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 کار��ان ��ه ��ور� ���د �وید!

اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت روز جهاني كارگر!
دست در دست هم براي از بين بردن محروميت و فقر، براي 
تحقق عدالت اجتماعي، و دست يابي به حقوق سنديكايي و 

 تشديد مبارزه بر ضد رژيم استبدادي واليت فقيه!

 كارگران و زحمتكشان!
كميته مركـزي حـزب تـوده         

ارديبهـشـت     11ايران فرارسيدن   
، روز جـهـانـي        ماه، اول ماه مه   

كارگر، روز همبستگي بـا نـبـرد         
خستگي ناپذير طبقه كـارگـر و         
متحدان آن، و روز تجديد عهد با       
پيكار براي رهايـي از زنـجـيـر           
استثمار و ستم سرمايه داري، و        
براي كسـب آزادي واقـعـي و           
عدالت اجتماعي، را صميمانه بـه      

 .شادباش مي گويد شما
ميـن سـالـگـرد         125امسال  

برگزاري مراسم اول مـاه مـه          
است. سنت خجسته و انـقـالبـي         

، در   1889اي كه در ژوئـيـه          
جريان برگزاري نخستين كنگـره     
انترناسيونال دوم، در بزرگداشـت     
خاطره پيكار قهرمانانه و خونيـن      
كارگر ان نساجي شيكاگو، در روز      

پايه گـذاري    ،  1886اول ماه مه    
شد. از آن تاريخ تاكنون، با وجود        
همه تالش هاي سرمايـه داري       
جهاني براي كم اهميـت نشـان        

 مناسبت اولِ ماه مه: به
سالة جنبشِ  مروري كوتاه بر مبارزات يك

 هايِ آن سنديكايي و ويژگي -كارگري

 6ادامه  در صفحه 

هـا و       جنبشِ كارگريِ ميهن ما سالي دشوارِ توأم با درس         
سـر نـهـاد و بـا              هايِ مبارزاتيِ باارزشي را پشـت        اندوخته
جانبه و    بها، سال ديگري را براي مبارزه همه          هايي گران   تجربه

 است.  مؤثر آغاز كرده
ترين تحول صحـنـة    عمده  92شدة سال  انتخابات مهندسي 

آيد. طبقة كارگر و ديـگـر       شمار مي سياسي در سال گذشته به  
 -نـژاد    هاي دولت ضدملي احـمـدي        زحمتكشان كه سياست  

هاي بزرگ و     شان را با مخاطره     فقيه زندگي و امنيت شغلي      ولي
هاي ماجراجويانة    كرد، با مبارزه برضد برنامه      نابودي مواجه مي  

اي، و    ويژه درعرصة سياست خارجي و برنامة هسته        سياسي، به 

 ��� �� ا�� �ا� �� ر�� �ھا�ی کار��
 بر سكويِ ماه مه

آييد  مي
هايِ خون از فرازِ خيزابه

-تشويشِ باد و مباد جان   بي-
 از درونِ گردباد جنگ و جنون

 
 آييد  مي

 كرده پيمان
 زده پيوند
 كرده و پيروزي آورده پيكار

 كه خود
 پيك و پياميد
 شايستة ناميد

 گذريد  مي
 بر فرشي از الله

 داالنِ آفرين و هلهله  از دلِ
 آييد و  برمي
 ايستيد  مي

  بر سكويِ افتخارِ اولِ ماه مه
 تا شاهان
 تان از پيشگاه

 داران. بگذرند و سرمايه
 
 خداوارگان  اي
 كارگران كه دست شما راست  اي

 تردستيِ آفرينندگي:
 تراشِ آهن و سنگ
 سازِ سقف و ستون

  هنگام بر اندامِ زندگي برشِ به
 و رهانيدنِ حيات از برهنگي

  
 بند بود تان نعل نياي

 شما چلنگر
 تان موشك خواهند ساخت فرزندان

 چه واال كه شماييد:  آي
 اسبي رهوار كردن

 قفل گشودن
 و آسمان را پوييدن 

 اين بس
 كه بازوان بگشاييد و

 جغرافيايِ جهان
 تان باشد در آغوش

 
 شناختم  مي

 شمايان را به بويِ شمايان
 بوي شبنم عرق  و نه

 نشست  كه بر مفرغِ اندامتان مي
 به بوي روغن چرخ و دستگاه  نه

 حتي به بوي نفت  و نه
 دويد  كه پيشاپيش شما مي

 شناختم  مي
 به عطرِ كار

 تراويد  كه از هزار ابزار مي
 تان بينم  و اينك مي

 تان هاي سرخ در ساية پرچم  نه
 تان پايان  در صف بي  نه

 كه در گريزِ دشمن و هراسِ آن چشمان
 كنند  تان مي كه ارزيابي

 با دقت داللگان
 انديشم كه چه خواهد شد اگر  و مي

 متحد شويد
سياوش كسرايي كارگران ايران!         

 3و  2ادامه  در صفحات 
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يي با شركت شمار زيـادي از     كميتة مركزي حزب كمونيست مصر، جلسه 
منظورِ بحث دربارة مـوضـوع         هاي كشور به    اعضاي حزب در قاهره و استان     

رويِ مصر و موضعِ حزب در قـبـال ايـن       انتخابات رياست جمهوري درپيشِ 
هاي انتخاباتي شركت دارند، برگزار كرد.   انتخابات و نامزدهايي كه در رقابت

اي را    هاي گسترده   پيش از برگزاري اين نشست، دفتر سياسي حزب بحث        
هاي حزبي برگزار كرده بود. در جريان         با اعضاي حزب در بسياري از سازمان      

هاي دموكراتيك، مشخص شد كه بين اعضاي حزب در مورد هـر              اين بحث 
هاي متفاوتي وجود دارد. هـمـچـنـيـن              ها و ديدگاه    دو نامزد اصلي، گرايش   

نظر ديگري هم در ميان عدة محدودي از اعضا وجـود داشـت كـه                    نقطه
خواستار تحريمِ انتخابات بود. حزب پس از اينكه روند اعالم نامـزدي آغـاز                

اندازي شد، به برگزاريِ نشسـت        شد، و صحنة انتخابات رياست جمهوري راه      
هاي انجام گرفته در اين نشست بـازتـاب      وسيع تصميم گرفت. نتيجة بحث   

هـا،   گيريِ تصوير سياسي انتخابات بود. مشخصة ويژه اين بحث      دهندة شكل 
صراحت، شفافيت كامل، و احترام به نظـرات ديـگـران بـود. در خـالل                     

هـا و       هاي اين نشست، بيش از بيست عضو، به نمايندگي از ديدگـاه             بحث
هايشان را تشريح كردند. گيري هاي مختلف كشور، موضع منطقه

هايشان، تجزيه و تحليل سياسـي از          بسياري از سخنرانان در ارائة ديدگاه     
كـه در راسـتـاي تشـريـحِ               -شـان    هـاي    اوضاع سياسي، و اسـتـدالل     

شان را بـر        هايي بود كه نمايندگي     هاي اعضاي حزب در استان      گيري  موضع
بر حمايت از يكي از دو نامزد اصلي (عبدالفتاح السيـسـي و                 -عهده داشتند 

گرفته در نشست، مـيـان         هاي صورت   حمدين صباحي) تأكيد داشتند.  بحث       
هايي كـه اسـاسِ        نظرهاي عدة زيادي از اعضاي حزب در ارتباط با اولويت         

يكي از  دو نامزد و همچنين دربارة چشم اندازهايي كه دو نامزد تـا         انتخاب
داد. ازجمله     هاي مشخصي را نشان مي      به حال ترسيم كرده اند، وجود تفاوت      

هايي كه به پيدايش اين تنوعِ نظر كمك مي كنند اين حقيقت اسـت                 عامل
يي مهم است و انقالب و مـيـهـن بـا                 كه، كشور در حال گذار از هنگامه      

اي پيچـيـده      المللي  اي، و بين    هاي محلي، منطقه    خطرهايي واقعي و موقعيت   
گيري  رويارويند.  اين شرايط در پايان موجب شد كه نشست بر ضرورت رأي   

ها، توافق كند.  شده در بحث در مورد يكي از دو گزينة مطرح
نـفـع      پيشنهاد نخست: اجازه داده شود كه اعضاي حزب آراي خود را بـه             

هـاي     حمايت از اويند، به صنـدوق       يكي از دو نامزدي كه خودشان مايل  به        
رأي بريزند.

پيشنهاد دوم: در اين مورد راي گرفته شود كه حزب تصميم بـگـيـرد در                  
يك از اين دو نامزد حمايت شود.   انتخابات از كدام

درصد آرايِ حاضران در نشست، تصـويـب           70پيشنهاد نخست با كسب     
               وحـدت شد. شركت كنندگان در پايانِ اين نشست تاكيد كردند كه: حـفـظ
حزب و اطمينان يافتن از ادامة مبارزة حزب براي پيروزي و دستيـابـي بـه                 

هاي انقالب و تكميل برنامة انقالبِ دموكراتيك ملي، هدف اصليِ مـا                 آماج
رغمِ   در اين مرحله است، و ديگر اينكه، كارزار انتخابات رياست جمهوري، به           

اهميت آن، پايانِ اين روند[يعني تكميلِ برنامة انقالبِ دموكراتيـك مـلـي]        
تواند باشد، بلكه نبردهاي بزرگي درپيشِ رو است، و ديگرتـر ايـنـكـه،                  نمي

منظورِ دستـيـابـي بـه          ضروري است همة نيروهاي ميهني و دموكراتيك به       

گـيـريِ    انقالب متحد شوند. موضع   پيروزيِ قاطعِ انقالب در برابرِ نيروهاي ضد      
نظر از آنكه نام او چيست، بـر پـايـة              ما نسبت به رئيس جمهور بعدي، صرف      

اش و نيز بر اساسِ تعهد او به دسـتـيـابـي بـه                   هاي واقعي   موضع و سياست  
ژوئـن      30ژانـويـه و          25ها در انقالب هاي        هاي توده   ها و خواست    هدف

پرست انقالبـي،     شود.  حزب ما، در اتحاد با ديگر نيروهاي ميهن            مشخص مي 
ها براي پيروزيِ كامل در رسيـدن بـه        حضورش را در صف مقدم مبارزه توده      

 هاي زير ادامه خواهد داد: هدف
نخست: پايان دادن به سرسپردگي به اياالت متحده آمريكا و امپرياليـسـم              

هاي ملي، و تحكيم و تقويت بنيانِ         گيري  جهاني، تاكيد بر استقالل در تصميم     
وحدت ملي؛

گيريِ آن بـه       جانبه و مستقلي كه جهت      دوم: براي دستيابي به توسعة همه      
سوي فقرا و زحمتكشان است، و عملكرد آن متوجه برآورده كردنِ نيـازهـاي              
زندگي مادي و حقوق اساسي در اشتغال، رسيدگي پزشكي، مسكن و آموزش،           
و ريشه كن كردنِ فساد... و به دادگاه عدالت سپردن دزدان و فـاسـدهـايـي               

 اند؛   هاي مردم را چپاول كرده است كه ثروت
سوم: براي رسيدن به دموكراسي در معنايِ واقعي و جامعِ آن، و تصـويـب                

هاي مـردم بـا         اي باشد كه توده     هاي اساسي   قوانيني كه تاكيدشان بر آزادي    
اند، حصـول اطـمـيـنـان از              دست آورده   فداكاري و مبارزات انقالبي خود به     

هـا و       گيري، و جلوگيري از تخلـف       مشاركت گستردة مردم در فرايند تصميم     
گناهي كه در عملكردهاي تروريسـتـي         سوء استفاده[از قدرت] برضد مردم بي       

صراحت بگوييم كه، مردم بزرگ مصـر، كـه             اند. اجازه دهيد به      دست نداشته 
توانستند دو رژيم و دو رئيس جمهور را در عرض دو سال سرنگون كـنـنـد،                  

المسلميـن و      وجه اجازة بازگشت رژيم مبارك و رژيم تروريستي اخوان          هيچ  به
شان را نخواهد داد. مردم با هر رئيس جمهوري كه انتخاب بشود و از                 متحدان

شان براي زيستـن در آزادي،         اميد و آرزوهاي    قانون اساسي پيروي نكند و به     
توانند مقابله كنند.  عدالت اجتماعي، و كرامت انساني جامة عمل نپوشاند، مي

 آينده به سوسياليسم تعلق دارد... بياييد با هم آن را بسازيم.
 ) 2014آوريل  12( 1393ماه  فروردين 23

 
عدلي، دبيركلِ حزب  وگو با رفيق صالح گفتفراز هايي از 
دربارة انتخابات رياست جمهوري مصر و : كمونيست مصر

 هاي پيشِ رويِ آن چالش
 

با خاتمة مهلت براي ثبت نام نامزدهاي شركت در انـتـخـابـات ريـاسـت                  
ماه، مبارزه براي تـعـيـيـن           فروردين  31جمهوري در پيشِ رويِ مصر در روز        

نشست وسيع حزب كمونيست “ بيانية”
گيري دربارة انتخابات  مصر: موضع

رياست جمهوري مصر

 15ادامه  در صفحه 
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هاي اخير در اين كشـور بـه            هاي سياسي بغرنج سال     مسير در تحول  
گران سياسي معتقدند كه، با نـامـزديِ          مرحلة حساسي وارد شد. تحليل     

هاي اخـيـر، و         ژنرال عبدالفتاح السيسي، فرماندة ارتش مصر در سال       
همچنين حمدين صباحي، نامزد مستقل و سكوالر، صحـنـة اصـلـي              
                     مبارزه انتخاباتي از هم اكنون مشـخـص شـده اسـت. بـا حـذف

هاي انتخاباتي، مردم مصر بايد بـيـن          المسلمين از صحنة مبارزه     اخوان
نامزد تضمين كنندة ثبات سياسي و نامزد جريان ناصريسم مدرن يك           

ماه گذشتـه،     10رياست جمهوري برگزينند. شرايط بغرنج سياسي          را به 
هاي خشن سياسي، و تروريسم، ضرورت برقراريِ         باال گرفتنِ درگيري  

دموكراسي و ثبات در كشور حياتي خواهد بود. اينكه نيروهاي سياسي            
شوند، از هم اكـنـون تـوجـه            با چه تحليلي به روند انتخابات وارد مي       

 دقيق تحليلگران را در جهان به خود جلب كرده است.
رفيق صالح عدلي، دبيركلِ حزب كمونيست مصر، اخـيـراٌ  و در                

آوريـل) در        9مـاه (       فـرورديـن     20جريان سفري به لبنان، در روز       
هاي درپيشِ رويِ نـيـروهـاي          وگويي به شرايط كشور و انتخاب       گفت
 30خواه پرداخت. رفيق عدلي در ابتدا حمايتش را از رخدادهاي               ترقي

ژوئن گذشته كه در جريان آن ارتش اين كشور در حمايت از قـيـام                 
صراحت بيـان     المسلمين اقدام كرد، به     ميليوني مردم به بركناري اخوان    

در حكم موج دوم انقالب مردم مصـر بـود،      ژوئن...    30انقالب ”كرد:  
ها ميليون نفر از مـردم مصـر بـراي تـحـقـق                    كه در جريان آن ده    

ها آمدنـد،     هاي انقالب و  حفاظت از دستاوردهاي آن  به خيابان            هدف
هـا، كـه        براي تصحيح شعارهاي انقالب و صراحت بخشيدن به آن         

المسلمين در مـعـرض        دليلِ تبانيِ شوراي نظاميان و جماعت اخوان        به
رفيق عدلي سپس و بالفاصله ...“   شكست قرار گرفته بودند، برپا شد.       

را كه پس از سرنگوني دولت مـحـمـد          “  حازم بيالوي ” عملكرد دولت   
مرسي مصدر امور شد، مورد انتقاد قرار داد و گفت كه، گرچـه دولـت                

ماه گذشته توانست روند طرح تـا         هاي مرداد و بهمن     حاكم در بين ماه   
تـريـن      تصويب نهايي  قانون اساسي دموكراتيك جديد، به مثابه مهم         

دستاوردهاي انقالب، را با موفقيت پيش ببرد، اما اين دولت در پاسـخ             
هاي زحمتكشان موفقيتي نداشت. صالح عدلي يادآور شـد:            به خواست 

ناپذيـري    ها صدمة جبران    عملكرد دولت با داشتن ضعف درهمه زمنيه      ” 
هاي وسيعي ازمردم وارد آورد و سردرگميِ آنان را در ايـن                را به توده  

گونه تغييري در     دوره از مرحلة گذار را  باعث گرديد... درنتيجه ما هيچ             
 “معيشت مردم زحمتكش را شاهد نبوديم.

خصـوص     شيوة عملكرد دولت بـه    ” جنبة ديگر شكست دولت قبلي      
رويـة جـوانـان         هـاي بـي      پس از صدور قانون تظاهرات و بازداشت      

المسلمين و ديـگـر       گونه ارتباطي با گروه اخوان      اي بود كه هيچ     انقالبي
دارند، و ايـن بـاعـث انشـقـاق              داشتند و نه     هاي تروريست نه    گروه

اي شـد كـه سـتـون          هاي سياسي   هاي جوانان انقالبي وگروه     درصف
ويـژه     ها  بـه    ژوئن بودند. ... همچنين كارزار رسانه     30فقرات انقالب   

هاي تلويزيوني وابسته به نظام مبارك براي مـنـحـرف كـردن                كانال
وجود آمدنِ حالتي از اضـطـراب و تـرس در                فوريه... به      25انقالب  

هاي شمار چشمگيري از جوانان ونيروهاي انقالبـي را بـاعـث                 صف
 “گرديد.

 
 آيا ارتش با انقالب مردم همراه است؟

اي    اي نسبت به ضرورت ارزيابي      رفيق عدلي با حساسيت مسئوالنه    
گيري ارتش مصر در شرايط كنوني و نـامـزدي            دقيق وعيني از موضع   

و از طـرف      ”...  گويد:     دهد و مي ژنرال عبدالفتاح السيسي هشدار مي  
رغم  احترام بسيار مردم به نقش ارتش و تقديـر از آن و                   ديگر و به  

و پشتيبانيِ او از مبـارزة      خصوص از نقش ارتشبد عبدالفتاح السيسي         به
ژوئن كـه بـه سـقـوط دولـت                30ثمر رساندن انقالب      مردم در به  

المسلمين و نجات كشور از درگير شدن در جـنـگـي داخـلـي                   اخوان
هاي آشـكـاروپـنـهـان  كشـورهـاي               ومذهبي و جلوگيري از توطئه    

كه خواهان تخريب نـهـادهـاي          -امپرياليستي آمريكا و اتحاديه اروپا    
ها منجر شـد، ظـهـور           و مبارزة با آن     -دولت و تقسيم ارتش مصرند    

ها وشواهد از مداخلة ارتش در پشتيبـانـي صـريـح از               بعضي شاخص 
السيسي براي رسيدن به رياست جمهوري باعث افزايش نـگـرانـي و        

نـفـع      ترس مردم و نيروهاى انقالبى از تبلور موزانة قدرت در كشور به           

وي گرديد، و اعتراض مردم را برانگيخت، اعتراض به آنچه  كـه مـردم آن را          ادامه  بيانيه نشست وسيع ...
شان و درنهايت باال    هاي فردي و اجتماعي     تجاوز آشكار به قانون اساسي و آزادي      

 “پندارند. رفتن نقشِ سياسي واقتصادي ارتش  مي
خواه اشـاره      هاي درون نيروهاي چپ و ترقي       رفيق عدلي آنگاه به صف بندي     

مـاه گـذشـتـه         9ها در خالل      بدون شك اين تجاوزها واشتباه    ” كند و اينكه:       مي
هـا      حاضر بايد راهي براي حـل آن      اند و درحال اي برجاي گذاشته اثرهاي منفي 

داشته باشيم،  مخصوصا كه ما اكنون در آستانة برگزاريِ انتـخـابـات ريـاسـت                  
اش زمينة ارزيابي متـفـاوت    رفيق عدلي در بخشي از مصاحبه   “  جمهوري هستيم.  

عوامل و مالحظات ديگر كه باعث بـروز         ” نيروهاي سياسي از دو نامزد اصلي و        
هـا     ها و ناسيونـالـيـسـت        ترين نيروهاي سياسي ازجمله  ليبرال       اختالف در عمده  
ها و قشرهاي جوانان انقالبـي  گـرديـده              خصوص در محفل    ونيروهاي چپ به  

اي قدرتمند    با وجود استمرار تاييد مردمي وسياسي     ” اشاره توضيح داد.       را به “  است
در رابطه با ارتش و عبدالفتاح السيسي، و پس از انصراف ابوالفتوح و شفيـق [دو               

] از نامزدي در انتخابات رياست جمـهـوري    2012تن از نامزدهاي انتخابات سال  
اين رقابت تقريباً ميان السيسي و حمدين صباحي محـصـور  شـده اسـت و                     

تر خواهد شد. ... حزب ما از تصميم  حـمـديـن               احتمال قوي در آينده فشرده      به
صباحي براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري استقبـال كـرد چـرا كـه                  

آميز كـه در       معتقديم وارد شدن او به صحنه انتخابات اين تفكر نادرست واغراق          
خصوص دربارة نـامـزدي السـيـسـي،             برخي ازمردم نسبت به سير انتخابات، به      
دهد. و از جهت ديگر ما رقابت سالـم و      درجامعه رسوخ كرده است را كاهش مي  

هاي گذشته نـمـايـنـدگـان سـتـاد              آزادانه و دمكراتيك را خواهانيم. ... در هفته           
انتخاباتيِ حمدين صباحي پيشنهاد مالقات با حزب ما دادند كه در هفته گذشتـه              
با حضور در مقر حزب كمونيست با رهبران حزب مالقات كردنـد و بـا شـرح                    

وگو نشستند، و در مقـابـل،         بحث وگفت   ديدگاه هاي او[حمدين صباحي]، با ما به        
حزب  ما نيز از اين مالقات اظهار خرسندي كرد. اما حزب تا كنـون تصـمـيـم                     

هاي   اش را [در مورد نامزدها] اعالم نكرده است و اين امر را به ارائة برنامه                  نهايي
سياسي و اقتصادى از سوي  نامزدها پيش از پايان مهلت مقرر مـوكـول كـرده                  

دسـت آورد.       هاي نامزدها  به تري از برنامه   است، چنان كه  بتوان  تصوير واضح       
   “... 

