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بازهم زبان تشنج آفريني و درگيري،  و 

 خطراتي كه ميهن ما و منطقه را تهديد مي كند

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

 6ادامه در صفحه   

آمريكا، در جـريـان       آبان ماه، كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه 3روز پنجشنبه 
كنفرانس مطبوعاتي يي در واشنگتن اعالم كرد كه آمريكا دامنه تحريم هاي خود 

موج جديد تحريم هاي آمريكا متوجه  تنبـيـه   .   بر ضد ايران را گسترش مي دهد
هـاي        در بـرنـامـه     “ :  آن دسته از نهادهاي رژيم  است كه به ادعاي دولت بوش

نظامي  هاي افراطي شبه  هاي موشكي ايران دست دارند و از گروه اي و طرح هسته
بر اسـاس هـمـيـن گـزارش هـا             ”  . كنند در ديگر كشورهاي منطقه حمايت مي

شود كـه زيـر      فرد و شركت مي  20هاي مالي جديد آمريكا شامل بيش از  تحريم
مـرزي سـپـاه         همچنين سپاه قدس، واحد بـرون   .  نظر سپاه پاسداران قرار دارند

هايش در افغانستان، عراق و خاور نزديك، توسط دولت  پاسداران، به خاطر فعاليت
 . آمريكا، به عنوان يك سازمان تروريستي اعالم شده است

افزون بر اين شماري از شركت هاي وابسته به سپاه و همچنين بانـك مـلـي      
جمهوري اسالمي، كه بزرگ ترين بانك ايران است، بانك ملت و بانك صـادرات  

 .نيز مشمول تحريم هاي دولت آمريكا شده اند
در خبرها آمده بود كه احمدي نژاد، در مصاحبه اي با خبرگـزاري  از سوي ديگر 

ها آخرين مواضع دولت را درباره اوج گيري تشنج بين المللي، بحران در دولـت،      
بر اسـاس    .  استعفاي الريجاني و همچنين امكان استعفاي متكي بيان كرده است

همين گزارش احمدي نژاد در پاسخ به مواضع ايران درباره مذاكره پيرامون برنامه 
هسته اي ايران ضمن طرح اين مسئله كه او آماده است با همه، از جملـه بـوش     

ام كه ايران در مـورد   ولي من بارها گفته“ :  كند،  از جمله گفت”  مناظره“ مذاكره و 
به چه دليل ما بايد با برخي در مـورد    .  كند حقوق مسلم خود با كسي مذاكره نمي

اگر كسي بخواهد در مورد حقوق مسـلـم خـود        .  حقوق مسلم خود مذاكره كنيم

راهكارهاي وزارت كار به 

 سود چه كساني است؟

وزارت كار و امور اجتماعي دولـت احـمـدي      
نژاد، به موازات پيشبرد برنامه اصالح قانون كار 
در راستاي برنامه خصوصي سازي و تـامـيـن      
امنيت سرمايه، و به زيان امـنـيـت شـغـلـي           
 .زحمتكشان، چند راهكار جديد ارايه كرده است

شهريور مـاه، در       18،  ” كارگزاران“ روزنامه 
خبري اعالم داشت كه، سهم كارفرما از بيـمـه   

اين روزنـامـه در     .  كارگران به حداقل مي رسد
به گزارش روابط عـمـومـي    ” : ادامه گزارش داد

وزارت كار، سيد محمد جهرمي، در باره سـهـم   
مـا يـكـي از        ” :كارفرما از بيمه كارگران گفت

موانع توليد و توسعه سرمـايـه گـذاري را در          
كاهش هزينه هاي مبادله در بـنـگـاه هـاي         
اقتصادي مي دانيم و سهم كارفرما در بـيـمـه      

وي .  كارگران يكي از عوامل هـزيـنـه زاسـت      
افزود، قانون برنامه توسعه بر اين امر تاكيد كرد 
كه اگر كارفرمايان براي تامين نيروي انسـانـي   
خود از نيروهاي معرفي شده توسط وزارت كـار  

 2ادامه در صفحه   

 3ادامه در صفحه   

سنديكايي زحمـتـكـشـان     -جنبش كارگري
ميهن ما با وجود موانع بسيار و فضاي پليسي 

كارگري، براي   -حاكم بر محيط هاي صنعتي
رفاهـي    -تامين حقوق و خواست هاي صنفي

همه مزد بگيران، و به ويژه احيـاي حـقـوق      
سنديكايي، به اشكال مختلف و متناسـب بـا     

هم .  امكانات موجود به مبارزه  ادامه مي دهد
 -اكنون، با توجه به رشد بحران اقـتـصـادي     

اجتماعي و افشاي ماهيت سياست و برنـامـه   
دولت احمدي نژاد، جنبش اعتراضي كارگـران  
و زحمتكشان گسترش قابل تامل دوباره اي   

تـن از       5000اعتصاب بـيـش از       .  يافته است
كشاورزي نيشكر هفـت  -كاركنان مجتمع صنعتي

تپه، اعتراضات در برخي مراكز صنعتي نظير ذوب 
آهن اصفهان، پااليشگاه تهران و چنـد نـمـونـه       
ديگر، كه تقريبا هيچ بازتابي در رسـانـه هـاي        
همگاني ندارند، از جمله شواهد گسترش دامـنـه   

نـكـتـه پـر       .  جنبش اعتراضي به شمار مي آينـد 
اهميت در اين است كه، همانند گذشـتـه، ايـن      
جنبش بر رغم گستردگي، فاقد سازمان يافتگي و 

ويژه نامه نودمين سالگرد پيروزي 
انقالب كبير سوسياليستي  اكتبر در 

  »نامه مردم«شماره آينده 

و ” شوراهاي اسالمي كار“انجمن هاي صنفي، 

 سنديكاهاي مستقل كارگري
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اعتصابـات و اعـتـراضـات         .  سطح قابل قبول همبستگي است
پراكنده حتي در مراكز با اهميت صنعتي به دلـيـل آنـكـه از           
سازماندهي مناسب برخوردار نيسـتـنـد و زحـمـتـكـشـان از               
سنديكاهاي مستقل كه بايد نقش هـدايـت و رهـبـري ايـن            
اعتراضات را بر عهده گرفته و پشتيباني زحمتكشان شاغـل در    
ديگر بخش ها و مراكز را به اين مبارزات جلب كنند، برخـوردار  
نيستند، پس از مدتي ايستادگي و مقاومت، بدون نتايج ملمـوس  
در زمينه خواست هاي به حق صنفي، به پايان مي رسند و يا بـا  
برخورد خشن نيروهاي امنيتي و باز داشت فعـاالن كـارگـري،      

در كنار و مرتبط با مبارزات گسترش يابنـده  .  سركوب مي گردند
اعتراضي، جنبش مستقل سنديكايي زحمتكشان از همه امكانات 
موجود براي احياي حقوق سنديكايي و  ايجاد سـنـديـكـاهـاي      

زمينه هاي عيني اين مبارزه در اوضـاع  .  مستقل استفاده مي كند
كنوني و با توجه به رشد روز افزون آگاهي زحمتكشان فـراهـم   

در اين خصوص چندي پيش بار ديگر زير فشار مـبـارزات   .  است
شوراهـاي اسـالمـي      “ كارگري، ناكارآمدي نهادي تحت عنوان 

به بحث جدي فعاالن و مبارزان جنبش سنديكايي بـدل    ”   كار
 .شد
در اواسط مهر ماه، مسئوالن برخي انجمن هاي صنفي مانند  

انجمن صنفي كارگران بيمارستاني، كارگران نانوايـي و چـنـد        
درصد واحـد هـاي      99تشكل ديگر، اعالم داشتند كه، بيش از 

ايسنا در .  توليدي كشور از داشتن تشكل كارگري محروم هستند
هزار كـارگـاه    600ميليون و  2با توجه به ” :اين باره گزارش داد

تشـكـل،      200هزار و  4در كشور و از طرفي ديگر، وجود تنها 
درصد واحد ها فـاقـد تشـكـل        99بنابر اين به عبارتي بيش از 

