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 کار��ان ��ه ��ور� ���د �وید!

 مناسبت اوِل ماه مه: اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، به

دهِی مبارزٔه منسجم و  سوی سازمان پیش به
عدالتی  سراسرِی کارگران و زحمتکشان بر ضِد بی

ها، سرکوِب حقوق صنفِی کارگران، و  و محرومیت
  در راِه طرِد رژیم استبدادی حاکم! 

 پیِش 
ٔ
 روِی آن: جنبِش کارگری، دورنماِی مبارزه و وظیف

 سالٔه اخیر جنبِش کارگری میهن ما تأملی بر مبارزات یک

  6ادامه  در صفحه 

کـــــارگـــــران و 
 زحمتکشان!

کمیتٔه مرکـزی حـزب 
تودٔه ایران، فـرارسـیـدن 

ـــه ( ـــاه م  ١١اوِل م
اردیبهشت)، روز جهـانـِی 

داشـِت  کارگر، روز گرامـی
نبرد تاریخی و غرورآفریِن 
طـــبـــقـــٔه کـــارگـــر و 
زحمتکشـان جـهـان در 

سال پـیـش بـرای  ١٢٩
ــای  ــده ــن ــی از ب ــای ره
استثمار و ستم سـرمـایـٔه 
جـــهـــانـــی، و بـــرای 

یـابـی بـه حـقـوق  دست
سندیکایـی را بـه شـمـا 

قـدِم راه  پیکارگران ثابـت
آزادی، استقالل، صلـح، 

دموکراسی، و عدالت اجتماعی در مـیـهـن، 
سال پیش، روز اوِل  ١٢٩گوید.  شادباش می

، کارگران نساجی شیکاگو، بـا ١٨٨۶ماه مه 
هدِف دست یافتـن بـه  نبردی قهرمانانه، به

داِر مـبـارزٔه  شان، طالیه های بر حق خواست
داری شـدنـد،  پیگیر طبقٔه کارگر با سرمایـه

 یی که تا کنون ادامه داشته است. مبارزه
کارگران جـهـان امسـال در شـرایـطـی بـه 

رونـد کـه  استقباِل روز جـهـانـِی کـارگـر مـی
چـه   دارِی جهانی، های مخرب سرمایه سیاست

 فعاالن کارگری را آزاد کنید!

گـزمـگـان  در آستانه برگزاری مراسم روز جهانی کـارگـر،
رژیم استبدادی والیت فقیه با تشدیـد فشـار بـر فـعـاالن 
کارگری باردیگر ماهیت ضد مردمی و کارگر ستیز خود را به 
نمایش گذاشتند. بر اساس گزارش های رسیده مـامـوران 

ابـراهـیـم مـددی و داود رضـوی از نیروهای انتظامـی 
سندیکای کارگران شرکت واحد، محمود صالحی از کمیته 
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل هـای کـارگـری و 
عثمان اسماعیلی از کمیته دفاع از کارگران مهابـاد، را در 
آستانه برگزاری روز اول ماه مه دستگیر کردند. افـزون بـر 
این در هفته های اخیر فشارهای نیروهـای امـنـیـتـی بـر 
فعاالن کارگری و سندیکایی افزایش چشمگیـری داشـتـه 
است. حزب تودٔه ایران ضمن محکوم کردن ایـن اعـمـال 
ضد انسانی ماموران امنیتی رژیم خواهان آزادی فـوری و 

و همه زنـدانـیـان   بدون قید و شرط همه فعاالن کارگری،
عقیقدتی است. باید با کارزار گسترده بین الملـلـی -سیاسی

 رژیم را وادار به آزادی مبارزان دربند کرد.

 ٣بدرود رفیق نوروزیان                     ص 

ها، و تأثیِر آن بر  هدفمندِی یارانه

 ۴های کارگری         ص  معیشِت خانواده

بر اساِس  ،اعالم نرِخ سودهای بانکی

 ١١سناریوهای تکراری                         ص 

 کنگره های تاریخی 

 ١٣کمونیست های هند              ص           

ی 
ّ
دّومین مرحلٔه بنیادی انقالب مل

 ١۶دموکراتیک در آفریقای جنوبی   ص 

  3و  2ادامه  در صفحات 

روز�ھا�ی کار��! روز او� �اه �، ���نده باد،  ویژه نامه اول ماه مه 

 ٨همبستگی پر شورجهانی با جنبش کارگری و سندیکایی ایران       در ص 

 ١٢سیاسی                در ص  -زناِن کارگر، و مبارزه برای تأمیِن منافع صنفی

جنبش کارگری میهن ما در حالی روِز جهانی کارگـر 
کند که سالی پرفرازونشیب را پشـت سـر  را برگزار می

های نویی در مبارزه برای تأمیِن منافع  گذاشته و تجربه
صنفی خود انـدوخـتـه اسـت. مـروری بـر  -سیاسی

مبارزات طبقٔه کارگر و دیگر زحمـتـکـشـان، در طـول 
ای از کیفیِت  تواند برای ارائٔه ارزیابی ساله اخیر، می یک

جنبش اعتراضی کنونی، عـمـلـکـرِد سـنـدیـکـاهـای 

هـای  مستقل، و روشن کردِن وظایف و نـیـز چـالـش
 روِی جنبش کارگری مفید و مؤثر باشد. پیِش 
گمان رشِد جنبش اعتراضی کـارگـران، در سـال  بی

تأمل و مـهـم  یی قابل گذشته، و افزایش ِکمِی آن، نکته
روی، واکـاوِی  سالٔه آن اسـت. ازایـن در مبارزات یک
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دموکراتیک در شرایط ویژه و  -های ملی بحث دربارٔه رونِد تکاملی انقالب
مشخِص توازن کنونی نیروها در جهان، و نیز سرنوشِت این روند، در 

کارگری جهان، با جدیت و در  -های اخیر، در جنبش کمونیست سال
هایی متفاوت، درجریان بوده است. نمایندگان حزب تودٔه ایران، در  سطح
های  های ملموس حزب مند شدن از تجربه دار در مسیِر بهره هایی دامنه بحث

دهی به مبارزٔه زحمتکشان و طبقٔه  شکلی در این جنبه از سامان برادر که به
های ضروری  ها و آموزه کارگر کشورشان درگیرند، به دقیق کردِن برداشت

اند. برای نمونه،  منظوِر ارائه در شرایط معین ایران، سعی ورزیده به
یی است که رفقای نمایندٔه حزب با رفقای حزب کمونیست  ها بحث
های گوناگون مبارزٔه مهم  اند، و هدف از آن، درِک جنبه جنوبی داشته آفریقای
وجود آوردِن  جنوبی] برای به ای بوده است که طبقٔه کارگر [آفریقای و پیچیده
تر و   هایی عالی های اساسی در کشور و هدایت جامعه به مرحله تحول

پیش برده است.  به -در شرایط خاص این کشور - هایی سوسیالیستی آماج
کو“های پیشین با رفیق  در ادامٔه بحث

َ
عضو هیئت سیاسی،  -“کریس َمْتل

و دبیِر شعبٔه ، ”کمونیست آفریقائی“عضو هیئت تحریریٔه نشریٔه تئوریِک 
از او خواستیم تا در زمینٔه  -جنوبی المللی حزب کمونیست آفریقای روابط بین

های نشریٔه تئوریِک  شده در باال، آنچه که در آخرین شماره بحِث اشاره
نامه “یی برای درج در  آمده است را در قالب مقاله“ کمونیست آفریقائی”

هایی از  درآمدی است بر شرِح گوشه بگنجاند. مقالٔه حاضر، پیش“ مردم
مبارزٔه تئوریک، میدانی، و عملی رفقای حزب کمونیست آفریقای جنوبی، که 

 تواند توجه کوشندگان چپ میهنمان را به این بحث برانگیزد.  می
*** 

ی آفریقا از زمانی که موضوع 
ّ
ی آفریقای جنوبی به رهبری کنگرٔه مل

ّ
جنبش رهایی مل

ی دموکراتیک”
ّ
ی  “دّومین مرحلٔه بنیادی انقالب مل

ّ
در نشست شورای سراسری کنگرٔه مل

[سه سال پیش] مطرح شد تا کنون در تالش بوده است که مضمون  ٢٠١٢آفریقا در سال 
هایی که در این زمینه  دقت و با روشنی تعریف کند. در سراسر بحث و مفهوم این مرحله را به

م بوده است و آن اینکه اگر قرار باشد که سّومین دهٔه 
ّ
شده است، یک موضوع معلوم و مسل

دستان  ویژه برای طبقٔه کارگر و تهی فرایند دموکراتیک کردن جامعه برای اکثریت مردم و به
تری در پیش گرفته شود. در  تر و بنیادی یی توجه باشد، باید رویکرد ریشه ملموس و قابل
پذیرند که دهٔه اّول دموکراتیک کردن جامعٔه آفریقای جنوبی به طور عمده  مجموع همه می

به سود سرمایه بوده است و کیفیت زندگی اکثریت مردم را به صورت چشمگیری متحّول 
های مؤثر دیگری برای توزیع بهتر  های اجتماعی عظیم و اقدام نکرده است، اگرچه تحّول

نظر از نژاد و رنگ پوست و مرام صورت گرفته  ثروت و تأمین مالی همٔه زحمتکشان صرف
های  است (برای مثال در زمینٔه بازنشستگی و حقوق بیکاری و غیره). با وجود اجرای طرح

بسیار مؤثر در زمینٔه بازتوزیع ثروت (از لحاظ سرانه)، ولی نابرابری و فقر و بیکاری هنوز در 
 حّد بحرانی وجود دارد.

آمده است، و  “ها توجه به ریشه”تز عمدٔه حزب کمونیست آفریقای جنوبی که در سند 
ی دموکراتیک”تعریف و تشریح مفهوم 

ّ
توسط حزب این  “دّومین مرحلٔه بنیادی انقالب مل

ایم، ولی باید گفت که در روند انقالب از سال  است که: با وجود همٔه دستاوردهایی که داشته
ش، سال انتخابات سراسری آزاد در آفریقای جنوبی که منجر به پیروزی ١٣٧٣[ ١٩٩۴

ی آفریقا و طرد رژیم آپارتاید شد] تا کنون دو محدودیت عمده وجود داشته است:
ّ
 کنگرٔه مل

اقتصادی ثروت صورت گرفت، ولی تحّول -. بازتوزیع اجتماعی١
های بنیادی و ساختاری اقتصاد  ویژه در شاخص ساختاری، به

 تولیدی به اندازٔه کافی صورت نگرفت؛
 به طور کامل به صورت یک ٢

ً
. تالش دولت برای بازتوزیع، تقریبا

 دولتی از باال به پایین درک و اجرا شد. “اعانه دادن”روند 
تحّول تاریخی و عظیم آفریقای جنوبی در طرد رژیم آپارتاید، در 

انداز حزب  ای رخ داد. در سند چشم اوضاع و احوال جهانی پیچیده
درست در زمانی که آفریقای جنوبی دموکراتیک شکل ” آمده است: 

گرفت، اردوگاه سوسیالیستی در عمل فروریخته بود. در اروپای  می
 ١٩۴۵نسبت مترقی سوسیال دموکراسی که از سال  غربی، دورٔه به

ش] ادامه داشت، افول ١٣۵٠[ ١٩٧٠ش] تا اوایل دهٔه ١٣٢۴[
کرده بود. دستاوردهای اجتماعی مهم طبقٔه کارگر و مردم در 

داری  داری متوقف شده بود و سرمایه چارچوب جامعٔه سرمایه
ی که به

ّ
شد این دستاوردها را پس  سرعت جهانی می انحصاری مل

را که دستمزدها  “جنوب”گرفت، و در شرایطی که کشورهای  می
کرد، دیگر حاضر  در آنها بسیار پایین بود به سوی خود جلب می

ی 
ّ
دّومین مرحلٔه بنیادی انقالب مل
 دموکراتیک در آفریقای جنوبی

 15ادامه  در صفحه 

 مالي رسيده  كمك

 یورو ١۶٠رفیق کارگر از برلین                                                          



 972شمارة  1394ارديبهشت ماه  14دوشنبه    15 

 ...ادامه دومين مرحله بنيادين 
های سنگین [بر پولدارها]  نبود دستمزدهای باال بدهد، مالیات
در این  “بند باشد. اش پای ببندد، و به تعهدهای اجتماعی داخلی

در تئوری، کامیابی دموکراتیک آفریقای جنوبی ”سند آمده است که: 
یی بود، بستری  که خود دستاوردی بنیادی و ریشه ١٩٩۴در سال 

اجتماعی عمده و بنیادی. اّما -شد برای یک برنامٔه تحّول اقتصادی
ها، از این فرصت درست استفاده نشد. این وضع تا  از بسیاری جنبه

خواهانه، و در نتیجه،  نشینی الگوهای ترقی حّدی ناشی از عقب
گسیختگی نیروهای چپ در سطح  ضعیف شدن روحیه و از هم

از امکانی که آن ”در حقیقت، حزب ما معتقد است که  “جهان بود.
بستر تاریخِی حاصل از کامیابی سیاسی بنیادی در کشور (یعنی 
الغای حکومت اقلیت سفیدپوست در قانون اساسی) به وجود آورد، 

در اقتصاد  “دّوم”برای پیشُبرد یک برنامٔه تحّول ساختاری بنیادی 
 “تولیدی کشور استفاده نشد.

 
ی 
ّ
مضمون و محتوای دّومین مرحلٔه بنیادی انقالب مل

 دموکراتیک چیست؟
 ١٩٩۴ای که از تحّول تاریخی و دموکراتیک سال  در دو دهه

ای با میراث  گذرد، جامعٔه آفریقای جنوبی هنوز به طور گسترده می
عالوه، جامعٔه آفریقای جنوبی  رژیم گذشتٔه آپارتاید درگیر است. به

برد.  هنوز از بیکاری در حّد بحرانی، و از فقر گسترده و شدید رنج می
آوری دارد که البته تا حّدی  های نگرانی گانه مشخصه این بحران سه

ش] ١٣٨٧[ ٢٠٠٨داری جهانی در سال  هم بازتاب بحران سرمایه
هایی هم که رشد  بر اقتصاد آفریقای جنوبی است. اّما حّتٰی در دوره

 ٢٠٠٠و  ١٩٩٠های  نسبت خوب بود، از جمله در دهه اقتصادی به
ش]، باز هم شاهد بحران بیکاری، ١٣٨٠و  ١٣٧٠های  [دهه

های  ها و چالش ایم. روشن است که دشواری نابرابری و فقر بوده
یی و  هایی ریشه اقتصادی و اجتماعی اساسی  جامعٔه ما، چالش

اند، و فقط ناشی از رکود موقتی اقتصاد نیستند. این بدان  ساختاری
 این باشد که صبر کنیم و  معناست که برنامٔه عمل ما نمی

ً
تواند صرفا

منتظر تکانی در اقتصاد یا رشد اقتصادی در همان جهت و مسیری 
گانه را  باشیم که در گذشته دنبال شده است. بازتاِب آن بحران سه

های مردمی، رشد احساس  ها و اعتراض توان در ناآرامی می
اعتنایی نسبت به جامعه، استیصال و برآشفتگی، و  بیگانگی و بی

دلسردی و یأس در میان بخش بزرگی از جوانان، بیکاران، 
 “پوست طبقٔه متوسط سیاه”اصطالح  ها، و به درآمدها، کپرنشین کم

فرما و  دید که بیشترشان جزو زحمتکشان صاحب تخصص یا خویش
 صاحبان سرمایه

ً
وکار ُپررونقی  های کوچکی هستند که کسب غالبا

ای از قشرهای مردمی  ندارند. خالصه اینکه طیف گسترده
گانه را  دستمزدبگیر و غیردستمزدبگیر پیامدهای آن بحران سه

 کنند. احساس می
ی 
ّ
فراخوان حزب برای پیشُبرد دّومین مرحلٔه بنیادی انقالب مل

ای راهبردی است که قدرت دولتی و  دموکراتیک در واقع برنامه
کند. این مرحلٔه جدید، بخشی  فعالیت مردمی را با یکدیگر تلفیق می

ی دموکراتیک است و نه 
ّ
از گذار و تحّول مداوم و پیوستٔه انقالب مل

جدا از آن. این بدان معناست که ما اگر بخواهیم  “دوره”یک 
مضمون و محتوای این مرحلٔه دّوم را تعیین و تعریف کنیم، باید 

ها و محتوای عمدٔه مرحلٔه اّول را خوب بشناسیم و  محدودیت
 مشخص کنیم.

ی دموکراتیک ما در مرحلٔه اّول (در لحظه
ّ
های حّساس  انقالب مل

 و حیاتی اوایل جنبش و انقالب) دارای این مشخصات بود:
های  های سیاسی در فاصلٔه سال گفتگوهای چندجانبٔه حزب

ش] که در نهایت به این توافق ١٣٧٣تا  ١٣٧٠[ ١٩٩۴تا  ١٩٩١
یی مردم) که قانون  های توده انجامید (بیشتر بر اثر فشار حرکت

تواند تهیه و تنظیم  اساسی آیندٔه کشور را فقط مجلس مؤسسانی می
 کند که به طور دموکراتیک انتخاب شده باشد؛

 (که به رژیم آپارتاید پایان داد)؛ ١٩٩۴موفقیت بزرگ در انتخابات دموکراتیک سال 
 ش].١٣٧۵[ ١٩٩۶تصویب قانون اساسی سال 
ای بنیادی بود که حاکمیت اقلیت سفیدپوست را از لحاظ  مرحلٔه اّول خودش مرحله

شود گفت که مرحلٔه اّول سکویی بود برای  سیاسی و قضایی و قانون اساسی لغو کرد. می
اجتماعی در عرصٔه جامعه. از میان -تدوین و اجرای برنامٔه عظیم بازتوزیع اقتصادی

 ها اشاره کرد: توان به این نمونه توجه آن مرحله می دستاوردهای قابل
 یک ١۶بیشتر از 

ً
سّوم جمعیت آفریقای جنوبی) اکنون از طیف  میلیون نفر (تقریبا

 ١٩٩۴های مالی اجتماعی برخوردارند؛ این رقم در سال  ای از خدمات و کمک گسترده
 میلیون بود؛ ٣فقط 

 اند؛ دار شده میلیون خانٔه جدید برق ٧تا کنون، بیشتر از  ١٩٩۶از سال 
میلیون  ١۶میلیون خانٔه رایگان برای مردم ساخته شده است که بیشتر از  ٣٫٣بیشتر از 

 اند؛ نفر را در خود اسکان داده
 اند؛ میلیون دانشجو از وام دانشجویی برخوردار شده ١٫۴بیشتر از 
 کنند؛ هزار مدرسه هر روز غذای رایگان دریافت می٢٠آموز در  میلیون دانش ٩بیشتر از 

های  رایگان روی بام خانه هزار آبگرمکن خورشیدی به۴٠٠در پنج سال گذشته، بیشتر از 
ها در نوع خود در  ترین طرح درآمد و تنگدست نصب شده است، که یکی از بزرگ افراد کم

 جهان بوده است.
اّما باید اذغان کرد که این روند عظیم توزیع ثروت، یکدست و یکنواخت نبوده است. 

