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 جمھوری اس�می، 
 شناور بر توفان تضادھا

 
ھيات حاکمه ايران، اين روزھای با مجموعه ای 

جدال .  از تضاد و جدال ھای درونی درگير است
ھا و تعارضاتی که در اغلب ارگان ھای رژيم به 
شکل کم سابقه ای سر باز کرده اند، کشمکش 
ھايی که با افشاگری و نشانه رفتن نھادھای 
مختلف جمھوری اسAمی عليه يکديگر، اين 
روزھا شدت گرفته و به شکل کم سابقه ای رسانه 

 . ای شده اند
نمونه ھای رشد و تعميق اين تضاد و تعارض 
. اکنون آشکارتر از آنند که قابل کتمان باشند
حسن روحانی، رئيس جمھوری نظام اسAمی که 
عضو مجلس خبرگان نيز ھست، نشست فصلی 

را تحريم و "  تعيين رھبری"اين نھاد به اصطAح 
حتا کمترين تمايلی نسبت به دعوت ھيات رئيسه 
مجلس خبرگان برای سخنرانی در اين نشست از 

مصباح يزدی، مجيزگوی .  خود بروز نداد
افراطی نظام، گويی که تازه از خواب بيدار شده 

در دنيا به "باشد، با گفتن اينکه جمھوری اسAمی 
، از تنفر "اندازه انگشتان يک دست دوست ندارد
عيسی .  جھانی نسبت به نظام سخن گفت

کAنتری، رئيس سازمان حفاظت از محيط 
دخالت نظاميان "زيست، با انتقادی تند و کم سابقه 

را به باد انتقاد گرفت و با "  در کشاورزی
اعتراض به اينکه وزارت جھاد کشاورزی در 

 Aتحت تاثير ارگان ھای "تصميم گيری ھايش عم
خرج کردن "، اين ارگان ھا را به "نظامی است

جنتی رئيس مجلس .  متھم کرد"  نادرست بودجه
خبرگان رھبری، روز سيزدھم شھريور در 
شروع نشست دو روزه اين مجلس در باره 

ی نظام ھشدار داد و "ناکارآمدی دستگاه ھا"
دشمنان می خواھند ھزينه نابسامانی ھای "گفت، 

می "و "  کشور را به پای رھبر انقAب بنويسند
خواھند تلقين کنند که در کشور، مجلس و ساير 
قوا ھيچ کاره ھستند و مسئوليت ھا فقط بر گردن 

، و نمونه ھای بسيار ديگری که از "رھبر است
ھر سو جمھوری اسAمی را از درون به چالش 

 . گرفته اند
البته، نمونه ھايی از اين دست در دوره ھای 
پيشين نيز بسيار بوده اند و ھيات حاکمه ايران 
طی چھار دھه گذشته ھمواره با اينگونه جدال ھا 

در .  بار ديگر آتش و خون بصره را فراگرفت
دور جديد اعتراضات مردم، به گزارش وزارت 

 نفر کشته، ١١بھداشت عراق، تاکنون دست کم 
منابع ديگری .  اند صد نفر زخمی دستگير شده

دھند که تنھا در تظاھرات روز جمعه  خبر می
اين .  اند  تن مجروح شده۵٠ تن کشته و ٧گذشته 

 شھريور به کمبود و ١٠اعتراضات که از 
آلودگی آب آغاز شد، روز جمعه به آتش زدن 
تعدادی از ادارات دولتی، ايستگاه تلويزيون 
دولتی، دفاتر احزاب و فرماندھی الحشد الشعبی، 

، حمله به دفتر شورای "جنبش ملی الحکما"دفتر 
. استان و کنسولگری ايران در بصره انجاميد

۵درصفحه   ۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٨٩شماره    ٩٧ شھريور ١٩ –سال  چھلم 

 رود؟ آيا عراق به سوی جنگ داخلی ديگری پيش می

 داران ھای مناطق آزاد و ويژه اقتصادی برای سرمايه مزيت

 و
  منطقه ويژه اقتصادی در مجلس اسAمی٩٨ منطقه آزاد و ٨تصويب ايجاد 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

دور اخير اعتصابات و تجمعات کارگران شرکت 
 مرداد ٢٧تپه که از  وصنعت نيشکر ھفت کشت

 روز با پيروزی ١۵آغاز شده بود پس از 
اين پيروزی .  کارگران اين شرکت به پايان رسيد

مبارزه کارگران با موانع .  البته آسان بدست نيامد
  کارفرما، مديريت و دولت.  متعددی روبرو شد

ھا برای درھم شکستن اعتصاب به  حامی آن
. ھای گوناگونی متوسل شدند شگردھا و حربه

فرماندار و نمايندۀ شوش در مجلس سعی کردند با 
ھای توخالی کارگران را از ادامه اعتصاب  وعده

استاندار خوزستان از پذيرش .  منصرف سازند
مديريت و .  خواست کارگران امتناع ورزيد

 ترين برنده سقوط ارزش لایر دولت بزرگ
 

وار ارزش لایر و پی آمد آن افزايش پياپی قيمت کاmھا و صعود نرخ تورم، واقعيتی است که  سقوط بھمن
تدبيری کابينه و  ھای رژيم اغلب دليل آن را به بی اقتصاددان.  گويند امروزه ھمه پيرامون آن سخن می

گوئی .  دھند ھا نسبت می ھای غلط آن، يا ناشی از جو روانی و ھياھوی ترامپ و ترس از تحريم سياست

 تپه، يک پيروزی نسبی و ھفت
 تر ضرورت آمادگی برای نبردھای بزرگ



 ٢ ٧٨٩ شماره  ٩٧ شھريور ١٩      ٢
١از صفحه   

 جمھوری اس�می، شناور بر توفان تضادھا
آنچه .  و تضادھای درونی مواجه بوده است

تضادھای درونی جمھوری اسAمی را در اين 
دوره معين برجسته کرده است، سخنان افشاگرانه 
و جدال برانگيز تعدادی از نمايندگان مجلس در 

سخنانی .  نطق ھای پيش از دستورشان بوده است
ھا و باندھای مافيايی  در مخالفت با برخی ارگان

آن که تاکنون در صحن علنی مجلس کمتر اتفاق 
 . افتاده است

پروانه سلحشوری و غAمرضا حيدری دو تن از 
نمايندگان مجلس ھستند، که روز سه شنبه 

ای علنا   سابقه سيزدھم شھريور در نطق ھای کم
 . خامنه ای و سپاه پاسداران را به چالش گرفتند

و "  اصAح طلب"پروانه سلحشوری، نماينده 
مجلس، در نطق پيش از "   اميد"عضو فراکسيون 

دستور مجلس، با انتقاد شديد از وضعيت نابسامان 
سخن "  احکام ناعادmنه قوه قضائيه"جامعه، از 

نظارت "، "انحصار صدا و سيما"گفت، 
امتيازگيری و بده بستان ھای "، "استصوابی

خشونت "را به چالش گرفت، "  نمايندگان مجلس
طرح ھای "را فرياد زد، "  گسترده اجتماعی

را به باد انتقاد گرفت "  بيفايده و بی نتيجه مجلس
ورود نيروھای نظامی  به عرصه سياست، "و 

اقتصاد و فرھنگ و تداخل فعاليت ھای فرھنگی 
اين نماينده .  را مورد انتقاد قرار داد"  و نظامی

مجلس، ھمزمان با درخواست کمک از خامنه ای 
، "نجات ايران"جھت يافتن راه حل برای 

سپاه [خواستار آن شد که نھادھای نظامی 
به پادگان ھا برگشته و به وظايف ذاتی ]  پاسداران

خود بپردازند، تا اقتصاد و فرھنگ سامان 
پروانه سلحشوری در ادامه نطق خود، ".  بگيرد

قانون "از اين ھم فراتر رفت و خواھان باز بينی 
ھمه پرسی در حوزه سياست خارجی، "، "اساسی

نحوه اداره صدا و سيما و نظارت استصوابی 
او ھمچنين در .  شد"  شورای نگھبان در انتخابات

آزادی زندانيان سياسی و "صحن علنی مجلس 
به کشور "  عفو عمومی برای بازگشت ھموطنان

 . را خواستار شد
ھم "  اميد"غAمرضا حيدری، عضو فراکسيون 

ساختار "در سخنان خود ضمن تاکيد بر اينکه 
شود، "  کشور بايد به صورت شفاف طراحی

"گفت به ھوش باشيم که باندھای مافيايِی پشت : 
صحنه موسسات مالی، قاچاق کاm، بدھکاران 
بزرگ مالی، بازار شديدا آشفته ارز و سکه، خفه 
کردن در استخر، ناگھان کليت نظام را به خفگی 

 ."نکشاند
اظھارات اين نمايندگان با واکنش تند و تھديد آميز 

اصولگرايان در درون و بيرون مجلس مواجه "
کيھان خامنه ای، از پروانه سلحشوری به .  شد

ياد کرد و نوشت، اگر نظارت "  خامباجی"عنوان 
استصوابی نبود، خانم نماينده آmن بايد به عنوان 
برده شيوخ ال سعود، فروخته می شد و جواد 
کريمی قدوسی از نمايندگان اصولگرا ی عضو 
جبھه پايداری و کميسيون امنيت ملی مجلس نيز 
با تاکيد بر اينکه نطق ھای حيدری و پروانه 

کپی برداری از اتاق ھای فکر اروپا "سلحشوری 
" ضربه کاری"، آنان را تھديد کرد که "است

