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٩درصفحه   

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

جمھوری اس#می نمونه مجسم يک رژيم 
گرا در سراسر  پرست و واپس ارتجاعی کھنه

گرايی و ت#ش برای احيای  اين واپس.  جھان است
شده است،  آنچه به لحاظ تاريخی دوران آن سپری

به بارزترين شکل آن در روبنای ايدئولوژيک، 
طور اخص،  سياسی و حقوقی جامعه ايران و به

دولت مذھبی نمود يافته و بر ھمه و ھر کس 
اما اين ع#قه و اشتياق طبقه حاکم .  آشکار است

ھای عھد عتيق، تنھا به روبنای  به احيای پديده
اجتماعی موجود، محدود   –سياسی نظم اقتصادی 
ھای ديگر نيز بسط يافته  نشده، بلکه به عرصه

آنچه در چند روز اخير در جريان قرارداد .  است
با انحصارات نفتی برم# گرديد، نمونه ديگری 
است که بازگشت به دوران دادن امتيازات به 

ھای امپرياليست و انحصارات اقتصادی  قدرت
ويژه انحصارات نفتی را در عصر قاجار  جھان به

 . دھد و پھلوی نشان می
 ٣٨گونه که ھمگان دانند، پس از گذشت  ھمان

داری  سال از استقرار جمھوری اس#می، سرمايه
. برد ايران، ھمچنان در بحرانی عميق به سر می

رکود توليد و تورم دورقمی، زندگی را بر 
. ھا کارگر و زحمتکش تباه کرده است ميليون
تر  ھای مردم وخيم سال شرايط زندگی توده به سال

دار و دولت پاسدار  طبقه حاکم سرمايه.  شده است
منافع آن، ھرگز کمترين گامی در جھت تخفيف 

اکنون اما .  اين فشار برگرده زحمتکشان برنداشت
ای رسيده است که جمھوری  بحران به نقطه

 .اس#می رابابحران مالی جدی مواجه ساخته است
که درآمد دولت از نفت، در پی برجام  رغم اين به

ھای ک#ن  يافته، اما ھزينه به چند برابر افزايش
دستگاه عريض و طويل نظامی، امنيتی و 
بوروکراتيک که cزمه بقاء يک رژيم استبدادی 

ھای  طلبی ھای ھنگفت جاه است و نيز ھزينه
اس#ميستی و باcخره فساد و  طلبانه پان توسعه
ھای ک#ن درون دستگاه دولتی، جمھوری  دزدی

. اس#می را شديداً در مضيقه مالی قرار داده است
سران رژيم برای نجات از اين مخمصه، ھمانند 
پادشاھان قاجار که آماده بودند در ازای دريافت 
مبلغی پول، ازجمله امتياز واگذاری منابع 

ھای جھانی واگذار کنند،  زيرزمينی را به قدرت
تنھا راه و چاره را در واگذاری امتياز منابع نفت 

المللی، بر طبق قرارداد  و گاز به انحصارات بين
) قرارداد نفتی ايران(، IPCاند که  جديدی يافته

 .گرفته است نام

 سنديکای بزرگ فlرانسlوی، ۵چند سالی است که 
در حمايت از کارگران ايران و در اعlتlراض بlه 

ھlllا از حlllق ايlllجlllاد آزادانlllه   آن سlllازی مlllحlllروم
ھllای مسllتllقllل کllارگllری، ھllمllزمllان بllا  تشllکllل
) ILO( ھای ساcنه سازمان جlھlانlی کlار  اج#س

تجمعات اعتراضی مشترکی را در مقابل مقر ايlن 
امسlال نlيlز .  کlنlنlد سازمlان در ژنlو بlرگlزار مlی
ت . ژ.  سنديlکlا؛ ث۵بدنبال فراخوان مشترک اين  

 )CGT(ت  .د.اف. ،  ث)CFDT(او .  اس. ،  اف
 )FSU    (     اونسا  ،)UNSA   (  درlيlولlو    س
 )(Solidaires ل درlکlشlتlو"  مlيlتlکlلlع " کlمlجlت ،

 ژوئlن ١٣ای در  اعتراضی و تظاھlرات ايسlتlاده
در اين تجمع که با .  در ميدان ملل ژنو برگزار شد

ھمکاری و پشتيبانی سنديکاھای سوئيlس بlرگlزار 
مlدافlع " ھای مlتlعlدد ايlرانlی  ھا و تشکل شد، گروه

" فيليپ ريو. " نيز شرکت داشتند" حقوق کارگران 
" نlجlات فlروز" ، CFDTالمللی  مسئول امور بين

از "  امlيlلlی تlريlگlو"  و CGTالمللی  از بخش بين
در اين تجlمlع حضlور )  UNSA(سنديکای اونسا 

يllافllتllنllد و در مllورد اقllدامllات خllود در اجll#س  
ILO ران وllارگllاع از کllه آن و در دفllيllاشllو ح

ھlای مسlتlقlل کlارگlری ايlران  سنديکاھا و تشlکlل
ع#وه بlر ايlن، نlمlايlنlدگlان سlه .  سخنرانی کردند

سنديکای کارگری تlرکlيlه، ھlيlاتlی از سlنlديlکlای 
ونlقlل،  کارگری الجزاير، سنديکlای جlھlانlی حlمlل

، سllنllديllکllاھllای ) LO( او . سllنllديllکllای سllوئllدی ال
بريتانيا، آفريقای جنوبی و چند کشlور ديlگlر نlيlز 
از کارگران ايران بويژه از سlنlديlکlای کlارگlران 

مسlئlول "  فيليlپ ريlو. " واحد حمايت کردند شرکت

 

افزايش واقعی قيمت ھا و 
 تورم ادعائی ده درصدی

 
در اول تيرماه بانک مرکزی نرخ تورم خردادماه 
سال  جاری نسبت به  خرداد  سال  گذشته  را  

مرکز آمار حتا پا را .   درصد اع م کرد١٠/  ٢
 ٧/  ۴از اين نيز فراتر گذاشته و نرخ تورم را 

که چگونه ممکن  جدا از آن.  درصد اع م نمود
 ٣است دو منبع رسمی دولتی تفاوت نزديک به 
آور  درصدی در نرخ تورم اع م کنند، اما شگفت

اين است که براساس اع م ھمين مرکز آمار 
ويژه مورد نياز  ايران، در بھای کا6ھايی که به

کارگران و زحمتکشان است، شاھد افزايش 

 مسکن، 
 چنان پابرجا معضلی ھم

 
بھای گزاف ھمواره يکی از  کمبود مسکن و اجاره

ھای  مشک#ت بزرگ شھرنشينان ايران در دھه
مشکلی که با گذشت زمان، نه .  اخير بوده است

ی آن کاسته نشده ، بلکه امروزه، به  تنھا از دامنه
ھای وسيعی از مردم  يکی از مشک#ت عظيم توده

 .بدل گشته است
عباس آخوندی، وزير راه و شھرسازی، تير ماه 
در نشستی در سيستان و بلوچستان اع#م کرد که 

 ميليون نفر است ۵٩اکنون جمعيت شھری حدود 
 ميليون ١٩ درصد از اين جمعيت، يعنی ٣۵که 

 
 
 
 
 

 ھرچه بگندد نمکش می زنند،
  وای به روزی که بگندد نمک

 
 

 !به جھنم خوش آمديد 

  ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 نفت و بازگشت 
 به دوران امتيازات

واحد و کارگران ايران پيروزی ديگری برای سنديکای شرکت  
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١از صفحه   

 نفت و بازگشت
  به دوران امتيازات

البته سران و مقامات جمھوری اس#می، ادعا 
کنند که در جھت منافع مردم، به خاطر ايجاد  می

 ميليارد ٢٠٠رونق و اشتغال و به دست آوردن 
 سال ۵گذاری در طول  دcر سرمايه برای سرمايه
اما .  اند ھايی متوسل شده آينده به چنين سخاوتمندی

فقط در  اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که نه
 ٧٠٠نژاد که حدود  دوران زمامداری احمدی

ميليارد دcر از بابت فروش نفت و گاز عايد 
جمھوری اس#می ايران شد، بلکه در سراسر 
دورانی که نفت در ايران توليدشده است، چيزی 

ھای کارگر و  از اين درآمد ھنگفت نفت عايد توده
گونه که اکنون  بالعکس ھمان. زحمتکش مردم نشد

جانبه و  ماندگی اقتصادی، فقر ھمه شاھديم، عقب
فراگير، گرسنگی و بيکاری گسترده، حاصل تمام 

مجموع درآمد .  درآمد دولت از نفت بوده است
نفت، ھر آنچه تاکنون بوده، يا مستقيم و 

داران و مقامات دولتی  غيرمستقيم به جيب سرمايه
سرازير شده يا صرف مخارج دستگاه سرکوب 

بنابراين، ادعای مقامات دولتی .  دولتی شده است
   مردم در ميان ھست، ياوه که پای منافع توده
 .سرائی محض است

ھا توجيھات ديگری نيز چاشنی ادعاھای  اما آن
استخراج نفت و گاز :  گويند کنند و می خود می

گذاری ک#ن دارد که از عھده  نياز به سرمايه
از اين .  بخش خصوصی و دولتی ساخته نيست

ھای جديد نياز است که ما  گذشته به تکنولوژی
ای جز توسل به  بنابراين چاره.  فاقد آن ھستيم

ھای ک#ن   نيست که ھم سرمايه انحصارات نفتی
 .در اختياردارند و ھم تکنولوژی جديد

اين ادعا نيز قبل از ھر چيز اعترافی است به 
 .جانبه رژيم ورشکستگی ھمه

 سال، متجاوزاز ٣٨جمھوری اس#می در طول 
يک تريليون دcر از فروش نفت و گاز درآمد 
داشته، اما اين درآمد ھنگفت چنان بربادرفته که 

کند، چيزی در بساط ندارد  رژيم اکنون ادعا می
کننده  که بتواند در صنعت نفت و گاز که تأمين

. گذاری کند فقط منافع خود آن ھست، سرمايه
رسوايی ديگر رژيم در اين است که پس از 
گذشت متجاوز از يک قرن از توليد نفت در 

ھا انحصار نفتی، ازجمله در  وآمد ده ايران و رفت
دورانی که قرار بود با قراردادھای بيع متقابل، 

ھای جديد وارد شود، امروز صنعت نفت  فنّاوری
 .ھای مدرن است ايران فاقد تکنولوژی

از اين مقدمات بگذريم و ببينيم قراردادھای  
جديدی که قرارداد توسعه فاز يازده پارس جنوبی 
يک نمونه آن است، دارای چه مختصاتی ھستند 

ھا را با قراردادھای دوران قاجار  توان آن که می
 .و پھلوی مقايسه کرد

که حسن روحانی زمام قدرت اجرايی  از ھنگامی
را در دست گرفت، ادعا شد که تنھا راه مقابله با 

ويژه بحران مالی دولت،  بحران اقتصادی، به
اما عنوان .  جذب سرمايه انحصارات نفتی است
ھا باشد، بايد  شد که اگر قرار برجذب اين سرمايه

از قراردادھای پيشين بيع متقابل که از دوره 
ھا را به  خاتمی مرسوم گرديد، فراتر رفت و آن

 جديدی که برای انحصارات نفتی  نفع قرارداد
به گفته زنگنه، .  جذابيت داشته باشد، کنار گذاشت

ت#ش شد که مدل قراردادی طراحی "وزير نفت، 

المللی جذابيت داشته  شود که ھم برای شرکای بين
بنابراين، ."  باشد و ھم اھداف کشور را تأمين کند

اگر قراردادھای پيشين صرفاً مرحله اکتشاف و 
گرفت، يعنی پيمانکار،  توسعه را دربر می

گذاری، نصب تجھيزات و انتقال  سرمايه
اندازی  شد و پس از راه دار می تکنولوژی را عھده

برداری  داد و دولت بھره پروژه، آن را تحويل می
گرفت و اصل  از چاه نفت را بر عھده می

سرمايه، بھره و سود را از طريق فروش 
شد، در الگوی جديد  محصول پرداخت می

قرارداد، اکتشاف، توسعه، توليد و حتی مالکيت 
شوند، تا به گفته  صورت يکپارچه واگذار می به

ای برای  ھای خارجی انگيزه وزير نفت، شرکت
 .حضور در صنعت نفت داشته باشند

پlارس ١١تlوسlعlه فlاز" برھميlن اسlاس، قlرارداد 
 تيرمlاه مlيlان شlرکlت مlلlی نlفlت ١٢در " جنوبی

ايران و کنسرسيومی متشکlل از تlوتlال فlرانسlه، 
شرکت ملlی نlفlت چlيlن وپlتlروپlارس بlه امضlاء 

 .رسيد
المللی  قراردادی چنان برای انحصارات نفتی بين

جذاب و سودآور که به گفته مديرعامل توتال به 
گذاری،  ريسک يک ميليارد دcری برای سرمايه

ھای جديد از سوی آمريکا،  درنتيجه احتمال تحريم
 . ارزد می

اين قرارداد الگويی است برای قراردادھای بعدی 
به گفته معاون .   ميليارد دcر٢٠٠به ارزش 

دولت ايران "ان،  ان وزير نفت در گفتگو با سی
 شرکت خارجی برای ٢٧در حال مذاکره با 

 ميليارد دcر است و ٢٠٠قراردادھايی به ارزش 
 .شود زودی اجرايی می برخی از اين معام#ت به

 پارس ١١در مورد مفاد قرارداد توسعه فاز 
توان به آن پرداخت که کليات  جنوبی، تا جايی می
چراکه جزئيات اين قرارداد .  قرارداد علنی است

ھا و منافع طرفين  که در آن به ريز بده و بستان
مانده است تا  شده، ھمچنان مخفی باقی پرداخته

در اين قرارداد، .  مردم ايران از آن مطلع نشوند
برخ#ف قراردادھای بيع متقابل و حتی پيش از 

ازآنکه محمدرضا شاه ، قرارداد  آن، يعنی پس
 ، ١٣٥٣کنسرسيوم را لغو کرد و  در سال 

قراردادھای خدماتی جايگزين قرارداد مشارکتی 
گرديد، برای نخستين بار است که ھمانند امتياز 

 مرداد، ٢٨دارسی و کنسرسيوم پس از کودتای 
يابد و انحصارات نفتی  به عرصه توليد بسط می

