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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

تغيير ماهيت حكومت  ”توهم پراكني درباره 
 در ايران!“ ديكتاتوري
با اعالم اسامي وزراي پيشنهادي حسن روحاني       
و روشن شدن اين واقعيت كه روحاني براي ارائـه          
اين ليست دوبار مجبور شده است اسامـي وزراي          
پيشنهادي را تغيير دهد تا رضايت ولي فقيه رژيـم          
را كسب كند و با توجه بـه ايـنـكـه مـجـلـس                  
برگماردگان ولي فقيه همچنان مي تواند  شماري        
از وزراي پيشنهادي او كه خط و مرز روشنـي بـا             
جنبش اعتراضي توده ها و يا بـه قـول سـران               

نكشيده اند، را رد صـالحـيـت        “  88فتنه  ” ارتجاع  
كند سيماي روشني تري از امكانات، توان و حتـي   
تمايل اصالحي دولت آينده و عمـلـكـرد آن در             
چارچوب حاكميت رژيم واليت فقيه به دست مي         
آيد. برگماري افراد جنايتكاري، هـمـچـون پـور             
محمدي به وزارت دادگسـتـري و وارد كـردن             
شماري از وزراء با سوابق روشن امنيتي و توجه به          
نظرات اقتصادي حاكم بر دولت جديد از جـملـه           
شخص روحاني بارديگر بر اين واقعيت مهر تأييـد         
مي زند كه نظام سياسي حاكم بر ميهن ما، يعنـي           
رژيم واليت فقيه، نظامي است ديكتاتـوري، كـه          
بدون مبارزه و فشار جنبش مردمي نمي تـوان از           
آن انتظار داشت كه حتي به خواست هاي حداقـل        
اكثريت مردم تن در دهد. عدم دعوت از مـحـمـد           
خاتمي به مراسم تحليف حس روحاني، در حـالـي          
كه روشن است بدون حمايت خاتمي و اصـالح           
طلبان، روحاني نمي توانست پيروز انتخابات گردد،       
نشانگر اين واقعيت است كه آقاي روحاني تنها در         
چارچوب هاي مورد قبول رژيم واليـت فـقـيـه             

 حركت خواهد كرد. 

در آستانه انتخابات رياست جـمـهـوري در          
احـوالـي كـه        و      ، و در اوضاع   1392ماه    خرداد

طورِواضح قصدش به مهندسي      رژيم حاكم به    
منظـور تـحـمـيـل          كردنِ شرايط انتخابات به   

هايش را اعالم كرده بود، برخي نيروهـا          موضع
هاي سياسي كشف تغييري كيفـي        و شخصيت 

را مـدعـي     “  مقام رهـبـري   ” در تفكر و رفتار     
شدند، و اين استدالل را پيش كشيدنـد كـه،           
گويا ديكتاتوريِ حاكم تغيير ماهيت داده است       

و قـبـول     “  وفاق ملـي  ” و قرار است به سمت      
حركت كند. متاسـفـانـه       “  كابينه ائتالف ملي  ” 

هـا     ها، كه برخي از آن      اين نيروها و شخصيت   
چندان دور مدعيِ نماينـدگـي        يي نه   در گذشته 

اند تا    بودند، اكنون در تالش    “ چپ نوين ” تفكر  
شان بـا      گرايانه  ديگربار عملكردهاي مماشات    

دستگاه ولي فقيه را بر جنبش تحميل كنند و          
اش در مسـيـرِ  گـذار از                 آن را در مبارزه   

ديكتاتوري، به عقب نشيني وادارند. حقيـقـت         
كه تضاد رژيم واليي  با مـردم          در حالي اينكه،  

هيئت حاكمه رژيم     به درجه حادي رسيده بود،    
هـاي     با درك واقـعـيـت     اي،    و شخص خامنه  

خصوص در مورد بحران اقتصـادي،        موجود، به 
تحريم هاي ويرانگر خـارجـي و ضـرورت            
مديريت بحران انفجاري جامعه و بـا روشـن          

“ اصالحـاتـي  ” كردن اين موضوع كه تنها نوع    
كه مورد قبول ولي فقيه است مجاز مي باشـد          

 6ادامه  در صفحه 

هاي اقتصادي دولت جديد  برنامه
 كارگر  و منافع طبقه

در آستانه سالگرد فاجعه 
 : 1367مليِ سال 

معرفي و مجازات اَمر 
دهندگان و عمل كنندگان 
در اين كشتار، خواستي 

 است! ملي و همگاني 

 3ادامه  در صفحه 

 12، رهبرِ سنديكايي مصر              در ص “حمدي حسين”با رفيق  “نامه مردم” ِ گوي و گفت

و درپيِ نـخـسـتـيـن           ) تحليفسوگند خوردن(  پس از مراسمِ    
جديـد در        هاي دولت   سياست    ،نشست مطبوعاتي حسن روحاني   

 .ديـد تـوان       را با وضوح بيشتري مي    كارگري    هاي  مسئله  مورد
با نـظـر       ،وزارت كار پست  كه معرفي علي ربيعي براي      نويژه آ   به

سـيـاسـت       كارگري  هاي  مسئله  داشت اين نكته كه او در مورد      
هـاي بسـيـاري را         پرسش  اكنون  از هم كند،    دنبال مي   رامعيني  

براي فعاالن جـنـبـش      
  2ادامه  در صفحه ساخته   كارگري  مطرح    

تالش براي برپاييِ كـارزاري مشـتـرك و            
قيدوشرط   و بي   درنگ  بيسراسري باهدف آزاديِ    

پـايـان     همچنـيـن  و    عقيدتي  -زندانيان سياسي 
 ،حصرِ زهرا رهنورد، ميرحسين موسـوي       دادن به 

 موضوع بحث مـردم   ترين    و مهدي كروبي جدي   
آنكـه    ويژه  به  بوده است،   هاي اخير   طول هفته   در

هاي داده    و قولبا آغاز كار دولت حسن روحاني   
يافتن فضـاي     مردم ميهن ما خواستار پايان    شده،  

 هايتغييروجود آوردن     بهسركوب و جو امنيتي و      
زنـدگـي   هاي گونـاگـون        در عرصه   شدني  لمس

. ايراننـد و فرهنگي     ،سياسي، اقتصادي، اجتماعي  
 هـاي   جنايتدادگاه    نتيجه رأيِ همزمان با اعالم    

عقيدتـي    -زندانيان سياسي   ر  ، فشار ب  “ كهريزك“
  فقيه شدت   مشخص ازسوي رژيم واليت     يباهدف

بـنـد     يافت. هجوم ماموران و گزمگان مسلح به         
هـا و       سـلـول   آميز وهنو بازرسيِ  “ اوين“  350
هاي زندان و وسايل زندانيان، مـخـالـفـت             اتاق

دادستان انقالب اسالمي تهران بـا مـرخصـي           
فـعـاالن      ويـژه    بـه از زندانيان سياسي       يي  عده

، اعالم  رژيمدر بند   گرفتار  دانشجويي و كارگري    
اعتصاب غذاي گروهي از زندانـيـان سـيـاسـي         

و انتشار خبرهايـي      ،هاي گذشته   در هفته  “ اوين“

اتحاديه هاي فراخوان 
كارگري جهان به 

 جمهور جديد ايران: رئيس
به سركوب 

سنديكاها در ايران 
 پايان دهيد!
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فوالد زاگـرس،       كارخانه  و كارفرمايِ زاهد ربيعي، به نمايندگي از طرف كارگران،        
  را ايـن      جلسهاين    نتيجهو    ،حضور يافت   ”مجلس  90كميسيون اصل   “    در جلسه 

كارگر اخراج شده     235در جلسه ديروز مصوب شد تمامي       ”...  گونه تشريح كرد:     
به كار خود بازگردند و كارفرما حق قطع رابطه كاري اين كارگران با كارخانه را                

گذاري كه صالحيت مديريت كارخانه را         ندارد. ... تكليف شد كارخانه به سرمايه          
داري كه كارخانه را تحويل گرفـت، بـراي            داشته باشد واگذار شود و هر سرمايه      

ادامه توليد از نيروهاي فعلي استفاده كند و حق اخراج كـارگـران را نـدارد....                      
روز آينده پرداخت كند  15كارفرما تعهد داد معوقات حقوقي كارگران را حداكثر تا          

و از كارگران خواست با دريافت حقوق ماهانه تا اطالع ثانوي در كارخانه حضـور      
بيگي، مديرعامل كارخانـه      ابراهيم مال   ماه: روز دوم مرداد  “  فيزيكي نداشته باشند.   

 هـا    آن      در باال بـه     كارگران    نمايندههايي را كه      توافقبخشي از     ،فوالد زاگرس 
اي در      در جلسه كميسيون اصل نود مصـوبـه       ” تكذيب كرد و گفت:        اشاره كرد، 

تـعـطـيـل         . ) ماهمرداد  2(ايلنا،   “  خصوص بازگشت به كار كارگران تصويب نشد      
كـنـنـده،       ويرانطرزي    بهچنين وسيع و      توليدي در سطحي اين     مركزهايشدن  
هاي تعديلِ اقتصادي پيـشـنـهـاديِ نـهـادهـاي               مستقيمِ اجرايِ سياست      نتيجه

سازيِ تاسيسات توليدي براي دستيابي به        خصوصي  اجرايِ سياست امپرياليستي،  
اجـرايِ  فاسد پيوسته بـه نـظـام،             عنصرهايها و     هاي كالن براي آقازاده     پول

نظام   مسئوالنمينِ حداكثر سود براي     أت  در مسير واردات لجام گسيخته      سياست
 بخشي از آن  كه  اند،    هاي امپرياليستي   تحريمو همچنين نتيجه    و سپاه پاسداران،    

فوالد     كارخانهاند.     بوده  نژاد  دولت ضدملي احمدي      هاي ماجراجويانه   سياست  پيامد
 صـورت    بهبايست    شد و كارگران شاغل در آن نمي        بايست بسته مي    نمي زاگرس

دريافـت نـكـردن        جودبا و   كارگران مبارز فوالد زاگرس،   شدند.     جمعي بيكار مي  
كردند   بايست حتي يك دفعه هم به تهران مسافرت مي          ، نمي شان    ماهه  حقوق سه 

دليل نداشتن    [به گذراندند  مي بهشت زهرا   گورستان    هاي خود را در محوطه      و شب 
از شواهد امر پيداست كـه        اما.  يي]   امكان مالي براي گذراندن شب در مسافرخانه      

  و پيگيري قاطعانـه     ،مداوم  ،متحد  يي    فراوان، با مبارزه    هاي  مشكلاز تحمل     پس
اند به پيروزي مقطـعـي        ، كارگران كارخانه فوالد زاگرس توانسته     شان  هاي  مطالبه
، مهر  خبرگزاري  : كارگريهاي    اعتراضاز    يديگر    نمونه  دست يابند.      اي  ستودني

از خرداد ماه سـال     ” گزارش داد:      ،الهي  ابوالفضل فتح به نقل از      ،1392تيرماه    29
جاري... اجراي بيمه كارگران ساختماني با اعالم مجلس متوقف است و در سال                

 800جاري هنوز هيچ كارگري در اين بخش بيمه نشده است. ... يك ميليون و       
نقل از    به  تيرماه، 30، ايلنا“  هزار كارگر ساختماني شناسايي شده در كشور داريم.       

سـوي  نمايندگـي از       به ،كارگر 100آميز بيش از  از حضور اعتراض ،اكبر شوكت 
تماشاچيان صحن علـنـي       محلدر    ،مختلف كشور   هاي  نقطهكارگران ساختماني   

اين كارگران ساختماني كـه از شـهـرهـاي كـوچـك                 ” داد:   گزارش    ،مجلس
هاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي، سمنان، گلستان، مازنـدران، قـم،               استان

فارس، يزد، لرستان، آدربايجان شرقي و تهران با حضور در ساختمان پـارلـمـان               
هزار ميليارد ريال     9نسبت به مصوبة مجلس شوراي اسالمي مبني بر اختصاص          

به سازمان تامين اجتماعي براي بيمة كارگران ساختماني معترضند، زيـرا ايـن               
هزار كارگر ساختماني واجد شـرايـط،         700مبلغ براي بيمه كردن يك ميليون و        

اعتنايي نمايندگان به كارگران معترض، نادر قاضي پور،          پس از بي  “  . كافي نيست 
نمايندگان كارگران ساختماني كل كشـور در    ” گفت:   ،در تذكري ،نماينده اروميه 

خواهيم يك نفر از نمايندگان را بـه     اند. از اين رو از شما مي    مجلس تجمع كرده  
نمايندگي از مجلس به جمع آنان بفرستيد تا مسائل آنان به مجلس مـنـتـقـل                  

 1500ثبت نـام       جودمثالً با و ،ست كه ). اين در شرايطيماهتير 30(ايلنا، “ شود
سال گذشته حـداقـل      ” دره،    اي در شهر خرم     كارگر ساختماني براي پوشش بيمه    

شدگان در  مند شدند، اما تعداد بيمه      اي بهره   كارگر ساختماني از خدمات بيمه      500
 ).  ماهتير 30ايلنا، “(نفر رسيده است 150سال جاري به حداقل 

 هـاي   اعتراض  بارهزيادي در   هاي  مطلب  ،در چهار ماه اخير     ،هاي عمومي   رسانه
افزايش حقوق مسكن و خوار و        و  1392  سال  حداقل دستمزد   نسبت به كارگري  

هاي زيادي نيز در رابطه با شكايت كارگـران بـه              اند. گزارش    بار كارگران نوشته  
 ازهايي    نمونه  در حكم شوراي عالي كار و ديوان عدالت اداري منتشر شده است.            

 اول مردادمـاه،    توان به گزارشي از ايلنا،      مي  ها،  ها و شكايت    اعتراضاين    سرانجام
تأخير در برگزاري جلسه ويژه افزايش حقوق به قصد پايان ”   : با تيتر نگاه كرد كه    

تعلل مسئوالن وزارت كار در برگزاري جـلـسـه      ” نويسد:   ، مي“ يافتن دولت دهم  
ويژه شوراي عالي كار در حالي است، كه طبق قانون اين شوراي عـالـي بـايـد                   

از هـمـيـن         در گزارشي ديگر  “  ماهي يكبار بصورت عادي تشكيل جلسه دهد.       
تفاوتي قواي اجرايـي و قضـايـي بـه               بي”   : و با تيتر    ماه،اول مرداد   خبرگزاري،

ديـوان  ” نوشت:     ،پرستي  اسماعيل حق ، به نقل از     “ 92شكايت كارگران عليه مزد     
و طبق رونـد     كندشكايت جامعه كارگري را عادي تلقي       تواند  نميعدالت اداري   

ها به طول بيانجامد به اين پرونده كـه           ها و گاه سال     معمول كه ممكن است ماه    
ميليـون نـفـري        40با معيشت جامعه    

در “  رابطه مستقيم دارد، رسيدگي كنـد.      

