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دفاع از منافع طبقه كارگر و ضرورت 
 مبارزه سازمان يافته

 2ادامه  در صفحه  

سرمايه داري در 
 جستجوي 

 براي بحران!“ راه حل”

 6ادامه  در صفحه 

طي هفته هاي گذشته، جنبش اعتراضي             
 -كارگران برضد برنامه و سياست هاي اقتصادي      

اجتماعي رژيم واليت فقيه دامنه گسترده تري         
يافته است. با اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي        

ها) وضعيت معيشتي طبقه          (هدفمندي يارانه  
كارگر و ديگر زحمتكشان هر روز دشوار تر مي           
شود و در نبود امنيت شغلي طبقه كارگر ميهن ما      
با تشديد استثمار كارفرمايان و دشواري هاي روز        

 افزون رو به رو است. 
از ابتداي سال جاري، همراه با افزايش نرخ تورم         
و گراني هاي سرسام آور، قدرت واقعي خريد           
كارگران كاهش شديد يافته است، و به موازات          
آن، تاخير در پرداخت دستمزدها، اخراج هاي           
وسيع، و رواج قراردادهاي موقت و سپيد امضا به         
پديده غالب در مركزهاي كارگري و واحدهاي         

خدماتي بدل گرديده است. هنگامي كه       -صنعتي
هزار ميلياردتوماني كل كشور      566اليحه بودجه   

در مجلس شوراي اسالمي از تصويب گذشت و         
با صالحديد ولي فقيه برسراجراي فاز دوم             
اجراي هدفمندي يارانه ها ميان دولت و مجلس        
توافق صورت گرفت، دور از انتظار نبود كه سال          
بسيار دشواري پيش روي كارگران و زحمتكشان       
قرار گيرد، و شاهد وخيم تر شدن زندگي خانواده         
هاي كارگري كشور باشيم. اثرهاي ناگوار برنامه       
آزاد سازي اقتصادي برزندگي، كار، و امنيت            
شغلي كارگران كتمان ناپذير است. از اين روي،         
مبارزه با اين برنامه ضد مردمي از اهميت              
اساسي در اوضاع كنوني برخوردار است. نامه           

هزار تن از كارگران ميهن مان خطاب          10اخير  
به وزير كار در مخالفت با آزادسازي اقتصادي،          

نمونه  گويايي از ميزان نارضايتي و مخالفت         
كارگران و زحمتكشان با سياست هاي ضد         
مردمي دولت احمدي نژاد و برنامه اجراي          

هدفمندي يارانه ها است. نامه پيامدهاي           
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها عرصه هاي       
مختلف زندگي و كار طبقه كارگر و ديگر           
زحمتكشان را در تشريح مي كند. افزايش          
نرخ تورم و سقوط سطح زندگي نخستين           
پيامد فاجعه بار اجراي اين برنامه براي             

هزار   10كارگران است. در نامه اعتراضي         
كارگر خطاب به وزير كار دولت ضد ملي            

از ”احمدي نژاد دراين باره تاكيد شده است:         
يك سال و نيم پيش با آغاز فاز اول طرح             
قطع يارانه ها اقالم و كاالهاي اساسي             
زندگي چندين برابر افزايش قيمت داشته اند.       
اين در حالي است كه در طول اين مدت             
ميانگين دستمزد كارگران برروي هم در          

و سال جاري، نسبت به سال هاي          90سال  

محيط زيست كشور 
 را دريابيم

منافع زنان زحمتكش، طرح هاي ارتجاع، و 
 7مبارزه جنبش زنان                      در صفحه 

پاراگوئه ،             “ السير سريع”كودتاي ارتجاعي 
 درسي در مبارزه براي عدالت اجتماعي      

  9در صفحه                                                         

 3ادامه  در صفحه 

در شرايطي كه اقتصاد جهان در مسير بحـران  
تري پيش مي رود ، سـران كشـورهـاي         بزرگ

“ لـوس كـابـوس     ” در      ”20گـروه “موسوم به   
و    18خردادماه (    30و  29مكزيك، در روزهاي 

ژوئن)، گرد هم آمدند تا با دستيابي بـه راه        19
كارهاي جديد، با نابسامـانـي هـاي فـزايـنـده           

تـر   اقتصادي به مقابله بپردازند، و از هرچه عميق
شدن بحران كنوني جلوگيري كننـد. رهـبـران       
قدرت هاي بزرگ  اقتصادي و كشور هـاي نـو     
خاسته جهان، نگران از موقعيت وخيم اقتصـادي  
در اروپا  و همچنين از يك نرخ رشـد بـطـئـي       
فراگير در سراسر جهان، در مكزيـك اجـتـمـاع       

كه با فوريـت  “  20گروه “  كردند. در اين اجالس 
و سراسيمگي  تمام در لوس كابوس مـكـزيـك    
برگزار شد،  ادامه و گسترش بحران اقتصادي در 
اروپا و ژرف تر شدن بحران در همه جا در راس   

ها قرار داشت.  اين نشست بـه رغـم       دلمشغولي
ها، افشاگر اختالف هاي جـدي    “  توافق” برخي 

هاي حفاظت شده، پارك هاي  آنچه برسر منطقه
فرد گياهي و جانوري، و  ملي، گونه هاي منحصر به

به طور كلي محيط زيست ايران، در طول حـيـات   
جمهوري اسالمي، آمده است، در تاريخ مـعـاصـر      

 ميهن ما بي سابقه است.  
موافقت سازمان محيط زيست جمهوري اسالمي 
با ساخت جاده در جنگل ابر و قطع صدها اصـلـه     
درخت اين جنگل منحصر به فرد در هفته گذشته، 

يي اسـت     يكي از دردناك ترين نمونه هاي فاجعه
رو است. سخـن    كه محيط زيست كشور با آن روبه

برسر بعدهاي فاجعه بار تخريب محيط زيسـت و      
نابودي گونه هاي كمياب گياهان و جانوران است. 
دست اندازي شركت هاي پيمانكار وابسته به سپاه 
پاسداران و بنيادهاي انگلي به پارك هـاي مـلـي      
سرخه حصار و خجير و منطقه حـفـاظـت شـده         
جاجرود، آخرين نمونه در خصوص نابودي هدفمند 

 و سيستماتيك محيط زيست كشور نيست.
هنگامي كه به دستور دولت ضد ملي احـمـدي     
نژاد، پيمانكاران و زمين خواران به نام خانه سـازي  

وارد حريم پارك ملي خجـيـر   “  مسكن مهر” براي 
شدند، مدافعان محيط زيست و كارشناسان ميهـن  
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هاي اقتـصـادي و      در خصوص بسياري از مشكل  ”20گروه”بين سران كشورهاي
“ لهمن بـرادرز   ”  اقتصادي  -سياسي بود. پس از افتضاح مالي و سقوط گروه مالي 

، نشستي با حضور سران كشورهاي قدرتمند اقتصادي  جـهـان     2008در سپتامبر 
”)كه همكاري اين كشـورهـا مـي      ” باور ”و ” اميد ”) تشكيل شد با اين ”20گروه

تواند سازوكار(مكانيسم) جديدي را براي حل بحران هاي اقتصادي جهان و ايجـاد    
درصد  80ثبات در نظم اقتصادي به وجود آورد. اين كشورها كنترل كننده بيش از  

به اين توافق رسيدند ، 2009در آوريل  ”20گروه“اند.  اكثر كشورهاي   ثروت جهان
كـه در     “ بانك هاي بزرگ“كه، با كاهش بهره هاي بانكي و كمك هاي مالي به 

اند، مي توان راه نجاتي يافت، يعني درپيش گرفتن سيـاسـت    حال ورشكسته شدن
اشتباهي برپايه تزريق صدها ميليارد دالر به بانك هايي كه خود يكي از عـامـل       

اند، مي خواهد راه برون رفت از بحران را بيابد. اما بـه      هاي اصلي اين بحران بوده
رغم چنين تالشي، بحران ها هرچه عميق تر شدند. افزايش نـرخ بـيـكـاري در          
تمامي كشورهاي پيشرفته، كاهش رشد اقتصادي در سراسر جهان و به ويـژه در      
اروپا و آمريكا، افزايش تورم، و به كارگيري سياست رياضت هاي اقـتـصـادي، از      

بررسي (آناليز) و سياست هـاي     ” نمونه هاي بارز عمق يافتن بحران بودند.  بخش  
) مـنـتـشـر      2012ژانويه 26(   90ماه  بهمن 6، در گزارشي كه در “رشد سازمان ملل

اقتصاد جهان در لبه ركود بزرگ ديـگـري     ” ساخت، در همين باره اشاره مي كند:  
شروع به كاستن كرد كه بنابـر   2011قرار دارد. رشد اقتصادي جهان از ميانه سال  

برابر بـا     2012درصد بود. ... و انتظار مي رود كه  در سال  2/ 8ها، برابر با  ارزيابي
“ يـورو ” درصد شود. رشد اقتصادي در منطقه   3/  2برابر با  2013درصد و در   2 /  6

... با اين حال  انـتـظـار مـي رود كـه                   به طور چشمگيري كاهش داشته است. 
كشورهاي رو به رشد و داراي اقتصادهاي شكوفا، در مقام موتورمحـركـي بـراي      
اقتصاد جهان عمل كنند. پيش بيني رشد اقتصادي براي اين كشورهـا در سـال        

 درصد است. 5/ 8برابر با  2013در صد و براي سال   5/ 4برابر با 2012
هـاي     با چنين وضعيتي، بحران اقتصادي كه تا ورشكستگي اقتـصـادي دولـت     

يي متزلزل و شكننده را در پيـش روي اقـتـصـاد          اروپايي پيش رفته است، آينده
كشورهاي پيشرفته جهان و به ويژه اتحاديه اروپا قرار داده است. در پايـان سـال      

خود را نشـان        ، بحران اقصادي يونان بيش از آنچه كه انتظارش مي رفت2009
هـا     درنگ ساير كشورهاي اروپايي را نيز در بر گرفت. بحران  داد، و اين بحران  بي

در ايرلند، اسپانيا، پرتغال، و ايتاليا ، هر كدام به تنهايي به  خطر فروپاشي اتحاديـه  
ها  هايي كه، به منظور برون از آن افزوده اند، بحران  -“ يورو”  -اروپا و پول واحد آن

هاي اقتصادي بيشتر و كاهش بودجه خدمات عمومي تجويز شـده     نسخه رياضت
است، يا به عبارتي، دنبال كردن سياستي كه با رهبري آلمان و فرانسه به پـيـش     

هاي بزرگ اقتصادي در چگونگيِ برون رفت از بحران،  رانده شده است. بين قدرت 
ها آغاز شد. همزمان با بحث در بـاره      )، اختالف 2010(ژوييه   89مردادماه  -در تير

، بـحـث در بـاره        “  تحريك رشد و توليد” و  “   هاي اقتصادي رياضت” انتخاب راه 
نـيـز    “ هاي مركزي بانك“يا  “ دولت“كنترل و اداره ساختارهاي اقتصادي از سوي 

ها آشكار نشوند، امـا بـا آغـاز         شد تا اين اختالف آغاز شد. در حالي كه تالش مي 
هاي مختلف سياسـي   در مكزيك، اين اختالف ها در سطح“  20گروه“نشست اخير 

هاي دولت آلـمـان مـبـنـي بـر            و اقتصادي خود را نشان دادند. برخالف سياست 
هاي اقتصادي بيشتر، از سويي سياست هاي دولت جديد فرانسه و از سوي  رياضت

 هاي آلمان ناسازگارند.   هاي دولت چين، با سياست ديگر سياست
، رييس جمهوري چين، در اين نشست، با اشاره به خطري كـه    “  هيو جين تائو” 

پس از نشـسـت   ”...  در حال حاضر اقتصاد جهان را تهديد مي كند، از جمله گفت:  
هايي بـراي     ، جهان در روند خروج از بحران است و در برخي موردها تحول“ كن” 

اطمينان  ثبات و عدم هاي عدم ... از سويي ديگر عامل     رشد آتي به وجود آمده است. 
شوند. ... براي برون رفت از بـحـران        همچنان در اقتصاد جهان به روشني ديده مي

اقتصادي ما بايد به رشدي دائمي برسيم. ... در حال حاضر تضمينِ رشد، افـزايـش       
 ”20گـروه “شغل، و دستيابي به ثبات همچنان بايد هدف اصلي اعضاي كشورهاي 

 ژوئن]).19خردادماه[ 30هوا،  باشد (خبرگزاري شين
بـازتـاب   “  ياالت متحدها“و  “ اتحاديه اروپا“در روز آغاز نشست نيز اختالف بين 

، رييس كميسيون اتحاديه اروپا، در “ خوزه مانوئل  باراوسو” اي وسيعي يافت.   رسانه
هاي اتحاديه اروپا نتيـجـه    مصاحبه مطبوعاتي خود، اصرار بر اين داشت كه، بحران

هاي اشتباه آمريكاست. او در پاسخ به سئوال خبرنگاري كـانـادايـي كـه           سياست
هاي خود را براي كمك به اروپا به خـطـر      چرا اياالت متحده بايد دارايي“ پرسيد:  
اين بحران از اروپا آغاز نشده است. ... اين بحران از آمـريـكـاي       “گفت: “ بيندازد؟

هـاي     هاي اقتصادي ما به سـيـاسـت    شمالي شروع شده است و بسياري از بخش
خـردادمـاه[     30روزنامه گارديـن،    “( اند.  ها آلوده شده اشتباه بازارهاي اقتصادي آن
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درحاشيه اين نشست، گفت و گوهايي دوجانبه ميان روسيه و آمريكـا  
يـي پـايـان         در باره سوريه صورت گرفت  كه بدون دستيابي به نتيجه

يافت. اوباما كه خواستار فشارهاي بيشتري به دولت سوريه است و در    
عمل خواستار حضور نظامي بيشتر و در نتيجه، تغيير رژيم اسـت، بـا       

 مخالفت  پوتين روبه رو شد. 
)2012ژوئن 20خردادماه(  31، ”ريا نُوستي ”بنا به گزارش خبرگزاري

حلِ بحران سوريه بايد تنها از راه گفت و گو بين دولت “ پوتين گفت:   ،
هايي كـه بـيـن         و نيروهاي مخالف صورت بگيرد. ... به رغم اختالف    

ها آماده همـكـاري بـراي       روسيه و غرب در اين باره وجود دارد، اما آن
يافتن راهي براي طرفين درگيرند تا ببينند چگونه مي توانند در صلح با 

بر اساس آنچه تاكنون گـزارش شـده اسـت،          “  يكديگر زندگي كنند. 
نتوانست موفقيت چنداني در رابطه با يافتن راه    ”20گروه”نشست اخير

حلي براي خروج از بحران كنوني داشته باشد. راه حل به كـارگـيـريِ       
هاي اقتصادي نه تنها به ايجاد شغل، توليـد، و رشـد        سياست رياضت

اقتصادي ياري نمي رساند، بلكه به دليل پديد آوردن ركود اقتصادي و   
پايين بردن توان خريد مردم، در عمل سبب كاهش رشد اقتـصـادي و     

تر شدن شرايط زندگي مردم خواهد شد. سياست هاي نوليبـرالـي     وخيم
اي در    قمار خانه“  اقتصاد” هاي سرمايه گذاري بر  كنوني نتيجه سياست

راه به دست آوردن سودهاي سريع است. بدون سرمـايـه گـذاري بـر          
يي عادالنه تر، راه برون رفتي از ايـن     خدمات توليدي، و برپايي جامعه

، نـايـب     “ توماس  كوتروت”  بحران وجود نخواهد داشت. به گفته  
“ رشد” ، رهبران كشور هاي بزرگ جهان كلمه “ فرانسه  –اتاك” رئيس  

واژه مقدسي كه در مراسم مذهـبـي     -را به طور مداوم  همچون  جادو
كردند. در حالـي    شود، يكنواخت  تكرار مي براي بارش باران زمزمه  مي

 “ كه بررغم  وخامت بحران عمومي، آنان در كالم  مقدس نوليبرالي و  
، يعني  عامل هاي  اصلي بحـران و بـيـكـاري، پـاي            ”  مبادله آزاد 

فشردند و از روي درماندگي بي هيچ غافل گيري  متن مربوط  بـه     مي
وا ستاندند و بـه    ”    20گروه  ”حل و فصل امور مالي را، از اين پس از 

يك تصميم گيري اروپائي احاله دادند! در اين زمينه با سراسيمگي يك  
گردهمائي سران چهار كشور آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا بالفـاصـلـه    
پس از نشست مكزيك در رم، پايتخت ايتاليا، سازمـان داده شـد. در          
اجالس رم، سران آلمان ، فرانسه، اسپانيا و ايتاليا تصميم بـه ايـجـاد        
صندوقي با موجودي يكصد وبيست تا يكصد و سي ميليارد يورو، برابـر  

درصد توليد ناخالص اروپا،  براي كمك به ساير شركاي اروپـائـي      1با 
ها هـمـچـنـيـن       خود جهت بسيج براي ادامه  رشد، پيشنهاد كردند. آن 

ميليارد يورو به صورت وام بـه     489آمادگي خود براي اختصاص مبلغ 
پانصد بانك اروپايي به منظور تسهيل در امورشان را نيز اعالم كردنـد.  
آنگال مركل، صدر اعظم آلمان، هدف مورد توجه سران چهار اقـتـصـاد    
بزرگ اتحاديه اروپا  را در يك جمله خالصه كرد: درس ايـن بـحـران      
كاهش كوشش براي اروپا نيست، بلكه كوشش بيشتر براي گسـتـرش   
اروپا است.  بايد از زحمتكشان يونان پرسيد كه آيا خانم مركل درسـت   

 مي گويد؟

 سرمايه داري به دنبال ... ادامه 

هاي كالن بانكي براي اجـراي     دهد، اما بودجه كافي، اعتبار، و تسهيل
برنامه هايي چون دوركاري زنان، استخدام نيمه وقت، طراحي لـبـاس     

 براي زنان كارمند به حد كافي وجود داشته و دارد؟
طرح هايي ارتجاعي براي زنان ميهن ما كه در قالب برنامه هـايـي     
چون استخدام نيمه وقت يا دور كاري تهيه و تدوين شده در رويارويـي  
بنيادي با حقوق و منافع زنان قرار دارد. زنان طبقه هاي مـحـروم بـه       

ها را از اجراي ايـن     ويژه زنان كارگر و سرپرست خانوار بيشترين لطمه
طرح ها متحمل شده و مي شوند. از اين روي، بازتاب خواسته هـا و       
حقوق اين زنان زحمتكش در شعارهاي جنبش زنان از اهميـت درجـه     

 اول برخوردار است.  
  

