــی کمــرت مــی کننــد، 
بنــا برایــن ضمــن داشــنت هــدف و چشــم انــداز بیــان شــده مــا بایــد تــالش کنیــم اول هــر بخشــی از ایــن موانــع را کــه مــی توانیــم 
ــا توجــه بــه ارجحیــت برخــی از آنهــا نســبت بــه بقیــه در جهــت ســازمانیابی و ســازماندهی ایجــاد کننــده بقیــه هســتند را  و ب

هــدف قــرار بــه دهیــم ،
الزم بــه توضیــح اســت کــه درجهــت مشــخص کــردن اهــداف کوتــاه مــدت موانــع بــاال را مــی توانیــم بــه دو دســته تقســیم کنیــم 
در ایــن تقســیامت برخــی موانــع پایــه ای هســتند کــه بقیــه را تولیــد و بــاز تولیــد مــی کننــد، بنــا برایــن در درجــه اول وظیفــه مــا 

مبــارزه بــا موانــع پایــه ای اســت ) موانــع پایــه کــدام هــا هســتند ؟
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بیکاری و اخراج و ...   -١
متشکل نبودن و دچار تفرقه و پراکندگی   -٢

رس کوب   -٣
تحت تاثیر ضد آگاهی قرار داشنت ( یا نداشنت آموزش های انقالبی و ...)  -٤

...  -٥
بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده در بــاال و ضمــن توجــه بــه اختالفــات و برســمیت شــناخنت عملــی موجودیــت گرایشــات مختلــف 

پیشــنهاد مــی کنــم : 
از نقاط مشرتک وارد مبارزه جمعی و متحد شویم،  -١

هــر گاه در نقطــه ای مشــکل جهــت همــکاری پیــش آمــد بــا حفــظ احــرتام یکدیگــر در نقــاط دیگــر کــه هنــوز اشــرتاک   -٢
ــاره ای جــزء وحــدت و  ــچ چ ــه هی ــه اینک ــا آگاهــی نســبت ب ــد ب ــل را بای ــن عم ــم، ای ــه بدهی ــامن را ادام ــکاری های ــم هم داری
تشــکیالت بــرای ادامــه مبــارزه و دســت یابــی بــه همبســتگی طبقاتــی نداریــم، آگاهانــه پیــش بربیــم، در غیــر ایــن صــورت دچــار 
لغــزش و خطاهــای نســبت بــه اهــداف طبقــه کارگــر خواهیــم شــد کــه در تاریــخ منونــه هــای زیــادی را مــی توانیــم مثــال بزنیــم .

بایــد ضمــن تــالش بــرای گــروه خــود در محــدوده چــپ منافــع کلــی طبقــه را مقــدم بــر منافــع محلی،گرایشی،تشــکیالتی   -٣
ــم . ــی را کســب کنی ــا ســطح وحــدت و همبســتگی طبقات ــکاری ت ــکان گســرتش هم ــا ام ــم، ت ــرار بدهی خــود و شــخصی ق

از تجربیــات تاریخــی مبــارزات دور و نزدیــک طبقــه کارگــر وانقالبیــون اســتفاده کنیــم تــا بیشــرت بتوانیــم همــکاری مناییــم   -٤
ــه کنفدراســیون  ــا ٣٢ و ب ــران در ١٣٠٧ ، ١٣٢٥ ت ــه قــدرت و توانایــی هایــی کــه فدارســیون هــای رسارسی کارگــران ای ــه ب از جمل
دانشــجویان قبــل از انقــالب در دهــه ٥٠ کــه بســیاری از گرایشــات مختلــف در آنهــا حضــور داشــتند و کارهــای بســیار بزرگــی انجام 
دادنــد، البتــه مثــال هــای بســیاری از دیگــر کشــور هــا و بــه شــکل بیــن املللــی نیــز مــی تــوان بیــان کــرد ولــی همیــن چنــد مــورد 
کــه مــا همگــی بــا آنهــا بــه نحــو خوبــی آشــنا هســتیم کفایــت در درک موضــوع مــی کننــد. بــا توجــه بــه چنیــن تجربــه تاریخــی و 
رشایطــی کــه اکنــون مــا در خــارج از کشــور داریــم، مــی توانیــم، ضمــن داشــنت گرایشــات مختلــف مــا مــی توانیــم تشــکل رسارسی 
از فعالیــن کارگــری و انقالبــی حتــی محافــل و احــزاب منتهــا بــا نــام و رســم و هویــت مشــخص کــه مســئولیت پذیــری و جــواب 
گویــی را جــزء وظایــف خــود بدانیــم در خــارج از ایــران بســازیم تــا بــرای پشــتیبانی از ممکــن شــدن ســاخت فدراســیون رسارسی 
ــه تعــدادی از ســازمان هــا و احــزاب در کارهــای  ــم اســت ک ــن مــورد بســیار مه ــزاری داشــته باشــیم. ( ای کارگــری در داخــل اب
مشــرتک کــه بــه خاطــر رشایــط مجبــور مــی شــوند، در کارهــای جمعــی رشکــت کننــد و تقریبــا» در متامــی کارهــای مشــرتک نیــز 
ــن  ــی نتیجــه چنی ــد کــه وضعیــت فعل ــی و ... پیــش مــی برن ــد سانســور، بایکــوت، حــذف گرای خــراب کاری هــای مختلــف مانن
اعاملــی طــی دههــا ســال اســت، کــه ایــن کارهــا را بــا پنهــان کــردن هویــت خودشــان پشــت نامهایــی ماننــد کمیتــه هــای موقــت 
برگــزاری یــا اعرتاضــی یــا مثــال» شــوراهای مختلــف انجــام مــی دهنــد و وقتــی شــام مــی پرســید چــرا حــذف گرایــی کردیــد؟ چــرا 
سانســور کردیــد؟ و چــرا ... کردیــد؟ مــی گوینــد مــا مســئولیت نداشــتیم کمیتــه برگــزاری بــود یــا ... بــود کــه حــاال نیســت و غیــره،  
و از پاســخ گویــی شــانه خالــی مــی کننــد تشــکل هایــی کــه در بــاال نــام بــردم نیــز دچــار چنیــن رس نوشــتی هایــی شــدند، مــا بایــد 
دقــت کنیــم هــر کســی مــی خواهــد در تشــکل فــوق رشکــت کنــد و حتــی اگــر مــی خواهــد سیاســت حــزب یــا ســازمان و گــروه 
خــودش را پیــش بــربد بایــد اســتقبال کنیــم، فقــط بــا ایــن تفــاوت کــه بــا نــام و هویــت خــودش رشکــت کنــد تــا فــردا بــرای طبقــه 
کارگــر مشــخص شــود کــه کار خوبــی کــه انجــام شــد بــرای کــدام حــزب و تشــکیالت بــود و اگــر کار بــدی صــورت گرفــت از طــرف 
کــدام حــزب و تشــکیالت بــوده اســت، تــا از ایــن طریــق اجــازه ندهیــم کســانی کــه خطــا یــا اشــتباه مــی کننــد نــا معلــوم و پنهــان 
و یــا بــا بهانــه هــای زیبــا بتواننــد پشــت بــی هویتــی پنهــان شــوند. ) بخاطــر داشــته باشــیم در گذشــته نزدیــک  و هنــوز برخــی 
حــارض هســتند( نهــاد هــای همبســتگی و اتحــاد بیــن امللــل) بســیاری از رفقــای مــا در جهــت همبســتگی تــالش کردنــد امــا دســت 
آورد کمــی داشــتند کــه مــا بایــد از تجربیــات مثبــت و منفــی ایــن رفقــا اســتفاده کنیــم و تــالش کنیــم همیــن رفقــا را بــا رویکــرد 
جدیــدی بــا خــود همــراه مناییــم ، چنیــن خواســتی بــه خاطــر خــوش تینتــی یــا بــد تینتــی نیســت بلکــه مــا در جهــت همبســتگی 
طبقاتــی ناچاریــم همدیگــر را بپذیریــم و بــه یکدیگــر تکیــه کنیــم منتهــا بایــد روش و ســبک کار را بــا دقــت و متفــاوت بــا گذشــته 
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تعییــن مناییــم،  چــرا کــه بــه صــورت اجتنــاب ناپذیــر و بــه خاطــر رضورت تاریخــی صــد در صــد بــه هــم دیگــر نیــاز داریم،همــه 
ایــن مــوارد بــه ایــن بــر مــی گــردد کــه در اهــداف بلنــد مــدت منافــع کل طبقــه را در نظــر داشــته باشــیم و در اهــداف کوتــاه 

مــدت منافــع کل طبقــه را بعنــوان افــق و چشــم انــداز خــود قــرار بدهیــم .
ــد کننــده  ــاز تولی ــوان تشــدید و ب ــاال رشایــط عینــی کــه از طریــق تفرقــه، پراکندگــی، رسکــوب شــدید بعن ــه مــوارد ب ــا توجــه ب ب
رشایــط و اوضــاع عینــی طبقــه کارگــر کــه در بــاال بــه برخــی از مشــکالتش اشــاره شــد گریبــان انقالبیــون طبقــه کارگــر را گرفتــه 
اســت ،بــرای عبــور از ایــن رشایــط راه هایــی تــا کنــون پیشــنهاد شــده انــد کــه برخــی اجــرا شــده و جــواب نــداده انــد و برخــی 
حتــی اجــرا نشــدند، اکنــون پیشــنهادی طــی ســه ســال گذشــته از طــرف شــاهرخ زمانــی و حیــدر عمــو اوغلــی بیــان شــده کــه 
هنــوز مــی تــوان بــه تــازه و جدیــد و متفــاوت بــودن آن تاکیــد کــرد و بــا توجــه بــه فــداکاری و جســارت و از خــود گذشــتگی کــه 
شــاهرخ نشــان داد اعتبــار بســیاری در نــزد همــه مــا دارد، و ایــن در حــال حــارض ُحســن بســیار خوبــی بــرای هــدف مــا اســت، 
کــه بایــد ازایــن ُحســن بــه نحــو خــوب و بــا قــدرت و دقــت اســتفاده کنیــم، شــاید بتوانیــم برخــی از موانــع را از رس راه جنبــش 
کارگــری و انقالبــی بــر داریــم . بخشــی از پیشــنهاد شــاهرخ و حیــدر تشــکیل هیــأت مؤســس و تشــکیل فدراســیون رسارسی کارگــری 
توســط فعالیــن کارگــری، تشــکل هــای موجــود و فعالیــن انقالبــی بــود. مــا مــی توانیــم از ایــن پیشــنهاد اســتفاده کــرده در خــارج 
ــران کــه دســت و بــال مــان بازتــر اســت و موانــع کمــرتی داریــم، در جهــت پشــتیبانی از جنبــش کارگــری داخــل اســتفاده  از ای
کــرده هیــأت مؤســس تشــکل رسارسی در بیــرون از ایــران را بــا اهــداف مشــخص تشــکیل بدهیــم کــه چشــم انــداز ذکــر شــده در 
بــاال را هــدف اســرتاتژیک خــود قــرار داده باشد.تشــکیل دادن تشــکل رسارسی فعالیــن در خــارج محســنات بســیاری اکنــون دارد. 

اهداف ما را روشن می کند.   -١
رسارسی شــدن را کــه رضورت اجتنــاب ناپذیــری اســت بــه عنــوان وظیفــه عاجــل دامئــا» پیــش روی جنبــش کارگــری مــی   -٢

ــذارد. گ
بــه دنبــال آن همبســتگی طبقاتــی را بــه شــکل روشــن کــه تنهــا شــکل کســب آن وحــدت و تشــکیالت اســت را بــه عنــوان   -٣

ــد. ــی هــدف گــذاری مــی کن ــد مبارزات پروســه و رون
ــن ایجــاد  ــا برای ــی شــدن آن بیشــرت اســت، بن ــع کمــرتی دارد امــکان عمل ــران موان ــرون از ای چــون رسارسی شــدن در بی  -٤
ــرد. ــاد خواهــد ک ــن شــدن در داخــل ایج ــرای ممک ــری ب ــس و پشــتیبان باالت ــه نف ــامد ب ــرون اعت ــن در بی تشــکل رسارسی فعالی

همچنیــن توانایــی فعالیــن و تشــکیالت هــا و محافــل بیرونــی را بــرای دفــاع و کمــک بــه داخــل و ایجــاد ارتبــاط و پیونــد   -٥
ــدان خواهــد کــرد.  ــا داخــل را صــد چن هــای بیشــرت ب

همــه ایــن ُحســن هــا بســتگی بــه آن دارد کــه مــا همــکاری هــای خــود در تشــکل رسارسی خــارج از ایــران را بــا چشــم   -٦
انــداز دفــاع از منافــع کل طبقــه برنامــه ریــزی و اجرایــی کنیــم ، همچنیــن از نظــر انجــام وظایــف وقتــی رسارسی عمــل کنیــم 
توانایــی مــا نســبت بــه زمــان گذشــته و اکنــون ده هــا بــار بیشــرت خواهــد بــود، مثــال» ارایــه کمــک هــای مالــی اصولــی و بــا کنــرتل 
دقیــق بــر تأثیــرات آن ارایــه شــود،( از خــراب کــردن فعالیــن داخــل بــدون شــک اجتنــاب خواهــد شــد و وقتــی دیدیــم تأثیــر غلــط 
و منفــی مــی گــذارد مــی توانیــم رونــد آن یــا میــزان و طریقــه ارایــه آن را تغییــر بدهیــم، یــا حتــی قطــع کنیــم، یــا اگــر مثبــت 
بــود بیشــرت مناییــم ) ومنظــم و بیشــرت و حامیــت هــای پشــتیبانی سیاســی و طبقاتــی و جــذب حامیــت هــای مختلــف از طبقــه 
کارگــر و انقالبیــون دیگــر کشــور هــا را دههــا بــار مــی توانیــم منســجم تــر، قویــرت و جهــت دار و رشــد یابنــده پیــش بربیــم ، اکنــون 
نیــز حامیــت هــای زیــادی اســت امــا دقیقــا» حامیــت هــای جــذب شــده نیــز ماننــد خــود مــا دچــار تفرقــه و پراکندگــی اســت، 
کــه تاثیــر چندانــی در کمــک و حامیــت هــای بیــن املللــی منــی گــذارد، حــال اگــر خــود مــا از پراکندگــی از طریــق تشــکل رسارسی 
نجــات یابیــم متامــی حامیــت هــای جــذب شــده نیــز از پراکندگــی خــارج شــده یــک دســت و بــه شــکل جهانــی بــه پشــتیبانی از 

کارگــران ایــران جریــان خواهــد یافــت و بالعکــس ایــن جریــان نیــز امــکان پذیــر خواهــد شــد.  

محمد ارشفی
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مقدمه : 

رفقــا و دوســتان کارگــر، در تاریــخ مبــارزه طبقاتــی کارگــران ایــران از تأســیس اولیــن و دومیــن فدراســیون کارگــری ایــران توســط 
ــه  ــات قهرمانان ــازماندهی اعتصاب ــی س ــه ط ــذرد ک ــی گ ــال م ــوده (١٣٣٤ – ١٢٩٦) ٩٠ و ٧٠ س ــت و ت ــری کمونیس ــزاب کارگ اح
اقتصــادی و سیاســی در ایــن ســالها مخصوصــا» از ١٣٢٠ تــا ١٣٣٢ توســط احــزاب سیاســی و فدراســیون رسارسی کارگــران بــه بــزرگ 
تریــن دســتاورد هــای مبارزاتــی کارگــران از جملــه خلــع یــد رشکــت هــای امپریالیســتی – انگلیســی از رشکــت نفــت ،تدویــن و 
تحمیــل مرتقــی تریــن قانــون کار در خاورمیانــه (١٣٢٥) کــه خواســت هــای پایــه ای کارگــران ماننــد حــق اعتصــاب ، حــق ایجــاد 
ــک  ــای دمکراتی ــود و آزادی ه ــده ب ــاده ش ــی و ... در آن گنج ــته جمع ــای دس ــرار داد ه ــنت ق ــق بس ــتقل و ح ــای مس ــکل ه تش
احزاب،مطبوعــات، تجمــع، تشــکل و اعــرتاض و آزادی بیــان و قلــم و ... را کســب کردنــد. ایــن تجــارب گرانبهــا بایــد در رشایــط 
کنونــی بــه کارگرفتــه شــده  و مــا را بــه عنــوان ادامــه دهنــده پــر افتخــار آنــان در ایجــاد فدارســیون یــاری دهــد. الزم بذکــر اســت 
در رشایــط فعلــی کــه مــا هنــوز در اول راهیــم، طــرح مقدماتــی زیــر بــرای ترســیم خطــوط اصلــی برنامــه و فعالیــت عملــی اســت 
کــه مخلوطــی از برنامــه و عمــل مبارزاتــی در رشایــط مشــخص کنونــی بــرای رســیدن بــه هــدف اصلــی ارایــه مــی گردد،کــه بعــدا» 

بــا شــکل گیــری و ارگانیــزه شــدن نیروهــا در ســاختار مشــخص بایــد تکمیــل و تفکیــک شــوند :
١ – نظــام رسمایــه داری وابســته و داللــی ایــران بــر اســاس مالکیــت خصوصــی ابــزار تولیــد و بعنــوان رشیــک، مبــارش و حافــظ 
منافــع رسمایــه داری جهانــی در تأمیــن مــواد خــام و نیــروی کار ارزان و بــازار مــرصف بــرای رشکتهــای چنــد ملیتــی ماننــد ماشــین 
ســازی ، الکرتونیــک، موبایــل، کشــاورزی، معــادن و ... حــدود ١٤ میلیــون کارگــر بــا ٥٠ میلیــون خانــواده اش را در کارخانجــات و 

مؤسســات مختلــف گــرد آورده و مــورد بهــره کشــی قــرار مــی دهــد.
ــه شــده  ــه سیاســت هــای دیکت ــران در عمــل کــردن ب ــه داری ای ــی رسمای ــزار اجرای ــوان اب ــه عن ــران ب ــه داری ای ــت رسمای ٢- دول
اشــکال مختلــف رسمایــه جهانــی بخصــوص امپریالیســم جهانــی توســط نهــاد هــای اجرایــی آنــان ماننــد بانــک جهانــی، صنــدوق 
بیــن املللــی پــول، ســازمان تجــارت جهانــی و ...  بــا نابــودی امنیــت شــغلی از طریــق قــرار دادهــای موقــت و ســفید امضــا هــر روز 
بــر ابعــاد بردگــی نویــن نظــام رسمایــه داری مــی افزایــد، همچنیــن برداشــنت گمــرکات مــرزی، واردات کاال هــای بنجــل و در نتیجــه 
نابــودی تولیــد و ایجــاد بیــکاری هــای میلیونــی کارگــران، حــذف یارانــه هــا و ایجــاد باالتریــن تــورم جهانــی، تصویــب دســتمزدی در 
حــد یــک چهــارم زیــر خــط فقــر، نابــودی قوانیــن حامیتــی و تأمینــات اجتامعــی در عرصــه هــای آمــوزش و تحصیــالت، بهداشــت و 
درمــان و ... عمــوم کارگــران و خانــواده هــای آنــان را در معــرض بیــکاری، گرســنگی و نــا امنــی و فالکــت عمومــی قــرار داده اســت. 

پیش نویس برنامه عملی ایجاد شورای مؤسس اتحادیه های رسارسی کارگری  
(فدارسیون)



٩٣

شامره ١١،  سال سوم، فروردین ١٣٩٦

بطوریکــه اکنــون ایــران یکــی از کشــور هایــی اســت  کــه گرفتــار باالتریــن آمــار جهانــی بیــکاری، تــورم، گرانــی، بــی مســکنی، بــی 
ســوادی، اعتیــاد و طــالق و تــن فروشــی و در نتیجــه جــرم و جنایــت شــده اســت، و همچنیــن تضــاد کار و رسمایــه بــه اوج خــود 

رســیده اســت.
٣- بــا علــم بــه اینکــه طبقــه کارگــر ایــران علــی رغــم  اختــالف جنســی، مذهبــی، ملیتــی، رنــگ پوســت، بعلــت موقعیــت خــود 
در جریــان تولیــد اجتامعــی بعنــوان نیــروی اصلــی اســت امــا از لحــاظ تصاحــب و ســهم بــری از محصــول تولیــد صاحــب هیــچ 
چیــزی غیــر از نیــروی کارش نیســت و نیــروی کارش را نیــز بــرای زنــده مانــدن مجبــور اســت بــه طبقــه رسمایــه دار کــه اکنــون 
توانســته اســتثامر گرانــه و ســتمگرانه ابــزار تولیــد را تحــت ســلطه و اختیــار خــود در آورد بــه فروشــد، از ایــن لحــاظ همــه کارگــران 
موقعیــت یکســانی داشــته و طبقــه اصلــی جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد. امــا علــی رغــم چنیــن اشــرتاک پایــه ای میــان بخــش هــای 

مختلــف طبقــه کارگــر نظــام رسمایــه داری بــا دامــن زدن بــه :
 الــف  - رقابــت درونــی کارگــران مخصوصــا» بیــن  شــاغلین و بیــکاران، زن و مــرد، ماهــر و غیــر ماهــر  و ایجــاد و دامــن زدن بــه 

اختالفــات مذهبــی و ملیتــی در بُعــد ملــی و منطقــه ای، 
ب – تســلط فکــری و ایدئولوژیــک و تبلیــغ و ترویــج انحرافــات گوناگــون و تبلیــغ زندگــی مرصفــی – کاالیــی از طریــق مطبوعــات 

و رســانه هــای عمومــی (مدیــا)،
ج – رسکــوب و زنــدان و منــع هــر گونــه فعالیــت آگاهانــه در ایجــاد تشــکل هــای مســتقل رزمنــده از جملــه ســندیکا و احــزاب 

کارگــری بعنــوان یگانــه وســیله ســازماندهی مبارزاتــی طبقاتــی بــرای رســیدن بــه مطالبــات، 
د – انحــراف و فریــب کارگــران از طریــق تشــکل هــای دســت ســاز رسمایــه داری ( خانــه کارگــر، شــوراهای  اســالمی کار و ...) و 

ســندیکاهای زرد سازشــکار بــرای جلوگیــری از رسارسی شــدن و بــه نتیجــه رســیدن مبارزاتشــان، 
تحــت موانــع فــوق الذکــر مبــارزات کارگــران در حــد تــک افتــاده، پراکنــده، خــود بــه خــودی و بــا اهــداف نــا روشــن یــا کوچــک، 
ــه زنــی و مامشــات در جــا زده و رونــد بهــره کشــی و انباشــت رسمایــه و بدبختــی و تیــره روزی کارگــران هــم چنــان ادامــه  چان

مــی یابــد.
٤- بزرگرتیــن موانــع درونــی رشــد جنبــش کارگــری در رســیدن بــه تشــکیالت رسارسی بــرای ســازماندهی مقاومــت و مبــارزه رسارسی 

ایــن طبقــه در مقابــل طبقــه رسمایــه داری و دولتــش بــرای رســیدن بــه اهدافــش عبارتنــد از : 
ــارزه رسارسی  ــاع آگاهــی و مب ــد راه ارتق ــه س ــه ک ــا کارخان ــف و ی ــک صن ــندیکایی در حــد ی ــی – س ــف – درک محــدود صنف ال
کارگــران پراکنــده اســت، و مانــع تبدیــل شــدن کارگــران بــه یــک طبقــه رسارسی و یکپارچــه در مقابــل رسمایــه داری و دولتــش 
مــی گــردد، بعبــارت روشــنرت بــا در جــا زدن در حــد یــک پاســگاه روســتایی از گســرتش و تبدیــل بــه یــک ارتــش در ســطح ملــی و 
کشــوری جلوگیــری مــی کنــد، بــا علــم بــر اینکــه طبقــه و دولــت رسمایــه داری حریــف مقابــل کارگــران در ســطح جهانــی – ملــی 

علیــه طبقــه کارگــر فعالیــت مــی کنــد. 
ب- شــبه فرقــه هــای آگاه گرانــه کــه خــود را قیــم طبقــه کارگــر دانســته و بــدون کوچکرتیــن ارتبــاط ســازمانگرانه – مبارزاتــی 
و ارگانیــک – تشــکیالتی بــا طبقــه کارگــر در محــل کار و زندگــی آنهــا و مشــغول کــردن بخشــهایی از قــوای کارگــری بــه مســائل 
ــی –  ــر ســازمانگرانه در فضــای اینرتنت ــی، غی ــات فرع ــک و تبلیغ ــه ای خــود، مخصوصــا» در ســطح رواج توهــامت کاریزماتی فرق
مجــازی، عمــال» بــا قطــع آگاهــی و تشــکل طبقاتــی بعنــوان ابــزار مشــخص و مجــرد ســازماندهی و ارتقــاع مبــارزه طبقاتــی بــا 
بدنــه کارگــری، آنــان را از تشــکل یابــی سیاســی – صنفــی خــود در داخــل کشــور و در مقابــل دولــت و طبقــه رسمایــه داری ایــران 

بــاز مــی دارنــد.
٥ – تنهــا چــاره طبقــه کارگــر ایــران بــا خانــواده ٥٠ میلیونــی خــود در مقابــل بهــره کشــی و قــدرت متحــد و برنامــه ریــزی شــده 
و ســازمانیافته رسمایــه داری در ســطح ملــی و جهانــی ، وحــدت و تشــکیالت بــر اســاس برنامــه و مطالبــات اجتامعــی – اقتصــادی 
– سیاســی خــود در تشــکل هــای پایــدار رسارسی اتحادیــه  و حــزب سیاســی اســت، تــا او نیــز بطــور ســازمانیافته و رسارسی بــه 

مقابلــه بــا سیاســت هــای ضــد کارگــری دشــمن طبقاتــی پرداختــه و آنــرا وادار بــه عقــب نشــینی و تســلیم منایــد.
٦- بــا علــم بــر رضورت تشــکیالت و بــا  توجــه بــه شــدت خفقــان و رسکــوب کــه رسمایــه داری و دولتــش در کلیــه کارخانجــات 
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ــی  ــی قانون ــن اشــکال ســازمانیابی  حت ــرده اســت و کوچکرتی ــرار ک ــر ق ــی ب ــق بســیج و حراســت، حکومــت نظام ــزرگ از طری ب
ــر علنــی و مرکــب از جســورترین ،  ــد، رضورت حیاتــی دارد کــه ســتاد فرماندهــی ارتــش کارگــران غی را در نطفــه خفــه مــی کنن
فداکارتریــن، رزمنــده تریــن و آمــاده تریــن افــراد از میــان کارگــران و فعالیــن کارگــری و تشــکل هــای کارگــری بــرای ایجــاد تشــکل 

هــای رسارسی کارگــری متشــکل شــده اقــدام مناینــد.
ــان پیــرشوان و تشــکلهای صنفــی و آگاه  ــه هــای رسارسی از می ــه مــوارد ذکــر شــده  شــورای رهــربی مؤســس اتحادی ٧ – نظــر ب
گرایانــه کارگــری بــر اســاس منشــور مطالبــات پایــه ای کارگــران ماننــد دســتمزد شایســته، امنیــت شــغلی، تدویــن قانــون کار مرتقــی، 

حقــوق مختلــف ماننــد اعتصــاب، تشــکل مســتقل و ...بایــد بوجــود آیــد.
٨- اهم وظایف شورای مؤسس اتحادیه های رسارسی عبارتند از : 

الــف – از بیــن بــردن اشــکاالت، تقویــت نقــاط مثبــت و ارگانیــزه کــردن ارتبــاط تشــکل هــای موجــود بــا بدنــه  اجتامعــی خــود 
از طریــق :

 ١ – توضیح رضورت اساسی این تشکل برای صنف مورد نظر،
 ٢- دقت و توجه الزم به تنظیم و سازماندهی خواسته ها و مبارزات آنان از طریق رشکت مستقیم در منت مبارزات آنان،  

٣- رشکت دادن بیشرت اعضا در پیشربد وظایف و مسئولیت ها و تصمیامت گرفته شده، 
ب – تــالش بــرای گســرتش فعالیــت هــای تبلیغــی – تشــکیالتی ســندیکا در راســتای پیونــد بــا متامــی بخــش هــای آن صنــف و رشــته 
ماننــد حمــل و نقــل، پرتوشــیمی، ماشــین ســازی ســاختامن و ... (مثــال» رشکــت واحــد تهــران بــه متامــی اســتانها و حمــل و نقــل 

رسارسی گســرتش یابــد )،
ــور  ــر مح ــرتک رسارسی ب ــای مش ــت ه ــو، روی خواس ــکلهای عض ــی تش ــد مبارزات ــاد و پیون ــه اتح ــت دامن ــازماندهی تقوی ج – س

ــران،  ــه ای کارگ ــی پای ــور مطالبات منش
د – تقویــت اتحــاد و مبــارزه همســو و یکپارچــه تشــکل هــای موجــود در صــورت هجــوم طبقــه و دولــت رسمایــه داری بــه یکــی 

از آنهــا و دیگــر بخــش هــای کارگــری، 
و – حامیــت مــادی و معنــوی از پیــرشوان و فعالیــن کارگــری، اعضــای اخــراج شــده و زندانــی و خانــواده هــای آنــان از لحــاظ 
کمــک بــرای اشــتغال، مســئله مالــی و جــذب آنهــا بــه شــورا جهــت اســتفاده از تجــارب مبارزاتــی آنهــا و بــه کارگیــری آنــان نســبت 

بــه توانایــی و استعدادشــان در بدنــه شــورا، 
ص – ایجاد هیأت های مؤسس جهت ایجاد سندیکا ها در جاهایی که وجود ندارند.

ل – تالش و کوشش برای جلب و جذب تشکل هایی که هنوز جذب نشده اند، 
پ – ایجاد صندوق همیاری مالی کمک به اعتصاب و اشکال دیگر مبارزه، 

خ – راه انــدازی نرشیــه و ســایت جهــت ارگانیــزه کــردن خــود و فعالیــت  تبلیغــی – ســازمانگرانه ارگانیــک بــا بدنــه کارگــری و 
اشــکال مختلــف مبــارزات کارگــری، 

ن – ســازماندهی ارتبــاط مســتقیم و مبارزاتــی بــا کارگــران و تشــکل هــای منتطقــه ای و جهانــی در جهــت ایجــاد تشــکل هــای 
منطقــه ای و  عضویــت در تشــکل هــای جهانــی بــر اســاس پیونــد انرتناسیونالیســتی کارگــران جهــان، 

ی – ایجــاد کمیتــه هــای ســازمانده گوناگــون موقــت بــرای برگــزاری مراســم هــای مختلــف ماننــد اول مــاه مــه و دامئــی ماننــد 
کمیتــه  امنیــت شــغلی در مبــارزه بــا اخــراج و بیــکار ســازی هــا و حقــوق هــای  معوقــه و یــا کمیتــه هــای ارتباطــات جهانــی و یــا 
کمیتــه تدویــن قانــون کار وغیــره ... و بــه کارگــری نیروهــای مســاعد مخصوصــا» اخــراج شــده در ایــن زمینــه هــا ( ایــن کمیتــه هــا 

مــی تواننــد برخــی از مــوارد کــه بســیار شــاخص هســتند را بــه صــورت تخصصــی و گســرتده و شــاخص پیــش  بربنــد)
٩ – ساختار تشکیالتی شورای مؤسس فدراسیون : 

نظــر بــه خفقــان و رسکــوب هــای فاشیســتی دشــمن طبقاتــی کــه حتــی بــه کوچکرتیــن اشــکال قانونــی ســطح پاییــن فعالیــت نیــز 
اجــازه منــود منــی دهــد در ســاختار تشــکیالتی شــورا مســائل زیــر بایــد در نظــر گرفتــه شــود :

الــف – ســاختار ســلولی غیــر متمرکــز : در رشایطــی کــه دشــمن طبقاتــی حتــی بــه نیــرو هــای خــودی هــم رحــم منــی کنــد و از 
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تــرس انقــالب و فــرو پاشــی هــر گونــه فعالیــت ســازمانگرانه و آگاهــی بخــش را زیــر رضب مــی بــرد ، هــر گونــه تجمــع و مترکــز 
نیروهــای خــودی : 

١ – باعث حساسیت، دید بهرت دشمن، و رضبه پذیری راحت نیرو ها می گردد،
 ٢- در صــورت ضعــف نیروهــای خــودی زیــر رضب بازجویــی دشــمن و یــا نفــوذ دشــمن رضبــات جــربان ناپذیــری را ســبب مــی 
گــردد، بنــا برایــن بــرای ادامــه کاری فعالیــت در چنیــن رشایطــی بایــد بهرتیــن نیروهــای آبدیــده و در عمــل محــک خــورده کــه بــه 
منافــع طبقاتــی کارگــران تــا حــد جانفشــانی اعتقــاد دارنــد بعنــوان هســته و شــورای مرکــزی ســازمانده مرکــب از متامــی تشــکل 
هــا و فعالیــن آمــاده مبــارزه را در هســته هــای غیــر متمرکــز از طریــق نرشیــه و ســایت در جهــت  فعالیــت مشــرتک ســازماندهی 

مناینــد.
ب – شــورای مؤســس فدراســیون بــر اســاس رئــوس اساســی فعالیــت خــود بــر محورهــای تبلیغــات، آمــوزش و ترویــج، تشــکیالت و 
ســازمانگری، مالیــه و تــدارکات بهرتیــن نیروهــا از فعالیــن و تشــکل هــای عضــو را در ســلولهای غیــر متمرکــز بــرای پیشــربد وظایــف 

و مســئولیت هــا ســازماندهی مــی کنــد،
ج- نرشیــه و ســایت : اگــر ســلول هــای ســازمانده فدراســیون در میــان تشــکل هــا و کارگــران را عنــارص اصلــی موجــود را بنــام 
هیــأت مؤســس فدراســیون بدانیــم نرشیــه و ســایت مبثابــه مغــز و قلــب فرمــان و خــون رســان ایــن ارگانیســم پویــا و متمرکــز مــی 
باشــند کــه در رشایــط خفقــان و پلیســی شــدید عیــن ریســامن نامرئــی و نامحســوس متامــی شــبکه هــای ســازمانده فدراســیون را 
در میــان کارگــران بــدون ارتبــاط عرضــی و مشــخص اعضــا بــه هــم متصــل کــرده دیــد دشــمن و قــدرت رسکــوب آن را کــور  کــرده 
اطمینــان امنیتــی بــرای ادامــه کاری فعالیــت را دههــا بــار بــاال مــی بــرد و نیروهــای ســازمانده را بطــور هامهنــگ برنامــه ریــزی 
ــی،  ــات، برنامــه هــای عمل ــغ و مــروج، ســازمانگر مصوب ــوان مبل ــه بعن ــز کــرده و نرشی ــف خــود متمرک شــده روی پیشــربد وظای
تجــارب مبارزاتــی و رهنمــود هــای گوناگــون را بــه بدنــه تزریــق کــرده و متقابــال» تجــارب مبارزاتــی ســلولهای ســازمانده تشــکل 
هــا و فعالیــن را کــه در جریــان مبــارزه طبقاتــی کســب شــده و جنبــه اســتفاده عمومــی دارد جــذب و  دوبــاره در خدمــت اهــداف 

مبــارزه قــرار مــی دهــد.
د- شــورای مرکــزی بــر اســاس وظایــف اساســی خــود در اداره امــور و گردانــدن نرشیــه و ســایت تقســیم مســئولیت کــرده و بــر 
اســاس اســتعداد، توانایــی و ایــامن مبارزاتــی فــرد و یــا جمعــی را مســئول پیشــربد وظایــف مــی منایــد. و در مقابــل از مســئولین 

بــاز خواســت کــرده و انتظــار پیشــربد مطلــوب وظایــف را دارد.
ر – در رشایــط خفقــان و رسکــوب شــدید کــه هــر کســی را تــوان مبــارزه نبــود و کســانی گام بــه میــدان مبــارزه مــی گذارنــد کــه 
از قبــل خطــر دســتگیری و زنــدان را بــه جــان خریــده باشــند اعضــای شــورا بایــد بــا اصــل تقــدم کیفیــت بــر کمیــت مخصوصــا» 
در ســطح رهــربی بایــد از بهرتیــن، جســور تریــن و متعهــد تریــن افــراد مؤمــن بــه منافــع طبقاتــی کارگــران انتخــاب شــوند تــا در 

رشایــط ســخت و دشــوار خفقــان و پلیســی جانــزده و بــه فعالیــت خــود ادامــه بدهنــد،
ز – مرکزیــت انتخابــی قدرمتنــد، پایــه اساســی ســاختار شــورای مؤســس فدراســیون مــی باشــد، بــه زبــان ســاده وقتــی از طــرف 
مجمــع مناینــدگان فعالیــن و تشــکل هــای موجــود اعضــای شــورای مرکــزی مؤســس فدراســیون جهــت رهــربی امــور انتخــاب شــد 
و برنامــه و اساســنامه مصــوب شــد متامــی ارگانهــا و اعضــا، متعهــد بــه اجــرای مصوبــات، دســتورات و رهنمــود هــای مرکزیــت 

انتخابــی مــی باشــند.
بــدون در نظــر گرفــنت ایــن مســئله بــا روحیــه  خــرده بــورژوای، ســاختار شــکنانه، فرقــه گرایانــه کــه از فعالیــت منظــم و دســته 
جمعــی و سیســتامتیک بــر اســاس فردیــت رسمایــه  دارانــه فــرار مــی کنــد، بنابرایــن ســنگ روی ســنگ بنــد نشــده و هیــچ کاری 
پیــش بــرده نخواهــد شــد.بر ایــن پایــه بایــد فــرد از جمــع، اقلیــت از اکرثیــت و ارگانهــای پاییــن از بــاال تبعیــت کننــد، بــا توجــه بــه 

اینکــه حقــوق اقلیــت در ادامــه فعالیــت داخــل گروهــی تأمیــن شــود،
ن – مجمــع عمومــی عالــی تریــن ارگان تصمیــم گیرنــده شــورای مؤســس فدراســیون مــی باشــد کــه تدویــن کلیــه مصوبــات برنامــه، 

اساســنامه، قبــول یــا رد اعضــا و تشــکل هــا و غیــره ...  در آن و بــا تصمیــم موافــق آن صــورت مــی گیــرد، 
ی – عضو شورای مؤسس کسی است که : 
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١- بر نامه و اساسنامه شورا را قبول کند،
 ٢- حق عضویت پرداخت کند، 

 ٣- عمال» در یکی از ارگانها و فعالیت عملی آن رشکت کرده و توان مبارزاتی خود را اثبات مناید،
 ٤ – مورد تایید دو عضو دیگر باشد، 

ه – گــزارش دهــی دوره ای و منظــم از رونــد فعالیــت در متامــی عرصــه هــا توســط ســلولها و اعضــا ی شــورا بــه ارگانهــای انتخابــی 
و بــه مجمــع عمومــی از وظایــف اساســی متامــی فعالیــن اســت( در گــزارش بایــد مصوبــات، تصمیــامت و برنامــه ریزیهــا ی انجــام 
گرفتــه گــزارش داده شــود، بعنــوان هــدف و نقشــه راه و عمــل و راه حــل و کارهایــی کــه بــرای رســیدن بــه آن هــدف انجــام شــده، 

علــل موفقیــت و تجــارب آن و یــا نــا کامــی و دالیــل آن و پیشــنهاد چگــو نگــی رفــع آن توضیــح داده شــود).
در پایــان رفقــا و دوســتان کارگــر، مــا بایــد دقــت کنیــم طبقــه کارگــر ایــران بــدون آگاهــی و تشــکلهای پایــدار طبقاتــی  سیاســی 
– صنفــی خــود حتــی بــا وقــوع انقــالب عظیمــی چــون ٥٧ کــه نقــش قعلــه کــوب اصلــی را در آن بــازی کــرد و حتــی ١٦٠ شــورای 
کنــرتل کارگــری  بعنــوان پایــه اداری اقتصــادی – سیاســی کشــور بوجــود آورد امــا در خــالء آگاهــی و تشــکل طبقاتــی بــه آلــت 
دســت جنــاح هــای رسمایــه داری تبدیــل شــده و از رســیدن بــه اهــداف اساســی خــود بــاز مانــد، پــس در جهــت ایجــاد تشــکلهای 
پایــدار حــزب سیاســی و اتحادیــه  هــای رسارسی بایــد امــروز آســتین هــا را بــاال زده بــا متــام قــوا فعالیــت کنیــم، کــه فــردا دیــر 

اســت و آینــدگان مــا را نخواهنــد بخشــید.