ایم به هدفی که معّین کرده بودیم برسیم؛ گاهی کیفیت  بسیار پیش آمده است که نتوانسته
بد بوده است؛ و در خیلی از موارد، در نگهداری از زیرساختارهای تازه غفلت  “اعانه دادن”

ایم، و در وضعیِت بحران بیکاری شدید  عالوه، با مسئلٔه فساد هم روبرو بوده شده است. به
های عظیمی را که جامعه  وجه نتوانست چالش هیچ و فقر و نابرابری، روند بازتوزیع ثروت به

 وفصل کند. با آنها روبرو بود حل
 

 بازتوزیع شد، ولی تحّول ساختاری ناکافی بود
اجتماعی -در بیست سال گذشته، تأکید آفریقای جنوبی دموکراتیک در زمینه اقتصادی

ی دموکراتیک ماست و همچنان  “بازتوزیع”بر 
ّ
بوده است. بازتوزیع ستوِن عمدٔه انقالب مل

باید باشد. اّما تأکید بر بازتوزیع مانع توجه به کار حّساس و حیاتی ایجاد تحّول در 
و در  -ایم های ساختاری اقتصاد تولیدی آفریقای جنوبی شده است. ما کوشیده مشخصه

که مازاد پول موجود را (به طور عمده در خزانٔه دولت)  -ایم هایی هم داشته این راه موفقیت
شود که در  در جامعه بازتوزیع کنیم. اّما منابع مالی ما از بخشی از مازاد درآمد تأمین می

شدت  ای تولید شده است که همچنان در مسیری به اقتصاد تولیدِی متحّول نشده
 همین اقتصاد تولیدی متحّول نشده است  آفرین حرکت می ساز و مشکل مسئله

ً
کند. دقیقا

که عامل اصلی زایش مجدد بیکاری گسترده و بحرانی، و فقر و نابرابری است، که 
وفصل آن مستلزم تالش پیگیر در امر بازتوزیع ثروت است. از این گذشته، بخشی از  حل

 این بازتوزیع منجر به تحکیم و تقویت سرمایٔه خصوصی انحصاری موجود نیز شده است.
ی دموکراتیک

ّ
مان را به پیش  به این ترتیب، برای اینکه بتوانیم مرحلٔه اّول انقالب مل

تر کنیم، و از آن دفاع کنیم، باید گام در مرحلٔه بنیادی دّوم بگذاریم. کامیابی  ببریم، عمیق
ی دموکراتیک مستلزم آن است که کار را از حالت ِصرِف 

ّ
در این مرحلٔه دّوم انقالب مل

خارج کنیم. این بدان معناست که باید با استفاده از امکانات “ بازتوزیع”و  “اعانه دادن”
ی آفریقا و کنگرٔه سندیکاهای آفریقای جنوبی “ ائتالف”

ّ
[حزب کمونیست و کنگرٔه مل

که در میان مردم و در زندگی و تکاپوی روزمرٔه آنها حضور دارد، مشارکت و  [“کوساتو”
 فعالیت مردمی و توانمندسازی مردم را برانگیزیم و گسترش دهیم.

های مردم قدرت  گرایی داشته باشیم که از توده عالوه، باید دولت دموکراتیک و توسعه به
 به آنها قدرت بدهد. موفقیت در این امر نیاز به دولتی دارد که رابطٔه 

ً
بگیرد و متقابال

متفاوتی با طبقٔه کارگر و زحمتکشان کشور داشته باشد. همچنین، مستلزم تحکیم وحدت 
 ریشه در  راهبردی، برنامه

ً
ریزی درازمدت، و نظم و انضباط در درون دولت است، که دقیقا

ی دموکراتیک دارد.
ّ
 پیشُبرد دّومین مرحلٔه بنیادی انقالب مل

موضوع این نیست که حاال باید منتظر مرحلٔه دّوم بمانیم. بسیاری از عناصر این مرحله 
های کنونی دولت وجود دارد، ولی باید آنها را تحکیم و  ها و برنامه اکنون در سیاست هم

تقویت کرد. باید نظم و انضباط راهبردی بهتری را در سراسر ساختار دولت، در 
ی آفریقا، و در درون پایگاه“ائتالف”

ّ
مان به وجود  های مردمی مان به رهبری کنگرٔه مل

ها مهم و حیاتی است، شناخت و درِک  آوریم و حفظ کنیم. آنچه در رسیدن به این هدف
ی  جمعی و متحد کننده از مضمون و محتوای دّومین مرحلٔه بنیادی

ّ
تر انقالب مل

 دموکراتیک است.
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های پیدایش جنبش اعتراضی، و در بـطـِن آن، تـوجـه بـه  ها و زمینه علت
های سیاسی و صنفی طبقٔه کارگر، از اهمیت جدی بـرخـوردار اسـت.  خواست

در مقطع  -هایی که جنبش کارگری ویژه آنکه، این واکاوی، وظایف و چالش به
 کند. تر مشخص می روست را بهتر و دقیق ها روبه با آن -زمانی حساِس کنونی

 
 ها در زندگِی زحمتکشان: های اقتصادی، و نقِش آن * سیاست
هـای صـنـدوق  اجتماعِی مبتنی بـر نسـخـه -های اقتصادی اجراِی برنامه

المللی پول و بانک جهانی، در بیش از دو دهٔه اخیر، نقشی بسیار مـخـرب  بین
در زندگی طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور داشته است. از زمـاِن اجـرای 

که دولِت روحانی در  -در دولت رفسنجانی تا به امروز ”تعدیِل اقتصادی“برنامٔه 
آزادسـازِی “چارچوب راهبرد احیای مناسبات رژیم با امپـریـالـیـسـم، بـرنـامـٔه 

کارگـران و  -کند گام و در پیوند با سرمایٔه جهانی دنبال می به را گام ”اقتصادی
اند. کاهـِش قـدرت خـریـد  ها بوده زحمتکشان نخستین قربانیان این سیاست

فِت سطح زندگی آنان، رواِج قراردادهای موقت، اصـالح و تـغـیـیـِر 
ُ
کارگران، ا

قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی در راسـتـاِی جـلـب و جـذب سـرمـایـٔه 
سـازی در ایـن  انحصارهای امپریالیستی، و شتاب دادن به برنامٔه خصـوصـی

های مختلف جمهوری اسالمی، به نابودی امـنـیـت  زمان از سوی دولت مدت
اند. بنا بر آمار رسمـی شغلی کارگران و فقر شدید خانوارهای کارگری منجر شده

 -ازجمله برآوردهای مرکِز آمار و ارزیابی بانک مرکزی جـمـهـوری اسـالمـی -
هزار تومان است. مـقـایسـٔه  ۵٠٠میلیون و  ٣شهرهای کشور  فقر در کالن خط

عالی کار تصـویـب کـرده  این رقم با مبلغ دستمزد امساِل کارگران، که شورای
 نیاز از هرگونه توضیح و تحلیلی است. خود گویا و بی خودی است، به

 ٩٣اسفندماه  ٢۵حداقل دستمزِد امساِل مشموالن قانون کار، بنا بر مصوبٔه 
پـنـجـِم  تومان [مبلغی معـادِل یـک ۴٢۵هزار و  ٧١٢عالی کار، معادِل  شورای
فقـیـه بـه  معناِی حرکت هدفمنِد رژیم والیت فقر] تعیین شده است. این به خط

هـاسـت.  سمت آزادسازِی دستمزدها در چارچوب قانـون هـدفـمـنـدی یـارانـه
عـالـی  زمان با مصوبٔه شـورای هم -دلیل نیست که مجلس شورای اسالمی بی

خـروج “شده از سوی دولت با نام  طرِح ارائه -کار برای حداقل دستمزِد امسال
هـای  ویژه ماده را تصویب کرد که در آن، تغییِر قانون کار، به ”از رکود اقتصادی

عالوه، آمـارهـای  حمایتی آن [از کارگران]، در اولویت قرار داده شده است. به
درصـِد کـارگـران کشـور بـا  ٩٠حـاضـر  رسمی حاکی از آن است که درحـال

سازی نیز بـه نـابـودِی امـنـیـت  کارند. خصوصی قراردادهای موقت مشغول به
سازی جز غارِت ثروت مـلـی و  شغلی زحمتکشان منجر شده است. خصوصی

بـهـاِی فـقـر اکـثـریـت  هدِف انباشِت سرمایـه بـه دستبرد به اموال عمومی به
ویژه طبقه کارگر، معنایی نداشته و ندارد. اکنـون پـس از  های مردم، و به توده

سازی اولویـت اصـلـِی  ای در لوزاِن سویس، برنامٔه خصوصی توافِق اولیٔه هسته
روی، فشارهای بیشتر بر کارگران و پایـمـال  دولت روحانی و رژیم است، و ازاین

شدِن هرچه بیشتر منافع آنان را باید منتظر بود. در سـال جـاری، فـاز سـوم  
ها در دسـتـورکـار  ها در حال اجراست و برنامه آزادسازِی قیمت هدفمندی یارانه

رژیم قرار دارد. آزادسازِی قیمت نان نخستین گـام در ایـن جـهـت اسـت و 
کشانـد.  نابودی و اضمحالل می ازپیش زندگی کارگران و زحمتکشان را به بیش

ها، سیاسِت مهـار  ها اشاره شد، و در کناِر آن هایی که در باال بدان اجرای برنامه
های زحمتکشان که با سـرکـوب  و سرکوِب جنبش کارگری و مهندسِی خواست

خشن و نرم نیز همراه است، نارضایتِی کارگران و زحـمـتـکـشـان را مـوجـب  
عینِی رشد و گسترِش جنبش اعتراضی کـنـونـی کـارگـران را   اند و زمینهٔ  شده

 اند.   فراهم آورده
 

دهـِی  * جنبش اعتراضی پراکندٔه کارگران، و ضـرورت سـازمـان
 آن:

چشـم  وضـوح بـه سالٔه اخیر در جنبش کارگری و سندیکایی بـه آنچه در یک
های کارگری است. روشن اسـت کـه فـعـالـیـت  خورد، رشِد ِکمِی اعتراض می

گسترده نیروهای امنیتی و پیگرد مداوم فعاالن جنبش کارگری دشواری هـای 
فراوانی را پیش روی سازمان دهی وسیع حرکت های اعـتـراضـی کـارگـران و 
زحمتکشان ایجاد می کند که باید تالش کرد بر آنها غلبه کرد. بر ایـن اسـاس 

هایی  نیـز هسـت  اش، دارای ضعف رغم رشد کمی جنبش اعتراضی کنونی به
  های اخیر مـعـلـمـان بـه که توجه به آنها مهم است. به عنوان نمونه اعتراض

اند، ولی از حمایت  ها چشمگیر بوده لحاِظ فراگیر بودن نسبت به دیگر اعتراض
های مـعـلـمـان بـا  گسترده کارگران کشور برخوردار نبود.  باید کوشید اعتراض

دیگر حرکت های اعتراضی کارگران پیوند و ارتباط  داد.  فـراخـواِن مـعـلـمـان 
تواند از حمایت سندیـکـاهـای  ماه می اردیبهشت ١٧برای تجمع سراسری برای 

مستقل و جنبش اعتراضی کنونی کارگران برخوردار گردد. از جمله مسایلی کـه 
یافتگِی   کیفیت سازمان فعاالن  جنبش  باید به آن توجه ویژه مبذول دارند ارتقاء

سراسری و هماهنگ اعتراض های کـارگـری اسـت.  در بـخـش اسـاسـی  
هـا،  دهـِی اعـتـراض سالٔه اخـیـر سـطـِح سـازمـان های اعتراضِی یک حرکت

ها، در حد مـطـلـوب نـبـوده   ها، امضای تومارها، و جز این ها، تجمع اعتصاب
است.  از مسایل دیگری که توجه به آن ضرور می نماید تالش در راه ارتـقـاء 
 هنگامی که ایـن 

ً
سطح همبستگی در حرکت های اعتراضی کارگران خصوصا

حرکت های در یک شهر  و یا در یک رشتٔه معین صنعتی، ازجمـلـه نسـاجـی، 
 نفت، و پوالد صورت می گیرد. 

حرکت های اعتراضی کارگران در سال گذشته و خصوصا در هـفـتـه هـای 
اخیر حاکی از تالش جنبش برای خارج شدن از حالت تـدافـعـی سـال هـای 

گذشته است. نکته دیگر اینکه  تشکل های زرد کـارگـری و دولـت روحـانـی  
عالوه بر تالش برای کنترل و سرکوب حرکـت هـای اعـتـراضـی  کـارگـران 

از جملـه  خواهان جلوگیری  از  تلفیق شعار های صنفی حرکت های اعتراضی،
باال بردن دستمزدها و مخالفت با قرارداده هـای   پرداخت حقوق  های معوقه،

سفید امضاء با شعار خواست تشکیل سندیکاهای مستقل کـارگـری و مـبـارزه 
 سازمان یافته کارگران برای تحقق این امر مهم هستند.  

اسـالمـی  عالی شـوراهـای فقیه که نهادهایی چون کانون راهبرد رژیم والیت
های زرد و ارتجاعی، بازوی اجـرایـِی  های اسالمی، و دیگر تشکل کار، انجمن

اند، جلوگیری از ارتـقـاِء  صنعتی و خدماتی ها و واحدهای تولیدی آن در کارخانه
یی تهاجمی است. تمام  سطح مبارزاتی جنبش کارگری و فراروئیدِن آن به مبارزه

سیاست رژیم و دولت روحانی و وزارت کارش، تحمیل حالت تدافعی به جنبش 
گاه کارگری بوده و است. مسئوالن حکومت به اند کـه درصـورت رشـِد  خوبی آ

یافته و مـتـحـد،  کیفِی جنبش اعتراضی و تحول یافتِن آن به جنبشی سازمان
توانـد  دادهای صحنٔه سیاسی کشور از تأثیر این نیروی اجتماعی پرتوان نمی رخ

ای  حال، اگر جنبش اعتراضی پراکندٔه کنونی به سطِح کیفـی دور بماند. درعین
مطلوب فراروید، مبارزه برای احیای حقوق سنـدیـکـایـی و احـیـا و بـرپـایـِی 

گردد و طبقٔه کـارگـر ایـران بـه  یی نو وارد می ای به مرحله سندیکاهای واقعی
واقعی و طبقاتی خود مسـلـح خـواهـد شـد. در ایـن   سندیکایِی   تشکل صنفی

رفاهِی طبقٔه کارگر و دیـگـر  تنها در تأمیِن حقوق صنفی صورت، این جنبش نه
ای  زحمتکشان نقش مؤثری خواهد داشت، بلکه در مقام  گـرداِن اجـتـمـاعـی

هـای عـاِم  تأثیرگذار در مبارزه با استبداد والیی، ارتجاع، و در راه تأمین خواست
ها، و نیز دیگـر  ها، سندیکاها، حزب دمکراتیکی همچون آزادِی فعالیت انجمن

های دمکراتیکی نظیر آزادِی بیان، اندیشه، قـلـم [نـوشـتـن و  حقوق و آزادی
نشر]، و اجتماعات، و همچنین مبارزه برای برقرارِی عدالت اجتماعی و برضـد 

و در کناِر  -فقر و ژرفش شکاف طبقاتی
تضمیِن حق حاکمیت و استقـالل  -آن

 ادامه جنبِش کارگری، دورنماِی ...

  3ادامه  در صفحه 
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 ادامه جنبِش کارگری، دورنماِی ...

 ساز خواهد بود. ملی، بسیار فعال و سرنوشت
دهـِی  بر پایٔه آنچه در باال مورد اشاره قرار گرفت، لزوم سازمـان

جنبش اعتراضی کنونی و خارج کردِن آن از حالت تـدافـعـی، بـا 
ها، و بر پـایـٔه درکـی درسـت و  ها و روزنه استفاده از همه امکان

خالق از وضعیت و پافشاری بر استقالِل عمل و هویِت طبقاتـی، 
 ناپذیر است. یی درنگ وظیفه

 
 های رژیم: * اتحاِدعمل و تشدیِد مبارزه با سیاست

سندیـکـایـی  -های جنبش کارگری ترین نیازمندی یکی از مهم
های آن با اتحادعمِل گسـتـرده و  در مرحلٔه کنونی، تقویِت صف

افکنـانـه و طـرِح  حفظ هویِت طبقاتی است. هرگونه اقدام تفرقه
شعارهایی که از توان و ظرفیِت جنبش اعتراضی مـوجـود خـارج 

 -زیاِن منافع طبقه کارگر و جـنـبـش کـارگـری شدت به باشد، به
 سندیکایی است.

باید با حفِظ هوشیـاری  فعاالن و مبارزان جنبش سندیکایی می
های رژیم  های گسترده از سوی رژیم دوری جویند و توطئه از دام

کـوشـد تـا  در این زمینه را افشا کنند. رژیم کوشیده است و مـی
نمایی، ایـن  های معینی را تقویت کند و با َجوسازی و بزرگ جریان
ها را مطرح کند و از این طریق انرژی جنبش کـارگـری را  جریان

انزوا  کنترل درآورده و آن را به هرز برده، و درنهایت، جنبش را به به
وجـود آوردن  هـنـگـام، و بـه بکشاند. طرِح شعارهای تند و نابـه

های جنبش اعتراضی کنونی، به اتحـادعـمـِل  سردرگمی در صف
ایـم  زند. ما بارها تأکید کـرده کارگران لطمه  می  جنبش سندیکایی

نظرهای موجود در جـنـبـش سـنـدیـکـایـی در راِه  که، اختالف
های مشتـرک،  اتحادعمل و وحدِت سندیکایی برای نیل به هدف

پـایـٔه  توانند باشند. سنگ ناپذیر نیستند و نمی هایی غلبه هرگز مانع
های سـنـدیـکـایـی بـر ایـن  سیاست حزب ما در ارتباط با مسئله

گـونـِی  باهمٔه  گونـه -واقعیت استوار است که: جنبش سندیکایی
منظوِر احیای حـقـوق  به -های مختلفش سیاسِی طیف -نظری

هـای آن،  فـقـیـه و سـیـاسـت سندیکایی و مقابله با رژیم والیت
یـابـد. وجـود سـازمـان   تواند و باید به اتـحـادعـمـل دسـت می

گیـرِی  ای نیرومند، مردمی، متشکل، و معتقد به سمت سندیکایی
طبقاتی که درهایش به روی همٔه مزدبگیران و زحمتکشان یـدی 

 و فکری باز باشد، نیازی انکارناپذیر است.
نکته مهم دیگر در این زمینه اینکه، مبارزه در راه دستیابی بـه 

هـای  حقوق سندیکایی، حق اعتصاب، و حق بـرپـایـی سـازمـان
هـای  جانبه با سـیـاسـت یی جدی و همه سندیکایی، بدوِن مبارزه

هـایـی مـانـنـد  ویژه بـرنـامـه به -اجتماعی دولت و رژیم اقتصادی
سـازی،  هـا)، خصـوصـی آزادسازِی اقتصادی (هدفمندی یـارانـه

 ناپذیر است. امکان -زدایی و نظایر آن مقررات
هایـی هـمـچـون افـزایـِش واقـعـی و عـادالنـٔه  باید خواست

دستمزدها، لغِو قراردادهای موقت، ایجاد شرایط ضـرور  بـرای 
سازی را بـا  جلوگیری از سوانح و حوادث کاری و توقِف خصوصی

صـنـفـِی   های سیاسی خواسِت احیاِی حقوق سندیکایی و خواست
گـاهـانـه و هـدفـمـنـد، بـا  کارگران و زحمتکشان پیوند زد، و آ

 های رژیم مبارزه کرد. برنامه
فـقـرات و نـیـروی  طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکـشـان، سـتـون

تأثیرگذاِر اجتماعی در مبارزه برای آزادی، عـدالـت اجـتـمـاعـی، 
اند. بایـد  تضمین حق حاکمیت مردم، و استقالل و حاکمیت ملی

 -از هر جهت به تقویت و تـوانـمـنـدسـازِی جـنـبـش کـارگـری
 سندیکایی پرداخت!