در دوران تبليغات انتخاباتي وعده جبران شكـاف   است. آقاي روحاني كه   
بود، درنخستين نشست مطـبـوعـاتـي در         درآمد كارگران را داده       -تورم

در خصـوص       خبرگزاري كار ايـران]    “ [ ايلنا” پرسش خبرنگار  پاسخ به  
مزد كارگران و زحـمـتـكـشـان       -چگونگيِ برطرف ساختنِ شكاف تورم  

هاي اقـتـصـادي را       در صد روز اول كارِ دولت واقعيت  كه،  داشت    اعالم  
اين شكاف و تفاوت تـورم بـا      و نيز اينكهبراي مردم بازگو خواهد كرد،    

 است. شرايط  سطح دستمزد چه زماني پر شود وابسته به 
 -هاي اقـتـصـادي      دولت يازدهم با ادامه سياست      ،كه پيداست   چنان  آن

سود مـنـافـع       حل مشخصي به    مانند آزادسازيِ اقتصادي، راه     اي  اجتماعي
يا الاقل درابتـداي كـار چـنـيـن              ،ندارداش    برنامهكارگران در اولويت    

. حل مسئله شكاف درآمدي و افزايش دستمزدها مطابق          ندارداي را     اراده
هاي اصلي طبقه كارگر و ديگر زحمتكـشـان           تازخواس  ،نرخِ واقعيِ تورم  
شكاف درآمدي و كاهش قدرت خريد زحمـتـكـشـان             ،است. درحقيقت  

ها و تعديل اقتـصـادي      هايي چون هدفمندي يارانه     نتيجه اجرايِ سياست  
نژاد با استنـاد بـه         هاي پاياني فعاليت دولت قبلي، احمدي       است. درهفته  

را از    ها  يارانهاجراي برنامه هدفمندي      ،”المللي پول   صندوق بين “گزارش  
 بود.  افتخارات دولت خود ناميده 

شـوك     -تعديلِ اقتصادي ” هاي نوليبراليِ     اجرايِ سياست كه  بايد ديد   
صـنـدوق   ” امپريالـيـسـتـيِ        مركزهاي  كه از سوي،  “ بازارِ آزاد   -درماني

نهادهايـي كـه     يعني  -اند  ديكته شده  “ بانك جهاني ” و   “ المللي پول   بين
هاي اقتصادي و     از برنامه شان    ] تمجيد  نژاد  [احمدي سابق  يرئيس جمهور 

زنـدگـيِ      بـر   -كشيد  ميرخ مردم ايران      با افتخار به  همراه  را    او  عملكرد
چـه    ،در هشت سال اخـيـر       خصوص  بهكارگر و زحمتكشان ايران،         طبقه

 اند.   اثرهايي داشته
با عـنـوان      ،1392تيرماه  18، در روز    فوالد زاگرس     كارفرمايِ كارخانه 

كارخانه را   اين  كارگر    235  ،”ده بودن توليد    ناتواني مالي و زيان   ” كردن  
كارگر از  235). بعد از اخراج   ماهتير 31؛ ايلنا، ماهتير 24اخراج كرد (ايلنا،   

پيامكي به  ” مدير عامل كارخانه با ارسال        ،تيرماه  18روز    در  كارخانهاين  
مانده اعالم كرده بود تا اطالع ثانوي در محل كار خـود         كارگر باقي   50

). يكي از كارگران شاغـل دركـارخـانـه             ماهتير  29(ايلنا،   “  حاضر نشوند 
تصور كارگران از دريافت اين پـيـامـك بـعـد از اخـراج             ” اعالم كرد:    

خواهد زمينه اخراج آنان را نيز بـه          همكارانشان اين است كه كارفرما مي     
و    19). كارگران اخراجي در روزهاي        ماهتير  29(ايلنا،   “  مرور فراهم كند  

و استانـداري كـردسـتـان         قُروِهشهرستان  اداره كار     برابردر    ماهتير  20
مسئوالن ايالتـي،     سوي  پاسخي از نكردن  علت دريافت     تجمع كردند؛ به  

نفر از كارگران اخراجي عازم تهران شدند (ايلنـا،            180  ماهتير  24در روز   
در خيابان پاستور تجـمـع        تيرماه،24، در كارگر اخراجي   180).  ماهتير  27

اما اين به تجمع خود     -و تيرماه   26و    25  -پس از آن  و روزهاي     ،كردند
تجمع در مقابل مـجـلـس،          زمان با   هممجلس ادامه دادند.       برابردر  بار  

   8هايـي در        يي دربردارنده درخواست      نامهنفر از كارگران اخراجي       170
و در     ارائه كردند   ،بند به رئيس مجلس شوراي اسالمي، علي الريجاني       

مـاهـه      بازگشت به كار خود شده و معوقات حقوقـي سـه           ” خواستارِ    آن
شان درضـمـن         در نامه كردند. كارگران اخراجي     “  شان را مطالبه    گذشته
شهرستان قروه به مشكـالت مـردم           ...  برخي مسئوالن ” بودند:     نوشته

دهند و حتي حوصله شنيدن درد         اي نشان نمي    بخصوص كارگران توجه  
). در روزهاي تجمع كارگران در مقـابـل           ماهتير25(ايلنا،   “  مردم را ندارند  

آقـاي  مجلس، از ورود كارگران به داخل مجلس جلوگيري شده بود، و             
از كارگران خواسته بود به تجمع خود در مقابل مجلس خاتمـه              سليماني

 شـان  كارگر اخراجي، بعد از تجمع سه روزه 180).  ماهتير  26دهند (ايلنا،    
و    “ ي بهشت زهـرا     ها در محوطه    گذراندن شب ” در هواي گرم تهران و      

و دولـت راهـيِ         [مجلس]  بدون دريافت پاسخ مشخصي از نمايندگان     ” 
كـارگـر      180از بازگشت     پس).  ماهتير  27خود شدند (ايلنا،     “  شهرستان

به تهـران،     شان  روزه  از سفر اعتراضي سه    اخراجيِ كارخانه فوالد زاگرس   
اداره تعاون كار و رفاه اجـتـمـاعـي               برابركارگر اخراجي در      235تمام  

 235). تـمـام       ماهتير27ادامه دادند (ايلنا،       به تجمعِ خود  شهرستان قروه   
براي بازگشت بكار خود با تشكيـل يـك          ”   تيرماه27، در   كارگر اخراجي 

 31يلنا،  ا“ ( پرونده واحد به اداره كار شهرستان قروه طرح شكايت كردند         
مـنـظـور     به  ،نفر از كارگران اخراجي كارخانه فوالد زاگرس 200).  ماهتير

و    رفتـنـد  دوباره به تهران      تيرماه  31روز    در  شان،  هاي  پيگيريِ خواست 
 :). روز اول مردادماه     ماهتير31مجلس تجمع كردند (ايلنا،        برابرمجدداً در   

 ادامه  برنامه هاي اقتصادي دولت جديد ...
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حـال     وخيـم بـودن    از  
مهدي كروبي در حصـر،     
نمايانگرِ ادامه سيـاسـت     
سركوب و در مـوضـع        
تدافعي قراردادن جنبـش    
مردمي در آستانـه آغـاز       
كار دولت حسن روحاني    
بــود. هــدف رژيــم و        

 اش   مزدوران امـنـيـتـي     
جلوگيـري از تـحـرك        

هاي مـخـتـلـف         گردان
طـرح  مجنبش مردمي و    

و هاي آن،      شدن مطالبه 
 وجود آوردن     به  ،درنتيجه

فضاي منـاسـب بـراي       
جـنـبـش    بر ضـد     مانور  

 مردمي است.
نـاپـذيـر و         ، مبارزه خستگـي   دارداساسي    ياما آنچه در اين ميان اهميت     

شـدن     در راستايِ بازسازيِ بدنه اجتماعي و فعال        احوال  و  متناسب با اوضاع  
 ،است. دراين زمينه برپايـي         مشخص  هاي  خواستجنبش اعتراضي بر پايه     

شمـار    اي به   مراسم چهارمين سالگرد شهادت سهراب اعرابي، تجربه ارزنده       
هـاي شـهـداي كـودتـاي             آيد. اين مراسم باحضور جمعي از خانواده         مي

ملي و دهه خونين شـصـت و           شهداي قهرمان فاجعه    و  88انتخاباتي سال   
هاي خاوران برگزار شد. در گزارشي كه ازاين مراسـم در فضـاي                  خانواده

عام زندانيان سياسي درفاجعه      يكي از بازماندگان قتل     ،اينترنتي انتشار يافت  
كنندگان در مـراسـم از           شركت” است:     ملي و دهه شصت، چنين نگاشته     

ها و سنين مختلف بودند. تني چند از            هاي قديمي و جديد از طيف       خانواده
باختگان دهه شـصـت و مـادران و              هاي زندانيان سياسي و جان      خانواده
هاي خاوران، تعدادي زياد از مادران صلح، تني چنداز مادران پـارك       خانواده

، تـعـدادي از      88شدگان سال     هاي كشته   الله، تعدادي از مادران و خانواده     
چنين   هاي زندانيان سياسي اخير، تعدادي از زندانيان كهريزك و هم           خانواده
بودند. پروين فـهـيـمـي (مـادر              حضور يافته     ... طلبان  هايي از اصالح    طيف

احـتـرام      به ... در چهارمين سالگرد سهراب عزيزم ... سهراب) متني را خواند 
مان، مادر صلح خانم دكـتـر         رفته  هاي دوست تازه ازدست     ها و آرمان    انديشه

در ادامه گزارش يـادآوري      “  . ... كنيم  يك دقيقه سكوت مي     ... شهال فرجاد 
نظير وضعيت زندانيان سيـاسـي،        هايي  بر مسئله ، دراين مراسم    كه  شود  مي

. گرديـد تاكيد  ها،    موضوع  دستو از اين      ،شرايط حصر رهبران جنبش سبز    
 دهـد    چنين مراسمي نشان مي     در  ها  حضور طيف متنوعي از نظر و انديشه      

بينانه دراين مرحله براي آزادي زنـدانـيـان            امكان مبارزه متحد و واقع      كه
و    ،بسيـار مـهـم، اسـاسـي          تحصر و نيز خواس    پايان دادن به  سياسي و   

و    ،معرفي و مجازات عامالن و آمران كشتارها وجـود دارد            اي چون   جدي
 -در جهت تحرك جنبش مردمي    ،ها  تتوان با تمركز بر اين گونه خواس        مي

حـركـت كـرد و          -حاضر    مرحلههاي    مختصهو    احوال  و  متناسب با اوضاع  
پـايـان   آزادي زندانيان سياسـي،     تپيش برداشت. خواس  هاي معيني به    گام

قـرار     يكديگر سرشتي با   يدر پيوند   ،و مجازات جنايتكاران    ،حصر  دادن به 
جز اينان،  و    ،فرها  ها، نداها، جوادي    و شهادت سهراب    88دارند. كشتار سال     

كـه     توجيه شـد همان ديدگاهي  باگرفت و  همان كساني صورت    از سوي   
هـنـگـام      ،. بنابراين  روي داد و تأييد گرديد    ملي    كشتار دهه شصت و فاجعه    

به   دادن  نظير آزادي زندانيان سياسي و پايان         يمشخص  يها  تتعيين خواس 
عامالن و آمـرانِ      بر خواست معرفي و مجازات        ،فضاي امنيتي و سركوب     

مـرزي و       ، ترورهـاي بـرون     67ملي سال     كشتارهاي دهه شصت، فاجعه   
و    ،عبدالرحمن قـاسـمـلـو       ،يادان كاظم سامي    مرزي (نظير ترور زنده      درون

 پايـمـال كـردن     قتل فروهرها، پيگرد و       ،اي  هاي زنجيره   قتل  ،شرفكندي) 
و جنايت كهريزك نـيـز      ،    88هاي مذهبي كشور، كشتار سال        حقوق اقليت 

ها جداي ازهم نيسـت و      يك از اين پرونده     هيچ  بايد تأكيد ورزيده شود.      مي
تواند باشد. اينك در آستانه سالگرد كشتار دستجمعي زندانيان سياسـي          نمي

بايد كارزار مشترك و  توان و مي مي . قرارداريم  -فاجعه ملي   -1367درسال  
داد. معرفـي و مـجـازات            هاي مورد اشاره سازمان       متحدي رابراي مطالبه  

 ي،رو   و ازايـن      ،اسـت   همگانيملي و   ي  عامالن و آمران كشتارها خواست    
 طلبد. اقدامي يكپارچه و متحد را مي

دولت ضدملي احـمـدي نـژاد،           مسئوالننش  كهاي باال، به وا     تشريح نمونه 
قضائـيـه بـه          مرتجع و فاسد قوه     هاي  مقامبه واليت، و      سرسپردگانمجلسِ  
كرديم. اكنون بـه     مختصري  كارگر اشاره       طبقهزندگي  كمرشكن    هاي  مشكل
كارگر و ديـگـر     طبقه هاي اين مشكلفقيه به    كجي خود ولي    از دهن   يي    نمونه

. در اوايل مـاه رمضـان، تـعـدادي از               كنيم  اشاره مي زحمتكشان كشورمان   
كارگـران و كـاهـش            سبد كاالي ويژه    ،كارگري  هاي حكومتي[زرد]     تشكل

ي هـا    هايي از گـزارش      شدند. نمونه    را خواستار ساعات كاري در ماه رمضان      
در    اند. ايلنـا     تيرماه) آمده    23و    22در خبرگزاري ايلنا (      مرتبط با اين خواست،   
درصـد     80”   زير عـنـوان:     ،  ماهتير  25ها در اين زمينه،       يكي ديگر از گزارش   

: نـوشـت  ،   “ كارگران از سبد كاال و كاهش ساعات كاري رمضان محرومـنـد           
ها مشغول به كـار       هاي دولتي، ادارات و سازمان      جز كارگراني كه در بخش      به” 

شود، بقيه يعني حـدود       ها هم مي    هاي دولت شامل حال آن      هستند و بخشنامه  
 پاسـخ بـه    باالخره، در   “  بهره هستند.    درصد كارگران از اين تسهيالت بي       80

اينجانب كارگر شاغل در شهرستان ماهشهر      ” سئوال كارگري كه پرسيده بود:       
درجه) آب و هوايي و كار سنگين كه گرفـتـن روزه                45در شرايط بسيار بد (     

دهـد و       بسيار براي من مشكل است طوري كه كارم را تحت شعاع قرار مي            
اگر روزه گرفتن براي شما ضرر      ” بود:     گفتهفقيه    ولي  ،“ باشد  امكان اخراجم مي  

داشته باشد يا تحمل آن همراه با مشقت زياد باشد به نحوي كه ادامـه آن                  
صورت ترك آن بـه       ممكن نباشد، افطار براي شما جايز است ولي در غير اين          

 .)ماهتير 31(ايلنا، “ مجرّد بعضي از عذرها جايز نيست
ديـگـر     ، با چند نمونه“ تعديلِ اقتصادي ” هاي    اجرايِ برنامه   هاي تخريبي اثر

چند روز پاياني دولت احـمـدي نـژاد،            ظرفدر    تنهاو    ،اقتصادي  هايخبر  از
هـدفـمـنـدي     ”   عنـوان:  ، در گزارشي با     ماهتير31ايلنا،  .  شوند  ميبيشتر نمايان   

با اجراي طـرح    : ” نوشت،  “ كرد  تعطيلكارخانه توليد لبنيات را             300ها    يارانه
هاي لبنيات شرايط رقابت در بازار را          ها، بسياري از كارخانه     ي] يارانه  [ هدفمند

“ انـد.     درصد كاهش داده    25الي    20از دست دادند و ظرفيت توليدشان را به         
كه نوسانات ارزي نيز بـه جـمـع             91از سال   ” گزارش داد:      تيرماه،  30،  ايلنا

درصد كـاركـنـان        50تا    30سازان خودرو اضافه شد، حداقل        مشكالت قطعه 
اخراج] شدند... فـعـالـيـت واحـدهـاي             [ بخوان:  شاغل در اين واحدها تعديل      

سازي از سه شيفت كاري به يك شيفت كاري كاهش پيدا كرده اسـت.                قطعه
هـزار كـارگـر واحـدهـاي            350هزار نفر از      122... در سال گذشته حداقل         

واحـد     137خودروسازي بيكار شده اند. ... اين نوسانات همچنين به تعطيلي               
دولـت بـا     : ” دادگـزارش       تيـرمـاه،    29  ،ايلنا“  سازي منجر شده است.      قطعه

نپرداختن اعتبارات عمراني طي دو سال اخير باعث بيكـاري حـداقـل يـك            
هاي عمراني كشـور      ميليون كارگر شده است. ... بخش قابل توجهي از پروژه             

هاي مختلف مهـنـدسـي،        تعطيل در آمده و افرادي كه با سمت         به حالت نيمه  
ها مشغول به كار بودند بـه         ماهر و ساده در اين پروژه       كارگر ماهر، كارگر نيمه   

 عـنـوان:  بـا       تيرمـاه،   27، ايلنا،   يا در گزارشي  “  اند.   خيل بيكاران اضافه شده   
، به  “ ها را متحمل شدند     كارگران و بازنشستگان بيشترين آسيب حذف يارانه      ” 

نقل از قاسم رضايي، دبير كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگيران تامين          
در هيچ زماني كارگران و بازنشستگان وضعيـت  : ” نوشت  ،اجتماعي استان يزد  

اند. ... در دولت آيـنـده             اند و به اندازه امروز فقير نبوده        اسفبار كنوني را نداشته   
معيشت قشرِ حداقل حقوق بگيرِ بازنشسته و كارگر در اولويت ويژه قرار گيرد             
تا عدالت و توزيع ثروت و اختصاص منابع ملي به آحاد مردم از مرحله شـعـار                 

 “  خارج شده و به معناي واقعي محقق شود.
كـه در مـدت         -“ تعديلِ اقتصـادي ” هاي  دوباره برنامهآيا در دولت جديد،    

 نـژاد]    [دولت احمدي در هشت سال اخير ويژه به  و بيش از دو دهه اخير    زماني  
دنبال خواهند شد يا نه؟ متاسفانه پاسـخ بـه      -اند آورده بار بهچنين ويراني   اين

در    ،هاي خـود    در خطوط كلي برنامه  ،اين پرسش مثبت است. دولت يازدهم        
اجـرا    هايي ديگر به    ها را باروش    در عرصه اقتصادي همان برنامه    تا  صدد است   

هاي اقتصادي اين     كنندگان برنامه   بگذارد. تركيب كابينه معرفي شده و تدوين       
شده بايـد در انـتـظـار          معرفيكه   يرساند. با وزيرِ كار  اثبات مي  واقعيت را به  

اكنون جنبش سـنـديـكـايـي مـوجـود              هاي معيني بود. از هم       اعمال سياست 
مـبـارزه      شدت بخشيدن به  شرايط جديد و    رو شدن با      روبهزحمتكشان براي   

تـنـهـا راه         ،ساليان اخير نشان داده است كـه           كند. تجربه    آماده  بايد خود را  
خود و جـلـوگـيـري       راستين  سياسيِ    -دستيابيِ طبقه كارگر به حقوق  صنفي      