رهبر حزب كمونيست مصر در بخشي از سخنانش اين نكته را مطرح كرد كه:              
طرفداران حمدين با مخالفت آشكار با نامزدي السيسي بـر ايـن امـر مـهـم                   ” 

كنند كه ايشان ادامه دهندة نظام قديـم و مسـؤل               آفرين]  پافشاري مي      [حاشيه 
ترين عنصر    اساسي عملكرد  وعدم موفقيت حكومت بيالوي است، زيرا او اساسي          

آيد و همچنـيـن مسـئـول خـطـاهـا                شمار مي   و ازاركان اصلي اين حكومت به     
البته رفيق عدلي اين انـتـقـاد مـهـم           “   هاي شوراي نظامي سابق است.       واشتباه
اي كـه از جـانـب             با تبليغات گسترده” آفرين] را برجسته كرد و گفت:     [حاشيه 
اي كه بيشترشان به چپاولگران و فاسدان و سرسپردگان نظام            هاي گروهي   رسانه

كنند، كوشش مي شود كه       مبارك تعلق دارند و از نامزدي السيسي طرفداري مي        
با جاري كردن سيل افترا و اتهامات به مخالفان السيسي و به هر صداي مخالفي              

ها براي بـدنـام       كه برضد برنامه سياسي ايشان  بلند شود، آنان را بدنام كنند. آن             
كنند و بـه       ها و وسايل اهريمني استفاده مي       كردن مخالفان او[السيسي] از شيوه      

 “زنند. هاي غيراخالقي به اين كار دست مي اشكال و جلوه
 

 آيا السيسي پيروز انتخابات خواهد بود؟
دلـيـل      رفيق صالح عدلي در سخنانش احتمالِ پيروزي ژنرال السيسي را بـه            

يي مصمم و پا برجا در مقابله با بـازگشـت             اينكه او از سوي مردم همچون چهره      
هايي روشن و پيگـيـر    گيري المسلمين به قدرت شناخته شده است و موضع   اخوان

كند كه حمدين  داند. او، در مقابل، اذعان مي        پذير مي   طور ضمني امكان    دارد، را به  
گيري صريح و روشنـي      صباحي در تقابل با نيروهاي اسالم سياسي چنين موضع        

اش    [مانند السيسي] ندارد. رهبر حزب كمونيست مصر در بخشي از مصـاحـبـه                 
تواند ضامن    نظر ما السيسي مرد توانا و قادري است كه مي           به” اشاره مي كند كه:      

دهندة جلوگيري از فروپاشي نهادهاي دولت بـاشـد و در مـقـابـل                     و اطمينان 
اند، كشور را حفظ كـنـد و         هاي خارجي كه از هر جهت ما را احاطه كرده           توطئه

ضامن استقالل وطن باشد و از دنباله روي از كشورهاي امپرياليستي ممـانـعـت               
آمـيـز     كنند كه اظهارات اغراق     كند... در همين راستا طرفداران السيسي تاكيد مي          

نيروهاي سياسي  مبني براينكه با انتخاب ايشان[السيسي] نظام قديم و استبـداد               
و دولت پليسي سركار خواهد آمد، عاري ازصحت است، چـون مصـر قـانـون                   

رياست جمهوري محدود شده است       حيطه قدرت اي مدرن دارد كه در آن         اساسي
مجلس انتخـابـي داده شـده اسـت            مسئوليت تصميم گيري گسترده اي به       و  

وهمچنين بر اراده و قدرت مردم مصر تأكيد گرديده است، يعني بر اراده وقـدرت          
انـد  كـه         مردمي كه بارها  ثابت كرده     

 8ادامه  در صفحه وجه اجازة بازگشت به ديكتـاتـور         هيچ  به
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همچنين با مخالفت گستـرده، اثـرگـذار، و الـبـتـه پـراكـنـده و                       
هاي اقتصاديِ رژيم، و در رويارويي با ادامة          نشده با برنامه    دهي  سازمان
سهم خـود را     نژاد،    دولت احمدي   -سپاه  -فقيه  هاي محورِ ولي    سياست

. سخنان روحاني در جريان تبليغات انتخاباتي و اعالم اينكه:           ادا كردند 
وجودآمده ميان دستمزد و كارگران و         دولت مصمم است تا شكاف به     ” 

شدة اطالعاتي    و نيز انتخابِ علي ربيعي، مهرة شناخته      “  تورم را پر كند   
مقام وزير كار، همگي از افزايش نقش جنبش كارگري در روندهاي             به

اين نقشِ فزاينده، حاكي بـوده          سياسي و توجه توأم با هراسِ رژيم به       
 است.

اقتصاديِ برآمـده     -هاي سياسي   انتخابات رياست جمهوري و تحول    
از آن، بار ديگر ثابت كرده است كه طبقة كارگر و ديگر زحمتكـشـان               

  شان و مجموعِ جنبش مـردمـي دفـاع           توانند از منافع    ايران زماني مي  
هـاي     كنند و بر صحنة سياسي كشور اثر گذار باشند كه در سـازمـان             

سياسي و صنفيِ خويش متشكل و متحد شوند. در بيش از دو دهـة                 
اخير، كارگران و زحمتكشان بيش ازهر طبقه و الية اجتماعي ديگر از            

اند و زيـان      فقيه آسيب ديده    هاي رژيم واليت    بارِ سياست   اثرهاي فاجعه 
اند. برنامة تعديلِ اقتصادي، طرح اصالحِ ساختارِ اقتصادي، برنامة            كرده

هـاي     يي كه به گسترش تحريـم       ها، سياست ماجراجويانه    حذف يارانه 
زدايـي و       جويانة امپرياليستي مـنـجـر گـرديـد، مـقـررات                مداخله

هـاي     سازي دركنارِ محدود كردنِ پيوستة حقـوق و آزادي            خصوصي
هـا     دمكراتيك فردي و اجتماعي، بر زندگي و امنيت شغلي ميـلـيـون            

اند و كماكان دارنـد.       كنندة مستقيمي داشته    كارگر ايراني اثرهاي ويران   
بهايي براي زحمتكشان ميهن ماست. در سال          اين واقعيت، درسِ گران   

كننده و اميدبخشي از باال رفتنِ سطـح          هاي بسيار دلگرم    گذشته نشانه 
يابـي در بـيـن          يعني درك اهميت تشكل و سازمان       -آگاهيِ طبقاتي 

كارگران و زحمتكشان ديده شد. در حقيقت، رشد آگاهيِ طـبـقـاتـي،               
هاي پرشماري كه در      ها و مانع    ادامه پيدا كردنِ مبارزه با همة دشواري      

هـاي     هـا و روزنـه         گيريِ هوشيارانه از امـكـان       برابر آن بود، و بهره    
دردسترس در جهت پيدايش و بازسازيِ سنديكاهاي كارگري مستقـل          

سنديكايي در    -هاي مبارزات جنبشِ كارگري     ترين ويژگي   يكي از مهم  
هاي صحنة سياسيِ كشور، بر نقـش و           سال گذشته بوده است. تحول     

گذارند و تجربه     جايگاه جنبش كارگري، مستقيم و غيرمستقيم، اثر مي       
دهي، جنبشِ كـارگـري      دهد كه، درصورت تشكل و سازمان نشان مي 

خواهد توانست بر صحنة سياسي و مبارزات سراسريِ مردم با استبداد،           
وسـو    پرستي، و امپرياليسم تاثير جدي بگذارد و در سمت          ارتجاع، كهنه 

 كننده باشد. هاي مردم تعيين دادنِ پيكار در راستايِ منافع توده
سنديكايي موجود    -هاي مهم مبارزة جنبشِ كارگري      از ديگر ويژگي  

سال اخير، بايد به تالش موفقِ آن در تـلـفـيـقِ             كارگران در طول يك   
سياسي اشاره كرد. گرچه دراين زمينه هنوز كـارهـاي       -مبارزة صنفي 

ناپـذيـرِ مـبـارزان         هاي خستگي   زيادي بايد بشود، اما حركت و تالشِ      
اند. از موردهاي مهم ديگـر         كننده  جنبش كارگري بسيار جدي و دلگرم     

 اين مبارزه، رشد و گسترش جنبش اعتراضي كارگري است.
 

جنبشِ اعتراضيِ پراكندة كارگري، بسترهايِ عيني، و       *  
 هاي اصلي: وظيفه

سال اخيـر     جنبش اعتراضي كارگران و زحمتكشان ميهن ما در يك        
اوج نويني يافت. صدها حركت اعتراضي شامل اعتصاب، تـحـصـن،              

داد.    ها، در سراسر كشور روي        امضايِ تومار، تجمع خياباني، و جز اين      
العـاده    اين جنبش هنوز پراكنده و در حالت تدافعي است، اما نكتة فوق           

تر و پرشمـارتـر       اميدبخش آن، رشد سطحِ آگاهي و حضور هرچه فعال        
ها است. اعتصاب متشكل و مـتـحـد            هاي كارگر در اين اعتراض      توده

معدنچي منـجـر      20كارگران معدن چادرملو كه به دستگيري بيش از         
شد و همراه با آن، حمايت قاطعِ كارگران معدن از رفقا و همكاران و               

هـاي    هاي متحد كارخانه    شان، اعتصاب   شده  نمايندگان صنفي بازداشت  
اَكريل اصفهان، اعتصاب متشكلِ كارگران قرارداديِ پتروشـيـمـي            پلي

بندرشاپور خوزستان، اعتصاب و امضايِ تومار كارگران پتـروشـيـمـي            
برانگيزي بـرخـوردار      دهيِ توجه   تبريز كه از سطحِ همبستگي و سازمان      

و    93كارگر پارس جنوبي در مورد تعيين دستمزد سال          420بود و همچنين تومار     
برانگيز فعاالن سنديكايي براي هماهنگيِ بـيـشـتـر و               حركت آگاهانه و تحسين   

سـازيِ     دولت براي تعيين دستمزدها و خنثي هدف وارد آوردنِ فشار اجتماعي بر    به
توان مدنـظـر و        اند كه در مقام نمونه مي       ترفندهاي وزارت كار، ازجمله موردهايي    

شان قرار داد. جنبش پراكندة اعتراضي را بايد با دقت و ظرافت و مـبـارزه              ارزيابي
يي همراه با شكيبايي سازمان داد، سطحِ همبستگي را در آن باال بـرد و                   پيگيرانه

زدگي و متناسب با ظرفيت كنونيِ جنبش         گرايي و شتاب    دور از ذهني    به  -گام  به  گام
هاي متشكل، متحد، و مبتني بـر          حالت تدافعيِ آن را همراه با اعتصاب        -كارگري
هاي بعدي، به حالت تهاجمي تغيير داد. رژيـم             نفسِ طبقاتي، و در مرحله      اعتمادبه

كرده اسـت.       هاي كارگري، سياستي چندوجهي تدوين      براي مقابله با رشد اعتراض    
توان اشـاره كـرد.        هاي جديد فكر در وزارت كار مي        در اين زمينه به تشكيلِ اتاق     

هاي جنبش كارگري و مهارِ مـبـارزات          هاي فكر، مهندسيِ خواست     هدف اين اتاق  
 گون است. هايي گونه كنوني زحمتكشان در پوشش

 
 هاي اقتصادي رژيم و منافعِ كارگران و زحمتكشان: برنامه* 

سنديكايي، درك درسـت آن از          -هاي پرارزشِ جنبش كارگري     يكي از تجربه  
اي مانند: افزايشِ دستمزدها، از مـيـان           هاي فوري   پيوند ميان مبارزه براي خواست    

برداشتنِ قراردادهاي موقت، و احيايِ حقوق سنديكايي، با مخالفت و پيكار پيگيـر             
كـرده       فقيه است. تجربه ثابت      اجتماعي رژيم واليت    -هاي اقتصادي   برضد برنامه 

اجتمـاعـي رژيـم،        -گيريِ اقتصادي   است كه، بدونِ مبارزة قاطع و جدي با سمت          
خصوص افزايش دستمزدها مـطـابـق         هايش، به   ترين مطالبه   كارگر به فوري    طبقة  

يابد. آنچه در تعيين ميزان حداقل دسـتـمـزدهـا               تواند دست   نرخ واقعي تورم، نمي   
               درسال گذشته اتفاق افتاد، درسي بزرگ براي جنبش كارگري بود. در واقع، علـت

وقفة قراردادهاي مـوقـت بـوده اسـت كـه                 افزايش نيافتنِ دستمزدها، رشد بي    
كار مشغولند، عالوه بـر       ها به   درصد كارگران بر اساس آن      80حاضر بيش از      درحال

هـا و       اين، علت ديگرِ آن، سركوب و بازداشت كارگرانِ معترض و سنديكاليسـت           
هاي كارگـري كـه امـكـان            طوركلي استياليِ جوِ سركوب و خفقان بر محيط         به

كنـد،    هاي واقعي را تنگ و محدود مي        فعاليت سنديكاهاي مستقل و سنديكاليست    
هـاي    ويژه نسخه   هاي نهادهاي امپرياليستي به     و علت ديگرتر آن هم اجرايِ برنامه      

المللي پول و بانك جهاني است. امسال فاز دوم بـرنـامـه آزادسـازي              صندوق بين 
شـود. حـذف         اجرايي مي ها] از سوي دولت روحاني    اقتصادي[يا: هدفمندي يارانه    

دنبال آن، آزادسازيِ دستمزدها، سبـب نـابـودي            ها، و به    ها، آزادسازيِ قيمت    يارانه
هاي اجراي بـرنـامـه        امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان خواهد شد. ازديگر جنبه         

خـوانـده    “ هـا    هدفمنديِ يارانه ” فريبانه    كه در ميهن ما عوام      -آزادسازيِ اقتصادي 
سـازي، كـه      اصالحِ قوانين كار و تامين اجتماعي است. برنامة خصوصي   -شود  مي

اولويت دولت حسن روحاني است، در كانونِ سياست رژيم، يعني احيا و بـازسـازيِ         
روي، همة تالش رژيم و دولت در راه اجـراي            رابطه با امپرياليسم، قرار دارد. ازاين      

هاي اقتصادي و همراه با آن، اصالحِ و تغيير قوانين كار و تامين اجتماعي و                 برنامه
ها سركوبِ سنديكاهاي مستقل و بـازداشـت            آزادسازيِ اقتصادي و عالوه بر آن     

كه وزيـر كـار بـا           -هاي جنبشِ سنديكايي    كارگرانِ معترض و مهندسيِ خواست    
در مسيرِ مهيـاكـردن       -از آن نام برده است    “  هاي كارگري   باغباني تشكل ” عبارت  

دارانِ داخلي و انحصارهاي فراملـي و     سرمايه نيروي كار ارزان و مطيع براي كالن   
هـا در      هاي خارجي است. مبارزة توأم با هوشياري و استفاده از همه امكان              شركت

اي نظـيـر      هاي فوري   اجتماعي كنوني و تامين خواست      -هاي اقتصادي   برابرِ برنامه 
احيايِ حقوق سنديكايي و باال بردنِ دستمزدها در سال جاري شدت و بعدهـايـي               

اكنون فعاالن سنديكايي بايد آمادگي الزم را در ايـن                خواهد يافت. از هم        تازه
دست آورند. نكتة بسيار پراهميت دراين زمينه، حفظ هوشياري و تـوجـه                عرصه به 
فقيه است. نهادهاي اطالعاتي و نيـز وزارت           هاي فريبكارانه رژيم واليت     به برنامه 
هـاي اقـتـصـادي و            هاي جنبش كارگري به برنامه      كوشند لبه تيز حمله     كار مي 

نـام    هاي زير كنترل رژيم به      اثر كنند. برپايي و تشكيل تشكل        اجتماعي رژيم را بي   
 است. هاي حكومت در مرحله كنوني  كارگري از ديگر سياست

 
 درنگ لحظة كنوني: احيايِ حقوقِ سنديكايي، وظيفة بي* 

مبارزه بر محورِ احيايِ حقوقِ سنديكايي و برپايي و بازسازيِ سـنـديـكـاهـاي                 
خصوص در سال گذشته، شـدت         مستقل و واقعيِ كارگري درچند سال گذشته، به       

هـا، صـداي        است. سنديكاهاي مستقلِ موجود، كه بررغم همه مـانـع            پيدا كرده   
توانند نمايـنـدة      رسانند و نيز مي     ها مي   گوش  طلبانة كارگران و زحمتكشان را به       حق

سنديكايي باشند، در ايـن زمـيـنـه        -واقعي و حقيقي زحمتكشان درعرصة صنفي  

 3ادامه  در صفحه 
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بـاره     اند و دارند. درايـن       برانگيز و ارزشمند داشته     نقش ستايش 
بايد توجه داشت كه رژيم از طريق وزارت كار، تعاون و رفـاه              

هاي رنگانگ سـاخـتـه و          وسيلة تشكل   اجتماعي و همچين به   
كوشد مسيرِ حركت احيايِ حقوقِ سنديكايي و         اش، مي   پرداخته

بازسازي و برپاييِ سنديكاهاي واقعي را زيرِ كنترل و هـدايـت            
هاي جنبش كارگري زيـرِ نـامِ        خود درآورد. مهندسيِ خواست   

، سياستي چندوجهي است كه با جديت از         “ ها  باغبانيِ تشكل ” 
آن حـد اعـالي         شود و بايد نسبت به     سوي ارتجاع دنبال مي   

هوشياري را داشت. جنبش سنديكايي براسـاسِ خصـلـت و              
تواند و بايد همة زحمتكشان را، فارغ از مـذهـب،             ماهيتش، مي 

ها، درخود متشكل و متحد كـنـد.          نژاد، زبان، عقيده، و جز اين     
هـاي     بنابراين، وجود اختالف سليقه و ايدئولوژي ميان گـروه         

ناپذير در راه وحـدت عـمـل و             زحمتكشان هرگز مانعي غلبه   
هاي مشترك ازجملـه:      هدف  منظور نيل به    وحدت سنديكايي به  

هاي جنبش سنديكاييِ     احيايِ حقوقِ سنديكايي و تقويت صف     
هـاي     تواند باشد. در مسئلة وحدت صـف         موجود نيست و نمي   

جنبش سنديكايي، رشد و آگاهي طبقاتيِ كارگـران ضـروري           
است و اهميتي اساسي دارد. فراموش نكنيم كه، كاميابـي در             
مبارزه براي احيايِ حقوقِ سنديكايي و تقويت جنبش كارگري        

سنديكايي از دو جنبه اهميت اساسي دارد. جنبة نـخـسـت،               -
هاي سنديكايي اسـت. كـارگـران و             تشكل يافتن در سازمان   

شـان را       زحمتكشان از راه تشكل، قدرت متحد و متـشـكـل          
كنند. آنان خـواهـنـد          پشتوانة بهبود وضعيت كار و زندگي مي      

اي مانند افزايش عادالنة      هاي صنفي و رفاهي     توانست خواست 
دستمزدها مطابق نرخ واقعي تـورم، از مـيـان بـرداشـتـنِ                  
قراردادهاي موقت، امضايِ قراردادهاي دستجمعي، و تـĤمـيـن          

ها را،  تامين و تضمين كنند. جنبـة            ايمني محيط كار و جز اين     
اش، نقطه    سنديكايي  -دوم اينكه، طبقة كارگر و تشكل صنفي      

هـاي عـامِ        اتكايِ قابل اعتمـادي در تـامـيـنِ خـواسـت              
اش، يعني: آزاديِ بيان، آزاديِ اجتـمـاعـات، آزاديِ              دمكراتيك

ها، آزاديِ قلم و ديگر حقوق دمـكـراتـيـك فـردي و                   حزب
تواند باشد و هست. طبقة كارگر ميهن ما، بـا در           اجتماعي، مي 

اش، در مقامِ دفـاع از         نظر داشتنِ موقعيت و مسئوليت تاريخي     
عدالت اجتماعي، آزادي، حق حاكميت ملي، استقالل ملـي، و           

گرايي و امپرياليسم، در صف مقدم قرار         مبارزه با استبداد، واپس   
روي، مبارزه براي احياي حقوق سنديكايي و پيونـد           دارد. ازاين  

يي مـهـم  در           هاي فوري زحمتكشان، وظيفه     آن با خواست  
 لحظه كنوني است. 

 
 رو: هايِ پيشِ جنبشِ كارگري، و وظيفه* 

هاي مختلـف،     جنبش كارگري در مبارزة دشوارش در عرصه      
هاي اجتماعي تـقـويـت         بايد پيوندهايش را با ديگر جنبش       مي

كند، تلفيقِ آگاهانة مبارزة سياسي و صنفي را الزمة حـركـت             
اش   سمت استحكام جايگاه اجتماعي     ناپذير به   موزون و خستگي  

هـاي     درنظر بگيرد، تعيين شعارهاي درست و مبتني برخواست     
اي و ظرفيت كنوني را داراي اهميت جدي بداند. احيا و              مرحله

برپاييِ سنديكاهاي مستقل برپاية صحيح فقط و فقط با كـارِ            
پذير است، و در ايـن         ناپذير، و پرحوصله امكان     متحد، خستگي 

ها و پافشاري بر استقاللِ عـمـل و             راه استفاده از همة روزنه    
 ناپذيرند.    حفظ و تقويت همبستگيِ طبقاتي، اصولي خدشه

هاي حسـاس   توان از مرحله رو داريم مي    سالي را كه در پيشِ    
مبارزة جنبش كارگري دانست. هوشياري، پيگيري، ارزيـابـيِ           

ها، تعيينِ شعارهاي مناسب كـه        ها و ظرفيت    بينانه از هدف    واقع
بر منافع و حقوق كارگران و زحمتكشان متكـي بـاشـنـد، از                

اند. متحد و متشكل مبارزه را         پوشي  چشم  هاي غيرقابل   ضرورت
 پيش ببريم! به
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انحاي مختلف در رابطه ها و سياست هاي ضد ملي و ضد مردمي به باد مي دهند و طبقه         
“ صبر و قـنـاعـت       ” حاكم كشور در ناز و نعمت به سر مي برد، زحمتكشان كشور ما بايد              

پيشه كنند.  پاسخ رژيم به هرگونه حق طلبي و اعتراض مشروع زحمتكشان گسيل سپـاه                 
پاسداران، نيروهاي امنيتي و قداره كشان بسيجي، و به شالق و شـكـنـجـه كشـيـدن                      

 معترضان است.   
هاي مختلف از جمله تعيين حداقل دستمـزد هـا در               مانورهاي دولت روحاني، در زمينه    

، كه با مخالفت اكثريت نيروهاي مترقي و كارگران و زحمتكشان ميـهـن              1393آغاز سال   
ضرر زحمتكشان، و تأكيد بر اين نظر كـه           ها به   رو به رو شد، ادامه ضد مردمي حذف يارانه        

دولت امكاني جز ادامه همين سياست ها را ندارد، در كنار ابالغ سياست كالن اقتـصـادي                 
از سوي دفتر خامنه اي كه تأكيد بـر ادامـه هـمـان           “  اقتصاد مقاومتي” كشور، با عنوان  

سياست هاي فاجعه بار گذشته و انتظار رياضت كشيدن از ميليون ها شهروند،  نشـانـگـر                  
اين واقعيت است كه از اين دولت نيز نمي توان جز سياست هاي كارگر ستيزانه انـتـظـار                   

 ديگري داشت.
 