 . خواھند خورد
به راستی چه اتفاقی در جامعه افتاده است که اين 

روزھا، جمھوری اسAمی با بروز چنين شکاف 
ھايی ژرف از درون مواجھه شده است؟ آنھم در 
شرايطی که خامنه ای به حمايت از دولت 
برخاسته و سران سه قوه در تAش ھستند تا با 
شارmتانيزم و فريبکاری، تنش ھای درون نظام 

 . را کتمان و يا به حداقل برسانند
خامنه ای و ديگر مسئوmن اصلی نظام، چه 
بخواھند و چه نخواھند، چه بپذيرند و چه نپذيرند، 
بايد بدانند که کشتی سوراخ شده جمھوری 
اسAمی ھم اکنون درامواج پر تAطم رشد و 
. تعميق تضادھای درونی نظام گرفتار است
تضادھايی که به تاسی از رشد و ارتقای 

 ٩۶مبارزات کارگران و زحمتکشان از دی ماه 
سر باز کرده اند و با گذشت ھر روز عمق و 

بسيار طبيعی است .  گستره بيشتری نيز يافته اند
که در چنين وضعيتی، نه حرف ھای وحدت 
طلبانه خامنه ای گوشی برای شنيدن داشته باشد و 

 . نه از دست دولت کاری بر آيد
بر کسی پوشيده نيست که، نارضايتی گسترده 
موجود در جامعه، فشار مبارزاتی توده ھا، فقر و 
فAکت حاکم بر توده ھا، سقوط بھمن وار ارزش 
لایر و مھم تر از ھمه ناتوانی روز افزون دولت 
اسAمی در پاسخگويی به انبوه معضAت سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی توده ھا، سبب بروز و 
. تشديد تضادھای درونی ھيات حاکمه شده است
وقتی نمايندگانی از درون مجلس، اين چنين به 
سيم آخر می زنند و با سخنرانی ھای خود در 
صحن علنی مجلس ارتجاع، نظام را فاسد می 
خوانند، اين ھمه فقط نشانه بھم ريختگی حکومت 

سخنان اين .  و نھادھای سياسی آن است
نمايندگان، يادآور سخنان احمد بنی احمد و 
پزشکپور دو تن از نمايندگان مجلس شورای ملی 
در واپسين ماه ھای سقوط رژيم سلطنتی در سال 

نمايندگانی که با نزديک شدن سقوط .   است۵٧
رژيم پادشاھی گذشته از تريبون مجلس جمAتی 
مشابه سخنان پروانه سلحشوری، غAمرضا 
 .حيدری را عليه رژيم سلطنتی شاه به کار گرفتند

سخنان نمايندگان کنونی مجلس شورای اسAمی 
تر شدن بحرانسياسی و  نيز، انعکاسی از عميق

سخنان .  ای در جامعه است رشد و اعتAی توده
اين دو نماينده در صحن علنی مجلس ارتجاع 
اسAمی البته، فقط بيانگر تشديد تضاد و تعميق 

نطق پروانه .  شکاف در درون طبقه حاکم نيست
سلحشوری و حيدری که ھر دو از نمايندگان 

اصAح "و وابسته به  جناح "  اميد"فراکسيون 
حکومتی ھستند، بيانگر ايجاد شکاف و "  طلبان

" اصAحات"بيان نوعی طغيان در درون جبھه 
شکاف و بحرانی که اين روزھا، تفکر .  نيز ھست

اصAح طلبان "اصAح پذيری نظام و به تبع آن 
را نيز به اضمحAل و فروپاشی "  حکومتی

بحرانی که طی روزھای گذشته .  کشانده است
کروبی با ارسال نامه به مجلس خبرگان برای 
پاسخگو کردن خامنه ای، سعی کرد در جبران 

حکومتی "  اصAح طلب"سکوت سنگين رھبران 
راھی برای برون رفت از اضمحAل اصAح 

 .طلبی در حکومت بگشايد
بروز چنين تضادھايی اگر در دوره ھای گذشته، 
عمدتا ميان مسئوmن و سران سه قوه آشکار می 
شد که اغلب به جدال با ھم بر می خاستند، اکنون 
اين جدال به درون نھادھای حکومتی کشيده شده 

در چنين شرايطی که خامنه ای و سران سه .  است
قوه بيش از ھمه بر وخامت اوضاع کشور واقف 
اند و از تشديد تضادھا و تعارضات باندھای 
درون حاکميت ھراسان ھستند، آنان مدام سعی 
دارند تا با توصيه ھای اخAقی آرامش دروغين 
را به جامعه تزريق و نھادھای حکومتی را از 

اما دوران اينگونه .  مخالفت با يکديگر باز دارند
توصيه ھای خامنه ای به سر رسيده و اکنون 
ديگر راھی برای رساندن کشتی توفان زده 
جمھوری اسAمی بر ساحل نجات باقی نمانده 

آنھم کشتی سوراخ شده ای که بر امواج .  است
رشد و تشديد انواع تضادھای درونی شناور 

تضادھايی که بر بستر مبارزات کارگران .  است
و توده ھای تحت ستم ايران سر باز کرده، رشد و 
تعميق يافته و جمھوری اسAمی را به مرز 

 .  فروپاشی رسانده است
بديھی است که رشد اين تضادھای درونی، ھرگز 
. به تنھايی برای سرنگونی رژيم کافی نيست
تشديد تضادھا و کشمکش ھای درونی ھيات 
حاکمه ايران اگرچه رژيم را تضعيف و شرايط 
را به نفع توده تغيير می دھد، اما، بايد بدانيم و 
آگاه باشيم که فقط و فقط گسترش اعتراضات، 
اعتAی ھمه جانبه مبارزات توده ای، برپائی 
اعتصابات عموی سياسی و قيام مسلحانه توده ای 
و پيامد آن استقرار يک حکومت شورايی در 
فردای سرنگونی جمھوری اسAمی، می تواند 
اوضاع را به نفع کارگران و زحمتکشان تغيير 

 . دھد
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۵درصفحه   

١از صفحه   
فشار مردم، وعده اصAحات، مبارزه با فساد و 

ی "ھا تکنوکرات"واگذاری مناصب دولتی به 
آن زمان صدر از اين وعده .  طرف را داد بی

ھرچند با وجود عدم اجرای اين .  پشتيبانی کرد
خانه در   وزارت۶ھا، تا ھمين سال گذشته،  وعده

ھا بود با ھمان فساد رايج در اين  دست صدريست
 .ھا خانه وزارت

وابستگی نوری مالکی و حشدالشعبی به ايران و 
سپاه پاسداران بر ھمه مردم عراق روشن است، 

ھای صدر در انتخابات،  اما از ديگر وعده
گرچه .  مخالفت با دخالت کشورھای بيگانه بود

اين متحد پيشين ايران، بAفاصله پس از انتخابات 
ای با شرکت سفيران ترکيه، اردن،  جلسه

عربستان سعودی، سوريه و کويت و بدون 
 .حضور سفير ايران ترتيب داد

گورگ فرستاده  در روزھای گذشته، برت مک
ويژه ترامپ به بغداد و اربيل سفر کرد تا 

ھا از ائتAف عبادی و  پشتيبانی کردھا و سنی
صدر را که از پشتيبانی آمريکا و کشورھای 

اش در منطقه نظير عربستان برخوردار  پيمان ھم
گرچه کردھا ھنوز جانب ھيچ .  است، جلب کند

. اند يک از دو ائتAف بزرگ و اصلی را نگرفته
ايران نيز در پشتيبانی از ائتAف عامری و 
مالکی از ھيچ تAشی دريغ نکرده است حتا تھديد 

". ھا کمونيست"به ممانعت از روی کار آمدن 
نشانده ايران در عراق نيز روز  عامری، دست

" نشانده آمريکا ھر دولت دست"جمعه ھشدار داد 
 .طی دو ماه سرنگون خواھد شد

ای که صدر با سوءاستفاده از خAء  در بحبوحه
کوشد  سازماندھی و رھبری جنبش مردمی می

خود را سخنگوی مردم معترض جا زند، حزبی 
نامد،  می"  حزب کمونيست عراق"که خود را 

تصميم گرفته به جای ايستادن در کنار مردم و 
ای برای  سازماندھی اعتراضات و بسيج توده

برکناری سياستمداران فاسد و کاستن از قدرت و 
نظامی و مبارزه برای کسب  ھای شبه نفوذ گروه

مطالبات مردم، با نيروھای مذھبی ارتجاعی 
چون صدر ائتAف کند تا سھمی از قدرت  ھم

انتخابی مھلک چرا که دور از انتظار .  بگيرد
گيری صدر و  نيست در صورت قدرت

ھمدستانش، حتا اين حزب زرد، رسواتر از پيش، 
 .از قدرت بيرون رانده شود

در روزھای اخير، دو رقيب بزرگ، يعنی 
(اmصAح و ا�عمار" ائتAف عبادی و مقتدی " 

(البناء"و ائتAف )  صدر ھادی عامری و "  
اند، اما  مدعی کسب اکثريت mزم شده)  مالکی

جايی که ادعاھا ھنوز  طبق اخبار تاکنونی، از آن
" دادگاه اتحاديه"اند، قرار است  به اثبات نرسيده

باmترين مرجع قضايی در عراق در اين باره 
شامگاه شنبه نيز از قول منابع .  قضاوت کند

نزديک به عبادی گفته شد که وی تا چند روز 
ديگر برای کسب موافقت دولت ترامپ با تشکيل 