داريِ    داريِ تـجـاريِ كـالن، سـرمـايـه              از دستبرد حاكميت سرمايه   كردن  
يـي مـتـحـد،           ، مبارزه كارگر    پيشين طبقه   دستاوردهايبوروكراتيك انگلي به    

  هاي برحق طـبـقـه        تخواس  عمق بخشيدن و گستردنِ   است.     مداوم، و قاطع  
 با مبارزه پيگير و اتحاد عمل ممكن خواهد بود.  تنهاكارگر، 

 ادامه  در آستانه فاجعه ملي ... ادامه  برنامه هاي اقتصادي دولت جديد ...
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هايِ مردم: تغيير فضايِ امنـيـتـي،           خواست
 هاي دمكراتيك تأمينِ آزادي

 
ترين مـطـالـبـه        مهم  ،خواست تغيير در اوضاع كشور    

اسـت. دولـت         هاي وسيع مردم در اين مـرحلـه            توده
و مجموعه كارگـزارانِ      ،رياست حسن روحاني    يازدهم به 

و   دارنداطالع  خوبي    به  خواستاز اين     ،فقيه  رژيم واليت 
. اصـوالً هـراس       آگاهنداجتماعي  لحاظ    آن به ژرفاي    به

گيريِ جنبش اعتراضي بر مـحـور ايـن             رژيم از شكل  
دادن       پايان  ،هاي جدي   هاست. يكي از مطالبه      تخواس

سمت تامينِ حـقـوق و          فضاي امنيتي و حركت به        به  
هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي است. اما بايـد            آزادي

ي يـ   ديد آيا رژيم و نهادهاي تاثيرگذار آن، چنين مطالبه        
 خـواهـنـد   آن گردن     شناخت و به    خواهند  رسميت    را به 

هم تجربه سي و چندسال اخير و هم سيـاسـت             گذارد؟
در زمينه تـامـيـن        كه  است  حاكي از آن     “ نظام” كنونيِ  

فضـاي امـنـيـتـي،            دادن به   حقوق دمكراتيك و پايان     
 ،نشيني در برابر مردم نيستند      عقب  گرايان حاضر به    واپس

مـردمـي و       هاي  خواستمهندسي كردن     شان  و تالش 
اجتماعي باهدف جلوگيـري    هاي    اعتراضكنترل و مهارِ    

از بازسازي بدنه اجتماعي جـنـبـش مـردمـي اسـت.               
اسـت كـه        هاي مشخصي در درست        باره نمونه   دراين

هاي معيـنـي را بـراي           دهد، حاكميت برنامه    نشان مي 
ازجـملـه      ،هـاي مـردمـي        ممانعت از تحقق مطالبـه    

 است.  فراهم و تدارك ديده  ،هاي دمكراتيك آزادي
از زمره اين     ،”هاي همگاني   نظام جامع رسانه  “اليحه  

است. اين اليحه كه از دوسال گـذشـتـه بـا         ها   برنامه
  و نهادهـاي    “ شوراي عالي انقالب فرهنگي   “صالحديد

، سانسور و كنترل    است  شده    اطالعاتي و امنيتي تدوين   
داده اسـت، كـه       هاي همگاني را رسـمـيـت            رسانه

و انـديشـه        ،آشكار با آزادي بيان، قـلـم         اي  رويارويي
دراين زمينـه     ،تيرماه  27  ،. روزنامه بهار   آيد  حساب مي   به

 ...هاي همگاني   نظام جامع رسانه    اليحه” يادآوري كرد:    
اي   كننده از مطبوعات، كه برنامه      يك اليحه حمايت      نه  

نگاران و اهـالـي رسـانـه          براي تنبيه و تحديد روزنامه    
اجرا گـذاشـتـه        گاه كه اين اليحه رسماً به       آن  ]... است[ 
ها، قطعاً بيش از پـيـش    شود، جو امنيتي حاكم بر رسانه       

با اشـاره     روزنامه بهار   ،در ادامه اين مطلب    “ خواهد شد.  
بـا  ” د:    كن خاطرنشان مي ،اين اليحه هاي مادهبه برخي   

تصويب اين گونه لوايح محدودكننده، تضـارب آرا و            
با اجراي ايـن اليـحـه دايـره             ... رود  افكار از ميان مي   

حـتـي      ... شـود    تر مـي     نگاران كوچك   فعاليت روزنامه 
برده و ناقض اصـل        محسنات قانون فعلي راهم ازبين      

 “است. آزادي رسانه 
شـدت     بـه    ”هاي همگاني   نظام جامع رسانه  “اليحه  

شده حـقـوق       ارتجاعي و خالف تمامي موازين شناخته     
طـرح     ،نگاران است. عالوه برايـن       مطبوعات و روزنامه  

 (دستـيـابـي بـه       براي احرازِهويت   در اين اليحه    رژيم  

 ( اينترنـت   -كاربران شبكه ارتباطات اكترونيكي     هويت
هـاي     تهاي ارتجاع در قبال خواس      ماهيت سياست   -

 ،تـيـرمـاه   27  ،سازد. روزنامه شرق   مردمي را آشكار مي   
بـا     ... دبير شوراي عالي فضاي مجـازي     ” داد:     گزارش

هاي مدنظر براي هـوشـمـنـدسـازي            اشاره به برنامه  
ها،   هاي اينترنتي گفت، يكي از برنامه       فيلترينگ سايت 

بررسي پيشنهاد براي اعمال متفاوت فيلترينگ بـراي        
است كه در اين راستا بايـد         ... هاي مختلف مردم    گروه

 “كاربر قبل از استفاده از اينترنت، احرازِ هويت شود.
در راسـتـاي        طورِدقيق  به  يي،  طرح و اليحه  چنين  

بـه  پـيـدا نـكـردن         دسترسي     ،تداوم فضاي امنيتي  
بـرمـبـنـاي     و شناسايي افـراد         ،هاي همگاني   رسانه

و وزارت      پاسداراناست. سپاه    هاي امنيتي،     مالحظه
است   پرواضح    اند.   اطالعات از حاميان اصلي اين طرح     

در نـقـطـه         ها درست   ها و اليحه    اين گونه طرح  كه  
. تـامـيـن       داردمقابل خواست مردم براي تغيير قرار        

هاي دمكراتيك فردي و اجـتـمـاعـي،           حقوق و آزادي  
هـا و       هاي جدي مـردم و حـزب           خواستاز زمره     ،فضاي سركوب و جو امنيتي        به  دادنپايان  

، هـا       خـواسـت    ديگرو   تاين خواس راه دست يافتن بهخواه كشور است.      نيروهاي مترقي و آزادي   
گـرايـان رابـه         توان واپـس     متحد مي   يي  و مشترك است. تنها با مبارزه        ،مبارزه متحد، هماهنگ  

 .كردنشيني و تسليم وادار  عقب
 

 و كمبود دارو ،ها، گراني آزادسازيِ اقتصادي، تحريم
تا بـه     “ ها قانون هدفمندي يارانه“  زير نام از زمان اجراي مرحله اول برنامه آزادسازي اقتصادي         

جـدي و       يمعضل  و تامين داروهاي موردنياز بيماران به      ،بهداشت، سالمت همگاني    مسئله  ،امروز
كننـده و      نگران  يهاي امپرياليستي نيز بعدهاي     با شدت يافتن تحريم   و  ،  است  شده  تبديل  ناپذير  حل

 است. خود گرفته  خطرناك به
گراني و كـمـبـود دارو در كشـور،                به  ها نسبت ها و واكنش در گرماگرم بحث ،چندي پيش 
درصـد از    10ها قـراربـود،        در اجراي قانون هدفمندي يارانه    ” نوشت:     ،تيرماه  24  ،خبرگزاري مهر 

شود كه يك ريال از        بخش بهداشت و درمان اختصاص داده         درآمد حاصل از اجراي اين طرح به        
ترين تخلف دولت دهم در زمينه اجراي قانون هدفمندي در حـوزه                نشده كه اين بزرگ       آن داده 

ايـن   “ ها دربخش سالمت اثر مثـبـتـي نـداشـت.         بهداشت و درمان است. قانون هدفمندي يارانه     
بار اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي اسـت          فاجعه  هاي  نتيجهصريح به اثرها و       و اعترافي   اعتراض

انـجـام   فقيه دركشور      رژيم واليت   وسيله  و به المللي پول و بانك جهاني        دستور صندوق بين    اكه ب 
كـنـنـده       اساسي و نگـران   اي    اجتماعيمشكل      است. موضوع گراني و كمبود دارو اينك به          گرفته  

نابساماني و درد و رنج مـردم،         پشتوانه  بههايي سودجو نيز      اما دراين ميان اليه   است.     مبدل گرديده 
در مطلبي افشاگـر   ،تيرماه 26  ،شوند. روزنامه شرق     و مي   اند  صاحب ثروت و سودهاي نجومي شده     

رقمي معادل هـزار و       1376ايران درسال . ... درصدي واردات دارو 300افزايش ”ازجمله نوشت:  
است.  هزار ميليارد ريال رسيده    33به    1390ميليارد ريال دارو وارد كرده كه اين رقم در سال             320

شكلي در بحران دارويي كشـور         نهم و دهم به     يها  خصوص در دولت    رشد نجومي واردات دارو به    
هاي نهم و دهم بيش از آنكه         اگر دولت   ... است  شده    ترين متهم تاكنون كمتر ديده        عنوان اصلي   به

كردند، كشور ايـران امـروز        به واردات دارو در كشور بها دهند، از توليد دارو در كشور حمايت مي          
هاي دارويي دست و پـنـجـه نـرم               اين اندازه با بحران     المللي تا به    هاي بين   رغم وجود تحريم    به

درصدي  70كرد. عالوه براين مساله، سهم اندك داروسازان از ساخت دارو در كشور، مالكيت                 نمي
بنياد مستضعـفـان،      ويژه  به  ،هاي وابسته به بنيادهاي انگلي      شركت  : بخوان[ دولتي    هاي شبه   شركت

هم خوردن نسبت توليد داخلي دارو بـه           در بازار دارويي ايران، به      ] رضوي  و آستان قدس    ،بنياد نور 
واردات و حضور دوبرابري واردكنندگان دارو نسبت به توليدكـنـنـدگـان دارو و مـواد اولـيـه،                        

تـريـن      اصلـي ... [و]        واردات  هاي روشني براي وابستگي شديد صنعت داروسازي كشور به          مصداق
 “عامل بحران دارويي كشور است.

بـا    ،چون سپاه پاسداران    يهاي وابسته به حاكميت و نهادهاي       بنابراين، بنيادهاي انگلي و شركت    
قيمت مرگ و بدبختي مردم كشور صاحب سودهاي كـالن   به ،ها و تحريم دارو يافتن تحريم  شدت

هـاي     هاي ضدمردمي رژيم و تحريم      كه دراثر سياست    اي  بحران دارويي   ،و در حقيقت    ،اند  گرديده
هاي قدرت و ثروت در رژيم     اندوزي كانون   ، منبع سود و ثروت    است  ويرانگر امپرياليستي پديد آمده   

تا سه ماهه اول امسال  1376ميزان واردات دارو ازسال       ،فقيه است. مطابق آمارهاي رسمي       واليت
دهد. سود حاصل ازاين تجارت فقط و فـقـط بـه          درصد افزايش را نشان مي 900  ،) 1392(سال  

ازقـول ريـيـس مـركـز             ،تيرماه28  ،است. روزنامه شرق     ها رفته     جيب بنيادهاي انگلي و آقازاده    
با سياست تامين بازار دارويي با واردات، ايـران           ” ساخت:       خاطر نشان   ،تحقيقات بيولوژيك كشور  

تامين امنيت دارويي ازطريق حمايت از توليـد داخـلـي بسـيـار           ... ترين واردكننده داروست   بزرگ
پايدارتر از واردات دارو است. درحال حاضر نيز ما توان توليد نيمي از مـحـصـوالت دارويـي بـا                        

اما متاسفانه حمايتي درايـن زمـيـنـه صـورت             ،استفاده از بيوتكنولوژي را در داخل كشور داريم     

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 “گيرد. نمي
فـقـيـه اسـت.         هاي رژيم واليت    نتيجه مستقيم سياست    ،بحرانِ دارو 

هاي بهداشت و درمان، درهـمـان         و افزايش هزينه    ،كمبود و گراني دارو   
، كـنـد     مـي ها تن از مردم ميهن ما را تهـديـد              حال كه زندگي ميليون   

كـه  است   داري ايران     هاي غيرمولد سرمايه    اندوزيِ اليه   ثروت  سازِ  سبب
 !ندپشتوان رژيم

 
هاي مـرزي، از       كولبري در استان  “ شغل” آوردن به     روي

 پيامدهاي فقر مردم است
 

ديـگـري از كـولـبـران در               عـده شدن    انتشار خبر كشته و زخمي    
هاي آذربايجان غربي و كـردسـتـان،         استان ويژه به  ،مرزي هاي  منطقه

مـيـهـنـان       و زندگي دشوار هم    “ كولبري“بارديگر به بحث درباره پديده      
هـاي     و اين موضوع را درصدر گزارش رسـانـه          ،زد  دامن    مان  مرزنشين

 همگاني قرار داد.
 ،در اوايل تيرمـاه  ،”كارزار دفاع از زندانيان سياسي و مدني “گزارش    به
منطقه مرزي سردشت، دو تن از كـولـبـران هـدف                 هاي  نزديكيدر  

ـ      تنيك    قرارگرفتند،تيراندازي نيروهاي انتظامي     كشـتـه و        اناز آن
 ديگري مجروح شد.

 هـايـي     دامـنـه    بـا كه پيامد مستقيم گسترش فقر        “ كولبري“پديده  
بـخـش    “ مـحـلِ درآمـد     ” و    “ شـغـل  ” رفته به      دهشتناك است، رفته  

گرديـده    تبديلهاي مرزي كشور  در استان   نما  ميهنان  از هم   چشمگيري
، انـد  بضاعت . كولبران كه اغلب روستاييان يا شهرنشينان فقير و بي        است
براي امرار مـعـاش        ،و كشاورزي   صنعتنابودي  در اثر   بيكاري  دليل    به

و    تـاجـران  سـفـارش        هايشان كاالهاي گوناگوني را به      خود و خانواده  
اسب و  بر  صورت قاچاق و غيرقانوني بردوش خود يا          هاي عمده به    دالل

اين اقدام بسيار خطرنـاك   ازايِ و در ،كنند داخل كشور حمل مي  قاطر به 
 “دستمزد” اصطالح    . اين به   كنند    دستمزد دريافت مي  مبلغي  فرسا،    و توان 

 تـامـيـن   را هـم      آنان  اوليه زندگي     نيازهاي  است،العاده ناچيز     فوق  كه
بسـيـار در     دفعات     مرتب و به  طورِ  بههر كولبر بايد      ي،رو  . ازاين  كند  نمي

داخـل  و كاال به      بگذردخطر جان خويش از مرز        با به و سال و    ماه  طول  
 اي بخورونمير داشته باشد. تا بتواند زندگي كنند كشور حمل

 هـاي  منطقهكولبر در  80بيش از   ،ه ساليان اخير  شدبرپايه آمار منتشر    
و آذربايجان غربي با گلوله نيروهاي        ،هاي كردستان، ايالم    مرزي استان 

نيز بـازداشـت    از آنان   ها تن ديگر      و ده   اند  شده  مرزباني و انتظامي كشته     
 اند. گرديده

مالي در     هاياعتبار  اختصاص دادن جاي اينكه با      فقيه به   رژيم واليت 
كار و   تامين    منظور  ، به و آموزشي   ،هاي صنعتي، كشاورزي    فعاليت    زمينه

كردستان و آذربايجـان      ويژه  به  -هاي مرزي   ساكنان استان   اشتغال براي 
مـعـضـل       تا به اين نـحـو        -اند  كولبرانعده  بيشترين  داراي  غربي كه   

 شكل گـيـريِ     ،، با تقويت نيروهاي امنيتي و نظامي      كندبيكاري را چاره    
. آنـچـه      ها باعث شده اسـت      منطقهدر اين   را  جوي از خشونت و نفرت      

روي آوردن بـه    زده و       ديگري به پديده كولبري دامن      مسئلهبيش ازهر   
است، فقر و بيكـاري گسـتـرده در بـعـدهـايـي                   را سبب گرديده      آن  

، پديده كـولـبـري و         كه  كرد  باورنكردني است. در حقيقت بايد تصريح      
 -هـاي اقـتـصـادي         از اجرايِ سياست    ،آنميزان  كننده    افزايش نگران 

و    ،سـازي    ها، خصوصـي    يارانه  ينظير هدفمند   اي  اجتماعي ضدمردمي 
. بـدونِ     شـود   ناشي مي   مداخله نهادهاي انگلي در امور اقتصادي كشور      

 ،هاي موجود در زمينه نابرابريِ اجتماعي، شكاف طـبـقـاتـي             حل چالش 
شـوم  پيامدهاي  يك از     ملي، هيچ   توزيعِ ناعادالنه درآمد ملي، و رفعِ ستم      

 ينقطه پايان ها كرد و بر آن     حلتوان    نميكولبري را    “ شغل” جمله  از  فقر  
اسـاسـي      يكشور از اهميـتـ      مرزي  هاي  منطقهدر    ويژه  بهنهاد. اين امر     

 برخوردار است.
ميهنان مرزنشين، رسيدگي و تـقـويـت            تامين زندگي و معيشت هم    

و حـل       ،تامين اجتـمـاعـي    ،ها بيمه مسئلهبخش كشاورزي و صنعتي،   
دادن بـه پـديـده            پايان  درمهم  هاي    سرفصلمعضل بيكاري از زمره     

توان با    است. با ايجاد فضاي پليسي و برخورد سركوبگرانه نمي           كولبري  
 كرد!  اجتماعي ناشي از فقر مقابله هاي مشكل

 ادامه  توهم پراكني درباره ... ادامه  رويدادهاي ايران ...

