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 پيش گفتار

اي است؟ ريشه آن در كجاست؟ چه نقشي در  مناسبات  كاري چه پديدهبي
طبقاتي دارد؟ امكان يا اميدي براي پايان يابي آن در ميان است؟ مفهوم تئوريك 

گويد؟ بيكاري در ايران چگونه است و چه آماري  بيكاري با بينش ماركسي چه مي
كتاب . روي اين كتابها تالشي است در رويا دارد؟ و بسياري از اين گونه پرسش

پيش روي، تالشي است پژوهشي، پيرامون شرايط طبقه كارگر در ايران و كار و 
ساله، سهم  40شرايط اقتصادي، عملكرد حاكميت در اين . بيكاري اين طبقه

داري   مالي و توليدي و و و رابطه سرمايه  باندهاي حكومتي در اقتصاد و سرمايه
هاي  ني، شرايط زنان كارگر و سهم زنان در بخشجها  حاكم در ايران با سرمايه

زنان كارگر، شاغلين، و شمار  ي كارگر، توليدي و خدماتي، آمار و شمار طبقه
براي ... 97تا سال  85ها و كارگران اين مراكز توليدي از سال  ها و كارخانه  كارگاه

و بانك مركزي   ارائه كتابي پژوهشي در اين رابطه ناجار بوديم از آمار و مركز آمار
اي در دست نيست و به  زيرا كه در ايران آمار دقيق و غير جانبدارانه. بسنده كنيم

  .همين آمار موجود بسنده كرديم ناجار به

هاي سركوب و ايدئولوژيك بررسي بودجه دو سال اخير و سهم ارگان
يي و داري غرب و آمريكا از سو  ي دو بلوك رقيب سرمايهحكومتي، نقش و رابطه

آور و  در سوي ديگر روسيه و نقش چين در فروبردن ايران زير آوار كاالهاي مرگ
بخش ديگري از اين بررسي، نقش سپاه در اقتصاد، در قاچاق كاال و . بنجل
... هاي آزاد اقتصادي و صنعتي هاي غيرقانوني در حكومت مافيايي، نقش زون اسكله

بري،  يد به سود بازار داللي و رانت، كولهتخريب شيرازه و بافت تول مافياي حكومتي، 
فروشان، سهم سپاه بيت رهبري و دولت از منابع مالي و اقتصادي و استثمار، دست

نيشكر   يابي سنديكايي در شركت واحد اتوبوسراني واحد تهران،آزمون سازمان
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 هفت تپه، آموزگاران، شرايط كارگران و توليد و تاريخجه هپكو اراك، مجتمع بزرگ
خيزش ديماه ها و  هاي اعتراضي، اعتصاب پوالد اهواز، و آمار و روز شمار همايش

فروشان و بران و دست يابي بيكاران و كوله ها، پيشنهاد سازمان و آزمون 97
و  58اي در آبادان در سال پروژهيابي بيكاران  سرانجام بازگفت دوتجربه سازمان

دو تجربه بزرك طبقاتي را  0619-1905هاي  و مسكو در سال پتروگرادبيكاران 
يابي شوراگرايانه بايد همانند پراتيكي انقالبي رساند كه در روند پيكار و سازمان مي

 .و آموزشي به آنها درنگ كرد و مورد مالحظه قرار گيرند
رسان باشد، زيرا كه در كاربرد مبارزه طبقاتي گامي كمك  اميد است كه اين تالش،

گر و موثر و نيز موقعيت دشمن يط ميدان نبرد، و عوامل دخالتبدون آگاهي از شرا
هاي نو و ابزارهاي نو در  ها و روش كاربرد شيوه. توان گامي پيروزمند برداشت طبقاتي، نمي

اين كتاب تالشي است در . و آگاهي انقالبي  نياز دارد  اين مبارزه، به دريافت نو و انديشه
  . اين راستا

 عباس منصوران
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١  
  ي بيكاريسرچشمه

داري، همزاد ضروري ديگرِ مناسبات سرمايه هايها ناهنجاريبيكاري، بسانِ ده
ي پديدار شد، با آن به دار سرمايهبيكاري، با . و جدايي ناپذير اين مناسبات است

. يابد يابي اين مناسبات نيز پايان مي نلشكري عظيم تبديل گرديد و با پايا
آغاز داري از  مناسبات سرمايه. ماترياليسم تاريخي، ديالكتيك چنين فراشدي است

را آفريد   »مازادي لشكر« ،يهمزاد در دفاعي خويش  هاييكي از  ابزار سانب پيدايش،
ي نيمه روي ديگري دومي كه دوم نيروي كار شاغل شد، نيمه يو اين نيرو، نيمه

ديگر،  يديگر بود و نيمه ينيمه لبدي درديگر طبقاتي خود، گويي رونوشت كا
  . در نوسان و جا به جاي هم اين دو نيمه،. دوم ينيمه كالبدي در

ندي فزاينده جهاني با رو يگيري بحران اقتصادي سرمايهبيكاري جهاني با اوج
تز از   شنخ، ها در سرما و گرسنگي رقابت گرگ. ي گرفترتش، اوج بي2008در سال 

-  همان گرگ دار با سرمايه. داري نيستداران در مناسبات سرمايه رقابت سرمايه
توليد است به  يكه هدف اصلي اين شيوه منشي، براي دستيابي به سود بيشتر

 داري نهادينه سرمايهاين منش خشن و استبدادي در مناسبات . پردازد درنگي مي
و . ري استبيكا يريشه و سرچشمه  فزايي،ارقابت و گرايش به سود. شده است

ان تنها نه، بلكه سازي از آدميي كاال در اين شيوه. آورد كت ميبيكاري، ويرانگري و فال
كنند و تا ترها، بازار را اشغال مي درند، درنده، رقبا، يكديگر را مياز تمامي طبيعت

  .برندمي  اي ديگر، جان به دربرهه
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اش،  رژوازي و حكومتاي رسيده است كه بوبه درجه  بحران كنوني در ايران، 
ه و به تر كردفشردهاجبار و استبداد، مزدها را  براي فروش كاالهاي دچار ركود، به

دهد، پيوسته، بيكاري و شدت كار را  بيان ماركس، ارزش نيروي كار را كاهش مي
. يابدداران افزايش مي كشي، سود سرمايه بخشي به بهرهباشدت و دهد افزايش مي

لشكر ذخيره،  )1(.استدالل كرده استسياسي، اين پديده را ماركس در اقتصاد 
هاي فوتبال تنها با از نفس افتادن بازيكن زمين اي تيم نشينان حرفههمانند نيمكت

يا نارضايتي سرپرست تيم، ممكن است دقايقي به زمين فراخوانده شوند و يا تا 
  بدوند و از جان مايه پايان عمر مفيد، نيمكت نشين و مازاد بمانند تا ديگران خوب

زني ن در بازار كار، جان و توان چانهي لشكر بيكاراداران با حربهسرمايه. بگذارند
هاي سازند، و با ايجاد رقابتدستجمعي كارگران را به زير ضرب گرفته و ناتوان مي

ي مشترك و  كوشند تا بر ارادهاخالل، ايجاد انحراف و نفوذ، مي درون طبقاتي، با
و كشيدن  استثمار كنندگان، با اين رقابت. د و يكپارچگي كارگران چيره شونداتحا

كوشند تا كارگران را  دهند، مي اي، شدت كار را افزايش ميتيغ اخراج، به هر بهانه
زنند تا سرانجام، به سود هر جنايتي دست ميسپار به بار آورند و بهخاموش و تن

يكاريِ ساختاري، بيكاري پنهان، بيكاري اينگونه، ب  .چه بيشتري دست يابندهر
از جمله ) Frictional unemployment( اي، بيكاري دائم و بيكاري فرسايشيبرهه

كاالي نيروي كار، همانند هر . شوندهايي هستند كه همواره آفريده مي  بيكاري
ي افزون بر با افزايش و عرضه. ار سرمايه استكااليي، تابع قانون كااليي باز

شود و در صورت ضاي نيروي كار، در صورت خريدار با ارزشي كمتر مبادله ميتقا
دستمزد (قيمتي  ترين كمينه رونق، با قيمتي پاياپاي ارزش خود در بازار، يعني

كه به بازتوليد آن براي فرداي ديگر بسنده باشد، خريداري و در همان ) حداقل
  . خود بيافريندبازار سرمايه مصرف شود تا ارزشي فراتر از ارزش 

                                                 
  .467ماركس، كتاب كاپيتال مجلد يكم، ص )  ١
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با صنعت بزرگ و پيشرفت ابزار توليد، نيروي كار با همان شتابي كه فزوني 
ماشين، جاي انبوهي از كارگران را گرفت، در حالي . گرفت، به كار گرفته نشدمي

بخشيد، كه همين نوآوري، به بارآوري نيروي كار و سرمايه، شدتي شگفت مي
ه، از خرده توليد كنندگانْ سلب مالكيت كرد داري به كمك آن، انبوه انبوسرمايه

تا ) چيزي كه پيشتر نبود(سازد و مي  هو آنان را به كاالهاي مجازي تبديل ساخت
  . همانند كاال آنها را به داد و ستد و مصرف بكشاند و ارزش آفرين باشند

ها بيرون ته كارگران را از كارخانهسوتغيير كيفي در توليد ماشيني، پي اين«
اين درحالي . بنددي جريان استخدام شوندگان جديد مياندازد يا درها را به رومي

اج شده از كار بلكه ها نه تنها كارگران اخررفا كمي كارخانهگسترش صاست كه 
به اين گونه كارگران پيوسته جذب و . كندن را جذب مياي از كارگرانيروهاي تازه

وند و در همان حال، تغييرات دايمي در ششوند، به جلو و عقب رانده ميدفع مي
  )2(»دهدارت سربازان صنعتي رخ ميجنس، سن و مه

آزادي، « نويسد در بازار كاركتاب نخست، مي در كاپيتال، كارل ماركس 
را مكتب خويش » اصالت سود«اشاره به جرمي بنتام كه (مالكيت و بنتام  برابري،  

در برابر » آزادانه«نيروي كار ماركس دريافت كه . راند فرمان مي) ساخت
خريدار . شودني هزينه بازتوليد آن، مبادله ميدستمزدي معادل ارزش خود، يع

يابد كه اين كاال همانند ديگر كاالها نيست،  به زودي درمي ) نيروي كار( اين كاال
تر به گيرانه تر و سخت تر و شديد ر تندهايي است كه اگ بلكه تجسم وجود انسان 

 - كار يرابطه بنابراين در. به اعتراض و خيزش برخواهند خاست فته شوند،كار گر
در . آيد توليد، مبارزه طبقاتي به صورت روال يا نرم در مي يسرمايه، در نقطه

توليد، خصوصيت مجازي خود را آشكار  ياينجاست كه نيروي كار در نقطه
  .  سازد مي
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و گرفتن اسير و اشغال سرزمينداري با جنگ  هدر دوران برد ،اين برده سازي
و برقراري  ،با جنگ و باج و خراج جاري بود و در دوران فئوداليسم ي ديگرها

گسترش قلمرو  و يمناسبات ارباب و رعيتي جاري بود و با قحطي و خشكسال
 ي، با جنگ و به آواره سازي اجباري و يادار سرمايهو در دنياي . فئودال

هزار تن را كشت و در  100ايرلند افزون بر در  1846در سال ( غيرمستقيم
و اشغال » آمريكاي شمالي ساخت يها تن را براي كار روانهتمامي اروپا ميليون

در . وران ممكن بودها و راندن تهي دستان و از هستي ساقط كردن پيشهسرزمين
» ي مستقيم مناسبات سلطه«بورژوايي بر آن » مدني« يپرده» مدرن«اين دنياي 

  .دگي و رعيتي افكنده شده استبر
و  سرچشمه) Automation Industrial- اتوماسيون(و خودكارسازي  اما ماشينيسم

، بارآوري نيروي كار را استفاده از ماشينسياست سرمايه  اب .سبب بيكاري نبود
ي هفدهم، جامعه،  در سراسر اروپاي سده. باال برد و بيكاري را شدت بخشيد

هنگامي كه در سال . ها بودكارگران عليه ماشيندستخوش خيزش و شورش 
در » اوِرت« يكرد و به وسيلهچيني كه با آب كار مينخستين ماشين پشم 1758

هزار كارگري كه بيكار شده بودند، قرار  هجوم صد آمريكا ساخته شده بود، مورد
نيسم، داران، در برابر كارگران خشمگين از ماشيسرمايه. تش زدندآگرفت و آن را 

. بردند ها بسياري از كارگران را به دار كشيدند، به گلوله بستند و به شكنجه گاه
گذاراندند، عليه هزار كارگري كه با شانه زنيِ پشم، روزگار مي 50در انگلستان، 

در آخرين . ، به پارلمان عريضه نوشتند»آرك رايت«ماشين پشم پاك كني 
هاي ريسندگي كه با نيروي بخار ز جملهها اسالهاي سده نوزدهم، تخريب ماشين

هاي خودكار را شورش ماشين اين شورش عليه. كردند، در اوج بودكار مي
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كارزار بسياري الزم بود تا كارگران به اين آگاهي برسند . ناميدند )3(»ها لوديت«
هاي بسياري دارانه، تفاوت استفاده از آن در مناسبات سرمايهكه بين ماشين و 

ها كار را افزايش داده بود و ميليوننولوژي، به سود سرمايه، باروري تك. است
ابزار كار، به اين گونه، در برابر كارگر به رقيب و . كارگر، از كار بيكار شده بودند

سازي نيز، شديدتر از پيش، نظام با خودكار. خونين تبديل شده بود رقابتي
ها با نيروي ماشين. يافتد، بقاء مينيروي كار كه كاال شده بو ياقتصادي، بر شانه

آمدند كه  به سان رقيب خود آنان كار كارگراني ساخته شده و به چرخش مي
ابزار خودكار، ابزار ديگري را به چرخش در  )4(بيان ماركس به. گر شده بودند جلوه
اي، يعني ارزش كارگر و آورد و ماشين، بخشي از ارزش مصرفي و ارزش مبادلهمي

مازاد بر «اين بخش . افكندي توليد بيرون ميزدود و از چرخهكار را مينيروي 
در اين فرايند، بازار  .گرديدمصرف ميارزش افزايي مستقيم، بي - براي خود»  نياز

ويژه از ارتش ذخيره بيكاران در آن  شد و هزاران هزار كارگر بهكار انباشته مي
هاي فرماندار هندوستان در سال ها از گرسنگي مردند و به بيان ماركس،سال

  :چنين گزارش داد 35تا  1834
دشت بافان،استخوان پنبه. توان يافتدر تاريخ تجارت، نظير اين مصيبت را نمي«

در اين مناسبات، ماشين تنها يك رقيب  )3(».هاي هند را سفيد پوش كرده است
بيرون ز، از صحنه نبود، تا كارگران را به سان كااليي بي مصرف، و بي مورد نيا

اين سالح به دست سرمايه. ، بلكه در دست سرمايه، دشمن خونين كارگر بودراند

                                                 
 جواني كارگر لود، ند. بود گرفته) Ned Ludd( لود ند از را خود نام) ((Luddite خيزش لوديت )3

 نامش و بود زده دست بافندگي هاي ماشين كردن نابود به خيزش، آن از پيش سال 30 كه بود
  گرديد ها اعتراض اين براي نمادي

ترجمه حسن مرتضوي، نشر الهيتا، چاپ  446 - 47 صماركس، كتاب كاپيتال، مجلد يكم، ص )4
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گردن كارگران شاغل، در  كشيده شد تا بر» شمشير داموكلس«دار، همانند 
هايشان، هميشه اين بوده تا ارتش داران و حكومتتالش سرمايه. نوسان باشد

سركوب، و شالقي براي تشديد استثمار  ذخيره بيكاران را همانند چماقي براي
هاي كارگران را سازي اعتراضبتراشند و قانون بي حقوقي طبقه كارگر و خاموش

در درازاي تاريخ پيدايش مناسبات . هاي خود به تصويب برساننددر پارلمان
ژوازي كوشيده است تا اين ارتش كارگري را عليه بخش شاغل ي، بوردار سرمايه

اما اين بخش پرتاب شده به بيرون از روند توليد، بخشي . كار گيرد طبقه كارگر به
  .ديگر به پيش برده است ياز طبقه و بيشترين پيكار طبقاتي و اتحاد را به نيمه

ي معاش خود كارگران، از وسيله» آزاد شدن«ماشين، في نفسه مسئول «
- تر ميارزان شود، توليد را در آن رشته اي چيره وقتي ماشين در چرخه. نيست
ي نخست، مقدار وسايل دهد، بدون آنكه در وهله و كميت آن را افزايش مي كند

از اين رو، پس از رايج شدن . هاي ديگر را تغيير دهدمعاش توليد شده در شاخه
ماشين آالت، جامعه همچون گذشته، اگر نه بيشتر، وسايل معاش كارگراني را در 

كند، را كوتاه مينفسه، زمان كار ماشين، في. اندهاختيار دارد كه از كار بيكار شد
-، ماشين فيدهداما بهره برداري بورژوايي از ماشين، شدت كار را افزايش مي

از  انهدار سرمايهاما بهره برداري . نفسه پيروزي انسان بر نيروهاي طبيعت است
توليد  ، ثروتخود  در ذاتماشين  كند،ي آن نيروها ميماشين، انسان را برده
دست  او را تهي ،دارانه از ماشين هدهد، اما بهره برداري سرمايكننده را افزايش مي

  )5(».كند و غيرهمي
توان يافت كه تنها يك روي اي ميدر همين حال، به بيان ماركس كجا سكه

سازد، اي از كارگران را بيكار ميماشين با ورود در يك صنعت، عده! داشته باشد
. د در صنعتي ديگر بسته به نياز سرمايه، افزايشي چشمگير بيافريندتواناما مي

دهد، به همين ماشين با كاهش زمان كار الزم، زمان كار اضافي را افزايش مي
                                                 

  .٤٥٦مارکس، سرمايه، کتاب يکم، ص  ) 5
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كشي يا قيمت كار پرداخت  دهد و زمان بهره نسبت نيز، دستمزد را كاهش مي
جمله كاهش  و در همان حال، كاهش قيمت كاالها از. دهد نشده را افزايش مي
به صنعت كامپيوتر و روبوت بنگريم، افزايش توليد در . شودبهاي نيروي كار مي

ها، ولي افزايش عمومي در بسياري اين شاخه، سبب كاهش كارگر در برخي شاخه
ها و توليد مواد خام و نيمه خام از كار در بخشِ كاني. هاي ديگر شده استرشته

ها در ها و نيمه هاديرم افزارها، هاديگرفته تا ساختن سخت افزارها و ن
افزايش كمي و كيفي  يهاي جانبي، همه نشاندهندهكامپيوترها و ديگر شاخه

اين دگرگوني از فرايند مواد خام مانند مواد . نيروي كار در سراسر جهان است
هاي نيمه ساخته و ابزار كار و شود تا كاالي خام و فرآوردهمعدني يا پنبه آغاز مي

ها، ها، بندرگاهههاي هوايي، شاهرا ها، راههاي اقتصادي مانند فرودگاهير ساختز
هاي زميني و هوايي ها و تمامي راهها و ترنهاي زير درياها و كشتيها و تونلپل

هاي خدماتي مانند هاي فراوان و بخشو تا زير شاخه. و دريايي را در برگيرد
ها، آموزشگاهها، مهدكودكها، بيمارستانا، هتلهاز ساختمان يناب نگه نگهداري و 

ها،  كننده  فيلم سازي و سينما و سرگرم ها، صنعت فيلم وها، بانكها و دانشگاه
به اين گونه تقسيم كار . و گسترش يابد و ها، وهاي ورزشي و دستفروشيرشته

در . يابدي پيشين توليد كارگاهي افزايش شديدي مي اجتماعي نسبت به دوره
شود اي براي سوخت و ساز نيروي كار تبديل مي اينجاست كه ماشينيسم به كوره

  )6(.و براي دفع و جذب كارگران به كار گرفته مي شود
هاي  ان امپرياليستي سرمايه از سالروي د اين رويكرد، در ايران، با سلطه

سرمايه ، عدم انكشاف بورژوازي ملي و محو هميشگي آن، رشد ناموزون1900
به پيرو آن، تقسيم كار  در شكل كمپرادوريسم و داللي و ها و سلب مالكيت دارانه

                                                 
، بورلي سيلور، ترجمه عباس 1870به كتاب نيروهاي كار، جنبش هاي كارگري و جهاني سازي از  )٦

  . منصوران، نشر آلفابت ماكزيما، نگاه شود
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كاالي نفت و   ورانه كااليي، و تكيه بر تك پايهنابودي توليد پيشهسرمايه، 
هاي جنبي آن، اين كشور را به قلمرو توليد مواد خام و بازار مصرف و  فرآورده

يم كار متروپل به پيرامون، با نياز اين تقس. توليد كاالهاي مصرفي تبديل كرد
 سازي شد و تمامي تار و پود توليدكشورهاي متروپل و سرمايه جهاني همخوان

و از همان  وري و توليد بومي را از هم گسستداخلي از كشاورزي گرفته تا پيشه
داري كالسيك را در ايران  ف سرمايهداري در اروپا، انكشا شاف سرمايهرشد و انك
، در كالن شهرهاي جهاني در پيرامون و بخش متروپل و پيرامونيدو  و سد كرد
ها لشكر بردگان براي بخشي ديگر و ميليون. ي خويش آفريده شدحاشيه

گان در سوي ديگر به مرگ تدريجي سرگردان و در حال ريزش به بازار برده
  .محروم ساختند

ئوليبراليسم، برپايي يابي رويكرد سرمايه جهاني به گلوباليزاسيون و نبا شدت
و كم هزينه كه تنها پاسدار سرمايه باشند و مجري ) الغر(هاي حداقل  دولت

. قانون نظم نوين جهان بي نظم سرمايه، در دستور كار سرمايه جهاني قرار گرفت
ي  ي سه اسبه  ، يعني آن ارابه»تروئيكا« بزرگترين ارگانهايي مالي سرمايه، يا همان

زي بانك مرك(ك جهاني، صندوق بين المللي پول، رزرو بانك سرمايه در شمار بان
هاي آمريكاي شمالي، در سطح گلوبال و بانك اياالت متحده) يا صندوق ذخيره

-هاي اين برهه ه پيشبرندگان سياستاي، همچين، اروپا و ژاپن در سطوح منطقه
  .ي سرمايه بودند

راي ماندگاري دولتبانك جهاني و صندوق جهاني پول، ب يپيش شرط و نسخه
هاي ديكته ها، از جمله كشورهاي پيراموني، پذيرش تمامي سياستها و حكومت

وامهاي كمر شكن و به گرو گرفتن كشورها، . شده اين نهادها از سوي كشورها بود
  .يونان تنها قرباني اين روند نبود. نخسيتن سياست اين هجوم بود

اوج يابي نئوليبراليسم . كرد بودويريگانيسم، ضرورت اين ر - پيدايش تاچريسم
داري دولتي در شرق، با چنين ، همراه با فروپاشي بلوك سرمايه1981در سال 
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جنگ و بروز فاشيسم و » هاي شيكاگوبچه«رويكردي، با پرچم ميلتون فريدمن رهبر 
  . كشيد تروريسم را زوزه مي

  از دنياي هفت هنگام ورود به كاخ سفيد 1981ژانويه  20رونالد ريگان در  
ي سينماي هاليوود آمد تا در نقش رئيس  از پرده  تير بند كاوبوي خيالي،

دولت راه حل «: وي اعالم كرد. جمهوري، بمب افكني واقعي را فرماندهي كند
كه علت وجود مشكالت است و آن دوران به پايان مشكالت ما نيست، بل

نيني آمده بود تا مجري برنامهمارگارت تاچر در انگلستان با پتك آه !»...رسيد
هاي رياضت اقتصادي و پايان دهي به نقش دولت رفاه و مجري تمامي ضروريات 

سرمايه با حماقت تمام، ولوگ فرانسيس فوكوياما، اين ايدئ. روند نئوليبراليسم باشد
را با فروپاشي سوسياليسم دولتي در » پايان تاريخ«كنان آمد تا خوان و رقصسرود

در اين . را سرنوشت تاريخ اعالم كرد او حاكميت نئوليبراليسم. گيردبشن روسيه، ج
ميلياردها كارگر و زحمتكش،  هايجشن و سرور سرمايه جهاني بر جنازه

در زير خاك » ميلتون فريدمن«و » فون هايك« -هاي نئوليبراليسمتئوريستن
  .بوداشان در كالبد تاچر و ريگان رسوخ كرده  گويي روح  اما،. بودند

بيكار سازي / سرمايه عقالنيت(» تعديل« جعليِ بايستي زير ناممي ،هادولت
كار پرتاب  يي كار به لشكر ذخيره ها كارگر را از گردونه ، ميليون)نيروي كار

دكامگي مناسبات استبدادي سرمايه، با خو. اين يعني جنايت عليه بشريت. كنند
سازمان جهاني در مواد و موازاين دستكاري . اين جنايت را قانوني ساخت تمام
  .ها بودند»رفرم«اين  ياز جملهها   NGO  و رشد) ILO(كار 

مناسبات ي  سازي توليد و چرخه يا همان همخوان» ساختاري سازيهمخوان«
هاي توليد بومي، چيرگي سرمايه مالي، اسپيكوالسيون  و تعطيلي بسياري از رشته

صنعتي را به  يينويي جهان سرمايه، چرخهي بازار سهام و روند كازيا سلطه
سرمايه جهاني . ي سرمايه مالي گردانيدند، و بحران در بحران آفريده شدچرخه

هاي نئوليبراليستي، يعني دچار بحران، براي مهار سير نزولي نرخ سود، به سياست
انتقال توليد به مناطق . تبديل جهان به بازاري براي جنايت و غارت روي آورد
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ال جاري قانون كار و حقوقي رو يزان نيروي كار خاموش و بدون هيچ پشتوانهار
به برخي مناطق از جمله كشورهايي مانند برزيل داري، انتقال تكنولوژي  سرمايه

ميليون كارگر، انتقال سرمايه، انتقال توليد، مقررات زدايي  110با افزون بر
)deregulatiom ( المللي و هاي بين يمان نامهلغو و دستبرد به مقررات و پيا

اندك حقي از حقوق پذيرفته شده در قانون كار، حذف  يداخلي پوشش دهنده
برخي كشورهاي اروپايي، هاي رفاه در خدمات اجتماعي و منسوخ شدن دولت

هاي اقتصادي و توليدي و خدماتي، تبديل تمامي عرصهدر ا ه خصوصي سازي
  خصوسي سازي آموزش و پروش،رمايه، پليس سشب پا،  يهابه دولت ها دولت

هايي اي، نيابتي، بخشاجاره هايها، ارتش بانك درمان و بهداشت و پست و بيمه، 
سالح، فروش زنان جوان براي  از نيروهاي امنيتي، گسترش مافياي مواد مخدر، 

بردگي جنسي و هر آنچه كه تقاضايي براي خريد داشته باشد، حمله به تشكل
و به زير چتر ) ,NGO اُها ان جي«كارگري، گسترش كهكشاني هاي مستقل 

هاي مستقل كارگري و  يابي سازمان ملل كشانيدن آنها، براي جلوگيري از سازمان
و بخشهايي از الزامات گلوباليزاسيون و نئوليبراليسم و  و نهادهاي مردم بنياد و

سوم ميالدي  يرهگستر در آغاز هزاامپرياليسم مالي و اقتصادي جهان يمشخصه
  .بودند

داري، حاكم شد، اما بحران شدت و ژرفاي  مستبدترين ايدئولوژي سرمايه
هايي همانند  ها و ورشكستگي بانك جهان، شاهد سقوط سرمايه. بيشتري يافت

هاي صنعتي مانند جنرال موتورز و غول 2008در سال . بود» ليمن برادرز«
نجات فورد، اين نخستين و بزرگترين  براي. كرايسلر به مرز ورشكستگي رسيدند

ميليارد دالر درخواست شد و اوباما رئيس دولت  38غول ماشين سازي  جهان، 
جاري شدن اعتراض  .ميليارد دالر موافقت كرد 14اياالت متحده آمريكا، تنها با 

. توانست براي بورژوازي دردسر ساز باشندها ميهزاران كارگر صنعتي در خيابان
كارگزاري بود براي اين  اوباما. و كنگره و دولت اين كشور، بگو بگو شدبين سنا 

ني از طال به جاي پشتيباني از صنعت بايد به سرمايه مالي، خو دولت او،. برهه
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هاي در حال ورشكسته ميليارد دالر كمك به بانك 700او با . كردپمپاژ مي
هاي رنو، فيات، اروپا، كارخانه در. مالي فرمانروا بود يزيرا كه سرمايه ،موافقت كرد

چين سهم بزرگي از ولوو و اسكانيا را صاحب . و به تنگنا افتادند و اسكانيا و وولو و
هاي جانبي كداك در جهان، پس از بيش  كارخانه و تمامي توليدات و رشته .شد

و بزرگترين . نيم، براي هميشه رخت بربست و به تاريخ پيوست از يك سده و
به تمامي تعطيل و به سرزمين  2016اريكسون سويد در سال صنعت عظيم 
  .كردي همانند هند و يا چين كوچ نيروي كار ارزان

داري با روند گلوباليزاسيون به هدف سود افزايي، با نابودي محيط سرمايه
نابودي كشانيده  يزيست و دست اندازي به زيست بوم جهان، زمين را به آستانه

هاي كالسيك و سنتي، تغيير خط توليد به ، به جاي جنگهاي نيابتيجنگ. است
ها و جنگ افزارها، انتقال موشك ات جنگي وري و توليدگ مينظا يچرخه

روي آوري دوباره اي در آسيا و اروپاي شرقي، اي و فرا قارهقاره» دفاعي«سپرهاي 
ل براي تقسيم و اشغابه توليد و گسترش سالح هاي هسته اي و جنگ ستارگان، 

اي مانند چين و بالقوهاياالت متحده آمريكا در مقابله با رقباي . جهان يدوباره
جغرافياي خاور ميانه  يهندوستان و اتحاديه اروپا و روسيه، به  دگرگوني نقشه

كشورهاي  سان يك بخش پيراموني سرمايه، ببيكاري در ايران يفاجعه. پرداخت
كه سراسر جامعه را به خاك و خون اي متروپل، بيش از پيش چون بمبي خوشه

 .مي كشاند، باريدن گرفته است

  

  

 طبقه كارگر

ار محروم شده و اينكه خود را اي كه از هر نوع مالكيتي جز نيروي كطبقه
طبقاتي، كه ارزش آفرين  از خود بيگانه شده و در مناسبات اي طبقه .شناسدنمي
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درونگرايي به برون گرايي ن اي. مسلط گرفتار آمده است اياست و به سود طبقه
به نگرش ماركس، . ي فرا رودآيرا رويد و از ناخودگرايي به خودبايد ف

 ارزش  طبقه بورژوا آن است كه. كننديكارگران مزدور، توليد ارزش اضافي م«
شود، طبقه كارگر آن است كه استثمار ميدهد و  مي اختصاص خود به را اضافي

ساله به  19ماركس  ينامه» .كند ش اضافي توليد مياي ديگر ارزيعني براي طبقه
يعني نيروي اجتماعي » ايده در خود امر واقع« پرولتاريا، 1837پدرش در سال 

موضوعي در خود كه يعني . اي كه درگير مبارزه براي رهايي خود است تازه
مدني است كه ي  اي در جامعه پرولتاريا، طبقه  .موجوديت اجتماعي دارد

 اي است كارگر  به خودي خود طبقه يطبقه ...مدني نيستي  ي از جامعها طبقه
اي براي خود   هنوز طبقه كهخود  در ، اما هنوزدار سرمايهنهاد طبقه  در برابر
و در  در اساس براي سرمايه. اي براي ديگران است طبقه ، بلكهنيست

-گانه ميي  ،در جريان مبارزه، اين توده«. خدمت سرمايه زنجير شده است
منافعي كه اين . بخشد اي براي خود سازمان مي شود و خود را در طبقه

  ماركس،(» آيد  طبقه از آن دفاع مي كند به صورت منافع طبقاتي در مي
اي از جامعه بورژوايي است كه از جامعه  اين طبقه، طبقه). فقر فلسفه

از اين . است ها اليه يهمه ياستحاله  عام است، يطبقه. بورژوايي نيست
  .هاست  ي انسان رهايي عام و همه يروي نماينده

ي   اند، طبقه خاص بوده يطبقات در مناسبات طبقاتي طبقه يتا كنون همه
 يهايشان، نمايندگي همه ها و وعده يا پيروزي، برخالف فريب يابيقدرت با  اقليت،

آزادي، برادري، « با شعار بورژوازي  در فرانسه، 1789در انقالب . طبقات را نداشتند
از  و هيچ يك گر طبقات را انكار كردها و مطالبات دي  خواست» تماعيعدالت اج

اي است كه با رسيدن به طبقه كارگر تنها طبقه. را به جاي نياورد هاي باال وعده
به بيان مانيفست . كند هاي خود، آزادي و رهايي انسان را تضمين مي خواست

  اريا يا همان طبقه كارگر، در گير مبارزه با بورژوازي،پرولتحزب كمونيست، 
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داري و گذر از سوسياليسم به كمونيسم را نيرويي سياسي است كه انهدام سرمايه
مانيفست حزب بنا به  . اي كه آينده از آن اوست طبقه. رساند به انجام مي
به مثابه  "اماهنگامي كه پرولتاريا در جريان پيكار عليه بورژوازي الز«  :كمونيست

- ي حاكم تبديل ميگردد و از طريق انقالب خود را به طبقه يك طبقه متحد مي
ي حاكم مناسبات كهن توليدي را با توسل به قهر از ميان  سازد و در مقام طبقه

طبقات  "دارد، با رفع اين مناسبات توليدي، شرايط وجود تضاد طبقاتي، اساسا برمي
و به اين . »كند مثابه يك طبقه را نيز رفع مي و از آن طريق حاكميت خود به

ي كهن بورژوايي با طبقات و تضادهاي طبقاتي آن را  جاي جامعه«ترتيب، 
  .»گيرد كه در آن تكامل آزاد هر فرد، شرط تكامل آزاد همگان است اي مي جامعه

اينگونه تعريف قانون كار  1  برپايه مادهحكومت اسالمي طبقه كارگر را 
  :كندمي

كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر " :مهوري اسالمي ايرانج
 ."كندعنوان، به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا دستمزد كار مي

  

 ساختار طبقاتي به تفكيك جمعيتي و جنسيتي

آمارهاي گزارش شده از سوي منابع چندگانه حكومتي در شمار بانك 
و ناهمخوان با هم و  و ژوهشي مجلس اسالمي ومركزي، مركز آمار، كميسيون پ

چند  با اين همه، هر. اند گزارش شده  هميشه جانبدارانه به سود حكومت و سرمايه
كم و بيش ما را با ساختار طبقاتي كارگران،   ها، با نسبي بودن درستي گزارش

 هاي اصلي توليدي، شرايط اقتصادي و توليدي، شاغلين، رشته شمار بيكاران، 
اقتصادي، نقش و مالكيت جناح باندهاي   راكم طبقاتي پرولتاريا در ايران، بحرانت

پراكندگي و يا تراكم اين طبقه در   ،و جنسيتي حكومتي، تفكيك جمعيتي
و ياري  و بورژوازي و  هاي حياتي توليدي و خدماتي، نقش و شرايط خرده رشته
  .رسانند مي
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  %1٫29 : متوسط رشد ساالنه جمعيت •
 نفر ميليون 38٫8  :جمعيت زنان •
 نفر ميليون 39٫6 :جمعيت مردان •
 سال 19-0جمعيت محدوده سني  • كل جمعيت  32٫16% :
 ميليون نفر 25٫2برابر با  ايران
كل جمعيت  %46٫02 :سال 44-20جمعيت محدوده سني  •
 ميليون نفر 36٫1برابر  ايران
كل جمعيت  %21٫82 :سال 45جمعيت محدوده سني باالي  •
 ميليون نفر 17٫1برابر با  ايران
 ل هستندسا 65تا  15بين  ايران، معيتج ٪70بيش از  •

در ايران مراكز آماري  مانند (مركز آمار  93آمار منتشر شده در بهار  سال 
 يدرباره) و وجود دارند و جلس تا بانك مركزي وهاي چند گانه از مدولت

  : دهد وضعيت بازار كار ايران، چنين نشان مي
نفر از كل جمعيت  423هزار و  712ميليون و  63) 1393(در بهار گذشته «

اين  ).ساله و بيشتر 10از مجموع كل جمعيت (اند  ايران در سن كار قرار داشته
ي كه بايد شاغل شوند را در بر و كارمندان كارگران كه گروه آمار تمامي كساني

  .يردگ مي
 چهل«قانون با اشاره به اينكه  يمحبوبه شعاعي در همين گزارش روزنامه

اي است كه به احتمال زياد جايي  دهنده ميليون بيكار در كشور آمار تكان
بين  زني در با يك حساب ساده و گشت«: ، نوشته است»ايد آن را نديده
تعداد بيكاران و شاغالن  يباره شر شده از طرف مركز آمار ايران درآمارهاي منت

 28ميليون مرد و  12ميليون نفر،  40از اين«دهد كه  نشان مي» در سال گذشته
  .»ميليون زن هستند
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 شتغالا
بدون فرد «درصد خانوارها  26.6 افزون بر: 95در سال  بررسي ي همينپايهبر 
» دو نفر شاغل«درصد داراي  14.2و » فرد شاغليك «درصد داراي  56.4، »شاغل

 )7(.بوده اند» سه نفر شاغل و بيشتر«درصد داراي  2.8و 
» يك نفر شاغل«درصد خانوارهاي بدون فرد شاغل و با  94با سال  سنجشدر 

كاهش » سه نفر شاغل و بيشتر«و » دو نفر شاغل«افزايش و درصد خانوارهاي با 
  .ي افزايش بيكاري در ايران استندهدهاين خود نشان .داشته است

  
  :شاغلين

 309هزار و  637و  )23( ميليون بيست و سه ، 95زارش مركز آمار در سالگبنا به 
ميليون مرد در  12. نفر در گروه شاغالن قرار دارند كه داراي فعاليت اقتصادي هستند

ي  در  اينجا واژهتوجه داشته باشيم كه  ! اند و نه بيكار سن كار كشور نه شاغل بوده
  .يردگ ميرا در بر مامي افراد شاغل كارگر و كارمندشاغلين، ت

درصد است بايد به  40جمعيت فعال كشور كه هم اكنون زير  بنا به همين آمار،
درصد است برسد كه اين مسئله به معناي ورود  70ميانگين جهاني آن كه حدود 

به  .كار و تالش است يه عرصهميليون نفر از جمعيت غيرفعال كشور ب 20دستكم 
درصد  30درصد برآورد شده كه  60بيان فشرده،  جمعيت غيرفعال ايران نزديك به 

  .تر از ميانگين جهاني استبيش
ساله  10كودكان  اين سند از جنايت ديگري به نام به رسميت شناختن كار

قانون كار سازمان  بنيادين  كنوانسيونكه بنا به  در صورتي. داردبه باال پرده بر مي
سال ممنوع اعالم شد  15كار كودكان زير  1999جهاني كار سرمايه، مصوبه سال 

و حكومت اسالمي بناچار پذيرفت تا بنا به تعريف سازمان جهاني كار اين ماده را 
گي، جنايت ديگري نجانيدن سن اشتغال از ده سالگ .در قانون كار خود بگنجاند

                                                 
٧ )http://www.eghtesadonline.com   ٥/١٣٩٦/ ٢٥تاريخ  
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هاي ابتدايي و وزشهايشان كه بايد از آمو خانوادهها كودك است عليه ميليون
ت اسالمي حكوم. رايگان و شادي و تجربه زندگي و يادهاي كودكانه بهرمند شود

ها كودك را از زندگي و زندگاني ساده محروم ساخته، سرمايه  نه تنها ميليون
و  هاي مرگاستثمار و به خيابان رحمانه بهبيبلكه آنها را به سود سرمايه 

  .كندخشونت پرتاب مي
تكليف   به...": در اصل سي ام قانون اساسي! "قانون اساسي 30بنا به ماده 

ي متوسطه براي پرورش رايگان تا پايان دوره دولت فراهم آوردن وسايل آموزش و
   .پافشاري شده است  "...ي ملتهمه

آمد بدون كار، اي دردار، دار خانه  جوياي كار، بنا به تعريف باال، در اينجا افراد
 ،مرجع يهفته در كه است كسي شاغل گونه، اين به .آيندبيكار به شمار نمي

 يهفته طول در كه بيشتر و ساله 10 افراد تمام: شاغل«  .يكساعت كار كرده باشد
مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلي به طور 

  » .د، شاغل محسوب ميشوندموقت كار را ترك كرده باشن
تعريف » بگيران و خود اشتغاالنمزد و حقوق «در اينجا، شاغالن، به دو گروه 

  . شوندمي
    :بنا به اين تعريف، افراد زير، شاغل  شمرده ميشوند

 با كه خود خانوار اعضاي از يكي براي مزد دريافت بدون كه هستند افرادي  -
  .)بدون مزد خانوادگين كاركنا( ندميكن كار دارند خويشاوندي نسبت وي

كارآموزي فعاليتي در ارتباط با فعاليت موسسه  يدوره در كه كارآموزاني  -
مات سهيم محل كارآموزي انجام ميدهند، يعني مستقيم در توليد كاال يا خد

   .ميشود محسوب "كار"ها هستند و فعاليت آن
   .اند كردهمرجع مطابق تعريف، كار  يهفته در كه محصالني  -
تمام افرادي كه در نيروهاي مسلح به صورت كادر دائم يا موقت خدمت  -
داران، افسران وظيفه  نيروهاي مسلح پرسنل كادر و سربازان، درجه(كنند مي

  .)نيروهاي نظامي و انتظامي
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براي شاغل وجود » كار در برابر مزد«، مفهوم 1380دوم سال يدر نيمه
، حكومت اسالمي، اين تعريف )احمدي نژاد(هم و دهم هاي نداشت، اما در دولت

به اين گونه، دانش . دشتبديل » كار در برابر آموزش«يا » كارگر فاميلي«را به 
  .آموزان و دانشجويان دانشگاه نيز جزء شاغلين به شمار  آوردند

 شاغل تعريف و بيكاري آمار تا بوده تالش اين در آمار، دستكاري با حكومت، 
بيانگر  55تا  1345 يتعريف بيكاري دهه سنجش. لوه دهدج وارونه را بيكار و

» عمومي نفوس و مسكن«هاي  در سرشماري. تقلب حكومت اسالمي است
 اند، كاركرده بيشتر و ساعت 8 هفته در كه افرادي  1355 و 1345  سالهاي
 »مسكن و نفوس« عمومي هاي سرشماري در اما. آمدند مي شمار به شاغل

 1376 سالهاي در نيز و ،1375و  1365رمايه در سالهاي، س ايدئولوژيك حكومت
) مأمور آمارگيري يمراجعه از قبل( گذشته روز هفت در كه كساني ،1383 تا

يعني بيكاراني كه  بعد از شايد . اند اند، شاغل به شمار آمده روز كار كرده 2حداقل 
و روز كاركرده باشند و همان ماهها و سالها، تنها يك هفته پيش از آمارگيري، د

آيند و در آمار به شمار مي» شاغل«اند،  هفته نيز دوباره به لشكر بيكاران پيوسته
نفوس و «هاي عمومي  در سرشماري. گيرند دروغين شاغلين حكومتي جاي مي

 از آمارگيري«  و 1370، آمارگيري جاري جمعيت 1375و  1365» مسكن
كساني كه  1383تا سال  1376سالهاي نوارخا بيكاري و اشتغال هاي ويژگي

مأمور  يپيش از مراجعه(داراي شغلي هستند ولي در هفت روز گذشته 
 بيكاران( اند نكرده كار خود، كار فصلي ماهيت و فصل اقتضاي به  )آمارگيري

 شاغل، جستجوي كار ديگري هم نبوده باشند در كه آن بر مشروط) فصلي
ها، افرادي كه، هنگام  اشاره است كه در تمامي آمارگيريالزم به . اندبه شمار آمده

اند، شاغل به شمار  سرشماري به انجام خدمت وظيفه عمومي مشغول بوده
  ».اند آمده
    :كنندمي تعريف تقلب به اينگونه را بيكار كه انجامد مي آنجا به  دستكاري اين 
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   بيـكار
  :بنا به تعريف حكومت سرمايه در ايران

حداقل  ]مرجع يهفته[سرشماري مورٔروز پيش از مراجعه ما 7كه افرادي « -
اند در صورت داشتن دو شرط  اند و داراي شغلي نيز نبوده يك ساعت كار نكرده

   .ذيل بيكار محسوب مي شوند
روز گذشته براي جستجوي كار، اقدامات مشخصي را نظير ثبت نام  30در  -

از دوستان، تماس با كارفرمايان، يا پيگيري در موسسات كاريابي، پرس و جو 
   .انجام داده باشند... هاي استخدامي وآگهيمطالعه 

 7روز گذشته و  7روزه شامل  15آماده به كار باشند، يعني طي يك دوره  -
  ».روز آينده آمادگي شروع كار را داشته باشند

  
 114ار و هز 75ميليون و  40«به اعتراف دستيار وزير كار سرمايه در ايران،  بنا

    ».اند نفر نيز غيرفعال بوده
كورش پرند؛ معاون وزير كار در گفتگويي با خبرگزاري مهر، ارگان سپاه 

  :اعتراف كرد كه 1394آبان ماه سال  4سرمايه، روز دوشنبه 
التحصيالن درصد كل بيكاران كشور را فارغ 40به داليلي كه ذكر شد، امروز « 

ميليون نفر جمعيت در سن كار در كشور وجود  63«و » .دهنددانشگاهي تشكيل مي
ميليون نفر غيرفعال هستند كه اين مفهوم  40ميليون نفر فعال و  23از اين تعداد  ...دارد 

  ».درصدي مطرح نشده است 11در آمارهاي مربوط به نرخ بيكاري 

  اقتصادي» جمعيت فعال«
ساله و  10ن، از به بيان حكومت سرمايه در ايران، تمامي شاغلين و بيكارا 

بنا به تعريف، .  شوند رند، جمعيت فعال اقتصادي ناميده ميگي ميبيشتر را در بر 
مأمور  يقبل از مراجعه(همه افراد ده ساله به باال كه هفت روز گذشته 

به  جمعيت فعال اقتصادياند،  بوده) جوياي كار(شاغل و يا بيكار ) آمارگيري
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ه شاغل يا ران و دارندگان درآمد بدون كار، چنانچدا محصالن، خانه. آيند شمار مي
و 1384در آمارگيري، در سال . آيندبه شمار مي "فعال اقتصادي"اند،  بيكار نيز بوده

، كه )حداقل سن تعيين شده(ساله و بيشتر  10، بنا به تعريف كار، تمام افراد 1385
اال و خدمات ، در توليد ك)مرجع يهفته(در هفته تقويمي پيش از آمارگيري 

، جمعيت )بيكاران(اند  و يا از قابليت مشاركت برخوردار بوده) شاغل(مشاركت داشته 
   .آيند مي شمار به اقتصادي   فعال
 

  اقتصادي فعال غير جمعيت
 كه خانوارها بيشتر   ساله و 10بنا به تعرف مركز آمار ايران،  تمامي اعضاي  
شاغل و يا جوياي كار ) آمارگيري مأمور يمراجعه از قبل( گذشته روز هفت در

از  آيند و در يكي  به شمار مي اند، به عنوان جمعيت غيرفعال اقتصادي  نبوده
به اند بندي شده آمد بدون كار و ساير طبقهدار، داراي در محصل، خانه هاي گروه

  .شوند شمرده مي "غيرفعال اقتصادي"عنوان جمعيت 
ي دار سرمايه، مناسبات مانند ايران داري يهبا فرماسيون كشورهاي پيراموني سرما

و  دالل كمپرادورحاكميت سرمايه اي نفت، و پايهدر ايران، با خودويژگي تك
سال حاكميت اسالمي  38اقتصادي و داللي، در اين  تيسممونتاژكاري و حاكميت ران

كردند،  و به صف كارگران پرتاب نمودهها نفر لغو مالكيت  سرمايه، از سويي، از ميليون
ي توليد صنعتي مونتاژ و مصرفي، ويران شد و بخش خدماتي سرمايه، و نامولد و  تتمه

مونتاژ كاالهاي مصرفي، و توليد براي مصرف و كمپرادوريسم در  يمولد به شيوه
هاي  زنان خانواده  بيكار، ها تن از زنانميليون. خدمت سرمايه جهاني گسترش يافت

و فرو ريخته شده، و كارگران و كاركنان شاغل به لشكر هاي ورشكسته بيكار، اليه
  .بيكاران رانده شدند

نرخ بيكاري جوانان «: گويند ، آمارها مي)باند سپاه( به گزارش خبرنگار مهر
 29تا 15درصد شده و نرخ بيكاري جوانان بين  27ساله معادل  24تا  15بين 

  .درصد رسيده است 26سال نيز به رقم 
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اعيلي كارشناس بازار كار و فعال كارگري در اين باره حميد حاج اسم -
اول  .عوارض متعددي براي جامعه در پي خواهد داشت ،بيكاري جوانان: ويدگ مي

داراي يك سرمايه بزرگ  ميليون جوان 24آنكه كشور ما با داشتن حدود 
  )8(.انساني است

ز هزار نفر ا 700شش ميليون  و  1393سال بنا به اين اعتراف، در 
توجه داشته باشيم كه از بيكاري در . اند ساله بيكار بوده 29تا  15جوانان بين 

قانوني و كمكي و  يگونه پشتوانه گوييم، يعني محروم از هر ايران سخن مي
سال با ريزش چند سه گمان، در اين بي. گذران زندگي  و نيازمند نان شب

اگر . ون نيز افزايش يافته استميلي 8ميليون جوان به لشكر بيكاران، اين رقم به 
شمار بيكاران به رقمي سال به باال به اين رقم افزوده شود،  29بيكاران بين 

همين پيش بيني باندهاي حكومتي . فزوني خواهد يافت ميليون 20افزون بر 
اي از  گوشه »لشكر چهار و نيم ميليون نفري در راهند«دهد كه  هشدار مي

تواند هر حكومتي را همين لشكر مي. وانان استميان ج ي بيكاري در فاجعه
يليون نيروي جوان بيكار و نيم م 4اين نيروي مادي، تنها همين . سرنگون سازد

تواند به ياري اهي طبقاتي پرولتري دست يابد، مياگر سازمان يابد و به آگ در راه،
كارگر پيشرو و حزب كمونيست خود، انقالب كارگري را به پيروزي  يطبقه

  .برساند و مناسبات سوسياليستي را سازمان دهد

                                                 
8 (http://www.mehrnews.com/news / 2435963   .مهر  يارخبرگز
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بنا به آمار موجود، ميزان بيكاري در ايران نزديك به يك چهارم جمعيت 

ك يدرصد جمعيت ايران، يعني نزد 70به ياد داشته باشيم كه . گزارش شده است
  .سال سن دارند 35ميليون نفر، زير  56به 

 هاسوسياليستوي كارگران و مقام امنيتي سرمايه و سربازج ،علي ربيعي
كشور با يك «كند كه ، اينك در پست وزير كار سرمايه، اعتراف مي) عباد بازجو(

هزار نفر در دانشگاه 600ميليون و  4روبرو است و هم اكنون  "بيكاري تاخيري
هاي كشور در حال تحصيل هستند كه به زودي به جويندگان و متقاضيان جديد 

هاي انجام بر اساس بررسي: افزايداين كارگزار امنيتي مي ".كار تبدبل خواهند شد
 بازار نيازهاي با تناسبي هيچ"شده بخش بزرگي از تحصيالت دانشجويان ايران 

    ".ندارد كشور كار
ي جنبش كارگري، كاهش شمار ميليوني وي در هراس از برآمد موج كوبنده
 20رشد اقتصادي باالي  به«كند، يعني بيكاران را به امري محال واگذار مي

توجه داشته باشيم چين به عنوان نخسيتن كشور برخوردار از باالترين ! »درصد
اين . برخوردار بوددرصد  15تا  10ي شكوفايي از رشدي بين رشد اقتصاي برهه

رشد اقتصادي « :افزايدربيعي مي. درصد رسيده است 7رشد، اكنون به كمتر از 
تواند بحران درصدي نيز نمي 5تا  4رخ رشد اقتصادي درصد است و حتا ن 8باالي 

هر يك درصد « :دهدو با اشك تمساح ادامه مي» .اشتغال در ايران را حل كند
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هزار شغل در كشور است، هر چند هر يك درصد  100رشد اقتصادي تنها خالق 
به . هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد است 120رشد اقتصادي نيازمند 

ميليارد  30نيازمند ... درصدي 8ترتيب، اقتصاد ايران براي رسيدن به رشد اين 
 درصدي 20 رشد بايد ايران در گذاري سرمايه..  .دالر سرمايه گذاري فوري است

 و نفت صنايع توسعة نتيجة در كه درصدي 8 اقتصادي رشد حتا و كند تجربه را
در كشور نخواهد  تغالاش خالق خود خودي به شود، حاصل پتروشيمي و گاز
  )9( ». بود

از » فرش قرمز دستفروشي در پايتخت«قانون در گزارشي با تيتر  يروزنامه
اين روزنامه مجاز كه . داردمي درصدي جوانان پرده بر 42بيكاري نزديك به 

ها  وضعيت اسفناك بيكاري ميليون«به جرم فاش گويي، فوري بسته شد، با مرور 
وقتي به گزارش مركز آمار، «: دهد بر از فاجعه مي، خ»جوان يجوان در هفته

كه كل جمعيت  در كشور داريم در حالي ميليون جوان بيكار 10نزديك به 
   )10(».شود ميليون نفر است، واقعا عمق فاجعه بيشتر مي 24جوانان 

                                                 
 حل در  حكومت ناتواني به ربيعي علي اعتراف /http://fa.rfi.frراديو بين المللي فرانسه،  )٩

 .2015-08-25ايران   بيكاري بحران

10 )http: / / www.ghanoondaily.ir/news/detail  
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در ميان همه بيكاران، جوانان وضعيت بدتري «روزنامه قانون با تاكيد بر اينكه 

 24تا  15مركز آمار سال گذشته، ميزان بيكاري جوانان «: دهد امه مي، اد»دارند
ساله را نيز  29تا  15درصد و نرخ بيكاري جوانان  22,9ساله كشور را برابر با 

، در صورتي كه محمود گلزاري، معاون امور »درصد اعالم كرد 20,2معادل 
ن بيكاري در ميانگي«: اعالم كرد 93ساماندهي جوانان، ارديبهشت ماه سال 

درصد از ساير سنين بيشتر است و طبق آخرين تحقيقات نرخ بيكاري  15جوانان 
   ».درصد است 26ميانگين براي جوانان كشور 

التحصيالن در سن كار ايران به  معيت فارغج«: بنا به گزارش اتاق بازرگاني ايران 
هزار نفر بيكار  090ميليون نفر شاغل و  3,7رسد كه از اين تعداد  ميليون نفر مي7

ميليون نفر از اين جمعيت در جرگه جمعيت غيرفعال  2,4ضمن اينكه . هستند
اركان حاكميت اسالمي  ياين ارگان حكومتي، همانند همه )11(»اقتصادي قرار دارند

كند شمار فارغ التحصيالن بيكار را پنهان سازد، اما  به ناچار رقم بيكاران را با تالش مي
زنان  بيكاري ، نرخهمين گزارش. دهددرصد گزارش مي 35افزون بر  زيساهمين پنهان

                                                 
١١) http://otaghiranonline.ir/news/٨٨٦٨ 
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شده توسط پژوهشكده آمار  اساس بررسي انجام بر«: اعالم مي كند% 71تحصيالكرده را 
نظر اقتصادي غيرفعال هستند كه  التحصيل عالي از درصد از افراد فارغ 34ايران، حدود 
به عبارتي از . دهند را مردان تشكيل ميدرصد  29درصد را زنان و  71از اين تعداد 

 1394التحصيالن عالي كه از آمارگيري نيروي كار سال  ميليون نفري فارغ 7جمعيت 
ميليون نفر از نظر اقتصادي غيرفعال هستند كه از اين  2,4برآورد شده است حدود 

  ».هزار نفر به مردان اختصاص دارد 700ميليون نفر به زنان و  1,7تعداد 
  :دهد را نشان مي 1394كردگان در سال   وضعيت اشتغال تحصيل  ،باال نماي

، 93براساس اعالم وزارت كار، در سال «قانون با اشاره به اينكه  يروزنامه
درصد و بيكاري زنان حدود  14,8التحصيل دانشگاهي  ميزان بيكاري مردان فارغ

هر «: نوشته است التحصالن بيكار ، به افزايش شمار فارغ»درصد بوده است 32
شناسي  كار يالتحصيل در دوره سال نزديك به يك ميليون و دويست هزار فارغ

توانند براي خودشان  آنها مي نفر صدهزار زير ]فقط[ ها، اساس آمار داريم كه بر
   ».شغلي دست و پا كنند

براي » حلي جايگزين و اجباري راه«به عنوان » دستفروشي«اين روزنامه از 
وقتي بيكاري تا اين حد به مردم و به خصوص جوانان فشار «: بردمي  امبيكاري ن

شود در  حل را به سادگي مي اين راه. حل جايگزيني بود  آورد، بايد دنبال راه مي
امكان ندارد پا از خانه بيرون بگذاريد و با سيل دستفروشان خياباني كه . ها ديد خيابان

اش هم همين مترو است كه  يك نمونه«و  »اكثرشان جوان هم هستند، مواجه نشويد
اي زاد و ولد كرده و زياد  گونه دستفروشانش در اين چند سال اخير به طرز قارچ

هاي خلوت مترو،  در ساعت«و حتي شمارشان آنقدر زياد است كه » اند شده
    ».شود تعدادشان از تعداد مسافران بيشتر مي

پيشرفت «هاي دولتي درباره  مقامهاي قانون با اشاره به اعتراف يروزنامه
در كشوري كه تبديل شده به محل دوم فروش «: ، پرسيده است»اقتصادي

التحصيالنش بيكارند و دستفروشانش از خريداران بيشتر  اجناس چيني، فارغ
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 نمايش پي در )12(»توان داشت؟ هستند چه انتظاري براي پيشرفت اقتصادي مي
قانون در . رمايه، بسته شدبا شكايت سپاه سقانون  يروزنامه تلخ واقعيت اين

  :اي  نوشتبيانيه
به دنبال شكايت سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي، روزنامه «

توقيف روزنامه قانون آمده  يدر نامه. »از سوي دادستاني توقيف شد» قانون«
امور  نظر به اعالم جرم سازمان اطالعات سپاه و معاونت حقوقي و«است كه 

 مجلس سپاه پاسداران انقالب اسالمي عليه روزنامه قانون داير بر افترا و نشر
قانون اساسي  156اصل  5اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، مستندا به بند 

در راستاي وظايف قوه قضائيه در پيشگيري از وقوع از جرم و در راستاي ماده 
  )13(».قيف مي باشدآئين دادرسي كيفري، روزنامه قانون تو 114

هزار نفر گزارش  500تا  300دستفروشان تنها در تهران با شماري بين
مناسبات بيمار  اند، نماد چيست جز يك اقتصاد ويران، شكاف طبقاتي ژرف، شده

  !و انفجاري
 

  آموزش
خانوارها  به بااليساله  6افراد  آموزش ي، پراكندگي افراد بر پايه95آمار سال 

 2.1، »بي سواد«درصد  10.8 :دهدرا اينگونه گزارش مي ان سوادميز يپايهبر 
 42.7، »تحصيالت ابتدايي«درصد داراي  20.6، »قادر به خواندن و نوشتن«درصد 

تحصيالت «درصد داراي  23.8و » تحصيالت راهنمايي و متوسطه«درصد داراي 
  ا.اندبوده» دانشگاهي

  
   

                                                 
12 ( ) 8(http://www.ghanoondaily.ir/news/detail 

١٣) http://www.isna.ir/news/95050107538 
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  كارگاه هاي صنعتي
سير  1392تا  1386ها بين سال ، آمار تعداد كارگاه1392بر اساس آمار سال 

، 1391نسبت به سال  و كارگاه 14697تعداد  1392در سال . نزولي داشته است
به اين معنا كه شمار شاغالن در اين حوزه رو . دهددرصد كاهش را نشان مي 0,6

 يدر زمينهو بيشتر،  نفر كارگر 10هاي بيشترين تعداد كارگاه. به كاهش بوده است
ها در توليد توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي فعال بوده و كمترين شمار كارگاه

هاي ترين كارگاههمچنين بيش. محصوالت توتون و تنباكو و سيگار فعاليت دارند
و ) كارگاه 1725(اصفهان ) كارگاه 2379( هاي تهران صنعتي به ترتيب در استان

درصد كل  34,8مجموع حدود  قرار دارند كه در) كارگاه 1006(خراسان رضوي 
  )14( .نفر كاركن و بيشتر كشور را شامل مي شود 10هاي صنعتي  كارگاه

  
  93ها در سال  شمار كارگاه

با مراجعه به  93نفر كاركن و بيشتر سال  10هاي صنعتي  آمارگيري از كارگاه
ها نشان  بررسي. كارگاه صنعتي در سراسر كشور انجام شده است 793هزار و  16
نفر كاركن و بيشتر به  10كارگاه  452هزار و  14تعداد  93دهد در سال  مي

درصد كاهش  7/1 بيش از 92اند كه نسبت به سال  فعاليت صنعتي اشتغال داشته
 309ك ميليون و نزديك به ي 93تعداد شاغالن اين بخش در سال . يافته است

  .يش از دو درصد افزايش داشته استب 92نفر بوده كه نسبت به سال  58هزار و 
  

  خانوارها يميانگين درآمد و هزينه
 درآمد ناخالص خانوارها ،95بر پايه گزارش مركز آمار در سال 

                                                 
14)http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/01/11 10382 
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 3نزديك به  95در سال  نفره 3/3 درآمد ناخالص ساالنه يك خانوار«ميانگين 
 11.3 نزديك به 94بوده كه نسبت به سال  تومان 800هزار و  269ميليون و 

درصدي يا به  30در اين گزارش از تورم نزديك به  .»درصد افزايش داشته است
بيان ديگر كاهش ارزش پول يا فروكاهي قدرت خريد خانوارها، پنهان گذارده شده 

 .است
  :زندگي هر خانوار اينگونه گزارش مي شود يهزينه 
گزارش  هزار تومان 275ميليون و  3 نزديك بهماهانه هر خانوار  يهزينه«

هاي ناخالص خانوار به ترتيب هزينه«: ن به صورت زير استآشده كه تفكيك آمار 
درصد به  22.9، »مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها«درصد به  35.5

كاالها «درصد به  8.4، »حمل و نقل«درصد به  10.6، »هاها و آشاميدنيخوراكي«
پوشاك و «درصد به  4.3، »مانبهداشت و در«درصد به  5.9، »و خدمات متفرقه

درصد به  2.1، »لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه«درصد به  4، »كفش
درصد به هر يك از دو  1.9، »رستوران و هتل«و » ارتباطات«هر يك از دو گروه 

اختصاص » دخانيات«درصد به  0.3و » تحصيل«و » تفريح و امور فرهنگي«گروه 
  ».داشته است

  

  كارگر 49 تا  10اي صنعتي با واحده
نفر شاغل شناسايي شده  49تا  10واحد صنعتي با  12151، شمار 1385سال 

نظر  اما از. نفر شاغل است 10هاي با بيش از درصد كل كارگاه 75است كه حدود 
از سوي . انددرصد كل كارگران صنعتي در آنها مشغول به كار بوده 25شمار؛ تنها 

اند كه نزديك به  نفر شناسايي شده 100ارگاه با بيش از ك 2050ديگر؛ شمار 
درصد كل كارگران  64اما نزديك به  ،هداشتبر را در ها درصد كل كارگاه13

يعني، تمركز نسبي كارگران صنعتي در واحدهاي با . كردند صنعتي در آنها كار مي
لكيت بخش ما هاي بزرگ صنعتي دربيشتر كارگاه. باشد نفر كارگر مي 100بيش از 
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شمار . باشند ها مي يعني سران حكومتي، سپاه و امنيتي انددولتي و شبه دولتي
اعتراف . ستنفر ا 52000كاركنان برخي از اين واحدها مانند ايران خودرو؛ بيش از 

ماينده ماهشهر، ن( يكي از كارگزاران سرمايه در مجلس اسالمي، علي گل مرادي
ن اقتصادي، بيانگر نقش سران سپاه و نيروهاي عضو كميسيو و) اميديه و هنديجان

 يلتخصو«: اي ايران استسركوب در پردرآمدترين رشته توليد و سرمايه
است؛ به اين معنا كه  پتروشيمي  هايشركت يبودن عمده) دولتي –خصوصي (

ها نه دولتي مطلق هستند و نه خصوصي و در نتيجه براي برخي از اين شركت
اين نماينده سرمايه، در رقابت با باند  )15(» .ها تبديل به حيات خلوت شدهدولتي

و انباشت از دست باند  و توليد يتان خصوصي سازي است تا اقتصاد رانرقيب، خواه
  .بر روسيه و چين به باند ديگر واگذار شودسپاه تكيه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، طي  آمار مركز گفتني است كه  بنا به گزارش 
هزار دستگاه انواع محصول سواري در خودروسازي  701 افزون بر 95ماه سال  8

دستگاه آن، برندهاي چيني  500هزار و  83كشور به توليد رسيده كه نزديك به 
درصد از  12اند سهمي در حدود  ها توانسته توجه به اين آمار، چينيبا . هستند

مه ادا دنياي اقتصاد در» .توليد خودرو سواري در ايران به خود اختصاص دهند
ما به جز بخش خصوصي در ها ا چيني« :افزايد گزارش از مركز آمار مي

ضر به لحاظ دولتي كشور نيز نفوذ كرده و در حال حا بزرگ و نيمه هاييخودروساز
آمار، در  بنا به. خودرو نقش دارنددرصد در ايران 34درصد در سايپا و  50» برند«

 ، رنو)و پارس 405و  206( برند مختلف شامل پژو 6خودرو حال حاضر ايران
، سوزوكي، هايما و )شامل رانا و دنا و سمند(خودرو ، برند خود ايران)90-تندر(

برند شامل برند  6ها نيز مشغول توليد  د و سايپاييرسان دانگ فنگ را به توليد مي
، برليانس، )و پارس تندر و ساندرو 90- تندر(، رنو )سراتو(، كيا )پرايد و تيبا(داخلي 

دهد خودروسازان بزرگ داخلي با وجود  اين آمار نشان مي. آريو و چانگان هستند
ها  بادامي ين چشمتر منتقد خودروهاي چيني بودند، حاال خود ميزبان ا آنكه پيش

                                                 
15 )http://www.eghtesadonline.com 1396اسفند ماه  18   
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) خودروسازان چيني(نفوذ آنها  يدر خطوط توليدشان هستند و امكان دارد گستره
 يروزنامه )16(».خودرو بيشتر و بيشتر نيز بشودخودرو و سايپا و پارسدر ايران

: دهد داران چيني را اينگونه پاسخ مي يورش سرمايه چراييدنياي اقتصاد در ايران 
هاي  ه اين ماجرا را بايد در سه موضوع بررسي كرد؛ اول، خألرسد ريش نظر مي به«

هاي خودروسازي مطرح از كشور و  موجود در بازار خودرو ايران، دوم، خروج شركت
شفاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين  هاي مبهم و غير سوم، سياست

  » .سازان بزرگ داخلي، در برابر چيني ها خودروسازان و قطعه
غير شفاف  مبهم و يها سياست«: گويد م را در سومين سبب ميجان كال

 يسلطهو   ، به زبان ديگر، يعني رانت خواري،  فساد، داللي،»...وزارت صنعت و
رفت پس  كه گمان مي حالي در«كه  كند مي برمال  دنياي اقتصاد، .مافيا در حاكميت

ان به حاشيه بروند، با اين اي و برجام، خودروسازان چيني در بازار اير از توافق هسته
درصد برندهاي صنعت  65اكنون  همتر شده است و  حال حضور آنها گسترده
  ».ها تعلق دارد خودرو كشور، به چيني

  
  بافندگي و پوشاك

دوران . رددگ مي صنعت بافندگي و پوشاك در ايران به هزاران سال پيش باز
  .نش از روم، در اوج قرار داشتساسانيان، اين صنعت با توجه به تبادل صنعتگر و دا

انجمن صنايع  ييس هيئت مديره، از زبان ر1394در گزارشي مربوط به سال  
بهره برداري كشور در  يداد واحدهاي داراي پروانهعت« :نساجي استان اصفهان

... درصد از واحدهاي فعال صنعتي  12واحد معادل  818هزار و  9بخش نساجي، 
ر ميليارد ريال معادل پنج درصد از كل سرمايه گذاري هزا 78با سرمايه گذاري 

درصد  13هزار شغل صنعتي مستقيم حدود  297با ايجاد  ... انجام شده در صنعت
ميزان شاغلين در صنعت نساجي، پوشاك و چرم . گيرد را دربر مي ...از كل اشتغال 

                                                 
16  ) http://donya‐e‐eqtesad.com/news/1081883 
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 «آوري وي ميزان ارز. را داراست» درصد اشتغال 21هزار نفر معادل  647كشور 
برابر صادرات  12برابر متوسط ساير محصوالت صنعتي و  9صنعت نساجي 

  .اعالم كرد» غيرنفتي
نفر، در صنعت  10هاي با بيش از درصد كارگران صنعتي كارگاه 10ديك به نز

درصد آنها در  65رو به نابودي بافندگي و پوشاك به كار مشغولند كه حدود 
درصد كاركنان صنعتي اين  16بيش از . كنندنفر فعاليت مي 100واحدهاي باالي 

درصد آنها در واحدهاي  58بخش در صنايع غذايي به كار مشغولند كه نزديك به 
تعداد  1385در سال  به يادآوري است كه الزم. كنند نفر كار مي 100باالي 

درصد كل كارگران  64نفر كارگر حدود  100كارگران واحدهاي صنعتي با بيش از 
  .اند بوده اين گروه

  واحدهاشمار 
 1942، شماركه از ايـن  شدكارگاه بررسي  2479تعداد  1392در سال 

 سنجشهاي فعال در كارگاه. گزارش شدو بيشتر  كارگر 100ي كارگـاه فعـال دارا
دهد كه در نشان مي اين بررسي. كاهش داشتدرصـد  5/1 نزديك به  91با سال 
-شاخص كل توليد كارگاه .يافته است هش، شاخص توليد كـاپيشبا سال  سنجش

 0/88به عدد  1390برمبناي سال پايه  92هاي بزرگ صنعتي كشور در سال 
 يدر دوره .بوددرصد كاهش يافته  5/3معادل  1390رسيد كه در مقايسه با سال 

با سال  سنجشگروه صنعتي در  24گروه از مجموع  15، شاخص توليد ياد شده
هاي صنعت، گروه با توجه به ضريب اهميت گروه .كاهش يافته است 1390

بيشترين تاثير منفي را بر  "صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر"
 1392شاخص توليد در گروه صنعتي ديگر در سال . ص كل داشته استشاخ
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درصد و  6/66افزايش داشته كه بيشترين افزايش معادل  1390نسبت به سال 
  )17.(ميباشد "ت و تجهيزاتتعمير و نصب ماشين آال "روه متعلق به گ
به  واحدهاي "هاي صنعتي ايرانسازمان صنايع كوچك و شهرك"گزارش بنا به 

و شاغلين  41005، 1396ها و نواحي صنعتي تا آذرماه شهرك بهره برداري رسيده
  )18.(برآورد شده است 819908 در اين واحدها

  
  نفر 10كارگاه هاي زير 

نفر كارگر آمار چندان دقيقي در  10هاي صنعتي با كمتر از كارگاه ماراز ش
؛ در 1385توان گفت كه در سال تنها بنا به آمارهاي مركز آمار؛ مي دست نيست، و

نفر شاغل؛  10كارگاه صنعتي با بيش از  16057 كنار شانزده هزار و پنجاه و هفت
نفر كارگر در  10اه با كمتر از كارگ) چهارصد و بيست و پنج هزار(  425000شمار 

. كرده اند ميليون نفر در آنها كار مي 1هم رفته، بيش از  ايران وجود داشته، كه روي
  .دهد اين آمار شمار كارگران  را بسيار نادقيق به دست مي

  
  

  
  

   شمار كارگران و كاركنان صنعت نفت ايران
هزار نفر در سال  230ه هم رفته، نزديك ببنا به گزارش مركز آمار ايران، روي

هزار نفر  170، حدود 84اين آمار در سال . در صنعت نفت ايران شاغلند) 94(
  .گزارش شده است

                                                 
مديريت كل آمارهاي اقتصادي اداره آمار اقتصادي دايره آمار ، ميالبانك مركزي جمهوري اس )17

  .1392ي صنعتي كشور كارگاه هاي بزرگ سال صنعتي نتايج بررس
18) http://isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=263 
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ها، در اين آمار  از جمله پتروشيمي  نفت، يهاي زير مجموعه كارگران هلدينگ 
  .اند گزارش نشده

  94 سال شمار كارگران
ميليون 14ولتي ده ميليون تا بر اساس آمارهاي اعالم شده از سوي نهادهاي د

كارگران ( بيشترين سهم اشتغال. دهند نفر از جمعيت ايران را كارگران تشكيل مي
هزار نفر داراست، و پس از آن  52بخش خدمات با ده ميليون و : را )كارمندان و

  .هزار نفر قرار دارد 105بخش صنعت با هفت ميليون و 
دن و تجارت اما جمعيت كارگران فخراهللا مواليي، معاون وزير صنعت، مع

 42«: هزار نفر اعالم كرده و گفته است 500بخش صنعت كشور را دو ميليون و 
 يبه گفته» .درصد كارگران اين بخش در صنايع كوچك مشغول به كار هستند

هزار نفر از كارگران بخش صنعت در واحدهاي توليدي بزرگ  650وي، تنها 
نيز در مشاغل توليدي خرد مشغول فعاليت  هزار نفر 700اشتغال دارند و 

  .هستند

  95سهم اشتغال در سال 
بخش خدمات كه تامين كننده : گفت) عادل آذر(رئيس مركز آمار ايران 

اشتغال كشور را به خود  درصد از 49نيازهاي دو بخش صنعت و كشاورزي است، 
درصد  56نزديك ) پي.دي.جي(دهد و سهم آن در توليد ناخالص ملي  تخصيص مي

درصد و در توليد  34سهم بخش صنعت در اشتغال  در ايران  نزديك به . است
سهم كشاورزي در : وي ادامه داد. درصد است 30ناخالص داخلي نزديك به 

  )19(.درصد است 17درصد و در توليد ناخالص ملي حدود 14اشتغال نزديك به 
ات بيش از سهم توليد  ي در كشاورزي،سهم توليد ناخالص داخل  بنا به اين آمار،

  .صنعتي گزارش شده است
                                                 
19)http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/2266624477459396354 10 
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  بخش خدمات
ي رانتي در ايران به ويژه با سلطه -  در اقتصاد كمپرادوريسم و داللي

نوليبراليسم، بخش خدمات پرسودترين بخش اقتصادي و مالي مناسبات 
 رنتي وهاي اينتي آب و برق، تلفن و رسانهخدمات در برگيرنده. ي استدار سرمايه

تلويزيون و سينما و سرگرمي و  تجارت و بازرگاني و بهداشت، بيمه و بانك،
و در  خدمات، در خدمت توليد صنعتي شبخ. گردشگري و حمل و نقل مي باشد

  .، نقش حياتي در تحقق سود داردگردش سرمايه در جلوه هاي مختلف يحوزه
 800 ميليون و 2حدود  1385آمار تعداد شاغلين در اين بخش در سال 

نفر  3تا  1درصد از اين واحدها داراي  99نزديك به . نفر گزارش شده است هزار
به بيان . اندنفر يا بيشتر شاغل بوده 6درصد از آنها  1اند و تنها در كارگر بوده

 1درصد از آنها در  11درصد و  99درصد از كل كاركنان در  89ديگر، نزديك به 
درصد در  35يا  513000افزون بر . انداشتهدرصد از واحدها به كار اشتغال د

واحد برابر  543782ها؛ و واحدهاي خرده فروشي و غذا و آشاميدني در فروشگاه
هاي تخصصي، هاي كاالي نو در فروشگاهدرصد آنها؛ در ساير خرده فروشي 37با 

درصد از شاغلين  65هزار نفر برابر با  400بيش از يك ميليون و . اندجاي داشته
شمار كارگران و  .انده  خدماتي به كار مشغول بودهوگر اين بخش نيز در اين دو

  .ها افزايش يافته استاين سال كاركنان بخش خدمات رفته رفته در
را  94در سال  مختلف اقتصادي هاينماي زير سرمايه گذاري در بخش

  :نمايش مي دهد
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در ايران، بيشترين  هاي مختلف گذاران در بخش ي گرايش سرمايهبر پايه
 70/51گذاران سهم  جذابيت بخش خدمات فني و مهندسي در ايران براي سرمايه

گذاري  درصدي دارد، صنعت و معدن دومين بخش جذاب براي سرمايه%) 52(
%) 23( 70/22و توانسته سهم دارد ها را در بر  است كه بخش عظيمي از پروژه

ها و رفت و آمدهاي  جذابيت يههم با نفت بخش .درصدي را از آن خود كند
درصدي را به ثبت رسانده و %) 17( 70/16مختلف در اين ميان براي خود سهم 

  )20.(ه استدرصدي را  به ثبت رسانيد 90/8پايان بخش كشاورزي نيز سهم در 

  هاي كاذب؟ مولد و نامولد؟ شغل
و تأمين شرايط «: قانون اساسي خود 43حكومت اسالمي، در بند دوم ماده 

» ل كامل وظيفه دولت استامكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغا
اش براي شناخت از ماهيت دولت و حكومت و قانون اساسي. شودمتعهد مي

به اعتراف  43ماده  2دروغين بودنِ بند . ست كافي "بند"يادآوري همين يك 
هاي مهمي دن بخشبا به تعطيلي كشاني. شودباند اصالحات، آشكار مي يروزنامه

سازي وابسته هاي كوچك، براي نمونه، تعطيلي قطعهاز توليدات صنعتي، كارگاه
ها به صنايع خودروسازي و هزاران مركز توليدي، خدماتي و ممر زندگي ميليون

                                                 
20)http://asrpress.ir/fa/news/  
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به  ناز افراد لغو مالكيت و پرتاب شد ها ميليونپشتوانه ساختن دهنفر و بي
ي كشتار معترضين به وضعيت حاكم، وظيفه گرداب فالكت و مرگ، و سركوب و

اين  ابزار حاكميت بورژوازي در ايران نيز، بوده است و به راستي كه حكومت
ت مديره كانون ئعضو هي. مامي قوا انجام داده استوظيفه  طبقاتي خويش را با ت

 يآمارهاي دولت درباره« :ويدگ ميعالي كارفرمايان در ايران، سيدحمزه دروادي 
و دكتر مردوخي ) 12/8/1391ايلنا(» ال و بيكاري قابل اطمينان نيستاشتغ

زايي محقق نشد و اشتغال ناچيز زنان در اهداف اشتغال« :گويد اقتصاددان، مي
به همين ). 5/10/1391ايلنا ( ».درصد تجاوز نكرد 15 جمعيت شاغل كشور از

، گزارش كرد كه ببه جناح باند اصالح طلايران وابسته » خبرگزاري كار«روال، 
از . اندواحد توليدي تعطيل شده 3000هزار كارگر بيكار و  200سال گذشته  در

 »بر جبل«كارگر  1000توان به اخراج  هاي اخير و نه آخرين، ميجمله بيكارسازي
    .كارگر المپ سازي الوند قزوين اشاره كرد 550استان هرمزگان و 
افيايي، بسياري از صنايع بومي خواري و داللي و اقتصاد مرويكرد رانت

مصرفي كمپرادوريسم را به سبب بحران تقاضا، ركود اقتصادي و انفالسيون 
از جمله باال بردن (هاي توليد  هاي بانكي و افزايش هزينه حاكم، افزايش بدهي

به تعطيلي ) هاقيمت انرژي و قطع كمك به اين مراكز و پرداخت يارانه به خودي
اند، نخستين كارخانه توليد لوازم خانگي ايران، ارج  انيده شدهيا نيمه تعطيلي كش

ها، براي هميشه بسته شد و به صف چيت سازي 1395كه در آغاز تابستان 
مازندران و  سيمان و گيالن و هاي قند وها و كارخانهها و ريسندگيبافندگي