خبردار شدیم  رفیق اسماعیل  نوروزیـان  
در زادگـاه  ١٣٩٣بهمن ماه سـال  ٢٣روز 

خود، در قزوین درگذشته است. ما فـقـدان 
او را به خانواده و به همه دوستان و یاران او 
تسلیت می گوییم و یاد خاطره او را گـرامـی 

 می داریم. 
در شـهـر  ١٣٠٨رفیق نوروزیان سـال 

قزوین و در خـانـواده ای آزادی خـواه و 
عدالت جو به دنیا آمد.  و  در پـی حـوادث 

و تأسیس حزب تودٔه ایران، بـا  ١٣٢٠سال 
آن که نوجوانی بیش نبود، به فعالیت های 
مردمی و آزادی خواهانه روی کـرد و،  در 

پس از گـذرانـدن دوره هـای  ١٣٢۴سال 
آزمایشی و عضویت در سازمان جوانان به عضویت رسمی حزب در سازمان قزوین  درآمـد. در 

که دفتر حزب در قزوین نیـز بـه  ١٣٢۵پی یورش ارتجاع به فرقه دموکرات آذربایجان در سال 
آتش کشیده شد، و به رغم آزاد بودن نسبی فعالیت های حزب در تهران و دیگر نقاط کشـور، 

مـرداد، شـهـر را  ٢٨فعالیت حزب در قزوین ممنوع اعالم شد. ولی رفیق نوروزیان تا کودتای 
ترک نکرد و هم چنان در صفوف حزب به فعالیت خود ادامه داد، به مرور به یکـی از  چـهـره 
های مشخص حزب در منطقه و به یکی از مبلغان و مسئوالن اصلی و پرشور کمیته والیـتـی 
حزب در قزوین بدل شد؛ هم در این دوران بود که از طرف سازمان والیتی حزب برای شرکـت 
در کالس کادرها و کالس های تئوریک در تهران، به کمیته ی مرکزی مـعـرفـی شـد و بـه 
هنگام اخذ گواهی نامه در پایان این کالس ها از طرف کمیته مرکزی حـزب تشـویـق نـامـه 
دریافت کرد. او که در این دوران مسئولیت های مختلف و متعددی را در کـمـیـتـه والیـتـی 
برعهده داشت، در مقام مسئول سازمان جوانان در  انسجام و استحکام این سـازمـان نـقـش 
بسزایی ایفا کرد و در مقام مسئول کمیته دهقانی در شکل گیـری و گسـتـرش حـوزه هـای 
دهقانی در سطح منطقه نقش اصلی را داشت.  در این مدت بارها در زادگاه خود بازداشت و به 
زندان افتاد و برای مدتی  با برخی کادرهای با تجربه فرقه دموکرات آذربـایـجـان کـه دوران 

 محکومیت خود را در زندان قزوین سپری می کردند، هم بند بود. 
مرداد با ان که چند روزی بیش از ازدواجش نگذشته بود،  ٢٨رفیق نوروزیان در روز کودتای 

بنا به دستور حزب  ناگزیر  از ترک شهر شد و به عنوان عضوی از هیأت مسـئـوالن یـکـی از 
کمیته های  محلی سازمان ایالتی تهران، به زندگی و فعالیت مخفی روی آورد. در نیـمـه دوم 

بازداشت و به زندان افکنده شد. او در زندان نیز، همچنان، پرشور به آرمان خـود  ١٣٣٣سال 
وفادار ماند  و به دلیل شرایط ناگوار حاکم بر سلول خود، مسلول شد و در اثر ابتـال بـه ِسـل، 
بیدادگاه برآمده از کودتا پس از گذشت حدود یک سال، ناگزیر حکم به آزادی او داد. رفـیـق 
اسماعیل پس از آزادی و پس از مداوای بیماری جانکاه سل، از پی ازادی برادر بزرگ تر خـود 
به قزوین بازگشت و از آن جا که دلبستگی عمیقی به زادگاه خود داشت، تا آخر عمر و به رغـم 
بی مهری ها،فشارها و تبلیغات مسموم دستگاه های امنیتی و برخی دلتمردان ِ هر دو نظـام، 

 حاضر به ترک آن نشد. 
همراه با برادر بـزرگ تـر خـود  ١٣٢۶رفیق نوروزیان پس از بازگشت به زادگاه خود در سال 

همواره  نسبت به خدمات عمرانی در این شهر کوشا بودند و در این راه آثار فراوانی از خـود بـه 
جای گذاشتند. رفیق در پی پیروزی انقالب  در صفوف حزب به مبارزه خـود ادامـه داد و بـه 

 ٨اتهام کمک مالی به حزب بازداشت و با حکم مصادره اموال روبرو شد. رفیق نـوروزیـان در 
و در یورش دوم به کادرها و اعضای حزب بار دیگـر دسـتـگـیـر و بـا  ١٣۶٢اردیبهشت سال 

شکنجه های فراوان روبرو شد؛ به گونه ای که حتا گذشت سال ها نیز نتوانست آثار آن هـا را 
سال ادامه یافت؛ مقاومت او از جـمـلـه  ٢از کف پاهای او بزداید. دوران بازداشت او به حدود 

عدم اعتراف به اتهامات واهی  دستگاه های سرکوبگر  و نیز، نارضایتی ها، شـکـوایـیـه هـا و 
اعتراضات فزاینده مردمی و حتا برخی دولتمردان شهر نسبت به تداوم این بازداشت، مـوجـب 

 شد تا ناگزیر حکم به آزادی او داده شود. 
رفیق نوروزیان پس از ازادی هم چنان تا واپسین دم زندگی به آرمان هـای مـردمـی خـود 
وفادار ماند؛ به مثابه مبلغی پرشور هیچ فرصتی را برای روشنگری  فرونگذاشـت و در هـمـه 
حال تا آن جا که در توان داشت از گره گشایی آشنایان دور و نزدیک دریغ نورزید. گـفـتـه مـی 
شود خانه ی او در تمام این سال ها به خانه ی امید رفقا، دوستان، خویشان و همسایگان  و 
به طور کلی، آشنایان دور و نزدیک بدل شده بود. حضور گسترده مردم از طبقات و قشرهـای 
مختلف شهر به هنگام بدرود با او در تشییع، در تدفین و در دیگر مراسم بزرگداشتش پاسخـی 
به روحیه عمیق ِ مردم دوستی، پایبندی راسخ به آرمان های مردمی و نگاه وحدت طلبـانـه او 

 بود. 
 یاد و راه او را پاس می داریم. 

 بدرود رفیق اسماعیل نوروزیان
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هـای  خانواده یا شـرکـت  ۶٨١درصد دارایی ملی از سوی   ٢۵همچنین در زمانی که 
بار از تـهـیـدسـتـی و  میلیون نفر در یک زندگی فالکت  ٢٨٠شود،  سهامی چپاول می

برند و  روستاییان در وضعیت درماندگی و افسردگی بسر می .برند بینوایی کامل رنج می
و جاهای دیگر صدهـا تـن از آنـان “  کاماتاکا” ، “ تالنگانا”، “ویدارپها”های  در منطقه

زنند. دولـت از پـذیـرفـتـن  برای رها شدن از زنجیرهای بدهی دست به خودکشی می
زند. فساد در نهادهای دولتی همچنین رو بـه  هایی] سرباز می هایی [فاکت چنین داده

وظـیـفـه  ، و فردگرایانه، انجام وزیر با روشی مستبدانه، غیرشفاف افزایش است. نخست
پاشیدگی در انتخابات دهلی فراز ناخوشایندی را  کند. کیش شخصیت تا پیش ازهم می

زیـر  - “ گـهـار واپسـی”  -از سوی دیگر، نیروهای تندرو مذهبی هـنـدو .کرد طی می
هـا و  ای بر ضـد پـیـروان دیـن آفرینی های نوکیشی به کارزار وحشت پوشش فعالیت

دارند. کلیساهای مسیحـیـان  ها را به تغییر مذهب وا اند تا آن های دیگر دست زده آیین
گیرند. ترور فرهنگی بـا ارشـاد  ها مورد یورش و ویرانی قرار می در دهلی و دیگر منطقه

کار گـرفـتـه  های ناسیونالیست هندو است، به ، که ائتالفی از سازمان “ سانگه پاریوار” 
مـتـنـاسـب بـا  -هـا های تـاریـخـی و بـازنـویسـی آن شود. برای سوزاندن کتاب می

هـای  وتاز بـه گـرایـش شود و با تاخت های ذهنی خودشان فراخوان داده می  پنداشته
شـونـد.  شدت نادیـده گـرفـتـه مـی پژوهانه، هنرمندان و نویسندگان به علمی و دانش

شـونـد تـا تصـویـرهـای  های گاندی و دیگر رهبران جنبش ملی مخدوش مـی نگاره
 .ها کنند ، را جایگزین آن ، فرقٔه آمران توطئه و قاتالن گاندی“گودسه”

های مذهـبـی و آفـریـنـش  از هیچ کوششی برای تقسیم کشور بر اساس مرزبندی
هـای عـمـده  قصد به انحراف کشاندن توجه همگانی از مسئـلـه تنش و ترس روانی به
ورزی نسبت بـه دیـگـرانـدیشـان در حـال  شود. نارواداری و کینه میهن کوتاهی نمی

همتا بر  ، رهبر باسابقه حزب و یکی از مبارزان بی“ گوویند پانساره” افزایش است. رفیق 
اش عـلـیـه  گرا، نخستین شهید حزب به سبب مبارزه سرسختـانـه ضد نیروهای واپس

بـهـاراتـیـا  ” پس از تصرف قدرت از سـوی  -گرایی و برای گسترش بینش علمی فرقه
 .رود شمار می به -“ جاناتا

هـای اقـتـصـادی  شان را از سـیـاسـت  ها با صراحت، ناخوشنودی با اینهمه، توده
هـای  کنند. اعـتـصـاب اتـحـادیـه گرایانه ابراز می ضدمردمی و ترفندهای پلشت فرقه

ها، اعتصاب کـارکـنـان اداره  ، اعتصاب کارکنان بانک(CTU) کارگران مرکزی معدن
بـرای یـک  CTU پست، اعتصاب پیشنهادی کارکنان دولـت مـرکـزی، فـراخـواِن 

یی در هند و در زبان هندو اشـاره بـه  اعتصاب سرتاسری، مبارزه مردم کیسان [قبیله
ی مـردم بـا  هـا دهقانان و زارعین تهیدست است]، همگی، تنها بخشی از ناسازگاری

 ها است.  این سیاست
گرایانه دولِت  های اقتصادی و فرقه دهنده رد سیاست نو نشان نتیجه انتخابات دهلی

هـا و  یی که بـاعـث تـزلـزل در شـیـادی از سوی مردم است، نتیجه “  بهاراتیا جاناتا ” 
های ناسیونالیـسـت هـنـدو]  ائتالفی از سازمان [  “  سانگه پاریوار” های حزب  سنگدلی

آموزِی مناسب از ایـن نـتـیـجـه، سـیـاسـت  جای درس بسا که آنان به شده است. چه
 .شان را شدت بخشند گرایانه اندازی فرقه تفرقه

در انتخابات اخیر نیروی چپ تضعیف شد و مردم را دلسرد کرد. اما باید گفت  کـه 
هایی  گیری راست، چالش و فرصت روی کار آمدن و قدرت چپ درمانده نشده است. به

نو را برای نیروهای چپ به ارمغان آورده است تا برنامه عمل نیروهای راست را افشا و 
، که وظیفه دشواری اسـت، ولـی تـنـهـا چـپ  ها بسیج کند مردم را برای مبارزه با آن

مـان  از نظام غیرمذهبی برای حفظ یکپارچگی کشور بـزرگ .تواند از عهده آن برآید می
دمکراسی باید موردحمایت قرار گیرد. حـقـوق کـارگـران و  باید با هر بهایی دفاع شود.

امـاِن ثـروتـمـنـدان و  اند باید در برابر یـورش بـی آمده دست سختی به دهقانان که به
 .گرفته شوند. از آزادی بیان باید حمایت شود قدرتمندان بازپس

های اقتصادی نولیرالی  های طبیعی و دارایی ملی را باید پاس داشت. سیاست منبع
باید پس زده شوند و حقوق اقتصادی ما باید حمایت شوند. تاریخ بار این پیکار بزرگ را 

انجام رساندِن  برای به سر .های نیروهای چپ نهاده است. بیایید آن را بپذیریم بر شانه
شرِط دستیابی بـه  ، پیش این نبرد دشوار، ما باید اعتماد مردم را جلب کنیم. اتحاد چپ

اتحاد گسترده  و دمکراتیک چپ است. بیایید متحد شویم و این اعتماد را بـه مـردم 
مان با آن رودررویند، چیره خواهیـم  آری، ما بر این مرحلٔه دشواری که مردم .بازگردانیم

پیش بـگـذاریـم.  گام به ، اتفاق و همراه با یکدیگر شد. بیایید با سرافرازی و شهامت، به
هـای  های مـذهـبـی بـا زبـان شناسان، هنرمندان، اقلیت بیایید به نویسندگان، تاریخ

های ناهمگن بـومـی،  یی از گروه ، مجموعه“ آدیواسیس” گوناگون، بینوایان، دهقانان 
،  ای و مذهبی در هندوستان، و همٔه زحمتکشان، این اطمینان را بـدهـیـم کـه قبیله

، و مـدافـِع حـقـوق  کنند نیروهای چپ با آنان همراهند، برای نیازهای آنان مبارزه می
 .َروی، همگام شویم اند. بیایید در پیش دمکراتیک مدنی آنان

ودومین کنگره حـزب  بیست   حضور شما در بار دیگر به رفقای گرامی، در پایان، یک
 گویم. کمونیست هند، خوشامد می
 پایدار باد حزب کمونیست هند! پایدار باد اتحاِد چپ! ها! پایدار باد اتحاِد کمونیست

 

پذیرد. انتخابات اخـیـر  چپ قدرتی دارد اعتصاب و تظاهرات صورت می
الـمـلـلـی پـول و دیـگـر  در یونان، بر اندام اتحادیٔه اروپا، صندوق بیـن

طبقٔه کارگر یونان بـر سـبـد  .نهادهایی از این دست، لرزه انداخته است
شـده از سـوی  هایی کـار گـذاشـتـه که درواقع دام - اصطالح کمک به

اتحادیٔه اروپا هستند، دست رد زده است. بیاِن ارادٔه مردم یونـان بـدون 
بخِش مردم اروپا در مبارزه با تهاجم اتحادیٔه اروپا علیه مـردم  شک الهام

های کمونیست روسیه، ژاپن،  زحمتکش خواهد شد. افزایش نفوذ حزب
و نپال، مایه خشنودی است. تحکیم نیروهای چپ و سوسیالیسـت در 

نـمـا  های نـخ متحده به شکست تحریم آمریکای التین، پذیرش ایاالت
هایی تاریخی برای مـردم کـوبـا و  اش برضد کوبا، همگی، پیروزی شده

هـرچـنـد اکـنـون از انقالب یاسمنـی  .روند آمریکای التین بشمار می
هـای عـرب عـلـیـه  یی از خشـم تـوده وتاب افتاده است، اما نشانه تب

متحده اسـت.  نشاندٔه ایاالت های دست های فاسد و دیکتاتوری حکومت
تـوانـد دوبـاره فـوران کـنـد.  فشانی اسـت کـه هـر آن مـی این آتش

ها نیروهای هار بنیادگرای اسالمی را به دامن زدِن جـنـگ  امپریالیست
تـرتـیـب  ایـن کنند تا بـه های مختلف مردم تشویق می داخلی میان فرقه

هـای  های اصلی منحـرف سـازنـد. تـروریسـت ها را از مبارزه  توجه توده
انـد،  داعش، که تا دندان از سوی نیروهای امپریالیستی مسـلـح شـده

گناه تـحـمـیـل  خونریزی دهشتناک و مرگ را بر هزاران  تن از مردم بی
 .اند کرده

گـرای  ، در هندوستان، انتخاباِت سال گذشته، حزب هاِر فـرقـه اینجا
زمـیـنـٔه  ، را در پـیـش“ بهاراتیا جاناتا ” داری، یعنی حزب  طرفدار سرمایه

“ کنگره” رهبرِی حزب  به“  متحد پیشرو” خشم مردم از حکومِت ائتالفِی 
هزار روپیه، بـر  میل صدها و مال شدِن فساد سیاسِی گسترده و حیف و بر

سر کار آورد. این تنها انتقال قدرتی از سوی حزبی بورژوایـی بـه حـزب 
گـراتـریـن گـروه  ای دیگر نبود، بلکه انتقاِل قـدرت بـه واپـس بورژوایی

سـانـگـه ” سیاسی با هدایت مستقیم سازمان ناسیونالیستـی هـنـدوی 
های خصوصی و قدرِت مـالـی  دار شرکت های جانب رسانه .بود“  پاریوار
شرمانه پا به میدان گذاشتند تا فضایـی از  مستقیم و بی طور ها نیز به آن

فـریـبـِی  پدید آورند. مـردم“  بهاراتیا جاناتا ” نفع  شده" به مهندسی "رضایِت 
هـای بـلـنـدبـاال بـرای  وزیر کنونی] بـا قـول [نخست“  را مؤدی نارند” 

هـای مـالـِی  ها و مؤسـسـه های سیاه انبارشده در بانک بازگرداندن پول
هـا و غـیـره،  سازِی کشور از فساد مالی، تنظیم قـیـمـت خارجی، پاک

دام انداخت و راه را بـرای قـدرت  های بزرگی از مردم مردد را به بخش
 .هموار کرد“ بهاراتیا جاناتا ”گرفتِن حزب 

رهبرِی نارنـدرا  به“  بهاراتیا جاناتا ” رفت، حزب  طور که انتظار می همان
های فراملی  مؤدی، بدون از دست دادن وقت، برای خوشنودی شرکت

ها  شمار به شرکت وکسِب  تسهیالت مالی سودآور و دادن امتیازهای بی
کـار شـد. مـالـیـات بـر درآمـد بـرای  داران هندی، دست به و کارخانه

، مالیـات  رفته هم درصدی یافت، و روی ثروتمنداِن زالوصفت کاهش پنج
سـوِد نـیـازهـای  داشته شده است. قـانـون کـار بـه بر ثروت از میان بر

داران اصالح گردیده است. الیحه کسب و ترمیم زمین، نخست  کارخانه
شـود کـه ایـن  با مقررات محلی اصالح شـد و اکـنـون تـالش مـی

تصویب رسانـده شـونـد. در  ملی به عالی مجلس ها در شورای اصالحیه
گذارِی مستقیم خـارجـی، بـا  متن الیحه اصالِح بیمه در جهت سرمایه

درصد، در آن تجدیدنظر شـده اسـت.   ۴٩، تا  حمایت حزب کنگره هند
ای هـمـانـنـد الیـحـٔه  های اقتصاد نولیرالـی برای پیاده کردن سیاست
یی از  مسابقه“  کنگره ” و حزب “  بهاراتیا جاناتا ” اصالح بیمه، میان حزب 

های اقتصادی نولیبرالی  در جریان است تا این سیاست  شده پیش تعیین
هـای  بـرداری از کـان بهانه مزایدٔه الکترونیکی، بـهـره به .اجرایی گردند

شود کـه در عـمـل بـه  مدت داده می های طوالنی اجاره سنگ به زغال
انجامد. ادعای گزاِف بازگردانـدن پـول  ها می سازِی کامل آن خصوصی

شود،  ها محدود می قول برای انجام برخی اقدام ، که تنها به دادن  سیاه
سازد. کمـیـتـٔه بـرپـاشـده کـه  را آشکار می“  بهاراتیا جاناتا “ چهرٔه واقعی

بر عملکرد آن کنترل دارد، پیشنـهـاد کـرد تـا “ بهاراتیا جاناتا ”هواداران 
درصد از مردم محدود شود، و بدین ترتیب رساندن   ۴تأمین غذایی را به 

غذا به فقیران و نیازمندان دریغ شده است. هیچ کوششی برای تنظـیـم 
هـا  های اصلی کشاورزی که بهـای آن های غذایی و فراورده بهای دانه

 .گیرد بار دیگر سر به آسمان گذاشته است، صورت نمی

ادامه  كنگره تاريخي كمونيست هاي  ...
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مـوازات  تـر، بـه عبارت دقـیـق منجر گردیده است. به
اقـتـصـاد “سـازی در چـارچـوب  برنامٔه خصـوصـی

سازِی  فقیه، آزادسازی دستمزد و ارزان ولی “ مقاومتِی 
نیروی کار کشور در دستورکار دولـت، مـجـلـس، و 

های جمهوری اسـالمـی قـرار دارد.  تمامی دستگاه
هدف مشخص است: نابودِی امنیت شغلی کارگران 

نام تأمین امنیِت سرمایه و جلب و جذِب سـرمـایـٔه  به
فـقـیـه بـا تـمـامـی  خارجی! در این راه، رژیم والیت

هایش درصدِد مهیاکردن نیروی کـار ارزان و  امکان
نامٔه لوزان، وزیر  مطیع است. بالفاصله پس از تفاهم

همراِه گردانـنـدگـان فـاسـد  صنعت دولت روحانی به
بنیادهای انگلی، طرِح گسترش مناطق آزاد و ویـژه 

مـنـظـور  ترین وظیـفـه بـه اقتصادی را مهم -تجاری
جلِب سرمایه خـارجـی مـعـرفـی کـردنـد. بـرنـامـٔه 

سازی، با آزادسازِی دستمزدها و سیـاسـت  خصوصی
یـی  سازی، مـبـارزه ضدکارگری "انعطاف در بازار کار" در پیوند است. مبارزه با برنامٔه خصوصی

العاده پراهمیت در راه احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان و تأمین منافـع سـیـاسـی و  فوق
 صنفی آنان است!