 ”.كارگري هستند
به گزارش ايسنا يكي از كارشناسان مسايل كارگري در ايـن    

از ”  شوراهاي اسالمي كار“ استاندارد نبودن ”  : باره تاكيد مي كند
نظر تركيب افراد، وظايف، نحوه تاسيس و موارد ديگر مـطـابـق    

و ” شوراهاي اسالمي كار“استانداردهاي جهاني، موجب انتقاد به 
ناكارآمدي آنهاست كه استقبال نكردن كارگران از اين شوراها را 

پروسه انتخـابـات   ”: وي سپس مي افزيد” .به همراه داشته است
در اختيار دولت و كار فرماست و صالحيت ] اسالمي كار[شوراها 

نمايندگان كارگري را عالوه بر كارگران، دولت و كارفرمايان نيز 
شوراهاي اسالمـي  “ اصال براي نامناسب بودن ...  بايد تاييد كنند

به عنوان نمايندگان كارگري جاي هيچ ترديدي نيسـت و    ”  كار
نهادهاي كارگري بعد از انقالب دچار مشكالت ساختاري شـده    

 ”.اند كه بايد به طور كامل دگرگون شوند
در گيرودار اين بحث ها، نايب رييس كانون عالي انـجـمـن      
هاي صنفي كارگران نانوايي كشـور، در مصـاحـبـه اي، از               
كارشكني وزارت كار در مقابل فعاليت قانوني انـجـمـن هـاي         

مـهـر    7به گزارش روزنامه اعتماد، .  صنفي زبان به انتقاد گشود
ماه، نايب رييس كانون عالي انجمن هاي صـنـفـي كـارگـران        

قانـون كـار      131طبق ماده ”: نانوايي كشور خاطر نشان ساخت
عالوه بر شوراهاي اسالمي كار، انجمن صنفي و نمـايـنـدگـان     
كارگران جزو نمايندگان واقعي كارگران محسوب مي شوند ولي 

افـتـاده   ”  شوراهاي اسالمي كـار “ در عمل تمام قدرت به دست 
از ششم ارديبهشت ماه امسال اعتبار اعضـاي هـيـات        ...  است

مديره انجمن هاي صنفي كارگران شهرستان مهاباد به پـايـان     
رسيده است، ولي با توجه به پيگيري هاي مكرر با اداره كـار و    
حتي انتشار آگهي آن در روزنامه ها متاسفانه تاكنون از برگزاري 

اداره كار مانع انتخابات ما شـده و    .  انتخابات جلوگيري كرده اند
متاسفانه آيين نامه هايي در وزارت كار در نظر گرفته اند كه در   

واقع نمي دانند كانون انجمن ها ي صنفي در سطح عالي چه در كشـور و    
بـايـد ايـن      .  چه در استان ها چه جايگاهي دارند و چگونه فعاليت مي كنند

شوراهاي اسـالمـي     “ مصوبات را كمي تغيير دهند كه ما نيز بتوانيم همانند 
 ”.فعاليت داشته باشيم” كار

واقعيت اينست كه، وزارت كار دولت احمدي نژاد با سياستي هدفمند مانع 
فعاليت همين انجمن هاي صنفي موجود كشور است، و تمام برنامه ريـزي    

 . خود را بر تقويت  نهادهاي وابسته به خود متمركز ساخته است
نهادي كامال غير كارگري و در خدمت اهـداف و      ”  شوراي اسالمي كار“

” شوراهاي اسالمـي كـار    “ به بيان روشن تر .  منافع رژيم واليت فقيه است
حق تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري و حق مشاركت زحمتكـشـان در     
مديريت و نظارت بر واحدهاي كار را نقض كرده و بطور كلي با روح منشور 

” فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگـري “ جهاني حقوق سنديكايي، مصوب 
در خصوص آزادي سنديكاها و اتحاديه هاي كـارگـري و      87و مقاوله نامه 
در خصوص مذاكرات و پيمان هاي دست جمعي، از سـوي     98مقاوله نامه 

 .، در مغايرت قرار دارد)او. ال.آي(” سازمان بين المللي كار“
در زمينه احياي حقوق سنديكايي و فعاليت سنديكاهاي كارگري مستقل، 
فعاالن و مبارزان جنبش سنديكايي كشور ما به درستي و به حق بر اصالح 

مطابق .  ،  تاكيد و اصرار مي ورزند131فصل ششم قانون كار، به ويژه ماده 
سـازمـان بـيـن       “ و نيز مقاوله نامه هاي ”  منشور جهاني حقوق سنديكايي“ 

، كارگران حق دارند بدون اعمال فشار و نفوذ كـارفـرمـايـان و       ” المللي كار
 .دولت سنديكاهاي خود را تشكيل و به فعاليت سنديكايي بپردازند

در ارتباط با حق كارگران از جمله با ”  منشور جهاني حقوق سنديكايي“ در 
كارگران حق دارند سنديكاهاي كارگـري تشـكـيـل       ” :  صراحت تاكيد شده

دهند، به سنديكاهاي موجود بپيوندند و بي آنكه اجازه يا نظارت مـقـامـات    
. دولتي يا كارفرمايان الزم باشد، در هر فعاليت سنديكايي شركـت كـنـنـد      

كارگران حق دارند در محل كار خود يا در هر جاي ديگر گردهم آينـد، بـه     
مذاكره بنشيند و عقايد خود را در خصوص تمام مسايلي كه به آنان مربـوط  

كارگران حق دارند نشريات مورد نـظـر خـود را          .  است، آزادانه ابراز دارند
بخوانند، نشريه هاي سنديكايي و كارگري را پخش كنند و به تبليغ بـراي    

 ”...سنديكاها بپردازند
اين حقوق شناخته شده سنديكايي اما در رژيم واليت فقيه و قوانيـن آن    

قانون كار، تسـلـيـم       131تبصره دوم ماده .  نقض و پايمال شده و مي شود
اساسنامه به مراكز حكومتي و موافقت وزارت كارو دولـت بـا انـتـخـاب            
سنديكايي و صنفي كارگران را مورد تاكيد قرار داده، حـال آنـكـه طـبـق          

و آنچه در سطور پيـش بـه آن اشـاره          ”  منشور جهاني حقوق سنديكايي“ 
، هيچ نيازي به تسليم ” سازمان بين المللي كار“ كرديم  و نيز اساسنامه هاي 

اساسنامه تشكل هاي كارگري به حكومت و موافقت وزارت كار وجود ندارد، 
و تشكل هاي مستقل در مجمع عمومي خود نيازي به حضور نماينده دولت 

فصل ششم قانون كار به ويـژه مـاده       .  جهت رسميت دادن به آن را ندارند
قانون اساسي رژيم نيز در تناقض قـرار دارد و         26آن، حتي با اصل  131

همين امر وضعيت ايجاد و احياي سنديكاهاي كارگري را به لحاظ حقوقـي  
نيز با دشواري روبه رو ساخته و دست قانون گذاران رژيـم، خصـوصـا در        
وزارت كار دولت احمدي نژاد را در تدوين و تهيه آيين نامه هاي مغايـر بـا     

 . منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان باز گذاشته است
تدوين ده ها آيين نامه ضد كارگري از هنگام برگماردن جهرمي بر مسند 
وزارت كار تا به امروز محصول اين تناقض قانوني و نارسايي و سـتـرونـي      

 .قوانين رژيم بويژه در عرصه روابط اجتماعي و كارگري است
حقيقت اين است كه در پرتو مبارزات طبقه كارگر و ديگر زحمتـكـشـان،    

بيش از پيش منزوي و مورد نفرت زحمتكشان قرار ”  شوراهاي اسالمي كار“
بحث پيرامون انجمن هاي صنفي و تقـويـت آنـان در بـرابـر            .  گرفته اند

نشانگر كاميابي هايي در مبارزات جانانه كارگران و ”  شوراهاي اسالمي كار“ 
حـمـايـت،    .  مبارزان سنديكايي در اوضاعي بسيار دشوار و نامساعـد اسـت    

پشتيباني و تقويت اين مبارزه و پيوند زدن آن با خواست احياي سنديـكـاي   
مستقل كارگري، اولويت انكار ناپذير پيكار همه مدافعان آزادي و عـدالـت     