پیشنهاد دهندگان  :
( با درود  حیدر عمو اغلو و اسدالله غفار زاده )

١٣٩٣/٤/٢٠
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 از بــدو مبــارزات سیاســی در متامــی ســازمانها و گروههــای سیاســی چــه آنــان کــه مؤفــق بــه تشــکیل حکومــت شــده انــد و چــه 
آنــان کــه شکســت خــورده انــد و چــه آنهــای کــه  در حــال گــذار بــرای رســیدن بــه یکــی از مــوارد گفتــه شــده بــاال هستند.اشــرتاک 
و افــرتاق و نــوآوری هــا و مــوارد خــاص بــوده اســت . جمــع بنــدی نقــد و بررســی و تجزیــه و تحلیــل گذشــته و دســت یابــی بــه 
تحلیــل مشــخص از رشایــط مشــخص در نقطــه عطــف الزم بــرای رشایــط موجــود، بهرتیــن راهــکار بــرای پیشــربد اهــداف ســازمانها 
ــارزات مــی  ــه ادامــه و پیگیــری مــداوم مب ــه آســیب هــای احتاملــی مــی باشــد. کــه منجرب ــه طبــع حفــظ اعضــا از هــر گون و ب
باشــد، و انقطــاع در ایــن امــر مهــم ( رونــد عمــل ، نقــد و بررســی آن و بازخــورد نتیجــه در ادامــه یــا تکــرار عمــل فعلــی و یــا در 
اعــامل آتــی)  ر ا از بیــن میــربد . چراکــه در صــورت انقطــاع یــا شکســت، ملــزم بــه تکــرار تجربیــات دیگــر ســازمانها خواهــد شــد 
. منتهــا در ایــن بیــن در چــه زمانــی چــه راهکارهایــی اتخــاذ شــود کــه مفیدتــر و مؤثرتــر باشــند خیلــی حائــز اهمیــت میباشــد.و 
ایــن رضورت پرداخــنت بــه موضــوع (دقــت قبــل و در حیــن عمــل و نقــد و بررســی در حیــن و بعــد از عمــل) را بیشــرت مــی کنــد. 
بخصــوص کــه بعضــی از اعضــا و فعالیــن سیاســی در ســازمانها و گروههــا و کمیتــه هــا ایــن مســائل و پرداخــنت بــه آن را ســطحی 
گرفتــه و رعایــت منــی کننــد . دیــده شــده اســت کــه در کمیتــه ای خــاص درمــورد کلیــه سیاســت هــا و اســرتاتژیها و راهکارهــای 
خــاص آن کمیتــه بــه شــکل علنــی و بــا بیــان مــوارد فــاش کننــده جزئیــات امنیتــی نــه تنهــا بحــث میشــود بلکــه در جریــان امــور 
دیگــر بخشــها نیــز قــرار میگیرنــد( یعنــی عــدم تــرسی اطالعــات رعایــت منــی شــود)  و ایــن موضــوع میتوانــد خطــر آفریــن باشــد. 
در حالــی کــه هــر کمیتــه و اعضــای آن نســبت بــه مســئولیت خــود اطالعــات الزم را بایــد داشــته باشــد . نــه کمــرت نــه بیشــرت . 
پــس در ایــن مرحلــه میشــود نتیجــه گرفــت رشایــط و نــوع مبــارزات سیاســی دو گونــه خواهــد بــود راهکارهــا و مســائل عمومــی 
کــه همــه بایــد رعایــت کننــد و روش هــای مبــارزه خــاص درون گروهــی و مخفــی کاریهــای الزم بــا در نظــر گرفــنت توضیحــات بــاال 
. دیســپلین الزم در ایــن مــورد بایــد توســط فــرد و جمــع توامــا» انجــام شــود. و رعایــت نکــردن مــوارد ایمنــی توســط فــرد بــا فــرض 
اینکــه بــرای مــن خطــری حــس منــی شــود برداشــت فــردی بــوده و چــه بســا در زمــان خــود اســتارتی بــرای رضبــه بــه کمیتــه هــا و 
یــا فــرد ( همــرزم) دیگــری خواهــد شــد . دیــده شــده کــه افــرادی بــرای نشــان دادن جســارت خــود بــه ایــن امــر، توجهــی ندارنــد 
(بــدون شــک جســارت الزم اســت امــا جســارت بایــد تــوأم بــا دقــت و اصــول و درایــت باشــد) ولــی جســارت بــدون توجــه بــه 
اصــول و برنامــه یــا در هــر زمــان آفتــی بــرای رعایــت نکــردن دیگــر اعضــا و رودربایســتی دیگــر اعضــا ( کــه بعضــا» جســارت بــی 
مــورد باعــث رقابــت نــا ســامل و شــکننده اصــول امنیتــی و بــه خــود منایــی تبدیــل) خواهــد شــد.برای مقابلــه بــا ایــن آفــت تشــویق 

و تنبیــه تشــکیالتی مــی توانــد در ایــن مــورد مؤثــر بــوده و اهمیــت موضــوع را بــرای اعضــا مشــخص منایــد.
الزم بــه ذکــر مــی باشــد : تبییــن و تدویــن آنچــه مــی اندیشــیم و معتقــد بــه آن هســتیم و بســت و گســرتش آن و ایجــاد روابــط 

بــرای جــذب نیروهــای جدیــد و تبلیغــات بیشــرت بــرای اینــکار بــا رعایــت ضوابــط الزم مثــر بخــش خواهــد بــود.

در رشایط مبارزات سیاسی
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بــا توجــه بــه رشایــط ســخت پیــش آمــده در داخــل ایــران و رضورت داشــنت فعالیــت بصــورت مخفــی و ایجــاد هســته هــای فعــال 
مخفــی مــواردی بایــد رعایــت شــود. 

١ - حداالمــکان نفراتــی کــه قبــال» فعالیــت علنــی انجــام دادنــد و شــناخته شــده هســتند در هســته هــای مخفــی جدیــد عضــو 
نگردنــد تــا هســته بــه واســطه آنهــا شــناخته نشــود و لــو نــرود. 

٢ - هــر هســته مخفــی بــا توجــه بــه نفــرات خــود ، تعــداد عضــو ، نــوع فعالیــت ، چگونگــی فعالیــت و آمــوزش ،  ارتبــاط بــا دیگــر 
هســته هــای مربوطــه ، مشــارکت در فعالیــت هــای گروهــی و هــم ســو بــا ســازمان رشایــط خــاص ایمنــی را حتــام» بایــد رعایــت 
کننــد. ٣ - هــر هســته مخفــی بــا توجــه بــه قدمــت خــود و نفــرات تشــکیل دهنــده و وظایــف خــود تــا انــدازه الزم کــه ســازمان 
تشــخیص مــی دهــد در فعالیــت هــای اجرایــی کــه احتــامل لــو رفــنت وجــود دارد، رشکــت خواهــد کــرد.و از عملیــات خــود رسانــه 
حتــام» بایــد جلــو گیــری شــود بخصــوص کــه تقریبــا» کل ایــران زیــر نظــر دوربیــن هــای مــدار بســته قــرار دارد و یــا متــام تلفــن 
همــراه هــا شــنود مــی شــود و خــط متــام نفــرات فعــال شــناخته شــده کامــال» ضبــط میشــود و حساســیت در روزهــای خــاص 
بیشــرت شــده و کامــال» پیگیــر متــام جلســات و میتینگهــا و قرارهــارا زیــر نظــر دارنــد. منتهــی هیــچ گاه مســتقیم رسیــع عمــل منــی 
کننــد، بــا ذخیــره و آرشــیو شــنودها در پــی یافــنت کل تشــکیالت و نفــرات مخفــی فعــال و ســازمانده اصلــی در تشــکیالت هســتند 
کــه در نهایــت مــی توانــد منجــر بــه دســتگیری و ارایــه همــه مــدارک در دادگاه بــرای دادن حکــم هــای ســنگین زنــدان بــرای 
فعــاالن شــوند، بنابرایــن رعایــت اینکــه هیــچ گونــه مــدارک بــه دســت دشــمن داده نشــود یــا تــا جائیکــه ممکــن اســت کمرتیــن 

مــدرک داده شــود تــا در صــورت احتــامل دســتگیری بتــوان رضبــه و حکــم هــا را هــر چــه کمــرت منــود..
ــری و  ــاط گی ــه ارتب ــازی و طریق ــای مج ــتفاده از دنی ــه اس ــای الزم منجلم ــوزش ه ــوری درون گروهــی و آم ــای تئ ــع نیازه ٤ - رف
اســتفاده از آمــوزش هــای گروهــی بــرای هســته هــا رضوری مــی باشــد و همــه اعضــا پایــه کامــال» بــروز بــوده و آخریــن اطالعــات 
مجــازی ارتبــاط گیــری را آمــوزش دیــده باشــند.( یکــی از مهمرتیــن اصــول پایــه ای حفــظ تشــکیالت انقالبــی و ادامــه آن در رونــد 
انقالبــی گــری و جلوگیــری از در غلطیــدن تشــکیالت بــه مســیر رفرمیســتی، اپورتونیســتی و سازشــکاری و دیگــر انحرافــات آمــوزش 
در کل تشــکیالت بــه شــکلی کــه در درون هــر کــدام از هســته هــا ضمــن داشــنت آمــوزش در رابطــه بــا پراتیــک خــاص خــودش، 
بایــد دارای آمــوزش عمومــی اصــول ســازمانی و تئوریــک بخصــو ص از زاویــه کار کمونیســتی باشــد و در همیــن حیــن بایــد آمــوزش 
پیوســته، دامئــی همــراه و متکامــل شــده بــر مبنــا و انطبــاق یافتــه بــا علــوم روز و همچنیــن در جهــت صــد در صــد مخالفــت بــا 
رونــد آمــوزش عمومــی و جــاری در اجتامعــی کــه بــر مبنــای نیازهــای پایــه رسمایــه داری در جریــان اســت باشــد. ایــن موضوعــی ( 
نبــود آمــوزش در تشــکیالتها) اســت کــه نبــودش در تشــکیالت هــای موجــود امــروزی باعــث گردیــده متامــی احــزاب و ســازمانهای 
ــه داری اســت در  ــد آموزشــی عمومــی جــاری در جامعــه، کــه رسمای ــر رون ــام و نشانشــان همگــی تحــت تأثی موجــود جــدا از ن
مســیر چســبیدن و زائــدۀ رسمایــه داری شــدن در حرکــت باشــند. بــرای در نــه غلطیــدن بــه ســمت رسمایــه داری متامــی اعضــا 
از زیــر عضویــت تــا نهایــی تریــن رتبــه عضویــت، بطــور دامئــی و پیوســته بایــد در درون هســته هــا و کمیتــه هــا تحــت آمــوزش 

همــه جانبــه قــرار داشــته باشــند.) 
٥ - ارتبــاط هســته هــا و ترکیــب آنهــا در مــوارد الزم توســط هســته مرکــزی خواهــد بــود و بــا توجــه بــه خصوصیــات هــر هســته 
و نــوع فعالیــت آنهــا راهکارهــای آموزشــی و ارتباطــی متغییــر و متنــوع خواهــد بــود تــا رضیــب لــو رفــنت هســته هــای دیگــر 

بواســطه  هســته هــای دیگــر کمــرت گــردد.
٦ - داشــنت تفکــری کــه خطــری حــس منــی شــود و مــا همــه مــوارد را رعایــت مــی کنیــم ، دلیــل بــر ایــن نباشــد کــه هیــچ اشــتباهی 
رخ نخواهــد داد و آنچنــان کــه قبــال» توضیــح داده شــد رس نــخ هــای بدســت آمــده توســط رژیــم هیچــگاه بالفاصلــه اســتفاده منــی 
شــود و آنهــا تجربــه ٤٠ ســال رسکــوب و دســتگیری و رد یابــی  را دارنــد و بــا توجــه بــه امکانــات خیلــی ســطح باالیــی کــه دارنــد، 
همیشــه ممکــن اســت بــا اســتفاده از کوچــک تریــن رسنــخ ، حتــی کوچکرتیــن رسنــخ احتاملــی، نیروهــای فعــال سیاســی را تحــت 
نظــر خواهنــد داشــت، توجــه داشــته باشــیم کــه آنهــا دنبــال نفــر نیســتند بلکــه روابــط را مــی خواهنــد، ( بنــا برایــن مامــوران بــه 
محــض کســب رس نــخ از یــک نفــر اقــدام بــه دســتگیری آن فــرد منــی کننــد بلکــه از طریــق تحــت مراقبــت و تعقیــب قــرار دادن 
آن یــک نفــر بقیــه روابــط را کشــف مــی کننــد) و در نهایــت رضبــه اصلــی بــه نفــرات مؤثــر را مــی زننــد، چــرا کــه اخیــرا» فقــط 
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رده هــای بــاالی فعــاالن سیاســی را دســتگیر و اعضــای پائیــن تــر را بــرای تــور دســتگیرهای بعــدی زیــر نظــر دارنــد یــا قــرار مــی 
دهند.بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات بــاال اعضــای هســته هــا ضمــن اینکــه همیشــه مــوارد امنیتــی را بــکار مــی بندنــد، بایــد ایــن 
احتــامل را بدهنــد کــه بــاز هــم ممکــن اســت رس نخــی از او یــا یکــی دیگــر از رفقــا بــه دســت پلیــس افتــاده باشــد، بنــا برایــن 
بایــد دامئــا» خــود را چــک کننــد و بــه محــض مشــاهده یــا احســاس شــبه ای دقــت و مــوارد پیــش گیــری نســبت بــه قبــل را هــر 

چــه ممکــن اســت افزایــش داده و بــکار ببندنــد.
ــه بعــد از کســب  ــا درایــت و دقــت نظــر بیشــرتی انتخــاب  شــوند و ب ــرای هســته هــای مخفــی ب ٧ - نفــرات انتخــاب شــده ب
مشــخصات و اطالعــات الزم اقــدام بــه جــذب نیروهــای جدیــد انجــام گیــرد تــا از وارد شــدن نفوذیهــا در هســته هــای مخفــی جلــو 

گیــری گــردد.
٨ - تشــکل هــای زرد در نــوع فعالیــت خــود کــه کامــال» هامهنــگ بــا دولــت مــی باشــند ســعی در رخنــه در بیــن نیروهای سیاســی 
و تشــکیالت هــای غیــر دولتــی مــی باشــند. بهرتیــن زمــان تاکنــون اســتفاده شــده روز کارگــر مــی باشــد. بــه کــرات دیــد ه شــده 
کــه در ایــام نزدیــک اول مــاه مــی، نیروهــای جــوان تشــکیالت هــای تــازه تأســیس و یــا آنهائیکــه مــی خواهنــد ابــراز وجــود کننــد 
اقــدام بــه دادن فراخــوان یــا رشکــت در میتیــگ هــا و راهپیامیــی هــای خیابانــی مــی کننــد، کــه صــد البتــه هیــچ گاه بطــور کامــل 

انجــام منــی گیــرد. منتهــا محــل خوبــی بــرای فیلــم بــرداری و شناســایی دیگــر نیروهــا خواهــد بــود.
٩ – بعضــا» و در تاریــخ بــه کــرات دیــده شــده دولــت( پلیــس) بــرای رو آمــدن و شناســایی نیروهــای تــازه نفــس و دســتگیری 
و ســپس تطمیــع آنهــا بــرای همــکاری حتــی امــور صنفــی را بهانــه قــرار داده و توســط یکــی از نیروهــای قــوی و نفــوذی خــود 
رشوع بــه فعالیــت شــدید و عــام پســند مــی کنــد( و گاهــا» تشــکل و تشــکیالتی مــی ســازد) یعنــی تــور مــی گســرتاند،و بــا پیوســنت 
نفــرات جدیــد و زیــاد تــر شــدن و درخواســت هــای جــدی تــر و مهمــرت و جــذب نفــرات زبــده و خــام بعــد از رســیدن بــه اهــداف 
امنیتــی خــود ( تــور را جمــع مــی کنــد) اقــدام بــه دســتگیری گروهــی و ســپس آزاد کــردن نفــر نفــوذی خــود بــرای عملیــات بعــدی 

در جــای دیگــر را تــا کنــون داشــته و بــاز هــم خواهــد داشــت. 
- منونــه بــارز دیگــر دررشوع ســال تحصیلــی در دانشــگاه هــا بهرتیــن فرصــت بــرای شناســایی دانشــجویان جدیــد مــی باشــد کــه 

منجــر بــه دســتگیری آنــان خواهــد شــد.
-  دولــت بــرای پاشــیدن و در هــم ریخــنت تشــکل هــای غیــر دولتــی بــا توجــه بــه بافــت آنهــا حرکــت هــای متفاوتــی دارد مثــال» 
در مــورد کارگــران اقــدام بــه ثبــت نــام بــرای بیمــه کــرده و بــا دادن امتیازهایــی کــه حــق مســلم همــه کارگــران هســت بــه ثبــت 
نــام کننــدگان در انجمــن خودشــان ایجــاد اختــالف بیــن کارگــران منــوده و چنــد دســتگی ایجــاد مــی کننــد ، ســپس توســط نیروهــای 
جــذب شــده آمــار و مشــخصات دیگــر نفــرات  را بدســت مــی آورد. ضمــن اینکــه فعالیــن انقالبــی در هســته هــا بایــد بــا چنیــن 
ترفنــد هــای دولــت مقابلــه کننــد و بــا دقــت کارگــران را بــه همبســتگی دعــوت مناینــد ، آمادگــی کامــل و فعالیــت دقیــق و بــا 
رعایــت کامــل مــوارد امنیتــی هســته هــای مخفــی ، تــرس در نیروهــای دولتــی بــه دلیــل عــدم شناســایی نیروهــای فعــال سیاســی 
را در پــی خواهــد  داشــت کــه ایــن موضــوع باعــث مــی گــردد وظیفــه اعضــا بــه شــکل فــردی و جمعــی در جهــت رعایــت اصــول 

مخفــی کاری هــر روز ســنگین تــر و رضوری تــر از قبــل گــردد.
- بــرای رعایــت متــام و کــامل مــوارد امنیتــی در فعالیــت هــای هســته هــای مخفــی بــه ذهــن اعضــا ایــن چنیــن خواهــد بــود کــه 
فعالیــت خیلــی ســخت و خطــر نــاک مــی باشــد ، ضمــن اینکــه بلــه ایــن چنیــن هســت و خواهــد بــود، و بــدون شــک در جنــگ 
طبقاتــی منــی تــوان دنبــال مبــارزه ســهل و آســان و بــه شــکل تفریحــی بــود ، اگــر قبــول داریــم کــه ایــن یــک جنــگ اســت، جنــگ 
طبقاتــی اســت بنــا برایــن قبــول داریــم کــه در ایــن جنــگ منطــق بکــش تــا زنــده مبانــی مطــرح اســت در نتیجــه هــر طبقــه ای 
کــه بهــرت و دقیقــرت خــودش را بــرای مبــارزه و جنــگ ســازماندهی کــرده باشــد پیــروزی را کســب خواهــد کــرد بــا توجــه بــه ایــن 
موضــوع مــا فعالیــن کمونیســتی و کارگــری اگــر مــی خواهیــم طبقــه کارگــر انقــالب کــرده خــود و برشیــت را از رش نظــام رسمایــه 
داری رهــا کنــد راهــی غیــر از مبــارزه و شکســت دادن رسمایــه داری نداریــم و بــرای انجــام ایــن عمــل یکــی از ابــزار هــای طبقــه 
کارگــر هســته هــای مخفــی انقالبــی اســت کــه رشایــط مبــارزه اش را در بــاال گفتیــم و مــی دانیــم کــه رس مایــه داری از هســته 
هــای مخفــی کــه بتواننــد اصولــی مبــارزه کننــد بــه شــدت مــی ترســد. بــه هــر جهــت بعــد از تحمــل ســختی هــا ، شــیرینی آن کــه 
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در بــه مثــر رســیدن اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت خواهــد بود.بیشــرت بــه چشــم خواهــد آمــد. 
- بخصــوص در زمــان جــذب نیــرو کــه بایــد صحبــت شــود کــه در ایــن راه دســتگیری  احتاملــی و ســختیهایی خواهــد بــود بنــا 
برایــن آمــوزش مــداوم و پیگیــری در اولویــت خواهــد بــود. و بــا بــه مثــر رســیدن هســته هــای اولیــه مؤفــق بــه داشــنت هســته هــای 
قویــرت بــرای آمــوزش هــای بعــدی و هامننــد ســازی نیروهــا بــرای جــذب  و آمــوزش حرفــه ای تــر، بــرای داشــنت نیــرو هــای زبــده 
فعــال سیاســی را در پــی خواهــد داشــت. و ادامــه آن مــی توانــد  نویــد بخــش داشــنت یــک تشــکیالت قــوی بــا انســجام الزم بــرای 

همــکاری بــا دیگــر نیــرو هــای فعــال سیاســی باشــد .
برای انتقال برخی تجربه ها بیان خاطرات می تواند مثر بخش باشند :

ســال ٦٠ اوج دســتگیری هــا بــود نیروهــای بســیجی، کمیتــه هــا و ســپاه پاســداران، انجمــن هــای اســالمی و ... بــا متــام قــوا در 
اقــدام بــه دســتگیری نیروهــای فعــال بودنــد، چنــد روزی بــود کــه متوجــه شــدم در منطقــه زندگــی خــودم کــه وارد مــی شــوم 
تحــت کنــرتل نیروهــای بســیج محلــه هســتم . بــا رصف انــرژی زیــاد بســیجی هــا موفــق بــه شناســایی  کوچــه مــا شــده بودنــد 
چــاره ای نداشــتم جــز اینکــه در لحظــه کلیــد انداخــنت بــه درب خانــه خودمــان درب بغلــی را انتخــاب کنــم تــا نیروهــای بســیجی 
مــرا در حــال بــاز کــردن درب همســایه ببیننــد و ســپس از رس کوچــه رد شــوند کــه بــال فاصلــه مــن در خودمــان را بــاز کــرده و 
رسیعــا» داخــل رفتــم ، شــب در طبقــه دوم بــه حالــت نیمــه خــواب بــودم کــه صــدای بســته شــدن درب هــای ماشــین مــرا بیــدار 
کــرد، بــال فاصلــه از پنجــره آشــپز خانــه طبقــه بــاال کوچــه را زیــر نظــر گرفتــم کــه مشــاهده کــردم ٥ نیــروی بســیجی، یــا پاســدار 
ــرای دســتگیری آمــده انــد ، بالفاصلــه متــام کتابهــا و مــدارک را جمــع منــودم ، طبــق گــزارش آنهــا ابتــدا در همســایه را  مســلح ب
زدنــد و بــا پــی بــردن بــه اشتباهشــان زنــگ خانــه مــا را بــه صــدا در آوردنــد در ایــن فرصــت ایجــاد شــده مــن بــه پشــت بــام 
همســایه پریــدم و چــون احتــامل داشــنت نگهبانــی در کوچــه بعــدی گذاشــته باشــند. تــا روشــن شــدن هــوا و مطمــنئ شــدن از 
اینکــه  بســیجیان و پاســداران خانــه و کوچــه را تــرک کردنــد، در پشــت بــام مانــدم ، و بعــد از اقــدام بــه پریــدن بــه کوچــه جلــو 
تــر و تــرک محــل کــردم. و از آن روز بــه بعــد زندگــی مخفــی مــن رشوع شــد .پوشــیدن لبــاس هــای مبــدل و بیشــرت کارگــری پوشــش 
خوبــی بــرای گریــز از دیــد بســیجیان و دیگــر پاســداران و مامــوران بــود. اجــرای قــرار مالقــات هــا در مناطــق امــن انجــام مــی 
شــد و کامــال» مســائل امنیتــی رعایــت مــی شــد یــک روز بــا جــدا شــدن از نفــری کــه مالقــات کــردم ماشــین نیــروی انتظامــی را 
دیــدم کــه فــردی را کــه مالقــات کــرده و ســپس از هــم جــدا شــده ایــم را بــه همدیگــر نشــان مــی دهنــد و پوزخنــد مــی زننــد. 
متوجــه مســئله بزرگــی بــودم کــه ایــن فــرد بــا نیروهــای دولتــی همــکاری مــی کنــد ، کــه بالفاصلــه رابطــه خــود را بــا وی قطــع 
کــردم و بــه اطــالع دوســتان دیگــر رســاندم . بعــد هــا  اطــالع پیــدا کردیــم کــه فــرد همــکاری کننــده بــا نیــرو هــای دولتــی نفــرات 
زیــادی را لــو داده و منجــر بــه دســتگیری شــان شــده اســت .مســلام» هــر شــخصی نســبت بــه خــودش و خانــواده و چگونگــی 
بــزرگ و تربیــت شــدنش در برابــر مشــکالت بــا درجــات متفاوتــی مقاومــت و دقــت و رعایــت اصــول ســازماندهی مــی کنــد بنــا 
برایــن مهمرتیــن زمــان بــرای مــا نقطــه و زمــان جــذب نیــرو بــرای هســته هــا اســت کــه بایــد در هنــگام جــذب و تعییــن عضویــت 
در نــوع هســته بــه خصوصیــات و نــوع تربیــت افــراد توجــه خاصــی داشــته باشــیم، گاهــی در اثــر جــذب نیروهــای سســت عنــرص 
وضعیــت و یــا رسعــت در جــذب نیــرو و بــر اثــر کاهــش نظــارت بــر چگونگــی جــذب نیروهــای جدیــد در آینــده  رضبــات ســختی 
را بــه نفــرات دیگــر و تشــکیالت خواهــد زد، و ایــن رضبــات جــربان ناپذیــر خواهنــد بــود، بنــا برایــن هنــگام جــذب نیــرو و تعییــن 

همــرزم مهمرتیــن قــدم و زمــان رسنوشــت ســاز اســت.
بــه یــاد آنــان کــه رفتنــد بــه امیــد اینکــه مــا راهشــان را ادامــه خواهیــم داد و تنهــا راه ادامــه راه آنــان آگاهــی دادن بــه تــوده 

هــای کارگــری و ســازمان یابــی خــود و ســازماندهی نیروهــای فعــال انقالبــی خواهــد بــود.

اسد اسد زاده   ٢٥ فوریه ٢٠١٧
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ما كمونيست ها چه مى خواهيم ؟
 و چه چیز های منی خواهیم ؟  

و برای دست یابی به خواسته ها و نابودی مواردی که منی خواهیم به چه نوع مبارزاتی اعتقاد داریم؟

الف – مواردی که نیستند، اما ما می خواهیم بر قرار شوند.

هر چیزی که برای انسانها خوب باشد ، ما می خواهیم از جمله :
١- هر چیزی که  زندگی را برای همه انسانها برابر، آسان، لذت بخش و راحت و دوست داشتنی کند. 

٢- و انســانها را بــه ســمت دوســتی و عشــق ورزیــدن بــه همدیگــر و اجتــامع و بــر قــراری رقابــت هــای ســامل و انســانی و رشــد 
دهنــده احساســات پــاک و محبــت امیــز بکشــاند، 

٣- همــراه بــا آرامــش و صلــح، کمــک بــه رشــد و شــکوفایی فــردی و اجتامعــی، آزادی ,  کســب خواســته هــای انســانی و حفــظ و 
کســب ســالمتی جســمی و روحــی فــرد و جمــع برســاند، 

٤- استفاده از کار بعنوان لذت بردن از آن و تولید مایحتاج مورد نیاز همنوعان ، 
٥- بــر قــراری سیســتم اســتفاده رایــگان از متــام ســطوح اموزشــی آکادمیــک ودر گســرته ی اجتامعــی تــا هــر ســطحی کــه افــراد 

جامعــه مایــل بــه ادامــه باشــند. 
٦- و استفاده همگان از بهداشت و درمان رایگان ، 

٧- بر قراری برابری کامل میان زن و مرد، 
٨- اســتفاده رایــگان و برابــر همــه انســانها از خدمــات اجتامعــی موجــود و رشــد و کســب خدمــات اجتامعــی مــورد نیــاز فــردی و 

جمعــی انســانها کــه هنــوز در دســرتس نداریــم، 
٩ - ارایــه خدمــات کامــل بــه افــرادی کــه نیــاز بیشــرتی بــه دریافــت خدمــات دارنــد بــه عنــوان حــق انــکار ناپذیــر آنهــا نــه بعنــوان 

لطــف و مرحمــت ، 
١٠- پرورش استعدادهای مثبت فردی و اجتامعی همه انسانها در متامی سنین ، 

١١- ارایــه کار مناســب بــرای همــه ای افــراد امــاده بــکار، در صــورت عــدم امــکان ارایــه کار، تامیــن کامــل زندگــی همــه تــا امــکان 
ارایــه کار مناســب ، 

١٢- لغو کامل کار کودک و نابودی هر گونه سیستمی که باعث تولید و باز تولید کودکان و زنان خیابانی می شوند ، 
١٣- تامین مسکن مناسب و هر روز روبه بهبود آن برای همه آحاد اجتامع ، 

١٤- مبارزه با ریشه های اجتامعی اعتیاد و نجات معتادان موجود. 
١٥- خواندن و نوشنت به زبان مادری و یا هر زبانی که خود افراد می خواهند باید کامال» آزاد باشد.

١٦- آنچــه در بــاال بیــان شــد و مــواردی کــه بــرای زندگــی فــردی و اجتامعــی انســانها الزم و یــا کمــک مــی کننــد نیــاز هــای فــوق را   
بــه ارمغــان بیــاورد در اینجــا بیــان نشــده انــد یــا نیــاز هــای کــه خواســت گاه زمــان و تاریــخ خاصــی دارنــد و در آینــده بــه عنــوان 

كمونيست به زبان ساده :
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نیــاز روز مطــرح خواهنــد شــد همــه را مــا مــی خواهیــم، و بــرای کســب آنهــا بــا متــام وجــود و بــه صــورت اصولــی و علمــی و 
فداکارانــه مبــارزه مــی کنیــم. 

ب – مواردی که اکنون موجودهستند، اما ما می خواهیم نباشند.

١- هر چیزی که انسانها را به سختی باندازد، 
٢ - استثامر انسان از انسان ، 

٣- فالکت و فقر ، 
٤ - دشمنی و جنگ ،و دشمنی با یک دیگر ، 

٥ - رقابت های ناسامل و پراکندگی و تفرقه در طبقه کارگر
٦ - سوق دادن جوامع به شوونیسم و ناسیونالیسم، 

٧ - رقابت های ضد انسانی ، 
٨ - نادانی و جهل و ارتجاع، 

٩ - رشد جرایم ،  
١٠ - گرفتاری در بیامری های جسمی و روحی به شکل فردی و اجتامعی 

١١ -  نابودی محیط زیست 
١٢ - از خود بیگانگی و فیتی شیسم 

١٣ - رشد هر روز بیشرت از قبل فرد گرایی 
١٤ - تولید عمدی بیامری های مرسی

١٥ - وابسته شدن انسانها به مرصف گرایی غیر رضوری
١٦ - گرفتاری در چنگال انحصار گرایی و انحصار طلبی 

١٧ - بیــکاری ، فحشــا، فقــر، اعتیــاد، کــودکان کار و خیابــان ، گرســنگی ، بــی خامنانــی و حاشــیه نشــینی و محرومیــت از تحصیــل 
، محرومیــت از بهداشــت و درمــان و ... 

١٨ - حذف و رسنگونی حکومت های دینی ،
١٩ -  زندانی ، تعقیب و محاکمه مبارزین باید ممنوع شود و زندانها باید بر چیده شوند.

٢٠ - و دیگــر مشــکالت کــه هــر روز تولیــد و بــاز تولیــد مــی شــوند، مــا کمونیســت هــا بــا ایــن معضــالت مخالــف بــوده و بــرای 
حــذف آنهــا از جامعــه نــربد و ســتیز مــی کنیــم ، 

ج – کارهای که برای کسب موارد بند الف و لغو موارد بند ب باید انجام بدهیم.

مــا کمونیســت هــا اعتقــاد داریــم و مــی دانیــم بــرای رســیدن بــه خواســته هــای خــود کــه نیازهــای اجتنــاب نــا پذیــر فــردی و 
ــر قــراری زندگــی انســانی و اجتامعــی و  ــع ب ــان شــده کــه موان ــو گیــری از مشــکالت بی ــرای جل اجتامعــی برشیــت هســتند، و ب
فــردی مــورد نیــاز انســانها هســتند، را تنهــا از طریــق  نابــودی ســاختارها و مناســبات طبقاتــی حاکــم بــر جوامــع بــرشی کنونــی 
مــی توانیــم موفــق بــه کســب و برقــراری جامعــه مــورد نیــاز انســانها شــده و رشــد و شــکوفایی الزم را در یــک اجتــامع ســامل کــه 

تامیــن کننــده نیازهــای فــردی و جمعــی انســانها باشــد کســب کنیــم . بــرای چنیــن هدفــی بایــد مــوارد زیــر را انجــام دهیــم : 

١ - مالکیــت بایــد اجتامعــی شــود و اســتفاده از حاصــل مالکیــت اجتامعــی بــرای متامــی آحــاد مــردم بــر مبنــای نیــاز شــان و بــا 
اصــول تصمیــامت اجتامعــی برنامــه ریــزی شــود.