رغم انکار  جھت به ازاين.  شوند در توليد سھيم می
دولت، مالکيت نيز در دوره اجرای قرارداد در 

تفاوتی که اين .  اختيار انحصارات  نفتی است
قرارداد با قراردادھای امتيازی دارد در اين است 

. کند که در ظاھر به عرصه فروش بسط پيدا نمی
اما معلوم نيست که در جزييات قرارداد که مخفی 

شواھد امر نشان .  شده است است چه چيزی گفته
تواند عرصه فروش را  دھد که اين قرارداد می می

چون يکی از دcيلی که توتال، .  نيز در برگيرد
شرکت ملی نفت چين را در اين قرارداد سھيم 

فقط کاھش ريسک در مقابل  کرده است،  نه
ھای آمريکا، بلکه تأمين بازار برای فروش  تحريم

 .توليدات اين پروژه است
يکی ديگر از وجوه متمايزکننده اين قرارداد از 
قراردادھای بيع متقابل و قرار گرفتن آن در 
چارچوب قراردادھای امتيازی و مشارکتی، 

تواند تا   ساله آن است که می٢٠زمان اجرای  مدت
در اين قرارداد که سھم .   سال نيز افزايش يابد٢۵

 ٣٠ درصد، شرکت ملی نفت چين ۵٠ /  ١توتال 
/  ٩درصد و پتروپارس  باشد،   درصد می١٩ 

طور کامل در  گيری نيز به مديريت و تصميم
اخبار انتشاريافته حاکی .  اختيار توتال قرار دارد

است که در اين قرارداد، ھمچنين تنھا کنسرسيوم، 
تر، توتال از حق فسخ قرارداد برخوردار  يا دقيق

زمان با اين  که ھم توجه اين نکته جالب.  شده است
اندازه يکی از  قرارداد، قطر، کشوری که به

ھای کوچک ايران است، قراردادی در  استان
ميدان نفتی و گازی شاھين با توتال امضاء کرد 

 درصد سھام آن به شرکت قطر پتروليوم و ٧٠که 
 . درصد آن متعلق به توتال است٣٠

شده، توسط شبکه  بر طبق ارقام رسماً اع#م
رسانی وزارت نفت، برآورد شده است که  اط#ع

ھای انرژی در  ھای فعلی حامل بر اساس قيمت
المللی، ارزش اين طرح در دوره  بازار بين

اما منافعی .   ميليارد دcر باشد۵۴بر  قرارداد بالغ
شود،  که از اين قرارداد عايد انحصارات نفتی می

وزير نفت در گزارش .   است م#حظه بسيار قابل
بندی  قرارداد ازنظر زمان: "خود در مجلس گفت

 ١٢و تعھداتی که دولت در اين قرارداد دارد، 
چنين برآورد  ھم.   ميليون دcر است٩ميليارد و 

 ميليون، ٨٩٩ ھزار و ۵ھای پيمانکار  پرداخت
 ھزار و ۵ ميليون و برآورد دستمزد ۴۴٢ھا  بھره
.  ساله است٢٠ ميليون دcر در طول دوره ۶۵٨

فقط مبلغ ک#نی سود  توتال و شرکت چينی نه
عنوان سھامداران اصلی اين کنسرسيوم، معادل  به

زنند، بلکه مبلغی   درصد سھام، به جيب می٨٠
 ھزار دcر تحت عنوان دستمزد يا ۶ھم معادل 

کنند که اين نيز به گفته يکی  پاداش، دريافت می
از متخصصين نفتی رژيم ھمان چيزی است که 

 ٢٨در قرارداد کنسرسيوم نفت پس از کودتای 
اين در حالی است که کل .  مرداد آورد شده است

ای که توتال و شرکت چينی وارد ايران  سرمايه
کنند، مبلغی در حدود دو ميليارد دcر است و  می

گذاری دوميلياردی مرحله بعد، بخش  سرمايه
کوچکی از ھمان سودی خواھد بود که در اين ده 

 .ھا شده است سال عايد آن
ای از اين قرارداد که نظر افکنده  به ھر جنبه

شود، بيشتر به امتيازات دوران نيمه مستعمره 
بودن ايران شبيه است، البته با ظاھری مدرن 

در واقعيت، اين قرارداد تلفيقی از قرارداد .  شده
دارسی و قرارداد مشارکتی کنسرسيوم نفت پس 

صد سال در ايران برای پايان  يک.  از کودتا است
دادن به سلطه انحصارات امپرياليستی بر صنعت 

ترين  اما آنچه امروز در تازه.  نفت مبارزه شد
پس  داده و قرار است، ازاين قرارداد نفتی رخ

الگوی تمام قراردادھای بعدی نفت و گاز يا 
انحصارات نفتی باشد، بازگشت به دوران 

اين .  قراردادھای امتيازی و مشارکتی است
دھد که جمھوری اس#می حاضر  واقعيت نشان می

فقط منابع  است برای حفظ موجوديت خود، نه
زيرزمينی کشور و تمام آنچه را که حتی به 

ھای آينده تعلق دارد، به حراج بگذارد، بلکه  نسل
ای  مادام که مقابله.  تمام کشور را نيز بفروشد

جدی با اين رژيم فوق ارتجاعی صورت نگيرد، 
راه نجات از .   خود ادامه خواھد داد به تاcنگری

ھای رژيم، ت#ش برای  تمام فجايع و تاcنگری
دھی سرا سری طبقه کارگر برای  سازمان

کردن بساط  سرنگونی جمھوری اس#می، جمع
دار، و استقرار حکومت نظمی  طبقه حاکم سرمايه

شورايی است، که ازجمله نخستين اقدامات فوری 
بار  آن، الغای تمام قراردادھای مخفی و اسارت

 .  ھا خواھد بود امپرياليستی و افشای مفاد آن
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کننده تظاھlرات  ، ھماھنگ CFDTالمللی بخش بين
ژنو در حمايت از کارگران ايران، دربارۀ فعاليت 

بlا تlوجlه بlه " سنديکايی فlرانسlه گlفlت "  کلکيتو" 
گرايی سازمان جھانی کار، نlبlايlد  ماھيت سه جانبه

ھlايlی  از اين سازمان انتظlار داشlت کlه مlجlازات
بllرای دولllت ايllران تllعllيllيllن کllنllد، امllا فشllارھllای 
سنديکاھا، جمھوری اس#می را که مصوبlات ايlن 

گlذارد، تlحlت فشlار  المللی را زيlرپlا مlی نھاد بين
 )١." (دھد قرار می

شايان ذکر است که در حال حاضر ع#وه بر 
 ٨٧ھای  نامه اعتراض نسبت به عدم اجرای مقاوله

ھای   پيرامون آزادی تشکل و پيمان٩٨و 
المللی  دستجمعی، پيرو شکايت کنفدراسيون بين

ی ديگر  دو پرونده)  ITUC(ھای کارگری  اتحاديه
ھای سازمان جھانی  نامه نيز در مورد نقض مقاوله

کار توسط جمھوری اس#می، در اين سازمان 
در گزارش اين کنفدراسيون با ارائه .  مفتوح است

آمار و ارقام در مورد عدم پرداخت به موقع 
شدگان حوادث کار، به  دستمزدھا و نيز آمار کشته

موقع   پيرامون پرداخت به٩۵نامه  نقض مقاوله
 در زمينه ١۵۵نامه  دستمزدھا ونقض مقاوله

ايمنی و س#مت در محيط کار توسط جمھوری 
جيمز " ژوئن ١۴روز .  اس#می اشاره شده است

) IUF(اف .  يو.  دستيار دبيرکل آی"  ريتچی
فدراسيون کارگران بخش مواد غذايی، 
کشاورزی، ھتل، رستوران، خدمات و تنباکو در 

 از نقض ILOيکصد و ششمين اج#س 
سيستماتيک حقوق اوليه کارگران نيشکر ھفت تپه 

وی از عدم .  ھا صحبت کرد و سنديکای آن
موقع دستمزدھا انتقاد کرد و خواھان  پرداخت به

 در ٩۵آن شد که جمھوری اس#می کنوانسيون 
چنين  وی ھم.  حفاظت از دستمزدھا را اجرا کند

تپه،  عليه اقدامات تھديدآميز کارفرمای ھفت
ھای ديجيتالی،  کنترل کارگران توسط دوربين

تحميل قراردادھای موقت، بازداشت و اخراج و 
زورگويی به کارگران، به افشاگری پرداخت و 
از دبيرکل سازمان جھانی کار خواست که در اين 

چنين از قراردادھای  وی ھم.  زمينه اقدام کند
موقت و دستمزدھای زير خط فقر انتقاد کرد و 

 سازمان جھانی ١٣١خواھان رعايت کنوانسيون 
 .کار در زمينه حداقل دستمزد شد

 سنديکای بزرگ فرانسوی در فراخوان ۵کلکتيو 
ترين حقوق  خود، ضمن اشاره به نقض ابتدايی

سازی کارگران  کارگران ايران، نسبت به محروم
از حق اعتصاب و تظاھرات و حق ايجاد 

ھای مستقل، اعتراض نموده  وخواستار  تشکل
حضور نمايندگان مستقل و واقعی کارگران در 

المللی  ھيات نمايندگی ايران در کنفرانس بين
کلکتيو که در .  سازمان جھانی کار شده بودند

ھای اخير، بارھا نسبت به اعزام ماموران  سال
دولتی تحت عنوان نماينده کارگران به 

 اعتراض نموده ، در ILOالمللی  ھای بين اج#س
ھای ھمبستگی با  کنار برگزاری تظاھرات و شب

کارگران ايران، برخی از فعاcن کارگری مانند 
علی نجاتی و محمود صالحی را نيز از ايران 

 دعوت ILOبرای گفتگو و شرکت در اج#س 
زمان با صد و ششمين  نموده بود، امسال نيز ھم

 رضا شھابی، داود رضوی و حسن ILOاج#س 
سعيدی از اعضاء ھيات مديره سنديکای کارگران 

رانی تھران و حومه را  شرکت واحد اتوبوس
برای گفتگو با مقامات سازمان جھانی کار دعوت 

جمھوری اس#می البته رضا شھابی و داود .  کرد
رغم  به.  الخروج نموده است رضوی را ممنوع

مشک#تی که در زمينه اخذ ويزا و مدارک اقامت 
برای حسن سعيدی بوجود آمد، اما با پيگيری 

 ، او توانست خود CFDT  و    CGTسنديکای  
 ١۴روز سه شنبه .  را به پاريس و ژنو برساند

ژوئن، حسن سعيدی عضو ھيات مديره سنديکای 
کارگران شرکت واحد، به اتفاق نمايندگان 

 و با UNSA و CGT   ، CFDTسنديکای 
حضور مترجم در محل سازمان جھانی کار 

حسن سعيدی در نشستی با حضور .  حضور يافت
معاون بخش رسيدگی به حقوق و "  بيوند"خانم 

ھمراه "  المللی کار دفتر بين"شکايات کارگران در 
المللی  فدراسيون بين"با نمايندگانی از 

طور مشروح  ، بهCFDTو  CGT، "ترانسپورت
ھای  پيرامون مشک#ت کارگران ايران و تشکل

قول داد به "  بيوندی"خانم .  کارگری صحبت کرد
شکايات سنديکای کارگران شرکت واحد رسيدگی 

بعدازظھر ھمان روز، .  و آن را پيگيری کند
حسن سعيدی در نشست ديگری با حضور 

 و UNSA و CGT  ،CFDTنمايندگانی از 
و )  LO(او .  ای از سنديکای سوئدی ال نماينده

چنين رئيس امور انسانی و حقوق سنديکايی  ھم
ھای  کارگری       کنفدراسيون  جھانی  اتحاديه"
)ITUC  ( به گفتگو نشست و پس از اشاره به

تاريخچه سنديکای شرکت واحد و مبارزات 
ھا و  ھای اخير، از محدوديت سنديکا در سال

حسن .  فشارھای دولتی عليه سنديکا سخن گفت
المللی خواست  سعيدی از مسئوcن سنديکايی بين

تا در جھت به رسميت شناخته شدن حقوق 
سنديکايی و رعايت حقوق دمکراتيک کارگران 

ھای مستقل کارگری  برای ايجاد سنديکا و تشکل
در ايران ت#ش کنند که حاضرين نيز متعھد 
شدند، موضوع را پيگيری و برای وادار ساختن 
جمھوری اس#می به اجرای تعھدات و 

 .المللی ت#ش کنند ھای بين کنوانسيون
ھا  cزم به يادآوری است که بخش زيادی از ت#ش

ھای تبليغlی حسlن سlعlيlدی، در حlاشlيlه  و فعاليت
ويlژه در ديlدارھlای وی بlا  اج#س آی ال او، بlه

مسllئllوcن سllنllديllکllاھllای کllارگllری در پllاريllس و 
در .  ھا مlتlحlقlق شlد نشست و گفتگو در جلسات آن

 ژوئlن، حسlن ١۶ھمين رابlطlه روز پlنlجlشlنlبlه 
سعيدی  به   دعوت        سنديکای      سlولlيlدر   

 )Solidaires  ( اlکlديlنlن سlره ايlگlنlن کlيlدر ھفتم
نماينده سنديlکlای کlارگlران شlرکlت .  شرکت کرد

واحد در ايlن کlنlگlره، ضlمlن تشlريlح وضlعlيlت 
ھlای  معيشتی و حقوقی کارگران ايlران از کlمlک

اين سنديکا سپاسگزاری و بر ضرورت و اھميlت 
ھllمllبllسllتllگllی سllنllديllکllاھllای کllارگllری فllرانسllه بllا 

سخنان حسن سعيدی .  کارگران ايران تاکيد ورزيد
ھllای شllورانllگllيllز پllانصllد نllمllايllنllده  زدن بllا کllف
 .کننده در کنگره روبرو شد شرکت

 ژوئن نيز حسن سعيدی ١٩بعدازظھر روز جمعه 
 در CFDTو   CGTالمللی  با مسئولين بخش بين

مقر اين دو سنديکا ديدار نمود و پيرامون 
چگونگی ادامه ارتباط و نيازھای عمده سنديکای 

گيری مبارزه  کارگران شرکت واحد و نيز جھت
. نظر پرداخت فعاcن کارگری ايران به تبادل

حسن سعيدی از ھمياری و ھمبستگی اين دو 
سنديکای کارگری بزرگ فرانسوی نيز قدردانی 

ھا و گفتگوھا، فعالين  در تمام اين نشست.  کرد
سنديکايی فرانسه، اشتياق خود را برای تماس 
مستقيم با سنديکای کارگران شرکت واحد و 