 كارگران و زحمتكشان مبارز ايران!
نشان داد كه، شما توان آن را داريد تا با مـبـارزه مشـتـرك،                    57تجربه انقالب بهمن    

منسجم و سازمان يافته خود، هر سدي را از پيش  پا بر داريد.  اعـتـصـاب سـراسـري                    
كارگران، كارمندان و خصوصاٌ كارگران صنعت نفت و بستن شيرهاي نفت، سرانجام رژيـم   
تا دندان مسلح شاهنشاهي را در هم شكست و ما اطمينان داريم كه اين بار نيز فروپاشـي                  

از مسير حركت و عمل برنامـه ريـزي شـده كـارگـران و                   “  واليت فقيه ” رژيم مستبد   
زحمتكشان ميهن ما خواهد گذشت.  بايد براي اين مبارزه آماده شد.  بـحـران عـمـيـق                       
اقتصادي، اجتماعي، سياسي اي كه سرتاسر جامعه ما را فرا گرفته است و از سـر گـيـري       
مجدد مبارزه نيروهاي اجتماعي نشانگر آغاز روندي است كه در صورت سازمان يافتـگـي               

مي تواند راه را براي استقرار دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي در ميهن ما بگـشـايـد.                    
حزب توده ايران در طول نزديك به بيش از هفت دهه حيات سياسي خود،  هـمـواره در                    
كنار شما زحمتكشان، سازندگان واقعي زندگي و تاريخ بوده و همچنان خواهد بود.  تـوده             
اي ها همواره در كنار طبقه كارگر ايران و ساير زحمتكشان ميهن براي احـقـاق حـقـوق        
پايمال شده شما رزميده اند و به آن افتخار مي كنند.  هزاران جان باخته، ده ها هزار سال                    
زندان و كارنامه درخشاني از روشنگري انقالبي در صفوف طبقه كارگر، براي سازماندهـي              

صنفي، رشته هاي پوالدين و جدايي ناپذيري است كه حزب مـا را بـه                   -مبارزه سياسي 
جنبش كارگري كشورمان پيوند مي زند. حزب ما افتخار مي كند كـه در صـفـوف آن                   
كارگران رزمنده، آگاه  و انقالبي همچون علي اُميد، علي شناسايي و حسين پور تبـريـزي                 
 ها.... رزميدند و صفحات درخشاني از رزمندگي، شهامت، اخالق انقالبي و ايثار آفريدند.   

تالش هاي خستگي ناپذير هفتاد و اندي ساله حزب توده هاي كار و زحـمـت، حـزب                   
توده ايران در سازمان دهي و آموزش هاي سياسي و سازماني به كارگران و زحمتكـشـان                 
ميهن سند درخشاني است كه طبقه كارگر ميهن ما را به مثابه يك طـبـقـه رزمـنـده و                       

روز جهاني كارگر بيائيد هم صـدا بـا            در آستانه جشن  انقالبي در جامعه برجسته مي كند.        
جهاني، خواهان حقوق و مزاياي كاري براي همه زحمتكشان يـدي و               جنبش سنديكائي 

فكري، آزادي هاي سنديكايي و حق تشكل در اتحاديه هاي كارگري مستقل براي همـه،             
جهاني فارغ از استثمار، خاتمه فوري كشتار و تعقيب فعاالن سنديكـايـي، آزادي فـوري                  

 زندانيان سياسي، صلح و پيشرفت، و همبستگي بين المللي بشويم.
كارگران و زحمتكشان ايران! بيائيد دست در دست هم جبهه وسيع ضد ديكتاتـوري را                 
 در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرايي پايه گذاري كنيم و راه را براي تحقق                

نزديك به يك قرن مبارزه قهرمانانه        بگشائيم. تاريخ    عدالت اجتماعي دموكراسي، آزادي و    
طبقه كارگر ميهن و دست آوردهاي آن نويدبخش پيروزي خلق بر ضد ارتجاع و استبـداد                

 است.
، روز همبستگي رزم جويـانـه       فرخنده باد اول ماه مه، روز جهاني كارگر        

 كارگران و زحمتكشان سراسر جهان!
آزادي فوري و بدون قيد و شرط براي همه فعاالن كارگري دربند و همه              

  عقيدتي!-زندانيان سياسي
ــران!                  ــده اي ــن ــكــشــان رزم ــت ــم ــران و زح ــارگ ــر ك  درود ب

و تمامي شهداي راه آزادي       درود بر خاطره تابناك شهداي جنبش كارگري      
 ميهن!

پيروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژيم واليت فقيه براي آزادي، صـلـح،               
 استقالل و عدالت اجتماعي!
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به رهبري دانشجويان و به طور عمده در مناطق                 
هاي اتوبوس،      گيرد، ايستگاه     پولدارنشين صورت مي    

هاي دولتي را به آتش كشيدند.          ها و ساختمان    دانشگاه
كنندگان در تظاهرات اعتراضي، از دو ماه           تعداد شركت 

پيش كه اوج تظاهرات بود و چندصد هزار نفر در آن               
تدريج كاهش يافته است و اكنون           شركت داشتند، به   

تظاهرات به طور عمده محدود به چند پايگاه و مركز              
عمده شده است، از جمله در ايالت تاشيرا در نزديكي مرز           
كلمبيا. لئوپولدو لوپز، از رهبران تندروي اپوزيسيون كه          

عليه دولت هوگو چاوز نيز          2002در كودتاي سال      
شركت داشت، و دو تن از شهردارانِ هوادار نيروهاي             
اپوزيسيون، به جرم دامن زدن به خشونت بازداشت              

ها به نام ماريا       اند. يكي ديگر از حاميان اعتراض         شده
كورينا ماكادو نيز از نمايندگي پارلمان خلع شده است.            

ها دولت    پرزيدنت مادورو تأكيد دارد كه در اين اعتراض        
نبوده است.  “ مجازات دگرانديشان ”وجه در صدد      هيچ  به

ما يك دموكراسي باز و شفاف داريم. اما          ”گويد:    او مي 
اگر سياستمداري مرتكب جنايت شود، خواستار براندازي        

اش براي بستنِ     دولت قانوني شود و از مقام و موقعيت         
ها و وسايل نقلية        ها استفاده كند، يا دانشگاه        خيابان

ها وارد عمل      عمومي را به آتش بكشد، آنگاه دادگاه          
با وجود اين، منتقدان دولت معتقدند كه            “ شوند.  مي

نه   -هاي كشور بر اساس مالحظات سياسي           دادگاه
 كنند. عمل مي -قضايي

جان كري، وزير امور خارجة آمريكا، ماه گذشته ادعا           
عليه شهروندان  “ كارزار ترور و وحشت   ”كرد كه ونزوئال    

خودش به راه انداخته است. اما دوازده كشور عضو               
هاي آمريكاي جنوبي (يوناسور) و از جمله          اتحادية ملّت 

(مركوسور) از  “ بازار مشترك جنوب   ”پنج كشور عضو      
اند و خواستار مذاكرة سياسي       دولت ونزوئال حمايت كرده   

اند. نيكوالس مادورو در پاسخ به اين سؤال كه چه             شده
هاي اخير     شاهدي براي مداخلة آمريكا در اعتراض         

مداخله در آمريكاي التين      100آيا  ”ونزوئال داريد، گفت:    
و كشورهاي كاراييب، عليه هاييتي، نيكاراگوئه، گواتماال،       
            شيلي، گرنادا، برزيل، كافي نيست؟ آيا مبادرت دولت
بوش به كودتا عليه پرزيدنت چاوز كافي نيست؟ آمريكا           

پايگاه نظامي در جهان دارد؟ براي سلطه بر           2000چرا  
ام كه ما ديگر حيات        دنيا! من به پرزيدنت اوباما گفته       

در ادامه، پرزيدنت مادورو به اسناد       “ خلوت شما نيستيم.  
هاي گذشته و كنوني آمريكا در ونزوئال در                مداخله

و ادوارد اسنودن و اسناد      “ ليكس  ويكي”هاي    افشاگري
 وزارت امور خارجة آمريكا اشاره كرد. 

هاي سفير آمريكاست كه       اين سندها شامل مكاتبه    
در دولت  “ نفوذ”و  “ اندازي  تفرقه”هاي آمريكا براي      طرح

دهد، و    ي آن دولت را شرح مي       »انزوا”هوگو چاوز و     
هاي عظيمي را كه دولت آمريكا در دهة گذشته در        بودجه

كند. اين    اختيار اپوزيسيون ونزوئال گذاشته است افشا مي      
نهاد آمريكايي براي    ”ها از طريق نهادهايي مثل          پول

“ هاي انتقال   دفتر طرح ”و    USAid)“ (المللي  توسعة بين 
ميليون دالري    5شود، و نمونة آن،       به مخالفان داده مي   

هاي   است كه در سال جاري در حمايت علني از جريان           
 مخالف خرج شد. 

ادامه مصاحبه مادورو با روزنامه گاردين 

نهاد آمريكايي توسعة   ”هاي اخير در مورد پولي است كه           اشارة پرزيدنت مادورو به افشاگري    
هاي اجتماعي [توييتر] داده است       به يكي از شبكه   “ يي  هاي توسعه   كمك”زير پوشش   “ المللي  بين

خرج   -كشور متحد ونزوئال    -تا براي دامن زدن به ناآرامي سياسي و تحريك اوباش در كوبا              
نيست! “ منحصر به كوبا   ”هاي    يي  هاي كاخ سفيد اذعان دارند كه چنين برنامه             شود. مقام 

هاي   پرزيدنت مادورو خواستار برگزاري يك كنفرانس ملّي صلح شده است، اگرچه حزب                  
اپوزيسيون به اين علّت كه برگزاري اين كنفرانس به معناي تأييد دولت است، از شركت در آن                  

گويد كه با مصالحة پيشنهادي واتيكان نيز موافق است           اند. نيكوالس مادورو مي     خودداري كرده 
به شرط آنكه اپوزيسيون دست از خشونت بردارد و خشونت را محكوم كند. اما او اين انتقاد را                     

من ”گويد:    پذيرد كه او و جنبش چاويست جامعه را بيش از حد قطبي كرده است. او مي                    نمي
رسد كه    كنم كه قطبي شدن در يك دموكراسي چيز غلطي است. امروزه به نظر مي                 گمان نمي 

 مد شده است كه قطبي شدن را به صورت نوعي بيماري نشان دهند. 
تواند   هاي دموكراتيك قطبي شوند. يك دموكراسي فقط در شرايطي مي           اي كاش همة جامعه   

درستي عمل كند كه جامعه سياسي شود... تا موقعي كه نخبگان قدرت و ثروت را در ميان                      به
هاي راست ميانه و چپ ميانه، نيست...         كنند، سياست فقط خاص نخبگان، حزب       خود تقسيم مي  

در ونزوئال يك قطبي شدن مثبت وجود دارد، چون كشوري سياسي است كه اكثريت عظيمي از                
كنند. البته قطبي شدن      طرف نيستند و دخالت مي       هاي عمومي كشور بي     مردمِ آن در سياست   

پذيرد و خواستار حذف آن است؛ ما از راه             منفي هم وجود دارد كه يك طرف، ديگري را نمي           
 “گفتگوي ملّي بايد بر اين نوع قطبي شدن غلبه كنيم.

ونزوئال در دگرديسي سياسيِ راديكالِ آمريكاي التين در دهة گذشته نقشي مركزي داشته                
گويد وقتي    است، و پرزيدنت مادورو تأكيد دارد كه اين روند در منطقه ادامه خواهد يافت. او مي                

اين آرماني  ”ش) گفت كه قرن بيست و يكم، قرن ماست،          1371( 1992كه هوگو چاوز در سال      
 “تواند آن را از ما بگيرد. كس نمي زيبا بود؛ اما امروز اين يك واقعيت است و هيچ

پرسي پنج سال پيش در ونزوئال براي لغو           آيا همه ”وقتي از پرزيدنت مادورو پرسيده شد كه         
تواند در انتخابات شركت كند به معناي آن          جمهور مي   هايي كه يك رئيس     محدوديت تعداد دفعه  

، توضيح داد كه     “خواست به طور نامحدود به رياست جمهوري ادامه دهد؟             بود كه چاوز مي    
هاي انتخاب شدة كشوري را دوباره به كار فراخواند.           ونزوئال، برخالف اروپا، حق داشت كه مقام      

تواند هر چند بار بخواهد در انتخابات شركت كند، اما در              وزير مي   در بريتانيا، نخست  ”گويد:    مي
خانوادة سلطنتي اين طور نيست. ملكه را چه كسي انتخاب كرده است؟ مردم تصميم خواهند                  
گرفت كه من تا چه زماني در اين مقام باشم. مطمئن باشيد كه من هم اگر نباشم، يك انقالبي                    

 “يي مردم است ديگر جاي من را خواهد گرفت. آنچه نامحدود خواهد بود، قدرت توده
 

اين مصاحبه توسط شيموس ميلن، ژورناليست ماركسيست و ترقيخواه              
انگليسي، و جاناتان واتس كه هر دو براي روزنامه مشهور گاردين، انگلستان              

فروردين   19كار مي كنند، در كاراكاس، پايتخت ونزوئال انجام شده و در روز              
 آوريل) در اين روزنامه منتشر شده است.  8ماه (



1392اسفند ماه  19شنبه  دو   4   945شمارة  

          قراردادهاي موقت: اهرمي بـراي غـارت
 داران سرمايه سود  كالن كارگران به

دارانِ    فقيه، خدمتگزارِ سرمايـه    رژيم واليت 
 آزمند است

هاي اصلي طبقه كارگر ايران مسئلـه         يكي از معضل  
قراردادهاي موقت است، يعني قراردادهايي كـه بـراي          
تاراج حقوق كارگران كه در طول ساليان درازِ مـبـارزه            

سنديكايي و مدافعان آگـاه و         -پرشور جنبش كارگري  
دست آمده بودند، دست كارفـرمـا         شجاع طبقه كارگر به   

زدايي در مـنـاسـبـات          را باز مي گذارد. اين روند قانون       
نيروي كار يعني رواجِ قراردادهاي موقت، بر پايه آمـار           

هاي همگاني و تاييد اين آمار از سـوي          موجود در رسانه  
 -وزارت كار و امور اجتمايي و همچنين خانـه كـارگـر            

با آغاز كار دولـت        -ارگان وابسته به جمهوري اسالمي    
تـعـديـلِ    “هاشمي رفسنجاني و اجراي برنامه كذايـي         

 -هـاي بـعـدي        او آغاز شد، و در دولـت         “ اقتصادي
و در راستاي حـذف       -هاي خاتمي و احمدي نژاد      دولت

حقوق و مزاياي كارگران،  مزايايي همچون حق بيمـه،          
حق اوالد، حق مسكن، بيمه بيكاري و عيدي و سرازير          

داران و نابوديِ امنيت شغلي       شان به جيب سرمايه     كردن
كارگران، ادامه يافت. در دولت احـمـدي نـژاد(دولـت              

مـادة   4، و 1،3هاي  برگماردة ولي فقيه) با حذف تبصره     
قانونيِ كامل بر بازار نـيـروي كـار          هفت قانون كار، بي   

درصـد قـراردادهـاي         80حاكم شد، و اكنون بيش از       
 كاري، قرادادهاي موقت است.

فعاالن جنبش كارگري و سنديكايي كشورمان بـايـد         
توجه داشته باشند كه طراحان چنين قـرادادهـايـي از            

خـوبـي      پيامدهاي رواني و حقوقي چنين قرادادهايي به      
هاي طرح چنيـن قـرادادهـايـي،           آگاهند. يكي از هدف    

برانگيختن و  تقويت روحيه رقابت بيـن كـارگـران و              
بيكارانِ جويايِ كار، و از طريقِ آن، افزايشِ شدت كـار           

كاريِ اجباري تا مرزهاي غيرطبيعيِ عرصة كار         و اضافه 
دليل دستمزد ناچيزشان، كه آن نـيـز          است. كارگران، به   

هـايـي      نتيجة قراردادهاي موقت است، به چنين رقابت      
دهند و بدين نحو، درآمدهاي كالنـي را بـه              تن درمي 

كنند. بـرخـالف ادعـاي          داران سرازير مي    جيب سرمايه 
كه دكتراي اقتصاد را نيز با خـود           -آقاي صالح قويدل  

و    هفته نامه آتـيـه     اش با     در مصاحبه   -كشد  يدك مي 
مزدان سرمايه،   همچنين برخي ديگر از مداحان و قلم به       

هاي شـغـلـي        قرادادهاي موقت كار، فرصت   ” كه گويا:    
، “ كـنـد     بيشتري را براي افراد جوياي كار ايجـاد مـي          

كاري اجـبـاري را        بتواند اضافه   دار در جايي كه       سرمايه
گسترش دهد ضرورتي براي استحدام نيروي كار جديد        

شـود:     بيند. قويدل، در همان مصاحبه، يادآور مـي           نمي
امنيت شغلي يك كارگر يا يك كارمند در دو بـخـش            ” 

خصوصي و دولتي تحت تأثير مهارت و تجربة اوسـت.          
چنانچه كارگر و كارمند ماهر و باتجربه حتي در شرايط          
قرارداد موقت كار، هيچ نگراني از آينده شغـلـي خـود             

گـيـري      سوال اينجاست: در جايي كه تصمـيـم   “  د. ندار

دربارة سرنوشت شغلي كارگران با قراردادهاي موقـت        
داران واگـذاشـتـه شـده          محورِ سرمايه   به وجدانِ پول  

است، چه تضميني وجود دارد كه كارگري باسابقه را          
با جويايِ كاري با همان تجربه و توانمندي كـه بـه             
دستمزدي بسيار كمتر راضي است جايگزين نكـنـد؟         

وار بـه پـيـامـدهـاي             ضروري است كه فهـرسـت     
يي كنيم: باال رفـتـن آمـارِ             قراردادهاي موقت اشاره  

بيماري در كارگران و پايين آمدن ميانـگـيـن طـول             
عمرشان بر اثرِ افزايش شدت كار؛ اخراجِ كارگران در     

صورت اعتراض به غيرايمني و غيربهداشتـي بـودنِ           
بهره بودنِ كارگران از حقوق صريح و          محيط كار؛ بي  

انكارناپذيرشان همچون بيمه، عيدي، حـق اوالد، و          
ها و بسياري عوارض ديگر. رواجِ قراردادهـاي           جز اين 

مانعي فرارويِ مـبـارزه بـراي           حال به     موقت درعين 
 14است. ايلنـا،          شده    احياي حقوق سنديكايي تبديل   

هاي پيمـانـي و        رواج استخدام ” ماه، نوشت:      فروردين
است تا در بسياري        شده    قراردادهاي موقت كار باعث   

 “شوند.  صورت نامحسوس از پيگيري مطالبات صنفي خود منع ها كارگران به از كارخانه
انـد،     اي كه به رواج قراردادهاي موقت منجـر شـده            قانوني  فقيه و بي    هاي رژيم واليت    سياست

عرصه را چنان بر امنيت شغلي زحمتكشان تنگ كرده است كه لغوِ اين قراردادها بـه يـكـي از                      
 سنديكايي ميهن ما در دوره كنوني تبديل شده است.  -هاي مبارزه جنبش كارگري اولويت

 قانوني و سركوب دهندة بي فقيه و رواج قوة قضائية ايران: كارگزارِ ولي
 

هاي نهاييِ تأييد اليحة قانوني آيينِ دادرسيِ كيفري، مسـئـوالن              زمان با طي شدنِ مرحله      هم
قصد پراكندنِ هراس در جامعه بـر     به -ويژه رئيس اين قوه صادق الريجاني       به  -ارشد قوة قضائيه  
 اند. ضد فعاالن اجتماعي و فرهنگي افزوده شان به شدت تبليغات

، 1393صادق الريجاني، در ابتداي سال نو، در نخستين جلسه مسئوالن عالي قضايي درسـال              
فقيه، بار ديگر براي روشنفكـران، دگـرانـديشـان و               ضمن حمايت از برنامة اقتصاد مقاومتيِ ولي      

 تهديد آنان گشود. هاي اجتماعي خط و نشان كشيد و زبان به فعاالن جنبش
آملي الريجاني بر تالش قوه قضائيه      ” ماه، در گزارشي يادآوري كرد:         فروردين6خبرگزاري مهر،   

تاكيد كـرد و بـا          1393هاي اقتصاد مقاومتي درسال       كردن وظايف مربوط به سياست        در اجرايي 
هاي فرهنگي از چنان اهميتي برخوردارنـد كـه            لزوم توجه به مقوله فرهنگ افزود، بحث        اشاره به 

شـود...        هاي اقتصادي نيز بايد كارهاي فرهنگي انجام        حتي براي انجام بسياري از تغييرات و طرح       
اي را      آزادي مطلق در هيچ جاي دنيا وجود ندارد... نظام جمهوري اسالمي ايران نيز تالش عـده    

كه بخواهند به بهانه آزادي و مباحث فرهنگي ريشه اعتقادات ديني و اخالقي مردم را بـزنـنـد و              
هاي فرهنگـي حسـاس        وجه نخواهد پذيرفت... همه ما موظفيم دربارة بحث            هيچ  تخريب كنند به  

باشيم و در شرايطي كه دشمنان خارجي و داخلي، نظام اسالمي و مردم ايران را بمباران فرهنگي                 
 “هاي فرهنگي عبور كنيم. كنند نبايد به سهولت از كنار بحث مي

برانگيز در سخنان رييس قوة قضائيه، يعني سيستم غيرمستقلي كه درخدمـت              نكتة مهم و تامل   
[جامعه] در كنارِ برخوردهاي سركوبـگـرانـه اسـت.               سركوب قرار دارد، اشاره به مهندسيِ فرهنگيِ

البته مهندسي فرهنگي بحثي فراتر از بـرخـوردهـاي           ” صادق الريجاني در اين زمينه تاكيد كرد:         
خوبي در سخنان مقام معظم رهبري تشريح و تبيين شده و             قضايي و فيزيكي است، اين مساله به      

 “كنند.  آن توجه  بايد همگان به
امنيتي در راستاي سياست حـفـظ          -موازات نهادهاي اطالعاتي    اين ترتيب قوة قضائيه نيز به       به

ويـژه     هاي اجتماعي بـه     نظام، عالوه بر شيوه مرسوم سركوب و حذف فيزيكي، مهندسيِ خواست          
هاي خـود قـرار داده          دانان و وكالي مستقل را در اولويت برنامه         مهندسيِ نارضايتي ژرف حقوق   

اي در روزهاي اخـيـر پـيـرامـون           است. سخنان اژه     نهاده“  مهندسيِ فرهنگي ” است و بر آن نام      
ُ ديـگـري از          كشيدن براي مردم، نمونة     محاكمه غيابي گروهي از فعاالن سياسي و خط و نشان         

هاي سياسي و اجـتـمـاعـي و             عملكرد سركوبگرانة قوة قضائيه است. سياست مهندسيِ خواست        
هاي   ترين برنامه   همراه ادامة روش پيگرد و بازداشت و زندان، در مرحله كنوني از مهم              فرهنگي، به 
يي معـيـن را      فقيه است. مطابق اين برنامه، نهادهاي مختلف حاكميت هريك عرصه          رژيم واليت 

منظورِ جلوگيري از بازسازيِ بدنة اجتماعي جنبش مردمـي و مـهـارِ           زير نظارت گرفته است و به     
ها، اعم از فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتمـاعـي) بـاتـوسـل بـه                     ها (تماميِ اعتراض     اعتراض
هاي مردمي را به مـجـراي          كنند خواست   هاي متعدد و متنوعِ مهندسي و پيگرد، تالش مي          شكل

كنند و ژرفش و گسترش آن را مانع شوند. قوه قضائيه نيـز اكـنـون ايـن                       موردنظر رژيم هدايت  
كه پيگرد و تهديد و زندان و اعدام با شدت و متنـاسـب بـا       سياست را در دستوركار دارد. در حالي  

گرفتن از نـهـادهـاي         با دقت و ياري     -ها  يابد، برخي از خواست     وضعيت مشخص جامعه ادامه مي    
  ويژه بـايـد بـه         گيرند. دراين زمينه به      اصطالح فرهنگي قرار مي     زير پوششِ مهندسيِ به     -امنيتي

هاي   دانان براي استقاللِ عملِ وكال در محاكم و استقالل كانون           خواست وكالي مستقل و حقوق    
 كرد.  وكالي دادگستري اشاره

هـاي    ديگر بخش   ها به     ها و جلوگيري از گسترش و سرايت آن         هدف قوة قضائيه مهارِ نارضايتي    
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در سر  “ نقشة مشابهي ”به گفتة مادورو، اپوزيسيون ونزوئال هم            .«برانداختند
خواهند از راه يك جنگ اقتصادي و فلج كردن            آنها مي ”گويد:    داشت و دارد. مي   

هاي اقتصادي را     عرضة كاالهاي اساسي و باال بردن مصنوعي تورم، دشواري           
خواهند به نارضايتي اجتماعي و خشونت دامن بزنند، كشور را            تشديد كنند. آنها مي   

هاي آتش نشان دهند، و از اين راه، لزوم انزواي              در حال سوختن در ميان شعله      
پرزيدنت مادورو در ادامة    “ ونزوئال در جهان و حتّي مداخلة خارجي را توجيه كنند.          