٢ - تولیــد کامــال» اجتامعــی شــود و هــر فــردی از اجتــامع بــر مبنــای تواناییهایــش در رونــد تولیــد رشکــت برنامــه ریــزی شــده 
داشــته باشــد.
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٣ - باید با برنامه ریزی متمرکز به تولید انبوه دست بیابیم،
٤ - توزیــع و اســتفاده اجتامعــی برابــر از کلیــه نعــامت موجــود بــا توجــه بــه نیــاز منــدی هــای افــراد جامعــه بــا برنامــه ریــزی 

متمرکــز بــا توجــه بــه اصــل تامیــن همــه نیازهــای همــه انســانهای .
٥ - مبارزه برنامه ریزی شده و متمرکزبرای بر چیدن مالکیت خصوصی و بر قراری مالکیت اجتامعی.

٦ - مبارزه برنامه ریزی شده و متمرکز برای بر چیدن نظام مزدوری. 
٧ - مبارزه برنامه ریزی شده و متمرکز برای بر چیدن نظام طبقاتی.

٨ - مبارزه برنامه ریزی شده و متمرکز برای راندن هر گونه حکومت به سمت زوال .
٩ -  مبــارزه برنامــه ریــزی شــده و متمرکــز بــرای بــر چیــدن هرگونــه مــرز اعــم از خاکــی و جغرافیایــی ، مذهبــی و اعتقــادی، قبلیــه 

ای و ناسیونالیســتی و نــژادی، ... کــه باعــث ایجــاد جدایــی انســانها و اجتامعــات مــی شــوند.
١٠ - مبارزه برنامه ریزی شده و متمرکزبرای بر چیدن هر گونه تبعیض بخصوص تبعیض جنسیتی.

١١ -  مــا مــی گویــم انســانها آزادنــد هــر جــای کــه مــی خواهنــد زندگــی کننــد ، بــه هــر جایــی از کــره زمیــن مایلنــد ســفر کننــد، 
در هــر جایــی کــه مــی خواهنــد کار کننــد و هــر اندیشــه ای کــه مــی خواهنــد داشــته باشــند و هیــچ کــس حــق نــدارد خواســته 

خــود در هــر مــوردی بــه دیگــری تحمیــل کنــد.
١٢ - مــا کمونیســت هــا بــرای کســب و رســیدن بــه چنیــن خواســته هــای ( بنــد الــف) بــه مبــارزه متشــکل در تشــکل هــای رسارسی 
کارگــران و زحمتکشــان و حــزب انقالبــی طبقــه کارگر(حــزب کمونیســت واقعــی)  اعتقــاد داریــم کــه بایــد کمونیســت هــا کــه 
اگاهرتیــن بخــش طبقــه کارگــر هســتند، و وظیفــه دارنــد کارگــران و زحمتکشــان را بــرای انقــالب و رسنگونــی ســیادت سیاســی 
رسمایــه داری و بــر قــراری حکومــت سوسیالیســتی کارگــری آمــاده کننــد، تــا مــوارد گفتــه شــده دربنــد الــف را ممکــن مناینــد. چــون 
اعتقــاد داریــم تنهــا طبقــه کارگــر مــی توانــد بــا رهــربی کــردن بقیــه نیروهــای معــرتض بــه رسمایــه داری ، انقــالب کــرده هــم خــود 
را رهــا کنــد و هــم کل برشیــت را از نظــام رسمایــه داری و در کل از نظــام طبقاتــی نجــات بدهــد، کــه ایــن هــامن خــود رهایــی 
طبقــه کارگــر محســوب مــی گــردد، امــا ایــن خــود رهایــی بــدون آمــاده منــودن طبقــه کارگــر توســط کمونیســت هــا ( کــه در اول 
مانیفســت کمونیســت نیــز بیــان شــده اســت)که البتــه کمونیســت هــا بخشــی از طبقــه هســتند، هــر گــز تــا کنــون خــود بــه خــود 
اتفــاق نیافتــاده و از ایــن بــه پــس نیــز هرگــز خــود بــه خــود اتفــاق نخواهــد افتــاد، درســته کــه، تنهــا طبقــه کارگــر اســت کــه 
نیــروی بالقــوه و برنامــه حکومتــی آلرتناتیــو در مقابــل برنامــه حکومتــی رسمایــه داری دارد و دیگــر هیــچ نیــروی و یــا طبقــه ای 
چنیــن حســنی را نــدارد و نیــروی پتاســل انقالبــی نهفتــه (نیــروی بالقــوه)  در طبقــه کارگرامــکان آزاد ســازی خــود و کل برشیــت 
را بــه دســت خــود دارد، امــا ایــن نیــروی بالقــوه (نهفتــه) و برنامــه حکومتــی آلرتناتیــو در مقابــل برنامــه حکومتــی رسمایــه داری 
، تنهــا بــه وســیله بخشــی از طبقــه کــه آگاهرتیــن بخــش طبقــه کارگــر اســت یعنــی کمونیســتها مــی توانــد از نیــروی بالقــوه بــه 
نیــروی بالفعــل تبدیــل شــود. ( البتــه ایــن عمــل یــک نقطــه عطــف نیســت بلکــه بــه شــکل یــک رونــد و پروســه بــه هــم پیوســته 
تــا نهایــت تــداوم داراســت بــا توجــه بــه اینکــه کمونیســت هــا بخشــی از طبقــه و دقیقــا» بــر خواســته از خــود طبقــه هســتند.) 
پــس از آن طبقــه کارگــر مــی توانــد وظیفــه تاریخــی خــود را یعنــی رسنگونــی انقالبــی رسمایــه داری و بــر قــراری حکومــت انقالبــی 
سوسیالیســتی کارگــری را بــر قــرار و حاکمیــت طبقاتــی خــود را بــا اعــامل قــدرت طبقاتــی از طریــق نهــاد هــای کارگــری خــودش 
( همــه ای ابــزاری هــای مبارزاتــی طبقاتــی کارگــری)  تــا بــر قــراری جامعــه بــی طبقــه کمونیســتی ادامــه بدهــد، بنــا برایــن بــرای 
رســیدن بــه اهــداف انســانی خــود در بنــد الــف وبــرای لغــو و از بیــن بــردن مــوارد و معضــالت گفتــه شــده در بنــد ب بایــد اقــدام 
بــه مبــارزه ســازمانیافته بــرای حــذف و پیــش رفــت در مــوارد بنــد ج کــرده وبــا هردرجــه ای از پیــش رفــت در بنــد ج  متناســب بــا 
آن مــی تــوان مــوارد بنــد ب را کــم کــرده و مــوارد بنــد الــف را بیشــرت کســب کــرد. مــوارد بنــد ج ریشــه هــای ســاختاری نــا برابــری 
و ظلــم و ســتم طبقاتــی هســتند، کــه باعــث تولیــد و بــاز تولیــد مــوارد بنــد ب و جلوگیــری از بــر قــراری مــوارد بنــد الــف مــی 
شــوند، بنــا برایــن بــرای از بیــن بــردن مــوارد بنــد ب و بــر قــراری مــوارد بنــد الــف بایــد تیشــه بــه ریشــه مــوارد بنــد ج بزنیــم. 

میــزان موجودیــت و یــا میــزان عــدم موجودیــت مــوارد  بنــد الــف متناســب و معکــوس بــا مــوارد بنــد ب هســتند.

بابک شفق:
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تیــرت صحبــت مــن هســت وظایــف کمونیســت هــا در جنبــش کارگــری. و مــن می خواهــم در ایــن رابطــه بــا شــام صحبــت کنــم. 
بنظــر مــن کمونیســت، مطابــق تعریفــی کــه مــن از مارکــس یــاد گرفتــه ام بخــش آگاه طبقــه کارگــر اســت و چیــز عجیــب و غریبــی 
نیســت. آن بخشــی از طبقــه کارگــر هســت کــه بــه آینــده مبــارزه طبقــه کارگــر و نتایجــی کــه ایــن مبــارزه خواهــد داشــت آشــنایی 
دارد. حــاال ایــن بخــش آگاه طبقــه کارگــر رابطــه اش بــا کل طبقــه چــی اســت؟ مطابــق تعریفــی کــه از مارکــس داریــم درواقــع 
ــره واقعــی طبقــه را بــه خــود طبقــه نشــان می دهــد. بنابرایــن بخشــی از طبقــه کارگــر اســت کــه وظایفــش را از وضعیــت  چه
طبقــه کارگــر اســتخراج می کنــد و منی توانــد از خــودش اســتخراج کنــد. شــام بایــد رشایــط جنبــش کارگــری را بســنجی و بــر ایــن 

اســاس ببینــی کــه چــه وظایفــی بــه شــام می دهــد. مــا ایــن وظایــف را از وضعیــت جنبــش کارگــری مــی گیریــم.
 زمانــی کــه بــه جنبــش کارگــری ده بیســت ســی ســال پیــش نــگاه می کنیــم می بینیــم کــه وضعیــت متفاوتــی پیــدا کــرده اســت و 
ســه عامــل مشــخصی ایــن تفــاوت را معیــن می کننــد. یکــی وضعیــت بحرانــی اقتصــادی، اجتامعــی ایــران اســت کــه بطــور مــداوم 
دارد شــدت می گیــرد و بعــد از ایــن تحریــم هــا بطــور ویــژه وارد فــاز بحرانزایــش شــده اســت و دیــروز در ســخنانم اشــاره کــردم 
کــه واقعــاً پدیــدۀ عجیبــی اســت کــه تهیدســتان شــهری در عــرض ایــن ســی چهــل ســال دوبرابــر شــده اند کــه مطابــق آمــار هــای 
خــود دولتــی و ســازمان برنامــه شــاید اآلن چیــزی در حــدود ١٣ میلیــون نفــر حلبــی نشــین باشــند در صورتــی کــه در زمــان شــاه 
بیــش از ٧-٦ میلیــون نفــر نبــوده انــد. یعنــی حتــی ایــن الیــۀ رانــده شــده بقــول زمــان شــاه ایــن مــردم خــارج از محــدوده اکنــون 
دوبرابــر شــده اســت و ایــن یکــی از عوامــل مهــم اســت. خــوب یــک چنیــن عاملــی همیشــه رشایــط را بــرای زد و خوردهــای بــزرگ 

طبقاتــی آمــاده می کنــد چونکــه جامعــه انفجــار پذیــر شــده اســت.
ــبه  ــم ش ــک رژی ــع ی ــه درواق ــدی ک ــوری آخون ــم دیکتات ــن رژی ــدید و ای ــای ش ــوب ه ــن رسک ــر ای ــالوه ب ــه ع ــی اینک ــل دوم عام
فاشیســتی در شــکل مذهبــی اســت، در یــک چنیــن رشایطــی کــه دولــت دارد رسکــوب می کنــد می بینیــم کــه میــزان رزمندگــی 
طبقــه کارگــر بــاال رفتــه اســت  و در ایــن ٦-٥ ســال اخیــر مــوج مبــارزات کارگــری خیلــی بــاال رفتــه اســت. بنابرایــن و در یــک 
چنیــن افزایــش حجــم مبــارزه طبقاتــی، یــک پدیــده ســومی هــم شــکل گرفتــه اســت. درواقــع عامــل ســوم هــم ایــن اســت کــه 

وظایف کمونیست ها در جنبش کارگری  

صحبت های تراب ثالث در منرتال کانادا ٢٠١٦
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بــرای اولیــن بــار شــام می بینیــد کــه طبقــه کارگــر از درون خــودش تــالش می کنــد کــه مبارزاتــش را بهــم ربــط بدهــد و کمیتــه 
هــای کارگــری ســعی می کننــد کــه باهــم بیانیــه بدهنــد و باهــم امضــا بکننــد و اتحادیــه، ســندیکاهای موجــود ســعی می کننــد 
کــه بــا هــم اقــدام بــه مبــارزه بکننــد و در درون طبقــه کارگــر بحث هــای زیــادی حــول اینکــه چــرا مــا یــک جنبــش رسارسی الزم 
ــم کــه بتوانــد صــدای واحــدی را در ســطح رسارسی مطــرح  ــد یــک تشــکل رسارسی الزم داری ــاده اســت و می گوین داریــم راه افت
بکنــد. حتــی جنبــه دوم ایــن تشــکل یابــی نیــز از دل خــود طبقــه کارگــر بیــرون آمــده اســت کــه آنهــم مســأله ای اســت کــه رفیــق 
قبلــی مــان اشــاره کــرد کــه  هــامن مســأله رضورت حــزب انقالبــی اســت. آگاهــی بــه ایــن رضورت از تأثیــر مــن و شــام بیــرون 
نیامــده اســت بلکــه از دل مبــارزات خــود طبقــه بیــرون آمــده اســت و منونــه برجســته اش شــاهرخ زمانــی و بحث هایــی هســت 

کــه او در جنبــش کارگــری راه انداختــه بــود.
خــوب مــا از همیــن وضعیــت رشوع می کنیــم کــه در قبــال یــک چنیــن رشایطــی وظایــف مــا کمونیســت ها چــه مــی باشــند. و مــا 
چــه کارهایــی را می توانیــم انجــام بدهیــم. هامنطــوری کــه رفیــق قبلــی مــا گفــت، حــزب طبقــه کارگــر کــه بتوانــد ایــن وظایــف 
را انجــام بدهــد از نظــر مــا   درواقــع حــزب بخــش آگاه طبقــه کارگــر اســت. ایــن بخــش آگاه طبقــه کارگــر یعنــی چــه؟ یعنــی 
تلفیقــی اســت از پیشــگامان کارگــری بــا یــک برنامــۀ سوسیالیســتی. موضــوع چیــز پیچیــده ای نیســت و بهمیــن ســادگی اســت.حاال 
ایــن پیشــگام در چــه وضعیتــی اســت و ایــن برنامــه سوسیالیســتی کجــا اســت کــه یــک تلفیقــی بتوانــد از ایــن دو شــکل بگیــرد؟

خــوب پیشــگام همیشــه هســت و باالخــره همیشــه یــک الیــه ای از طبقــه آگاه  تــر از بقیــه اســت. پیشــگام از دیــد مــن آن الیــه ای 
اســت کــه حلقــۀ اصلــی مبــارزۀ هــر دوره را فهمیــده باشــد و بــه همییــن لحــاظ هــم هســت کــه پیشــگام اســت. یعنــی بنابــه 
ــکل رسارسی را  ــه رضورت تش ــر ک ــه کارگ ــی از طبق ــروز آن بخش ــالً ام ــردارد. مث ــدم را ب ــن ق ــد ای ــه اآلن بای ــد ک ــه  می فهم تجرب
دریافتــه اســت همیــن پیشــگام طبقــه مــی باشــد، و آن بخشــی از طبقــه کــه فهمیــده اســت کــه همبســتگی و اتحــاد کارگــری بایــد 
گســرتش یابــد همیــن پیشــگام طبقــه اســت و چیــز پیچیــده ای نیســت. مثــالً در جنــگ جهانــی اول پیشــگام طبقــه فهمیــده بــود 
کــه طبقــه کارگــر ضــد جنــگ اســت و می دانســت کــه در آن رشایــط حلقــه اصلــی مبــارزه ســازمان دادن خــود علیــه جنــگ اســت. 

و بایــد بــه برنامــه سوسیالیســتی مســلح بشــود.
خــوب حــاال اگــر ایــن پیشــگام کوچــک باشــد و ایــن برنامــه سوسیالیســتی هــم ناقــص تدویــن و تنظیــم بشــود آنوقــت ایــن تلفیــق 
ــرد و هــم  ــر و گســرتده تر ک ــد پیشــگام را بزرگ ت ــن هــم بای ــع منــی شــود. بنابرای ــر واق ــی منی رســد و مؤث ــه جای ــد هــم ب و پیون
ــن کــرد. پــس وظیفــه مــا بطــور ســاده  ایــن هســت کــه  ــر تدوی ــر و جامع ت ــر و دقیق ت ــد برنامــه سوسیالیســتی را مشــخص ت بای
بیــن پیشــگام و برنامــه سوسیالیســتی تلفیقــی صــورت گیــرد. بنابرایــن در دور آینــده مــا بایــد ببینیــم کــه چــه کارهایــی می توانیــم 
بکنیــم و چــه کمک هایــی از دســت تــک تــک مــا بــر می آیــد بــرای اینکــه اوال بتوانیــم پیشــگام را گســرتده تر بکنیــم و دوم اینکــه 

چــه وظایفــی را بایــد انجــام بدهیــم کــه بتوانیــم مقدمــات تدویــن ایــن برنامــه سوسیالیســتی را فراهــم بکنیــم.
بنظــرم مــا حــاال دو جــور می توانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم. یکــی ایــن هســت کــه هــامن روشــی را پیــش بگیریــم کــه خیلی هــا 
ــال کرده انــد یعنــی بنشــینیم و در اصــول و مــرام هــا و بــر روی بندهــای مشــخص موضــوع تعریــف مــان را از ایــن مســائل  دنب
بــه بحــث بگذاریــم و بــه توافــق برســیم. ایــن روش بنظــر مــن زیــاد روش مفیــدی نخواهــد بــود بلکــه روش مفیدتــر ایــن هســت 
کــه براســاس خواســت هــای مبارزاتــی طبقــه کارگــر، ببینیــم کــه چــه نــوع همکاری هایــی می توانیــم داشــته باشــیم و آنوقــت در 
ضمــن ایــن مبــارزات هســت کــه، هــم می توانیــم پیشــگام را گســرتش دهیــم و هــم برنامــه سوسیالیســتی را دقیقــرت کنیــم. یعنــی 
مــا اگــر باهــم مبــارزه مشــرتک بکنیــم هســت کــه می توانیــم بفهمیــم کــه کــی بــا کــی موافــق اســت، و چــه کســی بــه چــه ســمتی 

مــی رود، و در چــه جهتــی می شــود اتحــاد را گســرتده تر کــرد.
بنابرایــن اینطــور کــه نــگاه کنیــم وظایــف را شــمردیم. یکــی رسارسی کــردن مبــارزه اســت. در ایــن رابطــه مــا بایــد کمــک کنیــم 
بــه طبقــه کارگــر. یعنــی بجــای اینکــه مثــالً مــن و رفیــق ســیامک بنشــینیم و بخواهیــم کــه بــر رس هــر بنــد بنــد برنامــه بــه توافــق 
برســیم و بعــد ببینیــم کــه چــکار می توانیــم بکنیــم، اول می بینیــم کــه چــه کارهایــی مــی توانیــم بکنیــم و می فهمیــم کــه از کجــا 
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رشوع کنیــم و آنوقــت در طــول راه هــم برنامــه را ردیــف مــی کنیــم.
بطورکلــی آنچــه کــه مــن می فهمــم ایــن هســت کــه بــرای مثــال عمــده تریــن مســائلی کــه اآلن مطــرح هســتند می بینیــم کدامنــد. 
یکــی از ایــن مســائل دامــن زدن بــه جنبــش رسارسی اســت و مــا بایــد ببینیــم چــه کارهایــی بــرای شــکل گرفــنت ایــن کار می توانیــم 
باهــم انجــام دهیــم. ُخــب، جنبــش رسارسی دو جــور می توانــد شــکل بگیــرد. یکــی از بــاال و یکــی از پاییــن، بــه ایــن معنــی کــه 
تشــکل هــا بنشــینند دور هــم و از درون هــامن نیروهایــی کــه در جنبــش کارگــری موجــود هســتند باهــم توافــق بکننــد و یــک 
ــه نســبت  ــی ب ــن تشــکل هــای فعل ــی کــه ای ــی از آنجای ــن هســت، ول ــن یــک راهــش ای ــد. بنابرای تشــکل رسارسی را اعــالم بکنن
وضعیــت طبقــه کارگــر کوچــک هســتند و توانایــی پاســحگویی بــه ایــن مســائل را ندارنــد، و منظــورم ایــن نیســت کــه نبایــد ایــن 
کارهــا را انجــام بدهنــد بلکــه ایــن کار را بــه هــر حــال بایــد انجــام بدهیــم، لــذا شــاید بــه ایــن روش از بــاال، دامــن زدن بــه جنبــش 

رسارسی آنچنــان مؤثــر نباشــد.
ــن هــر دو روش را یکجــوری  ــم و آنوقــت ای ــن رشوع بکنی ــن جنبــش را از پایی ــن هســت کــه ســازماندهی ای روش دیگــر هــم ای
در خدمــت همدیگــر قــرار دهیــم. مثــالً ایــن ماجــرای حداقــل دســتمزد کــه مطــرح شــده اســت یــک منونــه خوبــی اســت بــرای 
رشوع از پاییــن. مــا می توانیــم جنبــش رسارسی را حــول همیــن حداقــل دســتمزد بــه راه اندازیــم چراکــه خواســته ای اســت کــه 
طبقــه کارگــر می فهمــد و درک می کنــد و نقــدا هــم همــه تشــکل هــا آمده انــد و اظهــار وجــود کرده انــد و روی ایــن خواســت 
مشــخص اعــالم موضــع کــرده انــد.  بنابرایــن یکــی از ایــن خواســته های مشــخص همیــن حداقــل دســتمزد اســت و البتــه الزامــاً 
ــن نباشــد چراکــه طبقــه کارگــر رسی خواســت هــای دیگــری هــم دارد کــه بســیار هــم خواســته های عمومــی  ــد ای هــم می توان
هســتند.مثالً قانــون کار، مثــالً حــق بیمــه، مثــالً بهداشــت مجانــی، مثــال آمــوزش مجانــی، مثــالً حــق تشــکل، مثــالً حــق بیــان. حــاال 
مــن همیــن ٦ خواســته را بعنــوان منونــه برداشــتم و خیلــی خواســته های روشــن و بدیهــی هســتند و خواســته های عمومــی انــد 
ــارزه ای می توانیــد این هــا را ببینیــد. خــوب حــاال مــن منی گویــم الزامــاً همیــن ٦  و خواســته هایــی هســتند کــه شــام در هــر مب
خواســته مــی باشــند. می توانــد مجموعــه ای از ایــن خواســته ها باشــد و یــا دو تــا و یــا ســه تــا و یــا فقــط یکــی و هــر چندتــا از 

ــر اســاس آن هــا یــک جنبــش رسارسی می شــود از پاییــن رشوع کــرد و ســازمان داد. ــوان برداشــت و ب این هــا کــه باشــد می ت
ــان را و  ــم، عقایدم ــن بزنی ــم بحــث اش را دام ــا می توانی ــم.؟ م ــم بکنی ــن رابطــه می توانی ــی در ای ــا چــه کارهای ــه؟ و م ــی چ یعن
تجربیــات مــان  را روی هــم بریزیــم و کمــک کنیــم کــه جنبــش کارگــری در داخــل ببینــد کــه بــه دور کدامیــک از ایــن خواســت 
ــش رسارسی از  ــن جنب ــادن ای ــرای راه افت ــم، ب ــه داری ــی ک ــر اســاس ارتباطات ــم ب ــا چطــور می توانی ــد جمــع بشــود. م هــا می توان
پاییــن، بــه فعالیــن کارگــری  کمــک کنیــم تــا همــکاری بیــن آن هــا حــول ایــن موضــوع مشــخص شــکل بگیــرد. خــب اگــر کســانی 
کــه باهــم موافقیــم همیــن کار را رشوع بکنیــم آنوقــت هــم در طــول راه ایــن فعالیــت و همــکاری مــان پیشــگام طبقــه کارگــر 
ــه امــروز دارد و از  ــر می شــود و آن ابعــاد تصنعــی ک ــات خــود مــان کنکــرت ت ــم کــه اختالف ــر می شــود، و هــم می بینی ــده ت گن
دل آن بیــرون می آیــد روشــن تر مــی شــود. امــروز مــا بــر اســاس مســائل ایدئولوژیــک اختــالف داریــم. و باهــم در می افتیــم امــا 
ــد  ــه ٣٠ ســال پیــش و برمی گردن ــد ب ــن اختالفــات کنکــرت نیســتند بلکــه اغلــب برمی گردن واقعیتــش ایــن هســت کــه اغلــب ای
بــه اختالفــات ایدئولوزیکــی کــه یــک کســی از آن ســنت می آیــد و بنابرایــن ایــن اختالفــات حفــظ می شــوند در صورتــی کــه در 
همــکاری مبارزاتــی اســت کــه اختالفــات آدم هــا همدیگــر را مــی شناســند. آدم اگــر ایــن اختالفــات ایدئولوژیــک را کنــار بزنــد و 
یــک وظیفــه اصلــی را بــردارد و دو ســال و ســه ســال بــر محــور ایــن وظایــف مبــارزه کنیــم آنوقــت دوســتان و دشــمنان مــان را 

می توانیــم پیــدا کنیــم. بنابرایــن از عقــده ی مــن ایــن یکــی از کارهــا اســت.
ــارزات داخــل کمــک بکنیــم می بینیــم کــه یــک  ــه مب کار دومــی کــه می توانیــم انجــام دهیــم ایــن هســت کــه اگــر بخواهیــم ب
ــش همبســتگی رسارسی در خــارج اســت  ــک جنب ــه ی ــم ســازمان دادن ب ــم آنه ــف مهمــی هــم در خــارج کشــور داری رسی وظای
ــد و  ــام می گیرن ــده انج ــه پراکن ــم ک ــروز می بینی ــی ام ــم ول ــام بدهی ــم انج ــعی کرده ای ــا س ــا باره ــه خیلی ه ــع کاری ک و درواق
بــا اهــداف پراکنــده و بــا اصــول و مرامنامــه هــای متفــاوت انجــام مــی گیرنــد. بنظــر مــن در همیــن خواســت مشــخص کمــک 



١٠٧

شامره ١١،  سال سوم، فروردین ١٣٩٦

ــه شــکل گیری جنبــش رسارسی و نیــز رضورت ایجــاد یــک همبســتگی رسارسی در خــارج کشــور اســت کــه هــدف اصلــی هــم  ب
ــا  ــرد. م ــر ک ــرتده ت ــا را گس ــوارد همکاری ه ــوان م ــود و می ت ــخص می ش ــر مش ــز رسیع ت ــی نی ــه اصل ــود و وظیف ــخص می ش مش
احتیاجــی نداریــم کــه نیروهــای موجــود را دور بزنیــم بلکــه نیروهــای موجــود و کســانی کــه بــه اهمیــت ایــن قضیــه آگاه هســتند 
مــی تواننــد همکاری هــا را رشوع کننــد و آنوقــت ایــن بهبــود همــکاری کمــک می کنــد کــه از شــدت فرقــه گرایــی کمــی کاســته 
شــود و جنبــش همبســتگی خــارج کشــور شــکل بگیــرد. امــا در وضعیتــی کــه می بینیــم کــه جنبــش کارگــری بــا متــام جنگندگــی 
اش چگونــه مبــارزه مــی کنــد آنوقــت بــدون چنیــن کمکــی دســت چنیــن جنبشــی بنــد اســت بطــوری کــه چــه از جنبــه مالــی اش 
و چــه تبلیغاتــی اش و چــه جنبــه تــدارکات و لجســتیکی و پشــت جبهــه ای اش بــه ایــن کمــک از خــارج احتیــاج دارد.  بنابرایــن 
خــود ایــن جنبــش همبســتگی در خــارج کشــور، بیــن مــا اهــرم دومــی می شــود و نزدیکــی هــای مــا را می توانــد گســرتده  تــر کنــد 

و آنوقــت مــی توانیــم توافــق هــا و تفــاوت هایــامن را کنکــرت تــر و روشــن تر بکینــم.
بنابرایــن خــود اینهــم کاری اســت کــه بایــد انجــام داد، و مــن منی گویــم کــه کشــف جدیــدی اســت ولــی معتقــدم کــه حــول دو 
یــا ســه یــا چهــار هــدف مشــخصی بایــد متمرکــز شــد و بدیــن صــورت می توانیــم در خــارج کشــور صــدای داخــل را بهــرت منعکــس 
بکنیــم.. یکــی، تبلیغــات بهــرت و دومــی، صنــدوق کمــک مالــی و ســومی شــبکه همبســتگی بیــن جنبــش کارگــری داخــل ایــران بــا 
طبقــه بین املللــی. یعنــی کاری کــه مــا تــا بحــال اصــالً انجــام نداده ایــم. بنابرایــن این هــا کارهــای مشــخصی اســت کــه می توانیــم 
بــر روی برخــی مســائل و نــه الزامــاً حــول متــام مســائل باهــم همــکاری کنیــم و اگــر مــا بــر رس همیــن اصــول ابتدایــی توافــق 

بکنیــم آنوقــت می توانیــم خیلــی کارهــای دیگــری هــم بعدهــا انجــام بدهیــم.
ســومی هــم ایــن هســت کــه اگــر مــا می گوییــم کــه می شــود بــه شــکل گیری حــزب انقالبــی در داخــل ایــران کمــک کــرد خــب 
ایــن حــزب انقالبــی برنامــه سوسیالیســتی هــم دارد لــذا بایــد کمــک کنیــم بــه تدویــن ایــن برنامــه و آنهــم بایــد براســاس درک مــا 
از ایــن رسمایــه داری جهانــی باشــد. بنابرایــن اولیــن کاری کــه بایــد بکنیــم دامــن زدن بــه بحــث و شــناخت از جهــان رسمایــه داری 
امــروز هســت کــه وضعیــت ایــران هــم در چارچــوب همیــن رسمایــه داری جهانــی قــرار دارد و بایــد بدانیــم کــه ایــن رسمایــه داری 
جهانــی از موقعــی کــه مــا در انقــالب ٥٧ رشکــت داشــتیم و تــا امــروز تجربــه کرده ایــم خیلــی تغییــر کــرده اســت و دنیــا خیلــی 
عــوض شــده اســت و تحلیل هــای مــا خیلــی کهنــه اســت نســبت بــه رشایــط امــروزی رسمایــه داری جهانــی. بنابرایــن دامــن زدن 
بــه یــک بحــث و جمعبنــدی و شــناخت از رسمایــه داری جهانــی و امپریالیــزم بــرای تدویــن ایــن برنامــه سوسیالیســتی رضوری 
اســت. اساســاً مــن بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه مــا بایــد وجــه تولیــد رسمایــه داری را جهانــی تعریــف بکنیــم و دیگــر منی توانیــم 
ــم کــه یــک  ــم می بینی ــگاه بکنی ــم. درواقــع اگــر مــا امــروز خــوب ن ــی بدانی ــد مل ــه داری را وجــه تولی ــل دوره مارکــس رسمای مث
اقتصــاد جهانــی داریــم کــه خیلــی تعییــن کننــده تــر هســت در واحدهــا و اجزایــش تــا واحدهــا و اجــزا در اقتصــاد ملــی. یعنــی 
ســاختار اقتصــادی نظــام جهانــی کــه تحــت کنــرتل نظــام رسمایــه داری اســت مبراتــب عامــل موثرتــر و قوی تــر هســت در یــک 
کشــور تــا اقتصــاد آن کشــور در ایــن اقتصــاد جهانــی. یعنــی ورق کامــالً برگشــته و معکــوس شــده اســت بطــوری کــه اگــر قبــالً 
اقتصــاد جهانــی مجموعــه ای از اقتصادهــای ملــی بــوده و اقتصادهــای ملــی تعییــن کننــده بوده انــد در اقتصــاد جهانــی، بخصــوص 
آن هایــی کــه اقتصادشــان قوی تــر بــوده، امــا امــروزه تقســیم کار جهانــی طــوری شــده اســت کــه اقتصــاد جهانــی عامــل بســیار 

نیرومندتــری اســت. بنابرایــن مــا بایــد شــناخت جدیــدی پیــدا بکنیــم و ایــن شــناخت را االن نداریــم.
اکنــون آن کســی کــه و آن پیشــگامی کــه می گویــد بایــد برنامــه داشــت، آنوقــت ایــن موضــوع را جلــوی رویــش قــرار می دهــد و 
در یکــی دو ســال، عقــل هــای مــان را روی هــم قــرار می دهیــم و بحث هــای مــان را روی هــم می ریزیــم و بــه یــک جمعبنــدی 
می رســیم و عــوض اینکــه بحــث کنیــم کــه مائــو چــی گفــت و اســتالین چــی گفــت و لنیــن چــی گفــت، بطــور کنکــرت رس ایــن 

موضــوع کار بکنیــم و بــه ایــن بحث هــا در ســمینارها دامــن بزنیــم.
جنبــه دیگــر ایــن اســت کــه مــا بایــد اوضــاع خاورمیانــه را خــوب بشناســیم و مملکــت مــا در خاورمیانــه اســت و اگــر مــا شــناخت 
خوبــی از ایــن منطقــه نداشــته باشــیم آنوقــت برنامــه سوسیالیســتی مــان هــم بــه آنچنــان دردی نخواهــد خــورد. بنابرایــن ایــن 
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موضــوع را هــم بایــد بعنــوان هــدف مشــخصی پیــش روی مــان قــرار دهیــم. و در ســمینار هــا بحــث روی ایــن را هــم دامــن بزنیــم 
تــا بــا یــک جمعبنــدی و شــناخت درســتی نیــز بــه جــواب ایــن قضیــه برســیم.