 
 های کارگری ها، و تأثیِر آن بر معیشِت خانواده هدفمندِی یارانه

 -های آزادسازِی اقتصـاد ناپذیری از برنامه ها، در حکم بخِش جدایی رحمانٔه یارانه حذِف بی
المللی پول و  شده از سوی نهادهای امپریالیستِی صندوق بین ای دیکته های اقتصادی برنامه

وسیلٔه دولـِت بـرآمـده از کـودتـای  ها، به با ترفندی زیر نام: هدفمندِی یارانه -بانک جهانی
آغاز  گردیـد. ادامـٔه اجـراِی ایـن  ٨٩نژاد، در سال  ، یعنی دولت منفوِر احمدی٨٨انتخاباتی 

، دولـت "تـدبـیـر و ٩٢قانوِن ضدملی در فاز دوِم آن، در دولت برآمده از مهندسِی انتخابات 
آغاز گردید. اجرای این قانون ضدملی، در هـر دو  ٩٢های پایانی سال  امید" روحانی، در ماه

فاِز اول و دوم آن، با ترفنِد کمک به تولید، به مردم تحمیل شد و در اجرای هر دو فـاز آن، 
هـای کـارگـران و زحـمـتـکـشـان،  "سهِم تولید" از درآمدهای حاصل از دستبرد بـه سـفـره

فراموشی سپرده شد. عالوه بر افزایش نجومِی قیمت مواد موردنیاز کارگران و زحمتکشـان  به
های انرژی، هـزاران کـارخـانـٔه  آور قیمِت حامل در چهار سال اخیر در دنبال افزایش سرسام

ها کارگر کشورمان نیز بیکار شدند. دولت "زور و تـزویـِر" روحـانـی،  تولیدی تعطیل و میلیون
اجرای فاز سوم این قانون ضدملی را آغاز کرده است، و مطابِق معمول، در رابطه با "کـمـک 

هـا و افـزایـش قـیـمـِت  ازپـیـش یـارانـه وسیلٔه درآمدهای حاصل از حذِف بیش به تولید" به
گـفـت: مـاه،   فروردیـن ٢٣وزیر صنعت به خبرگزاری ایسنا، ، ٩۴های انرژی در سال  حامل
هـای  میلیارد تومان به بـخـش ۵٢٠٠ها [سوبسیدها]  بینی شده از محِل [حذِف] یارانه "پیش

در فـاز اول  -هـا تولیدی...اختصاص یابد." بخشی از درآمدهای حاصـل از حـذِف یـارانـه
 ۴۵صورت ماهیانـه نـفـری  که قرار شد [یارانٔه نقدی] به -٨٩در سال  ها] هدفمندِی یارانه[ 

 ٢٣هـزار" تـومـان دارد [ ١٠حاضر ارزشی حـدود  هزار تومان به مردم تعلق بگیرد "درحال
ماه پیش بـرای  ١۴ها، ترفندها، و تهدیدهایی که  با این وصف، هماننِد تشویق ]. ماه فروردین

دولـت  -با بهانٔه کسرِی بودجه -کار برده شد تومان به مردم بههزار  ۴۵قطِع پرداخِت همان  
بگیران"، به میـدان آورده  "زور و تزویِر" روحانی بازهم نیروهایش را برای حذف تدریجِی "یارانه

نیا، وزیر اقتصاد، گفته بـود:"اگـر  است. با اینکه، بنا بر گزارِش ایسنا، تابستان گذشته، طیب
هـزار نـفـر  ٢٠٠بگیران را حذف کنیم فقط حدود  طور قطعی و بدوِن خطا یارانه بخواهیم به

شیرازی، از روحانیون حکومتی که به سلطاِن شکر شـهـرت  حذف کردن هستند"، مکارم قابل
ها از اول نیز اشتباه بود... ما معتقـدیـم  ماه، گفت:"پرداخِت یارانه اردیبهشت ۵دارد، به ایسنا، 

ها اشکـال  تومانی ندارند... این گونه پول ۴۵٠٠٠بیش از نیمی از مردم کشور نیازی به یارانه 
ماه،  اردیبهشت ۵شرعی دارد"، و علیرضا محجوب، دبیرکِل ضدکارگر "خانه کارگر"، به ایسنا، 

هاِی انرژی را اضافه کند، امـا از  درصد قیمت حامل ۵گفت:"دولت امسال پذیرفته است که 
 باید به هـمـه کسـانـی کـه  درصد چقدر حاصل می ۵

ً
شود که دولت یارانه بدهد؟... آیا الزاما

منظور توجیه هدِف رژیم برای قطع پرداخـت وجـه  جای کار پول تعارف کنیم." به نیازمندند به
، نوشت:"دولت باید برای پرداخـت ٩٣اسفندماه  ٢۴تومانی، خبرگزاری ایسنا،  ۴۵٠٠٠نقدِی 
هزار میلیارد تومان هزینه کنـد...  ۴٢میلیون نفر بیش از  ٧۶تومانی به  ۵٠٠هزار و  ۴۵یارانه 

هزار میلیارد تومانی از مـحـل اجـرای  ۴٨بینی درآمد  قانون بودجٔه امسال، پیش  ٢١تبصرٔه 
ها برای دولت را تعیین کرده است. اما باتوجه به شیب مالیم افزایـش  قانون هدفمندی یارانه

ویژه بنزین و گازوئیل در سال جاری کارشناسان در تـحـقـق ایـن  های انرژی به قیمت حامل
 درآمد تردید دارند." 

هـای آغـازیـن  هاِی انرژی"، در مـاه دولت، در رابطه با "شیب مالیم افزایش قیمت حامل
درصد افزایش داد. خبرگزاری  ٧۵، و ٢۵، ٢٠، قیمِت گاز، برق، و بنزین را به ترتیب ٩٣سال 

ساله سه بـار گـران" شـد.  اسفندماه]، گزارش داد:"گاز یک ٣[ ٩٣مهر، در آخرین ماه سال  
، گزارش داد:"همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز ٩۴ماه  اردیبهشت ۴همین خبرگزاری، 

 1394ارديبهشت ماه  14دوشنبه     4 

نابودِی امنیت شغلی زحمـتـکـشـان، بـا اجـراِی 
 فقیه اقتصاد مقاومتِی ولی

 
و تـبـلـیـغـات ُپـرسـروصـدای  “ لوزان“نامٔه  دنباِل تفاهم به

ها و بـهـبـوِد وضـع  ها، رفع آن حکومتی پیرامون لغو تحریم
اقتصاد کشور، حسن روحانی، در جـریـان نشـسـِت سـتـاد 

داشت که، دولـت تـمـام   هماهنگی اقتصاد مقاومتی، اعالم
امکانات خود را برای اجرای رهنمودهای رهبری درخصوص 

کار خواهد گـرفـت. پـایـگـاه  پیاده کردن اقتصاد مقاومتی به
بـاره  مـاه درایـن فـروردیـن١۵رسانی ریاست جمهوری،  اطالع

صدوچهارمین جلسٔه  جمهور در یک گزارش داده بود: "رییس
گـیـری تـالش  ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، بر جـهـت

ها در سال جدید بـرای رونـق و اشـتـغـال در  همٔه دستگاه
جمهـور بـا  های مختلف اقتصادی تأکید کرد... رییس بخش

سازی برای رفع موانـع  اشاره به فضای تازٔه اقتصادی و زمینه
تحریمی... از تیم اقتصادی دولت خواست زمینـه تسـهـیـل 

هـای  گذاری و حضور فعال بخِش خصوصی در حوزه سرمایه
با اولویت اقتصادی را فراهم کند." در ادامه این گزارش قـیـد 

سازی فـرآیـنـدهـای  گردیده است: "روحانی تأکید کرد، آسان
وکار... الزمٔه شتاب گرفتن بـخـِش خصـوصـی  اداری کسب
ازاین نیز وزیران صنعت، کار، و امور اقتصـادی،  است." پیش

اند که، اولویت نخست دولت در سـال  با تأکید یادآوری کرده
زدایی و سـرعـت بـخـشـیـدن بـه فـرآیـنـِد  ، مقررات١٣٩۴

 سازِی صنایع کلیدی است. ویژه خصوصی سازی به خصوصی
سازی، که از زمان دولت رفسنـجـانـی در  برنامٔه خصوصی

اجـرا  های آغازین دهٔه هفتاد خورشیدی در میهن ما بـه سال
گذاشته شده است، بر زندگی، امنیت شغلی، و آیندٔه طـبـقـه 

 کارگر و دیگر زحمتکشان اثری ویرانگر باقی گذارده است.
میلیارد دالر ثـروت مـلـی  ١٠٠بنا بر آمار رسمی، بیش از 

سازی از دست دولت خـارج  ایران در جریان برنامٔه خصوصی
یی کوچک اما بسیار ثروتمند جامعه قـرار  شده و دراختیاِر الیه

یـی کـوچـک،  اندوزِی الیـه موازات این ثروت گرفته است. به
تنها به ورطٔه فقر  ها تن از زحمتکشان سراسر کشور نه میلیون

هـای  تـریـن امـکـان اند و از دسترسی به ابتدایـی پرتاب شده
یـی از قـوانـیـن و  اند، بلکه مجموعـه زندگی محروم گردیده

 در مـورد   –مقررات در عرصٔه اقتصادی 
ً
اجتماعی، خصوصـا

اند کـه پـیـامـِد  اجرا گذاشته شده بازار کار، وضع گردیده و به
ها نابودی امنیت شغلی کارگران و زحمتـکـشـان بـوده و  آن

است! نباید فراموش کنیم که قراردادهای موقـت در درجـٔه 
سازی است. در دهـه  نخست نتیجٔه اجرای برنامٔه خصوصی

خورشیدی حسین کمالی، از سران و گردانندگـان اولـیـه  ٧٠
کارگر که اکنون رهبرِی حزب اسالمی کار را نـیـز یـدک  خانه
کشد، مطابق برنامٔه دولت رفسنجـانـی بـرای تـأمـیـِن "  می

جـای  امنیِت سرمایه"، به امضاِی قـراردادهـای مـوقـت بـه
جمعی، "جامه قانونیت" پوشاند. این  قراردادهای دائم و دسته

سیاست ضدکارگری اکنون در دولت روحانی و در قالب طرِح 
ادامـه  -تصویب مجلس رسیده است که به -”خروج از رکود“

یافته و به اصالح و تغییِر قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی 

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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کنگره های تاریخی 
 کمونیست های هند

شان به مسـئـلـٔه مـبـارزه بـا  های های هند در کنگره * کمونیست
تهاجِم نولیبرالیسم اقتصادی را از یک سو، و  به رشِد بنیـادگـرایـی 

افراطی و برخوردهای قومی بین “  هندوئیسم” مذهبی که در چهرٔه 
مسلمانان و هندوها نمود یافته است از سوی دیگر، توجهـی ویـژه 

 اند.  داشته
* گسترش و تعمیِق مبارزه با نولیبرالیسم از راِه دقـیـق کـردِن  

شعارهای تاکتیکی و استراتژیک سیاسی و مبارزاتـی، تـأکـیـد بـر 
ضرورت تقویِت جبهٔه چپ (مرکب از: دو حزب کمونیسـت و یـک 
حزب سوسیالیست)، و کوشش برای اعادٔه کنترِل سیاسی بر سه 

و گسـتـرش آن، در “  تریپـیـورا“، و ”کراال“، “ بنگال غربی“ایالِت 
 های هند بوده است. های کمونیست مرکز توجه کنگره

 
و متحـِد  “ حزب کمونیست هند“یک میلیون و نیم کمونیسِت هندی، که در 

هـا  انـد، هـمـراه بـا ده تشکل یافته ”حزب کمونیست (مارکسیست)“آن یعنی 
های سندیکایی که دهقانان، زنـان، و جـوانـان را  میلیون کوشنده در جنبش

مـاه امسـال، مسـیـر،  ، در فروردین هایی جداگانه کنند، در کنگره نمایندگی می
بحث گذاشتند و  ها، و شعارهای تاکتیکی و استراتژیِک دو حزب برادر را به آماج
، حـزبـی کـه “ حزب کمونیست هند“ودومین کنگرٔه  تصویب رساندند. بیست به

، بـا ١٣٩۴مـاه  فـروردیـن  ٩تـا  ۵سال عمر دارد، در روزهای   ٩٠بیش از 
 ٩٠٠، و با شـرکـِت بـیـش از “ تقویت و گسترِش حزب از طریِق مبارزه“ شعار:

نماینده و میهمان ویژه، در ایالت ساحلی پودچری، در کنارٔه خـلـیـج بـنـگـال، 
باشکوه و موفقیت فراوان برگزار شد. کنگره، برنامٔه جدید حزب را کـه از سـه 

تصویب رسـانـیـد.  سال پیش در ساختارهای پایٔه حزب موردبحث بوده است، به
مـنـاسـبـت  ای بـه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، پیام تبریک و همبـسـتـگـی

رهبری، اعضا، و نمایندگاِن کـنـگـرٔه  ودومین کنگره، خطاب به برگزارِی بیست
ودومین کنـگـرٔه  ارسال داشت و ضمن آن، برای بیست “ حزب کمونیست هند“

حزب برادر آرزوی موفقیت کرد. در خالل این پیام مفصل، کمیتٔه مرکزی حزب 
جانبٔه حزب برادر از مبارزٔه  مردم ایران و  تودٔه ایران  از همبستگِی پیگیر و همه

 حزب تودٔه ایران، تشکر کرد.
، کـه بـیـش از ”حزب کمونیست هند (مارکسیست)“ویکمین کنگرٔه  بیست

اش را جشـن  گـذاری میلیون عضو دارد و امسال پنجاهمین سالگرد پـایـه یک
هـای آن  ای به تصمیـم های گروهی هند توجه ویژه که رسانه گیرد، درحالی می

، در ویساخاپاتنام، برگزار شـد.  ١٣۴٩ماه  فروردین ٢٩تا  ٢۵دادند، از   نشان می
، وظـیـفـٔه بـحـث، ”حزب کمونیست هند (مارکسیست)“ویکمین کنگرٔه  بیست

ـرم  “ طرح خط سیاسِی تاکتیکِی ” بررسی، و تصویِب 
ُ
حزب برای تنظـیـم پـالتـف

را در  -رو بـوده اسـت هایی روبه های اخیر با چالش که در سال -مبارزٔه حزب
برابر خود داشت. عالوه بر این وظیفه، کنگره انتخاِب دبیرکِل جدید حـزب  را 
نیز در دستورکار داشت. کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، در پـیـام تـبـریـک و 

ویکمین کنگرٔه حزب بـرادر، خـطـاب  مناسبت برگزاری بیست ای به همبستگی
، که “ حزب کمونیست هند (مارکسیست)“رهبری، اعضا، و نمایندگان کنگره  به

های اخیر رابطه بسیار نزدیکی با حزب ما داشته است، برای این کنگره  در دهه
ویکمین کنگره، گزارِش کمیسیون ویـژٔه کـمـیـتـٔه  آرزوی موفقیت کرد. بیست

مرکزی حزب دربارٔه مشکالت سیاسی در مسیر مبارزات انتخاباتی و عمـلـکـرد 
ضعیف حزب در انتخابات را موردبررسی قـرار داد. کـمـیـتـٔه مـرکـزی حـزب 
کمونیست هند (مارکسیست)، در خردادماه گذشته، بر پـایـٔه نـقـد و بـررسـی 

اقدام اساسی، ازجمله بازنگری در خط سیـاسـِی  ۴گزارش کمیسیون، ضرورت 
تاکتیکی، بررسِی عملکرد سازمان حزب و جهت کار در میان مردم، بررسِی کار 

ای، و مطالعٔه دقیق در ارتباط بـا  های توده و فعالیت هدفمند و مستقل سازمان
دلیِل عملکرِد نولیبرالیسم اقتصادی و  تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی به

تأثیر آن بر طبقات مختلف باهدف تدوین و تکامل شعارهای مشخص حزب در 
 مبارزه، را تصویب کرده بود.

را، که تـا “  سیتارام یچوری“ویکمین کنگره، در ادامٔه کار خود، رفیق  بیست 
المللی حزب، رهـبـِر فـراکسـیـون چـپ در  پیش از این کنگره دبیِر شعبٔه بین

مجلس سنا [ی هند] و سخنگوِی محبوب حزب در کشور بوده است، به مقام 

مسـئـولـیـت بـخـش  دبیرکل حزب انتخاب کرد. رفیق سیتارام یـچـوری کـه 
اقتصادی حزب را به عهده داشته و مدارک تحصیـل دانشـگـاهـی در رشـتـه 

عضو کمیتٔه مـرکـزی حـزب بـوده اسـت. او در  ١٩٩٢اقتصاد دارد، از سال 
نخستین سخنانش در مقام دبیرکل جدیِد حزب پس از پایان کار کنگره، اعـالم 

ها مـیـان دو حـزب  داشت که وحدِت دو حزب کمونیست، که دربارٔه آن سال
نظر شده است، در دستورکار قرار دارد. او برای دستیابی بـه ایـن  بحث و تبادل

ای تعیین نکرد، اما بر پایٔه سخنـان ایشـان و رهـبـران  وحدت چارچوب زمانی
تـوان نـتـیـجـه  چندان دور، مـی یی نه برجسته حزب کمونیست هند در گذشته
لحاظ کیفی، وارد مـرحـلـٔه  های هند، به گرفت که روند وحدِت دوبارٔه کمونیست

 جدیدی شده است.
 