شي بافت ها و نيشكر پيوست، سونامي فروپاو و فوالدسازي و اصفهان و يزد و
هاي صدها واحد كوچك و چرخ. زننداقتصادي و توليدي در ايران را فرياد مي

درصد كه هنوز لنگ لنگان مي 50بزرگ صنعتي باقيمانده، به زير گنجايش 
واردات كاالهاي رقيب و مشابه، كمبود . دهندچرخند، خبر فاجعه را پژواك مي
اي ورودي قاچاق باندهاي حكومتي، هها و راهتقاضا در بازار و نيز وجود بندرگاه

  .هايي از فاكتورهاي مهم اين سونامي استتنها نمونه
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رضا درافشار نايب رئيس انجمن لوازم خانگي در همين ارتباط به محمد
در تاريخ ششم  »...آي دزد«با فريبكاري تاكتيك  خبرگزاري باند سپاه،» تسنيم«

رويه  زم خانگي كشور واردات بيمشكل امروز صنعت لوا: گويد مي 1394اسفندماه 
نمونه تعطيلي كارخانجات ارج، آزمايش، . از مسيرهاي قانوني و غيرقانوني است

پارس الكتريك، كفش وين و كفش ملي حاصل مديريت غلط دولت است كه 
دولت هيچ سياستي براي رفع مشكالت آنها ندارد در حالي كه بايد در اين رابطه 

  )21(».گرفت يكار م تدبير مناسبي را به
، يكي از اعضاي انجمن لوازم »نورپور«: بنا به گزارش همين رسانه باند سپاه

تعطيلي كارخانه ارج مصداق بارز وضعيت امروز صنعتي «خانگي با اشاره به اينكه 
هاي ديگري از  البته در سطح بازار نمونه:  افزود» لوازم خانگي كشور است

اين كارخانه داشته اما از ترس رقيب ارج وجود دارند كه وضعيتي بدتر از 
البته نفوذ بالمنازع مافياي وارد كننده . كنند ورشكستگي خود را اعالم نمي

اند،  لوازم خانگي، كه بيشترين سهم را در واردات كشور به خود اختصاص داده
چالش عظيمي را پيش روي توليد ملي نمايان ساخته و روز به روز بر عمق اين 

 صنعت، وزارت جديد آمار  عالوه بر اين مطابق جديدترين... شود ميفاجعه افزوده 
درصد، يخچال  32.7رشد توليد انواع تلويزيون تخت، منفي  94در سال 

درصد بوده  31درصد و ماشين لباسشويي منفي  35.3و فريزر، منفي 
  ».است

 13رئيس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن، قدير قيافه روز 
شغل  6000در دو سال گذشته «: گويددر گفت و گو با ايسنا مي 1395اد مرد

كاهش قيمت جهاني سنگ آهن و «: وي )22(».معدني مستقيم از دست رفت
مناقشه بر سر ماهيت خام يا فرآوري شده براي صادرات آن عواملي بود كه عمده 
                                                 
21 ) www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/01/1110638 
22) http://www.isna.ir/news/95050107538  
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اين . شماردرا از جمله اين بيكارسازي مي» ترين محصول معدني صادراتي
وي كه . مند است يه، از رقباي باند سپاه خويش گلهنماينده بخش خصوصي سرما

: افزايددرصدي بخش خصوصي در صنعت معادن شكوه دارد مي 10از سهم 
توسعه معادن كوچك و متوسط به دست معدنكاران بخش خصوصي صورت «

گرفته و واحدهاي سنگ آهني با خريد ماشين آالت، تجهيز معدن و نصب 
هيزات فرآوري به گسترش معدنكاري خصوصي اهتمام ورزيده و سهم خود را تج

و فرآوري تا ] عرضه كار فراهم آوري مواد خام معدني تا[ در استخراج، كانه آرايي
آمارهاي موجود گوياي اين . افزايش دادند 1392ميليون تن در سال  14بيش از 

ار داده است، اطالق خام هاي اخير سنگ آهن را آزامر است، موردي كه در سال
فروشي به فعاالن زحمتكش معدني و همچنين تهديد وضع عوارض، افزايش چند 

حقوق دولتي در يك مقطع زماني و اخيرا حذف معافيت مالياتي  ده برابري 
 در كارانناره گيري اجباري تعدادي از معدنصادرات محصوالت معدني بوده كه ك

  ».ده استتوليد از پيامدهاي آن بو يعرصه
- بخش خصوصي را نمي پذيرد و واكنشي پاسخ مي» خام فروشي«وي اتهام 

هاي اين ذهنيت كامال غلط است و بايد يادآوري كرد كه اكتشاف محدوده« :دهد
درصد  10در حال حاضر سهم بخش خصوصي از معادن حدود ... معدني جديد و

 محصول تن نميليو 14 آهن سنگ توليد و استخراج اوج هنگام در است كه
ميليون تني سنگ آهن دانه  35,4در سال گذشته نيز از كل توليد . اندكرده توليد

  ».ميليون تن سهم بخش خصوصي بوده است 5بندي شده 
هاي معدن، به كشورهاي صنعتي، چوب ها و خام فروشي سنگسازيبيكار

ار كه زيربناي توليد صنعتي به شمحراجي است به كاالهاي ارزشمند توليدي
سران حكومتي بسته به جايگاه خود در يكي از جناح باندها و توازن قوا . آيند مي
برند و اين سرقت، در نقش مديران و افسران سرمايه، سهمي به يغما مي در

  .جامعه را به خاك سياه مي نشانند
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به سرپرستي احمد توكلي از باند موتولفه و  ، »الف«بنابه گزارش سايت  
: كرد اعتراف مجلس، در تهران از طلب اصالح نماينده ضرتيح  الياس حجتيه،

 عضو مختلف هاي مديره هيئت در حاضر حال در مديران از  زيادي تعداد«
هيئت مديره عضو  30هيئت مديره و حتي  15 در برخي گاهاً هستند؛
  )23(.»هستند

حل مسئله بيكاري «: بنا به گزارش جام جم وبه اعتراف كارگزاران حكومتي 
نسبتا طوالني، از نرخ  ير ايران نيازمند آن است كه اقتصاد كشور، طي يك دورهد

 200تا  150رشد هشت درصد به باال برخوردار باشد و اين ممكن نيست مگر با 
گذاري بايد از راه بودجه  اين مقدار سرمايه. گذاري در سال ميليارد دالر سرمايه

 ار سرمايه، با استقراض از خارج وه بازها، با توسل ب عمراني دولت، از طريق بانك
  » .باالخره، از راه جذب سرمايه خارجي تامين شود

  :و خود پاسخ مي دهد
در جاري  ينسبت به بودجه سهم بودجه عمراني  متاسفانه در ايران،«

 يسطح بسيار پاييني است، به ويژه طي چهار سال گذشته كه سهم بودجه
تازه از بودجه مصوب . بوده استه درصد مصوب زير دعمراني به كل بودجه 

سال گذشته بودجه مصوب . كند براي عمران، تنها بخش كمي تحقق پيدا مي
بيني شده بود، ولي در عمل تنها يازده  عمراني چهل هزار ميليارد تومان پيش

درصد آن محقق شد و در سال جاري هم عملكرد بودجه عمراني به احتمال 
  )24(».ح نوسان خواهد كردقريب به يقين در همين سط

، رئيس اتاق »برجام«و پسا  »دولت تدبير و اميد«از كارگزاري دو سال پس 
اقتصاد اول  25در شمار معدود « :پور، اعتراف كرد بازرگاني رژيم، محسن جالل

است و   دنيا هستيم كه هنوز مدل توسعه اقتصادي خود را تعيين تكليف نكرده

                                                 
23 ) http://alef.ir/vdcco0q102bqeo8.ala2.html?364994 
24)http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/226662447745939635410 
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صرف نيرو و سرمايه بايد ورود كرد و در چه بخشي دانيم در چه بخشي براي  نمي
مشكالت اصلي اقتصادي كشور هنوز بر جا مانده و اكنون مشكالت .. .پرهيز كرد

ركود در اقتصاد . واقعي و ساختاري اقتصاد بروز و ظهور بيشتري پيدا كرده است
... ايران و عدم دستيابي به رشد مورد انتظار اقتصادي، داليل ديگري داشته

درصدي اقتصادي يك واقعيت  8محدوديت تأمين سرمايه براي رسيدن به رشد 
  .جدي است

بنابر اعتقاد رئيس پارلمان بخش خصوصي، براي رسيدن به چنين رشدي، 
ميليارد دالر دارد، اما با وجود  200تا  150گذاري ساالنه بين  نياز به سرمايه

دارد، اما هميشه روند جذب هاي زيادي كه در ايران براي اين كار وجود  جاذبه
  ».سرمايه كند و تدريجي بوده است

هاي زياد اين كارگزار سرمايه نيروي كار ارزاني است كه در بازار كار به  جاذبه
همين كارگزار ارتجاع، . ها كارگر به رايگان رديف شده است صورت جان و تن ميليون
ان در سال ميالدي هاي خويش از ورشكستگي اقتصاد ايربيش از ديگر همپالكي

رشد بسيار ناچيزي «: اقتصاد ورشكسته: كند كهراند و اعتراف مي، سخن مي2016
اين . درصد بر حجم توليد ناخالص داخلي واقعي كشور افزوده خواهد شد 6 داشته و

دهد كه اقتصاد ايران نخواهد توانست رشد مناسب سال پيش را تكرار  رقم نشان مي
  ».برجا خواهد ماندكرده و ركود همچنان پا

اي نفت، هرگاه سخن از رشد توليد و يا بايد توجه داشت كه در اقتصاد تك پايه
  .  صادرات مي رود، مبنا، كاركرد صادرت و درآمد نفت است و نه كاالي ديگر

عضو كميسيون  ، 1396اسفندماه  14بنا به گزارش سايت مركز آمار ايران در 
ادعاهاي حسن روحاني، رئيس جمهور باندها  بودجه مجلس اسالمي در واكنش به

اگر در «به پرسش گرفت و  » اساس تورم تك رقمي را« خواند و آمارها را دروغين
 هاي اقتصاديسياستها افزايش نيافته به سبب ركود است و نه بخشي قيمت

و . رقم ايجاد دو ميليون شغل به ادعاي روحاني را دروغين خواند«وي  )25(»دولت
                                                 
25) https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396/newshub14‐esfand.pdf 
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مقطع كنوني  يما در هيچ زماني به اندازه«و افزود » رها همه غلط استاآم«فت گ
. نرخ اشتغال پايين و نرخ بيكاري باال نبوده است و ما با لشكر بيكاران روبه رو هستيم

جاد مي شد، ل اياگر دو ميليون شغ«و » !معلوم نيست اين عدد را از كجا مي آورند؟
  »!دادتراضات خياباني در دي ماه رخ نمياع

دان و استاد داشنگاه پيام نور در واكنش به ادعاهاي اقتصاد اكبر اميني مهر،
طبق « :ون شغل خالص در مدت چهار سال گفتيحسن روحاني در ايجاد دو ميل

مركز آمار كه يكساعت در هفته را كار مي داند شايد بتوان اين تعداد را درست 
ه بتواند كسي شاغل است دانست، ولي با توجه به آنچه در ذهن من است ك

طبق اين تعريف . متوسط را تامين كند يخانواده متعارف و معمولي يك نيازهاي 
  »شواهد نشان مي دهد كه اين مقدار شغل ايجاد نشده است
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٢  
   دولت برجام هاي  سازي تير خالص بر توليدات صنعتي و گمراه

: جم  با جاموگو  ويسي، كارشناس اقتصادي در گفت به بيان ساسان شاه
كرد كه در  دولت، قبل از به نتيجه رسيدن مذاكرات ايران با غرب اعالم مي«

در . تواند از رشد و رونق اقتصادي برخوردار شود صورت اجراي برجام كشور مي
حالي كه اين همان آدرس اشتباه بود و دولت بايد مردم را نسبت به واقعيات آگاه 

 يها نيز به دنبال عرضه ندارند و فروشندهاكنون مردم قدرت خريد  ...كرد مي
همچنين در . شان بچرخد محصوالت خود با قيمت پايين هستند تا چرخ كسب

ها روند نزولي طي كرده و بازار تشنه نقدينگي است و  گذاري بخش كالن سرمايه
البته آمارهايي . توانيم به رشد اقتصادي واقعي برسيم با توجه به اين شرايط نمي

  )26(».شود كه فقط آمار است ه رشد اقتصادي داده مينسبت ب
كند و رشد ادعايي و دروغين دولت وي فريب آمارهاي حكومتي را افشا مي

  : نامدروحاني را دروغي آماري مي
تاثير اجراي برجام بر رشد  يباره هاي مجلس در مركز پژوهش«

مات هاي مقا اقتصادي كشور اينطور اعالم كرده در صورت تحقق وعده
درصد افزايش  0/ 8ها، رشد اقتصادي امسال  لغو تحريم يباره دولت در

  )27( ».درصد خواهد رسيد 1.2يافته و به منفي 

                                                 
26)http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/2266624477459396354 10  

  .همان جام جم 27)
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درصد،  4.2ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال جاري «بنا به اين گزارش،  
، منفي 3هاي صنعت، ساختمان و خدمات به ترتيب منفي  بخش نفت صفر و بخش

دولتي   دهم درصدي 8 »رشد«اين همان   ».درصد خواهد بود 2.2و منفي  7.4
كارگزاران دولت  !كه به اين ميزان رسيده است دكه وعده داده بودن است
گسترش  ي اينترنتي خانه كارگر، وابسته به اين باند، بازان، در ايلنا، رسانه ميانه

  :افكنند اي سوخته مي  بيكاري و ورشكستگي توليد را به دوش مهره
 /صنعتي و توليدي واحد 1977 به نژاد احمدي خالص تير«با تيتر خبري 

بيالن بخشي از اين مراكز توليدي را  »نوشتند روحاني نام به را نژاد احمدي ميراث
 :كنند گونه رديف ميناي

ركت پلي اكريل ايران، شركت قند نور سپاهان، شركت ايران شركت ارج، ش«
پويا، شركت قند پيشوا، شركت ايران ترانسفو، شركت روغن نباتي جهان، شركت 

شركتي هستند  1977آرد ماشين، شركت پوشينه بافت و شركت ناز نخ از جمله 
ه با مشكالت عديده دست به گريبان بودند و در آستان 92كه در تابستان سال 
  ».تعطيلي قرار داشتند

به اسنادي دست ) ايلنا(خبرگزاري كار ايران « :)28(به گزارش خبرنگار ايلنا
و  1392يافته است كه گوياي وضعيت بحراني واحدهاي توليدي در تابستان سال 

هاي رياست  ماه  در آخرين .تحويل دولت به حسن روحاني است يدر آستانه
به بحران افتاده ي از وضعيت واحدهاي توليدي نژاد گزارش جمهوري محمود احمدي

دولت (اين گزارش، دولت دهم  يبر پايه. به  دولتيان ارائه شد 1392خرداد ماه در 
دار شناسايي و  واحد مشكل 1977تعداد  92تا پايان خرداد ماه سال ) نژاد  احمدي

واحد  1977، از اين ياد شدهگزارش بنابه » ...به دولت روحاني تحويل داده شد
واحد با مشكل كمبود نقدينگي و سرمايه در  1472دار،  توليدي و صنعتي مشكل

 980ها و بدهي مالياتي و بيمه،  واحد داراي بدهي معوق به بانك 1231گردش، 

                                                 
28 ) www.ilna.ir  96ارديبهشت  11دوشنبه   
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واحد داراي مشكل فرسودگي  357واحد داراي مشكل مطالبات معوق كارگري، 
در اين . اند گزارش شده» تواحد داراي مشكل مديري 272آالت توليدي و  ماشين

دار ممكن است بيشتر از آمار  تعداد واحدهاي مشكل«كه اعتراف شده است گزارش 
واحد  1977كننده گزارش،  ذكر شده باشد وليكن تا زمان ارزيابي سازمان تهيه

 ».احصا شده است
واحد داراي مالكيت  1501واحد،  1977از مجموع بنا به همان گزارش، 

واحد به صورت تعاوني ثبت شده بودند و مابقي نيز دولتي  419د، ان خصوصي بوده
واحد در بخش صنعت فعاليت  1746تاسف برانگيز اين است كه  ينكته. بودند
كارگر اين واحدها با مشكل امنيت شغلي و  393هزار و  166كردند كه تعداد  مي

 ».بحران معيشت رو به رو شده بودند
هاي  ها و گران شدن حامل قانون هدفمندي يارانهگزارش ياد شده تاثير اجراي 

 :دهد را اينگونه ارائه مي انرژي بر واحدهاي توليدي 
. ها بودند دار كامال تحت تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه واحد مشكل 778«

واحد نيز  99واحد تا حدودي تحت تاثير قرار گرفتند و اجراي اين قانون بر  1100
ميزان بدهي مجموعه اين واحدها تا پايان « در اين گزارش، ».هيچ تاثيري نداشت

آوري شده مبلغ آن بيش از  است كه مطابق اطالعات گرد 1392خرداد ماه سال 
 ».تهزار ميليارد ريال بوده اس 123

  
 ارزان سازي نيروي كار

، محمد رضا كارگر، 95مرداد ماه سال  13روز گرديم،  به سال پيش بازمي
ه اشتغال و سياست گذاري بازار كار در پست كارگزار و نماينده مدير كل توسع

هاي حداقل دستمزد كارآفرين در  نقش سياست"ي دولت، در نشست كارشناسانه
ارزان راه » اشتغالزايي«و » راه حل بيكاري«زير نام  "صنايع كوچك و متوسط

المي و اس ي بازار، با نگرش اين نوباوه. را پيش روي نهادسازي نيروي كار 
ي سوداگرانه با اين راه كار ضد انساني، از سويي از سياست برنامه ريزي شده
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هاي خالي كارگران و از سوي ديگر از دو عامل هم گستاخانه به سفره دستبرد باز
توليد و بهره كشي برده دارانه از نيروي كار ارزان، به سود افزايش  يكاهش هزينه

چه  اين بيان آشكار سياست دستبرد هر. شتباز هم بيشتر سرمايه پرده بردا
تدبير و «دولت كار بيشتر به زندگي ميليونها خانواده كارگري است كه در دستور 

  .داران است سرمايه» اميد
 هفته يك براي كه هزار توماني 912كارگزاران سرمايه، براي همان دستمزد 

  .ندنفري كارگران هم بسنده نيست، دندان تيز كرده ا 4 خانواده
نگار، تحليلگر اقتصادي و كارگزار تبليغات  به گزارش ايسنا، سعيد ليالز، روزنامه

هايش، استاد دانشگاه شده، در  دولت روحاني، كه اين روزها به پاداش جارچي گري
سالروز همايش روي كار آمدن دولت روحاني كه دغل كاران باند پروغرب رژيم كه آن 

شهر اعتراف  نامند، در قائممي» 92و چهارم خرداد   ياسي بيستس يحماسه«شيادي را 
  )29(»...فساد تا بيخ دندان، ايران را گرفته« :كرد

اهللا حقيقي، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، حجم قاچاق كاال در  حبيب 
ميليارد دالر اعالم كرده است رقمي كه به گفته او دو برابر  20را  92ايران در سال 
علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي  )30(.اني كشور بوده استبودجه عمر

ميليارد دالر اعالم كرده و گفته كه  20حدود «اسالمي رقم قاچاق در ايران را 
مسئله «: گويد ليالز مي )31(».معلوم است كه سيستمي پشت قضيه هست

سان  او راه حل را به» .هاي اقتصادي و مديريتي است قاچاق در ايران اساساً سياست
آزادسازي اقتصادي، مقررات زدايي، « هبيندك كارگزار باند پروغرب اينگونه مي

                                                 
29 (15 http://www.isna.ir/news/95040100473 رشد-آزاد- سقوط-از- سال-سه-اين-در -

 راي-با-روحاني-شد- جلوگيري-اقتصادي

30) http://fa.euronews.com/2016/06/14/iran‐systematic‐traffic‐currency‐goods‐

interview‐leylaz 
  همان يورونيوز گفتگو با سعيد ليالز (31
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هاي گمركي راه مقابله با قاچاق  كوچك كردن حجم دولت و كاهش تعرفه
  ».سيستماتيك كاال است

طي سه سال گذشته ... درصد اعالم كرد  18« وي نرخ بيكاري را در ايران 
هزار تا بود در حاليكه در دولت قبلي  110متوسط سرانه رشد اشتغال در كشور 

  )32(» .هزار شغل ايجاد شد 14ساالنه 
چي باند مصلحت گراي سرمايه در ايران، در تبليغات به سعيد ليالز، تبليغات

ي جنايات به دوش دولت احمدي نژاد، افزود  سود دولت كنوني و افكندن همه
دولت مهرورزي .. ديد، فساد اقتصادي آسيب جدي خاطراينكه اعتماد ملت به«

برخالف عدالت اجتماعي قدم برداشت و بزرگترين شكاف طبقاتي تاريخ معاصر 
 تا 150 از گذشته سال سه در... شد عمومي اعتماد سلب باعث ايران را رقم زد و

 كافي ولي شد گرفته خواري رانت و دزدي جلوي تومان ميليارد هزار 200
ي ديگري از  سرقت دزدهاي رقيب، به دستهگويد كه سردستگي  او نمي )33.(نيست

  .دزدان، سپرده شده است
  .به گوشه اي از سهم نيروي فاشيستي سپاه در اقتصاد مي پردازيم

 
 زدايي عبور از سياست

زدايي و غلبه بر بي اعتنايي به سياست، چيرگي بر  بر فضاي سياست غلبه
سازمانيابي نوين  كرد بهي حكومتي، رويهاي همه روزهرعب و سركوب و قتل
تر كارگران، دشوار، اما ناممكن  هاي هرچه گسترده ي بخشطبقاتي و در برگيرنده

گي  آيد و از نهفته طبقه كارگر اكنون پراكنده، بايد براي خود شود، به خود. نيست
هاي جانفرساي روزمره و دفاعي بيرون جهد، به مفهوم در خويش و در واكنش
و گرنه همچنان   ساختار يابد، به سياست روي آورد، هطبق واقعي خويش، يعني به

  .در چنگ بورژوازي حاكم و حكومت و مذهبش، در بند خواهد ماند

                                                 
32)http://www.isna.ir/news/95050107538 

 .ايسنا گفتگو با سعيد ليالز همان منبع باال )33
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بر جنبش كارگري سايه  رهبري و سياسي در ايران و نيز سراسر جهان، بحران
بخش پيشرو  ؛جنبش طبقاتي روي به روشنايي دارد افكنده است، اما افق

گيرد، بلكه  هاي چين و روسيه الگو مينيز جهان، نه از اردوگاهپرولتارياي ايران، و 
انديشد، و با هاي مبارزاتي كارگران در جهان، اما اينك با مغز خود ميبا تجربه

  . است نهاده پاهاي خويش بر ميدان مبارزه طبقاتي گام 
 ييافت براي تداوم طبقاتي خويش، با پروژه در ره  در ايران  سرمايه،  حكومت

قابل كنترل نيروهاي » رفرم سياسي«، ضرورت تبليغ 1370خاتميسم، در دهه 
د تا ورهاي نئوليبراليسم جهاني، اندك مجالي به دست آ سركوب، و پيشبرد برنامه

روند . پيشروان طبقه، به واكنش بپردازد ييابي كارگري نيز به وسيله  سازمان
، با پرداخت بهايي 1370يمه دوم كارگر، در ن يآوري به ساختاريابي طبقه  روي

سنگين و ايستادگي درخشان پيشروان طبقه، تا كنون تداومي رو به گسترش 
دولت جنايتكار اصالحات، براي بقاء نظام، به پشتيباني جهاني سرمايه . داشته است

 .گونه، بازار افتصاد آزاد نئوليبرالسم سرمايه جهاني به خاتميسم نياز داشت و همان

 المللي پولنك جهاني و صندوق بينشرايط با

مناسبات حاكم و حكومت دالالن در بازاري به   ساله، 8جنگ ي پسا در برهه
ي فضاي ترور  ها و سلطه عام زندانيان سياسي در درون زندان ايران، به قتل شگستر

هاي  به پشتيباني و مبادله با ارگان ها،  در بيرون، در يك همبستگي دروني جناح
و » سازمان ملل«المللي پول، جهاني، بانك جهاني و صندوق بين يايهمالي سرم
بانك يا همان  بانك جهاني. هاي جهان سرمايه نياز داشت حكومت

باشد  مي 34»برتون وودز«يكي از سه ركن ) (IBRD(المللي توسعه و ترميم  بين
 المللي توسعه انجمن بين: ديگر خود يكه همراه با چهار شعبه

                                                 
كشور  44نماينده از  730همزمان با پايان يابي جنگ جهاني دوم،  1944سال  - ن وودزبرتو)  ٣٤

در برتون » مونت واشينگتن«در هتل » كنفرانس پولي و مالي ملل متحد«برگزاري  برايمتفق 
 كنترل كردن روابط پولين و گره زداين نشست، هدف  . گردآمدند) در نيوهمپشاير آمريكا(وودز 
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 )International Development Association: IDA(، المللي جمن مالي بينان 
)International Finance Corporation: IFC(، گذاري چند  آژانس تضمين سرمايه

مركز و  Multilateral Investment GuaranteeAgency: MIGA( اي جانبه
 International Centre for( گذاري سرمايهجدل هاي المللي براي حل و فصل  بين

the Settlement of Investment Disputes: ICSID( گروه بانك جهاني را ،
ي  ي سه اسبه تروئيكا يا ارابه. دهند و بر جهان حكومت مي كنند ساختار مي

 گات، بانك جهاني و )IMF(المللي پول  يعني صندوق بين  ي جهاني، سرمايه
]GAAT[  سازمان تجارت جهاني كه امروزه جاي خود را بهWTO)( همانند ،

دالر  -المللي برپايه طال اي ارز بين يا نظام پايه» زبرتون وود«اي اتمي سيستم  ارابه
تبليغ رفرم اقتصادي و سركوب سياسي و ترور، با . برند مي  را به پيش

رژيم، در  ي  »استحاله«ناميدن علي اكبر رفسنجاني و اميد به » پراگماتيست«
ها و بسياري از  اي به ويژه فداييان اكثريت و ملي مذهبي شيپورهاي طيف توده
در هم آميخت تا  خ،  1368 سال ساله در 8 بس جنگچاوشان چپ، با آتش

  .سازند سر به راه، »سردار سازندگي«همنوازان، كارگران را به يوغ 
  :برد پيش اين در 
به ] پس از رفسنجاني[و بانك جهاني، اقدامات زير را  »صندوق جهاني پول« -

در آن شرايط، باندهاي  واگذار كردند، زيرا كه 76سال  "هاي دوم خردادي"
- راه اين پيشبرد در  ] و و مؤتلفه، رفسنجاني، ولي فقيه و بازار، [ديگر حكومتي 

  .ديگر كارآيي نداشتند كارها
  حذف موانع گمركى كاالهاي مصرفي و مونتاژ، -

                                                                                                            
المللي  صندوق بين .داشتن نرخ ارز پايه بودطال  ثابت نگه بر پايه  ها تارز ميان دول و

آمريكا كه . پرداخت هاي هر كشور را تظيم كندهاي  ناترازيمي يافت تا  نيز نقش (IMF) پول
ارزهاي همه  ، ن وودزسيستم برتو تالش كرد ك به ياريداشت  در دستدو سوم طالي جهان را 

 .گره بخورددالر آمريكا با طال و هم  كشورهاي بر پايه ي
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  زا و ركود آفرين،آمدي تورم كاهش نرخ پول داخلى با پي -
  مللى،ال بين ارز نرخ عنوان به دالر تثبيت  -
كاهش يارانه به توليدات و صنايع داخلى و كمك به ورشكستگي و به  -

  تعطيلي كشانيدن آنها،
 و اقتصادى و توليدى عمومي، خدماتي، واحدهاى و ها شركت سهام واگذارى  -
. حاكميت پيرامون و درون باندهاي همان يا خصوصى، بخش به عمومي اموال

اين  ترينستقيم و كشتار عظيمم كوبسر از بازنشسته اسالم سپاه سرداران[
هاي  االنبيا و ديگر ارگانخاتم آستان قدس، هايي همانند ها را كارتل بخش

  ]ي سران سپاه و ولي فقيه، در آوردند زير قبضه» المال بيت«كهكشاني مالي 
گذاران چند جانبه، زودبازده  تسهيالت براى سرمايه نوع تضمين، وهر  ايجاد  - 

  و غارتگرانه،
  گسترش مناطق آزاد تجاري و صنعتي و آزاد تجاري،   -  
در برابر سازمانيابي   هاي مورد نظر سازمان ملل و سرمايه اٌ   گسترش ان جي  -  

  . نهادهاي طبقاتي كارگري
  پائين آوردن سطح عمومى دستمزدها، به سود سرمايه، -
  تى مردم،ها به ويژه منابع انرژي و كاالهاى مبرم و حيا حذف يارانه -
هاى بهداشتى، درمانى، آموزشى، فرهنگى كاهش و در مواردي حذف بودجه -

هاي  آنها را به صورت ماليات يو ديگر خدمات اجتماعي كه پيشاپيش هزينه
به ويژه مزدبران و حقوق بگيران گرفته   مستقيم وغيرمستقيم از حكومت شوندگان،

  است،
ران خصوصىِ پيرامون جناح باندهاي دا ها به دست سرمايه واگذارى اين بخش -
  حاكم،
 و كارگرى مستقل  سياسي -جلوگيرى از سازمانيابى نهادهاي صنفي  -
اي صرفاً صنفي قابل ه انجمن در كارگران  يابي تشكل براي »تساهل« و اي، توده

  مهار و كنترل،
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  هاى كار و توليد، اخراج كارگران باسابقه و باتجربه از حوزه -
با آغاز [هاي بانك جهاني  شرطش از همه، پيشبرد مهمترين پيشو بيش و پي -

، پروژه مقررات زدايي ]خ 1368دولت هاشمي پس از جام زهر خميني درسال 
)deregulation( ي كارگر را قانون كار و تمامي حقوقي كه زنده ماندن طبقه

  :ن كار كه يا ذبح اسالمي طبقه كارگر و قانو) تعديل(، و بيكار سازي دادپوشش مي
نفر و سپس ده نفر را  5هاي شمول پوشش قانون كار خارج ساختن كارگاه از 

بارز چنين يورشي  يهيكي از دهها نمون) ميالدي 2000فوريه سال  27(در تاريخ 
  .بيكاري ميليوني آفريده شد  دراين روند،» ...بود

رود تا قانون اين دستبردها به ويژه در دولت روحاني شدت بيشتري يافته و مي
نزديك به با گذشت  .ها به جاي آن نشانيده شود اي كار پيشنهادي انجمن حجتيه

ها، ويراني، فساد، ورشكستگي، كشتار، رذالت،  ها و فريب از آن وعده  سال، 40
ميليون نفر با  80شمار جمعيت به . ها آفريده شد تمامي عرصه تباهي و فالكت در
  .فريده شدآنفر آماده كار ميليون  63جمعيتي افزون بر 

  

  مناطق آزاد اقتصادي و صنعتي
صنعتي  -آزاد تجاري و مناطق )Special Trade zones(مناطق ويژه اقتصادي

)Free Trade and Industrial Zones (اند براي جلب هاييدر ايران از جمله پروژه
اين . تيهايي تجاري و مالي و كمپرادور و رانداران و سرمايهو جذب سرمايه

نياز چرخش  بردگي براي اقتصاد به شدت انگلي و فاسد مورد  هاي آزاد  ميدان
هاي جهاني و نظام حاكم سرمايه داري خودويژه مناطق پيرامونيمناسبات سرمايه

ها، به ويژه پس از  روند برپاسازي اين ميدان. در ايران، اما به شدت نا امن هستند
براي جلب و . نجاني و بانك جهاني قرار گرفتساله در دستور دولت رفس 8جنگ 

آسان سازي ورود سرمايه ثابت براي استثمار نيروي كار به هدف سود مافوق، 
گونه قانون، و موازين كار جاري و  هر داران جهاني، در اين مناطق از سرمايه

  .مالياتي معاف شدند
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سيله با به دست گرفتن سكان كشتي شكسته دولت سرمايه در ايران به و
، گسترش و گشايش اين پروژه، خاتمي -رفسنجاني -باند ميانه باز روحاني - جناح

به  3/6/1392هيات وزيران دولت روحاني، در جلسه  پايه،بر اين . ضرورت يافت
ي اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  پشتوانه

 هاي روزهادر نشست جمهوري اسالمي، با دستبردي ديگر به قانون اساسي
سازمان «ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين  1393/11/5، 1393/5/26، 1393/3/4

 -شوراي عالي مناطق آزاد تجاري«، »صنعتي و ويژه اقتصادي -مناطق آزاد تجاري
رييس شوراي عالي (رييس جمهور «ي  را كه در برگيرنده» صنعتي و ويژه اقتصادي

ادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، ، وزيران امور اقتص...)مناطق
كشور، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، راه و شهرسازي، 

يس ئدادگستري و وزير جهاد كشاورزي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي ر
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و ، كل بانك مركزي انيسئجمهور، ر

در پي اين . تشكيل داد» شورا« گري، سازمان حفاظت محيط زيست و دبيرگردش
حسن روحاني سرهنگ گردان دولت  1395تيرماه  14ها، روز هماهنگي

صنعتي و دوازده منطقه ويژه  -وليبراليسم، اليحه ايجاد هفت منطقه آزاد تجاريئن
: گزارش دادخبرگزاري دولتي مهر . اقتصادي جديد ديگر به مجلس دهم ارائه داد

 12منطقه آزاد تجاري، صنعتي و  7ايجاد «مجلس شوراي اسالمي يك فوريت اليحه «
در دستور كار قرار گرفت كه پس از توضيحات اكبر تركان مشاور » منطقه ويژه اقتصادي

رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و نيز سخنان نماينده مخالف و موافق، 
 256راي ممتنع از مجموع  12راي مخالف و  100موافق، راي  130نمايندگان با 

  » ....نماينده حاضر با يك فوريت يك اليحه موافقت كردند
اراضي نيمه شمالي جزيره هرمز در «: اين خبرگزاري حكومتي در ادامه مي افزايد

كيلومتر  21محدوده مصوب هيات وزيران و با تاييد ستاد فرماندهي كل قوا به وسعت 
هم پيوسته و راه اتصال درياي آن به جزيره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاري  مربع به

مناطق آزاد تجاري صنعتي ياد شده بر «و همچنين » .صنعتي قشم ملحق مي شود
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و مناطق ويژه اقتصادي مصوب  1372اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مصوب 
لت روحاني اجازه داده مي شود در برپايه اين اليحه به دو. »اداره خواهند شد 1384

، سيستان و )اردبيل(، اردبيل )مهران(، ايالم )اينچه برون(سطح استانهاي گلستان 
، بوشهر )جاسك(، هرمزگان )بانه، مريوان(، كردستان )سيستان(بلوچستان 

هايي كه به تصويب هيئت صنعتي را در محدوده -آزاد تجاري ، مناطق)بوشهر(
دل استانهاي فارس  همچنين دولت ميتواند در. اد نمايندوزيران مي رسد ايج

، )گچساران(، كهگيلويه و بويراحمد )زنجان(، زنجان )ابركوه، ميبد(، يزد )فسا(
خرم (، لرستان )خواف، قوچان(، خراسان رضوي )سرو، اروميه(آذربايجان غربي 

و در استان مناطق ويژه اقتصادي ) شاهين شهر(و اصفهان ) تاكستان(، قزوين )آباد
  .منطقه ويژه اقتصادي دارويي ايجاد كند) ساوجبالغ(البرز 

اين گسترش دوباره ي مناطق آزاد براي سرقت و تجاوز و اشغال، جدا از آن 
. تا كنون در سراسر ايران گسترش يافته است 1372بخش هايي است كه در سال 

هاي آزاد اين زون بخشي از اميتازات و آسان گرداني ها براي استثمار و غارت در
سرقت كه رژيم آنها را مناطق ويژه اقتصادي و صنعتي نامگذاري كرده، به صورت 

  :زيرند

  .ساله از زمان شروع به فعاليت 20معافيت مالياتي براي يك مدت •
  .درصد مالكيت خارجي100•
  .تصمن قانوني و حفاظتي از سرمايه گذاري خارجي •
گر مناطق آزاد در ايران و ديگر نامحدودي در انتقال ارز خارجي به دي•
  .كشورها
ها رداشت سود به دست آمده از فعاليتآزادي ورود و خروج سرمايه و ب•

  ).;FTIZs(دراين حوزه هاي آزاد اقتصادي 
  .برداشت ويزا براي افراد غير ايراني و آسان گيري در فرايند دادن اقامت•
  .ت اجتماعيآسان گردان مقررات روابط نيروي كار، استخدام و امني•
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انتقال كاالهاي توليدي به سرزمين اصلي بدون پرداخت مقررات  •
  .گمركي
استفاده از  معافيت از پرداخت هاي گمركي براي واردات و صادرات، و•

مواد خام، نقت و گاز به سان مواد خام و يا سوخت و در تمامي فعاليت هاي 
  .صنعتي

كه در نقشه ايران ) FTIZs(صنعتي در ايران   -بخشي از مناطق آزاد تجاري
  : در برگيرنده ي مناطق زير مي  باشند.با رنگ سرخ نشان داده شده  اند

منطقه آزاد صنعتي  -2تجاري  قشم،  -منطقه ويژه آزاد صنعتي -1
منطقه آزاد  -4تجاري  ارس،  - منطقه آزاد صنعتي -3تجاري  چاه بهار، 

منطقه  - 6كيش، تجاري -منطقه آزاد صنعتي -5تجاري اروند، - صنعتي
  . تجاري  انزلي-منطقه آزاد صنعتي  -7تجاري  ماكو و  -آزاد صنعتي

  

  )FTZs( مناطق آزاد اقتصادي
داري در كارشناسان حقوقي و سياسي سرمايه يقانون كار ساخته و پرداخته 

در اين مناظق، قانون آن است كه در . شودايران، در مناطق آزاد، بي قانون مي
در مناطق آزاد، كارگران همه، با . كند زار كار، كارفرما ديكته ميمحل كار و با

شوند و هيچگونه تشكلي يا ارگاني حتا شوراي قراردادهاي موقت به كار گرفته مي
در شدت استثمار و » حق مداخله«اسالمي كار، اين بازوي حكومت اسالمي، 

  .شرايط استثمار كارگران را ندارد
، مقررات ويژه "تجاري اني در مناطق آزاد صنعتيمقررات اشتغال نيروي انس"

كارگر كسي ": تعريف حكومتيان در مناطق ويژهبنا به. داران جهاني است سرمايه
» حقوقي«و دستمزد را . "كنداست كه بنا به درخواست كارفرما براي او كار مي

 دار، به هر شكل، جنسي يا نقدي، هر اندازه ي نامد كه به دلخواه سرمايهمي
هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و ": شوددلخواه و هرگاه كه بخواهند، پرداخت مي
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سازمان "ارگان حكومتي در اين مناطق . »شود پرداخت شود، حقوق ناميده مي
كه كارفرماي هر "داران است ، تنها پاسدار سرمايه"مناطق آزاد صنعتي و تجاري

كار خاص آن كارگاه را تهيه نامه انضباطي  كارگاه مستقر در منطقه، آيين
 29 ماده ).36 ماده( است جاري و امنيتي ارگان اين عهده به نظارت "كند مي

تا به سود سرمايه  سازدمند ميارگان حكومتي رانت خوار و فاسد را وظيفه
نامه و قرارداد  هرگونه اختالف ناشي از اجراي مقررات اين تصويب مداخله ورزد و

همين ! كند» كارفرما رخ دهد، بدوا از طريق سازش حلكار كه بين كارگر و 
ارگان، فرد و يا افرادي را به نام سرپرست واحد كار و اشتغال از جانب وزارت كار 
و شركت هاي خصوصي  استخدام مي شوند، تا در نقش كارگزار، ناظر منافع 

  .سرمايه در محل كار باشند
و كارگران حتا از مقررات   دوم، قرارداد كار، در اين مناطق موقت بوده و

پذيرفته شده در قانون كار، مانند قانون دستمزدها، بيمه، مزايا، بازنشستگي، 
  .تامين شغلي و ديگر حقوق محروم مي سازد

در مناطق آزاد صنعتي و تجاري، كارگر محروم از هر گونه حقوق  به اينگونه،
دار و نه  كارگر و سرمايهاي است و تمامي حقوق ابتدايي كار، به توافق بين  پايه

ساعات كار،  به اين گونه اگر كارگر از. شود هيچ ارگان و قانون كاري، واگذار مي
و  و مرخصي هفتگي، مرخصي، مرخصي بارداري، بيماري، ميزان دستمزد و

دار، هيچگونه توافقي از پيش در ميان نخواهد  درخواستي كند، با مخالفت سرمايه
  .شودوقي نيز به رسمت شناخته نميبود، و بنابراين هيچ حق

  )FTIZs(صنعتي در ايران   - مناطق آزاد تجاري
كه در نقشه ايران ) FTIZs(صنعتي در ايران   -بخشي از مناطق آزاد تجاري

  .اندبا رنگ سرخ نشان داده شده
  .تجاري  قشم -منطقه ويژه آزاد صنعتي•
  .تجاري  چاه بهار -منطقه آزاد صنعتي•
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  .تجاري  ارس -يمنطقه آزاد صنعت•
  .تجاري اروند -منطقه آزاد صنعتي•
  .  تجاري  كيش -منطقه آزاد صنعتي •
  .تجاري  ماكو -منطقه آزاد صنعتي•
  .تجاري  انزلي-منطقه آزاد صنعتي  •

  

  
  

  )SEZs(مناطق آزاد اقتصادي
  منطقه  آزاد اقتصادي ارگ جديد•
  منطقه آزاد اقتصادي اترك•
  منطقه آزاد اقتصادي كازرون•
  آزاد اقتصادي المرد منطقه•
  منطقه آزاد اقتصادي لرستان•
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  منطقه آزاد اقتصادي  مهران•
  منطقه آزاد اقتصادي نامين•
  منطقه آزاد اقتصادي نوشهر•
  ) عسلويه(منطقه آزاد اقتصادي انرژي پارس •
  .منطقه آزاد اقتصادي فرودگاه پيام•
 در بندر عباس به.(منطقه آزاد اقتصادي صنعتي و معدني خليج فارس•

  )1393مديريت مسعود هنديان سال 
  منطقه آزاد اقتصادي بهشهر امير آباد•
  منطقه آزاد اقتصادي دامغان،•
مرز ايران و افغانستان، تركمنستان، (منطقه آزاد اقتصادي دوغارون •

  )قرقيزستان و تاجيكستان
  منطقه آزاد اقتصادي فرودگاه خميني،•
  .منطقه آزاد اقتصادي جاز موريان•
  تصادي پتروشيمي،منطقه آزاد اق•
  منطقه آزاد اقتصادي رفسنجان،•
  منطقه آزاد اقتصادي سلماس،•
  منطق آزاد اقتصادي ، سلفچه گان، •
  منطقه آزاد اقتصادي سرخس،•
  منطقه آزاد اقتصادي سلمان،•
  )بندر عباس(منطقه آزاد اقتصادي بندر رجايي، •
  منطقه آزاد اقتصادي شهر كرد،•
  منطقه آزاد اقتصادي شيراز•
  زاد اقتصادي سيرجان،منطقه آ•
  منطقه آزاد اقتصادي اسالم آباد غرب،•
  منطقه آزاد اقتصادي فرودگاه رجايي،•
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  .منطقه آزاد اقتصادي يزد•
  

ي آمريكا و انگلستان، به سردستگي  هاي ويژه پرورش يافته گان بازار در كالج
. نندگسترا ي اين مناطق مي دولت، فرش قرمز رنگ گرفته از خون كارگران را در پهنه

ي بر اين مناطق آزاد است، تا سرمايه گذاري از گوشه» تدبير و اميد«اميد دولت 
  .ديگري از جهان به بوي خون به اين سوي، پوزه بگشايد

داري در  قانون كار ساخته و پرداخته كارشناسان حقوقي و سياسي سرمايه
است كه در  در اين مناطق، قانون آن. شود ايران، در مناطق آزاد ، بي قانون مي
در مناطق آزاد، كارگران همه، با . گويد محل كار و بازار كار، كارفرما مي

شوند و هيچگونه تشكلي يا ارگاني حتا شوراي  كار گرفته مي هاي موقت به قرارداد
در استثمار و شرايط » حق مداخله«اسالمي كار، اين بازوي حكومت اسالمي، 

  .استثمار كارگران را ندارد
، مقررات  "تجاري –شتغال نيروي انساني در مناطق آزاد صنعتي مقررات ا"

كارگر ": بنا به تعريف  حكومتيان در مناطق ويژه. داران جهاني است ويژه سرمايه
و دستمزد را . "كسي است كه بنا به درخواست كارفرما براي او كار مي كند

ا نقدي، هر هر شكلي جنسي يدار، به  نامد كه به دلخواه سرمايه مي» حقوقي«
هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و ": شودي دلخواه و هرگاه، پرداخت مياندازه

سازمان "ارگان حكومتي در اين مناطق . »شود پرداخت شود، حقوق ناميده مي
كه كارفرماي هر "داران است  ، تنها پاسدار سرمايه"مناطق آزاد صنعتي و تجاري

خاص آن كارگاه را تهيه مي انضباطي كارنامه  كارگاه مستقر در منطقه، آيين
 29 ماده  ).36 ماده( است جاري و امنيتي ارگان اين عهده به نظارت  "كند

سود سرمايه  كه به سازد مند مي ارگان حكومتي رانت خوار و فاسد را وظيفه
نامه و قرارداد  هرگونه اختالف ناشي از اجراي مقررات اين تصويب مداخله ورزد و

همين ! كند» ن كارگر و كارفرما رخ دهد، بدوا از طريق سازش حلكار كه بي
ارگان، فرد و يا افرادي را به نام سرپرست واحد كار و اشتغال از جانب وزارت كار 
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و شركت هاي خصوصي  استخدام مي شوند، تا در نقش كارگزار، ناظر هدف هاي 
  .سرمايه در محل كار باشند

موقت بوده و كارگران حتا از مقررات پذيرفته  دوم، قرارداد كار، در اين مناطق
شده در قانون كار، مانند قانون دستمزدها، بيمه، مزايا، بازنشستگي، تامين شغلي 

  .و ديگر حقوق  محروم مي سازد
اي و  بينيم كه در مناطق آزاد صنعتي، كارگر محروم از هرگونه حقوق پايه مي

ابتدايي كار، به توافق بين تمامي حقوق . حق چانه زني فردي و جمعي است
در اين شرايط . شود دار و نه هيچ ارگان و قانون كاري، واگذار مي كارگر و سرمايه

به اين گونه اگر . سپارد به اين بردگي تن مي» توافق«است كه كارگر بيكار به 
ساعات كار، مرخصي هفتگي، مرخصي، مرخصي بارداري، بيماري، ميزان  كارگر از

دار، هيچ توافق قبلي در ميان  سرمايه مخالفت با كند، درخواستي و و و  مزايا
  .نخواهد بود، و بنابراين هيچ حقوق نيز به رسمت شناخته نمي شود
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  ها ه پروژ
هاي پروژه هاي پيشنهادي دولت كارگزار سرمايه، اشاره به برخي پروژه

  :و تبليغات كثيف حكومتيان را برمال مي سازد» سازندگي«ماهيت 
و احداث پااليشگاه،  ياحداث فرودگاه، احداث آب شيرين كن، پتروشيم«

احداث مسجد، احداث ساختمان مركزي،  امكانات تفريحي ساحلي، تكميل و
كيترينگ فرودگاه اسكله ترمينال جديد فرودگاه آشيانه،  احداث انبار كانتينري

 4تل هاي تجهيزات، احداث مارينا، ه يو محوطه ساز ي، و اليروبيتن 35000
  »...ستاره و باالتر

  :و در مناطق آزاد تجاري و صنعتي 
هاي مخصوص تفريحات دريايي، هتل و رستوران  ساختن مراكز اقامتي، كلوب

 ورزشي هاي سالن  دريايي، انواع پاركهاي دريايي تفريحي، سينماهاي چند بعدي،
يي، منطقه نقل كاال و مسافر درياو  حمل هاي سيستم يخ، روي هاي بازي براي

انبار، هانگار و صنعتي انزلي، احداث اسكله بندر حس رود، احداث  - يآزاد تجار
ستاره و  5رو، قطعات يدكي اتومبيل، صنايع بسته بندي هتل مانگر، ساخت خود

  و و و  و خارجي  هتل آپارتمان، احداث شعب بانكهاي داخلي

  كارها ها و راه گزاري سرمايه
 1367ي ايران، در سال  الالن در بازاري به گسترهمناسبات حاكم و حكومت د

ي فضاي دار و ترور در  ها و سلطه با قتل عام زندانيان سياسي در درون زندان
اين روند، كه در آن روزها، در يك . بيرون، فرش قرمزي از خون گسترانيد

ني، هاي مالي سرمايه جها به پشتيباني و مبادله با ارگان ها،  همبستگي دروني جناح
هاي جهان  و حكومت» سازمان ملل«المللي پول،  بانك جهاني و صندوق بين

تبليغ رفرم اقتصادي و سركوب سياسي و ترور، با . سرمايه نياز داشت
رژيم، در شيپورهاي  ي  »استحاله«ناميدن رفسنجاني و اميد به » پراگماتيست«
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، در هم شدگان حكومتي و بسياري از چاوشان چپ سوسيال رفرميست رانده
روند . سپار سازند ، تن»سردار سازندگي«آميخت تا همنوازان، كارگران را به يوغ 

كنوني بازگستري نظم و الزامات سرمايه در ايران، در سياست كلي سرمايه جهاني 
  .گيرد و نيازهاي حياتي حاكميت اسالمي در ايران، سرچشمه مي

  :برد پيش اين در 
پس از رياست [ي، اقدامات زير را صندوق جهاني پول و بانك جهان«-

واگذارد، زيرا كه در آن شرايط، ديگر  76سال  "هاي دوم خردادي"به ] رفسنجاني
 راه اين پيشبرد در  ] و و مؤتلفه، رفسنجاني، ولي فقيه و بازار، [باندهاي حكومتي 

  . نداشتند كارآيي كارها،
  حذف موانع گمركى كاالهاي مصرفي و مونتاژ، -
  آمدي تورم زا و ركود آفرين، پول داخلى با پي كاهش نرخ -
  المللى، بين ارز نرخ عنوان به دالر تثبيت  -
كاهش يارانه به توليدات و صنايع داخلى و كمك به ورشكستگي و به  -

  تعطيلي كشانيدن آنها،
 و اقتصادى و توليدى عمومي، خدماتي، واحدهاى و ها شركت سهام واگذارى  -
. حاكميت پيرامون و درون باندهاي از عمدتا كه خصوصى، بخش به عمومي اموال

ها  ترين اين بخش سران سپاه اسالم بازنشسته از سركوب مستقيم و كشتار، عظيم
زير » المال بيت«هاي كهكشاني مالي  االنبيا و ديگر ارگان هايي همانند خاتم را كارتل

  .]ي سران سپاه و ولي فقيه، در آوردند قبضه
 بازده زود جانبه، چند گذاران سرمايه براى تسهيالت و تضمين، وعهرن ايجاد  - 

  غارتگرانه، و
  دها، به سود سرمايه،دستمز عمومى سطح آوردن پائين - 
  حذف يارانه به ويژه به كاالهاى مبرم و حياتى مردم، -
هاى بهداشتى، درمانى، آموزشى،  كاهش شديد و در مواردي حذف بودجه -

هاي  اجتماعي كه پيشاپيش هزينه آنها را به صورت ماليات فرهنگى و ديگر خدمات
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به ويژه مزدبران و حقوق بگيران  مستقيم و غيرمستقيم از حكومت شوندگان، 
  .گرفته است

داران خصوصىِ پيرامون جناح باند  ها به دست سرمايه واگذارى اين بخش -
  حاكم،
 و كارگرى مستقل  سياسي -جلوگيرى از سازمانيابى نهادهاي صنفي  -
 قابل صنفي صرفاً هاي انجمن در كارگران  يابي تشكل براي »تساهل« و اي، توده
  .كنترل و مهار

  .هاى كار و توليد اخراج كارگران باسابقه و باتجربه از حوزه -
با [هاي بانك جهاني  و بيش و پيش از همه، پيشبرد مهمترين پيش شرط -

، پروژه مقررات زدايي ]خ 1368رسال آغاز دولت هاشمي پس از جام زهر خميني د
)deregulation( و بيكار سازي ،)يا ذبح اسالمي طبقه ) عقالنيت سرمايه، تعديل

  :كارگر و قانون كار كه
 را نفر ده سپس و نفر 5 هايكارگاه ساختن خارج كار قانون پوشش شمول از 
 يورشي ينچن بارز نمونه دهها از يكي) ميالدي 2000 سال فوريه 27( تاريخ در
  ...بود

دست دولت حسن روحاني،  از  به  ي قانون كار سرمايه سالخي دوباره و چندباره
  :جمله

و تبصره هايي به اين ماده كه اخراج  21افزودن بندهاي ز، ح، و ط به ماده 
كاهش توليد و تغييرات ساختاري كه در اثر الزامات «ي  ي كارگر را به بهانهيكجانبه

ا شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي يا لزوم تغييرات گسترده قانون و مقررات ي
ـ توافق اجباري بين ) ح. (آوري منجر به تعطيلي تمام و يا بخشي از كار شود در فن

اين . ـ فسخ قرارداد با تصميم كميته انضباطي كارگاه) ط. (كارگر و كارفرما
كه  57ش از سال كار دوران سلطنت و پي قانون 33ي احياي ماده ها، با سالخي

ي فرش خونيني است زير پاي داد از جملهحق اخراج كارگران را به كارفرمايان مي
   .سرمايه
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گان بازار و دخمه و حوزه به اين گونه كارگزاران نئوليراليسم، اين پرورش يافته
ها، با برپايي  ها و روحاني ، به سردستگي ظريف)35(هاي غربو اينك برآمده از كالج

ي اين مناطق  ها و فرش قرمز رنگ گرفته از خون كارگران را در پهنه جنازه دارها و
گذاران  اين مناطق آزاد است، تا سرمايه به» تدبير و اميد«اميد دولت . گسترانند مي

اما غافل از . جهان به بوي خون به اين سوي، پوزه بگشايند هاي ديگري از از گوشه
هرآينه پر آشوب و پرتب و تاب و انقالبي خيزش و برآمد انقالبي و سياسي طبقه 

در  شودتالش مي اي كه طبقه اصلي و نان آور جامعه است، اما،پرولتاريا، طبقه
  .باشدبخشي از جامعه ن بماند و خويش

  
  و اقتصاد مافيايي  ندالال ي،رانت حكومت

از جمله باال بردن قيمت  هاي توليد،  هاي بانكي و افزايش هزينه افزايش بدهي
اعتباري  هاي ارزي و ها و قطع كمك به اين بخش و پرداخت يارانه هاي انرژي حامل

 تعطيلي يا نيمه تعطيلي كشانيده شدن بسياري از باعثها،  و به خودي و و وام و
  . خدمات شده است توليدات و

وگوي زنده  پس از سه سال فرماندهي دولت سرمايه گفت  حسن روحاني،
موضوع اشتغال  يسيما در پاسخ به سؤال مجري درباره از شبكه اول«تلويزيوني 

دهد حجم بيكاري كشور زياد شده و از طرفي نشان  مبني بر اينكه آمار نشان مي
شود ميزان اشتغال هم در كشور زياد شده است و خيلي با هم تطابق  داده مي

ر كشور وزي يها هم يك يا دو بيكار وجود دارد از جمله خانه ندارد، در همه خانه
كرده بيكار در خانه دارند وقتي وزير كشور  اند سه فرزند تحصيل  شما، كه گفته

اينگونه است ديگر تكليف بقيه مردم مشخص است؛ االن وضعيت اشتغال چگونه 
دولت  آغاز«: كند اعتراف مي» خواهيد بگوييد؟ است و به مردم در اين زمينه چه مي

همواره مورد بحث ما بود بحث اشتغال بود در جلسات اقتصادي يكي از مسائلي كه 

                                                 
/ دانشگاه دنور/ دكتراي مطالعات بين الملل ( ي آمريكاپروردهدست ،محمد جواد ظريف ) ٣٥

  .دكتراي حقوق دانشگاه كلدونيان گالسكو انكلستان   )حسن روحاني(حسن فريدون ، )آمريكا
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ها خودشان يك  ها، چون دانشگاه كرده از دانشگاه و سرازير شدن جوانان تحصيل
اند به هر حال جمعيت مؤثر دانشگاهيان چند   تأخيري را براي اشتغال ايجاد كرده

ميليون و  4هزار بود و امروز به  200ميليون و 2ميليون تا  2سال پيش حدود 
هزار نفر  900تا  800ميليون رسيده است و ساالنه  5هزار و نزديك  800
به عالوه افرادي كه در جامعه . شوند كه اينها نياز به شغل دارند التحصيل مي فارغ

وي با بيان اينكه امروز . روند و باز هم به اشتغال نياز دارند هستند و به دانشگاه نمي
در عين حال رقم بيكاري بيشتر شده : فتميليون نفر هستند، گ 23كل شاغالن ما 

  )36(».است

  بودجه ساالنه 
بست بيانگر بحراني است كه  ورشكستگي و بن 97و  96نگاهي به بودجه دو سال 

سيد حسن  1395دي  13دوشنبه . گذارد حكومت اسالمي را به نمايش مي
 حسيني شاهرودي دبير اول كميسيون اقتصادي و نماينده شاهرود و ميامي در

وابسته به باند سپاه در رقابت با  خبرنگار مهرگفتگو با  مجلس شوراي اسالمي در
عمر دولت يازدهم لقب  يترين اليحه جنجالي 96بودجه «: افشا كرد» معتدله«باند 

افته درصد افزايش ي35درصد به  25اي كه در آن وابستگي به نفت از  بگيرد بودجه
بايست ششم توسعه اين ميزان وابستگي مي يحالي است كه در برنامه و اين در

  :اين نماينده وابسته به باند سپاه، ادامه داد» ...درصد محدود مي شد 20تا  25بين 
تاريك اليحه نيست، بسياري معتقدند كه دولت در تنظيم  ينفت اما تنها نقطه«
اين سرعت عمل باعث شده تا بخش هاي عمده و بودجه بسيار عجله كرده و  ياليحه

مانند سهم عمراني، چشم انداز برنامه ششم توسعه، انطباق با  96ي مهمي از بودجه
يا مغفول ... سندهاي باالدستي، وابستگي به نفت، ميزان نرخ رشد و تورم و بيكاري و 

ليرغم شود كه ع تا اينجا روشن مي» .بمانند و يا به واقعيت سازگار نباشند
هاي دولت روحاني، وابستگي به نفت بيش از پيش افزايش يافته، ميزان  فريبگويي

                                                 
36 )http://www.monazereh.ir/tag‐ جمهور سيرئ  
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» واقعيت سازگاري ندارد«نرخ تورم بيكاري افزايش يافته و اسناد دولت روحاني با 
. گويد دبير اول كميسيون اقتصادي حكومت اسالمي مياين را  .اند يعني يكسره دروغ

درصد جاري و  86در سال جاري بودجه به «: دهد اسخ ميها، پ وي در ادامه اين اعتراف
درصد نيز محقق  14درصد عمراني رسيده است و من حتي توجيهي دارم كه همين 14

 .تا پنج درصد محقق مي شود 10نخواهد شد شايد كمتر از 
ما يك بودجه كالن به نام جاري و عمراني داريم و يك بودجه شركت هاي دولتي 

ميليارد تومان است دراين باره نيز بايد گفت اين رقم صد ع يكهزار و داريم كه در مجمو
ها است و درصد بودجه شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي دولتي مانند بانك  70
نرمالي كه بايد هميشه سهم   به بيان ديگر بودجه» .درصد بودجه جاري است 30

تراف دبير اول كميسيون اش افزايش داشته باشد، به اع عمراني آن بر سهم جاري
 بودجه كالندرصد سهم عمراني كه  5تازه اين .  درصد است 5 به  95اقتصادي رژيم، 

درصد آن بودجه  70ميليارد تومان است كه  100در مجموع يكهزار و  ناميده شده، 
يعني ارزش » ها استبودجه شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي دولتي مانند بانك«

  30اي است كه از استثمار نيروي كار به سرچشمه گرفته شده و  شده افزوده ربوده
به بيان ديگر سهم بودجه . ميليارد تومان بودجه جاري است 100درصد اين يكهزار و 
ميليارد تومان در نظر گرفته  100ضربدر يكهزار و  95هاي جاري   جاري براي پرداخت

  ».شده است
درصد افزايش داده  26كه بودجه عمراني را  دولت روحاني با فريبكاري، مدعي است

  :گرداند تر مي كند و كار ما را آسان كومتي، نكات ديگري را افشا ميحنماينده   .است
 26اما بخشي از اين  كنيم  درصد افزايش را مشاهده مي 26در حوزه عمراني «

اهد شد لذا درصدي از آن محقق نخو. درصد معوقات گذشته پيمانكاران و مطالبات است
 57هستيم و  95 امروز كه در سال. و در نهايت درصد بسيار كمي از آن خواهد ماند

پيدا كرده ] ؟[هزار ميليارد تخيصي  14هزار ميليارد اعتبار عمراني امسال بوده حدود 
اي هزار ميليارد تومان اوراق قرضه 10كه از اين رقم نيز چهار هزار ميليارد تومان نقد و 

ها و يا مردم بدهكار است كه بايد در آينده پرداخت كند پس علنا به بانك بوده كه دولت
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درصد تخصيص است در سال  10چهار هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني كه كمتر از 
  )37(.جاري باقي مي ماند

  97بودجه سال 
 كل كشور 1397سال حالي بودجه پيشنهادي  حكومت اسالمي در دي ماه در

و چهل و نه هزار و سيصد و پنجاه و چهار  بالغ بر يازده ميليون و نهصد ي منابع،برپايه
اعالم  ريال )11،949،354،674،000،000( ميليارد و ششصد و هفتاد و چهار ميليون

ي خيزش دي، برنامه بودجه در آستانه. ي خيزش بودكرد، كه جامعه در آستانه
ودجه براي برادران درصدي از ب 42افزايش سهم . خشم آفرين بود 97سال 

روزنامه جمهوري . بگيران  ميليون يارانه 30 قاچاقچي سپاه، به ازاي حذف بيش از
ناخشنود از اعالم علني ) 2017دسامبر  16/آذر 25(اسالمي در سرمقاله شنبه 

حاال كه «: دولت روحاني 97بودجه سال « :بودجه ارگانهاي سركوب و فريب، نوشت
ه افكار عمومي كشيده شده، بايد فكري اساسي براي اين ها ب ماجرا از طريق رسانه
به بخشي از اين بودجه كه به » تفاوت از كنار آن گذشت توان بي موضوع كرد و نمي

 53ميلون كارگر يا  13برابرخط فقر نشانيدن دستكم با آمار دولتي،  4ازاي زير 
توماني به اينگونه  هزار 910 هماهيان لكارگري با دستمزد حداق  دهاميليون نفر خانو

  : است
ميليارد تومان، مركز خدمات  446 )جهليه( هاي علميه شوراهاي عالي حوزه«
هاي علميه  گذاري حوزه ميليارد، شوراي سياست 900هاي علميه نزديك به  حوزه

ميليارد اعتبار  96ميليارد و دفتر تبليغات حوزه علميه قم به تنهايي  271خواهران 
هاي ضد  و به عالوه، صدها ميليارد تومان ديگر صرف ديگر حوزه» .كنند دريافت مي

هاي فرهنگي و تبليغي طالب و نهاد  مدارس علوم ديني و حمايت از فعاليت«علم، 
بنا به . ميليارد تومان 94نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران نيز در سال آينده 

                                                 
37) http://www.mehrnews.com نگاهمان به / درصدي وابستگي بودجه به نفت 10فزايش ا
 افق توسعه نيست
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مندسازي طالب رزمي ـ ي اعزام مبلغان روحاني، توانبرنامه ريزي بايد هزينه
سهم سازمان  .شود» فضاسازي معنوي«و » ها تبليغي و برگزاري مراسم، مناسبت
هاي سرقت اينگونه هنهي از منكر و ديگر بنگا تبليغات اسالمي جدا از سهم سپاه و

هاي تبليغي و ترويجي  حمايت از فعاليت«سال آينده براي اموري چون : اعالم شد
هاي  ار تأثيرگذار، هدايت و حمايت از اجراي مراسم و فعاليتها و آحاد و اقش تشكل

ميليارد  169اي  رساني و تبليغات ديني رسانه فرهنگي، ديني و انقالبي و اطالع
براي » ر و اميدبيدولت تد«در اليحه پيشنهادي . ودشپرداخت مي» تومان بودجه

ازمان فرهنگ و ميليارد تومان براي س 218» چرخش سانتريفيوژها و چرخ جامعه«
اعزام استادان و مبلغان به كشورهاي مختلف جهان و برگزاري و «ارتباطات اسالمي 

هاي قرآني در خارج از  هاي مذهبي و فعاليت حمايت از برگزاري مراسم و مناسبت
مجمع جهاني تقريب مذاهب «ميليارد تومان براي  37به عالوه  .شود» كشور

و به عالوه، سهم » مجمع جهاني اهل بيت« ميليارد تومان براي 47، »اسالمي
كه مركز آن در قم و براي تبليغ و ترويج اسالم در » جامعه المصطفي العالميه«

ميليارد تومان بودجه و اين رشته سر دراز  303كند،  كشورهاي ديگر فعاليت مي
 13نزديك «: و اعالم شد » هاي علميه خواهران گذاري حوزه شوراي سياست«. دارد
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و بيش از دو برابر   بر كل بودجهبرا

ميليارد توماني است كه براي برنامه حمايت از خانواده و زنان سرپرست  138
ها بنياد فريب و سرقت  آشكار شد كه كه از ميان ده  .»بيني شده است خانوار پيش

ات اسالمي حوزه علميه قم و سازمان دفتر تبليغ(، تنها دو مركز »تبليغات اسالمي«
 .ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است 303روي هم ) تبليغات اسالمي

عيسي كالنتري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست كه همزمان 
را بر عهده دارد هفته گذشته به خبرگزاري » احياي درياچه اروميه«مديريت ستاد 

دولت قادر به تامين بودجه الزم براي احياي اين درياچه نيست و «ايسنا گفته بود 
به گزارش  .»هاي خارجي وجود ندارد چاره ديگري جز وام گرفتن از بانك

اميرعباس جعفري، رئيس سازمان مقابله با تبعات فجايع ) سپاه(خبرگزاري تسنيم 
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 2030اگر تا سال «شهريور گفت  20طبيعي در استان آذربايجان غربي، روز 
ميالدي جلوي خشك شدن كامل درياچه اروميه گرفته نشود، زندگي دست كم 

و بنا به برآورد كارشناسان با »  .ميليون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت 14
ميليون از ساكنان اين منطقه مجبور  6تا  5خشك شدن درياچه اروميه دستكم، 

اين اتفاقي است كه «: افزايد ي ميحكومت  روزنامه. به ترك محل و آواره خواهند شد
هم اكنون در برخي مناطق، از جمله روستاهاي اطراف درياچه هامون روي داده 

  » .است
ي حاكم بنا به توجيهات شرعي اسالمي دست  ها در حالي بين باندها اين سرقت
ميليون انسان به فالكت  24شود كه خود باندها از وجود دستكم  به دست مي
ميليون خانواده كارگري، بنا به آخرين  53ها و حلبي آبادها،  در زاغهنشانيده شده 

علي (در البرز، » كانون عالي شوراهاي اسالمي كار«آمار دولتي از زبان عضو 
ميليون كارگر با قرارداد موقت  11«: در همين هفته گذشته اعالم كرد) اصالني

گيرند و با  در بر ميميليون نفري را  13درصد از كارگران  95تا  80كه بين 
مي رسند، بي نان و بي مزد و در حال » ميليون نفر 53خانواده افزون بر 

سايت ايسنا و  96بهمن  9(دهند  فرياد و همايش و سرگردان خبر مي
  )38()الف

هزار  300نقدينگي هزار و  نقدينگي از توليد سراسري افزون شد و به مرز 
با اين كار احتمال فاجعه «: اعالم كردندميليارد تومان گزارش شد و حكومتگران 

 800به هزار و  97ملي وجود دارد و ممكن است، مقدار نقدينگي كشور در سال 
  ».هزار ميليارد تومان افزايش يابد

تومان در  4160ن هفته، پول ايران به ي، در هم، آشكار شد كه96ماه  دي در
اين كشور است برابر يك دالر سقوط كرد كه كمترين ميزان در تاريخ 

پول ايران، يعني قدرت خريد مردم، به به اين گونه كاهش ارزش  .)آسوشيتدپرس(

                                                 
38)http://my.alef.ir/news/3961109026.html  
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درصد كاهش  20قدرت خريد مردم و  كمترين ميزان در تاريخ اين كشور رسيد
تومان، قدرت  4750با افزايش قيمت دالر به  96اسفند ماه  اين روند در .يافت

فروردين ماه  18 در ويرايش اين متن،هنگام  .درصد سقوط داد 30خريد بيش از
اين به آن معني است كه كااليي كه ديروز . شتذتومان گ 5600دالر  از مرز 97

شود، يعني كه تومان ارزش گذاري مي 5600تومان فروخته مي شد امروز  4700
 .هزار تومان قدرت خريد دارد 800يك ميليون تومان مزد اسمي كارگر كمتر از 

كه ارزش پول يعني  دار در ايران، به هدف رفرم مالي، در حالي ايهرژيم طبقه سرم
درصد 15در صد به  30قدرت خريد به شدت سير نزولي گرفته بود،  نرخ بهره را از 

هم افزونتر و در  ها شد و نقدينگي باز دن سپردهيو اين سبب بيرون كش اهش دادك
ها  نقدينه. خارجي روي آورد شرايط ركود كامل توليد و ساختمان، بازار به سوي ارز

تا   4750دالر از . به سوي بازار ارز كه  در دست مافياي حكومتي بود، روانه شد
فراتر رفت و پول هنگفتي در دست باندهاي حاكم، دوباره هزار تومان نزديك به ده 

ميليون حكومت شونده كمرشكن  75ا و تورم براي افزون به هاين تنش. بازگشت
 . شده است

اندازهاي ي صندوق تامين اجتماعي، ربايش پسشكستگي دولت، ورشكستگور
مالي صندوق هاي قرض الحسنه كه به صدها بانك  - هاي مذهبي چاله مردم با دام

صندوق قرض الحسنه بسيجيان راه اندازي شد و براي فريب  1372در سال  .رسيد
ند و از بانك مركزي و نامگذاري شد و و الحجج، كوثر ثامن ابتدا با نامهاي مذهبي

گرايانه كاسپين تعيير نام  آن كه بعدها به نام ملي يمجوز سرقت گرفتند، نمونه
مردان خدا، در پناه قرآن، سپاه و بسيج و روحانيت، دست در دست هم براي . دادند
هاي هولناك ها و آخرين پس اندازهاي مردم براي زندگي و پرداخت هزينهسپرده

.  ت گشودند و ميلياردها تومان از اين سرقت تصاحب كردند و دس و بيمارستان و
اسفند سال . ميليون به فرياد برآمدند 2مالباخته گان  در سراسر ايران افزون بر 

ازهشت تعاوني اعتباري فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران  1394
و عام كشاورزان  و كشاورزان كرمانشاه، بدر توس مشهد، پيوند، اميرجلين گرگان
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مازندران، دام گشودند  و تابلوهاي فريب مذهبي را پايين آوردند تا براي 
تا اگر نهادند  ها بمانند و نام هاي پارسي برآن» مقدس«هاي بعدي فريب،  مصرف

» بانك مهر اقتصاد«همانند ! هاي الهي آلودگي ننشيندهم آلوده شود به دامن دام
هادهاي مالي وابسته به بسيج سپاه پاسداران، دهان كه از ن» مسكن مهر«همانند 

» خصوصي«هاي  گشوده در سراسر ايران و همزمان با افزايش چشمگير شمار بانك
نهادهاي نظامي . هاي مالي سپاه و واليت، كه شمار آنها به صدها مي رسيدو بنگاه

ه، و حاكميت اسالمي، اسالم پنا ونو سركوب دين و بازار وابسته به روحاني
هاي خود را گشودند، حتا شهرداري تهران بانك شهر را گشود، سپاه پاسداران  بانك

بانك انصار، بنياد مستضعفان بانك سينا، ارتش بانك حكمت ايرانيان، نيروي 
انتظامي بانك قوامين و بنياد شهيد بانك دي را و بزرگترين كارتل اقتصادي و 

، و درآمد نفت كه دولت جانشين و »بيابنياد خاتم االن«استثمار در خاور ميانه، 
ميليارد دالر درآمد نفتي كجا  800 :روزنامه ايران(رقيب باندهاي ديگر حكومتي 

به بررسي اسناد درآمدهاي نفتي  96رئيس كميسيون تلفيق بودجه  هزينه شده؟
نژاد را بار ديگر در فضاي  ابهامات مالي دولت محمود احمدي 91تا  87هاي  سال

توانم به صورت دقيق چيزي را اعالم كنم،اما اين  اكنون نمي«: الم كرداع) ...سياسي
ميليارد دالر نفت فروخته شد و انتظار  800يك واقعيت است كه در دولت سابق 

واقعي اين بود كه با چنين درآمدي، تحول جدي در اقتصاد كشور رخ بدهد، اما 
فهميم كه درآمدها چه طبيعي است و حق داريم ب اين تحول به هيچ وجه رخ نداد؛

دانيم كه بخشي از درآمدهاي نفتي اين دوران، در قالب  شده است؟ اجماالً مي
گذاري بانك مركزي وام داده شده است، يا در قالب فاينانس انرژي وام  منابع سپرده

  )39(».هايي چون نيكو قرار گرفته است داده شده و در اختيار شركت
و » هاي خوبژن«به باند مافيا، به  زپس دهي كالن و كمتر باهاپرداخت وام

نگردانند و برخي هم با سرقت هاي ميلياردي به كانادا يا  برتر و آقازاده تا هرگز باز
 موارد  آمار هست، اما بسياري«جزاير امن سارقين بگريزند و اعتراف كردند كه 

                                                 
39)http://www.bartarinha.ir/fa/news/482899/800  
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 به آن كردن افشا و شود رسيدگي خود جاي در بايد و است محرمانه و سري
بندي دارد و بايد  ويژه اينكه بسياري از اين اسناد طبقه...  نيست، مصلحت

از هستي و  بستر ربايش  اين تنها گوشه اي از» .بندي آنها حفظ شود طبقه
  .دهان گشود و توفان در راه دارد 96است كه ديماه   دسترنج جامعه

  
  مهاجرين كار به سوي گرداب مرگ

به سوريه و عراق تا بدون سر، مانند » نبحرم زي«با فريب پاسداري از  
و همچنان جنازه بر جنازه، همه روزه در قم و مشهد و بازگردانده شوند  » حججي«

هاي دهان گشوده با ميهمانان گورخوابي كه بايد از اين  ديگر شهرها در قبرستان
و  هزينه جنگ منزلگاه نيز رانده مي شدند، به خاك سپرده شوند، و ميلياردها دالر

تروريسم به حزب اهللا و حشد الشعبي براي سركوب جنبش ستمكشان در 
ها و پوتين و كره  شمالي و چين كردستان و پرداخت به حماس و جهاد اسالمي

ا و دوربرد و برخوردار از اي و موشكهاي قاره پيمبراي دستيابي به سالح هسته
هاي بمب ي اورانيوم و، براميليارد دالر 2افزون بر هاي اتمي و پرداخت كالهك

ها سران جنايتكار سوريه، و يمن به حوثي حكومت و شيميايي و موشك براي بقاء
ي بلعيدن دستمزدهاي  هاي نظامي به هزينهو همه تروريستهاي دولتي و مداخله

  .ها پرداخت نشده نيروي كار و گرسنگان سال و ماه
نفرت از حاكميت  ران وكه زلزله كرمانشاه كه همبستگي در سراسر اي در حالي

هزار  10واگذاري هزاران خانه به  پيوست، آفريد و با گسل اجتماعي در هم مي
 بود، شده انجام ميالدي 26/10/2016واحد مسكوني فاقد مالك كه در تاريخ 

بيكاري . بسيج روحانيت، دغدغه مسكن نداشته باشند و دعا لشگر تا شد افزوده
ها دستفروش و كوله بر و بيكار جامعه، و ميليوندرصدي شاغلين كل  50افزون بر 

و زنان بي پناه، و جوانان نا اميد و بي آينده، و كودكان كار، و به صيغه نشانيدن 
ميليون ها دختركان خرد سال گرفته تا مادران و زناني كه به فرش خاك كشانيده 

به هر  شده، همه لحظه، بي حرمتي و تجاوزهاي شرعي و هجوم و تصاحب و تجاوز
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ي و كٌركري خواندن و قار قار الشخوران مرگ گستر و قهقه... حريم خصوصي
ها و مداحان و اوباشان  مارهاي غاشيه با عربده هاي نفرتناك، بر فراز منبرها و نوحه

چشمي بيت  قداره بند و قاريان قرآن متجاوز به نوآموزان كتاب كريم و مجيد و نور
مي چنين قارياني و ساكنين شهري كه رهبري و صحن  سزاوار مجلس اسال

پيامبرش گريزان از اولتيماتوم اهللا و يهوه، كه با شهپر مالئكه، بايد زير رو مي شد تا 
 قرآن ديگر، آن سنت را ادامه ندهند و آن چنان نباشند كه سنت شان بود، و قاري

حجاز در  از تبار همان شهر لوط، بنا به قصص قرآن، در هر گشايش ساالنه با صوت
 دستگاه بيت، فيض بخش مجلسيان اسالمي و تبرك متبركين و مومنين و مومنات

  .القراء مي شد تا به بركت نائل آيند ام
طبقه كارگر پراكنده اما سراسري همه روزه در همايش و اعتراض و آزمون 

 نويسي گرفته تا راه بندان و اشغال و شيوه هاي گوناگون مبارزه طبقاتي، از تومار
ها مارش خياباني و به هم پيوستن بخش ديگر طبقه به سوي سراسري شدن كانون

و شوراهاي آموزگاران، و پيوستن مالباختگان چند ميليون نفري و دستفروشان 
همه روز در جنگ و گريز خياباني از نادري در اهواز گرفته تا بوشهر و  بندرعباس 

و سيستان و بلوچستان زير ريزگردها و شيراز و تهران، اروميه و  سنندج و مريوان 
و خالفكاران اجير شده در  هاي حكومتيلمپن در حال مرگ و سراسر ايران، با

ها و ديگر جانشينان و  ها به فرمان سرداران اسالمي همانند قالي باف شهرداري
  ...همقطاران وي

 نشان مهر و 97تا كنون، در ديماه  1320خيزش سراسري براي نخستين بار از 
 . طبقاتي خورد

  

  )ولتياهي دسپ= سپولتي ( اقتصاد سپاهي
فرمان  يستاد اجرائ، آستان قدس رضوي، )قرب(قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء 

مسلح و  يروهاين يصندوق بازنشستگ ،يمستضعفان انقالب اسالم اديامام، بن
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 رانيبزرگ اقتصاد ا يها مالكان شركت نيتر وابسته به دولت بزرگ يها نگيهلد
بزرگترين شبكه اگراتور اينترنتي  شود ايران سل يعني ، به اين ليست ميهستند
 به ايران عصر به گزارش .درصد آن در مالكيت سپاه است 51را افزود كه  در ايران

 نام به سازندگي قرارگاه مشابه نام با نيز ديگري قرارگاه شرق، روزنامه از نقل
 زمان در قرارگاه دو ماهيت در تفاوت زا غير كه دارد وجود دفاعي قرارگاه
   .دارند تفاوت شان تشكيل

هاي زيادي از  قرارگاه دفاعي خاتم در زمان جنگ مشغول فعاليت بوده و سال
ديده است،  عنوان فرمانده خود مي را به » رفسنجاني  اكبر هاشمي«دوران جنگ، 

پس از  1368ل اما قرارگاه سازندگي خاتم يك سال پس از پايان جنگ، يعني سا
هاي سپاه  اين قرارگاه از زيرمجموعه. شد اي برپاخامنهو با دستور  مرگ خميني

و فرمانده آن از سوي فرمانده كل سپاه تعيين  شمار آمدهبهپاسداران 
» خصولتی«که خود باند اصالحات آنرا » سپولتی«اينگونه اقتصاد  .شود مي