 ... ادامه منافع زنان زحمتكش
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 ...ادامه محيط زيست كشور را 

تجاوز آشكار به مرزهـاي  ” يي اعالم داشتند:   دوست كشور در بيانيه
دراين بيانيه، كـه ده    “  پارك ملي خجير قانون شكني مطلق است. 

ها نهاد مردمي مدافع محيط زيست و پژوهشگران و كارشـنـاسـان    
دانشگاهي آن را امضا كرده اند، با اشاره به اهميت بي بديل پـارك  
ملي خجير و منطقه حفاظت شده جاجرود، ساختمان سازي، جـاده    
سازي و احداث ويالهاي لوكس به شدت محكـوم شـده اسـت.        

ايـن  ” ها، در بيانيه باال آمده اسـت:        درخصوص اهميت اين منطقه
مناطق تعدادي از بكرتـريـن، نـادرتـريـن و ارزشـمـنـدتـريـن                 
اكوسيستمهاي طبيعي استپي، بيشه اي، كوهسـتـانـي و دشـتـي          
كشور ... را در خود جاي داده و خصلت زيستگاه هاي اكوتـون يـا        
انتقالي را دارد كه موجب ارزشمندي كم نظير و اهميت آن شـده      

 “است.
نكته شگفت آور اينكه، در اين زمينه فقط نهـادهـاي مـردمـي       
مدافع محيط زيست بانگ اعتراض خود را بلند كرده اند وسـازمـان   
هاي دولتي وحكومتي كه وظيفه حفاظت از محيط زيست كشور به 

اند و نـاظـر        هاست، مهر سكوت برلب زده طور قانوني برعهده آن
اند. تاكنون واكنش سازمان حفـاظـت     منفعل تخريب محيط زيست

محيط زيست جمهوري اسالمي عبارت بود از پيشنهاد مـعـاوضـه      
بخشي از منطقه حفاظت شده جـاجـرود بـا اراضـي پـاچـالـك!              

مدير كل حفاظـت  ” ، گزارش داد:  90اسفند ماه  19خبرگزاري مهر، 
هزار هكتـار از     7محيط زيست استان تهران گفت، واگذاري حدود 

اراضي حفاظت شده جاجرود به شهر پرديس [مسكن مهر كنونـي]   
انجام شده ... قرار است در ضلع جنوب شرقي منطقه     1376درسال 

هكتار  762هزار و  11حفاظت شده جاجرود عرصه اي به مساحت 
به نام منطقه پاچالك كه منطقه حفاظت شده نبوده است با منطقـه  

 “مذكور معاوضه شود.
ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه، منطقه پاچالك از سـوي    

هاي مهم بـررسـي      كارشناسان محيط زيست ايران از زمره منطقه
هاي زيست محيطي محسوب مي شود و معلوم نيست كه مـديـر     
كل حفاظت محيط زيست استان تهران چگونه پيشنهاد مـعـاوضـه    

خـرداد مـاه، از قـول             21آن را مي دهد؟ دراين رابطه ايسنـا،    
منطقه پاچالك هـمـيـشـه     ” پژوهشگران محيط زيست، نوشته بود:  

جزو مناطقي بوده است كه در پايش هاي زيست محيـطـي مـورد      
توجه محيط بانان و كارشناسان محيط طبيعي بوده است ... ايـن         

كانون مهم زيستگاهي آهوي سـرخـه      2منطقه (پاچالك) يكي از   
حصار است كه اين آهوي ايراني در نوع خود بي نظير است و علي 
رغم فشار زيستگاهي كه در گذشته برآهوي سرخه حصـار درايـن     
منطقه وارد شده است يكي از مهمترين كانون هاي زيستـگـاهـي   

[يي] كه باعث نجات جمعيت آهوي سرخه حصار شده است همين   
منطقه زيستگاهي پاچالك است ... همچنين اين منطقه ايسـتـگـاه       
گونه هاي منحصر بفرد ديگري مانند آهو، بز، قوچ و ميش و كفتار 

وقتي اصلي ترين دستگاه دولتي حافظ محيط زيست چنيـن  “  است. 
عملكردي دارد، از ديگر ارگان ها و نهادي رژيم واپس مانده رژيـم  

 واليت فقيه چه انتظاري مي توان داشت؟
مورد مشابه ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد، پناهگاه حيات 

 وحش ميانكاله، يعني جزيره آشوراده، است. 
پايگاه اطالعاتي ديده بان محيط زيسـت، در زمسـتـان سـال           

آشوراده باز پس گيري نشد، فقط ” گذشته، در اين باره گزارش داد:  
از اين دست به آن دست داده شد ... در دوره رياست خانم جـوادي     
در سازمان محيط زيست، آشوراده با پيگيري حقوقي انجام شده به 
اراضي ملي (و حفاظت شده) بازگشت و سندي كه پيشتر بـه نـام       
شركت مناطق گردشگري جهان صادر شده بود باطل شد. اما حاال  
خبر رسيده كه سازمان (حفاظت محيط زيست) دوبـاره بـا طـرح          
گردشگري در جزيره آشوراده موافقت كرده و براي اين كار گـويـا     

هكتار هم به سرمايه گذار داده، البته خب واگذاري كه نبوده !!!    50
ساله است و مجري هم آنـطـور كـه از          99مي گويند فقط اجاره 

شنيده ها بر مي آيد شركت زيور است (شركت توليد فرآورده هـاي   
لبني صباح در استان گلستان) كه حاال قرار است به جاي تـولـيـد       

پـنـاهـگـاه     “  فرآورده هاي لبني طرح هاي گردشگري راه بياندازد. 
هاست كـه از سـوي        حيات وحش ميانكاله و جزيره آشوراده مدت

زمين خواران و حاميان آنان، يعني بنيادهاي انگلـي، در مـعـرض        

تهديد قرار دارد و طرح نابودي آن به بهانه ايجاد و احداث ويال و آسايشگاه هـاي    
 استراحتي تدوين شده است. 

درخبر ديگري اعالم شد كه، پارك آهوان جزيره كيش كه يك منطـقـه مـهـم       
منطـقـه آزاد تـجـاري         “زيست محيطي در كناره هاي خليج فارس است از سوي 

پـارك  ” ، نوشت:  90اسفند ماه  9تخريب مي شود. پايگاه خبري سبز پرس،   “ كيش
آهوان جزيره كيش به دستور منطقه آزاد كيش براي ساخت و ساز تخـريـب مـي      
شود و اين درحالي است كه هيچ يك از مسئوالن محيط زيست و مـنـطـقـه آزاد       
جزيره كيش در قبال اين اتفاق پاسخگو نيستند ... مسئول حفاظت محيط زيسـت       
جزيره كيش در گفتگو با سبز پرس حاضر به پاسخگويي نشد واعالم كرد كـه از      

 “ روابط عمومي منطقه آزاد به او ابالغ شده كه مصاحبه نكند.
اسفنـد   17همچنين پايگاه خبري فضاي سبز و محيط زيست ايران (سبز پرس)،   

، از عزم دولت و شركت هاي پيمانكار براي ساخت جاده در جـنـگـل اَبـر        90ماه 
هاي زيست محيطي ايران است]خبر داد، و نـوشـت:     ترين منطقه [جنگل اَبر از مهم 

اصرار بر اين كه جاده اي از جنگل ابر عبور كند منطقي نيست ... استان گلستـان     ” 
از تنوع اقليمي فراواني برخوردار است ... به همين دليل استان گلستان را مي تـوان     
مينياتور ايران داشت ... اصرار براينكه جاده اي حتما از ميان جنگل عـبـور كـنـد            
منطقي نيست ... چندي پيش هم عده اي [براي احداث جاده] به داخل جنگل ابـر       

 “رفتند و [تعدادي از] درخت ها را قطع كردند.
كه پيداست، بيشترين تخريب از سوي شركت هاي پيمانكاري كه به طور  آنچنان

اند، صورت مي گيرد. به بيان ديگـر،    عمده وابسته به سپاه، بسيج، و بنيادهاي انگلي
نظامي در حيات اقتصادي كشور، بـردامـنـه و         -با افزايش نقش نهادهاي امنيتي

 بعدهاي تخريب و نابودي محيط زيست افزوده شده است. 
حضور شركت هاي قرار گاه خاتم االنبياء سپاه پاسداران در پارك ملي كـويـر و     

يـي   تخريب گونه هاي منحصر به فرد گياهي  و جانوري، از ديگر نمونه هاي فاجعه
 است كه محيط زيست كشور با آن دست به گريبان است.

در سال گذشته سازمان حفاظت محيط زيست پس از تاكيد دولت و فشـارهـاي     
بيت رهبري و سپاه پاسداران، اجازه و پروانه حضور شركت هاي اكتـشـاف نـفـت       
دراين پارك ملي [پارك ملي كوير] را صادر كرد. فعاالن محيـط زيسـت ضـمـن          
اعتراض به سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسالمي، شكايتي را نيز تهيه و 
به دادگستري استان سمنان ارايه كردند، ولي ظاهرا هيچ نهاد و نيرويي، تـوانـايـي    
مقابله با مثلث شوم تخريب محيط زيست در سال هاي اخير يعني: بيت رهـبـري،      
دولت احمدي نژاد، و سپاه پاسداران، را ندارد. پارك ملي كوير از شناخته شده ترين  

 هاي حفاظت شده ايران و جهان است.   و معتبرترين منطقه
به عالوه، در هفته هاي پاياني سال گذشته اعالم شد كه، شكار بـرخـي گـونـه       
هاي منحصر به فرد پرندگان، سمندر لرستاني و الك پشت هاي بركه اي، حـيـات   

 (IUCN) اين جانوران را در مرز انقراض قرار داده است. اتحاديه جهاني حفاظت 
اعالم داشت كه، نسل سمندر امپراتور يا همان سمندر لرستاني درايران بـا خـطـر      
انقراض روبه رو شده است. شكار اين گونه منحصر به فرد و كمياب سـمـنـدر و         

درصـد     80فروش آن به شيخ نشين هاي جنوب خليج فارس باعث شده است تا   
 جمعيت اين گونه كمياب دوزيست از بين برود.

 -، مراسم نشست منطقه اي آسيـا 90اسفند ماه  20در چنين اوضاعي، روز شنبه، 
اقيانوسيه با موضوع ساز و كار بين دولتي تنوع زيستي وخدمات زيست بـومـي، در     
ترهان برگزار شد، و رييس سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسالمي در آن 

محيط زيست بومي كشورهـا  “  حفظ” سخنراني كرد. وي از جمله با تاكيد براهميت  
بيش از دو سوم از گونه هاي گياهي و جانوري شناخته شـده در جـهـان          ” گفت: 

متعلق به منطقه آسيا و اقيانوسيه است ... در نيم قرن گذشته ... هـمـواره شـاهـد             
انقراض گونه ها و افزايش فهرست گونه هاي كمياب و نادر هستيم ... آنـچـه در          
گذشته در جهان انجام شده (نابودي محيط زيست)، آينده اي نـاگـوار را بـراي              

 ].90اسفند ماه  20[ايلنا، “ بشريت در پي خواهد داشت
پرسش اينجاست كه، آيا با همين منطق و استدالل، در باره تخريـب مـحـيـط       
زيست كشور از سوي رژيم واليت فقيه در طول سه دهه اخير مي تـوان سـخـن      
گفت؟ اشاره به نمونه هاي ديگر نيز خالي از فايده نيست. پـديـده ريـزگـردهـا و           

هايي كه براي استان هاي كشور به وجود آورده از نمونه هاي تخريب محيط  مسئله
امنيتي فعال در حيات اقتصادي است. سـدهـاي       -زيست از سوي نهادهاي نظامي

اند، بلكه موجب  غير استاندارد نه تنها درياچه زيباي اروميه را به مرز نابودي كشانده
اند كه  خشك شدن تاالب شادگان و تاالب هاي اطراف هويزه در خوزستان گرديده

 اينك باعث گسترش پديده ريزگردها شده اند. 
هزار هكتار از جنگل هاي شمـال   8خرداد ماه،  20بنابر گزارش خبرگزاري مهر، 

هزار هكتار اراضي جنگل هاي  8درحالي كه ” درحال نابودي است. مهر مي نويسد:   
شمال كشور به دليل طغيان گسترده ... در حالي نابودي است كه هنـوز دولـت و          
مجلس ... براي صيانت جدي از اين سرمايه عظيم ملي اقدامي جدي را در دستـور     

 “ كار خود قرار نداده اند.
حمايت  فعال از محيط زيست منحصر به فرد كشور وظيفه همه عالقمندان بـه    

 سربلندي حال و آينده ايران است. 
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هاي مجلس، در اختيار نهادهـاي  “  كميسيون” 
 امنيتي و نظامي

هـاي مـجـلـس سـبـب           “ كميسيون“انتخاب اعضاي 
كشمكش ديگري ميان جناح هاي مختلـف ارتـجـاع      

هـا   يي افشاگري حاكم شده است، و اين موضوع به پاره
در خصوص سابقه و كارنامه نمايندگان تاييد صالحيت 
شده و از صافي نظارت استصوابي شوراي نـگـهـبـان       
گذشته، منجر شده است. برپايه آنچه روزنـامـه هـا و         
رسانه هاي همگاني تاكنون منتشر شاخته انـد، عـده       
پرشماري از كساني كه بر كـرسـي هـاي مـجـلـس           
برگمارده شده اند از اعضاي نهـادهـاي امـنـيـتـي و           

اند، كه بااشاره مركزهاي پر نفوذ از جمله بـيـت      نظامي
 رهبري، براي نمايندگي مجلس گزينش شده اند.

خـرداد مـاه، در گـزارشـي بـا              24روزنامه اعتمـاد،    
كارمندان وزارت اطالعات در كميسيون امنيـت  “ عنوان: 
با مشـخـص شـدن اعضـاي         ” ، از جمله نوشت:  “ملي

كميسيون هاي مجلس، كارمندان وزارت اطالعات در   
كميسيون امنيت ملي. انتخاب اعضاي كميسيون هـاي   
مجلس بارديگر باعث شد تا به مانند زمـان تصـويـب      
اعتبار نامه نمايندگان، برخي ناگفتـه هـا از سـوابـق           
بهارستان نشينان در صحن علنـي مـطـرح شـود ...             
نماينده رشت با تاكيد بر اينكه نماينده نـور چشـمـي        
ودرجه اول و دوم نداريم، از البيگري براي عضويت در 
كميسيون ها انتقاد كرد ... فاطمه آليـا عضـو سـابـق            
كميسيون امنيت ملي كه در مجلس نهـم از اعضـاي       
كميسيون شوراها به شمار مي رود در تذكري ضـمـن     

نفـر از اعضـاي        6تاييد اظهارات نماينده رشت گفت، 
كميسيون امنيت ملي ويژگـي عضـويـت در آن را            
ندارند ... يك نفر هم مدير بازداشتگاه بوده ... يك نفـر        

در پاسخ به انتقادهاي اين گروه از “  مدير حراست بوده. 
نمايندگان، علي الريجاني با صراحت از سابقه امنيـتـي   
اعضاي كميسيون امنيت ملي سخن گفـت. روزنـامـه       

رييس مجلس در واكنش اظـهـار     ” اعتماد گزارش داد:  
داشت، برخي نمايندگان سوابق امنيتي داشتند و مـثـال   
در وزارت اطالعات كار مي كرده اند ... اين افـراد بـا          
بررسي مستندات شان به كميسيون امنيت رفـتـه انـد      
ولي سابقه اجرايي شان را (سابقه عضويـت در وزارت       
اطالعات و شعبه اطالعات سپاه پاسداران) را ننوشـتـه    

هـاي انـتـخـابـات           به اين ترتيب يكي از نتيجه“  اند. 
فرمايشي مجلس نهم حضور همه جانبه مـامـوران و       
كارمندان امنيتي در كميسيون هاي اصلي مجلس بـه    

اسـت.   “ كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي“ويژه 
افزايش نقش و وزن نهادهاي اطالعاتي، امـنـيـتـي و       
نظامي در قوه مقننه حاكي از ماهيت مجلس كنوني و   
مسلوب االختيار بودن در قبال ولي فقيه و سـيـسـتـم       
امنيتي و نظامي است. مجلس بـرآمـده از دل يـك           
انتخابات دروغين و فرمايشي نمي توانست سـيـمـا و      
سرشتي جز اين داشته باشد. وقتي يك زنـدانـبـان و         
رييس بازداشتگاه در كنار گروهي از ماموران امنيتي و   

تـريـن و        افراد سپاه پاسداران در مـهـم      
تاثيرگذارترين كميسيون ها نقش اصلـي و    
هدايت كننده را مي يابند، از هم اكنون مي 
توان در باره سرنوشـت وسـمـت وسـوي         
مجلس بي اختيار تصور مشخصي داشـت.    
در مجلس نهم، و بـه ريـاسـت عـلـي              
الريجاني، كميسيون هاي اصلي به تـيـول   
ماموران امنيتي، شكنجه گران، و مجـريـان   
جنايت وسركوب بدل شده انـد. چـنـيـن          
مجلسي گوش به فرمان ولي فقـيـه و در       
رويارويي با خواست واراده مردم ايران قـرار  

 دارد!
 