دبیرکل حزب کمونیسـت  -“ردی سودهاکار”متن سخنرانی رفیق 
 ۵پودچری،  -ودوم  در مراسم گشایِش کنگرٔه بیست -هندوستان
  ٩۴ماه  فروردین

 

، دبیرکِل حزب کمونیست “ پراکاش کارات” رفقای گرامِی رهبری، رفیق عزیز 
، دبـیـرکـِل بـلـوک “ دبابراتا بـیـسـواس” هندوستان (مارکسیست)، رفیق عزیز 

، دبـیـرکـِل “ دی پانکار بهاتاچـاریـا” سراسر هندوستان، رفیق گرامی “  پیش به” 
آبـانـی ” لنینیست)، رفیق گـرامـی  - حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست

، دبـیـرکـِل “ عزیز پرواش گوش” ، دبیر حزب سوسیالیست انقالبی، رفیق “ روی
مرکز وحدت سوسیالیستی (کمونیست)، رفقای گرامِی نماینـده، نـمـایـنـدگـان 

 شدگاِن پیشکسوت، و میهمانان عزیز! جانشین، ناظران، دعوت
در آغاز خرسندم از اینکه از سوی شورای ملی حزب کمونیست هنـدوسـتـان 
حضور شما را در نشست گشایش بیست و دومین کنگرٔه حـزب کـمـونـیـسـت 

آمد بگویم. و نـیـز خـرسـنـدم از  خوش“  پودچری” هندوستان در شهر تاریخی 
های کمونیست هندوستان در این نشست حضـور  اینکه رهبران برجستٔه حزب

تنها برای نمایندگان ما، بلکه برای دوستـداران جـنـبـش  دارند، رویدادی که نه
بخش است و نشان مثبتی از سیر تکوینِی اتحاد بین نیروهـای چـپ  چپ الهام

ایم که زحمتکشان در سراسر جهان و اینجا در  ما در زمانی گرد هم آمده .است
شمار گرسنگی، بیـکـاری، کـمـبـود اشـتـغـال،  های بی هندوستان با دشواری

داری  رحمانٔه سـرمـایـه گیری بی سرکوب حقوق دمکراتیک و حقوق بشر و بهره
متحده و اروپـا بسـر  ویژه در ایاالت داری در بحرانی عمیق به یند.  سرمایه رو روبه
ناپذیرش برای سوِد کالن، صدها بانک و مؤسـسـٔه  برد. بازار آزاد با ولع پایان می

ها همراه بـا  مالی را به ورشکستگی کشاند که به بیکاری بیشتر، افزایش قیمت
 .بختی برای مردم منجر گردید نگون

، همانند آلمان، فرانسه، و ایتالـیـا،  اصطالح آسوده از بحران در کشورهای به
درصد در نوسان و یا در حـالـت دودهم دهم  تا  رشد ناخالص داخلی میان  یک

ترین کشور بدهکار جـهـان شـده اسـت.  متحده بزرگ نیمه رکود است. ایاالت
درصـد تـولـیـد   ۴٠٠تا   ٢۵٠بر  ها در ژاپن و برخی کشورهای اروپایی بالغ بدهی

ها و افراد ثروتمند رو  باوجود بحران، دارایی شرکت .ها است ناخالص داخلی آن
طور ناهنجـاری در حـال  به افزایش دارد و فاصلٔه میان فقیران و ثروتمندان به

ای بر دوش زحمتکشان، فقـیـران و  رحمانه طرز بی افزایش است. بار بحران به
 .شود بازنشستگان سالخورده انداخته می
متحده علیه کشورهایی که پا را از گلیـم خـود  اتحادیٔه اروپا در تبانی با ایاالت

کـنـد.  گذارند با محاصرٔه اقتصادی و راهکارهای ترورآمیز  برخورد مـی فراتر می
اما شبح کمونیسم امـروز  .گیرند درپی مورد اذیت و آزار قرار می ها پی کمونیست

قـطـبـِی  های دیکتاتورِی تـک بار دیگر بر فراز اروپا در حال گردش است. شیوه
هرکـجـا کـه  .شوند چالش طلبیده می امپریالیستی از سوی مردم به نیروهای نو

 13ادامه  در صفحه 
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 ادامه اعالم نرخ سود بانكي ...
تـر را فـراهـم  های پـایـیـن اقتصادی برای منابع مالی با نرخ

اقـتـصـاد تـأثـیـرگـذار  وضع در رونِد بهبودامر آورد و این  می
 ایـن  اند های گذشته نشان داده خواهد بود. تجربه

ً
که اتفـاقـا

تنها به رشد اقتصادی منجر  شده نه های تاکنون اجرا سیاست
استـفـاده را با های فساد آشکار و پنهان  بلکه زمینه اند، نشده

کـه  انـد نفِع قشر انگلـی فـراهـم آورده از تسهیالت ارزان به
 ٩٠٠هـزار و  ٩٢[ نتیجه آن در رقم مطالباِت معوق بانکی 
 تـفـسـیـر بـیـشـتـر به  میلیارد تومان] نشان داده شده است و

 نیست. نیازمند
، سخنان فـرشـاد مـؤمـنـی ماه اردیبهشت ١روزنامه شرق، 

گوید:"باتوجـه بـه شـرایـط  که میاست ارتباط را آورده  دراین
کنونِی اقتصادی و سیاسی ایران، ابـتـدا بـایـد بـه اصـالح 

جویان و ربـاخـواران و  ساختاِر نهادی کشور که مشوق رانت
کنندگان فشار به تولید و ملت است، همت گماشـت،  تحمیل

وجه دستاوردی ندارد  هیچ تنهایی به چون کاهِش نرخ سود به
های کلیدی هـمـان  های منفی به قیمت و وارد کردن شوک

هـای مـثـبـت را خـواهـد  پیامدهای سوِء وارد آمدن شـوک
توانـد  داشت... اگر اصالح صورت نگیرد، تغییِر نرخ سود می

وجـود آورد. اگـر ایـن  خواری و فساد بـه یک موج تازه رانت
هوشمندی نزد مدیران بانکی وجود داشته بـاشـد، مـتـوجـه 

شوند تالطم بازار ارزی و سکه و مستغالت در چند سـال  می
اِی  جـویـانـه و ضـد تـوسـعـه گذشته ریشه در تمایالت رانت

های خصوصی و مؤسسات مالی غیـررسـمـی داشـتـه  بانک
و تا زمانی که نظارت درست اعمال نشـود، احـتـمـال  ،است

بروز آشفتگی و فساد وجود دارد. ... واقعیت این است که در 
گونه که باید هدف از کـاهـِش نـرخ سـود،  آن ،اقتصاد ایران

تریـن هـدف  کمک به کاهِش هزینٔه تولید نیست. گرچه مهم
کنـنـد، امـا  کاهِش سود بانکی را حمایت از تولید قلمداد می

مند و ناسالـم، بـرای تـولـیـد  این اقدام در یک اقتصاِد رابطه
های  کند، چراکه در ایران اعتبارات بانکی به بنگاه کاری نمی

 شود." کوچک و متوسط اعطا نمی
قشـرهـای  ،در این میان آن اسـت کـه برانگیز نکتٔه تأمل

ها،  بانک به  شان از مردم با سپردن پس اندازهای ای گسترده
شـان  زندگیهای  هزینهبرای تأمین   ها از سودهای ماهانٔه آن

کنند. کاهِش نرخ سودهای بانکی بـدون شـک  میاستفاده 
رسـد  نظر مـی . بهداشتخواهد  آنانتأثیری منفی بر وضعیت 

ترین راه رسـیـدن  سهل اش دولت روحانی و تیم اقتصادیکه 
قـرار دادن مـردم  بیشترفشاِر در زیر های مدنظر را  به برنامه

ها  با کاهِش نرخ سود سپرده نخست اینکه،کند.  جستجو می
، بنا بـر دوم اینکه، رود میتحلیل  بهگذاران  تواِن مالی سپرده

تجربیات گذشته تسهیالت اعطایی با سودهای پـایـیـن در 
 دیدگاه ضـِد تـولـیـدی  اختیار کسانی قرار می

ً
گیرد که اصوال

جـویـانـه اسـتـفـاده  دارند و از این منابع برای مقاصد منفعـت
، منابع بانکی در اختیار کسانی قرار داده اینکه کنند، سوم می

نشده [مـطـالـبـاِت  های پرداخت قسطشده است که وصوِل 
هـا بـدون  از این افراد حقیقی و حقوقی پس از سـالمعوق] 

 ،رسد مشمول مرور زمان شـود نظر می نتیجه مانده است و به
 ،کاهش و یا افزایِش نرخ سودهای بانـکـی ،و درنهایت اینکه
گونه بهبودی در وضعیت اقتـصـادی  هیچ ،در گذشته و حال

وجود نیاورده است. سیستم بانکی ایـران نـیـازمـنـد  میهن به
و بـاتـوجـه بـه  اسـت،ای و بـنـیـادی  ریشه های دگرگونی
جـویـانـه در  و مـنـفـعـت ،های ضِد تولیدی، نولیبرالی بینش

   ، انتظاری عبث است.این وضعیت ِی بهبود ،حاکمیت

 سیاسی -زناِن کارگر، و مبارزه برای تأمیِن منافع صنفی

بحث پیرامون نقِش زنان 
در جامعه و جایگاِه آنان در 

هــای اقــتـصــادی،  عـرصـه
سیاسی و اجـتـمـاعـی، در 

های اخیر، بار دیـگـر  هفته
دامــنــه یــافــتــه اســت. در 

ــــش  ــــان، “هــــمــــای زن
آفرینان عرصٔه اقتصاد  نقش

ــرهــنــگ ، در ســال ”و ف
ــاری از  ــی ــه، بس ــت ــذش گ
مسئوالن درجه اول رژیـم، 

ــه ــت  ب ــران دول ــژه وزی وی
روحانی، "افزایش" نقِش زنان و حِل معضل بیکاری فـزایـنـده آنـان را خـواسـتـار شـده بـودنـد. 

طورمثال، وزیر کار دولت از لزوم تغییِر نگاه به اشتغال زنان سخن گفته بود. با گذشت چندماه از  به
تنها از اشتغال زنان و تغییِر نگاه به جایگاِه آنان خـبـری  اش، نه این همایش و هیاهوهای تبلیغاتی

ستیزانه و مغایر با افزایش نقش اجتماعی زنان از سوی رژیم تدویـن و  هایی زن نیست، بلکه طرح
جمهور در امور زنان و خانـواده، در  ماه امسال، معاون رییس های فروردین شود. در میانه اعالم می

تر شدن نقش زنـان در  گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، در پاسخ به پرسشی پیرامون "چگونگِی پررنگ
جامعه"، گفته بود:"بیشتر سال را به بررسی مسائل مرتبط با آن گذراندیم، امسال اقدامات بیشتری 

مـعـنـاِی پـاسـخ مـعـاون  داد."  را در زمینه توانمندی زنان در امور اقتصادی انـجـام خـواهـیـم 
جمهور، درواقع، انجام نیافتِن اقدامی جدی و واقعی درخصوص شعارهایی چون ارتقاِء نقش  رییس

هـای رژیـم  زنان در اقتصاد و اجتماع است. اما باید تأکید کنیم که، در حقیقت مجموِع سیـاسـت
های فراوان و تضعیِف جایگاه زنان در تمامی امور مـنـجـر شـده اسـت.  فقیه به محدودیت والیت

مسئوالن رژیم و دولت در حالی از افزایش و ارتقاِء نقش زن در عرصٔه اقتصادی و حـِل مـعـضـل 
ویژه زنـان کـارگـر، کـارمـنـد، و  دهند که بیکاری در میان زنان، به اشتغال زنان داد سخن در می

ویـژه زنـان  بـه -متخصص، سیری صعودی داشته است و وضعیت زندگی هزاران زن زحمتکش
ازپیش روبه وخامت گذارده است. در  حال سرپرست خانوارند، بیش کارگر که بسیاری از آنان درعین

هـای  های وسیع ابتدای سال، زنان کارگر نخستین قربانیان و از اولـیـن گـروه میان موج اخراج
 اند.  خدماتی بوده  ها، و واحدهای تولیدی اخراجی از صنایع، کارخانه

تر از همکاران مرد خود استخدام شـونـد.  عالوه بر این، زنان کارگر مجبورند با دستمزدی پایین
خبرگزاری ایسنا، در روزهای آغازین  سال جاری، در گزارشی از وضعیت کار و زندگی زنان کارگـر، 

های خصوصی و خدماتی بـا  صراحت اعتراف کرده بود:"بخش عظیمی از زنان شاغل در بخش به
های قانون کار و  شوند و از حقوق اولیه و حداقل خدمت گرفته می حقوق ناچیز و دستمزد پایین به

اند. استخدام زنان با حقوق و دستمزد کـم اجـحـاف  حتی دستمزد مصوب وزارت کار هم محروم
هـای کـار  بزرگی در حق زنان است." در بخشی دیگر از این گزارش آمده است:"زنان در مـحـیـط

شـود...  ها کار کشیـده مـی شوند] و از آن بیشتر از ساعات قانون کار و بدون بیمه نگهداشته [می
شود،  فرسا نیز استفاده می نظر از مشاغل خدماتی، در مشاغل سخت و طاقت نیروی کار زن صرف

های سنگین کـار  دور از چشم بازرساِن کار، با دستگاه های کاِر بسته و به به این نحو که، در محیط
روز برایشان بـیـمـه رد شـده  ۵روِز ماه تنها  ٣٠بینیم از  هایشان را می کنند و وقتی لیست بیمه می

خاطر وضعـیـت بـارداری و  است... چنانچه زنی (زن کارگر یا کارمند) باردار شد، بالفاصله او را به
کنند... کدام کارفرمای بخش خصـوصـی  ماهه، اخراج می [برای اجتناب از]دادن مرخصی شش

کند که... به نیروی کار زن مرخصی زایمان بدهد؟! عمده کارفرمایان بخِش خصـوصـی  قبول می
کار بگیرند تا حقوق کمتری داده و از مسـائـل مـرخصـی زایـمـان  تمایل دارند که زنان مجرد را به

 خالص شوند."
های تولیدی، صـنـعـتـی، و  درصد زنان کارگر ایران در رشته ٩٨نکتٔه مهم دیگر اینکه، بیش از 
کارند، و عالوه بر این، در مقابل کاِر مساوی بـا مـردان، مـزِد  خدماتی با قرارداد موقت مشغول به

یی پیگیر و حضوِر فعال در جنبـش  کنند. زنان کارگر بدون دست زدن به مبارزه کمتری دریافت می
شان دفاع کنند و به استثـمـار و  کارگری و سندیکایی، نخواهند توانست از منافع صنفی و سیاسی

 ای که بر آنان تحمیل شده است پایان دهند. طبقاتی  اجحاف و تبعیض جنسیتی
 

 های جنبِش کارگری تأمین شده و خواهد شد! منافِع زنان کارگر تنها با مبارزه در صف
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جـمـهـور بـرای  ، معاون وزیر نفت از دستورات جدید رئیس٩۴در سال 
پـلـکـان  ١٢صورت یکسـان بـرای  درصدی قیمت گاز به ٢٠افزایش 

آور  مصرفی در کشور خبر داده است." برای اینکه مردم افزایش سرسام
  گرایان قبض قیمت گاز را متوجه نشوند، واپس

ً
های گاز را کـه قـبـال

های  کردند، به "دوره روزه صادر" می ۴١تا  ٣۵های مصرفی  برای "دوره
اند. واقعیت این است که منابع مالِی وجـه  روزه" کاهش داده ٢۵تا  ٢٠

ها [سوبسیدها] و افزایِش قیمـت  هزارتومانی، از حذِف یارانه ۴۵نقدی 
، ٩٣آذرمـاه  ٢٣تأمین شده بود. ایسنا،  ٨٩های انرژی در سال  حامل

درصدی... قیمت انرژی و سایـر کـاالهـای  ٢٠با افزایش "نوشت که، 
]... میزان درآمـدهـای [بـرنـامـٔه]هـدفـمـنـدی ٩١ای [در سال  یارانه
 ١٣٩٠هزار میلیارد تومان نسبـت بـه سـال  ١٢ها] درمجموع  [یارانه

همین خـبـرگـزاری، هزار میلیارد تومان رسید."  ۶۶افزایش یافته و به 
دهد:"امسال در بـودجـٔه کـل مـنـابـع  ، گزارش می٩۴ماه  اردیبهشت
بینی شده اسـت." بـا  هزار میلیارد تومان پیش ۵٠ها] [یارانههدفمندی

حاصل شده بود و  ٨٩هزارتومان در سال  ۴۵وصف اینکه منابع مالی 
نیز هرسال هم رژیم منابع مالی کالِن بیشتری از دستبـرد بـه سـفـرٔه 

دست آورده است، علی ربیعی، وزیر کار امنیتـی رژیـم،  زحمتکشان به
هم حـدود شـش  ٩۴، گفت:"مجلس در سال ٩۴ماه  اردیبهشت ۴روِز 

هزار میلیارد تومان را از بودجه پیشنهادی دولـت حـذف و دولـت را 
بـگـیـران  همین میزان افراِد غیر نیازمند را از یـارانـه مکلف کرد که به

آزادسـازِی   یافته و متحِد کارگران با سیاست حذف کند."  مبارزٔه سازمان
های مرحلٔه کنونِی مبارزه برای تأمین منافع طبقاتـی  اقتصاد، از اولویت

 کارگران است.
های زرد برای انحصارهاِی امـپـریـالـیـسـتـی کـف  تشکل

 زنند می
نامٔه لوزان میان جمهـوری اسـالمـی و  پس از اعالم امضاِی تفاهم

های زرد و ارتـجـاعـی وابسـتـه بـه  ، تشکل”١عالوهٔ  به۵“کشورهای 
پردازی  حکومت نیز به پیروی از سیاسِت هدفمند رژیم، به کاروان دروغ

پیرامون اثرهای فورِی این توافق بر اقتصاد ایـران و بـهـبـوِد اوضـاع 
اسالمی کـار و  عالی شوراهای های زردی مانند کانون پیوستند. تشکل

هایی متوسل شدنـد کـه  نظایر آن، برای فریِب کارگران به همان دروغ
اند: لغِو  های اخیر ُمَبلغ آن بوده رهبران و مسئوالن رژیم در طول هفته

گذاران  ها، و وروِد سرمایه ها با توافق نهایی، رفِع تحریم همزماِن تحریم
خارجی که به ایجاد اشتغال منجر خواهد شـد، از زمـره تـبـلـیـغـات 

اصطالح کارگری وابسته بـه حـکـومـت  های به های اخیر تشکل هفته
 بوده است.
کــارگــر، بــه پــیــروی از  رضــا مــحــجــوب، دبــیــرکــل خــانــه عــلــی

نـمـایـِی بـیـانـیـٔه لـوزان،  پـردازی و بـزرگ فـقـیـه، بـا دروغ های ولی گیری موضعادامه  رويدادهاي ايران ...
توان این مرحله از مذاکرات را آغازی امیدبخش دانست که در آن طرفیـن  گفت:"می

اند... هشیارترین تیم ممکن  رسمیت شناختن کلیات حقوق یکدیگر اذعان کرده بر به
 این انـتـظـارات  مذاکرات رفتند. مردم انتظار نتایج درخشانی از آن

ً
ها دارند و مطمئنا

 برآورده خواهد شد."
اسالمی  عالی شوراهای گیری، رئیس کانون ازاین موضع فاصلٔه اندک زمانی پس به

اسالمـی کـار  عالی شوراهای نیابت از جانب مسئوالن کانون کار خراسان شمالی، به
شـدٔه ایـران،  های بلوکـه ها و بازگرداندن پول سراسر کشور، اعالم کرد:"با لغِو تحریم

شـود و گشـوده شـدن  گذاری خارجی به کشور هموار می راه ورود سرمایه و سرمایه
انجامد... تنظیم روابط کار که خود عرضه  گذاری به رونق اشتغال می درهای سرمایه

های کارگری و کارفرمایی... تـأثـیـر  زنِی تشکل و تقاضای شغل است، در قدرت چانه
کنندگان در چارچوب خط قرمز کشور حرکت کـردنـد و  بسزایی دارد. دولت و مذاکره

نمایش گذاشتند. امسال هم همدلی  نرمِش قهرمانانٔه مورد تأکید رهبری را از خود به
شود تا در یازدهم تیـرمـاه  معنای واقعی مشاهده می زبانی میان دولت و ملت به و هم

 یک توافِق غیرتمندانه برای کشور رقم بخورد."
این سخنان جز پاشیدن خاک به چشم کارگران معنای دیـگـری نـدارد. بـا ایـن 

های زرد و حکومتی پی  تر به ماهیت واقعِی تشکل توان بهتر و روشن گیری می موضع
 -برد. تشکلی که داعیٔه حمایت از حقوق زحمتکشان را دارد و عملکرد خود را صنفی

بـاتـوجـه بـه  -جاِی ابراز نگرانی از سرنوشت کارگـران کند، به سندیکایی معرفی می
بـه  -اجتماعی داده شـده اسـت ای که در قوانین کار و تأمین تغییرهای ضدکارگری

 حمایت از ورود سرمایٔه خارجی به کشور و کف زدن برای انحصارها مشغول است.
اسـالمـی کـار،  عـالـی شـوراهـای کارگر و کـانـون پرسش اینجاست که، چرا خانه

ها، هیچ پیشنهاد و طرحی کـه حـقـوق بـدیـهـی  های اسالمی، و نظایر آن انجمن
کارگران را در مقابل وروِد سرمایٔه خارجی و انحصارها تأمین و تضمیـن کـنـد، ارائـه 

زنند و  های امپریالیستی کف می جاِی آن، برای حضور شرکت کنند و به نکرده و نمی
 وظیفٔه ارگان و نهادی با ماهیِت سندیکایی هورا می

ً
صنفی، حمایـت  -کشند؟ اصوال

از حقوق زحمتکشان و رصِد رویدادها در این ارتباط، و هـمـراه بـا آن، اقـدام بـه 
های زرد و ارتجـاعـی حـکـومـتـی از  پشتیبانی از منافع مزدبگیران است. اما تشکل

های رژیـم  سینه در صِف مقام به اکنون برای کرنش به انحصارهای فراملی دست هم
پردازِی وابستگان رژیم در مسائل  اند! در مقابل این دروغ انتظار ایستاده فقیه به والیت

 تحریم
ً
باره، مـمـکـن اسـت  مرحله، و نه یک به ها مرحله کارگری، باید گفت که، اوال

مـنـتـفـی  -نامٔه لـوزان بر اساس تفاهم -ها تعلیق شوند، و موضوع لغِو کامل تحریم
های واقعی و طبقاتی زحـمـتـکـشـان،  است. دوم اینکه، طبقٔه کارگر ایران و تشکل