طورِكامل ملتزم به نقش مـحـوري    دفاع كرد و خود را به “  قاطعانه” اعضاي كابينه   
ولي فقيه اعالم كرده است.  تحليلگران متعهد اين نظر را مطرح مي كننـد كـه،                   
اين تركيب كابينه حسن روحاني كه در حقيقت در چارچوب نظامي متكي بر يك              

قـرار   “ فردريك فون هايك  ” ديكتاتور است، بي ترديد مورد تائيد شخصيتي مانند         
اقتصـاد  ” گرفت. يادآوري بايد كرد كه، فردريك فون هايك كه به پدر فلسفي                مي

مشهور است، در سفرهاي خود به شيلي در دوره اجراي نوليبـرالـيـسـم         “  بازار آزاد 
اقتصادي، درباره مالقات خود با آگوستو پينوشه و عملكـرد ضـددمـوكـراتـيـك                 

من شخصاً يك ديكتاتور را به يك دولت فـاقـد            ” رهبركودتاي شيلي، مي گويد:      
به شدت مـخـالـف    “عدالت اجتماعي”هايك با مبحث “ دهم. ليبراليسم ترجيح مي 

اي است كه در آن صحبـت از           همانند بازي “  بازار” بود، و معتقد بود كه، عملكرد       
عـدالـت   ” ناعادالنه يا عادالنه بودنِ نتيجه بازي بيهوده است. او معتقد بود كـه،                

 عبارتي توخالي است.  “ اجتماعي
دهند كه نظام سياسي كشور ما ديكتـاتـوري           هاي انكار ناپذير نشان مي      واقعيت

نيز در اقتصاد سياسي برآمده از حاكميـت        “  عدالت اجتماعي ” بوده و است و مقوله      
در ايران جايي نداشته است، و تركيب كابينه پـيـشـنـهـادي و                “  اسالم سياسي ” 

دهند كه اين مقوله در صدر اولـويـت    سخنان رسمي اخير حسن روحاني نشان مي    
 دولت او نيز قرار نخواهد داشت.“ تيم اقتصادي”

جا شدن يازدهمين رئيـس       فرايند جا به    دهد كه     اي واقع بينانه نشان مي      ارزيابي
هاي حسن روحاني، دقيقاً در راسـتـاي        جمهوري رژيم واليي و نخستين تصميم     

منظور تغييرهايي محدود و مشخص در درون روبناي        حركتي بسيار هوشمندانه به     
سياسي ديكتاتوري حاكم براي تداوم نظام در برابر تضاد آن با منافع مردم بـوده                

بر اين نـكـتـه        1392ماه    ها پيش از خرداد     هاي متعدد حزب ما مدت      است. تحليل  
اند كه، فضاي سياسي كشورمان بسيار سيال، پـرتـحـرك، و داراي                 تأكيد داشته 

متغيرهاي بسيار است، و دستگاه سياسي رژيم واليي در راسـتـاي تـدوام خـود                  
روبناي سياسي و هرم قدرت رژيم     ” بينانه عمل خواهد كرد:        ماهرانه و واقع  

هاي مابـيـن      حاكم بدان درجه رشد يافته است كه ديالكتيك كنش        
ها و تقابل سنگين در نـهـايـت در             هاي حاكم با وجود رقابت      جناح

به عبارت ديـگـر      نمايد.     راستاي وحدت و حفظ كل رژيم عمل مي       
هاي سياسي ـ اقتصاديِ درون رژيم  به صـورت             هاي قدرت   كانون

همزمان، در تضاد و در وحدت نظام با يكديگر حول ولي فقيـه در               
 9،   913(نامـه مـردم، شـمـاره              “ كنند  برابر مشروعيت مردم  عمل مي     

). در اين رابطه، حزب ما به تأثيرِ دو عامل فشار از خارج يـعـنـي        1391ماه    بهمن
طورِدائم اشـاره     هاي رژيم، به    جويانه و تهديد نظامي در محاسبه       هاي دخالت   تحريم

هاي اقتصادي و باال گرفتن خـطـر      بموازات تشديد تحريم”داشت:   
تقابل نظامي، روبناي سياسي رژيم واليي ناگزير به تن در دادن به            

اي است. در اين شرايط بحراني تامين منافع           تغييرات حساب شده  
هاي مابين آنهـا تـاثـيـر           هاي كليدي و كنش     اقتصادي كالن جناح  

(نـامـه       “ مستقيم بر فرايند تشديد و يا تخفيف بحران خواهد داشت         
جايي رييس دولت رژيـم        ). به نظر ما، جابه      1391ماه    آبان  15،  907مردم، شماره   

واليي، تغيير ماهوي محدود است و ماهيت ضدمردمي ديكتاتوري حاكم پيرامون           
نقش محوريِ ولي فقيه دست نخورده باقي مانده است، و نخستين نشانـه هـاي                

 برآمده از عملكرد حسن روحاني از تداوم اين ماهيت نشان دارند. 
)، حزب توده ايران معتقد      1391ماه    بر اساس برنامه مصوب كنگره ششم (بهمن       

تغييرهاي واقعيِ بـاثـبـات      وجود آمدن     است كه، در چارچوب نظام  واليت فقيه به        
زايي پيرامون تغيير ماهـيـت رژيـم           پذير نيست، بنابراين، توهم     نفعِ مردم امكان    به

روي، حزب توده ايران، در       از اين ديكتاتوري بر خالف منافع جنبش مردمي است.         
مقام يكي از نيروهاي جنبش مردمي، به مبارزه هدفمند خود با ديكتاتوري واليت             

پايـيـن آوردن     ” هاي مبني بر      دهد. در اين ارتباط، بر خالف توصيه         فقيه ادامه مي  
از دولت حسن روحاني، ما برعكس معتقديم كه جنبش مـردمـي الزم              “  انتظارات

هاي كيفي در مسـيـر         دگرگوني” هم، يعني:      است در سه عرصه كليديِ مرتبط به      
 “ ايجاد مباني عدالت اجتماعي     -حفظ حاكميت ملي    -ريزيِ دموكراسي واقعي    پايه

 چالش بطلبد.  يافته  به صورتي سازمان دولت حسن روحاني و هواداران آن را به
ها، حزب ما ديگر نيروهاي مترقي و ملي را با تمركز بر دفـاع از                  در اين عرصه  

هاي سنديكايي مستقل همـراه بـا          حقوق دموكراتيك اجتماعي، صنفي، و فعاليت     
 خواند. هاي نوليبراليسم اقتصادي، به همكاري فرامي مبارزه بي امان با برنامه
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طـورِكـامـل       نفع خود به    صف طيف مشخصي از نيروهاي سياسي را به       
 داد. “ تغييرِ آرايش”

در جوِ امنيتي و شرايط سركوب و منكوب كردن هر صداي مخالفي،            
 -با ياري هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي        -“ رهبر” اين نوع گفتمان    

هاي سياسي در راستايِ مـديـريـت نـيـروهـاي               يي از حركت    موج تازه 
هاي مطـلـوبِ [ايـن          طلب را توانست دامن بزند. از جمله نتيجه          اصالح

وجود آوردن تصوري بود كه در ظاهر مـردم   ] براي حاكميت به   موج تازه 
داد، امـا در         جا شدن رييس جمهموري دخيل نشان مي        را در امر جابه   

شان را ديگربار خـارج از          هاي مبرم   خصوص خواست   عمل، مردم  و به    
طورِمستقيم به آنان گـفـتـه         هاي اصلي نگه داشت، و سرانجام به        معادله

ترديدي نيست كـه هـدف       شد سطح انتظارهاي خود را پايين بياورند.         
ستاد بيت رهبري در پيشبرد رخدادهاي سياسي در چند هفته گـذشـتـه              

توان گفت: گذار از        طورِمختصر و ساده مي     فرايندي است پيچيده، اما به    
بـه  “  طـلـبـي      اصـالح ” جنبشِ سبز و دفنِ آن، دگرگون كردن گفتمان         

بـه   “ سـبـز  ” صورتي نمادين تغيير دادن رنـگ            و به   -“ گرايي  اعتدال” 
هـايِ بـرآمـده از        “ تغـيـيـر   ” هاي بارز و كنوني       از مشخصه   -“ بنفش” 

هاي اخير است. برجسته كردن مسئله به حاشيه رانده شدنِ بانـد               تحول
مشايي و دارودسته مصـبـاح يـزدي، كـه بـرخـي از                     -نژاد    احمدي
طلب درحكم پيروزيِ مهم مردم در انتخابات بدان          پردازان اصالح   نظريه

دور از واقعيت است. زيرا دستگاه قدرت ولـي               كنند، كامال به    اشاره مي 
ها پيش تعيين كرده بود. اتفاقاً خـود           ها را از مدت     فقيه تكليف اين گروه   

هاي ذهنيِ مبتـنـي بـر        اين دسته از نظريه پردازان بودند كه در تحليل        
“ هـاي    بگم بگـم  ” نماييِ    ها و از جمله بزرگ      شان از شخصيت    روانكاوي
يي مهم بـرسـاخـتـه      اش از او پديده نژاد و يا ادبيات چاله ميداني     احمدي

گذشت كه در     بودند. و اين درحالي بود كه دقيقاً دو سال از آن زمان مي             
جنگ قدرت و توازنِ نيرو، احمدي نژاد و هـوادارانـش ديـگـرعـددي                

هاي تك بعديِ غـرقـه    آمدند. حال نيز همين گونه تحليل       حساب نمي   به
شناسانه، بت سازي از حسن روحاني را         ها و روان    در موشكافيِ شخصيت  

 اند.   شده “تغييرِ تفكرِ مقام رهبري”اند و  مدعيِ  گرفته  برعهده
ها و يا تغييـرِ       به نظر ما، مسئله اساسي در واقعيت امر به تغييرِ چهره           

يي رايج در روبنايِ سياسي رژيم        شود، زيرا اين رويه     گفتمان مربوط نمي  
اي  “ شرايط عيني ” واليي بوده است. سئوال اساسي اين است كه، كدام           

نفع مردم نشان دارد      به“  تغييرهاي واقعي ” از وجود امكاني حداقلي براي      
هايي مانند زيـبـا        ليبرال، از شخصيت    -هاي راستگرا دموكرات    كه نحله 

اين منتسب به چپ، را ايـن چـنـيـن        از  هايِ پيش   كالم گرفته تا جريان   
توان   مي“  تغيير” شور و ذوق آورده و به آن دامن زده است؟ چگونه از               به

ترين بـخـشِ گـفـتـمـان             ترين و شفاف    كه دقيق   سخن گفت، درحالي  
نخستين كنفرانس مطبوعاتي حسن روحاني در مقام رئيس جمهوري (          

هـاي تـعـديـلِ          تر شدنِ برنامه    ) به تداوم و گسترده     1392ماه    مرداد15
اقتصادي نو ليبراليِ ويرانگر اشاره دارد كه در كشور ما و جهان همـواره              

داريِ كالن عمل كرده اسـت؟ آيـا در ايـن                 هاي سرمايه   نفع اليه   به
تـر و       كنفرانس مطبوعاتي دفاع قاطع حسن روحاني از اجراي كـامـل          

نژاد بـا      تغيير يافته  قانون اساسي كه در دوره احمدي          44ترِ اصل     وسيع
نـفـع مـردم         ي بـه “ تغيير” توان  تصويب شد را مي   “  رهبري” پشتيباني  

هاي پيشـيـن رژيـم         هاي معمول دولت    دانست؟ اين ادامه همان برنامه    
بـرانـدازِ      هايي الگويِ اقتصادي خانـمـان       وقوس  واليي است كه با كش    

المللي پول را در دستور كارِ خود دارد. آيا شخصي مـانـنـد                 صندوق بين 
هاي آمده از اتـاق         مهرهدر كنار     -در مقام وزير اقتصاد     -نيا  علي طيب 

واقعـاً    هاي كالن در تيم اقتصادي روحاني       بازرگاني و متصل به سرمايه    
منافع مادي اكثريت مردم يعني زحمتكشان و طـبـقـه           قرار است مدافع    

شـان   كارگر باشند؟ مسلم است كه اين تيم اقتصادي نيز مانند همتاهاي  
در كشورهاي غربي در دلسوزي براي وضع كارگران و كـارمـنـدان، از        

 -كـار آفـريـنـي         -آفرينيِ بخش خصوصـي     الزم و ملزوم بودنِ ثروت    
انعطاف پذيريِ نيروي كار، فراوان صحبت خواهند كرد. عملكرد تـيـم              

بـازار  ” اش از الگـوي        اقتصادي حسن روحاني  نيز سر انجام در پيروي        
هـاي     وسيلـه اليـه      كالن به “  ثروت سازي ” ، و با محوري كردنِ      “ آزاد

فوقاني جامعه، به  گرائيدن هر چه بيشتر اقتصاد كشورمان بـه سـوي            

 ادامه  توهم پراكني درباره ...

داري جهاني منجر خواهد شد. اين فـرمـول      گرايي و پيوند آن به مدار سرمايه        مالي
هربار و در هرجا با به ورشكستگي كشاندن اقتصاد ملي، وضـعـيـت قشـرهـاي                

هاي پرشماري از اين      ثباتي رانده است، و نمونه      زحمتكش را به سوي ويراني و بي      
توان ديد. به نـظـر مـا،             ثباتي را در كشورهاي اروپايي و آمريكا مي         ويراني و بي  

اي تازه نفس و هوادار اجرايِ الگـوي بـازار آزاد، و                 وجود آوردنِ تيم اقتصادي     به
اي كه تقسيم ثروت را برعهـده         همچنين تأكيد حسن روحاني بر فرمول اقتصادي      

هاي بسيار مهـم      دهد و تبليغِ آن از سوي او، يكي از عامل           نظارت قرار مي    بازار بي 
جا است كـه بـه          تفاهم رسيدن با آمريكا و اتحاديه اروپا خواهد بود. در اين             در به 

توان پـي      جويانه كشورهاي امپرياليستي مي     هاي دخالت   اهميت و   قدرت تحريم     
طورِغيرمستقيم امـا     به1392ماه    ها نه تنها درفرايند انتخابات خرداد       برد. اين تحريم   

زودي    بـه “  اقتصاد آزاد ” شدت تاثيرگذار بود، بلكه بايد پذيرفت كه در چارچوب            به
نـفـع      حراج گذاشته شدن اقتصاد ملي كشورمان به        همچون اهرمي قدرتمند در به    

 كشورهاي امپرياليستي نيز عمل خواهد كرد.
وجود آمـدن و       منظور به   از منظرِ امكان حداقليِ فراهم شدن مجراهاي الزم به         

هاي اجتماعي، صنفي، و    هاي آزادي هاي دموكراتيك و پشتوان   دوام يافتن شالوده  
جايي   هاي ذهني و عيني با جابه       فردي نيز اين سوال پيش مي آيد كه، كدام عامل         

اند؟ فراموش نكنيم كه، در خـالل     اخير رييس جمهوري در كشورمان فراهم آمده   
از حـتـي      -طلب هاي اصالح چند ماه قبل از انتخابات، تأكيد بسياري از شخصيت        

هـاي     دموكرات از سنخ زيباكالم و تا چـپ         -رفسنجاني گرفته تا نيروهاي ليبرال    
برانگيز آنكه، عـلـي       بود. توجه  “  انتخابات آزاد ” بعدي، بر     طورِمدام و تك    به  -پيشين
اي در قـم، در روز             اي براي منكوب كردن اين گفتمان، در سخنـرانـي           خامنه

انتخابات در ايـران پـس از       ” صورتي تهديد آميز هشدار داد:   ، به 1391ماه    دي19
 “دائم نگوييد انتخابات بايد آزادبـاشـد!          –انقالب اسالمي همواره آزاد بوده است       

“ تغيير” اي به سمت آزادي و دموكراسي         خامنه“  تفكرِ” شود كه     حاال اگر تصور مي   
ها   كرده است، اما واقعيت تاريخيِ غيردموكراتيك بودن انتخابات و سركوب آزادي          