  .می نامد گسترش می يابد
  

  ، االنبياء خاتمقرارگاه سازندگي 

از  ،قرارگاه، زير نام در خاور ميانه اين كارتل عظيم اقتصادي و استثمارگر
ترين  بزرگ«قرارگاه سپاه، . است سپاه پاسداران انقالب اسالمي هاي زيرمجموعه

و  جنگ ايران و عراق باشد كه پس از پايان مي» هاي دولتي ايران كار پروژه پيمان
تشكيل ، فرمانده وقت سپاه، محسن رضايي با حكمو  اي سيد علي خامنه به دستور

هاي سدسازي،  رساني، صدور نفت و گاز، پروژه آب«شد و هدف از تأسيس آن 
، قرار گاه 93به گفته فرمانده قرارگاه در سال . دبو» سازي انتقال آب و نيرو و راه

به . نفر نيروي رسمي هستند 560هزار و  هزار نفر نيرو دارد كه تنها دو 135خاتم 
درصد كارگران وكاركنان اين بزرگترين كارتل نظاي،  98بيان ديگر افزون بر 

ون كار، امضا و بدون برخورداري از پوشش قانسالمي با قراردادهاي موقت و سفيدا
هزار نيرو، در سطح مهندس، 135هزار نفر از  35 .به استثمار كشيده مي شوند
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هزار نفر كارگر در اين كارتل  يعني صد ليسانس و دكترا هستند و بقيه فوق
در آخرين  .گي مي كنندر فاشيسم به سرمايه افزايي، بردهي، در انحصادار سرمايه

 هزار نفر 150ول اقتصادي را غن اين شمار كارگران و كاركنا 96 گزارش در سال
نه مديرعامل دارد و نه رئيس؛ بلكه خاتم،  قرارگاه مافيايي .شده است گزارش

به بهره همانند برده در پادگان سپاه و كاركناني كه با كارگران  و فرمانده دارد
، جانشين فرمانده كل فرمانده قرارگاهر سركوبگر، در اين لشك. كشي گرفته شده اند

توان فرمانده اصلي  اه در قرارگاه خاتم است؛ بنابراين فرماندهان كل سپاه را ميسپ
رستم . بردگان سپاه ناميد ، لشكرگاهنفره و اين پادگان صدها هزارم خاتقرارگاه 
است كه تأمين  گفته) وزير نفت سابق(االنبياء  ، فرمانده پيشين قرارگاه خاتمقاسمي

در گرو  بيپارس جنو ميدان مشترك گازي 16و  15مالي عمليات در فازهاي 
 .است حساب ذخيره ارزي برداشت يك ميليارد دالري از

 270ط لوله ساخت خ فرمايشي، در يك قرارداد شركت ملي گاز ايران
االنبياء  ميليون دالر را به قرارگاه سازندگي خاتم 250 افزون بركيلومتري با ارزش 

 300ميليارد  1به ارزش  1385بخش اول اين خط لوله در سال . ردكواگذار 
ساخت فاز اول خط لوله هفتم . ميليون دالر نيز به اين قرارگاه واگذار شده بود

احداث ( خط لوله صادراتي گاز به پاكستانر كيلومت 900سراسري به طول تقريبي 
كيلومتر، خط  175 درازايبه ) پل كله –خط لوله دهم سراسري حدفاصل پتاوه 

كيلومتر، خط لوله طرح توسعه ميدان گازي كيش  169لوله دوم خرم آباد به طول 
كيلومتر و ساخت دو  17كيلومتر، خط لوله زيردريايي كيش به طول  92به طول 

ايستگاه تقويت فشار گاز در مسير فاز دوم خط لوله ششم سراسري از ديگر 
طرح توسعه پااليشگاه گاز  .رودشمار ميطرحهاي در دست اجراي خاتم االنبيا به 

صادرات گاز ميدان پارس جنوبي به اروپا خط لوله ششم سراسري به طول ، ايالم 
اين تنها بخشي  از سهم اقتصادي  باند سپاه و و  و كيلومتر 300تقريبي يكهزار و 

  .مي باشد
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حسن ها و تصاحب هاست كه در كشاكش ستيز باندها پيرامون اين سهم
قرارگاه «رمانده ف. »تفنگ خواند دولت با تفنگ و بي«  اني، باند رقيب راروح

گفت و گوي ويژه « سپاه در مصاحبه با برنامه تلويزيوني» سازندگي خاتم االنبياء
تفنگ مطرح  آيا سزاوار است دولت با تفنگ و بي« :پاسخ داد ،شبكه دو» خبري
مجال  96روز اول تيرماه وي . خواند» دولت«باند سپاه را  سن روحاني،ح »!شود

بخشي از اقتصاد ايران « بگويداشاره كند و  سرمايه هاي سپاه فعاليت يافت كه به
أت ندارد كسي جر« هم تفنگ دارد و هم رسانه«داده شده كه » دولتي«دست  به

شديد سران سپاه و صادق حسن روحاني واكنش اشاره اين  .»با آنها رقابت كند
 فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم .را درپي داشت قوه قضاييه الريجاني در راس

واكنش به باند رقيب، نشان داد كه رقابت اصلي باندهاي حكومتي، االنبياء سپاه در 
پروغربي رويكرد وي . پيرامون سلطه بر اقتصاد و قدرت سياسي محور گرفته است

: را به انتقاد گرفت و گفت» خارجي«دولت روحاني و فراخواندن سرمايه گذاران 
و سرمايه گذاري كنند در حالي كه سپاه  ها بيايند ويند بايد خارجيگ ميمسئوالن «

بداهللا ع» .واند بخش مالي را نيز تامين كندتبارها اعالم آمادگي كرده است كه مي
به سمت مناقصه برود  نفت گفته است مي خواهد قراردادوزارت « :افزودعبداللهي 

  .».به توتال بدون تشريفات مناقصه بوده است 11اما واگذاري فاز 
ي در پ فرانسه »توتال« بزرگترين شركت نفتي و گازي جهان، اقرار داد ب 

د توران سرمايه به امياه ها براي سهم بري امپرها و گشودن دروازبرداشتن تحريم
 بينHOA  با امضاي 95پاييز سال نخست  يپشتيباني از بقاي رژيم، در نيمه

ن گازي پارس شركت ملي نفت ايران با شركت توتال براي توسعه فاز يازدهم ميدا
ميادين و حالي كه  در، تيرماه 12به گفتگو گذارده شد و سرانجام در جنوبي 

. كشيد نهايي شدخميازه ميسرمايه و تكنولوژي  در كمبود مخازن نفتي و گاز
 سرمايه و تكنولوژي الزم براي سران سپاه در رقابت با باند دولت، به اين بهانه كه

 با توتال يران و در اختيار قرارگاه خاتم است، قراردادپيشبرد اين گونه پروژه ها در ا
  ».خيانت به كشور دانستند« را
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  توتال 11ساده ترين توضيح در مورد قرارداد توسعه فاز 

 نامبرده ترين توضيح درمورد قراردادشايد سادهبنا به برآورد كارشناسان دولتي، 
روزانه دو ميليارد فوت  اين باشد كه اين طرح با هدف توليد حداكثري و پايدار

گاز غني ترش از منابع بخش ) ميليون مترمكعب 56برابر با حدود (مكعب 
ميدان گازي مشترك پارس جنوبي و انتقال آن به خشكي اجرا  11فراساحل فاز 

 335قرارداد  يسال دوره 20شود در طول  با اجراي اين طرح برآورد مي. شود مي
و ترش از اين ميدان مشترك توليد شود كه از  ميليارد مترمكعب گاز طبيعي غني

ميليون تن  14ت گازي، يعااميليون بشكه م 290توان حدود  اين گاز غني ترش مي
ميليارد  315ميليون تن اتان و دو ميليون تن گوگرد به همراه  12گاز مايع، 

  .مترمكعب گاز سبك شيرين توليد كرد
 به حساب آوردنفت خام بدون دالر براي هر بشكه ن 50 حدود قيمت فرض با 

 يدوره فازدر  به دست آوريقابل  توليداتارزش گاز سبك شيرين ارزش ساير 
ارزش گاز سبك شيرين توليدي نيز با . شود ميليارد دالر مي 23قرارداد بالغ بر 

شود و در مجموع بر  ميليارد دالر مي 31سنت دالر بالغ بر  10فرض هر مترمكعب 
المللي ارزش محصوالت اين هاي انرژي در بازار بين ي حاملعلهاي ف اساس قيمت

  .ميليارد دالر است 54قرارداد برابر با  يدوره درازاي طرح در 
منحصر به دوران قرارداد نبوده  ،درآمد دولت از اجراي اين طرح آشكار است كه

 ارزش توليدات اين ميدان پس از پايان بنا به پيش بيني ها،. شود و برآورد مي
از اجراي  حكومتشود كه در نتيجه درآمد  ميليارد دالر مي 30بر افزون قرارداد 

هاي فعلي نفت خام فراتر خواهد  ميليارد دالر با قيمت 84 نزديك بهاين طرح 
  .رفت

-كومتي يكي درپي ديگري آشكارتر ميها و فساد حدزدي يميزان و گستره
ي از كارگزاران دستگاه ني يكع، ي»جلسم كميته تحقيق و تفحص«عضو  .شود
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از سازمان تأمين اجتماعي اي ها و نمايندگان خامنهدر گزارش سرقت قاضي فساد
 .دهدنمايش ميهاي حكومتي  در باالترين ردهها  را انگل اي از فسادگوشه

ماعي، از تأمين اجت »كميتة تحقيق و تفحص«سليمان جعفرزاده كه رياست 
را برعهده ) شستا(ه گذاري تأمين اجتماعي رمايسازمان بازنشستگي و شركت س

شركت زيرمجموعه سازمان  150بررسي از بيالن  ،مجلس به در گزارشداشته 
بيش از يك هزار ميليارد تومان  كه را ارائه مي دهدبازنشستگي و شستا، 

و همدستان در مديريت ها  زادهآقاكساني جز  ،دزدان! اختالس انجام شده است
از اين افراد حتا در ده شركت عضو هيأت برخي . نيستند هاي خانوادگي شركت

اي نيز هديه  ميليون توماني تا هزار سكه 450هاي  باشند و پاداش مديره مي
را تهديد كردند و وي گزارش داد كه در ميان ... رئيس كميته تحقيق و! اند هگرفت

شم چه بو حتا هيأت رئيسه مجلس  »ها چهره«تحقيق و بررسي،  تهديد كنندگان
هاي بيشتري  كه داشتيم به سرنخ در حالي: گويد سليمان جعفرزاده مي. ورندخمي

هيأت رئيسه مجلس از ادامه تحقيق  برديم، در اين پرونده بزرگ تخلف مالي پي مي
توانستيم تخلفات بيش  شد مي عمل آورد كه اگر چنين نميه جلوگيري ب ،و بررسي

خبرگزاري مهر به نقل  ».و مدرك اثبات كنيم از سه هزار ميليارد تومان را با سند
 از وي نوشت كه كميته تحقيق و تفحص گزارش خود را روز سه شنبه دهم آبان

در صحن علني مجلس ارائه نموده است در عين حال چنين افزود كه  )96(
 محرز و ”تخلفات برخي از نمايندگان مجلس نيز در اين پرونده فساد مالي

  .است” مستند
ين اعترافات در سايت حكومتي مهر، رحمت اهللا حافظي مدير عامل ا در پي

 :به ناچار گفتوي . صدد پاسخگوئي برآمد در »سازمان تأمين اجتماعي«
مشكالتي در اين زمينه وجود داشته و موضوع تصويب تحقيق و تفحص ” شستا”در

محمدعلي يزدانجو . گردد دورة مديريت وي بر مي از اين سازمان به قبل از
نيز در گفتگو با ) شستا(گذاري تأمين اجتماعي مديرعامل شركت سرمايه

را به سازمان تأمين اجتماعي و سازمان  »تخلف«وابسته به سپاه، فارس خبرگزاري 
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نيز تخلف انجام شده اما سهم ” شستا“پذيرفت كه در  وابسته دانست، وبازنشستگي 
  !نشده استآن از اختالس يك هزار ميليارد توماني هنوز مشخص 

بس زند كه  خود نهيب ميهمقطاران و كارگزاران اي به  خامنه دراين برهه،
هادي مقدسي  در پي اين حكم حكومتي بود كه. كنند و فتيله را پايين بكشند

عضو هيأت رئيسه كميته تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و رئيس 
ز گزارش كميته تحقيق و هنو«:به ميدان آمد و گفت كميسيون اجتماعي مجلس، 

تفحص جمع بندي نشده است، هرگونه اختالس و اعمال فشار سياسي عليه اين 
سليمان جعفرزاده را  اين عنصر پيرو خط خامنه اي،. است” كذب محض“كميته 
                        ً                    متهم ساخت و او را تلويحا  تهديد نمود كه بايد  در جامعه »التهاب« به ايجاد

جواد زماني سخنگوي كميسيون اجتماعي  سيد! هاي خود باشد پاسخگوي حرف
مدير ! است” خالف قانون“ در شرايط كنونياعالم نتايج اخطار داد كه مجلس 
داند،  مي” اشتباه“اي كردن موضوع تخلفات را  رسي رسانهازمان حسابعامل س

آغاز شد، بعد از  89نتيجة تحقيق و بررسي سازمان تأمين اجتماعي كه از مرداد 
 18رر و شش ماه تمديد شده نيز انتشار نيافت و تا اين لحظه حدود پايان مهلت مق

 ست كهرقمي ا، دزديده شده يك هزار ميليارد تومان. ماه به طول انجاميده است
جدا از  !اندميليون كارگر هر ماهه به مدت يك سال بابت بيمه پرداخته 4 نزدك به

برابر  ، ساختال ارد تومانيك هزار ميليموارد ديگر سرقت، گزارش مي شود كه رقم 
آمار دفتر آمار و محاسبات  بنا به! هزار كارگر 750ميليون و  2است با مزد ساالنه 

نفر  22هزار و  632ميليون و  10اقتصادي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي، 
پوشش سازمان  زير 90بيمه شده اصلي در سراسر كشور تا پايان خرداد سال 

هزار نفر بيمه شدگان  400 و  8اند كه از اين تعداد  داشته تأمين اجتماعي قرار
سازمان تأمين اجتماعي،  كه در صندوقهائي  سرمايهداراييها و . اجباري هستند

هر روز هم بر ميزان  روزانه در بازار استثمار و سهام، سازمان بازنشستگي و شستا
شده  گزارش. است ربوده شدهكارگران و زحمتكشان گلوي  ازشود،  آن افزوده مي
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ميليارد تومان در نيمه اول  980درآمد ماهانه سازمان تأمين اجتماعي ازاست كه 
  . ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است 1500به  89سال 

كه سهم پرداختي از دستمزد كارگران و كارمندان  در بسياري موارد، در حالي
. ه حساب صندوق بيمه واريز نشده استبه وسيله كارفرما كسر شده، اما هيچگاه ب

به  اين شركت در كه دهها سال ر شركت كشت و صنعت كارون ب  كارگران نينمونه 
در . استمثار كشانيده شده بودند، تنها نمونه اي از صدها مورد اين سرقت است

ي همهاما  كرده،از دستمزد كارگران كسر  پيوسته ،كه كارفرما بابت حق بيمه حالي
 ست كهاپي آمد اين ربايش آن . استشده ه حساب تأمين اجتماعي واريز نب غمبل
در سازمان تأمين اجتماعي براي بازنشستگي  و واي، سنوات و  بيمه هايابقهس

ارگران مطالبات قانوني كپذيرش شود و اين سازمان حاضر به  نمي ثبتكارگران 
عالوه بر اعتصاب و  بر كشت و صنعت كارون كارگران ني .براي بازنشستگي نيست

برابر مجلس، دفتر بارها به تهران آمده و در در برابر ادارة كار شوشتر،  همايش
به همايش و  دادخواست رسيدگي به شكايات رئيس جمهور و در برابر اداره كار 

دولت همدست و كارگزار كالهبرداني است كه . ند، بي آنكه پاسخي دريابنداپردخته
  .يت دارند و پاسداران سيستم فساد به شمار مي آينددر دست رهبر والدست 

ها در حالي به پشتوانه سالح سپاه و سالح ايدئولوژيك مناسباتي به اين دزدي
مزد  به موقع پرداخترا ملزم به  كارفرما رود كه بنا به ريشخند، در قانون،پيش مي
ماه بعد به  سهم خود تا آخرين روزكسر شده، و  سهم بيمه شدهپرداخت و مزايا، 

تاخير «: شود همين قانون گفته مي 36ماده در . سازمان تأمين اجتماعي بپردازد
كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات 

   ».سازماني در مقابل بيمه شده نخواهد بود
نه روي كاغذ، بلكه سالحي است كه در در جمهوري اسالمي قانون اصلي، 

 در ان و ابزار حاكميت آنان، يعني حكومت استدار سرمايه مسلح ويرنيدست 
 ،مجلس پايه، بستگان سران حكومت وداران، مديران بلند ايان، سرمايهكارفرم اينجا
همگي دست  و همه كارگزاران ريز و درشت  حاكم، هازادهو سران سپاه و آقا دولت
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رئيس مجلس الريجاني  .ينندآفرهم فساد را نهادينه كرده و فالكت مي در دست
ما صندوق توسعه ملي را بر پايه : ويدگ ميند احمدي نژاد اارتجاع در رقابت با ب

قرار . خواستيم مانند حساب ذخيره ارزي باشد منويات رهبري ايجاد كرديم و نمي
اين مساله هنوز اجرائي نشده بود دولت بودجه خود را از پول نفت جدا كند كه 

سه هزار ميليارد ( سران سه قوه گفتيم كه موضوع فساد مالي اخير در جلسه.. .است
دولت را خط قرمز كارگزاران اشاره به احمدي نژاد كه (خط قرمز ندارد ) تومان

  »!و هر كسي در اين رابطه مقصر است، بايد محاكمه شود) اعالم كرده بود
ه بازار ب سپاه 1359-67ايران وعراق  هايي حكومتهجنگ هشت سال با آغاز

هاي كوچك قرض  بانكاين حمله، شركت در  ازآغ. چنگ افكند ،مالي و اقتصاد
هايي نوعي در رقابت با بازارياني كه از دوران شاه در چنين صندوق الحسنه

به  هيوام داين بار سپاه زير نام . بردندبانكداري و كاله برداري شرعي را پيش مي
هاي تهي دستان و جوياي كار را به اين فريب خانواده »...هايرزمندگان و خانواده«

به اصطالح  اين بانك ها در دوران  .ساخت آفرينروانه ميدان هاي جنگ و نيستي
كه خود به همراه باند خويش به سوي » سردار سازندگي«به رهبري        ِ سازندگي  

وارد هاي سياه و قاچاق انداخت، با واريز پولاي نفت و گاز چنگ ميهميدان
اطالعات وظيفه يافتند تا   و ان جنگ، ارگاني از سپاهوردر د. گذاري شدندهسرماي

زير پوشش بنگاه ها و دفاتر مالي و اقتصادي، در بازارهاي سياه به داللي و خريد 
بخشي از اين سهم داللي ها .  سالح و فروش نفت و كاالهاي قاچاق بپردازند
و بنگاه هابه عنوان درآمد به بانكپورسانتاژها براي خود ذخيره كردند و بخشي را 

اين انباشت و سرمايه  .الحسنه واريز كردندقرض يهابرآمده از صندوق هاي مالي
مي آمد روز به روز ت قاچاق كاال و داد و ستدهاي غير قانوني سپاه به دس كه از

  .به دست آمد كهكشاني يهسرماي انباشته تر شده و
، اين روند به طلب خويش اصالح جانشينه ب نئوليبرال پي واسپاري دولتدر 

اليت وبا روي كارآمدن دولت مورد پشتيباني سپاه و . صورت خزنده ادامه يافت
، )1384احمدي نژاد به رياست جمهوري در سال انتصاب يك ماه پس از ( فقيه،
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وي با دست . اعالم كرد ايابالغيه روند  سپاهي سازي اقتصاد را بااي علي خامنه
تر شدن دولت شد و فرمان داد طي پنج سال، ساالنه خواستار كوچك 44اصل  ويزآ
وي در اين فرمان خواهان خصوصي . از سهم دولت در اقتصاد كاسته شود %20

، صنايع مادر، معادن صنايع بزرگ ليهك. اقتصاد شد كليدي ترين بخشسازي 
اني، راديو و ي بزرگ آبرسهاهو شبك اهتأمين نيرو، سد مهبزرگ، بانكداري، بي

و مانند  هنآهرااپيمايي، كشتيراني، راه و هوتلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، 
بخش تعاوني شامل  ،صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولتکه بهست هااین

و روستا بر طبق ضوابط  شهردر  كها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است هشركت
اي يا فرماني كه از سوي سران سپاه به خامنهشامل  فرمان  اسالمي تشكيل مي شود

ي، شامل آن قسمت از كشاورزي، دامدار “بخش خصوصي .وي ديكته شده بود گرديد
اي اقتصادي دولتي و تعاوني همكمل فعاليت هصنعت، تجارت و خدمات مي شود ك

 تا پايان برنامهرفته رفته  فرمان خامنه اي دولت را موظف مي كندبه اينگونه  “.است
اقتصاد ايران را در اختيار بخش تعاوني بگذارد و با  تمامي از ٪25پنج سالة اقتصادي 

روش هايي مانند ارائة تخفيف مالياتي و تسهيالت اعتباري، به توسعة بخش تعاوني در 
اين  )40(.همة سطوح اقتصاد كشور از جمله در صنعت بيمه و بانكداري كمك كند

 120تا  110ت قانون در آمد و بر اساس آن به صور 1386بهمن  8فرمان كه در 
   .شودواگذار مي )سپاه( به بخش خصوصيايران ميليارد دالر از ثروت دولتي 

انباشت سرمايه  كنون،      ِ    هنگام   تا آن از  و نهادهاي اطالعاتي و امنيتي، سپاه پاسداران
سلطه بر  سپاه با. كرد ها و صنايع دولتيخريد شركت دررا  1360دهة  ها خويش را از

 در بازار بورس بازار بورس، رقباي احتمالي را با تهديد و مرگ از ميدان بيرون رانده و
. وارد مي شدبه بخش خصوصي  تهران كه بر خالف تمامي جهان در دست دولت است،

                                                 
 1مجمع تشخيص مصلحت نظام،  44در خصوص سياست هاي كلي اصل ... متن ابالغية رهبر  (40

 :1384خرداد 
www.maslehat.ir/Contents.aspx?p=c4eaa3d8-2de0-45c5-8ad9-

9004a79af493  
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قرارگاه هاي نفت را با ميليون دالري پروژة لوله 850اسفند وزارت نفت قرارداد  24در 
اي  هاي تركيه                          ماه  بعد، پس از آن كه شركت شش .امضا كرد - »ربق« - خاتم االنبيا

فاز سوم توسعة ميدان نفت و گاز پارس جنوبي اعالم  يانصراف خود را از اجراي پروژ
سپاه ” قرب“مزايده در اختيار  به روندميليارد دالري بدون ورود  7 يهكردند، اين پروژ

ندسي سپاه، و فرمانده آن، مه، واحد ) ُ  ق رب(ارگاه سازندگي خاتم االنبيا قر .قرار گرفت
، در قاسميكرده سپاه، رستم ، سر1389 ارديبهشت 23در . بود سردار رستم قاسمي،

نامي كه احمدي نژاد پس از شدت  - » برادران قاچاقچي«جايگاه وزير نفت و همدست 
 مياسالبه رئيس مجلس شوراي  خود - يابي اختالف با ديگر سران سپاه به آنها داده بود

نفت و  .شودهاي شل و توتال در پارس جنوبي ميسپاه پاسداران جايگزين شركت .فتگ 
رئيس هميشگي مجلس  علي الريجاني .سپاه افتادباند گاز ايران به اين گونه به دست 

هلندي - با اعالم انصراف شركت انگليسي )41(.خواند” الگوي سازندگي“را ” قرب“ اسالمي،
ميدان نفت و گاز پارس جنوبي در  از فعاليت در »ليوا رپس« شل و شركت اسپانيايي

ميليارد دالري را باز هم بدون  5، وزارت نفت جمهوري اسالمي اين پروژة 89 خرداد 14
اين . رده شدگذا »خاتم االوصيا«شركت دادن در هيچ مزايده اي در اختيار كنسرسيوم 

مجتمع كشتي سازي و “(پاه               ِ  و دو شركت ديگر  س” قرب“در بر گيرنده ي كنسرسيوم 
 شركت مهندسي و“، به اضافة )”شركت صنعتي دريايي ايران“و ” صنايع فراساحل ايران
  . مي باشد ”شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي“، و ”ساختمان صنايع نفت

 وي .بودرا مجري سپاه   به سود اي خامنه »خصوصي سازي«احمدي نژاد طرح 
ارزش سهام (مجموع آنها   :“گفت 1389در فرودين  دو سال بعد در مصاحبه اي
باشد  مي) ميليارد دالر 3(سه هزار ميليارد تومان ) 1372واگذار شده تا پيش از سال 

) ميليارد دالر 60(هزار ميليارد تومان  60اما از آن پس و در دولت نهم و دهم بيش از 
سرعت صوت انجام  س و بابيشترين اين واگذاري ها از راه  بور. واگذاري انجام شده

                                                 
41 1389خرداد  9، )تهران(خبري فارس نيوز  ( : 
www.farsnews.net/newstext.php?nn=8902221585 
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عرض پنج سال به جايي رسيده كه ديگر  ايران در« اعتراف احمدي نژاد،به  .گرفت
   )42(».اقتصادهاي دولتي طي بيست سال رسيده اند

هاي كالن هرگز بازپرداخت و با پرداخت وام، بيشتر خريدهاي سپاه و بسيج
 باو بسيج و شركت هاي كمك مالي نهادهايي مانند تعاوني هاي سپاه  اعتبارات و

سپاه داراي مؤسسات وابسته اي چون بنياد تعاون . يردگ ميانجام  دولتي هایبودجه
! بانك اسالمي يا غير انتفاعي كه خود را اعتباري انصار است -سپاه و مؤسسة مالي

مؤسسات اعتباري  ها وكل نظارت بر بانك به گفتة حميد تهران فر، مدير. نامندمي
ها به عنوان بازوهاي مالي اين ”.الحسنه كنند جز قرض همه كار مي“، بانك مركزي

ها را كنند و سهام شركتر بورس تهران و ديگر جاها عمل ميسپاه و بسيج در بازا
   .مي خرند

هاي عظيم استثمار و غارت، اين كارتل اصليداران  و سهام ينمالكشناسايي 
 اهي شراكت و در برخي موارد بهاين شركت ها گاهي در رقابت و گ. آسان نيست

موازي هم تمامي هستي جامعه و دسترنج كارگران و زحمتكشان را به يغما مي 
  .برند

  
  ارزان سازي نيروي كار

ي ارزانتر سازي نيروي كار در اتاق هاي فرماندهي سرمايه در وزارت توطئه
ن كار مبني بر قانو 41دوم ماده  هاي قانون كار از جمله بندكار، با دستبرد به بند

حداقل دستمزد برپايه نرخ دروغين تورم، به ياري نمايندگان سياسي طبقه 
 بارترين شرايطكه كارگران ايران در فالكترود ي به پيش مي، در حالدار سرمايه

اش،  داري حاكم و دولت و حكومتبرند و از سوي ديگر، سرمايهزندگي به سر مي
ميليوني برآمده از سودهاي مافوق و سوء هاي دهها غرق در فساد و از حقوق

  . استفاده از اين شرايط برخوردارند
                                                 
42)  1389فروردين  25،)تهران(ژانس خبري فارس نيوز ، آ” : 
www.farsnews.net/newstext.php?nn=8901250001 
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 اندار سرمايهجذب اي است براي  تبليغ و جاذبه حداقل دستمزد،تعيين  حذف
ي طرح  ، ادامه و بخش تكميلي همان پروژهاين چراغ سبز. براي استثمار مطلق

اده شده به مجلس ي ارائه داطق آزاد و ويژه اقتصادي و اليحهگسترش من
  .ان استدار سرمايه

 اجرايي از پيش ايران، در سرمايه حاكميت با همسويي در جهاني سرمايه 
ي شالوده بر را كارگران مزد، حداقل لغو با خويش، انساني ضد هاي طرح شدن

، 95ماه  مرداد در سرمايه نمايندگان نشست  .قراردادهاي خود، قرباني مي كنند
پذيري از ديكته نيز، در راستاي همين سياست و فرمان» ايران اتاق بازرگاني«در 

  .باشدمي) WTO-World Trade Organization(هاي سازمان جهاني تجارت 
سرمايه، در همين نشست وزارت كار به  سرگروهبان» محمدرضا كارگر«

دولت آماده است «: آشكارا از به بردگي سپردن فارغ التحصالن سخن گفته است
 دهد قرار كارفرمايان اختيار در رايگان صورت به را دانشگاهي  التحصيالنتا فارغ

  .»بسازند كاري رزومه خود براي كه شود فراهم آنها براي امكان اين تا
  

  ان بر پيكر طبقه كارگردار سرمايهشالق 
يك كيفر  ثبت اين جنايت، تنها براي ثبت در تاريخ نيست، بيش از آن،

و نشان دادن ماهيت طبقاتي و به شدت جنايتكار  خواست براي اعالم جرم
 كارگر 17شالق رژيم اسالمي بر پيكر . است حاكميت اسالمي سرمايه در ايران

ترس و وحشت حكومتي  از نشان غربي آذربايجان تكاب در »دره آق« طالي معدن
 ديگري پشتوانه و زبان و قانون ،دار و گلوله و شالق و شكنجه زبانِ است كه جز

عمق بحران، روان پريشانه به  اين ماهيت طبقه حاكم و سياستي است كه در. اردند
ي اين زبان و بيان حال برده داراني است كه در هزاره. درندگي روي آورده است

سوم ميالدي، شالق هاي اجداد وحشي هزاران سال پيش خويش را به دست 
و خرد و  نان و مردان جواناين حكومت، نه تنها ز. چرخاننداند و در فضا ميگرفته

جامعه را به شالق مي بندد، بلكه گستاخانه به طبقه اي هجوم آورده است كه  پير
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شالق . ان و نان آوري جامعه را به دوش دارنددار سرمايهبار سنگين سرمايه افزايي 
كه  رفتگحكومتي بر تن و جان كارگران، بار ديگر در برهه اي در دستور كار قرار 

سراسري نه تنها كارگران، بلكه نويسندگان،  هاي بازداشت و تگيريهجوم، دس
هنرمندان، دانشجويان معترض، و تمامي زنان و مردان آزاديخواه و زحمتكشاني كه 

خواهند، شدت و گسترش بيشتري يوغ بردگي حكومت طبقاتي را بر گردن نمي
انمندي حكومت ، نشانه قدرت و توي كارگرانبا شالق بر گرده تعرض. يافته است

 اين راهكار. شين سركوب طبقه حاكمه استانيست، بلكه نشانه ناتواني م يطبقات
كه گرداگرد  در راه، ، نشانگر هراس و باخبري حكومت از توفاني استنفرت انگيز
. در حال  دوران است بيت رهبري و دولت و تمام مراكز حكومتي دخمه هاي

ين حكومت اسالمي با شالق هايش ناتوان دستهاي خون و» اميد«كارگزاري دولت 
. تر از آن هستند كه برآمد طبقاتي كارگران و خيزش فرودستان را مهار سازند

هاي پراكنده، اما زنجير وار، در سراسر ايران در تب ها و اعتصابكارگران با اعتراض
هاي مبارزاتي در رشته كوه هاي طبقاتي چون به هم پيوند اين غرش. و تاب اند

ي همه. يابند، سراسري خواهند شد و بدون شك، آتش فشان فَوران خواهد كرد
رشد و . هراس حكومت اسالمي سرمايه از اين آتشفشان طبقاتي و سراسري است

گسترش مبارزات كارگري، در جامعه، حاكميت سرمايه طبقه حاكم و حكومتش را 
ه نااميدانه، بار ديگر حكومت، يعني ابزار طبقه حاكميتي ك. به وحشت افكنده است

وحشيانه تر به قانون شالق روي آورده تنها بي فردايي و محكوميت و شرايط 
  . ند شده استرعب، ديگر كُ تبر .ذاردگ ميبحراني خويش را به نمايش 

ي قضاييه اي از سوي قوهاين نخستين بار نيست كه چنين احكام وحشيانه
در پي برگزاري سال ها پيش، . مي شودرژيم اسالمي سرمايه عليه كارگران صادر 

بود كه يازده نفر از  1386روز جهاني اول ماه مه، روز جهاني كارگر در سال 
. روز زندان و ده ضربه شالق محكوم شدند 91كارگران در سنندج بازداشت و به 
ي سراسري گسترده كارگران و اراده هاي حكومت سرمايه، در برابر اعتراض

بيكار به اين احكام برده دارانه واپس نشست و حكم زندان و  كارگران اخراجي و
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شالق، به جريمه نقدي و ده ضربه شالق  به سه نفر از كارگران دستگير شده 
  .بسنده كرد

 ،لو در استان يزد، پنج كارگر سنگ معدن بافق چادرم1394دوازدهم فروردين 
زندان و شالق محكوم به يك سال ” اخالل در آسايش و نظم عمومي“نيز به اتهام 

، كارگران و خانواده هايشان و بسياري از هحكم جنايتكاران اين در برابر. شدند
عرصه بين المللي  به پشتوانه كارگران و ارگانهاي پيشتاز كارگري در ايران و

كارگران، به اعتراض و خروش برخاستند و حكومت دالل به ناچار، شالق را با پول 
ان و حكومت خون آشامش، دار سرمايهدر برابر هر حكم  ر نيزاين با. كرد» معامله«

بايد تمامي حكومت شوندگان  ،در برابر به ويژه حكم شالق بر تن و جان كارگران
ها نه بر بدن تني چند از كارگراني كه دستمزدهاي اين شالق. به اعتراض برخيزند

كنند فرود مي ربوده شده و ابتدايي ترين حقوق خويش را درخواست كرده و مي 
زير حاكميت سرمايه كوبيده  مردمي آيد، بلكه بر تن طبقه كارگري جهان و همه

ننگ آلود، جنايتكارانه و سالح  ، اين حكومت اسالمي شالق. شده و مي شود
هاي اين شالق. حرمت شكنانه بايد با رزم و اتحاد طبقاتي محكوم و پاسخ داده شود

ي جامعه انساني كوبيده جان همه بر تن و كه داريحكومت پوسيده و دوران برده
ي طبقه كارگر درهم شكسته شود و فرودستان و وان و ارادهشود تا رشده و مي

معترضان جامعه، ياراي خيزش نيابند و پايه هاي لرزان حكومت غرق در بحران را 
 ديروز كارگران در سنندج و. مجال تنفسي براي حكومتگران باشداي باشد تا حربه

» آق دره« بافق و بندر ماهشهر و پتروشيمي رازي، و امروز كارگران معدن طالي
نبايد فردايي براي حاكميت شالق و سرقت و فريب و  !؟ فردا!در تكاب و فردا

 .جنايت و جهل باشد
ماهيت فاشيستي و اين كه دست يازيدن به توحش قرون وسطايي رژيم، جز 

ذارد، هيچ گ ميكارگري را به نمايش  ترس و وحشت حاكميت از گسترش مبارزات
 و هااعتراض يمحاصره توانايي هاي ننگين،اگر اين نمايش. دليل ديگري ندارد

ايي هاي كوچك و محلي دارد، ولي هرگز توانميدان در را كارگري يها اعتصاب
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جامعه  بسترجاري در  وي در حال گسترش و فوران مهار و زمينگير ساختن مبارزه
با دستمزدي چهار كه حكومت اسالمي سرمايه، نمي تواند كارگراني را . را  ندارد

و ميليونها كاركر بيكار و دهها هزار دانش  مي كنند "زندگي"برابر زير خط فقر 
به مراكز آموزش ... آموزاني كه در فارس و خوزستان و خراسان و اصفهان و تهران و

حكومت و طبقه اش، نمي توانند  .را به عقب براندو پرورش هاي رژيم هجوم بردند 
تمامي فالكت هاي اجتماعي و كه عامل فقر، تورم و بيكاري  را خود و مناسباتي

اين رژيم  از مهار بحران عميق . ندنجات بخشاست از مردابي كه خود آفريده اند 
اقتصادي و سياسي درمانده است و از اين روي بيش از پيش به سالح سركوب لگام 

  .ان متكي شده استگسيخته و عري
ي سركوب رژيم تنها، با مبارزه اي متحدانه خنثي كردن و ناكام گذاشتن حربه

 يگسترده و پراكنده مبارزات  .و سازمان يافته طبقه كارگر، امكان پذير خواهد بود
جراهاي سراسري خود را بيابد و اين امر، از كانال پشتيباني م بايد مي كارگري

پيشتاز و انقالبي كارگري و از كارزارهاي  نيافته، آگاه وسازما فعال كانون هاي
فرياد كارگران معترض و به پاخاسته بايد . ذردگ ميطبقه كارگر  سراسري اعتراضي

ي جهاني طبقه قه كارگر پژواك يابد؛ بايد آوازهبتوسط همه نيروهاي پشتيبان ط
بشر، ضد كارگر  ي حكومت اسالمي، رژيم ضددار سرمايهرژيم . كارگر، رساتر گردد

  .جنايت پيشه را همراه با مناسبات حاكم بايد با انقالب كارگري سرنگون ساخت و
 

  هاي كلنگي پروژه
 92تا  1385دالري سالهاي  110بنا به اعتراف كارگزاران حكومتي، با درآمد 

ميليارد دالر و  800از هر بشكه نفت كه رقم آنرا تا دولت احمدي نژاد افزون بر 
هاي عمراني  تمامي درآمدهاي از قاجار تا  آن زمان، گزارش كردند از پروژه برابر با

از «درصد آن در حال كلنگي ماند و 86كلنگ زده، در سيزده سال گذشته، 
طرح خاتمه  126رسيد تنها  طرحي كه در هر سال بايد به اتمام مي 526مجموع 

رژيم در اعالم بودجه  درصد از اعتبارات جنجالي و فريبده و دروغين 41و » يافته
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درصد خاتمه  14سال گذشته، براي پرداخت در تاخير همان  13هاي ساالنه، در 
هاي پرداخت شده براي تنها  هيچكس قادر نيست كه بودجه. يافته بوده است

پروژه انجام نشده را رديابي كند كه به كدامين چاه ويل حكومتي ريخته  526
بيني  هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش 90لاي معاد هزينه« تنها از. شده است

  .سخن گفته مي شود» قوانين بودجه بر اقتصاد تحميل شده
، تريبون باند اصالحات، با سياست تبرئه سازي دولت »اعتماد«روزنامه  

  :خويش، ناچار به اعترافاتي است
دهد در هيچ  سال گذشته نشان مي 13بررسي عملكرد بودجه عمراني در «

هايي كه قيمت نفت به باالي  ها اعتبارات اين بخش حتي در سال ساليك از 
سال گذشته يعني از  13در . درصد پرداخت نشده است 100دالر رسيد  110
از مجموع ... درصد از اعتبارات محقق شده است  67تنها  1393تا  1381سال 
يافته طرح خاتمه  126رسيد تنها  سال بايد به اتمام مي طرحي كه در هر 526

نيمه . زني شده است هاي كلنگ درصد از پروژه 74كه به مفهوم نيمه تمام ماندن 
هزار ميليارد تومان مازاد بر  90اي معادل  ها سبب شده هزينه تمام ماندن پروژه

سال  13تر در  به عبارت ساده. بيني قوانين بودجه بر اقتصاد تحميل شود پيش
عمراني براي هزينه تاخير در اتمام  درصد از اعتبارات 41گذشته در مجموع 

هاي  هاي عمراني در خالل سال ميزان تحقق پروژه. ها بوده نه عمليات جديد طرح
پروژه بايد اجرا  201ها شش هزار و  دهد در اين سال نشان مي 1390تا  1381

هاي الزم  درصد از كل پروژه 25طرح خاتمه يافته كه  538شد اما تنها هزار و  مي
  ) 43(.شود را شامل مياالجرا 

                                                 
43)17http://etemadnewspaper.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?V_News_Id =& Sr

c=Main&News_Id=35328 

 



٩٨ 
 

هاي تنها كلنگ زني شده و  درصد از پروژه 74هد كه داين اعتراف نشان مي
هزار  90روي كاغذ و نيمه تمام، رها مانده و جدا از هزينه هاي پرداخت شده، 

درصد از اعتبارات عمراني است را دوباره فرو  41ميليارد ديگر نيز كه  افزون بر
  .قي مانده استبلعيده و همچنان كلنگي با

هاي سهم كهكشاني تريبون باند كارگزار نئوليبراليسم، ناخشنود از واگذاري
آماده نبودن ساز و كار « :بردگي نيروي كار به باند رقيب، مي افزايد ارزش افزوده

. هاي عمراني است هاي طرح هاي قابل واگذاري هم از ديگر مصيبت تشخيص طرح
بينيم كه نه نمونه قراردادي از واگذاري  نيم ميك وقتي به بحث واگذاري ورود مي

هيچ معياري . وجود دارد و نه فرآيند نظارتي براي بعد از واگذاري مشخص است
اين . هاي خريداران و انتخاب بين خريداران وجود ندارد هم مرتبط با ويژگي

  ».شود ها در بخش غيرانتفاعي نيز اضافه مي مشكالت به غيراقتصادي بودن طرح
درصد از طرح ها اعتراف  86 كه از كلنگي باقي ماندن ن نماينده، در حالياي

مي كند، هنوز هم درخواست پرداخت سهم سرقت باند خويش از اين چپاول است 
هاي كلنگي، شريان  به بهانه اتمام طرح» هزينه عمراني«تا همچنان زير نام 

ر به پيكر فربه و بهاي جان و هستي ميليون ها كارگ هاي آفريده شده به ارزش
  .گنديده اقتصاد حاكم جريان يابد

درصد افزايش  13ها  بودجه شركت« :شود كه  ها، افزوده مي در همين اعتراف
  ...يافت

هزار  601ها از  بيني شده است كه بودجه شركت پيش 95در اليحه بودجه 
 هزار ميليارد تومان افزايش يابد كه رشدي بالغ بر 681ميليارد تومان به 

گذاري و ميزان اشتغالزايي  در شرايطي كه بنيه سرمايه. درصد خواهد داشت13
هاي دولتي به طرز قابل توجهي كاهش پيدا كرده است، اما بودجه اين  شركت
ها در بودجه سنواتي همواره رو به افزايش بوده كه همين انبساط بودجه  شركت
در حال . نه كشور استترين نقدهاي توجه نشده به بودجه ساال ها از مهم شركت
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هاي دولتي بيش از دو برابر بودجه عمومي كشور  حاضر سهم بودجه شركت
  » .است

طرح عمراني بايد به اتمام  637به طور متوسط ساالنه  1393در سال 
  » .طرح پايان يافته است 100درصد يعني  16رسيد كه تنها  مي

هاي جاري يعني  جهاين اعتراف، به كاهش بودجه اشتغالزايي و افزايش بود
هاي سرَي  و به پنهان سازي بودجه. هاي حقوقي دهها ميليوني اشاره دارد فيش

درصدي بودجه نظامي رسيده اشاره  15 رشد نيروهاي سركوب، كه تنها گويي به
 95مجموع بودجه پنج نهاد نظامي كشور در اليحه بودجه سال «: شود كه  مي

يشنهاد شده كه اين رقم نسبت به بودجه ميليارد تومان پ 675هزار و  20حدود 
پنج نهاد نظامي بسيج، . درصد رشد كرده است  2/15حدود  94مصوب سال 

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، ستاد مشترك ارتش، ستاد مشترك سپاه 
پاسداران و وزارت دفاع از جمله نهادهاي نظامي هستند كه بر اساس اليحه 

. ميليارد تومان را دريافت كنند 675هزار و  20عادل اي م  بودجه قرار است بودجه
اما نكته قابل توجه در اين ميان اين است كه ميزان افزايش بودجه اين نهادها در 

چندان  93به  94در مقايسه با نسبت رشد سال  94نسبت به سال   95سال 
د بيشتر از رش 94به عبارتي رشد بودجه اين نهادها در سال . زياد نبوده است

  ) 44.(»بوده است 95سال 
و ) 2017( 96خبرگزاري مهر با مقايسه بودجه نهادهاي نظامي اليحه سال 

درصدي بودجه اين  86نخستين سال به قدرت رسيدن دولت روحاني، از رشد 
سپاه و  دهي به باند اين افزايش ضمن آنكه باج .دهد نهادهاي سركوب گزارش مي

سياست تهاجمي، تجاوزگرانه،  ميليتاريستي و دهد، اما بيانگر  رقيب را نشان مي

                                                 
  .همان اعتماد) 44
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سركوب به   افروزي و هزنيه جنگ. داري است كاربرد ماشين نظامي سرمايه
  .هاي كهكشاني نياز دارد بودجه 

هزار ميليارد  1084با دالر، برابر  50اي  بودجه بر اساس درآمد نفتي بشكه
. ه تعلق داده شدهبيشترين ميزان رشد بودجه به سپا. تنظيم شده استتومان 

ميليارد  245هزار و  22افزون بر  96بودجه مشترك سپاه در اليحه بودجه سال 
، يعني نخستين سال 1993تومان پيش بيني شده است كه در سنجش با سال 

  .درصد داشته است 100، رشدي برابر با »دولت تدبير و اميد«به قدرت نشستن 
در دولت يازدهم  مي در ايرانبودجه نظامي حكومت اسال  به طور فشرده،

ميليارد دالر رسيد، و بودجه  22 و به بيش از درصد افزايش يافته 80بيش از 
 22به  و  برابر افزاش يافت به دو 94نسبت به سال  1396سپاه در سال 

  .ميليارد تومان رسيد 245هزار و 

بودجه ستاد مشترك ارتش رشدي   ،1396بنا به جدول بندي بودجه سال 
. رسيده است 96ميليارد تومان در اليحه سال  7772درصدي داشته و به  40

بودجه ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح و همچنين بودجه سازمان بسيج سپاه، 
  .دو برابر شده است 96نيز براي سال 

هاي علني برخي ارگانهاي امنيتي ـ سركوبگرانه و نظامي و  بخشي از بودجه
  :ه شرح زيرندتروريستي حكومت اسالمي ب

   :ي هاي آن در بردارنده ـ وزارت دفاع و زير مجموعه 
  سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ـ حفاظت اطالعات وزارت دفاع ـ 

سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع ـ سازمان جغرافيايي   تحقيقات دفاعي ـ
  ميليارد تومان 22999,9  ):دانشگاه مالك اشتر  نيروهاي مسلح ـ

  
ي حفاظت اطالعات، نمايندگي  گيرندهبردر   و نهادهاي مربوطه،(سپاه پاسداران  ـ

 24546): امام حسين و دانشگاه افسري سپاه فقيه در سپاه، بسيج، دانشگاه  ولي
  ميليارد تومان،
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شامل عقيدتي سياسي، دانشگاههاي ـ ستاد مشترك ارتش و سازمانهاي آن 
  .ميليارد تومان 7852: افسري، حفاظت اطالعات و علوم پزشكي ارتش

  .ميليارد تومان 3121: ـ ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح و ارگانهاي آن
هاي اطالعاتي و امنيتي شامل وزارت اطالعات، نيروي انتظامي و   ـ دستگاه

  .ميليارد تومان 11501: ها در دانشگاهواليت فقيه نهادهاي آن و نمايندگي 
المصطفي و كميته  بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، جامعه  - 

و صدور ترور در سوريه و افغانستان و   افروزي نهاد ويژه پشتيباني جنگ(امداد 
  .ميليارد تومان 4924,9  ):ين وووو استبحر  لبنان و عراق،

  .ميليارد تومان 10840,6  :ـ نهاد موسوم به بنياد شهيد
زيرا كه   هاي نظامي حكومت اسالمي ناممكن است، تعيين دقيق بودجه ارگان 

و از  ههاي سري بود بودجه دقيق بودجه سپاه و ستاد مشترك ارتش و بودجه
هاي عمراني و آموزشي  نظامي در رديف هاي ديگر، بخش زيادي از هزينه يسوي

  .ها ممكن نيست شود و جداسازي دقيق آن پوشانده مي
  

  
  

گسترش و ژرفايابي  يابي، با توجه به شدت  افزايش بودجه نيروهاي سركوب،
هاي اقتصادي و سياسي، در ايران و نيز بحران سرمايه جهاني، و تاثير آن بر  بحران

هاي انفجاري در جامعه،  ي سراسري و امكان خيزشمناسبات حاكم و نيز نارضايت
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هاي حكومتي  ها و لرزان شدن پايه نشانه ناتواني حكومت اسالمي در مهار بحران
  .است

هاي برخي ارگانهاي ايدئولوژيك و فاسد حكومت  نگاهي به بودجه
  :تر مي سازد ، ماهيت اين نظام انگلي را نمايان95اسالمي در سال 

ميليارد تومان بودجه دولتي  55ن تبليغات اسالمي ي هنري سازما حوزه
  .  نزديك به دو برابر بودجه شهردراي تهران است  اين بودجه،. دارد

ميليون تومان  بودجه  550ميليارد و  9، براي قبر خميني 95در سال 
.. آستان”هاي بعدي بودجه، زير عنوان  در در نظر گرفته شد اما،در رديف

موضوع  كه گيرنده و در حالي ميلياردي، رديف شد، 72اي    بودجه “خميني
به متعلق » سعدي«در همين رديف، بنياد . ه مشخص نشدجمصرف بود

ميليون  100ميليارد و  7اي   بودجه) اي خامنه پدر زن مجتبي (حداد عادل 
   !توماني  گرفت و آشكار نيست كه براي چه و بر چه مبنايي

ميليارد و 81 هاي علمية خراسان ريزي مديريت حوزه شوراي برنامه
  .داشت 95ميليون تومان بودجه  سال  5000

  .ميليون تومان 400ميليارد و 351  هاي علميه بودجه شوراهاي حوزه
  !ميليون تومان 450ميليارد و 16مؤسسه نشر آثار خميني، 
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ي بسيج در  بودجه. ميليارد تومان 1100سازمان بسيج ضد مردمي، بيش از 

تر،  به بياني روشن. افزايش يافت 93درصد نسبت به سال 189ديك به نز 96سال 
ميليارد تومان  155، يك هزار و 1396بيني شده براي بسيج در اليحه سال  پيش
ميليارد تومان و  70، به طور دقيق، يك هزار و 95بودجه بسيج سال  )45(.است

ده از دسترنج هاي برآم اين هزينه و. ميليارد تومان اعالم شد 627، 93سال 
ميليارد  25نشاني تهران با بودجه  كارگران و سفره زحمتكشان، را با بودجه آتش

ي مديران فاسد شهرداري در شمار سرپاسدار قاليباف  توماني كه بيشتر به وسيله
كاري اين حكومت و مناسبات  مقايسه كنيم تا عمق فاجعه و تبه شود، مي ربوده مي

  .ضد انساني را دريابيم

                                                 
45) http://asemandailynews.net/?p=165337 
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  يلي مراكز كار و توليدتعط
اي از شرايط بحراني و  ، به گوشه»آتيه كار«، روزنامه دولتي 94سال 
فقدان فرصت شغلي مناسب براي قشر «: كند و هاي حكومتي اشاره مي ويرانگري

تحصيل كرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده است و 
هزار نفر از متخصصان و تحصيلكرده  225تا  100شود كه ساالنه بين  برآورد مي

  .هاي ايران كشور خود را ترك مي كنند
شمار بيكاران را چندين   به دروغ،[آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران 

به گفته . هزار نفراعالم كرده است 949ميليون و  2، ]برابر كمتر از شمار واقعي
گان به خارج از كشور بيكاري ترين داليل مهاجرت نخب كارشناسان يكي از مهم

ويند از باال رفتن سن ازدواج گرفته تا افزايش آمار گ جامعه شناسان مي. است
طالق در ده سال گذشته رد پاي بيكاري در همه اين معضالت اجتماعي مشهود 

انجامد منجر  معضالتي كه سرانجام به افسردگي و سرخوردگي جوانان مي. است
. ماعي را با وجود داشتن جمعيتي جوان كاهش دهدميشود تا ميزان نشاط اجت

حتي جامعه شناسان به آمار معتادان اشاره كرده و بيكاري را يكي از متهمان 
  )46(»پرونده اعتياد جوانان مي دانند

. شدت بيشتري گرفت 1380نيمه دوم دهه  روند بيكار سازي، به ويژه در
روزنامه . سازي را مامور بودچ دولت عوامفريب احمدي نژاد، تداوم تخريب و بيكار

جمشيد (به نقل از دبير انجمن صنايع نساجي  31/1/1388سرمايه در تاريخ 
 730واحد توليد فرش ماشيني در يكسال گذشته  783از «: گزارش داد) بصيري

هاي خبري مجاز، به نقل  رسانه 1387 ماه بهمن  25 روز. است واحد تعطيل شده
پيشگيري از بيكاري كارگران و بيمه بيكاري وزارت از گودرز كريمي، مدير كل 

واحد صنعتي و توليدي در  417در حال حاضر يك هزار و «كار، گزارش داد كه 
به گفته اين مقام وزارت كار، در واحدهاي . »ايران گرفتار مشكالت مالي هستند

هزار كارگر مشغول كار هستند و براي جلوگيري از  570دچار مشكل مالي 
                                                 
46) http://atiekar.ir/news106-2/  
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بر اساس كار مطالعاتي «و » كردايد دولت از اين واحدها حمايت ميي آنان ببيكار
هزار نفر در  195اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران، ظرف چند ماه گذشته 

  )47(.كشور بي كار شده اند
باره  اهللا بيات، رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني رژيم، در فتح

عمده كارگران قرارداد موقت، جوانان هستند كه «: دگوي دادهاي كارگران مي قرار
ماهه و سه  سال سابقه كار هنوز قراردادهاي يك 20و حتي  15با داشتن بيش از 

شود، اين موضوع مهمي است كه بايد مورد توجه قرار  ماهه با آنها بسته مي
 95بيش از . در حال حاضر شاهد رواج قراردادهاي كوتاه مدت هستيم... گيرد
 70تا  60صد كارگران داراي قرارداد موقت هستند و از اين ميان بيش از در

  )48(».ماه تا سه ماهه است درصد قراردادهاي كار كوتاه مدت از يك
ي  اين اعتراف، تنها بخشي از واقعيت هاي تلخ را بارگو مي كند و از  همه

، سفيد درصد قراردادها 90گويد كه بيش از  او نمي. پوشد ها چشم مي واقعيت
اين همه، از جنايتي ديگر نيز پرده بر  با. شوند ماهه بسته مي 3امضا و يا زير 

و  15كه با داشتن بيش از «جواناني كه او امروزه از آنان نام مي برد : دارد مي
ماهه و سه ماهه با آنها  سال سابقه كار هنوز قراردادهاي يك 20حتي 

وي . شده اند بردگي كشانيده مي و از سن كودكي تا كنون به ،»شود بسته مي
زير شالق استثمار را برمال  ها انسان  ي ديگري از ستم بر كارگران و ميليون گوشه
درصد كل قراردادهاي همكاري بين كارگران و  60هم اكنون بيش از «: سازد مي

شود و با توجه  كارفرمايان با شرايط كارفرما و به اصطالح سفيد امضا يا موقت مي
هاي كشور نيز خرد و كوچك است، گسترش  درصد كل بنگاه 85كه بيش از به اين

  ».اين موضوع از اهميت باالتري برخوردار شده است
  

                                                 
   .1/11/87اعتماد ملي، روزنامه  )47

48)http://tamin24.ir/fa/news/  
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  تورمركود بحران، ركود و 
هاي اقتصادي  برنامه«با تيتر  1392مرداد 6روزنامه اينترنتي اقتصاد آنالين، 

  :گوشه اي از چهره اقتصادي حاكم را نشان مي دهد» عبور از بحران وحاني براير
، اعالم كرد )1390مربوط به سال (بانك مركزي در گزارش اقتصادي خود «

كاهش يافته ) ده و سه دهم( درصد3/10كه در اين سال، حداقل مزد واقعي منفي
ركود، مزد واقعي  آشكار است با توجه تشديد بحران اقتصادي و تورم و» است

كاهش بيشتري يافته است و از قدرت خريد  حكومت شوندگان كاسته شده 
اين كاهش با افزايش سرقت و استثمار و كاهش رشد توليد ناخالص داخلي . است

) يك و نه دهم(درصد9/1درصد به منفي ) و نه دهم 6(9/6از رقم 1384از سال 
  .بيشتري يافته است و بازهم فروكاهي اين رشد، شدت 1391در سال 

گذاري در  متأسفانه رشد سرمايه«: دهدانك مركزي در گزارش خود ادامه ميب
-1390هاي كه طي سال طوري  هاي اخير مرتباً كاهش داشته است به سال

 1/2درصد به  7/8گذاري از  كه آمارهاي آن موجود است، رشد سرمايه 13984
ن در حالي است كه قيمت نفت در و اي. درصد تنزيل يافته است) دو و يك دهم(

 107(دالر 4/107براي هر بشكه به) دهم 6پنجاه دال رو (دالر 6/50اين دوره، از 
لذا دالرهاي نفتي در اين . به ازاي هر بشكه افزيش يافته است) دهم 4دالر و 

  ...گذاري در كشور نگرديد مدت هر چند مصرف شد اما صرف سرمايه
ده و (درصد  10/ 3، نرخ تورم در كشور از1384-1391متأسفانه طي دوره «

. برابر 3افزايش يافته است يعني ) و نيم درصد 30(درصد 30/ 5به ) سه دهم
درصد افزايش يافته كه بنا بر  300درحالي قيمت كاالها و خدمات در اين مدت، 

  ».گزارش رسمي دولت، درآمد واقعي مردم، كاهش يافته است
خ تورم در اين سالهاي به ويژه سال ركزي، نبرخالف ادعاي آمار بانك مر

هاي حكومتي نيز، بارها از تورم باالي درصد افزايش يافت و رسانه 40به  1392
دولت روحاني، با ادعاي دروغين مهار تورم، . گفتند يم درصدي و ركود تورم 35

ا با افالس و فالكت اجتماعي، از آنج. اين آمار را تنها روي كاغذ كاهش داده است
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كه ديگر توان مالي براي خريد سبد زندگي نمانده است، و كاالها خريداري 
. يابند امام، روزانه افزايش نمي» اميد«ندارند، تنها برخي قيمت ها نسبت به دولت 

درصدي نرخ كاالهاي ضروري زندگي، از جمله بهاي انرژي،  و مقايسه 30افزايش 
نايت هاي حكومت اسالمي توماني، نشان دهنده ج 801295آن با دستمزد 

  . داران است سرمايه
واردات در عرصه محصوالت كشاورزي . واردات بي رويه كاال روز افزون است«

 6ميليارد دالر است كه بابت اقالمي چون گندم به ميزان  12بيش از  87در سال 
ميليون  1/1ميليون تن، برنج  3/1ميليون تن، شكر  2/1ميليون تن، روغن نباتي 

  42تاثير واردات شكر برتوليد داخلي آن . ميليون تن بوده است 5/4علوفه تن ،
درصد كاهش را نشان ميدهد و كارگران نيشكر هفت تپه به جرم اعتراض به اين 

  .هاي خانمانسوز واردات محاكمه و زنداني ميشوند شيوه
هزار واحد توليدي وجود دارد و  400ميليون واحد صنفي تنها  5/2از بين 

نفر يك واحد صنفي كه عمدتا  30و در ازاي هر . ه توزيعي و خدماتي هستندبقي
  ) 49(» .در صد 8يعني . در بخش توزيع و خدمات ايجاد شده است

علل و راه حل هاي «، بيكاري در ايران،»تحليل و گفتگو«روزنامه حكومتي 
  :نداينگونه جمعبندي مي ك» كننده بيكاري در ايران رفع بيكاري وعوامل تشديد

  
  خروج سرمايه و ارز از كشور در خالل مبارزات اخير و پس از آن و به - الف«

گذاري بخش خصوصي، خاصه در نقاط شهري، و ناممكن  تبع آن كاهش سرمايه
دليل نارسائي در توليد  بخش دولتي به) عمراني(بودن كاربرد سرمايه ثابت 

 20ميزان  نعتي بههاي بزرگ صنعتي كشور و سقوط ميزان توليدات ص كارگاه
  .1357درصد نسبت به شش ماهه اول سال 

                                                 
49)ht t p://www.sal amat news.com/news/14974 -فقر-خط- زير- ايران-جمعيت- درصد-

. شد-هزارتومان700 - و-ميليون2-فقر-خط  
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ي ي هاي سرمايه افزايش دستمزدها و در نتيجه ازدياد هزينه -تشديد تورم -ب
  .هاي توليدي و هزينه
ازرگاني ب امور در تشتت و خارجي كشورهاي یمواد خام اوليه وابستگي به -ج

  .خارجي كشور
كشور و تغيير در نحوه و روند مبادالت هاي ارزي و گمركي  تغيير سياست -د

  .بازرگاني
  .كاهش خدمات بانكي، توريستي، خدمات خانگي، حمل و نقل -هـ 
  دليل وجود كارهاي نيمه تمام ساختماني هاي ساختماني به كاهش فعاليت -و
  .خصوصي بخش در مالكيت یو نامشخص بودن نحوه 
هاي  تي و بخشهاي خدمات دول تراكم شديد نيروي كار در بخش - ز

كشاورزي و اختالف ملكي بين مالكان و كشاورزان، در بعضي از مناطق كشور و 
  .راكد ماندن اين اراضي در نقاط روستائي

  .ها با موازين اسالمي عدم انطباق برخي از فعاليت -ح
فقدان تأسيسات و تسهيالت زيربنائي در بسياري از نقاط روستائي كشور  -ط

  .ها آن جلب و جديد كار نيروي استقرار یدر زمينه
هاي  هاي اجتماعي كارگران بر كارگاه فشار شديد مقررات موجود بيمه -ي

زا و فقدان امكان پرداخت ميزان بيست درصد سهم كارفرما توسط  كوچك اشتغال
  )50(»علت سوددهي كم آن در شرايط كنوني توليد به -ها صاحبان اين گونه كارگاه

باند رقيب دولت، براي توجيه رايان و تريبون گاصولرجانيوز، ارگان  
سال « :باري رژيم، مسبب را دولت روحاني دانست و اعتراف كرد  فالكت

 در همچنان اقتصاد اش به پايان رسيد، هاي اقتصادي با همه فراز و نشيب 94
ات هاي غربي هم هنوز آبي براي هي آمدهاي و رفت و برجام از و است ركود

                                                 
50) http://goftogoonews.com/Pages/News-_-33102.aspx )1393  21جمعه 
)شهريور  
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 تريليون هزار از بيش به كشور نقدينگي نشده كنون اقتصاد كشور گرم 
 در اين. است نشده تزريق توليد به نقدينگي اين از بخشي حتي اما رسيده، تومان
درصد و رشد اقتصادي نزديك به  27 حدود نقدينگي رشد كه است حالي
  )51(». است صفر

  

  لغو مالكيت از خرده توليد كنندگان  و بازار داغ دالالن
در برابر به  رفسنجاني، /، وابسته به باندروحاني»مشرق«مجاز حكومتي  ي  رسانه

آيند و انحصار اين داللي را در دست  باند سپاه كه دالالن حكومتي به شمار مي
بار در چند دهه اخير،  براي اولين 1394در سال «:دارند، اشاره و اعتراف كرد 

به خود اختصاص دادند تا  كاالهاي چيني بيش از يك چهارم كل واردات ايران را
   )52(».اقتصاد ايران بيشتر از قبل، چيني شود

  41|5در سال گذشته «: شده گمرك، گزارش داد اين روزنامه بنا به آمار اعالم 
 25ميليارد دالر كاالي خارجي به كشور وارد شد كه بيش از ) چهل و يك و نيم (

به كشور در سال گذشته  ارزش كاالهاي چيني وارداتي...درصد آنها چيني بود
درصد از  2.25ميليارد دالر بود، بدين ترتيب ) ميليون400ده ميليارد و ( 10,4

 2.25سهم ... مجموع واردات كشورمان را اجناس چيني به خود اختصاص دادند
هاي  سابقه در دهه ها از واردات ايران در سال گذشته، آماري بي درصدي چيني

                                                 
51) http://www.rajanews.com/news/237352 

  .اقتصاد وزارت اسبق سرپرست  دكتر حسين صمصامي
 
52) )http://www.mashreghnews.ir/fa/news/552505 17 &روزنامه مشرق / فروردين  
1395 
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ها نتوانسته بودند تا اين سطح، بازار  چ سالي چينيشود و در هي اخير محسوب مي
  .»ايران را تسخير كنند
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هاي نهم و دهم، به كارگزاري محمود احمدي نژاد،  ساله دولت 8در دوره 

درصد از كل واردات كاال به داخل ايران بود،  4.9ميانگين واردات كاالهاي چيني 
احمدي نژاد، كه با جابجايي » قچيبرادران قاچا«بدون در نظر گرفتن آمار واردات 

، روند آمار واردات كاالهاي چيني شتاب گرفت، به 1392اين برادران، در سال 
 93درصد و درسال  19,7ها از واردات ايران به  سهم چيني 92اي كه در سال گونه

  .سدرصد افزايش يافت 2.25درصد و  سرانجام در سال گذشته به  8.23به 

را  فرمان داده » اقتصاد مقاومتي«ن شعار ولي فقيه بود كه و اين پيروي از هما
شود، يكي از  كااليي كه به ايران وارد مي 4از هر «آمارها بيانگر آن هستند كه ! بود

نژاد  گزارش هايي نيز در دست مي باشند كه دولت احمدي )53(.»آنها چيني است
   )54(.از چين وارد ايران شده است "پا سنگ"تن  14

گزارش بنا به آمار سازمان توسعه تجارت ايران، حجم برخي اقالم در اين 
تن مداد  247تن مدادتراش و تيغه،  830: وارداتي در آن دوران اينگونه است

تن  35تن زيپ،  10تن واكس كفش،  16تن ميخ سرپهن و پونز،  780كن،  پاك
ين سازمان هاي ا آمار.پا تن سنگ 14آويز چوبي و  كيلو رخت 780سوزن دوزندگي، 

تراش، شن و ماسه، دستمال گردن، الكل،  همچنين از جمله به واردات حصير، ريش
شده، شانه و كاغذ و مقوا از چين به ايران  پارچه چادري، بيل و كلنگ، پشم حالجي

  ».نژاد اشاره داشته است جمهوري احمدي در دوران هشت ساله رياست

                                                 
53) http://www.rajanews.com/news/238208 

  )1394سپتامبر  7/ شهريور 16(خبرگزاري ايلنا روز دوشنبه  )54
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كاال از رقم يك ميليارد دالر در  ميزان قاچاق) 06.05.2014(به نوشته ايلنا، 
به  1293ميليارد دالر و سپس در سال  6جمهوري وي، به  ابتداي دوران رياست

  .ميليارد دالر رسيد 20

ساليانه چوب واردات رسانه هاي باند دولت جايگزين باند احمدي نژاد، از 
دهند تا تمامي ميليارد تومان نيز خبر مي 240به ايران به ارزش  بستني از چين

جنايات را به دوش باند رقيب بيافكنند و نقش خويش كه رياست دولت اشان، 
سال در باالترين فرماندهي شوراي امنيت اش مسئوليت  23حسن روحاني 

ارگران را به عهده داشته، تبرئه سركوب  و امنيت سرقت هستي مردم  و دسترنج ك
سازد و مسئوليت پاسخگويي در برابر شرايط موجود و درماندگي در فساد و ركود 

  . حاكم را نپذيرد

» انجمن توليد كنندگان عفاف و حجاب«مسئول قيمت گذاري و خزانه داري 
متاسفانه يك ماه پيش «: گفت 1395تيرماه  5بنا به گزارش مشرق نيوز، روز

كه توليد و طراحي و دوخت چادر مشكي در چين شروع شده و اگر اين شنيدم 
كارگاه توليد چادر در ايران با خطر  500اقدام آزاد شود و علني شود بيش از 

نيروي كار براي هر توليدي درنظربگيريم  10شوند اگر فقط  ورشكستگي روبرو مي
ن بي سرپرست و نفر كه خودتان مي دانيد اكثريت اين نيروها زنا 5000يعني 

بنابراين بايد هر چه سريعتر نسبت به خودكفايي در زمينه . بدسرپرست هستند
توليد پارچه چادر مشكي در كشور اقدام كنيم تا از مرحله توليد پارچه تا توليد 

هاي اين تنها يكي از هزاران نشانه )55(».چادر مشكي در اختيار كشور خودمان باشد
يد علي خامنه اي، رهبر حكومت اسالمي غنوده بر  س» اقتصاد مقاومتي«سياست 
  .ميليارد دالر از سرقت هستي  جامعه 90افزون بر 

                                                 
55) http://www.mashreghnews.ir/fa/news/594649 
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  كانون صنعتي ايران در تعطيلي توليد

نماينده مجلس حكومتي از اراك، خنداب و كميجان در مجلس شوراي  
حفظ و «: گويد وانمود مي كند كه از درد ستمبران مي) 95شهريور  25(اسالمي 

ترين  هاي صنعتي موجود در استان يكي از مهم يانت از اشتغال و ظرفيتص
هاي بنده به عنوان نماينده مردم است به طوري كه براساس نظرسنجي  دغدغه

 40درصدي انجام شد،  100سازمان توسعه تجارت استان كه با جامعه آماري 
 7.5ا تنها درصد از واحدهاي صنعتي استان عمال تعطيل شده و از مابقي واحده

كنند و ديگر واحدها در حال كار كردن با ظرفيت  درصد با ظرفيت كامل كار مي
  ».تري نسبت به ظرفيت واقعي هستند بسيار پايين

درصد واحدهاي صنعتي در اراك، اين كانون صنعتي ايران،  50به بيان ديگر، 
و يا با و نيم درصدشان نيمه تعطيل  92درصد باقيمانده، نيز  50تعطيل شده و 

درصد هنوز  50و نيم درصد از  7ظرفيت  ناچيز لنگ لنگان مي چرخند و تنها 
  .كنند خاموش نشده با ظرفيت هنوز كامل كار مي

گسسته و به داللي،  در چنين روند و سياستي است كه اقتصاد از چرخه توليد،
  .روانه مي شود... مالي بازرگاني و 

  
    اقتصاد ايران سرمايه در گرايي بحران مالي و مالي

بخش مالي در اقتصاد ايران در دو بخش رسمي و غيررسمي اقتصاد كانون 
  :گرفته دارد

هايي كه با مديريت باندهاي  ي مالي متمركز در بنگاه بخشي از سرمايه -1
بورس و (، بازار سرمايه )بانك مركزي(حكومتي، به ويژه سران سپاه بر بازار پول 

  . فعاليت دارند) ي مركزي بيمه(ه و بازار بيم) اوراق بهادار
ي  هاي مالي كه ازحوزه همراستا با بخش نامبرده، بخش ديگري از سرمايه-2

ي خارج  گانه و بيمه مركزي سه مديريت بانك مركزي، بازار بورس و اوراق بهادار 
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اند  ي مالي در ايران، فعال هزار مؤسسه ها، بيش از هفت بنا به برخي گزارش. است
  .بدون مجوز از نهادهاي رسمي هستند  ميان بيش از شش هزار واحد آن، كه از آن

اين بخش غير رسمي زير نظارت و مالكيت باند سپاه و روحانيت و اصولگرايان 
  اين بيانگر چرخش اقتصادي توليدي هرآنچه كه بود،. و باند بيت رهبري است

  .باشد ي بخش مالي اقتصاد داللي و رانت ووو مي چرخه
درصد فروش  25.5ها و  درصد دارايي 57ه گزارش حكومتي، بنا ب
ها و مؤسسات اعتباري  شركت در ايران مربوط به گروه بانك 100 ينبزرگتر

و مالكين اين بانك ها و موسسات مالي ازهمان جناح باند سپاه . بوده است
هايي است كه شاهرگ قدرت سياسي و اقتصادي ايران را در  و امنيتي

  .دست دارند
شركت  در  20حدود  1393شركت برتر در اقتصاد ايران در سال  50ر ميان د

شركت برتر ايران  50شركت از  21بخش مالي اقتصاد فعاليت داشته و 
ها  دارايي آن) پرتفوي(هايي هستند كه بخش مهمي از سبد مالي  هلدينگ
  .هاي مالي گزارش شده است دارايي
  

  پرتفوي
به مجموعه يا سبدي از اوراق  فرانسوي است و يواژه  )Portfolio(پرتفوي 

هاي گران سرمايهمعماله(گران فينانسبازان و شود و در ميان بورس بهادار گفته مي
دار، بسيار كارآمدتر از سرمايه گذاري ء اين مجموعه از اوراق بها. رواج دارد )مالي

پرتفوي شامل در شرايط جنگي، يك سبد يا   نمونه، براي .در يك سهم مي باشد
بر هر در يك سبد مالي قرار داد  تا سود و زيان  وارده  تواندسهام دارو و بيمه مي

  .را جبران كندكدام 
تواند متعلق به شخصيت حقيقي و يا  هاي مورد گفتگو در ايران، مي پرتفوي

افراد   ترين اين سبد مالي، حقوقي باشد و در حال حاضر در بورس ايران، بزرگ
از آن رسول تقي گنجي گزارش شده است كه مجموع ) خارج ازسپاه(حقيقي 
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 شركت را در سبد 84ميليارد دالر است و سهام 2هاي آن، مبلغي افزون بر دارائي
اش، امپراتوري مالي و صنعتي  وي و فزرندش امير محمد و برادران. دارند) پرتفوي(

، بيمه رازي، بنياد ميليارد دالريي در دست دارند كه الستيك دنا وشركت مهرام
را » پارس مينو«درصد 49آنها . فاطمه الزهرا وووتنها بخشي از سبد مالي آنهاست

ي تصاحب و مالكيت، بارهاي  سرداران تشنه. هم در سبد مالي خويش داشتند
ي  كرده آند تا به هر ترفند، از خانواده گنجي سلب مالكيت كرده و به شيوه  تالش

پنجاه درصد . ها به انباشت سرمايه دست بزنند دارايي رايج در ايران، با تصاحب
مديره  تعلق دارد و خانواده گنجي فقط دو عضو هيات» ستاد آزادگان«به » مينو«

گنجي به پشتوانه باند سپاه توانست سرعلينقي خاموشي . در اين شركت دارند
و پسر، در اين پدر . رئيس اتاق بازرگاني را كالهي بگذارد و او را به كناره راند

آمريكا، نيز تكيه زده و ميان ايران و آمريكا بر بال سبدهاي مالي » بورلي هيلز«
خويش در پرواز هستند و سهم امام و بيت و اهل بيت و باندها را هميشه 

درصد از دارايي هاي 75امپرتوري گنجي، به اعتراف پدرخوانده،  . پردازند مي
اال كشيده است به گونه اي كه  او را امپراتور خويش را از راه بدهي و اعتبار بانكي ب

  .هاي بانكي نيز مي نامند بدهي
هاي  به اينگونه، و با مالكيت چنين شركاي باندهاي حكومتي است كه بنگاه 

هاي  عظيم  داران اصلي بسياري از شركت ها در شمارسهام بزرگ مالي و بانك
  .اقتصادي در ايران هستند

هاي بزرگي هستند كه در  امروزه در ايران، هلدينگهاي باندهاي حاكم،  بانك
هاي مالي، از جمله از بانكداري تجاري، بانكداري  ها، همراستا با فعاليت آن

وساز،  ي تجارت، ساخت ها، در حوزه گذاري، بيمه، ليزينگ و مانند آن سرمايه
ه هايي مانند نفت و گاز به چپاول دستي گشاد پيمانكاري، و حتي ورود به حوزه

اند، نبض  هاي بزرگ اقتصادي تبديل شده به غول«ها،  شود كه بانك گفته مي.  دارند
  .»اقتصاد ايران را در كنترل دارند
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برتر اقتصادي   شركت 50بخش اعظم «شود كه  ها، گزارش ميجدا از اين 
بازار اصلي يا (هاي هستند كه در يكي از بازارهاي بورس اوراق بهادار  شركت

ها درخدمت سرمايه مالي، بورس و  به اين بيان كه بانك » اند يرفته شدهپذ) فرابورس
به اين گونه با سلب مالكيت و . اند آمده اعتبار و قمارهاي مالي در داخل و خارج در

به ورشكستگي كشانيدن توليدات داخلي و خدمات كم درآمد براي بورژوازي 
داللي و مالي محوري يا  هاي ويرانگرانه  درايران، اليگارشي حاكم به سياست

 با اين شيوه، در برهه كنوني، .متمركز شده است plutocracy »پلوتركراسي«
با درهم آميختگي سرمايه صنعتي و مالي و مديريت ومالكيت آن به دست باندهاي 
-حكومتي، اليگارشي مالي و حكومتي برپا گرديده  و بازار بورس را مديريت مي

  . كنند

  ار سازياوج گيري روند بيك
به  1385روند به تعطيلي كشيده شدن مراكز توليد و اخراج كارگران در سال 

خبرگزاري ايلنا : بنگريم 1387به آماري از سال . گيرد بعد اوج بيشتري مي
به نقل از سيد حسن صادقي چماقدار و دستيار عليرضا ) 23/12/1387(

در چند ماه اخير «: محجوب،  از خانه كارگر اشغال شده اعتراف مي كند كه
درصد كارگران اخراج  90وي افزود . هزار كارگر از كار اخراج شده اند 330حدود 

د » .شده براي استفاده از مزاياي حمايتي صندوق بيمه بيكاري محدوديت دارند
رهمان روزها، محمد عباسي، وزير تعاون دولت احمدي نژاد، در يك كنفرانس 

 10، جمعيت جوياي كار در ايران را 1387اد مرد 24مطبوعاتي در روز يك شنبه 
ميليون نفر شاغل در ايران اعالم  5/23با توجه به نرخ . ميليون نفر اعالم كرده بود

شده توسط بانك مركزي و براساس گزارش واحد اطالعات اقتصادي اكونوميست، 
ن ميليو 23نيروي كار ايران در سال گذشته را (  خود 2009در گزارش ماه ژانويه 

و براساس آمار ارايه شده از سوي وزير تعاون ) هزار نفر ميليون نفر است 700و 
دولت نهم در باره جمعيت جوياي كار، مي توان نرخ بيكاري در ايران را افزون 
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الزم به اشاره است كه » موج«بنا گزارش خبرگزاري دولتي . درصد دانست 42بر
اين . ندباشمي ي كشور فعالدستكم يازده ميليون كارگر در اقتصاد غيررسم

هيچگاه در محاسبات و مناسبات كار و بررسي هاي آماري  يازده ميليون،
  . آيند مربوط به وضعيت نيروي كار در اشتغال رسمي به حساب نمي

  
  هااخراج

،  27حكومت اسالمي با دستبرد به برخي مواد قانون كار، از جمله ماده 
   عدم«بنا به اين دستبرد، كارفرما به بهانه . پرداخراج كارگران را به كارفرمايان س

 وي اخراج به منجر تواند مي كارگر، توسط موسسه انضباطي ضوابط  رعايت
 سپرده سرمايه جانبه، سه كارگزاران  دست به سرانجام اختالف حل نهاد  ».شود
اه سازش حل نشود ر از اگر كارفرمايي، و كارگري اختالف كار، قانون به بنا. شد

حدود صالحيت مراجع حل «اما . باشند قابل طرح در مراجع حل اختالف مي
داران و  قانون كار، سرنوشت كارگران را به  سرمايه 157بنا به ماده » اختالف

كارگزاران خونخواري مي سپارد كه با تمامي تالش، قانون كار را سالخي مي 
 دسته يا  ات فرديي اختالف صالحيت مراجع حل اختالف صرفا در زمينه«: كنند

 ساير و كار قانون مقررات از ناشي كه آموز كار يا كارفرما و كارگر بين جمعي
  ».ندارند را ها آن اختالفات ساير به  ورود وحق باشد مي است كار مقررات

يا عقاليي سازي » تعديل«بورژوازي حاكم، به اين وسيله، زير نام جنايت بار 
ها كارگر دست زده است تا با ارزان  ميليونهرچه سودآوري بيشتر، به اخراج 

ي ضدانساني از نيروي كار زنان و  سازي قيمت نيروي كار، با سوء استفاده
كودكان و كارگران مهاجر، حمله به  نهادهاي پيشرو و مستقل كارگري، و با 
دستگيري و شالق به گرده كارگران، زندان و شكنجه و دار و داغ  و درفش، به 