زدایی در راستای منافع و حق حاکـمـیـت مـلـی  ها و تنش ضمن اینکه از لغِو تحریم
جویانٔه امپریالیستی هـمـواره و قـاطـعـانـه  های مداخله کنند و با تحریم حمایت می

های رژیم را برای جلب و جـذِب سـرمـایـٔه خـارجـی  مخالف بوده و هستند، اقدام
کننـد.  دانند و با آن مبارزه می بهاِی از بین رفتِن امنیت شغلی کارگران محکوم می به

اجتماعی رژیم از مبارزه با غارتگرِی انحصـارهـای  -های اقتصادی مبارزه با سیاست
 امپریالیستی و تحمیِل فقر به کارگران جدا نبوده، نیست، و نخواهد بود!
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درصد تـوافـق  ١٨ها و رسیدن این نرخ به  درصدی نرخ سود سپرده ۴مرکزی با کاهش 
هـا  دولت به خواست مدیران بانککه رسد  نظر می به ،دارند." با اعالم نرِخ سودهای بانکی

هـای  ها از خروج پول ترس آن  ها از کاهِش سود بانکی به تمکین کرده است. نگرانی بانک
انـگـلـی بـا بـحـران های  مؤسسهصورت این  ایندر  ، کهشود ها مربوط می مردم از بانک

 مواجه خواهند شد.
بـاره آورده اسـت:"اگـرچـه مسـئـوالن  ، درایـنمـاه فروردین ٣١جهان صنعت، روزنامٔه 

ها در رابطه با  اما نگرانی ،اقتصادی دولت یازدهم بر کاهِش سود سپردٔه بانکی تأکید دارند
مـقـام  که حتی قائم طوری های بانکی نزد بسیاری از کارشناسان وجود دارد به خروج سپرده

های دستوری  های گذشته در زمینه سیاست بانک مرکزی با هشدار نسبت به تکرار تجربه
در بازار پول اظهار کرد: برای نمونه تصویب قانون منطقی کردن نـرخ سـود تسـهـیـالت 

توجهی به تحوالت متغیرهای کالن اقتصادی و نرخ تـورم در  و بی ١٣٨۵بانکی در سال 
دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی،  عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که درنهایت و به

 همراه داشت." ها را به بانک [معوق] افزایش مطالبات غیرجاری
بـه  ماه، اردیبهشت ۴در مصاحبه با خبرآنالین، تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد، 

پـردازد  می گیرند هایی که در معرض ورشکسته شدن قرار می نحؤه پشتیبانی دولت از بانک
گـذارد ایـن بـانـک  خورد. مگر دولت می وقت زمین نمی :"بانک دولتی که هیچگوید می و

های دولتی را دولت حـمـایـت  های خصوصی باشند. بانک زمین بخورد؟ مگر اینکه بانک
در تـوضـیـح  اوولی در مورد بانک غیردولتی احتمال دارد این اتفاق بیفتد."  کند میمالی 

های غیردولتـی هـم  "البته دولت از بانکافزاید: میهای خصوصی  حمایت دولت از بانک
ای کـه  کننده کند به خاطر تبعات و پیامدهای اجتماعی نگران در شرایط خاص حمایت می

کس پوشیده نیست.  های مختلف بر هیچ دارند." رشد قارچ گونه نهادهای مالی زیر عنوان
آزادانـه بـه  ،های حکومتی که این نهادهای وابسته به جناحاست همین امر باعث گردیده 

سـوی  هـای کـالنـی را بـه فعالیت بپردازند و با استفاده از ترفندهای گوناگون نقدینـگـی
  های مـالـی مؤسسه تداخل کار اینکه رسد  نظر می سرازیر کنند. به شان مالیهای  مؤسسه
هـای  سوی فعالیت اقتصاد بهدادِن گیرِی بحران مالی و سوق  لدر شک های دولتی با بانک
 های دولت را نیز مختل کرده است. برنامه ،انگلی

های مـعـیـوب ایـن زنـجـیـر را،  ،"یکی از حلقهماه اردیبهشت ۶جهان صنعت، روزنامٔه 
های اخـیـر نـوعـی رشـد  که "در سال است مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز"، دانسته

هـا  اند و امروزه در هر گذر و معبری شاهد یک یا چند شعبه از آن گونه را تجربه کرده قارچ
هـای تـحـت  مراتب باالتر از بانک هستیم که با تبلیغات فراوان در زمینٔه نرِخ سودهای به

نقل از علی قـنـبـری، اسـتـاد  بهنیز نظارت بانک مرکزی، سعی در جذِب سرمایه دارند" و 
اجـتـمـاعـی  های قـوی سـیـاسـی دانشگاه، "ادامٔه فعالیت این مؤسسات را معلول پشتوانه

 ها قلمداد کرده است." صاحبان آن
هـای  وزیر اقتصاد، آورده اسـت:"پـول ،نیا نقل از طیب به ماه، اردیبهشت ۴فرارو، سایت 

رود  هایی که فارغ از توجیه هستند، مـی این مؤسسات به سمت داللی و خدماتی و فعالیت
چراکه بخِش تولید توان پرداخت سود این تسهیالت را ندارد و بر این اسـاس بـرخـورد بـا 

نـکـتـٔه کنـنـد، ضـرورت دارد."  مؤسسات مالی که بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می
ایـن مـرتـب از  بـا وجـودی کـه ها این است کـه در این اظهارات و نوشته برانگیز توجه 

، هـا اظهارات و نوشـتـهاما بنا به همان  ،شود نام برده می “غیر مجار“ صفتبا  “مؤسسات“
شوند و فعالیت علنی دارند. چطور امکـان  در هر کوی و برزن مشاهده می “ مؤسسات“این 

با این حجم عظیم گردش مالی مشغول به فعالیـت بـاشـنـد و  ای مالیهای  مؤسسهدارد 
هـا از حـد حـرف  امور هم در مقابله بـا آن مسئوالنو  باشندهم  ”غیر مجار“حال  درعین
 .نکنند تجاوز 

کاهِش نرِخ سودهای بانکی با این تـوجـیـه 
گیرد که امکان دسترسـی فـعـاالن  صورت می

هـای  نرِخ سود سـپـرده هفته گذشته، وجدل، ها بحث از مدت پس
 ،هـای جـدیـد بانکی و تسهیالت اعطایی اعالم گردید. اعالم نـرخ

. در بـیـشـتـر گـردیـد مـیتلقـی  ی نبایدمهم عخود موضو خودی به
وخیزهای اقتصادی اتفاق  همزمان با افتاین امر  کشورهای جهان

 صـدقافتد. این مهم در مورد نرِخ سودهای بانکی در ایران هم  می
را که تغییر در نرِخ سودهای بـانـکـی  هم نیستو اولین بار  کند می

. اما آن چیزی که بحث و بررسی نرِخ سودهای بانکی را از شاهدیم
بـا   آنچندین ماه قبل تاکنون برجسته کرده بود ارتباط مسـتـقـیـِم 
 زمـیـنـهٔ بحران بانکی میهن و همچنین آچـمـز شـدن دولـت در 

 .استمشکالت اقتصادی 
ها در سیستم بـانـکـی ایـران از سـال  نرِخ سود سپرده میانگین

درصـد  ١٧مدت تا  های کوتاه درصد برای سپرده ۶تا کنون از  ١٣۵٧
دلیل بـحـران  است. این وضعیت به بودههای بلندمدت  برای سپرده

درصد راهم شـاهـد  ٢٠های باالتر از  نرخ ،های اخیر بانکی در سال
بوده است. همین موضوع نشانگر آن است که تعـیـیـِن نـرِخ سـود 

نامـٔه “ها و تسهیالت، بر منطق اقتصادی استوار نبوده است.  سپرده
تفصیـل بـه  ی بهی ، در مقاله١٣٨٨ ماهآذر ٨٣٢،٣٠شمارٔه در ، “ مردم

و  مقالـهدوباره به آن  نگاهیها پرداخت.  موضوع بحراِن مالی بانک
صـحـه  نـکـتـهسال بر ایـن  ۶از  پسوضعیت سیستم بانکی ایران 

تعییِن نرِخ جدید برای سود بانکی در راستای مـنـافـع  ،گذارد که می
ما در آن مـقـالـه مـوضـوع باید یادآور شد که  گذاران نیست. سپرده

 ٢ها را نیز بررسی کرده بودیم. روزنامه شـرق،  مطالباِت معوق بانک
اصغر میرمـحـمـدصـادقـی، مـدیـرکـل  نقل از علی به ماه، اردیبهشت

میـلـیـارد  ٩٠٠هزار و  ٩٢اعتبارات بانک مرکزی، مطالباِت معوق را 
تـنـهـا  نـه سـال] ۶[   تومان اعالم کرد. یعنی طی این مدت طوالنی

 ، وبلکه افزایش هم پیدا کرده اسـت ،مطالباِت معوق وصول نشده
اند، و گـر  شده واقعی آمارهای اعالم بپذیریماین در صورتی است که 

 ارزیابی کرد.باید از این  بیشرقم مطالباِت معوق را بسیار  نه
نـقـل از  به ،در میزگردی ماه، اردیبهشت ۶دنیای اقتصاد، روزنامٔه 
همین دلیل نـاچـارم اعـتـراف کـنـم کـه  نویسد:"... به می ،عقیلی

کنیم نامساعدتر است. یعـنـی  های ما از آنچه فکر می وضعیت بانک
هـای  گذار، این بـانـک دهند و سیاست ها دارند ضرر می برخی بانک

ده، بـهـمـنـی  های زیان داشتن بانک داشته است. نگه ده را نگه زیان
شود و ایـن بـهـمـن  تر می کند که مدام دارد بزرگ و بزرگ ایجاد می

ممکن است به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کـنـد. در ایـنـکـه 
امـا آنـچـه  ،کننده است شکی نیسـت های ما نگران وضعیت بانک

خواهـیـم از ایـن دوره  خواهم بگویم این است که ما چگونه می می
 " .عبور کنیم

ه همراه داشـتـ هایی را به زمزمٔه کاهِش نرِخ سود بانکی، نارضایتی
هـای  ، به نـارضـایـتـی بـانـکماه اردیبهشت ١. روزنامٔه ابتکار، است

و نوشت:"در حالی هفتٔه آینده شورای پـول و  ،خصوصی اشاره کرد
کـنـد کـه  گیری مـی اعتبار نسبت به تعیین نرخ سود بانکی تصمیم

های خصوصی از ایـن اقـدام  ویژه بانک رسد بانکداران به نظر می به
 زیاد راضی نباشند."

 ی، در گزارشی دیگر، دیـدگـاهـماه فروردین ٣١اما روزنامه اعتماد، 
 و  ،دولت را انتشار دادبا دیدگاه متفاوت 

ها موافقت خود را بـا کـاهـش دو  نوشت:"هرچند مدیران بانک
 سه درصدی نرخ سود سپرده

ً
 های  درصدی و بعضا

اند، اما خبرهای رسیده حکایت از آن دارد کـه  بانکی اعالم کرده
 اعضای شورای پول و اعتبار و مقامات بانک 

بر  ،اعالم نرِخ سودهای بانکی
 اساِس سناریوهای تکراری

 12ادامه  در صفحه 
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که حاصِل  -های مخرب نولیبرالی در عرصٔه اقتصادی و ادامه سیاست
آن بحران فزایندٔه بیکاری و فقِر صدها میلیون انسان زحـمـتـکـش در 

های نواستعماری،  کارگیرِی سیاست و چه در به -پهنٔه جهان بوده است
قصِد کنترِل بازارهای جهانـی و مـنـابـع طـبـیـعـی کشـورهـای  که به
  های محلی و تقویت و های مختلف جهان بوده است، به جنگ منطقه

ویژه در منطقٔه خاورمیانه و آفـریـقـا و  رشِد فزایندٔه نیروهای افراطی به
گناه و تخریب فرهنگ و تاریـخ مـنـطـقـه  فاجعٔه عظیم کشتاِر مردم بی

منجر شده است. رشِد نیروهای جنایتکاری همچون داعش و متحداِن 
اسـالم “هـای نـظـرِی  بـر بـنـیـان -آن در برخی کشورهای آفریقایی

ای از  اندیش و ضدمردمـی های نیروهای تاریک رسانی و یاری  ”سیاسی
هـای  نتیجٔه مستقـیـم سـیـاسـت -ایران و عربستان گرفته تا پاکستان

هـای اخـیـر در  ای است که امپریالیسم در دهـه مخرب و ضدانسانی
 منطقٔه ما و دیگر کشورهای جهان پیش برده است

که برای رهایی از چنگال بحراِن عمیـق  داری جهانی درحالی سرمایه
اش در دهـٔه اخـیـر، هـزاران مـیـلـیـارد دالر  جانبٔه اقتصادی و همه
های ملی در کشورهای مختـلـف را بـه سـیـسـتـم بـانـکـی و  دارایی

هـای  انحصارهای بزرگ سرازیر کرده است، در قبال کارگران سیـاسـت
هـای  کنـد. حـقـوق و آزادی ای اعمال می گیرانه کشی سخت ریاضت

ازپیش در مـعـرض  دموکراتیِک طبقٔه کارگر و زحمتکشان جهان بیش
های مخرب و ضـدانسـانـِی آزادِی  تهاجم سرمایٔه انحصاری و سیاست

هـای مـحـروم قـرار  قیدوشرط سرمایه برای استثمـار خشـن تـوده بی
اند.  در آماری که مرکز آمار اروپا (یورو استات) منتشر کرده اسـت  گرفته

از مـرز   )٢٠١۵(فوریه  ١٣٩٣ماه  شماِر لشکر بیکاران در اروپا در بهمن
های مـخـرِب  میلیون نفر گذشته است، و در شرایط اعمال سیاست ٢٣

 -شده از سوِی اتـحـادیـه اروپـا تحمیل  -“ های اقتصادی گیری سخت” 
بـاری  درصِد بیکاران در برخی از کشورهای اروپایی به مرزهای فـاجـعـه

 ٢۶رسیده است. بر اساس همین آمار، شماِر بیکاران در یونان از مـرز 
درصد گذشته است و نرخ بیکاری جوانان  ٢٣درصد و در اسپانیا از مرز 
 ها بسیار بیشتر است. در این کشورها از این رقم

کـه در   -“) ILO “ (” کار المللی بین سازمان” بر اساس آخرین گزارش 
روند تعمیِق نابـرابـری  -منتشر شده است  )٢٠١۵(ژانویه  ١٣٩٣ماه  دی

اجتماعی و تشدیِد فقر و محرومیت، و در کناِر آن، رشـِد بـیـکـاری در 
شـده  کشورهای گوناگون جهان روبه افزایش است. بر اساس آماِر ارائـه

میلیون خواهد  ٢١٢شماِر بیکاران از مرز  ٢٠١٩در این گزارش، تا سال 
(سـال  ٢٠٠٨افزایـد کـه از سـال  گذشت. این گزارش همچنین می

مـیـلـیـون  ۶٠دارِی جهان) تا به امروز، بیش از  سقوِط بازارهای سرمایه
داری، طبـقـٔه  شغل نابود شده است. در مقابِل این تهاجم خشن سرمایه

داراِن پیـکـار بـرای  کارگر در کشورهای گوناگون جهان، ازجمله طالیه
هـای مـخـربـی بـوده اسـت کـه  ، رودررویی با سیاست”جهانی بهتر“

اند.  مبـارزٔه طـبـقـٔه  رو کرده هایی جدی روبه سرنوشت بشر را با مخاطره
کارگر در کشورهای عضو اتحادیٔه اروپا، ازجمله در یونان، اسـپـانـیـا، و 
پرتغال، در کنار حرکت کارگران و زحمتکشان در کشورهای آمـریـکـای 

گـیـرِی  های گوناگون، نشانگر اوج التین، آسیا، و خاورمیانه، در عرصه
دوبارٔه جنبش جهانِی طبقٔه کارگر و اثرگذارِی عمـیـق ایـن مـبـارزه بـر 

 زندگِی مردم سراسر جهان است.
 

 کارگران و زحمتکشان میهن!
شما در شرایطی به استقبال روز اوِل ماه مه، روز جـهـانـِی کـارگـر، 

بـرانـداز رژیـم  هـای مـخـرب و خـانـمـان دلیِل سیاست روید که به می
های مـخـرِب  فقیه و دولِت برگماردٔه آن و همچنین ادامٔه تحریم والیت

  میهنان ها میلیون تن از هم کشورهای امپریالیستی، ده
ً
مان، خصـوصـا

سابقٔه فشارهای اقتصادی و  در وضعیِت بی -طبقٔه کارگر و زحمتکشان
 -شـان هـای ماندن از تأمین زندگی حداقلی برای خود و خانواده  محروم

 رویند. های عظیمی روبه با دشواری
ای،  های سران رژیم، ازجـمـلـه عـلـی خـامـنـه برخالف همه دروغ

تنها ایران را  های مخرب و ضدملِی حاکمیت در دهٔه گذشته نه سیاست
ای فـرو بـرده اسـت، بـلـکـه تـورِم  سـابـقـه در رکوِد اقـتـصـادی بـی

افسارگسیخته، بیکارِی میلیونی، ورشکستگِی واحدهای تولـیـدی، و تشـدیـِد فـقـر و 
ها خـانـوادٔه ایـرانـی  محرومیت، درمجموع، وضعیت بسیار دشواری را بر زندگِی میلیون

دفتر جمعیت، نیروی کـار “فرما کرده است. بر اساس گزارِش منتشرشده از سوی  حکم
، شماِر بیکاران رسمی در ایران، در پایـیـز ١٣٩٣مرکز آمار ایران، در سال  ”و سرشمارِی 

١۵“درصد رسیده است و میزاِن بیکاری در گروه سنی  ١٠/  ۵، به بیش از ١٣٩٣سال 
دهندٔه دیـگـر در ایـن آمـار،  درصد فراتر رفته است. نکتٔه تکان ٢۵ساله از مرز “ ٢۴-

سقوِط چشمگیر میزاِن اشتغال در میان زنان جامعه ماست. بر اساس همین گـزارش، 
درصد اسـت. بـر اسـاس آخـریـن  ٢٠درصِد بیکاران زن از کِل بیکاران کشور بیش از 

تا امسال،   شد) درصد تخمین زده می ١٧(که آماِر بیکاری زنان  ١٣٨۴برآوردها، از سال 
وضعیت اشتغال زنان در میهن ما هرسال دشوارتر شده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، 

در یک سال منتهی به پایـیـز   کار و رفاه اجتماعِی دولِت روحانی، در همین زمینه گفت:
انـد و  های اقتصادی خارج شـده هزار نفر از زنان از چرخٔه فعالیت ۵۵٣بیش از  ١٣٩٣

 .رسیده است ١٣٩٣هزار نفر در تابستان  ٧۴٩شماِر زنان بیکار به سه میلیون و 
بیکارِی مزمن، در کنار تورِم افسارگسیخته، همراه با سقوِط چشمگیر توان مـالـی و 

ها میلیون ایرانی، بیانگـر واقـعـیـت  فقر بودِن ده قدرت خرید زحمتکشان، و در زیِر خط
 است. -جهان”نظام نمونهٔ “ -فقیه دهندٔه زیستن در رژیم والیت تکان
 

 کارگران و زحمتکشان مبارز!
تـدبـیـر و “گذرد. دولت  نزدیک به دو سال از روی کار آمدِن دولت حسن روحانی می

تنها هیچ گام مثبتی در راه تـحـقـق حـقـوق کـارگـران و  در دو سال گذشته نه ”امید
هـای  زحمتکشان برنداشته است، بلکه وضعیت زحمتکشان میهن مـا را، در عـرصـه

فـاز دوم هـدفـمـنـد کـردِن “رو کرده است. آغاِز  ای روبه های تازه متفاوت، با دشواری
توجهی به خواسِت زحمتکشان در تعییـِن حـداقـل  بی  از سوی دولت روحانی، ”ها یارانه

هـای کـارگـری کـه در  دستمزدها و افزایش آن بر اساس نرخ تورم، سرکوِب اعتراض
ای یافته اسـت، تشـدیـِد فشـار بـر فـعـاالن کـارگـری، ادامـٔه  های اخیر اوج تازه ماه