كه حسن روحاني نيز عنصري مهم در زمره كارگزاران آن            -زير سايه رژيم واليي   
وجـود آوردن      داد! مالك در اينجا تنها عمل و به        “  تغيير” توان    را نمي   -بوده است 

جايي رييس جمهوري و يا گفتار نـرم   مجراهاي الزمِ عيني است و نه تغيير و جابه       
نـژاد.   حسن روحاني درباره آزادي و دموكراسي در برابر لحن خشن محمود احمدي       

هـاي اصـلـي مسـئـول و               وجود شخصي مانند مصطفي پورمحمدي[از چهـره       
يي از افـراد        ] و همچنين زنجيره    1367گيرنده در كشتار فاجعه ملي سال         تصميم

هاي باالي دستگاه سركوب امنيتي در كابيـنـه           مقام    داراي سابقه فعاليت در سطح    
حال، بر سر كـار آمـدن ايـن              پيشنهادي حسن روحاني را شاهد بودن، و درعينِ       

رئيس جمهوري را نشانه حركت به سوي آزادي و دموكراسي سـازي قـلـمـداد                  
اقتصادي كشـور      -هاي سياسي   كردن، نداشتن دركي جدي و مسئوالنه از معضل       

 بايد دانست.  
گرا و هوادار تحميل تـعـديـل           غايت راست   اي به   نظر ما، وجود تيم اقتصادي      به

اي مرتبط با دستگاه امنيتي و         اي  در كنار تيم حرفه   “  بازار آزاد ” اقتصادي بر محور    
قضايي متشكل از كساني مانند پورمحمدي امري تصادفي نيست، و همانا بازتاب            

جايي اين يا آن عضو پيشـنـهـادي بـراي              دهنده خصلت رژيم واليي است. جابه      
هاي آيـنـده نـيـز           كابينه از سوي مجلس بي خاصيت و مطيع ولي فقيه درهفته          

تفاوتي در ماهيت و ماموريت اين كابينه نخواهد داشت، زيرا تغييرهايي ظـاهـري              
بيش نخواهند بود. مهم اين است كه حسن روحاني در صحن مجلس از تركيب و         

  5ادامه  در صفحه 
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زحمتكشان ايران را هدف تخريب خود قرار داده است و اقتصاد كشور را به               
هاي   چنين رويارويي با خطر ماجراجويي        مرز سقوط كامل كشانده، و هم       

هايش در اين زمينه نيز ادامه خواهد داد.           به فعاليت “  كودير”نظامي گفت كه،   
هاي اخير همكاري نزديكي با        نوئل هريس اضافه كرد كه، كودير در سال         

داشته است و در       (Stop the War)“  به جنگ پايان دهيد    ”ائتالف  
هماهنگي با اين ائتالف، در كارزارهايي مشخص در مخالفت با هرگونه                
مداخله خارجي در امور داخلي ايران، شركت فعال داشته است. نوئل هريس             

كودير بسيجيدنِ افكارعمومي و جنبش كارگري انگلستان در راه            ”گفت:  
هاي دموكراتيك در ايران، و          مبارزه موثر در دفاع از حقوق و آزادي            

گرانه و تهديدآميز      هاي مداخله   طورِهمزمان، مخالفت فعال با سياست        به
داند.   اش و اسرائيل را وظيفه اصلي خود مي         اياالت متحده و متحدان اروپايي    

ايم نقش فعالي در اين عرصه در كشورهاي اروپايي و كانادا داشته              ما توانسته 
هاي كارگري انگلستان، و همچنين       باشيم.  شماري از قدرتمندترين اتحاديه     

هاي كودير شركت دارند و از         المللي حقوق سنديكايي، در فعاليت      مركز بين 
هاي سركوبگرانه رژيم     كارزارهاي مشخص آن در محكوم كردنِ سياست        

حاكم در ايران برضد سنديكاها و كارگران فعال در امور سنديكايي  حمايت              
 “  كنند. مي

نوئل هريس در ادامه سخنان خود بر اهميت فراخوانِ مشترك منتشرشده           
مردادماه و در     11از سوي فعاالن سنديكايي و حقوق بشري كه در روز               

آستانه برگزاري مراسم تحليف[سوگند خوردن] آقاي روحاني،  با عنوان:              
فراخوان براي گشودنِ فصلي تازه در برخورد با سنديكاها در           ”

هاي اجتماعي، از     ، تأكيد كرد. او از اينكه طيف متنوعي از سازمان           “ايران
اند، و اينكه همچنان      جمله سازمان عفو بين الملل اين فراخوان را امضا كرده         

تالش گسترده در راستاي ايراد فشار بر دولت ايران براي پايان دادن به                 
 نقض حقوق بشر ادامه دارد، ابراز خشنودي كرد.

فعاالن سنديكايي با امضا كردن اين فراخوان، پيام         ”آقاي هريس گفت:    
اند. و آن پيام اين است كه،         روشني در سطح جهاني به دولت ايران فرستاده       

در برخورد با نقضِ حقوق بشر و پيگرد و آزارِ فعاالن سنديكايي، عمل كردن              
ها با برجسته      تر از سخنراني و ادعاهاي نمايشي است. رسانه            بسيار مهم 
عمد و با اشاره       دقت تنظيم شده آقاي روحاني، كه به          هاي به   كردن گفته 

اند بر    طلبان تدوين شده است، سعي كرده          هاي اصالح   ضمني به نقشه   
ها بايد در عمل      هاي مثبت در انتخاب ايشان تأكيد كنند. البته همه اين           نكته

ثابت شود. تا زماني كه فعاالن سنديكايي و كارگري در ايران نتوانند بر پايه               
) كار و فعاليت كنند،     ILOالمللي كار(   هاي سازمان بين    نامه  ها و مقاوله    پيمان

توانيم بپذيريم كه تغيير چشمگيري در حكومت ايران صورت گرفته             ما نمي 
 “است.

در ”در بريتانيا، نيز گفت:     “  كودير”هاي    كننده فعاليت   جِين گرين، هماهنگ  
حال حاضر، واقعيت هرروزه براي فعاالن سنديكايي در ايران، ترس از                 
بازداشت، ارعاب و زنداني شدن است. همه امضاكنندگان فراخوان اخير در             
محكوم كردن كارنامه تاريك جمهوري اسالمي ايران در زمينه سركوب              

صدا هستند. اين فراخوان از       طورِكلي هم   فعاليت سنديكاها و حقوق بشر، به      
خواهد كه، با آزاد كردنِ فوري و بدون قيد و               جمهوري منتخب مي    رئيس

اند، با رفعِ اتهام از        شرط آناني كه به جرم فعاليت سنديكايي زنداني شده           
برند، و با پايان      سر مي   هايي مشابه در انتظار محاكمه به       كساني كه به دليل   

شان ضعيف كردن سنديكاها و       يي كه هدف    هاي سركوبگرانه   دادن به اقدام  
 “هاست، به سركوب سنديكاها پايان دهد. كنار راندن اعضاي آن به

كنگره ”شماري از سنديكاهاي بزرگ و اصلي بريتانيا، از جمله                     
ونقل   آهن و حمل     )، سنديكاي كارگران راه    TUCي بريتانيا (   “سنديكاها
) و نيز   UNISON)، سنديكاي كاركنان دولت بريتانيا (      RMTبريتانيا ( 
، و عالوه بر اين     UNITE) ترين سنديكاي كارگري بريتانيا، يعني (       بزرگ

المللي، و    ، سازمان عفو بين   “فدراسيون سراسري كارگران قبرس   ”ها،    سنديكا
در “  كودير“)،  از كارزار       ICTURالمللي حقوق سنديكايي (      مركز بين 

حمايت از حقوق سنديكايي در ايران پشتيباني كردند. اين بيانيه[فراخوان]             
هاي انگليسي و فارسي زبان بازتابي گسترده يافت، و               مشترك در رسانه   

وسيله نيروهاي مترقي در عراق و افغانستان، پوشش خبري وسيعي پيدا               به
طريق ”چاپ لندن، روزنامه    “]  ستاره صبح [”،  “ مورنينگ استار ”كرد. روزنامه   

 “جهان مردم ”، ارگان حزب كمونيست عراق، و نشريه    “]راه مردم“ [”الشعب
 هايي انتشار اين بيانيه[فراخوان] مهم را گزارش كردند. در آمريكا، در مقاله

 

يازدهمين رئيس   “مراسم تحليف ”سابقه    كه رژيم نمايش بي       درحالي
المللي   داد، كنشگران بين     جمهوري نظام را در هفته گذشته سازمان مي          

يي صريح    مان، با انتشار بيانيه     مدافعِ دموكراسي و عدالت اجتماعي در ميهن      
خطاب به آقاي روحاني، او را به چالش طلبيدند. كميته دفاع از حقوق مردم               

المللي از    ايران (كودير)، كه بيش از سه دهه در راستاي جلبِ حمايت بين              
خواهانه مردم ايران فعاليت كرده است، با گردهم آوردن و               مبارزات آزادي 

هاي حقوق بشري و حقوق سنديكايي جهان         آماده كردنِ نمايندگان سازمان   
براي نشان دادن واكنش به وضعيت سنديكاها و فعاالن سنديكايي، در                

در مقام رياست جمهوري جديد جمهوريِ           -فراخواني، از حسن روحاني     
با آزاد كردن همه رهبران سنديكايي زنداني         ”خواست تا     -اسالمي ايران 

شده در ايران و قانوني كردن فعاليت سنديكاهاي مستقل در ايران، نشان               
 “هاي پيشين متفاوت خواهد بود. دهد كه رويكرد او با رويكرد مقام

 Noelخبرنگار نامه مردم، هفته گذشته، با آقاي نوئل هريس (                 
Harris          هاي   )، دبيركل كميته دفاع از حقوق مردم ايران (كودير)، كه شعبه

زبان جهان و از جمله در اروپا و آمريكاي             متعددي در كشورهاي انگليسي   
گو نشست.     و  شمالي دارد، در ارتباط با اين كارزار موفق و تاثيرگذار به گفت            

گو از جمله به تاريخچه مبارزاتي اين نهاد           و  ، در اين گفت   ”كودير”دبير كل   
كميته دفاع  ”المللي با مردم ايران اشاره كرد و گفت:           ديرپاي همبستگي بين  

طورِپيگير به    تأسيس شده است، به     1981از حقوق مردم ايران، كه در سال         
كارزار خود براي افشاي نقض حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران ادامه              

 “  داده است.
با جنبش سنديكايي در بريتانيا، جنبش صلح،        “  كودير”آور شد كه،      او ياد 

الملل، همواره همكاري     هاي سياسي عمده، و سازمان عفو بين          همه حزب 
هايش، كه    تنگاتنگي داشته و دارد، و از اين طريق براي پيشبرد هدف               

كوشش در مسير تامين حقوق بشر، ايجاد دموكراسي در ايران، و پايان دادن             
هاي ايران بوده، تالش كرده است. آقاي هريس، كه از            به شكنجه در زندان   

دوره فعاليت خود در جنبش سنديكايي انگلستان، جنبش ضد رژيم                   
هاي فدراسيون جهاني      نژادپرست در آفريقاي جنوبي، و حضور در ارگان          

اي دارد، با اشاره به رابطه سازنده           هاي غني   اتحاديه هاي كارگري تجربه    
خواه ايراني، از ضرورت گسترش        با نيروهاي دموكراتيك و ترقي     “  كودير”

منظور دفاع از حقوق مردم ايران سخن گفت.          هاي متحد و همسو به      فعاليت
ها   ترين حمايت   او با اشاره به ضرورت گردهم آوردن و آماده كردنِ گسترده           

  9ادامه  در صفحه اي كه زندگي كاري و معيشتي         هاي اقتصادي   در جهت كارزارِ لغوِ تحريم     

جمهوري  اتحاديه هاي كارگري جهان به رئيسفراخوان 
به سركوب سنديكاها در جديد ايران: 

 ايران پايان دهيد!
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اللقاء “ [”چپِ عربي”چهارمين مجمع 
ها و  گردهمايي حزب“]: اليساري العربي

هاي چپ كشورهاي عربي، و  سازمان
 هايِ عربي وظيفه ژرف انقالب

هاي چپ كشورهاي عربي      ها و سازمان   چهارمين مجمع حزب  
كشور عربي در خردادماه بـه     11سازمان چپ از  24با شركت  

ميزباني حزب كمونيست لبنان، در بيروت, برگزار شـد. ايـن               
به قوامِ بينشي، افشايِ نقش مخـرب   ،هاي اخير   در سال   ،مجمع

و گسترش پيونـدهـا و         ،“ اسالم سياسي ” وب به   سنيروهاي من 
كمك فـراوانـي    اند    توانستههماهنگي بين نيروهاي چپ منطقه      

هاي تاريـخـي و مـادي           ها و زمينه    .  اهميت اين نشست     كنند
اخير نمايندگان حزب تـوده       گوهاي  و  گفتدر    شان،  دهي  سازمان

و رفـقـاي      ،گرديد  حايران با رهبري حزب كمونيست لبنان مطر      
ها را بـراي        اين نشست از  كلي    اي  كه ارزيابي   پذيرفتندلبناني  

در آيد     ميزير  يي كه در      تهيه كنند. مقاله    “ نامه مردم ” انتشار در   
به قلم رفيق ربـيـع      است، و   اين راستا و بر اساس اين ارزيابي        

 ،ديركي، عضو كميته روابط بين المللي حزب كمونيست لـبـنـان      
 شده است. نوشته

 
بـه     ،، امپـريـالـيـسـم      “ سوسياليسم واقعاً موجود  ” تجربه    شكستپس از     

تـنـهـا      در مقام   شبه منظور تحكيم موقعيت     ،مريكاآسركردگيِ اياالت متحده    
د. در نتيجه ايـن       كرغاز  آهاي جهان را      حمله به خلق    ،قطب موجود در جهان   

برخي از كشورها اشغال و بعضي ديگر تجزيه شـدنـد. هـجـوم بـه                     ،هجوم
داري جهاني بعد ديگر ايـن         سرمايه  اش با   طبقه كارگر در مبارزه     دستاوردهايِ

ـ   ” سيس  أداد. دعوت به ت      را تشكيل مي    هجوم بـراسـاس      ،“ يمجمع چپِ عرب
انـجـام      اشاره شده در باال   لنينيستي و با درك شرايط        -تحليلي ماركسيستي 

از طريق  تالش امپـريـالـيـسـم            ،مريكاييآ  -گرفت. اين هجوم امپرياليستي    
 شالـوده بر    يي كه   (پروژه “  خاورميانه جديد ” مريكا براي به ثمر رساندنِ پروژه       آ

و    ،و قـومـي       ،مـذهـبـي      ،هاي كوچك ديني    تقسيمِ جهان عرب به دولت    
 ،س هرم اين پـروژه   أگيرد. در ر  گرديده است) صورت مي      بنا  ،درگيرباهمديگر

حفظ امنـيـت      منظور  بهمريكا  آاياالت متحده     دارد، و دشمن صهيونيستي قرار    
پروژه تـوسـعـه        ازلنينيستي    -تحليل ماركسيستي  كند.     اين رژيم تالش مي   
 ،هاي حاكم بر جـهـانِ عـرب           مريكايي و ساختار نظام   آ  -طلبانه امپرياليستي 

براي انقـالب در جـهـان           شرايطو    ها  عامل  يي از   داد كه مجموعه    نشان مي 
به ايـن مـجـمـوعـه          “  مجمع چپ عربي  ” . ما در اولين      دارندعربي ما وجود    

 ديم.كر اشاره شان، و شرايط، بدون درنظر گرفتنِ زمان و مكان ها عامل
 :زيرندشرح  به ها اشاره رفت، هايي كه بدان عاملترين  مهم

هاي عمومـي   زاديآبر استبداد و سركوب و ازبين بردن  ،هاي حاكم نظام    . 1
 ؛اند و دموكراسي استوار گرديده

و درمسير مسخ شـدن     است  . مسئله فلسطين همچنان ناديده گرفته شده         2
 ؛قرار دارد

اجتماعي براساس وابستگي به نظام جـهـانـي            -هاي اقتصادي   سياست    . 3
)       ديگر،  عبارتي  بهيا  داري در خارج و رويارويي با(        سرمايه جلوگيري از برپـايـيِ

 ،ها، افزايش فقر، بـيـكـاري        اند. نتيجه اين سياست      اقتصاد ملي استوار گرديده   
سـلـطـه    زيرِ     انتيِر -تبديل اقتصاد به اقتصاد خدماتي    در نهايت، و    ،مهاجرت

 .است هاي مالي باند
ها و    و  پيش از شروع انقالب باال،حزب كمونيست لبنان، بر اساس تحليل    

تغييـر  ” در زمينه   “  چپ عربي ” هاي عربي، و به منظور تحققِ وحدت نظر           قيام
مـجـمـع    ” از نيروهاي چپ در كشورهاي مختلف عربي براي            ،“ دموكراتيك

 د.كردعوت “ چپ

شدن شعله انقالب در كشورهاي تونس و مصر بـراي        برافروخته  پس از   
مد. پشتيباني از انقالب     آعمل    استثنايي(اضطراري) دعوت به    “  مجمع چپ ” 

ترين وظيفه براي اين تشكـل        مهم  در حكم   ،در برابر نيروهاي ضدانقالب   
ائـتـالف بـا         درمريكا  آهاي امپرياليسم     با تالش   روياروييتعيين گرديد.    