ھر چند .  رود دولت اضطراری به واشنگتن می
" اتحاد فتح"و  "  سائرون"سخنگويان دو ائتAف 

پس از اعتراضات اخير بصره خواھان 
 .اند گيری وی شده کناره

ھا ھم که بتواند پست  گرچه ھر يک از ائتAف
وزيری و زمام تشکيل کابينه را به دست  نخست

ھم .  کند گيرد، در وضعيت مردم تفاوتی ايجاد نمی
عامری و ھم حکيم پيش از انتخابات اعAم کرده 

ای در  ھای جداگانه بودند، با آن که با ليست

سياستمداران عراقی نيز  برای .  برند تاراج می
مشارکت در يغمای اين خوان گسترده دست 

آنان، جھت کسب و تکيه چند صباحی .  دارند
ھای قدرت نه تنھا به خدمت  تر بر اھرم بيش

سران يکی از کشورھای مرتجع منطقه و 
تفرقه "اند بلکه با سياست  امپرياليستی درآمده

به اختAفات مذھبی و "  بيانداز و حکومت کن
چه غم آنان  آن.  زنند ای دامن می قومی و قبيله

نيست، فقر و فAکت مردم، بيکاری، تورم، 
ھای  شھرھا و روستاھای ويران در پی جنگ

خانمانی و آوارگی،  ممتد خارجی و داخلی، بی
ھا،  گذاری عدم امنيت جانی مردم بر اثر بمب

حمAت انتحاری و ترورھا، مرگ و مصدوميت 
سرپرستی خانوارھا، عدم  صدھا ھزار تن و بی

دسترسی به خدمات بھداشت و مراکز درمانی و 
خدمات شھری اوليه از جمله آب و برق و مدرسه 

 .است
ای که احزاب و رھبران سياسی عراق  در ھنگامه

بازی ھستند و چشم و  در بغداد سرگرم پارلمان
اند، تاب تحمل  گوش بر شرايط زندگی مردم بسته

ھا خواھان  مردم به پايان رسيده و در خيابان
توقف "و "  برق"و "  آب"و "  کار"و "  نان"

. ھستند"  افکنی قومی و مذھبی تفرقه"و "  فساد
اعتباری آنان نزد  سياستمدارانی که رسوايی و بی

شعار .  مردم در ماه مه گذشته آشکار گرديد
ھای سياسی پيش از  انتخاباتی تمام احزاب و گروه

مخالفت با "، "گرايی مقابله با فرقه"انتخابات، 
و "  مبارزه با فساد"و "  ھای خارجی دخالت دولت

بازگشت "شعار اصلی کارزار انتخاباتی عبادی، 
در آن زمان، دولت عراق و .  بود"  امنيت
الشعبی  نظامی به ويژه گروه حشد ھای شبه گروه

کردند با  وابسته به جمھوری اسAمی، تصور می
شکست نظامی داعش، از حمايت اکثريت مردم 
. برخوردار و اوضاع را در کنترل دارند
 .تصوری که با اعAم نتيجه انتخابات فروريخت

 درصد از ۴۵تر از  انتخابات ماه مه، با شرکت کم
ترين نرخ مشارکت پس  واجدين شرايط، يعنی کم

در اين انتخابات .  ،  برگزار شد٢٠٠٣از سال 
 کرسی در پارلمان عراق، ھيچ ٣٢٩برای اشغال 

ھا رأی کافی برای  يک از احزاب و ائتAف
ائتAف سائرون، .  تشکيل دولت را کسب نکرد

ائتAفی از پيروان مقتدی صدر و حزب کمونيست 
 ۵۴تر، با  عراق و چندين حزب و گروه کوچک

ھا را به خود  کرسی، باmترين تعداد کرسی
المبين به سرکردگی  ائتAف فتح.  اختصاص داد

 کرسی و ۴٨ھادی عامری، فرمانده سپاه بدر 
 کرسی ۴٢ائتAف نصر به رھبری حيدر عبادی 

از آن ھنگام تاکنون، احزاب و .  را کسب کردند
کوشند امتياز انتخاب  ھای گوناگون می ائتAف
 .وزير و تشکيل کابينه را نصيب خود کنند نخست

شايد يکی از دmيلی که مقتدی صدر و 
ترين رأی را آوردند، حضور کم  پيمانانش بيش ھم

اما .  ترپيشين آنان در قدرت بوده است رنگ
ھای اندکی که نصيب ائتAف وی شد، بيش  کرسی

از آن که نشانه محبوبيت صدر باشد، نشانه تنفر 
 .تر مردم از وی و احزاب ائتAفش است کم

 که صدھا ھزار نفر ٢٠١۵  – ٢٠١۶ھای  در سال
سکوmريسم، سکوmريسم، نه سنی، نه "با شعار 

ھای بغداد آمدند، عبادی تحت  به خيابان"  شيعه

ھرچند يکی از سخنگويان کنسولگری ايران 
گفت، به علت آگاھی از اين حمله، کنسولگری 

ھمان روز ھم .  قبA تخليه شده و کسی آسيب نديد
 ميليون ٢نيروھای امنيتی عراق در اين شھر 

 .نفری، مقررات حکومت نظامی را اعAم کردند
تنھا کمبود و آلودگی آب و اعAم خطر شيوع وبا 
از سوی مقامات بھداشتی نيست که عرصه را بر 

بيکاری، گرانی، .  مردم بصره تنگ کرده است
 درجه نيز ۵٠قطع مکرر برق در گرمای باmی 

 .زندگی روزمره آنان را به جھنم بدل کرده است
پيش از اين نيز در تير ماه مردم اين شھر و 
چندين شھر ديگر از جمله نجف، کربA، ناصريه 
و عماره و حتا بغداد، در اعتراض به فقر و 
بيکاری، کمبود خدمات شھری و فساد به 

نخست وزير عراق، .  تظاھرات روی آوردند
حيدر عبادی، پس از آن که گسيل نيروھای 
ھا  سرکوب دولتی برای مقابله با مردم و کشتن ده

ای نداد،  تن و مجروح کردن صدھا تن، نتيجه
 ٣سرانجام، به بصره رفت به مردم وعده داد 

ميليارد دmر به بھبود خدمات و ايجاد ھزاران 
ای که ھمان  وعده.  شغل اختصاص خواھد داد
 .زمان نيز مردم باور نکردند

 ٣٠ھا، مسموميت  گذشت بيش از دو ماه از وعده
ھزار تن از مردم بر اثر نوشيدن آب آلوده، در 

 ١١٢ميان اخبار مربوط به صدور نزديک به 
ميليون بشکه نفت تنھا در ماه آگوست و 
درآمدھای ھنگفت ناشی از آن بار ديگر خشم 

مبالغ ھنگفتی که پس از .  مردم را برانگيخت
ھای روسی و آمريکايی،  کسر سھم عظيم کمپانی

 ميليارد دmر از آن به خزانه دولت سرازير ٧ / ٧
اما فساد گسترده رايج در ميان سياستمداران .  شد

شود که  عراق، به روال گذشته، مانع از آن می
بخشی از اين درآمد کAن صرف تأمين نيازھای 
ابتدايی مردم نظير آب و برق گردد، چه رسد به 
بھبود وضعيت زندگی و رفاه و اشتغال مردم 

در حالی که .  بصره و ديگر شھرھای عراق
بصره به جز برخورداری از منابع عظيم نفتی، 

ترين بندر عراق و محل صدور نفت و ورود  مھم
 درصد درآمدھای ٩۵کاmھا به کشور و منبع 

 . دولت است
ھاست به فساد  روست که مردم بصره مدت از اين

اعتراضی .  گسترده در کشورشان اعتراض دارند
که منحصر به بصره و شھرھای جنوبی عراق 

برای مثال در سال گذشته حتا در منطقه .  نيست
ھا ھزار تن  ده"  منطقه سبز"امن بغداد موسوم به 

ھا آمدند تا به فساد رايج در ميان سران  به خيابان
 . دولت و احزاب کشور اعتراض کنند

اندکی پس از حمله آمريکا و متحدانش به عراق 
 و سرنگونی رژيم صدام، ٢٠٠٣در سال 

پيکر چند مليتی به عراق  ھای نفتی غول کمپانی
آنان با زدوبند با سياستمداران .  ھجوم آوردند

عراق توانستند به قراردادھای پرسودی دست 
ھرچند، درآمدھای نفتی يکی از منابع .  يابند

به .  ھای چند مليتی است سودھای سرشار کمپانی
ھای خارجی،  جز غارت درآمدھای نفتی، شرکت

ھای آمريکايی تحت عنوان  به ويژه شرکت
ھای امنيتی،  ای، شرکت ھای مشاوره شرکت
سازی و  ھای اسلحه ھای بازسازی، شرکت شرکت

غيره بخش ديگری از ثروت مردم عراق را به 

 رود؟ آيا عراق به سوی جنگ داخلی ديگری پيش می



 ۴ ٧٨٩ شماره  ٩٧ شھريور ١٩      ۴

  ۵درصفحه 

 داران ھای مناطق آزاد و ويژه اقتصادی برای سرمايه مزيت
 و

  منطقه ويژه اقتصادی در مجلس اسAمی٩٨ منطقه آزاد و ٨تصويب ايجاد 

 شھريور ١١پس از دو سال و دو ماه، در جلسه 
 منطقه آزاد ٨مجلس اسAمی mيحه افزايش 

 منطقه آزاد ٣صنعتی، گسترش محدوده   -تجاری 
 منطقه ويژه ١٢صنعتی و ايجاد   –تجاری 

که نمايندگان  جالب آن.  تصويب رسيد اقتصادی به
 منطقه ويژه اقتصادی به ٨۶مجلس با افزودن 