گفتگويش با گاردين به افزايش عظيم خدمات اجتماعي و كاهش چشمگير                  
زماني كه   ”افزايد:    كند و مي    سال گذشته اشاره مي     15ها در ونزوئال در       نابرابري

يي براي تأمين و تضمين آموزش،          من جزو رهبران سنديكا بودم، هيچ برنامه         
                بهداشت و درمان، مسكن و دستمزد كارگران وجود نداشت. دور، دورِ حكومت

داري بود. اما امروزه در ونزوئال طبقة كارگر در           رحمانه و تسلّط وحشيانة سرمايه      بي
اند و زحمتكشان     قدرت است: ونزوئال كشوري است كه در آن ثروتمندان معترض          

هاي   گفتني است كه يكي از علّت         “ گيرند.  شان را جشن مي       رفاه اجتماعي 
درصد رسيده    57ها در ونزوئال، نرخ باالي تورم بوده است كه زماني به                اعتراض

درصد در ماه كاهش يافته است. مسئلة ديگري كه موجب            2٫4بود، ولي اكنون به     
قيمت بود كه     يي و ارزان    ها بود، كمبود كاالهاي اساسي يارانه       برانگيختن اعتراض 

برند و به قيمتي بيشتر        بخش بزرگي از آنها را به صورت قاچاق به كلمبيا مي              
كنند.   فروشند. رهبران اپوزيسيون ونزوئال دولت را به سوءمديريت متهم مي              مي

آيد كه تأثير مثبتي بر اوضاع داشته است،          كاهش و حذف كنترل بر ارز به نظر مي        
هاي   و اكنون رشد اقتصادي و كاهش ميزان فقر ادامه دارد. يكي از معضل                   

اجتماعي در ونزوئال ميزان باالي قتل در كشور است، و ونزوئال از اين لحاظ جزو                
هاي دو ماه گذشته در پي فراخوان رهبران             بدترين كشورهاي دنياست. ناآرامي    

، و پس از آنكه ميزان آراي هواداران        “ها با مبارزه    زنده كردن خيابان  ”اپوزيسيون به   
درصد بيشتر از آراي       10ها در دي ماه گذشته          مادورو در انتخابات شهرداري    

نفر بازداشت    2٫200اپوزيسيون شد، به راه افتاد. از دو ماه پيش تا كنون در حدود               
اند. هر دو طرف،      نفر همچنان در بازداشت     190اند كه از آن ميان در حدود           شده

دانند. هشت تن از كشته شدگان جزو           ها مي   طرف ديگر را مسئول كشته شده       
اند، و چهار تن از مخالفان (و يك كارمند دولت)              نيروهاي پليس و انتظامي بوده     

اند، كه منجر به دستگيري چندين افسر پليس شد. گفته             توسط پليس كشته شده   
اند، و سيزده تن      شود كه فعاالنِ طرفدار دولت هفت تن از مخالفان را كشته              مي

 اند. ديگر را نيز هوادارانِ اپوزيسيون در سنگرهاي خياباني كشته
“ دولت تا چه حد مسئول اين كشتارهاست؟        ”مادورو در جواب اين سؤال كه         

در سنگرهاي  “ هاي راستگراي افراطي    گروه”ها تقصير     درصد قتل   95گفت كه   
خياباني است، و به يك نمونه اشاره كرد كه سه موتورسوار بر اثر برخورد با كابلي                 
كه معترضان در عرض خيابان كشيده بودند، كشته شدند. او اضافه كرد كه                    
كميسيوني را مسئول تحقيق دربارة اين موارد كرده است. پرزيدنت مادورو دربارة              

از “ واقعيت مجازي ”هاي جهاني يك       ها به گاردين گفت كه رسانه        نقش رسانه 
اند. او    ساخته“ شود  يك جنبش دانشجويي كه توسط دولت خودكامه سركوب مي         ”

هاي سياسي يا اقتصادي       كدام دولت در جهان است كه مرتكب اشتباه          ”افزود:  
تواند بهانة موجهي براي به آتش كشيدن           ها مي   نشده باشد؟ اما آيا اين اشتباه       

هاي اخير، كه اغلب      در اعتراض “ ها يا براندازي يك دولت منتخب باشد؟         دانشگاه

جمهور ونزوئال در مصاحبه با روزنامة انگليسي  رئيس
زند  گاردين: دولت اوباما به ناآرامي در ونزوئال دامن مي

يي به سبك كودتاي اوكراين را در  تا كودتاي خزنده
 كشور ما به راه اندازد.

 
نيكوالس مادورو كه كمي بيش از يك سال پيش و پس از                 
مرگ هوگو چاوز به رياست جمهوري ونزوئال انتخاب شد، دو هفته           

يي اختصاصي با روزنامة انگليسي گاردين انجام داد           پيش مصاحبه 
آوريم. او دربارة دربارة        هايي از آن را در اينجا مي            كه بخش 

قيام ”هاي خياباني گفت اين        رخدادهاي اخير ونزوئال و اعتراض     
انقالب ”هاي      شكست خواهد خورد، چون ريشه         “ ثروتمندان
تر از زماني است كه كودتاي              كشور اكنون عميق    “ بوليواري

 براي براندازي چاوز به راه انداخته شد. 2002آمريكايي سال 
كارزار براندازي پرزيدنت   “ اپوزيسيون”از دو ماه پيش كه رهبران       

مادورو و دولت راديكال و ترقي خواه او را زير پوشش شعار                    
ترين   زنند بزرگ   كه تخمين مي    -به راه انداختند، ونزوئال   “ خروج”

هاي خياباني    تا امروز با اعتراض          -ذخاير نفت جهان را دارد      
آميزي روبرو بوده است. مادورو در مصاحبه با گاردين                خشونت

هاي   خواهند اين فكر را به دنيا بقبوالنند كه اعتراض          مي”گويد:    مي
ونزوئال نوعي بهار عربي است. اما ما قبالً بهارمان را در ونزوئال               

مان، كه درها را به سوي قرن بيست و يكم                ايم: انقالب   داشته
 39هاي خياباني ونزوئال تا كنون به كشته شدن            كشمكش“ گشود.

هاي زيادي براي دولت ايجاد كرده        نفر منجر شده است و دشواري     
جمهور ونزوئال دوشنبة دو هفته پيش پيشنهادي را كه           است. رئيس 

هاي آمريكاي        اتحادية ملّت   ” گروه كشورهاي عضو           
(يوناسور) براي انجام گفتگوهاي صلح با رهبران                “ جنوبي

اپوزيسيون مطرح كرده بود، پذيرفت، ولي رهبران اپوزيسيون              
 اند. سرسختانه از هرگونه مذاكره با دولت ونزوئال سر باز زده

از سوي ديگر، دولت آمريكا هرگونه دخالتش در رخدادهاي              
كند كه از تهديد       كند و ونزوئال را متهم مي         ونزوئال را انكار مي    
كند.   يي براي سركوب اپوزيسيون استفاده مي       كودتا به عنوان بهانه   

و دستگاه كليساي كاتوليك ونزوئال نحوة        “ بان حقوق بشر    ديده”
اند و سازمان     ها را محكوم كرده     برخورد دولت اين كشور با اعتراض     

الملل هم هر دو طرف را به نقض حقوق بشر متهم كرده               عفو بين 
گويد كه    است. اما مادورو در گفتگويش با روزنامة گاردين مي            

آمريكا در  ”روبروست كه    “ جنگ غيرمتعارف ”ونزوئال با نوعي      
او سپس به يك رشته از      “ هاي گذشته در آن خبره شده است.        دهه

كند: از كودتاي دهة      كودتاهاي موفق يا ناموفق آمريكايي اشاره مي      
ش) در برزيل گرفته تا كودتا در هندوراس در سال            1340( 1960
 ش).1388( 2009

هاي گذشته رانندة اتوبوس      پرزيدنت مادورو، كه در جواني و سال      
گويد كه هدف اپوزيسيون       و از رهبران سنديكايي بوده است، مي        

شهرهاي بزرگ كشور را فلج كند، كه           ”ونزوئال اين بود كه        
ومعوجي از رخدادهاي اوكراين بود كه در آن             برداري كج   نسخه
هاي اصلي شهرها را بستند تا جايي كه ادارة كشور را                   خيابان

غيرممكن كردند، و در نهايت دولت منتخب اوكراين را                    

هاي  نيكوالس مادورو: اعتراض
خياباني در ونزوئال نشانة آن است 

 خواهد! كه آمريكا نفت ما را مي

 14ادامه  در صفحه  
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همچنين با مخالفت گستـرده، اثـرگـذار، و الـبـتـه پـراكـنـده و                       
هاي اقتصاديِ رژيم، و در رويارويي با ادامة          نشده با برنامه    دهي  سازمان
سهم خـود را     نژاد،    دولت احمدي   -سپاه  -فقيه  هاي محورِ ولي    سياست

. سخنان روحاني در جريان تبليغات انتخاباتي و اعالم اينكه:           ادا كردند 
وجودآمده ميان دستمزد و كارگران و         دولت مصمم است تا شكاف به     ” 

شدة اطالعاتي    و نيز انتخابِ علي ربيعي، مهرة شناخته      “  تورم را پر كند   
مقام وزير كار، همگي از افزايش نقش جنبش كارگري در روندهاي             به

اين نقشِ فزاينده، حاكي بـوده          سياسي و توجه توأم با هراسِ رژيم به       
 است.

اقتصاديِ برآمـده     -هاي سياسي   انتخابات رياست جمهوري و تحول    
از آن، بار ديگر ثابت كرده است كه طبقة كارگر و ديگر زحمتكـشـان               

  شان و مجموعِ جنبش مـردمـي دفـاع           توانند از منافع    ايران زماني مي  
هـاي     كنند و بر صحنة سياسي كشور اثر گذار باشند كه در سـازمـان             

سياسي و صنفيِ خويش متشكل و متحد شوند. در بيش از دو دهـة                 
اخير، كارگران و زحمتكشان بيش ازهر طبقه و الية اجتماعي ديگر از            

اند و زيـان      فقيه آسيب ديده    هاي رژيم واليت    بارِ سياست   اثرهاي فاجعه 
اند. برنامة تعديلِ اقتصادي، طرح اصالحِ ساختارِ اقتصادي، برنامة            كرده

هـاي     يي كه به گسترش تحريـم       ها، سياست ماجراجويانه    حذف يارانه 
زدايـي و       جويانة امپرياليستي مـنـجـر گـرديـد، مـقـررات                مداخله

هـاي     سازي دركنارِ محدود كردنِ پيوستة حقـوق و آزادي            خصوصي
هـا     دمكراتيك فردي و اجتماعي، بر زندگي و امنيت شغلي ميـلـيـون            

اند و كماكان دارنـد.       كنندة مستقيمي داشته    كارگر ايراني اثرهاي ويران   
بهايي براي زحمتكشان ميهن ماست. در سال          اين واقعيت، درسِ گران   

كننده و اميدبخشي از باال رفتنِ سطـح          هاي بسيار دلگرم    گذشته نشانه 
يابـي در بـيـن          يعني درك اهميت تشكل و سازمان       -آگاهيِ طبقاتي 

كارگران و زحمتكشان ديده شد. در حقيقت، رشد آگاهيِ طـبـقـاتـي،               
هاي پرشماري كه در      ها و مانع    ادامه پيدا كردنِ مبارزه با همة دشواري      

هـاي     هـا و روزنـه         گيريِ هوشيارانه از امـكـان       برابر آن بود، و بهره    
دردسترس در جهت پيدايش و بازسازيِ سنديكاهاي كارگري مستقـل          

سنديكايي در    -هاي مبارزات جنبشِ كارگري     ترين ويژگي   يكي از مهم  
هاي صحنة سياسيِ كشور، بر نقـش و           سال گذشته بوده است. تحول     

گذارند و تجربه     جايگاه جنبش كارگري، مستقيم و غيرمستقيم، اثر مي       
دهي، جنبشِ كـارگـري      دهد كه، درصورت تشكل و سازمان نشان مي 

خواهد توانست بر صحنة سياسي و مبارزات سراسريِ مردم با استبداد،           
وسـو    پرستي، و امپرياليسم تاثير جدي بگذارد و در سمت          ارتجاع، كهنه 

 كننده باشد. هاي مردم تعيين دادنِ پيكار در راستايِ منافع توده
سنديكايي موجود    -هاي مهم مبارزة جنبشِ كارگري      از ديگر ويژگي  

سال اخير، بايد به تالش موفقِ آن در تـلـفـيـقِ             كارگران در طول يك   
سياسي اشاره كرد. گرچه دراين زمينه هنوز كـارهـاي       -مبارزة صنفي 

ناپـذيـرِ مـبـارزان         هاي خستگي   زيادي بايد بشود، اما حركت و تالشِ      
اند. از موردهاي مهم ديگـر         كننده  جنبش كارگري بسيار جدي و دلگرم     

 اين مبارزه، رشد و گسترش جنبش اعتراضي كارگري است.
 

جنبشِ اعتراضيِ پراكندة كارگري، بسترهايِ عيني، و       *  
 هاي اصلي: وظيفه

سال اخيـر     جنبش اعتراضي كارگران و زحمتكشان ميهن ما در يك        
اوج نويني يافت. صدها حركت اعتراضي شامل اعتصاب، تـحـصـن،              

داد.    ها، در سراسر كشور روي        امضايِ تومار، تجمع خياباني، و جز اين      
العـاده    اين جنبش هنوز پراكنده و در حالت تدافعي است، اما نكتة فوق           

تر و پرشمـارتـر       اميدبخش آن، رشد سطحِ آگاهي و حضور هرچه فعال        
ها است. اعتصاب متشكل و مـتـحـد            هاي كارگر در اين اعتراض      توده

معدنچي منـجـر      20كارگران معدن چادرملو كه به دستگيري بيش از         
شد و همراه با آن، حمايت قاطعِ كارگران معدن از رفقا و همكاران و               

هـاي    هاي متحد كارخانه    شان، اعتصاب   شده  نمايندگان صنفي بازداشت  
اَكريل اصفهان، اعتصاب متشكلِ كارگران قرارداديِ پتروشـيـمـي            پلي

بندرشاپور خوزستان، اعتصاب و امضايِ تومار كارگران پتـروشـيـمـي            
برانگيزي بـرخـوردار      دهيِ توجه   تبريز كه از سطحِ همبستگي و سازمان      

و    93كارگر پارس جنوبي در مورد تعيين دستمزد سال          420بود و همچنين تومار     
برانگيز فعاالن سنديكايي براي هماهنگيِ بـيـشـتـر و               حركت آگاهانه و تحسين   

سـازيِ     دولت براي تعيين دستمزدها و خنثي هدف وارد آوردنِ فشار اجتماعي بر    به
توان مدنـظـر و        اند كه در مقام نمونه مي       ترفندهاي وزارت كار، ازجمله موردهايي    

شان قرار داد. جنبش پراكندة اعتراضي را بايد با دقت و ظرافت و مـبـارزه              ارزيابي
يي همراه با شكيبايي سازمان داد، سطحِ همبستگي را در آن باال بـرد و                   پيگيرانه

زدگي و متناسب با ظرفيت كنونيِ جنبش         گرايي و شتاب    دور از ذهني    به  -گام  به  گام
هاي متشكل، متحد، و مبتني بـر          حالت تدافعيِ آن را همراه با اعتصاب        -كارگري
هاي بعدي، به حالت تهاجمي تغيير داد. رژيـم             نفسِ طبقاتي، و در مرحله      اعتمادبه

كرده اسـت.       هاي كارگري، سياستي چندوجهي تدوين      براي مقابله با رشد اعتراض    
توان اشـاره كـرد.        هاي جديد فكر در وزارت كار مي        در اين زمينه به تشكيلِ اتاق     

هاي جنبش كارگري و مهارِ مـبـارزات          هاي فكر، مهندسيِ خواست     هدف اين اتاق  
 گون است. هايي گونه كنوني زحمتكشان در پوشش

 
 هاي اقتصادي رژيم و منافعِ كارگران و زحمتكشان: برنامه* 

سنديكايي، درك درسـت آن از          -هاي پرارزشِ جنبش كارگري     يكي از تجربه  
اي مانند: افزايشِ دستمزدها، از مـيـان           هاي فوري   پيوند ميان مبارزه براي خواست    

برداشتنِ قراردادهاي موقت، و احيايِ حقوق سنديكايي، با مخالفت و پيكار پيگيـر             
كـرده       فقيه است. تجربه ثابت      اجتماعي رژيم واليت    -هاي اقتصادي   برضد برنامه 

اجتمـاعـي رژيـم،        -گيريِ اقتصادي   است كه، بدونِ مبارزة قاطع و جدي با سمت          
خصوص افزايش دستمزدها مـطـابـق         هايش، به   ترين مطالبه   كارگر به فوري    طبقة  

يابد. آنچه در تعيين ميزان حداقل دسـتـمـزدهـا               تواند دست   نرخ واقعي تورم، نمي   
               درسال گذشته اتفاق افتاد، درسي بزرگ براي جنبش كارگري بود. در واقع، علـت

وقفة قراردادهاي مـوقـت بـوده اسـت كـه                 افزايش نيافتنِ دستمزدها، رشد بي    
كار مشغولند، عالوه بـر       ها به   درصد كارگران بر اساس آن      80حاضر بيش از      درحال

هـا و       اين، علت ديگرِ آن، سركوب و بازداشت كارگرانِ معترض و سنديكاليسـت           
هاي كارگـري كـه امـكـان            طوركلي استياليِ جوِ سركوب و خفقان بر محيط         به

كنـد،    هاي واقعي را تنگ و محدود مي        فعاليت سنديكاهاي مستقل و سنديكاليست    
هـاي    ويژه نسخه   هاي نهادهاي امپرياليستي به     و علت ديگرتر آن هم اجرايِ برنامه      

المللي پول و بانك جهاني است. امسال فاز دوم بـرنـامـه آزادسـازي              صندوق بين 
شـود. حـذف         اجرايي مي ها] از سوي دولت روحاني    اقتصادي[يا: هدفمندي يارانه    

دنبال آن، آزادسازيِ دستمزدها، سبـب نـابـودي            ها، و به    ها، آزادسازيِ قيمت    يارانه
هاي اجراي بـرنـامـه        امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان خواهد شد. ازديگر جنبه         

خـوانـده    “ هـا    هدفمنديِ يارانه ” فريبانه    كه در ميهن ما عوام      -آزادسازيِ اقتصادي 
سـازي، كـه      اصالحِ قوانين كار و تامين اجتماعي است. برنامة خصوصي   -شود  مي

اولويت دولت حسن روحاني است، در كانونِ سياست رژيم، يعني احيا و بـازسـازيِ         
روي، همة تالش رژيم و دولت در راه اجـراي            رابطه با امپرياليسم، قرار دارد. ازاين      

هاي اقتصادي و همراه با آن، اصالحِ و تغيير قوانين كار و تامين اجتماعي و                 برنامه
ها سركوبِ سنديكاهاي مستقل و بـازداشـت            آزادسازيِ اقتصادي و عالوه بر آن     

كه وزيـر كـار بـا           -هاي جنبشِ سنديكايي    كارگرانِ معترض و مهندسيِ خواست    
در مسيرِ مهيـاكـردن       -از آن نام برده است    “  هاي كارگري   باغباني تشكل ” عبارت  

دارانِ داخلي و انحصارهاي فراملـي و     سرمايه نيروي كار ارزان و مطيع براي كالن   
هـا در      هاي خارجي است. مبارزة توأم با هوشياري و استفاده از همه امكان              شركت

اي نظـيـر      هاي فوري   اجتماعي كنوني و تامين خواست      -هاي اقتصادي   برابرِ برنامه 
احيايِ حقوق سنديكايي و باال بردنِ دستمزدها در سال جاري شدت و بعدهـايـي               

اكنون فعاالن سنديكايي بايد آمادگي الزم را در ايـن                خواهد يافت. از هم        تازه
دست آورند. نكتة بسيار پراهميت دراين زمينه، حفظ هوشياري و تـوجـه                عرصه به 
فقيه است. نهادهاي اطالعاتي و نيـز وزارت           هاي فريبكارانه رژيم واليت     به برنامه 
هـاي اقـتـصـادي و            هاي جنبش كارگري به برنامه      كوشند لبه تيز حمله     كار مي 

نـام    هاي زير كنترل رژيم به      اثر كنند. برپايي و تشكيل تشكل        اجتماعي رژيم را بي   
 است. هاي حكومت در مرحله كنوني  كارگري از ديگر سياست

 
 درنگ لحظة كنوني: احيايِ حقوقِ سنديكايي، وظيفة بي* 

مبارزه بر محورِ احيايِ حقوقِ سنديكايي و برپايي و بازسازيِ سـنـديـكـاهـاي                 
خصوص در سال گذشته، شـدت         مستقل و واقعيِ كارگري درچند سال گذشته، به       

هـا، صـداي        است. سنديكاهاي مستقلِ موجود، كه بررغم همه مـانـع            پيدا كرده   
توانند نمايـنـدة      رسانند و نيز مي     ها مي   گوش  طلبانة كارگران و زحمتكشان را به       حق

سنديكايي باشند، در ايـن زمـيـنـه        -واقعي و حقيقي زحمتكشان درعرصة صنفي  

 3ادامه  در صفحه 

ادامه  مروري كوتاه بر مبارزات يك ساله ...
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 آسوشيتدپرس افشا كرد:
طرحِ برپاييِ شورش در كوبا از 

 سوي دولت آمريكا
يي اجتـمـاعـي       خبرگزاريِ آسوشيتدپرس در گزارشي از برپاييِ شبكه      

وسيلة اياالت متحده در كوبا، با هدف تحريك و دامـن زدن بـه                    به
 هاي عمومي در اين كشور، خبر داد. اعتراض

، معروف به توييتر كوبـايـي، در سـال            “ زون زونيو ” اين طرح با نام     
(سازمان كمك رسانـي      “ يو.اس.ايدز  ” و با بودجة سازماني به نام         2010

سازماني كه از بدو تاسيسِ آن در  ارتـبـاط و هـمـكـاري                     -آمريكا) 
كار كرد.  بـخـشـي از          آغاز به -بوده است“  سيا” تنگاتنگ  با سازمان     

 ايجاد دمكراسي”،  “زون زونيو”طرح 
ــا    ”   ــوب در ك

اعــالم شــده     
 است.   