ها نيـروهـاي      نآهايي كه دارند و درصدر        نيروهاي ضدانقالب (با همه نام     
به منظور سوار شدن بر موج انقالبي و انحراف انقالب از              ،اسالم سياسي 

 يـي    ) از طريق مبارزه براي تعميق انقالب براساس برنامه         اش  مسيرِ واقعي 
درراستاي ايـن  “  تغيير دموكراتيك” واحد و مورد قبول نيروهاي چپ براي   

 -وظيفه قرار گرفت. مجمع سوم بر اساس اسناد سياسي و اقـتـصـادي                
ه از دو مجمع قبلي انجام گرفت. در ايـن مـجـمـع،                 شداجتماعي صادر   

ضرورت رودررويي با نيروهاي اسالم سياسي در مصر و            پيرامونها    بحث
دست گـرفـتـن       به  ،و سرانجام   ،به انقالب   شان  تونس و پيوستنِ ديرهنگام   

شـان     ن هم پس از اثبات حسن نـيـت         آقدرت سياسي در هر دو كشور(        
و همچنين    [آمريكا]  به منافع اين كشور     نكردن  مريكا در تعرض  آ  نسبت به 

صورت پذيرفت. با دستـيـابـي         (“ كمپ ديويد ” به زير سوال نبردنِ قرارداد      
ها مبني بر     نظريه چپ   ،نيروهاي اسالم سياسي به قدرت در مصر و تونس        

سود منافع طبقاتي نيروهـاي اسـالم          انقالب به   هاي  هدفتحقق  ” اينكه:   
دنِ رژيم و    كربلكه هدف نهايي اين نيروها، اسالمي         است،  سياسي نبوده 
جـنـبـش    ” و حتي جلوگيري از تكويـن        “  تغيير دموكراتيك ” جلوگيري از   
مجـمـع     ،به اثبات رسيد. به همين دليل        ،“ بوده است “  عربي  -رهايي ملي 

بـا  همـراه    بر ضرورت تدوين برنامه عملي و يكسان     “  چپ عربي ” چهارم  
هاي عربي و تعـمـيـق         پشتيباني از انقالب خلق     منظور  بهها    رعايت حداقل 

ومقـاومـت در     “  تغيير دموكراتيك ” ها براساس هماهنگيِ مبارزه براي        نآ
 .ورزيدتاكيد  ،ها و اشغالگران برابر هجوم امپرياليست

جبهه ” به “  مجمع چپ” تشكل از  ءارتقا ،اين هدف   دستيابي به منظور    به
پـيـشـنـهـاد      “  تغيير دموكراتيـك ” مشخص براي  يي با برنامه“  چپ عربي 

بـا ارائـه     “  مجمع چپ عربي  ” گردهماييِ  چهارمين    ،گرديد. بر اين اساس    
   :به كار خود پايان داد زير، هايپيشنهاد

 
هاي چپ عربي در سطح سنديكاها و          هماهنگي بين نيروها و حزب        . 1

سنديكايي كه يكي     سميناريهاي كارگري و زنان و تدارك براي          اتحاديه
هاي زنـان      هماهنگي بين سنديكاهاي كارگري و اتحاديه       هايش  وظيفهاز  

   است؛چپ 
 هـايـش   وظيفهكه يكي از “  اردوي جوانان چپ” تدارك براي دومين    . 2

 است؛نان آپيشبرد حضور چپ در ميان جوانان و طرح مسائل 
 اجتماعيِ چپ. -تالش براي طرحِ برنامه اقتصادي  .3
 ،“ مجمع چـپ  ” هاي چهارمين     ها و توصيه    پيشنهاد  عملي شدنِ منظور    به
و “  مجمع چپ عربـي ” موقت براي پيگيري بحث توسعه تشكلِ        يي  كميته

 ،مورد توافق   هايعملي براي اجراي پيشنهاد     يي  ن و تدوين برنامه   آتكامل  
 تشكيل گرديد.

“ مجمع چپ عـربـي     ” نچه در چهارمين    آ  ،كه  كنمدر خاتمه بايد اشاره     
تغيير ”   در مسير واحد  يي    برنامهگامي به جلو براي رسيدن به         ،مدآدست    به

 بود.“ دموكراتيك
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 با رفيق حمدي حسين...“ نامه مردم”ادامه  گفت و گوي  

و فرهنگي شهرونـدان و ضـامـن            ،اجتماعي  ،اقتصادي  ،ها و حقوق سياسي     زاديآ
و    ،سنديكـاهـا    ها،  حزبزادي تشكيل   آنظارت و مشاركت مردمي و تضمين كننده        

صـورت    ،ديني  هاي  حزببا تاكيد بر جدايي دين از سياست و ممنوعيت            ،ها  جمعيت
نسـت كـه بـراسـاس         آترين وجه انقالب وجه اجتماعي        نكه مهم آگيرد. ديگر      مي

منافـع اكـثـريـت         كه  طوري  به  ،پذيرد  مدها و ثروت در جامعه انجام مي      آبازتوزيع در 
هاي ناتوان در    و گروه   تهيدستده و ازحقوق مردم     كرهاي زحمتكش را تامين       توده

هـايشـان      بخشي كارگران و كشاورزان در تشكيل سنديكاها و اتحـاد          جامعه و توان  
و انتقال به مرحله باالتر در مسـيـر            ها  هدفبراي تضمين تداوم انقالب در تحقق       

.  تحليل ما در خصوص تضـاد         كندانقالب اجتماعي به نقع طبقات زحمتكش دفاع        
مـهـم و        يي  مرحله  در مقام ژوئن    30در وضعيت كنوني و وظايف اساسي انقالب        

انقالب ملي و دموكراتيـك، مـارا بـه مـرحلـه                 هاي  مرحلهساز در ميان      سرنوشت
ها در مرحله فعلي رهنمون مي سـازد.        ضرورت اتخاذ سياستي صحيح براي ائتالف     

 روياروييبه نظر ما ضرورت استمرار ائتالف كليه نيروهاي ملي و دموكراتيك براي             
مسـئـولـيـت كـلـيـه           ”جبهه نجات ملي“با خطر فاشيسم ديني و در نهايت حفظ        

. مـقـابلـه بـا         استها)     چپ  -ملي گراها   -ها  ن (ليبرال  آنيروهاي سياسي موجود در     
در جهت انـحـالل و          ”جبهه نجات ملي  “هايي كه به بهانه اتمام ماموريت         تالش

جـبـهـه    “گيرد از وظايف نيروهاي انقالبي است. ماموريت            ن صورت مي  آتضعيف  
 زماني پايان مي پذيرد كه خطر نيروهاي فاشيستي پايان پذيرد. ”نجات ملي

و وحدت    هخوا  ائتالف نيروهاي سوسياليستي و ترقي      ،كه  كنيم  ما مجددا تاكيد مي   
ضامن دوام و استمرار اين جبهه وسيع و مقابله با ترديد نيروهـايـي                ،ها  نآمبارزاتي  

نيستند. همان گـونـه كـه اتـحـاد              المسلمين اخوانبا    رويارويياست كه خواهان    
هـاي     اختالفهاي جوانان انقالبي و اجتناب از دامن زدن به            ها و هماهنگي    جنبش

صحصح در    هاي  آماجغايت مهم است. براي تضمين رسيدن به           به  يي  داخلي مسئله 
مرحله انتقالي، مشاركت فعال جوانان در نهادهاي حاكم امري ضروري است. ايـن          

هـاي الزم     موزشآدر مرحله فعلي  آتي،هاي  مسئوليت برعهده گرفتنجوانان براي  
هاي انقالب دموكراتيك و      ثمر رساندن هدف    براي به   كه  ببينند. بديهي است   بايد  را  

 ملي نيز به جوانان نيازمنديم.
 

مريكا آنامه مردم: زواياي سياسي و اقتصادي نقش اياالت متحده           
هاي اعطايي به مصر دقيقاً چيست؟ اين موضوع را چگـونـه              در كمك 

 كنيد؟ ارزيابي مي
ست   حمدي حسين:   سيا دوِ  ز ب درهاي ا صاد  قت ز هاي ا ا عني  ،ب هي ــ ان ــ  مي

هاي مصـري در بـرابـر اربـاب            ن درماندگي و تسليم رژيمآو پس از    1970دهه  
اجـراي    ،المللي پول)    اش(بانك جهاني و صندوق بين       مريكايي و ابزارهاي اقتصادي   آ

ها بيكار و     فقر هرچه بيشتر و فروش بخش عمومي اقتصاد و ميليون           ها  سياستاين  
را باعـث   مريكايي  آارباب    از سوي دن ارتش مصر به تجديد تسليحات خود        كروادار  
. دخالت كـنـد      در اقتصاد و سياست مصر    داد  مريكايي به خود اجازه     آارباب  .  گرديد

فاشيسم ديني نيز چيـزي جـز فـروش         وسيله بهوردن قدرت آ دست بهدليل اصلي  
ها   جزيره سينا به منظور اسكان حماس و فلسطيني         قسمتي از سرزمين مصر در شبه     

تا اسرائيل بتواند به تمامـي        نبوددر سينا     [ مربع]   كيلومتر  750در زميني به مساحت     
 30هاي انقـالبـي در        و موج ] 2011[ ژانويه 25پس از انقالب  . بر غزه مسلط شود 

مردم مصر و نيروهاي سياسـي،   ،نآو پيوستن ارتش به  ] 2013[جوالي 26ژوئن و  
انقالب به پاسداري از انقالب و    هاي ميدانو جواناني كه بايد همچنان در       ،انقالبي

اجـازه  هـا       ها و صهيونيسـت     مريكاييآتضمين اعمال اراده خلق مشغول باشند به        
 نخواهند داد.را در امور داخلي ما  دخالت

تمامي نيروهاي انقالبي و فرماندهان ارتش و همچنين حكومت انتقالي كه امـور             
بر احترام به حاكميت ملي و رهايي از وابستگـي بـه               ،كشور را موقتا اداره مي كند     

مريكا واستقالل در اتخاذ تصميم در خصوص كشور مصر و شروع به ايجاد تـنـوع         آ
هاي ديگر جهاني به منظور ايجاد تـوازن در             با گرايش به قطب     -در تسليح ارتش  

تـاكـيـد       -ياري رسـانـد    كه به پشتيباني از انقالب        يي  گونه  المللي به   مناسبات بين 
ها نخـواهـنـد       ها و صهيونيست    مريكاييآو اجازه دخالت در اين امور را به         ورزند    مي
 داد.
  

سخ      نامه مردم:     پا زحمت  ينكه  ز ا رامي ا حمدي گ ه       رفيق  ــ ــي ب ده
   متشكريم.بسيار ، پذيرفتيدما را در شرايط دشوار كنوني مصر  هاي سئوال

زب              حمدي حسين  ــ ح م و  رد امه م ن ن شريه وزي شما و ن ز  د ا اي ن ب : م
شـرايـط انـجـام ايـن             وجود آوردن   بهحزب توده ايران، براي     ،  شما، حزب برادر    

هاي پيچـيـده      اي با چنين دقتي تحول      تشكر كنم. ما از اينكه رفقاي توده         گو  و  گفت
هـاي     مصر را دنبال مي كنند و انعكاس گر پر طنين صداي كارگران و كمونيسـت              

 تشكر مي كنيم.   اند، مصري

 ادامه  فراخوان اتحاديه هاي كارگري ...

فراخوان براي گشودن فصلي تازه در برخورد با 
 سنديكاها در ايران

 
ايران اعالم كرده است كه، مراسم ادايِ سوگند (تحليف)                  

 1392مردادماه    13جمهوري جديد، آقاي حسن روحاني، روز          رئيس
برگزار خواهد شد. براي نخستين بار در تاريخ حيات جمهوري                 

هاي شناخته شده سراسر        اسالمي، ايران از رهبران و شخصيت        
المللي، براي شركت در      جهان، از جمله بريتانيا، در مقام ميهمانان بين       

مراسم اداي سوگند دعوت كرده است. ما اميدواريم كه همگام با اين            
اقدام براي دعوت از ميهمانان خارجي، موضع ايران در احترام به               

 المللي آن كشور نيز بهبود يابد. تعهدهاي بين
هاي كشوري و     ما امضاكنندگان زير، در مقام نمايندگان سازمان        

المللي فعال در عرصه سنديكاها، حقوق بشر، و حقوق                     بين
هاي ايران      دموكراتيك، مدت زمان درازي است كه از مقام               

ايم تا حق بنيادي كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل           خواسته
ها را بر اساس      هاي آن   و پيوستن به سنديكاها و شركت در فعاليت        

المللي كار، به رسميت بشناسد و به آن احترام             هاي بين   مفاد پيمان 
بگذارد. به اعتقاد ما، سنديكاهاي راستين و مستقل يكي از                    

اند، و براي تأمين      هاي دموكراتيك امروزي    بناهاي اصلي جامعه    سنگ
و تضمين استقالل، پيشرفت، ثبات، و عدالت اجتماعي مردمي، بستر           

 اند.    و وسيله معتبري
هاست نگران سرنوشت فعاليت سنديكاها و فعاالن            ما كه سال   

جمهوري منتخب،    ايم، اكنون مايليم از رئيس      سنديكايي در ايران بوده   
دكتر حسن روحاني، بخواهيم كه از فرصت مغتنم اداي سوگند                

جمهوري استفاده كند و تعهد كند كه در دوران                        رياست
يي در امر احترام به حقوق         اش، در ايران فصل تازه      جمهوري  رياست

 بشر و حقوق سنديكايي گشوده خواهد شد.
قيد و    خواهيم كه با آزاد كردنِ فوري و بي         هاي ايران مي    ما از مقام  

اند، با رفعِ     شرط همه آناني كه به علّت فعاليت سنديكايي زنداني شده         
اند،   هايي مشابه در انتظار محاكمه      اكنون به دليل    اتهام از آناني كه هم    

شان   يي كه هدف    هاي سركوبگرانه   و با پايان دادن به ديگر اقدام        
هاست، به    كنار راندن اعضاي آن       ضعيف كردن سنديكاها و به       

ويژه آزاديِ دو فعال       سركوب فعاالن سنديكايي پايان دهند. ما به        
دار   سنديكايي و زنداني عقيدتي، يعني آقاي رضا شهابي، خزانه              

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، و آقاي            
تپه را    علي نجاتي، رئيس پيشين سنديكاي كارگران نيشكر هفت          

خواهيم كه،    جمهوري جديد ايران مي     خواهانيم. ما همچنين از رئيس    
هاي   نامه  ويژه مقاوله   المللي، به   هاي بين   ها و پروتكل    قول بدهد پيمان  

آزادي ”) در زمينه     ILOالمللي كار (    سازمان بين   98و    87شماره  
 1948 مصوب سال    ) “سنديكاها و حمايت از حقوقِ سنديكايي         

 1949 مصوب سال   ) “جمعي  حقِ تشكّل و مذاكره دسته    ”ميالدي) و   
 اجرا گذارد. طورِكامل به ميالدي) را امضا كند، و مفاد آن را به

 امضاكنندگان:
)، رئيس بخش اتحاديه اروپا و        Owen Tudor(  اوئن تيودور 

 )؛ TUCي بريتانيا (“كنگره سنديكاها”المللي  روابط بين
)، دبيركل سنديكاي   Len McCluskeyكالسكي (   لن مك 
UNITE ميليون عضو]؛ 1/4ترين سنديكاي بريتانيا با  [بزرگ 

)، دبيركل سنديكاي       Dave Prentisديو پرِنتيس (      
UNISON           ميليون   1/3[سنديكاي كاركنان دولت بريتانيا، با

 عضو]؛
  ) باب كرو      Bob Crow   دبيركل ،(RMT    سنديكاي كارگران]
 ونقل بريتانيا]؛ آهن و حمل و كاركنان راه

المللي   )، دبير بخش بين    Pieris Pieriري (   يه  ريس پي   يه  پي
 )؛PEO-Cyprusفدراسيون كارگران قبرس(”

مركز »)، دبير اجرايي    Daniel Blackburnبِرن (   دانيِل بلك 
 ؛ICTURالمللي حقوق سنديكايي  بين

)، مشاور سنديكايي جهاني     Shane Enrightشين انرايت (  
 المللي؛ سازمان عفو بين
 .CODIR)، دبيركل كودير Noel Harrisنوئل هريس (
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و   آنان،  كار  شرايط اشتغال به    ،نامه مردم: وضعيت زنان در مصر      

چگونـه    شان  هاي  جمعيت  وضعيتو    ،با مردان   شان  تساوي حقوق 
 يا ممكن است به اختصار اين وضعيت را شرح دهيد؟آاست؟ 