ی دولت، تعداد مناطق ويژه اقتصادی  mيحه
اين در .   منطقه رساندند٩٨تصويب شده را به 

ست که پيش از اين مجلس نھم دو بار با رد  حالی
با )  ٩۴ بھمن ۵بار دوم (ی کابينه روحانی  mيحه

افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادی مخالفت 
 .کرده بود

ی  بعد از پايان جنگ و با روی کارآمدن کابينه
ھای  ھاشمی رفسنجانی، اجرای سياست

ی اقتصادی با سرعتی زياد  نئوليبرالی در عرصه
در .  در دستور کار جمھوری اسAمی قرار گرفت

قانون برنامه اول   "١٩ی  ھمين راستا در تبصره
توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی جمھوری 

تصويب شد تا حداکثر در )  ٧٢ تا ۶٨" (اسAمی
سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد 

در ھمين راستا .  صنعتی تاسيس شود  –تجاری 
صنعتی کيش، قشم و   –سه منطقه آزاد تجاری 
 ١٣٨۴ خرداد ١١در .  چابھار تاسيس شدند

نيز )  جمھوری خاتمی ھای رياست  ماه آخرين(
قانون ايجاد مناطق ويژه اقتصادی در مجلس 

 .اسAمی به تصويب رسيد
 و ٧از آن زمان تا امروز تعداد مناطق آزاد به 

اگرچه از .   منطقه رسيده است۶۵مناطق ويژه به 
 منطقه ٢٣ منطقه ويژه اقتصادی مصوب تنھا ۶۵

اندازی شده، با اين وجود مجلس دھم  ويژه راه
 ٩٨صنعتی و   – منطقه آزاد تجاری ٨ايجاد 

 .منطقه ويژه اقتصادی جديد را به تصويب رساند
عدم استقبال از مناطق ويژه اقتصادی مورد نظر 
مقامات جمھوری اسAمی بويژه از سوی 

ھای  رغم مزيت به  –گذاران خارجی  سرمايه
علل   -داران دارد  فراوانی که برای سرمايه

توان به بحران در  متعددی دارد که از جمله می
. سياست خارجی جمھوری اسAمی اشاره کرد

داران داخلی نيز عوامل  در رابطه با سرمايه
متعددی نقش دارند که از ساختار مناسبات 

داری ايران و تاثير درآمدھای نفتی در  سرمايه
چاق شدن بخش تجاری و سودھای ھنگفت در 
اين بخش، بحران و عدم ثبات سياسی، تداوم 

توان نام  می...  تورمی و  –بحران اقتصادی رکود 
 .برد

به دليل ھمين ساختار معيوب است که مناطق 
صنعتی موجود نه به مکانی برای   –آزاد تجاری 

 mچنان که در  آن  –گسترش صادرات و توليد کا
بلکه به محلی   -اغلب کشورھای ديگر ايجاد شد 

برای ورود کاmھای وارداتی به داخل کشور 
 ٨٨براساس آمار دولتی در سال .  تبديل گرديدند

.  برابر صادرات بود١٠واردات از مناطق آزاد 
 ١٣٢ از مناطق آزاد در برابر ٩٢در سال 

 ميليون ٢٠٠ ميليارد و ٣ميليون دmر صادرات، 
 جدا از ميزان  دmر کاm وارد کشور شد و اين

ست که به صورت قاچاق از اين مناطق  کاmھايی
 . شوند به کشور وارد می

ھای  اما جدا از اين معضAت و موانع، مزيت
داران  مناطق آزاد و ويژه اقتصادی برای سرمايه

چيست و چرا جمھوری اسAمی در فکر گسترش 
 !اين مناطق است؟

صنعتی   –داران در مناطق آزاد تجاری  سرمايه
 ساله برخوردارند، عدم ٢٠از معافيت مالياتی 

اجرای قانون کار، معافيت گمرگی، انتقال پول 
بدون ھرگونه محدوديت، رفت و آمد بدون اخذ 

مناطق .  ويزا از ديگر مزايای اين مناطق ھستند
ويژه البته از معافيت مالياتی و ويزا برخوردار 

چون  ھم(براساس قانون مناطق ويژه .  نيستند
، کاmھای توليد شده در اين مناطق )مناطق آزاد

برای ورود به داخل کشور، تنھا به ميزانی حقوق 
کنند که قطعات خارجی در  گمرکی پرداخت می
داران  بدين ترتيب سرمايه.  کاm مصرف شده باشد

با زدوبند با مقامات دولتی، و پرداخت مبلغی 
ناچيز تحت عنوان حقوق گمرکی کاmھای خود را 

باشد  که اغلب مونتاژ کاmھای ساخته شده می
 .آورند وارد کشور کرده و سود ھنگفتی بدست می

طور که در باm آمد، جدا از معافيت مالياتی  ھمان
و گمرکی، يکی ديگر از مزايای مناطق آزاد و 
ويژه عدم اجرای قانون کار است و دقيقا به ھمين 
دليل شرايط کاری در اين مناطق بسيار سخت و 

باشد که در اين رابطه از منطقه  فرسا می طاقت
رغم اھميت  به.  )١(توان نام برد ويژه عسلويه می

فراوان منطقه ويژه عسلويه برای جمھوری 
رغم سودھای کAن و رانتی که در  اسAمی، و به

شود، کارگران  داران می اين بخش نصيب سرمايه
ترين شکلی استثمار  عسلويه اما به بيرحمانه

 .شوند می
جدا از شرايط زندگی در عسلويه و نبود امکانات 
غذايی و بھداشتی مناسب برای کارگران که بارھا 

ھای واگيردار شده و يا  موجب رشد بيماری
مسموميت غذايی کارگران را به ھمراه آورده 

ھای پيمانکاری، وضعيت  است، با رشد شرکت
کارگران عسلويه روز به روز بدتر گرديد، به 
نحوی که بويژه برای کارگران مھاجر ھم اکنون 

جا تنھا  کار در عسلويه و پذيرش شرايط سخت آن
 .برای فرار از بيکاری است

کارگران عسلويه در تابستان که دمای ھوا گاه به 
 درصد ٩٠ درجه و رطوبت ھوا نيز به باmی ۶٠
. کنند  ساعت کار می١٢رسد، روزانه  می

کارگران پيمانی که امروز بخش عمده کارگران 
شاغل در عسلويه ھستند، در ازای اين کار و 

طور متوسط ماھانه  شرايط سخت آب و ھوايی به
کمتر از يک ميليون و پانصد ھزار تومان درآمد 

 درصد ۵٠کارگران فنی البته حداکثر تا .  دارند
پيش .  گيرند بيشتر از کارگران ساده دستمزد می

اندازی منطقه ويژه  از اين و در ابتدای راه
گونه بود که  جا اين عسلويه، شرايط کاری در آن

 روز به ١۴کردند و   روز کار می١۴کارگران 
رفتند اما با در دست گرفتن کارھا  مرخصی می
 روز و ٢٠ھای پيمانی، کارگران  توسط شرکت

کنند و ده روز به   ساعت کار می١٢روزانه 
ھای  روند و از آنجايی که شرکت مرخصی می

وآمد کارگران به محل  پيمانی اغلب ھزينه رفت
کنند، کارگران  ھا را پرداخت نمی سکونت آن

مجبورند با ھزينه شخصی و اتوبوس مسافرت 
کنند که گاه دو تا سه روز رفت و آمد کارگران 
طول کشيده و در نتيجه تنھا يک ھفته در کنار 

حتا برخی از کارگران به دليل .  خانواده ھستند
ھا بدون  ی باmی سفر، ماه دستمزد پايين و ھزينه

 .مانند ديدار با خانواده در عسلويه می
در واقع اگر ساعات کار کارگران در عسلويه را 

رغم شرايط  در نظر بگيريم، کارگران عسلويه به
ترين نيروھای کار  کاری سخت از نمونه ارزان

يکی ديگر از معضAت کار در .  ايران ھستند
منطقه ويژه عسلويه، عدم رعايت مسائل ايمنی 
در محيط کار است که بارھا منجر به بروز حادثه 

ھای  بيماری.  و جان باختن کارگران شده است
ناشی از شرايط کاری، از ديگر معضAت اين 
کارگران است، کارگرانی که در اين منطقه کار 

چنين دچار مشکAت ريوی، تنفسی،  کنند ھم می
 .شوند عصبی و گوارشی می

کارگران اين منطقه مانند ديگر کارگران ايران، 
با مشکل عدم پرداخت دستمزد نيز روبرو ھستند 

که به دليل سھولت قوانين کار و باز  و جالب آن
بودن دست کارفرمايان در قراردادھای کاری، 
سه سال پيش پيمانکاران و کارفرمايان بندھايی به 

ھا را برای  قراردادھا اضافه کردند که دست آن
. کرد ای باز می اخراج کارگران به ھر بھانه

براساس اين قراردادھا حتا کارفرمايان 
توانستند بدون تسويه حساب کارگر را اخراج  می
در اين قراردادھا شرکت در اعتراضات .  کنند