حاكميت . ر شديد و خاموش سازي خيزش هاي كارگري دست يابدروند استثما
سرمايه، با تمامي نيروي سركوب، با سرقت عناصر زندگي بخشِ كار و زندگي، با 
برقراري و شدت بخشي به استثمار و استبداد شديد، با افزايش ساعت كار و 
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، بر شبانه و چند شيفته سازي جانفرساي كار به ويژه استثمار زنان و كودكان
ي كارگران شاغل، بدون هيچ امنيت شغلي و بيمه و پوشش قانون كار به  گرده

سالح، فروش زنان جوان   گسترش مافياي مواد مخدر،. سود مافوق دست مي يابد
براي بردگي جنسي و هر آنچه كه تقاضايي براي خريد داشته باشد، بخش ديگري 

نقدينگي با ين درحالي است كه ا. از درآمد مافياي حكومتي را برآورده مي سازند
تومان رسيد و اكنون از آن  هزار ميليارد1000درصدي به مرز  36رشد 

خود اعتراف ها و آمارهاي حكومتي بنگريم تا عمق ناچاريم به . نيزگذشته است
  .بحران از زبان كارگزاران مناسبات حاكم، مستندتر باشد

هزار  122حداقل   91به گزارش ايلنا، ارگان ضدكارگري، خانه كارگر، از سال 
 كارگران٪90، يعني نزديك به كارگر شاغل در واحدهاي سازنده قطعات خودرو

نهادهاي دولتي مانند «: كار شده اند ايلنا  مي افزايدبي! قطعه ساز خودرو بخش
بيشترين لطمه را به صنعت قطعه سازي ... سازمان محيط زيست، بانك مركزي و

ها حتي از موانعي كه  شدت آسيب اين تصميم گيري: اند، گفت ايران وارد كرده
  )56(» .هاي اقتصادي ايجاد شده است نيز بيشتر است توسط تحريم

: عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان خودرو در ايران، گفتنجفي منش، 
هاي خودروسازي  بدون شك اين وضعيت بر اشتغال كارگران شاغل در كارخانه«

وي به بازار داغ دالالن و ورشگستگي توليد داخلي روي » .نيز تاثير گذاشته است
دگان در حال حاضر هم مصرف كنن« : دست مانده نيز اشاره كرده و مي افزايد

خودرو را با قيمت باال خريداري مي كنند و سود اصلي به جيب دالل ها مي 
 18توليد كننده و  16در حال حاضر بازار خودروي ايران اشباع شده و ... رود

گويد كه وارد كنندگان و توليد  و ياما نمي» .وارد كننده در اين صنعت داريم
نماينده بخش خصوصي . هستند كنندگان مونتاژگر وابسته به كدام باند حكومتي

هاي صنفي  ، دبير كانون عالي انجمن»محمد عطارديان«ي رقيب، سرمايه

                                                 
    .به نقل از حسن صادقي، معاون دبيركل خانه كارگر 23/12/1387خبرگزاري ايلنا )56
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اعتراف » دستكم يك ميليون كارگر«كارفرمايي در ايران نيز به بيكار سازي 
دولت با نپرداختن اعتبارات عمراني طي دو سال اخير باعث بيكاري «: كند مي

دولت : وي با اعالم اين جنايت به ايلنا گفت .حداقل يك ميليون كارگر شده است
هزار ميليارد تومان از معوقات پيمانكاران  15تا  12از دو سال پيش حداقل 

سازي، سد سازي، احداث تونل، پل و نيروگاه،  هاي عمراني از قبيل راه ژه پرو
هاي عمراني  پروژه... هاي ورزشي را نپرداخته است ساخت بيمارستان و سالن

هاي مختلف مهندسي،  ه حالت نيمه تعطيل در آمده و افرادي كه با سمتكشور ب
ها مشغول به كار بودند به خيل  ماهر و ساده در اين پروژه كارگر ماهر، كارگر نيمه

  » .اند بيكاران اضافه شده
ميليون نفر  2اين كارگزار كارفرمايي، از بخش خصوصي بابيان اينكه حداقل 

هاي دولت  به دليل بدقولي«: ول به كار بودند، گفتهاي عمراني مشغ در پروژه
  ».تعداد اين افراد به نصف كاهش يافته است

هاي صنفي كارگران ايران با اعالم اينكه اجراي  نايب رئيس كانون عالي انجمن
بيمه كارگران ساختماني با اعالم مجلس متوقف است و در سال جاري هنوز هيچ 

هزار كارگر  800 و ميليون يك: ست، گفتكارگري در اين بخش بيمه نشده ا
ميليارد تومان بيمه اين  900كه . ساختماني شناسايي شده در كشور داريم

در حمايت از اين جنايت » .كارگران، كه به دستور شوراي نگهبان پرداخت نشد
ميليارد تومان  900باندهاي حاكم به سود سرمايه، شوراي نگهبان نپرداختن 

رزش افزوده براي بيمه كارگران ساختماني را فاقد ماهيت درآمد ماليات بر ا
  .داران حاكم راي دهد اي دانسته بود و طبيعي است كه به سود سرمايه بودجه

اعتبار الزم «الزم به يادآوري است كه بنا به تصويب دولت سرمايه، درآغاز نيز 
هاي براي بيمه كارگران ساختماني از محل جوازهاي صادر شده براي پروانه

درصد سهم كارفرما تامين مي شد و كارگر ساختماني بايد  20ساختماني بود كه 
به گزارش روزنامه حكومتي مهر، » .پرداختدرصدي خود را مي 7همان سهم 
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ابوالفضل فتح الهي از خردادماه سال جاري مجلس اعالم كرد كه اجراي آن 
  .متوقف شود

ن كارگر ساختماني، در بدترين شرايط ميليو دو افزون برها،  بنا به اين اعتراف
درصدي خود 7ناامني شغلي و خطر، بدون برخورداري از بيمه، و عليرغم پرداخت 

اي محروم بوده درصدي كارفرما، از هرگونه پوشش حقوقي و بيمه20و راناكارگز
ها و روي ميل گردها به سرنيزه كشيده  و همه روزه زير آوارها، و فروافتادن از برج

  .شوندداران و حاكميت مي ا، چون برگ خزان، پايمال سرمايهه شدن
دبيراجرايي خانه كارگر تاكستان بنا به گزارش ايلنا، با » اسداهللا محمدخانلو«

استناد به تحقيقاتي كه به تازگي در اين نهاد كارگري انجام شده است اعتراف 
اري رشد يافته سوء استفاده از كارگران با توجه به افزايش آمار بيك«كرد كه 

قراردادهاي كوتاه مدت و سفيد امضاء، تاخير در پرداخت وي به » .است
اي از  بخش عمده«: اشاره كرد و افزود» تعديل نيروي كار«حقوق، اخراج و 

هاي صنعتي همانند حيدريه، خرم دشت و بسياري  نيروي مولد اجتماع درشهرك
تان به قزوين متمركز ها و واحدهاي كوچك در مسير جاده تاكس از كارگاه

ها با آنكه دلسوزانه براي واحد توليدي كه  كارگران شاغل در اين واحد... اند شده
كنند، فاقد امنيت  شان است كار مي محل كسب در آمد و تامين معاش روزانه

  )57( ».شغلي هستند
وعه مجم: كه داد اخطار رقيب باند به 1395/04/27 تاريخ در ايلنا، 

ختيار دارد كه تنها با اوج گيري سيتز باندها، به آنها اشاره مي هايي درا گزارش
از سوي يكي ) 1391در شهريور (نژاد  بخشي از اين اسناد در دولت احمدي: شود

گير حاكميتي، تهيه شده  از نهادهاي مسئول دولتي براي ارائه به يك نهاد تصميم
دار كشور  ي مشكلبه واحدهاي بزرگ توليدي و صنعت... در اين گزارش «. اند

 1599  براساس اين گزارش. پرداخته شده و داليل متعدد آن تشريح شده است

                                                 
57) http://www.ilna.ir 1392/04/16 تاريخ   
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درگير مشكالت اساسي  1391بنگاه و واحد بزرگ صنعتي كشور در شهريور سال 
بدهي به نظام بانكي، انباشت محصول . بوده و در آستانه ورشكستگي قرار داشتند

ي انساني، زيان انباشته سنواتي و مطالبات از در انبار و فقدان تقاضا، مازاد نيرو
نژاد  شدن وضعيت صنايع در گزارش دولت احمدي دولت، بخشي از داليل بحراني

  )58(»...عنوان شده است 1391در شهريور سال 

درصدكارگران  95و از همين روي، كارگران موقت و پيماني كه بيش از 
درصد كارگران  10از  شاغل را تشكيل مي دهند، خاموش تر و ستمپذيرتر
هاي كارفرمايان تن سپار  استخدام دائم، به ناچار و نياز زنده ماندن به خواسته

با همين چماق بيكاري و سركوب و . شده تا به شدت تمام از آنان بهره كشي شود
داران، بر شدت كار افزايش و دستمزدها را كاهش داده و  جنايت است كه سرمايه
 82و از همين روي،  .ماهها پرداخت نمي كنند مير راهمان دستمزد بخور و ن

  .اند هزار نفر از كارگران فوالد، سه ماه حقوق دريافت نكرده

  دصنعتي پوالگروه 
، از توليدكنندگان بزرگ تاريخ سال 54گروه ملي صنعتي فوالد ايران با 

   .است محصوالت نورد
 9هكتار در  250ت و در زميني به مساح 1342ها در سال كارخانه نمركز اي

با تمامي » گروه ملي فوالد ايران«خرمشهر تاسيس شده اما  -كيلومتري جاده اهواز
از سوي دولت محمود احمدي نژاد  1388هاي زير مجموعه آن در سال كارخانه

شركت توسعه «به شركتي به نام » 44خصوصي سازي و اجراي اصل «تحت عنوان 
مه آفرين «ذار شد كه مالك اين شركت هم واگ» سرمايه گذاري اميرمنصور آريا

نام » خ.ا«است، كسي كه رسانه هاي ايران از او با اسم اختصاري » امير خسروي

                                                 
58)http://www.ilna.ir -اقتصادي-بخش/ 4/390556 - احمدي-ميراث-بحراني-صنعتي-واحد-

اسامي-روحاني- براي- نژاد  
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» آ«ند و از زنداني بودن او به همراه شخص ديگري با اسم اختصاري دمي بر
  .ندادد درزندان اهواز خبر

 اين شركت. ودنام آشنايي نب براي بسياري،» شركت توسعه امير منصور آريا«
آب معدني داماش گيالن، آهن و فوالد لوشان، «شركت از جمله  20مالك دستكم 

سازي لرستان، صنايع غذايي درياچه گهر  گروه ملي صنعتي فوالد ايران، ماشين
هاي منابع سازماني كرانه، خدمات مهندسي  سازان لوشان، سامانه لرستان، سبك 

الكترونيك قم، پخش امير منصور ايرانيان،  كشاورزي ميثاق گيالن، نوآوران صنعت
خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن، مهندسين مشاور مديريت پردازش 

باشگاه ورزشي داماش «و همچنين » زمان، ايمن ترابر آريا، شفاف شيمي پالست
  .است» ايرانيان

 3ر مصاحبه اي د در پيشتر يالنگ باشگاه داماش بنيانگزارانامير عابديني از 
و مدير آن در » شركت توسعه اميرمنصور آريا«درباره نقش  89ارديبهشت سال 

خواستند كه آقاي مه آفريد امير خسروي مي وقتي«: اين باشگاه گفته بود برپايي
باشگاه داماش را تاسيس كنند يك موسسه اقتصادي از مجموعه سرمايه گذاري 

مجموعه بايد يك موسسه اجتماعي امير منصور آريا داشتند كه معتقد بودند در آن 
  ».و فرهنگي هم وجود داشته باشد

عابديني همچنين به روابط نزديك روح اهللا قهرماني چابك استاندار وقت 
گيالن، سفير فعلي ايران در كويت و از نزديكان اسفنديار رحيم مشايي با مالك 

 قهرماني به اشاره كرده و گفته بود كه روح اهللا» شركت توسعه امير منصور آريا«
ها خواسته ركت توسعه امير منصور آريا از آنش» فعاليت هاي اقتصادي«دليل 

  .است كه فعاليت باشگاه داماش را از گيالن آغاز كنند
» گروه مالي امين«با همكاري » امير خسروي«مالكيت  در هايمجموعه شركت

نك آريا را در سال با برپاييبراي  زمينه سازي» محمد آرام بنيار«عاملي  به مدير
ها آن. آغاز كرد» بانك گردشگري، بانك ايران زمين، بانك آرين«و همزمان با  88

مجوز «نيز  89و بهمن سال » مجوز شوراي پول و اعتبار 89در اريبهشت سال «
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بيستمين بانك خصوصي با  برپاييرا براي » بانك مركزي جمهوري اسالمي
  .ران دريافت كردنددر اي» ميليارد توماني 200سرمايه «

طي نشست خبري مشتركي كه با حضور محمد آرام  89اسفند سال  17در 
بنيار مديرعامل گروه مالي امين و عنايت اهللا دهقان برگزار شد آن ها از آغاز پذيره 

  .اسفند ماه خبر دادند 21نويسي در 
ر خبرگزاري ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت، همان روز از قول محمد آرام بنيا

تمركز بيستمين بانك خصوصي ايران، «مدير عامل تامين سرمايه امين خبر داد كه 
بانكداري اختصاصي و بازرگاني خواهد بود تا بتواند در ابتداي فعاليت خود 

  ».دسترسي به بازاري در حدود سه هزار ميليارد تومان داشته باشد
نفر از اشخاص  10«در همين نشست خبري عنايت اهللا دهقان با اعالم اينكه 

هاي ساختماني و پيمانكاري  حقيقي فعال در حوزه فوالد، مواد غذايي، فعاليت
طبق مصوبه هيات موسس پيش « :گفت» اعضاي هيات موسس اين بانك هستند

به طور رسمي راه اندازي  90ارديبهشت ماه سال  15بيني شده است بانك آريا در 
هرهاي مشهد، اصفهان، شيراز، كيش و شعبه در تهران و درش 15شود كه در ابتدا 

  .«رشت افتتاح خواهد شد
در تهران برگزار » مجمع عمومي موسس بانك آريا« 90در چهارم خرداد سال 

مدير گروه (ساسان منوچهري، عنايت اله دهقاني، محمد آرام بنيار «شد و در آن 
ماعي ، نمايندگان شركت اميد نيك كيش، و موسسه صندوق بيمه اجت)مالي امين

روستاييان و عشاير به عنوان اعضاي هيات مديره پيشنهادي هيات موسس معرفي 
  ».شدند
  

  :براي بلعيدن رقبا سپاه هجوم
  »تشكيل پرونده فساد اقتصادي جريان انحرافي« 

 
يداهللا » مجمع عمومي موسس بانك آريا«، دو روز پيش از برگزاري 90دوم خرداد 
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» صبح صادق«سرمقاله اي در هفته نامه يس دفتر سياسي سپاه طي ئجواني، ر
ارگان دفتر سياسي سپاه پاسداران از نوع مواجهه محمود احمدي نژاد با جريان 

وقتي گزارش «: نام برد و تاكيد كرد» آزمون بزرگ«انحرافي در دولت به عنوان 
هايي منتشر مي شود كه با چه سرمايه هايي بانك ها و موسسات اعتباري از سوي 

كنند مگر قرار نبود حال شكل گيري است، مردم سوال مي ن انحرافي دراين جريا
 »احمدي نژاد با مفاسد اقتصادي و غارتگران بيت المال مبارزه نمايد؟

ها و موسسات هايي بانكشود كه با چه سرمايههايي منتشر ميوقتي گزارش
-ل مياعتباري از سوي اين جريان انحرافي در حال شكل گيري است، مردم سوا

كنند مگر قرار نبود احمدي نژاد با مفاسد اقتصادي و غارتگران بيت المال مبارزه 
  نمايد؟

در اين سرمقاله با اشاره به اينكه  ،يداهللا جواني، رييس دفتر سياسي سپاه
تصوير از احمدي نژاد در اذهان مردم با اخبار منتشر شده در جامعه مبني بر «

ورد حمايت ايشان، در حال مخدوش شدن مفاسد اقتصادي جريان انحرافي م
ور بودن جريان وقتي قاضي القضات جمهوري اسالمي از غوطه«: نوشته بود» است

  .»دندهد، مردم يكه مي خورانحرافي در مفاسد اقتصادي خبر مي
يكي از راه هاي كمك به « :كههمزمان به ميان آمد رييس دفتر سياسي سپاه 

اين آزمون بزرگ، ارائه اسناد و مدارك متقن و  احمدي نژاد براي عبور موفق از
عقل پسند به ايشان براي اثبات متفاوت بودن گفتمان جريان نفوذي انحرافي با 

  ».گفتمان انقالب اسالمي است
دولت را » تشكيل پرونده مفاسد اقتصادي جريان انحرافي«او يكي از اهداف 

اخذ «و » آزمون بزرگ«از  براي عبورش» ارائه اسناد و مداركي به احمدي نژاد«
  .توصيف كرده بود» تصميم تاريخي

 تيترسرمقاله اي با  درخرداد، روزنامه كيهان  25سه هفته بعد، چهارشنبه 
ضمن بازگويي بخش هايي از سرمقاله رييس دفتر سياسي سپاه » علف هاي هرز«
 و طي چند سال در» با چراغ خاموش«دولت را متهم كرد كه  »جريان انحرافي«
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بانك بازي و اخذ مجوزهاي زنجيره اي براي تاسيس بانك هاي خصوصي با «پي 
  ».اهدافي پيدا و پنهان است كه همچنان ادامه دارد

هاي از بانك به آشكارا اي برگزيده شدهكيهان شريعتمداري از جانب خامنه روزنامه
استفاده  هايي نام برد كه بابه عنوان بانك» شرق«و » گردشگري«، »آريا«، »تات«

به لطف حمايت هاي بي حساب و كتاب ليدرهاي جريان «و » مجوزهاي طاليي«از 
انحرافي در كمترين زمان و با بيشترين رانت در عرصه اقتصادي كشور مشغول به 

  ».فعاليت شده اند
و » در گلوگاه پولي كشور«جريان انحرافي دولت » نفوذ«كيهان همچنين از 

افراد نفوذي جريان منحرف و به ويژه «دعي شد كه خبر داده و م» بانك مركزي«
  ».به عنوان يكي از حلقه هاي اصلي مالي جريان ياد شده است» پ.ح«

با حكم  88مهر  18كه از » ]پ. ح[-حميد پورمحمدي«در نهم مرداد ماه 
محمود احمدي نژاد، قائم مقامي بانك مركزي را بر عهده دارد به خبرگزاري ها 

  ».نك مركزي ارائه مجوز به بانك آريا را متوقف كرده استبا«اعالم كرد كه 
در مراسم افتتاح «ضمن سخنراني  89بهمن ماه  20در  كهحميد پورمحمدي 

بانك گردشگري مورد حمايت جدي بانك مركزي « :گفته بود» بانك گردشگري
او با تاكيد بر اينكه . توسعه بانك گردشگري خبر داد بازداشتن ، اين بار از»است

صالحيت هيات مديره نظام بانكي را از يك بانك  دور جديد بررسي تاييد و رد«
به زودي در اين باره « :گفت بياني كمترينبدون ارائه » خصوصي آغاز كرده ايم

  ».اطالع رساني خواهيم كرد
  

 مبلغ اختالس برابر با هزينه ايجاد اشتغال براي يك ميليون نفر

پس از  وزير اقتصاد احمدي نژاد، ن حسينيشمس الدي ،1389 اول شهريور ماه 
توكلي، الياس نادران و پرويز سروري سه  احمد به پرسش ها براي پاسخگوييمدت

به » هاي مالي و اعتباري درباره تخلفات مالي كالن تعاوني«تهران رژيم از نماينده 
در شرايطي «: مجلس رفت، احمد توكلي به وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد گفت
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بينيم، چرا برخي در صف دريافت مجوز عالئم ركودي را در اقتصاد كشور مي كه
  »براي تاسيس بانك و تعاوني مالي قرار گرفته اند؟

 هاي مالي وبنگاههايي بانك ها و سرمايهبا دريافت چه كه  آشكار شد كمي بعد
ت نهادينه شده در سراسر حكوم» انحرافي -حكومتيجريان «اعتباري از سوي اين 

  .است جاري
هاي رييس مركز پژوهش فاسد اقتصادي  و رهبر باند حجتيه، احمد توكلي

خواري بزرگي  رانت«هاي خصوصي راه اندازي بانكهدف با تاكيد بر اينكه  ،مجلس
يكي از «گفت كه » يردگ مياست كه با استفاده از تسهيالت اين بنگاهها صورت 

بانك صادرات امروزه به آالف و علوفي  بانك هاي جديدالتاسيس از محل اخذ وام از
  ».رسيده است

مه يابد ناچار از پيگرد ااگر اين روند اد«: ار داددهشتوكلي در همين جلسه 
با شعار عدالت كه عدالت «و گفت كه » قضايي رييس كل بانك مركزي هستيم

  ».عدالتي و ظلم دامن مي زند خواري ها به بي اين رانت. ايجاد نمي شود
هاي خبري گزارش هايي نخست شهريور ماه روزنامه ها و سايت طي هفته

منتشر كردند، و سه » اختالس سه هزار ميليارد توماني در بانك صادرات«درباره 
شنبه، هفتم شهريورماه، حميد پورمحمدي، قائم مقام بانك مركزي، درباره 

نك مركزي با«ادعا كرد كه » اختالس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادارات«
  ».باره اين موضوع خاص دو ماه قبل از عيد، هشدارهايي داده بود در

با رديابي وجوه مشخص شد كه سرمايه «: حميد پورمحمدي همچنين ادعا كرد
ها كه پس از كشف اين موضوع، دارايي تاسيس بانك از محل منابع بانكي است

هامدار بانك آريا هايي كه به عنوان سها مشخص شد، شركتبلوكه و در بررسي
مايه از ها نشان داد كه سرمعرفي شده اند، با يكديگر ارتباط داشته اند و رد يابي آن

ها تقسيم شده و اين سرمايه نيز از محل منابع سوي يك شخص بين اين شركت
  ».بانكي بوده است
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رفتار موسسان بانك «گفت كه  با افشا شدن فساد، بانك مركزي دستيار رئيس
نبوده و در اين زمينه گزارشي در حال تهيه است تا به شوراي پول و اعتبار صادقانه 

  ».ارايه و مجوز اين بانك لغو شود
ارسالن فتحي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي براي توصيف 

با مبلغ «: ابعاد اختالس سه هزار ميليارد توماني در بانك صادرات گفته است
توانست براي يك ميليون نفر از جوانان بيكار  حتي مياختالس شده، دولت به را

  .«كشور، شغل ايجاد كند
اختالس چنين مبلغ بزرگي از «اين نماينده مجلس همچنين تاكيد كرده كه 

فراهم كردن مقدمات «و » هاي پشت پرده هاي كشور گوياي دست يكي از بانك
  ».انجام چنين اختالسي است

رييس و معاون شعبه، و مدير «ه اند كه زارش دادگ  ميرسانه هاي غير رس
و » گروه ملي فوالد ايران«و نيز مالك » حوزه مربوطه در بانك صادرات خوزستان

يكي  .برنديهمچنين همكار او در تاسيس بانك آريا همچنان در بازداشت به سر م
رئيس بانك صادرات بود كه تسهيالت سيد محمد جهرمي، ، دستان اين باندمهاز 
  .وي سپس به وزارت كار  منصوب شد. بودآورده ها را فراهم ميا و دزديهوام

  

  گروه صنعتي فوالد
 به بخش خصوصي 88نيروي كار در سال  3000بيش از  با پوالد كارخانه

 3000اختالس در پي آشكار شدن  .واگذار شد همدست با سپاه و سران حكومتي
بانك . به بانك ملي واگذار شد هاي، در ازاي انبوه بده90ميليارد توماني در سال 

ميليون تومان از فروش اموال اين مجتمع صنعتي را به  400در يك گام ملي نيز
كه كارگران در طلب دستمزدهاي ماهها پرداخت نشده فرياد  حالي در. يغما برد

به اين  .را به حراج گذاشتمجتمع پوالد ، با قيمتي نازل، 95در اسفند  زدند،مي
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گذاري  هاي متعلق به گروه سرمايه روه ملي صنعتي فوالد اهواز از شركتگ گونه،
  . به بخش خصوصي سپرده شد اميرمنصور آريا،

به اين بانك سپرده شد و در نهايت، مالكيت آن در  گروه ملي صنعتي فوالد
عامل شركت هواپيمايي زاگرس،  آبان ماه سال جاري به عبدالرضا موسوي، مدير

لرضا موسوي، مالك شركت هواپيمايي زاگرس و باشگاه استقالل عبدا .واگذار شد
او در روز اول تير امسال در مصاحبه با خبرگزاري دولتي ايرنا، از امضاي . اهواز است

 شركت زاگرس: فروند هواپيماي ايرباس خبر داده و گفته بود 28نامه خريد  تفاهم
رط تمليك خريداري خواهد همه اين هواپيماها را از ايرباس به صورت اجاره به ش

سال گذشته در گزارشي در  ماه خرداد 13يشتر نيز روزنامه هفت صبح در پ .كرد
مورد هتلداران بزرگ ايران اشاره كرده بود كه عبدالرضا موسوي، مالك هتل 

  .هاي كيش است داريوش در كيش و پارك دلفين
 در واكنش بهكارفرماي خصوصي گروه ملي صنعتي فوالد ايران   پيش از اين،

اعتصاب چندي پيش كارگران در صفحه اينستاگرام خود، با اشاره به مشكالت 
با تحريك تعدادي در درون و بيرون «مالي اين مجتمع صنعتي، نوشته بود كه 

به نوشته ايلنا به نقل از كارگران گروه ملي  .، توليد براي دو روز متوقف شد»شركت
د توانايي مالي الزم را براي پرداخت دستمزد كارفرماي جدي«صنعتي فوالد ايران، 

توجهي مسئوالن، مشكالت اين كارخانه  كارگران ندارد و طي اين مدت به دليل بي
  .»سوي مسئوالن هم راه به جايي نبرده است هاي داده شده از افزايش يافته و قول

به گفته شماري از فعاالن كارگري، به يكي  ،رداخت نشدن دستمزد كارگرانپ
  .ز بزرگترين مشكالت كارگران در ايران تبديل شده استا

گروهي از كارگران دو كارخانه فوالد قزوين و : گزارش شده است كهاز سوي ديگر 
دستمزدهاي آرمان شفق در استان قزوين، در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه از 

يكي از  .كردندهمايش ساختمان فرمانداري تاكستان  برابرخود در  پرداخت نشده
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از آبان ماه حق بيمه كارگران اين دو كارخانه به تامين اجتماعي ": گفتكارگران 
  ".پرداخت نشده است

آن به دست  غارت و با آن حجم سنگين سرمايه توليد اين مجتمع صنعتي
به  اينك ،كارگران پي در پي پاسداران و ديگر كارگزاران حكومتي و اخراج  سپاه
دالالن صاحب محمتمع شده به واردات از . هش يافته استدرصد توان خود كا 10

انحصاري دست مي يبينند بلكه به درآمدهاو نه تنها زياني نمي و چين و كره  و
 پيوندند،هستند كه همه روزه به لشكر بيكاران مي  گراندر اين ميان كار. يابند

 .شوندشود و به فالكت نشانيده ميدستمزدهايشان پرداخت نمي
، كارگران ملي فوالد 96روز دوم بهمن ماه  بود كه  شرايط ر اعتراض به ايند
انه به پشتو كارفرماي خصوصي با اين بيانيه،. كردند اعتصاب سراسري اعالم از،اهو
ثبت غيبت از كار، محروم شدن از مزاياي «تهديد به  هاي انتظامي سرمايه،نيرو

. شدند» پرسنلي در روزهاي عدم كاركرد، اخراج و معرفي به مراجع ذيصالح
دستمزدها و حقوق پرداخت ين كارفرماي مجتمع بزرگ فوالد اعالم كرد همچن
كارگران تا پايان آبان ماه پرداخت شده است و از پرداخت ديگر مطالبات  نشده

به  96با اينحال كارگران تا روز هشتم بهمن ماه . كند كارگر خودداري مي 3500
  .اعتصاب خود ادامه دادند

كارگران گروه ملي صنعتي فوالد اعتصاب  ور جديدد 1396در اسفند ماه  
شماري . ها جلوگيري كردنداز بارگيري كاميون كارگران. پي در پي ادامه داردايران 

 –مرگ بر كارگر «از كارگران معترض همچنين در مراسم نماز جمعه اهواز شعار 
اي در  آميز كه به طور گسترده سر دادند كه شعاري كنايه» درود بر ستمگر

 يدر برگيرنده، گروه ملي صنعتي فوالد ايران .هاي اجتماعي بازتاب يافت شبكه
سازي  سازي و ماشين كارخانه فوالدسازي، نورد كوثر، نورد تيرآهن، كارخانه لوله

دستكم سه ماه دستمزدشان پرداخت نشده  كه هنوز هزار كارگر 4است و حدود 
   .است
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يرخسروي، متهم اصلي پرونده آفريد ام بنابر اعالم دادستاني تهران، مه
فساد تر در دادگاه به جرم  اني كه پيشاختالس سه هزار ميليارد توم

در  91 االرض به اعدام محكوم شده بود، صبح روز شنبه سوم خرداد في
 .زندان اوين به دار آويخته شد

در  و بازداشت شده بود 1390شهريور ماه سال  در اميرخسرويمه آفريد 
ه پرونده اختالس سه هزار ميليارد توماني از او به عنوان متهم جريان رسيدگي ب

 .رديف اول ياد مي شد
 اختالس ترين بزرگ هاي قضايي تا سه سال پيش، مقام ياين پرونده به گفته

اند حجم مالي پرونده بابك  ن قضايي اخيرا گفتهبود اما مسئوال ايران تاريخ
 .اين پرونده است برابر سهزنجاني
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 بدون اطالع قبلي اجرا شد اعدام، :وكيل

 

اجرا  "بدون اطالع او"د حكم اعدام گوي غالمعلي رياحي، وكيل اميرخسروي مي
 .شده است

ها سپاه  كه در مديريت بانك هحكومتي وابسته ب يهامهره نبراي مصون ماند
و امپراتوري مالي  شداند، امير خسروي بايد زود قرباني ميبينادهاي مالي نشسته و

ذشته هفته گ :به ايسنا گفتوكيل اميرخسروي . رسيدآريا به باندهاي حكومتي مي
 .با موكلش ديدار داشته و قوه قضاييه اطالع قبلي درباره اجراي حكم نداده است

موكلش در اختيار دادستاني بوده  "همه اموال" گزارش وكيل امير خسروي،به 
بيش از جريمه و طلب "ضبط شده  ارزش اموال دهد مي توضيح و آنطور كه او

 .بوده است "ها بانك
با  سيد محمد جهرمي در تباني با صاحب چند شركتامير خسروي، مه آفريد 

به  )ال سي( رئيس شعبه بانك صادرات در كارخانه فوالد خوزستان، اسناد اعتباري
اين  پول كم بخش عمده اي از آنكه تمام يا دست مبلغ چند ميليارد تومان بي

 .آوردبه دست مي ها را عتبارنامها
   و و خاوري و جهرميسيد محمد به اي كالن رشوه امير خسروي با پرداخت

هاي  تر از قيمت رسمي به بانك را با قيمتي پايين) ها سي ال(اسناد اعتباري  ،و
 1386در سال اين تباني و كاله برداري   .فروخته است دولتي و خصوصي ديگر مي
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 800به  1389در سال  ت جهرمي ادامه يافته وسابا ري 88سال  آغاز شده و در
  .يابدافرايش مي ميليارد تومان 2800به  90ميليارد تومان و در سال 

 در  عنوان مامور امنيتي و سپاهي،سيد محمد جهرمي پيش از رياست بانك به
 ،ناستان زنجا الن،ين استان گزامسئول بنياد مستضعفان و جانباسالگي  22
معاونت سياسي  فرماندار آمل، مازندران، ربي، گيالن وغو  يربايجان شرقذآ

ر استاندا) 62تا 1361( وزير كشور، استاندار زنجان راستانداري استان مركزي، مشاو
استاندار استان همدان، ) 1363-67(ل ستاد جنگ استان ايالم ولرستان و مسئ

هاي ليت امور كميسيونومسئ ،تهرانرياست دانشكده مديريت دانشگاه آزاد  فارس،
مدير بانك  7ونت اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان او مع ...مجمع تشخيي
 )1384-1388(كار و امور اجتماعي  رو سرانجام وزي) 1388-1390( صادران ايران

   و و و
ز پيش شديدتر ساخت و ادغام ازودبازده كه تورم را بيش  هايطرح بنگاه

  .هاي اوستا در دست سپاه از اقدامضتعاون و مهر ر هايصندوق
 5روز  همدست اين باند، ،رئيس بانك ملي شعبه كيش ،رضا خاوري محمود

خود به ياري همدستان سپاهي اطالعاتي  با دريافت خبر بازداشت 1390مرداد 
وي داراي . انادا گريخترهسپار لندن شد و به كزير نام ماموريت كاري،  ،خويش

هزار ميليارد تومان از دسترج كارگران، به خانواده  3رنامه كانادايي و با ربودن گذ
، مديرعامل پيشين بانك ملي ايران است كه به كانادا رفته خود در كانادا پيوست

 8با پرداخت  هزار ميلياد توماني، 3محمد جهرمي، متهم اختالس  دسي. است
 .كردبه بايگاني سپرد و مختومه  اپرونده ر خويش،همدستان به  يون تومانميل

اي،  اميرخسروي، غالمحسين محسني اژه آفريدمه سه روز پيش از اعدام
كه در اين پرونده، افرادي در سطح مديران عالي  بود داده خبر دادستان كل ايران

يس حفاظت اطالعات قوه قضاييه و تعدادي از ئها، معاون رييس قوه قضاييه، ر  بانك
پرونده اختالس سه هزار ميليارد اين  . نمايندگان مجلس تحت تعقيب قرار گرفتند

آفريد  به جريان افتاد و چهار متهم اصلي اين پرونده از جمله مه 1390توماني سال 
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مجموع  از .منصور آريا به اعدام محكوم شدند گذار شركت امير بنيانو  اميرخسروي
متهم اين پرونده كه به اتهامات آنها رسيدگي شد، چهار نفر به اعدام، دو نفر به  39

سال و  10سال،  20سال،  25هاي  حبس ابد و بقيه متهمان به تحمل حبس
در يكي از  ومعرفي شده  ".س. ح" از متهمين، ييك .اند تر محكوم شده پايين
 .هاي حوزه خليج فارس شناسايي و بازداشت شده استكشور

 دبيرستان از 10٫42اميرخسروي با معدل مه آفريد ، يدادستانبنا به اعالم 
دانشگاه آزاد واحد  عمران مهندسي ٔرشته در سپس. است شده التحصيل فارغ

او .  شود مي اخراج 6٫23ترم، با معدل  6ن شود و پس از گذراند پذيرفته مي زنجان
هاي  فعاليتبه  در همدستي با سران حكومتي و سپاه، در كارگزاري آنها،

 .آوردروي مي اقتصادي

 هاي مه آفريد اميرخسروي با اداره كردن گاوداري به همراه برادرانش در سال
او به همراه  .تسرباز بوده اس 1372تا سال  كه در حالي،كندآغاز مي 85و  1384

مسعود و مردآويج و چهار همسران، گروه امير منصور آريا را برادرانش، مهرگان، 
 گذاري هاي زودبازده بنيان اين واحد دامداري را با استفاده از طرح.كنندمديريت مي

همچنين سرمايه آغازين  .به فساد مالي روي آورد هاي كالن،بود و با وام كرده
 50برابر با  1385خردادماه  28در » گذاري اميرمنصور آريا ايهشركت توسعه سرم«

هيئت مديره همين شركت در تاريخ  بنا به گزارشميليون تومان بوده كه 
 .يافتميليارد تومان افزايش  20به  30/11/1387

خصوصي  در راستاي 89گذاري اميرمنصور آريا در سال  شركت توسعه سرمايه
ر دست دولت به سپاه و عناصر نزديك به دستگاه د هايشركتسازي و واگذاري 

با پرداخت قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  44اجراي اصل  ، زير نامتحكوم
 95٫2سازي لرستان،  از سهام ماشين درصد 94٫96توانست  السهم،رشوه و حق

 ابنيه و خط مهندسي سهام از درصد 95 ايران، فوالد صنعتي گروه سهام از درصد
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 خريداري را خوزستان اكسين فوالد سهام از درصد 39٫5 و) تراورس( آهن اهر فني
 [15][14][13].نمايد

» گذاري اميرمنصور آريا توسعه سرمايه«اي  هاي زيرمجموعه برخي از شركت
 :باشند چنين مي

 گذاري اميرمنصور آرياتوسعه سرمايه •
 شركت پخش اميرمنصور ايرانيان •
 گروه صنعتی شيشه مارليک گيالن •

 گروه ملي صنعتي فوالد ايران •
 صنعت آب معدني داماش گيالن •
 گروه صنعتی نمونه منصور گيالن •
 وره و مديريت تدبير منصورشرکت مشا •

 ريزي منابع كرانه هاي برنامه سامانه •
 باشگاه ورزشي داماش ايرانيان •

 بانك آريا •
 شفاف شيمي پالست •

 صنايع غذايي درياچه گهر لرستان •
 آهن و فوالد لوشان •
 شرکت پی سنگ گستر •

 درخشان درفکشرکت گردشگری و جهانگردی ستاره  •
 سبك سازان لوشان •
 سازي لرستان ماشين •
 معدن شكافان تهران •

نام  بهبانكي  بنيانگزاري موافقت بانك مركزي برايبا  1389اواخر سال  وي در
 منصور آريا در آستانه گشايش بود كه پرونده فساد  بانك. ديورز شتال» بانك آريا«



١٣٥ 
 

همدستي با سيد  راختالس سه هزار ميليارد تومان د اتهام .مانع از فعاليت آن شد
ميليارد  400فاده از تسهيالت ستامي و محمودرضا خاوري به اتهام محمد جهر
گذاري انجام  بدون وجود هيچ سند و وثيقهخورد كه گره مي بانك ملي توماني از

   .است موضوعي چدا از اختالس گشايش ال سي، اين مبلغ. است گرفته
آفريد و ربودن اموال با چنگ گشودن سپاه و مقامات حكومتي براي قتل مه

 هكتار زمين 230.شودوي به ميان كشيده مي زمين خواريها، خسروي
ريال براي هر متر  16با قيمت  تهران هكتار زمين در كاشانك و صدها كيش در

موهبت الهي است كه  براي سپاه و سران حكومتي، اميرخسروي، مربع در اختيار
  .شوددر پي قتل اميرخسروي، مصادره مي

مه آفريد امير  ،1393خرداد سرانجام پس از صدور راي دادگاه در بامداد سوم 
اين حكم سه روز پس از آن كه وكيل مه آفريد  .به دار كشيده شدخسروي 

اي با خامنه  .شدخبر داد، اجرا  اي سيد علي خامنه خسروي از نامه نوشتن او به
صورت مسئله را پاك كرد تا نقش بقيه  ،دارانقرباني كردن يكي از سرمايه

و باندها همدستان و كارگزاران خود و باند سپاه در فساد و اختالس را پنهان سازد 
 .آريا شوندري ميراث خوار امپراتو

  
   شركت هپكو

در شهر اراك با هدف مونتاژ  زمين هكتار 90در  1353ت هپكو در سال شرك
، اينترناش با همكاري شركتهاي 1354سازي تأسيس و از سال  ماشين آالت راه

پوكلين، ساكائي، دايناپاك، و لوكومو از كشورهاي آمريكا، فرانسه، ژاپن، سوئد و 
ساخت ماشين آالت  با قدرت يابي حكومت اسالمي،. آغاز به كار كرد ،فنالند

ان طرح سازي و معدني در دستور كار قرار گرفت و با همكاري شركت ليبهر آلم راه
 1363دستگاه در سال  3000نزديك به، با ظرفيت با تجهيزاتي بيشترتوسعه هپكو 
 نهات ،سازي، معدني و كشاورزي راه هايشينتوليد ما شركت هپكو با .آغاز گرديد

   .باشد خاورميانه ميسازي در  كارخانه توليد ماشين آالت راه
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  :از جمله توليدات اين شركت
 بيل چرخ زنجيري

 بيل چرخ الستيكي •
 بلدوزر •
 لودر •
 بهكو لودر •
 ميني لودر •
 كتغل •
 گريدر •
 شاول •
 دامپتراك •
 لوله گذار •
 كمباين •
 تراكتور •

 .باشندمي 
سهام  ،قانون خصوصي سازي 44بر اساس اصل 1386در سال  شركت هپكو، 

بنيانگزاري به مديريت  1381كه در سال  سازي كوثر شركت واگنبه  كارخانه هپكو
درصد نقد و مابقي اقساط  20با شرايط ": سرمايه گذار علي اصغر عطاران به عنوان 

خود از سران سپاه  عطاران. ».شد پنج ساله در دولت نهم به بخش خصوصي واگذار
اصفهان، پس  1331علي اصغر عطاريان متولد  .و با باند سران سپاه شريك بود

جهاد «در  .الهي و اوباشان پيرامون خميني بودحزب عناصراز  ،57ازانقالب 
در همين دوران در سيستان و بلوچستان در  و شد سهم بري مشغول به» سازندگي

در خدمت جبهه جنگ حكومت  1359در سال . مجروح شديك درگيري مسلحانه 
ها به بازار ، همراه با ديگران سران سپاه و امنيتيقرار گرفت و پس از پايان جنگ

به خت رانت و پردا هاي حكومتيپشتوانه با برخورداري .تجاري و اقتصاد روي آورد
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و داليل مختلف  هابه بهانه و .سهم اصلي گرفت در مالكيت هپكو،مقامات حكومتي 
از جمله اينكه دالالن حكومتي در رقابت با كوثر و هپكو به واردات  واگن و ديگر 

ها به نآاند، از پرداخت بدهي ها و قسط ابزارها از روسيه و چين پرداختهماشين
حسن بيگي،  .هپكو انجاميد نيمه تعطيل شدن داري كرد و در نتيجه بهدولت خود

سهام دار بخش ": اعالم كرد 95سال ر مركزي در دي ماه معاون سياسي استاندا
ميليارد  70درصد ارزش كارخانه به مبلغ  20با پرداخت  1386خصوصي در سال 

تومان آن را خريداري كرد و به وعده خود براي پرداخت مابقي آن در طول پنج 
سال عمل نكرد، با توجه به تخطي هاي صورت گرفته مالك هپكو دستگير شده و 
موظف است كه تمامي مطالبات حقوقي كارگران را تا پايان اسفند ماه پرداخت 

  ".كند
، واردات بي 85پس از رسيدن مديريت هپكو به عطاريان در سال به زودي، 

اين « دست دوم و از رده خارج، از ديگر كشورها، رويه ماشين آالت راه سازي
  )59(.اه سازي تبديل شودبه پاركينگ بزرگي از ماشين آالت ر، شركت تجهيزاتي

محمود زماني قمي، استاندار استان مركزي با انتقاد از روند واگذاري غير 
: كارشناسي هپكو به واگن سازي كوثر و سهامدار اصلي آن به خبرگزاري ايرنا گفت

 800سهامدار هپكو يك سال پس از عهده دار شدن مسئوليت بيش از دو هزار و "
ي را كه قبال در كارخانه ساخته شده بود را به فروش ميليارد ريال ماشين آالت

. روند توليد ماشين آالت راهسازي هپكو كاهش يافت 1387رساند و از همان سال 
توليد كارخانه كامال متوقف شد و  1391وضعيت تا به آنجا پيشرفت كه در سال 

عد سهامدار همچنين يك سال ب. شركت به جوشكاري در برج هاي تهران روي آورد
تمامي تخلفات در مجاري قانوني در . تمامي سهام شركت را به نام خود سند زد

 ".حال رسيدگي است
اين درحالي است كه آقاي عطاريان، مالك سابق هپكو در مصاحبه اي در سال 

، درباره مشكالت اين كارخانه )ماهنامه اقتصادي و ترابري(با ماهنامه ترابران  90
                                                 

   .90مرداد  15دنياي اقتصاد  )59
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 12هپكو به ما گفته شد اين كارخانه در سال اول  در زمان خريد": گفته بود
ميليارد و  32ميليارد، سال چهارم  23ميليارد، سال سوم  16ميليارد، سال دوم 

 ".ميليارد تومان سود خواهد داد، اما عمال اينگونه نشد 45سال پنجم 
از سال دوم و سوم دچار ركود اقتصادي " :مالك هپكو، مدعي شد ،عطاريان

دالر رسيد و بودجه هاي عمراني هم كاهش  40دالر به  140مت نفت از شديم، قي
در . ميليار تومان در سال رسيد 25ميليارد تومان به  5يافت، سود بانكي به جاي 

ها سود درصد به بانك 22مجبور بوديم تا  درصدي 12حقيقت به جاي بهره 
قطعي به  از سوي ديگر مجبور شديم موجودي انبارها را به صورت. بدهيم

خريداران بدهيم، در حالي كه پيش از اين خريداران براي تحويل گرفتن كاال بايد 
 ".شش ماه در نوبت مي ماندند

نسوز كاوه،   سازي كوثر، صندوق هاي واگن اصغرعطاريان مديريت مجموعه علي
  )60(.دارد عهده بر نيز را گري ريخته ماسه تامين  توليدي مبارز و

 175به ما اعالم كردند كه در مقابل سود «: گفته بود 90عطاريان در سال 
ميليارد تومان هزينه بانكي خواهيم داشت، اما دقيقا  24ميليارد توماني، تنها 

در سال اول، مشكلي نداشتيم، اما در سال دوم و سوم دچار ركود . برعكس شد
راني هاي عم دالر رسيد و بودجه 40دالر به  140قيمت نفت از . اقتصادي شديم

دستگاه رسانده  4000دستگاه به  1600كاهش يافت؛ و در حالي كه ما توليد را از 
 5سود بانكي به جاي . وپنجه نرم كنيم بوديم، مجبور شديم با معضل ركود دست

ميليارد تومان در سال رسيد، زيرا در حقيقت به  25ميليارد تومان در سال، به 
از سوي . ها سود بدهيم درصد به بانك 22درصدي، مجبور بوديم تا  12جاي بهره 

ديگر مجبور شديم موجودي انبارها را به صورت قطعي به خريداران بدهيم، در 
حالي كه پيش از اين خريداران براي تحويل گرفتن كاال بايد شش ماه در نوبت 

هاي عمراني، دولت مطالبات پيمانكاران  ماندند همچنين به دليل كاهش بودجه مي
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و آنها نيز نتوانستند بدهي خود را به ما بپردازند، بنابراين ما با بيش از  را نپرداخت
به اين ترتيب طي پنج سال، كل . ميليارد تومان چك برگشتي مواجه شديم 80

 140ميليارد تومان رسيد، در حالي كه در اين مدت بيش از  25سودمان به حدود 
گفته بود  ،ريان در ادامهعطا )61(».ميليارد تومان بهره بانكي پرداخت كرديم

ما نيمي از قطعات اين . نظير است بولدوزر توليد شده در هپكو در خاورميانه بي«
كرديم، اما در حال  بولدوزر را از اروپا خريداري و نيمي ديگر را در داخل توليد مي

توانيم كشور ديگري را نيز  توانيم نيمه اروپايي را تامين كنيم و نمي حاضر نمي
ها كمر ما را شكسته است، اما دولت به جاي  بنابراين تحريم. ن كنيمجايگزي

ريزد، يعني به جاي كاهش سود بانكي، جريمه تاخير  حمايت، به زخم ما نمك مي
تان را  كنند كه تمام بدهي را بدهيد تا جريمه ها عنوان مي بانك. كند نيز طلب مي

به وجود آمده است و چرخه ها از خط توليد  كاهش دهيم، در صورتي كه اين بدهي
تامين مواد اوليه، گشايش اعتبار، واريز پول، ساخت و فروش بيش از يك سال 

   )62(.كشد توليد مي
آگهي عرضه مجدد   سازي به دليل بدهي عطاريان، سازمان خصوصي 90سال

عطاريان وارد مذاكره با وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير . دهد هپكو را انتشار مي
تنها  .دهد به مالكيت هپكو ادامه مي رسند ويو به سازش م شود گستري ميداد

  .شودو مزد كارگران پرداخت نمي اما بقيه اقساط. شود يك قسط پرداخت مي
رانت خواري و  دالالن سپاه و باندهاي ديگر، سود خود را در افزايش واردات،

اين روند . بيننداخلي ميات دبه بهاي ورشكسته شدن توليد پورسانتاژ،كميسيون و 
اين روند تخريبي در  .ي رياست جمهوري احمدي نژاد نبودتنها منحصر به برهه

 اسالمي شوراي«لطيفي عضو به گزارش،  .يابدميروحاني نيز ادامه  حسن يدوره
طي سه سال گذشته بر اساس آمار «: بنگيريم 95شركت هپكو اراك در آبان  »كار
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 رسمي صورت به كشور در نياز مورد  ه انواع ماشين آالتدستگا 300حدود هزار و 
 ارائه عدم دليل به كشور  نياز تامين در هپكو شركت سهم. است شده كشور وارد

 كشور به آالت ماشين واردات پرده پشت. است بوده ناچيز بسيار خريد و سفارش
 دارد را اين ظرفيت هپكو شركت. دارد وجود هايي رانت و است پنهان هاي دست

متاسفانه به جاي . هزار نفر را به كار گيرد شيفتورت سه شيفت و در هر ص به كه
كارگر به  2400تا كنون از  86افزايش تعداد كارگران، نيروي كار اين شركت از سال 

    )63(».نفر رسيده است 900
، واردات بي نمايان شد ركود اقتصاديهاي يافت، نشانهادامه  وبحران در هپك

. كارگران نخستين قربانيان اين روند بودند. تر ساختشرايط را وخيم ...رويه و
به بار  3، دستمزدكارگران هپكو در اعتراض به عدم دريافت شش ماه  94اسفند در

تا  95  در زمستان اض و اعتصاب و همايش همچنان رو اعت .همايش برخاستند
كو كه بيش از هپ  كارگراناعتراضات ادامه دار  .ادامه دارد 97اكنون فروردين سال 

 .ماه حقوق عقب افتاده بود 4 پرداخت عدم  يك ماه به طول انجاميد در اعتراض به
  

  مالك بعدي
سرانجام پس از سالها و ماههاي بحراني براي هپكو و كارگران آن، سازمان 

» همزايد«روش به دروغ با هپكو را به  1395بهمن  24خصوصي سازي در تاريخ 
خرداد  4در تاريخ  بده و بستان اين. روانه فروش كرد نامه ريزي شده،با تقلب و بر

  .نهايي شد 1396ماه 
پس از كش و قوس فراوان با علي اصغر «: خرداد نوشت 4ذاكر نيوز در 

دار معروف اصفهاني بر سر عدم تسويه اقساط و اعالم ناتواني وي از  عطاريان سرمايه
م به آگهي عرضه مجدد سهام كنترلي اين ادامه مديريت شركت طي چند نوبت اقدا
سي اما ين بار با وجود تمايل خريدار سويشركت اصل چهل و چهاري كرد كه آخر

                                                 
  ]95آبان  11پايگاه خبري ديار آفتاب مرجع خبري استان مركزي  )63
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مشكالت باقيمانده بر سر انتقال پول به كشور مانع از انجام اين معامله شد و 
  ».شركت هيدرو اطلس به عنوان مالك جديد هپكو معرفي شد

و نمايندگان » حسن اسماعيل نظري«، »يعلي محمد رفيع«، »بيژن زنگنه«
مديره جديد هپكو  سازي كوثر و شركت كاوه به عنوان اعضاي هيات شركت واگن
 ]85اسفند  26دنياي اقتصاد . [انتخاب شدند

. خانوادگي با مديريت اسداهللا احمدپور است يشركت هيدرو اطلس، شركت
 ،كيارش احمد پور عهده هنفره هيات مديره اين شركت نيز ب 3رياست تركيب 

مانند شركت هيدرو اطلس در هنگام خريد، . است تفرزند مدير عامل اين شرك
كاركنان و  حقوق خت دستمزدهاي كارگران وپردامايه وعده ديگر دالالن سر

و واگذاري هيچ گرهي را نگشود اين .ي هپكو را داده بودپرداخت نشدهمطالبات 
ها، گارد همچنان در پي درخواست كارگران  همچنان سرگردان و بي دستمزد

   .سركوب حكومتي را در برابر داشتند
هزار  300ميليون و  665ميليارد و  233درحال حاضر شركت هپكو با سرمايه 

از يعني بيش  .استروبرو  ميليارد توماني 366توماني با زيان انباشته بيش از 
ها و قسطه، وامدستمزدهاي پرداخت نشد. قيمت ارزش گذاري شده بدهكار است

در اينجا  اند وميليارد تومان را باندها ربوده 400هاي بازپرداخت نشده،  نزديك به 
ن كارگري هستند كه نان شب و اارو باندهاي سارق، هز قربانيان اين مناسبات 

  .زندگي اشان ربوده شده است
  

  ي تباهي توليد چرخه
ي به تباهي كشيده شده  خهچريكي از دهها نمونه نمايانگر  تنها هپكووضعيت 

خصوصي سازي به با تكتيك  اي در گردش،كارخانه. است كالن در ايران توليد
و سونامي فروپاشي  شود هاي حكومتي واگذار ميران و جناحااندامهاي سپاه پاسد

  .يابدشدت مي
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  ي يك تراژديهاپرده
 :نخست
ارد تومان يعني كمتر ميلي 70ميليارد تومان سرمايه به  240با نزديك به هپكو

  .شود واگذار مي اصري از باندهاي حكومتيبه عن از يك سوم قيمت
  : ومد

واردات از سوي دالالن و حتا مالكان جديد كه نقش دالالن را دارند شدت مي
چين و ديگر بازارها هپكو را بمباران مي واردات ارزانتر ماشين آالت از. يابد
  .كنند
  :سوم 

ميليارد  25ميليارد تومان در سال، به  5د بانكي را به جاي سو ،بانكهاي حكومتي
  .رسانند تومان در سال مي

  :چهارم
- گزارش مي .شوندهاي برگشتي روبرو ميهاي كوچك جانبي با چكشركت

  .در دست است ميليارد تومان چك برگشتي از بدهكاران 80د كه وش
  :پنجم

ي بيكار سازي به شركت هاي از هپكو و ادامه سونام كارگر دستكم 1500اخراج 
بيمه و بيم بيكاري و مطالبات پرداخت . تسويه حسابي در ميان نيست. پيراموني

  .شودنشده با گاز اشك آور و زندان پاسخ داده مي
  :ششم

ماهي به گروگان گرفته شد و  6هنوز شاغل  كارگر 1000دستمزدهاي نزديك به 
  .بازپرداخت نمي شود

  :هفتم
  .مرخصي اجباري بروندان بايد به ركارگ

  .مناسبات و حاكميت ادامه دارد  ي تبهكارانه چرخه
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  :به بيان گزارشگر كارگران
را طوري آرايش  تميز كرد رنگ زد و آن و هنگام فروش يك خانه بايد آن را تر«

كنند آن را خراب  ها براي فروش كارخانه سعي مي ولي اين ،كرد كه خريدار بپسندد
تر  را هرچه كم  ازند و مخروبه و ورشكسته جلوه دهند تا آنكنند، از كار بياند

خواستند كارخانه را به چند عرب كه  مي. بفروشند آخر اين حراج اموال مردم است
ها با اعتصاب كارگران مواجه شدند از  از دبي آمده بودند بفروشند اما وقتي آن

  ».خريد انصراف دادند
  
  پژواك كارگران 

دالالن به . گري و كنترل توليد هستندمداخله ه توليد،ان خواهان ادامركارگ
  .اندكمر بستهپورسانتاژ و حراج هستي جامعه  اي داللي،هسود

در مالكيت كه هپكو اراك به شركت هيدرواطلس ساوه  مدتي آشكار شدپس از 
را تاييد مي استاندار استان مركزي نيز اين خبر .واگذار شده استاسداهللا احمدپور 

سال است كه در حوزه تجهيزات و ماشين  40هيدرواطلس ساوه حدود " :كند
ميليارد ريال سرمايه به  140مالك جديد يك هزار . آالت راهسازي فعاليت دارد

سازمان بورس ايران اظهار كرده و سازمان خصوصي سازي براي پرداخت همه مبلغ 
  ".كارخانه سه سال به سرمايه گذار تنفس داده است

ها ها كارگر اخراج و ماهدهها، در روند دست به دست شدنت در اين مد
 .واگذار شد يبعد باندبه  عناصر بانديست دستمزد كارگران پرداخت نشد و از اين

مديريت كارخانه را به  96خردادماه در  مالك جديد هپكور، اسداهللا احمدپو
هاي تمزدهيدرو اطلس واگذار كرد، يكي از تعهدات اين واگذاري پرداخت دس

ضوعي كه به گفته كارگران تا پيش از اينكه به مو .كارگران بود پرداخت نشده
  .ه استانجام نگرفت مرخصي اجباري فرستاده شوند،
هاي خياباني و با همايش هاي جديد در پيبا آزموناعتراض كارگران هپكو از 

اراك، در كارگر كارخانه ماشين سازي هپكو صدها  .دوشميسر گرفته خانواده از 
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ي خواستها، درخواست و در راس همه اعتراض به عملي نشدن وعده كارفرما
به  .پرداندضي ميدوباره  به همايش اعترا ، پرداخت نشدهمطالبات دستمزدها و 

قرار بود بر اساس تعهدات ": گزارش ايلنا، يكي از كارگران معترض در اين باره گفت
اي كارگران پرداخت  بيمه مه معوقات مزدي وكارفرماي جديد تا پايان خرداد ماه ه

گذرد ظاهراً كارفرماي جديد  روز از پايان خرداد ماه مي 13شود اما تا به امروز كه 
: اين كارگر افزود ".توان مالي كافي براي پرداخت مطالبات معوقه كارگران را ندارد

وان وضعيت مالي كارگران مناسب نيست و آنان براي تأمين معاش خود نات"
اند و اين در حالي است كه كارفرماي جديد قبل از واگذاري، مرتبا وعده  شده

 ".داد پرداخت تمامي مطالبات را مي
 ملي گروه كارگران از تن دهها ،)محا(به گزارش خبرگزاري ميكروفون نيوز 

 اهواز شعارهاي اعتراض آميز سر )1396اسفند ماه  4( امروز جمعه نماز در فوالد
 .دادند
يه اختالس «و  »گر درود بر ستممرگ بر كارگر، «ن كارگران با شعار معكوس اي

باندهاي حاكم را مسئول جنايات حاكم  تمامي» !كم بشه، مشكل ما حل ميشه
 .دانستند
هاي جمعه، تا ميدان نماز شتابند و از خياباناز كارخانه به خيابان ميرگران كا

كارگران  .تراضي خود خاموش سازندرا با شعارهاي اع هاي نماز جمعه خطبهتا 
هزار كارگر گروه ملي فوالد  4 با همايش در پنجمين روز از اعتصاب خود پوالد، 

. كرده بودند بهمن آغاز 29يكشنبه از اند  اهواز كه از آبان ماه دستمزد نگرفته
ها از كارگران  روز دوم اعتصاب آن در مديريت فوالد اهواز به جاي پاسخگويي

با همايش در برابر بهمن  3كارگران پنجشنبه . صبر كنند 97سال  خواست تا
استانداري خوزستان خواستار پاسخگويي مقامات استانداري شدند اما پاسخي 

 .نگرفتند
مامورين  .اشغال نماز جمعه را به تجربه گذاشت طبقه كارگر، 96اسفند  4 

شنتد اما در برابر اراده از همايش را دا امنيتي و نيروهاي انتظامي دستور جلوگيري
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و  كردندايستادگي  ،متحد و يكپارچه،كارگران .و همبستگي كارگران، ناتوان بودند
برگزار كنندگان نماز جمعه چند  .تا پايان نماز جمعه به اعتراض خود ادامه دادند

اما  خاموش سازند،اكبر اعتراضات كارگران را   كنند با فريادهاي اهللا بار تالش مي
  .اهللا و كارگزاران رژيم بوده و منبر و شعارهاي حزبرساتر از خطبكارگران  صداي

ها كارگر به گرسنگي هر اختالس حكومتي، ربايشي است بر زندگي ميليون
  .نشانيده شده

  شه يه اختالس كم بشه، مشكل ما حل مي •
  مرگ بر كارگر، درود بر ستمگر •

هاي كارگزاران اعتراف از اهواز،وابسته به سپاه  فارس خبرگزاري گزارشبنا به 
  :كندباندهاي حاكم را بازگويي مي

نسب شامگاه پنجشنبه در نشست با وزير صنعت، معدن و تجارت  جواد كاظم 
در حال : هاي آنها اظهار كرد با اشاره به وضعيت صنايع استان و مشكالت و چالش

ي بزرگ و كوچك استان و از جمله اهواز درگير مشكل ها حاضر بيشتر صنايع
نقدينگي هستند كه به طور حتم براي ادامه حيات صنعت استان نياز اضطراري به 

  .تزريق نقدينگي دارند
هاي صنعتي براي رفع معضل نقدينگي  برخي از شركت: وي ادامه داد •

 .اند مجبور به استفاده از تسهيالت بانكي با سود باال شده
هاي  سازي اهواز طي سال لوله: ماينده مردم اهواز در مجلس توضيح دادن •

گذشته براي حل مشكل نقدينگي موجود از تسهيالت بانك پاسارگاد با نرخ بهره 
ميليارد تومان بود  150باال استفاده كرد و اصل تسهيالت كه در ابتدا بالغ بر 

شركت لوله سازي اهواز بهره تسهيالت بدهي  اكنون به دليل عدم پرداخت اصل و
 .ميليارد تومان رسيده است 600به بانك پاسارگاد به حدود 

اين بدهي به اندازه ارزش شركت  97متاسفانه تا سال : نسب افزود كاظم •
 .اين شركت توسط بانك پاسارگاد تصاحب خواهد شد گرديده و
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هاي صنعتي كوچك و  شركت: وي خطاب به وزير صنعت پيشنهاد كرد •
برند شناسايي شده و بر  سطح استان كه از نداشتن نقدينگي رنج ميبزرگ در 

اساس اولويت نسبت به اعطاي بسته تسهيالتي مانند سرمايه درگردش و يا ثابت 
 .اقدام فوري انجام شود

نسب با اشاره به مشكالت واحدهاي صنعتي دچار ركود و تعطيل  كاظم •
رورت چاره جويي فوري براي شده در اهواز و مانند شركت گروه ملي فوالد و ض

هاي  ترين مشكل در سطح شركت اكنون مهم: ها متذكر شد حل مشكالت آن
 .نفر پرسنل هست 5000صنعتي متعلق به گروه ملي فوالد ايران با 

شده  رشود و مقر ر قوه قضاييه اداره مياين شركت زير نظ: وي ادامه داد •
 .اتفاق عملي نشده است ملي درآيد كه هنوز اين  است كه به مالكيت بانك

بانك ملي به اميد تملك شركت گروه ملي فوالد حاضر : نسب افزود كاظم •
 .نيست يك ريال نقدينگي و يا سرمايه به اين شركت تزريق كند

 عضو كمسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه شركت گروه ملي فوالد در •
ت گروه ملي شرك: كند تشريح كرد درصد ظرفيت فعاليت مي 20حال حاضر با 

شود و  زودي ورشكست مي  فوالد به دليل عدم توليد، بدهكاري و زيان انباشته به
تر اين كارخانه تعيين  معضل بزرگي براي منطقه ايجاد خواهد كرد بنابراين سريع

 .تكليف شود
نسب با اشاره به واگذاري شركت تصفيه شكر اهواز طي چند سال  كاظم •

واگذاري شركت به بخش خصوصي سبب : دگذشته به بخش خصوصي يادآور ش
 .ها خانوار شد تعطيلي شركت، اخراج كارگران و از دست دادن منبع درآمد صد

با اتخاذ تدابير مناسب شاهد بازگشت اين : كرد فريبكارانه وانمود وي •
 .شركت به چرخه صنعتي و توليدي استان باشيم

ي كوچك در قالب هاي توليد نسب با تاكيد بر ضرورت ايجاد كارگاه كاظم •
روزانه : هاي صنعتي در سه شهرستان باوي، حميديه و كارون بيان كرد شهرك

شاهد افتتاح و ايجاد صنايع مادر، تبديلي، وابسته و غيره در مناطق مختلف كشور 



١٤٧ 
 

ويژه در شهرهاي اقماري اهواز متاسفانه در  هستيم ولي دراستان خوزستان و به
 .ي ضعيف عمل شده استزمينه تاسيس واحدهاي صنعتي خيل

هاي  هاي حميديه، كارون و باوي شهرك در شهرستان: وي پيشنهاد كرد •
 .صنعتي ايجاد و بخش صنعت بيشتر مورد توجه قرار گيرد

كارگيري مديران بومي در حوزه صنعتي   نسب با تاكيد بر ضرورت به كاظم •
يران بومي مد هاي صنعتي از متاسفانه در تركيب هيئت مديره شركت: استان گفت

 .شود و شايسته كمتر استفاده مي
طور حتم مديران بومي به لحاظ دلسوزي، حضور در  به: وي تاكيد كرد •

منطقه، آشنا بودن به فرهنگ اقتصادي و اجتماعي منطقه و شناخت تهديدات و 
 .هاي صنعتي را راهبري كند توانند شركت ها بهتر مي فرصت
هاي صنعتي استان خوزستان  شركتنسب در رابطه با نحوه واگذاري  كاظم •

صورت علمي و   هاي صنعتي به متاسفانه شركت: به بخش خصوصي گفت
رهاسازي    ها شوند، در واقع اين شركت شناسي به بخش خصوصي واگذار نمي كار
 .شوند مي

هاي صنعتي واگذار شده به بخش  وي با بيان اينكه برخي از، شركت •
شوند كه سابقه اداره و يا فعاليت  اگذار ميده هستند و به كساني و خصوصي سود

. شوند ها پس از خصوصي شدن ورشكست مي اين شركت: صنعتي ندارند اظهار كرد
عناصر حكومتي آغاز مي شود، كارگران  ورشكستگي، با واگذاري كارخانه بهفرايند 

را با وعده پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده به وسيله  مالك جديد سرگرم مي 
كالني با اسناد ساختگي پرداخت مي شود، در اين گذار شمار  ي، وام هاسازند

شوند و تالش مي شود تا ها فروخته مياج مي سازند، ماشينزيادي از كارگران اخر
همزمان، با  به تعطيلي كشانيدن توليد، همان توليد را از . كارخانه تعطيل بماند

ي خود به رقابت يد با كارخانهو در واقع مالك جد كشورهاي ديگر وارد مي كنند
حاكميت و  سود انحصاري و رانت واردات، شبكه اي از دالالن را در. بر مي خيزد

اين موضوع  .دهد تا اينگونه به ويرانگري و جنايت بپردازندپيرامون آن  انگيزه مي
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هاي فراوان اقتصادي و اجتماعي از قبيل بيكاري،  آسيب ايجاد عالوه بر
زند و مالكان اين سا كاري منطقه را با مشكالت امنيتي مواجه مي بزهنشيني،  حاشيه
 .مي كوشند الت اين صنايع غفروش امالك و مستدر پي ها فقط  شركت
در گذشته فوالد خوزستان قبل از خصوصي شدن : نسب توضيح داد كاظم •

 .ميزان توليدش بسيار باال بود اما اكنون حجم توليد آن پايين آمده است
دهي  ده بود اما اكنون به زيان  سازي اهواز سود شركت لوله: مه دادوي ادا •

افتاده است، شركت قند دزفول به بخش خصوصي واگذار شد و پس از مدت زمان 
هاي آنان امنيت اقتصادي  ها كارگر، بيكار و خانواده كوتاهي دچار ركود شد و ده

 .خود را از دست دادند
شركت كشت و صنعت نيشكر  درسال گذشته: نسب اضافه كرد كاظم •
هزار نفر پرسنل به  4هزار هكتار زمين، سه كارخانه جانبي و  24تپه با  هفت

صورت قسطي و به يك مجموعه فاقد سابقه فعاليت در حوزه صنعت واگذار شد كه 
 .به دليل افت شديد توليد احتمال ورشكستگي و بيكاري هزاران كارگر وجود دارد

).64(  
پرده نمايشي است از يك اعتراف و فريب و  ،95سال شده در  وي انجامگفتگ ناي

كند كارگزار مجلس ارتجاع وابسته به باند دولت تالش مي .شعارهاي دروغين باندها
ها، بيكاري ها و ها، ويرانيرقباي سپاهي و عناصري در خالء را مسئول ورشكستگي

اما نخ نماتر از همهكهنه  اين يك فريبكاري نفرتناك و بسيار. اين شرايط بشناساند
 .هاي رژيم اسالمي استي نمايش

هپكو در  كارگران. دارد همايش و اعتصاب كارگران در هم فشرده تر همچنان ادامه
ساختمان  در برابر 97ماه  ارديبهشت 23روز يكشنبه،  ش،يهمايش هاي خوادامه 

، در اين همايش. ديگر عليه حاكميت فرياد زنند آمدند تا بار گرد شركت در اراك 
با واكنش  يكي از كارگران شركت روي يك پل ايستاد و اقدام به خودكشي كرد كه

دستمزدهاي  .رگ نجات يافتكارگران، اين كارگر رنجديده از م و دخالتگري سريع
                                                 
64) http://www.farsnews.com/13950925001304 
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آهن شمال به جنوب  راه ،پرداخت نشده چند ماه گذشته و حق سنوات بازنشستگان
 همايشدر  ديگر همكاران خود وش به دوشهپكو، دزنان كارگر  .بستندرا 

تا پاسخ روشني نگيريم از روي هشدار دادند  كارگران .داشتند ي درخشانحضور
ارديبهشت  23كه از روز يكشنبه  هاي كارگرياعتراض اين .رويم ريل كنار نمي

كارخانه به وضعيت شركت و پرداخت نشدن  مالكتوجهي  ، در واكنش به بي97
 كارگران روز گذشتهدر همايش . ادامه يافتي آغاز شده بود، مزد درخواست هاي

 300به واگذاري كارخانه  آميز  كنايه نماديحمل ميكردند كه بنري با خود 
با نصب پرچم كارگران، . مبلغ ده ميليون تومان بوده است ههپكو ب توماني ميليارد
ران همچنين كارگ .دخود را در مرگ خويش به نمايش گذاردن وگواريس ،عزاداري

نفر را اخراج كرده است را  600براي كارفرمايي كه  ورود ممنوع بنري با عالمت
 .در دست داشتند

  نيشكر هفت تپه 
در تپه باستاني مانده آثار به جاي  بر تپه شركت كشت و صنعت نيشكر هفت

 45 در  معبد چغازنبيل و دانيال شوش نزديكي شهر تاريخي و در   تمدن ايالم از
در اين  برداري از نيشكر بهره .است بنا شدهانديمشك به اهواز  بين كيلومتري جاده

سال  برداري نوين، بهآماده سازي براي بهره. گرددميدان به دوران باستان باز مي
بطور رسمي با نام شركت، داراي اختيار  1354در سال باز مي گردد و  1340

هاي وابسته  انجام عمليات كشاورزي براي توليد نيشكر و ايجاد صنايع و فراورده
  .ثبت گرديد

 ،كارگران. اين مجتمع در پي حاكميت اسالمي سرمايه در دست دولت بود

  : ، با شعار1385و  1384هاي  هاي اعتراضي خود را سال حركت
 پرداخت نشدن. آغاز كردند» ايم ايم، گرسنه گرسنهايم،  ما كارگر هفت تپه«

، نخستين واكنش اعتراضي كارگران را انگيزه پي در پيبه مدت سه ماه  هادستمزد
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ها و  ، اين اعتصاب1386هاي فروردين، خرداد، شهريور، مهر و اسفند سال  ماه. داد
 در كارخانه،  نشستن   بست  .يافتادامه  هاي اعتراضي به اشكال گوناگون حركت
 فرمانداري و دولتي از جمله استانداري،و بست نشستن در برابر ارگانهاي  همايش

   .راهپيمايي در شهر، بستن جاده انديمشك به اهواز، نمايان شد

  
 :هاي كارگرانخواست

 افتاده پرداخت سه ماه دستمزد عقب .1
هاي دروغين و پايان دادن احضار  سازي پايان دادن به پرونده .2

 فعاالن كارگري به دادگاه

 بركناري مدير عامل و اعضاي هيئت مديره شركت .3

 و حراست بركناري رئيس حفاظت .4

 سنديكاي مستقل كارگريبرپايي  .5

سال در  اراضي كشاورزي اين كارخانه، هزار هكتار12خبر فروش هزار هكتار از 
ها و كشتزارها و دارايي اين پيش درآمد مصادره زمين، بخش خصوصي به 1387

صدها هزار تن شكر  سلطان شكر از حوزه قم،. مجتمع به دست سران حكومتي بود
از انبارها به  وارد كرد تا توليد هفت تپه درصد  3گمركي نزديك به  يرا با تعرفه

ي خود ها با انتشار خواسته ؛1387يبهشت ارد 16در تاريخ كارگران  .بازار راه نيابد
 1386سال  .مافياي شكر از جمله خريداران اين مجتمع بود .به واكنش پرداختند

به بهانه خصوصي سازي به  ،كارگر 3700 ا افزون برتپه ب هفت كارخانه نيشكر
به اين بهانه كه كارخانه در آستانه  جديد، مديريت. باندهاي از حكومت واگذار شد

پرداخت دستمزدها و حقوق كارگران و ذاري به بخش خصوصي است، از واگ
در واكنش به خصوصي سازي و نيز پردخت نشدن . خودداري كرد كارمندان

 .ددست زدن اعتصابات گسترده  كارگران به برپايي دستمزدها،
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فرمانداري شوش دست به  در برابركارگران  87در بيست و يكم خرداد سال 
اهواز را  –هشتم خرداد همان سال جاده انديمشك   و   در بيستتظاهرات زدند و 

پذيرفتند  تا را نو چندين مدير انداختند رئيس حراست را از كارخانه بيرون  بستند،
  .آينده واگذار شد سازي به روند خصوصي سرانجام

  و خصوصي 44اجراي اصل  :مي گويد كريم، يكي از كارگران اين كارخانه
ا واگذاري را بوي . ي است براي واگذاري اين كارخانه به افراد خاصا بهانه، سازي

ي ورودي گمركات شكر از  تعرفه«: دافزاي دانسته و ميدر ارتباط مافياي شكر 
اين بدين معناست كه آن . درصد كاهش پيدا كرد 4درصد به  120چيزي حدود 
توانند  ، به راحتي ميتوانند كار داللي بكنند، يعني مافياي شكر ايران كساني كه مي

بنابراين توليد شكر به طور اساسي . تر وارد بكنند شكر را با قيمت خيلي پايين
قصد داشتند اين كارخانه را،  -44كه در قالب اصل  دوم اين. ضربه خواهد خورد

خصوصي كه نه، در واقع اختصاصي بكنند و به كمترين قيمت به كساني كه 
كنند به تعويق انداختن حقوق  جور مواقع شروع مياين .خواهند واگذار بكنند مي

دهي ندارد و بعد هم بهانه  كم بگويند كه اين كارخانه سود كارگران كه بعد كم
كنند به فروختن اموال و اثاثيه، و چوب حراج به كارخانه  كنند و شروع مي مي
  .»كنند زنند و دست آخر هم به كسي كه خودشان دوست دارند واگذار مي مي

  
  "و باندها اوج  فساد مديريت "يشكر هفت تپه ن

و  ها فراوان و زندگي بخش سرشار بودگه روزي از آب هاي خوزستان دشت
 24. اينك به ويراني محكوم شده است دوبار در سال، هميشه آماده براي كشت
در زير كشت نيشكر  مهد تمدن ايالم، در هفت تپه،هاي  هزار هكتار از اين زمين

 هاي نيشكر، كاغذ پارس و قند كارخانه ،دارد در اين مجموعه قرار  رخانهاست سه كا
  .دزفول

هنگام ورود به منطقه حداقل بايد ...« :نويسدمي گزارشگري در بازديد از محل،
تا به كارخانه  زارها با اتومبيل پيمود اي آسفالته را در كنار ني دقيقه جاده 10



١٥٢ 
 

گيرند تنها اجازه حمل  ها را از ما مي ينكارخانه دورب به ورود هنگام  ،درسي
مگر منطقه ":گويم مي "عكاسي ممنوع"هم با تعهد  هايمان را داريم آن موبايل

به درب . "نظامي نيمه ":گويد زند و مي مسوول حراست لبخند مي "؟نظامي است
شان  شود مواظب لباسهاي به زنان توصيه مي. رسيم ورودي كارخانه اصلي مي

ريزد، كف  از طبقات باالي كارخانه به پايين مي) شكر شيرين ني آب( هدباشند، ش
  . كارخانه را بايد مواظب بود چون بسيار لغزنده است

ماند، اما از تاسيس  مي 19تر به تكنولوژي قرن  طبقه است بيش 5كارخانه 
در اين مدت تكنولوژي آن تغييري نكرده . گذرد سال نمي 50كارخانه بيش از 

صورت  شكر بر روي هم سوار شده است و كارخانه به پااليشي ني طبقات. است
ي فاضالب و  زيست، تصفيه  لحاظ محيط  عمودي است اين تكنولوژي توليد چه به

واحد افقي  5در  تواند هايي مي تهويه و بهداشت امروزه منسوخ است، چنين كارخانه
ز داخل كارخانه عبور ا. بنا شودزيست  تر و بدون تخريب محيط تر و بهداشتي سالم
كند،  راهنما شروع به توضيح دادن مي .كنيم تا به ابتداي خط توليد برسيم مي

آوردند، با ديدن ما رانندگان  شكر را براي تغذيه كارخانه مي تراكتورها مدام ني
ي فرزندان  هاي آفتاب سوخته چهره. شوند دورمان جمع مي  ها به بر تراكتور و ني

برها بيشتر كارگران  ني. ها اهل لرستان هستند ي آن همه.  تهكار، دست پينه بس
تا با اين . آيند اغلب دور از خانواده براي كار شش ماهه به اين جا مي. فصلي هستند

اما اكنون پس از . شان را تامين كنند ي خانواده ي زندگي ساالنه كار سخت هزينه
ي  فرزند برگردند و شرمندهفرسا بايد با دست خالي پيش زن و  ها كار طاقت ماه
گوش مسووالن برسانيد، هفته   گويند بنويسيد صداي ما را به مي .ها باشند آن

پيچ با بريدن محور تراكتور و وارد شدن فرمان در  گذشته يكي از رانندگان سر
درجه در اين صحرا  50شكمش فوت كرد، هر ماه از اين حوادث داريم، در گرماي 

ماه است كه  4تر از قبل نشده است اما  يم، كار ما هيچ كمكن زير آفتاب كار مي
شكر  دانيم اين همه ني نمي. ايم ايم، عيدي و ساالنه هم دريافت نكرده حقوق نگرفته
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با همان . كنيم كاري نمي رود، ما كه كم دهيم كجا مي كه به خورد اين كارخانه مي
  .فتهرگ هاي قبل صورت مي مقدار تغذيه كه در سال

گويند  شكر در سال بوده است، اما مي  هزار تن100د كارخانه بيش از تولي 
بيست و چهار . ؟شكرها چه شده است  ي هزار تن است، بقيه 40تا  30امسال 

خيزي و با اين آب  هزار هكتار زمين است، اگر پياز هم بكاريم با اين حاصل
. تامين كردشود  نفري را مي  3500فراوان، مخارج چندين برابر اين پرسنل 

  :دهدگزارشگر ادامه مي» ..
جا كارخانه داراي نقص فني  در اين: دهد ول فني بخش توضيح ميئمس...«
ي دريچه گرد نشسته بر. شود شكر از تفاله جدا نمي ي ني بخشي از شيره .است

توانيد از آن براي چاي شيرين استفاده كنيد  كاغذ پارس شيرين است، مي
متخصصين فني اين بخش را از دو  .ند نياز به تعمير داردگوي گوييم چرا؟ مي مي

 .اند گزين نكرده كسي را هم جاي .اند سال پيش تاكنون بازنشسته و بازخريد كرده
نفر  3500پرسنل داشت اما اكنون به  7000چند سال پيش كارخانه بيش از 

 هيچ توضيحي هم براي آن نيست بعضي از نيروهاي متخصص .تقليل يافته است
ها  تر آن ند اما بيشا هكار گرفته شد تر و با قرارداد موقت به مجدداً با حقوقي پايين

به جاي كارگران متخصص، كار تعميرات را به . ريخت  به همو اوضاع كارخانه  هرفت
توانند به  كاراني كه با چند برابر هزينه هم نمي پيمان. كنند كاران واگذار مي پيمان