چهــارم اینکــه بالخــره بــر اســاس ایــن نــکات مــا بایــد یــک اســرتاتژی انقالبــی هــم تدویــن بکنیــم. اســرتاتژی انقالبــی بــر اســاس 
ایــن شــناخت چــی بایــد باشــد؟ تکالیــف انقــالب چــی هســتند؟ طبقاتــی کــه می تواننــد ایــن اســرتاتژی را بــه نتیجــه برســانند کــی 
هســتند و خطــوط اصلــی ایــن برنامــه کــه بتوانــد ایــن اســرتاتژی را بــه نتیجــه برســاند چــه اســت؟ بنابرایــن حــول بحــث اســرتاتژی 
انقالبــی هــم بایــد یــک جمعبنــدی  داشــته باشــیم و منی توانیــم همیجــوری روی هــوا رهایــش کنیــم. در ایــن ســی چهــل ســال، 
ــم و یــک اســرتاتژی  ــد عقــل مــان را روی عقــل بگذاری ــن بای مــا تجربیاتــی از ایــن اســرتاتژی هــای مختلــف داشــته ایم  و بنابرای
جدیــدی تنظیــم بکنیــم و آنهــم نــه اینکــه کامــل باشــد ولــی بطــور مشــخص و اصلــی ایــن اســرتاتژی را بایــد بتوانیــم معیــن کنیــم و 
آنوقــت براســاس ایــن چنــد محــور مــا می توانیــم اصــول اولیــه و کلــی ایــن برنامــه سوسالیســتی را تدویــن بکنیــم ومــا  اگــر واقعــاً 
بخواهیــم کاری بکنیــم چنــدان موضــوع پیچیــده ای هــم نیســت و مــا بــه انــدازه کافــی آدم واقــف و آگاه و تئوریســین داریــم کــه 

بنشــینند و مقدمــات ایــن کار را فراهــم بکننــد و بحث هــای مــا واقعــاً بایــد در ایــن ارتبــاط باشــد.
پنجــم اینکــه مــا اولیــن کمونیســت هایــی نیســتیم کــه بــه ایــن فکــر افتــاده ایم.بلکــه ایــن فکرهــا را کســان دیگــری هــم قبــالً 
ــا  ــه م ــم اســت ک ــی مه ــوم حــزب هــم خیل ــا مفه ــه در رابطــه ب ــن تجرب ــد ای ــد. خــب، نق ــز کرده ان ــی نی ــی عمل ــد و حت کرده ان
چــه نــوع حزبــی می خواهیــم بســازیم. خیلــی از نکاتــی کــه رفیــق مــان جمشــید گفــت منهــم موافقــم و تکــرارش منی کنــم امــا 
نــکات کلیــدی آن را بایــد روشــن کنیــم کــه زمانــی کــه می گوییــم حــزب انقالبــی، خــب ایــن چــه نــوع حــزب انقالبــی اســت، و 
زیــاد هــم الزم نیســت کــه وارد جزئیاتــش شــویم بلکــه یکــرسی خطــوط کلــی آن را روشــن کنیــم. یعنــی رابطــه حــزب بــا طبقــه 
چــه بایــد باشــد. یعنــی اگــر ایــن حــزب، حــزب بخــش آگاه طبقــه اســت رابطــه اش بــا کل طبقــه چــه بایــد باشــد. آیــا ایــن حــزب 
می خواهــد بطــور مشــخص خــودش را ســازمان بدهــد یعنــی کمونیســم را ســازمان دهــد یــا می خواهــد طبقــه را ســازمان بدهــد. 
ــه دوم مســأله خیلــی ســاده  ــر می خواهــد طبقــه را ســازمان بدهــد آنوقــت رابطــه حــزب و طبقــه بایــد مشــخص باشــد. نکت اگ
رابطــه رهــربی و قــدرت سیاســی اســت کــه بایــد ببینیــم کــه چــه نــوع رابطــه ای اســت. وقتــی کــه مــا می گوییــم انقــالب کارگــری 
اســرتاتژی ماســت آنوقــت آیــا ایــن حــزب اســت کــه قــدرت را می گیــرد یــا طبقــه اســت کــه قــدرت را می گیــرد، و حــزب را بعنــوان 
مناینــدگان خــود در رأس امــور سیاســی قــرار مــی دهــد. ُخــب بنظــر مــن دومــی اســت یعنــی ایــن طبقــه هســت کــه قدرت سیاســی 
ر ا می گیــرد و نــه حــزب و اگــر اولــی باشــد آنوقــت اساســاً بی معنــا می شــود یعنــی اگــر طبقــه کارگــر نتوانــد خــودش، خــودش 
را رهــا بکنــد پــس بــا ایــن حســاب دولــت کارگــری هــم تشــکیل نــداده اســت بلکــه یــک عــده ای بجــای طبقــه قــدرت گرفتــه 
انــد. بنابرایــن ایــن یــک جنبــه قضیــه اســت و کــه بایــد روشــن بشــود و بعــد اگــر اینجــور نــگاه بکنیــم کــه ایــن حــزب انقالبــی 
اســت کــه بایــد بــه طبقــه پاســخگو باشــد آنوقــت شــاید بــه هــر دلیلــی در یکجایــی (منظــور از در یکجایــی آیــا در یــک کشــور 
انقــالب کــرده هســت یــا در یــک مقطعــی از یــک انقــالب و یــا در هــر دوی ایــن حالــت؟) مــورد توافــق طبقــه قــرار نگیــرد و 
در آنجــا طبقــه بایــد بتوانــد ایــن حــزب را عوضــش بکنــد و تغییــرش بدهــد و حــزب دیگــری و کــس دیگــری را بجایــش بیــاورد. 
بنابرایــن اگــر مــا ایــرنا بپذیریــم پــس بایــد آزادی احــزاب را هــم بپذیریــم چراکــه اگــر حــزب و احــزاب دیگــری نباشــد آنوقــت 
طبقــه چه جــوری می توانــد ایــن مســائل را بســنجد. این هــا نکاتــی هســتند کــه از نظــر تاریخــی گــره گاه هــای اصلــی ای هســتند 
کــه بیــن جریانــات مختلــف وجــود دارنــد. لــذا مــا بایــد کنکــرت برویــم روی ایــن موضــوع هــا تــا ببینیــم کــه بــا چــه کســانی و 

بــر رس چــه موضوعاتــی توافــق داریــم.
ــر در دوره  ــات دیگ ــا طبق ــه ب ــه رابطــه طبق ــی اینک ــا باشــد یعن ــه این ه ــرت از هم ــد مهم ــن می توان ــورد نظــر م ــدی م ــه بع نکت
انتقــال چــه بایــد باشــد. بعــد از رسنگونــی دولــت رسمایــه داری قطعــاً تضــاد طبقاتــی شــدت می گیــرد و مــا تجربــه داریــم کــه 
یــا جنــگ داخلــی رخ می دهــد و یــا امپریالیــزم و رسمایــه خارجــی علیــه انقــالب جنــگ راه مــی انــدازد. بنابرایــن مبــارزه طبقاتــی 
کاهــش پیــدا منی کنــد بلکــه تشــدید مــی گــردد. خــب در ایــن وضعیــت، رابطــه ایــن حــزب انقالبــی و طبقــه انقــالب کــرده بــا 
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طبقــات دیگــر چــه بایــد باشــد. آیــا ســایر طبقــات جامعــه هیــچ حــق سیاســی در ایــن دوره انتقــال خواهنــد داشــت یــا نخواهنــد 
داشــت. اگــر خواهنــد داشــت پــس مســائل حقوقــی شــان چــه بایــد باشــد. ایــن یکــی از مســائل کلیــدی و اساســی انقالباتــی بــوده 
کــه قبــالً تجربــه اش را داشــته ایــم. خــب اینهــم نکتــه ای اســت کــه بایــد روی آن توافــق داشــته باشــیم. حــاال مــن نظــر خــودم را 
می گویــم کــه بــه هرحــال طبقــه کارگــر بایــد کل جامعــه را رهــا کنــد و نــه اینکــه فقــط خــودش را رهــا کنــد و می خواهــد کــه 
در دوره انتقــال بــه سوســیالیزم انســان را سوسیالیســت کنــد و آنوقــت ایــن حتــی شــامل آن انســان بورژوایــی هــم می شــود کــه 
رسنگــون شــده اســت. بنابرایــن ایــن دولــت کارگــری بایــد بــرای ایــن دوره انتقــال برنامــه داشــته باشــد کــه در آن بتوانــد ســایر 
طبقــات را درگیــر  بکنــد آنهــم نــه بــه زور رسنیــزه بلکــه بطــور داوطلبانــه، کــه  در ایــن دوره انتقــال بتواننــد دخالــت فعــال داشــته 
باشــند. یعنــی اگــر کســی در مســیر انتقــال بــه سوســیالیزم در رسنوشــت انتقــال دخیــل نباشــد ُخــب ایــن انســان بــه چــه مناســبتی 
می توانــد رهــا بشــود و انســان سوسیالیســت بشــود؟ لــذا ایــن نکتــه هــم از آن موضــوع هایــی هســت کــه مــا در جنبــش تاریخــی 
تجربــه زیــادی داشــته ایــم و اختالفــات مــا بــر رس ایــن نیــز زیــاد مــی باشــند. بنابرایــن ایــن نکتــه هــم از آن نکاتــی اســت کــه اگــر 
بتوانیــم رس اصــول کلــی آن بــه توافــق برســیم آنوقــت یــک زمینــه بســیار ســفت و ســختی بــر مــا می دهــد. بــرای اینکــه بتوانیــم 

در راه انجــام ایــن وظایــف یــک مقــدار همــکاری کنیــم.
البتــه مــن ســعی نکــردم کــه چیــز عجیــب و غریبــی بگویــم بلکــه فقــط خواســتم بگویــم کــه مســأله بــه آن پیچیدگــی هــم نیســت. 
ــم  ــا وظیفــه می توانی ــا ٨ ت ــا ٧ ت ــن مســائل چــی هســتند. ٦ ت ــه ای ــم ک ــا ببینی ــم ت ــک داون» بکنی ــد «بری بقــول انگلیســی ها  بای
جلــوی روی خودمــان بگذاریــم و تــا ســال دیگــر بیاییــم مــرور بکنیــم و ببینیــم کــه در رابطــه بــا ایــن ٦ یــا ٧ وظیفــه چــه کاری 

هایــی انجــام داده ایــم و بــه همینطــور جلــو. برویــم . ایــن بحــث مــن بــود و خیلــی ممنــون کــه گــوش کردیــد.      

پیاده شده توسط
نارص احمدی
٠٧٫١٢٫٢٠١٦
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بســیاری از پژوهش هــای اخیــر همگــی یــک چیــز را نشــان می دهنــد: از اســکاندیناوی تــا جنــوب آمریــکا و از ونکــوور تــا ســئول، 
جهــان درحــال تجربــۀ مــوج غیرمنتظــره ای از سکوالریســم اســت. درواقــع، براســاس گــزارش جدیــد نشــنال جئوگرافیــک جدید تریــن 

دیــن دنیــا بی دینــی اســت.
آخرین فکت ها از این قرارند:

بــرای اولیــن بــار در تاریــخ نــروژ و بریتانیــا، اکنــون، تعــداد خدانابــاوران و الاَدری گرایــان در ایــن کشــورها بیشــرت از مؤمنــان بــه 
ــد اســت و کمــرت از ۲درصــد از بریتانیایی هــا هــر یکشــنبه  در کلیســا حــارض می شــوند. خداون

صفــر درصــد ایســلندی ها بــاور دارنــد کــه خداونــد زمیــن را خلــق کــرده اســت. درســت می خوانیــد، صفــر درصــد. امــا بیســت 
 ســال پیــش ۹۰درصــد ایســلندی ها مدعــی  بودنــد بــه مذهــب معتقدنــد و اکنــون کمــرت از ۵۰درصــد چنیــن ادعایــی دارنــد.

ــاً هفتصــد کلیســای  نزدیــک بــه ۷۰درصــد هلندی هــا هیــچ تعلــق خاطــری بــه هیــچ دینــی ندارنــد و انتظــار مــی رود کــه تقریب
پروتســتان و هــزار کلیســای کاتولیــک در رسارس ایــن کشــور درآینــدۀ نزدیــک مــرتوک شــوند.

۱۹درصــد اســپانیایی ها، ۲۴درصــد دامنارکی هــا، ۲۶درصــد اســلوونیایی ها، ۲۷درصــد آملانی هــا و بلژیکی هــا، ۳۴درصــد ســوئدی ها 
و ۴۰درصــد فرانســو ی ها ادعــا می کننــد کــه بــه «هیــچ نــوع روح، خــدا یــا نیــروی مافــوق طبیعــت» معتقــد نیســتند.

در ایــاالت متحــده آمریــکا چیــزی بیــن ۲۳ تــا ۲۸درصــد افــراد بزرگســال هیــچ نــوع تعلقــی بــه هیــچ دینــی ندارنــد؛ ایــن افــراد را 
ــد.  ــی ندارن ــی، دین ــش از ۳۵درصــد از هزاره ای هــای آمریکای ــد و بی ــاور»  می نامن «بی ب

در نیوزیلنــد، در ســال ۲۰۰۱، ۳۰درصــد افــراد ادعــای بی دینــی داشــتند، امــا امــروزه ایــن تعــداد بــه ۴۲درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــد  ــالوادوری ها، ۱۶درص ــد الس ــا، ۱۲درص ــد آرژانتینی ه ــا، ۱۱درص ــد بزریلی ه ــا، ۸درص ــد مکزیکی ه ــی، ۷درص ــکای جنوب در آمری
شــیلیایی ها، ۱۸درصــد دومینیکنی هــا و ۳۷درصــد اهالــی اروگوئــه  بی دیــن هســتند. ایــن باالتریــن نرخــی از سکوالریســم اســت 

کــه تاکنــون در آمریــکای التیــن ثبــت شــده اســت.
شــصت  ســال پیــش در ژاپــن، قریــب بــه ۷۰درصــد بزرگســاالن ادعــا می کردنــد اعتقــادات دینــی شــخصی دارنــد، امــا امــروزه فقــط 
۲۰درصــد چنیــن اعتقاداتــی دارنــد؛ در ســال ۱۹۷۰ در رستــارس ژاپــن ۹۶هــزار معبــد بودایــی وجــود داشــت، امــا در ســال ۲۰۰۷ ایــن 
تعــداد بــه ۷۵هــزار و ۸۶۶ معبــد کاهــش یافــت؛ از ایــن تعــداد نیــز در قریــب بــه ۲۰هــزار معبــد هیــچ روحانــی  یــا خدمتگــزاری 

وجــود نــدارد. 
بیش از ۵۰درصد از چینی ها  سکوالر هستند (هرچند اطالعات دربارۀ این کشور دقیق نیست).

در آفریقــا نیــز بیــش از ۵درصــد از غنایی هــا ادعــا می کننــد هیــچ دینــی ندارنــد و ۹درصــد از مــردم ماداگاســکار و تانزانیــا و و 
همچنیــن ۱۱درصــد مــردم گابــون و ســوازیلند بی دیــن هســتند.

تقریباً ۲۰درصد اهالی بوتسوانا و بیش از ۲۰درصد جامائیکایی ها اکنون مدعی اند بی دین  هستند. 
وضعیــت در اســلوونی، ارسائیــل، فنالنــد، مجارســتان، روســیه، آذربایجــان، قزاقســتان و غیــره نیــز همیــن اســت. بــرای اولین بــار 
ــی  ــوند پیش ــن دار می ش ــه دی ــای ک ــداد جامعه ه ــوند از تع ــکوالر می ش ــه س ــی ک ــداد جامعه های ــه تع ــت ک ــان اس ــخ جه در تاری
می گیرد.همچنــان نشــانه های متعــددی مبنــی بــر رشــد دین گریــزی و سکوالرشــدن درجهــان اســالم وجــود دارد. بااین حــال، ذکــر 

آمــار دقیــق در ایــن کشــورها بســیار مشــکل اســت.
ارسالی از 

  پ . باران

دین داری رو به زوال است.
بحث و تبادل نظر تئوریک
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دو موضــع متضــاد در جنبــش نیروهــای مدافــع مبــارزات کارگــران ایــران در خــارج از کشــور درکنارهــم قرارگرفتــه انــد بــدون اینکــه 
بــا حــل اختالفــات شــان بــه وحــدت نظــری و سیاســی و تشــکیالتی برســند. کارگــران آگاه فعــال کمونیســت درایــران رضوری اســت 
موضــع خــود را درجلــب روشــنفکران کمونیســت در رابطــه بــا ایجــاد حــزب و تشــکلهای تــوده ای کارگــران و ترشیــح اوضــاع ایــران 
ای طبقاتــی و گرایشــات متخاصــم، مشــخص مناینــد تــا  زمینــه را بــرای تــدارک برگــزاری کنگــره اول ایجــاد حــزب کمونیســت فراهــم 

سازند.
موضــع اول هنــوز ازمنجــالب فرقــه گرائــی و رسدرگمــی خــود را رهــا نســاخته و ضمــن تــالش درپافشــاری روی نظــرات ایدئولوژیک، 
سیاســی و تشــکیالتی خــود بــه جــای یافــنت راه حــل پیونــد فــرشده جنبــش چــپ بــا جنبــش کارگــری، بــا ریــزش و کنــاره گیــری 
ــرای  ــر هســتند، بلکــه ب ــه تنهــا دردفــاع از اصــول کمونیســم علمــی ناپیگی ــه رو شــده اســت. ایــن تشــکلها ن اعضــای خــود رو ب
یافــنت راه کار رهائــی از ایــن وضعیــت نامطلــوب جنبــش چــپ در ایــران ، بــه اتحادعملهــای موقتــی و مــرشوط گرایــش داشــته کــه 
مطابــق بــا ماهیــت فرقــه گرائــی عــدم التــزام تعهــد و نظــم آهنیــن درایــن گونــه اتحادهــا مــی باشــند. امــا اگــر جمعبنــدی دقیقــی 
ازایــن گونــه اتحادعملهــای ناموفــق موجــود طــی دههــا ســال گذشــته، کــرده بــوده انــد بــدان نتیجــه مــی رســیدند کــه پیــرشوی 
تشــکلهای معتقــد بــه ایــن راهکارهــای نــوع جبهــه واحــدی بــه جائــی منــی رســند. ریشــه یابــی ایــن جدائیهــای تشــکیالتی هنــوز 
عمیقــا صــورت نگرفتــه و کــامکان براســاس درک یــک جانبــه ی خــود ناشــی از تفســیر منفــی از تجــارب مبــارزه طبقاتــی طبقــه 
کارگــر در ٢٠٠ ســال گذشــته محملــی بــرای توجیــه وضــع موجــود مــی ســازند. علیرغــم دههــا ســال عــدم موفقیــت ایــن دیدگاههــا 
و تبلیــغ همــکاری جبهــه ای کمونیســتها نتیجــه اش انتقــال ویــرووس فرقــه گرائــی در جنبــش کارگــری ایــران بــوده کــه بــه نوبــه ی 
خــود حتــا در درون ایــن جنبــش تاثیــری منفــی گذاشــته انــد تــا کمــک بــه ارتقــاء آگاهــی طبقاتــی و وحــدت کمونیســتی درعرصــه 
هــای مهــم ایدئولوژیــک – سیاســی- تشــکیالتی – ســبک کاری در جهــت «چــاره رنجــربان وحــدت و تشــکیالت اســت» کــرده باشــند. 

ازایــن طریــق شــیپور پایــان تفرقــه در جنبــش کمونیســتی ایــران هنــوز بــه صــدا درنیامــده اســت. 
ــا بــه  ــا بــه حــال ب موضــع دوم تاکیــد برمحکــم بــه دســت گرفــنت نظــرات اثبــات شــده در پراتیــک کمونیســم علمــی دارد کــه ت
کارگیــری تلفیــق آن بارشایــط مشــخص در مبــارزات جــاری طبقــه کارگــر موفــق بــوده اســت. لنیــن یکــی ازآمــوزگاران بــزرگ طبقــه 

کارگــر جهــان رهنمــود زیــر را از جملــه در ایجــاد حــزب کمونیســت چنیــن بیــان مــی دارد:
« بــرای مترکــز کارحزبــی وحــدت ســازمانی هــم الزم اســت کــه آن هــم درحزبــی کــه اندکــی از حــدود محفــل خانوادگــی تجــاوز 
کــرده باشــد بــدون آئیــن نامــه ی منظــم و بــدون تابعیــت اقلیــت از اکرثیــت و بــدون تابعیــت جــزء از کل امــکان پذیرنیســت. 
مــادام کــه مــا در مســائل اساســی بــدون برنامــه و تاکتیــک وحــدت نداشــتیم آشــکارا مــی گفتیــم کــه در درون پراکندگــی و محفــل 
ــا اظهــار مــی داشــتیم کــه قبــل از متحدشــدن بایــد مرزبنــدی منــود. در آن وقــت مــا از شــکلهای  ــازی زندگــی مــی کنیــم. علن ب
ســازمان مشــرتک حتــی دم هــم منــی زدیــم. بلکــه فقــط و فقــط دربــاره مســایل جدیــد( درآن موقــع واقعــا هــم جدیــد) مبــارزه ی 
برنامــه ای و تاکتیکــی بــا اپورتونیســم چــون و چــرا مــی کردیــم. اکنــون ایــن مبــارزه بنــا بــه اعــرتاف همــه ی مــا یــک وحــدت کافــی 
را تامیــن منــوده و دربرنامــه ی حزبــی و قطعنامــه هــای حزبــی دربــاره ی تاکتیــک فرمولبنــدی شــده اســت. اکنــون برماســت کــه 
گام بعــدی را برداریــم و ایــن گام  را مــا بــا موفقیــت همگــی برداشــته ایــم: مــا شــکلهای ســازمان واحــدی را کــه متــام محفــل هــا را 

در یــک واحــد کل مجتمــع منــوده اســت تنظیــم منــوده ایــم». (یــک گام بــه پیــش، دوگام بــه پــس)

باز کردن کالف رسدرگم به دست کارگران آگاه!
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در تلفیــق ایــن رهنمــود لنیــن مــا بارهــا در گردهــم آئیهائــی در خــارج ازکشــور بــا رشکــت کننــدگان مدعــی کمونیســت بــودن 
خاطــر نشــان منــوده ایــم کــه برپایــه ی وفــا داری بــه کمونیســم علمــی و بــا ارزیابــی مشــخص از اوضــاع کنونــی برنامــه ای را در 
عرصــه ی جهانــی، رسمایــه داری امپریالیســتی درمرحلــه ی رشــد جهانــی ترشــدن هرچــه بیشــرت و تحمیــل بــازارآزاد جهانــی قصــد 
مســتعمره ســازی پســت مــدرن جهــان را دارد، ارائــه دهیــم کــه اکنــون قطبهــای جهانــی در جریــان رقابــت بــا هــم از یــک ســو 
و مقاومــت کارگــران و زحمــت کشــان جهــان از ســوی دیگــر، دچــار بحــران چنــان عظیمــی شــده کــه ناتــوان در رهائــی از ایــن 
بحــران بــه دســت و پــا افتــاده و هژمونــی امپریالیســم آمریــکا بعــداز جنــگ جهانــی دوم در رأس ایــن نظــام بــه چالــش کشــیده 
شــده اســت. درایــران نیــز نظــام رسمایــه داری طبــق قانومننــدی عــام نظامهــای بورژوائــی بــه منظــور رشــد و تکاملــش، بــا چاپیــدن 
افسارگســیخته  حاصــل کار طبقــه کارگــر و زحمــت کشــان مشــغول ایجــاد انحصــارات بــزرگ رسمایــه داری نظیــر دارو ســازی، بنیــاد 
شــهید، پرتوشــیمی – اعــم از دولتــی و خصوصــی –  و غیــره بــوده و بــا حفــظ پیونــد بــا رسمایــه هــای امپریالیســتی بــه تقویــت 

نظــام رسمایــه داری ایــران مــی پــردازد.
مــا تأکیــد کــرده ایــم کــه کارگــران یــدی و فکــری کــه نیرویشــان در ایــن دو بخــش، بــه طــور بســیار ارزان و چنــد برابــر زیــر خــط 
ــک  ــروت و مال ــه صاحــب ث ــی ای هســتند ک ــای اجتامع ــی شــود، گروهه ــداری م ــه داران خری ــن شــده توســط رسمای ــر تعیی فق
ــه: کارگــر،  ــر مــی باشــند. مشــخصا گروههــای معــروف ب ــذا اســتثامرگر نیســتند و مزدبگی ــوده و ل ــدی نب ــه وســایل تولی هیچگون
معلــم، پرســتار، کارکنــان حمــل و نقــل، بــاز نشســته گان، کارمنــدان دون پایــه دولــت و فروشــندگان اســتخدامی مغــازه هــا و حتــا 
دانــش جویــان برخاســته از خانــواده هــای فقیرمدافــع کارگــران و زحمــت کشــان بــا درآمــد بخــور و منیردرحامیــت و خدمــت بــه 
جنبــش کارگــری پیــرشو ، همــراه بــا خانــواده هــای شــان بــا بیــش از ٧٠ درصــد مــردم ایــران درحامیــت ازصــف اردوی کارو مبــارزه 

علیــه نظــام رسمایــه داری قــرار دارنــد؛ 
ــرای انجــام انقــالب کارگــری و  ــارزه ب ــه داران را، درگــرو مب ــر اســتثامر و ســتم رسمای مــا رهائــی کارگــران و زحمــت کشــان از زی
ــا، لغــو مالکیــت خصوصــی بــر وســایل تولیــد و مبادلــه، و برقــراری نظــام شــورائی  تشــکیل دولــت کارگــری دیکتاتــوری پرولتاری
مــی دانیــم. در پرتــو آموزشــهای اصــول کمونیســم علمــی گذارانقالبــی بــه سوسیالیســم را مبثابــه یــک دوران تاریخــی مــی پذیریــم. 
درسوسیالیســم، اســتقرار دموکراســی شــورائی بــرای اکرثیــت مــردم بــه جــای دموکراســی پارملانــی بــرای اقلیــت صاحبــان رسمایــه، 
برقرارمــی شــود. فراهــم ســازی حــق رفــاه در عرصــه هــای زندگــی (مســکن، بیمــه اجتامعــی، تحصیــل رایــگان، حفــظ ســازمانهای 
کارگــری، رهائــی زنــان از ســلطه نابرابــری و مردســاالری، برچیــدن بســاط مذهبــی در دخالــت درامــور دولــت و آمــوزش و پــرورش 
ــت از  ــرای مامنع ــتی ب ــام سوسیالیس ــی در نظ ــارزه ی طبقات ــه ی مب ــالوه،  ادام ــه ع ــتند. ب ــری هس ــت کارگ ــف دول و...) ازوظای
بازگشــت قــدرت بــه دســت بقایــای مالــکان اعــم از رسمایــه داران و خــرده بــورژوازی، ازبیــن بــردن ریشــه ای کلیــه روابــط نابرابــر 
و ســنن ارتجاعــی و ســلطه ی مذهبــی بــرای گام نهــادن بــه جهــان بــدون امتیــازات طبقاتــی و وجــود طبقــات در نهایــت و گــذار 

بــه  کمونیســم بــدون طبقــه وبــدون دولــت طبقاتــی مــی باشــیم؛
ــارزه  ــا و شــناخت از اشــتباهات، مب ــی پرولتاری ــاع از دســتاوردهای انقالب ــه دســت گرفــنت اصــول کمونیســم علمــی، دف محکــم ب
علیــه نظــرات تجدیدنظرطلبانــه ایــن اصــول کــه بزرگرتیــن انشــعابات را در درون مبــارزات متحــد طبقــه کارگــر بــه وجــود آورده 
انــد، ازجملــه وظایــف جــدی و اجتنــاب ناپذیــر در حرکــت موفــق آمیــز انقالبــی حــزب طبقــه کارگــر بــوده کــه بــدون آن حتــا بــه 
ایجــاد دژ تئوریــک قــوی و علمــی نخواهیــم رســید. زیــرا ایــن انحرافــات ضــد کارگــری چنــان رضباتــی مــی زننــد کــه تاریــخ نظــرات 

رویزیونیســتی راســت کهــن، مــدرن و ســه جهانــی  و رویزیونیســم چــپ گــواه ایــن امــر اســت؛
ایجــاد حــزب کمونیســت متکــی بــر اســتخوان بنــدی پرولتاریــا درکلیــه مــدارج کارحزبــی بــه منظــور آمــوزش و هدایــت مبــارزات 
طبقاتــی کارگــران امــری مــربم در رشایــط کنونــی اســت، حزبــی کــه برپایــه اجــرای دقیــق مرکزیــت - دموکراتیــک مناســبات بیــن 

اعضــای حــزب را معیــن مــی کنــد؛
انرتناسیونالیســم پرولــرتی موضــع جهانــی طبقــه کارگــر اســت بــرای درهــم شکســنت مالکیــت خصوصــی بروســایل تولیــد و مبادلــه 
درجهــان و انجــام انقــالب کارگــری درهرکشــور و جهــان و برایــن اســاس دراهتــزاز نگهداشــنت انرتناسیونالیســم پرولــرتی و کمکهــای 

متقابــل در راســتای مبــارزه و پیــروی از «کارگــران همــه کشــورها متحدشــوید»؛ 
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کمــک بــه آگاه منــودن کارگــران بــه رضورت تشــکیل ســازمانهای تــوده ای کارگــری از طریــق رشکــت کمونیســتها در ایــن ســازمانیابی 
و آمــوزش دهــی کارگــران بــه گــذار از مبــارزات مطالباتــی بــه مثابــه کالس آموزشــی ســازمان یابــی کارگــران و گــذار بــه مبــارزات 

سیاســی و برقــراری پیونــد فــرشده بــا حــزب کمونیســت ؛
کمونیســتها اربــاب تــوده هــا درهدایــت مبــارزات سیاســی و دســتور صادرکــردن بــدون نظــر خواهــی و گــوش دادن بــه نظــرات 

تــوده هــا نبــوده از اصــل «ازتــوده هــا بــه تــوده هــا» و «تــوده هــا ســازندگان اصلــی تاریخنــد» پیــروی مــی کنــد؛
از آنجــا کــه مرتجعیــن حاکــم بــه طــور خــود بــه خــودی از قــدرت کنــار منــی رونــد و بــا تکیــه بــه نیــروی نظامــی بــه رسکــوب 
جنبشــهای کارگــری و زحمــت کــش مــی پردازنــد تــا موقعیــت حاکــم خــود را از دســت ندهنــد، کمونیســتها بــا تکیــه بــه تــوده هــا 

امــر قیــام و انقــالب قهرآمیــز رسارسی کارگــری را تــدارک مــی بیننــد؛
ــم و جــدی  ــف مه ــکار و عملکــرد نادرســت کمونیســتها از وظای ــرای اصــالح خــط مشــی حــزب و اف ــاد از خــود ب ــاد و انتق انتق
تصحیــح عیبهــا اســت کــه متکــی بــر «وحــدت – انتقــاد – وحــدت» یعنــی حرکــت از وحــدت رفقــا، دســت زدن بــه انتقــاد و نهایتــا 
رســیدن بــه وحــدت مــی باشــد و نــه انتقادکــردن وســیله ای بــرای نفــی و طــرد یــک دیگــر تــا رقابتهــای ناســامل در درون حــزب 

فرصــت رشــد نیابــد؛
ــم فاشیســتی حاکــم و مامنعــت از ســازمانیابی طبقــه کارگــر در حــزب  ــران توســط رژی ــه رسکــوب جنبــش کارگــری ای باتوجــه ب
کمونیســت و حتــا مبــارزات مطالباتــی، ســازماندهی مخفــی و تلفیــق کار مخفــی و علنــی را دراجــرای اصــول کارحزبــی رضوری 

مــی دانیــم؛
ایــن نــکات اساســی بــرای تهیــه برنامــه و تاکتیکهــا و اســرتاتژی مبــارزه در برانــدازی ســلطه نظــام رسمایــه داری کافــی اســت بــرای 
متحدشــدن تشــکلهای معتقــد بــه ایــن مواضــع بــرای رشوع کار مشــرتک درتشــکل واحــد نــوع حزبــی جهــت حرکــت بــه ســوی 
ایجــاد حــزب کمونیســت و تعمیــق ایــن نظــرات و دیگــر مســائل در ادامــه مبــارزه بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت و رســیدن بــه 
وحــدت درجریــان پیشــربدن مبــارزه ایدئولوژیــک و ارتقــاء وحــدت درون حزبــی بــه درجــات باالتــر و مســتحکم تــر. و اگــر دیــد 

واقعبینانــه ای داشــته باشــیم توافــق بــررس نــکات فــوق چنــدان غیرقابــل حصــول نیســت.
بــا توجــه بــه نــکات بــاال و علیرغــم تأکیــد کارگــران کمونیســت مبــارز و جانباختــه ایــران، در مــربم بــودن ایجــاد حــزب کمونیســت 
در ســمینارها کــه ازجملــه زحمتــِی بــا ارزش توســط رفقــای «اتحادچــپ ایــران» ترتیــب داده شــد تــا راه بــرون رفــت از بــن بســت 
کنونــی راهکارهــا مطــرح شــوند، و تعــداد قابــل مالحظــه ای از تشــکلهای چــپ حضــور یافتــه و هــر نیــرو نظــرات خــود را درایــن 
ــر  ــی کــه تجــارب ٣٠ ســال اخی ــد. درحال ــی اتفــاق نظــر اکرثیــت تشــکلها در حــد اتحادعمــل باقــی مان ــان داشــتند. ول ــه بی زمین
همیــن تشــکلها در زمینــه اتحــاد عمــل، جــز باقــی مانــدن فرقــه هــا درالک خــود نشــان داده کــه حرکتــی در شکســنت ایــن عنــرص 
فســاد رســوخ یافتــه از جانــب بــورژوازی جهانــی و مواضــع خــرده بورژوائــی در درون نیروهــای چــپ نبــوده و بــه ســنگ انــدازی 

در پیــرشوی جنبــش کارگــری و ایجــاد تجزیــه در درون آن عمــل کــرده و نتیجــه ای تــا بــه حــال نــداده اســت.
ــه ایــن اعتبــار راه بــرون رفــت از بحــران کنونــی، رضوری اســت نیروهــای کمونیســت براســاس نــکات فــوق کــه رصفــا اخــرتاع  ب
فــردی و گروهــی نبــوده و تلفیــق رهنمودهــای کمونیســم علمــی بــا رشایــط مشــخص ایــران نیــز مــی باشــد، تنهــا بــا متحدشــدن 
تشــکلهای کمونیســتی بــر ایــن اســاس دریــک تشــکل، اولیــن رضبــه بــه عنــرص فســاد فرقــه گرائــی بــوده و زمینــه وحــدت هرچــه 
ــه  ــد زمین ــه اینکــه در ایــن رون ــد ب ــا امی ــران را فراهــم خواهــد ســاخت . ب ــا جنبــش کارگــران آگاه کمونیســت درای ــر ب فــرشده ت
وحــدت کمونیســتها هرچــه قاطــع تــر در خدمــت تقویــت پیونــد فــرشده بــا کارگــران کمونیســت در ایــران مســاعد شــده وحــزب 
راســتین کمونیســت انقالبــی دربطــن مبــارزات کارگــران رهــربی شایســته انقالبــی خواهــد شــد. بــدون چــپ و راســت زدن ، بــدون 
سازشــکاری رفرمیســتی و آنارشیســتی در حرکــت بــه ســوی ایجــاد حــزب و هدایــت قاطعانــه مبــارزه کارگــران بــا رسنگــون ســاخنت 
نظــام پوســیده رسمایــه داری حاکــم بــا رشکــت هرچــه وســیعرت کارگــران و زحمــت کشــان و کســب قــدرت دولتــی کارگــران و پــاک 
کــردن طویلــه اجتامعــی بــاز مانــده از نظــام رسمایــه داری، گــذار بــه نظــام سوسیالیســتی هرچــه شــکوفان تــر فراهــم خواهدشــد.

ک.ابراهیم – ١٧ اسفند ١٣٩٥



١١٤

شامره ١١،  سال سوم، فروردین ١٣٩٦

بررســی و شــناخت عمیــق علــل پدیــده ی تولــد، رشــد، نوجوانــی، بلــوغ، و نهایتــا رســیدن بــه دوران پیــری تکامــل نهائــی نظــام 
رسمایــه داری رضورت اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد. امپریالیســم آخریــن دوران زندگــی فرتوت آن اســت و بــرای جلوگیری ازفروپاشــی 
نظــام رسمایــه داری، بــه مرحلــه ی بربریــت رســیده و بــرای زنــده مانــدن خویــش مذبوحانــه تــالش مــی کنــد. بــدون تشــخیص 
عوامــل اساســی علــت وجــودی تــداوم حرکــت تکاملــی ایــن نظــام ودربرپــا نگهداشــنت آن، جایــگاه هــای سیاســی، ســازمانی، نظامــی 
و عمــل کــرد آن، بــه مثابــه عوامــل غیراساســی و خدمــت گــذار بــه تحــرک و زنــده مانــدن عوامــل اساســی انــد. عوامــل غیراساســی 
تعییــن کننــده حرکــت تکاملــی ایــن نظــام جــز ایجــاد رشایــط مناســب عوامــل اساســی منــی باشــند. امــا عــدم متیــز جایــگاه ایــن 

عوامــل، مــا را در شــناخت حرکــت تکاملــی ایــن پدیــده و محدودیــت تاریخــی آن ناموفــق خواهــد ســاخت.
تولــد نظــام رسمایــه داری و بوجودآمــدن طبقــه رسمایــه دار بــا گــذار از دوران مانوفاکتــور وبــه کارگیــری ابــزار تولیــد متکــی بــه 
صنعــت ماشــینی شــده درنیمــه دوم قــرن ١٨، کارخانــه هــای بــزرگ تولیــدی تدریجــا مقــام  کارگاههــا را درمقابــل تولیــد انبــوه 
کارخانــه هــا بــا مترکــز کارگــران در ایــن کارخانــه هــا تضعیــف منــود. از آن بــه بعــد، طبقــه کارگــر در انگلســتان درمقابلــه بــا طبقــه 

رسمایــه دار پــا بــه عرصــه ی وجــود گذاشــت.  
ــا  ــژه ب ــه وی ــا، ب ــه کااله ــازماندهی مبادل ــر)، س ــروی کار زیاد(کارگ ــا نی ــین آالت و تنه ــک ماش ــه کم ــد ب ــایل تولی ــف وس ــا کش ب
گــذار بــه نظــام رسمایــه داری در قرنهــای  ١٨ و ١٩ میــالدی بــه حاکمیــت رســیدن درکشــورهای پیــش رفتــه اروپائــی اســتثامرگر 
و فروشــنده گان رقیــب رسمایــه داران، اوج گرفــت. بــا ازبیــن بــردن تدریجــی تفــوق مناســبات تولیــدی فئودالــی، روابــط رسمایــه 

ــده زیراســتقرار یافــت:  ــور تعییــن کنن داری  براســاس دو فاکت

 «رونــد تولیــد بــی واســطه ی رسمایــه، عبــارت از رونــد کار و ارزش افزائــی آن اســت، یعنــی رونــدی کــه نتیجه ی آن محصــول – کاال 
و انگیــزه ی تعییــن کننــده اش تولیــد ارزش اضافــه اســت.» « اضافــه ارزش نیــروی کار بالقــوه دریــک قطــِب بطــور مســخ شــده ی 
مــزد و اضافــه ارزش درقطــب مبادلــه بــه شــکل دگرگــون شــده ی بالفعــل ســود، منــودار مــی گــردد». «هرچــه میــزان اضافــه ارزش 
کاال زیادتــر باشــد، بــه هــامن انــدازه عمــال فضــای بازتــری بــرای قیمتهــای مابیــن، وجــود خواهــد داشــت. تظاهــرات روزمــره رقابــت 
ماننــد حــاالت بخصــوص از فــروش نــازل یــا تنــزل غیرعــادی قیمــت کاالهــا در رشــته هــای بخصــوص از صنعــت و غیــره بهمیــن 
دلیــل قابــل توجیــه اســت. قانــون اساســی رقابــت در رسمایــه داری کــه اقتصــاد سیاســی قــادر بــدرک آن نیســت و بــه وســیله آن 

نــرخ ســود عمومــی و درنتیجــه قیمتهــای تولیــدی تنظیــم میشــود». ( مارکــس) 

نتیجتــا دو فاکتورتعییــن کننــده (تولیــد،  مبادلــه – رقابــت) و نهایتــا دســت یابــی بــه ســود دررسارس دوران حاکمیــت نظــام رسمایــه 
داری بــه مثابــه دو قطــب منــا و احــراز نقــش درجــه اول پیوســته انگیــزه ی تــداوم ایــن نظــام بــوده انــد. افزایــش نــرخ ســود و 
رقابــت درمبادلــه کاالهــای تولیــد شــده درایــن رونــد، بــا انباشــت هرچــه بیشــرت رسمایــه هــای پولــی و تولیــدی، بــه وجــود آمــدن 
انحصــارات، ســندیکاها، کارتلهــا و تراســتهای رسمایــه داران، زمینــه ی گــذار از دوره «رقابــت آزاد» هــزاران رسمایــه دار بــا ثــروت 

امپریالیسم به آخر خط نزدیک می شود!
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متوســط بــه دوره ی «رقابــت انحصــارات» مشــتی از رسمایــه دارن بــا ثــروت بــزرگ جهــت دســت یابــی بــه ثــروت و رسمایــه هــای 
کالن انجامیــد. 