های اقتصادی نولیبرالی که در تضاِد آشکار با منافع زحمتکشان قـرار دارد، و  سیاست
 ”تدبیر و امیـد“های صنفِی کارگران، بخشی از کارنامٔه دولت  جلوگیری از برپایِی تشکل

 بر سر کار آمد. ١٣٩٢فقیه است که با مهندسِی انتخابات سال  والیت
ای که به عهدٔه دولت حسن روحانی گذاشته شده اسـت،  های اساسی یکی از وظیفه

ها و کاستـن از  تفاهم با آمریکا و کشورهای اروپایی و تالش در راه لغِو تحریم رسیدن به
، بـرخـالف هـمـٔه  ”تـفـاهـم لـوزان“المـلـلـی بـر رژیـم بـوده اسـت.  فشارهای بین

های سـران رژیـم بـه  های روحانی و سخنگویان دولت او و تبریک گفتن پردازی دروغ
ها و تأمین منافع ملی ایران منجر نـگـردیـد، بـلـکـه  تنها به برداشتِن تحریم یکدیگر، نه

نشان داد که سران رژیم حاضرند برای حفِظ رژیم پوسیده و ضدمردمِی حاکم، بـه هـر 
باری تن در دهند. حزب ما، در دو سال گذشته، ضـمـن  دروغ و فریبکاری و توافق ذلت

باِر آن برای کـارگـران و  بررسی و توجه ویژه به وضعیِت بحرانی کشور و پیامدهای زیان
نـاپـذیـرتـر  تر و تحمـل کننده زحمتکشان، ازجمله یادآور شد که آنچه این اوضاع را نگران

روزی  ای است که بر دامنٔه فقر و تـیـره جویانٔه امپریالیستی های مداخله کند، تحریم می
ویژه زحمتکشان بسی افزوده است. زندگی شما کارگران، نمونٔه گویا و مشخِص  مردم به

 های امپریالیستی است. های رژیم و تحریم فقر بر اثِر سیاست
 ٢٣های اخیر، سقوط چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی، بیش از  در طول ماه

شدٔه دولت در بودجٔه سال آینده را از بیـن بـرد و  بینی هزار میلیارد تومان از درآمِد پیش
تـوانـد بـا  چـنـیـن مـی محصولـِی کشـور ایـن نشان داد که چگونه اقتصاد بیمار و تک

رو شود و زندگی را برای اکثر شهـرونـدان  هایی جدی روبه های جهانی با دشواری نوسان
درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت و سپیدامضا  ٨٠دشوارتر سازد. امروز بیش از 

شوند. در ایـن  داری اراده کند، اخراج و بیکار می سرمایه کارند، و هرگاه کالن مشغول به
مزد و حقوق کارگران واحدهای صنعـتـی  دهند که، رشِد شاخِص  زمینه آمارها نشان می

هـای  هـزیـنـه درصد کمتر از رشـِد شـاخـِص  ٣٣سال اخیر،  ۵بزرگ و کلیدی کشور در 
زندگی بوده است. عالوه بر این، برآوردهای رسمِی منتشرشده حاکی از آنند که قـدرِت 

درصد کاهش داشته است. بـه ایـن مـوردهـا  ٧۵خرید کارگران و زحمتکشان بیش از 
هـایـی کـه مـدافـع  ها و ماده باهدف حذِف اصل -اصالِح قوانین کار و تأمین اجتماعی

را باید افزود تا ژرفای یورش رژیم به حقوق و دستاوردهای طـبـقـٔه  -اند حقوق کارگران
روشنی در معرض داوری قرار گیرد. در   کارگر ایران و نیز زندگی و معیشت ناگواِر آنان به

حتـی در چـارچـوِب  -چنین وضعیتی، مبارزٔه دلیرانه شما کارگران و فعاالن سندیکایی
هـا، تـهـدیـد،  شود. فشارهای هدفمند بر سندیکـالـیـسـت سرکوب می -قوانین موجود

هاِی مستقل، سیاسِت دائمی و  اخراج، و بازداشت کارگران فعال در سندیکاها و تشکل
شدٔه ارتجاع حاکم در رویارویی با طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بـوده  شناخته

عالوه، تهدید، تطمیع، و فریب، از دیگر اجزای سیاسِت ارتـجـاع در بـرابـر  و هست. به

ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب  ...

  7ادامه  در صفحه 
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ها فعاِل سندیکایی و ازجمله فعاالِن انجمن صنفی  حاضر، ده اند. درحال جنبش کارگری
 فشارهای جسمی و روحی قرار دارند. های رژیم بازداشت و زیر  معلمان ایران، در زندان

 
 کارگران و زحمتکشان شریف!

هـای  ای از اعـتـراض با مـوج فـزایـنـده ١٣٩۴های آغازین  سال  و ماه ١٣٩٣سال 
کارگران و زحمتکشان میهن ما همراه بوده اسـت. اعـتـراِض گسـتـرده و سـراسـری 

هزار پرستـار در روزهـای  ٣، و نامٔه اعتراضی بیش از ٩٣ماه  پرستاراِن کشور، در بهمن
اخیر در اعتراض به دستمزدهای ناعادالنه، و همچنین مبارزٔه اعـتـراضـِی گسـتـرده و 

که به دستگیری دبیرکل سازمان معلـمـان  -های اخیر برانگیز معلمان در هفته تحسین
ها حرکت اعتراضِی کـارگـران،  در کناِر ده -ایران و انتقال او به زندان اوین منجر گردید

ازجمله تظاهرات گستردٔه کارگران مخابراتی روستـاهـای سـراسـر کشـور، اعـتـصـاب 
کارگران کارخانٔه سیمان مسجدسلیمان، کارخانٔه پارس قو در جنوب تهران، کـارکـنـان 
پتروشیمی اصفهان، کارگران نیروگاه تبریز، کارگران منطقٔه گاز پارس جنوبی (عسلویـه)

سازی خوزستان، کارگران قطار شهری اهواز، و کـارگـران مـعـدن  ، کارگران صنایع لوله
مـان بـا  یی از مبارزات رو به رشِد طبقٔه کارگر و زحمتکشـان مـیـهـن طبس، تنها گوشه

 های ضدملی و کارگرستیزانٔه حاکمیت کنونی است. سیاست
فرد خود را  توانند و باید نقِش منحصربه مان می طبقٔه کارگر ایران و زحمتکشان میهن

های مهِم آتی کشور ایفا کنند. آیندٔه ایران، و همچـنـیـن سـرنـوشـِت مـبـارزٔه  در تحول
یابی به عدالت اجتماعی، آزادی، و حـاکـم شـدِن  جنبش مردمی میهن ما در راِه دست

ترین قشرهای اجتماعـی بـر ِگـرِد  شان، در گرِو مبارزٔه مشترِک وسیع مردم بر سرنوشت
یـافـتـگـِی  شدت از سازمان فقیه به روست که رژیم والیت محورهای مشترک است. ازاین

شدت در هراس اسـت،  به -خصوص طبقه کارگر و زحمتکشان به -های اجتماع گردان
کار گرفته است تا از تـحـقـق چـنـیـن امـری  های اخیر به و تمام توان خود را در سال

های پراکنـدٔه اعـتـراضـِی کـارگـران و  داند که حرکت تجربه می جلوگیری کند. رژیم به
زحمتکشان و همچنین قشرهای دیگر اجتماعی ازجمله زنان، جوانان، و دانشجـویـان، 

ها را  ها، آن تواند با محدود کردِن حیطٔه عمل این اعتراض اثربخشِی الزم را ندارند و می
وجود آوردِن امکان برای هـمـاهـنـگـِی  سرعت کنترل و سرکوب کند. تالش در راه به به

هـای مـخـرب و  افشـاِی سـیـاسـت  هرچه بیشتر مبارزات کارگری در سراسر کشـور،
های دولت در عرصٔه اقتصادی چالش طلبیدِن سیاست فقیه و به ضدمردمِی رژیم والیت

، ”هـا هدفمند کردِن یـارانـه“سازی، اجراِی فاز دوم  ویژه ادامٔه خصوصی اجتماعی، به -
ممانعت از احیا و تأسیس ساختارهای سندیکایِی مستقِل کارگری، اصالح قـانـون کـار 

فـعـاالن و   ازپیش منافع کارفرمایان، وظیفٔه امروِز نیروهای متـرقـی، برای تأمین بیش
برانگیز ایـنـکـه، بـنـا بـر  تأمل کادرهای جنبِش کارگری و سندیکایی کشور است. نکتٔه 

هـای  های رسیده، دولت روحانی و وزارت کشور آن، ماننـد هـمـٔه قـول آخرین گزارش
نشده در دورٔه مبارزات انتخاباتـی مـبـنـی بـر رسـیـدگـی بـه حـقـوق  شده و عمل داده

زحمتکشان، امسال نیز همچون ساِل گذشته، اجازٔه برگزاری مراسم اوِل ماه مه را بـه 
ی مستقل کارگری نداده است، و این یعنی حقی که کارگران مـیـهـن مـا بـا هاسندیکا

کسـب کـردنـد،  ۵٧مبارزه و ایفای نقشی قاطع و انکارناپذیر در پیروزی انقالب بهمن 
 سلب می امروز به دست حاکمیت تاریک

ً
 شود. اندیش و ضدمردمی کنونی مجددا

کارگران و زحمتکشان میهن ما، آزادِی فوری و بدون قیدوشرط همٔه فعاالِن کارگری 
عقیدتی، احیاِی حقوق سندیکایی و حـِق  -گرفتار در بنِد رژیم و دیگر زندانیان سیاسی

رسـمـیـت  برپایِی سندیکاهای مستقل، افزایِش دستمزدها متناسب بـا نـرخ تـورم، بـه
 شناختِن حِق اعتصاب، و لغِو قراردادهای سفیدامضا و موقت را خواهانند.

کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران بار دیگر، ضمن تبریِک فرا رسیدن اوِل ماه مـه، روز 
های واالی طبقٔه کارگر و زحمتکشـان، هـمـه  جهانِی کارگر، و نیز تجدیِد عهد با آرمان

کارگران و زحمتکشان میهن را به انسجام در مبـارزٔه مشـتـرک، و مـتـحـد بـا دیـگـر 
خواند. تحقـِق حـقـوق صـنـفـی،  فقیه فرامی های اجتماعی، بر ضد رژیم والیت گردان
یابی به عدالت اجتماعی، و رهایی از وضعیِت دهشتناک فقر و محرومیت کنونی،  دست

 ناپذیر دارد. فقیه ارتباطی گسست با مبارزٔه عمومی خلق برای طرد رژیم والیت
 

 فرخنده باد اوِل ماه مه، روز جهانِی کارگر!
 باختگاِن جنبش کارگرِی میهن! درود به خاطرٔه تابناک جان

 آزادی برای همٔه زندانیان سیاسی و عقیدتی!
 

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 ١٣٩۴ماه  اردیبهشت

 

 " از ��س آ�ی ��ح "ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب  ...

 باد، سرمست و گریزنده،
 به رقص آمده در سینه ی دشت،

 ابر، با مخمل آب،
 سرفرو هشته زخواب،
 می دود تا سر کوه،

 ماه، پیدا گاهی، گه پنهان،
 می خرامد در دشت،

 ابر می ریزدش از دست گالب،
 

 ریشه ها در تک وتاب،
 سبزه ها روی در آیینه ی آب،

 سربه سرچشم گل ازشاخه سرآورده برون،
 رنگ بر رنگ فزون،

 می چکد از نفس آبی صبح،
 نرم نرمک گل نور،

 می نشیند سحر از رامگه خواب،
 به ایوان بلور،

 هیچش انگار نمانده ست سیاهی رمقی!
 نیم باز است نگاهش شب سرد،

 می زند زین به کمرگاه سوار خورشید،
 می دود تا سر کوه،

 سقف فیروزه برون آمده از پرده ی تار،
 نور می بارد از آیینه ی خورشید به دشت،

 کام می گیرد از آب،
 

 ریشه در حجله ی تاریک زمین،
 ساقه می لرزد از این نشئه ی ناب!

 غنچه می روید از این چرخه ی زاینده ی خاک،
 روی می شوید گل،
 در نسیم سحری،

 و به آوازی خوش، عابری می خواند:
 خنده باشیم به سرسبزی داد،

 ریشه باشیم به گاه بیداد...
 
 نوید -م 
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ادامه  همبستگي پرشور  ...
 ٨٧های  نامه برای تشکیل سندیکاهای مستقل و پیوستن به سندیکا بر اساس مقاوله

جمعی) سازمان جهانی کار را از مـیـان  (حق مذاکرٔه دسته ٩٨(حق آزادی تشکل) و 
 بردارد؛

دهی و برگزاری مراسم اّول ماه مه و بزرگداشت روز جهانی کار را  ممنوعیت سازمان
 لغو کند و روز اّول ماه مه [یازده اردیبهشت] را روز تعطیل عمومی اعالم کند.

 
 امضاکنندگان:

 )IndustriALLآل ( اتحادیٔه جهانی اینداستری
 )ICTURمرکز جهانی حقوق سندیکایی (

 )TUCکنگرٔه سندیکایی بریتانیا (
 شبکٔه سندیکایی بریتانیا –المللی  عفو بین

UNITEبریتانیا ، 
 )NUTاتحادیٔه سراسر معلمان بریتانیا (
 )UNISONاتحادیه کارکنان دولت بریتانیا (
 )RMTنقل بریتانیا ( رانی و حمل آهن، کشتی اتحادیٔه سراسری کارگران راه

 )FBUنشانان بریتانیا ( اتحادیٔه آتش
 )NUJنگاران بریتانیا ( اتحادیٔه سراسری روزنامه

 )PEOفدراسیون کار قبرس (
 )Petrol-Isسندیکای کارگران نفت، شیمیایی و الستیک ترکیه (

 )TUMTISونقل ترکیه ( سندیکای کارگران حمل
 )Tekgida-Isسازی و غذایی ترکیه ( سندیکای کارگران صنایع دخانیات، نوشابه

 )Deriteksسازی، بافندگی و نّساجی ترکیه ( سندیکای کارگران چرم
 )Tezkoop-Isسندیکای کارگران ادارٔه آموزش بازرگانی و هنرهای زیبای ترکیه (

 )Belediye-Isسندیکای کارگران شهرداری ترکیه (
 )Kristal-Isسازی ترکیه ( سازی و شیشه سندیکای کارگران صنایع سیمان

 )Basin-Isسندیکای کارگران چاپ و طراحی ترکیه (
 )TGSنگاران ترکیه ( سندیکای روزنامه

 )CODIR) “کودیر”کمیتٔه دفاع از حقوق مردم ایران 
 
 

جمهـور  به حسن روحانی، رئیس “ آل اینداستری” نامٔه اتحادیٔه جهانی 
 ایران

 
 ]٩۴اردیبهشت  ٧[ ٢٠١۵آوریل  ٢٧

 ژنو، سوئیس
 به: آقای حسن روحانی، ریاست جمهوری اسالمی ایران

ارسال از طریق: آقای محسن نظیری اصل، سفیر و نمـایـنـدٔه دائـم جـمـهـوری 
  اسالمی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو

 
 mission.iran@ties.itu.intایمیل: 

 
 جمهور گرامی، آقای حسن روحانی، رئیس

) بـه شـمـا IndustriALLآل ( من این نامه را از جانب اتحادیٔه جهانی اینداستری
 ١۴٣میلیون کارگر در صنایع معدن، انرژی و تـولـیـد در  ۵٠نویسم که بیشتر از  می

 از دولت ایران بخواهم کـه جـلـوی اعـمـال  کشور جهان را نمایندگی می
ً
کند، تا جدا

غیرقانونی مسئوالنی را که قصد دارنـد در راه کـارگـران ایـران بـرای بـرگـزاری و 
 بزرگداشت اّول ماه مه ممانعت ایجاد کنند، بگیرد.

دهی مراسـم اّول مـاه مـه  ... دولت شما کارگرانی را که در صدد تدارک و سازمان
هـای  ها و مـنـاقشـه دهد. دولت [ایران] با همٔه اعتراض هستند، تحت فشار قرار می

کند، نه مسئلٔه کارگری. به همـیـن دلـیـل  کارگری به مثابه مسئلٔه امنیتی برخورد می
افتاده، بهبود شرایط کار یا به رسمیت  است که وقتی که کارگران خواستار حقوق عقب

شوند، جّو ترس بـرای آنـهـا ایـجـاد  شان برای تشکل در سندیکاها می شناختن حق
 شود. می

این سرکوب شدید دولتی که موجب ضعیف و کوچک ماندن سندیکاها شده است، 
بار است. از آنجا کـه هـیـچ  آورد که بسیار خطرناک و فاجعه محیط کاری به وجود می

سازوکاری وجود ندارد که کارگران از آن طریق بتوانند از انجام کارهای خـطـرنـاک و 
آور سر باز زنند، یا خواستار وسایل ایمنی و شرایط کاری ایمن شوند، در نتـیـجـه،  زیان

هـای کـاری رخ  ومیر به میزان زیادی در مـحـیـط حوادث کاری و مرگ
 دهد.  می

هایی که سندیکاهای ایران از دولت شما دارند  آل از خواست اینداستری
 کند: حمایت می

المللی کار در  سازمان بین ٨٧و  ٩٨های  نامه تصویب و اجرای مقاوله•
های سـنـدیـکـایـی  مورد آزادی تشکیل سندیکا، و رفع ممنوعیت فعالیت

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ ٢۶مطابق با مادٔه 
درنگ حق سندیـکـاهـا و کـارگـران  به رسمیت شناختن و اجرای بی•

مطابق  “ اّول ماه مه” دهی و برگزاری روز جهانی کارگر  ایران برای سازمان
 قانون اساسی ایران؛ ٢٧با مادٔه 
ویـژه  پایان دادن به اذیت و آزار، تهدید و پیگرد فعاالن سندیکایی، بـه•

 در آستانٔه اّول ماه مه؛
های قانونی و سندیکـایـی  آزادی همٔه زندانیانی که در ارتباط با فعالیت

 اند. دستگیر شده
 با احترام

 
 )Jyrki Rainaجیرکی راینا (

 دبیرکل
 

 کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری
و فدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل به کارزار جهانی 

  پیوستند
 

شــــــارون بــــــارو، خــــــانــــــم
الـمـلـلـی  کنفدراسیون بـیـندبیرکل
، و ) ITUCهای کارگـری ( اتحادیه

آقای اسـتـفـان کـاتـن، دبـیـرکـل 
الـمـلـلـی کـارکـنـان  فدراسیون بیـن

در اقـدام بـا ، ) ITF( ونـقـل حمل
اهمیتی در دفاع از حقوق کارگران و 
فعاالن سندیکایی ایران و اعـتـراض 
به رفتاری کـه در ایـران بـا آنـهـا 

اردیبهشت مـاه  ١٠در روز شود،  می
ای، رهبر  ای به علی خامنه طی نامه

ای از  رژیم اسالمی ایران، که نسخه
آن نیز به حسـن روحـانـی، رئـیـس 
جمهـور، ارسـال شـده اسـت، بـه 
دستگیری ابراهیم مـددی و داوود 
رضوی، اعضای سندیکای کارگـران 
شرکت واحد و همچنـیـن مـحـمـود 
صالحی و عـثـمـان اسـمـاعـیـلـی، 
فعاالن کارگری کردستان، در آستانٔه 

اردیبهشت، روز جهانی کارگر، اعتراض کردند. شارون بارو که دبیرکل  ١١
ترین نهاد سندیکایی جهان است، در نامه به سران رژیم در آستـانـٔه  بزرگ

هدف ما از نوشتن این نامٔه فوری، ” روز جهانی کارگر تذکر داده است که: 
سؤال در مورد دستگیری و حبس داود رضوی و ابراهیم مـددی، و نـیـز 
محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از اعضای کمیتٔه هماهنـگـی بـرای 

اردیـبـهـشـت]  ٩های کارگری، در روز گـذشـتـه [ کمک به ایجاد تشکل
برای ما باورکردنی نیست که این افراد یک بار دیگر به خاطر انجام است.
شـان مـورد اذیـت و آزار قـرار  ای های قانونی و حقوقی اتحادیه فعالیت
 “اند. گرفته

در این نامه، در اعتراض مشخص به بازداشت ابراهیـم مـددی آمـده 
ترین مورد بـازداشـت او،  در مورد پروندٔه ابراهیم مددی، این تازه” است: 

آور آزار و اذیت برای آسیب  حرکت دیگری است در ادامٔه رشتٔه بلند و شرم
 “رساندن به او.