 .نظر اع#م داشتند ھمفکری و تبادل
در ادامه اين ديدارھا که ھمه جا با جلب حمايت و 
ھمبستگی سنديکاھای کارگری جھان با سنديکای 
کارگران شرکت واحد و از اين طريق با تمام 

ترين اثر و  کارگران ايران ھمراه بود و کم
ھای  اش بردن مسائل، معض#ت و خواست نتيجه

کارگران ايران به درون اين سنديکاھا و از 
طريق اين سنديکاھا، به ميان صدھا ھزار 
کارگری که به عضويت اين سنديکاھا درآمده و 

 ١٩اند، بود، عصر روز جمعه  در آن متشکل شده
شب "ژوئن به ابتکار کلکتيو سنديکايی فرانسه، 
در "  ھمبستگی برای پشتيبانی از کارگران ايران

پاريس برگزار شد که حسن سعيدی نيز در آن 
در اين مراسم ع#وه بر نمايندگان .  شرکت داشت

ھايی از ايرانيان  کلکتيو سنديکايی فرانسه، جمع
. مدافع حقوق کارگران ايران نيز شرکت داشتند

در آغاز اين مراسم پيام سنديکای کارگران 
 .شرکت واحد قرائت شد

متن پيام سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس 
 رانی تھران و حومه

 بسيار خوشحال ھستيم که کارگران ايران و «
اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه در طی ساليان 
متمادی از ھمبستگی و پشتيبانی شما عزيزان 

به شما درود می فرستيم که .   برخوردار بوده ا ند
در طی اج#س سازمان جھانی کار، در پيش و 
پس از آن بی وقفه در حمايت از جنبش کارگری 
ايران و حق ايجاد تشک#ت مستقل کارگری در 

  .ايران فعال بوده ايد

ھمچنين بسيار خوشوقتيم که شما دوستان ميزبان 
. ھمکار و نماينده ما آقای حسن سعيدی ھستيد

ضمن قدردانی مجدد از شما و سپاس از دعوت 
از آقای سعيدی و آقايان رضا شھابی و داود 
رضوی، متاسفانه ھمانطور که به اط#عتان 
رسانده ايم آقايان رضوی و شھابی، اين دو عضو 
ھيئت مديره سنديکای واحد، به دليل ممنوع 
الخروج بودن از امکان شرکت در اج#س 
سازمان جھانی کار به دعوت شما دوستان و نيز 

١از صفحه   

واحد و کارگران ايران پيروزی ديگری برای سنديکای شرکت  

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 
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واحد و کارگران ايران پيروزی ديگری برای سنديکای شرکت  
سنديکای کارگران شرکت واحد در کنگره 

KESKدر اين کنگره .   نيز شرکت کردند
نمايندگانی از کشورھای ديگر از جمله تونس، 
نروژ، برزيل، فرانسه، ھلند، گرجستان، قبرس و 

سی  .  يو.  تی.  چنين  نماينده  کنفدراسيون   آی ھم
)ITUC  ( که سنديکای کارگران شرکت واحد نيز

در اين کنگره .  عضو آن است، حضور داشتند
رسول طالب مقدم سخنانی در مورد فشارھا و 

ای که عليه  گرانه ھا و اقدامات سرکوب محدوديت
سنديکای شرکت واحد و فعاcن اين سنديکا اعمال 

نمايندگان سنديکای .  شود، توضيحاتی ارائه داد می
کارگران شرکت واحد، موفق شدند در گفتگو با 

ھای مختلف ترکيه و  نمايندگان کارگری بخش
ساير کشورھا، مشارکت آنان را در حمايت از 
کارگران شرکت واحد و ساير کارگران ايران در 

 .ھای سنديکايی جلب کنند مورد آزادی فعاليت
بدين ترتيب تحرک جديد سنديکای کارگران 
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و 
نمايندگان اعزامی آن به ژنو، پاريس و آنکارا که 
در تاريخ فعاليت اين سنديکا بعد از بازگشايی در 

ھای   تاکنون کم سابقه بوده است، عرصه٨۴سال 
جديدی را فراروی اين سنديکا، در جھت جلب 
حمايت کارگران،  افکار عمومی جھان و تقويت 

شک  المللی کارگری گشود و بی ھمبستگی بين
پيروزی جديدی را بر اين سنديکا و ھمه 

 .کارگران ايران رقم زد
 

سازمان جھانی کار، يک نھاد سياسی 
 وابسته به سرمايه جھانی

 
اين موضوع بايد برای ھر کارگر پيشرو و آگاه و 
ھر تشکل مستقل کارگری از نوع سنديکای 
کارگران شرکت واحد روشن باشد و روشن 
ھست که سازمان جھانی کار، ھيچ اقدام جدی 
خاصی برای بھبود شرايط حقوقی کارگران ايران 

يابی  ھای کارگری و تشکل و برای آزادی تشکل
حتا تا .  طقه کارگر انجام نداده و انجام نخواھد داد

ھای مصوب اين  جا که به اجرای کنوانسيون آن
ی اعضاء آن از جمله  گردد و ھمه نھاد برمی

جمھوری اس#می متعھد به اجرای آن ھستند، 
کنندگان اين مصوبات را نيز مورد تنبيھات  نقض

که بخواھد  دھد چه رسد به آن حتا جزيی قرار نمی
اقدام عملی و اجرايی خاصی را در دستور کار 
خود قرار دھد که البته چنين چيزی نه با ماھيت 

ای  آن ھم خوانی دارد و نه در اساس چنين وظيفه
ھر فعال سياسی کمونيست .  برای خود قائل است

داند که سازمان  و ھر کارگر آگاھی اين را می
المللی کار، بر بستر رويدادھای جنگ جھانی  بين

اول و پس از انق#ب کبير اکتبر و درست برای 
مقابله با تاثيرات شگرف اين انق#ب، در سال 

ھا و کشورھای بزرگ  دولت.   تاسيس شد١٩١٩
ھا را سخت به  امپرياليستی که انق#ب اکتبر، آن

وحشت انداخته بود، از ترس وقوع انق#ب 
کارگری در اين کشورھا، برای بقاء نظام 

داری، اين سازمان را تشکيل دادند و البته  سرمايه

تر ساختن نيروی کار، اختياری کردن بيمه  ارزان
چنين از  او ھم.  کارگران توسط کارفرمايان است

 cپايين بودن ايمنی و بھداشت محيط کار و با
بودن ميزان حوادث ناشی از کار اشاره کرد و از 
فاجعه ساختمان پ#سکو و ريزش معدن زمستان 

ھايی از حوادث ناشی از  عنوان نمونه يورت به
عدم رعايت استانداردھای ايمنی محيط کار ياد 

حسن سعيدی در بخش ديگری از .  نمود
ھايش به فشارھای گوناگون حکومتی بر  صحبت

فعاcن کارگری و سنديکايی اشاره کرد و از 
برخورد خشن حاکميت با سنديکای کارگران 

په،  شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر ھفت
چنين اخراج و پيگرد و زندان و ش#ق زدن  ھم

چنين از  حسن سعيدی ھم.  کارگران ياد کرد
ھای  شوراھای اس#می، خانه کارگر و انجمن

ساز رژيم به عنوان مانع جدی برای  صنفی دست
ھای مستقل کارگری ياد  تشکيل سنديکا و تشکل

ھا، کنترل  وی گفت وظيفه اين تشکل.  کرد
اعتراضات کارگری و سرکوب کارگران است و 

ی پليس با  در اين مورد به حمله ھماھنگ شده
سران شوراھای اس#می به دفتر سنديکای شرکت 

 و مضروب ساختن اعضای ٨۴واحد در سال 
حسن .  سنديکا و تخريب وسايل سنديکا اشاره کرد

سعيدی در بخشی ديگر از سخنان خود راجع به 
وضعيت مدارس، ناکافی بودن حقوق معلمان و 

ھای  صحبت.  فقدان امنيت شغلی آنان اشاره کرد
حسن سعيدی در اساس شامل ھمان نکاتی بود که 

طور مکتوب در گزارشی از وضعيت  به
گزارشی که .  کارگران ايران انعکاس يافته بود

ع#وه بر سنديکای کارگران شرکت واحد، 
تپه،  سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت

سنديکای کارگران نقاش استان البرز و کانون 
. صنفی معلمان تھران نيز آن را امضا کرده بودند

در گزارش سنديکا از وضعيت کارگران ايران 
ھای  پس از اشاره به يورش وحشيانه تشکل

وابسته به رژيم به دفتر سنديکای شرکت واحد و 
ضرب و شتم اعضاء سنديکا، به اين مساله نيز 

چنين افرادی که به عنوان "اشاره شده است که 
شوند، چه در  کارگران گزينش می"  نمايندگان"

مذاکرات با دولت و کارفرمايان، چه در 
المللی نظير سازمان جھانی کار،  ھای بين اج#س

ھا را با  نمايندگان واقعی کارگران نبوده و آن
چنين عنوانی نبايد به رسميت شناخت و 

سعيدی در پايان ".  اعتبارنامه برايشان صادر کرد
سخنرانی خود به گسترش اعتصابات و 

ھا در اين  اعتراضات کارگری و حضور خانواده
. اعتراضات و خيابانی شدن آن نيز اشاره کرد

ھا در ميان  رانی پس از پاسخ به پرسش اين سخن
 .تشويق حاضران به پايان رسيد
  کنفدراسيون اتحاديه"قابل ذکر است که به دعوت 
حسن )  K.E.S.K" (ھای کارکنان عمومی ترکيه

سعيدی و رسول طالب مقدم به عنوان نمايندگان 

شب ھمبستگی با کارگران "از حضور در 
برخوردار نبوده اند، ليکن بدين طريق "  ايران

پيام قدردانی و ھمبستگی آنان را نيز به شما 
 .منتقل می کنيم

ھمانگونه که مطلع ھستيد فعالين سنديکای 
کارگران شرکت واحد در طول ساليان اخير 
بطور روتين تحت تعقيب و اذيت و آزار و 
محاکمه و حبس بوده اند و نگاه و برخوردھای 
امنيتی نسبت به آنان و فعالين ديگر تشک#ت 
مستقل کارگری و فرھنگی لحظه ای متوقف نشده 

ت#ش جھت احقاق حقوق کارگران شرکت .  است
واحد و نيز پيشبرد مطالبات جنبش کارگری 
ايران بطور عموم با موانع بسياری از جمله فشار 
قوه قضاييه و نيروھای امنيتی و انتظامی مواجه 

در عين حال، ھر ساله عده ای به نام .  بوده است
کارگران ايران در اج#س سازمان جھانی کار و 
برخی ديگر مجامع بين المللی شرکت می کنند که 
نه تنھا ربطی به کارگر و تشکل واقعی کارگری 
ندارند بلکه اساساً وظيفه شان اين است که مطمئن 
گردند شکايات عليه نقض حقوق کارگران در 

اين روند غيرقابل قبول .  ايران راه به جايی نبرد
اميدواريم که با .  و تقلب بزرگ بايد متوقف گردد

تداوم پشتيبانی شما ياران گرامی و ديگر تشک#ت 
کارگری جھانی موفق شويم در عرصه ھای 
گسترده تری حق ايجاد تشک#ت و سنديکاھای 

 )٢(».مستقل کارگری را به کرسی بنشانيم
پس ازقرائت پيام که به زبان فرانسوی ترجمه 
شده بود،  نمايندگان سنديکاھای کارگری فرانسه، 

ھای خود در ارتباط با کارگران  در مورد فعاليت
ايران سخنانی ايران کردند و بر اعمال فشار بر 
جمھوری اس#می برای توقف پيگرد و محاکمه و 
زندان و سرکوب فعاcن کارگری و سنديکايی 

نکته جالب در سخنان اين .  تاکيد نمودند
نمايندگان، اشاره به نقش و ماھيت سازمان جھانی 

نبايد از آن انتظار داشت که "که  کار بود و اين
جمھوری اس#می را مجازات کند چرا که دولت 

ھای عضو اين  ايران مانند ساير کشورھا و دولت
 "!نھاد، خود بخشی از اين نھاد است

در اين جلسه نمايندگان سنديکاھای کارگری 
متشکل در کلکتيو، پيشنھاد گسترش کلکتيو 
موجود فرانسوی به يک کلکتيو اروپايی را دادند 

گاه نوبت به  آن.  که مورد استقبال قرار گرفت
حسن سعيدی رسيد که گزارشی از وضعيت 

وی با اشاره به .  کارگران ايران ارائه داد
وضعيت وخيم اقتصادی و معيشتی کارگران، 
دستمزدھای چندبرابر زير خط فقر که گاه حتا تا 

افتد، قراردادھای موقت و سفيد  يک سال عقب می
ھای  امضاء، افزايش دستمزد را يکی از خواست

چنين با اشاره به  سعيدی ھم.  مھم کارگران دانست
ھای اقتصادی رژيم و ت#ش برای تغيير  سياست

قانون کار و اجرای طرح استاد شاگردی و طرح 
کارورزی، تصريح کرد که رژيم درصدد 

  ۵درصفحه 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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واحد و کارگران ايران پيروزی ديگری برای سنديکای شرکت  
تواند  برد می کار می که بورژوازی در مبارزه به

 با اھدافی کام� متفاوتتوسط پرولتاريا ھم البته 
تا وقتی که ما "کرد  او تاکيد می.  کار برده شود به

به اندازه کافی قوی نشديم که پارلمان بورژوايی 
(توانيم آن را حذف کنيم را نابود کنيم، نمی  "۵ .(
چنين توجه خاصی به  ھا، لنين ھم در اتخاذ تاکتيک

ھای مردم نسبت به نھادھا و  درجه اعتماد توده
"گفت او می.  ابزارھای بورژوايی داشت تا : 

که ما نتوانيم پارلمان بورژوايی را منحل  مادامی
کنيم، بايد عليه پارلمان ھم در درونش و ھم از 

وبيش  که تعداد کم تا مادامی.  بيرونش کار کنيم
نه فقط پرولترھا، بلکه (محسوسی از زحمتکشان 

ھنوز )  چنين نيمه پرولترھا و دھقانان کوچک ھم
دمکراتيک اعتماد داشته   –به ابزار بورژوا 