دســت یابــی بــه مــواد خــام عظیــم و تولیــد انبــوه، دراختیــار خــود گرفــنت و تبدیــل بانکهــا از میانجــی ســاده بــه رسمایــه مالــی 
و صنعتــی، بــه کارگیــری سیاســت اســتعامری، بــه دســت گرفــنت تعییــن قیمتهــای گــزاف تولیــدات و گمــرک بســنت بــه واردات و 
شــدت یابــی رقابــت آنــان، مترکــز ثــروت و رسمایــه درنظــام امپریالیســتی در دوران حاکمیــت انحصــاری شــدن نظــام تولیــدی و 
مبادلــه، ابعــاد عظیمــی بــرای ایــن نظــام بــه وجــود آورد. رقابــت انحصــارات در دســت یابــی بــه نیــروی کار ارزان، غــارت و چپــاول 
ــه از کشــورهای عقــب نگهداشــته شــده توســط کشــورهای امپریالیســتی و تــرصف و توســعه  ــراوان ارزان، از جمل ــواد خــام ف م
نفــوذ مناطــق مملــو از ذخایــر زیرزمینــی و نیــروی کار ارزان، رقبــای رسمایــه دار در جنگهــای جهانــی اول و دوم در قــرن بیســتم 

و تقســیم مجددمناطــق نفــوذ دیگرکشــورهای امپریالیســتی را باعــث شــدند.
ــای  ــا، پیروزیه ــتعمره ه ــه مس ــتعمرات و نیم ــتی در مس ــلطه ی امپریالیس ــه داری وس ــام رسمای ــه نظ ــارزه علی ــال مب ــن ح درعی
انقالبــات سوسیالیســتی و دموکراســی نویــن تحــت رهــربی طبقــه کارگــر و احــزاب کمونیســت در رهائــی کارگــران و دهقانــان و 
تــوده هــای شــدیدا تحــت ســتم ازســلطه ی فئودالیســم و رسمایــه داران و نهایتــا جنــگ علیــه اســتعامرگران نظــام امپریالیســتی 
جهــان خوارتوســط تــوده هــای وســیع ایــن کشــورها رشوع بــه آزاد شــدن منودنــد. بــا رشــد تولیــدات داخلــی درایــن کشــورها، بــدون 
دخالــت و غــارت امپریالیســتها، تــا حــدی ســد جدیــدی را در مقابــل بــازار آزاد تولیــدی و صادراتــی امپریالیســتی بوجــود آمــد و 
تولیــدات داخلــی ارزان ایــن کشــورها نیــز تاحــدی مــورد اســتقبال بــازار داخلــی کشــورهای امپریالیســتی  قرارگرفتنــد. بدیــن ترتیــب 
دامنــه ی بــی قیــد ورشط تولیــدات و مبادلــه عرضــه ی امپریالیســتی مواجــه بــا مشــکالت جدیــد رو بــه رشــدی رشوع شــد. لــذا 

مترکــز مالــی و رقابــت انحصــاری نظــام امپریالیســتی بــرای مقابلــه بــا وضعیــت پیــش آمــده رضورت یافــت.
ــع آخــر قــرن بیســتم، راه حــل جدیــدی بــرای دســت یابــی بــه ثروتهــای کالن تــر، بــه منظــور رشــد دادن هرچــه پیرشفتــه  در رب
ترماشینیســم گــران بهــا و تولیــدات صنعتــی بــا رصف منابــع پولــی زیــاد در کشــف ایــن وســایل بــرای افزایــش مترکــز بازهــم بیشــرت 

تــوان مالــی انحصــارات، بــه راه افتــاد. انباشــت رسمایــه در تعــداد کمــرتی از انحصــارات گذشــته  درپیــش گرفتــه شــد:
ادغــام بازهــم بیشــرترسمایه هــای موجــود جهانــی در اَبَرانحصــارات درحــال تکویــن از طریــق بــورس بــازی و بوجــود آمــدن حــدود 
٥٠٠ انحصــار عظیــم جهانــی کــه بعضــا درآمــد ســاالنه ی برخــی ازآنهــا بیشــرت از کل درآمــد ســاالنه ی یــک یــا دوکشــور فقیــر جهــان 
ســومی اســت  نــام گلوبالیزاســیون رسمایــه را بــه خــود گرفــت. طبــق آخریــن گــزارش آکســفام از اجــالس ســاالنه ی کالن رسمایــه 

داران و دولتهــا در داووس ســوئیس در روزهــای اخیــر(٢٠١٧/١/١٧) اعــالم کــرد: 
« ثــروت ٨ میلیــاردر جهــان مرکــب از ٦ میلیاردرآمریکائــی و یکــی در مکزیــک و دیگــری در اســپانیا معــادل مجموعــه ثــروت ٦. 
٣ میلیــارد مــردم کــره زمیــن اســت. ایــن افزایــش عظیــم شــکاف طبقاتــی میــان انســانهای فقیــر و غنــی، گســرتش نارضایتــی مــردم 
رسارس جهــان از سیاســت دولتهــای رسمایــه داری رابطــه ی مســتقیم دارد...ایــن نابرابریهــا درحــال ازهــم گســیخنت جوامــع و رضبــه 

زدن بــه دموکراســی اســت.»
ــر   بــرای چاپیــدن هرچــه بیشــرت نیــروی کار و منابــع ارزان جهــان ( بــا ادغــام رسمایــه هــای تولیــد و مبادلــه در زیــر نظرایــن اَبَ
انحصــارات) جهــت حفــظ حاکمیــت خــون بارشــان بــا روشــهای قلدرمابانــه و راه حــل گــذار بــه گلوبالیزاســیون رسمایــه و تحــت 
ادعــای بــازار آزاد(نئولیربالیســم) و برداشــنت مــرز کشــورها درفتــح بازارهــای جهانــی، تحقــق نظــم نویــن جهانــی و تکیــه بــه برتــری 
تســلیحات نظامــی روی بقــای نظــام امپریالیســتی رسمایــه داری در ایجــاد شــکاف عظیــم تربیــن فقــر و ثــروت بــه کار گرفتــه شــد.

امــا ایــن ترفنــد نظــام امپریالیســتی نتوانســت متــام و کامل»نظــم نویــن جهانــی» را بــه اکرثیــت عظیــم مــردم جهــان تحمیــل کنــد 
و درآمدهایــش باالتــر از ایــن حدباشــد. راه رشــد نامــوزون نظــام رسمایــه داری قطبهــای جدیدرسمایــه داری در رقابــت بــه مثابــه 
تنهــا قطــب بــه رسکردگــی امپریالیســم آمریــکا بعــد از جنــگ جهانــی دوم، حتــا تشــدید تضــاد در درون همیــن قطــب نیــز، درحــال 
شــکل گیــری اســت و رویــای تحقــق گلوبالیزاســیون رسمایــه جهانــی و بــازار آزاد جهانــی تحــت رسکــرده گــی امپریالیســم آمریــکا 
پیــش نرفتــه و پیــرشوی ایــن چنــگ اندازیهــای امپریالیســتهای کهنــه کار را بــا مشــکالت جــدی روبــه رو ســاخته اســت. بحــران مالی 
و اقتصــادی رسارس کشــورهای امپریالیســتی (آمریــکا، اروپــا و ژاپــون) از ســال ٢٠٠٨ بــه بعــد فراگرفتــه و هنــوز هــم دراثــر فقــدان 
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راه حــل یابــی، تــداوم ایــن بحــران گلوبالیزاســیون و نئولیربالیســم جریــان مــی یابــد. 
ایــن عــدم موفقیــت باعــث شــده اســت کــه بــرای رهائــی از ایــن وضعیــت، برخــی موقتــا و ظاهــرا اندیشــه ی برگشــت بــه عقــب 
و ملــی گرائــی، بــه نظــام رسمایــه داری فاشیســتی متوســل شــوند، زیــرا انباشــت مافــوق رسمایــه و ســود و مبادلــه رقابتــی جوابگــو 
ــر ســئوال رفتــه  ــه داری عمــال زی نشــده و بدیــن ترتیــب نظــام مافــوق انحصــاری کنونــی براســاس بقــای حاکمیــت نظــام رسمای
اســت.  احــزاب فاشیســتی در ضدیــت بــا پناهنــده هــا، نژادپرســتی، نظامــی گــری، دیوارکشــیدن تدریجــی مرزهــا و غیــره در گمــرک 
گیــری از کاالهــای واردات، درتلــخ کامــی ناخواســته بــرای رهائــی ولــو درمرحلــه ای کوتــاه توســط برخــی از کشــورهای امپریالیســتی 
درنظــر گرفتــه مــی شــوند. ایــن مقدمــه ی فروپاشــی نظــام رسمایــه داری مــی باشــد کــه دیگــر قــادر بــه دســت یابــی بــه نیــروی 
کار ارزان متامــی کارگــران جهــان و نــرخ ســود فزاینــده و دامــن زدن بــه رقابــت انحصــاری در ســطحی بازهــم وســیعرت، نیســت. 
شــیپور احتضــار نهائــی نظامهــای رســوای امپریالیســتی روز بــه روز بیشــرت شــنیده مــی شــود کــه فقــط بــه عرصــه ی اقتصــادی 

خالصــه نشــده و روبنــای ایــن کشــورها را نیزفراگرفتــه اســت.
ــه  ــورد اینک ــران در م ــل گ ــی ازتحلی ــط برخ ــش توس ــه پی ــت ب ــه داری درحرک ــام رسمای ــی دیگرنظ ــای غیراساس ــی راه حله بررس
بایــد بــه دیدگاههــای اســرتاتژیک گذشــته نظــام رسکــرده گــرا در اجــرای آنهــا توجــه داشــت: نظیــر اهمیــت مناطــق اســرتاتژیکی 
جهان(جغرافیــای سیاســی)، پایــگاه ســازی نظامــی بــرای جلوگیــری از شورشــها و حفــظ و گســرتش مناطــق نفــود، کنــرتل انــرژی در 
مناطــق مناســب ایــن زمینــه هــا. ولــی عــدم توانائــی نظــام رسمایــه داری امپریالیســتی تــک قطبــی آمریــکا دراســتفاده از کلیــه 
ی ایــن راه حلهــا دررشــد دادن بــه تکامــل خــود، و جلــو گیــری از بحرانهــای مالــی و اقتصــادی مشــکل گشــای امپریالیســتها منــی 
توانــد باشــد. پیــش بــردن ایــن نــکات مطــرح شــده کــه در زیــر بــه آنهــا اشــاره خواهیــم داشــت، بــه علــت اشــباع شــدن زمینــه 
هــای افزایــش نــرخ ســود و ســلطه یابــی بــه بازارجهانــی رسارسی شــده، بــی حــد و مــرز نبــوده و پیــرشوی بــدون درهــم شکســنت 

مقاومــت جهانــی دربرابــر نظــم نویــن جهانــی، ممکــن نیســت. 
ــی» ( نوشــته فدریکــو  ــی ســازی و نظــم جهان ــای سیاســی، جهان ــه «جغرافی ــوط ب ــکات مرب ــوق، ن ــی ف ــه ارزیاب ــال باتوجــه ب ح

ــد: ــی نویس ــو م ــدی – ١١-١-٢٠١٧)، فدریک ــه آمادورنوی ــتینی ، ترجم پییراس
« جهانــی ســازی مفهــوم کشــورهای مســتقل را کــه توســط شــهروندان خــود اداره مــی شــد، مجبــور کــرده کــه روبنــا و ســازمانهای 
اداری و مدیریــت کشــور بیــن املللــی گشــته، و بــا رهــربی آمریــکا جایگزیــن گــردد، و حتــی شــهروندان را از رونــد تصمیــم گیــری 
بیشــرت دور ســازد. اتحادیــه اروپــا، و بویــژه کمیســیون اروپــا (کــه نــه منتخــب، بلکــه منصــوب شــده) منفوراســت، نــه فقــط بــرای 
تصمیامتــی کــه گرفتــه اســت، بلکــه بــرای ایــن مفهــوم کــه یــک دغلبــاز حتــی بــدون اینکــه انتخــاب شــده باشــد، تصمیــامت مهمــی 

مــی گیــرد.
در واقــع، بــا پایــان اتحــاد جامهیــر شــوروی سوسیالیســتی، نظــم بیــن املللــی از رابطــه بیــن دولــت هــا کــه متشــکل از شــهروندان 
بــود، بــه ســوی رابطــه بیــن روبناهــای بیــن املللــی (ناتــو، ســازمان ملــل، صنــدوق بیــن املللــی پــول، ســازمان تجــارت جهانــی، بانــک 
جهانــی، اتحادیــه اروپــا) و شــهروندان، بــا ســنگینی تــوازن قاطعانــه قــدرت بــه نفــع گلوبالیســت هــا رفــت، کــه بــار اقتصــادی را 

بــر روی شــانه مــردم گذاشــته اســت.
بنابرایــن، نظــم بیــن املللــی و جهانــی ســازی بایــد طبــق منطــق واشــنگنت تفســیر شــود، کــه همــواره بدنبــال راههــای جدیــدی بــرای 

تســلط بــر جهــان، حفــظ نقــش خــود بــه عنــوان ابرقــدرت جهانــی اســت.
بــرای ایــن دلیــل نیــز مهــم ســت تــا برخــی تئوریهــای ژئوپولیتیکــی را درک کنیــم کــه شــالوده تصمیــامت اســرتاتژیک آمریــکا بــرای 
دســتیابی تســلط بــر جهــان اســت. از طریــق برخــی از ایــن مهمرتیــن تئــوری هــا ســت کــه واشــنگنت در بیــش از ۷۰ ســال گذشــته، 

بــرای تســلط کامــل بــر ســیاره تــالش کــرده اســت.»
 در ایــن نوشــته ضمــن بیــان برخــی حقایــق نســبی از ایجــاد رشایــط مناســبی در تــالش نظــام امپریالیســتی بــرای حفــظ موقعیــت 
رسکــرده گرائــی خــود، بــه ناتوانــی بنیــادی آن در تحقــق نیازمندیهایــش، اشــاره مطلوبــی منی شــود. شکســت تالشــهای امپریالیســتی 
دربهــره گیــری از قــدرت نظامــی، برقــراری نظــم نویــن جهانــی، بــازار آزاد جدیــد و پذیــرش هژمونــی امپریالیســم آمریــکا یکــی 
بعــد از دیگــری نــکات مطروحــه ی فدریکــو، بــا رســوائی کامــل جهانــی رو بــه رو گردیــده اســت.  ایــن نظــام دیگــر قــادر بــه تامیــن 
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افزایــش بــاز هــم بیشــرت رسمایــه و ثــروت مافــوق انحصــاری بــا ســلطه جهانــی و غارتگــری دیگــر کشــورهای فقیــر و پیــش بــردن 
رقابــت مافــوق انحصــاری منــی باشــد.

بــرای اثبــات ایــن، درجریــان مباحثــات انتخاباتــی ریاســت جمهــوری آمریــکا و بــا رشوع کار بــه مواضــع غیرمتعــارف و ضــد نقیــض 
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور کنونــی توجــه کنیــم: «مــن خواســتار مجــدد آمریــکای قدرمتنــد هســتم کــه بایــد بــه رسکــرده گــی 
اش برگردانیــم؛ ژاندارمــی کنونــی کــردن جهــان بــه عهــده مــا نبایــد باشــد و هــم چــرا پرداخــت بخــش عمــده ی مخــارج ناتــو بــه 
عهــده ی مــا باشــد و کشــورهای عضواروپــا ســهم کمــرتی داشــته باشــند؛ از ســازمان ملــل متحــد بیــرون برویــم، برگردانــدن رسمایــه 
هایــامن از خــارج بــه داخــل جهــت رسوســامان دادن بــه تولیــد واقتصــاد درونــی ایــاالت متحــده آمریــکا و درعیــن حــال کشــیدن 
دیــوار مامنعــت از ورود نیــروی کار ارزان، مقــررات گمــرک گرفــنت از کاالهــا ضــد بــازار آزاد از ورود و خــروج تولیــدات خارجــی 

بــه داخــل آمریــکا و برعکــس» (نقــل بــه معنــا) صحبــت بــه میــان آورد.
معلــوم نیســت تــا چــه حــدی قــادر بــه تحقــق ایــن ادعاهــا گــردد و مافــوق انحصــارات را هــم بــا نقــش درجــه اول آنهــا در هدایــت 
دولــت آمریــکا وحتــا دورمنــای جنــگ جهانــی جدیــد راه انداخــنت در ایــن زمینــه هــا موثرافتنــد. بــه عنــوان منونــه، در اروپــا کشــور 
انگلیــس در جهانــی ســازی رسمایــه نقــش مهمــی همــراه بــا آمریــکا از ابتــدای دهــه ی ١٩٩٠ داشــت، از قطــب اتحادیــه اروپــا 
بیــرون رفــت کــه بــا گرایــش بــه فعالیــت مشــرتک بــا آمریــکا مــورد تشــویق ترامــپ قرارگرفــت. یــورو پــول مشــرتک ایــن اتحادیــه 
اروپــا نتوانســت متامــی کشــورهای عضــو اتحادیــه را گِــرد ایــن پــول متحــد کنــد. در فرانســه نیــز تــالش شــدیدی بــه روی کار آمــدن 
حــزب فاشیســتی بــا پرچــم پــاره پــاره ملــی گرائــی صــورت مــی گیــرد. امــا در پارملــان آملــان خانــم ســارا وگنکنخــت رهــرب فراکســیون 
حــزب چــپ آملــان خواســتار انحــالل ناتــو بــه جــای سیســتم امنیــت اروپــا و بــا دربرگرفــنت ایــن امنیــت ازطریــق جلــب روســیه 
شــد. در کشــورهای اروپــای رشقــی پیوســته در اتحادیــه اروپــا تزلزلهائــی در ادامــه ایــن پیوســتنها بــه وجودآمــده وغیــره کــه مغایــر 
مترکــز گرائــی درحــد قطــب اروپــا مــی باشــد. رشــداقتصادی کشــور چیــن کــه ســطح تولیــدات داخلــی اش مرتبــا درحــال رشــد بــوده 
و در دهــه ی آینــده نســبت بــه تولیــد آمریــکا نقــش برتــری خواهــد یافــت، آمریــکا را بــه چالــش کشــیده اســت. بحــران مالــی 
ــا و ژاپــون) ادامــه داشــته و اوضــاع نامطمئنــی ایــن  و اقتصــادی در کشــورهای امپریالیســتی کهنــه کار ســه گانــه (آمریــکا، اروپ
کشــورها را فراگرفتــه  و تضادبیــن ایــن کشــورها همــراه بــا رشــد نامــوزون کشــورهای جدیــد امپریالیســتی– در برابریــک قطبــی 

شــدن تحــت رسکــرده گــی آمریــکا - حــدت مــی یابــد. 
ــه  ــی و اقتصــادی در رشایــط کنونــی و ناتوانــی در برانگیخــنت جنــگ جهانــی ســوم دیگــر ب ــن ترتیــب، رهائــی از بحــران مال بدی
دلیــل خطــر از دســت دادن حاکمیــت اَبَررسمایــه هــای انحصــاری، ویــران ســازی جهــان، و مقاومتهــای جهانــی در برابــر رسکــرده 
گرائــی آمریــکا باعــث شــده تــا «نظــم نویــن جهانــی» دســت بــاز نداشــته و دوران افــول ایــن نظــام خــون و جنایــت، فقــر و فاقــه،  
اســتثامر بــی رحامنــه کارگــران و تــوده هــای عظیــم جهــان، بــه گرســنه گــی و بــی خامنانــی کشــاندن میلیاردهــا انســان بــا درآمــد 
کمــرت از ٢ دالر، طعمــه دریاهــا منــودن پناهنــده هــا، ویــران کــردن کشورها(ســومالی، افغانســتان، عــراق، لیبــی، ســوریه، یمــن، 
ــا کــودکان بــه میدانهــای اســتثامر درابعــاد صدهــا میلیونــی و تحمیــل آواره گــی و بــی  جنــوب ســودان و غیــره) و کشــاندن حت
کاری درابعــاد میلیــاردی، بــه فحشــا کشــاندن زنــان و...، روز بــه روز در دریــای خــون و کشــتار ســاخته و پرداختــه ی خــود ایــن 
نظــم نویــن جهانــی،  درتکامــل نظــام رسمایــه داری بــه تالطــم جــان دادن افتــاده اســت.{ رجــوع کنیــد بــه(١)- بــه نقــل از آینــه 

روز ســایت حــزب رنجــربان ایــران} 
امــا نســبت بــه منافــع کــور طبقاتــی توســل بــه «راه حــل» وحشــتناک رهائــی از بحــران مالــی - اقتصــادی نظــام امپریالیســتی بــه 
جنــگ جهانــی ســوم و پیــدا کــردن توجیــه رضورت جنــگ از نظــر جلــب افــکار عمومــی  کــه مــی توانــد بــا خطــرات مهیبــی همــراه 
شــود، نبایــد نادیــده گرفــت. درایــن مــورد رشــد تضــاد بیــن امپریالیســتها و یــا قطبهــای امپریالیســتی، مــی توانــد بــه وقــوع دو 

احتــامل جبهــه ســازی منتهــی شــود: 
نزدیکــی اتحادیــه اروپــا بــه روســیه و از ایــن طریــق بــه بریکــس و ایجــاد اتحــادی نیرومنــد درجهــان ( ازقــاره هــای اروپــا تــا آســیا 
بیــن آتالنتیــک و اقیانــوس آرام) و منــزوی کــردن آمریــکا و انگلیــس بــه دلیــل هژمونــی طلبــی افسارگســیخته امپریالیســم آمریــکا. 
احتــامال تــالش آمریــکا در کشــاندن ژاپــون بــه ســوی آمریــکا- انگلیــس و یــا بــی طــرف نگهداشــنت آن. درعیــن حــال آمریــکا تــالش 
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عبثــی درجهــت آشــتی کــردن ویــا کشــاندن روســیه بــه ســوی خــود  و یــا بــی طــرف ســاخنت روســیه انجــام مــی دهــد کــه هیــچ 
زمینــه  محتمــل ومتعهدانــه ای درایــن مــورد وجــود نــدارد. بدیــن ترتیــب اتحــاد امپریالیســتهای اروپــا و آســیا احتــامل بیشــرتی 
دارد کــه مــی توانــد بــه قــدرت عظیمــی در جهــان امپریالیســتی چــه ازنظــر نظامــی و چــه نفــوذ جهانــی شــکل داده و ابرقــدرت 
وحشــی و جهانخــوار رسکــرده طلــب آمریــکا را وادار بــه عقــب نشــینی در برافروخــنت جنــگ جهانــی ســوم بنامیــد. امــا ایــن «راه 
ــا غــول نظــام  ــاد مــی رســد و نهایت ــه ناکجــا آب ــی – اقتصــادی ب ــه بحــران مال ــان دادن ب ــد راه حــل پای حــل» جنگــی هــم هامنن
جهانــی رسمایــه داری فرتــوت باالخــره در باتــالق جهانــی ایجادکــرده اش تدریجــا بیشــرت فــرو خواهــد رفــت. اگــر آمادگــی کارگران و 
زحمــت کشــان در دســت زدن بــه انقــالب جهانــی کارگــری وجــود داشــته باشــد، نظــام امپریالیســتی از حرکــت بــاز خواهــد مانــد. 
ایــن پدیــده ی ارتجاعــی بــدون رسنگــون ســازی بــه خــودی خــود نابــود نشــده و جــان ســختانه بــرای حفــظ حاکمیــت اش تــالش 

خواهــد کــرد.   
ــی متحــد و یــک  ــم، فقــدان ســازمان یاب ــگاه کنی ــن انقــالب ن ــه آمــاده گــی طبقــه کارگــر در تحقــق ای ــه ب ــع بینان ــا، اگــر واق ام
پارچــه ســندیکائی طبقــه کارگــر جهانــی و نبــود رهــربی معتربمبــارزات موجــود زیــر پرچــم انقالبــی احــزاب کمونیســتی کارگــران، و 
درمقابــل ناشــی از سیاســتهای تفرقــه انــداز امپریالیســتی و ماکیاولیســم خــرده بورژوائــی در هــم دســتی با بــورژوازی امپریالیســتی، 
دامــن زدن و شــیوع فرقــه گرائــی مطــرود وبیگانــه نســبت بــه خواســت کارگــران درمیــان ایــن مبــارزات، و یــا توســل بــه سوســیال 
دموکراســی توهــم آفریــن بــا اســتفاده از نــام کارگــری داشــنت باعــث شــده اســت کــه هنوزپنجــه هــای انقــالب سیاســی تحــت 
رهــربی کمونیســتها، مصمامنــه عمیقــا درگلــوی نظــام امپریالیســتی درســطحی جهانــی فــرو نــرود. هنــوز طلیعــه ی نــور افشــان 
جهــان نــو بــدون وحــدت کمونیســتها، بــدون انقــالب سوسیالیســتی کارگــری و برقــراری دیکتاتــوری پرولتاریــا، بــدون ازبیــن بــردن 
ــی،  ــه طبقات ــان برداشــنت مناســبات اســتثامری و ســتم جوامــع کهن ــدون ازمی ــه وب ــد و مبادل ــر وســایل تولی مالکیــت خصوصــی ب
درنیرومنــد ســازی ایــن جهــان سوسیالیســتی آبــاد و آزاد و پیرشودرانتظاربرشیــت مبــارز آگاه و آزادیخــواه  رسبرنیــاورده اســت. 
امــا بــا پیــروزی چنیــن نظــام شــکوفا، اثــری از جنــگ و خــون ریــزی،  فقــر و فالکــت و بــی خامنانــی و بیــکاری، کشــاندن محیــط 
زیســت جهــان بــه وضعیــت مخــرب غیرقابــل ســکونت شــدن، دیگرطــی هــزاران ســال مالکیــت خصوصــی بروســایل تولیــد و مبادلــه 
باقــی نخواهنــد مانــد. جهــان نویــن سوسیالیســتی بــا شوروشــوق برشیــت ســازنده مرتقــی متعلــق بــه اکرثیــت کارگــران و زحمــت 
کشــان چــون گلســتان زیبــا خواهــد شــکفت. طلیعــه ایــن آینــده نجــات بخــش بــرش بایــد ایــن باردرابعــاد وســیعی درتغیــر نظــام 
ــه ارتجاعــی روشــنائی بخــش گــردد. بــرای رســیدن بــه چنیــن آینــده درخشــان، رضوری اســت فرقــه گرایــان «بیگانــه نســبت  کهن
بــه موضــع کارگــران» بــه زبالــه دانــی تاریــخ جهــان رهنمــون شــوند و انســانهای آگاه از مبــارزه طبقاتــی و وحــدت جهانــی طبقــه 
کارگــر و تــوده هــای زحمــت کــش پرچــم «تــوده هــا ســازنده گان تاریخنــد» را هرچــه بیشــرت بــه اهتــزاز درآورنــد و متحــد شــدن 
آنــان زیــر پرچــم علمــی و انقالبــی کمونیســتی معیــار مبــارز بــودن را عملــی ســازند. در رشایــط کنونــی رشــد فاشیســم عــدم درک 
ایــن واقعیــت در رضورت هرچــه مــربم تروحــدت کمونیســتها و طــرد هرچــه قاطــع تــر انتقادهــای آبکــی راســت و چــپ، توجیــه 

جنبــش کمونیســتی در زیــر رسکوبهــای وحشــیانه فاشیســتی قابــل پذیــرش نخواهنــد بــود.
ک.ابراهیم – ٢٨ ژانویه ٢٠١٧  

پــس از امتــام ایــن مقالــه، یــک هفتــه بعــد، ازجملــه نظــر زیــر را بــرای اطــالع و قضــاوت دقیقرتمســائل مــورد نظــر مقالــه کنونــی 
بــه نقــل  ازآینــه روزمــی آورم:

(١)- نظم اقتصادی جهان در رشف تغییر است

ــی  ــت اقتصــاد جهان ــت و هدای ــدان اشــاره شــد، نظــم موجــود در مدیری ــه کــه در مقدمــه ب ــد ترامــپ، هامن گون رویکــرد دونال
ــر مرکــز مطالعــات  ــی و مدی ــرو می ســازد. «سباســتیان ژان»، اقتصــاد دان و متخصــص تجــارت جهان ــا چالش هــای جــدی روب را ب
آینــده نگــری و اطالعــات فرانســه در ایــن بــاره چنیــن می گویــد: «احســاس مــن ایــن اســت کــه در حــال گــذار بــه یــک رشایــط 
تــازه هســتیم. ایــن رشایــط تــازه، نــه تنهــا بــه معنــی پایــان یافــنت موازیــن و نهادهایــی اســت کــه پــس از جنــگ دوم جهانــی بــرای 
مدیریــت روابــط تجــاری و اقتصــادی در جهــان ایجــاد شــده اســت، بلکــه بــه منزلــه پایــان گرفــنت نظمــی اســت کــه از ســال های 
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۱۹۹۰ و بــا فروریخــنت دیــوار برلیــن بــر اقتصــاد و تجــارت جهانــی حاکــم شــده بــود. ایــن دوران همچنیــن بــا تســلط امریــکا بــر 
روابــط سیاســی بین املللــی همــراه بــوده اســت. نبایــد فرامــوش کــرد طــی ایــن مــدت پیرشفت هــای زیــادی در زمینــه تکنولــوژی، 
خصوصــاً تکنولــوژی انفورماتیــک و ارتباطــات در جهــان انجــام گرفتــه اســت. تاســیس و گســرتش ســازمان تجــارت جهانــی نیــز از 
مختصــات ایــن دوران اســت. خالصــه کالم اینکــه نظــم جدیــدی کــه در ایــن دوران در جهــان ایجــاد شــده بــود، عمدتــا توســط 
امریــکا ســازماندهی و هدایــت شــده اســت. امــا امــروز مــا شــاهد آن هســتیم کــه بــا ابتــکار خــود امریــکا و دونالــد ترامــپ چینــی 
ایــن نظــم گذشــته به شــدت تــرک برداشــته اســت. لــذا بــرای مدیریــت روابــط اقتصــادی بین املللــی بایــد راه تــازه ای طرح ریــزی 

شــود».

در همیــن راســتا، «کریســتیان هاربولــو» مدیــر مدرســه عالــی جنــگ اقتصــادی در فرانســه اعتقــاد دارد کــه رویکــرد ترامــپ زمینــه 
ســاز تغییــر نظــم اقتصــادی کنونــی در جهــان اســت: «مــا نگــرش خــود از جهــان را بیــش از آنچــه بایــد، بــر روی اســتمرار نظــم 
جهانــی گذشــته متمرکــز کــرده بودیــم. نظمــی کــه خصوصــاً در جهــان غــرب در چهارچــوب یــک قــدرت مســلط و متحــدان جانبــی 
ایــن قــدرت تعریــف شــده بــود. امــروزه ایــن نظــم، معنــای واقعــی خــود را از دســت داده اســت. مــا هم اکنــون در یــک جهــان 
چنــد قطبــی هســتیم. در حــال حــارض مشــکل اصلــی امریــکا اینســت کــه چــه رفتــاری بــا چیــن داشــته باشــد. چیــن نــه تنهــا بــه 
عنــوان یــک قــدرت بــزرگ اقتصــادی نوخاســته بــا رویکــرد تهاجمــی تجــاری، بلکــه بــه عنــوان یــک قــدرت بــزرگ جهانــی بــرای 
ــع و  ــد وض ــالش می کن ــپ ت ــد ترام ــه دونال ــرد ک ــاهده ک ــوان مش ــهولت می ت ــه س ــود. ب ــوب می ش ــده محس ــکل عم ــکا مش امری
ــر رویکــرد  ــد مبتنــی ب ــد ترامــپ اعــالم می کن ــد آنچــه دونال ــر دهــد. «ناسیونالیســم اقتصــادی»، مانن ــم» موجــود را تغیی «پارادای
تقویــت بافــت صنعتــی و ایجــاد اشــتغال در خــاک امریــکا اســت. ایــن رویکــرد، هامنطــور کــه مشــاهده می شــود از ســوی تــرزا 
می نخســت وزیــر بریتانیــا دنبــال می شــود. درآینــده نیــز برخــی دیگــر از کشــورهای جهــان ایــن رویکــرد را دنبــال خواهنــد کــرد. 
بنــا برایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه رویکردهــای دوجانبــه اقتصادی-تجــاری بــه تدریــج جایگزیــن رویکردهــای اقتصادی-تجــاری 

چنــد جانبــه خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه جهــان مبــدل بــه یــک جهــان چنــد قطبــی شــده اســت»....