ر      حمدي حسين:   رگ دزنان  كا كارگران از كمي دستمزدها و       ديگر  مانن
برند. زنـان       كشي رنج مي    ها و همچنين ستم ناشي از كار و بهره          افزايش قيمت 

اينكـه    باوجودكشي و احيانا تجاوز جنسي قرار دارند.           در معرض بهره    هم  گاهي
  دلـيـل  امـا بـه          ،كارگري زنان در رهبري قرار دارنـد      هاي    اعتصابدر غالب   

در هنگام انتخابات سنـديـكـايـي از            ،فرهنگي  و اجتماعي     هاي  ماندگي  واپس
هاي زنان بايـد   بردند. اما در خصوص جمعيت      نمي  يي  شانس انتخاب شدن بهره   

ها در پايتخت قرار دارنـد   ها زياد نيست و اغلب اين تشكل نآ كه، شمار بگويم  
 برند. ها امور مربوط به زنان را به پيش مي نآو تعداد كمي از 

 
نـامـه   ” يا ممكن است براي خوانندگان نشـريـه          آنامه مردم:    

و نقش حـزب    “  المحله” هاي سنديكايي در      درباره فعاليت “  مردم
 ؟آن توضيح دهيدكمونيست مصر در 

ت  حمدي حسين:   عالي در          ف اً  ــ وم ــ عم ديكايي و كارگري  سن هاي 
چارچوب مبارزه براي كسب حقوق زندگي با كرامت(دستمزد عادالنه، محـيـط             

موزش) صورت مـي گـيـرد. كـارگـران               آو حق كار و معالجه و         ،مناسب كار 
دفاع كـنـنـد        شان  هايي سنديكايي كه از حقوق      همچنين براي داشتن سازمان   

در كـنـار        شـان را      كارگران  مبـارزات  ،“ المحله الكبري ” كنند. در      مبارزه مي 
بـه پـيـش      “  غزل المحله” هاي بزرگ مانند      هاي سنديكايي در شركت     سازمان

هاي سنديكايي را در اختيار داشت. هم اكنـون      برند. نظام سابق اين سازمان       مي
ها از وابستگان بـه رژيـم سـابـق و                گيري اين سازمان    بازپس  برايكارگران  

 در حال تالشنـد.     ،همچنين  كساني كه منافقانه به نفع مرسي وارد عمل شدند          
در  شاناز انتخاب مجدددارند تا  كارگران همچنين  سعي در افشاي اين عناصر         

 . كنند جلوگيريانتخابات اينده سنديكايي 
با كند. حزب ما همچنين        كشي مبارزه مي    هر گونه استبداد و بهره      باحزب ما   

كنـد. مـا        و بيكاري مبارزه مي     ،ها  افزايش قيمت   ،دن كارگران كرفقير  سياست  
داري بـر      سازي و براي پايان دادن به انحصار سرمايه         سياست خصوصي   ضدبر

داران  در كشور مبارزه مي كنيـم.          منابع اقتصادي از سوي عده كمي از سرمايه       
شرط قيد و   هاي سنديكايي بدون      زاديآحزب ما از مبارزه براي كسب حقوق و         

براي دمـوكـراسـي حـقـيـقـي بـراي                يي، هرگونه اجحاف يا توصيه بدون  و  
گـذاري و       هاي سرمايـه    براي حقوق كارگران در بخش      ،سنديكاهاي كارگري 

در تاسيس سنديكاهاي دموكراتيك و مسـتـقـل از               آنانوحقوق    ،خصوصي
كند. حزب ما براي حمايت از حقوق زنان تـا             مبارزه مي   ،حكومت و كارفرمايان  

براي حقوق عادالنه مردان و زنـان در           ،رسيدن به تمامي حقوق برابر با مردان      
نان براي تضمين   آهاي    دستمزد عادالنه و شايسته كه با سطح معيشت و هزينه         

 كند. و در نـهـايـت         مبارزه مي   ،باشدمتناسب    شان  هاياجتماعي خود و خانواده     
حزب ما براي پااليش قوانين حمايت اجتماعي و تامين حق بيكـاري و              اينكه،

از كار افتادگي و قوانين خاص مربوط به بهداشت و سالمت شغلي كـارگـران                
 كند.  مبارزه مي

 
يا ممكن است وضعيت كار و سنديكاهاي كارگري        آنامه مردم:    

الـمـحلـه    ” در شهر كارگري     “ كارخانه پارچه بافي المحله   “در  را  
 شرح دهيد؟“ الكبري

شركت       حمدي حسين:   در  ن  را رگ ت كا هماننـد  “  غزل المحله ” وضعي
هاي نظام گذشته و تسليـم        . پيامد سياست   استوضعيت بقيه كارگران در مصر      

از كارفرماياني كـه      اش  المللي پول و طرفداري     اين نظام به شرايط صندوق بين     
بر ساختار پوسيده  نظام مسلط بودند و همچنين در غـيـاب دمـوكـراسـي و                    

. ها، چيزي جز رنج روز افزون اكثريت مطلق طبقه كارگر مصـر نـبـود                  زاديآ
برند. اينـان      مي  سر  بهها    در اوج اين نابساماني   “  المحله” كارگران پارچه بافي در     

هـا كـه        ميز قـيـمـت    آ  العاده و جنون    فوق  بودن  باالاز سطح نازل دستمزدها و      
كه دستمزدها ساليانه و    در حالي . برند رنج مياند،    ي در حال افزايش   گهفتطورِ  به
، وضـعـيـت      آنكـه ميزتر از اين آ فاجعهيابند.    افزايش مي درصد ناچيزي   اندازه    به

مـدن  آيد. پايين  آ دستمزدها در بخش( نخ ريسي و پارچه بافي )مرتب پايين مي       
اين دستمزدها تابع كاهش موارد تشويقي و سود ساليانه و همچنين افـزايـش               

پـدران     هـاي    مشـكـل  عامل اخير خود مشكلي بر      است.   تعداد ارتش بيكاران    
از انقالب    پيشهاي فاسد     حكومت  . كه فرزنداني دارند    است  سرپرست خانواري 

هـم مـوفـق      و حتي به يافتن كـار          ندقائل نبود   آنانژانويه اهميتي براي      25

فساد كل سـيـسـتـم          كههاي سنديكايي بل    فساد كميته نه فقط   .  شدند  نمي با رفيق حمدي حسين...“ نامه مردم”ادامه  گفت و گوي  
به دامان  شان  سنديكايي و ضعف و زبوني اغلب رهبران سنديكايي و سقوط         

كارگراني كـه  آن، اضافه بر و  از انقالب)      پيشهاي امنيتي(    ادارات و سازمان  
با قراردادهاي موقت و بادستمزد هايي ناچيز كار مي كنند نيز مزيد بر علت              

و فروپاشي سطح زنـدگـي،        ها  مشكلطبيعي اين همه فساد و        پيامداست.     
وردهايي كه قـبـال     آهاي اجتماعي كارگران در دفاع از دست    شروع جنبش 

ها در غياب رهبران قوي و        گرديد. اين جنبش   باعث    را  ورده بودند آ  دست  به
ن از   آشريف و در سايه درماندگي  اتحاديـه كـارگـران و طـرفـداري                    
هـاي     كارفرمايان و نظام مخلوع مبارك صورت گرفت. دوري سـازمـان             

اضـافـه    هاي باال بايد دليلسنديكايي از اصول و قواعد سنديكايي را نيز به    
شـد    هاي كارگري پيگير تاسيس مي      د. در اين شرايط ناگزير بايد كميته       كر
هـاي     كميـتـه  ،  هاي توليد   كميته،  گاهي كارگري آهاي    نمونه: كميته  طورِ  به( 

و اين كميته در مقطع دهه هاي هشتاد و نـود در                ،دفاع از بخش عمومي   
هاي ائتالف كارگران غزل مـحلـه و            كميته،  محله الكبري تشكيل گرديد   

 ،جنبش كارگران غزل محله و كميته همبستگي كارگـري در الـمـحلـه)                
جـدا از       -گيري حقوق كارگران    همگي در حوزه غزل المحله براي بازپس      

قانـون جـديـد        بنابرينده و   آو به اميد انتخابات سنديكايي        -سنديكاي زرد 
 هاي سنديكايي تاسيس گرديدند. سازمان

 
جنبـش    باال گرفتن سياسي و اقتصادي      هاي  بعدنامه مردم:    

و همراهي نيروهـاي نـظـامـي مصـر و                ،اعتراضي مردمي 
المسلميـن را      در جهت سرنگوني حكومت اخوان      شان  تالش

يا ممكن است تحليلي در اين زمينه ارائـه          آونه مي بينيد؟    گچ
 ؟كنيد
 

در  حمدي حسين:  م مصر  رد بـراي   ]  2013[ژوئن 30ما انقالب م
هاي انقـالب   را ادامه مرحله ]   2011[ ژانويه 25جلوگيري از انحراف انقالب   

(انـقـالب    1881ن در سـال     آ  آغـازِ دموكراتيك و ملي مردم مصر از تاريخ        
 30دانيم. انقـالب        مي  1952و انقالب     1919در انقالب     اش  عربي) وادامه  

تاريخي اين انـقـالب كـه بـه دلـيـل                  هاي  هدفمنظور تحقق     ژوئن به 
العمل ارتجاع  در مصر و سراسر منطقه از نيمه دهه هفتاد مـعـطـل                  عكس

همـراه   سال به 30العمل  ارتجاع به مدت  گيرد. اين عكس   مانده صورت مي  
بخش عربي و همچنين فـروپـاشـي اتـحـاد              متالشي شدن جنبش رهايي   

 سبب گرديد در منطقه  را  راستي  دست  -گيري جريان فاشيستي    اوج  ،شوروي
ها سال  بـر مـردم مـا             هاي استبدادي را در طول ده       و اسباب سلطه رژيم   

 ده بود.كرفراهم 
تضاد موجود در مصر امروزه صرفاً تناقض بين دو نـيـروي سـيـاسـي                  
اپوزيسيون و جماعتي ارتجاعي و مستبد كه پس از رسيدن به سلـطـه در                

 ،تـر    در سطحي عميـق   ،نيست. اين تضاد     ند،اداره امور كشور موفق نگرديد    
مردم مصـر و نـيـروهـاي سـيـاسـي                 يها  اكثريت عظيمي از توده     ميان

راستي فاشيستي ديـنـي       و نيروهاي دست    سويي،از    شان  دموكراتيك و ملي  
ينـده وطـن و       براي آ ترين خطر     كه به بزرگ    -المسلمين  به رهبري اخوان  

 از سوي ديگر است.  -اند شتهگانقالب تبديل 
]   30[ ن در     آژانويه و موج دوم      ]    25[ به همين دليل است كه انقالب       

بـوده  انقالبي مـردمـي        است  نچه رخ داده  آدهد كه     ژوئن موكداً نشان مي   
ن پيوستـه اسـت. هـمـچـنـيـن نـاگـزيـريـم كـه                       آاست كه ارتش به     

هاي تاريخي ارتش مصر را به جاي سعي در كليـشـه كـردن                 گيري  موضع
ها بررسي و تحليل كنيم. بر ماست كـه در بـعـضـي از                     متون بر واقعيت  

هاي مردم مصر درس بگيريم. خـلـق           ها و تجربه    فرازهاي تاريخي از درس   
گـيـري      و حسي انقالبي اسـت. مـوضـع         جو    مصر داراي فطرتي مسالمت   

هـاي مـردم       ارتش، رويگرداني از دشمن اصلي توده       برضدخطرناك برخي   
راسـتـي     خطراصلي، فاشيسم دست  را باعث گرديد.       مصر در وضعيت كنوني   

سينا و بسيج هـوادارانـش     [ صحراي ]   اش در   هاي تروريستي   ديني و طرح  
هاي مايوسانه اما خطرناك چيرگي بر انقالب مـردم مصـر و                براي تالش 

المسلمين و تدوين     ناديده گرفتنِ اراده مردم براي سرنگوني حكومت اخوان       
 .استسريع اجتماعي هاي  اقدامقانون اساسي جديد و انجام 

وابستگي  به     هاي  شكلاز تمامي   فارغ  نيم كه استقالل ملي را      آما در پي    
دست بياوريم. اين امر نـيـز بـدون             هاي امپرياليستي به    مريكاييان و دولت  آ

كلي كه براسـاس اعـتـمـاد         طورِ  بهتوسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي       
. از جانبي ديگر انقالب دموكراتيـك        شود  نميخود انجام شده باشد ميسر        به

در راه تاسيس دولتي مدني و دموكراتيك براساس قانوني اساسي پشتيبـان            

 9ادامه  در صفحه 
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از چند روز بـه انـقـالب            پسو    ،در شروعِ انقالب با مردم نبودند       آنان
و    تنـد هاي انقالب فاصله گرف   رمانآسرعت از     المسلمين به   پيوستند. اخوان  

نان  بـه كـمـك          آوردند.   آگرفتن قدرت سياسي روي     درچنگ  به سوي   
كـه از       يي  به قدرت رسيدند. نتيجه     “ شوراي نظامي ” مريكا و با تباني با      آ

منعكس كننده واقـعـيـت نـبـود(قضـيـه                دست آمد   بههاي راي     صندوق
المسلمين در جبهـه      هاي اميريه بهترين گواه اين ادعاست). اخوان          چاپخانه

داران و    سرمايه  دربرابرِاعتصاب(سالحِ طبقه كارگر     با    آنانكارگران نيستند،   
بـنـا     حسـن هـاي       نـظـريـه   براساس    آنان.  مخالفندها)     صاحبان كارخانه 
براي ضرر رساندن بـه صـاحـبـان            يي  اعتصاب را وسيله  ،  (رهبركبيرشان)  

دانـنـد. بـه          ها و عامل جفا و اختالف بين مسلمانان مي          مسلمان كارخانه 
دسـتـان      تـهـي     طبقه كارگر و    نفع  بهاكميت  حدر    آنانهمين دليل بقاي    

 نيست.
 

يا بركناريِ رئيس جمـهـور      آنامه مردم: در جنين شرايطي       
 را   هاي كارگري   جدايي در صف سنديكاها و سازمان       ،مرسي

از جـانـب        ،رخ دهـد    اي  ؟ و اگر جدايي   شدنخواهد  موجب  
  پـيـش  تدبيـرهـايـي از        خواه وكارگري چه      نيروهاي ترقي 

   اند؟ شده  انديشيده
 

چ     حمدي حسين:   سي هي ر كناري مر صــف      ب ر  ري ب ثي ا ت ه  گون
هاي كارگري نخواهد داشت. وجود مـرسـي در             واحد سنديكاها و سازمان   

هاست. او با انتخاب رهبراني از       رياست جمهوري مصر موجب جدايي    پست  
المسلمين براي وزارت نيروهاي كار و اتحاديه عمومي سنديكاهـاي            اخوان

گرديد. او همچنيـن       را موجب   تاخير در انتخابات صنفي كارگران      ،كارگري
مخالف تاسيس سنديكاهاي مستقل و دموكراتيك بود. بركناري او نقطـه            
شروع خوبي براي طبقه كارگر بود. هم اينك وزيري از ميان انقـالبـيـون                

ها دراز كـرده و          تعيين شده كه دست همكاري به سوي تمامي اتحاديه        
و در    شان درتالش است    كارهايسر  براي بازگرداندن كارگران اخراجي به      

. او    كـوشـد    ميهاي سنديكايي)      زاديآتدوين قانون سنديكاها(متناسب با      
تعيين براي  قانوني متناسب با شرايط انقالبي فعلي       كند    ميهمچنين سعي   

ايـن هـمـان      تدوين كنـد.      ها    حداقل دستمزد و حقوق متناسب با قيمت      
و او در        است،ده  بوخواه و كارگري به وزير        نيروهاي ترقي   هايپيشنهاد

خواه مـا     ها در حداقل زمان است. رهبران كارگري و ترقي           نآصدد اجراي   
 دانند. هاي انقالب مي رمانآها را بخشي از  اين قبيل برنامه

 
كار و     اب  مرتبطهاي    بخش  بينها    گاهيآنامه مردم: ميزان     

عضويت زحمتكشـان     موردخواه در     وابسته به نيروهاي ترقي   
بينيـد؟ در     چگونه ميرا ها و سنديكاهاي كارگري      در اتحاديه 
 ها وجود دارد؟ در راه جذب توده هايي مانعيا آاين ميان 

اد و               حمدي حسين:   ــ س ف ت  ــ وم ــ ــك ح سال  سي  ز  ش ا بي
رسـي        آو پس از       ،كشي در دوران حسني مبارك      بهره و   ،ن در دوره مـ 

ن  دنـبـال آ       هاي سنديكايي و بـه       ها بر سازمان    نآسلطه    پيامد  همچنين
تـاثـيـر مـنـفـي            ،هـا   نآفرهنگي كارگري وابسته به       سلطه برمركزهاي 

هاي سياسي و سنديكايي      گاهي كارگران در زمينه فعاليت    آبر    انكارناپذيري
   اند. گذاشتهبرجا 

با سعي در تاسيس تعـدادي        ،خواه  ترقي  هاي  حزبكمي از رهبران    شمار  
هـاي     گاهـي آدر باالبردن     ،از سيستم حكومتي    دور  بههاي كارگري     تشكل

دند. ايـنـان مـوفـق       كرهاي سياسي تالش  ن با اگاهيآكارگري و ارتباط  
غـم  ر   بـه .  كننـد شدند سنديكاهاي مستقل  و دموكراتيك خود را تاسيس          

و فرار صـدهـا تـن از            ،ها  جايي  جابهها،    فشارهاي ناشي از بازداشت     همه
خواه، اينان به تاسيس سنديكاهاي مسـتـقـل و              رهبران كارگري و ترقي   

تـوان    اند كه نمي    شدند. اين نيروها هم اكنون نيروهايي      موفق  دموكراتيك  
دست بـه اعـتـصـاب و            كنند،كه اراده     گاهاينان هر   شان انگاشت.    ناديده

زنند و از بازداشت و زندان واخراج و تبعيد باكي ندارند. نبايـد                تظاهرات مي 
هاي مستبد در برخـورد بـا          هاي رژيم   سياست  نشدنياز تاثير منفي و انكار    

سـادگـي      رهبران كارگري و هراس ناشي از بازداشت و تبعيد و اخراج بـه            
دادند به جاي بازداشت و اخـراج و           گذشت. بسياري از كارگران ترجيح مي      

هـا و كـمـيِ           زير خط فقر به زندگي ادامه دهند. افزايش قيـمـت        ،تبعيد
دستمزدها نيز باعث گرديد كه كارگران در بيش از يك جا و بـه مـدت                   

گاهي كارگري و سنديكايي دور      آو از     كنندساعت در روز كار       16بيش از   
 بمانند.