کارگری ممنوع و در غير اين صورت کارفرما 
توانست بدون پرداخت دستمزد کارگر را  می

 .اخراج کند
در منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر نيز در پی 

، ٩۴گيری اعتصابات کارگری در سال  اوج
دادگستری کل استان خوزستان با صدور 

ای ھرگونه اعتراض کارگری در اين  اطAعيه
منطقه را ممنوع اعAم کرده بود، ھر چند که 
. کارگران ھرگز توجھی به اين اطAعيه نکردند
در منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر نيز که 

داران جدا از سودھای ھنگفت از رانت  سرمايه
، کارگران از وضعيت )٢(بزرگی برخوردارند
بويژه تAش رژيم برای .  مشابھی برخوردارند

ھای پيمانی و  گسترش فعاليت شرکت
سازی باعث شده است تا ھم اکنون  خصوصی

اکثريت کارگران منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر 
.  )٣(را نيز امروز کارگران پيمانی تشکيل دھند

 ھزار ٢۶۵در مجموع براساس آمارھای دولتی 
 ھزار نفر در مناطق ١٧۶نفر در مناطق آزاد و 

 ۴ويژه اقتصادی مشغول به کار ھستند که حدود 
 .شود درصد شاغلين کشور را شامل می
داران در مناطق  اما جدا از امتيازاتی که سرمايه

ھا  آزاد و ويژه از آن برخوردارند و در باm به آن
ای که پيش از اين دو بار  اشاره گرديد، چرا mيحه

در مجلس اسAمی رد شده بود، اين بار نه تنھا 
 منطقه ويژه اقتصادی نيز ٨۶تصويب شد، بلکه 
 به آن اضافه گرديد؟

جمھوری اسAمی با توجه به بحران عميق 
طور که  ھا، ھمان اقتصادی و بازگشت تحريم

تAش دارد تا با ارزان فروختن نفت و حتا حمل 
ھای نفتی خود را  مجانی آن و بيمه بار، مشتری

حفظ کند، تAش دارد تا با ايجاد و گسترش اين 
داران  داران از جمله سرمايه مناطق، سرمايه

جوار را با دادن امتيازاتی  داخلی و کشورھای ھم
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۴از صفحه  ٣از صفحه    

آيا عراق به سوی جنگ 
 رود؟ داخلی ديگری پيش می

کنند، اما برای ائتAف پس از  انتخابات شرکت می
فرقی : "گفتند به بيانی ديگر می.  اند انتخابات آماده

کند به چه کسی رأی دھيد در نھايت ھمه  نمی
دھيم و غنايم را بين خود  دست به دست ھم می

 ."کنيم تقسيم می
اکنون که عراق با بحران سياسی و ناتوانی در 
تشکيل کابينه روبروست، دولت با وعده و تھديد 
و سرکوب به مقابله با مردم ناراضی پرداخته 

خواند و دستور  می"  نفوذی"او آنان را .  است
برقراری مقررات حکومت نظامی را صادر 

دھی  ھای ديگری نظير رشوه از روش.  کرده است
به شيوخ قبايل و باندھای گانگستری و گرسنگی 

 .گيرد دادن نيز برای راندن مردم به خانه بھره می
کند، تنھا  چه اوضاع عراق را خطيرتر می آن

رقابت سياسی و پشتيبانی مالی و سياسی 
ھا يا احزاب  کشورھای خارجی از يکی از ائتAف

ھای  ھای سياسی عراق نيست، بلکه گروه و گروه
ای است که با  نظامی مسلح نظامی و شبه

ھای مالی و تدارکاتی اين کشورھا شکل  حمايت
اند تا برای حفظ منافع  اند و گوش به فرمان گرفته

اکنون  ھم.   ارباب و خود، کشور را به آتش کشند
ھای پراکنده بين  نيز خبرھايی از درگيری

 .شود نظامی منتشر می نيروھای شبه
 شھريور، يک حمله موشکی به ١٧روز شنبه 

فرودگاه بصره، محل استقرار کنسولگری آمريکا 
و محل "  منطقه سبز" موشکی ديگری به  و حمله

با آن .  استقرار سفارت آمريکا در بغداد انجام شد
ھا ھنوز  پراکنی که عامAن اين موشک

ھای بغداد از  شود موشک اند، اما گفته می ناشناخته
اند  در شرق بغداد شليک شده"  جميله"سوی محله 

نظامی شيعه در آن حضور  که نيروھای شبه
، "عصائب الحق"قيس خزعلی، سخنگوی .  دارند

نظامی وابسته به ايران نيز پس  از نيروھای شبه
از حمله به کنسولگری ايران در بصره، گفته 

 ."العملی دارد ھر عملی، عکس: "بود
در چنين اوضاعی، وقايع پارلمان عراق و منطقه 

ساز نيستند، بلکه آينده عراق  سبز چندان سرنوشت
. خورد ست که رقم می ھای ديگری در عرصه

مردم عراق اکنون با دو سناريوی احتمالی 
 .روبرويند

در سناريوی اول، بازيگران اصلی مردم ھستند 
که در يک انفجار اجتماعی و نارضايتی 

آيند و با سازماندھی و  ھا می سراسری، به خيابان
مبارزات متحدانه حاکمان کنونی را سرنگون 

نظاميان وابسته را وادار به خلع  کنند، شبه می
کنند و با به دست گرفتن  سAح و ھزيمت می

سرنوشت خود، به مطالبات خود جامه تحقق 
 .بخشند می

ھای بين  در سناريوی دوم، با استمرار کشاکش
ھای  نظاميان وابسته به دولت احزاب و شبه

ای،  طلب غربی و منطقه گر و ھژمونی اشغال
عراق به سوی جنگ داخلی ديگر و تباھی و 

تر برای مردم سوق داده  ويرانی و مصيب بيش
 .شود می
 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
روزشنبه ھفدھم شھريور ماه سازمان فدائ�ي�ان 

يVVورش " اط��Aع��ي��ه ای ب��ا ع��ن��وان )  اق��ل��ي��ت( 
جنايتکارانه به مقر حزب دموکرات کردستVان 
و اعدام سه فعال سياسی کرد را قوياً محکوم 

دراين اطAعيه چنين م�ی .  انتشارداد" می کنيم
 :خوانيم

 شھريور، رژيم ١٧صبح امروز شنبه "
سرکوبگر جمھوری اسAمی طی يک رشته 
عمليات نظامی  ھوائی و موشکی، مقر حزب 
دموکرات کردستان در شھر کوی سنجق 
واقع در اقليم کردستان عراق را به نحو 

در حالی .  وحشيانه ای مورد حمله قرار داد
که دست کم شش موشک زمين به زمين به 
مقر حزب دمکرات کردستان شليک شد ، 
ھواپيمای بدون سرنشين پھباد جمھوری 

 .اسAمی نيز مقر حزب را گلوله باران کرد
در اين حمAت سبعانه ده ھا تن کشته و  

تعداد زيادی از کشته شدگان .  زخمی شده اند
و زخمی ھا اعضاء و پيشمرگه ھای حزب 

يورش رژيم تجاوزگر .  دموکرات ھستند
جمھوری اسAمی زمانی صورت گرفت که 
کميته مرکزی اين حزب در حال برگزاری 

ھمزمان با اين اقدامات ...  پلنوم بود
جنايتکارانه، رژيم تروريست جمھوری 
اسAمی صبح امروز سه زندانی سياسی کرد، 
زانيار مرادی، لقمان مرادی و رامين حسين 
پناھی را پس از ماه ھا شکنجه به جوخه 

 . "اعدام سپرد
درادامه اطAعيه ضمن اشاره به توپ باران 
مناطق مرزی کردستان ايران و عراق چنين 

رژيم جمھوری اسAمی که مدت "آمده است
ھاست به سراشيبی سقوط افتاده ھر چقدر به 
پايان عمر خود نزديک تر شده، بر اقدامات 

ارتجاع .  سرکوبگرانه خود نيز افزوده است
حاکم که غرق در بحران ھای داخلی و 
خارجی است و ناتوانی آن برای برون رفت 
از بحران و بن بست بر ھمگان آشکار شده 
است، يگانه راه نجات خود را  تشديد 

اما سرکوب و .  سرکوب و کشتار ميداند
کشتارو بيرحمی نيز رژيم را از خطر سقوط 

رژيمی که از ھمه .  حتمی نجات نخواھد داد
سو به  محاصره کارگران، زحمتشکان، 
بيکاران، زنان، جوانان و عموم توده ھای 
تھيدست شھری و روستايی در آمده است 

 ."ھيچ راه نجاتی ندارد
درپايان، اطAعيه ، سازمان يورش 
جنايتکارانه رژيم به به مقر حزب دموکرات 
کردستان  واقع در اقليم کردستان عراق و 
توپ باران مناطق مرزی کردستان ،ھمچنين 
اعدام سه زندانی سياسی کرد، زانيار مرادی، 
لقمان مرادی و رامين حسين پناھی را به 
شدت محکوم نموده و ھمه کارگران، 
زحمتکشان و مبارزان آزاديخواه را به تشديد 
مبارزه برای سرنگونی رژيم سرکوبگر 

 .جمھوری اسAمی فرا خوانده است
 
 

حال با  در عين.  زياد به اين مناطق جذب کند
ای از سوی مقامات دولتی  تبليغات عوامفريبانه

روبرو ھستيم که گويا ايجاد اين مناطق در شھرھا 
تواند  کند، می ھايی که بيکاری بيداد می و استان

طور که  اما ھمان.  معضل بيکاری را کاھش دھد
ی  منطقه آزاد اروند تاثيری در بيکاری گسترده