گيرند و  هاي كالن مي اما در عوض پول. بلي كار كنندخوبي كارگران متخصص ق
، كارگران متخصص اين بخش توان  داشتندقراردادهاي سودآور با مديريت مي

كار جلوگيري  اما مديريت از اين ،آالت قديمي را دارند تعمير و بازسازي ماشين
گزافي به  ي آورد كه متخصص نبودند، هزينهميمديريت افرادي را . كند مي

  »...ند نك خوبي كار نمي اما تجهيزات جديد به ،تعميركاران وابسته به مديريت دادند
مان  اند را نشان ها كه خراب شده و خودشان تعمير كرده بخشي از دستگاه ...«و 

كارگران متخصص هستند كه . اند ها داده دهد، تغيير كاربري هم روي دستگاه مي
  . اند ها كار كرده سال بر روي اين دستگاه بيش از بيست
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د و بسيار نايمني ندار اين پله اصالً . هاي آهني ميان طبقات بسيار زياد است پله
  .... رخورده است و ها س چندي پيش كارگري از اين پله: گويند لغزنده مي

صداي فراوان و با خروج دود از  و اما با همه اين احوال كار كارخانه با سر
ها صفيركشان شهد  ماشين. كننده است صدا كالفه و رس هايش جريان دارد، دودكش

ها با سرعت آن را تصفيه كرده و مي پزند و  دستگاه. كنند  ها مي شيرين را وارد دستگاه
 .گردانند كنند و در سانتريفوژهاي دوار مي با بخار و حرارت فراوان آن را خشك مي

ند و در آخرين قسمت به نارس ها مي اين شكر را به مخزن .دنكن شكر شيرين توليد مي
 .كنند، تلخ است اما كام كارگراني كه تمام اين پروسه را هدايت مي .بندي محل بسته

. كننده، امنيت شغلي ندارند و فرداي آنان تاريك است اين فضاي خفه زيرا در
كارگران از ترس تعطيلي كارخانه روز .خواهند كارخانه را بفروشند، خصوصي كنند مي

   ...انداري كردند و ها را راه تگاهدوم عيد دس
  

  !خواهيمما شواري وابسته نمي
ي كار  شيوه ،ي شوراي اسالمي كارخانه است بندي كه نماينده مسوول بسته«

او كه يك كارگر متخصص است دستگاه ديجيتال   دهد اين قسمت را توضيح مي
صابات سال قبل در اعت: گويد مي و بندي كارخانه را خود بازسازي كرده است بسته

. رسي بود هاي كارگران رسيدگي به ميزان توليد كارخانه و حساب يكي از خواسته
دهد كه چند كيسه شكر ار كارخانه خارج شده  اين دستگاه ديجيتال نشان مي

واره ميزان شكر دريافتي را ماما انبار كارخانه اين دستگاه را قبول ندارد و ه. است
كيسه شكر را نشان دهد،  300بندي  اگر دستگاه ما بسته مثالً. كند اعالم ميتر  كم

كيسه شكر معلوم نيست چه  100كند اين وسط  كيسه را ثبت مي 200انبار رقم 
 خواهان بازرسي هستيم، اما بازرس ما. مديريت هم آمار انبار را قبول دارد .شود مي
 85ورا از سال ش: گويد مي ؟كند كار مي چه كارخانهشوراي : پرسم مي. فرستند نمي

ي  ها نماينده كردند، آن افراد شورا را خودشان تعيين مي .تمام شد، نماينده نداريم
ي كار  بودم پس از آخرين دورهي اسالمي كارگران نبودند، من خودم عضو شورا
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شورا بايد به تائيد  ياعضا. شد به آن ترتيب كار داد زيرا نميشورا استعفا دادم 
ايم كه نماينده  در اعتصابات اخير خواهان سنديكا شده رسيدند، ما مديريت مي

 ي تواند نماينده زيرا اين شورا نمي ،خواهيم ما شوراي وابسته نمي .كارگران باشد
ها گفتند كه ما بايد  اي از كارگران را دستگير كردند، آن كارگران باشد وقتي عده

گفتيم شما  استني قانو سنديكا داشته باشيم، اما مسووالن گفتند سنديكا غير
ايد كه  نامه امضا كردهتعهد هم   Iloايد، با  المللي را پذيرفته هاي بين نامه مقاوله

ايم كه  ايم اما تعهد نداده امضا كرده: ها به ما گفتند تشكل كارگري را بپذيريد ولي آن
چند ماه است حقوق  !ايم گرسنه ":گفتيم .، ما را تهديد كردند!اجرا هم بكنيم؟

، باشيد ،هزار نفر 10اگر  ،هزار نفريد 4شما كه  ؟!برويد بميريد ":گفتند ".ايم تهنگرف
اعتصاب  .برويد بميريد، گرسنگي بكشيد، به دولت چه ربطي دارد .حرف همين است

   "...كار سنديكا غيرقانوني است و  حرام است و طبق قانون
  

  خواهند كارخانه را ورشكسته اعالم كنند مي
بستگان ما را  ودهند  ميهاي ما را تحت فشار قرار  خانواده .كنند يمما را تهديد 

االن هم . خواهيم مان را نمي تهديد به اخراج از كار كردند، ما چيزي جز حقوق
كنيم، آماري كه  اين كارخانه درآمد دارد، ما هم داريم كار مي. يميگو همان را مي
خواهند كارخانه را  مي .مديريت ناكارآمد است. دهد درست نيست مديريت مي

را به قيمت ارزان به  هاي آن ها و دستگاه سپس زمين .ورشكسته اعالم كنند
گويند  كنند و مي قانون اساسي مي 44از اصل صحبت . خصوصي واگذار كنند بخش

از آب و خاك شكر و . اين كارخانه سودآور است. صوصي شودخكه همه چيز بايد 
  داشته باشد؟ وضع وجودچرا بايد اين . سازيم مي كاغذ

اي را بيش از موعد  سازي مطرح شد عده كه مسئله خصوصي 83از سال 
زيان بزرگي به شركت شد  و بازنشسته كردند، اين مساله باعث وارد آمدن ضرر

ها باعث بدهي به  ها كارآمد و متخصص بودند اين بازنشستگي بسياري از اين نيرو
كه  گفتند مگر نه اين مورد چنين مي در اين كارگران .سازمان تامين اجتماعي شده
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طور وقتي  ها همه دولتي هستند، يعني دولت به دولت بدهكار است؟ چه اين
. هاي عمراني شد درصد درآمد كارخانه صرف اتمام طرح20كارخانه سودآور بود، 

توانند بدهي ما به  است حاال نمي طور ها را با پول ما تمام كردند چه تمام طرح
عالوه بر آن بدهي آب و برق و گاز كارخانه  .ن آب و برق و تلفن را ببخشندسازما

رسد آن زمان مديريت كارخانه از دولت  ميليارد تومان مي 40تا  30مجموعاً به 
و از طرفي سند كارخانه را گرو  ندوامي تحت عنوان بازسازي كارخانه دريافت كرد

ها را پرداخت كنند  د تا بدهيگذاشتند و از يك شركت عربي در دبي وام گرفتن
و تعديل نيروي سه هزار  هاي كارخانه ها بحث فروش زمين امبراي بازپرداخت اين و

هاي متخصص بودند باعث شد تا براي تعميرات  نفر از پرسنل كارخانه كه اكثراً نيرو
ي زيادي داشت  هم هزينه كاري مراجعه كنيم كه آن هاي پيمان ها به شركت دستگاه
هاي  دليل تعويض شد، دستگاه ها بي طور كه گفتيم بسياري از دستگاه نو هما
   .قيمت ناكارآمدي خريده شد گران
جمله در قسمت برق كارخانه، دو ژنراتور خريداري شد كه اصالً كار  از
هاي قديمي را با  همان ژنراتور. ندنك داغ مي باشندروشن  كه ساعت يك .ندنك نمي

   ».ايم اندازي كرده ه  خش راكمك كارگران متخصص اين ب
  

  ها را اجاره دادندزمين
حال براي دريافت پول نقد، سه هزار هكتار از اراضي كارخانه را جهت  هر به«

تر به دوستان و آشنايان، مديران كارخانه و  كشت گندم اجاره دادند، كه البته بيش
يكي پس از مشكالت كارخانه با اين تغييرات جديد . رئيس حراست و غيره بود

ديگري شروع شد، توليد كارخانه پائين آمد، نيروي متخصص براي تعمير و 
  ... ها نبود، اراضي تحت كشت كاهش يافت و بازسازي دستگاه

نام نبوي با همكاري ه مديرعاملي متخصص ب با 70توليد اين كارخانه در دهه 
ان توانسته بود از كاري كارگران در آن زم هم. هزار تن رسيده بود 110كارگران به 

تر زمين و استفاده از سموم  گيري كرده با شخم عميق هاي علمي كشت بهره شيوه
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وري را باال برده و به راحتي توليد را  دفع آفات و نظارت كارگران بر توليد، بهره
هاي  افزايش داده بودند پس از آن دوره، مديريت از كارگران فاصله گرفت و سياست

اگر همان وضعيت ادامه پيدا . ام كارخانه را از هم پاشاندسازي، انسج خصوصي
توليد را افزايش دهيم و  ،آالت كارخانه را بازسازي كرده توانستيم ماشين كرد ما مي مي

ها را بر  سازي همه آن هاي خصوصي تري كارگر را استخدام كنيم اما سياست تعداد بيش
 و  رويه شكر از جانب دولت باعث ضرر زمان با مديريت نامناسب و واردات بي هم .هم زد

طرف توليد را كاهش دادند و از طرف ديگر شكر ارزان  زيان كارخانه شد يعني از يك 
ها هزار نيروي كار  توانست در طرح توسعه، ده اي كه مي در نتيجه كارخانه. وارد كردند

تواند  ميرا جذب كند اكنون به اين حالت افتاده است كه حقوق كارگران خودش را ن
هزار تن شكر كارخانه سال به سال كاهش داشته است علتش روشن  110توليد . بدهد

گو  مان اين است كه كسي بيايد و پاسخ ما حرف. گو نيست كس پاسخ است اما هيچ
  ».باشد

  
   فروش كشتزارها

كاران مشخص نيست اصالً در اين زمينه  ي بين مديران و پيمان رابطه«
كاري صورت  گونه كم كنند هيچ گران كار خودشان را ميشود كار رسيدگي نمي

چندي . دهد گيرد اين كارخانه مال ما است فقط مديريت كارش را انجام نمي نمي
هاي كارخانه را بفروشد كه كارگران با اعتراض در  خواست زمين قبل مديريت مي

بعداً  ي شهر از آن جلوگيري كردند، اما مديران فرمانداري و با حضور نماينده
يم هنگام فروش يك خانه بايد يگو ما مي. هاي امنيتي دادند كارگران را تحويل نيرو

ولي  ،را طوري آرايش كرد كه خريدار بپسندد تميز كرد رنگ زد و آن و آن را تر
كنند آن را خراب كنند، از كار بياندازند و  ها براي فروش كارخانه سعي مي اين

تر بفروشند آخر اين حراج اموال  را هرچه كم  ا آنمخروبه و ورشكسته جلوه دهند ت
خواستند كارخانه را به چند عرب كه از دبي آمده بودند بفروشند اما  مي. مردم است
   .شدندنصراف مها با اعتصاب كارگران مواجه شدند از خريد  وقتي آن
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ي خود تخصص ندارند اين  اكثر مديراني كه اكنون بر سر كار هستند در رشته
شود بعضي اوقات شربت وارد لوله بخار  له باعث خسارت زيادي به كارخانه ميمسا

ميليون  40تركد كه عالوه بر خطرات جاني هر بار نزديك به  ها مي شده و لوله
   ....كار است تومان هزينه تعميرات و توقف

توانند مشكالت را حل كنند اما مديريت اجازه  كارگران متخصص خودمان مي
  . كار بيايد گويد حتماً بايد پيمان ميدهد و  نمي

كنند و چون با مديريت آشنا هستند كسي رسيدگي  كارها تخلف مي پيمان
كار قرارداد بسته بودند اما بعداً معلوم شد  ياري با يك پيمان كند براي آب نمي
ياري نشده است و فقط اطراف  هاي مياني مزارع آب خاطر عدم رسيدگي بخش به

تن در هكتار  8شده، در نتيجه برداشت محصول كاهش يافته و به  ياري مزارع آب
  .... رسيد 

ذشته بيست بار اعتصاب گكارگران در اعتراض به وضعيت كارخانه در دو سال 
هاي عقب افتاده بود  مربوط به دريافت حقوق 86ها در سال  اولين اعتصاب .كردند

كارخانه  ي تصاب از محدودهكه بعد از سه ماه حقوق ما را دادند در آن موقع اع
 "ايم گرسنه ايم، تپه كارگر هفت"فراتر رفت ما به شهر آمديم شعار ما آن بود، 

 10، فرماندار گفت "خواهيم فرماندار نمونه نمي" "خواهيم عرضه نمي نماينده بي"
شد بعد  روز مهلت بدهيد، تا ده روز ديگر حقوق عقب افتاده ما چهار ماه مي

هاي ما را منعكس كردند كه الزم  هاي شهادت، همه جا خواسته مصادف شد با روز
هاي  است تشكر كنيم از دوستاني كه اخبار اعتصاب ما را پخش كردند و درخواست

گوش همه رساندند بعد از ما خواستند كه چون فردا روز قدس است به شهر  ما را به
  . كنند استفاده مي يم زيرا افرادي هستند كه از اين مساله سوءينيا

هاي انتظامي ريختند ما را زدند و دستگير  شنبه به شهر آمديم، نيرو ما پنج
كساني را دستگير . كردند اما تعدادي را كه دستگير كرده بودند زود آزاد كردند

از اين كارخانه . برديم جنگ را بايد پيش مي. كردند كه در دوران جنگ اسير بودند
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تركش . ند بار كارخانه مورد حمله قرار گرفتچ. اند نفر در جنگ شهيد شده چند
   ».قبرستان شهدا همين نزديكي است. ها هنوز بر در و ديوار كارخانه هست خمپاره
  

  خواهيمما سنديكا مي
 ]اسالمي[ شوراي اسالمي ديگر منحل شده است شورا. خواهيم ما سنديكا مي«
تائيد مديريت برسند، ما  تواند نماينده كارگران باشد زيرا بايد داوطلبان به نمي
خواهيم نمايندگان واقعي را خودمان انتخاب كنيم تا از حقوق كارگران دفاع  مي

بر قرارداد و . كاري را بگيرد خالف يمديريت را بگيرد جلو  كند و جلوي سوء
ما . قانون كار پيش برويم 131خواهيم طبق ماده  ما مي. ها نظارت كند كاري پيمان

هاي كارگري آزاد است، گفتند اگر بخواهيم  اساسي تمام تشكل گفتيم طبق قانون
   .كنيم تپه را تعطيل مي شركت هفت

سنديكا حق است چرا كارگران نبايد نماينده داشته باشند براي ما پرونده  ...
دست آوريم پس قانون به چه  اند، اگر نتوانيم حق قانوني خودمان را به درست كرده

  ؟خورد درد مي
  . خواستيد ن اعتصاب چه ميدر آخري -

بندي  ماه است مزاياي طرح طبقه 18خواستيم  را مي 86عيدي و پاداش سال 
تر اعتراضات در  رسد بيش تر به گوش كسي مي ايم صداي ما كم مشاغل را نگرفته

مگر آن وقت كه . كنيم بتوانيم توليد را تعطيل نميجا كه  تا آن. سطح كارخانه است
  .مجبور باشيم

بندند، تا  ها قرارداد موقت مي كنند و سپس با آن ان رسمي را اخراج ميكارگر
 .حق و حقوق آنان را ضايع كنند، شكايت پيش چه كسي ببريم بايد سنديكا داشته

بندند، در  سال قرارداد موقت مي 9-8 ،كنند باشيم كارگران موقت را رسمي نمي
هر طور شده سنديكاي اين خالف قانون است ما  .كه كار ما دائمي است حالي

خواهيم انتخابات داشته باشيم و نمايندگان  مي و كنيم اندازي مي خودمان را راه
را به قيمت   خواهند با اعالم ورشكستگي شركت آن مي. خودمان را تعيين كنيم
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خيزي داريم كه  هاي حاصل اما قيمت اين شركت باال است، زمين. فروشندبارزان 
ول بسيار زيادي خواهد داشت كارخانه هم با بازسازي اگر درست كاشته شود محص

خوبي  هتوانند ب دست كارگران بدهند مي اگر كارخانه را به. توان توليد بااليي دارد
   .دهي هم داشته باشد و توسعه هم پيدا كند، اما كو گوش شنوا اداره كنند و سود

براي قسمت  خواستند كار ارائه دهيم، سه تا دستگاه مي توانيم راه ما مي
دو ميليون و  .اما فاكتور زده بودند ،ميليون تومان 900شد  ميبخرند مكانيكي 

اگر نظارت  .جلويش را گرفتند .يكي از مهندسان نگذاشت .چهارصد هزار تومان
رود،  توليد شكر باال مي ، اگر كارگران در مديريت نقش داشته باشند،كارگران باشد

تومان به  370فروشند كيلوئي  شكر را بسيار ارزان مياالن . آيد ها پائين مي هزينه
كه شكر در بازار قيمتش  اند در حالي هايي كه بسته دهند طبق قرارداد خريدار مي
هزار تن در سال  120ريزي توليد را به  توانيم با برنامه است ما مي بيش از آن

هكتار زمين را  هزار 4تا  3. ها را با نظارت خودمان كاهش دهيم برسانيم و هزينه
ها بهترين محصول را برداريم  توانيم از آن كه مي كنيم در حالي االن كشت نمي

تواند  مشكالت مي .ميليارد تومان افزايش دهيم 400توانيم تا  درآمد كارخانه را مي
 اگر جلو سوء. خواهيم اي هم نمي هيچ سرمايه .برطرف شود، تنها با مديريت صحيح

  . شود ها گرفته شود كارها درست مي مديريت و حيف و ميل
  : دهي برسانيد و با بازار جهاني رقابت كنيد توانيد كارخانه را به سود آيا مي -س
و  ،توانيم كه خودمان مي ،آالت قديمي را بازسازي كنيم قطعاً اگر ماشين -ج

يابد و محصول شكر هم  كشت را طبق اصول علمي پيش ببريم توليد افزايش مي
شود كاغذ پارس از ضايعات اين كارخانه است با مديريت صحيح  ميتر  ارزان
آالت را  توانيم با بازار جهاني رقابت كنيم كارخانه را هم توسعه دهيم و ماشين مي

ها كه در جريان جنگ و بمباران تخريب  بسياري از دستگاه. هم بازسازي كنيم
آن  ،شد ازسازي ميهمين كارگران متخصص خود كارخانه ب ي وسيله شده بود، به

گذاشتند، كارگران هم كارخانه را مال خودشان  تري مي زمان به كارگر احترام بيش
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هيچ شركت . هاي دوران جنگ را خودمان بازسازي كرديم خرابي. دانستند مي
  ... كار و  گويند پيمان خارجي نيامد، اما االن مي

هاي  مد اما اين ماشينآ شكر سفيد بيرون مي. قبلي با لوله مسي بود يها ماشين
اما مديريت  ،آيد ما گفتيم جديد با شلنگ است در نتيجه شكر زرد بيرون مي

اين مساله را تشخيص دهد كسي هم نيست كه به حرف ما كارگران  تخواسن
دست ما  .نه خراب است و ه فرسوده استاين شركت نه بدهي دارد ن. گوش بدهد

هيچ  سوز داريم به مهندس دل . داريم بدهند، ما به اندازه كافي كارگر متخصص
گاه پاداشش را به  كنيم آن ها را ما خودمان درست مي دستگاه .كس نياز نداريم

طوركه الزم است درست   دهند تا آن دهند و آزادي عمل هم به ما نمي ديگران مي
دهد چون بهاي آب را  كنند دادگستري دستور مي يك بار آب را قطع مي .كنيم

خوابد  دستور دادگستري، توليد مي كنند باز هم به اند، برق را قطع مي نپرداخته
  . شوند كارگران و كارخانه تنبيه مي .مديريت مقصر است

  »... حرف ناگفته زياد است
  

  مافيا اهللا يتآ
همراهان  به در فرداي انقالب اسالمي هاي توليد شكر ايران كارخانهبسياري از 

دولت  1385سال . هللا مكارم شيرازي واگذار شدا خانواده آيت خميني از جمله
در اقدامي به  در مشورت با امام زمان در چاه جمكران، احمدي نژاد »محور عدالت«

نفع بازار رقابتي اعالم كرد كه ديگر به توليدكنندگان شكر داخلي سوبسيد داده 
 .نخواهد شد

ود هنگفت تا دالالن به س برسددرصد  4دصد بايد به 130تعرفه گمركي از 
با برخورداري از  ،اهللا مكارم تاجر، و دامادش جواد مدلل محمد علي پسر آيت. برسند

 .اهللا مكارم، مافياي شكر را فرماندهي كردندحوزه علميه قم و آيت
به دولت فشار آوردند تا پرداخت  يزدي و مصباح شيرازي مكارم ناصر اهللا آيت 

يچ رقيبي براي مافياي شكر در ايران ، تا هسوبسيد به شكر داخلي را قطع كند
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شكستن با درهم . توليد شكر داخلي گران تمام شد سوبسيد را قطع كردند. نباشد
 ، سونامي بيكاري و ويراني صنعت قند وتوليد داخلي و اخراج كارگران صنايع شكر

  ماه سال در ارديبهشت. بود .آغاز شد ي وابسته،هاتوليد چغندر قند  و ساير رشته
كه بزرگترين مجتمع  –در مجتمع كشت و صنعت چغندر قند دزفول تنها  1385

 .كارگر اخراج شدند 35،000–توليد قند و شكر خاورميانه است 
در پاسخ به نامه  شيرازي به دروغ اهللا مكارم ، دفتر آيت86ام ديماه  در سي

 ذيب كردجمعي از مقلدانش در استان آذربايجان شرقي مافياي شكر، موضوع را تك
، عباس پاليزدار، دبير هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از 87در ارديبهشت  .

اي در دانشگاه ابوعلي سيناي همدان درباره  سابقه بي  قوه قضاييه، در افشاگري
. برد نام مدلل و چند نفر ديگر د آيت اهللا مكارم، يعني، از داما"سلطان شكر"

تا  امنيت ملي به ده سال زندان محكوم شد به اتهام برهم زدن به زودي پاليزدار
 .ديگر از مافيا نگويد

  : هاي آقاي پاليز دار گفت محمدرضا مكارم درباره گفته
او و . برادرم محمدعلي تاجر است، و تجارتش مطلقاً به دولت وابسته نيست"

برادرم گاهي از خارج شكر  .كردند شركايش گاهي براي وارد كردن شكر اقدام مي
هاي زمين. اند البته سودهايي هم برده. و چند بار ضرر فاحش كرد. كرد يوارد م

چغندر داخلي در  ٪10ها بيش از  زيركشت چغندر در ايران كم است و كارخانه
دهند؛ فقط در ازاي  ام به ما پول نميخگفت در ازاي شكر  به من مي. ارنداختيار ند

تواني در شيراز براي من  و به من پيشنهاد داد كه اگر مي. شكر فرآوري شده
اهللا مكارم شيرازي در كار شكر  گويند دامادهاي آيت اين كه مي. مشتري پيدا كن

آقاي مشكوة، كه در اصفهان  –پدرم يك داماد بيشتر ندارد . هستند درست نيست
اهللا زاده دروغ شرعي اين آيت ".به تدريس قرآن به صورت آكادميك مشغول است

به معناي » داماد«چند همسر است و آقاي مدلل تاجر  پدرش داراي. مي گويد
اهللا مكارم ازدواج كرده آيد، زيرا كه با خواهر ناتني  پسر آيترسمي به شمار نمي

 "داماد"لفظ ": شناسد گويد شخصي به اين نام نمي محمدرضا مكارم مي. است
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داماد يكي از شايد . شود دايره وسيعي دارد و به افراد مختلفي در خاندان اطالق مي
  ".خواهر بنده نيست اهللا بوده؛ ولي شوهر خواهرها يا برادرهاي آيت

و نيز ماندگاري  مغز جامعه، براي پرورش طلبه و مسموم سازي انديشه و
محمدرضا . خواهنداي كالن ميهها و بسيج و سپاه بودجهها، حوزهكميت انگلاح

برادرم «: گويدو فريب پرورش يافته ميهاي فساد هاي از دخمهمانند آقازاده مكارم
او و شركايش گاهي براي وارد كردن شكر اقدام  ...محمدعلي تاجر است

. و چند بار ضرر فاحش كرد. كرد برادرم گاهي از خارج شكر وارد مي .كردند مي
به  »...زمين هاي زيركشت چغندر در ايران كم است. اند البته سودهايي هم برده

كار ي فريبآقازاده. هاي شوش، باستانيهايش با تپهبا نيشكر تپه اينگونه هفت
شهريه طالب و تلويزيون  شودمياهللا و مدرسه،  هاي بيت آيت هزينه :مي گويد

هاي وابسته به او، همه و همه از وجوهات مردمي تأمين  واليت و بقيه شبكه
اهللا مكارم  وي انتصاب مجتمع كشت و صنعت چغندر قند دزفول به آيت. شود مي

اهللا درآمدي از كارخانه، واردات،  گويد آيت كند، و مي شيرازي را تكذيب مي
تاجر  آهللا،داماد آيت ،جواد مدلل آشكار شده است كه. صادرات، و غيره ندارد

زاده در دولت ويي به دستور مستقيم نعمتميليون يور 650برخوردار از رانت 
ي متعدد صنايع روغني در وزارت كشاورزي ها كننده كارخانه حسن روحاني، اداره

شهر، كارخانه روغن نباتي نازگل،  است، از جمله كارخانه قند و شكر دزفول و پيران
شيرازي از فربه ترين آيت اهللا مكارم همسر مدلل، دختر آيت. آب معدني كوهرنگ

يكي از  با  مكارمآيت اهللا  .از يكي از همسران اوست هاي قم،اهللا هاي دخمه
 .زندگي مي كند مزن دومش در شهرك ساالريه قو در صفائيه قم انش همسر

مسعود برادر  .اي دارندتكارانهيالل در باند مافياي حكومتي نقش جنخانواده مد
حكومتي به شمار  مافياي ثروتمندترين اعضاي با شركت در اين مافيا، جواد مدلل،

و شكر دزفول و تأسيسات و كارخانه قند . مافياي خوراك دام زجملها آيد،مي
 و خانواده مدلل و مكارم، اهللا مكارم شيرازي انحصار واردات شكر در دست خود آيت

 .آيت اهللا انهمه كارگزار
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سان بهمحمدرضا يوسفي، به نام اش از مافياي شكر  عباس پاليزدار در افشاگري
 سدارانسپاه پا خبرگزاري 1391دي  25روز  .همدست مافيا نام برد سومين فرد

در  شيرازي،در يك خبر دورغين، براي زدودن  نام مافياي شكر از مكارم) فارس(
در پي انتشار . نوشت سلطان شكر ايران درگذشت. يي. خبري با اشاره به نام م

او  .قرار منع تعقيب صادر شد محمد رضا يوسفي درباره مرگ او، براي مبهم اخبار
او . اي آزاد شد اهللا خامنه ا دستور مستقيم آيتتنها يكسال را در زندان گذراند، و ب

  ..اهللا مكارم شيرازي بود آيت باند مافيايي سلطان شكر، كارگزار
  

 هفت تپه يابي كارگرانسازمان

بازوي ايدئولوژيك و سركوب سرمايه در شركت هفت ، »شوراي اسالمي كار«
اتر از آن بود كه كارگري، رسو تپه نيز همانند ديگر مراكز كارگري، با ماهيت ضد

ماه  در آبانبنابراين،  .زرد و منفور را از آن خود بدانند كسي كارگران اين تشكل
اي به مدير كل  تپه در نامه نفر از كارگران نيشكر هفت 2500 نزديك به ،1386

تر در سال  خود كه پيشمستقل بازگشايي سنديكاي  خواستار استان خوزستان كار
استان  تأمين شوراي«مركز امنيتي سرمايه زير نام  .ندگرديدشده بود،  برپا 1353
كه  كارگراني را كرد و  ارزيابيامنيتي اقدامي  سازمانيابي كارگران را ، »نخوزستا
اما  ،ده بودند، بازداشت شدنددر خواست امضا كر هيئت بازگشايي سنديكا به نام

 در ارديبهشت ي مستقل خود راسنديكابازگشايي  كارگران،. كارگران نهراسيدند
 صبح. كردنداعالم  و با حضور بيشترين كارگران، به صورت علني 1387 ماه سال

نفر از  1000گيري عمومي كارگران و با آراي بيش از  با رأي 1387آبان  1روز 
ها و  رغم مخالفت ، عليتپه سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفتن، كارگرا

 .بازگشايي شد ،وزارت اطالعات تهديدهاي و ت كاروزار هاي فراوان مانعتم
پور و  علي نجاتي، جليل احمدي، فريدون نيكوفرد، قربان عليبا اين اعالم، 

گرد قرار زير پي حيدري مهر، رئيس و چهار عضو هيئت مديره سنديكا محمد
  .گرفتند
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 هاي پياپي دستگيري

ي سنديكاي كارگران نيشكر  علي نجاتي و چهار تن از اعضاي هيأت مديره
در دادگاه انقالب دزفول به اتهام تبليغ  87اسفند  5بهمن و  29تپه در تاريخ  هفت

علي نجاتي را به وزارت اطالعات فراخواندند و پس  سپس. عليه نظام محاكمه شدند
او را آزاد  در هراس از اعتصاب كارگران و گسترش آن، از چند ساعت بازجويي

. كردندبراي بازپرسي فراخواندند و  بازداشت نيز مديره را  عضاي هيئتا. كردند
ل عام ديرماسفند با ورود به منزل علي نجاتي  18مأموران امنيتي در روز 

روز بازداشت او  37دستگير و پس از دوباره را  تپه سنديكاي كارگران نيشكر هفت
بعد از «: گويد ميكه خود وكيل اين كارگران  فرد محمد اوليايي. را آزاد كردند

روز بازداشت بودند  37ايشان كال  87اسفندماه  18دستگيري آقاي علي نجاتي در 
فرادي بازداشتگاه امنيتي اهواز زير روز از اين بازداشت را در سلول ان 34كه 

. آزاد شدند 88فروردين  25بند بودند و در تاريخ  ساعته با چشم 7ـ 8هاي  بازجويي
ي ايشان براساس اتهاماتي بوده  روزه 37بنابراين با توجه به اين كه بازداشت مجدد 

براي كه موكل قبال نسبت به آنها تفهيم اتهام شده و مورد محاكمه قرار گرفته و 
ي  ايشان هم رأي صادر شده است، بنابراين بازداشت مجدد ايشان با اين نحوه

  )65(».شود بازجويي اساسا غيرقانوني محسوب مي
و در زمان  87در زمستان  : گويدمي تپه كارگر كارخانه نيشكر هفت ،كريم

هاي اعضاي سنديكا، هيچ اعتصاب و اعتراضي صورت نگرفته  محاكمات و بازداشت
: شوند محاكمه مي، ر حقيقت اين افراد به خاطر اعتراضات يك سال قبلو د

جاست كه وقتي نمايندگان كارگران توسط خود كارگران   ي جالب اين نكته«
اما . انتخاب شدند، نه توسط كارفرما به رسميت شناخته شدند و نه توسط دولت

. گيرند كارگران مي ي بابت اعتصابات يكسال پيش حاال دارند انتقام را از نماينده
                                                 

سال  18ر به دليل اعتراض به صدور احكام اعدام براي نوجوانان زي 1388فرد در سال  اوليايي) 65
  .پناه گرفت  كاناداكشور در دستگير و به مدت يكسال به زندان افتاد و پس از آزادي 
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ي كارگران هستند يا نيستند؟ آنجايي كه  ها نماينده باالخره از ديد اين آقايان، اين
ها را به رسميت  خواهند دنبال حق و حقوق كارگران باشند، نمايندگي آن مي
هزار كارگر را تنبيه بكنند بابت اين  3ـ4خواهند  شناسند، اما آنجايي كه مي نمي

ها  خواهيم، اين بار نماينده شده كه ما حقوق خودمان را مي كه صدايشان بلند
نجاتي به  آقاي علي . شوند ها به دادگاه كشيده مي نماينده هستند و همين نماينده

قبل نفر از اعضاي هيأت مديره، به خاطر اتفاقات يكسال قبل و چند ماه  4ي  اضافه
 .»ندشو مي ي كارگران بشوند، به دادگاه كشيده كه نماينده از آن

تبليغ «به اتهام  »اسالمي دادگاه انقالب«در نمايندگان كارگران، 
و سه سال محروميت از حضور در تمامي  زندان محاكمه و به يك سال »نظام عليه

در پي پشتيباني ها و . ها و انتخابات صنفي كارگران محكوم شدند فعاليت
كارگران بازداشت  مللي جنبش كارگري و سوسياليستي،الهمبستگي كارگري و بين

م زندان آنها به صورت معلق همانند شمشير شده پس از چند ماه آزاد، اما حك
كدام محكوم به  اما اين نمايندگان در حال حاضر هر .داموكلس در نوسان ماند

 . اند هاي اجتماعي شده حبس تعزيري و تعليقي و محروميت از فعاليت
در پي سنديكاي كارگران تپه  سنديكاي كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت

بهمن  21بود كه در دومين سازمانيابي كارگري  ،هشركت واحد تهران و حوم
  .صادر كردرا   منشور مطالبات حداقلي كارگران ايران اي موسوم به ، بيانيه1388

پروژه بازسازي و نوسازي تجهيزات مكانيكي با هدف افزايش  1391درسال 
   .تقرار گرف شركت نوسازي صنايع ايران توليد شكر، بر عهده

 
ترض نفر از كارگران مع 15ها از بازداشت  رسانه 1396مرداد  4در تاريخ 

اين بازداشت پس از تجمع اعتراضي گروهي از . مجتمع هفت تپه خبر دادند
روز . كارگران نيشكر هفت تپه براي رسيدگي به مطالبات صنفي خود اتفاق افتاد

بعد نيز كارگران اين مجتمع بار ديگر هم براي پيگيري مطالبات قبلي و هم براي 
 [6].به اعتراض زدند اطالع يافتن از وضع همكاران بازداشتي شان دست
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تن از  40حاكي از آن است كه  1396مرداد  14هاي منتشر شده در  گزارش
كارگران معترض شركت نيشكر هفت تپه طي روزهاي نيمه مرداد ماه به 

اين خبر توسط سنديكاي كارگران شركت نيشكر . اند دادگستري شوش احضار شده
. ها بدنبال اعتصاب كارگران است ها و احضاريه بازداشتهفت تپه منتشر گرديد اين 

حقوق بهمن ,  1396ها در پي پرداخت نشدن حقوق ارديبهشت و خرداد سال  آن
هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل شان دست ,  1394و اسفند سال 

  .حضار شدند، ابه اعتصاب زدند
ارگران نيشكر هفتسنديكاي مستقل ك 96در پي خيزش سراسري دي ماه 

  :ي همبستگي به خيزش را چنين نگاشتبيانيه تپه،
  
  

   1396, ام بهمن18, چهارشنبه مبارزه كارگران هفت تپه ادامه دارد
 

 

 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

در طول ده ساله گذشته هر ساله كارگران نيشكر هفت تپه حداقل سه ماه
بحران اقتصادي و مديريتي. افت كرده اندحقوق و مزاياي خود را با تاخير دري

كارگران هفت. كشور تاثير بسيار مخربي بر زندگي كارگران هفت تپه داشته است
تپه امروز در يك برزخ بردگي در نوسان هستند، كارخانه توليد مي كند شكر خارج
مي شود اما كارگر نه تضمين كاري دارد ، نه حقوق و مزاياي خودش را به موقع

افت مي كنند ، بيش از نيمي از كارگران نيشكر هفت تپه قراردادي هستند ودري
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بازنشستگان هفت تپه در.كارگران دائمي نيز اميدي به آينده كار خود ندارند
وضعيت بمراتب بدتري بسر مي برند و اعتراضات مداوم آنها و ما بيانگر شرايط

هزار 60متجاوز از  89-90 نهاد اقتصادي هفت تپه كه در سال. زندگي آنها است
هكتار كشت و 3090هكتار ببار مي آورد و  7200تن نيشكر را در زميني بالغ بر

توليد شكر هزار تن بوده است و در زمينه بازرگاني شكر و مشتقات، 100توليد آن 
ابزار و مواد اوليه مرتبط با توليد شكر و مشتقات مانند اسيد ،و انواع ماشين آالت

نبات و انواع شيريني و مالس و توليدات مرتبط با شكر مانند قند، الكل، سيتريك،
هاي طبيعي است يعني بيش از نيمي از توليد شكر در يشوكوالت و مربا و شيرين

اما وضعيت زندگي در اين منطقه تجاري آنچنان سقوط كرده. كشور را دارا بود
ارگران بدهند و كارگراناست كه حتي مغازه داران حاضر نيستد جنس نسيه به ك
 .حتي نمي توانند شير خشك كودكان خود را تهيه كنند

نهادهاي نظامي وابسته به قدرت در چند سال: چرا به اينجا رسيده است
گذشته تمام سعي خود را مي كنند تا اين مجتمع اقتصادي كه در جهان به آن

ديگر مناطق جنوباقتصاد طبيعت سبز و مردمي مي گويند را به زميني همانند 
سيامك” حكومتي مي خوانيم  تنقل از نشرياهب. كشور براي استخراج گاز و نفت

با: نصيري افشار قائم مقام شركت نيشكر هفت تپه در گفتگو با صبح شوش گفت
6 حضور متخصصين كلنگ احداث كارگاه مونتاژ پااليشگاه گازوئيل و بنزين يورو

مديرعامل شركت نيشكر هفت تپه به زمين زده در هفت تپه توسط اميد اسد بيگي
درصد گازوئيل با 80هزار تن در سال است  500محصوالت شركت حدود . شد

 ”.درصد بنزين توليد خواهد شد 20كيفيت صادرات به اروپا و
اعتراضات بيكاران و گرسنگان در يك ماه گذشته: اعتراضات گسترده در كشور
از وضعيت بحراني هفت تپه، بيش از صد كارگردر سراسر ايران نمونه اي است

هفت تپه در چند ماه گذشته دستگير شده اند و دهها نفر هر به چند وقت
بازجويي مي شوند و زندگي بسياري از فعالين كارگري هفت تپه زير ذره بين

سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه در طول ده سال. نيروهاي امنيتي قرار دارد
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ده سخنگويي باشد براي انعكاس اعتراضات كارگران و در عينگذشته سعي كر
حال با ياري خواستن از ديگر نهادهاي كارگري جهاني به حكومت فشار بياورد

اينكه سنديكا توانسته با مبارزات خودش در سه. براي بهتر شدن زندگي كارگران
  . سطح حركت كند

جلوگيري كند از داشتن نهاد مستقل كارگري حق ما است، همچنين -الف
اذيت و آزار فعالين كارگري و آزادي كارگران زنداني و بازگشت به كار فعالين

  كارگري 
روشنگري كند براي بوجود نيامدن پااليشگاه نفت و گاز توسط نهادهاي -ب

  امنيتي و نظامي
 .مبارزات كارگران را با شرايط خاص منطقه هفت تپه به جلو ببرد -پ

م نيستند نهادهاي كه در ده سال گذشته سعي كرده اندك: اعتراضات جديد
هفت تپه را به آزمايشگاه جريانات سياسي تبديل كنند، نگاه سياسي كه در ابتدا

اي در ابتدا بحث اشغالشكل گيري سنديكاي هفت تپه وجود داشته است، عده
به  ببندها كارخانه هفت تپه را مطرح كردند كه بانيان اش در اولين بزنگاه و بگير و

 .رفتند خارج
اما در دور جديد بحث اختالل يا از بين بردن خود كارخانه و وسايل اصلي اش

البته بايد اذعان كرد در چهار دهه گذشته خود حكومتي ها بوده اند. مطرح است
كه دست به خراب كاري زده اند ولي نگاه مخرب و فرقه گرايانه در جنبش كارگري

ر داشت جرا كه بانيان بحث هاي راديكال در خود محيط كاررا نبايد از نظر دو
حضور نداشته اند و از افراد ساده لوح سوء استفاده مي كنند و تنها صدمه اش را

ما بايد هر دو سياست را در نظر بگيريم و هميشه خواهان. كارگران خورده اند
ت عمومي را درخودگرداني كارگري باشيم و از اين نگاه بوده است كه بحث مالكي

مقابل مالكيت خصوصي يا خودماني مطرح كرديم و تاريخ نشان خواهد داد كه
 .روزي خود كارگران هفت تپه مديريت كارخانه را بدست مي گيرند

كنيم وما براي منافع و بهتر شدن زندگي كارگران مبارزه مي: وظيفه كارگران
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، بايد مبارزه را با هم پيشانضباط كارگري يكي از اصول اوليه اين مبارزه است
ببريم و در يك مشاركت جمعي، اينكه جوانان بسياري تحت فشار هستند شكي
نيست، بر اين اساس شعار كار دائم و عمومي سازي را مطرح كرديم ما نبايد
بگذاريم سرمايه داران و جريانات فرقه گرا با بوجود آوردن انشقاق در ميان كارگران

يك تاكتيك اشتباهي عده اي مي تواند. بدتري روبرو كنند مبارزه را با مشكل
مشكل. دسيسه سركوب وسيع كارگران را توسط نيروهاي امنيتي فراهم كند

بيكاري و گرسنگي مشكل كل جامعه ايران است و ما هم همگام با جنبش
 .سراسري اين كار را پيش مي بريم در جهت سازندگي نه تخريب

 1396/بهمن ماه      هفت تپهسنديكاي كارگران نيشكر 
  

دي، در  17صبح روز يكشنبه  9تپه از ساعت  كارگران شركت نيشكر هفت
  .ده بودندست به اعتصاب زد» هاي كارخانه همه قسمت«

شماري از كارگران مانع حمل نيشكر به داخل هاي مستقل، به گزارش رسانه
 .تپه شدند شركت هفت

سنديكاي كارگران شركت نيشكر  كه  ضرورت يافت در پي آمداين اعتصاب 
آذر اعالم كرده بود كه كارگران اين واحد در پي تعهدات  23روز  تپه هفت

 .به اعتصاب خود پايان دادند» به طور مشروط«كارفرماي خصوصي شركت 
اعتصاب بزرگ شش روزه  تپه در پي كارفرماي خصوصي شركت نيشكر هفت

برابر سركوبگران و كارگزاران حكومتي از جمله  در  اين واحد در آذرماه، كارگران
روز رساني حقوق معوقه كارگران از  عالوه بر به« :شوش متعهد شده بود ندارفرما

طريق پرداخت يك ماه از دستمزد معوقه در چهاردهم هر ماه، نسبت به قراردادي 
كردن كارگران پيمانكاري و ديگر كارگران روز مرد و پرداخت حقوق بهمن و 

گي وي را ناچار ساخته كارگران با اتحاد و همبست .»اقدام كند 94اسفند سال 
كه بسيار مورد نفرت كارگران بود را بركنار سيامك افشار، قائم مقام خود، بودند تا 

  . به نوشته خبرگزاري ايلنا، وي از سمت خود استعفا كرد. كند
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بهمن، خبر داد كه  15تپه روز يكشنبه  سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت
تن از كارگران به دست  34دستكم   واحد، همزمان با ادامه اعتصاب كارگران اين

 . اند شده ازداشتبنيروهاي يگان ويژه نيروي انتظامي 
تپه ، اسماعيل  به نوشته كانال تلگرامي سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت

بخشي، كرامت پام، رحيم بساك و رمضان عليپور، از نمايندگان كارگران، جزو 
. ن در چند روز گذشته بازجويي شده بودنداين چهار ت. شدگان هستند بازداشت
پليس و سپس به  ندتپه منتقل شد شدگان به پاسگاه نيروي انتظامي هفت بازداشت

كانال تلگرامي سنديكاي كارگران شركت واحد   از سويي،. برده شدندامنيت شوش 
 شدگان با دستبند و پابند به گزارش داد كه بازداشتنيز  راني تهران و حومه اتوبوس

م بازگشت ابخشي هنگ اسماعيل پيش از اين نيز .اند دادگستري شوش منتقل شده
اي  بر دستكم .قرار گرفته بود مورد حمله نقابدارانبا دشنه، به خانه در دزفول 

كه  تشكيل شده بودتپه پرونده قضايي  كارگر شركت نيشكر هفت 70 بيش از 
بازداشت  96تپه در شهريور ماه  پس از اعتصاب بزرگ كارگران نيشكر هفت همگي

 14شنبه شب  كارگران در برابر يگان ويژه سركوب، روز. دو يا احضار شده بودن
منيتي در كارخانه برقرار و شدت ا  جو به« هكدر حالي«بهمن، در محوطه شركت 

درخواست براي كارگران .كردندبود ايستادگي  »كارخانه تبديل به پادگان شده
آزادي فوري كارگران بازداشت شده، خواستار پايان فضاي امنيتي شركت نيشكر 

سنديكاي كارگران شركت  .دندويژه از اين شركت ش  تپه و خروج سريع يگان هفت
حق اوليه و بي چون و چراي «تجمع و اعتراض را  تپه، اعتصاب، نيشكر هفت

خواهي، اعتراض و اعتصاب و  هيچ كارگري به دليل حق«: دانست و افزود» كارگران
حرمتي، دستگير، بازداشت و مورد تهاجم نيروهاي نظامي قرار  تجمع نبايد مورد بي

  .است ها ادامه داشته به رغم بازداشت، ، اعتصاب كارگران شد كه شگزار .»گيرد
همبستگي كارگران، ضامن پيروزي طبقه كارگر در مبارزه عليه  ها وپشتيباني

كارگران در سراسر ايران از كارگران پيشتاز نيشكر هفت تپه . استثمارگران است
   :كنندپشتيباني مي
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 از مبارزات كارگران نيشكر هفت تپه پشتيباني كنيم

دست به اعتصاب  ديگر بارپه از چند روز پيش كارگران مجتمع نيشكر هفت ت
 .زدند و دور جديدي از مبارزه را عليه مديران، مسئوالن و كارفرما آغاز كردند

-هفت تپه براي دست يابي به خواست اتحاد و عزم ِ راسخ ِ كارگران نيشكر
مبارزات مستمر اين كارگران براي مطالباتشان . هايشان، آنها را آبديده كرده است

 :ه استچند دستاورد داشت
طبقة كارگر بايد براي به كف آوردن مطالباتش همواره متحد باشد و   -1

 .مبارزه كند
 .است خود ِ  طبقة كارگر براي پيروزي در مبارزه نيازمند تشكل طبقاتي  -2
 .طبقة كارگر بايد هم مبارزه اقتصادي كند و هم مبارزه سياسي  -3
نيروي ِ طبقاتي ِ خود اتكا طبقة كارگر بايد در مبارزات خود فقط به  - 4

داشته باشد و هرگز نبايد به طبقه سرمايه دار، كارفرما، مديريت، مسئوالن و دولت 
 .سرمايه داري اعتماد كند

شناخته مي شود، ولي » اعتصاب محاربه با خدا«گرچه در جمهوري اسالمي 
كارگراني كه در همين جمهوري اسالمي با نقض حقوق ابتدائي خود از سوي 

داري حاكم روبرو مي شوند و با گوشت و پوست ِ خود اين  كارفرما و دولت سرمايهِ
بي حقوقي را لمس و درك كرده اند، اعتصاب را مدرسه اي براي آموزش ِ مبارزة 

در اتحاد و تشكل و اعتصاب است كه كارگر : طبقاتي تلقي مي كنند و مي گويند
ِ  ران ِ نيشكر ِ هفت تپه در مبارزاتكارگ. قدرت ِ طبقة خود را به نمايش مي گذارد

دهاي عقب اند كه بايد همچنان كه براي تأمين مزمستمر ِ خود به اين درك رسيده
هاي كار خود و بندي مشاغل، رسميت بخشيدن به قراردادافتاده، طرح طبقه

همچنين مبارزه براي حق تشكل و حفظ سنديكاي طبقاتي ِ خود، بايد مبارزة را تا 
اسماعيل . ريت و پس گرفتن ِ كارخانه از بخش خصوصي ادامه دهندعزل ِ مدي

 كه داد هشدار خود اعصتابيبخشي يكي از نمايندگان كارگران در ميان همكاران 



١٧٣ 
 

 بر را خود مستقيم ِ مديريت قادرند كارگران مسئوالن، پاسخگويي عدم صورت در
 شوند، روبرو  اعتنايييب با دوباره اگر و كنند اعمال نيشكر طرح ِ مجتمع و كارخانه
بايد مديريت را به زير بكشند و با همت و قدرت خود،  كه ندارند ترديدي كارگران

گويد چرخ توليد ِ كارخانه اسماعيل بخشي مي. ا به دست گيرندمديريت ِ توليد ر
آمده و هويت  نيشكر ِ هفت تپه با شيرة جان پدران ِ ما طي چند نسل به گردش در

ارحانه را از گويد خود كارگران توانايي ِ ادارة اين كاو مي. يافته است ود راكنوني خ
اين كارگرانِ مبارز در اعتصاب خود نمايندگان ! دار دارندمديران و مسئوالن ِسرمايه

 رت ِ كار و قانون ِ كار را حامي آنها فرماندار، وزا. دولت را به چالش كشيدند سياسيِ
اين  .ند و گفتند هيچ توهمي نسبت به آنها ندارندكار فرما و مديريت معرفي كرد
خود تĤكيد كرد كه قانونِ كارِ فعلي هرگز به نفع ِ  نمايندة كارگران در سخنرانيِ

جديدي توسط نمايندگان ِ واقعي ِ كارگران  ران نوشته نشده است و بايد قانونِكارگ
 .نوشته شود

ظام حاكم به اسماعيل ِ دار ِ نِ نقاب هجوم و حملة اوباشان و جيره خوران
بخشي ناشي از كينة كارفرما به كارگراني است كه در مبارزة خود، مسئوالن 

همة كارگران در . اندن سياسي حاكميت را به چالش گرفتهسياسي رژيم و قانو
 تپه هفت نيشكر  مجتمع از اين تجاربِ ارزندة كارگران تمام مراكز كارگري بايد

ي طبقه سياسي و اجتماع پيشرفت راه يگانه. ببندند بكار خود مبارزة در و بياموزند
تواند به رهايي سياسي و اقتصادي اين طبقه منجر شود، كارگر و يگانه راهي كه مي

ها و صنايع مختلف و اتحاد اين تشكل د تشكل مستقل طبقه كارگر در رشتهايجا
تي خود و ها در اتحاديه هاي سراسري و كنفدراسيون ها و سياست مستقل طبقا

تنها . برخورداري از ستاد رهبري كننده و حزب سياسي قدرتمند طبقه كارگر است
مبارزة طبقاتي با خط و مشي سياسي انقالبي پرولتري مي تواند تغيير بنيادي ِ 

مبارزات اقتصادي، سياسي، نظري و فرهنگي ِ . جامعه سرمايه داري را تحقق بخشد
ر رسد و نتايج پايدار داشته باشد كه در طبقه كارگر هنگامي مي تواند به ثم
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طبقة كارگر . راستاي تأمين منافع و اعمال قدرت متحد و شورايي كارگران باشد
 .نيازمند اعتماد به خود و تكيه بر نيروي خود و متحدان خود است

 كارگران پروژه هاي پارس جنوبي

 كارگران پتروشيمي هاي منطقه ماهشهر و بندر امام

 ان استان البرزسنديكاي نقاش

 فعاالن كارگري جنوب

 فعاالن كارگري شوش و انديمشك

 كرج –جمعي از كارگران محور تهران 

 1396دي ماه 

  

  

  

   
  

    



١٧٥ 
 

  سازمانيابي كارگران شركت اتوبوسراني تهران و حومه
اتوبوس از  كرد و نخستين آغار به كار واحد اتوبوسراني شركت  1335  تير  14  در

نخستين   1336  در ساليكسال بعد، . به حركت در آمد زارميدان فردوسي به سمت با
با اجار  هيات موسس سنديكاي مستقل كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 

   .آغاز به كار كرددفتري در زيرپل چوبي كردن 
 در تماشاخانه كارگران به مناسبت گشايش سنديكا  1337  فروردين  27  در تاريخ

  .دكردنبرپا  جشني له زارالبان اخيدر ، تهران
فرج فرج الهي به  ،هيات مديره سنديكا انتخابات در نخستين 1337 در مهر

 .عنوان رئيس هيات مديره و يوسف ساروخانيان به عنوان دبير انتخاب شده بود
نه  ،هيات مديره سنديكابا وجود مخالفت  1339  سالكارگران در اعتصابنخستين 

ويان پيشرو و چپ و فعالين اجتماعي را به همبستگي تنها كارگران، بلكه دانشح
و درنظر گرفتن روز جمعه به عنوان روز تعطيلي مندي  حق عايلهدر خواست . خواند

خودداري كرده بود  دولت از پاسخگويي. ندكارگران بود دو درخواست مهم
رانندگان با پارك كردن اتوبوس هاي خود در كنار خيابان و در سكوت كامل بر 

  .ي جدول كنار خيابان نشستندرو
ي را دستگير و به رانندگان اعتصاب فوراً هجوم آورد و تهرانشهرباني پليس 

ه درهم شكست اخراج دستجمعي تمامي كارگران اعتصابي، اعتصاب بازندان افكند،
كارفرما  و شد گفتگوهيات مديره به دبيري يوسف ساروخانيان با كارفرما وارد . شد

دانشجويان و فعالين  با پشتيباني افكار عمومي، .را پذيرفت حق عايله مندي
  .به كار بازگشتندآزاد شدند و  انندگان زندانير سياسي پيشرو،

از شركت واحد، علي اميني  هنگام بازديد نخست وزير وقت، 1340سال  
اعضاي هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد در محل تعميرگاه شركت در 

دراين سال حكومت . حضور كارگران تعميركار او را به گفتگو ناچار كردند، با نارمك
و  ، 1341هاي رفرميستي و پيشارفرم ارضي بهمن ماه شاه با توجه به برنامه

علي اميني در اين . به سازش تن در داد گشايش كوتاهي در فضاي سياسي،
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ناچيز  دستمزد زكسر ماليات اپايان دادن به به نشست با نمايندگان كارگران 
ماليات از در پي اين نشست بود كه اين . تن در داد بوداعتراض  كه مورد  كارگران

 .و نه از دستمزد كارگرانحاصله از درآمد خود شركت واحد كسر شود  سود
  .معاف شدند دستمزدهايشان از ماليات كسر از 1359 كارگران شركت واحد تا سال

ات را سنگين تر از دستمزد كارگران كسر حكومت اسالمي بار ديگر اين مالي
  1360ن دهه يخون ايهز سركوباپس سنديكاي كارگران شركت واحد . كرد

وان زاسالمي كار كه هر دو با هاياسالمي كار و انجمن يممنوعه شد و شورا
مسئوليت سياست ضدكارگري حكومت اسالمي را در  ك حكومت بودند،ايدئولوژي

  .هاي كارگري به عهده گرفتشركت واحد وتمامي واحد
  

مباني اصلي رانندگان شركت واحد با استناد بر  شماري از 1383 اواخر سال
 كه – كار المللي بين سازمان 98و  87 هاي شمارهيعني كنوانسيون كارگري آي ال اٌ

را حق جمعي  هاي دسته پيماننيز كارگري و مستقل هاي  تشكلبرپايي  به ترتيب
ها اعالم ها را ملزم به رعايت آنشمرد و همه دولترگران ميبي چون و چراي كا

كارگران . پرداختند به بازگشايي سنديكاي كارگران شركت واحد  – كرده بود
آباد  انجمن صنفي خبازان واقع در ميدان حسن ي نزديك حسينيه دست اندر كار،

ها در اين كالساز فعالين كارگري شماري . را براي گردهمايي خود  انتخاب كردند
 آموزشي، هايدر اين نشست. پرداختند گان رانند صنفي و حقوقيهاي  آموزشبه 

آموزش داده ...و سنديكايي امور قانون كار و  هايي از قانون اساسي، روابط كار، بخش
ا را زير نظر هخبرچيننان و مامورين امنيتي حكومتي هميشه اين نشست .مي شد
 . داشتند

ادامه يافت و از مناطق  گيرانه پي 84 ها در سالآموزشي و نشست هايفعاليت  
تماس  شركت كرده و به نوبه خود در ن تهران هميشه يك نفر در نشست هاگوناگو

هر  ها در اتوبوس وپايانه ي مركزي،هادر ايستگاه، با ديگر كارگران در منطقه خود
 به 84 در همين سال .تندپرداخمي جايي كه ممكن بود به تبادل آگاهي و نظر
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 دعوت آباد حسن ميدان در خبازان صنفي انجمن به رانندگان علني صورت
و در مورد مشكالت و خواست ها حضور يابنددر نشستروزهاي جمعه تا  شدند؛  مي

رفته با نفر كارگر و رفته  60نزديك به از با حضور غدر آ. هاي خود سخن بگويند
روزهاي پنجشنبه و جمعه و برخي توجه به كمبود جا، با  وكارگران  بيشتر حضور

افرادي از اعضاء  هاي آموزشي و تبادل نظر، به صورت نوبتي،روزهاي عادي نشست
سينيه خبازان شركت كرده و در باره ضرورت بازگشايي حت موسس در اهي

هاي كارگري و مربوط كارگران در هر منطقه، گزارش. شدسنديكا  امضا گرفته مي
شد و  نوشتارهاي آموزشي گزارش ها بررسي مي دادند،ه خويش را ارائه ميب

نهادهاي حكومتي سرمايهنامه به شوراي شهر و مسئولين و  .مي شد تدارك ديده
در سال  ردهايي بودند كههاي كارگران از جمله مودر بردارنده درخواست داري

  .آغاز شد 1384
امد و ع بازسازي و اعالم سنديكا به ميانموضو ها،سازي آماده در پي اين

در پي . سنديكا با امضا شمار زيادي از كارگران  به اداره كار فرستاده شد درخواست
براي برگزاري مجمع عمومي فراخوان داده شد و كارگران  اين هجوم و سركوب،

ز ا مجمع عمومي 1384خرداد ماه  19 تاريختر از پيش گردهم آمدند و منداراده
فراخوانده  نام و كانديداتوري هيات مديره سنديكا هيأت مؤسس براي ثبت سوي
اما . نام نوشتند براي نامزدي هيات مديره ها منطقه تمامي در نفر 60نزديك به. شد

به محاصره بسيجيان حكومتي و ي خبازان  حسينيه رهبران سنديكا، روز انتخابات
ز سوي نيروهاي انتظامي پشتيباني ميها كه اچماقداراني مانند سيد حسن صادقي

گان با شنيدن اين خبر  اما رانند. داز كارگران دستگير شدن شماري. شدند در آمد
. ندآمد گرد آباد پيمايي كردند و در ميدان حسن هاي اطراف حسينيه راه در خيابان

. برگزاري مجمع عمومي و انتخابات بودزادي همكاران خود و خواست كارگران آ
همه دستگير شدگان آزاد ومت ناچار به عقب نشيني شد و بعد از ظهر همانروز، حك

براي نيروي انتظامي تالش . آباد پيوستند گان در ميدان حسن و به جمع رانند
شوراي  .و نيزوهاي سركوب عقب نشيني كردند دپراكنده سازي كارگران بيهوده بو
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محل  كه حسينيه خبازان، ليدر حا. وعده برگزاري انتخابات داد تأمين استان،
وزارت كار و بسيجيان  شانانتظامي و اوبا يوهاركا در محاصره نييموقتي سند
در يك جو  نامه، برگزاري مجمع و تصويب اساسنده وزارت كار  بود، يسرمايه و نما

وارد  مي بايستي نفري 10 هاي گان در دسته رانند .ين نظامي در جريان بودگسن
را ترك گزيدند و فوري  محل برمينمايندگان خود را  شدند و حسينيه مي

 عنوان به نفر 2 و مديره هيئت عنوان به نفر  19 پس از شمارش آرا،. كردند مي
 ي جلسه اولين ساعته، نيم كوتاه استراحت از پس و شدند انتخاب بازرس
  :گزارشي از اين نشست .شد برگزار مديره هيأت
ها،  ابات داخلي و مشخص شدن كميسيونمديره و انتخ پس از تشكيل هيئت«

هاي آموزشي هفتگي و جلسات  جلسه. تر شد تر و رسمي فعاليت و كار اعضا متشكل
گير مشكالت رانندگان در مناطق و  اعضاي سنديكا پي. شد مديره برگزار مي تٔاهي

شد و در  مديره مطرح مي  خطوط بودند و هر هفته گزارشي از يك منطقه در هيأت
هاي هفتگي به سؤاالت رانندگان در مورد مشكالت كاري از جمله  هاين جلس

 …گان و  خطوط با رانند  وضعيت اتوبوس، مرخصي، تعميرگاه، برخورد كنترل
  .شد مي داده پاسخ

كرد  ي سنديكا هر هفته گزارشي از نمايندگان مناطق دريافت مي مديره  هيأت
كرد و  شنيد و ضبط مي گان را مي هاي رانند ها و درد دل هاي خود حرف و در جلسه

كرد و در صورت عمل  وگو مي ها، با مسئوالن شركت واحد گفت بعد از بررسي آن
هاي  و مسائل، مشكالت و درخواست  نكردن با شوراي شهر و وزارت كشور مكاتبه

  . كرد گان را اعالم مي رانند
 حد و حراست،عوامل سركوب از خانه كارگر با مديران شركت وا ،در اين برهه

به محل   84شهريور 19 شوند و روز يعني مامورين امنيتي سرمايه، بسيج مي
ي كانون عالي  مديره رييس هيأت( حسن صادقيسيد  .شوندسنديكا حمله ور مي

ي كانون  مديره  رييس هيأت( ، احمدي پنجكي)هماهنگي شوراهاي اسالمي كار
رييس شوراي اسالمي ( رجي، حسن ف)هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان
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عليرضا محجوب، ) وزير كار دولت روحاني(به دستور علي ربيعي  )شهرستان ورامين
چماق و دشنه در اين حمله از جمله عوامل سركوب  و با و و وسهيال جلودارزاده 
در اين حمله چند نفر از فعالين سنيدكا . در آن شركت داشتند كارگران بودند و

ها اموال دفتر در هم شكست و نوشته بيمارستان منتقل شدند، و به زخمي شدند،
  .و ابزار قابل استفاده  غنيمت گرفت شد

  
بلكه به هجوم هاي كارگري نه تنها پاسخ نداد، حكومت اسالمي به درخواست

در  ها هاي اتوبوس روشن كردن چراغ نخستني واكنش كارگران،. مسلحانه دست زد
ها بي پاسخ مانده و خواست  84 ماه دي تا. بود 84 مهر 16 در تاريخ روز آفتابي

گير شده بودند درخواست اعتصاب بين رهبران ز فعالين دستاشمار بيشتري 
تني چند از . سنديكاي مستقل كه به رسميت شناخته نشده بود مورد اختالف بود

ا اسالو به سوي  خاتمي و دولت فريبكار وي كه ب رهبران سنديكا مانند منصور
ري يبا دستگ  .مند بود گرايش داشتند، خاموشي جامعه را وظيفهرفرم يوعده

فراخوان اعتصاب از سوي  اعضا  از جمله منصور اسالو، از فعالين سنديكا، شماري
 .هيات ميدره هنوز دستگير نشده سنديكا صادر شد و كارگران به اعتصاب پيوستند

  تااز اعضاي هيو شمار ديگري  شد،را روز اعتصاب اعالم  1384 ماه دي4 روز
افزايش دستمزد،  ست اعتصابگرانادرخو .مديره و اعضاي سنديكا بازداشت شدند

بندي مشاغل، دريافت بن كارگري، ايجاد امكانات بهداشتي،  اجراي طرح طبقه
هر . ي هيئت مديره و سنديكا بود زادي اعضاي بازداشت شدهآ رفاهي و ورزشي و
را داشتند و  مناطق خود هنوز دستگير نشده، مسئوليت مديره، تايك از اعضاي هي

گان در منطقه حضور داشته  رانندپيش از شروع كار موظف بودند اول صبح و 
يكي از اعضاي هيئت مديره در مورد روز . فراخوانندباشند و رانندگان را به اعتصاب 

و جلوتر از  اي بودم و صبح زود من هم مسئول منطقه«: گويد اعتصاب چنين مي
جلوي منطقه . ديگر رانندگان به همراه يكي از دوستان در آن منطقه حاضر شدم

هاي خودشان  تعدادي از رانندگان تعرفه. شخصي بود پر از مأموران انتظامي و لباس
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بعد از . شان نرفته بودند و منتظر بودند هاي را گرفته بودند اما به طرف اتوبوس
كس اتوبوس را از منطقه خارج  دند و اعالم شد كه هيچگان رسي ي رانند مدتي همه

تعداد ديگري از رانندگان فعال . نكند تا با همكاران مناطق ديگر هماهنگ باشند
 درگيري از پس تنها و بود شده بسته 11 ساعت تا 4 ي منطقه. دستگير شدند

  . كنند باز را آن بودند توانسته
 و بودند شده بازداشت ) شهريور 17 ايستگاه( 5 ي منطقه در اعتصاب فعاالن

ها شده  كالنتري منتقل شده بودند، اما كارگران اعتصابي خواهان آزادي آن به
 باز منطقه به را ها آن صبح 8  زده ساعت بودند و به همين دليل مأموران وحشت

 بودند، آمده 4 ي منطقه از كه دوستاني همكاري با منطقه اين در. بودند گردانده
اما كانون اعتصاب . ارندد  نگه ظهر 12:30 ساعت تا را اعتصاب توانستند
 رفت؛ مي شمار به تهران اتوبوسراني مناطق ترين بزرگ از يكي كه بود 6 ي منطقه

 و بودند رفته جا آن به بود شده شكسته شان اعتصاب كه ديگر مناطق از رانندگان
 ها اتوبوس خروج از نيز آنان كه بودند آورده نيز را خود هاي خانواده برخي حتي

ابراهيم مددي كه همان روز از زندان آزاد شده بود نيز در . دندكر مي جلوگيري
هاي شب بود كه خبر داده بودند شهردار تهران در  نيمه. جا حضور پيدا كرد آن

 براي راني اتوبوس 6 حضور او در منطقه. جمع كارگران اعتصابي حاضر خواهد شد
. ه تدريج آزاد شدندب شده بازداشت رانندگان بعد روز چند در. بود اعتصاب شكستن

 ...اي گذاشت و قول همكاري داد ي سنديكا جلسه مديره شهردار هم با هيئت
 شايد تا داد نفري هزار 12 گان در استاديوم شهردار ترتيب مالقاتي را با كل رانند

هزار  8 از بيش. دكنن منصرف شان ي سنديكا با همكاري از را گان رانند شوند موفق
تمام مسئوالن شركت واحد از . گان در اين گردهمايي شركت كردند نفر از رانند

شهردار تهران در  ...جمله مدير عامل شركت واحد به اين محل آمده بودند
گان، سعي داشت  گي به مشكالت رانند ي رسيد راني خود ضمن دادن وعده سخن

اين . ارگران شركت واحد همكاري نكنندكارگران را قانع كند تا با سنديكاي ك
گان شعارهايي براي آزادي اسالو و  ها خشم رانندگان را برافروخت و رانند صحبت
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  .دادند را سر مي» قاليباف اعتصاب يادت نره«آنان شعار . حمايت از سنديكا دادند
دادند و مدير  ي مالقات نمي پس از آن ديگر به اعضاي سنديكا در شهرداري اجازه

مديره امتناع  تازگي عوض شده بود از مالقات با اعضاي هيئت عامل وقت هم كه به
من سنديكا را به رسميت «كه  هاي رئيس قبلي مبني بر اين ورزيد و همان حرف مي
را تحويل » كنم هاي كارگران رسيدگي مي شخصاً به خواسته«و » شناسم نمي

. ه انجام اعتصاب دوم گرفته شداين گونه بود كه تصميم ب. نمايندگان سنديكا داد
عامل  ي اعتصاب از طرف سنديكا، از سوي شهردار و مدير به محض توزيع اطالعيه

ي سنديكا و در محل دفتر مدير  مديره  شركت واحد قرار مالقاتي با اعضاي هيئت
عامل اتوبوسراني گذاشته شد كه از طرف سنديكا مددي، رضوي و سليمي به محل 

، يك هفته وقت باقي بود و اين 84بهمن  8 ا روز اعتصاب دوم يعنيت. مذاكره رفتند
كردند شايد بتوان در  مديره فكر مي زمان براي آن گذاشته شد كه اعضاي هيئت

. اين مدت امتيازي براي كارگران گرفت و در اين صورت اعتصاب متوقف شود
مل شركت ي شهردار، مدير عا مذاكره در حضور عوامل حراست شهرداري، نماينده

 ادامه شب 9 حدود تا و شد شروع ظهر  2 واحد و حراست شركت واحد از ساعت
 جهت امتيازي هيچ دادن به حاضر سنديكا اعضاي مقابل هاي طرف كه داشت

   !نشدند هميشگي خرمن سر هاي وعده تسليم و نشدند اعتصاب شكستن
ي سنديكا بالفاصله پس از پايان مذاكره، از طرف وزارت اطالعات تمام اعضا

احضار شدند و پس از بازجويي چندين ساعته در دادگاه انقالب كه تا ده شب ادامه 
 وجود اين با شدند منتقل اوين زندان 209 داشت، تعداد زيادي از آنان به بند

 تأثير تحت شهر از هايي بخش و گرفت شكل اوليه ساعات همان در اعتصاب
ند شد دستگير رانندگان از نفر صدها صاباعت روز در. گرفت قرار گان رانند اعتصاب
ي پس از  صد نفر در همان روزهاي اوليه بيش از سي. ي زندان اوين شدند و روانه

ماه اكثريت كارگران اخراجي به  به مرور تا مدت شش. كار شدند اعتصاب از كار بي
 چندين از بعد كدام هر هم سنديكا اعضاي و بازگشتنند خود كار سر به نفر 45 جز
هاي در  از زندان آزاد شدند و داراي پرونده ميليوني صد ي وثيقه قرارهاي با ماه
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اگر تخميني بخواهم «: گويد انتظار دادگاه شدند يكي از اعضاي هيئت مديره مي
 سنديكاي فعاالن و مديره  هيئت اعضاي بار 400  از بيش امروز تا 84  سال بگويم از
 فعاليت خاطر به محكوميت ي روندهپ ها ده و داشته بازداشتي واحد شركت
  .كايي ايجاد شده استسندي

از آن پس هم فعاليت هاي سنديكا با افت و خيزهايي ادامه يافته است تعداد 
زيادي از رانندگان در اين رابطه بازداشت شده و حبس كشيدند اما اين فعاليت ها 

قبل شده  وضعيت رفاهي رانندگان شركت واحد بهتر از. بي نتيجه نبوده است
  … و

  
 –راني تهران و حومه  ي سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس اطالعيه

  1384 اسفند 25
اسالو سرانجام آزاد و تالش كرد سنديكا را سازكاري به باند دولتي به رهبري  

 بركنار كال سنديكا،يدحكومتي بكشاند، از سوي رهبري را و رفرميست هاي خاتمي
نخستين (در كنار محسن سازگاراها پناهنده شد و در آنجا  و سرانجام به آمريكا 

، و حلقه مهدي »آموزشكده توانا«رامين جهانبگلوها زير نام ) سازمانده سپاه
وابسته ) 66( »ساليداريتي سنتر«هاي مالي پشتيباني ها با برخورداري ازكوهستاني

                                                 
اعطاي "يا  "ند"يكي از چهار نهاد اصلي .  )همبستگي بين المللي كارگران(ساليدارتي سنتر  ) ٦٦

است كه ) Democracy) National Endowment for-NED  "ملي براي دموكراسي
 اياالت متحدهدموكرات و جمهوريخواه و اطاق تجارت  همسوي شاخه هاي بين المللي احزاب

» ند«. دريافت ميكند "ند "درصد بودجه خود را از  90ليداريتي سنتر اس. باشند مي آمريكا
برد به پيش مي) ان جي اُ (آمريكا را زير پوشش ارگان هاي غير دولتي حكومت   سياست خارجي

اقتصاد اما در واقع مبلغ .و مدعي است كه گسترش دهنده دموكراسي در كشورهاي پيراموني است
آزاد تجارت و استثمار و كنترل و حاكميت  فرمانروايان سرمايه در جهان را پشيتباني مي  بازار 
ويژه در ه كردن مبارزات كارگران ديگر كشورهاي ــ ب سنتر، سترون وظيفه ساليدارتي. كند

ــ و در كل براي آمريكاي التين و جنوبي و ديگر كشورهاي پيراموني همانند ايران و تركيه ووو
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و  هايغ سياستبه تبلهاي امپرياليسم آمريكا در جنبش جهاني كارگري به سياست
تبيلغيات اسارت كارگران در سنديكاهاي صنفي و دوري از سياست كارگري  

  .يافتيت مسئول
كشانيده شدند و براي  به زندان پيشاهنگان كارگري در سنديكاي واحد 

در . شدند عممنو سنديكايي اليتفعونه گراج و از هرت واحد اخكرهميشه از ش
مددي و رضا شهابي در زندان و بيرون از ميان هيات رهبري سنديكا، ابراهيم 

 .همه  بازتاب يافت از زندان بيش
 مرداد در  زنداني سياسي ، فعال كارگري و، شبستر1352زاده  رضا شهابي

يي تا پاي مرگ اعتصاب غذا در اعتراض به دستگيري مجددش دست به 1396ماه 
  .تاب جهاني يافتززد كه با

 و به ازمانيابي كارگران بوداز نخستين كوشندگان سزمستان سال  شهابي در 
در  شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه همراه چند تن ديگر از كاركنان

. همراه شدا ر سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه بازسازي

                                                                                                            
سوليداريتي سنتر عليه كارگران سراسر دنيا  .مي باشدپيشبرد ِ اهداف سياست خارجي آمريكا 

حلقه اي از كارگزاران و فريب خوردگاني را دارد، كه به صندوق و براي هر كشوري  عمل كرده 
هاي كارگري پول مي رساند، كارگران زنداني را وعده  پوشش حقوقي و وكالت مي دهند، به 

عملي كه مهدي كوهستاني   -خانواده هاي كارگران دستگير شده، پيشنهاد كمك ملي مي كند
داخل ايران در راستاي اين ماموريت به پيش تالش كرده و مي كند كه به كمك عناصري در 

كند كه با نفوذ  تالش مي) ند(سوليداريتي سنتر با استفاده از پولهاي دريافتي از جانب . ببرد
گروههاي ضد گلوباليزاسيون در در ، در گستره ي جهانيايدئولوژيك درتشكلهاي كارگري موجود 

هاي سازمان سيا و دولت آمريكا را به  سياستبين المللي كارگري،  راديكال هاي آمريكا و كمپين
بازوى وزارت اطالعات و ضد كمونيستي و ضد كارگري است  نهاديك  مركز،اين . اجرا در آورد

   .به شمار مي آيدهاى امپرياليستى  اَمريكا براى پيشبرد سياست
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با  . شد بر گزيده سنديكا يهيئت مديره به عضويت 1384شهابي در خرداد 
 .شهابي دستگير و اخراج شد هجوم نيروهاي سرمايه،

و پنج  حبس تعزيري را به شش سال تهران، رضا شهابي دادگاه انقالب اسالمي
خرداد سال  22روز  شهابي. هاي سنديكايي محكوم كرد سال محروميت از فعاليت

ماه در انفرادي بند  19به دست مأموران امنيتي بازداشت شد و پس از گذشت  89
پنج سال  زندان اوين، از سوي دادگاه انقالب اسالمي به شش سال زندان، 209

محكوم  جريمه تومان ميليون 7٫5هاي سنديكايي و پرداخت  محروميت از فعاليت
 .شد

برگزار شد،  جالد قاضي صلواتي به رياست كه تهران دادگاه انقالب اسالمي در
تباني به «به يك سال و به اتهام  فعاليت تبليغي عليه نظام به اتهامرضا شهابي 

 .بود  به پنج سال زندان محكوم شده» قصد اقدام عليه امنيت ملي
، نايب رئيس هيئت مديره سنديكاي ابراهيم مددي عالوه بر رضا شهابي،

تاكنون به اتهام  86كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، نيز از سال 
پس  1390در فروردين  زندان اوين 350رضا شهابي در بند . اني استامنيتي زند

به پشتيباني فعالين جنبش كارگري و بدنش نيمي از  حس شدن از بي
سرانجام براي مدتي  .ديمارستان خميني تهران منتقل شبه بسوسياليستي جهاني 

اما . ونه فعاليت كارگري دور باشدگبار كه از هرجا به مرخصي فرستاده شد با اين
 .كارگران وفادار مانده بود هايشهابي به آرمان

پس از بازگشت به زندان، با ادعاي دادستاني مبني بر پنج ماه  1396در مرداد  
 حكومت اسالمي او را ادستانيد .شد روبروساله خود  6حبس  غيبت از محكوميت

 در. دست به اعتصاب غذا زد شهابي. زندان محكوم كرده بود ماه  17 به
وي را در ميان زندانيان غير سياسي  در شرايطي خطرناك  دشت،گوهر

زنداني سياسي  20همزمان با اعتصاب غذاي   ،و اما همراه با وي قرار دادند
انتقال آنها به بند فوق امنيتي سالن به  1396مرداد  8كرج از  زندان گوهردشت در
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به افكار عمومي را شت،شايعه ناپديد ساختن شهابي از زندان گوهر د. انجاميد 10
 .شدت به خود خواند

شهريور وضعيت  24سنديكاي كارگران شركت واحد با صدور بيانيه اي در 
بند امنيتي ، 209و سرانجام خبر رسيد كه به بند رضا شهابي را بحراني خواند 

 .سپاه در  اوين منتقل شده است
در  سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ،1396آذر  30

  . را خبر داد » عاليم سكته جديد«بيانيه كانال تلگرامي خود 
همايش و گردهمايي جهاني براي آزادي شهابي در سطح جهاني كارزار، 

مجلس  برابر شهريور، در  14شنبه  روز سهن، در ايرا. سازماندهي و برگزار شدند
نفر براي درخواست آزادي رضا شهابي،  200با شركت همايشي  ،شوراي اسالمي

ها  پليس، مأموران امنيتي و لباس شخصيم لگام گسيخته هجوبرگزار شد كه با 
كارگر «، »اتحاد اتحاد -دانشجو كارگر«ي مانند همايشگران با شعارهاي. همراه بود

شهابي آزاد نشه «و » اتحاد و اتحاد -كارگر، دانشجو، معلم«، »اني آزاد بايد گرددزند
 .سر دادند» اين وضع ادامه دارد

برخي از رانندگان شركت واحد ,  1396شهريور  22روز چهارشنبه  •
 20هاي روشن و سرعت  اتوبوسراني تهران براي آزادي رضا شهابي با چراغ

  .كيلومتر بر ساعت راندند

 ي از كاربران شبكه شمار بسيار زيادي جمعه هفتم مهر ماه نيز روز •
وفان ت زنداني، كارگران ديگراز شهابي و  ي در پشتيبانيتوييتر ايرسانه

شهابي و كمپين دفاع از رضا كميته دفاع از رضا  .توييتري راه انداختند
 .پرداختند چشمگيردر داخل و خارج ايران به كارزاري گسترده و  شهابي

وزارت كار و ر رابهمايش  در ب 1396ر روز سه شنبه پنجم دي ماه د •
 برگزار شد كه او از رضا شهابي و درخواست اجازه درمان پشتيباني در راستاي

  .شدروبرو  نفر  25 دستكم با سركوب شديد و بازداشت
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از جمله كارزار پشتيباني از رضا شهابي و ديگر كارگران زنداني تالش 
جهاني  نهمين كنفرانس الملل حزب كمونيست ايران دررفقاي دفتر بين

ليه جنگ ع )آي ال سي(ها كميته همبستگي انترناسيونال كارگران و خلق
  .بودو استثمار در الجزاير

  
رضا شهابي و ديگركارگران و فعالين جنبش فوري آزادي درخواست 

 كارگري زنداني در ايران
نهمين كنفرانس جهاني كميته   يرانه،هاي پي گ سال تدارك و آماده سازي 4 در پي

عليه جنگ و استثمار  در  )آي ال سي( ها همبستگي انترناسيونال كارگران و خلق
پايتخت كشور الجزاير با شركت بيش  الجزيره،  در  2017 روزهاي هشتم تا دهم دسامبر