ايجاد فضاي وحشت، بـا اجـراي       
 طرح امنيت اجتماعي

 
بارديگر اوباش بسيجي، به همـراه يـگـان      
هاي نيروي انتظـامـي، خـيـابـان هـا و             

هاي مختلف شهرهاي بزرگ كشـور     محله
به ويژه تهران را به محل آزار و اذيـت و      

اعمال فشار به مردم بدل ساخته اند. درآستانه فصل تابستان فرمانده هان نيروي انتظامي اعالم  
داشتند كه، اجراي طرح امنيت محله محور با اولويت برخورد با بدحجابي را آغـاز كـرده انـد.          

ماموران پليس پايتخت از عصر دوشنبـه درادامـه     ” خرداد ماه، گزارش داد:   23خبرگزاري ايسنا، 
اجراي طرح امنيت محله محور و امنيت اجتماعي طرح تشديد برخورد با بدحجابي و مانكن هـا    
در اماكن فرهنگي را به مرحله اجرا گذاشتند. در اين طرح ماموران پليس امنيـت اخـالقـي بـا          
حضور گسترده در مجموعه فرهنگي برج ميالد كه درآن كنسرت ... قرار بود برگزار شود، ضمن    
برخورد با افراد بد حجاب از ورود آنها به كنسرت جلوگيري كردند ... اجـراي ايـن طـرح در               
روزهاي آتي در ساير اماكن هنري تهران نيز اجرا مي شود ... احمد رضا رادان، جانشين فرمانده    
نيروي انتظامي نيز در اين خصوص گفت پليس اجازه برپايي مراسم يا نمايشگاه هايي كـه در      
آن حجاب وعفاف رعايت نشود را نمي دهد ... نيروي انتظامي بارها تـاكـيـد كـرده اسـت از               

 “برگزاري مراسمي كه درآن عفاف و حجاب رعايت نمي شود، جلوگيري مي كند.
از سوي ديگر، پاسدار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، نيز با اشاره به افزايش گشت هاي 
امنيت اجتماعي وامنيت اخالقي خاطر نشان ساخت كه، طرح امنيت اخالقي هر ساله از سـوي    
پليس اجرا مي شود و با هر نوع ناهنجاري و بد حجابي برخورد مي كند. در واقع بايد تاكيد كرد  

هاي شهرهاي بزرگ، و بـيـش از هـمـه          ها تومان بودجه، خيابان كه، هرساله با صرف ميليون
تهران، جوالنگاه گروهي اوباش مسلح مي شود كه به آزار و اذيت مردم به خصـوص زنـان و       
دختران مي پردازند. هدف ارتجاع از اجراي هر ساله اين گونه طرح ها نه تنها تحميـل واپـس      

 گرايي و كهنه پرستي با زور به جامعه، بلكه قدرت نمايي و ايجاد هراس نيز است.
واپس گرايان به خوبي از ميزان نارضايتي اجتماعي باخبرند، و از اين روي، در پـوشـش طـرح        
هايي ضد انساني چون طرح امنيت محله محور، طرح امنيت اجتماعي، و امنيت اخالقـي، مـي     
كوشند با ايجاد فضاي رعب و وحشت موقعيت حاكميت را حفظ كنند. زنان و جوانان به دلـيـل    

رويند. به بيان دقيـق    هاي حال و آينده با بيشترين برخوردها روبه ها و مبارزه نقش آنان در تحول
تر، اجراي طرح هاي سركوب نظير طرح امنيت اجتماعي و محله محور، در امـتـداد فـعـل و           

هاي سياسي و اجتماعي صورت مي گيرد و نبايد به ماهيت سركوبگرانه و انگيزه سياسـي   انفعال
ها بي توجه بود. امسال نيز چنين طرح هايي از آن روي به شدت و با وسعت اجرا و تبليغ مي   آن

ويژه شخص ولي فـقـيـه را          شوند كه نارضايتي هاي گسترده اجتماعي نگراني سران رژيم به
برانگيخته است. هجوم اوباش مسلح به كنسرت ها، ميهماني ها، و رفتاروحشيانه و توآهين آميز  

هاي شهرها، نشانه قدرت ارتجاع حاكم نيست. اين اقـدام هـا       آنان با افراد در خيابان ها و محله
 ضعف و درماندگي رژيم را نشان داده و ثابت مي كند!

 
 نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي، و منافع روستاييان  

از ابتداي سال جاري خورشيدي موضوع تعيين نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي به يك 
معضل جدي براي زحمتكشان روستايي بدل شده است. با اجراي برنامه ضد مردمي هدفـمـنـد     
سازي يارانه ها و افزايش قيمت سوخت و حامل هاي انرژي كه تاثير مستقيم بر تـولـيـدهـاي       
بخش كشاورزي داشته است، نرخ تعيين شده از سوي دولت براي خريد تضميني به شـدت بـه     

وزارت كشاورزي هزينه هاي ” زيان دهقانان بوده است. در اين زمينه خبرگزاري ايلنا نوشته بود:   
توليد گندم را در قيمت خريد تضميني لحاظ نمي كند ... متناسب نبودن قيمت هزينه هاي توليد    
و فروش محصوالت سبب نااميدي كشاورزان و فعاالن اين بخش و رونق پديده واسطه گرايـي  
و داللي شد و كشاورزان ناچارند براي تامين برخي هزينه ها چوب حراج به محصوالت زده و     

 “آن را به قيمت هاي ناچيزي به دالالن بفروشند.
، دولت ابتدا نرخ خريد تضـمـيـنـي       “ آزادسازي اقتصادي“با توجه به چارچوب و محتواي برنامه 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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تـومـان    395گندم در حكم يك محصول راهبردي را 
براي هر كيلو تعيين كرد. اما اعتراض وسيع بـه ايـن      
ميزان تعيين شده، و نارضايتي روستاييان، منجر بـدان  

تـومـان      420گرديد كه نرخ خريد تضميني گندم به   
براي هر كيلو افزايش يابد.  از آنجا كه تورم، گراني، و  
قيمت تمام شده محصوالت صنعتي و كشـاورزي بـه     
دليل حذف يارانه ها، هزينه كمرشكني بر دوش توليـد  

اندازد، اين ميزان ناچيز افزايش  كنندگان و دهقانان مي
هاي بي شمار روستاييان نگشـود.   نيز گرهي از مشكل

مطابق آمار رسمي جمهوري اسالمي، قيمت تمام شده 
تومان در هـر كـيـلـو          550توليد گندم حداقل حدود 

محاسبه مي شود. مقايسه اين ميزان هزينه بـا نـرخ        
تعيين شده خريد تضميني گندم، نشانگر زيـان بـراي     
دهقانان گندم كار است. نبايست فراموش كـرد كـه،        
تعيين نرخ خريد تضميني گندم و ديگر مـحـصـوالت    

 “ هـا    هدفمندي يـارانـه    “كشاورزي منطبق با برنامه 
صورت مي گيرد، و به هيچ وجه جداي از آن نيـسـت.   
عالوه بر گندم و اعتراض و نارضايتي دهقانان گـنـدم   
كار سراسر كشور، كشاورزان برنج كار نيز نسبـت بـه     
ميزان نرخ خريد تضميني برنج به شـدت اعـتـراض        

نـايـب   ” خرداد ماه، نوشـت:      18دارند. روزنامه شرق،  
رييس انجمن برنج: نرخ تعيين شـده بـراي خـريـد            
تضميني برنج به زيان كشاورزان است. امسال به دليل  
عدم تامين هزينه هاي توليد شاليـكـاران زيـادي در        
كشور بيكار مي شوند ... قيمت هـاي اعـالم شـده             
(قيمت خريد تضميني برنج) متعلق به چند سال قـبـل     

هـزار تـن        50است ... امسال ميزان تولـيـدات بـا           
كاهش ... روبرو و سطح زير كشت برنج كاهش مـي       
يابد. اراضي برنج كاري بيشتري تبديل به باغ و ويـال     

ميليون  1خواهد شد .... دولت ساالنه به طور ميانگين     
تن برنج داخل كشور مي كند كه در بدترين شـرايـط     

هزار تن اسـت. ايـن         400نياز كشور به واردات برنج 
درحالي است كه كشاورزان مـجـبـور بـه پـرداخـت           

 “ خساراتي هستند كه در ايجاد آن هيچ نقشي ندارند.
به تصريح نايب رييس انجمن برنج كشور، نرخ تعييـن  
شده براي خريد تضميني برنج حتي كفاف هزينه تهيه 
نهاده ها و بذر را نمي دهد. امروزه كشاورزان سـراسـر    

اي    كشور به ويژه توليد كنندگان محصوالت راهبردي
مانند گندم، برنج، و ذرت، با وضعيت بسيار ناگواري رو 
به رو بوده اند و به تامين زندگي روزمره خود و خانواده 
هايشان قادر نيستند. دولت و مجموعه رژيـم واليـت      
فقيه به جاي حمايت از توليدهاي بخش كشاورزي و   
تامين زندگي دهقانان، هر ساله ميلياردها تـومـان از       
بودجه كشور را به واردات مـحـصـوالت كشـاورزي         
خارجي اختصاص مي دهند. در چنين اوضاعـي دالل     

رنج و زحمت روستاييان  هاي مرتبط با حاكميت، دست
را به معني واقعي كلمه چپاول مي كننـد. دهـقـانـان        
ايران خواستار تعيين نرخ واقعي و عادالنه براي خريـد  

اند و با اجراي بـرنـامـه     تضميني محصوالت كشاورزي
 اند.  مخالف“ آزادسازي اقتصادي“
 

 حقوق پايمال شده كارگران ساختماني
 توقف طرح بيمه كارگران ساختماني

مجلس شوراي اسالمي، در راستاي تامـيـن مـنـافـع        
سرمايه داري انگلي، طرح بيمه كارگران ساختماني را   

، قانون بيـمـه كـارگـران       1387متوقف كرد. در سال  
ساختماني كه در مجلس تصويب شده بود بـه طـور       
رسمي صورت قانوني پيدا كرد، اما از آن زمان تاكنون 

هاي مختلفي برسر راه اجراي اين مصوبه قانوني سنگ اندازي شده است. سـرانـجـام در        به نحوه در حاشيه رويدادهاي ايران ... ادامه 
هاي مربوط به بودجه كل كشور براي سال جاري، طرحي ارايه شد كه براسـاس آن     جريان بحث

ضمن تغيير سهم كارفرمايان و كارگران ساختماني از حق بيمه به منظور استفاده از مزايـاي ايـن     
 قانون، طرح بيمه كارگران ساختماني متوقف شد.

اجراي طرح بيمه كارگران ساختماني تعليق شد. قـرار   ” خرداد ماه، گزارش داد:   24خبرگزاري مهر، 
هزار كارگر ساختماني كشور را تحت پـوشـش بـيـمـه         200بود دولت ساليانه به صورت متوسط 

كارگران ساختماني نزد سازمان تامين اجتماعي قرار دهد و طي چند سال همه شاغالن اين بخش 
بتوانند از پوشش هاي حمايتي بيمه برخوردار شوند. به تازگي طرحي در مجلس مطرح شده بـود     
كه در نهايت منجر به تغيير سهم كارفرمايان و كارگران ساختماني از حق بيمه پرداختي ... شده و    
از سويي پيش بيني تعداد كارگران جديد كه قرار بود هر ساله افزايش يابد را نيز مـتـوقـف[مـي]        
كند ... نايب رييس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران ... با بيان اينكه قانـون ابـالغ           

باعث نوعي توقف در اجراي آن شده و نارضايتي كارگران ساخـتـمـانـي را در          86شده در سال 
هزار كارگر ساختماني را تحت پـوشـش بـيـمـه         200برداشته است، گفت: قرار بود دولت ساليانه  

 200درصد عملياتي شده است. از   40تامين اجتماعي قرار دهد ... از تعهد سال گذشته دولت فقط    
هزار نفر تـوانسـتـنـد      80هزار كارگري كه بايد سال قبل تحت پوشش بيمه قرار مي گرفتند فقط 

درصـد     25مطابق طرح مجلس، از سهم حق بيمه كارفرمايان كه تاكنون به ميزان   “  بيمه شوند. 
 10درصد به  7درصد رسيده است، و از ديگر سو سهم كارگران از  10بوده است، كاسته شده و به 

درصد افزايش يافته است. اقدام مجلس در خصوص توقف طرح بيمه كارگران ساختماني اعتراض  
خرداد ماه گروهي از كارگران ساخـتـمـانـي از        23هاي گسترده كارگران را به دنبال داشت. روز  

استان هاي قزوين، خراسان شمالي، مركزي، و البرز، در مقابل مجلس گرد آمدنـد و خـواسـتـار         
يي با علي  خرداد ماه، در مصاحبه 25اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني شدند. خبرگزاري ايلنا،  

ايجاد محدوديت بيمه كارگران ساختماني غير قانوني است. مصوبـه   ” رضا محجوب، اعالم داشت:  
مجلس دست آويزي براي توقف بيمه كارگران ساختماني شد ... در زمان تصـويـب بـودجـه در            

كـه     91كميسيون تلفيق پيشنهادي مطرح شد و به تصويب رسيد كه براساس آن در بودجه سال 
درصد رسيد ... طـبـق       10قرار بود حق بيمه كارگران ساختماني يك درصد پلكاني اضافه شود، به 

گزارش ها سازمان تامين اجتماعي سال گذشته هزار ميليارد تومان از اين راه [حق بيمه كارگـران   
ساختماني] پول به دست آورده است كه سازمان با اين رقم مي تواند تمامي كارگران ساختماني را  

 “بيمه كند.
توقف طرح بيمه كارگران ساختماني، اين واقعيت را كه رژيم واليت فقيه از منافع كدام طبـقـه و     
اليه هاي اجتماعي حمايت مي كند، به خوبي نشان داده است و در عين حال ثابت مي كند كـه،    

اند. بيـمـه كـارگـران         نهادها و ارگان هاي حكومتي و دولتي كامال در خدمت كالن سرمايه داري
ساختماني از آن روي متوقف شد كه سودجويان، دالل ها، و همه آناني كه براي سودهاي آسـان    
ونجومي سرمايه ها را از بخش توليد و صنعت به مستغالت و فعاليت هاي غير مولد سوق داده اند 
حتي حاضر نيستند مبلغ ناچيز حق بيمه سهم كارفرمايي خود را پرداخت كنند. مصوبه مجلس بـه   

 معناي تامين منافع همين اليه هاي سوداگر، متمول، و انگلي است.  
كارگران ساختماني در كشور ما بايد مانند ديگر رشته ها، از حق بيمه برخوردار باشند. مبارزه براي  

 حق بيمه كارگران ساختماني وظيفه جدي جنبش سنديكايي زحمتكشان است. 