طور   و ھمان)۴(جوانان آبادان و خرمشھر نداشت
 و  که منطقه آزاد چابھار تاثيری در فقر گسترده

ديدگان و زحمتکشان بلوچ نداشت،  بيکاری ستم
تنھا .  در اين مناطق نيز تاثيری نخواھند داشت

حقوقی ھر چه بيشتر  ھا بی ی اين سياست نتيجه
 .داران است کارگران، و ثروتمندتر شدن سرمايه

 
 :نوشت پی
ی رفسنجانی قانونی با   کابينه٧٣در سال   –  ١

مقررات اشتغال نيروی انسانی، بيمه و "عنوان 
 –تامين اجتماعی در مناطق آزاد تجاری 

تصويب کرد که در واقع قانون کار اين "  صنعتی
باشد، قانونی که بسيار بدتر از قانون  مناطق می

اگرچه حتا ھمين .  کار جمھوری اسAمی است
جايی که نيم نگاھی  قوانين ضد کارگری ھم در آن

به حقوق کارگران دارد نه در قانون کار 
جمھوری اسAمی و نه در مقررات تعيين شده در 

اکبر ترکان .  شود مناطق آزاد و ويژه رعايت نمی
مشاور روحانی و دبير پيشين شورای عالی 

 در گفتگو با تلويزيون ٩۵مناطق آزاد سال 
جمھوری اسAمی از عدم اجرای قانون کار در 
مناطق آزاد و ويژه به عنوان يکی از مزايای اين 

 . داران نام برده بود مناطق برای سرمايه
تفاوت قيمت گاز  تنھا رانتی که بابت مابه  –  ٢

ھا نصيب صاحبان اين  خوراکی پتروشيمی
 ھزار ميليارد ٧شود ساmنه بالغ بر  ھا می کارخانه

 .شود تومان برآورد می
 ھزار نفر از شاغAن در ٧٠در مجموع   –  ٣

صنعت پتروشيمی کارگران پيمانی ھستند که در 
 .کنند ھای توليدی کار می بخش

در روزھای گذشته مردم آبادان در اعتراض   –  ۴
به کمبود و گران شدن کاm در اين شھر دست به 

با کاھش ارزش لایر، از عراق .  اعتراض زدند
بدون (ھای زيادی به منطقه آزاد اروند  خانواده
اين ھم .  آيند شان می برای خريدھای روزانه)  ويزا

 .يکی ديگر از نتايج مناطق آزاد برای مردم

 
 
 

ھای مناطق آزاد و ويژه  مزيت

 داران اقتصادی برای سرمايه

 و
 منطقه ٩٨ منطقه آزاد و ٨تصويب ايجاد 

 ويژه اقتصادی در مجلس اسAمی
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 ترين برنده سقوط ارزش لایر دولت بزرگ

ويژه  خريدوفروش ارز در اين چند ماه اخير و به
فقط کاھش ارزش نقدينگی  در چند ھفته  اخير نه

خود را جبران کردند، بلکه از بازار آشفته ارز و 
 . اند کاھش ارزش لایر سود نيز برده

داران صنعتی و بازرگانی که از طريق  سرمايه
زد و بند با مقامات دولتی، ميلياردھا دmر کاm با 

اند،  ارز ارزان در انبارھای خود ذخيره کرده
گروه ديگری ھستند که از اين اوضاع سود 

ھا تنھا برندگان در جريان سقوط  اما اين.  اند برده
تر از ھمه   ای بزرگ ارزش لایر نيستند، برنده

ھايی  يک از تحليل ھا نيز وجود دارد که در ھيچ آن
ھای رژيم و مطبوعات آن ارائه  که اقتصاددان

اين .  شود دھند، رد پائی از آن ديده نمی می
ترين برنده، دولت است که بيشترين سود و  بزرگ

 . بھره را از کاھش ارزش لایر برده است
کمترين سودی که عايد دولت در اين مدت شده 

 ھزار ميليارد تومان ٧٠تا ٦٠است، صاف کردن 
 .کسری بودجه سال جاری است

 تومان ٣٥٠٠در بودجه سال جاری بھای دmر 
دولت بايد برای تأمين برخی مخارج .  تعيين شد

خود، دmر را به قيمت روز بفروشد و مخارج 
اما اکنون فروش دmر به .  خود را جبران کند

قيمت بازار بيش از سه برابر آن چيزی است که 
بنابراين تا ھمين حاm، .  در بودجه تعيين گرديد

فقط اين  مبالغ بسيار کAنی عايد دولت شده که نه
ھا ميليارد تومان  کسری را پوشانده بلکه ده

 . اضافی به بار آورده است
روزنامه تعادل از قول يک اقتصاددان رژيم 

 تا ٣٠ با کسری ٩٧کند که بودجه سال  اشاره می
 ھزار ميليارد تومان بسته شد، در ضمن ٧٠

 ۴٢٠٠ يا ٣٢٠٠التفاوت ارز  دولت اکنون با مابه
رو است که يک  با ارز سامانه نيما يا آزاد روبه

 ھزار ميليارد تومانی نصيب ١۵٠درآمد حدود 
 . کند دولت  می
يابد،  که ارزش پول يک کشور کاھش می ھنگامی

بينند  و بدھکاران از اين  بستانکاران زيان می
 . برند کاھش ارزش پول نفع می

رغم درآمدھای ھنگفت رژيم  واقعيتی است که به
از نفت ، جمھوری اسAمی  ازنظر مالی يک 
دولت ورشکسته و بدھکار است، تا جايی که 
حتی دستمزد کارگران و حقوق کارمندان خود را 

ھای  در طول سال.  کند با تأخير پرداخت می
گذشته، مدام بر حجم قروض و بدھی دولت به 

. شده است ھا و بخش خصوصی افزوده بانک
ھای مجلس در گزارشی ميزان  مرکز پژوھش

ھای دولتی تا پايان خرداد  بدھی دولت و شرکت
 ھزار ميليارد تومان اعAم ۶٢۵ را حدود ١٣٩۶
منابع ديگر اين حجم بدھی را تا پايان سال .  کرد

بر .  اند  ھزار ميليارد برآورد کرده٧٠٠گذشته 
سر ھمين بدھکاری است که در پی کاھش ارزش 

اما .  لایر، دولت بيشترين سود را برده است
 چگونه؟

در اواخر سال گذشته ھر يک ميليارد تومان 
 ھزارتومانی  معادل ٥بدھی دولت با نرخ دmر 

 ھزار دmر بود، اکنون اين رقم با نرخ دmر ٢٠٠
 ھزار دmر ٧٧ ھزارتومانی به حدود ١٣

يعنی درنتيجه کاھش ارزش .  يافته است کاھش
 ھزار ١٢٣لایر، در ھر ميليارد تومان بدھی، 

نتيجتاً ھر يک .  دmر به نفع دولت شده است

 ميليون ٣٠٠ميليارد تومان بدھی به کمتر از 
با اين حساب، اکنون .  يافته است تومان کاھش

چشم به ھم زدن فرضاً از  بدھی دولت در يک
ھزار ميليارد تومان به رقمی کمی بيش از ٦٠٠
 .  يافته است  ھزار ميليارد تومان کاھش٢٠٠

 ھزار ميليارد تومان ١١٠در بودجه سال جاری
. شده است بينی ھای دولت پيش برای پرداخت بدھی

با کاھش ارزش لایر اين مبلغ ديگر  برای 
 ھزار ميليارد تومان ١١٠طلبکار و بدھکار مبلغ 

 ھزار ٤٥نيست، بلکه درواقع مبلغی حدود 
عنوان بدھکار  لذا دولت به.  ميليارد تومان است

پردازد و   ھزار ميليارد تومان کمتر می٦٥
بستانکار به ھمين ميزان ضرر کرده است ولو 

 ھزار ١١٠که اسما ھنوز بر روی کاغذ، مبلغ  اين
 . ميليارد باشد

 ھزار ميليارد تومانی که دولت امسال ٣۵يا مبلغ 
بايد بابت اصل و بھره سررسيد اوراق مشارکت 

 ھزار ٣٥بپردازد، ديگر برای طلبکاران معادل 
 ھزار ١٢ميليارد نيست، بلکه کمی بيش از 

گرچه دولت اسما بر روی کاغذ .  ميليارد است
پردازد، اما اکنون   ھزار ميليارد را می٣٥ھمان 

 ١٢طور واقعی ارزشی معادل  اين پرداخت به
 ھزار ميليارد ٣٥ھزار ميليارد تومان دارد و نه 

 .تومان
 mالبته دولت تنھا از بابت موارد ذکرشده در با
نيست که سود برده است، بلکه اين کاھش بھای 

ويژه با توجه  ھای دولت به لایر در خدمت سياست
 .  ھا نيز قرارگرفته است به تحريم

در دوره زمامداری روحانی حجم نقدينگی به 
ای رشد کرده و از يک و نيم  سابقه ميزان بی

اکنون اما با کاھش .  تريليون نيز فراتر رفته است
ارزش لایر، mاقل بيش از نيمی از حجم نقدينگی 

ازاين در  کاسته شد و بخشی از آن نيز که پيش
شده بود، عمدتاً به طA و دmر  ھا سپرده بانک

 . تبديل گرديد
ھای وسيع   تا آن حد که اين نقدينگی در دست توده

مردم قرار داشت، از بين رفتن آن در جريان 
کاھش ارزش لایر به معنای کاھش قدرت خريد 
مردم است که اين ھم در خدمت سياست رياضت 