ھا برای گول  باشند، ابزاری که بورژوازی از آن
کند، ما وظيفه داريم در  زدن کارگران استفاده می

ناپذيری اين  اين نھاد باشيم و بطور خستگی
(دادن را افشا کنيم فريب لنين برای آموزش )  ۶" 
العاده اھميت قائل  ھا در جريان مبارزه فوق توده
پوشی  را سازش و چشم" دوما"او شرکت در . بود

اما .  دانست ھای انق#بی می موقت از خواست
شد می بايستی  سازشی که به ناگزير تحميل می

تر  در خدمت تدارک انق#ب و مبارزه طوcنی
موافقت برای شرکت در دومای . "گرفت قرار می

پوشی از  سوم و چھارم يک سازش يک چشم
ھای انق#بی بود، ولی اين سازشی بود که  خواست

زيرا که موازنه نيروھا .  مطلقا به ما تحميل شد
 بود که ما يک مبارزه  عجالتا غيرممکن می

ای را رھبری کنيم و برای تدارک  انق#بی توده
ما مجبور اين مبارزه در يک دوره طوcنی، 

  اين توانايی را پيدا کنيم که حتا از درون شديم
 ).٧" (کار کنيم" خوکدانی"چنين 

بايد توجه داشت که لنين در عين تاکيد بر استفاده 
از تاکتيک شرکت در پارلمان و سازش با 
بورژوازی، در عين حال اکيدا بر صادق ماندن 
نسبت به اصول و اھداف انق#بی پرولتاريا و 

او .  ھموار کردن مسير انق#ب تاکيد دارد
وظيفه يک حزب واقعا انق#بی اين "نويسد  می

موقعی   –  ھا طی تمام سازشاست که بتواند در 
به اصول خود،   –ناپذير است  که سازش اجتناب

اش  اش، به وظيفه اش ، به ھدف انق#بی به طبقه
برای صاف کردن راه برای انق#ب و آموزش 
توده  مردم برای  پيروزی  انق#ب صادق 

 ).٨" (بماند
ھای کارگری  عين اين موضوع در مورد اتحاديه

. ھا نيز صادق است و کارکردن در درون اتحاديه
ھای آلمانی که از خصلت مرتجعانه و "چپ"

ھا  ھا، خروج از اتحاديه ضدانق#بی سران اتحاديه
گرفتند، مورد  و امتناع از کار در آن را نتيجه می

گفت  لنين در نفی اين تاکتيک می.  نقد لنين بودند
ھای  امتناع از کارکردن در درون اتحاديه"

ھای کارگران  ارتجاعی معنايش آن است که توده
مانده را تحت نفوذ  کام# رشد نايافته يا عقب

سران مرتجع و عمال بورژوازی و کارگران 
باقی "  کارگران بورژوا شده"اشراف منش يا 

ھا  جای خود را به زد و بندھای رايج با اين دولت
که نمونه آن را در مورد دولت جمھوری اس#می 

 )٣."(سپارد ايم، می شاھد بوده
که سازمان جھانی کار يک نھاد  بنابر اين در اين

سياسی وابسته به سرمايه جھانی و در کليت خود 
ھای ضد کارگری است،  ی سياست پيشبرنده

کمترين ترديدی وجود ندارد و ھيچ کارگری نبايد 
ھمه پرسش اين است  با اين.  آن را فراموش کند

گونه نھادھا  برای  که آيا کارگران مجازند از اين
اھداف سياسی خود استفاده کنند؟ آيا cاقل در 
دموکراسی ھای پارلمانی بورژوائی، تاکتيک 
شرکت در نھادھای بورژوايی و استفاده از آن به 

 سود کارگران، تاکتيک درستی است؟
قبل از پاسخ به اين پرسش cزم است به يک نکته 
اساسی اشاره کرد و آن اين است که اگر در 
شرايط کنونی طبقه کارگر جھانی از چنان قدرتی 

توانست اين نھاد را  بود که می برخوردار می
المللی  برچيند و يا اگر که به فرض يک نھاد بين

داشت  که  واقعا کارگری و انق#بی وجود می
نمايندگان واقعی کارگران از کشورھای مختلف 

چه که   مث# ازنمونه آن(کردند، در آن شرکت می
خيلی روشن است )  در دوره مارکس وجود داشت

ھای  که کارگران پيشرو و يا نمايندگان تشکل
کردند و  مستقل کارگری در آن نھاد شرکت می
اما .  کردند مسائل خود را ازآن کانال پيگيری می

. اوضاع در حال حاضر متاسفانه چنين نيست
طبقه کارگر در مقياس جھانی، توان برچيدن اين 
نھاد بورژوايی را ندارد و موازنه و برآيند 

المللی  نيروھا نيز عجالتا نھاد واقعا کارگری بين
ھا دور  را از دسترس کارگران و کمونيست

به عبارت ديگر اوضاع کنونی و .  ساخته است
توازن قوای طبقاتی در مقياس جھانی، کارگران 

راند  را به سمت امکانی که در دسترس است می
کند از  ھا را مجبور می توان گفت آن و يا حتا می

 .امکانی که در دسترس ھست استفاده کنند
شرکت يا عدم شرکت در نھادھای بوروژوايی از 

ويژه پارلمان بورژوايی ھمواره مورد  جمله و به
کارگری بوده   –مجادله در جنبش کمونيستی 

اما نمونه بارز اتخاذ تاکتيک صحيح را .  است
توان در عملکرد حزب بلشويک به عنوان  می

کارگری در قبال پارلمان   –يک حزب کمونيستی 
لنين در برابر .  بورژوايی مشاھده کرد

ھايی که ھر گونه سازش يا شرکت در " چپ"
ھا  ما کمونيست"گفت  کردند می پارلمان را رد می

شويم که از  ھای بورژوايی وارد می به پارلمان
ھا اقداماتی را که اين  ھای خطابه آن پشت کرسی

داری برای فريب  نھادھای کام# فاسد سرمايه
دھند افشا  کارگران و تمامی مردم انجام می

(کنيم ھا ھمواره به  لنين در اتخاذ تاکتيک).  ۴" 
ھای واقعی و توازن  وضعيت مشخص، فاکت

قوای طبقاتی در آن وضعيت مشخص توجه 
در عين حال او معتقد بود س#حی .  خاص داشت

ھای مربوط به حقوق اوليه و  ای از خواست پاره
ای کارگران را نيز که به مبارزات و  پايه

ای روی آورده بودند، در  اعتصابات گسترده
ھای اين سازمان  نامه قوانين خود و در مقاوله

داند که سازمان  ھر کس اين را می.  پذيرفتند
جھانی کار زير مجموعه سازمان ملل متحد است 

ھا  دولت.  شود ھا اداره می و اساسا توسط دولت
برنده اھداف کارفرمايان و طبقه  نيز پيش

ھا در اين  گيری تمام تصميم.  دار ھستند سرمايه
گرايی يا به  المللی مبتنی بر سه جانبه نھاد بين

عبارت ديگر ھمکاری طبقاتی است که در آن 
 ٣ برطبق ماده .  ھا نقش برتر را دارند دولت

 جلسات ساcنه اين نھاد، با چھار ILOاساسنامه 
نماينده از ھر کشور عضو، شامل دو نماينده 
دولت، يک نماينده کارفرما و يک نماينده کارگر 

(شود برگزار می تواند دو  البته ھر نماينده می. 
مرجع صالح و ).  مشاور نيز ھمراه داشته باشد

معتبری که بايد نام نمايندگان کارگری و 
 اط#ع دھد و ILOکارفرمايی ھر کشور را به 

در .  ھا را معرفی کند، دولت آن کشور است آن
 به زيان کارگر وجود ١ به ٣اين جا يک معادله 

 نيز ILOنقشی کارگران در تصميمات  دارد و بی
بی نقشی کارگران فقط در ."  شود بخوبی ديده می

تصميمات و مصوبات اين ارگان نيست، در اداره 
امور اجرائی اين نھاد، نمايندگان کارگران از اين 

المللی  سازمان بين.  ترند ھم بی اثرتر و بی نقش
 نفره ۵۶کار از طريق يک شورای مديريت 

  نفر ١۴ھا،   نفر از نمايندگان دولت٢٨مرکب از 
 نفر از نمايندگان ١۴از نمايندگان کارفرمايان و 

کارگران، تمام امور اجرائی اين نھاد را پيش 
 ٢٨ کرسی از ١٠قابل ذکر است که .  برد می

 به به طور دائمیھا،  کرسی نمايندگان دولت
) خوان امپرياليستی به(کشورھای مھم صنعتی 
 کرسی ديگر را ١٨اختصاص يافته است و 

ھا، ھر سه سال يکبار انتخاب  نمايندگان دولت
تر، رھبری و ھدايت  به عبارت صريح.  کنند می

ھای سازمان جھانی  سياسی و تمام سياست گذاری
تر  ھا و بطور خاص کار در اساس در دست دولت

ست و اين  در دست دولت ھای امپرياليستی
المللی برای پيشبرد  سازمان جزيک ابزار بين

او البته .ال.آی.   نيست ھای سرمايه جھانی سياست
ممکن است گاه به اين يا آن کشور عضو، به 
خاطر نقض مقررات و قوانين مربوط به حقوق 

ھای  ای کارگران و يا عدم رعايت مقاوله نامه پايه
مصوب خود، فشارھائی وارد ساخته و از دولت 

اما سياست .  آن کشور خواستار پاسخگوئی شود
او بر اين يا آن کشور .ال.اعمال فشار آی

مفروض نيز در اساس نه از جنبۀ دفاع از حقوق 
کارگران، بلکه در راستای منافع سياسی و 

ھای  اقتصادی دراز مدت و پيشبرد سياست
ھا  اگر اين منافع و سياست.  سرمايه جھانی است

او به فوريت .ال.اقتضا کند، فشارھای سياسی آی

۴از صفحه   

  ۶درصفحه 

 زنده باد سوسياليسم 
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ژنو و پاريس را که دستاوردھای خوبی برای اين 
سنديکا و کارگران ايران به ھمراه داشت بايد 
پيروزی ديگری برای اين سنديکا و کارگران 

نظر از افشاء ماھيت و  صرف.  ايران تلقی کرد
اعتباری عناصری که از طرف جمھوری  بی

ھای  اس#می به عنوان نماينده کارگران در اج#س
نظر از  کنند و صرف  شرکت میILOساcنه 

که برخی از نمايندگان سنديکاھای کارگری  اين
سنديکايی فرانسه در اج#س اين " کلکتيو"ويزه  به

ھای فعاليت  سازمان علنا عليه محدوديت
سنديکايی در ايران و نقض آشکار 

 اين سازمان ١۵۵، ٩۵، ٩٨، ٨٧ھای  کنوانسيون
توسط جمھوری اس#می سخنانی ايراد کردند، اما 

ويژه در حاشيه اين اج#س در جلسات  چه که به آن
نماينده سنديکای شرکت واحد با سنديکاھای ديگر 

ويژه کلکتيو سنديکايی فرانسه گذشت، توانست  به
در ابعاد وسيعی مسائل و مشک#ت کارگران و 

ھای کارگری ايران را به درون اين  تشکل
ھا و  سنديکاھا ببرد و در جھت جلب حمايت آن

سنديکای .  افکار عمومی گامی به جلو بردارد
شرکت واحد توانست از اين طريق پيوندھای خود 

المللی را  با ساير سنديکاھا در عرصه بين
المللی توده  تر سازد و پشتيبانی بين مستحکم

کارگران در حمايت از کارگران ايران را 
سنديکای کارگران شرکت واحد با .  گسترش دھد

استفاده از تريبون سازمان جھانی کار و حواشی 
. آن، توانست به سود کارگران ايران تبليغ کند

معض#ت و تنگناھای کارگران ايران را چه به 
لحاظ اقتصادی و معيشتی، چه از نظر سياسی و 
حقوقی و اعمال فشار و سرکوب عليه فعاcن 
کارگری و سنديکايی و پايمال شدن حقوق 

(بگذاريم لنين تئوری عدم شرکت ).   ٩" 
ھای کارگری ارتجاعی را  ھا در اتحاديه کمونيست

کند بر کارکردن  داند و تاکيد می می"  نابخردانه"
ھا  در ميان کارگران و در ھر جايی که توده

ھا نھراسيد،  بايد از دشواری"نويسد  او می.  ھستند
ھا باک نداشت و  دوزی ھا و پاپوش از ايرادگيری

 ).١٠" (حتما در جايی کار کرد که توده ھست
کمونيستی ايران و به تبع آن   –جنبش کارگری 

ھای مستقل کارگری از  کارگران آگاه و تشکل
جمله سنديکای کارگران شرکت واحد نيز بدور 
از اين تجارب و دانش سياسی نيستند و مطمئنا 
توھمی نسبت به نھادھای بورژوايی از جمله 
. سازمان جھانی کار ندارند و نبايستی داشته باشند

ھای استانداردھای  ارائه شکايات به کميته
المللی سازمان جھانی کار در مورد نقض  بين

ھای اين سازمان  حقوق کارگران و کنوانسيون
برای تحت فشار گذاشتن و مورد مواخذه 
قراردادن جمھوری اس#می، تمام آن چيزی است 

تر  ھدف مھم.  تواند از اين طريق دنبال شود که می
شود،  اما در بيرون از اين سازمان تامين می

بردن مسائل و معض#ت کارگران ايران به ميان 
کارگران سراسر جھان، جلب افکار عمومی، 
کسب حمايت سنديکاھا و کارگران ساير کشورھا 

ھای مستقل کارگری ايران و  از کارگران و تشکل
. گسترش و تقويت ھمبستگی جھانی کارگری

ای با  سنديکای کارگران شرکت واحد در اط#عيه
در رابطه با سازمان جھانی کار و "عنوان 

، در ٩۶مورخ خرداد "  پيگيری شکايات کارگری
 :اين زمينه نوشت

گر چه سازمان جھانی کار زير مجموعه ای از " 
سازمان ملل بوده و بنابراين دولتھا و کارفرمايان 
قدرت به مراتب بيشتری نسبت به نمايندگان 
تشک#ت کارگری که در اقليت ھستند دارند، اما 
با توجه به تحميل مقاوله نامه ھای بين المللی به 
دولتھا و کارفرمايان، دولتھای ناقض اين مقاوله 
نامه ھا را می توان ھر ساله در مراجع بين 
المللی و بطور  مشخص از طريق شکايت به 
کميته ھای استانداردھای بين المللی سازمان 
جھانی کار پاسخگو نمود و مورد مواخذه قرار 