 !اجتماعي است

 ...ادامه انجمن هاي صنفي 
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و امور اجتماعي و كاريابي هاي مربوط به آن استفاده كنند،  تـا  
پايان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم كارفرما در بـيـمـه      

وي معافيت اين گروه از كارفرمايان از ...  كارگران معاف هستند
پرداخت سهم كارفرما از بيمه كارگران را كمك بزرگي به آنهـا  
دانست و يادآوري كرد، به همين منوال ما به دنبـال كـاهـش      

خوشبختانه اليحـه  .  هزينه هاي توليد در تجميع عوارض بوديم
اي را به تصويب رسانديم كه به مجلس شوراي اسالمي ارسال 

 ”.شد
در ادامه گزارش، با صراحت هر چه تمام تر از كاهـش حـق     

يكي ديگر از ”  : بيمه به زيان زحمتكشان سخن به ميان مي آيد
حركت هايي كه دنبال مي كنيم آن است كه تفكيكـي بـيـن      
هزينه هاي بيمه بازنشستگي و بيمه درمان پايه با بيمه تكميلي 

اگر اين تفكيك ايجاد شود هزينه پرداختي توسـط  .  قايل شويم
كارفرما بايد آن هزينه پايه باشد و بخش تكميلي از طـريـق       

تكيه ما بر اين اسـت    ...  تامين شود]  از جيب كارگران[ ديگري 
هم ”  . كاهش يابد]  پرداخت كارفرمايان[ كه بايد اين پرداخت ها 

اكنون وزارت كار با پشتيباني برخي نهاد ها و بنيادهاي انگـلـي   
همچون كميته امداد خميني و بنياد مستضعفان مشغول ارايـه    
طرحي هستند كه مطابق آن سازمان تامين اجتماعي به شكـل  

جهرمـي  .  قانوني و رسمي سهم بيمه كارفرمايان را كاهش دهد
ما به دنبال راهي هسـتـيـم تـا       ”  : در اين خصوص تاكيد  دارد

سازمان تامين اجتماعي را قانع كنيم كه با افزايـش اشـتـغـال       
هزينه هايش كاهش يافته و مي تواند پس از كاهش هزينه ها 

 ”.سهم بيمه اي كه از كارفرما دريافت مي كند، كاهش دهد
به عالوه، جهرمي پس از ارايه راهكارهايي كه اشاره كرديـم،  

شهريور مـاه،   23، ” فارس“ طي گفتگويي تفصيلي با خبرگزاري 
ضمن تاكيد بر برنامه خصوصي سازي، هدف از پيشنهـادهـاي   
خود در زمينه كاهش سهم كارفرما از بيمه كارگـران و طـرح       
هايي از اين دست را حركت به سمت تحول در اقتصاد ايـران    

طبيعتاً بـا ابـالغ       ”  : وي خاطر نشان مي سازد.  عنوان مي كند
قانون اساسي از سوي مقام معظـم   44سياست هاي كلي اصل 

 20رهبري و همچنين حركت به سمت تحقق سند چشم انداز   
ساله، در ابتداي برنامه چهارم بايد تشكيالت دولت و همچنيـن  
شرح وظايف بخش هاي مختلف تاثير گذار در امور اقتصـادي،  

 ”.فرهنگي و اجتماعي مورد بازنگري جدي قرار گيرد
به اين ترتيب ارايه پيشنهاد هايي تحت عناوين پر طمطـراق،  

و جز اينهـا، چـيـزي      ”  حمايت از توليد“ ، ” اشتغال زايي“ :  نظير
نيستند جز اجراي سريع برنامه هاي ديكتـه شـده از سـوي          

 !صندوق بين المللي پول و بانك جهاني
كاهش سهم كارفرمايان و معافيت آنان بخشي از بـرنـامـه        
تامين امنيت سرمايه و تقويت خصوصي سازي و هماهنگي بـا    
معيارهاي سازمان تجارت جهاني است كه دولت احمدي نـژاد    

 !مجري آن است
در حقيقت، دولت كارگر ستيز احمدي نژاد در چارچوب برنامه 

اصالح ساختار اقتصادي با محوريت خصوصي سازي، آن بـخـش هـا و        
عرصه هايي را كه هيچ كدام از دولت هاي پيشين جمهوري اسالمي توان 
و امكان انجامش را نداشتند، چرا كه از پيامدهاي اجـتـمـاعـي آن مـي          
هراسيدند، در دستور كار خود براي تغيير قرار داده و متناسب با اوضاع، در 

در پيوند با اين مسئله، توجه به مواردي كه در پيش .  حال اجراي آن است
نويس سوم اصالح قانون كار قيد و از سوي وزارت كار به مجلـس ارايـه     

به طور مثال، در اين پيش نويس ما بـا  .  گرديده حائز اهميت فراوان است
قانون كار فعلـي   7ماده .  روبه رو هستيم 27، و 21، 7تغيير و اصالح مواد 

به تعريف قرارداد كار مي پردازد و وزارت كار در پيش نويس خـود بـراي     
تغيير و اصالح قانون كار پيشنهاد افزودن تبصره اي بر اين ماده را مـي      

كارفرمايان موظف هستند به كارگران با قرارداد كار ” :دهد كه چنين است 
موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هر سـال    

اين تبصره كه البته با هـمـيـن      ”  . يك ماه از آخرين مزد را پرداخت كنند
قانون كار فعلي وجود دارد، بر خالف ادعـاي وزارت     24محتوي در ماده 

كار دولت احمدي نژاد، به قراردادهاي موقت جنبه رسمي و قانوني داده و 
به اين ترتيـب، بـا     .  آن را در تمامي عرصه هاي كاري جاري خواهد كرد

درصد كارگران بـا قـراردادهـاي       70توجه به وضعيت موجود كه بيش از 
موقت به كار اشتغال دارند، بخش عمده مواد حمايتي قانون شامل حـال    

 .آنان نخواهد شد
بند به اين ماده افزوده است كه بـر     2، وزارت كار 21در اصالحيه ماده 

پايه اين دو بند، ماده فوق قابليت تفسير پذيري به نفع كارفرمايان و كالن 
سرمايه داران يافته و كالً مسئله خاتمه دادن به استخدام در اختيار كارفرما 

بـنـد    2بايد با صراحت تاكيد كنيم كه، هدف وزارت كار از .  قرار مي گيرد
 .مذكور، دادن امكان قانوني اخراج به كار فرماست

و يـا     ”  در صورت كاهش تولـيـد  “ در اين دو بند ما با جمالتي همچون 
كاهش توان جسمي كارگركه موجب ركود توليـد  “  و ”  تغييرات ساختاري“ 

مواجه هستيم و همه به آن معناست كه با دستاويز قـرار دادن    ”  مي شود
 !آنها به راحتي كارگران اخراج شوند

قانون كار فعلي، وزارت كار همه نقاب هاي خود را  27اما در مورد ماده 
در اصالحيـه  .  به كناري زده و چهره واقعي خود را به نمايش گذارده است

هـر گـاه     ”  : اين ماده، پيشنهاد وزارت كار دولت احمدي نژاد چنين اسـت 
كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد، و يا آيين نامه هاي انضبـاطـي   

بـار تـذكـر       2كارگاه را نقض كند، كارفرما مي تواند پس از ابالغ حداقل 
نسبت به فسخ قرارداد اقـدام  ...  كتبي، ضمن اطالع به شوراي اسالمي كار

 ”.كند
اصالحيه قانون كار مطابق پيشنهاد وزارت كار دولت احمدي نـژاد يـاد     

رژيم سلطنتي است كه مهر و نشان كودتـاي     1337آور قانون كار سال 
در آن قانون سياه، رژيم كودتا از   .  مرداد را بر پيشاني داشت 28آمريكايي 

جشـن  “ و   ”  اعتصاب“ كارگران و زحمتكشان ايران انتقام گرفته و كلمات 
 .حذف شده بود” اول ماه

اينك دولت احمدي نژاد پا  جاي پاي رژيم كودتايي شاه در زمـيـنـه        
قانون گذاشته و مي كوشد براي تامين امنيت سرمايه از زحمتكشان انتقام 

 . بگيرد
ارايه راهكارهاي متعدد از سوي وزارت كار و مهم تر از هـمـه، پـيـش       
نويس سوم اصالح قانون كار، به خوبي نقش مخرب و كارگر ستيز دولـت  