اين گـزارش    
همچنين افشـا    

كـنـد كـه         مي
چگونه ايـاالت    
متحده در آغـازِ     

شبكـه  ” كار اين   
، بـا    “ اجتماعـي 

عرضة خبرهـاي   
ورزشـــــــــي، 
ــي،     ــق ــي ــوس م

ــان هــاي    طــوف
اي، و جـز      منطقه
اصطالح جنبة سياسي ندارند، درصدد جذب شـهـرونـدان            ها، كه به    اين

يـي     كوبايي در اين شبكه بود تا بتواند پس از دست يـابـي بـه عـده               
اعتنا از شهروندان، چيزي حدود چند صد هزار نـفـر، بـه ارسـال                   قابل

هـاي  “ شـورش ” آغاز كند  و مردم را بـه حضـور در               “  اخبار سياسي ” 
 خياباني فرابخواند.

هزار كـوبـايـي بـراي           40هاي فراوان، درنهايت تنها       رغم تالش   به
ارسال و دريافت اخبار و نظرات خود، وارد اين شبكه شدند، و ايـن در                

يي و ايـنـكـه         كدام از آنان از چندوچون چنين پروژه        حالي بود كه هيچ   
دولت آمريكا چگونه از طريق اين شبكه به جـمـع آوري اطـالعـات                 
شخصي اعضاي شبكه پرداخته است تا بتواند در صورت امكان از آنـان      

 اش استفاده كند، اطالعي نداشتند.   هاي سياسي براي هدف
هاي عمومي كوبا در واكنش به اين پروژه، آن را ادامـه رونـد                 رسانه
ثباتي در كوباي     وجود آوردنِ بي    هاي مخفي اياالت متحده در به       فعاليت

وقفه و مستمر كه روند آن با حـملـه        انقالبي دانستند، يعني فعاليتي بي    
آغاز شده است و همچنان يـكـي از            1961ها در سال      به جزيرة خوك  

 هاي تجاوزگرانة اياالت متحده است.   هاي برنامه اولويت
، “ رائول كـاسـتـرو     ” ،  “ پرسنا التين ” در همين ارتباط، بنا به گزارش       

هـا و       رييس جمهور كوبا، در پيامي پايان دادن به اين گونه فعـالـيـت             
 تحريكات از سوي آمريكا را خواستار شد. 

، مسئول دفتر وزارت امورخارجه كوبا در       “ جوسفين ويدال ” گفتة    بنا به 
امور اياالت متحده، دولت كوبا، پيش از انتشار ايـن خـبـر از سـوي                   

يي خبر داشـت. او در بـيـانـيـة                 آسوشيتدپرس، از وجود چنين شبكه    
دهد كه اياالت متحـده، هـر          اين بارديگر نشان مي   ” اش، گفت:      رسمي

وجـود     هايش براي بـه     ها دالر، از برنامه     ساله با اختصاص دادن ميليون    
نظمي عـمـومـي، دسـت          ثباتي در كشور ما  و برپا كردن بي          آوردنِ بي 

الـمـلـلـي و         بايد به قوانين بين     نكشيده است. دولت اياالت متحده مي      
هاي غيرقانوني و     اهداف و منشور سازمان ملل احترام بگذارد و به اقدام         

اش برضد كوبا پايان دهد، يعني به آنچه كه از سوي مردم كـوبـا و                   زيرزميني
 4افكار عمومي جهان محكوم شده است خاتمه دهد (خبرگـزاري رويـتـرز،                 

 ).2014آوريل 
هـاي     الـمـلـلـي بـا سـيـاسـت               هاي بين   اياالت متحده با وجود مخالفت    

هدف سرنگونيِ دولت مردمي آن كشور، بيش از           اش در كوبا  به      جويانه  مداخله
دهد. اما بايد پرسيد كـه، چـرا             ها ادامه مي    پنج دهه است كه به اين سياست      

ناپذير برضد كوبا را در سينه نگه داشته است؟ و            اياالت متحده اين كين پايان    
چـنـدان    ميليون جمعيت و اقتصادي نه 10اينكه كشوري كوچك با نزديك به       

ترين قدرت نظامي و اقتصادي جـهـان          تواند به بزرگ    پيشرفته، چه آسيبي مي   
 برساند؟  

هراس اياالت متحده نه قدرت نظامي و نه قدرت اقتصادي كوبا است، بلكه         
تر شدن حكومتي مـردمـي         هراس آن همه از وجود، ادامه يافتن، و مستحكم        

اش، الهام بـخـش مـبـارزات و             است كه از همان نخستين روزهاي پيروزي      
هاي خلقي، نه تنها در قاره آمريكا بلكه سراسر جـهـان بـوده اسـت.                    جنبش

ويژه   اي كه سبب شده است تا در كشورهاي بسياري به           وحشت از تاثيرِ معنوي   
در آمريكاي التيـن    
ــي،       ــوبـ ــنـ و جـ

هاي مـردمـي      دولت
دسـت     قدرت را بـه   

گيرند و همزمان بـا     
ــا درپــيــش      آن، ب

هاي   گرفتن سياست 
ضد نوليبراليسـتـي،    
منافع آمـريـكـا در       
منطقه را با خـطـر       

 رو كنند. روبه
هدف اياالت متحده  
با به اجرا گذاشـتـن      

ــم  ــري ــح ــاي    ت ه
اقـــتـــصـــادي و    

ــاســت  ــي ــاي    س ه
جويانه در كوبا، درهم شكستن مقاومت مردم كوبا بوده و هسـت، تـا                  مداخله

وجـود آوردنِ       ها، موفق به به   “ نارضايتي” شايد از اين طريق بتواند با افزايش        
سرنگوني دولت انقالبي آن       ثباتي در اين كشور شود، و درنهايت، به هدف            بي

، “ مـالـوري     -د–لستـر    ” ، 1960دست يابد. در همين ارتباط، در آوريل سال          
الملل، در يادداشتي داخلي[اداري]       معاون وزير امور خارجه آمريكا در روابط بين       

كنند... تنـهـا ابـزار            اكثر مردم كوبا از كاسترو پشتيباني مي      ” نويسد:     چنين مي 
دست آوردن پشتيباني داخـلـي، از طـريـق ايـجـاد                  بيني براي به    قابل پيش 

سرخوردگي و افزايش نارضايتي بر پايه فشارهاي اقتصادي است... هر وسيلـه               
ممكني  كه بتواند زندگي اقتصادي كوبا را تضعيف كند مي بايد در مد نـظـر                  

-1958المـلـل،       نقل از بايگانيِ پروندة كوبا، ادارة دولتي روابط بين          (به “  باشد. 
1960.( 

برد اين هدف يك سري پيشنهاد نيز ارايه كـرد كـه از                 مالوري براي پيش  
ها، جلوگيري از ارسال و رسيدن پول و ديگر منابع مالي به كوبا بـود،          جمله آن 

سبب كاهش دستمزدها، بتوان از قدرت خريد مردم كاسـت،            تا از طريق آن، به    
و درنتيجه، سرخوردگي، نااميدي، و فقر را در بين مردم سبب شد. در هـمـان      

 تحريم اقتصادي برضد كوبا را تاسيس كرد.“ موسسه”سال، دولت آيزنهاور 
با اين وجود، و پس از پشت سر گذاشتن پنج دهه تحريـم، دولـت كـوبـا                    

هاي مردمي است و هنوز هـم         همچنان پا برجاست و هنوز الهام بخش جنبش       
نگرند. حـزب      افكار عمومي در جهان با ديده احترام و افتخار به اين كشور مي            

توده ايران و ديگر نيروهاي مترقي در كشورمان، به مبارزة مـردم و دولـت                  
ديـدة     اش بـه      سوسياليستي كوبا براي حفظ و گسترش دستاوردهاي انقالبي       

كنند. اياالت مـتـحـده و           نگرند و از مردم و دولت كوبا حمايت مي          احترام مي 
متحدان مرتجعش در سراسر جهان، بايد استقالل سياسي و انتـخـاب مـردم               

 رسميت بشناسند و به آن احترام بگذارند.   كوبا را به
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ادامه  رويدادهاي ايران ...

توان و بايد در پرتو هوشياري و هماهنـگـيِ ضـرور مـيـان                   است. مي      جامعه
هاي ضدانسانـي   هاي مختلف جنبش مردمي، اين برنامة رژيم و سياست       گردان

 و ضدمردمي قوه قضائيه را خنثي و افشا كرد!
 ها: درآستانة اجرايِ فازِ دوم هدفمندي يارانه

 هاي مردم سقوط بازهم بيشتر قدرت خريد توده
 

ُ نقدي و تاكيـد بـر          نام متقاضيان يارانه    هياهوي تبليغاتي رژيم پيرامون ثبت    
فريبانه، در    انصراف از دريافت آن در صدر خبرها قرار دارد. با اين تبليغات عوام             

است. بـراي         حقيقت، فاز دوم برنامه ضدمردمي آزادسازي اقتصادي آغاز شده        
كند كه هـرچـقـدر     مي فريبي اعالم  جمهور، با عوام مثال، نوبخت، معاون رييس  

هـاي انـرژي        دهندگان بيشتر باشد، شيبِ افزايشِ قيمت حامـل         عدة انصراف 
هاي نخست سال نـو،       شدن هفته   است كه با سپري       تر است. اين درحالي      ماليم

هاي معيشتي را همـچـون گـذشـتـه بـر                مردم ميهن ما بار سنگين دشواري     
كنند. درابتداي سال جاري، در چارچـوب بـرنـامـه               شان احساس مي    هاي  شانه

هـاي ضـدمـردمـي          فقيه، كه چيزي جز همان سياسـت        اقتصاد مقاومتي ولي  
اجتماعي رژيم در ساليان اخير نيست، و نيـز بـا فـراهـم آوردن                    -اقتصادي

هـا] بـر         مقدمات اجراي فاز دوم برنامه آزادسازي اقتصادي[هدفمندي يارانـه         
هاي گاز براي مصارف خانگـي بـه           اساس تصميم دولت حسن روحاني، تعرفه     

 درصد افزايش يافت.  30درصد و براي مصارف عمومي به ميزان  20ميزان 
هيات وزيران به پيـشـنـهـاد     ” داد:      ماه، گزارش   فروردين  11خبرگزاري مهر،   

هـا [بـخـوان:          ) قانون هدفمند كردن يـارانـه       1وزارت نفت و به استناد ماده (       
ها]، تعرفه جديد گـاز مصـارف خـانـگـي،                آزادسازي اقتصادي و حذف يارانه    

 20كرد... براي مصارف خانگي به ميـزان         را تعيين   93عمومي و صنعتي سال     
درصـد     30درصد و براي مصارف عمومي [دولتي، كسب و خدمات] به ميزان      

يابد... اين مصوبه از سوي معاون اول رييس جـمـهـور                  ها] افزايش مي     [تعرفه 
اين ترتيب نوروز و سال نو براي  به“  االجراست.  فروردين الزم 1ابالغ شده و از     

ها آغاز شد. ايـن رونـد           هاي محروم جامعه با افزايش قيمت       ويژه توده   مردم به 
ها در سه مـاهـه      باتوجه به مصوبه دولت در اجراي فاز دوم برنامه حذف يارانه  

زمان با افزايش قيمت گـاز مصـرفـي            نخست امسال تداوم خواهد داشت. هم      
نقل از بانك مـركـزي جـمـهـوري             هاي همگاني، به    خانگي و عمومي، رسانه   

ويژه قيمت مـوادغـذايـي،         ها، به   اسالمي، يادآور شدند كه، روند افزايش قيمت      
طورِمثال قيمـت   به 93همچنان ادامه دارد و در هفته منتهي به اولين روز سال          

درصد در مقايسـه      3/0و      4درصد و گوشت مرغ       1گوشت تازه گاو و گوساله      
است. درگزارش بانك مركزي كـه در            با هفته مشابه قبل افزايش پيدا كرده        

شود، قيمت مـواد      ماه، انتشار يافته است تاكيد مي       فروردين  11خبرگزاري مهر،   
هاي شيري) در هفته منتهي به اول فـرورديـن               غذايي گروه لبنيات (فرآورده    

روز] و       7درصد فقط در طـول          1درصد [    1نسبت به هفته مشابه ماه قبل       
 است.  درصد افزايش داشته 1درصد، سيب زميني  6/0و  1گوشت قرمز 

بود كه، نرخ تورم اسفـنـدمـاه            ماه، گزارش داده    فروردين  10همچنين ايسنا،   
شود كه ميزان  درصد رسيد. اين آمار درحالي منتشر مي     1/0و    32به    92سال  

افزايش دستمزد كارگران، كارمـنـدان، آمـوزگـاران و بـازنشـسـتـگـان و                     
درصد بـوده     25تا  20بگيران كمتر از نرخ واقعي تورم و درحد صرفاً   مستمري

است، و اين به معناي فقر و دسترسي نداشتنِ خانوارها به نيازهاي ضروري و               
ابتدايي زندگي است. برپايه آمار رسمي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، كـه     

تـا     1383انتشار يافت، كسري بودجه خانوارها ازسـال           92در ميانة اسفندماه    
گـروه     3برابر رسيده و هزينه ماهيانه كارگران نـيـز در          3بيش از  به 1390

مسكن، حمل و نقل و بهداشت متمركز شده و سهم برنج، نان، گوشت قرمـز،               
است. باتوجه بـه    لبنيات و غالت از سبد مصرفي خانوار اُفت چشمگيري داشته         

ها و حركت دولـت   مرحلة قيمت به اين آمارهاي رسمي، اكنون با افزايش مرحله     
المللي پول و    ها و عمل به دستورهاي صندوق بين در راستاي آزادسازي قيمت  

ها تن از زحمتكشان فكري و يدي كشور چگونه از پـسِ              بانك جهاني، ميليون  
 تامين مخارج زندگي برخواهند آمد؟

با اجراي سياست خائنانة اقتصاد مقاومتي و فاز دوم آزادسازي اقـتـصـادي،              
كند و رواج     هاي مردم بازهم بيشتر سقوط مي       سطح زندگي و قدرت خريد توده     

 بود.  هاي محروم جامعه، را شاهد خواهيم خصوص در بين توده فقر، به
فقيه و مـبـارزه و مـخـالـفـت بـا                  مخالفت با اقتصاد مقاومتي كذايي ولي     

ها، يگانه راه دفاع از حقـوق و           سازي و حذف يارانه     هايي چون خصوصي    برنامه
 منافع محرومان و زحمتكشان كشور است!

ادامه  بيمه همگاني ...

درصد خـبـر       60تا    50هاي درماني بين      سال جاري، از افزايش تعرفه    
 44احتمـال افـزايـش        ” ماه، نيز از      فروردين  23داد. روزنامه خراسان،     

درصـدي     35هاي درماني در بخش دولتي و [افزايش]            درصدي تعرفه 
مـاه،     فرورديـن  24خبر داد. روزنامه كار و كارگر، “ در بخش خصوصي 

 600تا     300نقل از رئيس انجمن دندان پزشكان، از افزايش قيمت            به
هاي بـاال و     درصدي برخي تجهيزات پزشكي خبر داد. با توجه به داده      

با توجه به فساد گسترده، عزم جدي دولت براي ادامه طـرح حـذف                
ها و محدوديت منابع مالي دولت تصوري خوش بينانه از اينـكـه               يارانه
هـاي     يابند با واقـعـيـت        هاي درماني در سال جاري كاهش مي        هزينه

موجود منافات دارد. اما در وراي اين هياهوها دست اندركاران مسئـول             
درصددند تا با دستبرد زدن به منابع مالـي كـارگـران قسـمـتـي از                    

هاي درماني را تامين كنند. اين بدان معنا نيست كه تغيير مثبتي               هزينه
دست اجـرا،      هاي در   آيد. بر اساس طرح      وجود مي   نفع ديگر قشرها به     به

قرار است خدمات درماني سازمان تامين اجـتـمـاعـي را در وزارت                  
نقل از دبير اجرايي خانـه        ماه، به   فروردين  23بهداشت ادغام كنند. ايلنا،      

هاي مـهـم كـارگـران،        يكي از خواست” كارگر استان همدان، نوشت:   
منفك نشدن بخش درمان از تامين اجتماعي و الـحـاق بـه وزارت                 

نقل از همين مقام، روزنامه كـار و           در خبري ديگر، به   “  بهداشت است.  
در اين راستا براي اعالم مخالفت از       ” ماه، خبر داد:       فروردين  24كارگر،  

ارديبهشت به مناسبت روز جهاني       11اجراي اين طرح، تجمعي در روز       
ايـلـنـا،    “  كارگر در تهران با حضور نمايندگان كارگري برگزار مي شود.  

صيانت ” گويد:     ماه، سخنان محجوب را آورده است كه مي         فروردين  21
شود بـا اجـراي         از بخش درمان سازمان تامين اجتماعي كه گفته مي        

هاي خدمات درماني ادغام خـواهـد         نظام بيمه سالمت با ساير صندوق     
شد را موضوع مهمي خواند كه بايد در روز جهاني كارگر به آن تـوجـه         

اللـهـي،     نقل از ابوالفضل فتح     ماه، به   فروردين  20گزارش ايلنا،     به“  شود. 
وزارت بهداشت به دنبال ارزان سازي درمـان بـا هـزيـنـه               ” خبر داد:    

هادي رضازاده، دبيرِ خانة كارگر گلستان، نيز در ايـن           “  كارگران است.  
هـاي خصـوصـي        منافع ميلياردي سهامداران بيمارستان   ” رابطه گفت:    

 20ايـلـنـا،      “( دليل پيگيري ادغام درمان تامين اجـتـمـاعـي اسـت             
سازمان تامين اجتماعـي بـا     ”...  ماه). او همچنين اضافه كرد:     فروردين

شود،   توجه به اينكه دولتي نبوده و جزو مايملك كارگران محسوب مي          
توان اموال و پول مردم و كـارگـران را              از ادغام مستثني است و نمي     

نقل از ناصر آقاجـري،       ماه، به   فروردين  20ايلنا،  “  تصاحب و دولتي كرد.    
سازمان تامين اجتماعي نهادي عمـومـي و     ”...  فعال كارگري، نوشت:  

سال گذشتـه     67ميليون كارگر طي      37غير دولتي است كه با سرمايه       
انـد    هاي اخير مديران دولتي بارها تالش كرده        تشكيل شده اما در سال    

نوعي كنترل منابع مالي اين سازمان را در دست بگيرنـد. ... بـه                      تا به 
همين دليل جامعه كارگري بيم آن را دارد كه طراحان بيمه سـالمـت              
در نهايت همانند آخرين مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در دولـت            

هاي كارگران را به نام خصوصي سازي بين دوستان و            گذشته، سرمايه 
نزديكان خود تقسيم كنند. ... ادغام صندوق درماني سازمان تـامـيـن                  
اجتماعي در يك نهاد دولتي به معناي انتقال ميليـاردهـا تـومـان از                 
سرمايه كارگران به خزانه دولتي است كه از گذشته تا كنون هـمـواره        
بابت تعهدات خود ميلياردها تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكـار           

 “بوده است.
توجهي و تـامـيـن         دليل بي   ها پيش به    سيستم درماني ميهن از سال    

رو بوده اسـت. در بسـيـاري از                نشدنِ اعتبارات مالي با بحران روبه     
هستيـم و در بسـيـاري از                هاي فرسوده   ها شاهد بيمارستان    منطقه
ها هم  اصوال مردم امكان دسترسي به مركزهاي درمـانـي را                 منطقه

هاي گذشته هيـچ      ندارند. درآمدهاي نجومي نفت در طول تمامي سال        
وجود نياورده است و بـا اجـرايـي كـردن                تغييري در اين وضعيت به    

هاي نوليبراليستي به وضعيت بحراني فعلي رسيده است. تصور            سياست
نـفـع مـردم        هاي درماني به    اينكه در سال جاري بهبود كيفي در زمينه       

گيرد، خوش خيالي است. فعاالن و نيروهـاي           خود مي   صورت تحقق به  
كنند، به چشـم      سياسي كه در اين زمينه سكوت و يا توهم پراكني مي          

 پاشند.   مردم ايران خاك مي
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هايِ  سرزمينِ ميوه نويسِ داستان
 درگذشت طاليي و طاليِ سياه

در سوگ گابريل كارسيا ماركز ، برنده جايزه 
 نوبل ادبيات، و داستان سراي رنج و اميد!