سقوط از بلندي جان خود را از دست داد. دليل اصلي جان باختن اين كارگر، عدم رعايت اصـول     
ايمني اعالم گرديد. بر اساس همين گزارش، در حال حاضر يك و نيم ميـلـيـون نـفـر كـارگـر             

يي قرار ندارند. نگاهي هر چنـد    ساختماني در ايران مشغول به كارند كه زير پوشش هيچ نوع بيمه
هاي ناشي از كار كه يا منجر به مرگ مي شود و يا آسيب هاي جسمي جـبـران    سطحي به حادثه

ناپذير را به دنبال دارد، به خوبي نشان مي دهد كه حتي اگر حداقل هاي ايمني كار در عمل اجـرا  
هاي  ها جلوگيري كرد. اما همان طور كه افزايش حادثه  شوند تا حدود زيادي مي توان از اين حادثه

گونه عزمي براي جلوگيـري از چـنـيـن          كاري نسبت به سال هاي قبل نشان مي دهد كه، هيچ
هايي در بين مسئوالن وجود ندارد، و اگر هم گاهي سخناني در اين زمينه بيان مي شود زير  حادثه

شود. در كشورهـايـي كـه كـارگـران در              فشار افكار عمومي و به منظور رفع مسئوليت گفته مي
هاي مختلف موفق به ايجاد سنديكاهاي مستـقـل خـويـش گـرديـده انـد، از جـملـه                     صنف

دستاوردهايشان برقراري امنيت در محيط هاي كاري است. اتحاديه هاي كارگري در صورت بروز  
هايي، به دليل داشتن قدرت سازماندهي، قادرند ضمن پيگيري قضايي بـه مـنـظـور        چنين حادثه

هايي مشابه در آينده را نيز به حداقل ممكن  ها، بروز حادثه محاكمه مسببان اصلي اين گونه حادثه
برسانند. رژيم واليت فقيه عالوه بر سركوب فعاالن كارگري و مـمـنـوعـيـت بـراي بـرپـايـي                

كنند، بلـكـه    گونه اقدامي نمي ها هيچ سنديكاهاي مستقل، نه تنها در جهت جلوگيري از اين حادثه
به دليل پيوستگي منافعش با منافع عمده و مهم كارفرماياني كه از نـزديـكـان و سـردمـداران            

هاي مربوط به ايمني كارگران، سود هر چـه بـيـشـتـري از             اند، با ناديده گرفتن مسئله حاكميت
كنند. در اين ميان حفظ جان كارگران براي آنان از هيچ اولويـتـي     كشي از كارگران كسب مي بهره

اي  را بـا     برخوردار نيست، و كارگران به همين دليل بايستي تاوان چنين سياست هاي سودجويانه
 جان خويش بپردازند.  

 بي توجهي به امنيت جاني ... ادامه 
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قبل از اجراي فاز اول قطع يارانه ها حتي كاهش نيز پيدا كرده است               
درصدي   5و سپس     4و عالوه بر آن در طول اين مدت با اعمال              

(ماليات بر) ارزش افزوده بر روي كليه كاالهاي مصرفي، عمال حدود            
درصد از دستمزد روزانه زيرخط فقر ما كارگران به خزانه دولت                 5

 “ سرازير شده است.
خرداد ماه، درگزارشي با عنوان:          21به عالوه، خبرگزاري مهر،        

، از  “كاهش قدرت خريد كارگران، دستمزد چند روزه تمام مي شود           “
طي ماه هاي پس از اجراي فاز اول قانون         ”جمله خاطر نشان ساخت:     

هدفمند كردن يارانه ها از سوي دولت نيز نرخ تورم در هر ماه به                  
صورت پلكاني افزايش يافته و اين روند دست كم در بيش از يكسال              
گذشته وجود دارد ... حداقل دستمزد سال جاري كه از سوي شوراي             

تومان تعيين شده است، در        700هزار و     389عالي كار به ميزان      
روز خانوار كارگري را تامين مي كند ...            10بهترين حالت فقط نياز      

اين سوال همواره وجود دارد كه امروز كدام كارگر ... مي تواند با يك              
 “ شيفت كار هزينه هاي خود را تامين كند؟

گزارش هاي اخير بانك مركزي از نرخ تورم نشان مي دهد كه                  
كارگران كشور در وضعيت بسيار ناگواري قرار دارند. ايسنا، در ميانه             
ارديبهشت ماه، با استناد به آمارهاي بانك مركزي، از تورم افسار                
گيسخته و گراني سرسام آور كاالهاي اساسي و مواد غذايي خبر داد             

كاالي اساسي و مواد      33و نوشت كه، فقط در طول يك سال قيمت          
 درصد افزايش يافته است.   146تا  18غذايي از 

واقعيت اين است كه اجراي سياست هايي كه در راستاي منافع كالن            
سرمايه داري تجاري و سرمايه داري بوروكراتيك كشور در سه دهه            
اخير اعمال شده است اثرات فاجعه باري براي زحمتكشان ميهن ما             
به همراه داشته است. به عنوان نمونه و برپايه برآوردهاي رسمي،               
حداقل مزد واقعي، يا به عبارت ديگر، قدرت خريد حداقل مزد اسمي             

درصد كاهش يافته     36حدود    1388تا    1358در فاصله سال هاي      
هاي شوراي عالي     است. افزايش نيافتن حداقل دستمزدها و مصوبه        

كار، به خصوص مصوبه تعيين مزد سال جاري، به معناي زندگي زير             
خط فقر براي كارگران و خانواده هاي آنان است. همچنين آمار و                
برآوردها نشان مي دهد كه، هر ساله بر تعداد كارگراني كه از شمول              
اجراي قانون كار خارج و از دريافت حداقل دستمزد مصوبه شوراي              
عالي كار محروم مي شوند، افزوده مي شود. مطابق ارزيابي هاي               

درصد از كل كارگران كشور از دستمزد حداقلي            40رسمي، اكنون   
محرومند. به اين معضل بايد پديده دردناك دستمزدهاي معوقه را              
اضافه كرد. گرچه اين پديده از دوران اجراي برنامه تعديل اقتصادي             
آغاز و گسترش يافت، اما با اجراي برنامه هدفمندي يارانه ها ابعاد               

 جدي تري يافت و به مشكلي فراگير تبديل گرديد. 
در برخي واحدها نظير نساجي مازندران و كارخانه ريسندگي كاشان،            

ماه دستمزد دريافت نكرده اند. در واحدهاي          20تا    12كارگران بين   
اي نظير لوله سازي اهواز، پوالد كاويان، و واگن سازي پارس              توليدي

اراك، مسئله دستمزدهاي معوقه زندگي را بركارگران تباه ساخته              
 ماه دستمزد طلب دارند.  6تا  3است. دراين مركزها، كارگران بين 

يكي از پيامد هاي مستقيم برنامه ضد مردمي آزاد سازي اقتصادي              
تضعيف بنيه توليدي كشور، تعطيلي كارخانه ها، و در نتيجه، اخراج و             

ارديبهشت ماه،    18نابودي امنيت شغلي كارگران بوده است. ايلنا،           
امسال روند بحران بيكاري و تعطيلي واحدهاي توليدي در         ”...  نوشت:  

 “مقايسه با سال هاي گذشته افزايش خواهد يافت.
هزار كارگر در مخالفت با برنامه آزادسازي            10همچنين در نامه     

ناامني شغلي، اخراج  و       ”اقتصادي، با صراحت اعالم شده است:          
تعطيلي كارخانه ها در بدترين وضعيت نسبت به سال هاي پيش قرار            

بر اساس اعالم رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني،          “.   دارد.
به دليل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها طي يك سال گذشته              

واحد توليدي ورشكست شده اند. همچنين دبيركل خانه كارگر            300
طبق آمارهاي رسمي طي     ”جمهوري اسالمي نيز اعتراف كرد كه:         

هزار كارگر در بيش از يك هزار واحد توليدي               100سال گذشته    
 ].91ارديبهشت ماه  4[ايلنا، “ اخراج شده اند

ديگر پيامد اين اوضاع، رواج قراردادهاي موقت و سپيد امضا و                  
محروميت كارگران از حقوق و مزاياي قانوني است. در اين زمينه               

درصد از كارگران كشور      85”ارديبهشت ماه، از جمله نوشت:        22ايلنا،  

مجبور كردن كارگران   “  با قراردادي سه ماهه در واحدهاي توليدي فعاليت مي كنند.          ادامه  دفاع از منافع طبقه كارگر ...
به امضاي قراردادهاي موقت تشديد بي حقوقي، تحميل شرايط غير انساني بر                 
كارگران و تشديد استثمار آنها در شرايط ناامني شغلي و دشواري هاي كمر شكن                

 اقتصادي است.
يكي ديگر از چالش هاي جدي يي كه طبقه كارگر و زحمتكشان ميهن ما در سال                 

قانون كار و   “  اصالح”جاري با آن رو به رو خواهند بود تالش ارتجاع حاكم براي               
در واقع نابودي آن حقوقي است كه در اين قانون، در پي مبارزات گسترده كارگران                
گنجانده شده بود. هنگام بحث پيرامون اليحه بودجه كل كشور و پس از تصويب                
آن در مجلس، وزير كار دولت ضد ملي احمدي نژاد با اشاره به توافق همه جناح                   
هاي طيف ارتجاع حاكم بر سر اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها اعالم                  
داشت كه، جمع بندي نظرهاي ارايه شده در خصوص پيش نويس اصالح قانون                

 كار به پايان رسيده و براي تصويب نهايي به مجلس ارسال خواهد شد. 
، خرداد ماه در خصوص نتيجه رايزني برسرچگونگي اصالح             21خبرگزاري مهر    

يكي از جدي ترين مذاكرات و چانه زني هاي مقامات             ”قانون كار گزارش داد:      
كارگري و كارفرمايي بر سر اصالح نحوه استخدام و جذب نيروي كار جديد                    
(موضوع قراردادها) همچنين اتمام و فسخ قراردادها، بي نتيجه ماند و به بن بست                
رسيد ... پس از آنكه گفت و گوهاي زيادي بين كارگران، كارفرمايان، و دولت                   
صورت گرفت، در نهايت آن ها نتوانستند به توافقات نهايي دراين زمينه (اصالح                

ماه گذشته اعالم     2قانون كار) دست يابند ... اما وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در            
كرد كه اليحه اصالح قانون كار را به دولت ارسال كرده و بزودي از آنجا نيز به                    

مفهوم اين اقدام وزير كار اينست كه در مساله اصالح             “  مجلس ارسال مي شود.   
قانون كار حتي نظرات تشكل هاي زرد وابسته به رژيم نيز فاقد اهميت بوده و                    
ارتجاع حاكم در چارچوب برنامه آزاد سازي اقتصادي مصمم به اصالح قانون كار به          
زيان زحمتكشان و به سود كالن سرمايه داران است. نكته پر اهميت در خصوص                
ماهيت و مضمون اليحه اصالحيه قانون كار پيوند تنگاتنگ و جدايي ناپذير آن با                

“ آزاد سازي بازار كار   ”رهنمودهاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در زمينه           
در پيوند  “  اصالح قانون كار  ”است. مبارزه طبقه كارگر و زحمتكشان ميهن ما با             

اجتماعي رژيم واليت فقيه و       -تنگاتنگ با مبارزه بر ضد سمت گيري اقتصادي          
 است. “ آزاد سازي اقتصادي”برنامه هاي دولت ضد مردمي آن، از جمله برنامه 

تحوالت و روندهاي موجود در عرصه فعاليت جنبش كارگري و سنديكايي                   
زحمتكشان به روشني لزوم مبارزه براي تامين حقوق صنفي و سياسي كارگران را               
نشان مي دهد. امروز اثرهاي فاجعه بار برنامه آزاد سازي اقتصادي طبقه كارگر و                 
ديگر زحمتكشان كشور را به ضرورت مبارزه و مقابله با اين برنامه و بطور كلي                   
وضع موجود و مقابله با سركوب سيستماتيك آگاه تر ساخته است. در اين رويارويي              
سازمان يافتگي جنبش كارگري و ارتقاء سطح مبارزاتي آن در درجه اول اهميت                

 قرار دارد. 
در اين زمينه جنبش كارگري مي بايست نسبت به سياست هاي ارتجاع حاكم با                 
هوشياري و با استفاده از همه شيوه هاي موجود و ممكن مبارزه سازمان يافته اي را            
تدارك ببيند. اعمال فشار به فعاالن سنديكايي، تهديد كارگران، تالش هدفمند               
تشكل هاي وابسته به حكومت براي مهار جنبش اعتراضي و هدايت اين                      

ها به مجراهاي قابل كنترل است.  تجربه طبقه كارگر و زحمتكشان ميهن                اعتراض
نشان داد كه مي      1360ما در تحميل قانون كار به رژيم جمهوري اسالمي در دهه            

توان حتي زير فشارهاي امنيتي رژيم، با سازمان دهي دقيق حركت هاي اعتراضي              
كارگران و زحمتكشان ارتجاع را به عقب نشيني و پذيرش خواست هاي طبقه                  
كارگر وادار كرد. ارتجاع حاكم تنها در صورتي به برنامه  خود در اين زمينه ادامه                   

را بدون دردسر   “  اصالح قانون كار  ”خواهد داد كه به اين نتيجه برسد كه مي تواند            
اعتراضي به جامعه ما تحميل كند. تالش براي           -جدي و با هزينه كم سياسي       

گسترش آگاهي در زمينه برنامه هاي دولت ارتجاعي حاكم در مراكز توليدي                   
كوچك و بزرگ كشور و سازمان دهي حركت هاي اعتراضي وسيع بر ضد اجراي                
برنامه هاي ارتجاع حاكم يگانه راه چالش جدي روندي است كه رژيم واليت فقيه               

 بر ضد منافع طبقه كارگر ايران در پيش گرفته است.  
بنابراين تاكيد چند باره بر اولويت تلفيق فعاليت صنفي و سياسي، پيكار براي احياء                
و ايجاد سنديكاهاي مستقل، و احياي حقوق سنديكايي، در پيوند تنگاتنگ با                  
تحكيم رابطه با جنبش همگاني برضد استبداد حاكم به هيچ روي تاكيدي زايد و                 

 تكراري نيست.
مي بايد با هوشياري و شكيبايي جنبش اعتراضي پراكنده كنوني كارگران را به                  
سمت سازمان يافتگي پيش برد و از اين طريق ضمن تقويت صف هاي جنبش                  

 كارگري و سنديكايي موجود، در برابر ارتجاع ايستادگي كرد. 
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ها]  هدفمندي يارانه“[ آزاد سازي اقتصادي“از زمان اجراي برنامه 
تاكنون، زندگي و كار زنان طبقه هاي محروم جامعه به ويژه زنـان  
كارگر و سرپرست خانوار، به شدت رو به وخامـت نـهـاده اسـت.         

خرداد ماه، در گزارشي خاطر نشـان سـاخـت:       4خبرگزاري ايسنا، 
ساله اخير رشد صعودي داشـتـه    10آمار زنان سرپرست خانوار در ” 

اجتماعي موجود در جامعه  -است ... با توجه به مشكالت اقتصادي   
آيا باز هم بايد همين مسير را طي كنيم ... بازنگري مسير يك نياز    

، همزمان با انتشار خبر آمده در بـاال      “ نيست بلكه يك الزام است
مبني بر افزايش آمار زنان سرپرست خانوار، خبرگزاري ايلنا اعـالم    

در برخي اداره ها كـه    “  كاري دور“داشت كه، پس از اجراي برنامه 
بيشتر زنان را شامل شده است، زنان دوركار امكان ارتقاء شـغـلـي    

دستمزد غالب زنان دور كـار    ” ماه، تاكيد كرد:   خرداد 9ندارند. ايلنا،  
پايين تر از دستمزد عادي مردان با كار مساوي است. چـون ايـن        
زنان در محيط كار ديده نمي شوند مشمول بخشـي از مـزايـاي        
شغلي هم قرار نمي گيرند ... زنان دور كار بخش اعظم كارشان را      
در خانه ... انجام مي دهند اما بايد توجه كرد كه دوري از فعالـيـت      
هاي اجتماعي بخش قابل توجهي از جمعيت كشور تاثير مثبتي در   

پيش از اين نيز رژيم واليت فقـيـه   “  رشد اجتماعي نخواهد داشت. 
براي خانه نشين ساختن زنان و ضعيف و كم رنگ كـردن نـقـش      

اقتصادي، طرحي را با نام استخدام نيـمـه   -آنان در حيات اجتماعي
وقت زنان تهيه و تنظيم كرده بود كه بنابر آن، زنان بـه صـورت       

شوند و از بسياري از مـزايـاي قـانـونـي             نيمه وقت استخدام مي
 شاغالن، براساس قوانين موجود، محروم مي شوند.