يگانه پاسـخ بـه چـنـيـن          .   را آشكار مي سازد”  عدالت محوري“ مدعي 
اقداماتي مبارزه مشترك، متحد و سازمان يافته بر محور تقويت و انسجـام  

 !جنبش مستقل سنديكايي زحمتكشان است
 
 
  

 ...ادامه راه كارهاي وزارت كار 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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حزب توده ايران  بازداشت و 
 ضرب و شتم جمعي از نيروهاي 

مذهبي  را به شدت  -ملي
 !محكوم مي كند

 
نيروهاي امنيتي و يگان ويژه نيروي         
انتظامي، در روز عيد فطر، مانع از برگزاري 
مراسم ويژه اين روز توسط گروهي از           

 -اعضاي نهضت آزادي و نيروهاي ملي       
رسانه هاي همگاني در      .  مذهبي شدند 

صبح روز شنبه    ” :اين باره گزارش دادند    
ده ها تن از نيروي گارد ضد         ) عيد فطر (

شورش و يگان ويژه نيروي انتظامي به          
همراه ماموران امنيتي با مسدود كردن         
مسيرهاي منتهي به هنرستان كار آموز        

محل ) واقع در منطقه نارمك تهران         (
برگزاري نماز عيد فطر توسط جمعي از          

مذهبي و نهضت آزادي و      -نيروهاي ملي 
همچنين ضرب و شتم و بازداشت             
نمازگزاران اقدام به ممانعت از برگزاري         

 . نماز عيد فطر كردند
ماموران امنيتي اقدام به بازداشت محمد      

 -بسته نگار از اعضاي شوراي فعاالن ملي      
مذهبي و علي شاملو و رضا حمسي دو تن         
از اعضاي نهضت آزادي كردند و خسرو         

 ”.منصوريان را نيز مضروب ساختند
برگزاري مراسم ويژه و نماز عيد فطر از        

 -سوي نهضت آزادي و نيروهاي ملي         
مذهبي سابقه طوالني داشته و هر ساله         
اين نيروها به مناسبت روز عيد فطر چنين        

 . مراسمي را بر پا مي كنند
جلوگيري از برگزاري اين مراسم، اوج        
درماندگي و هراس رژيم واليت فقيه را به      
نمايش مي گذارد و حاكي از وضعيت            
متزلزل ارتجاع حاكم در اوضاع حساس         

برگزاري اين مراسم حق       . كنوني است  
مذهبي -طبيعي و بديهي نيروهاي ملي       

 . است

حزب ما، ضمن ابراز انزجار از برخورد ارتجاع حاكم و بازداشت و ضرب و شتم گروهي از                      
مذهبي و نهضت آزادي، اقدامات اخير رژيم واليت فقيه در زمينه پايمال كردن                 -فعاالن ملي 

حقوق شناخته شده دموكراتيك فردي و اجتماعي شهروندان كشور را بدون هيچ استثناء محكوم              
 !مي كند

 

 روز جهاني مبارزه با فقر 
 

به همين مناسبت   . ، روز جهاني مبارزه با فقر نام گذاري شده است          )هفدهم اكتبر (مهرماه    25
دبير خانه فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري، اعالميه اي را منتشر ساخت و در آن خواستار                
اقدام مشترك جنبش سنديكايي در كنار و به همراه ديگر جنبش هاي اجتماعي برضد پديده فقر                

” :در بخشي از اين اعالميه ياد آوري شده است          . و گسترش فزاينده آن در جهان امروز گرديد        
هر روز در   ... ميليون تن از مردم جهان از گرسنگي در رنج هستند             800درسده بيست و يكم،      

هزار كودك مي شود، از هر سه كودك تنها يك نفر              60سراسر گيتي، گرسنگي منجربه مرگ      
هزار كودك ناچار به كار در         250امكان و دسترسي دائمي به مدرسه و آموزش را داراست و               

 ”.اين سيماي واقعي جهاني شدن در تمام قاره ها است. بدترين وضعيت هستند
سپس فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري با بر شمردن معضالت اجتماعي و افشاي                  
سياست و برنامه  دولت هاي اتحاديه اروپا در زمينه حذف خدمات و تامين اجتماعي، و ارايه                     
آماري از فقر و بيكاري در آمريكا و ديگر مناطق، ضمن بررسي اجمالي وضعيت زحمتكشان                   

به اعتقاد فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري       ” :درچهار گوشه جهان، خاطر نشان مي كند        
ضرور مي سازد كه جنبش سنديكايي، همه       ) در مورد فقر و بيكاري    (تمام نمودارهاي مورد اشاره     

بديهي است  . زحمتكشان را صرف نظر از مليت، جنسيت، رنگ و مذهب، بسيج و متشكل كند               
كه بايد پيكار همه زحمتكشان براي مقاومت در برابر برنامه هاي كنوني سرمايه داري جهاني                  

فدراسيون جهاني  . براي نيل به اين مقصود،  ما به اتحاد و مبارزه نيازمنديم             . سازماندهي گردد 
سنديكاهاي كارگري تمام تشكل هاي صنفي و سنديكايي كارگران جهان را به اقدام مشترك و               

مبارزه و اقدام    . هماهنگ براي تامين خواست هاي كارگران در اوضاع امروز، فرا مي خواند                
سنديكايي بر ضد طرح هاي كارگر ستيزانه شركت هاي چند مليتي و بر ضد استبداد انحصارات                 

 ”.فراملي، مي تواند امكانات معيني را در راستاي حقوق همه كارگران فراهم سازد
براي ”:در قسمت پاياني اعالميه فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري تاكيد مي شود                 
اقدام . فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري، فقر زدايي يك هدف فوري و عاجل است                   

هماهنگ و مشترك مي تواند با اين خواست آغاز گردد كه كليه اتحاديه هاي كارگري و جنبش                  
جهاني سنديكايي زحمتكشان درخواست كنند، تمامي بدهي هاي كشورهاي فقير در آسيا، آفريقا             

فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري، همه سنديكاها و اتحاديه . و آمريكاي التين فورا لغو شود
ها در سطح جهان را به تشديد مبارزه براي جهاني بدون جنگ، بدون بيكاري و فقر فرا مي                      

 ”.خواند، جهاني كه در آن همه ملت ها و مردم در ثروت سياره ما زمين سهيم باشند
 

 رشد سرسام آور واردات خارجي در مقابل كاهش چشمگير توليد داخلي
 

اتخاذ سياست حمايت از تجار بزرگ و سيل واردات كاال به كشور از سوي دولت باعث كاهش                 
در مقايسه با مدت       1386درصدي ميزان توليد پوالد كارخانه ها طي دو ماهه اول سال                 25

اختصاص ” :رييس انجمن توليد كنندگان پوالد ايران در اين باره مي گويد           . مشابه سال قبل شد   
سه درصد از اعتبارات طرح هاي تمليك سرمايه به وزارت بازرگاني براي واردات پوالد در حالي                 
صورت مي گيرد كه توليد كنندگان داخلي با مشكل تامين مواد اوليه مواجه اند و در صورتي كه                   
اين اعتبار در جهت تامين خوراك كارخانه ها هزينه مي شد عالوه بر ايجاد توليدي پايدار به                     

او سپس با انتقاد شديد از سياست         ” .اشتغال زايي و ايجاد ارزش افزوده هم دست مي يافتيم            
ماه اول    2ميليون تن پوالد از كشور چين طي           1/ 5”:حمايت از واردات خارجي ياد آوري كرد       

امسال وارد كشور شده است، به صالح كشور نيست كه ظرفيت كارخانه هاي داخلي فعال نباشد                
و در مقابل به واردات پوالد اقدام كنيم، آن هم واردات محصوالت از تركيه و چين كه با                         

تا   15هم اكنون بيشتر كارخانه هاي پوالد بخش خصوصي با          . استاندارد ملي ما همخواني ندارند    

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت



1386آبان ماه   3شنبه    5   776شمارة  

درصد ظرفيت خود فعال هستند تحريم كشور نيز             30
مشكالتي را براي توليد كنندگان به همراه داشته و به             