از جمله cزم به اشاره است که پرونده .  داد
(  ٢٥٠٨شماره   -)   جمھوری اس#می ايران 

در بخش     -  ٢٠٠٦ ژوئيه ٢٥:  تاريخ شکايت 
آزادی تشکل و انجمن  سازمان جھانی کار 
پيرامون اذيت و آزار اعضا و نمايندگان سنديکای 
کارگران شرکت واحد ھمچنان مفتوح است و 
دولت جمھوری اس#می ايران به دليل عضويت 
در سازمان جھانی کار موظف است اصول ناظر 

، را ٩٨ و ٨٧بر اين دو مقاوله نامه بين المللی، 
رعايت نمايد، که از جمله بدين معنی است که 
اذيت و آزار و تعقيب و بازداشت اعضای 
سنديکای کارگران شرکت واحد و ديگر تشک#ت 
مستقل کارگری بايد متوقف گردد و نيز سنديکای 
کارگران شرکت واحد به عنوان يک تشکل 

 )١١"(.مستقل کارگری به رسميت شناخته شود
بنابر اين اقدام و ابتکار سنديکای کارگران  

شرکت واحد و حضور نمايندگان آن در آنکارا، 

۵از صفحه   

واحد و کارگران ايران پيروزی ديگری برای سنديکای شرکت  
ويژه حق کارگران برای  دمکراتيک کارگران به

ايجاد سنديکا و تشکل مستقل کارگری، به ميان 
ھا در  اين ت#ش.  کارگران ساير کشورھا ببرد

عين حال تا حدی با افشاگری عليه جمھوری 
ھای ضد کارگری آن ھمراه بود  اس#می و سياست

که موجب روشنگری در ميان توده کارگران 
کسی نبايد در اين .  شود ساير کشورھا می

موضوع ترديد داشته باشد که جلب حمايت 
ھا برای  سنديکاھای بزرگ کارگری و ترغيب آن

ھای بيشتر در پشتيبانی از سنديکای  کوشش
کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران 

تپه حتا در حد اعمال فشار بر  نيشکر ھفت
جمھوری اس#می، باز ھم به سود کارگران ايران 

سازمان جھانی کار و مجامع ساcنه آن .  است
که در مورد  امکانی است که طبقه کارگر بدون آن

ماھيت بورژوايی آن توھمی داشته باشد، يا نسبت 
تواند از  به قدرت اجرايی آن دچار توھم شود، می

 .برداری کند اين تريبون به سود کارگران بھره
 

 :زير نويس ھا
اط#عات مربوط به برگزاری جلسات،   -  ١

ھمبستگی "ھمگی برگرفته از اط#عيه 
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افزايش واقعی قيمت ھا و 
 تورم ادعائی ده درصدی

را در سال جاری داشتند که )  تامين اجتماعی(
ی آن پايين رفتن سطح زندگی و معيشت  نتيجه

چندين ميليون بازنشسته در سال جاری خواھد 
 .بود

واقعيت اين است که جمھوری اس می به عنوان 
داران است از  رژيمی که پاسدار منافع سرمايه

ھمان ابتدای استقرار، تمامی توجه و ت ش خود 
را بر بازسازی مناسباتی متمرکز ساخت که در 

. ھا ضرباتی را تحمل کرده بود اثر قيام توده
جمھوری اس می اما با سرکوب و شکست کامل 
انق ب، فرصت را غنيمت شمرده، پا را از 

داری فراتر  بسياری از ديگر کشورھای سرمايه
ھا در  ترين روش گذاشت و از اتخاذ بيشرمانه

ی  داران و نظام ظالمانه حمايت از سرمايه
ای که برای  گونه به.  داری دريغ نکرد سرمايه

 درصد کارگران ايران با ٩۵مثال ھم اکنون 
قراردادھای موقت، پيمانی و سفيد امضا مشغول 

داری شاھد  کار ھستند، يا در ھيچ کشور سرمايه
ھا دستمزد خود را  ھا کارگر ماه نيستيم که ميليون

داران زالوصفت دريافت نکرده و  از سرمايه
ھنگامی که برای دريافت دستمزدھای 

زنند با  ی خود دست به اعتراض می افتاده عقب
باتوم نيروھای مسلح و اخراج از کار روبرو 

شوند، و يا ھرگونه مبارزه کارگران برای  می
ھای مستقل به منظور مقابله با تھاجم  ايجاد تشکل

ھای  ترين برخوردھای دستگاه سرمايه، با خشن
يکی .  شود نظامی و امنيتی رژيم روبرو می

ديگر از نتايج اين وضعيت، دستمزدھای 
ست که کارگران ايران را به يکی از  کارگری
. ترين کارگران جھان تبديل ساخته است ارزان

بنابر اين تا زمانی که جمھوری اس می بر سر 
داری برقرار است،  کار بوده و مناسبات سرمايه

اين شرايط برای کارگران ادامه دارد و 
ی  جمھوری اس می نشان داده است که بر ادامه

 .سياست خود اصرار دارد
ی ديگری را که بايد بر روی آن انگشت  اما نکته

گذاشت، خطر افزايش نرخ تورم است و اين 
ست که حتا بسياری از اقتصاددانان رژيم  خطری

نيز ھشدار )  ھای مجلس و حتا مرکز پژوھش(
ھای اقتصادی ايران نيز گواه  اند و واقعيت داده

ھا ھمانا افزايش  اين مساله است که يکی از آن
تر   درصدی نقدينگی در سال گذشته و عيان٢۴

ھا و موسسات مالی  شدن ورشکستگی بانک
ھا و  ھا از بانک باشد که منجر به خروج پول می

ديگر موسسات مالی و ورود به ديگر بازارھای 
تواند ضمن ايجاد  سرمايه خواھد شد که می

ھا  ثباتی در بازار مالی، افزايش ورشکستگی بی
و افزايش فساد و ک ھبرداری، تورم را نيز به 

 ٣۵٠٠افزايش قيمت پياز به .  شدت افزايش دھد
ھای  ی کوچک از گرايش تومان تنھا يک نمونه

ی اين سيستم در گسترش فساد،  از بند رھا شده
ک ھبرداری و احتکار در جمھوری اس می 
است که فشار آن مستقيما بر دوش کارگران و 

کند اقتدار  رژيمی که ادعا می.  آيد زحمتکشان می
خود را به مرزھای اسرائيل رسانده اما از 
کنترل قيمت پياز ناتوان است، چرا که مالکيت 

است و نبايد "  مقدس"در نظام جمھوری اس می 
ای  اما اگر در گوشه.  اش تجاوز کرد به حريم

کارگران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، 
ھای آشکار  اخراج از کار و ديگر ظلم

توان  داران دست به اعتراض بزنند می سرمايه

جمھوری اس می .  نامند می"  نمايی سياه"کند،  می
کاری و جرح و تعديل آمارھا  عموما با دست

تواند آمارھا را  جا که می کند تا آن سعی می
متناسب با اھداف خود اع م کند که نرخ تورم 

 . ھاست نيز يکی از آن
در رابطه با پايين نشان دادن نرخ تورم يکی از 
اھداف مھم رژيم جلوگيری از افزايش 

رژيم جمھوری اس می برای .  دستمزدھاست
که از افزايش دستمزد واقعی کارگران  آن

کند نرخ تورم را ھمواره  جلوگيری کند، سعی می
ی  نتيجه.  بسيار کمتر از ميزان واقعی اع م نمايد
شدن بھای  اين سياست نيز چيزی جز ارزان

نيروی کار و کاھش قدرت خريد در ميان 
ھای کارگری و ديگر زحمتکشان جامعه  خانواده

ی ھمين سياست است که  در نتيجه.  نبوده است
 درصد جامعه زير خط فقر زندگی ٧٠امروز 

 .کنند می
قدری واضح است که حتا  اين مساله به

کارشناسان اقتصادی جمھوری اس می نيز به آن 
برای نمونه روزنامه ابتکار در .  معترف ھستند

ھای  گزارشی که در رابطه با فقر در خانواده
کارگری تھيه کرده، با زير سوال بردن آمارھای 

) CPI(کننده  شاخص مصرف: "نويسد رسمی می
ھای  که نرخ درصد تغيير شاخص قيمت

فروشی را در يک دوره  کننده و خرده مصرف
کند، معمو6 به عنوان نرخ  معين محاسبه می

شود که اين نرخ ميانگين تغييرات  تورم اع م می
 قلم کا6ھای متفاوتی است ۴۵٠ تا ۴٠٠قيمتی 

ھا در سبد مصرفی و معيشتی جامعه  که اغلب آن
تعداد اق م سبد مصرفی جامعه .  جايی ندارند

 است که   قلم کا6 است و بديھی۴٠ تا ٣٠حدود 
 قلم، تغييرات قيمتی ۴٠٠ميانگين تغييرات قيمتی 

 ".کند قلم کا6 را در خود پنھان می- ۴٠ تا ٣٠
با دستکاری و فريبکاری حاکمان در اع م نرخ 

رغم ادعاھای دروغين  واقعی تورم است که به
وزير کار علی ربيعی در مورد سبقت گرفتن 
افزايش دستمزد کارگران از تورم، کارگران اما 

ی چھار  سال به سال از جمله در ھمين دوره
تر  ھای خالی ی روحانی و در سفره ی کابينه ساله

شورای .  اند خود عکس آن را به عينه شاھد بوده
 اسفند خود حداقل ٢۵عالی کار در مصوبه 
 درصد و دستمزد ١۴/  ۵دستمزد کارگران را 

کارگرانی را که بيشتر از حداقل دستمزد 
ی شورای  بھانه.   درصد افزايش داد١٢گيرند  می

 درصدی اع م شده از ١٠عالی کار نرخ تورم 
ھا نشان  اما واقعيت.  سوی بانک مرکزی بود

ی  ھای واقعی يک خانواده دھند که ھزينه می
کارگری در طول يک سال نه تنھا نسبت به نرخ 

ھا نيز بسيار  تورم که از ميزان افزايش دستمزد
ھمين مساله در مورد .  بيشتر افزايش يافته است

برای .  ساير زحمتکشان جامعه نيز صادق است
 درصد افزايش ١٠ تنھا ٩۵نمونه در بودجه سال 

حقوق برای کارکنان دولتی در نظر گرفته شد و 
ست که بخش مھمی از اين کارکنان  اين در حالی

دولتی يعنی معلمان و يا پرستاران و ديگر 
زحمتکشانی که خدمات مفيدی به جامعه ارائه 

وضعيت .  برند دھند، از فقر شديد رنج می می
بازنشستگان نيز تفاوتی با کارگران و معلمان و 

ھا نيز به  آن.  ديگر زحمتکشان جامعه ندارد
 ١٢ی پايين بودن نرخ تورم افزايش حقوق  بھانه

 درصد ١٢/  ۵و )  صندوق بازنشستگی(درصد 

ھا نسبت به خردادماه سال گذشته  نجومی قيمت
 .ھستيم

خبرگزاری "براساس اين گزارش که توسط 
و به نقل از مرکز آمار ايران در تاريخ "  فارس
   تيرماه انتشار يافته، قيمت کا6ھای گروه٢٠

 درصد نسبت به خرداد ۴٠/  ٩سبزی و حبوبات 
بھای آب، برق و .   افزايش داشته است٩۵سال 

 درصد، بھای گوشت قرمز و ٢١/  ٧سوخت با 
 ١١/  ١ درصد و ميوه و خشکبار ١٨/  ٧ماکيان 

 . اند درصد افزايش يافته
ھا و بھای کا6ھای  در واقعيت اما افزايش ھزينه

مورد نياز کارگران و زحمتکشان از آمارھای 
برای نمونه در اين گزارش .  رسمی فراتر است

کمترين ميزان افزايش کا6ھا و خدمات مربوط 
بر اساس اين .  ھای حمل و نقل است به ھزينه

گزارش افزايش بھای خدمات مربوط به حمل و 
نقل در خردادماه امسال نسبت به سال گذشته تنھا 

 درصد افزايش يافته است، اين در ۵/  ۶
ست که نرخ رسمی افزايش کرايه تاکسی  حالی

 درصد و ١۴ درصد، بليط مترو ١٠در تھران 
براساس مصوبه ( درصد ١۵بليط اتوبوس 

نسبت به سال گذشته )  شورای شھر تھران
 .اند افزايش داشته

انگيز در اين ميان افزايش  يک نمونه حيرت
ھای اخير است که به ھر کيلو  قيمت پياز در ھفته

که بھای ھر کيلو   تومان رسيد، در حالی۴٨٠٠
.  تومان بود۴٠٠پياز در خرداد ماه سال گذشته 

 درصدی بھای پياز که يکی ١٢٠٠يعنی افزايش 
ھای  از اق م پر مصرف در ميان خانواده

کارگری بوده و در اغلب غذاھا مورد استفاده 
که نرخ خريد تضمينی اع م شده  جالب آن.  است

از سوی دولت برای خريد از کشاورزان در 
 انتشار يافت، ٩۵سال زراعی جديد که اسفند 

 تومان از سوی ٢٧۵برای ھر کيلو پياز تنھا 
بھای .  شود دولت به کشاورزان پرداخت می

ی ديگر است که برای مثال  گوشت يک نمونه
 ھزار ۴٣ تا ۴١بھای گوشت شقه گوسفندی به 

تومان در ھر کيلو رسيده و حتا به صورت 
 ھزار تومان در ھر کيلو به ۵٧بندی تا  بسته

رود که عم  بسياری از مردم از  فروش می
ست در نظر  کافی.  اند خريد گوشت ناتوان شده

بگيريم که يارانه ماھانه ھر نفر با قيمت يک 
کند، نکته قابل توجه  کيلو گوشت برابری می

 يعنی سال آغاز به اصط ح ٩٠که در سال  اين
ھا قيمت يک کيلو گوشت  ھدفمندسازی يارانه
 ھزار و دويست تومان و ١٧گوسفندی برابر با 

 تومان ٨٠٠ ھزار و ١١گوشت گوساله برابر با 
 .بود
که آمارھای رسمی جمھوری اس می با  اين

ھا  ھا ھمواره فاصله و گاه حتا فرسنگ واقعيت
مقامات .  فاصله دارند، البته چيز جديدی نيست

ای گرفته تا مقامات  جمھوری اس می از خامنه
ھای  ی واقعيت دون پايه، ھر آماری که نشانه