طرح استخدام نيمه وقت زنان، طرح دوركاري، و نيـز مصـوبـه      
تبعيض آميز هيات دولت در مورد مرخصي روز پنجشـنـبـه زنـان       
داراي فرزند زير هفت سال يا فرزند دانش آموز دوره ابتدايي، كـه    
شامل زنان كارگر نمي شود، همگي بيش از پيش حقوق و منـافـع   
زنان كارگر، سرپرست خانوار، و به طور كلي زنان طـبـقـه هـاي         
محروم جامعه را پايمال مي سازد. پيرامون طرح استخدام نـيـمـه       
وقت زنان، يكي از حقوق دانان و فعاالن جنبش زنان به روزنـامـه   

درباره استخدام دو   ” اعتماد، اواخر فروردين ماه، يادآوري كرده بود:  
زن نيمه وقت به جاي يك زن تمام وقت ... اين حركت به نـوعـي      
نقض غرض است و توضيحاتشان [توضيح طراحان آن] تـوجـيـه        
پذير نيست خصوصا در شرايطي كه از نظر اشتغـال و حضـور و         
فعاليت اجتماعي كشور ما در رده هاي پاييني قرار دارد و ورود بـه    
اين موضوع مي تواند اين رده بندي را پايين تر بكشد و جايگاه مـا  
را تنزل دهد ... اكثريت خانواده هاي ما با تالش هر دو نـفـر در           
خانواده اداره مي شوند و زن و مرد هر دو نان آور خانه مـحـسـوب    
مي شوند ... اميدوارم كه اين طرح در حد حرف باشد و نخواهند كه    

به عالوه، خبرگزاري ايلنا نيز با انتشار گزارشـي  “  آن را عملي كنند. 
وقتي ”  پيرامون طرح استخدام نيمه وقت زنان، از جمله مي نويسد:  

زنان را در موقعيتي قرار مي دهند  كه از نظر شغلي نيـمـه وقـت      
شوند يعني آنها را نصف مردان به حساب مي آورند. اشتغال نيـمـه    
وقت زنان وحساب كردن آنان به عنوان نيمي از نيروي كار، سنگ 
پايه بنايي است كه در جهت كم رنگ كردن حضور مفيد زنـان در    

“ جامعه و شايد پررنگ كردن شغل خانه داري براي آنان [اسـت].      
يكي از پيامدهاي كمتر مورد توجه طرح ارتجاعي استخدام نـيـمـه    
وقت زنان، زيان هاي آن براي زنان سرپرست خانوار اسـت. مـي        
توان اين زنان را نخستين قربانيان چنين طرح واپس مانده اي بـه    

بخش طرح استخـدام   شمار آورد. از اين روي، توجه به اثرهاي زيان 
نيمه وقت بر زندگي زنان سرپرست خانوار وظيفه جدي جـنـبـش      
سنديكايي زحمتكشان و نيز جنبش زنان كشور اسـت. فـرامـوش       
نبايد كرد كه، اين زنان زحمتكش كه نان آور خانواده هاي خودنـد،  

جنسيتي در وضعيتـي سـخـت و         -بر اثر تبعيض هولناك طبقاتي
ناگوار قرار دارند. بنابراين در مبارزات جنبش هاي زنان و كارگـري،   

درنگ قرار گيـرد.    هاي بي حقوق و منافع آنان بايد در صدرِ خواست
، و    1390از ابتداي زمستان پارسال، يعني با آغاز سه ماه آخر سال 

در آستانه انتخابات فرمايشي مجلس، انواع نظرها و طرح ها بـراي  

به اصطالح پوشش بيمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار ارايـه مـي شـود.        
رييس مركز امور زنان رياسـت  ” دي ماه گذشته، گزارش داد:   26خبرگزاري فارس، 

]اليحه اي را به هيات دولت ارايـه   1390جمهوري با اشاره به اينكه تا پايان سال [ 
خواهيم كرد كه بيمه زنان خانه دار به شكل پلكاني آغاز به كار كند، گفت، بـيـمـه    
زنان خانه دار ابتدا افرادي را كه تازه ازدواج كرده اند تحت پوشش قـرار خـواهـد      

زنان نيمي از جمعيت كشور را ” درادامه اين گزارش خاطر نشان گرديده است:  “  داد. 
تشكيل مي دهند كه تعداد زيادي از آنها جزو زنان خانه دار هستـنـد، بـنـابـرايـن         
نخستين وظيفه اي را كه مركز امور زنان بر اساس سياست هاي ... رهبري دنبـال     
مي كند كمك به ايفاي بهتر نقش زنان در تحكيم مباني خانواده اسـت ... زنـان          

 “خانه دار با وجود جمعيت زياد و نقش مهم ... ناديده گرفته شده اند.
ساله دارد، و در ايـن     9برخالف چنين مدعياتي، طرح بيمه زنان خانه دار قدمت 

هاي گوناگون باعث گرديده اسـت   مدت زمان اتفاقا دولت احمدي نژاد با ايجاد مانع
عملي باقي بماند. بيمه زنان خانه دار در سـال    تا اين طرح همچنان در سكوت و بي

در مجلس تصويب شد، و براساس آن سازمان بهزيستي موظف گرديد كـه     1381
ميليون زن خانه دار را بيمه كند. امـا      1هر سال به طور مرتب و برنامه ريزي شده 

اين طرح در همان نطفه خفه شد و هيچ گاه به موفقيت دسـت نـيـافـت. دولـت           
احمدي نژاد اجرا نشدن آن را كمبود اعتبارهاي مالي عنوان كرده است. بـايـد از        
رييس مركز امور زنان رياست جمهوري پرسيد كه، آيا در ماه هاي پايـانـي سـال      
گذشته دولت اعتبارهاي مالي الزم را براي اجراي طرح فراهم كرده بـود؟ و اگـر       
پاسخ مثبت است، مبلغ اين اعتبارات وزمان اختصاص آن چرا هرگز اعـالم نشـده     

آزادسـازي  “است؟  به عالوه، مگر دولت احمدي نـژاد در راسـتـاي بـرنـامـه                 
و    ”صندوق بين الملـلـي پـول     “ها] براساس دستورات  هدفمندي يارانه“[اقتصادي

، بيمه زنان “ ها هدفمندسازي يارانه“ودرست همزمان با آغاز قانون  ،”بانك جهاني“
خانه دار را به بيمه خويش فرما تبديل نكرد؟! دراين زمينه رييس مركز امور زنـان     

دي ماه پارسال، با صـراحـت    26رياست جمهوري در مصاحبه با خبرگزاري فارس، 
به علت عدم پيش بيني منابع مالي كه اجراي اين بيمه [بيمه زنـان     ” اعتراف كرد:  

ايـن  “  خانه دار] را تضمين كند، بيمه زنان خانه دار به بيمه خويش فرما تبديل شد.  
سخنان به طور مشخص نشانگر اين واقعيت است كه طرح بيمه زنان خانه دار از     
سوي ارتجاع حاكم در ماه هاي پاياني سال گذشته، تنها يك وعده دروغـيـن بـه      
منظور گرم كردن تنور انتخابات بود. مشابه همين سياست در خصوص حـقـوق و      
منافع زنان سرپرست خانوار انجام شده و مي شود. ايلنا، اوايل دي ماه سال قـبـل،    
در گزارشي به نقل از نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون اجتماعـي مـجـلـس       

بـه  “  زنان سرپرست خانوار بيمه بيكاري مي گـيـرنـد.    ” شوراي اسالمي مي نويسد:  
و سازمان بهزيستـي كشـور      “ كميته امداد خميني“فاصله چند هفته بعد مسئوالن 

هزار زن سرپرست خانوار تهيه و تـنـظـيـم      55اعالم كردند كه، طرح بيمه حداقل 
شده و بزودي اين تعداد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بيمه قرار خـواهـنـد    
گرفت.  هنگامي كه اين خبرها با آب و تاب فراوان در مطبوعات و رسـانـه هـاي       
رژيم واليت فقيه منتشر مي شد، يكي از اعضاي كميسيون اجتماعـي مـجـلـس،       
ضمن اشاره به پيامدهاي حذف يارانه ها و اجراي هدفمندي يارانه ها، تاكيد كـرد    
كه، حمايت از زنان سرپرست خانوار تحت تاثير ادغام هاي اخير [ادغام وزارتخـانـه    

-50-40سازمان بهزيستي تنها ماهي   ” ها] فراموش نشود. او خاطر نشان ساخت:    
هزار تومان به افراد [زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي] مي دهـد.       60

در وضعيت فعلي اقتصادي و تورم، مشكلي را حل نخواهد كرد ... تحت پـوشـش        
بيمه قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار نياز به اعتبارات جـداگـانـه اي از سـوي           
مجلس و نظر مثبت نمايندگان دارد و فقط چنانچه بودجه اي خاص به اين بخـش  
اختصاص داده شود مي توانيم زنان سرپرست خانوار را بيمه كرده و مورد حمـايـت   

دولـت عـدالـت      ” به اين ترتيب، تبليغات گسترده پيرامون برنامه هاي “  قرار دهيم. 
براي پوشش بيمه اي زنان سرپرست خانوار فقط و فقط شعارهاي تبليغاتـي  “  گستر

 و عوام فريبي به منظور تامين منافع خاص سياسي است.  
يكي ديگر از وعده هاي بي پشتوانه و فريبكارانه ارتجاع حاكم، طرح به اصطالع 
ارزش گذاري كارخانگي بود. كه اينك ديگر حتي حرفي از آن به ميان نمـي آيـد.      
بنابر طرح ياد شده، خانه داري ارزش گذاري شده و حقوق زنان خانه دار حمـايـت   
مي شود. خيلي زود اين هياهوي تبليغاتي پيرامون ارزش گذاري خانـه داري بـه        

امـكـان   “  هدفمندي يارانه هـا   “دست فراموشي سپرده شد. اصوال در بطن برنامه  
حمايت از حقوق زنان طبقه هاي محروم از جمله زنان خانه دار صفر اسـت. بـي        

طـرح  ” جهت نبود كه، خبرگزاري ايسنا، بهمن ماه سال گذشته، با صراحت نوشت:  
بيمه زنان خانه دار و طرح ارزش گذاري كارخانگي با مشكالت بسيـاري مـواجـه      
است. منابع مالي براي اجراي اين طرح وجود ندارد و دولت حاضر به تـخـصـيـص      

كل كشور هم سخني  91در بودجه سال “  بوجه مشخص براي اين طرح ها نيست. 
 از اين طرح نشده است. 

پرسش اينجاست كه، چرا و به كدام انگيزه دولت نمي تواند به طرح هايي چـون  
بيمه براي زنان سرپرست خانوار، مرخصي پنجشنبه زنان كـارگـر داراي فـرزنـد           

ها و اعتبارهاي مالي الزم را اخـتـصـاص     محصل در دوره ابتدايي، ونظاير آن، منبع

منافع زنان زحمتكش، طرح هاي 
 ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان 

 3ادامه در صفحه 
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  :بي توجهي به امنيت جاني كارگران
 هاي ناشي از كار افزايش قربانيان حادثه

وضعيت به شدت نگران كننده كارگران و زحمتكشان ميهن و خانواده 
هايي از جمله: اجراي سياست هاي نوليبـرالـيـسـتـي        هاي آنان، به دليل

، تحريم هاي اقتصـادي، و    “ بانك جهاني“و  “ صندوق بين المللي پول“
وجود حكومتي ضد مردمي و ضد كارگري، حساسيـت هـاي بـجـا و           
گسترده اي  را در داخل و خارج از كشور به همراه داشته است. كـمـتـر     
سايت اينترنتي، رسانه تصويري، شنيداري، و نوشتاري را مي توان سـراغ  

ها و    گرفت كه به خصوص در طول چندين ماه گذشته نسبت به مشكل
هاي كارگران ميهن مطلب، خبر، و گزارشي نداشته باشند و نسبت  معضل

به وضعيت اين طبقه كه هر روز به سوي هر چه بيشتر وخيم شدن پيش 
ها، به  شان را ابراز نكرده باشند. در اين گونه ابراز نگراني  مي رود، نگراني

بيكاري كارگران، حقوق هاي عقب افتاده، دستمزدهاي پايين، تعطيـلـي   
ها، بـه وفـور      مركزهاي توليدي، اخراج هاي گسترده و روزانه، و جز اين

اشاره مي شود. به نظر مي رسد كه، موضوع امنيت جاني كـارگـران در      
يي است كه نسبت به آن حساسيت كافـي   اين ميان از حلقه هاي مفقوده

هاي دلخراشي در ارتباط با  ابراز نگرديده است، در حالي كه اخيرا گزارش
هاي مختلف و مركزهاي توليدي گوناگـون   كشته شدن كارگران در نقطه

، بـا    90آذرمـاه       24ها شاهديم. روزنامه جهان صنعت،   را در اين رسانه
“ تن كارگر در انفجار كوره فوالد يزد، نـوشـت:    13اشاره به كشته شدن 

بررسي حوادث ناشي از كار در ايران نشان مي دهد كه آمار اين حـوادث  
در مقايسه با ساير كشورهاي ديگر رقم چشمگيري را به خود اختصـاص  
داده است. هنوز يكسال از حادثه معدن اشكلي در كرمان نگذشته، حادثه  
اي كه منجر به كشته و مفقود شدن چهار معدنچي شد پيگيـري هـاي     
قضايي بيانگر آن بود كه شركت زغال سنگ در اين حادثه مقصر بـوده    
است اما انگار اين حادثه و حوادث مشابه كه هر از چند گـاهـي دامـن        
محيط هاي كاري را مي گيرد نمي تواند درس عبرتي براي پيشگيري از 

هـاي     جهان صنعت، در ادامه گزارش خود، حـادثـه  “  حوادث بعدي باشد. 
درصد بيشتر از كشورهاي در حال توسـعـه ارزيـابـي        20ناشي از كار را 

هـاي     ماه، در رابطه با حادثـه  ارديبهشت 10كرده است. خبرگزاري مهر،  
در ايران بر اساس يك برآورد به طور “  ناشي از كار در ايران، مي نويسد: 

نفر به علت حوادث گوناگون جان خود را  3متوسط هر ساعت دست كم 
از دست مي دهند و هزينه عدم رعايت مقررات و اصول ايمني مـعـادل     

مهر در ادامه به آمارهاي موجود اشـاره مـي     “  صادرات نفت كشور است. 
هـزار     60بر اساس آمارهاي بين المللي هـر سـال       “  كند و مي نويسد:

حادثه منجر به فوت در كارگاه هاي ساختمان سازي رخ مي دهد و طبق 
درصد حادثه هاي منجر به فوت در كشـور مـا در          46آمار وزارت كار 

كارگاه هاي ساختمان سازي اتفاق مي افتد كه البته گودبرداري و ريزش 
هـاي     آمار باالي حـادثـه  “  ساختمان در اين خصوص خيلي رخ مي دهد. 
اي درآمده است، اما هنوز نه  ناشي از كار با آنكه به وضعيت نگران كننده

تنها توجه مسئوالن حكومتي را برنيانگيخته و مورد رسيدگي آنان قـرار    
شود. مرضيه وحيد دستجردي در   نگرفته، بلكه استتار و الپوشاني هم مي

ماه، در باره وضعيت سالمت مـحـيـط       ارديبهشت 11گفت و گو با ايلنا، 
وزارت بهداشت صد درصد نظارت كافي بر محيط “  كارگران، اظهار كرد: 

كاري كارگران دارد. حتي اداره كلي با عنوان اداره بهداشت محيط كـار     
در وزارت بهداشت وجود دارد تا نظارت جدي به محيط كار كارگران در   

وزير بـهـداشـت دولـت       “  كارخانه ها و كارگاه هاي مختلف داشته باشد. 
احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال ايلنا كه، اگر نظارت تا اين حد دقيق و 
جامع است چرا برخي از كارگران پس از مدتي دچـار بـيـمـاري هـاي          

وظيفه ما نظارت است و بر اسـاس گـزارش       “  مختلف مي شوند، گفت: 
هاي موجود از پيمانكاران و صاحبان كار مي خواهيم تا محيط را بـراي    

 10خبرگزاري مهر، در همـان گـزارش       “  كارگران مناسب سازي كنند. 
“ ماه خود، به نقل از دكتر سيد حميد صالحي ، مي نـويسـد:       ارديبهشت

درصد كاركنان عملياتي پااليشگاه ها دچار  20بررسي ها نشان مي دهد 
كاهش شنوايي ناشي از آسيب هاي شغلي هستند و شايع ترين بيمـاري  
هاي شغلي در صنعت نفت به ترتيب كاهش شنوايي، اختالالت اسكلتـي  

صرف نظر از بـي      “  عضالني و كمر درد ناشي از كار عنوان شده است. 
توجهي و انكار مسئوالن دولتي، نگاهي هر چند اجمالي به گزارش هـاي  
تاكنون انتشار يافته الاقل تا حدودي  دامنه و عمق اين وضعيت را بيشتر 

كار در استان لـرسـتـان     هاي ناشي از  خردادماه، به حادثه 7آشكار مي سازد. ايلنا،  
اشاره مي كند، و به نقل از مدير كل پزشكي قانوني لرستان خبر مي دهـد كـه،     

هاي ناشي از كار نسبت به مدت مشابه سال قـبـل    آمار فوت شدگان بر اثر حادثه
 8درصد افزايش نشان مي دهد. پزشكي قانوني كرمانشاه در مصاحبه با ايلنا،   10

هاي ناشي از كار در استان كرمانشاه  در مقايسـه   خردادماه، اعالم كرد كه، حادثه
درصد افزايش يافته است. بر اسـاس هـمـيـن گـزارش،            7بيش از  89با سال 

هاي ناشي از كار در استان كرمانشاه، به بخش ساختمان مـربـوط    بيشترين حادثه
يـي از       بوده است. ايلنا در گزارشي ديگر، در همان تاريخ، از كشته شـدن عـده     

هاي كرمان خبر داد. ايلنا به نقل از دادستان عمومي و انقـالب    كارگران در معدن
كوهبنان گزارش داد كه، رعايت نشدن اصول ايمني در مـعـدن هشـونـي در           
كوهبنان يك كشته و دو زخمي بر جاي گذاشت. دادستان كوهبنـان در ادامـه        

كارگر در معادن دولتي و خصـوصـي    500در حال حاضر حدود دو هزار و ” گفت:  
اين شهرستان مشغول به كار هستند كه بايد به لحاظ وضعيت ايمني آنها چـاره    

اظهار چنين سخناني از طرف يك مقام قضايي، سنگيـن كـردن     “  انديشي شود. 
برده جان آنان بـه شـدت        هاي نام سايه مرگ بر سر كارگران، و اينكه در معدن

هاي مشابه در بيـن   گونه عزمي نيز براي جلوگيري از اتفاق تهديد مي شود و هيچ
خردادماه، از نـجـات    9شود، را به خوبي نشان مي دهد. ايلنا،   مسئوالن ديده نمي

و    23كارگـران    “ متري در زير آوار خبر داد، و نوشت: 4دو كارگر جوان از عمق 
ساله اين ساختمان در حين كار، به دليل رعايت نكردن نـكـات ايـمـنـي و           25

فروريختن قسمتي از ديواره ساختمان پنچ طبقه مسكوني مجاور به ارتفاع چـهـار   
خردادماه، به نقل از عباسعلي  11به گزارش ايلنا، “  متر زير آوار گرفتار شده بودند. 