 ”.درصد افزايش يافته است 10همين دليل هزينه توليد 
به عالوه بر اساس آمار ارايه شده طي سه ماهه اول             

هزار تن ميلگرد به كشور وارد          61سال گذشته، حدود     
در اين زمينه اطالع داده است كه       ” سرمايه“روزنامه  . شد

تسهيالت . برابر شده است    10واردات ميلگرد به كشور      
بانكي و حمايت هاي دولت شامل حال وارد كنندگان             
وتجار بزرگ مي شود و توليدكنندگان سهمي در اين             

رييس انجمن توليد كنندگان پوالد ايران        .  زمينه ندارند 
طي سه ماهه اول      ” :در اين خصوص تاكيد مي كند        

هزار تن آهن به كشور      20هزار تن ميلگرد و  600امسال 
ميليون تن    7تا    5وارد شد درحالي كه هم اكنون توليد         

محصوالت نوردي دركشور وجود دارد ولي به دليل              
مشكل تامين مواد اوليه فقط بخش كوچكي از اين               
ظرفيت فعال است، سياست دولت بر مبناي تنظيم بازار           
از طريق واردات تنظيم شده است، درخواست توليد              

 90كنندگان از دولت و سيستم بانكي براي دريافت              
ميليون دالر به منظور تقويت صنايع پوالد و رشد توليد            
داخلي با مخالفت وزارت بازرگاني و بانك ها روبرو شد و           
در نهايت هيچگونه تسهيالتي به صنايع توليد كننده            

عالوه بر اين، توليد كنندگان       ” .پوالد اختصاص نيافت   
قطعات خودرو چندي پيش از وضعيت خود و بحران در            
صنعت توليد قطعات كوچك به دولت انتقاد كرده و               

مدير عامل شركت فنر سازي زر      . خواستار رسيدگي شدند  
با انتقاد شديد از برنامه دولت در خصوص واردات به               

قطعه سازان و كليه توليد كنندگان         ”: خبرنگاران گفت 
قطعات با بحران دست و پنجه نرم مي كنند و مشكل              

ما در سال گذشته محصوالت        . كمبود نقدينگي دارند   
كشور اروپايي، آفريقايي و آسيايي        15توليد خود را به      

صادر كرديم كه نشان از كيفيت باالي جنس ايراني دارد          
ولي متاسفانه در حال حاضر با كمبود نقدينگي و بي               

دولت بايد به توليد    . اعتنايي سيستم بانكي روبرو هستيم    
كنندگان قطعات ياري رساند در غير اين صورت صنعت          

 ”.فوق ورشكسته و هزاران كارگر بيكار خواهند شد
كاهش رشد صنعت و نابودي توليد كنندگان داخلي           
نتيجه مستقيم سياست حمايت از واردات و تقويت              

 !سرمايه داري بزرگ تجاري است
 

مدافعان رژيم واليت فقيه و واقعيت آزادي 
 !خواهي اقتصادي تركيه

 
به رهبري رجب طيب    ” عدالت و توسعه  “پيروزي حزب   

اردوغان، در انتخابات اخير تركيه، و نيز گزينش عبداهللا           
گل، از رهبران درجه اول اين حزب به مقام رياست               
جمهوري تركيه، بازتاب گسترده اي در رسانه هاي              

 .همگاني ايران داشت

رستاك “كه با شعار     ” رستاك“اخيرا سايت تحليلي اقتصاد بازار آزاد به نام            
توسط گروهي از چهره هاي با نفوذ جمهوري        ” دريجه اي به انديشه اقتصاد آزاد     

اسالمي در ايران فعال است، در مطلبي به قلم موسي غني نژاد، يكي از                      
آزادي “كارشناسان اقتصادي مدافع سرمايه داري و برنامه هاي نوليبرالي با نام             

به تعريف و تمجيد از سياست هاي          ” خواهي اقتصادي اسالم گرايان تركيه      
اقتصادي تركيه پرداخته و آن را همچون نسخه اي شفا بخش براي ميهن ما                 

 .مطرح ساخته است
: مهر ماه، از جمله آمده است        10،  ”رستاك“در اين مطلب منتشره در سايت        

اسالمگرايان امروزي تركيه ظاهرا به اين نكته مهم پي برده اند كه ظرفيت                ”
عظيمي در انديشه اسالمي براي آزادي اقتصادي و كار آمدي سياسي وجود دارد         

... كه مي توان از آن براي پيش بردن سياست هاي توسعه اقتصادي بهره گرفت    
در تركيه نيز همانند اغلب جوامع جهاني، روي گرداني از اقتصاد دولت محور و               

بخوان نسخه ها و فرامين صندوق بين المللي پول و           [اقبال به آزادي اقتصادي     
در سال هاي اخير    ) اسالم گرايان (ميالدي آغاز شد،  1980از دهه ] بانك جهاني

سهم موثري در نزديكي اقتصادي تركيه به اقتصاد جهاني، ترغيب سرمايه                
 ” .گذاري خارجي و آزاد سازي اقتصاد ملي داشته اند

آزاديخواهي اقتصادي و اعتدال سياسي اسالمگرايان      ” :سپس افزوده مي شود   
ترك توانسته آنها را در موقعيت ممتاز كنوني درعرصه ملي و بين المللي قرار                 

توفيق در جذب سرمايه گذاري خارجي، باال بردن نرخ رشد اقتصادي،              ... دهد
افزايش سطح توليد ثروت و رفاه ملي عوامل اصلي و تعيين كننده محبوبيت                 

 ”...اسالمگرايان حاكم بر تركيه است
موقعيت “ اقتصادي و به اصطالح     ” آزادي خواهي “ حال بايد ديد واقعيت اين      

 500چيست؟ در آستانه انتخابات مجلس تركيه، خزانه داري اين كشور             ” ممتاز
ميليون دالر از طريق فروش اوراق قرضه دولتي در بازارهاي سرمايه جهان،                

اوراق قرضه  ”: ، در اوايل شهريورماه، نوشت      ”سرمايه“روزنامه  . استقراض كرد 
دولتي تركيه از جنس يورو از طريق بانك ها و موسسات مالي خارجي با پيش                 

به فروش رسيده و بهره آن در حدود        ” دي زد بانك  “و  ” مورگان استتلي “قدمي  
با اين فروش، ميزان استقراض خزانه داري تركيه از بازارهاي          . درصد است   8/ 5

 525ميليارد و     3تاكنون به   ) 2007(سرمايه جهان از اول سال ميالدي جاري         
ميليارد دالر ديگر از طريق فروش          5ميليون دالر رسيد، تركيه در نظر دارد          

اوراق قرضه دولتي استقراض كند، اين اوراق به دليل داشتن ضمانت دولت و                
 ”.معافيت از ماليات، جاذبه زيادي براي سرمايه گذاران ايجاد كرده است

در همين حال كسري تراز      ” :روزنامه سرمايه در ادامه گزارش تاكيد مي كند        
 44در هشت ماه گذشته سال جاري ميالدي با         ) تراز ارزي (پرداخت هاي تركيه    

) تراز منفي (رشد شديد كسري  . ميليارد دالر گذشت 51/ 15درصد افزايش از  6/
در تراز ارزي تركيه به مفهوم افزايش بيش از پيش استقراض خارجي است و                 

 ”.نگراني هايي را در محافل اقتصادي تركيه به وجود آورده است
به عالوه با اجراي سياست تعديل نظام تامين اجتماعي، مشكالت و معضالت            
بهداشتي، آموزشي و به طور كلي اجتماعي گلوي اكثريت حقوق بگيران اين                

كاهش سطح زندگي مزد بگيران در چند سال اخير          . كشور را سخت مي فشارد    
 .سبب بروز پديده فقر در اشكال گسترده شده است

عبداهللا گل، رييس جمهور جديد تركيه، هدف اصلي در دو سال آينده را،                  
همگرايي بيشتر تركيه با ناتو و اتحاديه اروپا، تعديل تامين اجتماعي و خصوصي             

به اين ترتيب مي توان     . سازي وسيع تر براي تقويت اقتصاد بازار آزاد اعالم كرد         
 ! اقتصادي از نوع تركيه را بهتر و دقيق تر شناخت” آزادي خواهي“واقعيت 