مبارزين نماينده از  700 كشور  و 61 نماينده به نمايندگي از 450كشور و افزون بر 40از
سنديكا و نهادهاي مستقل كارگري و   ها، و رهبران و فعالين جنبش كارگري، اتحاديه

فعالين جنبش كارگري و سوسياليستي كارگران جهان . سوسياليستي جهان برگزار شد
سخنراني، و تبادل تجربه و دانش براي هماهنگي و  80در اين سه روز پياپي با افزون بر

اي انقالبي به اين همايش جهاني و تاريخي  طبقاتي  با قطعنامه پيوند و پيشبرد مبارزه
اي در راستاي  هاي منطقه پايان دادند تا در تداوم ارتباط ها و برگزاري كنفرانس

  .انترناسيوناليسم كارگري به وظايف انقالبي خود بپردازند
 ها كارگر ازاتحاديه ها و سازمان هاي مستقل كارگري در نمايندگان ميليون

همبستگي طبقاتي و مبارزات كارگران  با امضا فراخواني در كنفرانس جهاني الجزاير،
ايران، بيانيه زير را امضا كردند و آزار و به زندان كشانيدن كارگران و فعالين جنبش 
كارگري را محكوم شمرده و خواهان آزادي فوري فعالين كارگري همانند رضا شهابي 

  .ا را پشت سرگذاشت شدندروز اعتصاب غذ 50 كه بيش از
رفيق لوئيزا حنونه به  همراه تني چند از رهبران   دبير كل حزب كار الجزاير،

جلمه پوستر  با دريافت پوسترهايي از  حزب و هماهنگ كننده اين رخداد جهاني،
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همبستگي   پي گيري موضوع، و دستبند زده رضا شهابي همراه با اعالم پشتيباني 
  .زاير را از مبارزات كارگران ايران اعالم كردخويش و حزب كار الج

  :شوند ها و كشورهاي مربوطه، به صورت زيراعالم مي نام برخي از نمايندگان اتحاديه
  آ دبيركل فدراسيون اتحاديه  هرمس از روماني واسيلي چيتي پوره

موگرال پوپسكو، دبير كل همبستگي دانشگاهي و از رهبران جنبش كارگري 
  روماني
  روماني از ام ا آ كارگري اتحاديه فعالين از پامدي، ماديآ

ناديه سايني  و سائو رو  سنه،  از كشور سنگال از اتحاديه هاي كارگري 
WATS, SAEMSS  

   FESP-UGT بالس اورتگا از اسپانيا، از  فدراسيون اتحاديه كارگر 
   UEF آنجل پاسره  از اسپانيا كارگر

   FESP-UGT رهبران كارگراز  مپائو گارسيا  از اسپانيا
  خوزه ميگوئيل از اسپانيا از رهبران يو جي تي

  از سي سي او جي Reniunگاپيوس گارسيا از  رنيون 
  كارگري هاي هبران كنفدراسيپن اتحاديهنجي فوسوكنگ  ازكشور  كامرون از ر

  از آلمان توم رونالد
  Verdiاز آلمان ,  هاند كروپ  گوت

  Verdiكارال بالبوله از آلمان 
  ابِهارد هنز  از آلمان از رهبران اس پي دي گرايش مستقل و راديكال 

  شارلوت روتز  از آلمان
  از آلمان آندره فرنيتز،

  كوين كرَدين از فرانسه و اتحاديه گران مستقل و فعال جنبش سوسياليستي
  از سويد، آموزگار از فعالين جنبش كارگري و سوسياليستي  استد ماركوس كارل

  و سردبير روزنامه انترناسيونال كارگري 
  ماريا لوييز پاتريسيو از پرتغال، اتحاديه آموزگاران 

  لمانرو نماينده پيشين پا,   POUSكارمليندا پِرِيرا از پرتغال، از رهبران حزب كار  
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  خوزه كانهاسر دبيركل اتحاديه صنفي آموزگاران در پرتغال
  چپ در محلس پرتغالخوزه وازكونسولوز  نماينده بلوك 

  هو، پرتغال، نماينده فعالين كارگري ناحيه لي ارا  اديت  كاروال
  RWPاز  روسيه، حزب كمونيست انقالبي   اولگ بولدو،

  نمانيده حزب كار و اتحاديه كارگري چابااو ثريا از كشور الجزاير،
  UGTGالي دوماتو  از كشور گوادالوپ 

  PLUFبهه آزاديبخش فلسيطين ايمان ابوصالح به نمانيدگي از ج
   UGTG مارته روبرت از كشور گوادالوپ

  ...و شمار ديگري از نمايندگان نهادها و سازمانهاي كارگري
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  هاي باند روحانيآخرين اميدها و تالش
قباد، كارگزار جناح باند  نماينده سرمايه در مجلس ارتجاع، فريده اوالد

اي از شرايط  گوشهبا اعتراف به  15/04/1395 رفسنجاني، در مجلس، -روحاني
تاخير و افزايش «: شمارد شه همه مسايل جامعه را بيكاري مي، ريفالكت بار زنان

سن ازدواج، افزايش آمار طالق و افزايش زنان سرپرست خانوار، گسترش و تنوع 
خشونت منشا و علت همه اين موارد،  و هاي اجتماعي به ويژه اعتياد دامنه آسيب

   )67(»...پديده بيكاري و اشتغال است
زش يافته دانشگاه و نماينده بورژوازي است، چاره را وي  كه از كادرهاي آمو

گذاري خارجي، رشد اقتصادي و فرصت افزايش سرمايه] كه[ها ورود اين شركت«
به واسطه «شمارد كه از سويي مي» افزايش اشتغال براي كشور را به همراه دارد 

ا تصاحب هتواند توسط آنها، بازار كشور به راحتي ميتوانمندي باالي اين شركت
ندي مالي، فني و هاي داخلي به دليل سطح توانمشود و در اين حالت شركت

شوند از اين رقابت را نداشته و از گردونه رقابت حذف مي تر توانبازاريابي پايين
و » .رو اين حذف به دنبال خود كاهش فنĤوري بومي را به همراه خواهد داشت

محروم كردن كشور از ] نگارنده از -ان جهانيدار سرمايه[ممنوعيت ورود «
هاي داخلي و خارجي است؛ نيا و افزايش شكاف ميان توانمنديهاي د توانمندي

هاي خارجي، اجبار  شاركت و همكاري فناورانه با شركتراه حل اصلي در م
رف محصوالت، آوري به كشور به جاي فروش ص هاي خارجي به انتقال فني شركت

  ».كاري مشترك استهاي همتشويق به ايجاد شركت

                                                 
67)http://www7.irna.ir/fa/News/82138739وhttp://roozno.com/fa/news/211937 
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آرزوي همه كارگزارن سرمايه است، باندي به روس و چين و  ياين چكيده 
باندي به اروپا و اياالت متحده آمريكا، دوران، دوران قاجار است، بخشي روسيه 

  .كننده بريتاني و اتازوني را داللي ميتزاري و بخشي دولت فخيم
دانشگاه تهران، تا اين اندازه  شناسيه عنوان كارشناس ارشد رشته جامعهاو ب

او . زار و شاگرد وفاداري باشدآموزش سياسي ديده است كه براي سرمايه، كارگ
-داند كه بدون هيج تفاوتي، سرمايه و شركتداند ريشه بيكاري چيست، و ميمي

، چه از آن باند سپاه، دولت، يا چين و كره و فرانسه و »داخلي«و » خارجي«هاي 
يا رقابت با هم، با چماق ايدئولوژي اسالم و ستم استبداد  روس در مشاركت

ن حكومت شونده مضاعف چه جناياتي كه عليه كارگران و زنان كارگر و زنا
درصد قراردادهاي كاري،  95 داند كه بيش از او مي! شوند مرتكب نشده و نمي
 365روزه و  90از روزمزدي تا پيماني و با امضاي سفيد و . امروزه موقت است

با زير  78سال» .درصد بوده است شش«، 68كه اين رقم در سال درحالي. روزه
نفر شاغل كه با كارگزاري   هاي زير پنج پوشش قانون كار خارج ساختن كارگاه

تمديد شد و سپس  88هر سه سال تا سال  دولت خاتمي، به تصويب رسيده و
ميشگي بودن آن، هاين قانون موقتي با حذف بند سه سال موقتي «براي هميشه 

هاي زير ده نفر نيز شامل همان هجوم اصالحات شد و چيزي نگذشت كه كارگاه
سازمان جهاني كار بود و صندوق جهاني پول  هاياين روند، رهنمود. قرار گرفتند

كارگران هزار هزار بيكار . و بانك جهاني، تا سود و امنيت سرمايه تضمين شود
- هاي كار به وسيله شركتپيوستند تا در ميدانيره بيكاران شدند و به لشكر ذخ

  .چين شوندوي كار، بنا به نياز سرمايه، دستهاي دالل نير

  نرخ بيكاري و پي آمدهاي آنافزايش 
. ودش نها در كاركرد اقتصادي خالصه نميت بيكاري، آورهاي مرگآمد پي

الكت بار، و ف است ويران سازسرپناهي؛ ناني در پي ندارد و بيبيكاري تنها بي
، از هم پاشيدگي كانون خانواده، آوارگي و ويراني جان و تنو  فرسودگي
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، سرپناهي، اعتيادناني و بي ربه به شخصيت، عزت نفس كارگر، بيض ،خودكشي
هاي  ن، فروش تن و جان، افزايش بيماريخودكشي، كودكان كار و خياباايدز، 
هاي خانواگي، آوارگي، مهاجرت،  ها و از هم پاشيده شدن كانون جدايي دار،واگير
امعه، يابي خشونت و عصبانت جيزي اصول انساني، بي شكيبي و شدتفرور

هاي رواني، قتل و انباشته  هاي مغزي و قلبي و گسترش و فراواني بيماري سكته
وراثت  ب ويرانگر اجتماعي است كه مانندها عارضه و آسيها و ده ان شدن زند

بورژوازي، برخوردار از سالح لشكر . نشينند مي هاانژنتيكي، نسلهاي نسل در ج
ميليون محروم از هر شغلي، بيكاران را به  40افزون بر ده ميليون كارگر بيكار و 

آدمسوزي  سربازان داوطلب براي جنگ و جنگ ابزارها، تبديل كرده و به هر كوره
ران در دست آمار دقيقي از بيكا .سازندو سرمايه افزايي كه بخواهند روانه مي

فريبكارانه آمارها را آمارهاي دولتي دروغ است و كارگزاران دولت، . نيست
مار بازگشته تا البالي دروغ هاي مركز آبناچار به گزارش. كننددستكاري مي

گزارش رسمي مركز آمار . گيري كنيمرا پي هاي دولتي، نمايي از فاجعهبافي
نان هموط از نفر هزار 560 و يليونم 3  بيش از 94در سال « :ويدگ مي ايران،

  ».باشند هزار نفر داراي تحصيالت عالي مي 768از اين تعداد، . بيكار هستند
ساله قرار دارند كه برابر با آمار  24تا  20بيشترين نرخ بيكاري در گروه سني 

در اين . اندساله  بيكار  گزارش شده 24تا  20درصد جوانان  28,3رسمي كشور 
درصد  48,4درصد و در بين زنان  23,8نرخ بيكاري در بين مردان گروه سني، 

نفر  2.و ا. نفر يك نفر بيكار است 4يعني در بين مردان، از هر . اعالم شده است
محروم از  دارزن خانهميليون   18شمار . زن، يك نفر بيكار گزارش شده اند

هيچ درآمد و ن آنها بدون كوچكترين حقوق اجتماعي، كه افزون بر سه ميليو
  .و با مرگ دست  به گريبانند انداي سرپرست خانواده  شدهپشتوانه

زايي در دولت  آمارهاي اشتغال«، »تسنيم«به گزارش روزنامه باند سپاه، 
يازدهم رنگ و بوي خوبي ندارد، تا جايي كه مطابق آمارهاي وزارت كار در حال 
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. تندنس و دكترا بيكار هسهزار نفر با داشتن مدرك فوق ليسا 730حاضر حدود 
  )68(».سامان بازار كار استاين يك نمونه از وضعيت ناب

ساله  9دوره  وزارت كار سرمايه، در گزارشي از وضعيت بازار كار در ايران در
  :دهدحاكم را نشان ميهايي از شرايط ، گوشه1393تا  1384

به  84سال در «: بنا به آمار وزارت كار رژيم» غيرفعاالن اقتصادي«شمار 
به  93هزار نفر گزارش شده است، اين تعداد در سال  469ميليون و  33ميزان 

  .»هزار نفر افزايش يافته است198ميليون و  40
 477ميليون و 27به ميزان  84غيرفعال اقتصادي در سال «شمار باسوادان 

 256ميليون و 33به «هزار نفر بوده كه افزايش چشمگيري را نشان ميدهد و 
ساله، به شمار جمعيت غيرفعال  9رسيده بود بنابراين در يك دوره » ارنفرهز

نفر افزوده شده  460هزار و  778ميليون و  5اقتصادي در سن كار در ايران هم  
  .است
هزار نفر نيروي جوياي  827اعالم كرد، از روحاني، وبخت سخنگوي دولتن

د كه طبق آمار وزارت هزار نفر مشغول كار شدن 600كار در سال گذشته حدود 
هزار نفر با مدرك فوق ليسانس و دكترا خانه نشين  730كار، در حال حاضر 

  .هستند
  

سايت الف به مديريت احمد توكلي از باند موتلفه، ادعاي دولت روحاني مبني 
بر اساس آمار وزارت كار، «: دهدبر  اشتغال زايي به آمار وزارت كار  بازگشت مي

هزار نفر داراي تحصيالت فوق ديپلم و 115ميليون و 2 تعداد 1384در سال 
ليسانس بودند كه بعد از فراغت از تحصيل به جاي فعاليت در بازار كار، همچنان 

هزار نفر 212ميليون و 5به ميزان 93اين تعداد در سال . در صف بيكاران هستند
 .تنها در اين دو گروه فارغ التحصيل افزايش يافته است

                                                 
68)http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/18/1040640/730  
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هزار نفر با مدرك فوق ليسانس و دكتري حرفه  601ارش، تعداد مطابق اين گز
اگر تعداد افراي بيكار داراي مدرك باالتر از . اي و تخصصي، غير فعال هستند

) فوق ليسانس و دكتري حرفه اي و تخصصي(هزار بيكار  601فوق ليسانس را به 
  )69(».هزار نفر دكتري خانه نشين داريم 730اضافه كنيم، حدود 

هزار نفر نيز با مدرك فوق 787تعداد 93تا 84در دوره «به همان آمار،  بنا
و اين » ليسانس و دكتري تخصصي و حرفه اي موفق به ورود به بازار كار شده اند

درحالي است كه همه ساله صدها هزار از دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش 
به بازار كار سراريز ميو دولتي، بدون كمترين دانش و پشتوانه علمي » آزاد«

  . شوند
نرخ بيكاري جمعيت فارغ التحصيل يا در حال  95در سال آمار رسمي وزارت كار 

درصد بيكاران فارغ«دهد كه  نشان مي 95هاي عالي  در سال  تحصيل دوره
درصد رشد  1,5معادل  1394درصد رسيده كه نسبت به سال  20التحصيل به 

كرده بيكار  هزار نفر تحصيل 300ميليون  1داراي داشته است و هم اكنون كشور 
 ».است

در تيرماه امسال علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد تنها در «
اند و طبق اعالم  ي بيكار به بازار كار ايران وارد شدهاهزار دكتر 200، 96سال 

شوند  اضافه ميمسئوالن، ساالنه حدود يك ميليون نفر به جمعيت متقاضي شغل 
 )70(»!التحصيالن هستند هزار نفر، از جمعيت فارغ 800كه از اين ميزان حدود 

  
 

 37,2نرخ مشاركت نيروي كار از «: نوبخت، سخنگوي روحاني، به دروغ  گفت
جمعيت فعال كشور . افزايش يافت 94درصد درسال  38,2به  93درصد در سال 

ميليون نفر افزايش يافت و حدود  24ود ميليون نفر در اين سال به حد 23نيز از 
 21هزار نفر به جمعيت شاغل اضافه شد و جمعيت شاغل كشور به حدود  667

                                                 
٦٩) http://old.alef.ir/vdcdkx٠ssyt٠on٦٫٢a٢y.html?٣٤٢٩٥٣ 
٧٠) http://www.ivena.ir/٢٢٤١٨/ 
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در سال « : وي با فريبكاري مكتب خويش، افزود» .هزار نفر رسيد 972ميليون و 
هزار نفر به حدود دو ميليون  514گذشته جمعيت بيكاران كشور از دو ميليون و 

هاي مختلف به اشتغال  ر رسيد و جمعيت شاغلي كه در بخشهزار نف 729و 
هاي مختلف كشاورزي و خدمات جذب شدند و جذب بخش  رسيدند در بخش

هزار  827با توجه به اينكه در سال گذشته ... ها كمتر بود صنعت از ساير بخش
توانستند موفق به  هزار نفر 600نفر نيروي جديد وارد بازار كار شدند حدود 

  )71(.ندول شاشتغا
نقيض  از آمارهاي ضد و. هزار نفر به كار، يك دروغ آشكار است 600 جذب 

حكومتي، با افشاگري باندها، آشكار ميشود كه شمار اشتغال در بهترين حالت، در 
هزار نفر افزايش نيافته است و پيوسته ساالنه دستكم يك  100سال به بيش از 

پديده بيكاري . اندبه لشكر بيكاران پيوسته ميليون نفر به بازار كار سرازير شده و
حكومت و دولتي است كه جز فالكت و هاي مناسبات ياز مهمترين ناهنجار

  . ويراني و مرگ نيافريده است
ميليون و  4دهند  مقامات دولتي مرتبا هشدار مي« ،خبرنگار مهربه گزارش 

در حال حاضر دانشجو هستند بزودي متقاضي كار خواهند شد هزار نفر كه  500
  )72(».ولي بازار كار در شرايط فعلي ظرفيت و توان پذيرش آنها را ندارد

: اي دولت روحاني، رحمتي اعتراف كرد رئيس سازمان فني و حرفه دستيار
و » .درصد است 13طبق تعريف سازمان جهاني كار در جامعه ما نرخ بيكاري حدود «
التحصيالن دانشگاهي كشور  وزارت كار نرخ بيكاري در بين فارغ« 95بنابه آمار سال  زوداف

                                                 
  .همان تسنيم) 26( (71

72) www.mehrnews.com/news/2949774  

  .آيد مي دانشگاه- از-بيكاري- درصد-40-كار-براي-جوان-ميليون-5-4-خيز
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 50اين در حالي است كه آمار واقعي چيزي حدود : ادامه داد درصد است، 20حدود 
  )73(».درصد است 60تا 

در گفتگو با روزنامه حكومتي مهر، ) ملي( رئيس دانشگاه بهشتي احمد شعباني
دختران ] 95[هاي دانشگاه شهيد بهشتي در سال جاري  ديدرصد ورو 75گفت 
درصد  38 و كارشناسي دوره التحصيالن فارغ درصد 58« :و اعتراف كرد  »...هستند

  )74(».فارغ الحصيالن دوره كارداني در كشور بيكارند

وزير كار در گفتگويي با خبرگزاري مهر، ارگان سپاه  دستياركورش پرند؛ 
متاسفانه به داليلي «اعتراف كرد كه  1394آبان ماه سال  4سرمايه، روز دوشنبه 
التحصيالن دانشگاهي درصد كل بيكاران كشور را فارغ 40كه ذكر شد، امروز 

از  ...عيت در سن كار در كشور وجود داردميليون نفر جم 63«و » .دهند تشكيل مي
اين مفهوم در  ميليون نفر غيرفعال هستند كه 40ميليون نفر فعال و  23اين تعداد 

  »درصدي مطرح نشده است 11آمارهاي مربوط به نرخ بيكاري 

ميليون نفر گزارش  5/8كه  55تبديل لشكر نيروي شاغل در ايران از سال 
اين . يش يافته استبرابر افرا 3/2ميليون نفر يعني  3/20به  85شده بود در سال 
هاي طبقات و اليهدهد كه طبقه كارگر ايران نسبت به ديگر  بررسي نشان مي

 7/1كارگران در اين سي سال، به رقم . است، رشد همانندي نداشته اجتماعي
و  كارمندان دولت  4/2برابر، خرده بورژوازي  4/8داران  سرمايه. ده استبرابر رسي

. برابر افزايش يافته است 2/5برابر و بخش مياني به طور كلي  3به طور جداگانه 
با ورشكسته . اي ديگر نمايان شده استبه گونه  95تا  85اما اين روند از سال 
هاي مياني و ريزش طبقاتي به درون طبقه كارگري، شمار شدن و بيكاري اليه

                                                 
73)https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/02/1303072  
74) http://www.aiau.ir/PressReleases/Pages/bikari.aspx  
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اين طبقه رشد يافته است بدون آنكه در شاغلين كارگري، روندي افزايشي 
  .مشاهده شود

 بخش در و يافته كاهش ٪76 به ٪84سهم اشتغال در بخش خصوصي از 
  . است داشته افزايش ٪24 به ٪16 از لتيدو

تر به فعاليت كارگاه ده نفر كاركن و بيش 14962تعداد  1390در سال 
تعداد . درصد كاهش دارد 2.2، 1389اند كه نسبت به سال صنعتي اشتغال داشته

 1389نفر بوده كه نسبت به سال  1242983، 1390شاغالن اين بخش در سال 
نفر  10هاي صنعتي ارزش توليد كارگاه. ه استدي رسيددرص 4.5با كاهش 

ميليارد ريال بوده است كه نسبت به  2507652، 1390كاركن و بيشتر در سال 
مچنين ارزش صادرات مستقيم ه. دهد درصد رشد را نشان مي 31.5، 1389سال 
ميليون دالر  27302، 1390نفر كاركن و بيشتر در سال  10هاي صنعتي  كارگاه

  درصد رشد را نشان مي دهد 28.5، 1389به سال  بوده كه نسبت
هاي  ميليارد ريال در كارگاه 68329مبلغ  1390به گزارش مهر، در سال 

، 1389نفر كاركن و بيشتر سرمايه گذاري شده كه نسبت به سال  10صنعتي 
هاي گاهارزش افزوده حاصل از فعاليت كار. درصد را نشان مي دهد - 16.2رشد 

ميليارد ريال  629249بالغ بر  1391ركن و بيشتر در سال نفر كا 10صنعتي 
بنا به . درصدي را نشان مي دهد 27.2، رشد 1389بوده كه نسبت به سال 
هم درصدي سرمايه گذاري در د 2و 16با رشد  1391همين گزارش ، در سال 

ان با رشد دار سرمايه، 1389هاي صنعتي بيش ار ده كارگر، نسبت به سال كارگاه
اين بازار بردگي،  سهم كارگران، در )75(.اند درصدي روبرو بوده 27افزون بر  سودي

  .سركوب، فالكت و مرگ بوده است و بس

                                                 
75))28 http://www.mehrnews.com/news/2146200 كارگاه- از-آمارگيري-نتايج -
   .ميليون 2-1- اشتغال-ثبت-كاركن-نفر- 10-هاي
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تركيب طبقاتي  85-75-55هاي  در سال )76(آمار سرشماري نفوس و مسكن
  :نشان مي دهد شاغلين را به صورت زير

    

                                                 
76) http://istanews.ir/news/21839(  ايستا نيوز پايگاه خبررساني بازارهاي مالي آمار

  85-75-55سرشماري نفوس و مسكن در سال هاي 
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به  1385جدول زير تركيب طبقاتي شاغلين در ايران را در سال 
  )77(ذاردگ مينمايش 

    درصد          طبقات
    اندار سرمايه     شمار به هزار    
    5/7%        1530000    

    %4/30        كارگران
  6215000    

      %36   )مدرن و سنتي(خرده بورژوازي 
  7366000    

      %3/3    كاركنان خانگي بدون مزد
  683000       

  كارمندان  بخش دولتي(ي بخش ميان
  %3/12        )و خصوصي 

  2514000     
  نظامي و عادي(كارگزاران سياسي 

  %7/8        ) دون پايگان 
    1780000    

      %100         جمع كل تركيب طبقاتي
  20000000     

  

                                                 
ص  عباس منصوران ، كتاب اتحاديه، شورا، حزب، سازمانيابي ارگان هاي انقالبي طبقه كارگر،)77
  .1392آلفابت ماكزيما، تابستان شاملو،  گنشر خانه فرهن ،36
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هاي  نتايج آمارگيري بنا به گزارش نشريه پايگاه خبررساني مالي، كارگاه
ن به صورت زير نشا 1387تر در ايران را در سال نفر كارگر و بيش 50صنعتي از 

  :دهدمي 
نفر كاركن و بيش تر در  50كارگاه صنعتي  4098تعداد  1386در سال  

 9/4ايران به فعاليت صنعتي اشتغال داشته اند كه نسبت به سال پيش از خود 
چند بازتابي نسبي دارند، اما بيانگر  آمارهاي باال، هر .دهددرصد افزايش نشان مي

  :واقعيت هاي زير مي باشند
  .پيوسته شمار كارگران شاغل كاهش نسبي و •
پيوسته رو به كاهش از سويي و  يش ارزش افزوده به وسيله كارگرانافزا •

  از سوي ديگر،
  .شدت استثمار بر گرده كارگران شاغل •
 .دستان شهر و روستاسياه بردوش كارگران بيكار و تهي مرگ و فالكت •
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٣  
  برادران قاچاقچي

رئيس جمهور پيشين و . نامد ا قاچاقچي ميحكومت قاچاقچيان، كوله بران ر     
 60تا  55بين ": در رقابت با باند رقيب فاش ساختاحمدي نژاد  اي، محبوب خامنه

. هزار ميليارد تومان است 2ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف مي شود كه معادل 
ان برادر«اندازد، چه رسد به قچيان درجه يك دنيا را به طمع مياين رقم همه قاچا

 سپاه پاسدارانمحمدعلي جعفري فرمانده اين اعتراف براي . "!خودمان» قاچاقچي
 يموضوع« خويش را» بي ترمز و دنده«گران آمد و اين  پاتك رئيس جمهور 

كه چند اسكله در اختيار نظاميان ... البته«: و اعتراف كرد  كه » .انحرافي دانست
بدل  و گونه كاالي تجاري در اين بنادر رد هيچ«مدعي شد كه  وي» ...است
  ».كند مي كه سپاه وارد همه كاالهاي نظامي هستند شود و نمي

عتراف كرد كه ، ا)ناجا( ي انتظاميهافرمانده نيرو دررقابت باندهاي حكومتي،
هاي هرمزگان، بوشهر، سيستان و  بيش از هشتاد اسكله غير مجاز در استان

بلوچستان، خوزستان و مازندران قرار دارد كه در اين ميان استان هرمزگان با 
سايت . (اسكله غيرمجاز بيشترين سهم را به قاچاقچيان حاكم دارد 40داشتن

بحث «مقدم با بيان اينكه  احمدي ))78(كلمه، احمد توكلي از انجمن حجتيه و بازار
پاسدار . شود هاست كه بودجه به آن تخصيص مي انسداد مرز يكي از اولويت

در  ...امروز قاچاق كاال از مرزهاي خاكي نداريم « كرد احمدي مقدم بود كه اعتراف 
شد اما امروز قاچاق  گذشته از مرزهاي شرقي و غربي كاالي قاچاق وارد كشور مي

                                                 
78 http://www.kaleme.com/1391/08/03/klm-117483/ 
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طريق دريا و مبادي رسمي وارد  كاالهاي قاچاق از. مرزها انجام نمي شود از اين
تا  15را بين قاچاق كاال  رقم پولي  ،الفت معاون پيشگيري قوه قضاييه ».شودمي
شود  هاي مختلفي از حجم ان اعالم مي روايت« :گويد داند و مي ميليارد دالر مي 45

ه اين عدد با امار تجارت خارجي حدود ميليارد دالر، مقايس 40تا  15ارقامي بين 
تواند يك وزن كشي مناسب بين سهم مي 94سال ميليارد دالري ايران در  84

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي ) 79(» .تجارت قانوني و تجارت سياه در ايران باشد
خأل قانوني و  وشود  خبر داده، تنها حدود سه درصد از كاالهاي قاچاق كشف مي

هاي مهم قاچاق يا تبرئه اكثر متهمان موجب  طوالني شدن روند رسيدگي به پرونده
   )80(.شود آزاد شدن قاچاقچيان كاال مي

رفتند تا سهمي اي مياين نخستين بار نبود كه باندهاي رقيب به سوي هم اشاره
مهدي « اسالمي و توسطحكومت  در مجلس 70دهه  هاي پايانيدر سال. بستانند
نقش سپاه  و »نامرئي« هاياز اسكله ئيس مجلس ششم،در نقش ر» كروبي

هاي نامرئي نداشتيم، پول قاچاق نداشتيم،  ما پول از اسكله« :نام برده بود پاسداران
مان همز. داران من جان خود را فدا كردند در كار بازرگاني شكر نبوديم، اما طرف

ي نامرئي بدون كنترل  شصت اسكله« ويبه س، مشاور كروبي، »محمدعلي مشفق«
هاي  درصد محصوالت وارداتي كشور از اين اسكله 60«: برد و گفتاشاره » گمركي

 )81(» .دشو نامرئي وارد مي

خود در يك  در دور دوم رياست دولتيد، نژا محمود احمديسال  18پس از 
بود،  رده شدهسخنراني جنجالي آنگاه كه از سوي باند رهبري و سپاه به تنگنا گذا

هزار ميليارد تومان  2 :و افزود. »قرون، دوزار نيست يه«رقم قاچاق كاال : اعالم كرد
                                                 

معاون پيشگيري قوه قضاييه قاچاق  ،الفتخبرگزاري صدا و سيماي حكومت اسالمي  از قول  79
 1395ارديبهشت  29
  )1395ينفرورد14عصر ايران، ( 80

٨١) http://www.rahesabz.net/story/٣٩٥٨٨/ 
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هاي درجه يك دنيا را به طمع  همه قاچاقچي ...«هزينه مصرف سيگار در ايران 
نژاد به سرداران  اشاره احمدي» .اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچي خودمان مي

در همين رابطه براي محدودكردن دست رقبا از  .گشت ميسپاه پاسداران باز 
با سخن گفته شد و » و مبارزه با قاچاق كاال و ارز  راهبردهاي نوين پيشگيري«:

 ".داشته باشد  كنترل گمرك نبايد اسكله  اي خارج از هيچ وزارتخانه"بيان اينكه 
شده بود    ها و گمركات غيررسمي و مخفي مدعي وجود اسكله سرمايه رئيس دولت

كه ناگهان محمدعلي جعفري، فرمانده كل  "شود كه از آنها قاچاق كاال انجام مي
انحرافي است كه توسط افرادي كه به نظر   اين بحثي":در اين خصوص گفت   سپاه

  ".شود ما، ذينفع هستند، مطرح مي
د به ستا  به گزارش ايسنا، از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ابويي، معاون اين

ديد    هيچ دستگاهي حق ندارد خارج از": كند مانند رييس آن همچنان تصريح مي
 چند كه ما اسكله غيرقانوني نداريم، اما رييس گمرك اقدام كند و هر

 گر و. ها به اين موضوع توجه كنند خواستند تاكيد كنند كه حتما دستگاه جمهور 
   ".ا داشته باشندهاي تجاري ما قطعا بايد نظارت گمرك ر اسكله  نه

در نخستين  حكومتيان»تدبير و اميد«حسن روحاني رئيس دولت ده سال بعد 
با در رقابت با همان برداران قاچاقچي خويش،  1396جلسه هيئت دولت در سال 

ر كااليي توسط بخش ه«: چاق بايد از مرز آغاز شود، گفتكه مبارزه با قا بيان اين
شود، گمرك ما بايد  مي وارد كشور ميدولتي، بخش عمومي، خصوصي و نظا

سردار «هاي باندي بود كه در همين مجادله» ...دنظارت داشته باش
 يفرمانده قرارگاه ثاراهللا سپاه به ادعا نيجانش ؛»يكوثر ليمحمداسماع
نهاد  نيا ياقتصاد يهاتيمتعلق به سپاه و فعال رمجازيغ يها وجود اسكله

 ياسيو س ياقتصاد يهاتيبه فعال ياههرازگ چرا: به اعتراض برآمد كه 
و  ياقتصاد يها تيشود؟ ورود سپاه به فعاليسپاه پاسداران خرده گرفته م

آمده  يقانون اساس در«: وي افزود »د؟يكنيم يابيرا چه طور ارز «يتجار
كه در زمان صلح و آرامش اگر دولت درخواست كرد و فرمانده كل قوا 
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 شرفتيپ ياز امكانات موجودشان برا ديمسلح با يروهايمجوز دهد، ن
شد چون زمان  يط يريس نيچن يكشور كمك كنند؛ در دولت سازندگ

 يهاو كاركرد پروژه تيبعد از جنگ بود، دولت خواست و سپاه هم فعال
  .ساوه را به سرانجام رساند -همچون سد كرخه و اتوبان تهران ياريبس

.  
 هاي كشور  از اسكله باندهاسهم 

در كنترل گمرك و سازمان بايد هاي بازرگاني  اسكله انين و عرف موجود،بنا به قو
به . باشد اي صاحب اسكله خانه د و كمتر وزارتشته باشنقرار دا  بنادر و دريانوردي

اسكله در اختيار  چنددر اختيار سازمان شيالت و   هاي صيادي كه جز اسكله
كنترل سازمان بنادر و گمرك  رزي هاي بازرگاني اسكله  وزارت نفت است، بقيه يا

            ُ   هايي مانند آ تا رسانه بنا به گزارش .و دفاعي هستند  هاي نظامي كشور يا اسكله
  :بنيوز و راه سبز

ستاد مبازره با قاچاق    اسكله بوده كه طبق اعالم 201 هاي ايران  تعداد اسكله«
اسكله صنعتي،  20صادراتي،   اسكله 69اسكله تجاري،  43كاال و ارز از اين تعداد 

اسكله  13نظامي و   اسكله 15اسكله چند منظوره، هفت اسكله مسافري،  23
شود اما دبير وقت  مي  مورد 190هرچند مجموع اين تعداد اسكله . اند متروك بوده

اسكله  201هاي كشور را  اسكله  ميزان 86ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سال 
اسكله اعالم نشده  11آنها   رسد در تعيين نوع مياعالم كرده بود كه به نظر 

  »…است
از مجموع افزايد مي  83رييس اين ستاد در سال گزارش رقباي حكومتي از زبان 

درصد ديگر داراي مرز  80درصد داراي مرز گمركي و  20اسكله در كشور   201
چرا كه . ستاسكله ا 40اين آمار به منزله قانوني بودن تنها . گمركي نيستند  مجاز

هايي قانوني  نژاد تنها اسكله در نظر گرفتن سخنان چند روز پيش احمدي  با
 .كه تحت نظارت گمرك كشور باشند  هستند
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   اسكله 160با وجود اين، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز مدعي ساماندهي 
  دههاي غيرمجاز شناخته و اعالم ش غيرقانوني است كه با مراجعه به ليست اسكله

شود همچنان  اين ستاد و حضور نداشتن آن اسامي در گمركات ايران مشخص مي
در حال فعاليت   اگرهاي غيرقانوني تحت نظارت گمرك نيستند، حاال اسكله  آن

نه؟ را هم احتماال ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بدون پيگيري و    هستند يا
 » .تواند پاسخي بدهد نمي   بررسي

  
 هاي مجاز و غيرمجاز ليست اسكلهكند كه همين گزارش، بيان ميدر ادامه 

سازي  قانون يكسان  بر اساسكه ... گمرك در كشور وجود دارد  167اكنون  هم«
مجلس  83   فروردين 17تشرفات ورود و خروج كاال و خدمات از كشور مصوب 
ها  ا و موسسهه وزارتخانه  شوراي اسالمي، كليه واردكنندگان و صادركنندگان اعم از

غيردولتي و كليه اشخاص   هاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي عمومي و شركت
حقيقي و حقوقي و موسسات خيريه موظف هستند كاالهاي وارداتي و صادراتي 

ها و  ها، فرودگاه از اسكله  خود را با تسليم اظهارنامه گمركي و انجام تشريفات الزم
هاي گمرك ايران وارد و يا صادر كنند و  العملمرزهاي مجاز فوق مطابق با دستور

 ».در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق كاال خواهد بود
هاي قاچاق غيرمجازي مي پردازد كه همگي بندرگاههاي اسكلهسپس به معرفي  

ها و تجهيزات جنگي و مداخالت نظامي و تروريسم در كاال و سالح و موشك
و بوده و به دست سپاه و  و افغانستان وسوريه،  ،كشورهايي مانند يمن، لبنان

  . شوندباندهاي حكومتي اداره مي
  
  

 هاي بدون مجوز استان هرمزگان اسكله
ـ درگهان ) بندرعباس بستانو( سازي خليج فارسـ كشتي) غرب بندر لنگه( بستانو

   ـ )جزيره قشم( ـ رمچاه) جزيره قشم( ـ الفت) جزيره قشم(ـ سوزا ) جزيره قشم(
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 ـ ابوموسي) جزيره الرك( ـ الرك) جزيره قشم(ـ دوالب ) غرب آبكوهي( گوگسر
جزيره ( ـ هنگام) جزيره كيش( ـ كيش) جزيره سيري( ـ سيري) ابوموسي  جزيره(

جزيره ( ـ هندورابي) جزيره( ـ تنب كوچك) جزيره( بزرگ  ـ تنب) هنگام
حدفاصل لنگه و ( ـ خمير) غرب درك(ـ آبكوهي) فارور  جزيره( ـ فارور) هندورابي

 ـ كوه مبارك) مركز شهر(بندرعباس، شهيد حقاني    ـ اسكله شهر) بندر عباس
جنوب ( ـ سيريك) جنوب شرقي سيريك( گركوشكي  ـ) غرب خليج جاسك(

 ـ جگين) شرق بندر جاسك(يك بني   ـ) شرق يك بني(ـ بحل ) شرقي استان
 ـ طاهروني) كوه مبارك  لشما( ـ يونجي) شرق جاسك( ـ جهال) شرق جاسك(
ـ ) بندر لنگه  شرق( ـ معلم) جنوب شرقي گرگان( ـ كوهستك) شمال سيريك(

ـ ) بندر لنگه  شمال غرب( ـ چارك) غرب بستانو ـ ديوان)غرب بندر ديوان(  مغويه
اسكله   ـ) شمال غربي چارك( ـ مقام) غرب مقام( ـ شيو) غرب چارك( چيرويه

  ـ بياهي ـ كافرغان) شهيد رجايي شرق بندر( فوالد بندرعباس
  

 هاي حال حاضر استان هرمزگان  گمرك
شهيد رجايي ـ پهل ـ خمير ـ تياب ـ كرگان ـ سيريك ـ جاسك ـ ابوموسي ـ 

منطقه ويژه اقتصادي معدني و فلزي ـ منطقه ويژه كشتي سازي ـ بندر    هرمز ـ
بندر آفتاب ـ گمرك چارك ـ شيو ـ بازارچه مرزي كنگ ـ الوان ـ سيري ـ   لنگه ـ
  باهنر ـ گمرك فرودگاه ـ گمرك قشم ـ درگهان ـ الفت ـ گمرك كيش  شهيد

  
 اند  هايي كه در استان هرمزگان تحت نظارت گمرك درآمده اسكله

  خمير ـ ابوموسي ـ چارك ـ سيري ـ درگهان ـ كيش
.  

 هاي بدون مجوز استان بوشهر اسكله
جنوب ( ـ طاهري) شرق هليله( هـ بندرگا) خورسلطاني( اسكله صيد صنعتي

حاشيه غربي شبه جزيره بوشهر و (ـ جفره ماهيني ) طاهري  حوضچه شيالت
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ـ ) جزيره شيف( ـ شيف) جزيره خارك( بندر قديمي خارك   ـ) جنوب هتل دلوار
جنوب ( ـ جزيره شمالي) جنوب شرقي بوشهر(  ـ هليله) شمال كنگان( الورساحلي
عسلويه  ،)شمال بندر عامري( ـ بوالخير) گناوه  قيجنوب شر(ـ ريگ ) شرقي گناوه

ـ ) شرق طاهري( ـ پرك) فاصل كنگان و عسلويه(  ـ طاهري) خليج فاي يند(
قسمت انتهاي ( صنايع دريايي ايران   ـ) شرق دره گپ( كارگاه ساخت تعمير كشتي

  )خور پور( ـ اسكله پودر) خور سلطاني
  

 هاي حال حاضر استان بوشهر گمرك
  ـ منطقه ويژه اقتصادي 1ـ بازارچه بوشهر ـ منطقه ويژه اقتصادي بوشهر بوشهر 
  ـ خارك ـ دلوار ـ بوالخير ـ كنگان و بازارچه ـ دير ـ منطقه ويژه 2بوشهر 

  اقتصادي پارس ـ عسلويه ـ نخل تقي ـ گناوه و بازارچه ـ ريگ ـ ديلم
  

 اند هايي كه در استان بوشهر تحت نظارت گمرك درآمده اسكله
  خارك ـ بوالخير ـ كنگان ـ عسلويه ـ ريگ

  
 هاي بدون مجوز استان سيستان و بلوچستان اسكله
ـ ) شمال شهيد بهشتي( ـ اسكله كيسوني) جنوب غربي خليج گواتر( پسابندر
شمال غرب ( ـ تيس) غرب خليج چابهار( ـ كنارك) شرق خليج پزم( بندر  آبدالن

غرب ( ـ كالت) غرب خليج گواتر( ـ گواتر) غرب كالت( درك  ـ) خليج فارس
  )غرب خليج پزم( گورديم  ـ) غرب تنگ( ـ هومدان) تنگ

  
 هاي حال حاضر استان سيستان و بلوچستان  گمرك

ميلك   زاهدان ـ ايرانشهر ـ سراوان ـ بازارچه كوهك ـ بازارچه مرزي جالق ـ زابل ـ
پيشين و   زادچابهار ـو بازارچه ـ ميرجاوه ـ بازارچه ميرجاوه ـ چابهار ـ منطقه آ

  بازارچه



٢٠٧ 
 

اي بدون مجوزي در استان سيستان و بلوچستان تحت نظارت گمرك  هيچ اسكله
  » .در نيامده است

تمام مرزهاي غيرقانوني بايد  ": احمدي نژاد در همان سخنارني جنجالي گفته بود
نهاد، فالن دستگاه، هر كس يك جا را سوراخ   بسته بشود؛ فالن سازمان، فالن

آورد، اين غلط است، هيچ كس نبايد مصونيت  مي  برد، رده و براي خودش ميك
 )82(".داشته باشد

  
  سرداران سپاه سردسته قاچاقچيان

اي خود از سردسته قاچاقچيان  نورچشمي خامنه  رضا نقدي،محمدسرپاسدار
شود، مي خود با دار و دسته احمدي نژاد درگير از آنجا كه  ها، گ در رقابت گر. است

  :آيدمي برباند رقيب اش، به افشاي  با اشاره  پيشوا فاشيست
خود . شود برمال مي ."كشف يك شبكه بزرگ قاچاق تحت پوشش امور خيريه"

اي به رياست   به فرمان سيد علي خامنه. بود» باند كبير«قدي از سردسته دزدان ن
چند روز  كبه فرماندهي بسيج و اينسپس . نشانيده شد» ستاد مبارزه با قاچاق«

به سركردگي سر  »باند كبير« .ونت فرهنگي سپاه نشانيده شده استابه مع پيش،
فروش سالح  پاسدار محمدرضا نقدي، خريد و فروش سالح از مرزهاي شرقي ايران،

ها قتل و  هاي گرفته شده از قاچاقچيان، قاچاق و ترانزيت مواد مخدر به عراق، ده
اي  در پرونده دارد كه به فرمان خامنه و اخاذيتجاوز و سرقت مسلحانه و باجگيري 

  .خورد  »منع تعقيب«
سه  بر اساس گزارش رئيس سازمان تعزيرات حكومتي قاچاق كاال در ايران، در

اهللا حقيقي،  حبيب. برابر رشد داشته است 16 افزون بر 1393دهه گذشته تا سال
حجم قاچاق  اف كرد كهاعتر 1392 رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، در سال

                                                 
٨٢) http://www.rahesabz.net/story/٣٩٥٨٨/ 
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بوده  ايرانميليارد دالر برآورد شده كه دو برابر بودجه عمراني  20كاال در ايران 
ميليون دالر  300در اين سال يك ميليارد و «: همين كارگزار حكومتي افزود. است

بري به صورت قاچاق وارد  معبر غيراصلي تحت عنوان كوله 10كاالي قاچاق از 
حكومتي قاچاق كاال در ايران  باند» رئيس«اين  گزارش اما  بنابه    ».اند كشور شده

در مجموع «بري  هاي حكومتيان و نه كوله  قاچاق كاال از گذرگاه 1394در سال 
ميليارد دالر برآورده شده كه حدود سه ميليارد دالر گوشي  25تا  20حدود 

ليارد دالر، لوازم آرايشي ميليارد دالر، لوازم خانگي دو مي2/7موبايل، البسه و پارچه 
اين رقم بنا به    ».اند هزار قلم كاال و تجهيزات پزشكي بوده 80ميليارد دالر و 1/1

اسالمي رژيم، بيش از يك سوم  تجارت ايران  يكي از نمايندگان مجلساعتراف 
با ارائه آماري از ميزان  «: هاي حكومتي در اين باره نوشتند رسانه. بوده است

دهد  بيش از يك سوم تجارت ايران را قاچاق تشكيل مي ...در كشور وسعت قاچاق
)83( .   

  مناطق آزاد تجاري مناطقي براي قاچاق
بان شفافيت و سازمان ديده«رييس  ،بازار و احمد توكلي از باند حجتيه

با اشاره به اليحه دولت براي افزايش  94 در زمستان سال اسالمي  »عدالت
به نظر من اين اقدام در آستانه انتخابات خالف عقل و : تعداد مناطق آزاد گفت

ي شود، به اهداف آن منطق و دين است، چرا كه وقتي منطقه آزاد ايجاد م
هدف اين بوده است كه مناطق آزاد به منطقه اي براي  ... كنيمدست پيدا نمي

 ...تلفيق سرمايه خارجي با نيروي داخلي براي توليد كاالي صادراتي تبديل شود
اند، به طوري كه هاي واردات تبديل شده متاسفانه اين مناطق اكنون به دروازه

درصد از بازرگاني اين مناطق صادرات  14چهارم تنها .در چهار سال اول برنامه
همواره  تجاري،مناطق آزاد  .بوده است و لذا ضد خودش عمل كرده است

  ».اندن بستر قاچاق كاال در ايران بودهمهمتري
                                                 

  94شهريور 30ميزان،  83
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 22ما ساليانه «   :هبه مديريت احمدتوكلي گزارش شد  كلمه،  انهدر رس 
دالر آن  يلياردم 20ميليارد دالر قاچاق به داخل داريم كه از اين مقدار حدود 

تومان در نظر بگيريد، ما  3500اگر هر دالر را ! انداز مناطق آزاد وارد شده
ط قاچاق داريم كه متوس هزار ميليارد تومان خروج ارز از كشور بابت 70ساليانه 

! هزار ميليارد تومان ميشد 15آمد نزديك به تعرفه آن اگر از مبادي رسمي مي
من نميدانم اگر دولت بجاي دوبرابر كردن مناطق آزاد در صدد كنترل قاچاق 

كند كه بجاي  هزار ميليارد تومان كدام درد مملكت را حل نمي 15باشد، اين 
در واقع بايد  !نقطه در كشور برساند؟ 14زاد را به آن دولت اصرار دارد مناطق آ

گفت كه عملكرد ضعيف مناطق آزاد موجود و نبود زيرساخت الزم، موجب 
هاي كشور را براي  تعطيلي كارخانجات، گسترش واردات رسمي شده كه دروازه

منطقه  7گفتني است؛ در حال حاضر  .قاچاق كاالهاي لوكس باز گذاشته است
س، ماكو، انزلي، قشم، كيش، چابهار و اروند فعال هستند و قرار آزاد تجاري ار

برون، اردبيل، بانه و مريوان، مهران و  است مناطق آزاد بوشهر، جاسك، اينچه
  )84(» .زابل به تعداد مناطق آزاد كشور افزوده شوند

  

                                                 
سماعيلي محمد رضا مهديار ا 84

http://alef.ir/vdchxmnx623nqkd.tft2.html?375438  
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  افغانستان  كشتزارهاي خشخاش درگسترش نقش ايران در 
وابسته به  "آژانس خبري ثبوت" .استنظام مافيايي مافياي نظامي در   سپاه،    

معضل حل ناشدني " تيتر با 24/05/2011كشور افغانستان در گزارش در تاريخ 
هكتار  8000در واقع سطح كشت از : كند چنين بيان مي "مواد مخدر در افغانستان

ايران حكومت . افزايش يافت 2010هكتار تا سال  123000به  2001در سال 
 .برد به پيش ميكشت مواد مخدر را در افغانستان  گسترش رشد قاچاق و سياست

، دريايي و زميني سه راه در ادامه اين گزارش آمده است كه كل مواد مخدر از
درصد مواد مخدر  60 شود كه گزارش مي. شود به دست سران سپاه وارد ميهوايي 

و به  و مرفين تبديل توليد شده در افغانستان پس از ورود به ايران به هروئين
به اين گونه  صادر وسپاه قدس  ي وسيله به هاي مافياي مواد مخدر شبكهصورت 

 .اند ، روي آوردهترانزيت مواد مخدربه ميلياردها دالر درآمد باند سپاه و اطالعات به 
اطالعات  به دست كهدو شركت هوايي آسمان و ماهان در داخل و خارج از ايران 

» سردار«. شوند بري و در جابجايي مواد مخدر به كار گرفته ميو ره سپاه كنترل
، قاچاق مواد مخدرو شخص اول  نماينده سپاه ماهان اير، رئيسكريمي سپاه، 

. دباش  يحوزه خليج پارس و شرق آسيا م ه كشورهاي اروپايي،انتقال ب مسئول 
ها كانتينرويش، ي خها و گمركها ها و كشتي ها و فرودگاهسپاه با اسكله انقاچاقچي

  .مي برند و آورند مي
طريق بندر شهيد  ازامروز در حالي كه روزانه چهار هزار كانتينر ": فاش شد كه

ن هم در آ "ايكس ري "رجايي وارد و خارج مي شود كه اين بندر با يك دستگاه
كانتينر است به عبارت  200صورت خراب نبودن آن، تنها قادر به چك كردن 

  ».كانتينر بدون كمترين امكانات بازرسي وارد و خارج مي شود 3800ديگر روزانه 
-با حساب سرانگشتي مي«: گويد ميحقيقي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

هزار كانتينر با ضريب خطاي باال تنها از پايانه شهيد رجايي  10توان گفت ساالنه 
جايي است، اگر اين وضعيت اين تنها شرايط حاكم در بندر شهيد ر .شود جابجا مي
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گمرك ديگر كشور تعميم داده شود انگاه حجم منفذهاي قاچاق به خوبي  150به 
اين تبه كاران   در چنين شرايطي است كه سران باندهاي حاكم،» .ديده مي شود

 قاچاقچيان حاكم، آزادانه با پخش و. نامد ميقاچاقچي  را بران كولهالمللي،  بين
اقتصاد «كنند تا مقاومت را با  اين  ان را زمينگير ميگسترش اعتياد، جوان

  .ها و انباشت خويش بيفزايندكنند و ميلياردها دالر به نقدينهش درهم »مقاومتي
  

ي ديگر اين مافياي حكومتي، كارگراني هستند كه در ژرفاي زمين و تونلسودر 
 12ر افزون بر كا شوند، با روزبه شدت استثمار مي هاي ذغال سنگ و مس و طال،

به بردگي و شدت كار مرگ آور، در نبود كمترين شرايط ايمني كار، ساعت در روز 
  . شوندخاكستر مي يكشانيده شده و در هر انفجار
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  ها، و رشد تخريب توليد صنعتي و زير ساخت
  داري مالي و تجاري سرمايه

و صنعتي و ان مدرن دار سرمايهتوان دريافت كه نرخ  در اين بررسي ها، مي
ن افت، شمار و حجم توليد كنندگان بومي، همواره كاهش يافته و در برابر اي

داري سنتي، تجار و دالالن و سرمايه مالي افزايش چشمگيري  دارايي سرمايه
به همين روال، نرخ كارگران صنعتي كاهش يافته و با تخريب توليد و . يافته است

بنجل به ويژه از چين، ي بيماري زا، و گشايش بازار مصرفي براي واردات كاالها
. فروشي رانده شده استر بيكاران و به دستكاي از كارگران به لش بخش گسترده

بخش گسترده اي از خرده بورژوازي، از اين تخريب ايمن نمانده و پيوسته به 
سال پس از اين  7، يعني 92اينك در سال . درون طبقه كارگر ريزش يافته است

فت خريب توليد و سرايت اين ويراني به درون طبقه كارگر و باگزارش، با ت
توان به كاهش مطلق شمار شاغلين كارگر و از طبقاتي كارگران، از يك سوي مي

هاي پاييني فروريزي بخش سوي ديگر با خلع مالكيت از توليد كنندگان خرد و
- را در جامعهرگران  شاغل و بيكار خرده بورژوازي به درون طبقه كارگر، شمار كا

به بيان ديگر، . ميليوني ايران، نزديك به ده ميليون نفر انگاشت 80ي نزديك به 
ميليون نفر از جمعيت كل ايران  40كارگران در ايران، با افراد خانواده، افزون بر 

  .گيرد را در بر مي
طقه حكومت اسالمي سرمايه در ايران، در جايگاه اليگارشي حاكم در من

و تنيده شده در اين بازار، با انتقال مافوق سود از  ن كانوني سرمايهپيراموني جها
منطق و عقالنيت و آفريند و وظايف مركز، به سود سرمايه، ويراني مي پيرامون به

ين كارگزار فاسد سرمايه و بسان خرده ا. سرمايه  جهاني را به پيش مي برد
ميست و رنگارنگ ي جهاني، با همدستي منتقدين سبز و رفرحكومت سرمايه
هاي طبقاتي، در كارگزاري  همراه با اعمال خونين ترين سركوببيروني خويش، 

مند بوده و از همين زاويه، الزمه اليگارشي ئوليبراليسم جهاني سرمايه، وظيفهن
از همين روي، عليرغم . آيد جهاني سرمايه و به ويژه سرمايه مالي به شمار مي
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ي  بسته شده به ارابه مايه، همانند سگ شكاريوجود اختالفات داخلي بلوك سر
شود و هيچگونه نيرو و اراده اي براي سرپيچي از اين  سرمايه، در پي كشيده مي

  .گردونه را ندارد
ي، در بلوك اين حكومت در شرايط كنوني، در بلوك بندي سرمايه جهان

و  هاي جنگيهاي روس و چين، ابزاري است كه سياست اوراسيا، از پشتيباني
ز به ويژه در ميليتاريستي بلوك غرب به رهبري اياالت متحده آمريكاي شمالي ني

بازار و  -تالش غرب براي جلب جناح باند روحانيت. سازدخاور ميانه موجه مي
موتلفه، به نمايندگي دولت حسن روحاني، تالشي است براي دور ساختن حكومت 

جبهه «باند سران سپاه، . لوك غربايران از بلوك اوراسيا و نزديك ساختن آن به ب
اي در برابر اين تالش، از ي نژاد، و متوسلين به انرژي هسته، باند احمد»پايداري

پشتيباني روس و چين، چشم اميد دارند تا ولي فقيه سر به زير خاك و رحلت به 
اي و سالح  زير زمين برد، تا همتايان رهبر ماليخوليايي كره شمالي با سالح هسته

داري  ي در ايران را براي حكومت سرمايهدار آور ايدئولوژي فاشيستي سرمايه هيتبا
  . مستبد، به پشتوانه گيرند
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   رابطه بين نرخ تورم و نرخ بيكاري
كوشيد تا تا  1950ي، در دهه دار سرمايهپروفسور فيليپس، كارشناس اقتصاد 

زير، رابطه بين نرخ  ي  نماي ئه، با ارا)Philips Curve( با كشف منحني فيليپس
  :تورم و نرخ بيكاري را نشان دهد

  
  

  اين منحني داراي چند ويژگي است 
) c( ثابت دستمزدها نمودار باال، نشان دهندي آن است كه در نرخ بيكاري، ـ 1

كند تا رابطه بين افزايش دستمزدها  و اين پرفسور بورژوازي، تالش مي. هستند
ي افزايش تورم و بيكاري را به گردن دستمزدها اتورم را نشان دهد و به گونه

  . بيافكند
همراستا ) اسمي(وي در آغاز كاهش بيكاري را با رشد دستمزدهاي پولي ـ2

  .مي داند
دهد كه با كاهش نرخ بيكاري نه تنها او با اين شعبده بازي نمايش مي

ي در پي يابد، بلكه افزايش دستمزدها با كاهش شديد و پ    دستمزدها افزايش مي
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 84، با شعبده بازي دولتي، نرخ بيكاري از سال 92درصدي در سال  35نرخ تورم 
  !داده شده استهم كمتر نشان 

. مايه جهاني، اوج گرفتگيري بحران اقتصادي سربيكاري جهاني با اوج 
و دستيابي به سود كه هدف اين شيوه  يدار سرمايهوار در مناسبات رقابت گرگ

ر اين شيوه رقبا، يكديگر را د. توليد است، ريشه و سرچشمه بيكاري است
اي  كند و تا برهه بازار را اشغال ميكارتر است ايتدرند، و آنكه خونخوارتر و جن مي

  .برد مي ديگر، جان به در
اي رسيده است كه براي ارزان كردن به درجه اقتصادي سرمايهبحران 
تر از ارزش نيروي كار كاهش داده، چار ركود، به جبر مزدها را پايينكاالهاي د

خشي به شدت ب بيكاري و شدت كار را افزايش داده و به اينگونه در مجموع، با
 ماركس در اقتصاد سياسي. يابد ان افزايش ميدار سرمايهكشي، سود درجه بهره

  )86(.اين پديده را استدالل كرده است
كار،  اندري دست چه ثروت اجتماعي، سرمايه هر«د كه ده ماركس نشان مي

وري كار چه تعداد مطلق پرولتاريا و بهره رو بنابراين ه ستره و نيروي رشد آنگ
ي دار سرمايهتوليد ) 87(».تر استتر باشد، ارتش ذخيره صنعتي بزرگشآن بي

از ، ناشي عيت نسبي و ضرورت وجود اين توليدهمراستا است با توليد اضافه جم
به بيان ماركس در همين بخش، . باشدضرورت وجود ارتش ذخيره كار مي

وت بينوايي، همراه با جمعيت مازاد، يكي از شرايط وجود توليد  رشد ثر«
ر كار آن بيشتر هرچه ثروت اجتماعي، سرمايه دست اند«و » ي استدار سرمايه

هايي كه باعث رشد همان علت. تر استي صنعتي بزرگباشد، ارتش ذخيره
اش را نيز رشد نيروي گسترش يابنده سرمايه مي شوند، نيروي كار در دسترس

                                                 
، ترجمه حسن مرتضوي، نشر الهيتا، چاپ نخست، 661ماركس، سرمايه، مجلد يكم، ص )  86

 .، تهران1394

  .همان باال ) 87
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- ثروت افزايش پيدا ميي صنعتي با انرژي بالقوهبنابراين ارتش ذخيره . دهدمي
، ثروت دار سرمايههرچه اين ارتش ذخيره، افزايش بيشتري يابد، براي » .كند

دست كارگران بيكار و هرچه اليه تهي. فالكت بارتر است بيشتر، و براي كارگر
ماركس اين . تر شود، بينوايي رسميت بيشتري مي يابدهارتش ذخيره گسترد

همان بخش ص ( شماردمي» يدار سرمايهباشت قانون مطلق و عام ان«تناسب را، 
-مار جمعيت كارگران، هميشه پرشتابي، شدار سرمايهبنا به سرشت توليد ) 661

آشكار است كه نخسيتن و . كند رشد ميازهاي ارزش افزايي سرمايه تر و زودتر از ني
پديده بيكاري، و پرتاب شدگان به كام  ي دردار سرمايهبيشترين قربانيان جنايت 

مرگ و نيستي، كودكان، زنان، دردمندان و كساني هستند كه از نظر برده داران 
  . مدرن، نيروي كارآيي كمتري دارند

تر باشد،  كارگران كار بزرگ ينبه اينگونه هرچه ارتش ذخيره نسبت به فعال
با اين همه، براي ديگر  .ان افزونتر خواهد بوددار سرمايهتر و سودهاي پايين

كارگزاران و  تئوريك منحني فيليپس استوار نبودهاي   ي سرمايه، پايههاايدئولوگ
كارگزار ديگري  .سرمايه چندان راه كار توانمندي براي كسب سود بيشتر نمي يافتند

وي تبديل . كوشيد در پي وي، به دستكاري اين فرضيه بپردازد» ليپسي«به نام 
تغيير : تين بيرون آورد كهرابطه تغيير دستمزد به رابطه تغيير قيمت را از آس

در بازار كار دارد كه براي آن ) عرضه يا(دستمزدهاي پولي بستگي به مازاد تقاضا 
 ميان پيوند فيليپس، منحني ارائه با او .كند    از متغير جانشين بيكاري استفاده مي

 وي، پي در. كشيد بيرون منحني غالف از شمشيري همانند را بيكاري و تورم
با استفاده از مفهوم منحني فيليپس، به  1960 سال در »سولو« و »ساموئلسن«

ساموئلسن و  .انساني رابطه ميان نرخ بيكاري و نرخ تورم پرداختند ترويج ضد
 ارائه بيكاري، و تورم ميان مبادله دهنده جريانمنحني فيليپس را نشان ،سولو
ر بازار كار و نرخ رشد ي ساموئلسون، نرخ تورم، با اهرم تقاضا د معادله در. كردند
گذاران   اين راه كار ضد انساني، به سياست. گردد    وري نيروي كار تعيين مي    بهره

هاي پولي و مالي خود را براي دستيابي به سود بيشتر     بورژوا نشان داد تا سياست
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به بنا . هاي مختلف بيكاري و تورم تنظيم كنند    و مهار بحران و تورم، بنا به تركيب
ي بيكاري پايين، اما نرخ توانند گزينه    گذاران مي  استاين منحني و رهنمود،  سي
به بيان ديگر، برنامه ريزي و سياست گذاري يا مبادله . تورم باال را انتخاب نمايند

توان از تورم به بهاي     به اين گونه كه مي. باشد    ميان تورم و بيكاري امكان پذير مي
  .كاهش داد، يا به وارونه بيكاري را به بهاي تورم باالتر بردبيكاري بيشتر 

ساموئلسن و سولو نتيجه گرفتند كه رابطه ميان تورم و بيكاري در بلند مدت، 
وري نيروي كار باعث انتقال منحني     نمي تواند با ثبات بماند و تغييرات بهره

قال منحني فيليپس به به بيان ديگر، با انت. گردد    فيليپس در درازاي زمان مي
  .سمت باال، هم نرخ تورم و هم نرخ بيكاري، همزمان افزايش خواهند يافت

ي رابطه وارونه بين نرخ رشد دستمزدها و  منحني فيليپس اوليه، نشان دهنده
به اين بيان كه، در رونق . نرخ بيكاري يا بين نرخ تورم و نرخ بيكاري مي باشد

ها و   شود، اما بر رشد قيمت    از بيكاري كاسته مياقتصادي و افزايش تقاضاي كل، 
دستمزدها افزوده خواهد شد و در شرايط ركود اقتصادي و كاهش تقاضاي كل، 

به بيان . شود    ها و دستمزدها كاسته مي  يابد، اما، از رشد قيمت بيكاري افزايش مي
ن كينزي، اقتصاددانا. ها و دستمزدها منفي شوند  ديگر، ممكن است رشد قيمت

در آغاز چنين برداشتي را پذيرا شدند كه، با كاهش بيكاري بر تورم افزوده 
ها، با خشنودي، امكان     كينزي. يابد با افزايش بيكاري، تورم كاهش مي شود و    مي

داري را به هدف دستيابي به   هاي پولي و مالي سرمايه    تبه كارگيري سياس
قتصادي و سياسي بورژوازي، در اين منحني گذاران ا  بيكاري دلخواه سياست

  . يافتند
و بيكاري، همزمان افزايش ، تورم 1970و اوايل دهه  1960در اواخر دهه 

منحني » كشف«سال پس از  10اين رويدادهاي همان زمان، يعني . يافتند
از دانشگاه كلمبيا و ميلتون ) Edmond Pheleps(فيليپس اوليه، ادموند فلپس 

اد شوك درماني يا دكترين شوك، از دانشگاه شيكاگو، به طور فريدمن، است
جداگانه منحني فيليپس اوليه، يعني رابطه با ثبات بين تورم و بيكاري را به نقد 
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به . به ديد فريدمن، وجود مبادله هميشگي بين تورم و بيكاري اشتباه بود. گرفتند
وليه كه نرخ دستمزد ، منحني فيليپس ا)Milton  Friedm(باور ميلتون فريدمن 

اين . سازد، به اندازه دلخواه توضيح دهنده نيست    پولي را به بيكاري مرتبط مي
فريدمن، تئوري پرداز . ي فيليپس بوددار سرمايهيك نگاه فاشيستي به منحني 

ها بين كار و سرمايه، روي دستمزدهاي     زني    فاشيست، برآن بود كه، هرچند چانه
داري، يعني كارفرمايان و  د، اما هر دو سوي مناسبات سرمايهپولي كارآيي دارن

فريدمن . كارگران، به دستمزدهاي حقيقي گرايش دارند و نه دستمزدهاي پولي
برآن بود كه منحني فيليپس بايد بنابه نرخ تغيير دستمزد حقيقي طرح ريزي 

نرخ  بنا بر استدالل فريدمن، پس اگر در بلندمدت دستمزدها متناسب با. شود
تورم افزايش يابند و اشتغال در سطح اوليه باقي بماند، نرخ بيكاري كه در كوتاه 

بدين . مدت كاهش يافته بود، به نرخ فزاينده و آغازين خود باز خواهد گشت
گونه، در بلندمدت با افزايش نرخ تورم هيچگونه كاهشي در نرخ بيكاري به وجود 

در برداشت فريدمن . ماند    خود باقي مي آيد و نرخ بيكاري در سطح اوليه    نمي
رابطه وارونه بين تورم و بيكاري تنها در كوتاه مدت درست مي آيد و در ميان 
مدت اين رابطه كاهش يافته و در بلندمدت هيچ گونه رابطه ي معكوسي بين 

   )88(.تورم و بيكاري وجود نخواهد داشت
سم، يا پول ساالري، در تارييفريدمن با تز دكترين شوك و كشف فرضيه مان

اعالم كرد كه، )  1977(وي در سخنراني نوبل . جايزه نوبل گرفت 1977سال 
هاي تورم باال   اي فزاينده همانند گازهاي شيميايي، در نرخهاي تورم به گونه  نرخ

اين مهارناپذيري تورم و خروج از مهار و دست كارگزاران سرمايه، . شوند    فرّار مي

                                                 
88) A. W. Philips , “ The relation between Unemployment and Rate of 

change of money wages in the United Kingdom ,  1861-1957 , “ 

Economica , November 1958. 
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انجامد و سيستم قيمت بهدي و اطمينان گريزي از كارايي بازار مياعتما به بي
عنوان مكانيسم هماهنگي و ارتباطي كارايي خود را از دست مي دهد و ممكن 
است كه بيكاري افزايش يابد، سرمايه گذاري كاهش مي يابد و منجر به افزايش 

يابد و به طور     مي همچنان كه نرخ تورم افزايش«: فريدمن افزود. شود    بيكاري مي
شود، گرايش دولت به مداخله بيشتر در فرآيند تعيين قيمت از     اي فرّار مي    فزاينده

راه كنترل قيمت و دستمزد افزايش مي يابد و اين خود، كه كارايي سيستم 
  ».شود    قيمت را كاهش داده و منجر به افزايش بيكاري مي

م، به اين نتيجه رسيد كه، منحني پرفسور جنايت انديشه ي نئوليبراليس
هاي     مي تواند، تنها گذرا پاسخگوي سياست) نزولي بوده(مدت      فيليپس در كوتاه

پولي و مالي بورژوازي باشد و قادر به تغيير توليد، اشتغال و بيكاري خواهند بود، 
ا تورم ب    و انطباق انتظارات تورمي   اما در بلندمدت با ويرايش و شرايط تورمي 

هاي پولي و مالي قادر به تغييير     شود و سياست    واقعي منحني فيليپس عمودي مي
ها و دستمزدها كارآيي   توليد، اشتغال و بيكاري نبوده و تنها بر نرخ قيمت

  ) 89.(دارند
در ادبيات اقتصادي تا كنون بين  1958با ورود منحني فيليپس از سال 

هاي  ها و برداشتي ترميمدار سرمايهي اقتصادنمياندگان سياسي و كارشناسان 
ها، همگي اما در  رفته است و فريدمن تا نئوكينريستگوناگوني روي آن انجام گ

برابر ديدگاه ماركسي، يعني رابطه معكوس بين عرضه و تقاضا و تئوري بحران و 
  .تورم و بيكاري، درمانده اند

تفاق نظر دارنداما در رابطه با آنان به رابطه كوتاه مدت ميان تورم و بيكاري ا
. پيوند بلندمدت ميان اين دو متغير، يعني تورم و بيكاري اختالف نظر دارند

                                                 
، استاد اقتصاد و فلسفه دانشگاه )Kevin D. Hoover(گارنده از نوشتار كوين هوور ن)89

 .آكسفورد بهره گرفته است
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اي معكوس ميان تورم و بيكاري در     ها بر اين باورند كه رابطه    ستنئوكينزي
  .بلندمدت وجود دارد
 امروزه  در بحران جهان سوز سرمايه،» بچه هاي شيكاگو«مكتب فريدمن، 

» بوريس يلتسين«ي گرديده است، از دار سرمايهراهنماي بسياري ازحكومت هاي 
پس از فروپاشي سرمايه دولتي در روسيه شوروي، تا بسياري از كشورهاي بلوك 
شرق پيشين و اينك با شدت يابي پيشبرد ايدئولوژي نئوليبراليسم در بساري از 

با سياست شوك درماني و » بچه هاي شيكاگو«. كشورهاي پيراموني همانند ايران
. اعالم داشت كه دولت نبايد نقشي در بخش اقتصادي داشته باشد پول گرايي، 

دولت بايد اقتصاد را به بخش خصوصي واسپارد و خود نگهبان قانون باشد، 
دولت بايد خدمات اجتماعي را . ان، درآيددار سرمايههماننند پليس و شب پاي 

. از وظيفه خود را به بخش خصوصي واگذار كند رها كند و بودجه هاي اين بخش
فريدمن و دار و دسته اش، با اين سياست، بيمه كارگران، و بسياري از 
دستاوردهاي تا كنوني سه سده مبارزات درخشان و خونين كارگران و جنبش 

يكي از كاركردهاي اين سياست خونين، . سوسياليستي را زدودند و حذف كردند
ر آلنده، رهبر سوسيال دمكرات شيلي بود كه تنها جرمش، كودتا عليه سالواد

. دولتي كردن بخشي از رشته هاي توليدي و خدماتي و مالي در شيلي بود
داري، تنها در برابر بخش  در شيلي، با حفظ مناسبات سرمايه سالوادر آلنده

ارتش آمريكايي، . خصوصي و سرمايه هاي جهاني به ويژه آمريكاي شمالي ايستاد
اين كودتاي خونين، شيلي را به خون كشانيد و فريدمن به پاس مشاور ژنرال  با

  .را صاحب شد 1977خونخوار پينوشه، جايزه نوبل سال 

  آوارگان كار
صادرات و واردات . شوند روند، از درون كوچي، برون كوچ ميكارگران در اين 

رگردان مي نيروي كار بيش از پيش در شمار ميليوني در ميدان هاي سرمايه س
، بازاري همانند بازار برده فروشي براي 1395در ايران، در تابستان . مانند
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لرستان براي زنان جوياي كار در ميدان شهربرپا شده » دلفان«نخستين بار، در 
  . است

 هاي خانواده از درصد 22٫5، 1389، در سال بانك مركزي ايران به گزارش
 فرد دو درصد 2٫17 شاغل، فرد 1 داراي درصد 55٫4ران بدون فرد شاغل، اي

 ،1390 سال در همزمان. اند بوده شاغل فرد بيشتر و 2 داراي درصد 4٫9 و شاغل
. است  بوده توليد دالر ميليارد 18 با برابر كه رفته ستد از شغلي فرصت هزار800
درصد  1393در سال . يابد مي بيشتري افزايش بازهم بيكارسازي روند اين

 نفر يك درصد 57 ميان اين از كه رسيد ٪24هاي بدون فرد شاغل به  خانواده
  )90(.اند بوده بيشتر و شاغل نفر سه داراي 3٫5 و شاغل نفر دو ٪15٫5 شاغل،

 1384( ميالدي 2005 سال در) ميس( اقتصادي خاورميانه حقيقاتنشريه ت
بحران «: يكاري در ايران نوشتب بحران باره در پژوهشي گزارشي در  خورشيدي،

شود، جمعيت كل  را شامل مي ميليون 28درصدي در ايران كه  40بيكاري 
  )91(».است كشور را به طور نسبي دچار فقر اقتصادي كرده

سرمايه، به دروغ درهمين سال، نرخ بيكاري را در ايران كه دولت  در حالي
  .اعالم كرده بود درصد 12نزديك به 
فر وارد بازار كار آمار دولتي، هر ساله دست كم حدود هشتصد هزار ن  بنا به
اقتصاد . يابند كه تنها چند هزار نفر از اين نيرو به كاري دست مي شوند ايران مي

ند كه  براي كنترل بيكاري دولت بايد ساالنه بيشتر كندانان حكومتي، برآورد مي
هاي اخير، با دستكاري آمار و  از يك ميليون شغل ايجاد كند در حالي كه در سال

هزار نفر روي كاغذ،  550نمايي آن، نتوانسته به طور ميانگين براي بيشتر از بزرگ
  .شغل ايجاد كند

                                                 
90) http://www.dw.com/fa-ir. 
91 )36 www.isna.ir/news/95031716342 /  
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منيتي حكومت سرمايه، ا مقام و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزير علي ربيعي
المللي مهارت آموزي و  همايش بين«در نمايش  1394هاي خرداد ماه  ميانه

آموخته دانشگاه  درصد از بيكاران كشور دانش 40هم اكنون : گفت» اشتغال
هاي كشور،  التحصيلي حدود چهار ميليون دانشجو از دانشگاه با فارغ... هستند

  )92(.يابد تعداد فارغ التحصيالن بيكار در آينده افزايش مي
  

                                                 
92) www.isna.ir/news/95031716342 /  
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  . ، نرخ بيكاري، دوره زماني در جستجوي كار و نرخ مشاركت زنان و مردان را نشان مي دهند5-1نمودار

  
درصد زنان جوياي كار  بيش  90ر دهند كه افزون ب نمودارهاي باال نشان مي

درصد  55اند، اين رقم براي مردان  افزون بر ماه در جستجوي كار بوده 18از 
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در  54شود كه با نگاهي ساده به اين نماي دولتي، آشكار مي. گزارش شده است
ماه در  18صد از زنان بيكار داراي مدرك ليسانس و فوق ليسانس بيش از 

اين رقم براي مردان داراي مدرم ليسانس و فوق ليسانس،  .جستجوي كار بوده اند
ماه، براي مردان داراي  18بيكراي باالي . و نيم درصد بوده است 4نزديك به 

تا  20همچنين نرخ بيكاري جوانان . درصد گزارش شده است 40مدرك ديپلم 
 50 به بعد روندي فزاينده داشته و براي زنان به 1381ساله، پيوسته از سال  25

. تدرصد در نوسان بوده اس 30تا  25شود و براي مردان بين  درصد نزديك مي
ها نيز بيانگر آن است كه  در بازار كار  نمودار شاخص تفكيك جنسيتي شغل

  . ايران، شغل ها با مهارت شاغلين همخواني نداشته اند
گر كار ، هرو مقام امنيتي و وزير كار حسن روحاني گرعلي ربيعي، شكنجه

ي پيش از آمارگيري، كاري داشته، را در شمار  ساعت در هفته بيكار كه تنها يك
توان  آيا مي«وي در پاسخ به خبرگزاري خود، مبني بر اينكه . داند بيكاران نمي

تعريف بحث برانگيز اشتغال و بيكاري را اصالح كرد و يك نوع تعريف بومي قابل 
  :يدوگ مي» انستن افراد ارائه كرد؟لمس براي جامعه درباره شاغل و يا بيكار د

گويم تعريف يك ساعت كار در هفته براي شاغل دانستن افراد قابل  من نمي« 
...  .ازمان جهاني كار استشود تعريف س تعريفي كه فعال استفاده مي... ت قبول اس

گويم اين تعريف قابل قبول است، اما اين تعريف براي كدام جامعه  نمي من
بافد تا  پست وزير كار، آسمان و ريسمان مينيتي سرمايه در مقام ام» است؟

 تعريف. يكي بداند) سرمايه(تعريف شاغل درايران را با تعريف سازمان جهاني كار 
 چند به سود سرمايه مايه جهاني، هرسان ارگان سربيكار بنا سازمان جهاني كار، ب

كاري، از پوشش قانون يابد، بيكار كسي است كه از بيمه بيبنا شده و كاربرد مي
هايي برخوردار كمبراي كاريابي و آموزش  و از دست ها و نهادهاييكار، از گزينه

اما بيكار علي ربيعي از چه پشتوانه  و نهادي برخوردار است جز مرگ و . است
    ! شالق؟
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  زنان و بيكاري 
 روز در هفته 2گزارش اشتغال را بر اساس اشتغال  1384در ايران، تا سال 

اما از آن سال به بعد تا كنون، دو روز در هفته به يك ساعت . ارائه داده مي شد
كشي ها و نسلمركز آمار در پشتيباني از فريبكاري ) 93(.در هفته كاهش داده شد
ي يكساعت كار در هفته، مشاغلي مانند وكالت و پزشكي رژيم، در توجيه  گزينه

تواند عت كار پزشكي يا وكالت ميو برآن است كه  يك سا آوردرا نمونه مي
-گران چنين توجيهي، خوب ميتوجيه. ماهه زندگي باشدپاسخگوي نيازهاي يك

توانند با يكساعت كار در هفته، گذران دانند كه چند درصد از بيكاران جامعه مي
  !زندگي يا  يك وعده  غذاي بخور و نمير خود را فراهم آورند

از سويي . ر جامعه بيش از همه غمبارتر استشرايط زنان در بازار كار و د 
هاي خدماتي ي ارزان كار زنان به ويژه در بخشي به نيرودار سرمايهمناسبات 

هاي انسانيِ ديني و بينشي ت و از سوي ديگر اخالقِ ضد ارزشنيازمندتر اس
سان بشر در ور زنان و به رسميت شناختن زن بحكومت سرمايه در ايران، با حض

اي كه  ميان حضور زنان در بيرون خانه و يا به پستوي خانه به گونه. اد استتض
آيا بايد در خانه بمانند و  اينكه زنان. نشانيدن زنان جدالي سخت در ميان است

آنان آوار  هاي زندگي را برتفكيك و جداسازي جنسيتي در تمامي شئون كامال
پوششان نمود و يا سياه شيد وكرد، برسر و رويشان به فتواي روحانيت، اسيد پا

هچنان نيمه بشرشان انگاشت و به سان كاال و جزيي از دارايي مرد به شمارشان 
  . آورد، ولي در بازار كار به بهره كشي واداشته شوند، بالتكليف مانده اند

زاده، همقطار جاني عليرضا محجوب، كه از سوي رژيم براي سهيال جلودار
شود، روز دوشنبه ناميده مي» ديه كارگران زنمسئول اتحا« سركوب زنان كارگر

بر اساس : گويد پرسشي در باره شمار زنان شاغل ميدر پاسخ به  94تير ماه  1

                                                 
93) http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/75029) 
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هزار كارگر زن كه تحت پوشش بيمه تأمين  300آمارها تا چند سال قبل حدود 
هزار نفر  100اكنون تعداد آنها  اجتماعي بودند در كشور مشغول بكار بودند اما هم

در بسياري از موارد تا يك سوم : اين كارگزار رژيم اعتراف كرد ...كاسته شده است
سهيال جلودارزاده، مشاور وزير » .شود حداقل قانون كار هم به بانوان پرداخت نمي

التحصيالن در  درصد فارغ 64كه زنان  رغم اين به«صنعت رژيم اعالم كرده بود 
نها درصد ناچيزي از آنان مشغول كار دهند، اما ت سراسر ايران را تشكيل مي