طبق آمار رسـمـي در     “  صفري، دبير اجرايي خانه كارگر استان كردستان، نوشت: 
سال گذشته بيشترين حوادث كارگري استان كردستان در بخش ساختمان سازي 

حادثـه   221حادثه ناشي از كار،  332گزارش شده است. به اين ترتيب از مجموع  
 12ايـلـنـا،      “  كشته به ثبت رسيـده اسـت.      21مربوط به كارگران ساختماني با 

خردادماه، گزارش داد كه، دو كارگر واحد توليدي كمپوست قارچ در قزويـن بـه     
خردادمـاه، گـزارش داد كـه،          14علت استنشاق گاز آمونياك جان باختند. ايلنا،  

گودبرداري غير اصولي باز هم جان كارگري را گرفت. علت اين حـادثـه، گـود         
 15هاي فني در حال اجرا دانسته شد. ايلـنـا،       برداري غير اصولي و برخي مشكل
پنج كارگري كه جهت رفـع    “  كارگر، نوشت:  5خردادماه، در رابطه با جان باختن 

گرفتگي چاه فاضالب به شهرك صنعتي نصير شهر واقع در شهـرسـتـان ربـاط       
در “  كريم اعزام شده بودند بر اثر گاز گرفتگي در داخل چاه فاضالب جان باختند. 

يي به وجود ماسك هاي مخصوص نگرديـده اسـت،      گونه اشاره اين گزارش هيچ
اما به طور حتم و يقين كارگرانِ جان باخته در نبود ماسك هـاي مـخـصـوص         

هـاي   شروع به كار كرده بودند و هر پنچ نفر جان باختند. تهيه و استفاده از وسيله 
ايمني از جمله موردهايي است كه در محيط هاي كاري ايران بـه هـيـچ وجـه         
رعايت نمي شود و مسئوالن دولتي اين مهم را با ابراز سخنـان  پـوچ و بـي            
پشتوانه برگزار مي كنند. منشي زاده، كارشناس روابط كار و مشاور ارشـد روابـط     

كارفرما به هيچ دليلـي  “  كار، درباره مسئوليت كارفرمايان در اين زمينه، مي گويد: 
نمي تواند نسبت به مسايل ايمني در محيط كار بي توجه باشد و به عنوان يـك    

سـوال  “  تكليف قانوني موظف به تامين امنيت كارگر در محيط انجام كار اسـت.    
شـد   هاي قانوني به طور كامل انجام مي اساسي اين است كه، چنانچه اين تكليف

خردادماه، از سقوط يـك   22هايي مي بوديم؟ ايلنا،  آيا ما مدام شاهد چنين فاجعه
كارگر جواني كه در ساختمان “  كارگر در درون چاهك آسانسور خبر داد و نوشت: 

طبقه در حال ساخت مشغول كار بود به علت نبود حفاظ مناسب در كنار اتاقك  7
خـردادمـاه،      22ايلنـا،    “  آسانسور از طبقه همكف به طبقه منفي دو سقوط كرد. 

اي را خبر داد و گود برداري غير اصولي را    ساله 17كشته شدن كارگر ساختماني 
هاي  خردادماه، حادثه 22علت جان باختن اين كارگر عنوان كرد. به گزارش ايلنا،  

قرباني گرفت. آيتي فيروزي، مدير كل پـزشـكـي        47ناشي از كار در گيالن نيز 
داده در محيط كار در سـال     هاي روي ديدگان از حادثه قانوني گيالن، عده آسيب

نفر اعالم كرد. وي در اين گفت و گو اظهار داشـت كـه، آمـار            550گذشته را 
شـش     89هاي ناشي از كار در استان گيالن نسبت بـه سـال        مصدومان حادثه

خردادماه، در گزارشي ديگر خبر داد كه، يك  31درصد افزايش داشته است. ايلنا،  
كارگر ساختماني از خطر مرگ نجات پيدا كرد. بر اساس اين گزارش، در مـحـل    
مورد نظر زميني براي برپايي ساختمان گودبرداري شده بود و كارگران در حـال    
كار براي قرار دادن اسكلت فلزي بودند. يكي از كارگران در حال كندن زمين بود  
كه ناگهان ديواره خاكي بدون حفاظ، فرو ريخته و كارگر را به زير خاك و سنگ 
مدفون كرد. علت ريزش ديواره خاكي نداشتن شمع بندي و رعـايـت نـكـردن          

تير مـاه، نـوشـت كـه، در              3اصول ايمني اعالم گرديد. ايلنا در خبري ديگر،  
يي، فروريختن ديواري تقريبا دو تُني، باعث گير افتادن كارگر ساختـمـانـي     حادثه

تير ماه،  9گرديد كه با تالش ماموران آتش نشاني نجات يافت. خبرگزاري هرانا،  
در گزارشي خبر داد كه، كارگر ساختماني تبعه كشور افغانستان در شهر ري بر اثر 
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جمعه، دوم تير، دادگاهـي در    
سنا تشكيل شد، كه لوگو آن   

 دادگاه را تحريم كرد.
اي كـه          هاي اصلـي  اتهام

سناي راستگراي پاراگوئه، بـه  
ها رئيس جمهـوري   واسطة آن

منتخب با رأي دمكـراتـيـك    
عـدم  ” مردم را بركنار كـرد      

كـــفـــايـــت در اجـــراي       
، اجازه “ هاي خويش مسئوليت

اي در يك پادگان نـظـامـي در        دادن به نيروهاي چپ براي برگزاري گردهمائي
زمين، به اشغال غيرقانوني مـزرعـة    كشاورز بي 3000، اجازه دادن به 2009سال 

لوبياي ژاپني متعلق به يك مالك برزيلي، قصور دولت لوگو از دستگيري اعضـاء  
الملـلـي چـپ،       نامة بين ، و امضاء مقاوله“ ارتش خلق پاراگوئه” گروه چريكي چپ 

ميليـون نـفـري       6/  5قبل از ارائة آن براي تائيد كنگره بود.  پاراگوئه با جمعيت  
يكي از فقيرترين كشورهاي آمريكاي جنوبي است. دو درصد از جمعيت كشـور،     

هاي كشاورزي را در اختيار دارند، كه از آن براي پرورش گـاو و     درصد زمين 80
كنند. حزب كمونـيـسـت      كشت و صادر كردن لوبياي ژاپني و توتون استفاده مي

بـود، در       2008پاراگوئه كه يكي از حاميان مبارزة انتخاباتي لوگـو در سـال         
هاي اخيرمنتقد امتياز دادن و تكية لوگو به نيروهاي راست بوده است. حـزب    سال

كمونيست پاراگوئه در رابطه با كوشش سنا براي بركنار كردن رئيس جـمـهـور      
 11يي سوء استفاده نيروهاي راست از كشتار گوراگوتي، و مرگ  لوگو، در اعالميه

دهقان بي زمين در روند مبارزة طوالني خود براي دستيابي به زمين، را محكـوم  
موضع عميقاً ضـد دمـكـراتـيـك          ” كرد و اظهار داشت كه اين اقدام غيرقانوني 

يـي        مردم به رئيس جمهوري و آغاز پـروسـه    سياستمداران راستي را كه به راي
حـزب  “   كنند را مشخص مي كـنـد.      دهن كجي مي 2008براي تغيير در آوريل 

درصـد     67كمونيست پاراگوئه با اشاره به يك نظرخواهي عمومي كه نشان داد   
مردم با اين كودتا مخالف هستند، خواهان مقاومت توده اي در مقابل كودتاگران 

كه از رئيس جمهور لوگو حمايت مـي   “ جبهه ائتالف چپ” شد و حمايت و تقوت 
 كنند، خواهان گرديد. 

حزب توده ايران، همراه با همه نيروهاي مترقي جهان، كودتاي پارلماني اخيـر  
را قاطعانه محكوم كرده وهمبستگي عميق خود با حزب كمونيست پاراگـوئـه و     
مبارزة دمكراتيك مردم پاراگوئه براي دستيابي به آزادي، دموكراسي و عـدالـت     

 اجتماعي اعالم  كرده است. 
 

پاراگوئه ، “ السير سريع”كودتاي ارتجاعي 
 درسي در مبارزه براي عدالت اجتماعي

ژوئن)، نـيـروهـاي        22به دنبال يك اقدام كودتائي در روز دوم تيرماه ( 
، “ فـرنـانـدو لـوگـو       ” ،   4به  39راستگرا در مجلس سناي پاراگوئه با رأي 

كشيش ترقي خواه و چپگرا، را از رياست جمهوري پاراگوئه خلع و معـاون  
را در مقام رئيس جمهوري جديد انتخاب كردند. نشانه   “ فدريكو فرانكو” او 

هاي مستندي دال بر اينكه دولت اياالت متحده از اين كودتا مطلع بوده و 
كودتاچيان را به اين اقدام ترغيب كرده است، وجود دارد.  سفارت آمريكـا   

 1388ماه  فروردين 9در پاراگوئه مطمئناٌ از اين اقدام مطلع بوده است.  در  
)، سفير آمريكا در تلگرامي برنامه كودتا گران را به شرح  2009مارس  28( 

هدف آن ها سرمايه گذاري روي هر قدم اشتباهـي از    ”  زير توصيف كرد: 
سوي لوگو براي غلبه بر بن بست سياسي در كنگره، اسـتـيـضـاح او، و         

 “اطمينان از برتري سياسي خود، است.
سرعت عمل سناي پاراگوئه حيرت شهروندان را برانگيخت، و رئـيـس     

كـودتـاي   ” ساعتة خـود را يـك          48جمهوري، فرناندو لوگو، سرنگوني 
خواند.  اين كودتاي پارلماني در سومين سالـگـرد كـودتـاي        “  السير سريع

نظاميان در هندوراس كه طي آن رئيس جمهوري منتخب و چـپـگـراي      
كشور از مقام خود بركنار شد، صورت گرفت.  تمامي نيـروهـاي چـپ و         
مترقي جهان با صدور بيانيه هايي اين اقدام سناي پاراگوئه بر ضد رئيـس  
جمهوري منتخب مردم را محكوم كردند.  پيمان كشـورهـاي مـتـرقـي           

خواستار ابقاي رئيس جمهوري لوگـو  “ مركسور”آمريكاي التين موسوم به 
شد، و عضويت پاراگوئه را در اين پيمان معلق كرده و حاضر بـه قـبـول        
شركت نماينده دولت جديد در نشست  اخير اين پيمان نشد.  فرناندو لوگو  
اعالم كرده است كه، بر ضد كودتا مبارزه خواهد كرد.  انتخابـات بـعـدي       
رياست جمهوري قرار بود كه در فروردين ماه آينده انجام شـود. در دوره       
قبل از انتخاب فرناندو لوگو، نظامي گرايان مورد حمايت امپرياليـسـم در     
پاراگوئه حكومت مي كردند. آلفردو استراسنر، ديكتاتور نظامي پاراگوئه، از    

، بـا    1989تا سرنگوني خود در يك كودتاي نظامي در سال    1954سال 
كرد. استراسنر مورد حمايت حـزب      حمايت آمريكا در پاراگوئه حكومت مي

هاي جنايتكارانـة   ي پاراگوئه بود و نقش مهمي در اجراي برنامه“ كالورادو” 
، به 2008آمريكا برضد نيروهاي چپ آمريكاي التين بازي كرد. در آوريل  

هائي براي حمايت از زحمتكشان، به خصـوص اجـراي يـك         دنبال وعده
اصالحات ارضي واقعي، كشيشِ كاتوليك فرناندو لـوگـو، بـه ريـاسـت            
جمهوري پاراگوئه انتخاب شد. ولي چون لوگو نماينده حـزب سـيـاسـي          

ثباتـي در گـنـگـرة          مشخصي نبود در عمل مجبور به اتكاء به ائتالف بي
 پاراگوئه شد. 

، ” حزب ليبرال راديـكـال  “ اتكاي رئيس جمهوري لوگو به دو حزب ميانة
، به رهبـري ژنـرال     “ اتحاد ملي شهروندان” حزب فدريكو فرانكو، و حزب 

در كنگره، موجب رنجش نيروهاي چپ شده بود. اين  “  لينو اوويديو” سابق 
نيرو ها انتظار داشتند كه لوگو به عوض اتكا به نيروهايي كه حمايتشان در 

اي سـازمـان دهـي شـده،              كنگره از او مشروط بود، به جنبـش تـوده    
هائي از نوع ونزوئال و بوليوي تكيه بكند. نيروهاي راست لـوگـو را       جنبش

متهم به اينكه زياده خواهي و انتظارات زحمتكشان را تحريك مي كند، و 
سعي در شركت كامل پاراگوئه در پروژة ائتالف اقتصادي مـنـطـقـه اي         
(همراه با كشور هاي مترقي منطقه مانند آرژانتين، اوروگـوئـه، اكـوادور،         

 اند. پرست نبودن، كرده برزيل، بوليوي، ونزوئال) و وطن
بهانة عمدة نيروهاي راست در كودتاي پارلماني خـود بـرضـد لـوگـو،          

زمين در منطقة گوراگوتـي در نـزديـكـي          درگيري بين پليس و مردم بي
، سياستمداري از حـزب كـالـورادو، بـود. مـردم             “ بلس رگولمه” امالك 

زميني كه قصد اشغال امالك رگولمه را داشتند، معتقدند كه رگولمه آن  بي
امالك را به طور غيرقانوني در زمان ديكتاتوري استراسنر به تصاحب خود 

نفر كشته شدند، كه شش نفـر   17درآورده است. در درگيري مزبور حداقل  
آنان مأمورين پليس و بقيه كشاورز بودند. رئيس جمهوري لوگـو از ايـن        
واقعه اظهار تأسف كرد و وزير كشور و رئيس پليس را از كار بركنار كـرد.    

در “  ليبرال راديـكـال  ” با وصف اين، در روز اول تيرماه تمام اعضاء حزب  
كنگره قطع حمايت خود از رئيس جمهور لوگو را اعالم كردند و به همـراه  
اعضاء حزب كالورادو و حاميان اوويديو به بركناري لوگو رأي دادند. در روز  

ترين اتحاديه صـنـعـتـي در        ، كه بزرگ“ !متحد شويد” و “  كارگران فوالد متحد” 
همچنين كوشـشـي   “  شوند كارگران متحد مي” بريتانيا است، به وجود آمده است.  

يك هـزار   .پيشگام در به وجود آوردن ساختارهاي اين اتحاديه جهاني بوده است
نماينده در نشست برپايي كپنهاگ حضور داشتند. هرچند هنوز گزارش جامعي از    

هـاي   اين نشست منتشر نشده است، اما گزارش روزانه نشست در بولتني بـحـث  
ها را كه در اين نشست شركت داشتند منتشر كرد كه تأييـدي   نمايندگان اتحاديه

بر حضور نمايندگاني از سراسر دنيا از جمله كلمبيا، هندوستان، بالروس، آفريقاي 
هـاي   جنوبي، آلمان، برزيل، بنگالدش، نيجر، فنالند و كامبوج بـود. از گـزارش       

توان از نماينـدگـان اتـحـاديـة         ديگراني كه از آنان به تفصيل ياد شده است مي
كاران اعتصابي  كارگران فلزكار ناميبيا و نمايندگان اتحاديه هاي اسپانيا، كه معدن

نشست تأسيس اتحاديه در برنامـه كـاري خـود         .كردند نام برد را نمايندگي مي
ميليون عضو به  50هدف بلندپروازانه دو برابر كردن تعداد اعضاي اين اتحاديه از 

كارگران جهان بـا سـتـايشـي پـرشـور و                .ميليون را به تصويب رسانيد 100
هايي افراشته به پيشواز برپايي اين اتحاديه مهم خواهند رفت. ايـن اشـاره       مشت

صريحي به نيروهاي چپ و تمامي ترقيخواهان است كه با تصميمي استوار براي 
اندازي اين اتحاديه در همبستگي جهاني  با  طبقة كارگـر، تـالش      ياري در  راه

 .ورزند
 

 نوشته اسكات مارشال
 “جهان مردم”عضو رهبري حزب كمونيست آمريكا، به نقل از نشريه 

 ادامه  كارگران جهان متحد  ...