  

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي ايران 
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هـاي     مذاكره كند بايد حتما بخشي از آن را از دست بدهد تا بتواند با طرف
گوينـد كـه      اي به ما مي عده“ :  وي ادامه داد“  . كننده به تفاهم برسد مذاكره
گوييم آنها يك مشت  ايران در شوراي امنيت است ولي ما به آنها مي  پرونده

اي دوست دارند كه كاغذ بـه     عده.  آنها براي ما اعتباري ندارد.  كاغذ هستند
هم بچسبانند ولي اينها براي ما اعتباري ندارد، حتي اگر صد هزار صـفـحـه    

هاي ملت ايـران     گيري هاي سياسي و تصميم نيز باشد، تاثيري در مجموعه
 ”.ندارد

در خبري بـا  ”  جبهه مشاركت“، وابسته به  ”نوروز“پايگاه خبري همچنين 
اهللا براي قتل يا اسارت مـأمـوران    هاي انصار حزب فعال شدن هسته“ عنوان 

،  گزارش داد كه انصار حزب اهللا در پـايـان   ” آمريكايي در عراق و افغانستان
اهللا  انصار حزب“:  اي اعالم كرد نهمين همايش سراسري خود با صدور بيانيه

صريحا هر مامور رسمي دولت جنايتكار آمريكا را مصداق بارز تـروريسـت     
اهللا را به برخورد قهر آميز اعم از كشتن يـا   هاي حزب دانسته و تمامي هسته
خواند و آمادگي خود را براي حضور در صحنه مبارزه با  اسارت، آنان را فرامي

 ”.اين جنايتكاران اعالم مي دارد
بديهي است كه باال گرفتن زبان تشنج و برخورد ميان ايران و آمريكـا و    
متحدانش، و همچنين حركت تحريك آميز دولت آمريكا، در زمينه تشـديـد   
تحريم هاي اقتصادي،  باعث  نگراني  جدي همه  نيروهاي مـتـرقـي و        

هرگونه تشديد برخوردهاي سيـاسـي، بـه جـاي         .  آزادي خواه منطقه است
حركت به سمت مذاكره و حل مسايل از طريق صلح آميز در شرايط فـوق    
العاده خطرناك منطقه، و در حالي كه جنگ و خونريزي ويرانگر كشورهـاي  
اطراف ايران را در كام هولناكي فرو برده است، تنها به تشديد فاحعه كنوني 

 .و گسترش ابعاد آن به ديگر مناطق جهان كمك خواهد كرد
سفر پوتين به ايران، در هفته گذشته، به مناسبت بـرگـزاري هـمـايـش        
كشورهاي حوزه درياي خزر، و سپس خبر پيشنهاد روسيه به ايران، و در پي 

و هـمـچـنـيـن      ”  شوراي امنيت ملي“ آن استعفاي الريجاني از مقام دبيري 
رئيس هيئت نمايندگي ايران در مذاكره با سوالنا و آژانس بين الـمـلـلـي،       

گمانه زنـي  .  بازتاب وسيعي در رسانه هاي داخلي و خارجي به همراه داشت
هاي گوناگون درباره علت اين استعفا و پرسش در اين باره كه آيا اين جا به 
جايي ها با تغييراتي در سياست خارجي رژيم همراه خواهد بود و همچنـيـن   
شايعات درباره  امكان استعفاي متكي ارزيابي هاي گوناگوني را به هـمـراه   

 . داشت
آنچه روشن است اين واقعيت است كه استعفـاي الريـجـانـي در پـي            

واليتي، مشاور ويژه خامنـه اي، در      .  اختالفات او با احمدي نژاد بوده است
امور خارجي، ضمن ابراز ناخرسندي از اين استعفا اشاره كرد كه خوب بـود    

وگويي  احمدي نژاد نيز در گفت.  آقاي الريجاني در پست خود باقي مي ماند
ريجانـي از     هايي درباره استعفاي ال با خبرنگاران داخلي در  پاسخ به پرسش

ريجاني سه بـار     ن يك امر طبيعي است، ال جايي مسووال جابه“ :  جمله گفت
كتبا و چندين بار هم شفاها خواستار استعفا بودنـد، طـبـيـعـي بـود كـه              

آقاي سعيد جليلي “ : وي افزود“ .ريجاني را بپذيرد جمهوري استعفاي ال رئيس
بي و  الملل، از عناصر انقال نيز يك ديپلمات ورزيده، داراي دكتراي روابط بين

نـژاد در     احمدي”   . ما در خدمت ايشان هستيم.  جانباز و استاد دانشگاه است
م    ها را بنده اعـال    سياست“ :  اي ايران نيز گفت هاي هسته خصوص سياست

هايي است كه دو سال است ما دنبال  ها همان سياست ام و اين سياست كرده
 “.كنيم مي

نكته اي كه در بسياري از تحليل هاي ارائه شده به فراموشي سپرده شده 

است اين است كه تعيين سياست خارجي رژيـم هـمـواره از           ...ادامه بازهم زبان تشنج و جنگ
” ولي فـقـيـه   “ مسايلي بوده است كه خطوط عمده آن از سوي 

رژيم اعالم  شده و همچنان مي شود و اين گونه جابجايي هـا،   
كه مي تواند در چارچوب برخوردهاي جناحي و  همچنين مانور 
هاي احتمالي براي انتخابات آينده رياست جمـهـوري بـاشـد،        
قاعدتاً نبايد تغيير اساسي يي در سمت و سوي سياسـت هـاي     

همان طور كه احمدي نژاد .  اتخاذ شده از سوي رژيم پديد آورد
مكرراً  اشاره كرده است  اصوال سياست هاي دولت احـمـدي     
نژاد در هماهنگي نزديك و با نظر و اجازه شخص خامـنـه اي     

 . اتخاذ مي شود
مجاهدين انـقـالب   “در اين زمينه اشاره اسناد كنگره سازمان 

به ويژگي دولت احمدي نژاد درست است كه تـذكـر   ”  اسالمي
رقيب ، از تمامـي   به پشتوانه حاكميت يكدست و بي“ :  مي دهد

سابقه تمامـي اركـان      ها و حمايت كامل و بي امكانات، ظرفيت
هاي خود برخوردار باشد و    ها و ديدگاه نظام براي تحقق برنامه

به مدد اين همه ، دولتي را سامان دهد كه به تعـبـيـر مـقـام        
 ”.رهبري از مشروطه تا امروز نظير نداشته است

بر اين اساس نبايد تصور كرد كه جابجايي هايي از اين دست 
تأثير اساسي در سياست هاي )  حتي در صورت استعفاي متكي( 

دولت و رژيم واليت فقيه داشته باشد و سياست هايي كه رژيم 
در دو سال گذشته اتخاذ كرده است همچنان ادامـه خـواهـد        

مسئله يي كه براي نيروهاي مترقي و آزادي خواه ايـران    . يافت
و جهان مهم است اين است كه روند كنوني روند خطـرنـاكـي    
است كه به آساني و در اثر اشتباه محاسبات هر يك از طرفيـن  
. مي تواند به فاجعه دهشتناك ديگري در منطقه ما منجر شـود 

حوادث اخير منطقه خاورميانه و از جمله حمالت تجـاوزكـارانـه    
هوايي دولت اسرائيل بر ضد سوريه هشدار جدي است كه بايـد  

حزب توده ايران در ماه هاي اخـيـر مـرتـبـا        .  به آن توجه كرد
پيرامون خطرات تشديد تشنج سياسي كه مي تواند به درگيري 
هاي نظامي نيز منجر گردد هشدار داده است و باز تكرار آنها را 

بر خالف مدعيات احمدي نژاد بايد با اتـخـاذ   .  ضروري مي داند
سياست معقول از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و تشديد 
. و گسترش تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران جلوگيري كـرد 

تجربه دردناك و طوالني تحريم هاي اقتصادي بر ضد دولـت    
پيشين عراق نشان داد كه در چنين شرايطي تنها مردم عـادي    
كشور هستند كه فشار اصلي تحريم ها بر گرده آنان فرود مـي  