تردیدها درباره جنگ اقتصادی

بــه گــزارش ســاعت ۲۴،  سباســتیان ژان نیــز دربــاره تردیدهــای کنونــی در خصــوص بــروز جنــگ اقتصــادی بیــن امریــکا و چیــن 
عقیــده دارد: «فکــر می کنــم کــه در حــال حــارض تضــاد و تقابــل منافــع در جهــان نســبت بــه گذشــته بســیار نگران کننــده شــده 
اســت. پیــش از فروریخــنت دیــوار برلیــن، توافق هــای تجــاری ابــزاری بــرای تحکیــم روابــط سیاســی بیــن کشــورها بــوده اســت. 
ــکا  ــه در امری ــن زمین ــن، شــاهد یــک چرخــش در ای ــوار برلی ــس از فروریخــنت دی ــرد. پ ــرار می گی ــن راســتا ق طــرح مارشــال در ای
ــون  ــل کلینت ــتا، بی ــن راس ــد. در ای ــادی ش ــداف اقتص ــرای اه ــزاری ب ــه اب ــدل ب ــی مب ــت خارج ــه سیاس ــی ک ــن معن ــتیم. بدی هس
رییس جمهــوری وقــت امریــکا در ســال های ۱۹۹۰ شــورای ملــی اقتصــادی امریــکا را بــه وجــود آورد و در عمــل، اقتصــاد مبــدل 

بــه یــک هــدف اســرتاتژیک بــرای امریــکا شــد.
در رشایــط کنونــی مــا در آســتانه مرحلــه تــازه ای قــرار گرفته ایــم. مرحلــه ای کــه در آن تجــارت و اقتصــاد بهانــه نیرومنــدی بــرای 
تنش هــای سیاســی شــده اســت. در نتیجــه مــا بــا رویکــرد تــازه ای روبــرو هســتیم و بایــد بیاموزیــم کــه چگونــه آن را مدیریــت 
کنیــم. دربــاره بــروز جنــگ اقتصــادی، منی تــوان بــا قاطعیــت اعــالم کــرد کــه بــروز چنیــن جنگــی، حتمــی اســت؛ امــا بایــد گفــت، 
نگرانی هــا و تردیدهــای بســیار زیــادی در ایــن بــاره وجــود دارد.» در نتیجــه می تــوان گفــت کــه رویکــرد دونالــد ترامــپ اقتصــاد 
جهانــی را بــا چالش هــای جدیــدی روبــرو خواهــد ســاخت. پیامدهــای ایــن چالش هــا غیــر قابــل پیــش بینــی هســتند. در صــورت 
بــروز جنــگ اقتصــادی میــان قدرت هــای برتــر اقتصــادی جهــان، تنــش می توانــد بــه زمینه هــای سیاســی و نظامــی نیــز گســرتش 
یابــد. آنچــه مســلم اســت، ســال های در پیــش رو، ســال های بســیار پرتنشــی از نقطــه نظــر اقتصــادی و سیاســی در جهــان خواهــد 

بــود.
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کــم نیســتند نیروهــای چپــی کــه خــود را «کمونیســت» مــی نامنــد ولــی دربیــان نظــرات تئوریــک – سیاســی – تشــکیالتی و ســبک 
ــا نظــرات عرفانــی  ــه جــای تحلیــل دیالکتیــک ماتریالیســتی ب ــارزه طبقاتــی انقالبــی طبقــه کارگــر ب ــردن مب ــه پیــش ب کاری در ب
دمســازمی شــوند! اینــان اگــر قبــول داشــته باشــند کــه «بــدون تئــوری انقالبــی، جنبــش انقالبــی بــه وجــود منــی آیــد»، پــس ایــن 
تئــوری انقالبــی طبقــه کارگــر را کــه بــه طــور فــرشده در کمونیســم علمــی تبلــور یافتــه اســت و محصــول مبــارزات بیــش از ٢٠٠ 
ســاله طبقــه کارگرعلیــه طبقــه رسمایــه داران، در تحلیــل جوامــع بــرشی کنونــی بــا چشــم اندازماتریالیســم تاریخــی، آموخــنت از 
آزمونهــای علمــی درعرصــه هــای اقتصــادی، سیاســی و فلســفی ســیرتحولی خــود را پیــدا کــرده و مــی کنــد. لــذا بــدون محکــم بــه 
دســت گرفــنت و شــناخت علمــی ایــن تئــوری و تلفیــق آن بــا رشایــط مشــخص توســط تشــکلهای کارگــری کمونیســتی، رشــد مبــارزه 
ــه  ــده و ب ــرتی، در غلتی ــر پرول ــی منحــرف شــده و در بیراهــه هــای غی ــرشوی انقالب ــر از مســیر درســت پی ــه کارگ ــی طبق طبقات

خیانــت و نابودشــدن درجدائــی از مبــارزه راســتین پیروزمنــد خــود گام مــی گذارنــد. 
بــه ایــن اعتبــار و باتوجــه بــه تجــارب مثبــت و منفــی در برخــورد بــه مبــارزات تلفیــق دهنــدگان تئــوری علمــی مبــارزه طبقاتــی 
طبقــه کارگــر بــه رشایــط مشــخص جنبــش کارگــری ایــران، نوشــته « تقدیــم بــه شــاگردان انقالبــی شــاهرخ زمانــی « بــه جــای طــرح 
مســایل موجــود  بــه طــور دقیــق و روشــن و رد انحرافــات جــدی درجنبــش کنونــی طبقــه کارگــر ایــران بــا دوپهلــو گوئیهــا، موضــع 
دقیــق کمونیســتی را از ابتــدا مطــرح منــی کننــد، در هالــه ای از اوهــام ریشــه ی انحرافــات ایدئولوژیکــی در ایــن مبــارزات را معیــن 
منــی ســازند. بحثهــا درســطح مواضــع سیاســی و یــا تشــکیالتی ایــن مبــارزات درنرشیــه شــامره ١٠ تــدارک حــزب انقالبــی طبقــه 
کارگرعمــق نیافتــه و نهایتــا خواننــدگان ایــن نوشــته را در رسگردانــی باقــی مــی گذارنــد کــه ایــن انحرافــات زائیــده چــه بینشــهائی 

هســتند و راه بــرون رفــت چــه مــی توانــد باشــد. 
زنــده یــاد شــاهرخ زمانــی در رستــارس نوشــته هایــش دربرخــورد بــه جنبــش کارگــری ایــران تأکیــد را پیوســته روی دو ســمت گیــری 
طبقاتــی تشــکل یابــی الزم و ملــزوم یــک دیگــر – حزبــی و اتحادیــه ای – کارگــران گذاشــته و روی وحــدت حزبــی برپایــه اصــول و 
برنامــه و اســرتاتژی وتاکتیــک واحــد مبتنــی بــر کمونیســم علمــی، و در وحــدت تشــکلهای تــوده ای کارگــری و امتنــاع از مقابــل هــم 
قــرار دادن مبــارزات بیــن تجمعهــای ســندیکائی، شــوراها، مجامــع عمومــی، تشــکیل کمیتــه هــای کارخانــه، بــا ماهیــت کارگــری، 

مــی گذاشــت. 
وی در گام اول عــالوه بــر رضورت ایجــاد حــزب، ایجــاد فدراســیون یــا کنفدراســیون ســندیکاهای کارگــری، معلــامن، بازنشســته گان، 
پرســتاران، دانشــجویان را مطــرح منــوده و بــه ویــژه درایجــاد تشــکل رسارسی کارگــری ، همیــن امــروز، ازطریــق ایجــاد هیئتهــای 
موســس فدراســیونها از طریــق متشــکل شــدن تشــکلهای موجــود ماننــد کانونهــای صنفــی معلــامن، ســندیکای کارگــران رشکــت 
واحــد، ســندیکای هفــت تپــه، ســندیکای نقاشــان، ســندیکای خبــازان و بنایــان، کمیتــه هــا و اتحادیــه هــای کارگــری و تشــکلهای 
موجــود در پرتوشــیمی هــا و... بــه تجمــع ایــن تشــکلها اقــدام منائیــم. ایــن مــی توانــد رشوع تشــکلهای رزمنــده و بــزرگ طبقاتــی 
زحمــت کشــان باشــد تــا ازطریــق آنهــا درآینــده نزدیــک بتوانیــم از پراکندگــی نجــات یافتــه مبــارزات پراکنــده را بــه رسارسی و 

کوبنــده تبدیــل منائیم.(صفحــه ٢٩٧ برگزیــده آثارشــاهرخ زمانــی) 
ــه نظــرات رویزیونیســتی، اکونومیســم، رفرمیســم، اپورتونیســم،  ــارزه علی ــی حــزب، مب ــن حــال شــاهرخ درامــر وحــدت یاب درعی

ــی انگشــت گذاشــت.  ــی روی وحــدت اصول ــره یعن ــی و غی ــه گرائ ــی، فرق انحــالل طلب
ــن  ــه ای ــه ب ــه تشــکلهائی را ک ــراد و تشــکلهای چــپ را مشــخص ســاخته و کلی ــات اف ــب شــاهرخ اشــکاالت و انحراف ــن ترتی بدی
انحرافــات آلــوده باشــند، متعلــق بــه اردوگاههــای غیرپرولــرتی دانســته  و بدیــن ترتیــب تکلیــف کمونیســتها در پیداکردن تشــکلهای 

کمونیســتی و ســازماندهی تشــکلهای تــوده ای کارگــری را تاحــدودی مشــخص منــوده اســت. 

برخورد عرفانی یا دیالکتیک ماتریالیستی؟
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رفقــای تهیــه کننــده مقالــه در شــامره ١٠ در خطــاب بــه مدافعــان شــاهرخ زمانــی مــی نویســند: « وقتــی مــی گوئیــم شــاهرخ 
معلــم مــا اســت، یعنــی بایــد بــه کارهائــی کــه او انجــام مــی داد بیشــرتعمل کنیــم و کارهــای معلــم خــود را الگــو و متــد حرکتهــای 

خــود قــرار بدهیم».(صفحــه ٣٠ نرشیــه ١٠). 
حــال ببینیــم  ایــن رفقــا چگونــه عمــل مــی کننــد. درنکتــه ٥ صفحــه ٣١ مــی نویســند: « از کجــا بــا مشــکالت و انحرافــات را رشوع 
ــد و  ــی رشکــت کنن ــا حفــظ اســتقالل خــود درهمبســتگی طبقات ــد ب ــم؟ شــاهرخ همیشــه مــی گفــت: « همــه گرایشــات بای کنی

اســتقالل بقیــه را برســمیت بشناســند». 
عــام گوئــی کــردن درحــد همــه گرایشــات بــا حفــظ اســتقالل خــود درهمبســتگی طبقاتــی رشکــت کننــد ادعائــی فراطبقاتــی اســت 
و غیــر کمونیســتی و غیــر کارگــری، مگــر اینکــه مأخــذ ایــن نقــل قــول متــام و کــامل آورده شــود و نظــر معلــم تــان را نقــل کنیــد!! 
کــام ایــن کــه گرایشــات «کارگــر کارگــری» گرایشــی هســتند و خــود را کمونیســت هــم مــی نامنــد و خــود را همبســته بــه طبقــه 
کارگرنشــان مــی دهنــد ولــی درعمــل بــا بــورژوازی ســازش مــی کننــد. پــس چنیــن ادعائــی از نظــرات شــاهرخ بــودن، نشــانه بــی 
توجهــی نســبت بــه نظــراو بــوده و دقیقــا هــم گفتــه نشــده کــه چنیــن ادعائــی را شــاهرخ در کجــا کــرده و آیــا نقــل قــول کاملــی 

از گفتــه و نوشــته هــای اوســت یــا برداشــت شــام کــه التقــاط آفریــن اســت؟
در هامنجــا اضافــه مــی کننــد: « او اعتقــاد داشــت در درون تشــکلهای تــوده ای کارگــران هیــچ گرایشــی باهیــچ بهانــه ای حــق 
نــدارد گرایــش دیگــری را حــذف کنــد. بنابرایــن در درون تشــکل کارگــری همــه گرایشــات از جملــه رفرمیســتها، رادیکالهــا، انــواع 
چپهــا، آنارشیســتها، حتــی مذهبیهــا و... حــق حضــور و حــق برابــر دارنــد». ایــن مغایربــا نقــل قولــی اســت کــه دربــاال از شــاهرخ 

آوردیــم.
عجبــا! بعــد از ایــن نقــل قــول از شــاهرخ بــه درســتی مــی نویســند: «امــا متاســفانه اکنــون برخــی از فعالیــن کارگــری و وابســتگان 
بــه دوطیــف (طیــف دوم مــی خواهــد همــه را بــه رنــگ خــود درآورده و بــدون هویــت طبقاتی...دریــک جمــع بــی نــام و هویــت 
پیــش برود...کــه نیروهــای رشمنــده تــوده ای و اکرثیتــی هســتند کــه بــا ســبزها و... هــم پیــامن مــی باشــند. طیــف ســوم رهــربی 
فــردی و چهــره شــده بــه جــای رهــربی ســازمانی گذاشــته را مجبــور بــه پذیــرش کند...هــر دو ضدهمبســتگی طبقاتــی عمــل مــی 
ــن دوطیــف داده مــی شــود. ــه ای ــی و کمونیســتی نســبت ب ــن جنبــش انقالب ــد) مــی باشــند» و دقــت داشــنت توســط فعالی کنن

(هامنجا – ص٣١)
ایــن نظــرات مطــرح شــده در بیــن دو هــالل ضــد نقیــض گوئــی یکــی بــه نعــل یکــی بــه میــخ زدن بــا ســطرهای باالئــی نقــل قــول 
آورده شــده از شــاهرخ قــرار داشــته و خواننــدگان را بــه کــج فهمــی مــی کشــاند. اگــر چنــد ســطر قبــل از آن بــه شــاهرخ نســبت 
داده شــده نشــان مــی دهــد شــاهرخ هــم دچــار اغتشــاش فکــری بــوده اســت. مــن بــا آوردن نظــر شــاهرخ دربــاال، عکــس ایــن 
ادعــا را نشــان دادم. درعیــن حــال گرایشــات کارگــری درخــط انحرافــی در متامــی جهــان نیــز وجــود داشــته یــا مســتقیام بــا رسهــم 
بنــدی کــردن اتحادیــه هــای زرد کارگــری، آشــکارا درخدمــت نظــام رسمایــه داری هســتند و یــا بــه صــورت کمــی پوشــیده بــا افتــادن 
ــد. هــامن  ــه رفرمیســم و حامیــت از کشــورهای امپریالیســتی کشــانده شــده ان ــه روی از احــزاب سوســیال دموکــرات ب ــه دنبال ب
طــور کــه درایــران شــاهد آشــکار دوطیــف زرد در جنبــش کارگــری از اینگونــه در ایــران نظیــر خانــه کارگــرو شــوراهای اســالمی 
هســتیم. درایــن صــورت یــا بایــد نظــرات شــاهرخ  را متــام و کــامل ذکــر کنیــد تــا شــکی ایجــاد نشــود و یــا نظــرات خودتــان را بــه 
نــام  شــاهرخ اشــاعه ندهیــد و کالً ایــن ادعــا نشــانی اســت از یــک اشــکال عــدم دقــت در تشــخیص لبــه تیــز ســازمانیابی مبــارزه 
طبقاتــی درمســیر درســت انقالبــی!!؟ لــذا بــدون تردیــد بایــد گرایشــات غیرپرولــرتی را در درون جنبــش طبقــه کارگــر افشــا منــوده 

و مانــع از بــه کــج راه کشــیدن ایــن جنبــش بــا کلــی گوئــی شــد.
درایــن مقالــه مــی خوانیــم: « مــا امــروز فدراســیون کارگــری مــی گوئیــم، امــا هیــچ شــکلی از تشــکل کارگــری را رد منــی کنیــم و 
هیــچ کــدام را درمقابــل دیگــری قــرار منــی دهیــم و ...امــا هــم اکنــون اعــالم مــی داریــم درآن زمــان نیز(منظــور تشــکیل شــوراها 

اســت- ن) از متامــی اشــکال تشــکل یابــی دفــاع مــی کنیــم «. (صفحــه ٣٠)
التقــاط ادامــه مــی یابــد. شــکلهای تشــکل یابــی کارگــری مختلــف مــورد قبــول کمونیســتها مشــخص انــد و شــاهرخ هــم ذکــر کــرده 
اســت درایجــاد فدراســیون کارگــری کــه دربــاال آمــد. امــا نویســندگان عالقــه بــه ذکــر آن شــکلها ندارنــد و بــه عــام گوئــی پرداختــه 
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و شــاهرخ را بــه متامــی اشــکال شــکل ســازمانیابی کارگــران اشــاره کــرده محتــوای ایــن ســازمانها را کــه بایــد مــورد نقــد قــرار گیــرد 
نکــرده و بــه تطهیــر متامــی اشــکال ســازمانیابی مــی پردازنــد. کمونیســتها از متامــی اشــکال تشــکل یابــی کارگــران دفــاع منــی کننــد 
چنــان چــه ایــن تشــکلها بــه دفــاع از منافــع کارگــران درکلیــه عرصــه هــا چــه مطالباتــی و چــه سیاســی نپردازنــد. بحــث هــم بــررس 

شــکل ســازمانیابی کارگــران نبایــد جــای محتــوای مبارزاتــی ســازمان کارگــری را بگیــرد.!!؟
آن جــا هــم کــه رفقــای نویســنده مقالــه درمــورد نظربــه بررســی انحرافــات سیاســی موجــود مــی پردازنــد، مــی نویســند: « مبــارزه 
انحرافــی و دعــوای نیابتــی را کــه از طــرف دو انحــراف از کمونیســم بــه شــکل کمونیســم رشقی(دربرخــی گویشــها چــپ ســنتی) و 
اوروکمونیســم( دربرخــی گویشــهای چــپ مــدرن) درمقابــل هــم پیــش مــی برنــد، بــا دامــن زدن بــه دو دســتگی در جنبــش کارگــری 

هــر روز رضبــات بیشــرتی بــه جنبــش کمونیســتی و جنبــش کارگــری مــی زننــد...» (هامنجــا)
ایــن رفقــا بــا گرفــنت برچســبهای عاریتــی از شــبه تروتسکیســتها مقــوالت «چــپ ســنتی»، «کمونیســم رشقــی»  . «ئوروکمونیســم» 
را وارد بــه جــدال بــا انحرافــات مــی کننــد. اوال کلمــه چــپ معنائــی مــا فــوق طبقاتــی دارد کــه بــه بخشــی از هــر تشــکل رسمایــه 
داری، یــا خــرده بورژوائــی نیــز اطــالق شــده و در جنبــش کمونیســتی مثــال بــا نــام گذاریهــای دیگر دگامتیســم، رویزیونیســم راســت 
و چــپ، اپورتونیســم راســت و چــپ، آنارشیســم و لیربالیســم، سکتاریســم و غیــره ماهیــت چــپ را روشــن مــی کننــد کــه درخــارج 
از جنبــش کمونیســتی قــرار دارنــد و نــه در درون جنبــش کمونیســتی.  ثانیــا  چــپ ســنتی ربطــی بــه کمونیســم نــدارد، چــون کــه 
کمونیســم ســنت گــرا نیســت زیــرا اعتقــاد بــه حرکــت دیالکتیکــی تضادهــای طبقاتــی و دیگــر مســایل اجتامعــی داشــته  و لــذا 
تحلیــل مشــخص از رشایــط مشــخص را دامئــاً مــد نظــر بایــد داشــته باشــد تــا مناینــده واقعــی کمونیســم علمــی باشــند. پــس چــپ 
ســنتی جائــی در کمونیســتها نــدارد. ســوماً کمونیســم رشقــی و یــا غربــی نــدارد. کمونیســم رشقــی نیــز یــک کلمــه ابداعــی بــی 
معنائــی اســت کــه دردرجــه اول بجــای معیــن کــردن انحرافــات تشــکلهای چــپ، کمونیســتهای رشق بــه میــان آورده مــی شــود!! 
بدیــن ترتیــب انحرافــی بــودن کمونیســم رشقــی را جــا مــی اندازنــد کــه نتیجــه اش بدبیــن کــردن تــوده هــا بــه کمونیســم در رشق 
اســت و پیامــی درعمــل دارنــد کــه بــه تبلیــغ نــه رشقــی و نــه غربــی کمونیســت بــودن مــی انجامــد!. کمونیســم علــم رشایــط 
رهائــی پرولتاریــا اســت. اگــر دررشق اتفاقــی انحرافــی حتــا در درون کمونیســتهای کشــورهای رشق افتــاده باشــد ُمهــر کمونیســم 
رشق منــی خــورد و خــود منحرفیــن آشــکار مــی شــود کــه ربطــی هــم بــه کمونیســم نــدارد. بایــد بنــا بــه رضب املثــل اصفهانیهــا 
«بچــه را بــه اســم خانــواده اش صــدا مــی زننــد» و یــا «گنــه کــرد در بلــخ آهنگــری – بــه شوشــرت زدنــد گــردن مســگری» . چنیــن 

برخــوردی نــوع رفتاربــی دادگاههــای طبقــات اســتثامرگر حاکــم اســت! پــس ایــن نــوع نــام گذاشــتنها ارزیابــی نادرســتی اســت. 
بدیــن ترتیــب بــا ایــن نــام گــذاری ونقــد کمونیســم رشقــی، کمونیســم دررشق در انظــار عمومــی منحــرف اعــالم مــی شــود هرچنــد 
ــه بحــث بیشــرتی  ــاز ب ــه میــخ زدن رفقــای نویســنده قــول مــی دهنــد « کمونیســم رشقــی و اوروکمونیســم نی ــه نعــل و ب ــه ب ک
دارد!» . چــرا مقــوالت اخرتاعــی انحرافــی را اول وارد مــی کنیــد تــا بعــداً اثبــات کنیــد. درحالــی کــه انحرافــات اوروکمونیســم  هــم 
از گرایــش راســت و چــپ سوســیال دموکراســی بیشــرت نیســت، کمونیســت هــم نیســت و ایــن اســم گــذاری هــم بنــام کمونیســتهای 
ــت  ــا راس ــپ و ی ــش چ ــرب گرای ــد غ ــم هامنن ــتی دارد. در رشق ه ــر کمونیس ــت  غی ــتقیامً ماهی ــت و مس ــورد اس ــی م ــی ب غرب
غیرکمونیســتی متشــکل یــا منفــرد زیــاد هســت. ولــی  چــراغ ســبز بــه  رد «کمونیســم رشقــی» دادن، بــه درد اســتفاده حاکــامن 
ــتهای رشق  ــتاوردهای کمونیس ــنت  از دس ــه در آموخ ــورد  و ن ــی خ ــامت م ــه کل ــن گون ــتی از ای ــان امپریالیس ــه داری و جه رسمای

ازجملــه توســط جنبــش آگاه کارگــری درایــران!!؟
بدیــن ترتیــب بحثــی التقاطــی و مشــخص نکــردن دقیــق انحرافــات درجنبــش کارگری بــا نشــان دادن انحرافــات نظرات سازشــکارانه 
غیرکمونیســتی رســوخ یافتــه در جنبــش کارگــری بــه نــام کمونیســتها، بــه ســود نظــام رسمایــه داری و گرایشــات خــرده بورژوائــی، 
متــام شــده و بدیــن ترتیــب رفقــای نویســنده ایــن تحلیــل مبــارزه ایدئولوژیــک دقیــق و روشــنی درمقالــه نرشیــه ١٠ مــورد نظــر 
صــورت نگرفتــه و روشــنگر نظــرات فعــاالن کارگــری کمونیســت نیــز نخواهــد بــود کــه شــاهرخ زمانــی در آن چارچــوب نظراتــش 
را دقیقــا بیــان داشــته اســت. بــدون چنیــن التــزام دقیــق بــه مبــارزه ایدئولوژیــک، بقــای التقــاط گــری عارفانــه درجنبــش کارگــری 

ادامــه خواهــد یافــت. 
ک.ابراهیم – ١٠ اسفند ١٣٩٥
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برخــی از گرایشــات مــی گوینــد ماهیــت انقــالب ٥٧ ایــران ضــد امپریالیســتی بــود، از نظــر مــن انقــالب ایــران 
در نشــان دادن ماهیــت واقعــی و متناســب بیــن بخــش هــای مجمــوع ماهیتــی خــود و رو آوردن آن بــه عنــوان 
واقعیــت و ماهیــت ریشــه ای نــا تــوان بــود، بــه ایــن دلیــل اســت کــه ماهیــت ضــد امپریالیســتی در آن  بــه 
عنــوان شــکل و نقــاب غالــب ظاهــر مــی شــود، در حالــی کــه شــکل ضــد امپریالیســتی ماهیــت انقــالب ایــران 
ابــدا» بــه عنــوان ماهیــت کلــی، درونــی و واقعــی آن نبــود ، بــرای توضیــح ایــن موضــوع الزم اســت بگوییــم 
فضــای سیاســی و اندیشــه غالــب در نــگاه اجتماعــی بــه عنــوان رو کــرد و هــدف آتــی و چشــم انــداز اقتصــادی 
انقــالب ٥٧ ماهیتــا» ســمت سوسیالیســتی ، برابــری طلبانــه ، آزادیخواهانــه و ضــد تبعیــض و شــدیدا» ضــد 
ناسیونالیســتی بــود، و فضــای غالــب نــگاه بــه جهــان در آن انترناسیونالیســتی بــود کــه بــا تاســف از ایــن زاویــه 
ناسیونالیســم امــت اســالمی امــکان ســو اســتفاده از دیــدگاه انترناسیونالیســتی و تحمیــل خــود را یافــت و در 
همیــن حیــن بــه دلیــل بــاال بــودن درجــه فضــای سوسیالیســتی، بخــش ضــد امپریالیســتی ســریعتر جــا پــا یافــت ، 
امــا رهبــری انقالبــی ( حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر) بــرای هدایــت طبقــه کارگــر و زحمتکشــان در جهــت فضــای 
سیاســی موجــود و مســیر مــورد نیــاز جهــت حاکــم کــردن مجموعــه ای ماهیــت سوسیالیســتی و کارگــری انقــالب 
وجــود نداشــت، بنــا برایــن ماهیــت آریتــی را بــه ان تحمیــل کردنــد و بــه انحــراف بردنــد بــا توجــه بــه اینکــه ضــد 
امپریالیســتی بــودن بخــش کوچکــی از ماهیــت انترناسیونالیســتی اســت، در انقــالب ٥٧ دشــمنان شــناخته شــده 
و دشــمنان دوســت نمــا بــا هــم توانســتند کلیــت ماهیــت انقــالب را کــه کارگــری – سوسیالیســتی بــود شکســت داده 
متنهــا ماهیــت ضــد امپریالیســتی ان را اگراندیســمان کــرده بــه عنــوان ماهیــت کل و تنهــا ماهیــت نشــان بدهــد.

( بــه یــاد داشــته باشــیم کــه انقــالب کارگــری و سوسیالیســتی هیــچ گاه نمــی توانــد، ماهیــت ضــد امپریالیســتی 
نداشــته باشــد، یعنــی نمــی توانــد یــک انقــالب کارگــری و سوسیالیســتی و بــه طبــع انترناسیونالیســتی باشــد امــا 
ضــد امپریالیســت نباشــد، امــا بــاز الزم بــه تکــرار اســت کــه ضــد امپریالیســت بــودن تنهــا بخــش کوچکــی از 

ماهیت انقالب ٥٧ سوسیالیستی بود!!!
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ماهیــت انقــالب سوسیالیســتی خواهــد بــود، و ماهیــت ضــد امپریالیســتی کــه بخــش از ماهیــت سوسیالیســتی 
اســت تنهــا از زاویــه مبــارزه طبقاتــی کارگــری یعنــی مخالفــت بــا مالکیــت خصوصــی، مخالفــت بــا نظــام مــزدوری 
و ... مــی توانــد واقعیــت داشــته باشــد کــه در ایــن صــورت مبــارزه بــا کل ســرمایه داری مســاوی بــا مبــارزه علیــه 
امپریالیســت هــا خواهــد بــود و هــر وقــت بخــش هــای ریشــه ای و اصلــی و یــا بخــش هــای مختلــف ماهیــت 
انقــالب سوسیالیســتی را محــدود کــرده تنهــا یکــی از انهــا را برجســته کنیــم ان انقــالب صــد در صــد شکســت 

خواهــد خــورد، کــه در انقــالب ٥٧ همیــن اتفــاق رخ داد. 
مثــال» ماهیــت کارگــری و سوسیالیســتی ان محــدود و محدودتــر شــد، ماهیــت آزادیخواهانــه و برابــری طلبانــه 
میان زن و مرد و تضاد کار و ســرمایه ، ماهیت خواســت اســتفاده برابر از خدمات اجتماعی ، میان ملیت 
هــا تعییــن حــق سرنوشــت ملــل، همــه ســرکوب و کنــار زده شــدند، همــه ایــن ســرکوب هــا کــه مجمــوع ماهیــت 
انقالبــی را بــه بهانــه ی حفــظ ماهیــت ضــد امپریالیســتی( تحــت تاثیــر نــگاه تــک بعــدی رویزیونیســتی) آن بــه 
دهشــتناک تریــن و خونیــن تریــن شــکل جــاری شــده و توســط نیروهــای مختلــف ســرمایه داری و هــم پیمانــش 
ارتجاع مذهبی و رویزیونیســت ها و اپورتونیســت های ضد امپریالیســت عملی شــد. این طرز عمل و فکر( 
نــگاه تــک بعــدی بــه ماهیــت انقــالب ٥٧) ضــد انقالبــی بــود. و چــون نیروهــای چــپ و کمونیســتی ان زمــان 
توانایــی و درک و تحلیــل واقعــی از انقــالب و شــرایط موجــود ان زمــان نداشــتند و تحــت تاثیرســرکوب هــای 
گذشــته امــکان بررســی و تجزیــه و تحلیــل را کســب نکــرده بودنــد و دهــه هــای طوالنــی، تحــت تاثیــر انحرافــات 
رویزیونیســتی و ســازش طبقاتــی (زیســت مســالمت آمیــزو ...) بودنــد، وبخــش بزرگــی از آنهــا بیشــتر از بقیــه 
تحــت تاثیــر انحــراف مرحلــه بنــدی انقــالب کــه تئوریــزه کننــده ارتجــاع بــه عنــوان انقالبــی و اگراندیســمان کننــده 
ماهیــت ضــد امپریالیســتی کــه مطالبــات دیگــر را تحــت پوشــش قــرار مــی داد. ایــن چنیــن بــود کــه رهبــری بدســت 
نیامــده انقــالب را بــه ارتجــاع و ســرمایه داری واگــذار کردنــد، و خــود خدمــت گــذار آن شــدند،این واگــذاری کــه 
نتیجــه درک انحرافــی مرحلــه بنــدی وتقســیم پلکانــی جهــان کــه مخــدوش کننــده نبــرد طبقاتــی  بــود، بــه دوشــکل 
بــرای بازیگــران چــپ و کمونیســت رقــم خــورد، یــک بخــش انقالبــی چــپ هــا و کمونیســت هــا در مقابــل ســرمایه 
داری و نماینــده آن کــه در حــال خزیــدن بــه حکومــت بــود ایســتاد و بــه شــدت ســرکوب شــد، امــا ایــن ایســتادن 
نیــز در خوشــبینانه تریــن برداشــت از نظــر درک و اینــده نگــری، آگاهانــه و از زاویــه سوسیالیســتی و کارگــری 
نا توان و این نیز گرفتار همان انحراف مرحله بندی انقالب بود، و تحلیل مارکسیســتی مشــخص از شــرایط 
مشــخص نداشــتند، در واقــع انقالبــی گــری ایــن بخــش بــر پایــه آرمانگرایــی و فــداکاری و شــور انقالبــی بــود 
امــا شــعور انقالبــی را هنــوز کســب نکــرده بودند.(تئــوری تقســیم غیــر طبقاتــی جهــان کــه خــود انحــراف دیگــر 
را تئوریــزه مــی کــرد لــزوم انحــراف مرحلــه بنــدی انقــالب را کــه هــر دو صــد البتــه ضــد تئــوری هــای لنینیســتی 
بودند، اما همه ی اپورتونیســت ها همین مرحله بندی ها و تقســیم جهان را به نام لنینیســم قالب می کردند،)  
قســمت دیگــر کــه چــپ و کمونیســت بــودن را بــه دروغ بــا خــود یــدک مــی کشــید وماننــد بخــش قبلــی انقــالب 
را مرحلــه بنــدی مــی کردنــد، بــه زائــده ای از ســرمایه داری و ارتجــاع تبدیــل شــده بــه ســرکوب بقیــه پرداخــت ، 
در مجمــوع نمــی توانســتند درک کنــد کــه بــدون مبــارزه بــا کل ســرمایه داری ، ضــد امپریالیســت بــودن ممکــن 
نیســت،  بــه جــای اینکــه انقــالب را بــه عنــوان انقــالب سوسیالیســتی و ضــد کل ســرمایه داری بیــان و رهبــری 
کنند،بــا بــزرگ کــردن اســمی و بادکنکــی بخــش ضــد امپریالیســتی آن بقیــه مطالبــات انقــالب را انکارکردنــد، و 
تحت ماهیت آریتی ضد امپریالیســتی،  انقالب و رهبری آن را به نیروهای ســرمایه داری ، بورژوازی ملی ، 
ســرمایه داری ارتجاعی و نماینده مذهبی آن واگذار کردند، و خود، دنباله رو و بخشــا» به مباشــران ســرمایه 
داری داخلــی و نیــرو هــای ارتجاعــی تبدیــل شــدند، تــا ان حــدی کــه بــه شــکل مامــوران ســرکوب انقالبیــون عمــل 
کردنــد، کــه هنــوز ایــن مباشــران بــه طــرز خطــر نــاک تئوریکــی و سیاســی حضــور دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
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بــه غلــط بــه عنــوان نیروهــای پیــش رو چــپ و کمونیســت شــناخته مــی شــدند، همــه نیروهــای کارگــری و تــوده 
هــای انقالبــی را بــه زائــده ارتجــاع و بخشــی از ســرمایه داری تبدیــل کردنــد، ایــن رونــد هنــوز ادامــه دارد، در 
واقــع پیــش کشــیدن و یــا قبــول کــردن ضــد امپریالیســتی بــودن انقــالب از طــرف مدعیــان چــپ و کمونیســت 
نوعــی ابــزاری بــود تــا بتواننــد طبقــه کارگــر و هــم پیمانــان انقالبیــش را کــه رهبــری انقالبــی نداشــتند بــه زیــر ســلطه 
بــورژوازی ملــی و خــرده بــورژوازی بــرده و یــا نگذارنــد از زیــر ســلطه آنهــا خــارج شــوند( بخــش بزرگــی از ایــن 
انحرافــات نشــات گرفتــه از تئــوری هــای رویزیونیســتی حــزب کمونیســت شــوروی و احــزاب بــرادر بودنــد). بــا ایــن 
طــرز تفکــر کــه ماهیــت انقــالب ضــد امپریالیســتی اســت فرصــت را از کارگــران گرفتنــد و بــه جمهــوری اســالمی 
تقدیــم کردنــد، کمیــت بــاالی از آنهائیکــه زیــر علــم ضــد امپریالیســتی ســینه مــی زدنــد بــر مبنــای رونــد مســیر 
ذاتــی چنیــن اندیشــه ای بــال اســتثنا در صــف جمهــوری اســالمی قــرار گرفتــه و بــه تقویــت آن پرداختنــد کــه ایــن 
وحشــت ناکتریــن بخــش شکســت انقــالب بــود، امــا امــروز مــا نــه تنهــا بایــد از ایــن تئــوری غلــط باقــی مانــده از 

رویزیونیســم کمونیســم شــرقی دوری کنیــم بلکــه بــا داشــتن تحلیــل دقیــق تودههــا را نســبت بــه آن آگاه نماییــم.
( بــه جــرات مــی تــوان گفــت کودتــای ٢٨ مــردا نشــان داد کــه ضــد امپریالیســت بــودن بــدون ضدیــت بــا کلیــت 
ســرمایه داری دیگــر معنــا نــدارد، و یــک بــار دیگــر نــا پیگیــر بــودن نیروهــای بــورژوازی و خــرده بــورژوازی 
عمــال» ثابــت شــد. الزم اســت بدانیــم، بحــث موضــوع تئــوری ضــد امپریالیســتی لنیــن را دنبــال کــردن از زاویــه 
هــای غیــر لنینیســتی، انحــراف از بحــث واقعــی مبــارزه بــا امپریالیســت هــا خواهــد بود،لنیــن بحــث خــود را در 
رابطــه بــا امپریالیســت بــا تــز هــای آوریــل کــه انقــالب سوسیالیســتی اســت یعنــی مبــارزه بــا کلیــت ســرمایه داری 
تکمیــل کــرد بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ضــد امپریالیســت بــودن بــدون پذیرفتــن اینکــه انقــالب سوسیالیســتی اســت 
اندیشــه ضــد لنینیســتی اســت از ایــن زاویــه اســت ، کلیــه گرایشــاتی کــه انقــالب را مرحلــه بنــدی مــی کردنــد و 
ماهیــت انقــالب ایــران را ضــد امپریالیســتی مــی نامیدنــد عمــال» ضــد لنینیســت بودنــد.) مــا مــی دانیــم هیــچ کــس 
در حــال حاضــر نمــی توانــد مخالــف کل ســرمایه داری نباشــد و علیــه کل ســرمایه داری مبــارزه نکنــد، در 
همــان حــال ادعــا کنــد کــه ضــد امپریالیســت اســت، چــون امپریالیســت بخشــی از ســرمایه داری اســت کســانی 
مــی تواننــد واقعــا»  ضــد امپریالیســت باشــند کــه اول حقیقاتــا» و در عمــل ثابــت کــرده و ثابــت کننــد کــه مخالــف 
کلیــت ســرمایه داری بــوده و در حیــن مبــارزه علیــه آن هستند.کســانی کــه ضــد امپریالیســت بــودن را مقــدم 
برمبــارزه علیــه کل ســرمایه داری مــی داننــد و مرحلــه بنــدی انقــالب و تقســیم جهــان را بــه شــکل غیــر طبقاتــی 
تبلیــغ مــی کننــد، بــازی و مانــور دادن در بیــن شــکاف بخــش هــا و جنــاح هــای مختلــف ســرمایه داری را بــه 
عنــوان اســتراتژی مبارزاتــی خــود انتخــاب کردنــد، کــه در نهایــت ســر از ســازش و خدمــت گــذاری بــه بخشــی یــا 
جناحــی از ســرمایه داری در خواهنــد آورد. نمونــه هــای بســیاری در ایــران و جهــان مــی تــوان از ایــن دســت 
نــام بــرد، البتــه از ایــن نیروهــا هنــوز هــم بــه وفــور یافــت مــی شــوند، کــه ضربــات مهکلــی بــه طبقــه کارگــر و 

انقالبــات کارگــری زدنــد.
بهتــر اســت از زاویــه دیگــر نیــز بــه موضــوع نــگاه کنیــم، بخشــی هــای از خــرده بورژواهــا و بخشــی هــای از 
بــورژوازی و کال» ارتجــاع هــم مــی توانــد، تــا حــدودی ضــد امپریالیســت باشــند، امــا هیــچ کــدام در هیــچ نســبیتی 
خواهــان حرکــت رو بــه جلــو ( حرکــت در جهــت رشــد ســطوح انقالبــی) نیســتند، از ایــن لحــاظ همگــی ضــد 
کارگــر و ضــد انقــالب بودنــد، در انقــالب ٥٧ همیــن نیروهــا ضربــات مهلکــی زدنــد و ضــد انقــالب ارتجاعــی 
مذهبــی را بــه بهانــه اینکــه ضــد امپریالیســت هســت کمــک کردنــد تــا انقــالب را شکســت بدهــد. الزم بــه تکــرار 
اســت کــه امپریالیســت بخــش کوچــک و البتــه نــوک حملــه ســرمایه داری ماننــد ســر کــوه یخــی شناوراســت، کــه 
در واقــع ٥ الــی ده درصــد کــوه یخــی را تشــکیل مــی دهــد. بنــا برایــن نبایــد اجــازه داد بــه بهانــه مبــارزه ضــد 
امپریالیســتی کلیت ســرمایه داری از زیر ضرب فرار کند، که در این صورت بیشــترین نیروهای اپورتونیســت 
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بــا نقــاب ماهیــت ضــد امپریالیســتی در صــف طبقــه کارگــر جــاه گرفتــه کل مبــارزه را ماننــد انقــالب ٥٧ بــه 
انحــراف مــی برنــد.