ھا قرار  اقتصادی رژيم برای مقابله با تحريم
 . گيرد می
که دستمزد کارگران در  دليل نيست درحالی بی

گذرد بيش از  چند ماھی که از سال جاری می
داده است، کابينه  نيمی از ارزش خود را ازدست

روحانی شديداً با افزايش دستمزد و حقوق 
چون .  دھد کارگران و کارمندان مخالفت نشان می

اساس سياست کنونی دولت کاھش قدرت خريد و 
 . سياست رياضت اقتصادی است

کابينه روحانی حتی با طرح دوفوريتی تأمين 
ھای مردمی که زير  کاmھای اساسی برای توده

فشار شديد ناشی از کاھش ارزش لایر 
اند نيز شديداً مخالفت کرد و اين طرح  قرارگرفته

آنچه نوبخت نماينده دولت در .  در مجلس رد شد
 معيشتی و   بسته٥برابر آن قرارداد، وعده 

 .  بندی مواد غذائی بود جيره
گويند  بنابراين پاسخ اين سؤال مردم ايران که می

دولت سقوط روزمره ارزش لایر و وخامت 
روزافزون وضعيت معيشتی کارگران و 

کند،  بيند ، چرا کاری نمی زحمتکشان را می
جمھوری اسAمی از سقوط .  روشن است

وار ارزش لایر و آشفتگی بازار ارز، سود  بھمن
 .کAنی عايد خودکرده است

 

ای با  که اتفاق اقتصادی به اين بزرگی، رابطه
بحران عميق اقتصادی جامعه ايران ندارد، بلکه 
اگر سياست ارزی کابينه به شکل ديگری پيش 

رفت و اگر قرار نبود دو ماه ديگر تحريم نفتی  می
. پيش آيد، اوضاع اقتصادی سيمای ديگری داشت

که سرمنشأ آن در بحران عميق و ساختار  درحالی
داری ايران قرار دارد که  اقتصادی سرمايه

جمھوری اسAمی ھرگز قادر به حل آن نبوده و 
فراموش نکنيم که ماجرا چندان ھم .  نخواھد بود

در اواخر دوره زمامداری .  جديد نيست
تر شدن بحران، بھای  نژاد بود که با عميق احمدی

 تومان در سال ١١٠٠دmر سه برابر شد و  از 
که  وقتی.   رسيد٩١ تومان در ٣٨۶٠ به ٨٩

اقتصاد با رکود مواجه است و در ھمان حال 
ھرگونه رابطه قانونمند ميان اسکناس در جريان 

رفته باشد و حجم نقدينگی  و توليد داخلی ازميان
حتی از حجم توليد ناخالص داخلی نيز فراتر رفته 

ارزشی پول بايد خود را به شکل يک  باشد بی
 .بحران، نشان دھد و نشان داد

اما يک نکته در اين ميان .  داده است اين اتفاق رخ
با سقوط ارزش لایر تمام .  پوشيده مانده است

دھند  ھای رژيم ارائه می دان ھايی که اقتصاد تحليل
ديده و  اين است که در جريان اين سقوط ھمه زيان

داری، بازنده  اما در اقتصاد سرمايه.  اند بازنده شده
اگر درجايی زيان .  و برنده مطلق وجود ندارد

اگر کسی .  ھست، در جای ديگری سود قرار دارد
اين دو وجه .  برد بيند، ديگری سود می زيان می

اند و رابطه متقابلی ميان  متضاد، به ھم وابسته
اين دو قطب مدام جا عوض .  ھا وجود دارد آن
 . کنند می
ھايی که   اين حقيقت بر ھمگان آشکاراست آن 

بيش از ھمه در نتيجه کاھش ارزش لایر متضرر 
ھای کارگر و  اند، توده شده و بازنده اصلی

زحمتکشی ھستند که دستمزد و حقوقشان در 
 درصد ٥٠ھمين چند ماه اخير، بيش از 

يافته و بايد برخی کاmھا را به دو تا سه  کاھش
اندازھای  حال پس درعين.  برابر بھای قبلی بخرند

بورژوازی يا  ھايی از زحمتکشان و خرده بخش
اصطAح  اقشار ميانی نيز نصف و حتی  به

. داده است دوسوم ارزش خود را ازدست
ديده و در محدوده ای فقير  ھا ھم زيان درنتيجه، آن

 .اند شده
ای ھم در اين  حال سؤال اين است که آيا برنده 

ميان وجود داشته و دارد يا نه؟ آيا کسانی ھستند 
که از اين اوضاع وخيمی که شاھد آن ھستيم سود 

شود،  فوريت به ذھن متبادر می ببرند؟ آنچه به
بورس بازانی ھستند که در خريدوفروش ارز 

بورس .  برند اند و از اين بابت سود می فعال
ای بازارھای مالی ھستند  بازان، قماربازان حرفه

. که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند
کنند و  پيشاپيش اوضاع اقتصادی را تحليل می

حال زد و بندھايی با مقامات و نھادی مالی  درعين
و اقتصادی دولتی دارند و پيشاپيش از تصميمات 

. شوند دولتی و نھادھای اقتصادی و مالی آگاه می
ھا در  آيد که آن  می بنابراين، کمتر پيش

خريدوفروش اوراق بھادار و ارزھا دچار زيان و 
ضرر جدی شوند و اغلب سودھای ھنگفت به 

mاقل گروھی ازاينان که مبالغ .  زنند جيب می
کAنی نقدينگی را در دست دارند، با 



 ٧ ٧٨٩ شماره  ٩٧ شھريور ١٩      ٧

٨از صفحه   

 تپه، يک پيروزی نسبی و ھفت
 تر ضرورت آمادگی برای نبردھای بزرگ

 کمک ھای مالی
 ونکوور -کانادا
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 سوئيس

 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی
 فرانک۴٠)             اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک٣٠  حميد اشرف
 فرانک۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون٢٠٠  )سپتامبر(خروش 
 

 سوئد
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 ھلند

  يورو١٠٠  داوود مدائن
 

ھای  مبارزات کارگران جوانه زده و ارتباط
مستقيم و گسترده و تنگاتنگی با کارگران در 

ھای مختلف شرکت دارد، در بسيج  بخش
بری اعتصاب نقش  کارگران و ھدايت و راه

 .مھمی ايفا کرد
به گفته اسماعيل بخشی يکی از نمايندگان 

 بخش ١۴تپه، از حدود  کارگران ھفت
 نفر و از ميان ٢٢تپه  وصنعت نيشکر ھفت کشت
مديره انتخاب   نفر به عنوان يک ھيئت٩ھا  آن
تپه  اند که فعاليت شورای مستقل کارگری ھفت شده

ابتکار عمل کارگران و ايجاد .  برند را پيش می
شورای مستقل کارگری که مثل توپ صدا کرد و 

ای پرفروغ در آسمان جنبش کارگری  چون ستاره
يابی  درخشيد، سرآغاز نوينی را در تشکل

کارگران کليد زد و از اين نظر حائز اھميت 
شورای مستقل کارگری، .  بسيار زيادی است

الگوی مناسبی است که به ھمت کارگران پيشرو 
ھای مشابه  ھا و شرکت و آگاه در کارخانه

اين شوراھا نه فقط .  توانند ايجاد شوند  می
برنده مبارزات لحظه  توانند سازمانده و پيش می

ھای کنونی و روزمره  گير خواست فعلی و پی
کارگران باشند، بلکه با اعتA و گسترش بيشتر 
جنبش طبقه کارگر، از پس وظايف جديدی که 

شک بسط و تعميق مبارزه طبقاتی بردوش  بی
. آيند طبقه کارگر قرار خواھد داد نيز برمی

ترين شکل تشکل برای اعمال  شوراھا مناسب
حاکميت مستقيم کارگران در مقياس تمام کشور 

تپه نمادی  ھفت"تپه  است و بقول کارگر ھفت
 "!کوچک از ايران است

تپه نشان داد که تنھا با مبارزه متحد و  ھفت
داران و رژيم  توان سرمايه متشکل است که می

در برابر کارگرانی !  ھا را عقب راند سياسی آن
که بطور متشکل و يکپارچه به اعتصاب روی 
آوردند، در برابر اتحاد و ھمبستگی کارگران و 
در برابر پيوند و يگانگی ميان نمايندگان و توده 
کارگران، کارفرما و مديريت و دولت حامی 

نشينی نداشتند و به  ھا، راه ديگری جز عقب آن
برگزاری جلسه با نمايندگان کارگران در روز 

سنديکای کارگران نيشکر .  دادند نھم شھريور تن
ای  تپه نيز ھمان روز با صدور اطAعيه ھفت

اتحاد و ھمبستگی ما کارگران تنھا "تحت عنوان 
به "  تپه است تضمين پيروزی مبارزات ھفت

روشنی به صفی مرکب از کارفرما و مديريت و 
حراست و نيروھای دولتی و امنيتی و انتظامی 

اند اشاره  تپه ايستاده که در مقابل کارگران ھفت
در مقابل اين صف ضدکارگری "نمود و نوشت 

توان با اتحاد، يگانگی و ھمبستگی  تنھا می
در مقابل اين صف .  کارگری مقاومت کرد

ھا تنھا  خواران و مدافعين آن داران و زمين سرمايه
توانيم بر نيروی متحد خودمان و بر تشکAت  می

در .  مان تکيه کنيم مستقل و نمايندگان منتخب
توانيم به  مقابل صف مدافعين کارفرما تنھا می
 ."صف کارگران متحد و متشکل اتکا کنيم