ها عضـو  رهبران این دو نهاد سندیکایی جهان، به نمایندگی از میلیون
اند که ایـن چـنـد مـورد  ای خواسته خود در سراسر جهان، از علی خامنه

های اخیر را بررسی، و برای آزادی فعاالن سندیکایی دستـگـیـر  بازداشت
 شده در ایران مداخله و اقدام کند.
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هـای  معدنکاران، کارگران خودروسازی، آمـوزگـاران، پـرسـتـاران و دیـگـر بـخـش
های ایران برای احقاق حقوق قانونی و بـرحـق خـود بـه  زحمتکشان در تمام استان

اند. این حقوق قانونی  اند و در برابر پارلمان ایران دست به تظاهرات زده ها آمده خیابان
سـازمـان  ٩٨و  ٨٧هـای  نـامـه های جهانی، مانند مقاوله نامه زحمتکشان در مقاوله

جهانی کار، تثبیت شده است. زحمتکشان ایران و خواهران و برادران سندیکایی آنهـا 
جمهوری ایران اعـتـمـاد و  های ریاست توانند به حرف در سراسر جهان فقط وقتی می

های برحق زحمـتـکـشـان تـوجـه و  جمهور و دولت او به خواست اتکا کنند که رئیس
 رسیدگی کند.

رسد که کارگران و  های موثقی به دست ما می هاست که به طور مداوم گزارش سال
های ایران دستگیر و بازداشت و از کار اخراج و از تأمین معاش زنـدگـی  سندیکالیست
 به  محروم می

ً
ایـنـکـه  “ جرم” شوند. در حال حاضر شماری از فعاالن سندیکایی صرفا

اند و برای احقاق حقوق کارگران و تـأمـیـن دسـتـمـزدهـای  فعالیت سندیکایی داشته
برنـد. مـا قـاطـعـانـه  اند، در زندان به سر می مناسب و شرایط کاری بهتر تالش کرده

رسـمـیـت  گوییم که هیچ کارگری نباید به خاطر اینکه خواستار احقاق حـقـوِق بـه می
 اش است، به زندان برود. المللی شدٔه بین شناخته

های کارگری و سندیکاهای زیر که از این فراخوان اّول مـاه مـه حـمـایـت  اتحادیه
 خواهند که: کنند، متحدانه از دولت جمهوری اسالمی ایران می می

ت فعالیت ♦
ّ
اند آزاد  های سندیکایی زندانی شده همٔه فعاالن سندیکایی را که به عل

 کند، از جمله این افراد را:
 رضا هاشمی، دبیرکل کانون صنفی معلمان علی∗
 رسول بداقی، از کانون صنفی معلمان∗
 محمود باقری، از کانون صنفی معلمان∗
 محمد داوری، از کانون صنفی معلمان∗
 عبدالرضا قنبری، از کانون صنفی معلمان∗
 شاهرخ زمانی، از سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمانی∗
 زاده، از سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمانی بهنام ابراهیم∗
 محمد جراحی، از سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمانی∗
رد∗

ُ
 محمود صالحی، فعال سندیکایی ک

ابراهیم مددی، از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهـران و ∗
 “واحد”حومه 

داوود رضوی، از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تـهـران و ∗
 “واحد”حومه 

های سـنـدیـکـایـی  به اخراج فعاالن کارگری و سندیکایی از کار به خاطر فعالیت ♦
شـان کـارشـان را از  پایان دهد، و کارگرانی را که به خاطر مبارزه در راه احقاق حقوق

 اند، به کار بازگرداند؛ دست داده
همٔه موانع موجود بر سر راه کـارگـران  ♦

 کارگران ایران را در شمارٔه ویژٔه اول ماه مه خود منتشر کرد. 
در روزهای منتهی به اول ماه مه، همچنین شـاهـد انـتـشـار نـامـٔه 

جـمـهـور  بـه رئـیـس)  IndustriALLآل ( اتحادیٔه جهانی اینداستری
روحانی و درخواست از دولت او برای احترام گذاشتن و بـه رسـمـیـت 

ویـژه  های سازمـان جـهـانـی کـار و بـه نامه شناختن و اجرای مقاوله
در ارتباط با حقوق سندیکایی و قـراردادهـای  98و  87های  نامه مقاوله

دولت [ایران] بـا هـمـٔه ” جمعی بودیم. این نامه ضمن اشاره به اینکه 
های کارگری به مثابه مسئلٔه امـنـیـتـی بـرخـورد  ها و مناقشه اعتراض

از   آل ایـنـداسـتـری” کـنـد کـه  تأکید مـی “ کند، نه مسئلٔه کارگری می
هایی که سندیکاهای ایران از دولت شـمـا [روحـانـی] دارنـد  خواست

سال پیش از اتـحـاد  ٣آل  اتحادیٔه جهانی اینداستری .“ کند حمایت می
الـمـلـلـی کـارگـران  سه فدراسیون جهانی بزرگ، یعنی فدراسیون بیـن

المللی سندیکاهای کارگران شیمیایی، انـرژی،  فلزکار، فدراسیون بین
المللی کارگران نسـاجـی، پـوشـاک و  معدن و تولید، و فدراسیون بین
گذاری شد. این سازمان سنـدیـکـایـی  چرم، در کپنهاگ، دانمارک، پایه

کشور جهان را نـمـایـنـدگـی  ١۴٠میلیون کارگر از  ۵٠جهانی بیشتر از 
ترین نیروهای همبستگی جهانی اسـت کـه  نفس کند و یکی از تازه می

برای شرایط کار بهتر و حقوق سندیکایی در سـراسـر جـهـان پـیـکـار 
کند. دفتر مرکزی این سازمان سندیکایی در شهر ژنو، در سوئیـس  می

است. متن کامل نامٔه این اتحادیٔه جهانی به حسن روحانـی در ادامـٔه 
 مطلب آمده است.

پنج سندیکای فـرانسـوی در بـیـانـیـٔه بر اساس گزارش های دیگر 
مشترکی به بازداشت فعاالن کارگری و سندیکایی تـوسـط حـکـومـت 
ایران در آستانٔه روز جهانی کارگر اعتراض و آن را محکوم کـردنـد. در 

اردیـبـهـشـت:  ١١این بیانیه آمده است کـه در روزهـای پـیـش از 
طـور هـمـزمـان در  ها و فعاالن جنبش کارگری بـه سندیکالیست...” 

که هدف از این اقدام جلوگـیـری از  “ چندین شهر ایران دستگیر شدند
دفـاع از حـقـوق و ” برگزاری مراسم اول ماه مه و بـزرگـداشـت روز 

است. در ادامٔه این بیانیه آمده اسـت:  “ المللی کارگران همبستگی بین
باید خاطر نشان شود که از زمان انتخاب آقای روحانی، و بـرخـالف ” 

های اجتماعی و  ، سرکوب فعاالن جنبش“ اعتدال” های او دایر بر  قول
ها از پیش هم شدیدتـر شـده اسـت... مـا،  خصوص سندیکالیست به

شدت مـحـکـوم  ها را به اعضای سندیکاهای فرانسوی، این دستگیری
 “درنگ آنها هستیم. کرده و خواهان آزادی بی

 
 

د ر    ٢٠١۵فراخوان به مناسبت اّول ماه مه 
 ه م ب س ت گ ی   ب ا   ک ا ر گ ر ا ن   ا یــر ا ن 

 
، ما نمایندگان ٢٠١۵در آستانٔه روز جهانی کارگر امسال، اّول ماه مه 

های کارگری و سندیکاها در سراسر جهان بار دیگر همبستگی  اتحادیه
خود را با مبارزٔه کارگران و فعاالن سندیکایی ایران در راه احقاق حقوق 

کنـیـم. مـا در  بنیادی و تأمین دستمزد و شرایط کاری بهتر اعالم می
) در آسـتـانـٔه ١٣٩٢مرداد  ١٠( ٢٠١٣ادامٔه فراخوانی که در اّول اوت 

تحلیف حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران منتشر کردیـم، 
هایی که آن سـال در  خواهیم که به وعده وسیله از او می بار دیگر بدین

هـای بـرحـق  اش به مردم داد عمل کند و به خواسـت کارزار انتخاباتی
کارگران ایران در زمینٔه دستمزد مناسب برای یک زندگی شـایسـتـه و 
حق تشکیل و عضو شدن و پیوستن به سندیکاهای مـورد نـظـرشـان 

 رسیدگی کند.
کنیم که دو سـال پـس از  جمهوری ایران یادآوری می ما به ریاست

های مردم ایـران، بـیـکـاری  انتخابش بر پایٔه قول رسیدگی به خواست
آور اسـت،  همچنان گسترده و رو به افزایش است، نرخ توّرم سـرسـام

اجناس اساسی و ضروری بسیار گران و دور از دسترس کارگران است، 
شود و فقـر و مـحـرومـیـت بـه مـرز  موقع پرداخت نمی دستمزدها به

شـود.  باری رسیده است. قواعد ایمنی و بهداشت نیز رعایت نمی فاجعه
 10ادامه  در صفحه از تابستان گذشته تا کنـون شـمـار زیـادی از کـارگـران، از جـمـلـه 

ادامه  همبستگي پرشور  ...
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مشخصٔه ویژٔه روز جهانی کارگر امسال را باید موفقیـت فـعـاالن یک 
مان و یاران آنها در جلب توجه و حـمـایـت و  کارگری و سندیکایی میهن

همبستگی جنبش سندیکایی جهان با مـبـارزٔه دشـواری دانسـت کـه 
تـریـن حـقـوق  ی جنبش کارگری و سندیکایی ایران برای احقاق بـنـیـاد

کارگران کشورمان در آن درگیر است. در این تالش، از یک سو مـبـارزٔه 
متنوع و گستردٔه کارگران نفت و گاز و معادن، صنـایـع خـودروسـازی و 

نگـاران، کشـاورزان و دیـگـر  پتروشیمی، پرستاران، آموزگاران، روزنامه
های آنها مکرر آنـهـا  ها و اعتراض زحمتکشان کشور، از جمله اعتصاب

ها و مجلس و دیگر نهادهای حکومتی، و از سـوی  در برابر استانداری
دیگر، سرکوب خشن و سیستماتیک مبارزٔه کارگران توسـط نـیـروهـای 

هـای کـارگـری و  ارتجاعی حاکمیت اسالمـی، بـه اطـالع اتـحـادیـه
های کارگری و سندیکایی رسـانـده شـد تـا  ها و کنفدراسیون فدراسیون

توجه آنها به ضرورت همبستگی با جنبش کارگری و سندیکـایـی ایـران 
المللی، افشا  های مهم و مؤثر در این کارزار بین جلب شود. یکی از نکته

هـای  خـاصـیـت تشـکـل رمق و بـی کردن ماهیت و کارکرد عقیم و بی
-هـای رسـمـی دولتی در ایران بوده است. این تشکـل-کارگری رسمی

دولتی، مثل شوراهای اسالمی کار یا خانٔه کارگر، به دلـیـل ایـنـکـه در 
چارچوب تنگ تعیین شده از سوی دولت و حاکمیت و تا حد زیـادی در 

اند و  روی نتوانسته هیچ کنند، به هماهنگی با منافع کارفرمایان عمل می
های کارگران رسیدگی کننـد.  نخواهند توانست به طور جّدی به خواست

های کارگـران  ترین خواست ها در دفاع از اساسی عدم توانایی این تشکل
های اخیر بارها ثابت شده است. دولت و کـارفـرمـایـان  کشور، در سال

خصوصی و دولتی و سپاهی نـیـز بـه دلـیـل مـاهـیـت سـازشـگـر و 
ظـاهـر کـارگـری فـرمـایشـی  هـای بـه فـرمـان ایـن تشـکـل بـه گوش

رمـق ایـن  هـای بـی ساخته، ضرورتی در توجه جّدی به فعالیت حکومت
های حکـومـتـی بـا بـازداشـت و  بینند. در حالی که مقام ها نمی تشکل

زندانی کردن فعاالن کارگری در آستانٔه روز جهانی کارگر، و فـرسـتـادن 
های مستقل سندیکایی کشور  های مستقیم و غیرمستقیم به تشکل پیام

هـا و  دهـی جشـن در ارتباط با عدم تحمل هرگونه تالش برای سازمان
اردیبهشت، سعی در کنترل   ١١برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در روز 

شرایط داشتند؛ در حالی که فعاالن کارگری تهران برای دست نزدن بـه 
هرگونه فعالیتی در این زمینه زیر فشار بودند، و نمایندگان سـنـدیـکـای 

پخش شیرینی به مـنـاسـبـت روز  “ جرم” کارگران شرکت واحد تهران به 
های شرکت واحد و میـدان آزادی تـهـران مـورد  جهانی کارگر در پایانه

اذیت و آزار قرار داشتند، نهادهای وابسته به حکومت در هماهنگـی بـا 
خانٔه کارگر و زیر کنترل شدید امنیتی، و مثل همیشه با تدارک و گسیـل 

اتوبوس، هزاران نفر را از شهرهای اطـراف تـهـران بـه مـیـدان  ٧٢٠
فلسطین و محل برگزاری تجمع  در اساس حکومتی آوردند. شعـارهـای 

دهـنـدگـان  ها قصد و نّیت سازمان نوشته روی برخی از پوستر ها و پارچه
، “ ربـیـعـی دوسـتـت داریـم” داد:  اصلی این نمایش رسوا را نشان مـی

هایی از شعارهای انحـرافـی  ، نمونه“ کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن” 
اعتدال ” کننده علیه کارگران خارجی یا در تبلیغ حمایت از دولت  تحریک
ای بـود بـرای ایـنـکـه بـه  بود.  این نمایش، تالش مذبوحانه “ و تدبیر

جهانیان و به منتقدان عملکرد رژیم در سرکوب حقوق بنیادی کارگران، 
و به ویژه سازمان بین المللی کار  که عملکرد رژیم را زیـر نـظـر دارد، 

ای را از وضعیت کارگران ایران و رویگرد آن نسبـت  تصویر واهی و وارونه
یـابـی و  به رژیم نشان دهند. در آستانٔه روز جهانی کارگر امسال، تشکل

دهی کارگران و زحمتکشان یدی و فـکـری یـکـی از  ضرورت سازمان
های عمدٔه مورد توجه جنبش کارگری بود و بنابراین طبیعی بود  موضوع

ها و  که خواست تشکیل سندیکاهای مستقل به صورت پررنگی در بیانیه
 های مربوط انعکاس داشته باشد. نمادها و تحول

در بیرون از ایران نیز دوستان و حامیان جنبش سندیکایی و کارگـری 
ایران مثل همیشه تالش کردند تا در مراسم باشکـوه اول مـاه مـه در 

پایتخت ها و شهرهای بزرگ جهان صدای این جنبش را به گوش جهانیان برساننـد 
هـای  های برحق این جنبش دفاع کنند. آنـهـا از مـقـام و به طور جمعی از خواست

رسمی ایران خواستند که به حقوق بنیادی کارگران و زحمتکشان ایران مـطـابـق بـا 
معیارهای پذیرفتٔه جهانی احترام بگذارند و موانع موجود در راه تحقق این حقوق را از 

هـای  میان بردارند. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کـودیـر) یـکـی از سـازمـان
سال پیش، تا  ٣٠اش در بیشتر از  گذاری المللی است که از زمان پایه همبستگی بین

 کنون پیگیرانه در این مسیر حرکت کرده است.
کودیر در بیانیٔه مطبوعاتی خود به مناسبت روز جهانی کارگر خبر از یـک کـارزار 

المللی در حمایت از حقوق بنیادی کارگران داد که به ابـتـکـار  همبستگی وسیع بین
ترین نـهـادهـای هـمـبـسـتـگـی  این سازمان به راه انداخته شد. کودیر که از قدیمی

المللی و دفاع از حقوق مردم ایران است، متن بیانیٔه این کارزار بسیار با اهمـیـت  بین
ـی و بـیـن ٢٠را منتشر کرده است که بیشتر از 

ّ
الـمـلـلـی از  سازمان سندیکایی مـل

اند. در  کشورهای گوناگون جهان به طور رسمی و در سطح رهبری آن را امضا کرده
جمهور، خواسته شده است که بـرای آزاد کـردن  این بیانیه از حسن روحانی، رئیس
اش در دو سـال قـبـل در مـورد  های انتخاباتی فعاالن زندانی اقدام کند و به وعده

 عمل کند. “شفافیت”و  “اعتدال”
ها میلیون کارگر و  بیانیٔه مشترک همبستگی سندیکاهای جهان که در مجموع ده

تر شدن وضعیت معیشت زحمتکشان در دو  کنند به وخیم زحمتکش را نمایندگی می
بار فقر در ایران، باال بـودن نـرخ تـورم و مـیـزان  سال گذشته، به گسترش فاجعه

مدت در پرداخت حقوق و دستمزدهای زحمتکشـان، و  بیکاری، تأخیرهای طوالنی
عدم رعایت جّدی اصول ایمنی و بهداشت و باال بودن میزان حوادث منجر به مـرگ 

هـای  های کار اشاره شده است. این بیانیه ضمن اشاره به انتشـار گـزارش در محیط
مستند مکرر در مورد اخراج از کار و زندانی شدن فعاالن صنفی، به حسن روحـانـی 

کند که حقوق سندیکایی و صنفی زحـمـتـکـشـان در ایـران بـرخـالف  یادآوری می
سازمان جهانی کار (که ایران همچـنـان از پـذیـرفـتـن و  ٩٨و  ٨٧های  نامه مقاوله

شود. بیانیٔه مشـتـرک هـمـبـسـتـگـی  زند) دائما لگدمال می امضای آنها سر باز می
سندیکاهای جهان خطاب به حسن روحانی، با ارائٔه فهرستی از نام برخی از فعـاالن 

انـد، و بـا  های متمادی به ناروا متحمل زندان و محرومیت شده سندیکایی که سال
ترین موارد دستگیری و زندانی کردن فعاالن سندیکایی، آقایان محمـود  اشاره به تازه

اردیـبـهـشـت،  ١١صالحی و ابراهیم مددی و داوود رضوی، در روزهای قـبـل از 
 قید و شرط این زندانیان شده است.  خواهان آزادی فوری و بی

هایی  المللی را اقدام معاون دبیرکل کودیر، چنین ابتکارهای همبستگی وسیع بین
گرمی جـنـبـش  بسیار مؤثر برای رساندن صدای کارگران ایران و نیرو گرفتن و پشت

کارگری و سندیکایی ایران دانست. متن کامل این بیانیه در ادامٔه همین مطلب آمده 
است. در مراسم روز جهانی کارگر در شهر تورنتوی کانادا نیز نمایندٔه کودیر به دعوت 
کمیتٔه برگزارکنندٔه مراسم اّول ماه مه شرکت کرد و در مـورد تـاریـخـچـٔه جـنـبـش 

های آن در چـنـد  ها و دشواری سندیکایی و کارگری ایران و فراز و فرودها و کامیابی
هـایـی کـه  گذشته، وضعیت کنونی تولید و طبـقـٔه کـارگـر ایـران و دشـواری  دههٔ 

رسمیت نشنـاخـتـن  زحمتکشان در محیط کار و برای تأمین معاِش مناسب دارند، به
آزار فـعـاالن   سندیکاهای مستقل کارگری از سوی جمهوری اسالمی ایران، اذیت و

المللی با این جنبش صـحـبـت کـرد.  سندیکایی، و باالخره ضرورت همبستگی بین
المللی را  سازمان بین ٢١نمایندٔه کودیر انتشار بیانیٔه مشترک همبستگی به امضای 

 به اطالع حاضران رساند.
، روزنامه  جنبش کارگری انگلستان نیز بیانیٔه مشترک همبستگی مورنینگ استار

سازمان سندیکایی جـهـان بـا مـبـارزٔه  ٢١

همبستگی پر شورجهانی با جنبش 
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