  )94(».شوند مي
نرخ بيكاري زنان جوان «: ، خبرگزاري مجاز حكومتي اعالم كرد كه93سال 

درصد و اين به معناي آن است كه زنان  60در برخي از استانهاي كشور بيش از 
   )95(».اي مواجه هستند جوان با بيكاري فزاينده

  طبقاتي و شكاف فالكتبحران  
در  94در سال  از سوي خبرگزاري حكومتي ايرنا، نگاهي به آمارهاي دولتي،با 
و جمعيت جوياي كار در حالي كه ) جمعيت فعال(ي جمعيت در سن كار  مقايسه

درصد گزارش  13.3درصد بوده نرخ مشاركت زنان  38.2نرخ مشاركت كل كشور 
  )96(.شده است

برابر زير خط فقر،  4بر شكاف ژرف بين دستمزد و خط فقر با فاصله افزون 
هاي باندها و آمدهاي مناسباتي است كه اليگارشي و امپرتورييكي از پي

هزار توماني كنوني تنها  820حداقل دستمزد . شركايشان را در سوي ديگر دارد
درصد از خط فقر دو ميليون و سيصد هزار توماني اعالم شده از طرف مركز  42

 در عين حال بر اساس اعالم رسمي هم. دده هاي مجلس را پوشش مي پژوهش
اين در حالي است كه بر اساس . ميليون ايراني زير خطر فقر قرار دارند 30اكنون  

                                                 
94)   )1394/06/02يلنا ا(

95 )http://www.entekhab.ir/fa/news/157752 
96 ) http://www.irna.ir/fa/News/82067456/ 



٢٢٨ 
 

درصد قراردادهاي كاري  90اكنون حداقل   هاي متعدد مقامات رسمي هم گفته
  .قرارداد موقت هستند

ديدترين راغفر، طراح نقشه فقر ايران، طي ج« به گزارش سايت سالمت نيوز
درصد جمعيت  40كند كه  وگو با روزنامه شرق اعالم مي اظهارات خود در گفت

روز آمار فقيران در كشور افزايش پيدا   به  ايران زير خط فقر هستند و متأسفانه روز
توان به  ، مي93نفري ايران در پايان سال   ميليون 77با احتساب جمعيت . كند مي

نفر از مردم ايران امروز به زير خط   ميليون 30 بندي رسيد كه بيش از اين جمع
اند و دولت برنامه مشخصي براي توقف و كاهش اين تعداد فقير در كشور  فقر رفته

مقام وزير رفاه، اعالم كرده كه هيچ   چه سيدابوالحسن فيروزآبادي، قائم اگر. ندارد
ليون و هفتصد مي2راغفر، خط فقر را ) 97(».اي از فقر در كشور وجود ندارد نقشه

  .برابر باالي دستمزد كارگران قرار دارد 4هزار تومان فرض كرده كه نزديك به 
عالوه بر انباشت از راه ارزش افزوده نيروي  در چنين ساختار اقتصاد سياسي، 

هاي مياني گر اليهيكار، حجم مهمي از انباشت سرمايه  با سلب مالكيت از رقبا و د
ي دار سرمايهت سارقانه، تنها در سايه حكومت ايدئولوژيك اين انباش. گيرد ميانجام 

  .مي شود» متعارف«در اين 
در ايران زير سلطه بورژوازي مذهبي، بين توليد بورژوايي و روند قهرآميز سلب 

اين گونه . مالكيت از ديگر توليد كنندگان رقيب، رابطه اي تنگاتنگ وجود دارد
امات و فرزندان و وابسته گان اين انگل انباشت اليگارش هاي سپاه سرمايه و مق

  :هاي اجتماعي به شكل هاي زير در ايران رواج دارد
  .سلب مالكيت قهرآميز دهقانان و توليد كنندگان خرد روستا ـ 

                                                 
97) http://www.salamatnews.com/news/149743 -ايران- جمعيت-درصد-40/

. شد- هزارتومان700 - و-ميليون2-فقر-خط-فقر-خط- زير  
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اند مشاع جامعه كه نه در مالكيت دولت ـ به مالكيت خصوصي درآوردن امالك
ي اين  له، درياها از جمهاها، جنگلكوه. مالكيت بخش خصوصي هستند و نه در

باندهاي . آيندآيندگان به شمار مي از آن همه مردم و امالك جامعه هستند و
و به شيوه قهرآميز از جامعه لغو  اين امالك را  دولتي اعالم كرده جاكم ابتدا

- خواري، كوهدرياخوراي، زمين. آورند مي مالكيت كرده و به مالكيت خويش در
  .ها هستندجمله اين شيوه انباشتخواري از خوراي، جنگل
ديگر سلب مالكيت شده به  هاي تبديل بخش( سازي آدميان ـ كااليي

  .)فروشندگان نيروي كار با كاالي مجازي ساختن از آدمي
  توليد و مصرف،) بومي(سركوب اشكال  ـ 

قدرت مالي و  طلبانه با برخورداري ازهاي نواستعماري و توسعه ـ پيشبرد شيوه
 علويون ،)شيعيان پاكستاني(سازماندهي لشكرهاي فاطميون . ايدئولوژيكسياسي و

، زينبيون )عراق بسيج شيعي و مزدوران در(الشعبي حشد) شيعيان عراقي(
لبنان، امارات  اللله درها در يمن، حزب ، حوثي)يان و آوارگان افغانستانيشيع(

ي كهكشاني براي ها سوريه و عربستان و كويت و پرداخت هزينه متحده عربي و
كشورهاي آفريقاي زير فرماندهي سپاه  هاي تروريستي به ويژه در كهگسترش شب

قدس از جمله شيوه هاي پان اسالميستي و نواستعماري حكومت اسالمي در ايران 
  .مي باشند

  زنان كارگر، كار مولد يا غير مولد؟
 93هار ميليون نفري زنان در ب 32ز جمعيت ا«: به گزارش روزنامه قانون

 94هزار و  141ميليون و  28اند و  نفر شاغل بوده 266هزار و  901سه ميليون و 
  ».ها قرار داشتند نفر نيز در گروه غيرفعال

 
به بيان ديگر، زنان . ي نيروي كار هستند آفريننده  دار، زنان كارگر براي سرمايه

ي ارزش افزوده،  ينندهخود آفر  كار،  نيروي. كنند طبقه كارگر، نيروي كار توليد مي
دار و نيز باز توليد و سوخت و ساز  انباشت سرمايه و دارايي طبقه سرمايه  سرمايه،
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با همين دريافت از دانش مبارزه طبقاتي است كه . است داري  مناسبات سرمايه
زن «آنگاه كه از . شود داري نمايان مي جايگاه زنان كارگر در مناسبات سرمايه

يعني زن در جايگاه كارگر و  كارگر،  د، بايستي دو مفهوم زن رو سخن مي» كارگر
زن كارگر، در فرايند كار، . ي كارگر است را از هم  باز شناسيم زني كه زن خانواده

ي  و زن خانواده  شود، مستقيم در محل توليد، براي ارزش افزايي به كار گرفته مي
دي است كه خود، به طور مادر و يا خواهر كارگر مر  كارگر، زني است كه زن،

در خدمت به مرد يا   كه در خانه، بل  مستقيم در آفرينش ارزش افزوده پيوند ندارد،
مردان كارگر خانواده، بازتوليد بخشي از نيروي از دست رفته كارگر مرد را  به 

اما خود در استخدام كارفرما نيست و از همين روي دستمزدي   دوش دارد،
با برخورداري   از زنان، براي زيست و بازتوليد نيروي كار خود،اين بخش . ستاند نمي

آشكار . يابد سهمي از دستمزد كارگر مرد و زير سرپناهي مشترك، مجال زيست مي
داري و  است كه هر دو بخش اين نيرو، زير ستم دوگانه استبداد مناسبات سرمايه

دو جايگاه گفته شده،  در هردو صورت، زنان كارگر در. اند مردساالري كشانيده شده
شوند و در رابطه با مناسبات  كنند و همگي استثمار مي نيروي كار توليد مي

دار از آنان،  كشي سرمايه  توزيع، مالكيت و  مفهوم بهره  داري، در توليد، سرمايه
ي زندگي  سازند و به راستي سرچشمه هاي طبقه كارگر را مي »المان«عنصرها يا 

نيروي كاري توليد   سان مادر، زنان كارگر چه به. آيند شمار ميطبقه و جامعه به 
  . مادران زندگي هستند  كنند، يا  اگر فرزندي نزايند،

افزايي و بازتوليد  گي زن در سرمايه گذاري رايگان و برده با خدمت  از اين روي،
نقش مفهومي نارسا و حتا سايه افكن بر » كارخانگي«كارگر، تئوري   نيروي كار مرد

با كاال سازي زنان به عنوان . باشد توليدي و ارزش آُفريني زنان طبقه كارگر مي
زيرا كه نوع انسان از آغاز سرشتي كااليي نداشته ( نيروي كار ساختگي سرمايه 

- داري زنان به خواري و سركوب و بي سرمايه  ، بيش و پيش از همه در جامعه)است
داري تا كنون، زنان از  عه طبقاتي از بردهبا پيدايش جام. شوند حقوقي كشيده مي

هاي نخستين، به فرش زمين   يعني از رهبري جامعه در كمون  ساالري، جايگاه مادر
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  تر از همه،مذهب و ضدانساني. كشانيده شدند و مورد سركوب قرار گرفتند
يهوديت، مسيحيت و اسالم، زنان را خلع سالح و از جايگاه : هاي ابراهيمي دين
و آنان را گناهگاراني ازلي و ابدي   به جنس دومي فرودست افكندند،  ي جامعه،رهبر

در شيپور » سور اسرافيل«اعالم كردند كه همه عمر و در درازاي تاريخ، تا آنگاه كه 
دارانه، به جرم راهنمايي  اين كيفر برده. دميده شود، بايد كيفر ابدي يابند) اهللا(خدا 

و فراخواندن آدم به سر ننهادن به   جربه و آزمون خود،به ت» حوا«به وسيله » آدم«
اين ايدئولوژي . شود خرد و دانش آغاز مي يفرمان و نهي الهي با خوردن ميوه

داران كهن تا مدرن و تا  ي مالكيت برده پشتوانه  انساني، طبقاتي و به شدت ضد
مالكيت مرد و سان ابزار توليد و مالكيت و ارث و تضمين ب كنوني گرديد كه زن را

  .حاكميت طبقاتي فرودست نشانيده شود
گردد، شرايط زيست و  تا آنجا كه به وضعيت زنان در حكومت اسالمي بازمي  

هستي زنان حكومت شونده و بيش از همه، زنان كارگر زير ستم سرمايه و 
ايدئولوژي مذهبي و حكومت همخوان و ضروري شكل داللي و كمپرادوري آن، 

اين مناسبات و ايدئولوژي حاكميت اسالمي با .  ضد انساني استبار و  فالكت
ي  زنان را بيش از همه  در سوخت و ساز خود،  داري پيراموني، فرماسيون سرمايه

ها با دستمزدهاي بسيار نابرابر با مردان به  ها در بخش خدمات و در كارگاه رشته
آينه قابل  يي ارزان و هرسان كاالدر ايران، زنان كارگر ب. ده استدهي كشانيبهره

مانند ارزانترين كاال تا  گيرند و نيروي كار آنان به دستبرد و سوء استفاده قرار مي
براي فراهم . رسد به مصرف مي  ، وار در سوخت و ساز سرمايهحد رايگان و برده

ها و بخش خدمات  ها و كارگاه گي، و راندن زنان در خانه آوردن اين نيروي كار برده
گرداني به تعزيه» ممنوعيت اشتغال زنان«ي   اليحه 1388 دالل، اواخر سال  ايهسرم
منيره اخوان بيطرف، الله   ،)آشام معاون فالحيان و آدمكش خون(اهللا حسينيان  روح

اين . ها، به تصويب رسيد "عشرت شايق"افتخاري، زهره طبيب زاده و فاطمه آليا و
، و از تهران كانديداي مجلس دهم، يزنماينده رهبر از تبر موجود هيواليي،

يه، فق هاي اسالميي واقعي حوزهپرورش يافته وي بم  كرمان، زاده» عشرت«
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راه حل مشكل  1383آبان  29در  كه كرمان حوزه  قم و فقيهان مرد از قطارهم
  :اينگونه اعالم كرد را ها خيابانپرتاب شده به  صدها هزار زن

اعدام شوند، ديگر زن خياباني نخواهيم  نفر از زنان خياباني 10اگر«
زن بدون خانواده يك ريال « :گويد اش مي  هاي اسالمي بنا به آموزش و ».داشت

حفظ «اين زنان آدمخوار، با چنين پيشينه و مذهبي، به بهانه . »،...ارزش ندارد
 اي به مجلس سرمايه بردند اليحه» اختالط زنان با مردان«زنان و پرهيز از   »حرمت

به اينگونه .  و به تصويب رساندند تا حضور ميداني زنان را در جامعه ممنوع سازند
  .درصد است  50است كه آمار بيكاري زنان افزون بر 

  اين نيروي عظيم دربند، اگر به شكستن نخستين حلقه زنجير دست و پا،زنان، 
ابد كه ي برآيد در برآمد و خيزش جنبش كارگري و اجتماعي نيرويي سازمان مي

از اين روي قرآن و . كشاند داري را به فروپاشي مي دين و حكومت و بنياد سرمايه
گان  براي آنكه برده. يابند اش، ضرورت مي آيات ضد زن براي بقا سرمايه و حاكميت

ها  روي زمين و اين نيرو كوچكترين امكاني براي حضور نيابند، بنياد قرآن و حديث
به همين هدف، اين همه مراسم افيوني . آيند ميان ميو تمامي زنجيرهاي ذهني به 

هاي فاطميه براي  جاها و ايام  ي  مذهبي و عاشوراهاي همه روزه و كربالهاي همه
 هاي مداحان ها و عربده ها و شعبده كشانو حسين ها  ها و عزاها و مرثيه اشغال ذهن

زنان تمركز يافته و  و بر اسارت و ي عظما و لمپن و حوزه رهبري تاريكخانه فاسد و
يابي زنان  با هويت يابي و سازمان  پاي نهادن زنان به ميدان مبارزه،. راستا دارند

و همين آغاز شدن است . شود كارگر در جنبش طبقاتي است كه چيزي آغاز مي
شود و آغاز اين روانرود خروشان است كه حكومت اسالمي از  كه سيل فراگير مي

كالرا زتكين، روزا لوكزامبورگ، الكساندرا   كمونيست،اگز زنان . هراسد آن مي
آوردن  ها براي اولين حضور سياسي زنان براي به دست كولنتاي، و النور ماركس

براي همين حضور و  ي زنان شدند، ٔپرچمدار حق را  سال پيش، 150ي در ٔاحق ر
اين  در. نخستين حلقه براي ورود زنان به سياست و خواست برابري سياسي بود

با . يابند زنان و به ويژه زنان كارگر هويت و سازمان مي  راستا، براي نخستين بار،
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يابند كه آيند و خود با آزمون و خطا در مي زنان مستقالنه به ميدان مي  اين ورود،
. انداسي و فلسفي الزمو انديشه سي  اي، براي رهايي چگونه سازمان سياسي و توده

پاشيدن بذر « كارزار حق راي زنان را،  كزامبورگ،لو در آن شرايط روزا 
ها و  و سركوب حكومت اسالمي نيز با تمامي كشتارها. ناميد مي» سوسياليسم
با   ها، درفش ي داغ و با همه ي زنان،   ها بر چهره و سينه پاشيو اسيد سنگسارها، 

هزار مامور  7 با اعزام  اش، هاي زنانه و مردانه  و لمپن  تمامي اوباشان اجير شده
. كوشد تا مبادا چيزي شروع شود هاي تهران، مي در خيابان» غير محسوس«گشت 

هاي سياسي، و اجتماعي و كار، نيروي  با شروع شدن حضور برابر زنان در عرصه
  :به بيان روزا لوكزامبورگ. گذارد عظيمي پاي به ميدان مبارزه طبقاتي مي

تظاهرات،  نهادها،  ها،  از انجمن امور،  ي هايي همانند مشاركت در همه خواست»
ها زن  هاي مبارزه ميليون ها را به ميدان خيابان  تمامي حقوق طبقاتي و اجتماعي، 

ي اعتماد به نفس فرياد  كند و زنان كارگر، رزمجويانه و به پشتوانه تبديل مي
ميدان  ما انسانيم و براي تعيين سرنوشت خويش به دست خود به» كشند مي
  !  ايم دهآم

حق الهي واليت و حكومت اسالمي همانقدر منسوخ است كه  در ايران امروزين، 
تر از مردان  زنان حكومتي، مرتجع. در دوران شبان رمگي هزاران سال پيش

  هاي سر به راه ، مذهبي و سست بنياد و هماننند بره  اشان در اردوي ارتجاع، مرتجع
  عملكرد زنان بورژوا و زنان حكومتي،. هستند» هاي پيكر اجتماع  هاي انگل انگل»

هاي  اين زنان، جدا از نقش انگلي بر انگل. تنها بازتوليد طبقات حاكم است و بس
چه تفاوتي است بين .زيند حاكم،  وابسته و نامولد، و بسان پارازيت جامعه مي

 حسن روحاني و فالحيان با فاطمه آليا و خانم دستجردي و اليه  احمدي نژاد،
براي زنان بورژوا،   »در تمامي شئون جامعه برابري زنان با مردان«افتخاري؟ خواست 

تضاد   در اين شعار و اين خواست،. جويد برابري در قدرت سياسي و اقتصادي را مي
اما خواست برابري براي زنان كارگر، از تضاد طبقاتي عبور .  طبقاتي در افق نيست

از همين روي، حقوق . كند تضاد مبارزه ميكند و در جهت نفي مطلق اين  مي
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از همين روي زنان طبقه . يكسان نيست  سياسي زن كارگر و زن بورژوا و حاكميت،
كارگر، رهايي خويش و همه زنان را در حل تضاد اصلي يعني تضاد بين كار و 

و كه در برابر طبقه  بل يابي خود را نه در برابر مردان، بينند و سازمان  سرمايه مي
  . دانند ضروري مي مناسبات حاكم دوش به دوش مردان كارگر، 

دادهاي سفيد امضا و بدون برخورداري از يران زنان با كار پاره وقت، قراردر ا
مجمع «. شوند كوچكترين پشتوانه قانون كار استبدادي به شدت استثمار مي

و مردان ميالدي نابرابري سطح دستمزدهاي زنان  2014در سال » جهاني اقتصاد
اعالم كرد و ايران در  صد به عنوان بهترين و سپس ايسلنددر 16را در فنالند 

رديف كشورهايي مانند پاكستان و برخي كشورهاي آفريقايي در رديف 
  . كشور اعالم كرد 139از  98رديف  ها و در نابرابرترين

ر آمار رژيم، سهم اشتغال زنان را د خورشيدي از سوي مركز 1393آمار سال 
هاي تلخ را  ي واقعيت چند نسبي و همه صنعت و خدمات هر  كشاورزي، يها رشته

هايي است  اي از آپارتايد جنسيتي و ممنوعيت گوشه  دهنده كند اما نشان  بازگو نمي
  .كه رژيم اسالمي بر زنان تحميل كرده است

  :دهد كه اين آمار نشان مي  
، 93تابستان  در ل در ايران زن شاغ 563هزار و  73ميليون و  3از مجموع «

آنها در بخش خدمات ) درصد 53.2معادل (نفر  19هزار و  634يك ميليون و 
در بخش ) درصد 24.9معادل (نفر  820هزار و  766اند،  مشغول به كار بوده

 )98(» .در بخش صنعت) درصد 21.9معادل (نفر  724هزار و  672كشاورزي و 
 772هزار و  499ميليون و  21از مجموع «بنا به آمارحكومتي  سخن، به ديگر

نفر  259هزار و  197ميليون و  10نفر نيروي كار شاغل كشور در اين فصل، 
 213ميليون و  7اند،  در بخش خدمات مشغول به كار بوده) درصد 47.4معادل (

هزار و  86ميليون و  4در بخش صنعت و ) درصد 6/33معادل (نفر  947هزار و 
  .در بخش كشاورزي) درصد 19معادل (نفر  807

                                                 
   .١٣٩٣مرکز آمار ايران ) ٩٨
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در بخش خدمات مشغول به كار هستند و  ايرانبيش از نيمي از زنان شاغل در 
كنند؛ اين در حالي است كه  درصد آنها در بخش صنعت فعاليت مي 20تنها حدود 

درصد كل اشتغال مردان را به خود  35مردان شاغل در بخش صنعت بيش از 
در   ،٪80 در بخش صنعت، نسبت به زنان مردان سهم اشتغال  ».دان اختصاص داده

آشكار است كه در اين آمار، زناني كه . باشد مي ٪46و خدمات  ٪76كشاورزي 
يا د ركارهگاه هاي قالي بافي  مشغولند و كار دوش به دوش مردان در كشتزارها به

 كنند و از كمترين پوشش قانوني مي رنه كاو ديگر كارهاي دستي و خانگي رنجمندا
  . اند به شمار نيامده  و ايمني برخوردار نيستند،

. حتي آناني كه استخدام هستند و بايد از قانون كار حكومتي برخوردار باشند
  .كمتر از مردان و ناهمسان در كاري همسان  ٪41با دستمزدي 

كشور  درسال  131را در مجمع جهاني اقتصاد موضوع نابرابر سطح دستمزدها 
  .   كشور مادون اعالم كرد 98ديف ايران را در ر 93

 50كنند، بيش ازها را پنهان مي و بنا به آمارهاي حكومتي كه هميشه واقعيت  
شدن   به اجبار كشانيده. بيگاري كنندتا اند  به بيكاري نشانيده شده  درصد از زنان،

وارانه براي جبران ار و دادن خدمات بردهزنان به خانه نشيني، توليد نيروي ك
  . كار ديگري قادر به توليد ارزش باشد گري است  كه بايد تا روزاريروي كار كن

افزايي نيروي كار  زيرا نقش ارزش. ست واژه اي نارسا  ،»كار خانگي«مفهوم  
ها  شركت ميليون. كند وار زنان كارگر و كارگران زن را در خانه فراموش مي برده
ها  در كشاورزي و در كارگاهتر د سختو در برخي مواري مردان  شانه به شانه  زن،

بدون زير پوشش قرار گرفتن قانون كار بدون مزد و يا با دستمزدهاي به شدت 
  .جسمي و جاني يهمراه با توهين و آزارها  كاري به شدت جانفرسا، طو شراي پايين
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» كل امور اتباع و مهاجرين خارجي خراسان رضوي مدير« نقل از در گزارشي به
  : مي خوانيم كه

كنند كه  هزار كودك بدون كارت شناسايي در اين استان زندگي مي 20«
و بنا به ) 99(»هزار زن خراساني با اتباع خارجي هستند 12ي حاصل ازدواج غيرقانون

هزار زن ايراني به مردان  32دهد  اين آمار در كل كشور نشان مي«: همين گزارش
 هويتي بر افغان بله گفتند و منابع غيررسمي پرده از وجود نيم ميليون كودك بي

اني با مردان خارجي هزار پيوند غيرقانوني زنان اير 100دارد كه حاصل بيش از مي
اي  ها موقت يا صيغه بسياري از اين ازدواج«: بنا به نوشته روزنامه قانون» .است

  » ندمان مي هويت بدون قوانين اساس بر نيز ها آن از حاصل كودكان هستند و

ازدواج زنان ايراني با  1385الزم به يادآوري است كه حكومت اسالمي، از سال 
اسالم (ها اكثراً تنها به شكل شرعي  اين نوع ازدواج» .پذيرد يمردان افغانستاني را نم

و هيچ  در نتيجه مورد حمايت قانون نيستشود و  انجام مي) شيعي و نه قانوني
- ها نه ازدواج و نه فرزندان اينگونه ازدواج ها را پوشش نمي ارگاني از جمله دادگاه

 تعلق زناني چنين به زني ها ازدواج نوع اين در …حتا مهريه، نفقه و . دهند
 در خود، طبقاتي و شرعي وظيفه به بنا ايران اسالمي شوراي مجلس. گيرد نمي

ه ك فرزنداني به) تابعيت( شهروندي حق دادن طرح كليات به جاري سال مهرماه
   .مادر ايراني و پدر خارجي دارند رأي منفي داد

آور ه ميليون زن نانا، به نزديك به سبه صدها هزار زن پرتاب شده به خيابانه
و ت شهر دسخانواده، به صدها هزار كودك كار، به ميليونها زن كارگر و تهي 

ي حاكم، ا زن در نتيجه قوانين زن ستيزانهروستا، به خودكشي و سوزانيدن صده
به مرد ساالري مذهبي، به صدها هزار زن معتاد، به مليونها دختر محروم از زندگي 

هاي حكومت، به د، به هزاران زن افكنده در زندانامي ناو تحصيل و يا بيكار و 

                                                 
  .1394ماه  بهمن 30روزنامه قانون، در شماره روز جمعه  )99
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ها زن زير خط فقر و گرسنه و آواره ، به صدها هزار زن عزيز از دست داده ميليون
داران  و از  هاي حكومت اسالمي سرمايهو جنگ و ويرانگري هاي دولتيقتلدر پي 

پردازم، تنها ران نميمره و غمبار در سراسر ايزكت رودهها مورد ديگر از مرگ و فال
پشت و پناه محروم از هر پشتوانه قانوني، كافي است كه ي زنان بيهمين غمنامه

اين زنان نمايندگان ما . نقش و وظيفه زنان مجلسي حكومت اسالمي آشكار شود
اينان . زنان كارگر و آزاديخواه و مبارز و فرودستان جامعه طبقاتي نيستند

 .ن حاكم، كارفرمايان و دالالن و آدمكشان هستندنمايندگان همان جنايتكارا
. داران دالل بر همين زنان است انتخابات براي تقويت و ماندگاري حكومت سرمايه

زنان جامعه اگر نخواهند تيغ اين جنايت كاران را برگلو داشته باشند، براي رهايي 
ازنگري كنند و را ب اهداف و انتخابات و دولت بايد آگاهانه ماهيت حكومت، وظيفه و

تا اين رژيم در قدرت سياسي و . بايد بدانند كه انتخابت رژيم نمايشي بيش نيست
 هايو بيت رهبري و سپاه و تمامي جناحاقتصادي است، عوامل حكومتي، باندها 

طبقه بي كليد، تمامي قوانين و مصوبات بر عليه  سياه و سبز و نارنجي با كيلد و
  . خورندرقم مي فرودست ر و زنان و همه مردمانگكار

بار بيكاري در ايران، به فرهنگ حكومت اسالمي ي فالكتبراي بررسي پديده
  : در بيان موضوع كار و بيكاري مي نگريم

  شرايط اقتصادي جامعه
درصد  26 )2016سپتامبر -1395شهريور ماه ( بنا به گزارش بانك مركزي

ن گزارش بانك مركزي ايران اعتراف تري تازه. خانوارهاي ايراني افراد شاغل ندارند
كند كه هزينه ناخالص خانوارهاي شهري ايران از درآمدهاي آنها افزونتر شده  مي

 35بر پايه اين گزارش، ميانگين هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار، حدود . است
هزار تومان در سال گذشته خورشيدي بوده است كه نسبت به سال  260ميليون و 

ميانگين درآمد . افزايش داشته است) سه و هفت دهم( درصد3,7معادل  1393
هزار  258ميليون و  35كمي بيش از  1394ناخالص ساالنه يك خانوار در سال 
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) سه و دوازده دهم(درصد  3,12معادل  1393تومان بوده كه نسبت به سال 
شهري  هاي خانوارهاي بنابراين، به اعتراف مركز آمار، هزينه. افزايش داشته است

 6000چند روز پيش از اين گزارش بود كه . بيش از درآمدهاي آنها بوده است
بنا به گزارش خبرگزاري مهر،  95سال . تومان به قيمت هر كيلو گوشت افزوده شد

بانك مركزي با انتشار گزارش تغييرات قيمت كاالها در بازار «وابسته به باند سپاه، 
  درصد، 46,9درصد، برنج  23,4 مرغ  تخم درصد، 3,6بهاي لبنيات : اعالم كرد
  .درصد در يكسال اخير گران شد 27,4هاي تازه  درصد، ميوه 27,7حبوبات 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت بانك مركزي، نتايج بررسي بانك 
 95شهريورماه  19گروه كااليي در هفته منتهي به  11مركزي از تغييرات قيمت 

درصد،  23,4درصد، تخم مرغ  3,6سال گذشته، بهاي لبنيات دهد طي يك نشان مي
 7درصد، گوشت قرمز  27,4هاي تازه  درصد، ميوه 27,7 اتحبوب درصد، 46,9برنج 

درصد و روغن  15,1درصد، چاي  48,9درصد، قند و شكر  17درصد، گوشت مرغ 
ته درصد كاهش ياف 1,5هاي تازه  درصد افزايش و تنها قيمت سبزي 4نباتي نيز 

هاي دولت روحاني را مبني بر كاهش تورم  دروغپردازي  اين آمار و اعتراف،. است
گردد كه هر دالر در برابر تومان اي باز مياين آمار به برهه .سازد فاش مي

هر دالر بين  97در نخستين ماهاي سال . شدتومان داد و ستد مي 2500
حقوق تنها ده درصد تا ده هزار تومان نوسان داشت و دستمزدها و  7000

  .افزايش يافته بود

  عوامل تاثير گذار بر پراكندگي طبقه كارگر
 هاي مياني وورشكستگي هاي اليه ي در ايران، بادار سرمايهشرايط اقتصادي 

گسترش مناطق .. ژرفايابي بحران و بحران جهاني و پي آمدهاي آن، بيكار سازي 
  )اليه سنگين  شناور در طبقه( ريزش خرده بورژوازي... اقتصادي تجاري آزاد

تاثيرگرفته  يهاوجود رويزيونيسم و رفرميسم، وجود محافل گوناگون و گرايش
هاي سوسيال دمكرات، نبود همگراييو راست هاي چپ از محافل و گروهبندي
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، هاي كارگري و سوسياليستيعمل و اتحاد هاي وحدتعملي در گفتمان
، متمركز نمودن زنان در بخش خدمات، حضور هاي پي در پي قانون كاركاريدست

ميليونها بيكار، تركيب بافت ناهمگون خرده بورژوازي فروريخته درون طبقه كارگر، 
مكتب  روشنفكري به نام چپ از هايلشكر ميليوني جوانان بيكار، و ديدگاه

فرانكفورت گرفته، تا پست مدرنيسم تا سوسياليسم قرن بيست و يكمي و نوع 
آنارشيستي، الساليستي، فمينيسم بورژوايي، سنديكاليسم و اتحاديه  چاوزي تا

و ... و  و گرايي صنفي و سياست زدا، حقوق بشرگرايي پوپوليستي، ان جي اً ها و
برفراز همه اين عناصر تاثيرگذار، تيغ خفقان و سركوب حكومتي، بر اين پراكندگي 

  .نيرو مي بخشند

  طرح دولت روحاني براي هژموني
 ها مبني بر اجازه دولت به كانون 1395ي ترفند دولت روحاني از سال هزمزم

  .شودهاي خود شنيده ميبراي تمديد مجوز تشكل )آموزگاران(

  هاي صنفيكانون
، دسيسهيدولت روحان» هاي صنفيمجامع عمومي كانون«ح فريبكارانه طر

  .يابي مستقل كارگراناي حكومتي در برابر روند سازمان
 16هاي اخير با قيد و بندهايي اسارت بار، به شور دولت روحاني در ماهوزارت ك

  . داده است» انتخابات مجمع عمومي«صنف اجازه برگزاري 
گرانه، از سوي حكومتگران اعالم شده كنون با اين طرح فرمايشي و توطئه تا

استان آذربايجان غربي و «هايي صنفي در  است كه برخي از شاغلين در رسته
  » .اند اند و مجوز فعاليت گرفته سان شمالي تشكيل مجمع دادهخرا

كنندگان تشكيل  نامه ابالغي خود به درخواست ان، در آئيندار سرمايهدولت 
مجمع عمومي، اعالم كرده است كه پيش از برگزاري مجمع بايد از جمله، مراحل 

  :زير انجام گيرند
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ه اجتماعي دعوت اعضاء و نماينده وزارت تعاون، كار و رفا •
قبل از برگزاري مجمع عمومي طي دعوتنامه كتبي (...) روز  20حداقل 

   .و درج آگهي در روزنامه كثيراالنتشار 
تعيين زمان، مكان و دستور جلسه در دعوتنامه و آگهي  •

  .دعوت مندرج در روزنامه 
هاي صنفي عضو تعيين تعداد نماينده يا نمايندگان انجمن •

  .ومي جهت شركت در مجمع عم
  .در مجمع توسط اعضاء ليست حاضران امضاء •
ء اعضاي اصلي هيات مديره كه در جلسه حضور اسامي و امضا •

  دارند
  فرم اساسنامه پيشنهادي، •
  محل و حوزه فعاليت خود را به استان محدود نمايند،  •
ها بايد زير مجموعه تشكل استاني خود  هاي شهرستان تشكل •

  .باشند
حكومتي در نظر دارد كه ليست و اسامي و مشخصات همه   -اين طرح امنيتي 

ان و فعالين را در دست داشته باشد و با حضور نمايندگان وزارتشركت كنندگ
هاي اجرايي و سياسي و سركوبگر و امنيتي خويش، نبض جنبش و ها و ارگانخانه

علي اكبر رفسنجاني و وزير ارشادش، حشمت . ي كارگري را در دست گيردجامعه
نويسندگان را  ،  برگزاري  مجمع عمومي كانون1370اهللا مهاجراني در سال هاي 

ما «به همين شيوه فراخواند، هشياري شاملوي فرزانه، و كوشندگان پيشرو  آنروز 
كانون نويسندگان : اين توطئه را خنثي كردند و پاسخ دادند» ...نويسنده ايم

ممنوعه است، اما منحل نيست و هميشه ماندگار است و نيازي به تشكل يابي با 
  !باشد فراخوان شما نمي

زرد و دولتي نيز، » هاي صنفيمجامع عمومي كانون«رح فرمايشي اينك، ط
رگري شوراهاي گيرد كه نقش ضدكازماني در دستور كار دولت سرمايه  قرار مي
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هاي اسالمي، اين بازوان امنيتي، ايدئولوژيك دولتي بيش از اسالمي كار و انجمن
» مجامع عمومي«ني طرح فراخوا. اندو  به انزوا و بايكوت كشيده شده پيش، افشا

تقل يابي مسرژيم فراخوانده، طرحي است براي سركوب و خنثي نمودن سازمان
. هاي طبقاتي و انقالبياي است براي مصادره مفهوم كارگران و زحمتكشان، و نقشه

ها، نهادها و محتوا ساختن ارگانندي است مزورانه و مكتبي براي بياين نقشه، ترف
همانگونه كه  .به شيوه عوامفريبانه خمينيستي  قاتي،هاي انقالبي و طبمفهوم

از بار و  …، ودار سرمايههاي طبقاتي شوراها، كارگر، طبقه، پيشواي اينان مفهوم
: شوراهاي اسالمي و به جاي كارگر: پيام و هدف و افق  تهي كرد به جاي شورا

اي به ج» ...خدا هم كارگر است و مورچه هم كارگر است«مستضعف و اينكه 
ي امت اسالميِ شيعه دوازده اماميِ پيرو ولي فقيه قرار داد و دست پرورده: طبقات

ضد «وي، احمدي نژاد از امام خويش آموخته بود كه عوامفريبانه خود را 
بنامد، اكنون حسن روحاني پرچمدار اين فريب شده است، اكنون در » كاپيتاليست

  :سراسر ايران با اين ترفند روبروييم
مانند ( كه تاكنون تشكلي وجود نداشته باشد اطقيمندر  •
  . گيرندها، با اين سه شرط  مجوز مي، صنف)بلوچستان
كه تا كنون در آن صنف، تشكلي وجود  »هاييصنف«يا در  •
  نداشته 
بايد  اندهايي كه داراي مجوز بودهمناطق و رشتهبراي  •

  .رندهمه را  منحل كنند و با شرايط سه گانه باال مجوز بگي
  :با اين نقشه كثيف

انحالل  نهادهاي كارگري صنفي طبقاتي مستقل موجود و  •
اند، دولتي و زرد كه هنوز شكل نگرفته آنها در يك تشكل جديد ادغام 

  .در دستور كار  دولت قرار گرفته است
دهي از باال توسط فرماندهان استثمار و اسارت با اين تشكل •

انند سنندج يا رشت به زير مجموعهطبقاتي، يك كانون فعال شهري م
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ي شهر ديگري كه عناصر حكومتي در آنجا دست باال را دارند، قرار مي
  . گيرد

  ،سراسري هايبودن سازمان امكان سراسري •
  .شودشوراگرايانه و طبقاتي، از طبقه كارگر گرفته مي •
يابي ها و  و يا سازمانبا اين ترفند، عمال از فعاليت تشكل •

  .قل و سراسري جلو گيري مي كندمست
اين طرح طبقاتي دولت سرمايه، در حال حاضر بيشتر كانون آموزگاران و جدا 

  .سازي زنان، به ويژه زنان آموزگار و كارگران ديگر رشته ها را  نشانه گرفته است
هژموني طبقاتي و منافع سرمايه پاسداراي : مديريت سرمايه در يك كالم

گري  ارگران آگاه و پيشتاز بدون شك، با حضور و مداخلهك با اين همه،. كند مي
) نه صنفي جدا و پراكنده از هم(هاي طبقاتي و يابي كانونآگاهانه در سازمان

داران را نقش بر آب ميمستقل از دولت و سرمايه، اين بار نيز نقشه رژيم سرمايه
هاي نهاديابي نها و هشياري و حضور عملي و ضروري براي سازماهماهنگي. كنند

مستقل كارگري در سراسر ايران، پشتوانه و ضرورت مبارزه طبقاتي و هشياري در 
  .ان استدار سرمايههاي ضد كارگري حكومت و دولت برابر طرح
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  يابي طبقاتيسازمان گرو در بيكاري ريشه با مبارزه
تي، ي حكومهاي همه روزهي رعب و سركوب و قتلي غلبهدر ايران به واسطه 
دشوار، اما ي بخش پيشرو كارگران، برگيرنده و در كرد ساختارهاي نوين طبقاتيروي

در شرايط كنوني،  -يابي، يك ضرورت حياتي استرويكرد سازمان. ناممكن نيست
كردي در دست و فراهماي به سود چنين رويهاي تعيين كنندهيافتها و رهتجربه

  .اند

ننده نيست، آنچه حياتي است، درونك عيينت كارگري، ساختارهاي اين نام 
  .ها استراستا و افق و اهداف اين ارگانساختار،  مايه، سرشت،

، با برخورداري از افق رهايي طبقاتي، از پايين و افقي، با آگاهي يابيسازمان
نخستين سنگ بنا و ستون سازه. يابدطبقاتي و گرايش شورايي سازمان مي

  .هي طبقاتي استيابي، آگاهاي سازمان

يابند  توانند راه را از بيراهه بازان طبقه، ميدر پرتو اين آگاهي است كه پيشرو
  .باشند و پيشاهنگ مبارزه طبقاتي پرولتاريا گشاو راه

تواند، در داالنچنين عقالنيت و خردي است كه طبقه كارگر مي روشناييدر 
هاي از جمله تلهاش، سياسي هاي سرمايه و حكومتچالهدامبارِ هاي اسارت

  .شناسد داران، گم نشود و راه را از چاه بازسرمايه گراييرفرميسم و سه جانبه
شود، است كه رشد آگاهي طبقاتي پرولتاريا امكان پذير ميدر چنين راستايي

هايِ به هاي تاريخي، واكنشو در پرتو اين هشياري طبقاتي است كه در تند پيچ
  .گردداي پيروزمند ميي مبارزهتي، پشتوانههنگامِ طبقا

توان به مفهوم راستين، از هاست كه مييابيكردها و سازمانگونه روياين در 
سان حلقهران بدون نهادهاي منسجم و آگاه خويش، بنه كارگ و گرنام برد،  طبقه

وار، دهمانند كه پريشان و منفرد، بر اي ميهاي زنجير از هم گسيخته و پراكنده
  .كنندروزي خويش را تجربه و مرور ميهمچنان در يوغ سرمايه، تكرار سيه
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هاي خويش در واكنش نهفته در و بيگانه پراكنده، اكنون كارگر طبقه 
جانفرساي روزمره و دفاعي براي زنده ماندن تا فردايي ديگر، تا به مفهوم واقعي 

نگ بورژوازي حاكم و  ساختار نيابد، همچنان در چ طبقه خويش، يعني به
  .حكومت و  مذهبش، اسير خواهد ماند

در ايران و نيز سراسر جهان، بحران بر جنبش كارگري سايه افكنده است، اما 
بخش پيشرو پرولتارياي ايران، و نيز جهان، نه از  ؛افق چندان تاريك نيست

ارگران در هاي مبارزاتي ك گيرد، بلكه با تجربه هاي چين و روسيه الگو مياردوگاه
انديشد، و با پاهاي خويش بر ميدان مبارزه  جهان، اما اينك با مغز خود مي

  .نهاده استطبقاتي گام 
خويش، با پروژه  يافت براي تداوم طبقاتي، در رهدر ايرانسرمايه،  حكومت

قابل كنترل نيروهاي » سياسيرفرم «، ضرورت تبليغ 1370ي  خاتميسم، در دهه
هاي نئوليبراليسم جهاني، اندك مجالي به دست داد تا د برنامهو پيش بر سركوب
روند روي. يابي كارگري نيز به وسيله پيشروان طبقه، به واكنش بپردازدتشكل

، با پرداخت بهايي سنگين 1370آوري به ساختاريابي طبقه كارگر، در نيمه دوم 
ترش داشته و ايستادگي درخشان پيشروان طبقه، تا كنون تداومي رو به گس

، براي بقاء نظام، به پشتيباني جهاني سرمايه »اصالحات«دولت جنايتكار. است
نياز داشت و همانگونه، بازار افتصاد آزاد نئوليبرالسم سرمايه جهاني به خاتميسم 

در ادامه همين . سود به حسن روحاني و اينك در تداوم همان سياست، سودا و
، موتلف شد »اعتداليون«ا كج كرد، ب سپاه سرروي كرد است كه ولي فقيه از باند 

اين رقابت، فقاهت، براي حفظ سهم در . را به هشت» اصول گرايان«، و اجماال
ميليارد دالر برماليش كرد،  95در يك قلم » رويتر« سرقت اش كه خبرگزاري

كليدي به بلنداي قد احمدي نژاد به دست حسن . را برگزيد» نرمش قهرمانانه«
سال در فرماندهي شوراي امنيت ملي باندها نشسته بود داد، تا به  23ه روحاني، ك

ان بر دار سرمايههاي گردونه جكومت سرمايه و دري بگشايد و چرخ» تدبير و اميد«
  .هاي نيروي كار و رنجبران بچرخدگرده
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  كارگريابي طبقهمباني سازمان
نيز در ايران . نيست كاران، از سازمايابي كل طبقه كارگر جداييابي بسازمان 

يابي ي جهاني، براي خود رهايي، هر نوع سازمانسان بخشي از قلمرو سرمايهبه
سازماني، ساختاري و دانش طبقاتي كارگران بايد بر محور وحدت سه نيروي 

اگر خواهان پيروزي است  يابي است كهراستا گيرد؛ اين سازمانمبارزه طبقاتي، 
يافت ره. ر منشور داشته باشد و به كارگران آموزش دهدبايد، محورهاي زير را د

كرد طبقاتي خودرهايي پرولتارياي ايران، در شرايط كنوني، همان مباني و روي
هاي تا آزمونروز گرداني و كاربردكارگر بنا به اصول انترناسيونال نخست و بهطبقه

  .كارگر در اين دو سده استكنوني طبقه
توان  اين هاي تا كنوني مبارزه طبقاتي كارگران را ميرئوس مباني و آموزش

  :گونه چكيده آورد
  .اين مبارزه به مبارزه سياسي كشانيده مي شود -1
  .قدرت سياسي است دستيابي به هدف -2
  .است مبارزتي سازمان، يك  دژ -3
  .طبقه كارگر استقالل طبقاتي محافظت از -4
  .ذاردگ مينمايش اراده و نمايندگي طبقه كارگر را به  -5
  .هر ارگان و سازمان صنفي و سياسي كارگري، يك وسيله است و نه هدف - 6
 براي كارگر  طبقه  اند كهاز اين ساختارها، از جمله ابزاري يك هر -7
  . دارد  دست  در كلي، طورمزدوري به سيستم لغو  يعني خود، عالي هدف
مالكيت بر ابزار توليد و قدرت لغو كارمزدوري، بدون خلع يد بورژازي از   -8

  . سياسي، توهمي بيش نيست
وجود هر تشكل كارگري نخستين ضرورتي است براي طبقه كارگر كه در 

اما در عين حال اين . عنوان يك طبقه، بيان سازماني بيابديابي بهسازمان -خود
خطر نيز همواره در كمين است، كه آن ضرورتي كه ساختار سازماني بر خود مي
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گيرد خود تبديل به نهادهايي تثبيت شونده، بازدارنده و در نظم مناسبات توليدي 
  .گر گرددحاكم، تثبيت

ي طبقه كارگر هيچ شكل از پيش تعيين شده و ثابتي سازمانيابي همبسته
دروني، ساختار مبارزه را  پوييتواند در خودنيست و مبارزات طبقه كارگر مي

ي ضرورت ساختار مبارزه را در انديشه ضرورت مبارزه،. همراه بيĤورد
تواند در فرآيند مبارزه طبقه كارگر مي. كندسازماندهندگان، بازتوليد مي

 "چانه زني"خودگستر مبارزاتي بي هيچ  سازمان پيشين،  حتا در نهادهاي 
   .كارگران، گرايش و سرشتي شوراگرايانه داشته باشد

و رفع و نفي استثمار انسان از براي رهايي از اسارت سياسي و اقتصادي 
ي ي آن دانش مبارزه اي جز سازمانيابي سوسياليستي كه فلسفهانسان، هيچ گزينه

  .باشد، در ميان نيستمي "كار تاريخاَ ضروري"طبقاتي با 
هاي صنفي كارگران را مطالبه كنند، سازمانگر نهادهايي كه خواسته

را در برنامه داشته باشند،  كل طبقه باشند و لغو كار مزدوري و بيكاري
هاي نهادهايي جز سازمانيابي مستقل و شوراگرايانه برآمده از هسته

بايد اتحاد و مبارزه كل طبقه كارگر را در  .باشندكارگري ـ سوسياليستي نمي
ي اسارت آور سازش كارـ فرارويي سازمانيابي شوراگرايانه پشتيبان بود و از چرخه

باشد دت دروني طبقه كارگر ذاتاً داراي اين پتانسيل ميوح. سرمايه، دل بركند
اي را به سازمانيابي سرتاسري با مطالبات راديكالتر كه مبارزات پراكنده و منطقه

  .بگستراند
رفقاي كارگر، وجود هر تشكل كارگري نخستين ضرورتي است براي طبقه 

ني بگيرد، اما در عنوان يك طبقه، بيان سازمايابي بهسازمان -كارگر كه در خود
عين حال اين خطر نيز همواره وجود دارد، ضرورتي كه شكل سازماني بر خود 

ثابت شوند و در نظم مناسبات توليدي  و يرد خود تبديل به نهادهائي منجمدگمي
  .گر شوندحاكم، تثبيت
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ي طبقه كارگر هيچ شكل از پيش تعيين شده و ثابتي يابي همبستهسازمان
دروني شكل مبارزه را همراه  پوييتواند در خودمي طبقة كارگر نيست و مبارزات

ي اجتماعي بازتوليد ضرورت مبارزه، ضرورت اشكال مبارزه را در انديشه. بيĤورد
تواند در فرآيند خودگستر مبارزاتي بي هيچ شكل مبارزه طبقه كارگر مي. كندمي

  .ه داشته باشدسائق شوراگرايان "چانه زني"هاي گيري قبلي در سازمان
  

   طبقاتي  طبقه كارگر  هاي انسيلتپ
  )Associational force(نيروي سازماني •
   )Structural force(نيروي ساختاري •
  نيروي آگاهي طبقاتي•

 )The Force of Class Consciousness (  
ي بنيادين و انقالبي نيروي طبقاتي نيروهاي نامبرده شده در باال،  سه سازه

  :باشندكارگران مي
هاي گوناگون نهادهايي است كه با ي شكلدربرگيرنده نيروي سازماني، - 1

  هايايجاد سازمان
هاي كارگري، ها، اتحاديهترين اين ارگانمهم. گيرندجمعي كارگران شكل مي 

ها هاي كارگري و سازمانهاي كارخانه و كميسيونمجامع عمومي، شوراها، كميته
  .باشندگري ميو احزاب سياسي ووو كار

ي قدرتي است كه  بنا به جايگاه و حضور دربردارنده نيروي ساختاري، -2
كارگران در سيستم اقتصادي و در رشته هاي زيربنايي و ستون مهره هاي 

در ايران، نفت و انرژي، حمل و نقل، . آيددست ميساختار اقتصادي آن جامعه، به
يروي ساختاري طبقه كارگر به شمار ها و فلزات، از مهمترين بخش هاي نمعدن
  .آيندمي
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مايه و بيدرونبي هاييسخن راندن از طبقه، جز تكرار واژه ها،بدون اين نيرو
  .اثر،  بيش نيست

اما ناكافي هاي سازماني و ساختاري، دو نيروي الزم مبارزه طبقاتي،نيرو
بخشند و نه مينيرو اين دو نيرو، چانه زني و زيست طبقه كارگر را . هستند

  .  باشندشرايط ضروري فرارفتن از وضعيت موجود مي
هاي سازماني و ساختاري، تنها براي مطالبات و ماندگاري در وضع موجود نيرو
هاي كاري، الزم و كارآيي دارند؛ اما براي جنبش كارگري و رهايي در رشته

حياتي، ضرورت  نيروي سومِبراي خودرهايي، هنوز . باشندميكارگران نابسنده
است كه ماركس و انگلس، آن را ها، پايگاه سوميپايه ترينيابد، تعيين كنندهمي

  .  نامندمي عنصر آگاهي
نيروي معنوي يا فلسفي تعيين كننده ، دانش مبارزه طبقاتيبه بيان ديگر 
 11تز . جويداين نيرو، نيروي مادي خود  را در طبقه كارگر مي. خودرهايي است

و مبارزه طبقاتي در اين بيان . يابدره فوئرباخ، در اينجاست كه مفهوم ميدر با
  .گرايديابي مياست كه از سرگرداني،  به ره

  
  آگاهي طبقاتي كارگران: نيروي سوم -3

عنصر آگاهي، دانش مبارزه طبقاتي يا فلسفي، پيش شرط و يك ضرورت 
يروي مادي خود را در اين نيروي فلسفي، تنها ن. تاريخي براي خودرهايي است

يعني نه در يك سازمان انقالبي و يا حزبي از فيلسوفان و . يابدطبقه كارگر مي
ضرورت . ها حتاها و لنينانقالبيون كمونيستي به سان ماركس و انگلس

خاست كه از همين ضرورت مادي بر مي 1840انترناسيوناليسم كارگري در دهه 
هاي انقالبي و طبقه كارگر ها، سوسياليستاز ايده به عينيت اتحاد كمونيست

  .سازمان يافته و به انترناسيونال اول به رهبري ماركس و انگلس انجاميد
يابي كارگري و حتي احزاب سياسي با بدون آگاهي طبقاتي، جنبش سازمان

پسوند و پيشوند كارگري و كمونيستي، و نيز حتا با حضور طبقه كارگر نيرومند 
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ي و صنعتي تعيين كننده در مناسبات موجود، از سوسيال در ساختار توليد
يسم تن سپرده، رسيده امروز به نئوليبرالتاريخ به سر» ي رفاهجامعه«دمكراسي و 

  .فراتر نخواهد رفت
  

  وحدت سه نيروي طبقاتي
نيروي اگاهي  و نيروي سازماني، نيروي ساختاريدر پرتو تركيب 

وحدت ديالكتيكي . گرددن توليد مياست كه مناسبات نوي طبقاتي كارگران
تواند به تئوري و عمل در اين سه نيرو است كه پيكار طبقاتي طبقه كارگر مي

در اين جايگاه است كه پيروزي و رهايي، يا ماندن در اسارت . خودرهايي بيانجامد
وحدت آگاهي طبقاتي، در تئوري و پراتيك، در وحدت . خوردحاكم، رقم مي

كرد طبقاتي پرولتاريا، و موازي رزمنده اين دو كار سياسيو  مبارزه اقتصادي
ها و بازنگري و آسيب شناسي تمامي شكست. رويدتواند به خود رهايي فرا مي

هاي طبقه كارگر از پيدايش تا اكنون، به پراكندگي و جدايي اين سه نيرو ناكامي
  . گردداز يكديگر باز مي

زير هر (در راس همه، سوسيال دمكراسي  گرايي اقتصادي ورفرميسم، اتحاديه
گان، عوامل پيش برنده) نام و با هر پيشوند و پسوندهاي كمونيستي وكارگري ووو

هاي اين سه نيروي رهايي ها و گسستو كارگزاران سياسي و اجرايي شكست
  .اندرا سبب گرديده بخش بوده و اسارت طبقه كارگر و جامعه

  :ريه پردازان جنبش شورايي مجاربه بيان گئورگ لوكاچ، از نظ
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پرولتاريا است؛ وحدت نظريه ي  كردار او، » اخالق«آگاهي طبقاتي، «
اي است كه در آن ضرورت اقتصاديِ پيكارِ رهايي بخشِ وي به همان نقطه

   )100(».شودنحوي ديالكتيكي به آزادي بدل مي
مندانه اهيابي به اين سه عنصر در وحدتي همبسته، در گروي سپهري آگدست

ها و خطاهاي اي از مبارزه طبقاتي با آزمونكارگران در  برهه. و مناسب مي باشد
هاي تشكل. بردنديابي به محمل مبارزه طبقاتي پيپر هزينه، به ضرورت دست

زادگاه سرمايه، آغاز و نخستين سنگر اين مبارزه طبقاتي در انگلستان،صنفي
  .داري صنعتي، بودند

   بش كارگريجننيابي سازما
در  خودكشي دستفروش متروي گلبرگ، خودسوزي يونس عساكره دستفروش

فروخت كشتن  شهر خرمشهر و خودسوزي م امير كه در كوچه برلن روسري مي
هاي بيشمار و  ها و درگيري علي چراغي كه بازيافت جمع مي كرد، ضرب و شتم

شهرداري با ي مأموران چماق به دست و مسلح و رسمي يا پيماني  هر روزه
ي دار سرمايهكومت حبات و سدستفروشان در شهرهاي مختلف  چهره ي منا

هاي اجتماعي و  اي مرگ، گسترش آسيب گسترش بيشتر فقر در چرخه. است
تخريب منابع و ذخاير اتصايد و هستي جامعه ، تنها قله اي از كوه يخ پنهان در 

  .اين جامعه است
ي اقتصادي دوران ركود كه به پي آمدهاي  تناقض ها و ناهنجاري ها

گسترش دستفروشي انجاميده است موجب خساراتي جدي براي واحدهاي صنفي 
نيز شده است كه عالوه بر وارد آمدن بحران برآمده از ) راندكاندا(خرده فروشي 

                                                 
 1378جورج لوكاچ، تاريخ و آگاهي طبقاتي، ترجمه محمد جعفر پوينده، نشر تجربه  تهران، (100

  . 149، ص .چاپ دوم
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ها و  ها و هايپرماركت اين اقتصاد و ركود اقتصادي از جمله با فشارِ رقابت با مال
  .و زنجيره اي  ووو نيز روبرو هستند هاي بزرگ فروشگاه

ها هيچ نقشي ندارند و تضاد واقعي  مشكالتي كه دستفروشان در ايجاد آن
اقتصادي در عرصه مالكيت، توزيع سود و داللي و رانت هاي حكومتي است، نه 

هاي بزرگ، بين  داران و فروشگاهدكانداران خرد و دستفروشان كه بين  بين مغازه
اين . نحصارهاي واردات، بين مغازه داران و ركود اقتصادي استمغازه داران و ا

درگيري در كنار درب وزارت كشور جنب مسجد نور در خيابان فاطمي رخ داد و 
مردم به پشتيباني و همراهي از دستفروشان در برابر هجوم سركوبگران حكومتي 

چابهار  95در چاه بهار نيز حمايت هاي مردمي در مرداد ماه سال . ايستادند
در اين اقليم زير بار ريزگردها و سركوب در حال نابودي، مردم در . پرشور بود

برابر سركوب و هجوم به دستفروشان در بازار مركزي خيابان اصلي چاه بهار، به 
  .اعتراض برخاستند

آوريل  23برابر با  95ارديبهشت  6در اهواز شبانه هزاران نفر در شامگاه 
را سرشار از مارش و شعار يا ) سلمان فارسي(نادر سراسر خيابان   2016

  ساختند! يا بساطي گمر
ها به  ، سركوب دستفروشان خيابان نادري باري دريافتيها بر پايه ي گزارش

خيابان . درگيري با ماموران اجرائيات شهرداري و نيروى انتظامى منجر شده است
هاي اخير  است كه در سال ترين بازارهاي شهر نادري در مركز شهر اهواز از اصلي

  .ننداسترگ ميدستفروشان زيادي در آن بساط 
ماه پيش با سه روز تعطيلي بازار و  5برخي از بازاريان نادري از حدود 

همايش در برابرساختمان فرمانداري و شوراي شهر عليه دستفروشان به اعتراض 
  :بنا به گزارش رسانه بي بي سي. برآمدند

ها از بيكاران و طبقه فقير  اه شنبه، معترضان كه اكثر آناما در تظاهرات شامگ
هاى فراوان نفت و گاز و ثروتهاى  گويند كه از نعمت مردم عرب هستند، مى
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استانشان محروم بوده، و به دليل بيكارى گسترده و دادن فرصتهاى شغلى به غير 
  ».اند  بوميان، براى امرار معاش خود وخانواده خود به دستفروشى روى آورده

نان :اين يك مبارزه است، يك پيكار براي زنده ماندن، با شعار و خواست 
آناني كه مخالفت مي كنند عليه نان و عليه سفره و  دستهاي ! مسكن، برابري

دستفروشي   سنگين دستفروشان،» خالف«. شايندگ ميخالي و عليه زندگي دست 
به سنگيني يك كوله است داشتن تنها يك بساط به گستره ي يك سفره و يا 

ي درصد كارگران، بدون پشتوانه  با قراردادها95در آنجا كه . پشتي بردوش است
فيد امضا و كمتر از سه ماهه استثمار مي شوند و دستمزدهايشان ماهها به س

دستفروش ! نه شبانه ناني به سفره برندوتعويق افتاده و پرداخت نمي شود، چگ
از هجوم اوباشان حكومتي جان به سالمت برند، دستكم ناني خالي، شايد كه اگر 

  .ناني به خانه برند
دستفروش  .گزيند دستفروش، از روي انتخاب و دلبخواه دستفروشي را بر نمي

ناچارند در بدترين شرايط در محيط . ز اين راه نمي يابدجهيچ چاره ي ديگري 
هر مكان ها و در  ها تا متروها و اتوبوس مختلف در سطح جامعه، از پياده روهاي 

را دارند،  در سرما و گرما و با  خرديكاالي  شو هر جا كه امكان فرو آمد و رفت
خستگي و زير فشار، با ترس و بيم گاهي با فرار از دستگير شدن و جمع كردن 
بساط و مصادره كاالها مختصري كه تمام زندگي شان هست، به اين كار دست 

اي آوردن، چه راه فوق العاده سخت و دشواري و اين  شيوه نان به سفره . بزنند
  !است

بنابر پژوهش انجام شده به سفارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
گستر كه در سه شهر تهران، رشت و اهواز صورت  خصوص دستفروشان بساط

گزارش اين پژوهش  . شود گرفته، به بخشي از نتايج آن در شهر تهران اشاره مي
  :شاره داردبĤمار زير ا
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ها  درصد دستفروشان هيچ شغل ديگري ندارند و تقريباً تمامي آن 90حدود 
درصدشان غير از درآمد حاصل از دستفروشي هيچ درآمد ديگري  98يعني 

  .گيرند درصدشان حتي يارانه هم نمي 31ندارند و حدود 
زار ه 45هاي پي درپي، در روز را براي درآمد ميانگين  ها ساعت بسياري از آن

فرساي روزانه  رغم تالش جان كنند و به اين اعتبار علي تومان روزانه كار مي
 41شود  رسميت نيافتن شغلشان باعث مي. برند همچنان زير خط فقر به سر مي

ي سالمت برخوردار نباشند و فقط  اي حتي بيمه ها از پوشش هيچ بيمه درصد آن
بنا به آماري  .برخوردار هستندي تأمين اجتماعي  ها از پوشش بيمه درصد آن 25

كنند كه اين شغل اولين شغل  درصد دستفروشان اعالم مي 33,5 در تهران،
درصد به علت اجبار، تعديل نيرو يا ورشكستگي به اين شغل  43,1هاست و  آن

ها پيش از روي آوردن به شغل دستفروشي كارگر  درصد آن 36. اند روي آورده
 58بيان ديگر   به. كارگر ساده يا كارگر كارخانه ها درصد آن 21ماهر بودند و 

درصد دستفروشان پيش از اينكه شغل دستفروشي را براي امرار معاش انتخاب 
ي توليد و صنعت و خدمات مشغول به كار بودند و ركود اقتصادي  كنند در حوزه

  .ها را به سمت انتخاب اين شغل كشانده است يا بيكاري ناشي از ركود آن
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آزادي انتخاب  43اصل  4ي بند  برپايه

شغل به رسميت شناخته شده است و مطابق با اصل چهل و ششم قانون اساسي 
تواند به  هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و كسي نمي

عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب 
نظام صنفي، واحدهاي صنفي سيار  3ي  بر اساس همين مباني است كه ماده. دكن

ها و  اين قانون از برگزاري بازارچه 85ي  شناسد و در ماده را به رسميت مي
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و  16ي  ماده. روزبازارها حمايت شده است

كه در اراضي متعلق به خود  سازد ها را موظف مي ي اجرايي آن شهرداري نامه آئين
و وزارت راه و شهرسازي، براساس دستورالعمل تعيين شده اقدام به برگزاري 
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روزبازارها و قراردادن آن در اختيار توليدكنندگان خرد و كوچك و فروشندگان 
  دستورالعمل اجرايي قانون ساماندهي و حمايت  30ي  در ماده. سرمايه نمايد كم

درصد خانوارهاي شهر تهران كمتر از  70مي، هاي رس براساس پژوهش
ميانگين درآمدي خانوارشهر تهران درآمد دارند و اين نشان دهنده گسترش 

  .محله فقر مطلق مؤيد آن است 44شكاف درآمدي است كه وجود 
در چنين شرايطي است كه موضوع دستفروشي و پشتيباني از دستفروشان، 

، جمعي از اهالي 1394ش، در دي ماه ماه پي 8. به موضوع روز درآمده است 
سينما، تئاتر، هنرهاي تجسمي، ادبيات، فلسفه، رسانه و فعاالن اجتماعي در 

  .فروشان اعالم كردند اي پشتيباني خود را از دست بيانيه
به گزارش شرق، در ميان امضاكنندگان اين بيانيه كه شمار آنها به بيش از 

ن ناصر تقوايي، ليلي گلستان، سيدعلي هاي چو رسد، اسامي چهره نفر مي 400
صالحي، حافظ موسوي، فرزانه طاهري و بسياري از ديگر از چهره هاي ادبي و 

: در اين بيانه از جمله چنين آمده است. خورد اجتماعي به چشم مي
آنها دوست ما، همشهري ما، همسايه ما . فروشان مترو غريبه نيستند دست«

تنها شرايط ناگوار . هرگز اين نبوده است قصدشان آزار ما نيست،. هستند
روي آنها  عنوان يك گزينه و گاه تنها گزينه پيش فروشي را به  اقتصادي دست
  .»گذاشته است

شود،  حال، تا آنجا كه به مترو تهران مربوط مي درعين«: خوانيم در ادامه مي
اده الع فروشان، كه كمبود آشكار قطار و ازدحام فوق مشكل نه حضورِ دست

. زند ها رقم مي مسافران در ساعات پرتردد است كه شرايطي سخت را داخل واگن
نيز اين نكته را نبايد از ياد برد كه شهرداري تهران در روزگاري براي برخورد با 

اي  شود و تبليغات گسترده فروشان مترو به حضور پليس متوسل مي دست
ا گرفته تا معضالت ترافيكي، جايي گي هو اندازد كه از آلود باره به راه مي دراين

گان و امضاكننده  ما نويسند.براي سالمت و آرامشِ همشهريان باقي نگذاشته است
بينيم و تهديد را  كه تأكيد شد، خطر را جايي ديگر مي گان اين بيانيه، چنان
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فروشان مترو نيز در كنار ما در   دست. كنيم تر احساس مي شكلي ديگر و ملموس به
حمايت ما از آنها حمايت ما از حيات فردي و . ين خطر و تهديد هستندمعرض ا

  ».تك همشهريان است اجتماعي تك
كه نامه بود  نفر از فعالين اجتماعي 600، جامعه شاهد نامه سرگشاده سپس

  :خود را اينگونه آغاز مي كنند
 ما فعالين اجتماعي و ديگر اقشار و اصناف از دانش آموختگان طراحي و«

برنامه ريزي شهري، معماران، مهندسين و پزشكان و معلمان گرفته تا دست 
  .به حكومت اسالمي هشدار مي دهند» ...دارها ها و مغازه فروش
آميز و دونشان انساني با دستفروشان  از هرگونه برخورد قهري و توهين«كه  

موده و به عنوان قسمت جدا نشدني از مردم و شهروندان به عنوانين خودداري ن
كه انسانيت اين قشر از  "جمع آوري"از كلمات و ادبيات توهين آميزي مانند 

برد استفاده نشود چرا كه طبق ماده آيين  كشان را زير سؤال مي مردم و زحمت
هاي  ها و شركتي ها و سازمان نامه انظباتي برخورد با ارباب و رجوع وزارت خانه

هيچ جايگاهي خواه مسئول خواه رئيس  ها هيچ كس در دولتي و نيز وابستگان آن
و خواه مرئوس حق توهين چه بصورت كالمي چه به صورت برخوردهاي فيزيكي 
و قهري با شهروندان و تمامي افرادي كه تابعيت جمهوري اسالمي ايران دارند را 

  ».ندارد و متخلفين در مراجع قانوني ذيصالح بايد پاسخگو باشد
ر حالي بازتاب مي يابد كه  خبرگزراي دولتي اين نامه سرگشاده و هشدار د

ايرنا از هجوم چماقداران شهردار سردار پاسدار قاليباف در ميدان فاطميگزارش 
اين درگيري بين دو گروه از ماموران انضباط شهري «بنا به اين گزارش . مي أهد

پنج تن از ماموران .شهرداري تهران با دو بساط گردان ميوه فروش رخ داد
ري به منظور بردن چرخ و بساط دو دستفروش اقدام كردند كه اين اقدام با شهردا

  ».مقاومت دستفروشان و زد و خورد همراه شد
مردم در صحنه نيز به كمك دستفروشان رفته و اجازه «ايران  به گزارش آكا

  . بردن چرخ و بساط آنها را به ماموران شهرداري ندادند
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ي ها و اوباشاني  اجيرشدهكه همه از لمپنها جنگ و گريز مزدوران شهرداري
آيند، با دستفروشان زن و مرد در شمال ايران و خوزستان و حكومتي به شمار مي

كشتار دستفروشان، جانباختن آنان در پي . تهران ووو به شدت ادامه داشته است
ها، كبد، شكستن استخوانها،هاي وارد به  سر و ارگانهاي دروني مانند كليهآسيب

زير پا له كردن  از بين بردن و به غنميت اسالمي گرفتن هستي دستفروشان،
ها و آنچه بر سبد و گاري داشتند و دارند ووو به شدت در خيابانميوها و سبزي

  .اندبه بخشي از روند روزمره تبديل شده هاي ايران،
مه ها و از تلويزيون حزب كمونيست ايران، نا» ازاعماق«در پي برنامه هاي 

تماس هايي از سوي چند تن از بينندگان كه بيشتر از فعالين كارگري در ايران 
در اين نامه ها، مواردي از . هستند و با دقت برنامه را دنبال كرده  بودند  داشتيم 

يكي از اين بينندگان در بخشي از . هاي ارزنده اي ارائه شده بودتجارب و راه حل
  :نامه خود چنين نوشته بود

در برنامه ي مربوط به دستفروشان، به طور مفصل به علل و ريشه هاي "
اما بايد بالفاصله بپرسيم وظيفه ي مردم در . پديده ي دستفروشي پرداخته شد

قبال دستفروشان چيست و مهم تر اينكه دستفروشان الزم است چه اقداماتي 
تجارب موجود براي احقاق حقوق خودشان بكنند؟ من پيشهاد ميكنم كه مطابق 

در تاريخ مبارزات طبقه كارگر، دستفروشان الزم است كه متشكل بشوند و تشكل 
  ".هاي مستقل خودشان را ايجاد كنند

اوال پيشنهاد ميشود كه مردم «: اين فعال كارگري اينگونه ادامه داده است
 دستفروشان عزيزي كه شاهد برخورد هاي ناشايست و غير انساني مامورين با 

اين ميل و انتخاب هر فرد و در واقع ساير . ت از آنها بپردازندحماي به هستند
اقشار طبقه ي كارگر هست كه بخواهند از دستفروشان خريد بكنند يا نكنند، اما 

منظور از حمايت چيست؟ . حمايت از دستفروشان يك وظيفه ي اجتماعي است
رخوردي كه با آنها در اخبار ديده و شنيده ايم كه دستفروشان در اعتراض به ب

آنها همطبقه اي . شود به صورت فردي و يا جمعي دست به اعتراض مي زنندمي
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در تجمعات و يا حتا . ما هستند و الزم است كه ما از اعتراضات آنان حمايت كنيم
اجازه ندهيم كار به . اشان كنيمهاي فردي آنها به جاي تماشا، همراهيدر اعتراض

اينگذاريم آنان احساس كنند از سوي هم طبقه. خودسوزي و خودكشي برسد
ضمنا وقتي همراهيشان و حمايتشان كنيم، . شوندهاي خود هيچ پيشتيباني نمي

نيروي هاي دولتي پي خواهند برد كه ديگر نميتوانند به راحتي با دستفروشان 
حتما ديديد كه مثال شهرداري تهران از يك سري . برخوردهاي ناشايست كنند

اگر ما چند . لمپن و قلچماق براي سركوب دستفروشان استفاده كرده استافراد 
نفر تماشاچي به حمايت از آنها بپردايم مطمئن باشيم مامورين از ترس اينكه 
مبادا اين حمايت و تجمع تبديل به يك تجمع بيشتر بشود و برايشان مساله ي 

  ".ندامنيتي درست بكند ناچار مي شوند دست از برخوردشان بردار
يك فعال كارگري ديگر در رابطه با اقداماتي كه خود دستفروشان بايد انجام 

ي پيشين را  بدهند، يعني ضرورت سازمانيابي دستفروشان، همان نظر بيننده
  :اين فعال كارگري پيشنهادهاي عملي ارزنده اي را ارائه داده است. دارد

د به مطالبات و خواسته دستفروشان عزير بايد بدانند تنها راهي كه ميتوانن"
البته اين موضوع رو به فعالين . هاي خودشان برسند، از طريق متشكل شدن است

كارگري نيز بايد گفت كه اونها هم در بخشي از فعاليت شان بايد به كمك 
دستفروشان بشتابند تا كمكشان كنند كه بتوانند تشكالت مستقل خودشان را بنا 

                                ».كنند
  :به تجربه مي توان نخستين گام اين سازمانيابي را  اينگونه بيان كرد

شماري از دستفروشان در يك بازارچه محلي و يا در يك راستا و يا هر روزه  
با هم سر و كار دارند و در جريان كار يكديگر هستند و وضعيت همانندي دارند 

سپس ميان . ه و به گفتگو بگذارندبايد، با هم ضرورت سازمان يابي را بررسي كرد
مي توانند با از يك نامه . يكديگر براي ايجاد ارگان مستقل به همنگري برسند

آشكار است كه هيچ توهم و يا گوشه چشمي به حكومت و ! نگاري اداري آغاز كرد
اين نامه دستجمعي تنها . دولت ندارند و حتا به انتظار پاسخ هم نبايد نشست
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توانند اعالم كنند كه ما درخواستدستفروشان مي. ر رژيم استبراي بستن مانو
نامه به . هدف اصلي نامه نگاري اعالم خواست هااست. هاي خودما را اعالم كرديم

ي مانند، شهرداري و اداره كار شهر يا شهرستانشان و ثبت دار سرمايههاي ارگان
ن است كه بيكاران هاي دولتي، براي اعالم آي اين ادارهها در دبيرخانهآن

ما خواهان اشتغال در مراكز كاري هستيم و در صورت «:دستفروش بگويند
اشتغال، قطعا نيازي نخواهد بود كه دستفروشي كنيم و اينهمه رنج و 

اين تنها راه ما براي بردن كمي . سختي را در گرما و سرما متحمل بشويم
اي ما كاري داريد در صورتي كه بر. نان به سفره ي خانواده هايمان است

  ».به ما اطالع بدهيد
بدون هيچ توهمي، مقاومات حكومتي هيچ پاسخي به اين نامه ها نخواهند 
داد و يا اگر هم جوابي داده شود خواهند گفت فعال كاري نيست و يا نامه را به 

دهند و سرانجام  هم هيچ شغلي به بخش هايي ديگر از اداره جات حواله مي
نوشتن اين نامه براي خواهش و . ا كنندگان داده نخواهد نشددستفروشان و امض

درخواست، نيست بلكه براي اتمام حجت است كه در آينده اگر ارگان هاي دولتي 
بر آن شدند كه در برابر سازمانيابي بيكاران، و دستفروشان برخوردهاي بكنند، 

خته بوديم و آنان پاسخي داشته باشند كه بگويند ما پيشتر شما  را با خبر سا
  .درخواست شغل كرده بوديم، ولي هيچ پاسخي نگرفتيم

در اين نامه، امضا كنندگان كه . اي به اداره كار استگام بعدي، نوشتن نامه
دست فروشان هستند و يا برخي از انها به عنوان هيات موسس، اعالم مي كنند 

  ...كه ما انجمن يا تشكل مستقل
توانند انجمن صنفي دستفروشان شهر يا ميبنا به قانون كار، دستفروشان 

ي بازدارنده  اين قانون در شهرستان را ايجاد كنند، اما اين ماده، داراي نكته
آنجاست كه افراد نامزد شده براي نمايندگي در هيات مديره انجمن صنفي بايد 

اين گونه تشكل ها، پس از ايجاد هم . به وسيله ي اداره كار تاييد صالحيت شوند
كارگران و مشخصا دستفروشان حق دارند و بايد براي . ستقل نخواهند ماندم
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رژيم ايران در . استقالل، تشكل مستقل خود را بدون دخالت دولت ايجاد كنند
المللي ادعا مي كند كه با تشكل ها و فعالين مستقل كارگري مجامع بين

ن دستفروشان بايد بنابراي. برخوردي نمي كند، كه البته اين يك دروغ آشكار است
تالش كنند كه بدون دخالت دولت و اداره كار يا هر نهاد و سازمان دولتي و 

  .بورژوايي، تشكل مستقل خود را ايجاد كنند
ستقل دستفروشان، خواهان آن هستيم كه محل و امكاناتي  براي برگزاري 
ه مجمع عمومي براي ايجاد تشكل مستقل كارگري خود داشته باشيم،  اگر ادار

ي واقعي بودن  ر روز برگزاري مجمع، براي مشاهدهتواند دكار مايل است مي
  .مجمع ما نماينده اي اعزام كند

همانگونه پيشتر اشاره شد، الزم به تاكيد دوباره است كه هدف از نامه نگاري 
به اداره كار، تنها اين است كه بعدها اگر برخوردي قضايي ويا امنيتي با افراد يا 

با اعضاي فعال و يا كل تشكل شد اين نامه را در دست داشته و مدلل برخوردي 
كه در اداره كار ثبت ...و در تاريخ... كنند و بگويند ما پيشتر از طريق نامه شماره 

سازمان جهاني كار  98و  78شده است و بنا بر كنوانسيون يا پيمان نامه شماره 
بر حق اساسي همه ي افراد انساني و ن باالتر بناآو از ) اين ارگان جهاني سرمايه(

ما خواهان ايجاد تشكلي . ايجاد تشكل، به شما يادآور شديم مشخصا كارگران در
ها بيش از هر چيزي  نامه نگاري. باتمان بوده و هستيمدر راستاي گرفتن مطال

داري  ر به كارگران و گرنه دولت سرمايهكمكي است به كمتر شدن ايجاد فشا
يفه طبقاتي و حكومتي خويش، وظيفه مند است كه هر اقدام براي ايران بنا به وظ

ايجاد تشكل مستقل كارگري را سركوب كند و تشكل هاي دست ساخته و تحت 
هيات موسس و يا تعداد اوليه امضا كننده ي نامه، در .فرمان خود را جايگزين كند

د و تمام تمام اين مراحل بايد به صورت گسترده با ساير دستفروشان صحبت كنن
آنها بايد حتا با . اين موارد و علل اقداماتشان را با آنها در ميان بگذارند

دستفروشاني كه در آن بازراچه و يا راستا مشغول نيستند و به صورت انفرادي در 
اينجا و آنجا به فروختن كاال مشغولند گفتگو و مشورت و تشويق به مشاركت در 
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د بعد از ايجاد ي  اش الزم است و مي توانتشكل و هيات هماهنگ. فعاليت كنند
  .ي گروه هاي مختلف دستفروشان عضو گيري كنندمجمع از ميان همه

اي براي و فراخوان به مجمع الزم است اساسنامهاما قبل از ايجاد و برپايي 
اساس نامه را ميان ساير دستفروشان توزيع كنند و هر . تشكل تدارك ببينيد

در اينجا فعالين كارگري ميتوانند و ضرورت . افت كنندكس پيشنهادي داشت دري
دارد كه كمك هاي شاياني به دستفروشان بكنند و به انها مشورت هاي الزم را 

سپس با نظرسنجي از دستفروشان مختلف، تاريخ و چگونگي برگزاري .بدهند
  .مجمع را بررسي كنند و براي آن فراخوان عمومي بدهند

روز مجمع، اساسنامه را به راي شركت كنندگان و  دست اندركاران تشكل، در
  ذارند،گ ميحاضرين در مجمع 

و پس از بررسي نظرات و مالحظه ها و ويرايش و  تكميل و تغيير هاي الزم 
  . در اساسنامه، آنرا به راي گذاشته و تصويب مي كنند

در اساسنامه، هدف از ايجاد تشكل و ساختار آن و وظايف و كاركرد تشكل 
  . يف مي شود و همگان موظف خواهند بود بدان پايبند باشندتعر

همچنين در روز مجمع عمومي، شماري از اعضا براي عضويت در گروه 
شماري نيز خود را براي بازرس  تشكل، خود  شوند و، داوطلب مينهاد هماهنگي

  . را نامزد مي كنند
كنند و ميگروه هماهنگي  و بازرسين و اعضاي جانشين آنان را انتخاب 

  . اساسنامه را نيز تاييد مي كنند
مبلغي به عنوان حق عضويت تعيين مي شود كه اعضا موظف باشند به عنوان 

  .حق عضويت به صندوق بپردازند
گروه همكاهنگي، مسئوليت دارد اين مبالغ را به مصرف فعاليت هاي تشكل  

مالي نيز از  و الزم است حساب و كتاب شفاف و مشخص مالي و مسوول. برساند
  .ميان اعضاي گروه هماهنگي تعيين و تثبيت شود
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همچنين بسيار اهميت دارد كه در روز مجمع عمومي تمامي اعضاي حاضر، 
  .مشكالت خود را بررسي و اولويت بندي كنند

  .كنندو هيات هماهنگي برگزيده شده را موظف به پيگيري اين موارد مي 
وان معتمدين اعضا و تشكل و معتمدين بازرسين نيز موظف خواهد بود به عن

از آن پس ناظر بر فعاليت اعضاي هيات مديره و نيز امور مالي  منتخب ِ مجمع،
  ".تشكل باشند

ها و اخبار و گزارش ها، دستفروشان بايد رسانه هاي براي مبادله تجربه
محلي و سراسري دستفروشان،  هايمهگروهي مستقل، خود را داشته باشند، روزنا

يت ها و استفاده از تريبون هايي مانند تلگرام و اينترنت  مي توانند بسيار مفيد سا
  .باشند