تقریبــا» تمامــی نیروهــای کــه اســتراتژی مبــارزات خــود را تنهــا یــا مقــدم بــر بقیــه  بــر پایــه ضــد امپریالیســتی 
گذاشــته بودنــد همگــی بــال اســتثنا بــه نوعــی، هنــوز نپیوســته، از طبقــه کارگــر کنــده شــده بــه زائــده ی جناحــی 

از ســرمایه داری تبدیــل شــدند.
 الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر ٧٠ ســال قبــل از ایــن، زمانــی مــی توانســت بــورژوازی ملــی یــا بخشــی از ســرمایه 
داری بــه عنــوان شــکلی از ســرمایه داری مقابــل شــکل امپریالیســتی آن وجــود داشــته باشــد، دیگــر امــروز چنیــن 
موضوعــی وجــود نــدارد.( البتــه در انقــالب اکتبــر لنیــن بــا ارایــه تــز هــای آوریــل اعــالم کــرد کــه بــورژوازی هــای 
ملــی حداقــل در کشــور هــای اروپایــی و پیــش رفتــه، انقالبــی نیســتند ایــن موضــوع بــا پیوســط سوســیال دمکــرات 
هــای اروپایــی بــه بــورژوازی اروپــای کــه عامــل مهــم شکســت انقالبــات اروپــا بــود عمــال» ثابــت شــد و هــر چنــد 
ــا هــر نــام دیگــر مــی توانســتند هنوزبــورژوازی ملــی  ــا ب در کشــور هــای زیــر ســلطه و مثــال» جهــان ســومی ی
نســبتا» پیشــرو داشــته باشــند، کــه خواهــان اســتقالل باشــد، تــا از دیــد گاه همــکاری درایــن جهــت و در جهــت 
اســتقالل طلبانــه تــا حــدودی انقالبــی بــا کارگــران همــکاری کننــد، امــا پــس از مــدت کمــی، نهضــت هــای، در 
شــیلی ، در ســالهای ٣٠ در ایــران و انقــالب ویتنــام و ... ثابــت کردنــد کــه در کشــور هــای زیــر ســلطه نیــز 
بــورژوازی ملــی کــه انقالبــی باشــد وجــود ندارنــد و تــز هــای آوریــل لنیــن در مــورد ایــن کشــورها نیــز زمینــه صــدق 
ــا بهانــه قــرار دادن موضــوع ضــد امپریالیســتی  یافتــه اســت، امــا رویزیونیســت هــای حاکــم شــده در شــوروی ب
و دیگــر تئــوری هــای انحرافــی در واقــع ضــد تزهــای آوریــل لنیــن عمــل کردنــد، کــه پیــروان انهــا بــه اشــکال 
مختلــف بــه طبقــه کارگــر ضربــه زدنــد ، عمــل مصــدق و پیروانــش در مقابــل کودتــای ٢٨ مــرداد و عملکــرد 
حــزب تــوده در ان تاریــخ ایــن موضــوع را بــه روشــنی و بــا شــیپور فریــاد زد.) اگــر امــروز مــا بــرای مبــارزه بــا 
امپریالیســم بــه همــکاری تاکتیکــی بــا بــورژوازی ملــی تکیــه کنیــم یــا بخواهیــم بــرای گســترش قــدرت خــود بــه آن 
بعنــوان کمــک در صــف انقالبــی علیــه امپریالســت تکیــه کنیــم کامــال» ضــد کارگــری اســت. در هیــچ جــای دنیــا 
دیگرحتــی یــک ســرمایه دار یــا یــک بــورژوا، یــا یــک خــرده بــورژوای انقــالب وجــود نــدارد. کــه بــرای هــم پیمانــی 
بــا آن ایــن تئــوری را ( تئــوری هــای رویزیونیســتی احــزاب بــرادر و ... را بــکار ببریــم، بنابرایــن اگــر بحــث را در 
مبــارزه بــا امپریالیســم بعنــوان حــرف اول پیــش ببریــم بایــد دیــد بــا تکیــه، یــا امــکان دریافــت کمــک و قــدرت و یــا 
همــکاری پــا یــا پــای، یــا زیــر گروهــی از آنهــا بــودن،از جهــت چــه نــوع چشــم داشــتی، از کــدام جنــاح ســرمایه 
داری، آنهــا ( جنــاح هــای مختلــف ســرمایه داری )را از هــم جــدا مــی کنیــم و میخواهیــم بیــن شــکاف ان جنــاح 
هــا مانــور مبارزاتــی بدهیــم،  آیــا در مقابــل امپریالیســت هــای کــه اکنــون بــه دو بخــش یــا دو صــف مقابــل هــم 
تقســیم شــدند و بقیــه کشــورها و بــورژازی هــای کشــور هــای مختلــف نیــز بــه زیــر گروههــای از انهــا تقســیم شــدند 
مــی خواهیــم پشــت یــا در کنــار کــدام یــا علیــه کــدام مبــارزه کنیــم؟ کــه مثــال» بــا توجــه بــه ایــن تصمیــم مــی توانــد 
موضــوع ضــد امپریالســت بــودن یــا نبــودن مــا معنــا پیــدا کنــد. ضــد کــدام صــف امپریالیســتی و در کنــار کــدام 
صــف امپریالیســتی؟ آیــا، ســرمایه داری بخــش ســومی هــم دارد؟ کــه مــا در صــف آن، یــا بــا دعــوت از ان بــه 
صــف خودمــان، در مقابــل دو صــف امپریالیســتی کــه اکنــون در مقابــل هــم صــف آرای کردنــد، قــد علــم کنیــم ؟ 
در حــال کــه  مــا مجبوریــم صــف مســتقلی داشــته و در مقابــل تمامــی جنــاح هــا و صــف هــای امپریالیســتی  و 
کلیــت ســرمایه داری و در حیــن کلیــت آن در مقابــل بخــش هــای امپریالیســتی اش هــم زمــان بایســتیم، و حتــی 
اگر تاکتیکی هم بخواهیم در بین شــکاف موجود بزنیم باز باید با تئوری و ماهیت مســتقل این کار را انجام 
بدهیــم، یعنــی تزهــای آوریــل را بایــد پذیرفتــه و تکامــل بخشــیده بــروز کــرده اعــالم کنیــم کــه انقــالب آتــی بــدون 
هیــچ چــون و چرایــی سوسیالیســتی اســت،و ال غیــر، در ایــن صــورت ضــد امپریالیســت بــودن در دل مبــارزات 
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سوسیالیســتی هضــم مــی شــود،و دیگــر نمــی تــوان بــا قشــر هــا و الیــه هــای ماننــد خمینــی و رفســنجانی و امثــال 
آنهــا یــا بــا بخشــی از جمهــوری اســالمی ، ســبز هــا و اصــالح طلبــان درون و بیــرون نظــام و ... در یــک 
صــف ایســتاد. و نمــی تــوان ضــد امپریالیســت بــودن را جــدا و شــاخص تــر یــا مقــدم بــر انقــالب سوسیالیســتی 
نشــان داد، یعنــی نمــی تــوان انقــالب را مرحلــه بنــدی کــرد، یعنــی نمــی تــوان تئــوری هــای رویزیونیســتی بعــد از 
لنیــن را دو بــاره زنــده کرد.البتــه دل کنــدن ضــد امپریالیســت هــا از تئــوری هــای انحرافــی فــوق بســیار ســخت 
اســت، چــون موجودیــت و هویــت خــود را روی « مبــارزه ضــد امپریالیســتی و مرحلــه بنــدی انقالبــات مقــدم 
اســت بــر مبــارزه بــا کلیــت ســرمایه داری بــرای رســیدن بــی واســطه بــه سوسیالیســم» تعریــف کردنــد و حــال اگــر 
بخواهنــد دســت از آن تئــوری هــا بردارنــد اول بایــد هویــت خــود را برمبنــای مبــارزه بــرای سوسیالیســم مقــدم بــر 

هــر موضوعــی دیگــر اســت، تعریــف کننــد، تــا زیــر پایشــان خالــی نگــردد.
 تنهــا بــرای اینکــه بــه ســمت دیگــر انحــراف در نــه غلطیــم، الزم اســت بدانیــم مبــارزه طبقــه کارگــر تنهــا بــا 
تکیــه بــه نیــرو طبقاتــی خــود و رهبــری مســتقیم و مســتقل هــم پیمانانــش در شــکل ضــد یــت بــا کلیــت ســرمایه 
داری داخلــی و جهانــی و پذیرفتــن اینکــه بخــش امپریالیســتی ســرمایه داری اکنــون رهبــری کل ســرمایه داری 
را از ســرمایه داری جهانــی گرفتــه تــا کل ســرمایه داری هــای داخلــی همــه کشــور هــا را بــه عهــده دارد و 
مبــارزه بــا امپریالیســت هــا جــدا از مبــارزه بــا کلیــت و همــه جنــاح هــای ســرمایه داری جهانــی وداخلــی نیســت، 
تنهــا شــاخصه وجــود امپریالیســتی در ایــن مبــارزه نســبت بــه بقیــه بخــش هــای ســرمایه داری، بــودن آن( شــکل 
امپریالیســتی ســرمایه داری) در صــف مقــدم بــه عنــوان رهبــری  دشــمنان کارگــران اســت،نباید اجــازه بدهیــم 
اختالفــات و رقابــت هــای درونــی جنــاح هــای ســرمایه داری در اشــکال مختلــف مــا را شــقه شــقه کــرده بیــن 
ــا دشــمن(کلیت  صفــوف خــود بــه زائــده بخــش هــای مختلــف خــود تبدیــل کنــد، همــه مــی دانیــم بــرای مبــارزه ب
ســرمایه داری) نمیشــود، رهبــری( بخــش امپریالیســتی ســرمایه داری) ان را از بدنــه اش ( جنــاح هــای مختلــف 
ســرمایه داری) جــدا کــرده و بــه جناحــی از بدنــه آن وابســته شــده آنــگاه ادعــای مبــارزه بــا رهبــری آن و جنــاح 
دیگــرش را داشــت. در ایــن صــورت مــا اســتقالل صفــوف کارگــری خــود را از دســت مــی دهیــم و بــه زائــده یکــی 

از جنــاح هــای ســرمایه داری تبدیــل مــی شــویم.
ماننــد ایــن اســت کــه جمهــوری اســالمی را بــه دو جنــاح تقســیم و فکــر مــی کنیــم یکــی نبســت بــه دیگــر ممکــن 
اســت بــه ســود طبقــه کارگــر باشــد،( وقتــی تاریــخ ٧٠ ســال گذشــته ایــران و جهــان را بــا توجــه بــه موضــوع 
ــا نتیجــه بدســت آمــده برخــورد هــای میــان دو جنــاح داخلــی جمهــوری  ضــد امپریالیســتی بررســی مــی کنیــم وب
اســالمی مقایســه مــی کنیــم متوجــه مــی شــویم تقســیم کل ســرمایه داری بــه دو جنــاح ، ســرمایه داری و ســرمایه 
داری امپریالیســتی ماکــت کوچــک شــده اش همــان تقســیم جمهــوری اســالمی بــه دو جنــاح روبــروی هــم اســت 
کــه باعــث شــده هــر کــدام از طیــف هــای اپوزیســیون بــه زائــده یکــی از جنــاح هــا جمهــوری اســالمی و یــا یکــی 
از جنــاح هــای ســرمایه داری جهانــی تبدیــل شــوند)  کلیــت جمهــوری اســالمی دشــمن اســت حــال بایــد همیــن 
سیاســت را در مقابــل تمامــی جنــاح هــای ســرمایه داری از جملــه ســرمایه داری امپریالیســتی و کلیــت ســرمایه 

داری داخلــی و جهانــی نیــز بــکار ببریــم.
برخی از مواردی که باعث می شوند بگوییم فضای انقالب ٥٧ کارگری و سوسیالیستی بود عبارتند از: 

١ - آن فضــا باعــث شــده بــود شــوراهای کارگــری ســاخته شــوند، کــه حتــی در مدیریــت موسســات اقتصــادی 
اجتماعــی و وسیاســی دخالــت مــی کردنــد و حتــی جمهــوری اســالمی مجبــور شــده بــود شــوراها را در محــالت 

بپذیــرد، بــرای ضــد امپریالیســت بــودن هیــچ نیــازی بــه شــوراها وجــود نــدارد.  
٢ – فضــای فــوق باعــث مــی شــد همــه نیروهــا مجبــور شــوند بــرای جــای پــا، یافتــن در انقــالب بــه تعریــف 
و تمجیــد از کارگــران بــه عنــوان تعییــن تکلیــف کننــده در انقــالب بپردازنــد کــه از جملــه ، خمینــی مــی گفــت 
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«انقــالب مــا مرهــون کار و کارگــر اســت « ، « خداونــد هــم کارگــر اســت» ، « پیامبــر دســت کار گــر را 
بوســیده اســت» و... تمامــی مدیــران جدیــد تــالش مــی کردنــد خــود را از خانــواده هــای کارگــری و بــا تیــپ و 
شــکل و شــمایل کارگــری نشــان بدهند،مصــادره هــا نیــز شــکل طبقــه پاییــن را داشــت و بــرای ضــد امپریالیســت 

بــودن نیــاز بــه چنیــن مــواردی نبــود.
٣- بســیاری از زمیــن هــا ، خانــه هــا و کارخانــه هــا توســط خــود مــردم و کارگــران مصــادره و کنتــرل شــدند، 
وســعت بســیار زیــادی از ایــن زمیــن هــای مصــادره شــده در جهــت اســتفاده  مردم(سوسیالیســتی) ماننــد ســاختن 
مدرســه ، درمانــگاه و کتابخانــه و زمیــن بــازی و بایشــگاههای زیــاد و ایجــا پــارک هــای زیــاد و ... همــه بــه 
شــکل خــود جــوش بــر مبنــای خواســت تــوده هــا( یعنــی بــر مبنــای وجــود فضــای سوسیالیســتی – کارگــری) قــرار 
گرفتنــد. در ایــن مــورد مــن رفقــای را مــی شناســم کــه در مصــادره هــای مردمــی گســترده کــه بعــد از شکســت 
انقــالب بــه دســت حکومــت ضــد انقالبــی افتــاد در منطقــه وســیعی از تهــران کــه شــامل نعمــت آبــاد ، شــهرک 
ولیعصــر ، فــالح ، وصفنــار، تولیــدارو، یافــت آبــاد و شــادآباد، دولــت خــان ، زهتابــی ، شــهر شــریعتی ، 
عبــدال آبــاد ، خزانــه فــالح و بخــش هــای از جــاده ســاوه بیــن جوانانــی بودنــد کــه ایــن کارهــا را برنامــه ریزیــس 
و اجرایــی مــی کردنــد.) اگــر ماهیــت انقــالب ضــد امپریالیســتی بــود هــر گــز چنیــن مــواردی مقبولیــت عمومــی 

کســب نمــی کــرد.
٤- بیشــترین شــعارها کارگــری بــود، و مــی دانیــم حتــی اســتقالل و آزادی بخشــی و در درون شــعار هــای 
کارگــری هســتند. کــه بســیاری از ایــن دســت شــعارها مطالبــات بــورژوا دمکراتیکــی هســتند کــه روی زمیــن مانــده 
انــد و دیگــر بــورژوازی بــرای کســب انهــا مبــارزه نمــی کنــد بنــا برایــن اینهــا نیــز بــه عهــده طبقــه کارگــر گذاشــته 

شــده اســت.این نیــز ثابــت مــی کنــد کــه انقــالب ٥٧ بســیار فراتــر از بحــث ضــد امپریالیســتی بــود.
٥ – حتــی خمینــی تحــت فشــار فضــای کارگــری و سوسیالیســتی عمــل مصــادره گــری ( کــه نقطــه مقابــل اســالم 
و مالکیــت خصوصــی اســت) مجبــور شــده بــود بگویــد مــا مالــکان و ســرمایه داران بــزرگ را پــای میــز محاکمــه 

خواهیــم کشــید.که بــرای ماهیــت ضــد امپریالیســتی چنیــن مــوردی الزم نیســت.
٦ – مــی دانیــم کــه شــوراهای کارگــری در دوره مبــارزه تنهــا نیــروی بــود کــه تیــر خــالص بــه حکومــت قبلــی 
زد و بعــد از انقــالب حتــی در مدیریــت ، کنتــرل کارخانــه و کنتــرل تولیــد دخالــت مســتقیم را شــروع کردنــد، و 
شــورا هــای دهقانــی کارهــا و مبــارزات بزرگــی را ایجــاد کردنــد کــه ایــن مــوارد هیــچ ربطــی بــه ضــد امپریالبیســت 

بــودن نــدارد.
٧- فضــای سوسیالیســتی و کارگــری در ایــران آنقــدر بــاال بــود کــه خمینــی بــر خــالف ســالهای ١٣٤٢ کــه 

مخالــف سرســخت تقســیم زمیــن خانهــا بــود در ســال هــای ٥٧ مجبــور بــه پذیرفتــن مصــادره شــد.
٨ – ســاخته شــدن انــواع تعاونــی هــای بــا وظایــف و در ابعــاد گوناگــون کــه بخشــی از اندیشــه و اعمــال 
سوسیالیســتی هســتند ( کــه اینهــا نیــز بعــد از شکســت انقــالب از مســیر اولیــه و اهــداف سازندگانشــان منحــرف 

شــدند)این مــوارد هــم بــرای انقالبــی بــا ماهیــت ضــد امپریالیســتی الزم نیســتند.
٩ – مصــادره زمیــن هــا و خانــه هــا توســط مــردم بــی خانمــان و قبــول ایــن گونــه مصــادره هــا از طــرف حکومــت 
اســالمی کــه از روی اجبــار قبــول کردنــد تــا اینکــه در ســالهای بعــد از شکســت انقــالب حکومــت بــا انهــا بــه 
شــکل هــای گوناگــون برخــورد ضــد انقالبــی کــرد ( در ایــن رابطــه نیــز چــون بــا برنامــه ریــزی متمرکــز انجــام 
نمــی شــدند چــون رهبــری انقالبــی وجــود نداشــت خطاهــای بســیاری نیــز اتفــاق مــی افتــاد کــه باعــث نمــی شــوند 

ماهیــت کلــی مصــادره کــه سوسیالیســتی بــود زیــر ســوال بــرود.)
١٠ – نمونــه بــارز دیگــر موضــوع ترکمــن صحــرا بــود کــه بقیــه دیگــر نقــاط ایــران هــم فضــای آمــاده بــرای ایــن 

کار داشــتند امــا شکســت ترکمــان صحــرا باعــث فروکــش شــدن در نقــاط دیگــر گردیــد.
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١١ – تقریبــا» جمعیــت  غالبــی از کارگــران و تــوده هــا و حتــی بســیاری از نیروهــای ســرمایه داری و ارتجــاع 
بــه شــدت احســاس مــی کردنــد انقــالب بــا ســرعت بــه ســمت سوسیالیســتی در حرکــت اســت و خمینــی و دیگــر 
نیروهــای اطــراف و ســرمایه داری بــا تبلیغــات گســترده تــالش مــی کردنــد اســالم را نوعــی سوسیالیســم نشــان 
بدهنــد تــا مــردم و کارگــران راضــی شــوند کــه بــا قبــول حکومــت اســالمی هــم سوسیالیســم را دریافــت مــی کننــد و 
هــم دنیــای دیگــر را، ایــن بــاور آنقــدر قــوی بــود کــه مــا وقتــی از تــوده ای هــا نقــد مــی کردیــم کــه چــرا بــه جمهــوری 
اســالمی کمــک مــی کنیــد انهــا ماننــد خــود اســالمی هــا از قوانیــن اســالمی بــه عنــوان شــکلی از سوسیالیســم 
تبلیــغ مــی کردنــد و تــوده هــای کارگــر و مــردم را ایــن گونــه فریــب مــی دادنــد و حتــی مــی گفتنــد اگــر ریــش 
خمینــی و یــا عمامــه رفســنجانی را بلنــد کنیــد داس و چکــش را خواهیــد دیــد. منتهــا همــان موقــع مشــکل مــا ایــن 
بــود کــه نمــی دانســتیم کــه خــود شــوروی و اقمــارش دیگــر انقالبــی نیســتند و تمامــی تئوریهایشــان تنهــا در بعــد 

ضــد امپریالیســتی و ســازش طبقاتــی خالصــه شــده اســت.
١٢ – خمینــی و بســیاری از حکومتیــان قبــل از تصــرف کل حکومــت بارهــا تحــت فشــار فضــای سوسیالیســتی 
و کارگــری انقــالب بــه خواســته هــای سوسیالیســتی بــرای جــذب تــوده هــا اشــارات مــداوم کردنــد مثــال» خمینــی 
مــی گویــد «بــرق ، آب و گاز بایــد مجانــی باشــد...» ، « بــه ایــن قــدر راضــی نباشــید...» ، « خانــه نخریــد 
همــه را خانــه دار خواهیــم کــرد...» ، یــا در زمــان ریاســت جمهــوری بنــی صــدر حــدود دویســت هــزار تومــان 
وام خانــه تصویــب شــده و بســیاری گرفتنــد بــرای دانســتن قــدرت دویســت هــزار تمــان وام همینقــدر کافــی اســت 
بدانیــم کــه کســی بــه نــام ... در میــدان انقــالب تهــران کوچــه رســتم بــا گرفتــن دویســت هــزار تومــان وام توانســت 
خانــه ای ســه طبقــه بــه قیمــت ١٨٥ هــزار تــوان خریــد و ١٥ هــزار تومــان باقــی را خــرج دیگــر خــود کرد.بــرای 

ضــد امپریالیســت بــودن ایــن مــورد هــم نیــاز نیســت.
١٣ – بــرای امــکان پیــش بــردن حاکمیــت ضــد انقــالب و شکســت دادن انقــالب اولیــن ســرکوب علیــه شــوراهای 
کارگــری و خــارج کــردن خانــه کارگــر از دســت نیروهــای چــپ شــروع شــد، کــه اگــر ماهیــت ضــد امپریالیســتی 
داشــت نیروهــای کارگــری و چــپ نمــی توانســتند ایــن همــه قــوی باشــند کــه حکومــت مجبــور بــه ســرکوب چنیــن 

گســترده علیــه کارگــران شــود.
اگــر تنهــا ماهیــت ضــد امپریالیســت بــودن را، بــه انقــالب ٥٧ بدهیــم بایــد بــه خــود بگوییــم بــرای ضــد امپریالیســت 
بــودن هیــچ نیــازی بــه مــوارد بــاال نبــود، امــا مــی دانیــم مــوارد بــاال مهمتریــن قســمت هــای کارکــردی انقــالب بودنــد 
کــه یــک هــزارم وجــود انهــا در ضــد امپریالیســتی بــود، وجــود نداشــت، اینهــا و دههــا مــورد دیگــر کــه مــی شــود 
مثــال اورد نشــان مــی دهنــد و اثابــت مــی کننــد کــه ماهیــت انقــالب ٥٧ کارگــری و سوسیالیســتی بــود منتهــا 
متولــی ، رهبــری و ســازماندهی سیاســی متشــکل و انقالبــی در جهــت ماهیــت اصلــی خــود نداشــت و آنهــای 
کــه ادعــای چــپ و کمونیســت داشــتند خودشــان ماهیــت کارگــری و انقالبــی و تحلیــل درســت از واقعیــت هــای 
در حــال جریــان نداشــتند، در نتیجــه دشــمن توانســت بخــش کوچکــی از ماهیــت موجــود در کنــار ماهیــت ریشــه 
ای انقــالب را بــه صــورت جعلــی بــه عنــوان ماهیــت اصلــی بــه انقــالب تحمیــل کــرده انقــالب را منحــرف و 
بــه شکســت بکشــاند و در واقــع تنهــا ضــد امپریالیســتی نشــان بدهنــد و ماهیــت اصلــی را از ان بزداید.همــان 
طــوری کــه گفتــه شــد بســیاری بــا دیــد انحرافــی و مرحلــه بنــدی، بــه انقــالب ٥٧ نــگاه مــی کردنــد کــه ایــن تئــوری 
هــای مرحلــه بنــدی انقــالب باعــث مــی شــد بــه جــای ســازماندهی بــرای پیــش بــرد ماهیــت اصلــی انقــالب بــه 
تبعیــت از بخــش جعلــی ماهیــت ان پشــت ســر جمهــوری اســالمی و یــا حتــی مقابــل ان امــا بــدون ســازماندهی 

سوسیالیســتی - کارگــری قــرار بگیرنــد.

فریده جعفری
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ــا  ــود. تنه ــگاه ب ــاط دانش ــه ام در حی ــن مواجه ــم. اولی ــی می شناس ــط دوره ی کارشناس ــش و اواس ــال پی ــد را از ۱۰ س ــم: محم یک
نشســته و کتــاِب «الهیــاِت فرهنــگ» را می خوانــد. غریــب بــه نظــر می آمــد کســی در دانشــگاه پیــام نــور، کتــاب «پــل تیلیــش» را 
بخوانــد. آمــارش را گرفتــم. کســی چیــزی منی دانســت. کــم کــم نزدیــک شــدم. ۴۰ ســاله بــود و بازمانــده ی دهــه ی شــصت. همــه ی 
داشــته اش تنهایــی و ۲ ســال زنــدان در دهــه ی شــصت و ۱۴ ســال محرومیــت اجتامعــی و حقــوق قــراردادِی کارگــری و تــک اتــاق 
ــن  ــرد. اولی ــی شــیفته ترم می ک ــه چپ گرای ــش ب ــا و خاطرات ــود. حرف ه ــده ب ــا پوین ــت ب ــاب و رفاق ــه ای از کت اجــاره ای و مجموع

بــاری کــه بــه خانــه اش رفتــم، بــاز مواجهــه ام بــا کتــاب بــود. ایــن بــار مجموعــه ای کمیــاب.
دوم: ۳ ســال پیــش در ظهــِر گــرِم مــرداِد تربیــز بــه عیادتــش رفتــم. حیــِن کار دچــار ســوختگی شــده بــود. تنهــا در اتاقــش موســیقی 
گــوش مــی داد. اتــاِق کوچیکــی در بــاالی مغــازه ای کــه گرمــای آفتــاب از دو طــرف مســتقیم وســط اتــاق بــود. پنکــه ی کوچکــش 

جوابگــوی خنــک کــردن اتــاق نبــود و جــای ســوختگی و دردی کــه داشــت، امانــش را بریــده بــود.
ــا محمــدی مواجــه شــدم کــه در آســتانه ی ۵۰ ســالگی بــه خاطــر اعــرتاض بــه کارفرمــا  ســوم: ۲ ســال پیــش کــه رفتــم اتاقــش، ب
بــرای پــس گرفــنت حقــوق معــوق و تحصــن جلــوی اســتانداری، اخــراج شــده بــود. نشســتیم. یکهــو دیــدم جــز چنــد جلــد، باقــِی 
کتاب هایــش نیســت. گفتــم چــه کارشــان کــرده ای؟ گفــت بــرای اجــاره ی اتاقــم فروختــم! ایــن چندمیــن بــار بــود کــه کتابخانــه اش 

را می فروخــت. چنــد دقیقــه ســکوت بــود و بهــت و انــدوه. محمــد، منونــه ی عینــِی رنــِج طبقاتــی و رنــِج مبارزاتی ســت.
چهــارم: براســاس اصــل ۴۳ قانــون اساســی بهداشــت و درمــان و آمــوزش و پــرورش بایــد بــرای عمــوم مــردم رایــگان باشــد. روزی 
قــرار بــود دلخــوش بــه آن مقــدار نباشــیم کــه فقــط اتوبــوس مجانــی می شــود، قــرار بــود انســانیت را بــه مــا بازگرداننــد و عدالــت 
بــه حــدی گســرتده شــود کــه بــی دغدغــه ی معیشــِت زمینــی، در آســامن ها دنبــاِل معنویــات از دســت رفتــه و انســانیِت فرامــوش 
ــش را  ــهریه، کتاب های ــِت ش ــرای پرداخ ــجویی ب ــی، دانش ــِر رهای ــه ی صف ــه در نقط ــیده ایم ک ــی رس ــه جای ــاال ب ــیم. ح ــده باش ش
می فروشــد. قســمت طنــز قصــه اینجاســت کــه علــی مطهــری، مناینــده ی «لیســت امیــد» گفتــه اســت، مصوبــه ی اخیــر مجلــس 
بــرای افزایــش ســقف حقــوق ماهانــه ی مدیــران بــه مبلــغ ۲۴ میلیــون تومــان، در راســتای جلوگیــری از مهاجــرت نخبــگان بــوده 
اســت. او منی دانــد نخبــگاِن اصلــی کنــاِر خیابــان بســاط کرده انــد و هستی شــان را بــه حــراج گذاشــته اند. او منی دانــد «خیابــان» 
چیســت. او منی دانــد ۲۴ میلیــون یعنــی ۳۰ برابــر حقــوق کارگــر، یعنــی دو ســال و نیــم دســتمزد ماهانــه ی کارگــر! یعنــی یــک مــاه 

حقــوق کارگــر برابــر بــا یــک روز حقــوِق مدیــر اســت. آری، دلخــوش بــه ایــن مقــدار نیســتیم و نخواهیــم بــود.
پ.ن: عکِس دانشجوی دانشگاِه تهران که برای پرداخِت هزینه ی سنوات، کتاب هایش را می فروشد.

امیرچمنی

کاالیــی  بــه  نــه 
شــدن  تجــاری  و 

! ! آمــوزش!

خاطرات مستند!!!
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حدود ۲۳ روز مانده به عید نوروز و من همچنان از عید نوروز متنفرم.
مــن از ۹ ســالگی در زیــر زمیــن هــای مننــاک  تولیــد خیاطــی رشوع بــه کارگــری کــردم. از ربــاط کریــم گرفتــه تــا ســلطان آبــاد و 
پاســگاه نعمــت آبــاد و شــوش مولــوی گرفتــه تــا آن بــاال شــهر تهــران. از هــامن ابتــدای کودکــی از شــب هــای عیــد متنفــر بــودم و 
هســتم. چــرا کــه نزدیــک شــب عیــد کــه مــی شــد صاحــب کار هــا مهربــان مــی شــدند مهــر و محبــت شــان را تــوی اســتکان هــای 
چــای همــراه بــا تریــاک مــی ریختنــد و بــه مــا هدیــه مــی دادنــد، تــا مــا شــب هــا تــا صبــح  پشــت چــرخ خیاطــی بیــدار مبانیــم 

و  انــرژی داشــته باشــیم تــا پــا هایــامن را روی پــدال چــرخ فشــار بدهیــم.
در همیــن شــب هــای عیــد بیشــرتین ســوزن هــا در انگشــت هــای کارگــران فــرو مــی رفــت.در همیــن شــب هــای عیــد رقابــت 
بــرای بیشــرت کار کــردن قیچــی مــی شــد  و کارگــران شــکم هــای یــک دیگــر را مــی دریدنــد.در همیــن شــب هــای عیــد غریــزه 
جنســی کارگــران بــزرگ ســال از کــودکان کار ســواری  گرفــت !، امــا کســی صــدای کــودکان کار را منــی شــنید.! صاحــب کار مهربــان 

هــم نبــود، چــون او در منــزل گــرم کنــار زن زیبایــش دراز کشــیده بــود.
در همیــن شــب هــای عیــد برشــکار خیاطــی از شــدت خســتگی ناشــی از کار زیــاد انگشــت هایــش را پشــت میــز بــرش مــی بریــد 
و صاحــب کار مهربــان غــم پارچــه هــای بــه خــون کشــیده اش را مــی خــورد و تنهــا چیــزی کــه هیــچ اهمیتــی برایــش نداشــت 
انگشــت هــای بریــده شــدی برشــکار بــود.! در همیــن شــب هــای عیــد، چیزهایــی اســت کــه آدم منــی توانــد بــه زبــان بیــاورد 

حتــی.!
امــا مــا کارگــران مــی دانســتیم کــه صاحــب کار مهربــان، بــی رشفــی بیــش نیســت همیــن کــه شــب عیــد متــام شــود او تــک تــک مــا 
را اخــراج مــی کند.امــا بــاز بــا وجــود متــام اینهــا روزی شــانزده ســاعت پشــت چــرخ کار مــی کردیــم  و بــه فکــر چشــم درد،رس درد 
....و قــوز کمرمــان هــم نبودیــم چــرا کــه مســئله نــان بــود، خانــواده بــود، اجــاره خانــه بــود... بعــد از پایــان  ســه مــاه شــب کاری 
( شــانزده ســاعت ) جــان کنــدن پشــت چــرخ و دوخــنت و ای دوخــنت هــامن صاحــب کار بــی رشفــی کــه تــالش مــی کــرد خــودش را  
مهربــان نشــان بدهــد ، حــال ماشــین حســاب بــه دســت شــده و حتــی پــول چــای و تریــاک را از جیــب خــود کارگــران مــی گرفــت.

حــاال تویــی و پــول چندیــن مــاه اجــاره پرداخــت نشــده و صاحبخانــه خشــمگین کــه چندیــن مــاه تــو را تحمــل کــرده اســت تویــی 

«من از خیاطی بدم میاد
 من از عید نوروز متنفرم «
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و خریــد مــواد غذایــی! حــال تویــی و خریــد میــوه و آجیــل بــرای مهــامن هایــی کــه عیــد دیدنــی مــی آینــد!از خانــه کــه بیــرون 
میزنــی بــه مغــازه آجیــل فروشــی نــگاه مــی کنــی بــه قیمــت هــا خیــره مــی شــوی، دیگــر الزم نیســت وارد مغــازه شــوی از هــامن 
ــه  ــواده ب ــاز مــی گــردی و   خان ــه ب ــه خان ــی ب ــد. وقتــی دســت خال ــه مغــزت را منفجــر مــی کن بیــرون تضــاد در آمــدم و هزین
دســتان خالــی ات نــگاه مــی کننــد ایــن غــرور توســت کــه مــی شــکند کــودک کارگر.چیــزی کــه تــورا در هــامن لحظــه نابــود مــی 
کنــد ایــن اســت کــه بــا خواهــرت بــرای خریــد لبــاس عیــدی بزنــی بیــرون و خواهــر ات بــا هــامن لهجــه مــادری بگویــد: اُ بیــادر 

جــان بَرمــه یــک مانتــو خریــده مــه تانــی؟ 
و تو بگوی: بلی

ــد انگشــت ات  ــد کــه شــب عی ــی را انتخــاب کن ــروی و خواهــر ات هــامن مانتوی ــو فروشــی ب ــه ســمت مغــازه ی شــیک مانت  ب
ــود. ــه ب ــر ســوزن رفت بخاطــر دوخــنت اش زی

از آقای فروشنده بپرسی این مانتو چند است؟ 
و آقــای فروشــنده بــا آن لبــاس هــای شــیکی کــه برتــن دارد خیلــی شــیک تــوی چشــامنت نــگاه کنــد و دروغ بگویــد: ایــن مانتــو 
تــرک، تــازه از ترکیــه وارد کردیــم! البتــه قابــل شــام را هــم نــدارد  صــد و پنجــاه هــزار تومــان!. و تــو آن قــدر در درونــت از خشــم 
بســوزی کــه صورتــت رسخ شــود!،خواهرت از تغییــر چهــره و رفتــار ات متوجــه بشــود کــه تــو توانایــی خریــد آن را نــداری و بــرای 

اینکــه  پیــش او خــرد نشــوی بــه دروغ بــه تــو مــی گویــد: بیــا در مــه اصــال از اِی مانتــو خــوش نــداروم.
و از مغــازه بزنــی بیــرون و متــام جــان کنــدن هایــت پشــت آن چــرخ خیاطــی  لعنتــی را بــه یــاد بیــاوری و بــه ایــن فکــر کنــی کــه 
مــزده تــو و دیگــر کارگــران از دوخــنت ایــن مانتــو فقــط پنــج هــزار تومــان بــوده اســت!، و حــال هــامن مانتــو صــد و پنجــاه هــزار 
تومــان فروختــه مــی شــود و تــو حتــی تــوان خریــد مانتویــی  کــه بــا خالقیــت و نیــروی کار خــوَدت آن را درســت کــردی را نــداری.!