 10ادامه  در صفحه 

بلكـه  شد    تنها بسيار بدتر    نه  [رژيم حسني مبارك]    كارگران از دوران نظام سابق    
 ،هـا   ها، انگليسي   فرانسوي  از سوي توان گفت كه حتي در زمان اشغال مصر           مي

ها نيز وضعيت تا به اين حد از نابساماني نرسيده بود. درصد زيـادي از                   و ترك 
و به صف بيكاران پيوستند. پس از تعطيلـي            ندكارگران كار خود را از دست داد      

نفر از رهبران سنديكـايـي   300كارخانه (پس از انقالب)، بيش از        1500حدود  
هاي صنفي) در زمان محمد مرسي كار خود را از دسـت                خاطر فعاليت   (فقط به  

 دلـيـل     نـفـر بـه        56كه در زمان حسني مبارك مخلوع فقط           در حالي   ،دادند
 هاي صنفي از كار اخراج شدند. فعاليت

جا رسيـد كـه هـرگـونـه             نآنابساماني شرايط اقتصادي و افزايش تورم به        
داد. حـكـومـت          افزايش در دستمزدها جوابگوي نيـاز كـارگـران را نـمـي               

ناني كه از افـزايـش      آاي و     المسلمين وضعيت كارگران روزمزدي و پروژه       اخوان
ديدند و همچنيـن كـارگـران اخـراجـي (بـر اثـر                     سيب مي آها بيشتر     قيمت

ن تاريخ تاكنون بدتريـن     آگرفت. كارگران از       ناديدهها) را      ورشكستگي كارخانه 
 [گـدايـي]   “ تـكـدي  ” و به مرحلـه        اند  شرايط تاريخ زندگي خود را سپري كرده      

اعالم سـازمـان    بنابرميليون كارگر مصري( 23اند. شرايط زندگي بيش از    رسيده
و هـر     اند  ماندهدرنكه در رنج اداره زندگي      آمار) پس از     آمركزي بسيج عمومي و   

 ي كه شرح داده شده درآمـده اسـت.         صورتبه    يند،لحظه با خطر بيكاري روبرو    
هـاي     خاطر دولتي شـدن كـارخـانـه           ها كارگر به    غم شادي موقت ميليون   برر

حكومت مرسي با عدم پذيرش ايـن          ،شده (در دوران حسني مبارك)        خصوصي
هـا     اين ميليون اميد    ،“ گذاران  دادن تضمين به سرمايه   ” دليل    ن هم به  آ  ،تصميم
هزاران كـارگـر      ،ها  را به نااميدي تبديل كرد. به جاي راه اندازي كارخانه          كارگر  

اند. در پـي         ماندهدردر حيرت از دست دادن شغل و پيوستن به صف بيكاران              
 وجـود    به  را نپذيرفت اين وضعيت   ها    راه اندازي كارخانه    [ مرسي]   حكومت  آنكه

هـاي     راسـتـي     دهد كه دسـت     نشان مي وضعي را كه در باال شرح داديم        مد.   آ
بـر مـا        ،مـعـزول     مرسـي چه در زمان مبارك مخلوع و چه در زمان            ،مستبد

به فاشيـسـم      [مرسي]  با اين تفاوت كه به دليل وابستگي او         ،كردند  حكومت مي 
 وضعيت كارگران در زمان وي بدتر بود. ،ديني

هاي سنديكايي چه     ثير حكومت مرسي بر فعاليت    أنامه مردم: ت   
بود؟ ارزيابي شما از رودررويي نيروهاي اسالم سـيـاسـي بـا               

در در تاريخ معاصـر و          -هاي نظري و عملي     عرصهكارگران در   
 چيست؟ -وضعيت فعلي

 
ز                 حمدي حسين:   ر ا ــ ف ــ ــك ن ي ســي   ر ت م حكوم جريان  در 

انتخاب شد.عملكرد اين وزير در بـه        “  نيروهاي كار ” المسلمين  به وزارت       اخوان
بند كشيدن جنبش سنديكايي و كارگري و جلوگيـري از تصـويـب قـانـون                   

 ،دكتر احمد الـرعـي      ، يعني هاي سنديكايي(اين قانون از جانب وزير قبلي         زاديآ
پيشنهاد شده بود) و تالش براي تصويب قانونـي مـتـنـاسـب بـا انـديشـه                       

توضيـح    تر  پيشطور كه     همان  ،شد. در دوره مرسي      المسلمين خالصه مي    اخوان
 آمـدن اجـرا در      هاي سنديكايـي و بـه         زاديآزيادي بر سرراه      هاي  مانع  ،دادم

هاي سنديكايي    زاديآالمللي در زمينه حقوق و        هاي بين   ها و معاهده    كنوانسيون
فعال   300و فرهنگيِ كارگران ايجاد شد. بيش از           ،و حقوق اقتصادي، اجتماعي   

كارگري بـا   هاي    اعتصابها و     و برخي از تحصن   شدند،  سنديكايي از كار اخراج     
هاي پليس سركوب شدنـد.       جمله استفاده از سگ   از  استفاده از نيروي قهريه  و       

از هميـن     يي  وقوع پيوست نمونه    نچه در شركت سيمان پرتلند در اسكندريه به       آ
 هاست. سركوب

 “اطاعت“  در نتيجه   شان،  المسلمين و هم پيمانان سلفي      تضاد بين ما و اخوان    
و خرد    گو  و  گفت    پايه  و بر   ،كنند  نان از فرمان اطاعت مي    آاست. “  از فرمان ”   آنان

 [پيروان] “  اتباع” دهند و     فرمان مي “  رهبران”   بين آنان دهند.     واكنش نشان نمي  
از سـلـطـه     آناننيست . استوار بر خرد يا منطق  شان  هاي  دليلكنند.     اطاعت مي 

[به  گويان  دروغ  كنند،  ميصراحت پشتيباني     به  ش،  فساد و استبداد    باوجود  حاكم،
دعوت به پـذيـرشِ       ،“ امر  اطاعت از وليِ  ” و زير پوشش    كنند،    ميييد  أرا ت   مردم] 

و به پيروي از روش       كنند،    مينان دموكراسي را انكار     آموجود مي كنند!       ضعو
) از دمـوكـراسـي         = گوش دادن به فرمان و اطاعت از آن         خود (سمع و طاعه    

اما   ،در انديشه نيست  داشتن  گريزانند. دموكراسي چيزي جز قبول حق اختالف         
كه ما حـق       حاليدر  ،نامند  مي  [جنجال يا آزار ديگران]     “ مفسده” نان اختالف را    آ

دانيم.  در انديشه را يكي از اسباب ترقي و گام نهادن به جلو مي        داشتن  اختالف  
تاريخ نشان داده است كه نيروهاي اسالم سياسي هرگز بـراي              ،ها  با همه اين  

اند.   نكرده  ياز مردم دعوت    آن،  صحيح  معنايِانقالبي با مضموني اجتماعي و در       
 يي  هيچ نشانه   از سوي آنان    ،ستمِ اجتماعي و يا اختالف طبقاتي       رويارويي با در  

 ژانويه بودند. 25انقالبِ  ضدمشاهده نشده است. اينان 

 با رفيق حمدي حسين...“ نامه مردم”ادامه  گفت و گوي  
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اي مردم در      دنبال قيام توده    در ادامه بررسي شرايط مصر به     
و    ،هاي نيروهاي منسوب به اسالم سياسي       مخالفت با سياست  

بـراي تصـويـر       “ نامه مـردم  ” سرنگونيِ دولت محمد مرسي،     
در   كارگرانشرايط زندگي و مبارزه طبقه كارگر مصر و شركت          

حـمـدي   ” با رفيق     يي  مصاحبه  ،هاي انقالبي دو سال اخير      تحول
انجام داد.  رفـيـق حـمـدي             ،، رهبر سنديكايي مصر   “ حسين
دلـيـل     ، به استكه عضو رهبري حزب كمونيست مصر         ،حسين

هـاي     دهيِ اعـتـصـاب    در سازمانو چشمگيرش ثر  ؤشركت م 
كارگري مصر و مـنـطـقـه      هاي محفلدر ، 2006كارگري سال  

 مـاه    شده است. او در فـرورديـن         شناختهشخصيتي  خاورميانه  
در مقام نمايندگي هيئت سنديكايي مصـري در            1390سال  

كـه در آتـن         ،كنگره فدراسيون اتحاديه هاي كارگري جهان     
 شركت و سخنراني كرد.       ،برگزار شد

كه در روز     ،با رفيق حمدي حسين     گو  و  گفتترجمه متن كامل    
، مركز صنايـع    “ المحله الكبري ” ماه در شهر كارگري       مرداد  16

   خوانيد: در زير ميانجام شد،  نساجي مصر،
 

از   پيشهاي سنديكاهاي مستقل در مصر        نامه مردم: فعاليت   
يـا  آچگونه بود؟      ]   2011ژانويه    25[   1389ماه    انقالب بهمن 

زادي كامل برخوردار بودند؟ در همين زمينه،       آاين سنديكاها از    
با وضعيت گذشـتـه     در قياس   وضعيت كنوني اين سنديكاها را      

 ؟بينيد مي چگونه(در زمان رژيم مبارك) 
 

ر مصر         حمدي حسين:   رگ شرايطي كه طبقه كا هدر  ر   ب ــ اط ــ  خ
ساعـتـه و در         12ها مجبور به كار       سطح پايين دستمزدها و افزايش قيمت     

مد حاصل از آو اين ميزان كار و در ،ساعته در روز بود 16ها كار     برخي بخش 
موزش، آهمسر و فرزندان كارگران را در شرايط خصوصي بودِن            هاين نياز آ

و در      ،نـبـود     را جـوابـگـو      ها،  جز اين   و  ،ب و برق  آبهداشت، حمل و نقل،     
وضعيتي كه سنديكاهاي وابسته به حكومت براي خود مسئوليتي براي دفاع           

 اي   كارگران در مبارزه براي زندگـي  ،قائل نبودند [كارگر]  از زندگي اين طبقه   
هـمـچـون    هـايـي(      در درجه نخست به تشكيل كـمـيـتـه           ،همراه با كرامت  

مـلـي دفـاع از        ،  دفاع از بخش عمومي     ،توليد  ،گاهي كارگري آ  : هاي  كميته
هـا،    جز اين و،  مردمي براي دفاع از بخش عمومي       ،بخش عمومي و كارگران   

، هاي سنديكايي و كـارگـري        زاديآنگاه كميته هماهنگي براي حقوق و       و آ 
كـمـيـتـه     ،   هاي كارگري و سنديكايي     زاديآكمپين همه باهم براي برپايي      

 دند.كر ، اقدام) ها جز اينو، همبستگي كارگري
و در پي     2006در سال   “  المحله الكبري “ هاي كارگري در    پس از اعتصاب  

هـاي     مبـارزه سطح    ،ن تحصن كاركنان شاغل در بخش ماليات بر امالك        آ
تاسيس سنديـكـاهـاي مسـتـقـل و              خواستبه    وپيدا كرد     ءكارگران ارتقا 

دموكراتيك تبديل  
 نخسـتـيـن   گرديد.   

ـ    ي كـه    سنديكـاي
ــاســيــس     ، شــدت

سنديكاي مستقـل   
كاركنان شـاغـل     
دربخش ماليات بر   
امالك بود. چه در     
زمان حـكـومـت      
حسني مبـارك و     
چه در زمان سلطه    
شوراي نظامـي و     
ــان        ــه در زم چ

هـا     باتوجه به اينكه هـرسـه ايـن حـكـومـت                -المسلمين  حكومت اخوان 
هـاي     زاديآداري بودند و با       هاي وابسته به نظام جهاني سرمايه       راستي  دست

ورزيدند و رهبران سنديكايي را از كار بركـنـار و يـا           سنديكايي دشمني مي  
تشـكـيـل    زادي   آكارگران موفق گرديدند       با اينهمه،   اما    -دندكرتبعيد مي   
ن حق اعـتـصـاب ،        آطور كه پيش از       همان  ،ورندآدست    را  به    شانسنديكاي
[ژانـويـه     25پس از انقـالب      ورده بودند.    آو تحصن را به دست        ،تظاهرات

ها سنديكا و دو اتحاديـه بـزرگ مصـر        ، كارگران با عضويت در ده]   2011
(اتحاديه سنديكاهاي مستقل مصر و اتحاديه دموكراتيك كارگـران مصـر)             

ند. پس از رسيدن رئـيـس اتـحـاديـه             گيردست    ها را به    نآرهبريِ  توانستند  
 در مقام نخـسـتـيـن    سنديكاهاي مستقل مصر به مقام وزارت نيروهاي كار (  

 يـي    ينـده آامروزه كارگران مصري با اميد به         ،وزير از ميان رهبران انقالبي)     
كه با تصويب     يي  يندهآدهند.     ادامه مي   شان  به مبارزه   ،تابناك براي سنديكاها  

ن آبراي تدوين و تصويب  مان كه همگي   ،هاي سنديكايي   زاديآقانون جديد   
هاي سنديـكـايـي و         زاديآهاي كارگران را در زمينه        تخواس،  ديمكرمبارزه  
 .خواهد كردهاي سنديكايي مدافع حقوق كارگران، تامين  سازمان

 
حكومت حسـنـي       دورانهاي    سياست  پيامدهاينامه مردم:    

زحمتكشان چگونه    قشرهاي مختلف و  ها    طبقهمبارك بر زندگي    
هـايـي مـيـان          ، چه تفـاوت   ارتباطكنيد؟ در اين      ارزيابي مي 

هاي اقتصادي دوران حسني مبارك و دوره محمد مرسي           برنامه
 وجود داشت؟

 
ن و           حمدي حسين:   را ــ رگ ع، كا خلو سني مبارك م ح ن  دورا در 

[ي  هـا    فقر و قـيـمـت        ي كه هاي  زحمتكشان از استبداد و استثمار و سياست      
در رنج بودند. در هميـن رابـطـه بـه           داد را افزايش مي  كاالهاي مورد نياز]   

نيز بـايـد     مدن دستمزدها و فقر و بيكاري آها در مقابل پايين     افزايش قيمت 
پيروي نظام حـاكـم از         ،موزشي و بهداشتي  آ. فقر شديد سيستم      كنيماشاره  

الـمـلـلـي پـول در زمـيـنـه                  هاي بانك جهاني و صندوق بـيـن         سياست
بـر     گـذاري   سرمايه  افزايش  روبه  و انحصار   ،ها  و حذف يارانه    سازي  خصوصي

هـمـراه      بـه    اران،د  از سرمايه   از سوي شمار اندكي   منابع اقتصادي در كشور     
هـاي    ها و معاهده    كنوانسيون  نكردن  هاي سنديكايي و اجرا     زاديآمحدوديت  

رغم برواقتصادي(   ،  المللي در زمينه حقوق سنديكايي، اجتماعي، فرهنگي        بين
 وضـعـيـت   دولت مصر) نيز مزيد برعلت نابسامـانـي             از سوي ها    نآامضاي  

 كارگران و زحمتكشان بوده است.
وضـعـيـت       ،مدت يك سـال   ظرف  المسلمين، در     در دوره حكومت اخوان   

  “نامه مردم” ِ گوي و گفت
 ، “حمدي حسين”با رفيق 

 رهبرِ سنديكايي مصر

 11ادامه  در صفحه 