 .آيد
ايران مي تواند ضمن دفاع از حقوق خود براي بـهـره وري       
صلح آميز از انرژي هسته اي در عين حال راه مذاكراتي را طي 

آژانس “ كند كه ضمن ايجاد اعتماد سازي بين المللي، از طريق 
،  در عين حال بهانه  محافل جنـگ طـلـب      ” بين المللي اتمي

آمريكا و اروپا را براي درگيري هاي جديد نظامي در مـنـطـقـه     
بسيج افكار جنبش عظيم صلح جهان با سيـاسـت   .  محدود كند

هاي معقول و به دور از ماجراجويي امكان پذير است و با اتكـا  
به اين نيروهاي عظيم جهاني است كه مي توان جلوي تـكـرار   

 .   فاجعه عراق و افغانستان در ايران را گرفت
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هـاي     خـانـه   هاي صورت گرفته ميان وزارت بوده است، كه بنا بر توافق
روز اول سـال         150سرمايه گذاري و كار و سنديكا، سود سـاالنـه     

امـا  .  گـرفـت     بايست به عنوان مزاياي ساالنه به كارگران تعلق مي مي
در نـتـيـجـه،     . روز حقوق بود 20آنچه در واقع به آنها پرداخت شد تنها 

تن از كارگران در واكنش به اين عهد شكني، روز اول مهر ماه  27000
 :هاي زير آغاز كردند اعتصاب ديگري را با خواسته

 هاي پيشين درخواست پرداخت كامل مزايا مطابق توافق•
 افزايش سطح دستمزدها•
 بهبود سطح خدمات درماني•
 بهبود امكان رفت و آمد كارگران به كارخانه•
 اخراج محمود القبالي مدير شركت به اتهام فساد مالي•

 »هاي كارگري فدراسيون عمومي اتحاديه«هاي  بازخواست مقام
اين اعتصاب كه با تحصن در جلوي كارخانه همراه بود، هـفـت روز     

مهرماه، پس از مذاكرات طوالني بين كارگران و  7در روز .  ادامه داشت
مديريت، اعتصاب به پايان رسيد كه نتايج پيروزمندانه و درخشاني را به 

 :قرار زير براي كارگران به ارمغان آورد
 روز حقوق 90پرداخت مزاياي ساالنه به كارگران معادل •
احتساب روزهايي كه كارگران در اعتصاب بودند به عنوان روزهـاي  •

 مرخصي با پرداخت حقوق
 بركناري محمود القبالي، مدير فاسد شركت•
 افرايش حقوق كارگران به ميزان ساالنه هفت در صد پذيرفته شد•

تشكيل كميسيوني از سوي وزارت سرمايه گذاري به منظور بـررسـي   
 روز پرداخت شده 90روز مزايا افزون بر  40پرداخت 

در طول مدت اعتصاب، كارگران روحيه مبارزاتي بااليي را از خود بـه  
. اي طوالني آماده كرده بودنـد  آنها خود را براي مبارزه.  نمايش گذاشتند

هاي سركوب و ارعاب دولـت و       ها و روش كارگران با هشياري توطئه
نيروهاي امنيتي را خنثي كردند و نشان دادند كه در صـورت داشـتـن      

هايي مـثـل      توانند با استفاده از حربه تشكل و رهبران صادق و آگاه مي
هـاي خـود        كارگران در تـجـمـع     .  شان برسند اعتصاب به حقوق حقه

ما به بـانـك     « شعارهايي را عليه حزب حاكم و نيز شعارهايي از جمله 
تواند بر مـا تسـلـط         استعمار نمي« و »  جهاني اجازه تسلط نمي دهيم

بـه  « هاي خود از      رهبران اعتصاب در مصاحبه.  را مطرح كردند»  يابد
در .  حسني مبارك صحبت به ميان آورده بودنـد »  چالش كشيدن رژيم

حزب اتحاد مـلـي   « جريان اعتصاب و تظاهرات، نيروهاي امنيتي دفاتر 
. را كه از اعتصاب كارگران پشتيباني كرده بود محاصره كردند»  مترقي
كه سازمان جوانان اين حـزب مـحـسـوب       »  اتحاديه جوانان مترقي« 
شود و از اعضاي فدراسيون جهاني جوانان دموكراتيـك اسـت، در        مي

اعـتـصـاب    « اي را تحت عنوان  پشتيباني از كارگران اعتصابي اعالميه
در همين حـال،  .  پخش كرد»  گامي در راه باز پس گرفتن حقوق مدني

كارگران از حضور در سخنراني يكي از نمايندگان پارلمان عضو اخـوان  
المسلمين سر باز زدند چرا كه اين حزب در اعتصاب قبلـي حـمـايـت       

در جريان اعتصاب نه تنها شـمـاري از       .  قاطعي از كارگران نكرده بود
رهبران اعتصاب براي بازجويي برده شدند، بلكه برخي از اعضاي حزب 
اتحاد ملي مترقي و اتحاديه جوانان مترقي، و از جمله احمد بالل دبيـر  
كل اتحاديه جوانان نيز به اتهام تحريك كارگران، اخالل، و ضرر زدن   

علت واقعي اعتصاب را بايد در شرايط رو بـه  .  به كارخانه دستگير شدند
در طـول دو    .  وخامت زندگي زحمتكشان و كارگران مصر جستجو كرد

هـاي     دهه گذشته، مصر در صف مقدم كشورهاي مجـري سـيـاسـت      
المللي پول و بانك جهاني قرار داشتـه اسـت و        نوليبرالي صندوق بين

هاي خصوصي سازي، آزادسازي بازار و تغييرات بـنـيـادي بـه        سياست

هاي خارجي را با قدرت تمام به اجرا گذاشـتـه     منظور جلب سرمايه
مهرماه، تنها چند روز پس از    4جالب توجه است كه در روز .  است

ديدار كاندوليزا رايس و احمد ابوالغيط، وزراي امور خارجه آمريكا و   
بهترين اقتصاد « مصر، در نيويورك، بانك جهاني مصر را به عنوان 

امـروزه  .  اعـالم كـرد    »  بهبود يافته براي سرمايه گذاري در دنـيـا  
بنا بر آمار رسمي، تورم در . اقتصاد مصر با تورم شديدي روبرو است

درصد است و اين در زماني است كه بنا بر تخمين بسياري  12حد 
. از اقتصاددانان، ميزان تورم واقعي در حدود دو برابر اين رقم اسـت 

هـاي     در روند اين تحوالت، كارگران مصر در پـرتـو تـجـربـه           
اند كه براي دستيابي به يك زندگي مـنـاسـب     شان پي برده روزمره

انساني، و تأمين حقوق بنيادي شهروندي مثل حق كار، بهداشت و 
بايد از حق خـودشـان بـراي      ...  درمان، آموزش و پرورش، مسكن

تشكيل سنديكاها استفاده كنند و در اتحاد با ديگر زحمـتـكـشـان     
مصري مبارزه در راه تغييرات بنـيـادي در كشـور را بـه سـود                

 200از سه سال پيش تا كنون بيش از   .  زحمتكشان به پيش ببرند
در همان روزي كـه      .  اعتصاب بزرگ در مصر صورت گرفته است

به پايـان  »  كارخانه ريسندگي و بافندگي مصر« اعتصاب كارگران 
، در همان استاني كـه  ” تانتا لينسيد و اويل“ رسيد، كارگران شركت 

هايي مشـابـه دسـت بـه            قرار دارد، با خواسته»  كارخانه مصر« 
 .اعتصاب زدند

هاي اقتصادي نوليبرال رژيم حاكم بـر   به چالش كشيدن سياست
مصر توسط كارگران اعتصابي پشتيباني قشرهاي وسيعي از جامعـه  

اين اعتصاب نه تنها از طرف مردم محل و   .  را نيز به همراه داشت
هـاي     دانش آموزان مدارس محلي و كارگـران ديـگـر شـركـت         

ريسندگي و بافندگي در شهرك محله الكبرا مورد پشتيبانـي قـرار     
گرفت، بلكه از همبستگي شماري از احزاب سياسي و كارگـري از    

آموزگاران، كارگران راه   .  جمله حزب كمونيست مصر برخوردار بود
آهن و بخش وسيعي از روشنفكران نيز مراتب پشتيباني  خود را از 