آن روز از شدت خشم در خودم سوختم، به خودم و متام همکار هایم فکر می کردم و این جمله را تا خود شب 
 در ذهنم تکرار می کردم  «من از خیاطی بدم میاد 

من از شب عید متنفرم» 

شهرام عباسی
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خانواده های کولربهای کشته شده در بهمن رسدشت از وضع زندگی عزیزانشان می گویند
ما مرز نشینان بیکار داغ دیده ایم 

النــاز محمــدی  «بهمــن» در بهمــن آنهــا را کشــت و نامشــان را بــا مــرز گــره زد؛ بــا کوهســتان های پربــرف کردســتان و تنگدســتی. 
حــاال چهــار روز از ١٠ بهمــن مــی گــذرد؛ از شــبی کــه «شــیرزاد» و «آکام» و «علــی» و «هیــوا» بــه کــوه زدنــد تــا مثــل بیشــرت 
مــردان آشــنا و فامیــل از مــرز عــراق جنــس بگذارنــد روی کــول هایشــان و بــه شــهر بیاورنــد و البتــه کــوه آنهــا را پــس نــداد و 

مــرگ نصیبشــان کــرد؛ مرگــی رسد و یــخ زده بــا آواری از بهمــن بــی رحــم در ١٠ بهمــن مــاه.
کولــربان کــرد را حــاال کیســت کــه نشناســد؟ مرزنشــینان بــی کار غــم زده کــه در چنــد روز گذشــته، بیشــرت از همیشــه نامشــان بــر 
رس زبانهــا افتــاده و تصویرشــان در شــبکه هــای اجتامعــی دســت بــه دســت مــی شــود؛ «برسیــن» هــم از همیــن شــبکه هــا بــود 
کــه فهمیــد «شــیرزاد» در بــرف گیــر افتــاده و جانــش را بــه بــرف داده اســت؛ «برسیــن»، همــرس «شــیرزاد عبداللهــی» یکــی از ٤ 
کولــربی بــود کــه آن شــب در بهمــن کوه هــای رسدشــت گیــر کــرد و مــرد. حــاال «برسیــن احمــدی»، همــرس ٢٤ ســاله   «شــیرزاِد» 
٢٧ ســاله بــا صدایــی کــه انــدوه، بزرگرتیــن قســمت صدایــش اســت، از حــال و روزش مــی گویــد؛ از «بــاران»، دخــرت دو ســاله شــان 
کــه بیــامر اســت و «شــیرزاد» بــرای پیــدا کــردن پــول فیزیوتراپــی او ، بــرای ســومین بــار بــود کــه بــه دل کــوه زد و درســت در روز 
تولــد «بــاران» کشــته شــد. «ســه ســال و نیــم  پیــش بــا شــیرزاد ازدواج کــردم. او درســت روز تولــد دو ســالگی بــاران کشــته شــد. 
مــن از طریــق روزنامــه رسدشــت در تلگــرام باخــرب شــدم کــه کولربهــا زیــر بــرف رفته انــد و بعــدش بــا فامیلــامن رفتیــم ســمت 

کوهســتان و آنهــا پیدایــش کردنــد.»
او از دخــرتش مــی گویــد و روزهــای ســخت ســه ســال و نیــم گذشــته: «مغــز دخــرتم تنبــل اســت، هنــوز حــرف منی زنــد و منــی 
توانــد راه بــرود. مــا بایــد هفتــه ای ســه بــار او را بــه فیزیوتراپــی مــی بردیــم. شــیرزاد کارگــر فصلــی بــود ولــی چــون در زمســتان 
کار نیســت و دیگــر منــی توانســتیم هزینــه فیزیوتراپــی او و کرایــه خانــه مــان را بدهیــم، او بــرای کولــربی رفــت. مــا ماهــی ٣٠٠ 
هــزار تومــان اجــاره مــی دهیــم. بیمــه ســالمت همگانــی هســتیم ولــی هزینــه درمــان دخــرتم را بیمــه منــی دهــد.» «برسیــن» مــی 
گویــد کــه بارهــا بــه «شــیرزاد» گفتــه بــه کولــربی نــرود امــا او گفتــه چــاره ای نیســت: «مجبــورم، چــکار کنــم. پــس هزینــه بــاران 
را چــه کســی بدهــد؟»  همــرس «شــیرزاد» هنــوز منــی دانــد کــه در ســه بــاری کــه او بــه کولــربی رفــت، پولــی هــم گیــرش آمــد یــا 
نــه: «او فقــط ســه بــار بــه کولــربی رفــت و خــربدار هــم نشــدم کــه بــار بــه او دادنــد یــا نــه. مــی دانســتم کــه بــرای هــر بــاری بــه 

آنهــا ٨٠ هــزار تومــان پــول مــی دهنــد.  ٨٠ درصــد مــردم رسدشــت بیکارنــد و شــیرزاد هــم یکــی از آنهــا بــود.»

ما مرز نشینان بیکار داغ دیده ایم!!!
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ــاله و  ــرد ٢٧ س ــل، در ســوگ  م ــه فامی ــا بقی ــراه ب ــدروزی اســت هم ــی»، پرسعمــوی «شــیرزاد» هــم حــاال چن «احســان عبدالله
زحمتکــش خانــواده عبداللهــی اســت. او ٢٢ ســاله اســت و کولــرب نیســت امــا کولربهــا را خــوب می شناســد: «شــیرزاد تابســتان و 
بهــار تــا موقعــی کــه بــاران منی باریــد، کارگــری مــی کــرد. یکــی  دو ســال بــود کــه اســتادبنا بــود. زمســتانها کار منــی کــرد چــون کار 
بنایــی نبــود، زن و بچــه داشــت و مجبــور بــود کــه کار کنــد. شــبی کــه در بهمــن گرفتــار شــدند، خیلــی هــا جلــو بودنــد و توانســتند 
فــرار کننــد، بــه روســتای بیــوران رفتــه   و گفتــه بودنــد کــه چنــد نفــر گرفتــار شــده انــد و هرکــس مــی توانــد بــرود کمــک، آنهــا 
هــم رفتنــد و کمکشــان کردنــد.»  او دربــاره وضــع مالــی خانــواده «شــیرزاد» مــی گویــد: «آنهــا خانــواده فقیــری هســتند. بچــه 
او ناتوانــی جســمی دارد. بدنــش شــل اســت و منــی توانــد بنشــیند. بایــد هفتــه ای یــک بــار او را فیزیوتراپــی بربنــد و هــر دفعــه 
حداقــل ٨٠ هــزار تومــان بایــد خــرج بچــه شــان مــی کردنــد کنــد. مــن کولــربی منــی کنــم. تعــداد کولربهــا در رسدشــت زیــاد اســت؛ 
ــا ٢٠٠ نفــر کولــربی مــی کننــد، مــن فکــر مــی کنــم بــاالی هــزار نفــر از اهالــی رسدشــت و  اینطــور نیســت کــه بگوییــم ١٠٠ ت
روســتاهای اطرافــش کولــربی مــی کننــد. ســن کولربهــا از ١٤ و ١٥ ســالگی رشوع می شــود تــا ٤٠ و ٥٠ ســال.» بــه گفتــه او: «بــه 
هرحــال هزینه هــا زیــاد اســت. در شــهر مــا کار خیلــی ســخت گیــر می آیــد، حــاال وقتــی زن و بچــه هــم داشــته باشــی، مشــکل 
ــا االغ و قاطــر از  ــا ب ــد ی ــربی کنن ــا کول ــد ی ــدارد و مــردم مجبورن ــه و ... وجــود ن ــر می شــود. در شــهرهای مــرزی کارخان چندبراب
مرزهــا بــار بیاورنــد و آنهــا کــه پــول االغ و قاطــر را ندارنــد، بــار را روی کوله ایشــان می گذارنــد و از مــرز بــه داخــل مــی آورنــد. 
از ٢٠ تــا ١٠٠ کیلــو بــار مــی آورنــد. بــرای هــر بــار، کیلویــی ٤ تــا ٥ هــزار تومــان پــول مــی گیرنــد. مســیرها کال کوهســتانی اســت 
و نزدیــک بــه ١٥ -٢٠ کیلومــرت مــی شــود و مجبورنــد در ایــن مســیر و بــرای اینکــه مامورهــای مرزبانــی آنهــا را نبیننــد، در شــب 
حرکــت کننــد و گاهــی کل مســیر را بدونــد. آن شــب هــم بــرف ســنگینی آمــده بــود امــا بــه همیــن دلیــل شــب رفتنــد کــه بــار 
بیاورنــد.» «احســان» از افــراد فامیلــش مــی گویــد کــه تعــداد کولربهــا در آن زیــاد اســت: «آنهــا از کردســتان عــراق بارهــا را مــی 

آورنــد. دو ســاعت راه اســت تــا مــرز عــراق. از افــراد فامیــل مــا خیلــی زیادنــد کســانی کــه کولــربی مــی کننــد. »
«علــی محمدنــژاد»؛ کولــرب دانــش آمــوز «علــی» ١٨ ســاله بــود؛ ســال آخــر دبیرســتان، دانش آمــوز مدرســه شــاهد در رشــته تجربــی؛ 
ــار در  ــن ب ــرای آخری ــاورد و ب ــی مدرســه اش را دربی ــا شــهریه ٨٠٠ هــزار تومان ــود ت ــه ب ــربی رفت ــه کول ــود کــه ب ــار  ب ــن ب او اولی
کوههــای رسدشــت نفــس کشــید و دیگــر برنگشــت. حــاال «حمــزه محمدنــژاد»، پــدر ٤١ ســاله او بــا غمــی ماننــد همــه پــرس از 
دســت داده هــا، آن هــم پــرس بــزرگ، از «علــی» و روزگار بیــکاری و تنگدســتی: « او اولیــن بــار بــود کــه بــرای کولــربی رفتــه بــود. 
علــی کولــرب نبــود و بــه دلیــل اینکــه هزینــه هــای مدرســه را دربیــاورد و مشــکالت دیگــر بــا دوســتانش بــرای کولــربی رفتــه بــود. 
مــن یــک هفتــه ای بــود کــه بــرای کارگــری بــه ارومیــه رفتــه بــودم. آن روز بچــه هــای مدرســه بــه او گفتــه بودنــد کــه بــرای تهیــه 
شــهریه مدرســه ات بیــا بــا مــا کولــربی کــن، گفتــه بودنــد کــه هــر شــب ١٠٠ هــزار تومــان گیرمــان مــی آیــد و تــو هــم بیــا تــا 

شــهریه ات جــور شــود.»
ــا  ــتیم. م ــا نداش ــتیم، واقع ــم نداش ــا ه ــان. م ــزار توم ــد ٨٠٠ ه ــه بودن ــال گفت ــرای امس ــود؟واال ب ــدر ب ــه اش چق ــهریه مدرس ش
مرزنشــینیم، هیــچ کار و کاســبی نداریــم؛ یــا بایــد برویــم دنبــال قاچــاق یــا دزدی یــا کارهــای خــالف. مــا هیــچ کاری نداریــم. البتــه 
نــه مــن نــه پــدرم و نــه اجــدادم هیــچ کــدام دنبــال کار خــالف نبودیــم، علــی هــم نبــود. همیشــه رفتیــم یــک لقمــه نــان حــالل 
پیــدا کردیــم و خوردیــم. علــی هــم بــه ایــن دلیــل کــه همکالســی هایش گفتــه بودنــد بیــا بــرای هزینــه هایــت کولــربی، کــن ایــن 

کار را کــرد. او می دانســت کــه مــن نــدارم، بــا خــودش گفتــه دو ســه شــب مــی روم و شــهریه ام را جــور مــی کنــم.
  قبــل از ایــن شــهریه مدرســه اش را چطــور می دادید؟ســه ســال بــود کــه مدرســه شــهریه ای از مــا منــی گرفــت. دانــش آمــوزان و 
معلــامن کمــک مــی کردنــد و بــرای ســال های گذشــته ســاالنه ٦٠٠ هــزار تومــان بــرای شــهریه پرداخــت کــرده بودنــد ولــی امســال 
ســومین ســال بــود و دیگــر خــودش مجبــور بــود کــه پرداخــت کند.«محمــد علــی نــژاد» بیــکار اســت و ٤ بچــه دارد کــه یکــی 
شــان حــاال دیگــر نیســت. علــی اولیــن بچــه او بــود و رضــا، دینــا و دارا بــه دنیــا آمدنــد. «مــن آن شــب در مهابــاد بــودم زنــگ 
زدنــد گفتنــد در رسدشــت بهمــن آمــده و علــی هــم بــا بقیــه رفتــه اســت، بعــدش شــب رفتــم بیامرســتان و او را تحویــل گرفتــم. 
در روســتای دیــران رسدشــت او را خــاک کردیــم. علــی آن شــب نتوانســته بــوده کــه بــاری را بــردارد، چــون تیرانــدازی شــده و آنهــا 
ترســیدند و برگشــتند و بعــدش دچــار بهمــن شــدند. یــک هفتــه بــود کــه در مهابــاد کارگــری مــی کــردم، ســاختامنی، باغــداری و 
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... . مــن از مســئوالن مــی خواهــم کــه کاری بــرای مرزنشــینان کننــد کــه بچــه هایشــان بدبخــت و رسگــردان نشــوند و دل پــدر و 
مادرشــان را نســوزانند و داغ بــه دل آنهــا نگذارننــد. مــا مــی خواهیــم رشایــط شــغلی اینجــا طــوری شــود کــه دانــش آمــوزی بــرای 

تأمیــن شــهریه مدرســه اش کشــته نشــود.»
«آکام»؛ گــچ کار کولــرب پــدِر «محمــد حمــزه زاده» ٤٥ ســاله اســت، محمــدی کــه آکام صدایــش مــی کردنــد و بــزرگ شــده روســتای 
خانقــاه مهابــاد اســت. صــدای پــدر از پشــت تلفــن مــی لــرزد وقتــی اســم پــرس بزرگــش را مــی بــرد. پــرس ٢١ ســاله اش کــه تنهــا 
چهــار مــاه مانــده بــود تــا دیپلمــش را بگیــرد:« کار اصلــی آکام، گــچ  کاری بــود، ٥ مــاه پیــش او و همــرسش، از مــا جــدا شــدند و 
رفتنــد رسدشــت. تــا قبلــش بــا مــا زندگــی مــی کردنــد. آکام بــرای کار بــه رسدشــت رفــت، آنهــا دو ســال پیــش ازدواج کــرده بودنــد. 
همــرسش ١٨ ســال بیشــرت نــدارد، همــرسش رفتــه رسدشــت بــرای عــزاداری و حــاال قــرار اســت برگــردد پیــش مــا، جایــی نــدارد کــه 
بــرود.» تنهــا دو مــاه از زمانیکــه «آکام» کولــربی را رشوع کــرده بــود مــی گذشــت کــه زیــر بهمــن مانــد و جــان داد:« آکام مثــل 
بقیــه  گــچ کارهــا، زمســتان بیــکار مــی شــود، حــاال هــم کــه جــدا شــده بــود، اجــاره خانــه اش مانــده بــود و خــرج خانــه نداشــت. 
بــه مــن گفــت می خواهــد بــرود کولــربی، مــن قبــول نکــردم، هــزار بــار بهــش گفتــم نــرود، در روســتای مــا اصــال کســی کولــربی منــی 
کنــد، ایــن کار جوانــان در شــهرهای مــرزی اســت، امــا آخــرش رفــت. اول قــرار بــود بــرای گــچ کاری بــرود عــراق. امــا بعــدش کولــرب 
شــد، دو مــاه بیشــرت کولــربی نکــرد کــه ایــن اتفــاق افتــاد. در ایــن دو مــاه، شــاید ١٠ دفعــه، بــار آورده بــود. تلویزیــون، جاروبرقــی 
و ... مــی آورد، کیلویــی ٥ هــزار تومــان. اگــر بــار ٦٠ کیلویــی مــی آورد مــی شــد ٣٠٠ هــزار تومــان. او بــرای همیــن ٢٥٠، ٣٠٠ هــزار 
تومــان جانــش را از دســت داد.» آکام بــرای آنهایــی کارگــری مــی کــرد کــه خودشــان جنــس را تــا لــب مــرز مــی آورنــد و لــب مــرز 

مــی دادنــد بــه کولربانــی مثــل آکام تــا تحویــل بگیرنــد و بیاورنــد ایــران.
حمــزه زاده، مــی گویــد:« آکام دنبــال یــک لقمــه نــان بــود، از رس ناچــاری کولــرب شــده بــود.»  خانــواده «آکام» حــاال عزادارنــد و 
مــادرش، زن ٣٥ ســاله  ای کــه از تاریــخ زایامنــش گذشــته و هنــوز نتوانســته فرزنــدش را بــه دنیــا آورد، حــال خرابــی دارد:« آن روز 
کــه مامــور خــرب مــرگ پــرسم را آورد، مــی خواســتیم همــرسم را بــرای زایــامن بــه بیامرســتان ارومیــه بربیــم، آنقــدر حالــش بــد شــد 
کــه نتوانســت زایــامن کنــد، فشــارش پاییــن بــود. دکــرت بــه او دارو داد تــا چنــد روز بچــه را نگــه دارد بعــد زایــامن کنــد.» صبــح 
بــود کــه بــه پــدر و مــادر« آکام» خــرب بهمــن گیــر شــدنش را دادنــد. آنهــا ١٣٠ کیلومــرت را بــا اســرتس طــی کردنــد:« صبــح رفتیــم و 
فهمیدیــم کــه واقعــا جانــش را از دســت داده. جنــازه را بردیــم بیامرســتان رسدشــت. بــه مــا گفتنــد هــامن شــب جانــش را از دســت 
داده، کولربهــا را یــا بهمــن مــی کشــد یــا مامــوران مــرزی.» پــدر آکام درِد دلــش زیــاد اســت:« اینجــا مثــل تهــران نیســت کــه وقتــی 
حادثــه ای اتفــاق بیفتــد، آتــش نشــانی بیایــد و هــالل احمــر. مــردم روســتا رفتــه بودنــد کمکشــان، خــدا خیرشــان دهــد. بعــدش 
امدادگــران هــالل احمــر رســیدند.» پــدر آکام، شــغلش آزاد اســت، مــی رود شــهر و کار مــی کند:«روســتای مــا اصــال کولــرب نــدارد، 
کولــربی مــال روســتاهای لــب مــرز اســت، مــا ١٣٠ کیلومــرت بــا مــرز فاصلــه داریــم و فقــط از روســتای مــا، آکام قربانــی شــد. اینجــا 
جوانــان بیکارنــد.» همیــن جاســت کــه گالیــه اش زیــاد می شــود:« جنگ کــه باشــد مــال ماســت، بدبختــی مــال ماســت، بیــکاری 
مــال ماســت، در منطقــه ای بــا ایــن وســعت، تــا صــد کیلومــرتش، یــک کارخانــه هــم پیــدا منــی شــود. بــرای ایــن جوانــان بایــد چــه 
کار کــرد؟ جــوان بدبخــت یــا بایــد بــرود بــار آزاد بیــاورد و زیــر بهمــن و بــه دســت مامــور مرزبانــی کشــته شــود یــا بیــکار مبانــد. 

آدم هایــی در ایــن منطقــه زندگــی می کننــد کــه زیــر خــط فقــر هســتند.»
ــی مــی شناســد:«خانواده  ــه خوب ــواده حمــزه زاده را ب ــاد اســت، او وضعیــت خان ــار روســتای خانقــاه مهاب ــم شــیرینی، دهی رحی
آکام وضــع مالــی خوبــی نداشــتند. آکام هــم از رس نــداری کولــرب شــده بــود. خیلــی از جوانــان ایــن روســتاها، بیــکار هســتند، االن 
روســتای مــا ٥، ٦ هــزار نفــر جمعیــت دارد. روســتای مــا در حاشــیه اســت.  بیشــرت ایــن جــوان هــا، لیســانس و فــوق لیســانس 
هســتند امــا کار ندارنــد. همیــن هــم شــده تــا خیلــی از آنهــا بــه مــواد مخــدر و مرشوبــات الکلــی رو آورنــد. اوضــاع خانــواده هــا 
خیلــی خــوب نیســت.» او می گویــد:« خیلــی هــا بــرای کارگــری بــه عــراق مــی رونــد، می رونــد آنجــا کارگــری مــی کننــد، کاشــی 
کاری و گــچ بــری می کننــد. یــک عــده ای هــم مــی شــوند کولــربی.» حــاال چنــد روزی اســت کــه روســتای خانقــاه، رنــگ عــزا بــه 

تــن کــرده. همــه از روســتاهای اطــراف بــرای دلــداری خانــواده حمــزه زاده مــی آینــد و دســت خالــی بــر مــی گردنــد.
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دل نوشته ی دخرت یک کارگر                    شکیال محمدی/ دانش آموز مریوانی 

همــه افــراد خانــواده دور هــم جمــع شــده انــد ولــی در قلبــت احســاس ناراحتــی مــی کنــی آن ناراحتــی جــای خالــی پــدرت اســت 
کــه رفــت ودیگــر برنگشــت.

بنــد لباســت را محکــم ومحکــم تــر میکنــی کــه اندامــت را زیباترنشــان دهــد، بنــد لباســت روی شــانه هایــت نقــش میبنددولــی 
زخــم بنــد کولــی کــه پــدرت بــر دوش کشــیده اســت از آن زیــاد تــر اســت ولــی آن را بــه تــو نشــان منــی دهــد کــه تــو ناراحــت 
نشــوی .جلــوی تلویزیــون نشســته ای وبــه آهنــگ شــاد گــوش میدهــی ولــی آهنــگ شــاد پــدرت شــلیک گلولــه هایــی اســت کــه 
بــه طرفــش پرتــاب میشــود.از آزردن حیوانــات لــذت میــربی ولــی پــدرت بــرای نجــات جــان اســبی کــه بــار زندگــی ونــان او را بــر 

دوش میکشــد جــان خــودش را از دســت داد.
عجیــب مانــده ای ولــی از ایــن عجیــب تــر منیتوانــد باشــد کــه پــدرت دیشــب پــاروی میــن گذاشــت و یکــی از پاهایــش را ازدســت 
داد.از صــدای گــرگ وســگ هــا ترســیده ای و محکــم دســتان مــادرت را گرفتــه ای ولــی پــدرت میــان ان همــه گــرگ و ســگ گرســنه 

بازهــم بــه راهــش ادامــه میدهــد.
اینجاســت مرزپــاوه ونوســود، اینجــا چشــامن مــردی را میبینــم کــه حتــی ثانیــه هــارا میشــامرد تــا زود تربــه خانــه برســد بــا صــدای 

شــلیک گلولــه راننــده ترســید وفرمــان ماشــین از دســتش رهــا شــد وچشــامن منتظــرش بــرای همیشــه بســته شــد.
اینجــا دســتان پیــر وناتــوان پــدر پیــرت را میبینــم، اینجــا پــدرم را میبینــم کــه شــب وروز را بــه هــم گــره زده اســت وبــرای خانــواده 
اش زحمــت میکشــد. اینجــا پــدرم را میبینــم کــه دو شــبانه روز بــدون آب وغــذادر کمیــن افتــاد ونتوانســت حتــی در جایــش هــم 

تــکان بخورد.بازهــم آنجــا را تحــت ســلطه خــود در آورده انــد ومردمــان پــاک وبــی گنــاه ومعصــوم را میکشــند.
در اتــاق گرمــت نشســته ای وبــه بیــرون مینگــری چــه ســوز رسدی لحظــه ای منیتــوان پنجــره را بگشــایی چــون چنــان آن ســوز بــی 
رحــم اســت کــه تازیانــه بــر دوش بــه کمیــن نشســته.آری لحظــه ای آنســوتررا ببیــن آنجــا کــه رسمــا بــه اســتخوانهای پــدرت رســیده 
،آری پــدرت مــرد تنومنــدی کــه در میــان ســوز ورسمامنتظــر اســت کــه راه را برایــش بگشــایند.با دســتهای یــخ بســته اش کولــی از 
رنــج ومشــقت بــر  شــانه هایــش تــا ســفره مــارا بــه نانــی خشــک بیارایــد .آری دســتان پینــه بســته پــدری کــه زانوهایــش نیــز پــر از 
زخمهایــی اســت کــه روزگار در میــان افتــادن هایــش بــه او داد تــا بــا هرافتــادن اوایســتادن روبــه مــا آموخــت تــا پیــش هیچکــس 

پشــت خــم نکنیــم.
آری پــدر پیــری کــه زانوهایــش زیــر کولــه بــارش مــی لرزیــد، پشــت خمیــده اش بــا بــار ســنگین دو چنــدان خمیــده تــر شــده بــود 

طــوری کــه ریــش ســفیدش بــه زمیــن مــی خــورد انــگار کــه در مقابــل ســختیهای زندگــی بــه ســجده در آمــده بــود.
آری سوز رسما آتش و گرما انگار اینان جهنمیان بهشتی اند بهشتیانی رسزمین

جای خالی پدر!!!
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انشای یک دانش آموز

              در مورد «پول حالل»

نــان حــالل خیلــی خیلــی خــوب اســت. مــن نــان حــالل را خیلــی دوســت دارم. مــا بایــد همیشــه دنبــال نــان حــالل 
باشــیم، مثــل آقــا تقــی. 

آقــا تقــی یــک ماســت بندی دارد. او همیشــه پــوِل آِب مغــازه را رس وقــت می دهــد تــا آبــی کــه در شــیرها می ریــزد، 
حــالل باشــد. آقــا تقــی می گویــد: آدم بایــد یــک لقمــه نــان حــالل بــه زن و بچــه اش بدهــد تــا فــردا کــه رسش را 

گذاشــت روی زمیــن و عمــرش متــام شــد، پشــت رسش بــد و بیــراه نباشــد .
ــه دل راضــی  ــاب رجــوع از ت ــا مطمــنئ نشــوم کــه ارب ــد: ت ــد یــک رشکــت اســت. او می گوی دایــی مــن هــم کارمن

ــان حــالل باشــد. ــال ن ــد دنب ــرم. آدم بای شــده، از او رشــوه منی گی
دایــی ام می گویــد: مــن اربــاب رجــوع را مجبــور می کنــم قســم بخــورد کــه راضــی اســت و بعــد رشــوه می گیــرم! 

ــا پــول آدم حــالل نباشــد، برکــت منی کنــد. داییــم می گویــد : ت
پول حرام بی برکت است.

ولــی پــدرم یــک کارگــر اســت و مــن فکــر می کنــم پولــش حــرام اســت؛ چــون هیچ وقــت برکــت نــدارد و همیشــه 
وســط بــرج کــم مــی آورد. تــازه یارانه هــا را خــرج می کنــد و پــول آب و بــرق و گاز را نداریــم کــه بدهیــم. مــاه قبــل، 

بــرق مــا را قطــع کردنــد، چــون پولــش را نــداده بودیــم دیشــب میخواســتم بــه پــدرم بگویــم:
کاش دنبال یک لقمه نان حالل بودی!!!!

 «پول حالل»
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نامشان کولرب است!!!

چنین واژه ای در هیچ دایرەاملعارفی
 و فرهنگ لغتى ثبت نیست 

براى همني
 نامش قاچاق چى و خائن شد...!!!!

درآمدشان نه با تولید خالص محاسبه میشود
 و نه با ناخالص... 

جان به دست ممکن است
 با یک گلوله ی داغ متام مال و رسمایه اشان فنا شود 

و جسدشان را 
چند روز بعد زیر آوار برف و بهمن پیدا کرد

 و آنگاه با چند میلیون تومان میتوان 
چند میلیون تومان باید بدهی تا 

آنرا از بیامرستان تحویل گرفت.
کولربان؛ 

پول زیادی گیرشان منی آید 
حرف دلش اين است:

میرتسم بیکار شوم، فقر ُخــــردم میکند ; 
میدانی؟

 میخواهم پرسم درس بخواند!
هرچه بر رس من آيد مهم نيست...

فرقی ندارد كجا باشد... 
مرز باشد،

راه صعب العبور باشد،
تفنگ ها در کمین باشند
و بار طاقت فرسا باشد 

آنجا کار میکنم!
آرى كار ميكنم بجای اسب هایشان کار میکنم،

مانند آنها
گاهی سخت تر
گاهی رسدتر !

گاهی خودشان هم از ماهیت کوله بارهایشان اطالع ندارند
این یعنی منیدانند چه سودی نسیب دو طرف سودا میشود.

مادری میگفت :
 پرسش را مرده زیر بار،

 لوازم خانگى
 و تلويزيون هاى چند اينچى پیدا کرده بود!

اگر میخواهی حالشان را بفهمی باید یک روز جای آنها بود !

نوشته «دلشاد خرضی»

شعر
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آنسو از فقر کسی جان میداد

شیخ ما درس از ایامن میداد

هیچ کس گرسنه در شهر نبود

گشت ارشاد اگر نان میداد

نه دولت عدل در عمل کاری کرد

نه دولت تدبیر تو را یاری کرد

نازم به غرور و غیرت مردی که

با دستفروشی آبرو داری کرد

ای درد  بی  پایان ما

ای 
داغ لعنت خورده ها

در  اتحاد  و  رزم ما

پایان فقر و  رنج ما

(ر.باران)

دو قطعه شعر از:

حمید درویشی
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در نقشه می توان 
ارومیه را ؛ به رنگ سیستان کشید 

یا تهران را 
به رنگ دیوارهای خرمشهر 

مشهد را ، باید تار کشید 
تاری که دلش

 برای صدای خودش تنگ شده است 
خزر را ؛ باید به رنگ لیوان چای کشید 

چایی که در آن 
یک میلیون سیگار را خاموش کرده اند

در نقشه می توان 
مرزها را به رنگ گاو خونی کشید 
که هر غروب ، پرنده های مهاجر

 در آن سکته می کنند. 
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        اول مه روز رزم است، دل به دریا می زنیم          چهار سنگ در دست، آستین را باال می زنیم  
    دست زجان شسته، قدم بر خیابان می گذاریم             با اتحاد بر بنیاد رسمایه، شبیخون می زنیم 

بهر آزادی و سوسیالیسم، بر صف دشمن میزنیم 
خیابان زیرپای ماست، طرح تسخیر جهان می زنیم 

گردش چرخ صنعت مدیون کار ماست             حیات و مامت، از همت ما، پابرجاست 
 بازو در بازو دولت را رسنگون می کنیم          آتش بر انبان کارفرمای ستمگر می زنیم 

بهر نان و سوسیالیسم، بر صف دشمن میزنیم 
شب را تارو مار، روز را، رنگ شفق می زنیم 

رفیقان دررزم با رسمایه قهرمانی می کنند       دسته جمعی بر قلب پلیس، خونخوار می زنیم 
پرچمها در احتزاز، پا بر زمین می زنیم         رسود آزادی  به لب،بر رس کارفرما می زنیم 

بهر نان و آزادی، بر صف دشمن میزنیم 
همراه ستاره وخورشید، روز را رقم می زنیم 

خالق مائیم ، روح بر تن هستی می زنیم   چرخ گردون با دست وفکرما، بی وقفه می گردد 
مهربرآنچه هست و خواهد بود، می زنیم      علیه این همه گرسنگی و ستم فریاد می زنیم 

بهر آزادی و سوسیالیسم، بر صف دشمن میزنیم 
در شهرو کشور، دست به اعتصاب سیاسی می زنیم 

آنکه رعد آسا، هوا را شکافته، می پرد           روی ریل و آسفالت، به رسعت می دود 
آنکه در دریا، رستارس گیتی می رود         عمر ماست، که در خط تولید نقش می زنیم 

بهر نان و سوسیالیسم، بر صف دشمن میزنیم 
با علم رهایی، دست به تسخیر قدرت می زنیم 

آنچه پشت ویرتین، برقش چشم را می زند     زیبائی شهرها خیره می کند هر بیننده ای را
 آنچه رنگین می کند، سفره، هر خانه ای را    حاصل کارماست، برسفره خالی زول می زنیم 

بهر نان و آزادی ، بر صف دشمن میزنیم 
شهر و کشوررا، در پناه کارخانه سکه می زنیم 

چو کودکان کار و خیابان گرسنه و مریض اند    دخرتان و پرسان زیر شکنجه و در زنجیرند 

یــازده  مبناســبت  بــار  اولیــن  بــرای  ایــن شــعر 
ــه کارگــران  ــر ب ــی کارگ اردیبهشــت ١٣٩٠ روز جهان
ــرات  ــال باتغیی ــد امس ــم ش ــی تقدی ــارز و زندان مب
ــددآ»  ــوده و مج ــر من ــلیس ت ــازه آن را روان و س ت
بــه مناســبت روز جهانــی کارگــر ١٣٩٦ منتــرش مــی 
شــود. امیــدوارم مــورد قبــول و لطــف رفقــای کارگــر 

ــع شــود. ــارز واق و مب
اول مه، روز ، رزم است.
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می جنگیم، دژخیم ، به جنگ تا به جنگیم              با رفیقان ،چو طوفان بر زمینت می زنیم 
بهر آزادی و سوسیالیسم، بر صف دشمن میزنیم 

با جسارت پرچم رسخ بر پیشانی خدایان می زنیم 
باتسخیر جهان، سکه ی دولت خود می زنیم     بهرنان و آزادی افق بر کف اقبال می زنیم 
تخت ومنرب، شاه ومال بر زمین می زنیم        با سوسیالیسم، آتش در جان دشمن می زنیم 

بهر نان و سوسیالیسم، بر صف دشمن میزنیم 
در ره سوسیالیسم ، طعنه بر مرغ آتش می زنیم 

جهان گر نباشد، دلخواه ما، اعتصاب کرده          پتک بررس، مشت بردهان دشمن می زنیم 
پرچم رسخ انقالب، بر گنبد مینا می زنیم           بر گردش رسمایه ، طرح دگر می زنیم 

بهر نان و آزادی ، بر صف دشمن میزنیم 
درهسته ها، دست به ایجاد حزب می زنیم 

روز آزادی غبار رزم، زتن خواهیم شست         در بزم، بوسه بررخ یاران، سالسل می زنیم 
از چشمۀ سوسیالیسم، نوش خواهیم کرد           بهر آن روز، دمادم، دست به قیام می زنیم 

بهرآزادی و سوسیالیسم، بر صف دشمن میزنیم 
با حزب و شورا، تن به دریای انقالب می زنیم 

اکنون طنین صدای پای انقالب می شنویم           گر صف به صف، بازو به بازو، به رزمیم 
روزی، چو شاهرخ بر قلب دشمن می زنیم           فردا ، نان خود آسوده در، قاتوق می زنیم 

بهر نان وسوسیالیسم، بر صف دشمن میزنیم 
رسودخوان، دست به انقالب اکترب، دگر می زنیم

                          م. اخگر – ١٣٩٦/١/٨
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در ستایش کمونیزم

معقول است، 
فهمیدنی و آسان 

درکش توانی کرد. به صالح توست 
جویای آن شو! 

ابلهان ابلهانه اش مینامند، 
و پلیدان، پلید! 

علیه پلیدی ها و بالهت هاست. 
استثامرگران جنایتش مینامند 

اما، ما میدانیم 
که پایان جنایت هاست. 

نه حامقت، 
که پایان حامقتهاست. 

نه معام، 
که گشایش است و آسودگی 

آسودگی ای که 
دشوار متحقق می شود. 
تو که استثامرگر نیستی 

درکش توانی کرد. 

برتولت برشت

در ستایش کمونیزم