 
اند ماركز نسخة خطيِ كارهايش را پيش از چاپ به فيدل كـاسـتـرو                 گفته

 داد تا بخواند و نظر دهد:  مي
 ].فيدل كاسترو“  [معصوميتي كودكانه و نبوغي كيهاني دارد” ماركز

 
 –شهروندي كلمبيايي، با چهره و لباسي نيـمـه شـهـري               

ها نشاني از رنج و كار بود، با بغضي در گلو             روستايي، كه در آن   
 گفت:  بار، در تلويزيون مي و چشمي اشك

جا گذاشت بايد تشـكـر        از ميراثي كه او[ماركز] براي ما به        ” 
كنيم. او به ما ياد داد كه جهاني ديگر ممكن اسـت، و طـور                  

 ” توان به اين جهان نگريست... ديگري مي
 ماه] فروردين 29نقل از: تلويزيون يورونيوز به زبان فارسي، جمعه  [به
 

برنده جايزه  آورترين نويسندگان جهان و       گابريل گارسيا ماركز، يكي از نام     
سال     ادبي نوبل  ميالدي در دهكده  1928؛ در ششم ماه مارس 1982در 

اولين نوشتـه     1941آراكاتا در منطقه سانتامارياي كلمبيا متولد شد. در سال           
كه مخصوص شاگردان دبيرستـانـي      “  خوونتود” اي به نام      هايش در روزنامه  

بود، منتشر كرد. ماركز در دوران تحصيل متوسطه خـود در دبـيـرسـتـان                   
دبي  (ادبيات)  “  ليتراتورا“  با انتشار مجله اي به نام     “  زيپاكوئيرا”  درت ا ق

هايش بازشناساند، ولي متاسفانه نشريه فـوق       -خويش را به ساير همكالسي    
 بعد از يك شماره توقيف شد. 

ماركز براي تحصيل در رشته حقوق را به دانشگاه بوگوتـا              1947در سال   
را بـه    “  رازون” رفت و در آنجا مسئوليت ضميمه دانشگاهي مجله هفتگي           

ال ” عهده گرفت و درهمان سال، اولين رومان خود را در ضميـمـه ادبـي                  
مقاله نويس روزنـامـه        1950منتشر كرد.  ماركز در ژانويه سال         “  اسپكتادو

را آغـاز كـرد.          “ ريـزان  برگ”   شد و نوشتن كتاب“ ال ارالدوي بارانكيا” 
كسي به سرهنگ ها نامه نـمـي   ” ، نوشتن   1957ماركزدر ژانويه سال    

را تمام كرد و در همان سال به جمهوري دموكراتيك آلـمـان و                 “ نويسد
 اتحاد شوروي سفر كرد. 

را “  صد سال تنهايـي ” اثر فنا ناپذير خود      1967ماركز در سال     
را نوشت و در فوريه  “ پاييز پدرساالر”   ،1976  منشتر كرد و در سال      

اش در بارسلون چـاپ شـد.      ، اولين مجموعه آثار روزنامه نگاري1981سال  
درهمان سال در پي تهديد هاي رژيم پليسي و خونتاي كلمبيا نـاچـار بـه                

، كـتـاب     1982ترك كشورش و مهاجرت به مكزيك شد. ماركزدر سـال             
را منتشر كرد و در همان سال موفق به اخـذ         “ چشمان آبي رنگ سگ   ” 

ــي              جايزه ادبي نوبل   جمله م ز  ز ا رك ديگر ما ر مهم  ا ث ز آ د. ا ردي گ
ژنـرال در هـزار تـوي          ” ،   ) 1986( “ عشق سالهاي وبا  ” توان به   
رونده يك پ”   1996،  “ از عشق و شياطين ديگر    “ ،1989  –“  خويش

 نام برد.“ براي آزادي”و  1998، “گروگانگيري
 

              مردمان و سرزمينِ ما با سـرگـذشـت راستي چه شباهتي ميان سرگذشت
هاي نويسنـدگـانِ آن      مردمان و سرزمينِ آمريكاي التين هست كه داستان     

خوانان ايراني چنين دلنشين است؟ آمريكاي التين سـرزمـيـنِ              براي كتاب 
كشيِ يونايـتـد      هايِ طاليي، سرزمين قهوه و موز و نفت و بيداد و بهره             ميوه

فروت كمپاني و زندان وشكنجه و انحصارهاي نفتي وكودتاهايي با هدايـت            
در حياط خلوتي از براي اياالت متحـد      -ساله  هاي پنجاه   امپرياليسم و تحريم  

كشـيِ     در جغرافياي آمريكا؛ و ايران ما، سرزمين طالي سياه و بيداد و بـهـره       
هـا   هاي نفتي انگليسي و آمريكايي و كودتا و زندان و شكنجه و مداخله   كمپاني

لحاظ جغرافيايي. گارسيا ماركز كه        ها فاصله به    با درياها و اقيانوس     -ها  و تحريم 
داستان نويسِ سرسپردة حقيقت زندگي زحمتكشان و عشق به مـردمـان آن               
سرزمين بود، به حكم همدلي و همبستگيِ ذاتيِ همة زحمـتـكـشـان هـمـة                  

هـا    دارِ رنج   خوانند، آينه   خواندند و مي    ها، براي مردم ما كه آثارش را مي         سرزمين
 شان توانسته باشد.  هاي و شادي

اش، در نشـرِ         گرا و ويژة صنعت و تجارت       هاي تهران، حتي راست     روزنامه
ماه]، از درگذشت گابريل گارسيا ماركز، در آمـريـكـاي              فروردين  30شان [    شنبه

ها نوشتند. البتـه      نامه  ها و زيست    نوشت، بررسي   التين، كه به زبان اسپانيايي مي     
پژوهانِ ادبي و مترجمان در ايران بـه بـررسـيِ              پيش از مرگ ماركز نيز دانش     

خوانان و مـردم      اند، پرداخته بودند. كتاب      لحاظ تم و فُرم غني      كارهاي او، كه به   
گريِ مترجمان ايراني كه بسـيـاري از آثـار              ايران، در پرتو كوشش و آفرينش     

انـد،     ها هزاري منتشر كـرده      اند و در شمارگان ده      ماركز را به فارسي برگردانده    
مند شوند. و اين درحالي اسـت           اند از گنجينة ادبي و هنري ماركز بهره         توانسته
ريزِ تيغ سانسور كه بر پيكر داستان         توان بدون درد از زخمِ همواره خون        كه نمي 

اي، و هنري ميهن ما] زده است و از آن                هاي ادبي، ترجمه    [و ديگر آفرينش   
چكد، سخن نگفت. شايد بتـوان در ايـن يـادآوري كـه،                    خون خالقيت مي  

هايش را بـا نـام           ها و سروده    يي چپ [با نام مستعارِ اقدامي] نوشته            باخته  جان
يـي     كرد[پيش و پس از انقالب]، نـكـتـه             مستعار آمريكاي التيني منتشر مي    

 دريافت.  
هـا     گـرانِ آن      كارِ معضلِ نشر آثار ادبي و وضعيت آفرينـش        

درستي   كه به   -ستودنِ ماركز   ها) در ميهن ما به       ها و ترجمه    (نوشته 
  يابد، چرا كه  هنوز و همچنان رمان         پايان نمي   -شايستة آن است  

خوانان ايران كمتـر      هاي احمد محمود، كه از سوي كتاب        همسايه
استقبال نشد، مثنويِ بانگ نـي سـايـه،              از كارهاي ماركز از آن    

كارهايي از جمال ميرصادقي، و بسياري آثار شعري و داستـانـي           
هاي گوناگون، كه     [نوشته و ترجمه] و پژوهشي و هنري در رشته          

انـد، در      گرانِ با نام و گمنام ايران آفريده شده         از سوي آفرينش  
كنند، و در دخمة بويناك       سرزمين طالي سياه اجازة نشر پيدا نمي      
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دادن و به حاشيه راندن اين روز پر اهميت، طبقه كارگر در كشـورهـاي                 
مختلف جهان و در شرايط سياسي متفاوت با شعار اتحاد براي رفع سـتـم               
طبقاتي، صلح، پيشرفت و عدالت اين روز تاريخي را به مثابه فـرصـتـي                

تجديد پيمان براي ادامه آن گـرامـي مـي              براي بررسي مبارزات خود و    
دارند. مبارزان راه طبقه كارگر حتي در سخت ترين شـرايـط دشـوار و                   

جبهه كـار و    سركوب، اين پرچم پر افتخار را كه نمادي نيرومند از مبارزه       
است، همچنان در اهتـزاز نـگـاه        يوغ ستم سرمايه  براي رهايي از    زحمت  

 داشته اند.
جهان در شرايطي به استقبال روز جهاني       و زحمتكشان     امسال كارگران 

تهاجم لجام گسيخته سرمايه انحصاري براي محـدود          كارگر مي روند كه   
تـوده هـاي مـحـروم           كردن حقوق زحمتكشان و تشديد استثمار خشن      

.  ادامه بحران اقتصادي جهان سرمايه داري با وجـود             همچنان ادامه دارد  
عكس العمل دولت هاي سرمايه داري در سال هاي اخـيـر و تـزريـق                   
ميلياردها دالر براي تثبيت بازارهاي مالي و نجات موسسه هـاي مـالـي               
سرمايه داري از سقوط، تشديد سرعت گيري ورشكستگي كارخانه هـا و             
موسسه هاي توليدي، و افزايش رشد نرخ بيكاري و بي خانـمـان شـدن                
خانواده هاي زحمتكش به دليل عدم امكان پرداخت اقساط خانـه هـاي              
خود  از سوي ديگر، از نشانه هاي اين بحران بزرگ ساختاري سـرمـايـه                
داري جهاني است. بر اساس آخرين آمار منتشر شده، از سـوي بـنـگـاه            

، ميزان بيكاري در كشـورهـاي         1392، در مهرماه    “ يورو استس ” آماري  
درصد افزايش يافته است و اكنون بيش از    12/  2عضو اتحاديه اروپا،  به  

ميليون نفر در صف بيكاران قرار دارند. در همين سـال مـيـزان                 19/    5
بيكاران در آمريكا و ديگر كشورهاي پيشرفته جهان نيز افزايش يـافـتـه               

 ميليون نفر بيكار فراتر رفته است. 10/ 5است و تنها در آمريكا از رقم 
اعمال سياست هاي نوليبرالي، ديكته شده از سوي نهادهاي جـهـانـي             
سرمايه داري، از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و همچنين             
سياستمداران راستگرا شماري از كشورهاي اتحاديه اروپا، از جمله يونـان،           
اسپانيا، پرتغال، قبرس و ايتاليا، را با بحران هاي جدي اقتصادي و تشديد             
فقر و محروميت رو به رو كرد. سرمايه داري با ديكته كـردن سـيـاسـت            
هاي خشن رياضتي، تشديد روند تعديل نيروي انساني كـار و كـاهـش                
گسترده خدمات اجتماعي در واقع فشار بحران ورشكستگي مالي سرمايـه           

 داري را به گرده طبقه كارگر و زحمتكشان انتقال داد.
امپرياليسم جهاني براي نجات سرمايه داري از بحران هاي پي در پـي،             
سعي به ارعاب خلق ها و نمايش بالمنازع بودن ماشين سـركـوب خـود                
دارد. در سال هاي اخير نظامي گري و سياست هاي بيش از پيش مداخله             
جويانه امپرياليسم در سطح جهان، كه آخرين نمونه هاي خطرناك آن را             
 ما اين روزها در كشور اوكراين شاهد هستيم، به شكـل تـهـديـد آوري                 

دستاوردهاي تاريخي مردم و زحمتكشان جهان را هدف قرار داده اسـت.             
سياسي آمريكا و متحدان اروپايـي اش در مـنـطـقـه                –مداخله نظامي   

خاورميانه كشور مستقل سوريه را به صحنه جنگ داخلي مخرب و فاجعه             
بار تبديل كرده است، انقالب مردم مصر را با خطرات جدي مواجه كـرده              
است و در بقيه منطقه سد جدي اي است در برابر مبارزه نيروهاي مترقي              

 و آزادي خواه براي حاكم كردن مردم بر سرنوشت شان.
پايـان  ”   بر خالف همه تبليغات پردامنه رسانه هاي سرمايه داري درباره         

ه و بي ثمر بودن مقاومت در مقابل تهاجم سرمايه داري، مـبـارز              “  تاريخ
جهان با همه دشواري ها ادامه و گستـرش يـافـتـه اسـت.                    زحمتكشان

مبارزات پرشور زحمتكشان اروپا، در يونان، اسپانيا، پرتغال، ايتاليا و قبرس           
صنفي كشانـد   -كه ميليون ها انسان زحمتكش را به ميدان مبارزه سياسي         

و طبقه كارگر و نمايندگان سياسي آن، نقش اساسي اي را در آن ايـفـا                  
كردند، در كنار رشد مبارزه زحمتكشان، در آمريكاي مركزي، آفـريـقـا و               
كشورهاي آسيايي، نشانه هاي مثبتي از اوج گيري دوباره پيكاري اسـت             

، جهاني عاري از استثمار، فقـر     “ جهاني ديگر ” كه هدف آن را بايد بر پايي        
و محروميت، و جهاني متكي بر ارزش هاي انساني برابـري و عـدالـت                 

 دانست.
  

 كارگران و زحمتكشان!
در كشور ما ايران نيز كارگران و زحمتكشان و نيروهاي تـرقـي خـواه                
بيش از نُه دهه است با برگزاري جلسات، راه پيمايي ها و تظاهرات متنوع              
در شهرهاي مختلف به گراميداشت  اول ماه مه پرداخته اند. از برگـزاري               

نخستين هـمـايـش     
اول مـاه در سـال        

، به ابـتـكـار       1301
كمونيست ها تا بـه      
امروز، رژيـم هـاي      

استبدادي   -ارتجاعي
حاكم بر ميهن ما در     
تمامي اين دوره، از      
حكومت شاهنشاهي   
گرفته تا حـكـومـت      
جمهوري اسـالمـي،    
همواره تالش كـرده    
اند تا به هر شكل و       
بهانه اي از برگزاري    
اين مراسم جلوگيري   
كنند.  از سـركـوب        
خونين جشـن اول      
ماه مه تا سازماندهي    

 -مراسم فـرمـايشـي    
رسمي هيچ ترفنـدي    
نــتــوانســتــه اســت،   
كوچك ترين خللـي    

در اراده كارگران و زحمتكشان كشور ما براي برگـزاري ايـن عـيـد بـزرگ                    
كارگري ايجاد كند.  امسال نيز با ابتكار جالب شماري از سنديكاها و انجـمـن                 
هاي صنفي مستقل، طبقه كارگر ايران و زحمتكشان، مصمم اند تا اول مـاه                
مه، روز جهاني كارگر را به عنوان نماد روشني از همبستگي و همدلي كارگران              
و زحمتكشان، در مبارزه شان براي رفع محروميت و فقر، دست يابي به عدالت              
اجتماعي و حقوق سنديكايي و حركت به سمت طرد رژيم واليت فقيه برگـزار              

 كنند.
حسن روحاني در    “  تدبير و اميد  ” نزديك به يكسال از روي كار آمدن دولت         

كشور ما مي گذرد. آقاي روحاني در جريان كارزار انتخاباتي رياست جمهـوري              
در سال گذشته قول داد كه تغيير وضعيت اقتصادي كشور و رسـيـدگـي بـه                   
وضعيت محرومان را در سرلوحه برنامه هاي دولت خود قرار دهد ولي واقعيـت              
عملكرد هاي دولت روحاني نشانگر ادامه همان سياست هاي مخرب گذشـتـه             

 از گذشته است.“ ظاهري ماليم تر”ولي اينبار با 
واقعيت انكار ناپذير اين است كه در نزديك به يك دهه گذشته در نتـيـجـه            

اجتماعي، كه از سوي دفتر     -سياست هاي خانمان برانداز و ضد ملي اقتصادي         
ولي فقيه رژيم به عنوان سياست هاي كالن، به دولت هاي دسـت نشـانـده             
واليت ديكته شده اند، كشور ما در بحران همه جانبه اقتصادي دست و پا مـي                
زند. اعمال سياست هاي نابخردانه بين المللي و تنش آفرين در دوران دولـت                
احمدي نژاد، با حمايت همه جانبه خامنه اي و رهبران نظامي رژيم، در كـنـار           
ادامه سياست هاي نوليبرالي اقتصادي از جمله تشديد روند خصوصي سازي و             
گسترش آن به مراكز توليدي بزرگ كشور، تمركز فعالـيـت هـاي اسـاسـي                  

و رانت خواري و همچنين بي توجهي كامل بـه  “  اقتصادي داللي”اقتصادي بر  
تورم افسار گسيخته و كاهش چشمگير قدرت خريد زحمتكشان كشور، به رغم            

ميليارد دالر درآمد نفتي، در دوران دولت احمدي نژاد، در مجموع             600بيش از   
ايران را به كشوري فقير و ورشكسته و محتاج كمك هاي خارجي تبديل كرده          

 است.  
شما كارگران و زحمتكشان بيش از هر بخش ديگـري از جـامـعـه، ايـن                    
فشارهاي طاقت فرسا را بر دوش خود احساس مي كنيد.  خطر بيكاري، مـاه                 
ها كار كردن در مراكز توليدي كه توان پرداخت حقوق شما را ندارند، نبود يك               
سيستم سراسري و عادالنه تامين اجتماعي كه بتوان در صورت نيـاز بـه آن                 
مراجعه كرد، نبود يك قانون كار مدرن، فراگير و دموكراتيك كه از حقوق شما              
دفاع كند، نبود هيچ ضابطه و قانوني براي ملزم كردن كارفرمايان به رعـايـت               
اصول ايمني در كارگاه ها و مراكز توليدي، به كار گرفتن كارگران خردسال بـا               
حقوق بسيار ناچيز و اعمال انواع تضييقات بر ضد زنان كارگر تـنـهـا گـوشـه                   
كوچكي از دردنامه شما كارگران و زحمتكشان ايراني در چارچوب حاكـمـيـت              

است. شما به تجربه دريافته ايد كه قول ها و وعده هـاي              “  واليت فقيه ” رژيم  
پشيزي نمي ارزد و اينك نيز مانند هميشـه         “  تدبير و اميد  ” سران رژيم و دولت     

حق گرفتني است.  در حاليكه سران رژيم ميلياردها دالر ثروت كشـور را بـه               

ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب...

 3ادامه  در صفحه 
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يي همـراه بـا        پايه  هاي عمومي، هيئت اقتصادي بلند      بنابر گزارشِ رسانه  
رئيس كل    -اهللا سيف   و  ولي    -وزير امور اقتصادي و دارايي      -نيا  علي طيب 

جهانـي    در اجالس بهارة نهادهاي امپرياليستيِ بانك       -بانك مركزي ايران  
اهللا    پول، كه در آمريكا برگزار شد، شركت كردند. ولي             المللي  بين  و صندوق 

ماه، با كريستين الگارد، مدير عـامـل صـنـدوق               فروردين  22سيف، روز   
روحاني با الگـارد در         92المللي پول، ديدار كرد. بعد از ديدارِ مهرماه            بين

نيويورك، اين سومين ديدارِ مسئوالن ارشد رژيم واليت فقيه با مسئـوالن          
المللي پول در تهران و آمريكا است. رئيس كل بانك مركزي              صندوق بين 

توضيحاتي در مورد وضعيت اقتصاد كشـور...          ” ايران در ديدارِش با الگارد      
هـا، ...         هاي حاكم بر مرحلة دوم هدفمنديِ يـارانـه     ارائه داد... و سياست      

ويژه نوعِ نگاه رياست محترم جمهوري [روحاني] مـورد بـحـث قـرار                    به
هاي حاصله را بسيـار       موفقيت” المللي پول     مديرعامل صندوق بين  “  گرفت. 

اهللا سـيـف از          در پايان اين ديدار، ولي    “  مثبت و اميدواركننده ارزيابي كرد.     
الملـلـي پـول        درخواست كرد تا با استفاده از تجارب صندوق بين        ” الگارد  

اي در تهران... بـه مـنـظـورِ               هاي آموزشي منطقه    نسبت به برگزاري دوره   
الگـارد بـه     “  ارتقاي نظام مالي در ايران و كشورهاي منطقه اقدام نمايـد.           