جامعه بوده و نتايج وخيم مناسبات حاکم را برم  

١از صفحه   

٩درصفحه   
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١از صفحه   

مشکلی .  کماکان يکی از معض#ت جامعه است چنان پابرجا مسکن، معضلی ھم
ھای اخير با اجرای سياست  که به ويژه در سال

سازی و واگذاری اين  نئوليبرالی و خصوصی
ھای ارزان به بخش خصوصی در برخی  مسکن

از کشورھای اروپايی، مجددا مسئله مسکن را به 
گرچه ھنوز ھم دربرخی .جلوی صحنه رانده است

کشورھای اروپائی، بخشی ازھزينه مسکن اقشار 
 .کم درآمد را دولت می پردازد

داری، طبقه حاکم  در کشورھای پيشرفته سرمايه
با طبقه کارگری متشکلی روبروست که در 
صورت ضرورت برای برخورداری از سطح 
معينی از استانداردھای زندگی به اعتصاب و 

رو ناچار است به  از اين.  زند اعتراض دست می
اما در نظام .  بخشی از اين نيازھا پاسخ گويد

داری ھار و افسارگسيخته ايران و متکی  سرمايه
به قھر عريان دولتی حاکم، در يک سو، و طبقه 
کارگر غير متشکل و فاقد حقوق اوليه، در سوی 
ديگر، طبقه حاکم و دولت پشتيبان آن ضرورتی 
در توجه و حمايت حتا حداقلی از خواست ھای 

نژاد  اگر احمدی.  بينند کارگران و زحمتکشان نمی
ھايی مانند  فريبی با طرح و ھمدستانش با عوام

مسکن مھر به ک#ھبرداری از کارگران و 
پردازند و دسترنج ناچيز آنان را  زحمتکشان می

ھا  برند و به جيب بساز و بفروش به يغما می
اش ھر گونه  ريزند، روحانی و اعضای کابينه می

ت#ش برای بھبود وضعيت مسکن توده مردم را 
دخالت دولت در اقتصاد و بازار "تحت عنوان 

 .کنند مردود اع#م می" مسکن
نشينی در نظام  کمبود مسکن، بدمسکنی و حاشيه

. شود داری ھمواره توليد و بازتوليد می سرمايه
زيرا در نظامی که ھدف سودجويی است، پولی 

شود، مانند  گذاری می که در بخش مسکن سرمايه
اين .  ی ديگری بايد سودآور باشد ھر سرمايه

ايست که در  سود، بخشی از ھمان ارزش اضافه
شود و در  روند توليد توسط کارگران توليد می

ھای مختلف  گذاران بخش جامعه بين سرمايه
بنابراين، راه حل نھايی اين .  گردد بازتوزيع می

مسئله نيز مانند ساير معض#ت کارگران و 
زحمتکشان ايران در سرنگونی جمھوری 

داری و برپايی حکومت  اس#می، نظام سرمايه
 .شورايی است

در بخش اقدامات عمومی )  اقليت(سازمان فداييان 
خود، يکی از وظايف حکومت شورايی را 

برای .  داند می"  ھا تأمين مسکن و تعديل اجاره"
 : کند تحقق اين امر پيشنھاد می

ھمه مردم ايران بايد از مسکن مناسب برخوردار 
تحقق اين خواست توده زحمتکش مردم .  باشند

نيازمند اجرای يک برنامه ھمه جانبه برای توليد 
 .انبوه مسکن است

که مشکل مسکن به طور بنيادی حل نشده    مادام
است، اقدامات فوری زير بايد به مرحله اجرا 

 :درآيد
ای به  ھای زائد دولتی و مصادره کليه ساختمان –

 .عنوان مسکن در اختيار زحمتکشان قرار گيرند
ھا متناسب با سطح دستمزد کارگران  اجاره –

تعيين و به مرحله اجرا درآيند و بخشی از 
ھای مسکن از طريق سوبسيد دولتی تامين  ھزينه
 .گردد

 

 درصدی را به گردن تزريق ۴٣روحانی تورم 
 ھزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزی ۴٠

به اين طرح و البته دخالت دولت در اقتصاد و 
و .  ساخت مسکن دانست و طرح را متوقف کرد

ھای بانکی و  ھا ھزار خانواری که وام ماندند ده
دار  انداز ناچيز خود را به اميد خانه دسترنج و پس

خانوارھايی .  شدن در اختيار دولت گذاشته بودند
چنان بدون خانه ماندند، يا مجبور شدند  که يا ھم

ھا نقل  ھا به اين خانه به رغم تمامی کمی و کاستی
 .مکان کنند

در برابر مسکن مھر، ما در شھرھای مختلف 
ھای لوکسی  ايران با ساخت و ساز ساختمان

ھا چندين ميليون  ايم که ھر متر مربع آن مواجه
آخوندی در ھمان تير ماه در .  تومان قيمت دارد

 ھزار ٧٠٠ ميليون و ۴ای، به وجود  مصاحبه
کند  اشاره می"  خالی خالی و نيمه"واحد مسکونی 

دھند   نشان می٩۵ تا ٩٠ھای  و آمار رسمی سال
 ۵۵که تعداد واحدھای مسکونی خالی بيش از 

بنابراين تا زمانی که .  درصد افزايش داشته است
سازی با ھدف سودجويی و نوعی  مسکن
گذاری برای پيشگيری از کاھش ارزش  سرمايه

پول باشد، افزايش ساخت و ساز اگر بتواند 
يابی قشر محدودی از جامعه باشد  گشای مسکن راه

که از رفاه نسبی برخوردار است، در وضعيت 
ھای وسيع کارگر و زحمتکش  بدمسکنی توده

 .تأثير چندانی نخواھد داشت
داری در  در اوان رشد و پيدايش سرمايه

ھا روستايی از روستاھا  کشورھای غربی، ميليون
کنده شده و برای کار به سوی مراکز صنعتی و 

تجمع اين توده عظيم در اين .  شھرھا روی آوردند
مراکز، مسئله کمبود مسکن و بدمسکنی را به 
يکی از ب#يای کارگران اين مراکز تبديل کرده 

پرولتاريای نوپا ناچار بود ھمراه با .  بود
ھای نامناسب، پرجمعيت  ی خود در خانه خانواده

اين امر در موارد .  و غيربھداشتی سکونت کند
شد  ھای فراگيری می متعددی موجب شيوع اپيدمی

بنابراين در قرن .  شد گير بورژوازی می که دامن
ھای دولتی، به عنوان مثال در  نوزدھم، کميسيون

انگليس، به تحقيق در مورد شرايط بھداشتی 
در پی آن، قوانينی .  زندگی طبقه کارگر پرداختند

برای بھبود شرايط زيستی کارگران تصويب شد،  
شد، مگر  اما ھمين قوانين نيز کام# رعايت نمی

. آمد در مواردی که رسوايی بزرگی به بار می
رفته رفته ھمپای رشد بورژوازی، آگاھی طبقاتی 

تر  پرولتاريا نيز افزايش يافت و ھر چه بيش
به تدريج باc رفتن بارآوری توليد .  شد متشکل 

ھای  اجتماعی، رشد مبارزات کارگران و پيشرفت
علمی، طبقه حاکم را ناگزير ساخت در سيستم 

در نتيجه .  شھرسازی تغييراتی به وجود آورد
ی سده  در ميانه.  شرايط زيستی کارگران بھتر شد

ھای رفاه، بسياری از  بيستم، با پيدايش دولت
بھا  اجاره ھای کم ھای اروپايی با ساخت خانه دولت

کوشيدند با مسئله کمبود مسکن برای طبقه و 
ھای  گرچه اين خانه.  درآمد مقابله کنند اقشار کم

چنان  دولتی از دامنه کمبود مسکن کاست، اما ھم
که امروزه، به ويژه در اکثر شھرھای اروپايی 

ھای ارزان  شاھديم، مسئله کمبود مسکن و خانه

٨ 

ھای  نشين و بدمسکن ساکن در بافت نفر حاشيه
 درصد ھم متغير ۴١فرسوده ھستند و اين رقم تا 

 .است
نشينی يا بدمسکنی تنھا به مناطق  اما حاشيه

بنا به .  مانده ايران محدود نيست محروم و عقب
 ٢٣گزارشی در ايلنا، در تير ماه امسال، فقط 

ھای توسعه  درصد از جمعيت تھران در محله
 درصد از مناطق ۶٠کنند و  يافته زندگی می

ترين سطح رفاه و  تھران و اطراف آن دارای کم
توسعه ھستند، به طوری که ساکنين اين مح#ت 
با انباشت زباله و جريان فاض#ب منازل در 

ھا  ھا، آلودگی ھوا و انواع ديگر آلودگی کوچه
اين مناطق، به ويژه مح#ت .  اند دست به گريبان

نشين، از دسترسی به خدمات دولتی مانند  حاشيه
اند؛ به شبکه  خدمات آموزشی و درمانی محروم

حمل و نقل شھری متصل نيستند؛ و گاھی حتا به 
 .آب آشاميدنی سالم دسترسی ندارند

نشين و  يکی از علل افزايش جمعيت حاشيه
بدمسکن، مھاجرت روستاييان به شھرھا برای 

گرچه .  کاريابی و دستيابی به خدمات شھری است
آمار رسمی جمھوری اس#می نيز کاھش مستمر 
جمعيت روستاھا و افزايش جمعيت شھرنشين را 

نشين  کند، اما بخشی از اين جمعيت حاشيه تأييد می
دھند که بر اثر کمبود  را شھرنشينانی تشکيل می

تر  يافته ھای سنگين مناطق توسعه  مسکن و اجاره
شھری، ناچار به سکونت در چنين مناطقی 

 .اند گشته
اند  سران و کارشناسان جمھوری اس#می مدعی

ھا، به عدم تعادل بين عرضه  علت افزايش اجاره
و تقاضاست و کمبود مسکن ناشی از نرخ باcی 

به زعم آنان، اين نرخ باcی .  بھره در نظام بانکی
ھا را به  بھره در نظام بانکی است که سرمايه

ھايی مانند ساخت و ساز، به  جای ھدايت به کانال
دھد و کمبود مسکن  گذاری سوق می سوی سپرده

 . ناشی از کاھش ساخت و ساز است
به رغم اين ادعاھا، واقعيت آن است که حتا اگر 
رکود در ساخت و ساز برطرف شود، به اعتراف 
خود آخوندی، اين ساخت و سازھا نه برای 

، بلکه سوداگرانه "پاسخ به نياز واقعی متقاضيان"
زيرا متقاضيان واقعی، يعنی .  خواھد بود

نشينان و بدمسکنان درست به علت عدم  حاشيه
بھاھای  استطاعت مالی در خريد يا پرداخت اجاره

سنگين است که به سکنا در چنين مح#تی ناچار 
 . اند گرديده

نژاد طرحی  در دوران رياست جمھوری احمدی
در آن زمان .  به اجرا درآمد"  مسکن مھر"به نام 

تأمين مسکن مناسب "ادعا شد که ھدف اين طرح 
" برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد

نژاد وعده داده بود با ساخت  کابينه احمدی.  است
 ھزار واحد مسکونی، ۵٠٠ساcنه يک ميليون و 

اجرای اين .  کمبود مسکن را برطرف خواھد کرد
طرح نه تنھا وعده و وعيدھا را متحقق نکرد، 
بلکه منجر به ساخت صدھا ھزار واحدی شد که 

ھای cزم، مانند جاده،  به دليل کمبود زيرساخت
آب، گاز، برق، فاض#ب، زباله، قرار گرفتن در 

ھا مورد ديگر غير قابل  ھای نامناسب و ده مکان
نژاد نيز  دولت  پس از احمدی.  اند سکونت
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ھا را به ش ق و باتوم بست و به زندان  آن
  ی واقعی و کريه  اين است چھره.  انداخت

 .جمھوری اس می
ھايی که  جمھوری اس می در عمل و با سياست

اتخاذ کرده، نشان داده است که به ھيچ عنوان 
. دغدغه معيشت کارگران و زحمتکشان را ندارد
برای جمھوری اس می تنھا امنيت سرمايه و 

. داران مھم است تامين حداکثری منافع سرمايه
جا و در آن لحظه از  جمھوری اس می تنھا آن

گويد که  معيشت کارگران و زحمتکشان سخن می
در اثر مبارزات کارگران و زحمتکشان برای 
يک زندگی بھتر، به ھراس افتاده و به دليل 
ھمين ھراس در ظاھر خود را طرفدار بھتر 

بنابر اين .  دھد شدن وضعيت معيشتی نشان می
تنھا يک راه برای بھتر شدن شرايط معيشتی 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
 ١٧عنوان اط#عيه ای است که درتاريخ "  زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه"

 :دراين اط#عيه چنين می خوانيم. منتشر شد٩۶تير 
صدھا کارگربازنشسته شرکت نيشکرھفت تپه درادامه اعتراضات مکرر خود، امروز نيز باتجمع "

درمحل کار سابقشان، خواھان آن شدند که مديريت شرکت به خواست شان رسيدگی و مشگل 
امروز ھمچنين گروه ديگری از اين .  برقراری مستمری بازنشستگی کارگران را برطرف سازد

کارگران واردنيروگاه برق کارخانه شدند و به نشانه اعتراض به بی توجھی مديريت شرکت وبرای 
رساندن صدای اعتراض خود به گوش ديگران، برق شرکت و کابل تلفن ھای مخابرات را نيز قطع 

 ."کردند
درادامه اط#عيه ضمن اشاره به اعتراضات مکرر کارگران گفته شده بدليل عدم پرداخت چھار 
درصد سھم بيمه کارفرما به صندوق سازمان تأمين اجتماعی،  اين کارگران ماه ھاست در ب#تکليفی 

علی رغم تجمعات و .به سر می برند و با مشگل برقراری مستمری بازنشستگی مواجه شده اند
اعتراضات مکرر درمقابل کارخانه و فرمانداری شوش، اما ھيچ اقدامی دراين زمينه صورت 

 . و ھيچيک ازاين وعده ھا عملی نشده است.نگرفته است
 اط#عيه سپس با ذکر تشديد مشگ#ت کارکران ازھنگام واگذاری شرکت نيشکرھفت تپه به بخش 
خصوصی، ازجمله عدم پرداخت بموقع دستمزد ھا ، تشديد فشار کار، کاھش مزايا، عدم پرداخت 