ذکر است که تAش کارفرما و مديريت و  شايان 
ھا در راستای جداسازی کارگران از  عمال آن

سنديکا، ايجاد دودستگی در ميان اعضای سنديکا 
مديره آن، اخيرا به تAش برای ايجاد  يا ھيئت

اختAف ميان نمايندگان کارگران در شورای 
ھا با  مستقل کارگران و نيز ايجاد اختAف ميان آن

سنديکای .  است فعاmن سنديکا نيز تعميم يافته
تپه در اطAعيه خود تAش  کارگران نيشکر ھفت

نشانده مديريت برای  کارفرما و عناصر دست
ساختن ويا رخنه در صفوف کارگران را  مرعوب

افشا نمود و نوشت، اجازه ندھيم عوامل کارفرما، 
نشانده مديريت در صفوف کارگران  عناصر دست

رخنه کنند، ما را خسته و کAفه و مرعوب سازند 
سنديکای .و به اتحاد ما ضربه وارد کنند 

کارگران نيشکر ھفت تپه  در پايان اطAعيه خود 
بار ديگر بر اتحاد کارگران تاکيد نموده و خطاب 

از سنديکا و شورای "ھا، چنين نوشت  به آن
نمايندگان منتخب کارگران در اين اعتصاب 

يابی به مطالباتمان  حمايت کنيم و يکپارچه تا دست
نتيجه فوری اين .  به اين مبارزه ادامه دھيم

اعتصاب ھرچه باشد يادمان نرود که با اتحاد و 
ھمدلی، تشکل مستقل و خرد جمعی قادر خواھيم 

 "شد به پيروزی نھايی برسيم
تپه، استمرار  اعتصاب متحدانه کارگران ھفت

مبارزه تحت ھدايت فعاmن سنديکای اين شرکت 
و نمايندگان کارگران در شورای مستقل 

ای  کارگری، سرانجام منجر به برگزاری جلسه
اين جلسه با حضور .  در استانداری خوزستان شد

نمايندگان کارگران، معاونت عالی اقتصاد 
استاندار، اعضای شورای تامين شوش و 
کارفرمای شرکت که حدود پنج ساعت به درازا 

افتاده  ھای عقب کشيد، مقرر شد؛ کليه حقوق
 شھريور پرداخت ١۵ تا ١٢پرسنل شرکت از 

شود، نيروی پيمانکاری حذف و با تمام پرسنل 
شرکت اعم از پيمانکاری و روزمزد طبق قانون 

تمام مسوليت .  کار، قرارداد يک ساله منعقد شود
اجرايی و تصميمات شرکت به مھندس مددی 

حضور مديران ضدکارگر، سيامک .  واگذار شود
افشار، مھرداد رستمی چگنی و ايوب اسدی در 

تپه  تپه ممنوع و ھيچ فعاليتی و سمتی در ھفت ھفت
تمام پرسنل اخراجی از جمله .  نداشته باشند
آفات و خوراک دام به سرکار  پرسنل دفع
شده شرکت از  کليه واحدھای تفکيک.  بازگردند

جمله تاکستان، کارخانه خوراک دام و مزارع 
 يکپارچه زير نظر شرکت ٧٠٠، ٨٠٠، ٩٠٠
تپه باقی بمانند و اعAم  وصنعت نيشکر ھفت کشت

  ھای نوظھور، شرکت باغ شد که فعاليت شرکت
جاويد پارس و شرکت دريای زئوس غيرقانونی 

 .است
ھا، اگرچه تضمين  پذيرش مجموعه اين خواست

کافی پشت آن نيست، اما درھرحال چيزی جز 
تپه نيست و البته فقط  پيروزی کارگران ھفت
تپه نيست، پيروزی کل  پيروزی کارگران ھفت

کارگران ايران و پيروزی طبقه کارگر ايران 
تواند مانع اثرگذاری  کس نمی چراکه ھيچ.  است

تپه و مبارزات نمايندگان  اعتصاب کارگران ھفت
و شورا و سنديکای اين کارگران بر کل کارگران 

اين پيروزی .  و بر جنبش کارگری ايران شود
اگرچه درھرحال يک پيروزی نسبی است، اما 

ھای آن کل جنبش  ھا، تجارب و آموزه درس
 .کارگری را دربرخواھد گرفت

نکته بسيار مھمی که نبايد آن را فراموش کرد اين 
واقعيت است که کارفرما و دولت حامی آن، 

نشينی، برای تھاجم و حمله بعدی  درحين عقب
وقرارھا و  کشند و به سرعت قول نقشه می

کارگران .  گذارند ھای خود را زيرپا می وعده
کم در طول يک دھه مبارزه  تپه دست مبارز ھفت

ای که اين شرکت به   ساله بويژه در دورۀ سه
بخش خصوصی واگذار شده، بارھا و بارھا از 

ھای تکراری اما توخالی و   نزديک شاھد وعده
وقرارھا از طرف کارفرما و  عدم پايبندی به قول

ھا  اند و شناخت کافی از آن حاميان دولتی آن بوده
  از اين رو اين احتمال به ھيچ.  اند بدست آورده

وجه ضعيف نيست که کارفرما با پذيرش بخشی 
ھا و پرداخت قسمتی از طلب کارگران  از خواست
افتاده، به ھمان روال قبلی ولو  ھای عقب و حقوق

لذا .  تر بازگردد تر و پيچيده در شکلی پوشيده
موفقيت و پيروزی اخير و نسبی کارگران 

بنابراين بايد .  تپه، ھنوز پايان ماجرا نيست ھفت
بايد برای .  اعتصابات بعدی را تدارک ديد

تر، برای مبارزات حادتر و  اعتصابات بزرگ
 .تر آماده شد نبردھای سنگين

تپه يک موضوع بسيار مھم را  با اين ھمه، ھفت
اثبات کرد و نشان داد که اعتصاب حتا در يک 
واحد، اگر متشکل و يکپارچه باشد، اگر کارگران 
متحد و ھمبسته باشند و اگر تشکل مستقل و 
نمايندگان کارگران آن را سازماندھی و ھدايت 

تواند قرين پيروزی گردد ولو اين  کنند، می
 .پيروزی نسبی باشد

درس بزرگ اعتصاب اخير کارگران مبارز 
اتحاد و :  تپه در يک جمله چنين است ھفت

ھمبستگی کارگری، تشکل مستقل و مبارزه 
 .ست متشکل، ضامن پيروزی
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 :آدرس سازمان در اينستاگرام
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 آدرس سازمان در تويتر
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 آدرس سازمان در فيس بوک
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 آدرس نشريه کار در فيس بوک
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fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fadaian  (Aghaliyat)  
No 789 September 2018      

 :بدينوسله به اطAع  عAقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ�ن "  ديدگ�اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :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 اطAع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطAع ؛  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  

 تپه، يک پيروزی نسبی و ھفت
 تر ضرورت آمادگی برای نبردھای بزرگ

ھا حتی يک  کارفرما و عوامل ريز و درشت آن
لحظه از تAش و توطئه برای ايجاد نفاق و 
. دودستگی در ميان کارگران بازنايستادند
نمايندگان کارگران به بازداشت و زندان تھديد 

تپه در بطن مبارزه طبقاتی  کارگران ھفت.  شدند
يافتند که طرف حساب  بار ديگر به تجربه درمی

ھا فقط کارفرما و مديريت و حراست شرکت  آن
نيست، بلکه فرماندار، استاندار، نيروھای 
انتظامی و امنيتی و در واقع بلوکی از 

داری، در  داران و حافظان نظم سرمايه سرمايه
کارگران .  اند آرايی کرده ھا صف برابر آن

دانستند  ديدند و می تپه، می اعتصابی و مبارز ھفت
توانند گام کوچکی به سمت پيروزی و  که نمی

تحقق مطالبات خود بردارند، مگر آنکه متحد و 
متشکل، در صفی واحد و چون تنی واحد به 

اجتماعات متعدد، .  مصاف با صف مقابل بروند
ھا و گفتگوھای  ھا، ھمفکری ھا، مشورت بحث

ھای شورانگيز و  رانی جمعی کارگران و سخن
بخش اسماعيل بخشی و برخی ديگر از  آگاھی

کنندگان، ھمراه  کارگران پيشرو در جمع اعتصاب
با استمرار اعتراض متشکل و حمايت 

ای که توده کارگران از نمايندگان خود  يکپارچه
ھا و  به عمل آوردند، راه را بر تمام تAش

ترفندھای صف مقابل برای درھم شکستن 
 .اعتصاب مسدود ساخت

اعتنايی اوليه کارفرما، مديريت و  توجھی و بی بی
ھای کارگران،  دولت به اعتصاب و خواست

ھای مکرر و اعمال فشارھای گوناگون عليه  تھديد
ھای  فعاmن اعتصاب و استفاده از تاکتيک

کردن و فرسوده ساختن  گوناگون برای خسته
کدام نتوانست در عزم و ارادۀ  کارگران، ھيچ

ھمه .  کارگران به ادامه اعتصاب خللی وارد سازد
چيز حاکی از آن بود که قدرت اتحاد، ظرفيت و 
توانايی کارگران در اعتصاب و برای ادامه آن، 

عAوه .  ھای گذشته تقويت شده است نسبت به دوره
تپه،  بر سنديکای مبارز کارگران نيشکر ھفت

اکنون شورای مستقل کارگری که از دل 