اصوالً “   برگزاريِ دورة آموزشي و انتقالِ تجاربِ صندوق قول مساعد داد.  ” 
شـود كـه        يا كنفرانس علمي در كشوري برگزار مي      “  هاي آموزشي   دوره” 

كشورِ ميزبان، در ارتباط با علمِ مورد نظر، داراي شرايط الزم يا اطالعاتـي              
قابلِ توجه براي ارائه در كنفرانس باشد. اگر رژيم واليت فـقـيـه داراي                  

هاي آموزشي نبود و يا شرايط الزم را در ايـن             چنين قابليتي در زمينة دوره    
هـاي     المللي پول به درخواست برگزاري دوره        عرصه نداشت، صندوق بين   

داد. كـارگـزارانِ         ها در تهران قول مساعد نمي       كشي از انسان    آموزشِ بهره 
تواند دستاوردهايش در گسترة علمِ سركوب و       رژيمِ واليت فقيه الاقل مي    

رخ جهانيان بكـشـد. صـنـدوقِ         ها را به    كشي از انسان    تزوير در مسيرِ بهره   
وسـيـلـة       ها را بـه      المللي پول، اجرايِ فازِ اولِ قانون هدفمندي يارانه  بين

بهترين روش معرفي و به ديگر كشـورهـا اجـراي آن را                 ” نژاد    احمدي
هاي   سياست” اهللا سيف از      كرده بود! كريستين الگارد گزارشِ ولي      “  توصيه

بسيار مثبت و اميدواركـنـنـده      ” را  “  ها  حاكم بر مرحله دوم هدفمندي يارانه     
هاي اقتصاديِ پيشين    طور كه شاهديم، سياست     كرده است. همان   “  ارزيابي

 شود.  از سوي دولت حسن روحاني اجرا مي -ها فقط با تغيير روش -
، يعني: چپـاولِ     “ آزاد سازي اقتصادي  ” براندازِ    هاي خانمان   اجراي سياست 

هاي كار بـراي      زدايي در محيط    اسمِ خصوصي سازي، مقررات     اموالِ ملي به  
تر كـردنِ      اسارت كشيدن كارگران، گسترشِ قراردادهاي موقت و ارزان         به

هاي ويژه و    نيروي كار براي كارفرمايان داخلي و خارجي، گسترشِ منطقه  
اثر كردن قانون كار، و چپاولِ اموالِ كـارگـران در        آزاد اقتصادي براي بي   

شونـد. بـه دو          پيش برده مي    سازمانِ تامين اجتماعي، با آهنگي سريع، به      
كنيم: بنابر گزارشِ ايسنا،       براندازِ اشاره مي    هاي خانمان   نمونه از اين سياست   

 -ماه، دومين جلسة ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتـي  فروردين 22پنجشنبه  
هـايـي از        رياضتي، به رياست روحاني تشكيل شد. در اين جلسه گزارش          

وزير صنعت، معدن و تجارت، و معاون اجرائي رئيس جمهور، در خصـوصِ        
ها و گسترش زميـنـة حضـور           محدوديت” هاي انجام شده براي رفع        اقدام

تمهيـدات الزم    ” از معادن، و    “  برداري  بخش خصوصي در اكتشاف و بهره     
عبـارت    ارائه گرديد. به   “  ها  براي اجراي مرحله جديد... هدفمند كردن يارانه         

و  اقـتـصـاد       “  آزاد سازي اقتصاد  ” اي، همان     ديگر، اقتصاد مقاومتي خامنه   
 24گـزارشِ       رياضتي براي كارگران و زحمتكشان است؛ نمونة دوم: بـه           

ماه خبرگزاري مهر، معاون وزير صنـعـت، بـا بـيـان ايـنـكـه                      فروردين
زدايي جايگزينِ پرداخت يارانه نقدي در فاز دوم قانون هدفمندي            مقررات” 

ها در سال     با كاهش سطح عمومي تعرفه    ” ، اعالم كرد:     “ ها شده است    يارانه
سازي براي الحاق ايران به سازمان جـهـانـي             جاري، دولت در حال زمينه    

 “تجارت است.
 

با وصف اينكه كاهشِ ارزش پولِ ملي به يك سوم ارزشِ آن در عرض              
درصديِ اعالم شده از سوي روحاني، در سه سالِ           40چند ماه و نرخِ تورمِ      

هــزار 45اخــيــر ارزش     
تومان وعده داده شده به     
مردم بابت اجـرايِ فـاز       

هـا    اول هدفمندي يارانه  
هــاي    [حــذف يــارانــه   

سوخت، مواد غـذايـي،      
هـا] را        دارو، و جز ايـن    

تقريباً به هيچ كـاهـش       
داده است، با اينـهـمـه،       

   تدبيـر  ” كارگزارانِ دولت
هـاي     ، در مـاه    “ و اميد 

اند مردم را     اخير، با استفاده از تشويق، تهديد و ترفندهاي مختلف، سعي كرده          
هزار تومان هم منصرف كنند. بنابر گزارش خـبـرگـزاري            45از دريافت همين    

ماه، اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمـهـور گـفـت:               فروردين  9مهر،  
تواند نيازمندان... و سقف نيازمندي را مشـخـص                قانونگذار گفته دولت مي   ” 

ثبت نام نكـردن در    ”...  ماه نيز اعالم كرد:   فروردين 20جهانگيري روز “  كند. 
از دريافت پولِ نقدي يارانه است. در مـقـابـلِ            “  زمان معين به معناي انصراف    

هاي انرژي، مواد غذايي و دارو، واپسـگـرايـانِ رژيـم               هاي حامل   حذف يارانه 
هـا بـه      درصد از درآمد حاصل از حذف يارانه        50واليت فقيه وعدة اختصاصِ     

هزار تومان به مردم را داده بودند. سه سـال       45توليد و دارو، و پرداخت ماهانه       
بعد از آن همه وعده و وعيدها، كوتاهيِ كارگزارانِ رژيم واليـت فـقـيـه از                   
پرداخت منابع مالي بخش توليد، باعث تعطيلي هزاران كارخانه و بـيـكـاري               

بـه كـاالهـاي اسـاسـي و            ” ها كارگر گرديد؛ عدم ارائه ارز مرجـع            ميليون
)، باعث افزايش شديد قـيـمـت دارو و              92تيرماه    11(دنياي اقتصاد،    “  دارو

درصـدي     22كاالهاي اساسي گرديد؛ و حاال، با وجود افزايشِ دوبارة حداقل           
ها، واپسگرايان جديد رژيـم واليـت           هاي انرژي، آب، و جز اين       قيمت حامل 

هزار تومان وجه نقدي را نيز قطعِ كنند. براي سوءاستفـاده           45فقيه قصد دارند    
از باورهاي ديني زحمتكشان، رژيم واليت فقيه اخيراً تعدادي روحاني وابستـه            

 22گـزارشِ       به حاكميت را نيز وارد ميدان كرده است. براي نـمـونـه، بـه                 
وفاداري و  ” و  “  عزم ملي ” الهدي، امام جمعه مشهد، بر        ماه ايسنا، علم    فروردين
در رابطه با انصـراف از    “  هاي اسالمي پاي ارزش” مردم و ايستادن   “  فداكاري

ماه   فروردين  20گزارشِ    ها تاكيد كرد؛ و به      دريافت وجه نقدي هدفمندي يارانه    
شيرازي، ارائه يارانه نقدي به همه مردم را يـك             خبرگزاري مهر، ناصر مكارم   

عزم همه مردم مشكل يارانه نـقـدي را     ” توصيف كرد كه “  معضل اجتماعي” 
الهدي، و نـه      ، نه علم  “ معضل اجتماعي ” خواهد كرد. البته براي حلِ اين        “  حل

هـاي   خود به انصراف از دريافت بودجه“  عزم”شيرازي، صحبتي از  ناصر مكارم 
حال، به اجراي فاز دوم     ميان نياوردند و درعين     سخني به “  المال  بيت” كالن از   

اي بر زندگـي كـارگـران          ها، كه فاز اول آن اثرهاي ويران كننده         حذف يارانه 
طورِمثال سه برابر شدن قيمت الستيك راننـدگـان تـاكسـي و                 داشت، و به  

ميليون تـومـان را        400ميليون به     100افزايش قيمت خودروهاي سنگين از      
هـزار     45باعث گرديد، انتقادي نداشتند. اين گونه ترفندها براي نپرداخـتـن         

ماه، مـحـسـنـي         فروردين  25گيرد كه روز      تومان به مردم در حالي انجام مي      
هـا را      هاي دستخوشِ تأخير] متخلفان [به]بانك         اي مجموع معوقات[بدهي     اژه
برخي بر اسـاس   ” ميليارد يورو] اعالم كرد و گفت:           15هزار ميليارد تومان[     60

اند اما در حـالـي كـه پـول دارنـد آن را بـاز                         مقررات وام دريافت كرده   
 “[!].گردانند نمي

هاي ضد كارگري رژيم واليت فقيه و فـريـب مـردم،                 برد هدف   در پيش 
     خود اختصاص داده     اي را به    ، جايگاه ويژه  “ تدبير و اميد  ” ربيعي، وزيرِ كارِ دولت

با پايين نگه داشـتـن      ” ماه، ربيعي گفت:       فروردين  20است. بنابر گزارش ايلنا،      
ايم... اجـراي فـاز دوم              هاي انرژي كرامت مردم را حفظ نكرده        قيمت حامل 
ها] با شيب ماليمي آغاز خواهد شد و تغييـر نـامـتـعـارفـي در                      [حذف يارانه  

شود... افزايش نرخ تورم حتي كمتر از رشد نرخ تـورم در         ها ايجاد نمي  قيمت
هاي قبلي خواهد بود... تعيين دستمزد سال جاري با تفاهم كامل مـيـان                   دوره

شركاي اجتماعي تعيين شد، خوشبختانه كارگران و كارفرمايان با يـك درك             
 ...“ مشترك دستمزد امسال را تعيين كردند. 

سازي، اصـالح و     اكنون در چارچوب برنامه آزادسازي اقتصادي و خصوصي 
است. هدف از اين سـيـاسـت، حـذف                تغيير قوانين تامين اجتمامي آغاز شده     

هاي خصوصي بيمه داخلي و خـارجـي         سازمان تامين اجتماعي و ورود شركت     
ماه، يك فعال كارگري در        فروردين  20[به عرصة تامين اجتماعي] است. روز          

اي تيم تحقيق و تفحص سازمان        هزار صفحه   80عسلويه، با اشاره به گزارش      

  8ادامه  در صفحه 

 مناسبت اولِ ماه مه، روزِ جهانيِ كارگر: به
امنيت شغليِ كارگران، در ساية آزادسازيِ 

 سازي  اقتصادي و برنامة خصوصي
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، سنگي بزرگ “بيمة همگاني”
 براي نزدن!

 5ادامه  در صفحه 

هـاي اداري در         با پايان يافتن تعطيالت نوروزي و آغاز فعاليـت        
ضـرر     ها به   ايران، و نيز با ادامة اجراي طرح ضد مردمي حذف يارانه          

هاي اقتصادي[در سـطـح جـامـعـه و                زحمتكشان، بيشترين بحث  
هـاي آيـنـده دور           ها] پيرامون وضعيت معيشتي مردم در ماه         رسانه
وخامت نهادنِ    زند. آگاهي از فرآيندهاي پيشِ رو و همچنين رو به            مي

هاي حـكـومـتـي         وضعيت اقتصادي مردم اين نگراني را براي مقام       
هـاي     هاي همسو با سـيـاسـت         وجود آورده است كه اجراي طرح       به

المللي پول و بانك جهاني بتواند اين احتمال را در بـر                صندوق بين 
هايي مـواجـه سـازد.          داشته باشد كه حاكميت را با چالش و بحران        

اندركاران اجرايي و مطالب منتشر شـده در           نگاهي به اظهارات دست   
روشنـي هـويـدا        هاي داخل و خارج از ميهن اين نگراني را به           رسانه
جز نـيـروهـاي چـپ و طـرفـدار                 كنند. منتها در اين راستا به        مي

هاي ماركسيستي، تقريبا اكثريت قريب       سوسياليسم و معتقد به آرمان    
هـاي     اتفاق نيروهاي سياسي حتي در اپوزيسيون، با چنين برنامـه           به

الي سـطـرهـا،         كنند، اما در البـه      اي مخالفتي ابراز نمي     اقتصادي
براي اينكه در صـورت        -ها، و اظهارات گاه وبيگاه اين نيروها        نوشته

شـان بـا ريـزش           اي عمومي مبادا موقعيت سياسـي       بروز نارضايتي 
رنـگ را       اي كـم     مواردي از اشارات انتقادي     -هواداران مواجه شود  

شان بر اين ترفند استوار اسـت          بيت اصلي   كنيم كه شاه    مشاهده  مي  
دلـيـل      اي الزم است، اما بـه       هاي ضد مردمي    كه، اجراي چنين طرح   

خصوص در دولت احمدي نژاد، جامـعـه از      شان به   درست اجرا نشدن  
هاي حكومتي نيـز      نظر اقتصادي با مشكالتي مواجه شده است. مقام        

برد برنامة ساقط كردن مردم به ورطة فقر، تـمـهـيـداتـي                براي پيش 
 هاست.    از جملة آن“ بيمة سالمت”پرشمار را انديشيده كه اجراي 
هاي كـلـي      اي، ولي فقيه رژيم، سياست      در همين راستا علي خامنه    

سالمت را ابالغ كرد كه در آن به موارد متعددي اشاره گرديده است.             
آن ” يي به وي نوشـت:          در جواب اين ابالغيه، وزير بهداشت در نامه       

چه در قالب سياستهاي كلي سالمت از سوي حضرتعالي ابالغ شـد،       
افقي روشن در برابر مسئوالن و كارشناسان نظام سالمت گشود، آن           

را به بهار سالمت تبديل كرد. اينـجـانـب بـه                1393چنان كه بهار    
عنوان متولي سالمت كشور، مراتب تقدير و سپاس خود را از تـوجـه              

هـاي     نمايم و اطمينان دارم سياست      جنابعالي به اين حوزه اعالم مي     
اعالم شده، زمينه ساز تحولي چشمگير در اين عرصه خواهـد شـد؛              

رتـبـه    هاي مديران عالي اي كه امروزه يكي از نخستين دغدغه   عرصه
 “  تمامي كشورهاي جهان است.

آن چيز كه در پس اين مانورها كامال مشهود است اين است كـه               
هاي حكومتي درصدد تخفيف فشارها بـه مـردم در               حتي اگر مقام  

هاي موجود، اصـوال امـكـان           عرصه درماني باشند، با توجه به داده      
اجراي چنين مهمي دور از انتظار است. اين نوع ارزيابي تـنـهـا در                  
صورتي موجه است كه ما نگاهي خوشبينانه نسبـت بـه دولـت و                 
حاكميت داشته باشيم، اما با توجه به ماهيت اين نيـروهـا چـنـيـن                 

تواند باشد همگـون      بينانه دمساز نمي    اي با يك ارزيابي واقع      خوشبيني
نيست و غرق در توهم است. دولت حسن روحاني استارت سياسـتـي      

حتي قبل از     -هاي نقدي نقشي كليدي دارد      را كه در آن حذف يارانه     
هاي اجرايي آن اكنـون       زده بود و مرحله     -انتخابات رياست جمهوري  

هـاي     در حال پياده شدن است. ثبت نام دوباره براي دريافت يارانـه            
بگيرها مـتـمـركـز        كه كانون آن بر حذف هرچه بيشتر يارانه         -نقدي

اي مدون و با برنـامـه بـاشـد،             است، بيش از آنكه سياست اقتصادي     
برآمده از وضعيتي است كه دولت با آن درحال دست و پنـجـه نـرم       

هـاي     كردن است. دولت به داليل متفاوتي و از جـملـه تـحـريـم           
اي محدود دارد و به همين منظور و براي كـم              اقتصادي، منابع مالي  

كردن اين كسري در منابع مالي، حمله و هـجـوم بـه خـاكـريـز                    
هايش قرار داده است. سخـنـان خـود             زحمتكشان را در رأس برنامه    

روحانـي دورخـيـزهـاي       
واقعي حـكـومـت را تـا          

سـازد.    حدودي روشن مي  
او در سخناني كه روزنامه     

، 92اسفـنـدمـاه      4ايران،  
انتشـار داد، در جـمـع          

هاي علوم    روساي دانشگاه 
پزشكي از جمله گـفـت:       

دولت در بودجـه سـال       ” 
اي بـه       آينده توجه ويـژه   

بخش سالمـت داشـتـه       
ــام دوم            ــت. در گ اس

هـا،     هدفمنـدي يـارانـه     
هـا     سالمت جزو اولويـت   

گزارش روزنامه ايران، روحاني با تأكيد بر اينكه وضعيت سالمت در سال              به“  است. 
هاي اصـلـي دولـت         سالمت را از اولويت     آينده متفاوت از امروز خواهد بود، بحث        

تبديل ايـران بـه       ” دانست و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواست    
بـر اسـاس هـمـيـن          “  در دستور كار قرار دهد. ” را “  قطب درماني منطقه و جهان    

گزارش، بخش ديگري از سخنان روحاني در اين اجالس بر لزوم تبديل ايران بـه                
قطب درماني منطقه و جهان و توسعة صنعت گردشگري سالمت متمـركـز بـود.                

هايي كـه بـه نـام           دهند كه هدف از ارائة برنامه همين اظهارات آشكارا نشان مي 
هاي   شود چيزي بيش از برنامه      حمايت از سالمت مردم در افكار عمومي منتشر مي        

تـوانـنـد       اند نمـي  يي كه در ديگر كشورها از جمله هندوستان پياده شده      سودجويانه
هاي حكومتي سيستم درماني ايران عمال بـا          كه به اعتراف خود مقام      باشند. درحالي  

هايي كه نيـازهـاي درمـانـي           رو است، عملي كردن طرح      شمار روبه   هاي بي   بحران
هـا   كنند درست نقطة مقابل وضعيتي است كه ميليون   توريست پزشكي را تامين مي    

كنند. فـرآيـنـد ايـن شـكـل از               نفر در سرتاسر ايران با آن دسته و پنجه نرم مي       
هايي است كـه از هـر        هاي مناسب براي جريان وجود آوردنِ زمينه ريزي، به  برنامه

كنند. براي موشكافيِ هياهويِ براي هيچِ         امكاني براي كسب سود بهره برداري مي      
اجرا درآيند در باز كردن    هايي كه قرار است به      اندركاران دولتي، استناد به اقدام      دست

ها ثبت نام كساني است كه فـاقـد هـر       اين بحث سودمند است. از جمله اين اقدام       
نقل از دكتر انوشيروان مـحـسـنـي      ماه، به فروردين 24اند. روزنامه ايران،  گونه بيمه 

طبق قانون افـرادي     ” نويسد:     بندپي، مدير عامل سازمان بيمه سالمت ايرانيان، مي       
كنند و هيچ نوع درآمدي ندارند و بيكار هستند           كه در حاشيه كالنشهرها زندگي مي     

بگير   هاي پايين جامعه و يارانه      شوند، البته كساني كه جزو دهك       صاحب دفترچه مي  
دهند اما زير هـيـچ پـوشـش          هستند و يا كساني كه از دريافت يارانه انصراف مي       

او در ادامـه      “  توانند به صورت رايگان اقدام به ثبت نام كننـد.            اي نيستند مي    بيمه
انـد.    ميليون نفر در كشور فاقد دفترچه بيمه درماني         6تا    5سخنانش تخمين زد كه     

كند اين است كه دولت روحاني با دادن          سئوالي كه در اين ميان به ذهن خطور مي        
رف          ميليون نفر چه هدفي را دنبال مي 6تا    5هاي بيمه به      دفترچه كـنـد؟ آيـا صـ

هاي درمـانـي را        خودي خود مشكالت مالي مردم در زمينه        داشتن دفترچه بيمه به   
خصوص طبقه كارگر ايران، از طريق        كند؟ بسياري از مردم در ايران، به        برطرف مي 

اند، اما بحث اصلي در اين زمينه از آنجا           سازمان تامين اجتماعي داراي دفترچه بيمه     
هاي موجود هر سال      شود كه خدمات ارائه شده با استفاده از همين دفترچه           آغاز مي 

ها را  اي از هزينه  كاهش يافته است و كارگران و زحمتكشان مجبورند قسمت عمده         
دوش بكشند. براي اينكه تصوير روشني از وضعيت درماني ميهن ارائه شود               خود به 

بـابـت   ” ، كمك كننده است. بر طبق اين گـزارش             92خردادماه    5گزارشِ ايسنا،   
تومان تـعـيـيـن شـده         300، چهارده هزار و 92مباحث درماني هر ايراني در سال     

 210از   ” نقل از وزير بهداشت، نـوشـت:          ، به 92ماه    آبان  12جهان صنعت،   “  است. 
پيش بيني شده با توجه به تشـديـد            92اي كه براي سال       هزار ميليارد ريال بودجه   

هـزار   130هاي دولت، در بهترين حالت ممكن     تبعِ آن افزايش هزينه     ها و به    تحريم
هزار ميليارد ريـال     80يابد، يعني حوزة سالمت با حدود   ميليارد ريال اختصاص مي   

، گـزارش    92مـاه       روزنامه شرق، اول ارديـبـهـشـت       “  روست.   كسري اعتبار روبه  
هاي درماني پزشكان عمومي در بخش دولتي در سال جاري در مقايسـه   تعرفه“ داد: 

هاي درماني    درصد و تعرفه    400،  83هاي درماني پزشكان عمومي در سال         با تعرفه 
 700،  1383پزشكان عمومي در بخش خصوصي در سال جاري در مقايسه با سال             

مـاه     فروردين  25يك سال پس از اين گزارش، ايسنا،        “  درصد افزايش يافته است.    
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اعتصاب غذاي شاهرخ زماني، عضو زنداني سنديكاي كارگران نـقـاش    
اسفندكاه در اعتراض به اجحاف هاي غيرقانوني         17ساختمان، كه از روز     

مقام هاي مسئول زندان گوهردشت آغاز شده بود، در هفته هاي گذشتـه           
بازتاب جهاني يافت. اعتصاب غذاي اين فعال كارگري كه تا نزديك بـه              

كـيـلـوگـرم از        20شش هفته ادامه پيدا كرد، در شرايطي كه او بيش از         
وزنش كاسته شده بود، با فشار بي سابقه افكار عمومـي جـهـان رژيـم           
واليي را مجبور به عقب نشيني كرد. كارزار همبستگي با شاهرخ زمانـي              
در هفته هاي اخير نظرهاي جهانيان را نسبت به شرايط دشـواري كـه                
زندانيان سياسي در آن بسر مي برند، جلب كـرد. پـيـروزي جـنـبـش                
همبستگي با زندانيان سياسي ايران در كشورهاي مختلف و از جـملـه               
جنبش سنديكايي جهان، در مجبور كردن مقام هاي رژيم به قبول برخي          
از خواسته هاي شاهرخ زماني و از جمله انتقال او از زندان قلعه حصار به               
زندان گوهردشت، هم چنين دربر دارنده پيام هاي مشخصي است.  رژيم             
بحران زده گرچه قسي القلب است و خود را بي اعتناء به موازيـن بـيـن        
المللي مي نمايد، در شرايط كنوني نمي تواند هزينه ادامه كارزارهاي بين            
المللي و افشاگرانه را به سادگي بپذيرد.   بايد بـا ارتـبـاط دادن ايـن                       
كارزارها و هماهنگ كردن آن براي اقدام وسيع، پر انعكاس و اثـرمـنـد،               
عرصه عمل سركوبگرانه رژيم در داخل كشور را محدود كرد.  كـمـيـتـه       
دفاع از حقوق مردم ايران (كودير) در كارزار همبستگي با شاهرخ زمانـي               
ابتكارهاي اثرمندي را براي آگاهي افكار بين المللي و اتـحـاديـه هـاي                

كـه در     “ كودير” كارگري سازمان داد.  در ادامه ترجمه بيانيه مطبوعاتي           
اروپا و آمريكاي شمالي وسيعاٌ پخش شد و در مطبوعات مـتـرقـي و از              

، روزنامه جنبش كارگري و سنديـكـايـي         “ مورنينگ استار ” جمله روزنامه   
 انگليستان به طور برجسته منعكس شد، در زير منتشر مي شود. 