اقدام فوري دولت حسني مبـارك  .  اين اقدام جسورانه اعالم كردند
و تالش دولـت  »  كارخانه مصر« هاي كارگران  در پذيرش خواست

در پايان دادن به اين اعتصاب، نشانگر تأثير اجتماعي چشمگيـري  
 .است كه اين اعتصاب در جامعه داشته است

المللي نيز در پيروزي كارگران سـهـم قـابـل        هاي بين پشتيباني
اي كه كميته هماهنگي كارگران انتشار  در اطالعيه.  توجهي داشتند

المللي به عنوان يكي از عوامل مهم پـيـروزي    هاي بين داد، حمايت
هـاي     در طول اعتصاب، كارگران نامـه .  كارگران معرفي شده است

هاي مختلف كارگري دريافت كردنـد،   پشتيباني متعددي از اتحاديه
هاي كارگري در آفريقاي جنـوبـي و      از جمله از فدراسيون اتحاديه

هـا و     اين پشتيباني.  برخي از كشورهاي عربي و همچنين در ايتاليا
ها نشانه ديگري است از اين واقعيت كه در عصر جهاني  همبستگي

شدن، كارگران نيز به ضرورت جهاني ساختن نيروي خود هر چـه    
 .برند بيشتر پي مي

كارخانه ريسندگي و بـافـنـدگـي       « اعتصاب و پيروزي كارگران 
ها و    نمونه ديگري است از اين واقعيت كه پس از شكست»  مصر

هـاي كـارگـري و           هاي دو دهه گذشته جـنـبـش      عقب نشيني
هاي مردمي مترقي به طور كلي، و در زيـر فشـارهـاي             جنبش

شود، زحمتكـشـان و      كمرشكني كه به زحمتكشان جهان وارد مي
كنند تا شـرايـط      طبقه كارگر بار ديگر در ميدان مبارزه قد علم مي

اين مبارزه، نيروهاي قدرتمـنـد   .  كار و زندگي خود را بهبود بخشند
داري ملي و جهاني را در برابر خود دارد و تنها با اتحـاد در     سرمايه

گستره ملي و جهاني و با جلب حمايت اقشار وسيع مردم است كـه  
 .مي تواند از ميدان اين مبارزه پيروز بيرون آيد
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اندك و در حضور پليس ضد شورش، كارخانه را در كنـتـرل   
 .خود نگاه دارند

هزار نفري كارگران در روز بـعـد و        20تظاهرات بزرگ 
پشتيباني مردم محل، به خصوص تظاهرات دانش آمـوزان    

هـاي كـارگـران،         مدارس محلي در حمايت از خـواسـت      
نمايندگان دولت را كه وحشت زده شده بودند مجـبـور بـه      

به جاي دو ماه كـه    ( روز حقوق  45اعالم پيشنهاد پرداخت 
بـه عـنـوان      )  پيشتر از طرف نخست وزير اعالم شده بـود   

مزاياي ساالنه كرد، كه با پذيرش كارگران روبـرو شـد و         
 45كارگران پيشنهاد   .  اعتصاب بعد از چهار روز پايان گرفت

روز را با اين قول از طرف محمود مـحـي الـديـن، وزيـر          
ميليـون   60گذاري، پذيرفتند كه اگر سود كارخانه از  سرمايه

پوند مصري بيشتر شد، ده درصد آن سود ميان كـارگـران     
دولت همچنين پذيرفت كه از خصوصي سازي .  تقسيم گردد

 . كارخانه صرفنظر كند
از نتايج مهم اين حركت مبارزه جويانه كارگران مصـري    

كه »  هاي كارگري فدراسيون عمومي اتحاديه« اين بود كه 
هاي زرد كارگري وابسته به حزب حاكم است، بـه   از تشكل

 . شدت در ميان كارگران بي اعتبار شد
با فرا رسيدن تابستان و پايان سال مالي كارخانه، روشـن    

ميليون پـونـد    270تا  170شد كه سود كارخانه چيزي بين 
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 نگاهي به اعتصاب كارگران نساجي 

 در مصر» غزل المحله«

 المللي اعتصابي با اهميت ملي و بين

تن از كارگـران كـارخـانـه        27000امسال، )  سپتامبر 23( روز اول مهرماه 
در شهر صنعتي محله الكبرا، واقع در دلتاي رود نيل » غزل المحله«نساجي 

در شمال قاهره، دست از كار كشيدند و اقدام به اعتصابي كردند كه هـفـت     
غزل .  روز به طول انجاميد و نيروهاي وسيعي را به كنش و واكنش وا داشت

شركت ريسـنـدگـي و      « هاي مجتمع صنعتي دولتي  المحله يكي از كارخانه
در .  كـنـد     است كه محصوالتش را به سراسر دنيا صادر مي»  بافندگي مصر

طول مدت اعتصاب، كارگران محل اين كارخانه بزرگ را به اشغال خود در   
كه در مراحل اوليه اعتصاب از طرف حـزب    ،آوردند و پيشنهادهاي مذاكره را

كارگران از مـيـان خـود          .  حاكم دمكراتيك ملي مطرح شده بود، رد كردند
. دهـي كـردنـد      نيروي انتظامي يي را براي حفاظت از محل كارخانه سازمان

هاي امنيتي دولتي كه هشت تن از رهبران اعتصابيون را بازداشت كرده  مقام
 . بودند، به علت اوجگيري گسترده اعتصاب مجبور به آزادي آنان شدند

اين اعتصاب در واقع ادامه اعتصابي بود كه در دي ماه گذشته بـه وقـوع     
احمد نظيف، نخست وزير مصر، اعالم كرد كه مزاياي سـاالنـه     .  پيوسته بود

پوند مصري به دو مـاه     100كارگران شاغل در بخش دولتي از ميزان ثابت 
آخرين باري كه ميزان مزاياي كارگران اضافه .  حقوق ماهانه افزايش مي يابد

پـونـد      100پوند مصري به    75سال پيش بود كه از  20شده بود بيشتر از 
گذاري هم وعده داده بود كه هر شش مـاه     وزارت سرمايه. افزايش يافته بود

 .درصد سود كارخانه را ميان كارگران تقسيم كند 10
، يعنـي مـوعـد      ) اوايل دي ماه( اواخر سال ميالدي گذشته در ماه دسامبر 

، كارگران » كارخانه ريسندگي و بافندگي مصر« پرداخت مزاياي كارگران در 
 100دريافتند كه آنچه مديريت شركت قصد پرداخت آن را دارد هـمـان           

شده است و از    سال گذشته به آنها پرداخت مي 20پوندي است كه در طول 
اين امر كارگران .  افزايشي كه نخست وزير قول آن را داده بود خبري نيست

تر شدن وضع زندگي خود بودنـد،   را كه به علت نرخ باالي تورم شاهد وخيم
كارگران از دريافت مزايا خودداري كردند و در روز     .  به ميدان مبارزه كشاند

در .  هزاران كارگر در ميدانگاه ورودي كارخانه گرد آمدنـد )  دسامبر 7( آذر  16
ولي در .  روزهاي قبل، توليد اگرچه كاهش يافته بود اما همچنان ادامه داشت

كارگر زن بخش دوزندگي كارخانه و تجمع آنها در    3000آن روز با حركت 
برابر بخش ريسندگي و بافندگي و پيوستن مردان به اعتصاب، توليد به طـور  

هزار كارگر در مـحـوطـه جـلـوي           10در پي گرد آمدن .  كامل متوقف شد
كارخانه، پليس ضد شورش كارگران را در حلقه محاصره گرفت تا از كارخانه 

روحيه مـبـارزه جـويـي       .  بيرون نيايند و با مردم عادي تماسي نداشته باشند
كارگر چنان باال بود كه پيشنهادهاي فريبكارانه مديريت كـارخـانـه بـدون       

كارگران توانستند در طول شب، حتي با تعداد .  كوچكترين تزلزلي رد مي شد

 كمك هاي  مالي رسيده

 مين سالگرد حزب  66به مناسبت 
 كرون 500رفقاي غرب سوئد                                 

 مين سالگرد حزب  66جمع آوري شده در جشن 
 دالر 90در تورونتو                                                 
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