 898شمارة   1391تير ماه  12شنبه دو   10 

  :“حزب كمونيست مصر”بيانيه 
به مقام رياست “ مرسي”درباره انتخاب 

 جمهوري جديد مصر
پس از يك هفته بررسي، تهديد به افشاگري و هوچيگري(شانتاژ)، و ارعاب،   

از “  شوراي مـلـي دفـاع       ” ، و تشكيل “ متمم قانون اساسي” و به دنبال اعالم 
خـلـق)، و      “( الشـعـب  ” و منحل كردن مجلس   “  شوراي نظامي حاكم” سوي 

پلـيـس   ” ، به “ ضابطان قضايي” تصميم وزير دادگستري به دادنِ صالحيت به 
كميـتـه انـتـخـابـات         ” ، و نيروهاي امنيتي وابسته به ارتش، سرانجام “ نظامي

و دستيابي او به مقام نخسـتـيـن    “  محمد مرسي” ، پيروزي “ رياست جمهوري
ژانويه را اعالم كرد. به اين تـرتـيـب      25رئيس جمهوري مصر پس از انقالب 

بر سر قدرت، ايـن  “  اخوان المسلمين” و “  شوراي نظامي” يك مرحله از مبارزه 
گونه ارتباطي به  رقم خورد. اين مبارزه هيچ “  اخوان المسلمين” مبارزه  به سود 
برسـر ربـودن     است  يي بوده هاي آن نداشته است، بلكه مبارزه انقالب و هدف

هاي انقالب از سوي كساني كه رهبري ضد انقـالب را بـه مـنـظـور             ثمره
شـان و بـه          هاي واقـعـي   بازگرداندن نظام سابق(با سرپوش گذاشتن بر نيت 

را در تـالش      ” انقالب   ” هاي گوناگون) در دست داشتند و آناني نيز كه   شيوه
 براي دستيابي به منافع حزبي و ايدئولوژيك تنگ نظرانه خود رهـا كـردنـد.         

هايي كه باهم دارند، هـر دو در نـبـرد بـا                اين دو جريان، بررغم اختالف 
جنگند.  در سنگري مشترك مي“  هاي انقالب و جلوگيري از پيروزي آن هدف” 

اينان همواره براي هر گونه سازش و تفاهم به نفع امپرياليسم جهاني، ارتجـاع  
ها يعني سرمايه داران بزرگ و وابسـتـه، آمـاده انـد.            عرب، وهم پيمانان آن

بهترين دليل بر اين مدعا، سكوت هردو جريان در برابر سخنان تحريك آميـز  
رهبران آمريكا و اروپا در خصوص تسليم قدرت از جانب ارتـش بـه غـيـر           

شراكت استراتژيك اخـوان    ” در باره “  خيرت الشاطر” نظاميان، و سخنان اخير 
به نـقـل از        ،”وال استريت ژورنال“است(در مصاحبه با  “  المسلمين با آمريكا

 ). ] 2012ژوئن  12خردادماه[ 23، ”االهرام“روزنامه 
بـرده در بـاال،          در دست دو نيروي نام“  انحصارِ قدرت سياسي”به نظر ما، 

مبارزه سياسي در مصر را به نقطه صفر باز مي گرداند. به همين دليل، ما روند  
واقعي مبارزه را مبارزه بين اين دو نيرو از يك طرف با نيروهاي مـردمـي از       

انـد، مـي        طرف ديگر كه خواستار نان، عدالت اجتماعي، و كرامت انسـانـي    
به همين دليل، حزب ما بر ضرورت تجديد نظـر در ارزيـابـي صـف            دانيم. 

هـا تـاكـيـد        ها و جبهه هاي سياسي بين آن نيروهاي انقالب و بر پايي پيمان
كدام از دو كانديداي مرحله دوم انـتـخـابـات      ورزد. حزب ما آشكارا از هيچ  مي

رياست جمهوري پشتيباني نكرد. گذشت زمان، بـرطـرف شـدن اثـرهـاي             
، و امكـان  “ اي غوغاي رسانه” ها به وسيله  هاي عاطفي بخشي از توده تحريك

هاي طبقاتي، فـرهـنـگـي،      يافتنِ همگان براي آگاه شدن از حقيقت وابستگي
هاي رئيس[جمهوري] جديد و يارانش، صحت نظر ما را هـر     مانورها، و سازش

چه بيشتر آشكار خواهد كرد. رئيس جمهوري جديد ناچار خواهد شـد تـا در        
ها] چهره واقعي خـود    گويي به نيازهاي اساسي[توده  گيري عملي و پاسخ موضع

نـان ... وعـدالـت           ” را نشان دهد. آيا او در همخواني با شعارهاي مردم براي  
در صف آنان خواهد ايستاد؟ شعارهايي كه ديگر زماني براي درنگ “  اجتماعي

شان باقي نمانده، و براساس مورد، آتـي     كردن در بررسي و يا برآورده ساختن
 خواهند بود:

تامين حقوق  زحمتكشان (كارگران، كشاورزان، كـارمـنـدان، و خـرده            . 1
يي انساني متناسب با نقش آنان  بورژوازي) و فراهم كردن شرايط براي زندگي 

در توليد ثروت ملي و برپايي جنبش ملي و آنچه را كه براي توسعه اقتصـادي،  
اجتماعي، و فرهنگي مورد نياز است. آيا رئيس جمهوري جديد براي تـامـيـن     

هاي نوليبرالي نظام سابق را    برده شده اقدام خواهد كرد يا سياست نيازهاي نام
اخـوان  ” به نفع استثمارگران و سرمايه داران وابسته آن هم طـبـق پـروژه          

 با تكيه بر بازار آزاد و آزاد سازي اقتصادي ادامه خواهد داد؟  “ المسلمين
ئيس جمهوري جديد و دوستان او به نيروهاي دموكراتيك و مـدنـي   آيا ر  . 2

هاي مردمي در مصر، به منظـور   براي تشكيل هيئتي متشكل از تمامي جريان
تدوين  قانون اساسي جديد، كه دولت مدني و حقوق شهروندي را به رسميت 

ها و حقوق سياسي، اجتماعي، و اقتصادي افراد و حـقـوق      بشناسد و بر آزادي
زنان و رفع تبعيض صحه بگذارد خواهند پيوست يا بر ادامه مسير حزبي خـود  

هاي خود را بر هم پيماني با سـايـر    و يارانش كه از همان آغاز انقالب، اولويت
آن “  شريعت اسـالمـي  ” هاي اسالمي براي برپايي دولتي ديني با شعار  گرايش

و دشمني با آزادي عـقـيـده، بـيـان،        “  دين” هم بر اساس تفسير ارتجاعي از 
 نوآوري، تشكل، و بحث آكادميك استوار گرديده است ادامه خواهند داد؟

او (اخوان الـمـسـلـمـيـن)، بـه              “  جماعت” آيا رئيس جمهوري جديد و   . 3

مشروعيت قانون اسـاسـي و       
گذارنـد   سلطه قانون احترام مي

و از بازي با كلماتـي مـانـنـد       
در مقابل “  مشروعيت انقالبي” 
، آن هـم    “ مشروعيت قانوني” 

براساس منافع گروهي دسـت    
خواهند كشيد يا چون گذشتـه  
بر سياست احترام نگذاشتن به 
قرارها و تعهدها و درآميخـتـن   

ها و از اين شاخ به آن    مبحث
ها ادامه خـواهـنـد     شاخ پريدن

 داد؟
هاي بـاال در حـال          سوال

حاضـر عـالوه بـر رئـيـس            
“ جمـاعـت  ” جمهوري جديد و 

هـاي     او، در برابر تمامي نيروهاي دموكرات، چپ، ليبـرال، و تشـكـل       
جوانان، قرار دارد. شاهدهاي بسياري بر آشفتگي، انشعاب، و همچـنـيـن     

از جانب برخي از آنـان در بـرابـر             “ آلترناتيو سوم” دستاويز قرار دادن 
هـاي     وجود دارد، آن هم به دنبال وعـده   “  اخوان المسلمين” و “  ارتش” 

پوشالي رئيس جمهوري جديد كه بر هيچ اساس درست و يا تـحـلـيـل       
هـاي     استوار نيست. وابستـگـي   “  اخوان المسلمين” هاي  از موضع  واقعي

در طول تاريخ فـقـط از سـوء          “  اخوان المسلمين” سياسي و اجتماعي 
درنـگ     اش از نيروها و شخصيت هاي انقالبي و رها كردن بـي    استفاده

 اش نشان دارد.  ها پس از رفع بحران دروني آن
ما با احساس نگراني نسبت به ادامه راه انقالب و امكان انحـراف در     

مسير انقالبي، بر بازنگري و تصحيح اين مسير تاكيد كـرده و تـالش       
از “)  هـژمـونـيِ   ” )”بـرتـريِ  “ديگر نيروهاي انقالبي را به منظور بازيابي 

دست رفته خويش خواهانيم. ضرورت تحليل مشخص از شرايط انقالبي  
هاي بيـن ايـن      شده و همچنين موضع نيروهاي سياسي و ائتالف سپري

ها و ارزيابـي   هاي اين نيروها و شخصيت نيروها، براي درك دقيق موضع
هاي آينـده و     حجم اين نيروها به منظور تعيين راهبرد(استراتژي) مرحله  

جلوگيري از تكرار خطاهاي گذشته كامال آشكار است. به نظر مـا، بـاز        
پس گرفتنِ برتري(هژموني) از سوي نيروهاي انقالبي، دستيابي به ايـن     

 هاي اساسي آتي الزم است:   گام
، صـادر    “ بيانيه مكمل قانون اساسـي ” هاي  مبارزه ضد تمامي ماده  . 1

هـاي     شده از سوي نظاميان، به منظور جلوگيري از اعطاي صـالحـيـت   
“ فـرا دولـتـي     ” به قدرتـي     “ شورا” تا اين  “ شوراي نظامي” استثنايي به 

تبديل نگردد. همچنين لغو صالحيت پليس نظامي و نيروهاي امنيتي در  
از دولـت، بـا       “  نظامي” و حذف هر گونه نماد “  ضابطان قضايي”  مقام 

 در پديد آمدن وضعيت بحراني فعلي.   “ شوراي نظامي”تاكيد بر مسئوليت 
تاكيد بر ضرورت احترام به حكم دادگاه قانون اساسي در منـحـل      .2 

خلق) و تالش براي منحل كـردن جـمـعـيـت         “( الشعب“ كردن مجلس
موسسان (دوم)؛ اين جمعيت نيز همانند جمعيت اول صالحيت الزم را       

هاي اوليه را به بار خواهد آورد. انتخاب جمعـيـتـي      ندارد و همان مشكل
هاي جامعه مصر، بـدور از وابسـتـگـي هـاي             برآمده از تمامي گرايش

   اي، با همكاري نيروهاي مدني، وظيفه اساسي اين مرحله است.   فرقه
يابي و    تشكيل جبهه و يا ائتالف وسيعي كه بتواند در مقابل قدرت  . 3

بر اركان دولت ايستادگي كند، “  سوداگران ديني” سيطره هيمنه ارتش و 
هاي مثبت مرحله اول انتخابات، مشاركت نيروها و    و با استفاده از تجربه

اند را ضروري بـدانـد و بـر         هاي مشخص داشته هايي كه موضع جريان
تأكيد ورزد. مهم تر از آن،    “  هيچ جرياني نبايد ناديده گرفته شود” اينكه 

ايجاد چارچوبي براي ايفاي نقش رهبري اين ائتـالف يـا جـبـهـه در            
هاي آتي (مبارزه براي تدوين قانون اساسي؛ مبارزه براي انتخابات   مبارزه

هاي كنوني براي عدالت اجتمـاعـي؛ پـاكسـازي        پارلماني آينده؛ خواست
ها از فاسدان)، ضمن تاكيد بر احترام گذاشتن به حـكـم دادگـاه        موسسه

 خلق).  “(الشعب“قانون اساسي در منحل كردن مجلس
، و سعي در باز بـيـنـي و        “ چپ” اولويت دادن به ائتالف نيروهاي   . 4

هاي قبلي و تـاكـيـد بـر ضـرورت               هاي تالش برخورد با نقطه ضعف
هـاي آيـنـده، يـعـنـي              براي مبـارزه “  چپ” يكپارچگي همه نيروهاي 

ها رو به افزايش است. ايـن      هايي كه جنبه اجتماعي و طبقاتي آن مبارزه
هاي انقالب و ضرورت ايفاي نقش فعال از  وضعيت، نويد ژرفش خواسته

 را ايجاب مي كند.“ چپ”سوي نيروهاي 
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اگر در آمريكا بود به عنوان خائن اعـدام  ” [ميالدي] بود، به خاطر كارهايي كه كرده بود  
اي جايگزين براي وضع موجـود، كـه      او ضمن مطرح كردن رويكرد اقتصادي “. شد مي

همه اينان را ” مالكيت دولتي بر منابع معدني كشور را دربرداشته باشد، اظهار داشت كه 
رهبر حزب كمونيست روسيه بـه فـعـاالن حـزبـي بـه خـاطـر                   “  بايد مؤاخذه كرد. 

رغـم     هايشان در انتخابات سراسري اخير تبريك گفت. در اين انتـخـابـات، بـه        تالش
هاي رأي، تعداد نمايندگان حزب در مجلس دو برابر شد.  هاي گسترده در صندوق تقلب

تقديم كـرد، و     پراودادار حزب مدال طالي  او به هشت تن از كاركنان قديمي و سابقه
ها را پشت سـر گـذاشـتـه        نماد دوران شوروي است؛ همه فراز و نشيب پراودا”  گفت:  

است؛ مردم را براي دفاع از قدرت شوروي و براي پيروز شدن بسيج كرد. بـه خـاطـر         
حقـيـقـت در      ” گويد  براي دفاع از جنبش گسترده ميهني كه مي پراوداحفظ موجوديت 

در زبـان روسـي بـه         پراوداگفتني است كه “  گويم.  ، به شما تبريك مي“ جانب ماست
هاي تبريك ديگري نيز خوانده شد كه با استقـبـال گـرم و         معناي حقيقت است. پيام 

، رئـيـس جـمـهـوري        “ الكساندر لوكاشنكو“پرشور حاضران روبه رو شد، از جمله پيام 
درسـتـي    حقيقت اوضاع بالروس را صادقانه و به پراودا” بالروس، كه در آن آمده است:  

 پـرادوا ” كه در آن گفته شـد       “ ديميتري مدودف“در اين ميان، پيام  “ كند.  منعكس مي
يي، و كف  ، با هو و اعتراض عده“ نگاري شوروي است هاي روزنامه تجسم بهترين سنت

، سـردبـيـر    “ بوريس كوموتسكي“، پراودايي ديگر، روبه رو شد. در محل اداره   زدن عده
اين روزنامه، به ميهمانان خارجي كه براي بازديد آمده بودند خوشامد گفت. در زمـان       

تازه از چاپ بيرون آمـده     “ عصر لنين” بازديد، شماره ويژه صدمين سالگرد و نيز تقويم 
كه اراذل و اوباش ضدكمونيست به  1990بود. كوموتسكي از روزهاي دشوار اوايل دهه  

مجبور بوديم براي حفاظـت از    ” كردند، ياد كرد و افزود:   دفتر مركزي روزنامه حمله مي
آميـز زده     هاي خشونت ساختمان در برابر خرابكاري بجنگيم. مخالفان ما دست به اقدام 

بودند. فعاليت حزب و انتشار روزنامه را ممنوع كرده بودند و بعدها هم، بارها پيش آمـد   
 “كه به علت نداشتن پول كافي، مجبور به توقف كار روزنامه شديم.