 
ــراخــوان    ــر: ف ــودي ك

شاهرخ زمانـي را آزاد       
 كنيد!

كميتة دفاع از حقوق مـردم      ” 
هـاي     (كودير) جنـبـش      “ ايران

كارگري و سنديكايي جهان را     
خواند كه بـراي آزادي         فرامي

فوري شاهرخ زمانـي، فـعـال        
سنديكايي زنداني كه در ايـران      

بـرد،   در اعتصاب غذا به سر مي    
اقدام كنند. شاهرخ زماني را به       

هايش در دفاع از       علّت فعاليت 
سـال     11حقوق سنديكايي به    
اند. او كـه      زندان محكوم كرده  

اقدام عليه امنيـت مـلّـي از        ” دستگير شده بود، به جرم  1390در خرداد  
فعاليت تبليغـي   ” و   “ هاي مخالف نظام    طريق تشكيل يا عضويت در گروه     

متهم و محكوم شده است. حكومت ايران براي ارعاب و بـه              “ عليه نظام 
هـايـي اسـتـفـاده           زندان انداختن فعاالن سنديكايي غالباً از چنين اتهام       

در حالي كه در زنـدان        1392اسفندماه    17كند. شاهرخ زماني از روز         مي
عـقـيـدتـي     -گوهردشت در انفرادي بود، همراه با ديگر زندانيان سياسـي         

دست به اعتصاب غذا زد. سه روز پس از آغاز اين اعتصاب غذا، مديريت               
زندان تصميم گرفت شاهرخ زماني را بدون هيچ توضيح و دلـيـلـي بـه                 

حصار منتقل كند. شاهرخ زماني در اعتراض به انتقـالـش بـه          زندان قزل 
مخصوص نگهداري معتادان و قاچاقچيان مـواد مـخـدر           حصار [كه      قزل

است و به لحاظ وضعيت بهداشت و امكانات در شرايط اسفـبـاري قـرار                
حصار نيز ادامه داد. او از زمان انتقالـش            ]، اعتصاب غذايش را در قزل      دارد

روز در سلول انفرادي حبس بوده است. تا زمان انـتـشـار                8حصار    به قزل 
 كيلو وزن كم كرده است. 17اين بيانيه، او در نتيجة اعتصاب غذايش 

شاهرخ زماني عضو سنديكاي كارگران نقاش تهران است، ولي رژيـم           
شناسد و فعاالن سنديكايـي       ايران سنديكاهاي مستقل را به رسميت نمي      

هايي دستگير و زنـدانـي         زيادي به جرم تالش براي ايجاد چنين تشكل       
، ITUC][  “ كنفدراسيون جهاني سنديكاها  ” اند. شاران بارو، دبيركل        شده
جمـهـور     يي كه به رئيس     ترين فدراسيون سنديكايي جهان، در نامه       بزرگ

ايران نوشته است خواستار آزادي شاهرخ زماني از زندان شده است. خانم بارو              
هاي شاهرخ زماني، از نحوة رفتار با او          اش ضمن اشاره به پروندة اتهام       در نامه 

ابراز نگراني كرده است. در نامة خانم بارو به موضوع انتقال آقاي زمانـي بـه                  
زنداني معتاد و قاچاقچي      13/000نفر، از جمله      20/000حضار، كه     زندان قزل 

اند، و خطري كه امنيت زندانيان سياسـي را            مواد مخدر و جاني در آن زنداني      
كند اشاره شده است. دبيركل كنفدراسيـون جـهـانـي        در آن زندان تهديد مي 

سنديكاها خواستار آزادي شاهرخ زماني و بازگشت او به كارش شـده اسـت.               
نـيـز    “ كـوديـر  ” الكس گوردون، از فعاالن برجستة سنديكايي بريتانيا و صدر          

جمهوري اسالمي مسئول سالمت آقاي زماني      ” اعالمية مشتركي را با عنوان      
هـاي    امضا كرده است. اين اعالميه، كه فعاالن سنديكايي و شخصيت           “ است

آزادي فوري و بـدون      ” اند، خواستار     مترقي در سراسر جهان آن را امضا كرده       
شـده اسـت.     “  قيد و شرط همة كارگران زنداني و زندانيان سياسي در ايـران           

كارزار همبستگي  ” نيز تأكيد كرد كه      “ كودير” جمشيد احمدي، معاون دبيركل     
يـي دشـوار       براي دفاع از كارگران و فعاالن سنديكايي ايران كه درگير مبارزه          

 “ كودير” هاي    يي از فعاليت    براي شرايط كاري و دستمزد بهترند، بخش عمده       
كنيم تا واقعيت زندگي آنهايي را كه در ايران براي حقـوق              است. ما تالش مي    
“ شان در سراسر جهان برسـانـيـم.          كنند، به اطالع همكاران     اساسي مبارزه مي  

اوضاع كنوني را فرصت مهمي براي فشار آوردن به دولت پرزيدنـت            “  كودير” 
داند كه سال گذشته با وعدة اصالح در داخل ايران به ايـن               حسن روحاني مي  
خواهد كه تمايل ادعايـي آقـاي          با جديت تمام مي   “  كودير” مقام انتخاب شد.   

روحاني به اصالح را در عرصة داخلي كشور به آزمون بگذارد، يعني در جايـي               
يي پيرامون موضوع حقوق سنديكايي و آزاد كـردن             مالحظه  كه جنبش قابل  

آنـهـا كـه از        ” زندانيان سياسي وجود دارد. آقاي احمدي در ادامـه افـزود:                
كنند بايد مجدانه از دولت ايران بخواهند كـه           سنديكاهاي ايران پشتيباني مي   

هاي سنديكاها و فعاالن سنديكايي در مورد دستمزد و شرايط كـار              به خواست 
بهتر و تأمين و تضمين حقوق سنديكايي پاسخ مثبت دهد. ما از دولت ايـران                

درنـگ     سازمان جهاني كـار را بـي          98و    87هاي    نامه  خواهيم كه مقاوله    مي
نزديك به يك سال پس از انتخاباتي كه حسن روحاني          “  بپذيرد و عملي كند.    

دورة نويني از احترام بـه حـقـوق بشـر و حـقـوق               ” در آن با تبليغ كارپاية     
جمهوري انتخاب شد، تغيير محسوسـي در زنـدگـي              به رياست  “ دموكراتيك

هـاي     مردم ايران پديد نيامده است. اقتصاد كشور همچنان زير فشار تحريـم            
هاي اقـتـصـادي رژيـم ايـران             زند، و حاصل سياست     وپا مي   اقتصادي دست 

افـتـاده، و        هاي عـقـب      ها، حقوق   بيكاري، تعطيلي شمار زيادتري از كارخانه     
 دستمزدهاي زير خط فقر بوده است.

 
 بهاره هدايت و همة زندانيان سياسي ايران را آزاد كنيد!

جنبش زنان قبرس (پوگو) حبس نـاعـادالنـة           
كند.   بهاره هدايت، كنشگر ايراني را محكوم مي      

هاي ايراني، و به جرم شـركـت          او به حكم مقام   
در تظاهرات براي حمايت از دمـوكـراسـي و             

سال و نيم زندان مـحـكـوم           9حقوق زنان، به    
حـبـس خـود را              شده است و اكنـون دورة      

گذراند. بهاره هدايت يكي از رهبران جنبـش     مي
يي و كنشگـر حـقـوق          مبارز دانشجويي و توده   

زنان در ايران است. او عضو كميتة اجـرايـي و             
سخنگوي جنبش دانشجويـان ايـرانـي بـراي          
دموكراسي بود. عالوه بر اين، او عضـو فـعـال             

بـود كـه      “ يك ميليون امضا  ” آوري    كارزار جمع 
هدف آن خاتمه دادن به تبعيض عليه زنان بـر           

اساس قوانين موجود در ايران بود. مجازات تعيين شده بـراي او يـكـي از                    
هايي است كه براي شركت كـنـنـدگـان در جـنـبـش                    شديدترين مجازات 

شـود بـه        هاي اخير اعمال شده است، و در واقع مربوط مـي            دانشجويي سال 
آميز و مخالفتش با قوانيني در ايران كـه          شركت او در چند تظاهرات مسالمت     

دهند. گذشته از بهاره هـدايـت، زنـان        تبعيض بر مبناي جنسيت را ترويج مي  
اند كه در تظاهرات سازمان داده شده توسط جـنـبـش       ديگري نيز زنداني شده   
اند، و اكنون در شرايط دهشتناك و مخوف زندان بـه             دانشجويي شركت كرده  

برد كه اگر تحت      هايي جدي رنج مي     برند. خود بهارة هدايت از بيماري        سر مي 
هاي پزشكي الزم و مناسب قرار نگيرد، احتماالً براي او خطر جـانـي           مراقبت

خواهد داشت. جنبش زنان قبرس (پوگو) همبستگي خود را با زنان زنداني در           
هايي كه بـراي دمـوكـراسـي،           هاي زنان و ديگر سازمان      ايران و نيز سازمان   

كوشند، اعالم    يي واليي مثل ايران مي      حقوق بشر و برابري جنسيتي در جامعه      
كند. ما بار ديگر حبس ناعادالنة بهاره هدايـت و              كند و از آنها حمايت مي       مي

كـنـيـم و از دولـت ايـران                همه زنان زنداني ديگر را تقبيح و محكوم مي        
 خواهيم كه همة زندانيان سياسي را آزاد كند. مي
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ادامه  امنيت شغلي كارگران  ...

تامين اجتماعي در ارتباط با چپاولِ اموالِ سازمانِ تامين اجتماعي و اظهار تـأسـف از           
از هيچ كدام از سه قوة مقننه، قضائـيـه و دولـت بـراي                  “  اقدام محسوسي ” فقدانِ  

كـارگـران   ” ، گفت:    “ برخورد با متخلفان  ” بازگرداندنِ اموال سازمان تامين اجتماعي و       
بيم آن را دارند كه طراحان بيمه سالمت در نهايت مانند آخرين مدير عامل سازمـان                

هاي كارگران را به نام خصوصي سازي بين          تامين اجتماعي در دولت گذشته، سرمايه     
برخالف واقعيت عريانِ نهفته در بيم كارگـران  “  دوستان و نزديكان خود تقسيم كنند.      

در موضوع بيمـه    ” باره اعالم كرده است:        شان، ربيعي در اين     در ارتباط با بيمة سالمت    
نياز به اصالح ساختارها داريم... دولت يازدهم درصدد است كه هزينه از جيب بيـمـار                 

بـا  “  غير از رنج بيماري نگراني ديگري را تحمل كند.          را كاهش دهد و نگذارد بيمار به      
هزار تـومـان بـرآورد        800هاي عمومي خط فقر را يك ميليون و   وصف اينكه رسانه  

ماه، با ارتباط دادن انصراف از دريافت وجه نـقـدي              فروردين  20كنند، ربيعي، روز      مي
خانـواده  ” يارانه با بهبود حمل و نقل، ارتقاء[سطحِ] سالمت مردم و كاهشِ فقر، گفت:   

هزار توماني از محل هدفمـنـدي را           135اي كه يك ميليون درآمد دارد اگر          سه نفره 
دريافت كند ارزشمندتر است يا اينكه از محل در آمد آن خانواده به اشتغال يك فـرد                 

مـنـظـورِ       كار زدنِ منابع مالي كارگران بـه        چيني براي به    ربيعي با زمينه  “  كمك شود؟ 
اگر افرادي از دريافت يارانه انصراف دهنـد  ” اش، گفت:      هاي ضدمردمي   برد هدف   پيش

 ماه).   فروردين 20(ايسنا، “ كنيم طورِرايگان بيمه مي آنها را به
هـا]     ها [حذف يارانـه      به چند نمونة اخير از پيامدهاي اجراي قانونِ هدفمندي يارانه         

رفتنِ امنيـت     ها، اخراجِ كارگران از كار در سطحي وسيع، از بين           كه به تعطيليِ كارخانه   
كارند، و دستخوشِ تأخير بودنِ پرداخت دستمـزد          شغلي كارگراني كه هنوز مشغولِ به     

كنيم: يكي از كارگرانِ كارخانه نقش ايرانِ          كارگران شاغل منجر شده است، اشاره مي      
مـاهـة      24تـا      10ماه، و اشاره به تأخير        فروردين  19وگويي با ايلنا،      قزوين، در گفت  

كارخانه فرش بافي نقش ايـران       ” نفر از همكارانش، گفت:        33دستمزد و حق عيدي     
تعطيل شـده و        89كه سابقه طوالني در حوزه توليد فرشهاي ماشيني دارد، از سال            

 33ها و تجهيزات توليد آن از كارخانه خارج شده است... اين تعداد نيـرو[                   همه دستگاه 
نـفـر      33رسيدند هم اكنون به  نفر مي   1100نفر] كه قبل از آن[تعطيلي كارخانه] به           

تعويق انداخته است كـه هـم      اند... در حالي كارفرما حقوق كارگران را به     كاهش يافته 
عنوان انبار درآمد خوبـي دارد.         هاي خالي كارخانه به     اكنون از طريق اجاره دادن سوله     

دلـيـل      رسد... اين كارگران بـه         سال مي   28تا    27... سابقه كار كارگران اين واحد به           
ميليارد توماني كارفرما به سازمان تامين اجتماعي امكـان بـازنشـسـتـگـي                  7بدهي  
هاي بهمن و     ماه، از پرداخت نشدنِ دستمزد ماه       فروردين  23ايلنا در گزارشي،    “  ندارند. 

كارگرِ قـراردادي   20كارگر رسمي و  60] و عيدي و پاداش سالِ گذشتة        92اسفندماه[ 
يي ديگر: همچنين ايلـنـا در گـزارش              كارخانه فوالد سازانِ فرآيند خبر داد. يا نمونه        

نفر از كارگران     80ماهة دستمزد و بيمه       4ماه، از تأخير پرداخت       فروردين  23ديگري،  
شهرستان البرز قزوين خبر داد. اين گزارشِ به نقل از             “ فرش پارس ” رسمي كارخانه   

سال پيش كارخانه فرش ماشينـي بـه بـخـش          17حدود ”يكي از كارگران، نوشت:  
خصوصي واگذار شد و از آن زمان به بعد تاخير در پرداخت حقوق كارگران آغاز شد...                  

كارگر قراردادي اين كارخانه در دريافت حقوق ماهانه خود در مـوعـد مـقـرر              200
كارگر رسمي كارخانه در برخي مواقع حقوق معوقه خود           80مشكل چنداني ندارند اما     

كنند... تاخير در پرداخت حق بيمه كارگران مشكالتي             را با چهار ماه تاخير دريافت مي      
را براي كارگران مشمول قانون بازنشستگي زود هنگام بوجود آورده است بطوري كه             

نفر از كارگراني كه دنبال استفاده از اين شرايط قانوني بودند بـه مشـكـل                   20اخيراً  
يي ديگر: دبير خانه كارگر سمنان، در توصيف شرايط واحدهاي             نمونه“  برخورد كردند.  

كمتر واحد تـولـيـدي پـيـدا          ” ماه، گفت:   فروردين 19توليدي استان سمنان به ايلنا،      
ماه حقوق معوقه طلبكار نباشن... تعويق و تاخير در            4شود كه كارگران آن سه الي         مي

پرداخت حقوق كارگران در استان سمنان در بين كارفرمايان به صورت يك فرهنـگ              
ماه حقوق عـقـب افـتـاده         4رسد اگر يك واحدي سه الي         در آمده است... به نظر مي        

نداشته باشد كارفرمايان ساير واحدها به مديريت وي خواهند خنديد... اين كارفرمايان       
 4در پاسخ به اعتراض كارگران خود تاكيد دارند كه چون واحدهاي همجوار سه الي                

توانيم... و كارگران نبايد از ايـن بـابـت                 ماه حقوق عقب افتاده دارند، پس ما نيز مي        
معترض شوند... عالوه بر تعويق انداختن حقوق كـارگـران، مـبـالـغ زيـادي بـه                         

“ هاي مختلف همانند سازمان تامين اجتماعي، اداره ماليـات... بـدهـكـارنـد.                    سازمان
مورد حمايت ربيعي و روحـانـي       “  كارآفرينانِ” هاي باال، مشتي از خروارِ عملكرد         نمونه

كشيِ لجام گسيخته و       ست كه مشمولِ نظارت قانونِ كارند! بهره         هايي  تازه در منطقه  
كه روحاني    -“ ويژه و آزاد اقتصادي   ” هاي    شرايط و روابط كار دورانِ بردگي در منطقه       

“ نمايندة خدا روي زمين   ” ها را دارد، هدية ديگرِ رژيمِ واليت فقيه و            عزمِ گسترش آن  
 به كارگران و زحمتكشانِ ايران است.  

حفظ و تضمينِ دوام اين وضعيت و همچنين تالش بـراي گسـتـرش بـيـشـتـر                     
هاي ويژه و آزاد اقتصادي، دليل برخورد سبعانة كارگزارانِ رژيم واليت فقيه بـا              منطقه

ست. درواقع، مخالفت رژيم با        ا  سنديكاها و فعاالنِ مستقلِ كارگري      
حق برپايي سنديكاهاي مستقل و بـازداشـت و زنـدانـي كـردن             

گيرد كه از     اين دليل انجام مي     ها و فعاالن كارگري به      سنديكاليست
هاي اقتصـادي ضـدكـارگـري رژيـم             مبارزة زحمتكشان با برنامه   

هاي گستردة رژيـم بـراي         شود. تنها راه مقابله با تالش        جلوگيري  
هاي كارگري، شكستنِ زنـجـيـرهـاي اسـارت              مهندسيِ اعتراض 

دهـيِ     كشي غيرانسانـي، سـازمـان        كارگران و پايان دادنِ به بهره     
كارگران در سنديكاهاي مستقل كارگري، اتحاد عمل و مـبـارزة             

هاي مختلف خلق با واپسگرايانِ رژيم واليت فـقـيـه        پيگيرِ گردان 
است.

ادامه  بيانيه نشست وسيع ...

هاي اين مدت زمـان،       نخواهند داد و براي نمونه، در خالل تحول       
بركناري و بازداشت و محاكمه دو رئيس جـمـهـور را شـاهـد                  

و ” كـنـد:         رفيق صالح عدلي در اين اراتباط اضافه مي       “  ايم.   بوده
نظر من رئيس جمهور آينده اين آزادي عمل را نخواهد داشـت              به

طورِ خودسرانه اجرا كند، بلكه از برخي         اي را به    كه برنامه اقتصادي  
ها و شرايط جاري در جامعه اثر خواهد پذيرفت، و از جـملـه                عامل

زيرِ تاثير توازن سياسي داخلي و خارجي قرار خـواهـد گـرفـت.                
يي از كارگران و كشاورزان و        ها  بندي  نخست اينكه، طبقات ودسته   

اي از خرده بورژوازي و        حاشيه نشينان و همچنين بخش گسترده     
شان   قشرهاي مياني موجودند كه در رابطه با از دست دادن حقوق          

ويژه اينكه بعد از انقالب اين مسئله را    ساكت نخواهند نشست. به 
هاي منظم بهتريـن وسـيلـه          اند كه اعتراض    روشني درك كرده    به

خصوص در مصر كـه       شان است، به    هاي  براي دستيابي به خواست   
كنند. عـالوه بـر          درصد مردم زير خط فقر زندگي مي        50تقريبا  

هـاي آمـادة      ها،  مشكل بيكاري و حاشيه نشيني همانند بمب   اين
اين مسئـلـة مـهـم از         توانند منفجر شوند...      انفجار، هرلحظه مي  
شـان     هايي كه هدف    ها وشيوه   اي در سياست    طريق تغييري ريشه  

هـاي اقـتـصـادي و            جانبه در زمينه    دست يافتن به توسعة همه    
تواند حل شـود. نـقـش رئـيـس               اجتماعي و فرهنگي است، مي    

ريزي اقتصادي و اجتـمـاعـي         حكومت در يافتنِ راه حل در برنامه      
هاي تشـنـه      دهنده باشد، زيرا اين امر نزد توده        نبايد نقشي تسكين  

آزادي و عدالت  كارايي نخواهد داشت. دوم اينكه، مسئله تبديـل             
ترين مطالبه    ترين و اساسى    استقالل ملى به خواستي ملى، از مهم      

آيد و ايـن      حساب مي   ژوئن  به    30خصوص بعد از انقالب       مردم به 
هايي دارد كـه از         امر  نياز به مقاومت در مقابل فشارها و توطئه         

شونـد و      سوي كشورها ونهادهاي امپرياليستي وارد و يا چيده مي        
كنند از طريق ايجاد هرج ومرج به استـمـرار            دنبال آن سعي مي     به

منظور مهار انقـالب        شان در شكستن ارادة ملي به       هاي شوم   برنامه
مصر و ضمانت ادامه تسلط بر منطقه و حفظ منافع خـويـش و                
همچنين حمايت از امنيت اسرائيل دست يابند. سوم اينكه، بزرگ           

نـفـع در        هـاي ذي     گذاران و گروه    داران و تجار وسرمايه     سرمايه
شان و اطمينان بخشـيـدن بـه           نهادهاي دولتي براي حفظ منافع    

ها   هاي نوليبراليستي حكومت قبلى و ادامة آن        گيري سياست   جهت
كنند و همچنين براي تامين شبكه نفـوذ          هاي مذبوحانه مي    تالش

هـاي انـحـصـاري          شان وهم پيمانانشان در شركت      و منافع خود  
شان و كنترل     هاي مالي بالقوه    كارگيري توانايي   پرشمار جهاني و به   

هاي گروهي  وانحصار بازار و كاالهاي اساسي و حياتـي و               رسانه
تر اصرارشان به ادامة رواج فسـاد         و از همه خطرناك     -استراتژيك

دولتينفع  و نهادهاي       هاي ذي   و غارت و چپاول و كنترل مؤسسه      
در اينجا به نـقـش دسـتـگـاه           دهند.     ها ادامه مي    به اين تالش    -

اش و    نظامي بايد اشاره كرد. اين نهاد درپي حفظ امتيازهاي بالقوه          
خصوص در مرحله بـعـدي        اش به   رسميت شناختن نقش كليدي     به

است.  بنابراين، من معتقدم كه در مرحله بسيار بغرج و حسـاس               
ها كه مبارزه سخـتـي  بـيـن            كنوني و با بررسي همه اين عامل      

كند با استفاده از      هاي متخاصم وجود دارد، هركدام سعي مي        طرف
نفع خود سنگين     اش كفة قدرت را به      هاى بالقوه   ها و توانائي    امكان

كند و بر طرف مقابل  تحميل كند، و اين عامل بسيار مـهـم در                 
 “شيوة عملكرد رئيس جمهور آينده خواهد بود.