 ٣۴١چھاردرصد بيمه کارفرما به سازمان تأمين اجتماعی و درنتيجه عدم صدور احکام بازنشستگی 
ع#وه براين، جو "کارگرو عدم پرداخت مستمری بازنشستگی اين کارگران،چنين گفته شده است

پليسی و فشارھا و تھديدھای امنيتی درشرکت افزايش يافته و کارگران معترض بارھا تھديد به 
 تن ازکارگران شاغل بخاطر سازماندھی اعتصاب و اعتراض و شرکت درآن،  ٣٠.  اخراج شده اند

ازکار اخراج شدند که اين حرکت ضد کارگری مورد اعتراض شديد عموم کارگران شر کت واقع 
صدھا دوربين ديژيتالی به منظور .شد و مديريت مجبورشد کارگران را به سرکارھای خودبازگرداند

کارفرمای .  کنترل و ارعاب کارگران درجای جای شرکت نصب شده و پليس حضور دائمی دارد
امنيتی و شبه نظامی را برشرکت حاکم نموده است و ازھمه اين ھا مھم تر   -جديد شرايط پليسی

 .مذبوحانه ت#ش می کند ميان کارگران نفاق و چند دستگی ايجاد کند
رغم تمام اين ترفندھا و ت#ش ھا ی مذبوحانه، کارگران شجاع ھفت تپه ترسی به خود راه نداده و   به

تمام کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه .  به مبارزه برای مطالبات خود ادامه داده و ادامه خواھند داد
دراين شرايط بايد دست به دست ھم دھند ومبارزات متحد و يکپارچه ای را سازمان دھند و کوشش 

يکبار ديگر تمام )  اقليت(درپايان اط#عيه،  سازمان فدائيان ."  ھای نفاق افکنانه مديريت را خنثا کنند
اقدامات پليسی و ضد کارگری و تھديد و ارعاب کارگران را محکوم نموده و خواھان پايان تردد 

 .امنيتی و برچيدن تمام دوربين ھا ی کنترل کارگران شده است -نيروھای پليسی
سازمان  ھمچنين ازمبارزات و مطالبات تمام کارگران نيشکر ھفت تپه، اعم ازکارگران شاغل، 
بازنشسته و يا کارگران روزمزدحمايت نموده و کارگران اين شرکت را به اتحاد و مبارزه پکپارچه 

 .فرا خوانده است
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 افزايش واقعی قيمت ھا و تورم ادعائی ده درصدی

ھای  ھا تجربه کابينه کارگران وجود دارد و سال
مختلف جمھوری اس می از به اصط ح 

طلب و اصولگرا اين را ثابت کرده است  اص ح
تنھا با .  ست و آن سرنگونی جمھوری اس می

سرنگونی جمھوری اس می، برقراری حکومت 
ی  شورايی و برانداختن مناسبات ظالمانه

انداز بھبود زندگی و  داری است که چشم سرمايه
معيشت کارگران و زحمتکشان به سرعت فراھم 

تنھا در اين صورت است که کسی .  آيد می
نخواھد توانست با احتکار و زدوبند پيازی را که 

 ١۴خرد با   تومان می٢۵٠از کشاورز کيلويی 
برابر قيمت خريد به فروش برساند و به اين 
شکل آشکار از جيب کارگران و زحمتکشان و 

 .در روشنايی روز دزدی کند
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١١درصفحه   

 ھرچه بگندد نمکش می زنند، 
 وای به روزی که بگندد نمک

محاکمه ھمين ميزان از دزدی،اخت#س و ارتشا 
در نھادھای وابسته به وcيت فقيه، نشان می دھد 
که از يک طرف دستگاه قضايی ايران ديگر قادر 
به cپوشائی و دفاع از عمق فساد موجود در 
درون اين ارگان نيست و از سوی ديگر می تواند 
گويای نوعی تسويه حساب ھای جناحی در درون 

وگرنه .  و بدنه اين نھاد حکومتی ھم تلقی گردد
اگر قرار باشد روزی روزگاری، موضوع 
اخت#س و فساد مالی در مجموعه دستگاه قضايی 
و فرماندھان سپاه پاسداران مورد يک بازرسی 
دقيق و ھمه جانبه قرار گيرد، در آن صورت نه 

 ".تاک نشان خواھد ماند، نه از تاکنشان"از 
دزدی و اخت#س و ک#ه برداری البته فقط به 
دستگاه قضائی،سپاه پاسداران وياديگرنھادھای 

ارگان ھا و .  انتصابی خامنه ای خ#صه نمی شود
نھاد ھای تحت کنترل جناح مقابل نيز دردزدی و 
ارتشاء و اخت#س ھيچ دست کمی از دستگاه 

تمام ارگان ھا و نھاد .قضائی و امثال آن ندارند
فسادی که ريشه .  ھای حکومتی غرق درفسادند

درنظام سرمايه داری و استبداد مذھبی حاکم دارد 
 .وتار و پود رژيم را دربرگرفته است

با اين ھمه و به رغم اينکه موضوع فساد 
درسيستم قضايی جمھوری اس#می و ديگر 
نھادھای وابسته به خامنه ای ھمواره مورد نظر و 

 ۶٣توجه جامعه بوده است، اما، از زمان افشاء 
حساب شخصی رئيس قوه قضاييه و واريز شدت 

 ميليارد تومان به اين ٢۵٠غير قانونی ساcنه 
حساب ھا بود، که نگاه توده ھای مردم ايران 
بيشتر از ھر زمان ديگری به سمت مرکز سيبل 

پوشيده نيست .  فساد حاکم بر ايران کشيده شد
مرکز فساد حاکم بر ھيئت حاکمه ايران، ھمانا 
شخص ولی فقيه و مجموعه نھاد ھای انتصابی 

نھادھايی ھمانند قوه قضاييه، .  تحت امر او ھستند
سپاه پاسداران، بنياد شھيد، شورای نگھبان، بنياد 
مستضعفان، آستان قدس رضوی و ده ھا نھاد و 
بنياد اقتصادی ديگر که اساسا ھيچگونه بازرسی 
و کنترلی بر عملکرد مالی آنان توسط ھمان 
نھادھای به ظاھر کنترلی جمھوری اس#می نيز 

چرا که به دستور خامنه ای، راه . اعمال نمی شود
ورود ھرگونه کنترل و بازرسی بر عملکرد مالی 
ارگان ھای وابسته به او از طرف نھادھای 
بازرسی نظام از قبيل مرکز بازرسی به اصط#ح 
تحقيق و تفحص مجلس شورای اس#می بسته 

تنھا کنترلی ھم اگر بر عملکرد مالی و .  است
اقتصادی اينگونه نھادھای انتصابی و ثروتمند 
ولی فقيه وجود دارد، ھمانا بازرسی توسط 

 ارگان ھای مربوطه نھادھای امنيتی درون ھمان
قوه "  حفاظت و اط#عات"نھادھايی مانند .  است

سپاه پاسداران "  حفاظت و اط#عات"قضاييه و يا 
و نه نھاد ھای بازرسی بيرون از دايره اين ارگان 

نھادھايی که ھر از چند گاھی زير .  ھای انتصابی
فشار افکار عمومی و تصفيه ھای جناحی 
گزارشی از کشف مواردی از رشوه و فساد در 

نمونه ھايی که به   .اين نھادھا را بازتاب می دھند
رغم وجود ارقام نجومی اخت#س ھا و دزدی ھا، 
ھمواره در محدوده برخورد با عوامل خرده پا و 

 .کار چاق کن ھا، باقی مانده است
حال در چنين وضعيتی که دستگاه قضايی 
جمھوری اس#می خود تا بدين حد به فساد و 

"تباھی آلوده است، فقط می توان گفت ھر چه : 
بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد 

 ".  نمک

است که مسئوcن مختلف رژيم نيز بر آن مھر 
تاييد زده و فساد موجود در مجموعه سيستم 
بوروکراتيک نظام را تھديدی جدی برای 

 پيش از به رغم اينکه. حکومت اس#می دانسته اند
اين نمونه ھايی از اينگونه دزدی ھا و اخت#س 
ھای چندھزار ميلياردی ھمواره در بانک ھا، 
شھرداری ھا و نھادھای دولتی رمزگشايی می 
. شدند، اما قوه قضائيه از اين امر مستثنا شده بود

اکنون اما، از يک طرف به دليل تشديد تضادھای 
درونی ھيئت حاکمه و از سوی ديگر به دليل 
گستردگی فساد در دستگاه قضايی و مجموعه 
نھادھای وابسته به ولی فقيه، ھيئت حاکمه ايران 
بر آن شده است تا گوشه ای از اخت#س، دزدی و 
ک#ھبرداری ھای ک#ن موجود در ارگان ھای 

و برم# "  کشف"تحت امر خامنه ای را نيز 
 . سازد

در واقع، رسانه ای شدن فساد در قوه قضائيه به 
در پائيز سال .  حدود يک سال پيش باز می گردد

به نقل از "  آمدنيوز"گذشته بود که کانال تلگرامی 
 حساب شخصی به ۶٣يک مقام قضايی از وجود 

رئيس قوه قضائيه "  صادق آملی cريجانی"نام 
" غير قانونی"خبری که از واريز شدن .  خبر داد
 ميليارد تومان به اين حساب ھا ٢۵٠ساcنه 

خبری که به شدت و در وسعتی .  حکايت داشت
گسترده در شبکه ھای اجتماعی و حتا در ميان 
نمايندگان مجلس بازتاب يافت، و تا ماه ھا به 
موضوع روز و کشمکش ھای درونی نظام تبديل 

ھيئت حاکمه فاسد ايران اما، به جای .  شد
رسيدگی به چنين حجمی از اخت#س و دزدی 
توسط قاضی القضات منصوب خامنه ای، 
ب#فاصله اقدام به دستگيری ياشار سلطانی مدير 

کرد و پيامد آن "  آمدنيوز"مسئول کانال تلگرامی 
برای نماينده ای ھم که در ھمين رابطه طرح 
سئوال از رئيس قوه قضائيه کرده بود، حکم 

 .بازداشت بود
ماجرای اخت#س رئيس قوه قضائيه را با تھديد و 
ارعاب ظاھرا خواباندند، اما به جايش روزنه 

 قاضی در ٨٧تعليق .  ھای ديگری را باز کردند
 در صدی آن نسبت به ٢٠ و افزايش ٩۵سال 
، محاکمه سعيد مرتضوی، صدور حکم ٩۴سال 
 سال زندان برای علی اکبر حيدری فر، يکی ١۵

 ۵از قضات بازداشتگاه کھريزک، صدور حکم 
سال انفصال از خدمت برای سردار احمدی مقدم، 
فرمانده کل نيروی انتظامی جمھوری اس#می و 
برکناری تعدادی از فرماندھان زير مجموعه او  
به جرم فساد مالی در بنياد تعاون ناجا و دادگاھی 
شدن سردار رويائيان مدير عامل باشگاه 
پرسپوليس که در دوره ای معاون بازرسی ستاد 
کل نيروھای نظامی ھم بود، ھمراه با مواردی 
ديگری از محکوميت ھای سربسته قضات، 
فرماندھان سپاه و نيروی انتظامی که جملگی از 
منصوبين مستقيم و غير مستقيم خامنه ای ھستند، 
نمونه ھايی ھستند تا با علنی شدن موارد فوق سر 

اما، افشاء و .  در امان نگه داشته شود"  مار"

"در قالب يک گزارش نوشت مرکز حفاظت و : 
اط#عات قوه قضائيه به عنوان گزارش عملکرد 

، گزارشی منتشر کرده که ١٣٩۵خود در سال 
 ھزار ميليارد ١۵٠نشان می دھد در اين سال، 

 مورد کشف شده ٣۴۴لایر کارچاق کنی به تعداد 
روی ارزش ريالی "  شرق"محاسبات ".  است

موارد کشف شده و تعداد کارچاق کنی ھا نشان 
به طور "  کارچاق کنی"می دھد، ھر اقدام 

 ميليارد تومان آب خورده ۴۴ميانگين به مبلغ 
 . است

اخت#س از راه " مورد ٢۶۵کشف يک ھزار و 
به "  قبوض سپرده و مفقودی فيش ھای واريزی

 ٣١ ميليون لایر، ۵٠٠ ميليارد و ٢٩٠ارزش 
به ارزش "  اخت#س در ديگر موضوعات"مورد 

 ٩٨٨ ھزار و۵ ميليون لایر، ۶٢٩ ميليارد و ٧٧
به "  جعل اوراق و وثيقه در محاکم قضايی"مورد 

" اخذ رشوه" ميليارد لایر، ١١۵ارزش بيش از 
 ميليارد ١۴٢ نفر به ارزش بيش از ٢٠۶به تعداد 

" اخاذی و ک#ھبرداری" مورد ٨٢٨لایر و کشف 
 ميليارد لایر، از جمله ديگر ١١٨به ارزش 

طبق .  موارد ذکر شده در اين گزارش ھستند
 کل ارزش ريالی ٩۵گزارش فوق، فقط طی سال 

در "  کشف شده"مجموعه فساد و تخلفات مالی 
کل سيستم قضايی جمھوری اس#می، کمی بيش 

.  ميليارد لایر بوده است۶٠۵ ھزار و١۵٢از 
کشف اين ابعاد از فساد مالی در دستگاه قضايی، 
آنھم فقط طی يک سال و مقايسه آن با کل بودجه 
دستگاه قضايی ايران در ھمين سال که رقمی 

 ھزار ميليارد تومان بوده است، به ٧حدود 
روشنی عمق فساد موجود در سيستم قضايی 
جمھوری اس#می و به تبَع آن فساد و گنداب حاکم 
.  بر ھيئت حاکمه ايران را بازتاب می دھد

فراموش نبايد کرد که موارد ياد شده، فقط نمونه 
مرکز حفاظت و اط#عات قوه "ھايی ھستند که 

از انبوه رانت خواری ھا، اخت#س و زد "  قضائيه
و بندھای بی حد وحصر اين دستگاه عريض و 

کرده "  کشف"طويل حکومتی را طی يک سال 
 .است

ديرزمانی است که دزدی، ارتشاء، اخت#س و 
رانت خواری ھای ميلياردی در درون ارگان 
ھای جمھوری اس#می به امری عادی و ھمه 