هاي خرابكارانه ديگري هم صورت گرفت، از جمله فروش روزنامه از سـوي       تالش
كه بعدها از حزب اخراج شد و اكنون تـنـهـا      “( گنادي سلزينوف“سردبير وقت روزنامه، 

ظـاهـر      گذار يوناني به در مجلس است) به چند سرمايه  “ رنسانس روسيه“نماينده حزب 
آن را ترك كردند و    پراودانگاران  هاي دشوار، شماري از روزنامه كمونيست. در آن سال 

اش سهـيـم    اندازي سايت اينترنتي يافتن به آرزوي سياسي آن در راه نماندند تا در دست
حزب كمونيست فدراسيون روسيه توانست مـالـكـيـت        1997باشند. سرانجام در سال  

حزب را دوباره به دست آورد. در دوره شـوروي،    “ ارگان مركزي“در مقام پراودا روزنامه 
وقـت در آن كـار          نگار تمام روزنامه 14عضو تحريريه داشت. امروزه فقط   300  پراودا
اند و بـرخـي      كار در روزنامه را آغاز كرده 1960هاي  كنند، كه بعضي از آنان از سال مي

اند. به قول كوموتسكـي، امـروزه      اند كه تازگي به كادر روزنامه پيوسته ترهايي هم جوان
نگاران داوطلب در سراسـر   هاي روزنامه را خبرنگاران و روزنامه درصد مطلب 80بيش از 
به مناسبت صدمين سـالـگـرد      ” گويد:   كنند. او مي  تهيه مي -“ به سنّت لنيني”  -روسيه

بنيادگذاري روزنامه، چندين گروه تلويزيوني براي تهيه گزارش به اينجا آمدند كه خيلي 
آور بود. حزب ما بعد از انتخابات اخير و نتيجه خـوبـي     غيرعادي است و براي ما تعجب

كه به دست آورد، اعتبار و توان بيشتري پيدا كرده است. اميدواريم اين گـزارشـگـران       
يي سـه     كه هفته پراودا،شمارگان كنوني “  ) بگويند.  پراودا“ ( حقيقت”حقيقت را راجع به 

هزار نسخه است كه نشرهاي ويژه براي چهار منطقه مسـكـو،    100شود،  بار منتشر مي
اي و      هـاي مـنـطـقـه        نامه گيرد. عالوه بر اين، هفته  قفقاز، اورال، و سيبري را دربرمي

كنيـم نـيـز يـك كـيـك              كنيم. بانكي كه با آن كار مي  هايي هم منتشر مي نامه ويژه
مان فرستاد كـه بـا عـكـس          مخصوص به مناسبت صدمين سال انتشار روزنامه براي

هايي از دو نشـان       آن با عكس  ، از جمله سرصفحه شاخص[لوگو]ي  پراوداصفحه اول 
هاي يادآور دوره شـوروي را     لنين و يك نشان انقالب اكتبر، تزيين شده بود. اين نشان 

ها را روي صفحـه اول     ها پيش برداشتند، اما كوموتسكي اصرار دارد كه دوباره آن مدت
گـويـد:    داند، و مي مي “ سرپل تمدن شوروي كه هرگز تسليم نشد” را  پراودابگذارند. او  

ايم. ما به نام اين روزنامه [حقيقت] و اصـولـي كـه          ما هر آزموني را پشت سر گذاشته” 
ايم. اين روزنامه حقيقت مبارزات كـارگـران را         لنين پايه گذاشت، وفادار و صادق مانده

يي است براي كسب منش و شـخـصـيـت اسـتـوار. آن را                 كند. مدرسه  گزارش مي
سياستمداران خبره نساختند، بلكه از ميان درد و رنج زحمتكشان و آرمان تغيير سر بلنـد  

 “ كرد.
در بيست سال اخـيـر    پراوداالمللي  كوموتسكي از استقبالي كه از نخستين دعوت بين

چـه  ” گويد هدف اين بود كه آنان ببينند  به عمل آمده است، بسيار خوشنود است. او مي 
گيـرد. ايـن       صورت گرفته و مي پراوداكار عظيمي براي سروسامان دادن دوباره به كار 

تـر   بهترين حاصل نشست امروز، پيوندهاي نزديك”كند كه  او تأكيد مي “كار ادامه دارد.
 “ها چيره شد. شود بر آن هاي فني و مالي كم نيستند، اما مي ميان ما است. دشواري

 ادامه پروادا: صد سال بازگويي حقيقت ...

“ اينداستري آل  ” نويني با نام هفته گذشته اتحاديه كارگري 
در كپنهاگ، پايتخت دانمارك، برپا گرديد. اين اتحاديه نـويـن    

اتحاديه در سـرتـاسـر گـيـتـي را              350ميليون كارگر از  50
كند. اين اتحاديه از به هم پيوستن سه فدراسيون   نمايندگي مي
المللي: فدراسيون جهانـي كـارگـران فـلـزكـار،             كارگري بين

فدراسيون جهاني كارگران شيمي، انرژي، معدن، و كـارگـران     
عمومي و فدراسيون جهاني كارگران نساجي، پوشاك و چـرم    

 .شكل گرفت
گذاري شـد،     يي بنيان  شعاري كه پيرامون آن چنين اتحاديه

  به نمايندگي از سوي هـمـه    ”  گوياي اهميت اين رخداد است: 
هاي معدن، انـرژي و       هاي توليدي بخش كارگران در زنجيره

تـوانـد چـرخـش        ايـن مـي    “  صنعت در چهارسوي گـيـتـي.    
اي در تاريخ جنبش اتحاديه كارگري جهان بـاشـد.    كننده تعيين

كارگران جهان مـتـحـد    ” شايد زمان آن رسيده است كه شعار 
همچون شعاري اساسي با دگرگوني خود به سـطـحـي    “  شويد

هاي چـنـد    داري و شركت نوين در مبارزه سنديكايي با سرمايه
خود را نـه      “  اينداستري آل” افزون بر اين،  .مليتي دست يابد

دانـد. ايـن از         يك فدراسيون، بلكه يك اتحاديه جهاني مـي   
هاي نشـسـت بـرپـايـي           اهميت بااليي برخوردار است. بحث 

مند بوده   دهند كه اين حركت آگاهانه و هدف اتحاديه نشان مي
است. در تأييد اين مسئله كافي است تـنـهـا بـه مـفـهـوم                

نمايندگي كارگران در سرتاسر زنجيره هاي تولـيـدي بـيـن       ” 
هـا در     همان گونه كه تشكل اتـحـاديـه      .توجه كنيد ”  المللي

ارتباط با رشد صنايع ملي در هر كشوري نخست در سـطـح       
محلي و سپس در سطح كشـوري انـجـام گـرفـت، پـس               

هاي توليدي در سطح گـيـتـي       سازماندهي در سرتاسر زنجيره
هاي صنعتي فرامليتـي   گامي الزم و عملي در برخورد با شركت

تـريـن و      هاي توليد استثمارشـونـده   و انحصارها است. زنجيره 
ترين كارگران از جمله كودكان در كشورهاي توسعـه   ستمديده

نيافته تا كشورهاي در حال رشد و كشـورهـاي صـنـعـتـي             
گيرد. نمايندگان در اين نشست بـارهـا     يافته را در بر مي توسعه

بـدون     .بر اهميت بهبودي شرايط اين كارگران تأكيد كـردنـد  
هـاي حـقـوقـي،        شك اين گذار، آسان نخواهد بود. مسـئلـه     

فرهنگي و ساختاري بسياري وجود دارند كه بايـد راهـگـشـا       
گردند تا اتحاديه بتواند به مثابه يك نهاد جهاني عمل كند. اما  
تصميم به حركت در چنين مسيري نخستين گام بـه شـمـار        

توان به نمونة تاريخي در اياالت متحده نگريسـت   رود. مي  مي
هـاي   هاي ضروري به منظور حركت از اتـحـاديـه    كه همة گام

 .هاي صنعتي برداشته شد وري به سوي اتحاديه پيشه
همان طور كه ليو جرارد، رئيس اتحاديه كارگـران مـتـحـد       

هاي چند  اين پيامي به شركت”  فوالد، در دانمارك اعالم كرد: 
كار است كه ما در برابر پايـمـال شـدن مـنـافـع            مليتي طمع

گر نخواهيم  تفاوت و نظاره يي از دنيا،  بي  كارگران در هر گوشه
هاي زباني و يا  بود. همبستگي ما منحصر به مرزها، محدوديت 

هاي فرهنگي نيست. ما مصمم هستيم تا هر سدي را     اختالف
شود از سر راه بـرداريـم تـا       كه باعث جدايي ما از يكديگر مي
كارگران بپردازيم. ... مـهـم        بتوانيم بهتر به دفاع از حقوق همه

اين است كه ساختاري جهاني بنا نهيم تا بتوانيم در صـورت      
بـايـد بـه نـقـش          “  .يي متقابل دست بزنيـم   تهاجم به مبارزه

كـارگـران مـتـحـد        ” ،   “ كارگران فوالدكار متحد”هاي  تشكل
اينداسـتـري   ” اندازي  در راه“  انگلستان متحد شود“  و“  شوند مي
از پـيـونـد       “ شوند كارگران متحد مي” اشاره كنيم. تشكل  “  آل

 كارگران جهان متحد 
 مي شوند!

9ادامه در صفحه   



ميليون نـفـر     
اشـاره   -كشته

كـــرد كـــه    
ترين و  جوان” 

تـريـن    پرتوان
مردم كشـور    
ــان      ــزو آن ج

 19، و   “ بودند
ميليون كودك 
يتيم شدند. او  
با مقايسه اين 
ــگ      ــن دو ج
جـهــانــگــيــر،  

در ” افــزود:     
جنگ جهانـي  
ــي     ــت اول، ح
يك كارخانـه  

ميلـيـون    10كارخانه و  1500جا نشد. اما در جنگ جهاني دوم،   هم جابه
هاي اورال انتقال داده شدند و در مدت كوتاهـي،   كارگر به آن طرف كوه

زيوگانوف با افتخار اضافـه   “ در محل جديد، توليد را دوباره از سر گرفتند. 
گفتند ما بلد نيستيم لوازم و تجهيزات نظامي مدرن بسازيم، اما  مي” كرد:  

رقيب بودند. از تسـلـيـحـات       بي 34هاي تي هاي كاتيوشا و تانك موشك
“ مان بهتر بودند.  هاي جنگنده طور كه جت آلماني بسيار بهتر بودند؛ همان

رهبر حزب كمونيست فدراسيون روسيه سپس فهرستي از دستـاوردهـاي   
، “ آموزش رايگـان بـراي هـمـه        “اتحاد شوروي را ارائه داد كه از جمله 

، و   ”اي      ارزي از لحاظ تجهيزات نظامي هسـتـه     هم“، “ اشتغال كامل“
گرفت. او به دوره بحـرانـي در نـظـام           را دربرمي“  هاي فضايي كاوش“

گورباچف و ديگران نتوانستـنـد از     ” شوروي اشاره كرد، و در ادامه گفت:  
 “پسِ اين بحران برآيند.

 100زيوگانوف سپس به مقايسه تجربه چين پرداخت: كـه زمـانـي           
شوم شـدنـد، امـا در دوره             “ انقالب فرهنگي” ميليون نفر قرباني يك 

هاي بهبود و رشد صنعت گذاشته شـد تـا      رهبري دنگ شيائوپينگ، پايه
جايي كه امروزه چين يك قدرت فضايي است و كارخانه دنيا محـسـوب   

شود، به طوري كه يك چهارم كاالهايي كه در آمريـكـا فـروخـتـه         مي
شـود بـا      كند كه مي اين ثابت مي” شود، ساخت چين است. او افزود:    مي

رهبري حزب كمونيست كشور را مدرنيزه كرد، اما ما رهبري داشـتـيـم      
زد، و بعد از او هم يلتسين آمد كه هميشـه   (گورباچف) كه فقط حرف مي  

مست بود. حزب هيچ كنترلي بر اين رهبران نداشت. اعضاي حزب هـم      
جرئت و شهامت اين را نداشتند كه اين مسئله را به طـور مـعـقـول و         

آيد در اينجا اشاره زيوگانوف بـه     به نظر مي “  آميزي حل كنند.  مسالمت
 1991كودتاي ناشيانه و ماجراجويانه رهبران حزب كمونيست در سـال      

و منتظرش بـود.    “  از خداخواسته” باشد كه همان چيزي بود كه يلتسين 
وزيـر     ، نـخـسـت     “ ويكتور چرنوميـرديـن  “زيوگانوف در سخنان خود به 

اي    يلتسين، كه به فروش پلوتونيوم با عيار مخصوص تسليحات هسـتـه  
 “دريايي از منابع”شدت حمله كرد ، و گفت كه، او با اين كار  دست زد به

آمريكايي را براي تعييـن   “ كارشناسان” باارزش را به آمريكا جاري كرد و 
آنـاتـولـي    “قيمت كاالهاي باارزش به كشور آورد. از ديد زيـوگـانـوف،       

هاي دولـت روسـيـه و         سازي دارايي كه پرچمدار خصوصي  -“ چوباييس
90ها) در دهـه      ساالران (اوليگارش  گيري قشري از جرگه سردمدار شكل

 898شمارة    1391تير ماه  12شنبه دو   12

 حساب بانكي ما:
                   .Iran e.Vنام حساب

 Berliner Sparkasseبانك:           
 00 500 100كد بانك:                     

 790020580شماره حساب:              
IBAN: DE35 1005 0000 
0790 0205 80 
BIC: BELADEBEXXX  

 لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد.
       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس هاي پستي: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 
 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
Nameh Mardom  No. 898 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

2 July 2012 

 : صد سال بازگويي حقيقتپراودا
اتحـاد شـوروي از هـم           1991در حدود بيست سال پيش، وقتي كه در سال 

 پـراودا ميليون نفر عضو داشت، و      20پاشيد، حزب كمونيست آن كشور بيش از 
 “ دمـوكـرات  ” كه ادعاي    “ بوريس يلتسين“نشريه روزانه حزب بود. در آن سال،  

بودن داشت، با حكم رياست جمهوري، هم فعاليت حزب و هم انتشار روزنامـه را    
طلبان،  پرستان،  فرصت ممنوع كرد، موجي از خروج در پي آن به راه افتاد كه مقام

تر مدعي دفـاع از     و آناني كه دل و جرئت مبارزه براي هدفي را نداشتند كه پيش
هاي حزب و روزنامه آن را مصـادره     گرفت. يلتسين همه دارايي  آن بودند، دربرمي

وفـادار بـودنـد       پراوداكرد، و در نتيجه، همه آناني كه هنوز به حزب كمونيست و 
جاي تكيه كردن به قـدرت   مجبور شدند كه كار را دوباره از صفر شروع كنند، و به
 ببرند.   دولتي، اين بار فقط با اعتقاد راسخ خود، كار را پيش

تـريـن    ، در مقام بزرگ1912هاي روسيه، در سال  را لنين، رهبر بلشويك پراودا
نشريه روزانه قانوني طبقه كارگر در روسيه به راه انداخت. اين روزنامه بـارهـا از      
سوي استبداد مورد آزار و پيگرد قرار گرفت، به طوري كه درست پيـش از آغـاز       
جنگ جهاني اول آن را بستند، و فقط پس از نخستين انقالب روسيه، در فـوريـه   

، انتشار آن توانست دوباره ازسرگرفته شود. ماه مه گذشته، صدمين سالگـرد   1917
در مسكو و با حضور ميهماناني از چندين حـزب كـمـونـيـسـت و            پراوداانتشار 
گرا از سراسر دنيا جشن گرفته شد. در اين مراسم دو روزه، عالوه   هاي چپ روزنامه

اي بـزرگ و       بر اينكه شركت كنندگان به گفتگوهاي جمعي نشستند، گردهمايي
خانـه  ” در محل تاريخي  پراودااي براي خوانندگان و حاميان  نيز كنسرت موسيقي

هاي حزب كمونيست شـوروي   كه پيش از اين براي برگزاري كنگره  -“ سنديكاها
 برگزار شد. -شد و نيز مراسم دولتي سوگواري از آن استفاده مي

، صـدر    “ گنادي زيوگـانـوف  “هاي ميخك قرمز از سوي  مراسم با گذاشتن گل
، و ميهمانان مراسم بر پاي پيـكـره يـادبـود       “ كمونيست فدراسيون روسيه“حزب 

پاس نـقـش ارتـش        ، به“ سرباز گمنام“و نيز آرامگاه  “ گئوركي ژوكوف“مارشال 
هـاي   سرخ در شكست دادن رايش سوم، آغاز شد. در همين روز، نمايندگان حزب 

ماه مه) را نـيـز بـزرگ            9مختلف از سراسر اروپا، روز ملي پيروزي بر فاشيسم (
داشتند. شهروندان اروپا، به يادبود روز تاريخي نهم ماه مه، نوارهاي زرد و قرمزي  

هاي مـخـتـلـف از        به مناسبت پراودازنند. هم حزب و هم روزنامه   را به سينه مي
هاي مردم در آن روزها  جنگ جهاني دوم، اتحاد و دوستي ملي، و از خودگذشتگي

كنند. گنادي زيوگانوف در سخناني خطاب به شـركـت كـنـنـدگـان در               ياد مي
داري اينك در دوازدهمين بـحـران    گفت كه، سرمايه “ خانه سنديكاها” گردهمايي 

زند كه تأييد كننده نظر ماركس است  وپا مي سال گذشته دست 150خود در طول 
دهند. او با اشاره به اينكه دو بـحـران     سال رخ مي 15تا  10ها هر  كه اين بحران

هاي اول و دوم جهاني منتهي  اند كه به جنگ داشته“  باري پيامدهاي فاجعه” قبلي 
امپرياليسم براي بيرون رفتن از بـحـران جـاري مـتـوسـل بـه                ” شدند، گفت:  
يـي نـداده      شود. تا امروز اين كار نتيجه  هاي نظامي و تزريق مالي مي ماجراجويي

است. در جريان جنگ جهاني اول، چهار امپراتوري فروپاشيدند، در حـالـي كـه         
كشور ما به لطف انقالب كبير سوسياليستي اكتبر به رهبري لنين نجات يافـت و    
پيشگام يك سياست اقتصادي نويـن و تـوسـعـه تـولـيـد و كـاربـرد بـرق                       

خاتمه  1945(الكتريفيكاسيون) شد. دومين بحران با پيروزي[بر فاشيسم] در سال      
يافت. وينستون چرچيل قبالً از كشورهاي جهان خواسته بود كه نوزاد بلشويك را  
در گهواره خفه كنند، اما بعد از آنكه هيتلر بمباران لندن را شروع كرد، چـرچـيـل    

بايست يا ائتالف با اتحاد شوروي را انتخاب كنـد، يـا نـابـودي          گفت بريتانيا مي
ترين كشور ضد شوروي، پيمان ائتالف با اتحاد شـوروي امضـا        خودش را. عمده 

زيـوگـانـوف در ادامـه          “ خوبي مطلع بـود.     كرد چون از تهديد فاشيسم آلمان به
11ادامه در صفحه  28يعني  -دهنده تلفات انساني شوروي در آن جنگ هايش به شمار تكان صحبت  