گوشه "  کشف"اگرچه .  جانبه تبديل شده است
ھايی از فساد مالی در نھادھای حکومتی از دوره 
رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی شروع شد، 
اما برم#  شدن اين گونه پرونده ھا در دوره 
احمدی نژاد و پس از آن تا به امروز، بسيار 

 . گسترش يافته است
 ھيئت حاکمه ايران طی يک دھه فساد حاکم بر

اخير به حدی رسيده است، که مطابق برآورد 
المللی از شاخص تلقی از  سازمان شفافيت بين

، جمھوری اس#می دارای ٢٠١۵فساد در سال 
يکی از اقتصادھای فاسد جھان است که از ميان 

.  را دارد١٣٠شده، رتبه   کشور بررسی١۶٧
وضعيت بحرانی فساد ھم اکنون به حدی رسيده 

١٢از صفحه   



 ١١ ٧۴۵ شماره  ٩۶نيمه دوم تير     ١١
١٠از صفحه   

 !به جھنم خوش آمديد

ايجاد بازار مصرف جديد، گشايش کامل بازار 
گذاری خارجی  کار و برداشتن موانع سرمايه

  .خواھد بود
در رابطه با حفاظت محيط زيست، ترامپ و 
اردوغان در اج#س از امضای توافقنامه ی 

طبق اين توافقنامه که در . پاريس خودداری کردند
کنفرانس تغيير اقليم از سوی سازمان ملل در سال 

 کشور آن را به ١٩۵ تصويب و تاکنون٢٠١۵
 ٢٠٢٠امضا رسانده اند، قرار است از سال 

  .انتشار گازھای گلخانه ای کاھش يابد
در مورد حمايت از زنان، ھمين بس که دختر 
ترامپ پيش برنده ی اين بحث بود و به ھمين 

 .بھانه نيز در اج#س شرکت کرده بود
 ٢٠تنھا موردی که بر سر آن در اج#س جی 

تاحدی توافق شد، تنظيم بازار سرمايه  و باز 
کردن ھر چه بيشتر بازارھای مصرف برای 

توافق کامل، تنھا بر .  سرمايه داران جھانی بود
سر مبارزه با تروريسم جھانی، در جايی که برای 

  .گذاری ھا مانع ايجاد کند، بود سرمايه
اگر چه برای ھيچيک از توافقاتی که در اج#س 
سران صورت می گيرد، تعھد اجرايی ايجاد نمی 

 ميليون ١٣٠کند، اما  برای اين اج#س دو روزه 
يورو ھزينه شد که بيشترين بخش آن صرف 

  .تدابير امنيتی گرديد
، موضوع اصلی در ٢٠در حالی که اج#س جی 

ھای جھانی گرديد، اما به محتوای اصلی  رسانه
واقع مھار بحران اقتصادی به  اين اج#س که در

نفع طبقه ی سرمايه دار جھانی است، پرداخته 
ای که علت وجودی اين اج#س از  نشد، وظيفه

ھای با  برعکس، رسانه . می باشد١٩٩٩سال 
ھای پرتيراژ گرفته تا  نفوذ جھان از روزنامه

راديو و تلويزيون بيشترين تمرکز را بر آتش 
زدن چند ماشين و تخريب و مصادره ی اجناس 
يک فروشگاه در ھامبورگ و خراب کردن 

ھا و  مصاحبه.  گذاردند…  ھای مغازه ھا و  شيشه
مقاcت بسياری بر سر محکوم کردن خشونت 

اما راجع به خشونت .  منتشر شد(!)  چپ 
ساختاری نظام سرمايه داری سخنی در 

  .ھای بورژوازی به ميان نيامد رسانه
ھا برای انحراف افکار  با وجود تمام اين ت#ش

عمومی و تزريق تبليغات نظام سرمايه داری، 
ھای  خشونت آميز  ارعاب، سرکوب و اقدام

نيروھای امنيتی و پليسی، انواع و اقسام 
ھا و تھاجمات به حقوق سياسی که طی  محدوديت

مبارزات طوcنی کسب گرديده، شھر ھامبورگ 
ھا ھزار نفر  صحنه ی مقاومت و اعتراضات ده

در روز شنبه  ھشتم ژوئيه در تظاھراتی .  گرديد
که تحت عنوان ھمبستگی بدون مرز صورت 

 ھزار نفر ۶٧گرفت، طبق اظھارات رسمی، 
شرکت کرده و ھمبستگی خود را در مبارزه با 

 …نظام سرمايه داری جھانی به نمايش گذاردند
دانيم که ما ھمه جا حضور داريم در  اما ما می

تک تک کارخانه ھا، در اعماق زمين در معادن، 
ھای کشاورزی و بر روی درياھا در  بر سر زمين

 !آری… ھای درس و  حال ماھيگيری، در ک#س
 .ما بسياريم

صدھا نفر از معترضين  .ھاربورگ بنا کرده بود
 دستگير شده و به اين زندان ٢٠به اج#س جی 

  .فرستاده شدند
دولت آلمان که يکی از مدعيان حقوق شھروندی 
است، بار ديگر اين حقيقت را به نمايش گذارد که 
حقوق شھروندی در جامعه ی سرمايه داری تنھا 

 »شھروندان» تا جايی رسما وجود دارد، که اين
بنيان نظام سرمايه داری را به زير سؤال نبرند، 
چرا که در اين صورت ديگر شھروندان خيالی 

. ھای واقعی می شوند نبوده و تبديل به انسان
حدود سی تجمع اعتراضی در حاشيه ی اج#س 

اين تجمعات از .   سازماندھی شده بود٢٠جی 
سوی اتحاديه ھای کارگری و احزاب چپ گرفته 
تا ھواداران محيط زيست و ديگر منتقدان بی 

اما .  خطر نظام سرمايه داری ترتيب داده شده بود
ھيچکدام، مانند تظاھرات ضد کاپيتاليستی روز 

البته .  پنج شنبه، مورد تھاجم پليس قرار نگرفت
نيروھای پليس در روزھای قبل نيز بيکار نمانده 

ھا سرکوبگرانه، ھر روز و  و در کنار ديگر اقدام
ھر شب با اسپری فلفل به کمپ ھای موقتی که 

ھا برپا شده بود، حمله و سعی در جمع  در پارک
به اين ترتيب پليس نه تنھا .  ھا می کرد آوری آن

به کمپ ھا، بلکه به حق برگزاری تجمع تھاجم 
 خبرنگار که قب#ً اجازه گرفته ٣٢حدود .  کرد

به .  بودند، از ليست خبرنگاران مجاز حذف شدند
اين ترتيب حق آزادی مطبوعات برای اين 

خبرنگاران متعددی در .  خبرنگاران پايمال گرديد
حين اعتراضات متحمل ضربات باطوم پليس يا 

 نفر از وک#يی ١٢٠از کار   .اسپری فلفل شدند
 برای »وک#ی اضطراری«که قب#ً تحت عنوان 

دفاع از دستگيرشدگان متشکل شده و حتی با 
دادگاه ھامبورگ ھماھنگی کرده بودند، نه تنھا 
جلوگيری به عمل آمد يا اشکال تراشی شد، بلکه 
حداقل در يک مورد نيز خود از پليس کتک 

در اين مورد اط#عيه ای مطبوعاتی از  .خوردند
 .سوی اين تشکل صادر شد

اين نوع خشونت، تنھا نوعی از خشونت طبقاتی 
است که  به شکل مستقيم و رودرو با ماشين 

اما خشونت .  سرکوب دولتی صورت می گيرد
طبقاتی که در روبنای جامعه جريان دارد، بر 
پايه ی مناسبات اقتصادی و در شکل استثمار 
روزمره ی انسان ھا، در مصرف توان و نيروی 

خشونتی که از سوی .  کار آنان جريان دارد
ابرقدرت ھای نظام سرمايه داری جھانی ھدايت 

شود و عامل فقر و ف#کت برای  و اِعمال می
وارونه شدن اين .  اکثريت مردم جھان است

واقعيت در عنوان موضوعات مورد بحث در 
مبارزه با گرسنگی :  جلوه می يابد٢٠اج#س جی 

در آفريقا، حفاظت از محيط زيست، تشويق و 
 … حمايت از زنان، پناھجويان، س#متی و

منظور از مبارزه با گرسنگی، ھمانطور که آنج# 
مرکل قب#ً اع#م کرده، طرح مارشال برای آفريقا 
است که ھدف از آن بدھکار کردن ھر چه بيشتر 
کشورھای آفريقايی از طريق تأمين وام با بھره 
ھايی که اين کشورھا ھرگز قادر به بازپرداخت 
آن نخواھند بود، صدور کاc و به اين ترتيب 

 
ای از جھنمی که نظم سرمايه داری  در گوشه

 درصد از مردم جھان بر پا ٩٩جھانی برای 
به جھنم "کرده، قرار بود تظاھراتی تحت عنوان 

 ژوئيه، يک ۶در روز پنج شنبه،  "خوش آمديد
 ٢٠روز قبل از شروع اج#س دوروزه ی جی 

ده ھزار پليس با .  در ھامبورگ، برگزار گردد
ھای آب پاش، اسلحه، باتوم، اسپری فلفل با  ماشين

جليقه ھای ضد گلوله، ک#ه ايمنی، ھزاران نفر از 
در جلوی .  تظاھرکنندگان را محاصره کردند

صف تظاھرات که حدود دويست متر به پيش 
رفته بود، در گذرگاھی تنگ، نيروھای پليس که 
خود ماسک به چھره داشتند، از تظاھرکنندگان 
که عمدتا آنارشيست ھای بلوک سياه از سراسر 
اروپا بودند، دستور دادند، نقاب شان را در مقابل 

اگرچه در قوانين .  دوربين ھای پليس بردارند
آلمان پوشش صورت در حين تظاھرات ممنوع 
است، اما تا کنون در ھيچ يک از تظاھرات و 
تجمعات اعتراضی بزرگ مانند ھنگام اج#س 

… ، يا عليه تاسيس بانک مرکزی اروپا و ٨جی 
علت .  ھرگز پليس چنين درخواستی نکرده بود

اين امر روشن بود، چرا که اين درخواست از 
شود و  سوی پليس تحريک علنی محسوب می
با اين .  پليس نيز به اين امرکام# واقف است

ھای بيشمار که در يوتيوپ و  وجود طبق فيلم
 درصد ٨٠ھا منتشر شده است، حدود  ديگر رسانه

از تظاھرکنندگان پوشش صورت خود را 
برداشته بودند و تعدادی نيز ھنوز در حال 
برداشتن نقاب ھای سياه خود بودند، که از جلو و 
. پشت صف تظاھرات دستور حمله داده شد

بسياری توانستند با کمک مردمی که در باcی 
ديوار کناری بازار ماھی فروشان ايستاده و شاھد 
خشونت پليس بودند، از حلقه ی محاصره فرار 

با اين اقدام اگرچه پليس توانست مانع   .کنند
برگزاری تظاھراتی شود که رسما اجازه ی 
برگزاری گرفته بود، اما تظاھرکنندگان در 

ھای متفرقه در شھر پخش شدند و مقاومت  گروه
به اين ترتيب در عمل، تظاھراتی که .  ادامه يافت

توانست از سوی پليس کنترل يافته برگزار  می
گردد، تغيير شکل يافته و خارج از کنترل پليس 

  .سرکوب به ضد خود تبديل گرديد… ادامه يافت
در ادامه ی آن روز، شب و فردای آن روز، شھر 
ھامبورگ به صحنه ی درگيری تبديل شد، آتش 

خشونت پاسخ خشونتی گرديد که از .  ھا برپا شد
. سوی پليس آغاز شده بود و بی مھار زبانه کشيد

بيست ھزار پليس تنھا از کشور آلمان برای 
سرکوب و محافظت از شرکت کنندگان در 

به اين تعداد سپس .  اج#س بسيج شده بودند
نيروھای پليس از کشورھای ديگر مانند اتريش، 

ھا  ع#وه بر اين.  ھلند و بلژيک نيز افزوده شدند
 ھزار نفر از نيروھای امنيتی حضور داشتند ١٠

که سران کشورھای صنعتی و در حال توسعه در 
پليس .  اج#س به ھمراه خود آورده بودند

 ١١ھامبورگ از قبل، زندانی موقت با ظرفيت 
 -ھزار نفر در يکی از مناطق ھامبورگ
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 ھرچه بگندد نمکش می زنند، 
 وای به روزی که بگندد نمک

بعد از کشف اخت#س ھای چند ھزار ميلياردی 
در بانک ھا، شھرداری ھا و صندوق پس انداز 
فرھنگيان، افشاء حقوق ھای چند ده ميليونی 
مديران دولتی و برم# شدن واگذاری ام#ک 
نجومی از طرف شھردار تھران به کارگزاران 

گوشه ھايی از "  کشف"حکومتی، اکنون نوبت به 
فساد حاکم بر دستگاه قضايی جمھوری اس#می 

دستگاھی که فاسدترين ارگان طبقه .  رسيده است
حاکم است و به دليل داشتن مصونيت آھنين 
ھمواره از برم# شدن دزدی ھا و رانت خواری 

ھای بی حد و حسابش جلوگيری به عمل آمده 
اما، به نظر می رسد به دليل تراکم فساد .  است

مالی و جلوگيری از انفجار درونی آن، مجبور 
شده اند اندکی درپوش اين دستگاه متعفن را کنار 

 . بزنند
، ھجدھم تيرماه جاری به نقل "شرق"روزنامه  

از مرکز حفاظت و اط#عات قوه قضائيه از 
کشف موارد عديده ای فساد مالی در دستگاه 

اين روزنامه .  قضايی جمھوری اس#می خبر داد

  ١٠درصفحه 

ھای  نامVه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
ھای مالی خود را به شlمlاره حسlاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھlمlراه 
ھllای  کllد مllورد نllظllر بllه يllکllی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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:بدينوسله به اط#ع  ع#قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

 
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency 11766  ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  

Symbol rate 27500 ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  
FEC 5/6  ۵/ ۶اف ای سی  

  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

ساعت نه ونيم شب بوقت ايرانچھارشنبه ھا    
)ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و ھفت عصر بوقت اروپای مرکزی  (   

روز پنجشنبه  نه و نيم صبح بوقت ايران:  بازپخش اين برنامه   
)ده شب پنجشنبه بوقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه بوقت اروپای مرکزی (   
:اينترنت   

 در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ،
 ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای تلويزيون

.دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد   
 

"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  
www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
 

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط#ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط#ع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  