با آشنايي به گوشه اي از پيشنهادها و تجربه هاي اين فعال كارگري،  به 
نام تشكل مستقل مورد نظر و ": گوشه ديگري از پيشنهادهاي وي مي پردازيم
مثال . ت مستقل همان تشكل باشدمصوب مجمع عمومي نيز بايد متناسب با ماهي

شوراي مستقل دستفروشان شهرستان بانه، يا انجمن صنفي مستقل دستفروشان 
سنندج، اتحاديه مستقل دستفرشان تهران، اهواز، خرمشهر، تبريز، تركمن صحرا، 

  .چاه بهار ووو
كه نبايد  مساله ي مهم پس ازبرگزاري مجمع عمومي و انتخابات اين است

اعضا بايد . ي هيات هماهنگي گذاشت و آنها را رها كرد ا به عهدهي امور رهمه
با انها . ست هايشان، هميشه دوشادوش انها تالش كنندابراي دست يابي به خو

زيرا تنها در صورت حضور هميشگي اعضا و . شان باشندمشورت كرده و پيشتيبان
. ا سامان دهداعمال نيروي جمعي آنهاست كه ان تشكل ميتواند كارهاي مثبتي ر

اگر دولت احساس كند اعضاي هيات هماهنگي تنها هستند به خواسته هاي انها 
اما اگر سران . تن نمي دهد و حتا ممكن است با انها برخورد قضايي و امنيتي كند

حكومتي دريابند كه اكثريت اعضا به صورت متحد در تمامي فعاليت هاي تشكل، 
عال را نخواهند داشت و همچنين ناچار نقش دارد، جرأت برخورد با اعضاي ف
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خواهند بود در هراس از خيزش و اعتراض جمعي دستفروشان و پيش از تبديل 
ه خواسته شدن مساله به يك دردسر امنيتي براي طبقه حاكم و حكومت اش، ب

  .هاي دستفروشان تن دهند
  

   و ضرورت سازمانيابي برانكوله و بريكوله
بري  هاي مس و آهن و طال، كوله  نفت و گاز و كوه در سرزمين نشسته بر درياي
بري تنها به كردستان  كوله. ي زمين و زمان و تاريخ زخمي است خونين، بر گرده

سراسر روستاها و شهرهاي مرزي در دل بازارها و ، گيرد پايان نميواستان كرمانشاه 
سان و شمال هاي خليج فارس گرفته تا سيستان و بلوچستان و خراايران از كرانه

ترين كارها،  بران، كارگراني هستند با پرخطرترين و سنگين كوله .ايران ادامه دارد
در . اندار سرمايهكاالهاي بار و درحال جابجايي  و باراندازها در بازارها و انبارها

هاي پارچه و  هاي سنگين گرفته تا عدل قالي و صندوق ازي سراسر ايران بازارها
ها و مناطق ويژه   چه بازار. بران اند بردوش كوله  همه بارهايي وووو برنج  يخچال

كردستان، كرمانشاه، ايالم، سيستان و بلوچستان، خراسان، اقتصادي و آزاد در 
براي  اند جمله بازارهايياز  ووو غربي، مازندران، گلستان، و آذربايجان شرقي

ن ازاين سوي مرز تا آن برا كولهها،  در اين ميدان. استثمار و ستم و قاچاق كاال
  اند و با مرگ دست بار گران بردوش درحال فرسايش ها، بازارچه و بازارها سوي و تا

آناني كه از است،  ي ديگر ا داستان به گونه  در مرزها، .دساين به گريبان و پنجه مي
زيررگبار تك تيراندازان سپاهيان اسالم  پيوسته  ،ذرندگ مي ها و رودها گردنه
كنند و زودرس و از بيم و  و نفر به نفر به خاك مي افتند، سكته مي رندقراردا

  . ميرند هراس مي
 هاي محروم سران حكومت اسالمي بر كردستان و بلوچستان نام استان    
. ترين حقوق انساني معنا و رنگ زندگي، و ابتدايي  ترين محروم از ابتدايي. اند نهاده

اند، كه از زمين بر سينه   هاي قرآني آيند، آيه نميها، از آسمان فرود  اين محروميت
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. گيرند ها و مناسبات طبقاتي فرمان مي آيند و از حكم ستمبران فرود مي
داري انگلي  هاي طبقاتي از استبدادي مضاعف برآمده از مناسبات سرمايه تحريم اين

حميل ت است كه ي پيراموني و حكومت ايدئولوژيك اين مناسبات ضدانساني و ويژه
  .شوند مي

 ر را داراست باكردستان دو و نيم برابر ميانگين بارندگي كشوشود كه  گفته مي 
برخوردار از   مناسب كشت و كار و دامپروري،هاي حاصلخيز و آب و هواي زمين

 300بيش از  و نيكا ماده خامگونه  18انگيز، با افزون بر  چشم اندازهاي زيبا و دل
ستم  يستمبرانبا  و فابريكي حتا چند صد نفره،  كارخانهازاما محروم   ،معدن فعال

 هميشهاين اقليم،  محرومزحمتكشان . زندگي و آسايشطبقاتي  ، در منعستيز
زمين و با ويراني  در تاريخ، هاي داخلي و مركزي و خارجي تمآماج تير حكو

ت اينك، به دست حكوم ،شدهازهستي ساقط  بومي، كشاورزي و دامداري وتوليدات
اند، با  هزار نفر گزارش شده 400براني هزاران هزار نفره كه تا مرز اسالمي، با كوله

بارهايي سنگين بر دوش خويش و بر اسب و استر و االغ كه  هردم با تك 
در آمد و شد از كوهها  بران،  كوله. غلتند تيراندازان حكومتي بر خاك و خون در مي

ها،  مرزدر . نفس بر و جانفرسا و بارهاي سنگين ها همانند مور، زيرها و رود  و دره
 هاي مرزي،بازارچه. هايي بسته و قرق ، روبرو با گذرگاهبركوله چندين هزارروزانه 
 5 در سقز كه هميشه بسته است،» سيف«، و »سروآباد«سقز و  بانه،، مريوان
متي، كه هاي حكو به بيان رسانه بريهزار كارت كوله 7 تنها بانه با. بازارچه

برخورد  »قاچاقچي« سان بهكه با آنان   كاال وارد كنند توانند دو بارمي بران  كوله
  .و دهها هزار بدون كارت و بيكار و آواره .شود مي

اني شوند و هزاران كوله بربازارچه موقت كه پي درپي بسته مي 5گويند مي
و  كارگران بيكار ، بر  اين همه كوله .ناني براي سفره ندارند كه همانند مور كه

وران وتوليد  اخراجي، برزگران اززمين رانده شده، لغو مالكيت شده، زنان، پيشه
هاي كوچك و خانگي به ورشكستگي نشانيده شده،   گان خرد و كارگاه كننده 

بري روي  آموزان و دانشجويان، هزاران هزار به كوله  كودكان خردسال، دانش
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ن اسالم بگذرند و بازگردند و به آن اميد كه ناني به پاسدارا  آورده  تا از تيرگاه
  ! شوند اينان از كجا روييده مي. ي خالي آورند سفره

رهبرش را » اقتصاد مقاومتي«، معاون پيشگيري قوه قضاييه، محمدباقر الفت
درصدي واحدهاي صنعتي را محصول اوضاع  60تعطيلي« :نماياند   اينگونه مي

 .كاهش توليد داخلي از ثمرات قاچاق است«: يدوگ ميو  »نابسامان قاچاق
تعطيلي واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي وصنعتي و واحدهاي اقتصادي، 
خدماتي و حمل و نقل بيمه و در نهايت افزايش بيكاري و تورم را در پي خواهد 

  ».داشت
رئيس  ،دزد واليت  اهللا صادق الريجاني، شاه اين عنصر حكومتي دستيار آيت

انواع  پزشكي، قطعات يدكي، كاالهاي پوشاك،«ضاييه، ليستي بلند از قوه ق
سوخت وسيگار تا تسبيح چيني و  ،خانگي و ماشين آالت، دارو، لوازم بهداشتي

از لحاظ « :نشيند گذارد و به اعتراف مي پيش روي مي» هاي چينيسجاده
كشور ما جغرافياي وقوع جرم نيز مي توان گفت هيچ نقطه اي از عرصه پهناور 

نيست كه عرصه فعاليت قاچاقچيان نباشد از مرز حتي خارج از مرز گرفته تا 
باراندازهاي شهري، بازار توزيع كاال و مراكز مصرف عرصه ارتكاب بزه قاچاق 

اش  كارگزار رژيم با ترفندي فريبكارانه كه گويي خود وي و حكومت» .كاال است
اند، »نامريي«و اين نيروهاي   د،كاري نيستن كارگزاران فساد و قاچاق و تبه

 40تا  20معاون اجتماعي و پيگيري قوه قضاييه با اشاره به حجم «: افزايد مي
با توجه به گردش  " :ويدگ ميميليارد دالري قاچاق در اقتصاد ايران 

كاال طبيعي است كه چيزي از  ميليارد دالري تجارت خارجي 84مالي 
درصد واحدهاي توليدي با اين چرخه  60ي اقتصاد ملي باقي نگذارد و تعطيل

امروز  .اقتصادي در قاچاق نه تنها دور از انتظار نيست بلكه خوشبينانه است
هاي كثيف مرتبط است و پولشويي با تمام جرايم منشا در توليدكنندگان پول

حالي است كه هنوز شعبه مجزايي در دادگاه هاي كشور براي رسيدگي اين در 
با پولشويي نداريم و پول هاي كثيف بدون مزاحمت و امكان  به جرايم مرتبط
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رهگيري تطهير مي شود در حالي كه پول بايد قابل رهگيري باشد و هم در زمان 
 29جمهوري اسالمي  خبرگزاري صدا وسيما( .مصرف به منشا پول برسيم

 )95ارديبهشت 
اوالدان «ام و و پرداخت سهم بيت و امسپاه  هاي  بانك در  هاي كثيف، اين پول

ي فساد و تباهي براي حاكميت و طبقه  و در چرخه شوند ميطهارت داده ، »پيغمبر
ها تن از كارگران و فرودستان،  براي ميليون  آورند و حاكم دارايي و فرمانروايي مي

  .آفرينند مرگ و نيستي مي
 المقدس كردستانسپاه بيت جاني دهنفرما پاسدار محمدحسن رجبي،سر

. ايمميليارد تومان اعتبار از تهران براي دو شهر كردستان دريافت كردهدويست «
براي پرداخت و هزينه » اعتبار«اين . نامد مي» جهش بزرگ«را  »اعتبار«ي اين و

براي صرف هزينه . كه براي محروميت مردمان  مزدوران است و نه محروميت زدايي،
 تك تيراندازان و آدم فروشان محلي،وپرداخت به آدمكشان و  بران،گلوله براي كوله

كه گويا مزدوري بوده  »نمكي« براي: گويد آنگونه كه اين فرمانده آدمكشان مي
  .صرف شده است پاسدار» نمكي«خانواده همكار  66حكومتيان و  است از سپاه
هم مرز با اقليم  ،بازارچه مرزي شيخ صله در استان كرمانشاهدر     

و ايالم و ديگر مناطق مرزي با هزاران  بر كوله ا  هزارانب كردستان عراق، روزانه
نفره مرز  800 گروه 4كوله بر در  3200شود مي  گفته. برپاست  همه بر همه كوله

كاميون روزانه  1000بيش از هاست با  يكي از گذرگاه )پرويزخان( قصرشيرين
رگران كاميون از مرز خسروي بارهاي خود را بر دوش كا 500اين مرز و  از

 ايران از اين نفتي غير صادرات ٪54شود كه گزارش مي. كنند آوار مي  بر، كوله
راه مريوان با  .روانه ديگر كشورها شودتا  شودگذرد و وارد عراق ميمرز مي

جاده   براي تصفيه، روزانه صدها تانكر نفت وارداتي سپاه ازاقليم كردستان عراق، 
گيرند و با كشتار  گرفتن خودروها، آتش مي مرگ است، با تانكرهايي كه با زير

  .    آفرينند فاجعه  مي روزه،   همه
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رژيم شمار كوله بران در . بران در دست نيست آمار دقيقي از شمار كوله    
نفر گزارش داده است واينك  37000بيش از  1393كردستان را در سال 

در مرز شيخ نها گزارش شده است كه ت. هزار نفر رسيده است 100افزون به 
با بارهاي گران برپشت در آمد و شدند و از اين راه گذران  بر كوله انصله هزار

بازارچه مرزي كوله بري شوشمي در بخش نوسود شهرستان  .زندگي دارند
ازدحام آنچنان است كه كوله بران . چندين هزار كوله بر در هم مي لولند پاوه

ميكوله بر شوشمي . پاهاي شكسته با دست  و  شوند، زير دست و پا له مي
ها مياي نان حالل قبل از گفتن اذان به مرزما براي پيدا كردن لقمه«: گويد

كنيم كه در كمين نيروهاي هنگ مرزي نيافتيم، حال رويم و هر روز دعا مي
اين رنجبر به  ».رودها هم بسته بماند ديگر زندگي برايمان پيش نميمرز

  .ذان و دعا بگويد ر است كه از اخبرنگار حكومتي ناچا
بخش نامه وزارت  با 94تابستان سال «هاي حكومتي  گزارش رسانه بنا به    

ها تعطيل شد و بيش از ده هزار نفر كه در در برخي مرز كشور، كوله بري 
كردند، بيكار هاي مرزي به فعاليت مشغول بودند و امرار معاش مي چهبازار

اگر اين راه . ».زار نفر موجي از نارضايتي را بوجود آوردشدند و بيكاري اين ده ه
گلوله و مرگ مي آورد براي صاحبان كاالها و تجار   بران، زندگي، براي كوله

مدعي است كه   رژيم دالالن،. بسيار سود آور است » تجارت چمداني«مرزيِ 
توانند  ها مي هايي صادر كرده است كه دارندگان آن روستاييان مرزي كارت براي

دريافت كارت آسان نيست و با . دالر كاال وارد كنند 80تا  50 بين ماهيانه 
براي برخورداري از كارت كاال، فاصله . است رشوه و هزاران دوندگي امكان پذير

بران روستايي با گذر از  تر باشد و كوله كيليومتري افزون 5مرزي نبايد از 
ي اضافه بر ميزان تعيين  سند، به بهانهاگر زنده به مقصد ر هاي پاسداران،  پست
معاون سياسي، » عليرضا آشناگر«. هاي كمرشكن بپردازند بايد جريمه  شده،

در : گويد ميبري  كولههاي  ، ازگذرگاهكردستانامنيتي و اجتماعي استانداري 
اي به كوله بري نشده اما دولت براي اينكه به اقتصاد مرزنشينان  رهقانون اشا
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اكنون  هم ...بري ايجاد كرده است كشور كمك كند، دربعضي شهرها معابر كوله
با اين همه اعتراف  ».داراي دفترچه مرزي هستند كردستانهزار خانوار در  11
كه  ...ترين مشكالت كوله بران نداشتن تشكل و بضاعت مالي  مهم«: كند كه مي

» ...شود رود و تنها دستمزد حمل بارعايد آنان مي سود كاال به جيب تاجران مي
عنوان  به«: گويد بري مي كوله. نامد بران را قاچاقچي مي رژيم اسالمي، كوله:  

 5هزار تومان تا  800وقيف شده و از يك ميليون و هايمان ت قاچاقچي كوله
ميليون تومان نيست نيز 2ميليون تومان به خاطر باري كه ارزش آن بيش از 

بارها به  ،اين درحالي است كه براي گرفتن دفترچه مرزي. ايم جريمه شده
گويند چون مسافت روستاي شما با نقطه صفر  مرزباني مراجعه كرده ام، اما مي

  » .شويد كيلومتر است، شما مرزنشين محسوب نمي 5ش ازمرزي بي
  

  سازمانيابي كوله بران
هاي بسته روبرو  بران با گذرگاه در شرايطي كه همه روزه هزاران نفز از كوله

  هاي ممنوعه، تك تيراندازان سپاه، در شرايطي كه همه روزه در گذرگاه شوند،  مي
 بر در سراسر دها هزار كارگران كولهكشانند، ص بران را به  خاك و خون مي كوله

ايران به ويژه در كردستان و كرمانشاهان راهي جز سازمانيابي و مبارزه در برابر 
هاي  فعالين جنبش كارگري با برخورداري از تجربه. شرايط موجود ندارند
بر  توانند و بايد در سازمانيابي كارگران كوله هاي كارگري، مي سازمانيابي ديگر بخش

امروزه يك ضرورت مبارزاتي  تالش براي برپايي سازمان كوله بران، . اه شوندهمر
  . است

  
    درخواست ها و اقدام ها

  :يافتهبران سازمان هاي بيكاران و كوله براي درخواست نخستين اقدام
  .پيگيري ايجاد شغل براي اعضا در ساير رشته ها و رسته هاي شغلي  -
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 مانندهاي مناسب توسط نهادهايي  مكانپيگيري در اختيار قرار دادن  -
  .بران و كوله براي دستفروشان هافرمانداري شهرداري و

 پيگيري اعتراض به هرگونه برخورد غير انساني و ناشايست به دستفروشان، -
انتظامي و پيگيري  ها، نيروهاي، فرمانداريتوسط ماموران شهرداري برانكوله. 

ز طريق وكالي برگزيده شده به وسيله هيأت قضايي عليه برخورد كنندگان ا
  .برانو نهادهاي دستفروشان و كوله هماهنگي

و  پيگيري براي زير پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دادن دستفروشان -
  .برانكوله

  .برانو كوله پيگيري براي جذب و عضويت و سازمانيابي ساير دستفروشان -
مستقل دستفروشان در شهرها و يا پيگيري براي ايجاد ساير تشكل هاي  -

استان هاي همجوار و اتحاد انها با هم براي پيگيري هر چه عمومي تر خواست 
  .هاي مشترك

پيگيري براي اتحاد تشكل مستقل دستفروشان با ساير تشكل هاي مستقل  -
  كارگري و آموزگاري و پرستاري و مانند آن ها،

  پيگيري و ايجاد تعاوني مصرف دستفروشان، -
پيگيري و ايجاد تعاوني مسكن براي در اختيار دادن زمين و تسهيالت براي  -

  برخورداري دستفروشان از مسكن
  پيگيري و ايجاد صندوق هاي مالي قرض ِ پول به يكديگر، -
هاي تفريحي خانوادگي براي ايجاد فضايي پيگيري و برگزاري گلگشت -

ايجاد اتحاد بيشتر در ميان تفريحي و صميمي بين اعضا و خانواده هايشان و 
   آنها،

كه تمامي اين موارد همزمان به دست نمي آيند و بايد با برنامه  پيداست
ريزي و با مشاركت تمام اعضا در قالب  زيرگروه هاي مختلف كارشناسي پيگيري 

  .شوند
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 هايد با هر چه نيرومندتر شدن، همايشتوانها و اعضايشان، مياين تشكل
مثال سنديكاي . براي دستيابي به مطالباتشان برگزار كنند اعتراضي مختلفي

كارگران شركت واحد براي برخورداري اعضايش از مسكن، تا كنون چند تجمع 
اعتراضي در جلوي شوراي شهر تهران و جاهاي ديگر تدارك ديده است و اكنون 
در سايه ي پيگيري همين تشكل مستقل مساله ي واگذاري مسكن با بهاي تمام 

  .ده به رانندگان شركت واحد در حال پيگيري استش
هاي بدون بهره و چرخشي،  سازماندهي هاي هم ياري و وام ايجاد صندوق

هاي حقوقي و دفاعي و امدادهاي بهداشتي و درماني به برخورداري از پشتيباني
ياري پزشكان و كادرهاي درماني و پرستاري و پيراپزشكي و وكال و حقوق دانان 

  .از جمله اقداماتي است كه در اين سازمانيابي مي توانند ياري بخش باشند آزاده،
اما چند ده هزار . توان به سختي سركوب كرد را مي بر و كوله هزار دستفروش 

  .توان سركوب كرد دستفروش و بيكار در سراسر ايران را هرگز نمي
  و ترفندها با نخست كند  داري سعي مي روشن است كه دولت سرمايه

اي مانند غير قانوني بودن تشكل و يا متهم كردن اعضاي فعال تشكل به  بهانه
اما اتحاد و . اتهامات امنيتي، جلوي فعاليت تشكل دستفروشان را سد كند

پيشتيباتي اعضا و نيز اتحاد و جلب پشتيباني از ديگر  اقشار طبقه كارگر و تشكل 
  .وانايي و پيروزي تشكل باشدهايشان مي تواند كمك بزرگي به ادامه كاري و ت

هاي ديگري مستقل از قانون كار و مستقل از دولت در به ياد داريم كه تشكل
آن ايران به وجود امده و دولت سعي در سركوب انها داشته، اما سرانجام، از آنجا كه 

امروزه امكان ايجاد . ، مستقل و متحد بوده اند، در اين مبارزه پيروز شده اندساختارها
واقعيت اين است كه شمار . شكالت مستقل از قانون كار و دولت افزايش يافته استت

زيادي از فعالين كارگري در يك دهه گذشته اين راه را با هزينه هاي گزاف، با جان  
  .و دل هموار تر كرده اند

 سنديكاي هاي صنفي معلمان، كانون اكنون تشكالت مختلف كارگري مانند
هايي  هران، سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه و يا تشكلكارگران شركت واحد ت
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كه بانظارت اداره كار و مقررات قانون كار تشكيل شده اند، مانند انجمن هاي 
  .صنفي خبازان در شهرهاي مختلف به وجود امده اند

ي يك تشكل مثل سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه نشان داد، در تجربه
است دولت و كارفرما كه ميخواستند همان شوراي آنجا كه كارگران برخالف خو

اسالمي كار را بر دوش كارگران تحميل كنند، كارگران موفق شدند به خواست 
خود، تشكلي مستقل سازمان دهند، توانستند دستمزدها و حقوق هاي پرداخت 

كارگران و . نشده ي خود را پس بگيرند و مبالغي نيز به دستمزدشان افزوده شد
ارگري، اعضاي زنداني شده اين تشكل را تنها نگذاشتند و به آنها كمك فعالين ك

اگر در اينجا و آنجا، هر كم و كاستي و يا . و حمايت هاي مالي و معنوي رساندند
درجا زدني در روند كاركرد اين تشكل هاي مستقل به وجود آمده، يا بياييد، 

فعاليت جمعي و بيش از هر چيزي به علت عدم هكاري و مشاركت اعضا در 
  .متشكل بوده و هست

كانون هاي صنفي معلمان نمونه موفق اين تجربه است كه موفق شده اند ، 
نمايش ها و ثمره هايي از اتحاد و همبستگي آموزگاران را به نمايش گذاشته و تا 

  .به كنون پشتيبان خواست هاي آموزگاران بوده اند
ون هاي سازمانيابي كارگري در همان فعال كارگري بر پايه تجربه ها و آزم

  :پايان نامه خويش، به جمعبندي زير مي رسد
دستفروشان نيز چاره اي ندارند جز اينكه براي دستيابي به خواسته ها و "

قطعا بعد . مطالباتشان دست به كار شده و تشكل هاي مستقل خود را ايجاد كنند
ن و فعالين كارگري از اندكي دشواري و سختي، با كمك و حمايت ساير كارگرا

ولي بيش از هر چيز با تكيه بر اتحاد و همبستگي بين خودشان موفق خواهند 
با ايجاد تشكلشان موفق مي شوند به . شد قدم به قدم به مطالبات خويش برسند

اما يكي از اهداف اين است كه از وضعيت . بخشي از خواسته هايشان برسند
اگر . ميتواند با پيگيري تا حدي حل شوداين قضيه . دستفروشي نجات پيدا كنند

دستگاه هاي دولتي حس كنند كه اين كارگران متحد و متشكل هستند و مي 
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هايي  داران مشكل ايجاد كنند، به ناچار حتا به بخش توانند براي دولت و سرمايه
اين قضيه بستگي به اين دارد كه چقدر . دهند از خواستهاي بيكاران پاسخ مي

بخشي از اين خواسته هاي . ستفروشان قدرتمند شده باشدتشكل مستقل د
دستفروشان از طريق اتحاد تشكل شان با ساير تشكالت مستقل در جنبش 

زيرا اتحاد طبقاتي كارگران باعث بهبود در شرايط . كارگري به دست خواهد امد
زيست و معيشت و تغيير در مناسبات اقتصادي به درجاتي به نفع طبقه كارگر 

د كه يكي از نتايج ان كاسته شدن تعداد دستفروشان است و به سر كار شومي
هاي رفتن شان خواهد بود؛ در پيشرفت كل اين مبارزه، كل سازمان و تشكل

داري را بر هم بريزند و كنترل  توانند اساس مناسبات سرمايه طبقه كارگر مي
  "ان را برچينندجامعه و توليد را به دست خود بگيرند و استثمار انسان بر انس

  ال سنگ سپاهغگزارشي از يك معدن ذ
   1396دي  16شنبه 

  تحويل بدهد » غال در روزذكيلو  3500«معدني كه هر كارگر آن بايد 
ذغال سنگ در  معدناز يك  »ايران«زنامه دولتي ور زاي دي در گزارش 11روز 
نشده  كارگران آن پرداخت دستمزدشش ماه «كه   مازندران، برمال شد آالشت 

بي توجهي مديران بخش «و » وضعيت نابسامان حقوق كارگران«از و » .است
هاي حكومتي وظيفه رسانه .خبر داد» خصوصي معدن هاي اين منطقه به وضعيت

داشتند تا دراوج خيزش سراسري، با تهيه گزارشي از  اين معدن و ديگر مراكز 
كارگران، آنان را به وعده  كارگري، با با بازتاب گوشه اي از شرايط و خواست هاي

: در گزارش خود نوشت ايران در اين راستا، روزنامه .به پيوستن به خيزش بازدارند
اينكه مجموعه . يك صدا از وضعيت نابسامان حقوق گاليه دارند  همه كارگران،«

هاي اين منطقه زير نظر بخش خصوصي است و مديران آن به وضعيت  معدن
از ماهيت و نام اما روزنامه دولتي وابسته به باند روحاني، اين  .»توجه كارگران بي
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بسيج يا در واقع سران سپاه زير نام بخش . نامي نمي برد» بخش خصوصي«اصلي
 . خصوصي، اين معدن و رشته معادن مهم ايران را در مالكيت دارد

از شش ساعت در روز و  نبايد بيشمعدن قانون كار، كارگران  52ماده بنا به 
كارگران معدن در  كار كنند، و اين درحالي است كه بيشتر اعت در هفته س 36

و  كنند روز كار مي 15در دو تا سه شيفت كاري، به صورت مداوم، در  ايرانسراسر 
ساعت در هفته در مرگبارترين شرايط استمثار مي شود و  90بيش از 

است كه پرداخت  ماه  6دستمزدهايشان بنا به اعتراف رسانه هاي دولتي، بيش از 
در باره كارگران   دي خود 11روزنامه ايران در گزارش روز زن خبرنگار .نمي شود

عيدي سال واند،  شش ماه است كه حقوق كامل نگرفته«: مي نويسد آالشت،معدن 
روزنامه دولتي  .»شان را بريده است پولي امان شان هم كه هنوز مانده و بي قبل
جاي اينكه به  به. يك بار، تلويزيون ما رو نشون داد«: يك كارگر نوشتاز زبان ايران

كاله سرمون . حرفامون گوش بدن، مجبورمون كردن يك بازي محلي انجام بديم
خواد مشكالت ما  هيچ كس نمي. خواد صداي ما رو بشنوه كس نمي هيچ. گذاشتن
ن هر كارگر موظف است، روزانه پنج واگ« :روزنامه ايران گزارشبه  .»رو ببينه

 3500كيلو، معادل  700هر واگن با ظرفيت . سنگ پر كند تا جريمه نشود زغال
كيلو در روز، و اگر كسي كمتر از اين ميزان كار كند يك شيفت كاري جريمه 

. كنند كار مي» سانتيمتري 40ارتفاع «كارگران برخي اوقات در «و اينكه  .»شود مي
  »...جدا كنندآنها بايد بخزند و زغال سنگ را با چكش برقي 

كنم،  با ماهي يك ميليون زندگي مي« :فرياد زدسه فرزند داراي يك كارگر مرد 
. دوني چند باراعتراض كرديم مي. دادند اما كاش همين يك ميليون را به موقع مي

ميليون وثيقه گرفتند، آزادمون  30. نفرمون رو بردند زندان 15. جاده را بستيم
اما ميگن سه ماه و يك روز . ل نشده كه حكم بدهندهنوز پرونده ما تكمي. كردند

  .»دهند حبس مي
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  خبرنگار اين روزنامه كه در مورد آزمايش پزشكي پرسيده،كارگر ديگري به 
بعد اگر داغون هم بشي، براشون مهم . گيرند همان اولش مي«: پاسخ مي دهد

 .»اي غذا نداريمريم، اصالً اشتها بر آنقدر اينجا خاك خورديم، بيرون هم مي. نيست
 50فوقش تا . بگذار بميريم، راحت بشيم«  :ي ديپري مي افزايد ساله 24كارگر و 

و پس .»اصالً كاش زلزله بياد همه راحت بشيم. شه بيشتر كه نمي. سال عمر كنيم
مان را به موقع  اما باز با اين همه سختي اگر حقوق« :سكوتي كوتاه مي افزايد زا

سال سابقه كار به اين پرسش كه آيا سه  17كارگري با    .»بدهند، راضي هستيم
اينجا كمتر كسي رنگ . نه بابا معلوم نيست«: سال ديگر بازنشسته مي شود، گفت

همه دوست دارند . عمر ماها اكثراً به بازنشستگي قد نميده. بينه بازنشستگي مي
تو مدرسه از  ام باور كن رياضي. به خدا شده نون كپك زده خورديم. بازنشسته بشن
  .»كردم روزي معطل ماهي يك ميليون بمونم فكر نمي. همه بهتر بود

ريم داخل معدن، اشهدمان رو  خانم ما صبح مي«: گويد كارگر ديگري هم مي
  .»خيلي هامون اميدي به برگشت نداريم. خونيم مي

 محل از كارگران معادن ايران بر اثر حوادث شماريهاي گذشته نيز  در سال
كه در استان گلستان  »معدن زمستان يورت« از جمله .اند شته و مجروح شدهكار ك

در آن  .ترا گرف گرانتن از كار 43جان  دستكم  96ارديبهشت سال  13 در
 نابسامان استشماري از كارگران معدن يورت گفتند كه ايمني اين معدن   هنگام،
 متي سرمايه در معدنسران سپاه و كارگزاران حكوهشدار داده بودند اما بارها 

در بازديد حسن روحاني از معدن يورت در در حاليكه به شدت . ناديده گرفته شد
از سوي گارد امنيتي مسلح در خود رو خود جرات بيرون آمدن نداشت با هو و 

  .فرياد كارگران ناچار به فرار شد
جان، ، آذربايايران در كرمان و  مازندران و  گيالن  و يزد يانفجار معدن ها
 ين است، تراژديو هرآنجا كه موادي براي مصادره  در زير زم كردستان، بلوچستان

 يدرز كرده در رسانه هاي حكومتبنا به گزارش هاي  .است طبقه كارگر هميشگي
ابتدايي ترين معيارهاي  نبود سببدر زرند كرمان به  "باب نيزو"انفجار معدن 
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صورت گرفت و طي  1384شهريور  22اين انفجار روز · ايمني صورت گرفته است
پيش ماه اين گزارش آمده بود؛ يك در  .ان باختندجنفر از كارگران  11آن حد اقل 

تن از كارگران را قرباني گرفته  4در اين معدن روي داده و نيز انفجار ديگري  از
است اما معدن بدون هيچ تغييري در سيستم ايمني به كار خود ادامه داده و 

نه تنها بي توجهي كردند بلكه اين مساله خبر از دولتي با  كارگزارانمسئولين و 
كارفرما و مدير · هنگام انفجار معدن هيچكدام در پستهاي خود حاضر نبوده اند

شش ساعت پس از  نزديك بهو مسئول معدن اند مشغول شنا و حمام آفتاب بوده 
امداد براي نجات كارگران  .باشده قي رخ دادبوده كه شايد اتفا در اين ترديدانفجار 

معدن تنها شامل يك نفر بوده كه او هم با  ”يگروه ايمن" بسيار ديركرد داشته و 
كشته شدگان بوده  در مياناقدامات حفاظتي و ايمني نا آشنا بوده و بعد از انفجار 

در اين معدن هيچ وسيله اي براي نگه داري ميزان گازهاي سمي و خطرناك · است
براي صرفه ، نفجاراز آن گذشته، كارفرما پيش از ا· دارد وجود ندارددر حد استان

هاي تهويه را خاموش  دستگاه نه كه بعدها در معدن يورت رخ داد،وگهمان جويي
   ·كرده است
  

معدن باب نيزو يك معدن دولتي است كه مدتي پيش بخشي از آن به بخش     
شركت پيمانكاري واگذار شده از آن به يا همان وابستگان به سپاه بخشي  خصوصي

 حسن ،حميذ رضا دهقان: عبارتند ازانفجار  آن اسامي كارگران جان باخته در ·بود
 مختار ،نختاري علي ،مومني سعيد ،زاده يوسف عباس ،دهشت مهدي ،گريكي
 ديدگان آسيب وضعيت از گزارشي هيچ تاكنون .نژاد مومني رضا ،مختاري هادي
  ·است به دست نيامده انفجار اين

  
سنگ  زغال» چشمه پودنه«نيز انفجار گاز در معدن  92در اسفندماه سال 

موجب كشته  كيلومتري شهر كوهبنان در شمال استان كرمان 45در كوهبنان 
در پي اعتراض صنفي بيش » .شدن سه تن و زخمي شدن شش معدنچي ديگر شد
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 شمار، همين سال دي ماه 14نفر از كارگران معدن چشمه پودنه در تاريخ  290از 
كارگران براي درخواست دستمزدهاي . نفر رسيد 9كارگران اخراجي اين معدن به 

 در نتيجه، 93سال    .ماه پرداخت نشده خود به همايش برخاسته بودند 4بيش از 
در اردكان استان يزد، پنج تن كشته » قلعه خرگوشي«انفجار در معدن گرانيت 

   .شدند



٢٧٧ 
 

هاي طبقاتي كارگران روز به روز و همايش هاعتراض، ا1396در سال 
 ه مرداداماز  هايگزارش روزشمار اين  .دنيابافزايش و شدت و تكامل كيفي مي

نگر تمامي آنها اكه نمايهرچند ) دي تا بهمن(96پايان سال  و شهريور و سه ماه
  :دنذارگ ميپتانسيل و ماهيت اين خيزش كوبنده را به نمايش اما نيست، 

  
  ١٣٩۶ماهمرداد  یاراعتراضات کارگرروزشم

  
  :مرداد 1
روزاعتراض  نياهواز در ششم يتجمع كارگران مناطق هشت گانه شهردار -1

  **خوزستان يمقابل استاندار تيوضع ليبه عدم تبد
دراعتراض به نداشتن  ابيفار ارينيمعدن ام روزاعتصاب كارگران نيدوم -2

  ماه حقوق6قرارداد وعدم پرداخت
 شكريمكرر كارفرما، اعتراضات كارگران بازنشسته شركت ن يها يهدبا بد ع -3

  كرد دايادامه پ زيهفت تپه امروز ن
دراعتراض به عدم پرداخت  مشكيآهن اند راه هيخط و ابن اعتصاب كارگران -4

  يچندماه حقوق ووتجمعشان مقابل فرماندار
داخت ماه بجنورد دراعتراض به عدم پر يكشتارگاه صنعت اعتصاب كارگران -5

  مهيها حقوق وحق ب
  
  :مرداد 2
  هفت تپه شكريادامه  وگسترش اعتصاب كارگران مجتمع ن -6
اهوازهفته اول اعتراضشان را باتجمع  يكارگران مناطق هشت گانه شهردار -7

  رساندند انيخوزستان بپا يدوباره مقابل استاندار
روزش را پشت  نيپنجم رانيفوالد ا ياعتصاب كارگران گروه مل ديدورجد -8

  سرگذاشت
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 يفيخوزستان نسبت به بالتكل ييكاركنان مخابرات روستا يتجمع اعتراض -9
  خوزستان يمقابل استاندار ياستخدام
احقاق حقوق  يارژن اهوازبرا ياتيكارگران شركت لبن يتجمع شبانه روز -10

  برحقشان
 ياندارتجمع كارگران آجرثبات دراعتراض به قطع گاز كارخانه مقابل فرم -11
  قرچك
  
  :مرداد 3

هفت  شكرياعتصاب و تجمع امروز كارگران شركت ن يليگزارش تكم - 12
با  يانتظام يروهاين يريدرگ مشك،ياهواز اند يالملل نيبستن جاده ب: تپه

  شهر نيتام يكارگران در محل كارخانه و احضار قائم مقام شركت به شورا
اهواز  يت گانه شهردارهفته اعتراض كارگران مناطق هش نيآغازدوم -13

  تيوضع لينسبت به عدم تبد
 نيششم يبرا رانيفوالد ا يصنعت يادامه اعتصاب كارگران گروه مل -14
  يروزمتوال
 يفيكارگران كارخانه چوب و فلز اردكان نسبت به بالتكل يتجمع اعتراض -15

  يمقابل فرماندار يشتيومع يشغل
  بازگشت بكار يستان براكارخانه فوالد خوز يتجمع كارگران اخراج -16
منطقه خَزَل واقع در شهرستان  يدبستان شيپ انيمرب ياعتراض رسانه ا -17

  تيوضع لينهاوند نسبت به عدم تبد
  
  :مرداد 4

 يفور يآزاد –هفت تپه  شكريشركت ن ياخبار از كارگران بازداشت نيآخر -18
ه ما هفت تپه، خواست هم شكريشركت ن يو شرط كارگران زندان ديق يو ب

  است رانيكارگران ا
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 يفينسبت به بالتكل اسوجيفرودگاه  يها كارگران گلخانه يتجمع اعتراض -19
  راحمديو بو هيلويكهگ يمقابل استاندار يشغل

  
  :مرداد 5

 –هفت تپه آزاد شدند  شكريشركت ن يپنج نفر از كارگران بازداشت -20
 گريد يبازداشتكارگر  8كارگران همچنان در اعتصاب هستند و از سرنوشت 

  ستيدر دست ن ياطالع
  
  :مرداد 6

كارخانه،  يلينسبت به تعط بدياحسان م يكارگران كاش يتجمع اعتراض -21
  مهيماه حقوق وحق ب4عدم پرداخت 

 يبه اخراج تعداد ديوتهد يديواحد تول نياز كارگران معترض ا يتعداد اخراج
  از كارگران معترض گريد

  
  :مرداد 7

اعتصاب همچنان  –هفت تپه آزاد شدند  شكرين يازداشتهمه كارگران ب -22
  ادامه دارد

  ده روزه شد رانيفوالد ا يصنعت ياعتصاب كارگران گروه مل -23
كارگران كارخانه چوب و فلز اردكان نسبت به  يادامه تجمعات اعتراض -24
  زدي ياستاندار ،امروزمقابليشتيومع يشغل يفيبالتكل

  اموال كارخانه فياز توق يريجلوگ يبرا پرس يولتجمع كارگران كارخانه ت -25
 يشغل تياصفهان دراعتراض به نداشتن امن يتجمع كارگران اداره راهدار -26

  اصفهان يماه حقوق مقابل استاندار9و عدم پرداخت يوقراردادكار
 كسالياهوازدراعتراض به عدم پرداخت  يتجمع كارگران پروژه قطارشهر -27

  خوزستان يحقوق مقابل استاندار
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  به اخراج از كارشدند ديمعترض تهد كارگران
نسبت به عدم پرداخت ماه  مشكياند يكارگران شهردار يتجمع اعتراض -28

  مهيها حقوق وحق ب
تاب فراهان نسبت به عدم  شب يها زدانهير ديكارگران كارخانه تول تيشكا -29

  مهيپرداخت ماه ها حقوق وحق ب
  
  :مرداد 8

كارون دراعتراض به  مانيه اعتصاب كارگران كارخانه سهفت نيآغازسوم  -30
  ! عدم پرداخت مطالباتشان

 ياهوازمقابل استاندار يكارگران پروژه قطارشهر يتجمع اعتراض -31
  !يروز متوال نيدوم يخوزستان برا

  ازكارگران معترض در آستانه اخراج از كار يتعداد
 يفيراعتراض به بالتكلآهن د كارگران كارخانه ذوب يتجمع شبانه روز -32

  لياردب يوعدم پرداخت مطالباتشان مقابل استاندار يشغل
 يفيدراعتراض به بالتكل ييروستا يتجمع كارگران و آبداران آبفا -33
و  هيلويكهگ يمقابل استاندار مهيعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق ب ياستخدام

  راحمديبو
  
  :مرداد 9

تهران وحومه امروز نهم  يتوبوسراناز رانندگان شركت واحد ا يتعداد -34
  زدند يشركت واحد دست به تجمع اعتراض يمرداد در مقابل اداره مركز

پارس قو نسبت به عدم پرداخت  يكارگران روغن نبات يتجمع اعتراض -35
  )نهال گل(ماه حقوق مقابل شركت مالك كارخانه3از  شيب

تاب فراهان نسبت  شب يها زدانهير ديادامه اعتراضات كارگران كارخانه تول -36
  !يشتيومع يشغل يفيبه بالتكل
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ساحل اروند  ييايدر عيشركت شهرك صنا يتجمع كارگران اخراج -37
بازگشت بكار مقابل ساختمان سازمان  يدراعتراض به عدم پرداخت مطالبات وبرا

  منطقه آزاد اروند
 يرشهردامنه دار كارگران پروژه قطا يدر باره تجمعات اعتراض يگزارش -38

  اهواز
  
  :مرداد 10
 رانيفوالد ا يصنعت يكارگران گروه مل يادامه اعتصاب وتجمعات اعتراض -39

  يشغل يفينسبت به عدم پرداخت چهارماه حقوق وبالتكل
  ياشتغال مقابل فرماندار يكارشهرستان مهربرا يتجمع جوانان متقاض -40
ازنسبت به دراهو 95سال  يمعلمان آزمون استخدام يتجمع اعتراض -41

  ياستخدام تيوضع
  
  :مرداد 11

 )سونيشركت ك( اهواز يكارگران پروژه قطارشهر يادامه تجمعات اعتراض -42
  خوزستان يبازهم مقابل استاندار امروز

  از كارگران در اجتماع امروز يكي يبه خودكش اقدام
  كارون ادامه دارد مانياعتصاب صدها كارگر كارخانه س -43

  شكستن اعتصاب يما براسرخرمن كارفر وعده
مقابل  كارگران كارخانه كاشي پاسارگاد نسبت به قطع گاز يتجمع اعتراض -44

  فرمانداري بروجن
ابهر نسبت به طرح  يپرستار انيپرستاران و دانشجو يتجمع اعتراض -45

  ربهداشتيهمزمان با سفر وز يمارستانيپرستار ب تيترب
مت در اهوازدراعتراض به سال يموسسه آوا يتجمع پرستاران شركت -46

  يمطالباتشان مقابل دانشگاه علوم پزشك كساليوعدم پرداخت  ياستخدام تيوضع
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 شيومشكالت فرسا يكاريبه ب مروزيشهرستان ن ياهال يتجمع اعتراض -47
  يوبا مقابل فرماندار يماريهامون وب اچهيخاك،در

  
  :مرداد 14
  ادامه دارد)سونيت كشرك(اهواز ياعتراضات كارگران پروژه قطارشهر -48

  بار نيچند م يخوزستان برا يمقابل استاندار تجمع
اصفهان نسبت به  نيآذر يگر ختهير عيكارگران صنا  يتجمع اعتراض -49
  يشتيومع يشغل يفيبالتكل

  كارگران آبفار خوزستان نسبت به عدم پرداخت  بموقع حقوق يتجمع اعتراض - 50
  

 :مرداد 15
ارگران كارخانه آذرآب اراك نسبت به عدم اعتراضات ك يريسرگ از -51

  از همكارانشان از كار يكي قيتعل پرداخت مطالباتشان و
نسبت به  كشور سراسر يپرستار انيدانشجو پرستاران و يتجمعات اعتراض *

  يمارستانيپرستار ب تيطرح ترب
  تجمع پرستاران در مقابل وزارت بهداشت -52
اهواز مقابل دانشگاه  يپرستار انيپرستاران ودانشجو يتجمع اعتراض -53

  شاپور يجند
  رازيش يپرستار انيدانشجو زيتجمع اعتراض آم -54
  بندرعباس يدانشكده پرستار انيدانشجو يتجمع اعتراض -55
  يدرب استاندار يجلو يخراسان شمال يپرستار انيتجمع دانشجو -56
ماه ها  كوثرنسبت به عدم پرداخت مارستانيپرستاران ب يتجمع اعتراض -57

  سمنان يمطالباتشان مقابل استاندار
نسبت به  نيشركت مخابرات قزو ييكارگزاران روستا يتجمع اعتراض -58

  يمقابل استاندار ياستخدام يفيو بالتكل يشغل تينداشتن امن
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ها مشهد نسبت به عدم پرداخت ماه يكاركنان اتوبوسران يتجمع اعتراض -59
  مهيحق ب

  كهنوج دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق يتجمع كارگران شهردار -60
نسبت به باال بودن نرخ  يمسافربر يقطارها ركارانيتعم ياعتراض رسانه ا -61
  تيمصدوم
  

  :مرداد 16
روز اعتصابشان مقابل شعبه  نيدرنوزدهم رانيفوالد ا يكارگران گروه مل -62
  اهواز تجمع كردند يبانك مل يمركز

هفته دوم را )سونيشركت ك(اهواز يژه قطارشهراعتراضات كارگران پرو -63
  پشت سر گذاشت

  
  :مرداد 17
  رانيفوالد ا يكارگران گروه مل يادامه اعتصاب وتجمعات اعتراض -64
آبادان نسبت به  ييكارگران شبكه آب و فاضالب روستا يتجمع اعتراض -65

  مهيماه حقوق وحق ب4عدم پرداخت
ساحل اروند مقابل  ييايدر عيناشركت شهرك ص يتجمع كارگران اخراج -66

  سازمان منطقه آزاد اروند واداره كار
حقوق  نييسنگ زرند نسبت به سطح پا اعتراض كارگران معدن زغال  -67

  مهيوعدم پرداخت بموقع حقوق وحق ب
  ونيسيحق كم شيبجنورد در اعتراض به افزا رانيتجمع زنان تاكس -68
  

  :مرداد 19
 هيعسلو 13در فاز  رانيا داريشركت پترو پااعتصاب وتجمع كارگران   -69

  جهت اعتراض به عدم پرداخت چندماه مطالباتشان
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نسبت به عدم پرداخت )رجا(يلياعتراض مهمانداران شركت حمل و نقل ر -70
  بموقع مطالباتشان

  
  :مرداد 20
  داكرديپ انيروزجمعه هم جر رانيفوالد ا ياعتراض كارگران گروه مل -71
مسكن در  ياز كارگران فلزكار به خلف وعده شركت تعاون ياعتراض جمع -72

  شانيها آپارتمان ليتحو
  

  :مرداد 21
روز اعتراضشان مقابل  نيوچهارم ستيدر ب رانيفوالد ا يكارگران گروه مل -73
  پهن كردند يدر اهواز سفره خال رانيا يبانك مل يسرپرست
 يفيبه بالتكل زنسبتيتبر يساز نگيكارگران كارخانه بلبر يتجمع اعتراض -74

  يمقابل فرماندار يشتيومع يشغل
نسبت به عدم  وانيا ييآب و فاضالب روستا انيمتصد يتجمع اعتراض -75
  مطالباتشان گريماه حقوق ود4پرداخت

  
  :مرداد 22
 يفروش وانت وهيم كيدرشهرقم نسبت به جان باختن  يتجمعات اعتراض -76

  يبدنبال حمله ماموران سد معبر شهردار
فوالد  يمل گروه كارگران همه روزه يادامه تجمعات اعتراض -77

  اهواز يبانك مل يبار مقابل شعبه مركز نيچندمي ران،امروزبرايا
ماه 3به عدم پرداخت دراعتراض هيعسلو 24و  20اعتصاب كارگران فاز  -78

  حقوق يهمسان ساز يحقوق وبرا
راعتراض به عدم د نياعتصاب وتجمع كارگران كارخانه خودروسازان را-79

  بم يمقابل فرماندار گرمطالباتشانيپرداخت ماه ها حقوق ود
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  :مرداد 23
كارون دراعتراض به عدم پرداخت  مانياعتصاب كارگران كارخانه س -80

  !هفته را پشت سر گذاشت نيچهارم مهيحقوق وحق ب
كارگرانش بطور  يازتجمعات اعتراض زپسيبر تيساز نگيكارخانه بلبر -81

  قرار گرفت عياز صنا تيحما ئتيتحت پوشش ه يموقت
 كارگرانيبدنبال اعتصاب و تجمع اعتراض ديگرم شدن بازار وعده ووع -82

  نيكارخانه خودروسازان را
باز گشت  يرشت برا يمش يكارخانه اش يكارگراخراج110 يكنش ها -83
  مطالباتشان افتيبكار ودر
و نظارت بر  تيريسازمان مد مقابل دفتر تهران رانانيتاكس يتجمع اعتراض -84
  شهر تهران يرانيتاكس

  
  :مرداد 24
شركت (اهواز يهفته اعتراض كارگران پروژه قطارشهر نيآغاز چهارم-  -85

  شيباتجمع در كارگاه وبستن درها) سونيك
در اعتراض به  انيرانيكارگران طرح فوالد زرند ا ياعتصاب وتجمع خانوادگ -86

  عدم پرداخت بموقع حقوق 
 هيسهم زانيدراعتراض به كاهش م يبوس داران سمنان ينيتجمع م -87

  و شركت نفت يسوخت مقابل استاندار
  

  :مرداد 25
هفته چهارم اعتراضشان به تهران  انيدرپا رانيفوالد ا يكارگران گروه مل -88
  آمدند
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 افتيدر يربرايكاوش مامط نينو يدارو ساز اقدام كارگران كارخانه-89
  مطالباتشان

  
  :دادمر 26
باتجمع مقابل  رانيفوالد ا يگروه مل هفته اعتراض كارگران نيآغازپنجم -90
  اهواز يبانك مل

  
  :مرداد 28
  بار نيچندم يكارشهر مهربرا يايجوانان جو يتجمع اعتراض -91
نسبت به عدم  مشكياند يكارگران شهردار يتجمع اعتراض -92
  مهيماه حق ب8ماه حقوق و13پرداخت
ع كارگران شركت آب و فاضالب بهبهان دراعتراض به عدم اعتصاب وتجم -93
  ماه حقوق4پرداخت
پارس 18و17در فاز  *(oico)كوياعتصاب و تجمع كارگران شركت ا -94

  دراعتراض به عدم پرداخت حقوق يجنوب
ها نسبت به عدم پرداخت ماه هيعسلو13اعتراضات دامنه دار كارگران فاز -95
  حقوق

  زنجان باشهريز   ون يگان تاكسرانند يتجمع اعتراض -96
  

  :مرداد 29
فارس  جيستاره خل شگاهياز كاركنان پاال يجمع يتجمع اعتراض -97

مقابل  ميقرارداد مستق يبجا يمانكاريقرارداد پ ليبندرعباس نسبت به تحم
  هرمزگان ياستاندار
آبادان نسبت به اخراج از كار  2منطقه  يكارگران شهردار يتجمع اعتراض -98

  مهيحق ب ماه حقوق و 5 دم پرداختع و
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 يفياعتراض به بالتكل استان لرستان در يدبستان شيپ انيتجمع مرب -99
  در خرم آباد ياستخدام
آهن نسبت به كاهش  راه كيكارگران بخش تراف ياعتراض رسانه ا -100

  حقوق
شدن  ماليكارگران  استان هرمزگان نسبت به پا ياعتراض رسانه ا -101
  حقوقشان

  
  :مرداد 30

 هفت تپه نسبت به اخراج نه نفر شكريكارگران مجتمع ن يتجمع اعتراض -102
  همكارانشان از

 تجمع مقابل با رانيفوالد ا يماه اعتراض كارگران گروه مل نيدوم آغاز -103
  خوزستان ياستاندار

نسبت به عدم  هيعسلو 13فاز  كارگران يتجمع اعتراض ادامه اعتصاب و -104
  ه حقوقما 3  پرداخت
اعتراض به عدم  بندرلنگه در يتجمع كارگران شهردار اعتصاب و -105
  ماه حقوق 5پرداخت 
 ينفت يو پخش فرآورده ها شيپاال شده كاريكارگران ب يتجمع اعتراض -106

  اهواز ريخوزستان در چهارش
 يفيبه بالتكل اعتراض در جاريشركت نفت ب يتجمع كارگران اخراج -107

  الميا يمقابل استاندار
شركت نفت گچساران نسبت به  »ينگينيتر« يروهاين يتجمع اعتراض -108

  مقابل وزارت نفت ياستخدام يفيبالتكل
  

  :مرداد 31
  گزارش تجمع متحدانه بازنشستگان در مقابل مجلس -109
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 6شادگان نسبت به عدم پرداخت  يكارگران شهردار يتجمع اعتراض -110
  ماه حقوق
نسبت به عدم  اسوجي يشهردار سبز يران فضاكارگ يتجمع اعتراض -111
  راحمديو بو هيلويكهگ يماه حقوق مقابل استاندار 3 پرداخت
اعتراض به عدم پرداخت  پاسارگاد در يتجمع كارگران كارخانه سنگبر -112

  مهيحق ب ماه ها حقوق و
برق استان  گلستان نسبت به  عيتوز يكارگران شركت ياعتراض رسانه ا -113
  حقوق يهمسان ساز و تيوضع ليعدم تبد
قرچك   شهرستان ثاريمسكن ا يعضو تعاون انيفرهنگ يتجمع اعتراض -114

  )101.(مقابل فرماندار
    

                                                 
سوسياليستي  اتحاد بين -با تالش فعالين جنبش كارگريها اين گزارش )١٠١

 مرداد ياعتراضات كارگر روزشمار نكيل. الملي تنظيم و بازتاب يافته است
  /http://etehadbinalmelali.com/ak/roozshomar-mordad-95:1395ماه
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  1396ماه شهريور ياعتراضات كارگر روزشمار
  
  :شهريور 1
كارگران كارخانه آذرآب اراك  يتجمعات اعتراض ياز سر گريد يشمار -1

  **نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق
  كسالهيروزه به  89 از قرارداد ليتبد يبرا انهيفوالد م يتجمع كارگران قرارداد - 2
 بازگشت بكار يبرا مترو يكارخانه تراورس ساز كارشدهيتجمع كارگران ب -3

  شهر تهران ياسالم يمقابل ساختمان شورا
 يكارشناس ريطرح غ ياجرا توقف ينامه سرگشاده پرستاران مشهد برا -4

  يمارستانيب پرستار تيترب
  
  :شهريور 2
اي اپراتورهاي معترض شركت برق منطقهتنبيه ، توبيخ و تهديد شفاهي  -5

 گلستان مازندران و
هاي اين شركت براي جلوگيري از حضور اپراتورها در تجمع اعتراضي توطئه

 سراسري مقابل وزارت نيرو
ت به نسب تجمع اعتراضي كاركنان بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر -6

  عدم پرداخت حقوق
  
  :شهريور 3
كردستان نسبت  يا كارگران اداره راه و حمل و نقل جاده ياعتراض رسانه ا -7

  يبه بخش خصوص يواگذار به عدم پرداخت بموقع حقوق پس از
تجمع اعتراضي رانندگان شركت تاكسي ويژه فرودگاه مهرآباد  اعتصاب و -8

 نسبت به ادغام در شركت فراگشت
 بستن گذرگاه زدند يرانان شيراز دست به اعتصاب ،تجمع وتاكس -9
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تجمع تاكسي داران يزد دراعتراض به راه اندازي تاكسي هاي اينترنتي  -10
 مقابل شوراي شهر

 داران ايالم مقابل سازمان تاكسيرانيتجمع اعتراضي تاكسي -11
  بهداشت تجمع اعتراضي داوطلبان آزمون دستياري دندانپزشكي مقابل وزارت  - 12
 
  :شهريور 5

 فروش ازاعتصاب،آگهيِ پس كارگران مجتمع مس چهارگنبد كرمان   -13
 كردند نصب شركت سردر بر كليه

هاي فشار قوي برق سراسر كشور نسبت به  تجمع اعتراضي كارگران پست -14
 عدم تبديل وضعيت مقابل وزارت نيرو

اعتراض به  در سازي بحر گستر هرمز تجمع كارگران كشتي اعتصاب و -15
 حق بيمه براي دومين روز متوالي عدم پرداخت حقوق و

اعتراض به  تجمع كارگران شركت حمل و نقل خليج فارس در اعتصاب و -16
 سازي عدم پرداخت بموقع مطالباتشان مقابل سازمان خصوصي واگذاري و

نسبت به عدم  تجمع اعتراضي كارگران بازنشسته صنعت فوالد كشور -17
 هزينه هاي درماني مقابل نهاد رياست جمهوري بموقع حقوق وپرداخت 

 اعتراض به بالتكليفي شغلي هاي فرودگاه ياسوج در تجمع كارگران گلخانه - 18
  بستن جاده زدند كولبران پيرانشهري دست به تجمع و -19
  
  :شهريور 6

نسبت به ) شركت كيسون( شهري اهواز اعتراضات كارگران پروژه قطار -20
 داخت مطالباتشان پنجمين هفته را پشت سر گذاشتعدم پر
سومين روز اعتراضشان  در سازي بحر گسترش هرمز كارگران كشتي -21

 بستند ورودي كارخانه را
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اعتصاب كارگران كارخانه نساجي شماره يك قائمشهردراعتراض به عدم  -22
 ماه حقوق 3 پرداخت
تهران  در كشور سراسر تجمعات اعتراضي كارگران بازنشسته صنعت فوالد -23

 براي دومين روزمتوالي
ماه حقوق  6 تجمع اعتراضي بازنشستگان فرهنگي نسبت به عدم پرداخت -24

 مقابل مجلس
اعتراض رسانه اي كارگران پروژه انتقال آب دشت سيستان نسبت به عدم  -25

 شرايط ايمني كارشان پرداخت ماه ها حقوق و
هاي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان اعتراضات كاركنان بيمارستان  -26

  نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان
 
  :شهريور 7

تجمع اعتراضي كارگزاران روستايي شركت مخابرات همدان نسبت به  -27
 پرداخت نشدن حقوق مقابل اداره كار عدم تبديل وضعيت و

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه دستمال كاغذي نرمه نسبت به  -28
 معيشتي التكليفي شغلي وب

اعتراض رسانه اي كارگران پيماني اتوبوسراني آبادان نسبت به عدم انعقاد  -29
 حقوق ها ماه نشدن پرداخت و  مستقيم قرارداد
  :شهريور 8

 سريال تجمعات اعتراضي كارگران كارخانه آذر آب اراك ادامه دارد -30
حفظ  رادات بي رويه وكارگران كارخانه هپكو اراك در اعتراض به وا -31

 كارشان راهي مركز شهر اراك شدند
نسبت به  ادامه تجمعات اعتراضي جوانان متقاضي كار شهرستان مهر -32
 بيكاري
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تجمع اعتراضي معلمان حق التدريس كوهدشت نسبت به بيكارشدن  -33
  مقابل آموزش و پرورش

  
  :شهريور 9

شركت ( شهري اهواز ارتجمعات اعتراضي كارگران پروژه قط اعتصاب و -34
 عليرغم وعده و وعيدها ادامه دارد )كيسون
 كارگر سنندجي” مصلح حسيني“برگزاري تجمع اعتراضي بر مزار  -35
متقاضي كار خشمگين منطقه  كاران يگان و فن لكردهيتحصتجمع  -36

  دهلران چشمه خوش دشت عباس
   

  :شهريور 10
اعتراض به عدم  هفت تپه در سرگيري اعتصاب كارگران مجتمع نيشكر از -37

 پرداخت حقوق
برداري پااليشگاه ستاره خليج فارس نسبت  تجمع اعتراضي كارگران بهره -38

 جديد مقابل اداره كل كار استان هرمزگان به تحميل قرارداد
تجمع اعتراضي نسبت به مديريت شركت تاكسي بيسيم تهران مقابل  -39

 سازمان تاكسيراني شهر تهران
  نترنتي مقابل استانداري فارسياعتراض به تاكسي هاي ا در تجمع -40
 

  :شهريور 12
 سپس راهي بيمارستان كردند كارگر معترض شركت مخابرات را اخراج و -41
هاي خيابان تجمعات اعتراضي كارگران كارخانه آذر آب در راهپيمايي و -42

 شهر اراك
 4 ض به عدم پرداختاعترا اعتصاب كارگران معدن ملچ آرام راميان در -43

 پرداخت ناقص حق بيمه براي دومين روز متوالي ماه حقوق و



٢٩٣ 
 

وعده پرداخت حقوق كارگران شهرداري خرمشهر پس از تجمع  -44
 اعتراضيشان مقابل شهرداري

 پرداخت عدم به نسبت   اعتراض رسانه اي كارگران حفاري شمال -45
 كابوس بيكاري همراه با اين كارگرانو  مطالباتشان

بارنسبت به عدم پرداخت مطالباتشان  اعتراض نگهبانان ميادين ميوه و تره -46
 رسانه اي شد

  فرمانداري مقابل دهدشت مسافربري رانندگان اعتراضي  تجمع  -47
 

  :شهريور 13
برداري پااليشگاه ستاره خليج فارس  ادامه تجمعات اعتراضي كارگران بهره -48

 !بجاي قرارداد مستقيم نسبت به تحميل قرارداد پيمانكاري
تجمع اعتراضي كارگزاران مخابرات روستايي استان خوزستان به كامل  -49

 عدم انعقاد قرارداد دائم بندي مشاغل و نشدن طرح طبقه اجرا
اعتراض به بالتكليفي  تجمع مربيان پيش دبستاني استان گلستان در -50

 استخدامي مقابل استانداري
 ن در برابر اداره كار خرم آبادتجمع كارگران پارسيلو -51
تجمعات اعتراضي اهالي شهرستان بانه نسبت به كشتار كولبران مقابل  -52

  بيمارستان صالح الدين ايوبي و فرمانداري
  بيمه اعتراض رسانه اي كارگران ارگ قديم بم نسبت به عدم پرداخت حقوق و - 53
  

  :شهريور 14
 ي آزادي رضا شهابي مقابل مجلسمجموعه گزارشاتي درباره تجمع برا -54
 كارگرمعترض اخراجي شركت مخابرات كرمان 38 ممانعت از بازگشت بكار - 55
تجمع اعتراضي اهالي شهرستان بانه نسبت به كشتار كولبران براي دومين  -56

 !متوالي روز
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 )شركت كيسون( شهري اهواز هفتمين هفته اعتصاب كارگران پروژه قطار آغاز - 57
برداري پااليشگاه ستاره خليج فارس در  اعتراض كارگران بهره ن روزدومي  -58

 تهران امروز مقابل وزارت نفت
 پرداخت عدم به اعتراض در سبزوار بيهق اعتصاب كارگران كشتارگاه مرغ -59

 متوالي شب دومين براي حقوق ماه 3
في دبستاني استان كرمانشاه نسبت به بالتكلي تجمع اعتراضي مربيان پيش -60

 استخدامي مقابل استانداري
 تجمع اعتراضي بازنشستگان كشوري مقابل سازمان برنامه و بودجه -61
 تجمع اعتراضي بازنشستگان استان گيالن مقابل ساختمان استانداري -62
  تجمع بازنشستگان لشكري مقابل نهاد رياست جمهوري -63
  

  :شهريور 15
ري پااليشگاه ستاره خليج فارس بردا پايان موقتي اعتراض كارگران بهره -64
 تهران سه روز در پس از
  تجمعات كارگران اخراجي شهرداري دوگبندان براي بازگشت بكار -65
  

  :شهريور 16
ادامه اعتراضات كارگران كارخانه ذوب آهن اردبيل نسبت به بالتكليفي  -66
  معيشتي شغلي و

  
  :شهريور 19
نسبت به عدم انعقاد  تايي كشورتجمع اعتراضي كارگزاران مخابرات روس  -67

بندي مشاغل مقابل شركت مخابرات  نشدن كامل طرح طبقه قرارداد دائم و اجرا
 ايران
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 3اعتراض به عدم پرداخت  تجمع كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه در -68
 ماه حقوق

 5 اعتراض به عدم پرداخت آبادان در 2 تجمع كارگران شهرداري منطقه -69
 ساختمان منطقه آزاد اروند ماه حقوق مقابل

تجمع اعتراضي معلمان حق التدريسي مازندران نسبت به عدم تبديل  -70
  وضعيت مقابل استانداري

  
  :شهريور 20
ادامه تجمع كارگزاران مخابرات روستايي سراسر كشور مقابل ساختمان  -71

 مركزي شركت مخابرات براي دومين روزمتوالي
 زمان آب و فاضالب كرمانشاه مقابل استانداريتجمع اعتراضي كارگران سا - 72
 نشدن حقوق و اعتراض به بروز تجمع كارگران شهر كاج در اعتصاب و  -73

 ماهه اش مقابل فرمانداري اردل 7 عدم پرداخت
 شهرداري آبادان نسبت به عدم تجمع اعتراضي كارگران فضاي سبز -74
 و فضاي سبز ماه حقوق مقابل ساختمان سازمان پارك ها 4 دريافت

  تهديد به اخراج از كاركارگران معترض
  

  :شهريور 21
اعتراض به  اجرائيات شهرداري اهواز در تجمع كارگران سازمان پسماند و -75

 عدم پرداخت حقوق براي دومين روز متوالي
اعتراض به  آبادان در 2 ادامه تجمعات اعتراضي كارگران شهرداري منطقه -76

 حق بيمه ق وعدم پرداخت ماه ها حقو
تجمعات اعتراضي كارگران كارخانه نورد پروفيل ساوه نسبت به عدم  -77
 ماه حقوق 6 پرداخت
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 جديد اعتصاب كارگران كارخانه سيمان مسجدسليمان در دور دومين روز -78
 اعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان

 قاد قراداداعتراض به عدم انع در مخابرات اهواز  تجمع كارگران شركت -79
نشدن طرح طبقه بندي مشاغل مقابل ساختمان شركت مخابرات  اجرا مستقيم و
 خوزستان

 تجمع اعتراضي كارگران شركتي مخابرات اروميه -80
آمدكارگران مجتمع كشت و  هاي رفت واعتصاب رانندگان سرويس -81

  اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان صنعت هفت تپه در
  

  :شهريور 22
تراض مسالمت آميز رانندگان خطوط تندرو شركت واحد براي آزادي اع -82

 رضا شهابي راننده زنداني سنديكايي
 تجمع اعتراضي كارگران نگهداري شبكه كابل هوايي و تلفن ثابت اهواز -83

مقابل  براي تبديل وضعيت، حق بيمه و نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و
 روز متوالي شركت مخابرات خوزستان براي دومين

عدم  تجمع كارگران كارخانه فوالد صدر لرستان نسبت به بيكارشدن و -84
 چند ماه حق بيمه مقابل استانداري ماه حقوق و 6پرداخت 

اعتصاب كارگران پااليشگاه پنجم عسلويه دراعتراض به سطح پايين  -85
 دستمزد
اه ها حقوق اعتراض به عدم پرداخت م در تجمع كارگران كارخانه نوظهور -86

 ماه حق بيمه 3 و
اي كارگران پيمانكاري رجا نسبت به عدم پرداخت بموقع اعتراض رسانه -87
 حقوق

اعتراض به عدم پرداخت  رامسر در در كارگر 2اقدام به خودكشي  -88
  مطالباتشان



٢٩٧ 
 

  
  :شهريور 24
  اعتصاب كارگران كارخانه سيمان كارون ادامه دارد  -89
 

  :شهريور 25
  :بازنشستگان شهريور 25 رباره تجمعات اعتراضيگزارشاتي د

شدنش با بازنشستگان  ترس روبرو از كار محل سخنراني وزير :تهران -90
  معترض تغيير داده شد

تجمع اعتراضي بازنشستگان كشوري و لشكري خراسان رضوي  :مشهد -91
 مقابل استانداري

 مقابل استانداريتجمع اعتراضي بازنشستگان استان مازندران  :مازندران - 92
بازنشستگان آموزش و پرورش يزد مقابل كانون بازنشستگان تجمع : يزد -93
 كردند

كارخانه ابر صنعتي ايران و نازنخ  تجمع اعتراضي همزمان كارگران دو -94
 نسبت به عدم پرداخت سال ها مطالباتشان مقابل استانداري قزوين

اعتراض به  آباد در ي خرمتجمعات كاركنان بيمارستان رحيم اعتصاب و -95
  عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان

 
  :شهريور 26
دو كارگر نيروگاه سيكل تركيبي جهرم بدليل عدم  اقدام به خودكشي  -96

 !پرداخت ماه ها مطالباتشان
تجمع اعتراضي كارگران شهرداري كوت عبداهللا نسبت به عدم پرداخت  -97

 !متوالي ماه هاحقوق براي هشتمين روز
آبادان مقابل ساختمان منطقه  2 تجمع دوباره كارگران شهرداري منطقه -98

 اعتراض به توخالي درآمدن وعده ها آزاد اروند در
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 جمع كارگران شركت آهن راه اردكان مقابل فرمانداري در اعتصاب وت -99
  حقوق  ماه 3 اعتراض به عدم پرداخت

 شهداب يزد درحفاري  اعتصاب كارگران شركت صنعتي، معدني و -100
 اعتراض به عدم پرداخت حقوق

تجمع صدها كارگر معدن زغال سنگ طزره دراعتراض به  اعتصاب و -101
 ماه حقوق 2 عدم پرداخت

خميني كرج نسبت به عدم پرداخت  تجمع اعتراضي كاركنان بيمارستان  -102
  .ماه ها حقوق

  
  :شهريور 27

مان با مجمع عمومي تجمع كارگران خشمگين كارخانه آذرآب همز  -103
 .شركت براي تعيين هيئت مديره

جديداعتصاب كارگران كارخانه سيمان كارون يك هفته راپشت  دور -104
 .سرگذاشت

تجمع اعتراضي كارگران معدن طزره براي دومين  ادامه اعتصاب و -105
 روزمتوالي
استيجاري اداره كل راهداري و -تجمع كارگران شركتي و  اعتصاب و -106

 اعتراض به پرداخت نشدن حقوق در و نقل جاده اي آذربايجان شرقي در حمل
 براي تبديل وضعيت مقابل استانداري سال جاري و

براي  آباد تجمع خانوادگي كارگران بيكارشده كارخانه صدر فوالد خرم -107
  اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان حفظ اشتغال و

  
  :شهريور 28

 اراك عزم راسخشان را در -آب با بستن جاده تهرانكارگران كارخانه آذر -108
 راه دستيابي به مطالباتشان بنمايش گذاشتند
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مسير راه آهن خشمشان را  تجمع در با كارگران معترض كارخانه هپكو -109
 گذاشتند بنمايش معيشتي و  نسبت به بالتكليفي شغلي

راض به عدم پارس جنوبي عسلويه دراعت 24 و 22 اعتصاب كارگران فاز -110
  حق بيمه پرداخت حقوق و

  
  :شهريور 29

 تجمع مشتركشان در همبستگي و آذرآب با و ايستادگي كارگران هپكو -111
نهادهاي  برابر حمله پليس ضد شورش بفرمان شوراي تأمين استان مركزي و

 پايتخت ذيربط در
 ! اعتصاب هستند پارس جنوبي هنوز در 24 ، 22كارگران فاز  -112
 دامه اعتصاب كارگران شهرداري كوت عبداهللا -113
سيستان نسبت به عدم  تجمع اعتراضي كارگران پروژه آبرساني دشت  -114

 زابل اداره كار پرداخت ماه ها مطالباتشان در
اعتراض به انفعال دولت  نامه سرگشاده كارگران شركتيِ مخابرات در -115

  نسبت به وضعيتشان
  

  :شهريور 30
پس  ياز مطالبات كارگران معدن زغال سنگ البرزشرق يشپرداخت بخ -116

  از اعتصاب صدها كارگر معدن طزره
  
 

  :شهريور 31
شركت آلومينيم سازي ( همبستگي كارگران كارخانه ايرالكو اراكتجمع  -117

 هپكو با كارگران آذرآب و) ايران



٣٠٠ 
 

ان اعتراضات كارگران گروه ملي صنعتي فوالد اير اعتصاب و ياز سرگير -118
 ماه حقوق 3نسبت به عدم پرداخت 

 21 و 20 فاز در فاز تجمع اعتراضي كارگران شركت اويكو اعتصاب و -119
  )102.(ماه حقوق 6پارس جنوبي نسبت به عدم پرداخت 

  

  1396ماهدي  يروزشماراعتراضات كارگر
  
  :دي 1
  **براي اشتغال ادامه دارد خرمشهر تجمعات جوانان جوياي كار -1
  
  :دي 2
 مين هفته تجمعات اعتراضي كارگران ماشين آالت صنعتي تراكتوردو -2

 عدم پرداخت مطالباتشان سازي ايران نسبت به نداشتن امنيت شغلي و
ادامه اعتراضات كاركنان طرح تحول سالمت اصفهان نسبت به نداشتن  -3

 تجمع مقابل استانداري معيشتي با امنيت شغلي و
اليگودرز نسبت به عقد قرارداد با شركت  تجمع اعتراضي كارگران شهرداري -4

 هاي حجمي مقابل فرمانداري
ماه  3اعتراض به عدم پرداخت  تجمع كارگران شهرداري تربيت حيدريه در -5

 حقوق مقابل فرمانداري

                                                 
  :1396ماهشهريور لينك روزشماراعتراضات كارگري  المللی،ش از اتحاد بينگزار)١٠٢

http://etehadbinalmelali.com/ak/rooz-shomar-shahrivar/  
  
  

 



٣٠١ 
 

اعتراض به  تجمع مربيان پيش دبستاني استان كهگيلويه و بويراحمد در -6
  استانداري مقابل  بالتكليفي استخدامي

تجمع اعتراضي رانندگان تانكرهاي سوخت بندرعباس نسبت به طرح  -7
  برندينگ

 
  :دي 3
هاي خراسان رضوي، استان تجمع همزمان كارگران راه آهن در اعتصاب و -8

 خوزستان و لرستان
تجمع اعتراضي رانندگان اتوبوسراني اصفهان نسبت به عدم پرداخت حق  -9
 اجتماعي تأمين اداره مقابل درماني خدمات ارائه عدم و  بيمه

 فرمانداري مقابل بروجرد كاشي سامان كارخانه اخراجي كارگران اعتراضي  تجمع  - 10
 6 اعتراض به عدم پرداخت تجمع كارگران سد گلورد نكا در اعتصاب و -11

 ماه حقوق
 اهالي و جوانان جوياي كار خرمشهر تجمعات اعتراضي دامنه دار -12
قابل فرمانداري و بخشداري توسط ساحل نشينان تعطيلي بازار و تجمع م -13
 معترض
 اينترنتي هاي تاكسي به نسبت  داران فرودگاه امام  تجمع اعتراضي تاكسي -14
 اي نقل جاده و  سازمان راهداري و حمل مقابل

 تجمع اعتراضي كاميون داران دزفول -15
ي اعتراض به عدم پرداخت مطالبات برا در اعتصاب پزشكان ني ريز -16

  دومين روز متوالي
 
  :دي 4

ادامه اعتراضات كارگران شركت حمل و نقل خليج فارس نسبت به  -17
عدم پرداخت مطالبات با تجمع مقابل  نداشتن امنيت شغلي و خصوصي سازي،

 وزارت اقتصاد و دارايي
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تجمعات كارگران ماشين آالت صنعتي تراكتورسازي  عليرغم تهديدها، -18
 قوق برحقشان ادامه داردتبريزدر راه احقاق ح

  هاي اينترنتي تجمع رانندگان تاكسي ياسوج در اعتراض به تاكسي -19
 
  :دي 5

شتم و سركوب همراهان همسر  ضرب و همدستي عوامل وزارت كار در -20
  شهابي مقابل وزرات كار محكوم است

 تجمع دوباره كارگران خط و ابنيه راه آهن انديمشك در اعتصاب و -21
 ماه حق بيمه 2 ماه حقوق و 3 ه نداشتن امنيت شغلي و عدم پرداختاعتراض ب

 تجمع اعتراضي كارگران شهرداري بروجرد مقابل ساختمان شوراي شهر - 22
 ملوانان كنگان نسبت به مصوبه ته لنجي مقابل گمرك و اعتراضي  تجمع  -23

 تعطيلي بازار اين شهر
دانشگاه علوم پزشكي تجمع اعتراضي دانشجويان دانشكده توانبخشي  -24

  اصفهان نسبت به آينده شغلي
 
  :دي 6

غربي نسبت به  ادامه اعتراضات كارگران گروه صنعتي فوالد آذربايجان -25
تشكل ضدكارگري  وعده هاي توخالي مسئولين و معيشتي و بالتكليفي شغلي و

 تجمع مقابل استانداري خانه كارگر با
يوان در اعتراض به عدم پرداخت تجمع كارگران شهرداري مر اعتصاب و -26

 ماه ها حقوق
 تهديد كارگران به اخراج از كار بجاي پرداخت مطالباتشان

اعتراض  كاركنان بيمارستان خميني ايالم در تجمع پرستاران و اعتصاب و -27
 به عدم پرداخت ماه ها مطالبات

ت كنگان نسب 12تجمع اعتراضي رانندگان سرويس جابجايي كارگران فاز  -28
 ماه حقوق براي دومين روز متوالي به عدم پرداخت چند
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 نيشكر هفت تپه 95تجمع و اعتراض بازنشستگان سال  -29
كارخانه فوالد سبا  تجمع اعتراضي رانندگان و كاميونداران لنجان مقابل  -30

  براي دومين روز متوالي
 
  :دي 7

 يشهرها در.…اختالس و تجمعات اعتراضي نسبت به بيكاري،گراني،
 .…و مشهد،نيشابور،كاشمر

از  نفر 52 بازداشت يورش نيروهاي انتظامي به تجمع كنندگان مشهد و
 معترضان

اس شيراز نسبت به عدم . تجمع اعتراضي كارگران اخراجي كارخانه آ  -31
 پرداخت مطالبات مقابل استانداري فارس

ت به سازي تبريز نسب اعتراضات كارگران كمباين سومين روز و هفتاد -32
 معيشتي بالتكليفي شغلي و

 تجمع كارگران خط و ابنيه راه آهن انديمشك در پايان اعتصاب و -33
 پس بيمه حق و حقوق ماه چند پرداخت عدم و  اعتراض به نداشتن امنيت شغلي

 روز4 از
 پرداخت عدم به اعتراض در زنجان داران كاميون اعتصاب و تجمع -34
  معدن زرين شركت طرف از ها كرايه نشدن بروز و مطالبات

 
  :دي 8

 .…اختناق و اختالس، گراني، تجمعات اعتراضي نسبت به بيكاري،
 بجنورد، آباد، خرم اصفهان، ،همدان، قزوين قم، ساري، رشت، دركرمانشاه،

  .…و تهران قوچان،
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  :دي 9
 …اختناق و ،اختالس، گراني سومين روزاعتراضات نسبت به بيكاري،

  ……و گرگان كرد، شهر رج،ك تهران، در تجمع با
عقد  ادامه تجمعات كارگران شهرداري اليگودرز براي حذف پيمانكار و -35
 مستقيم قرارداد
تجمعات اعتراضي كارگران ماشين آالت صنعتي تراكتورسازي تبريز وارد  -36

 سومين هفته شد
اعتراض به  با سازي تبريز پنجمين روز تجمعات كارگران كمباين هفتاد و -37

  اره اوقاف همراه شداد
 

  :دي 10
 …اختناق و اختالس، گراني، ادامه تجمعات اعتراضي نسبت به بيكاري، 

 شاهرود، ساري، آباد، نجف گرگان، اراك، اهواز، كرج، دورود، درشهرهاي
  نفر صدها دستگيري و زخمي و كشته هشت با……و ايالم بجنورد،

  
  :دي 11
 تاكستان، دورود، ايذه، اهالي خشمگين شهرهاي رودررويي جوانان و 

رباط  پرند، كاشان، همدان، شيراز، ايالم، اراك، اروميه، ميمه، ،شهرشاهين
 .…خرم آباد، پرديس و نورآباد، نهاوند، اسدآباد، مالير، تويسركان، كريم،

 بازداشت و كشتار و خياباني تجمعات با
 كارخانه سازي تبريز عليرغم بازگشايي ادامه اعتصاب كارگران كمباين -38
ماه  5 اعتراض رسانه اي كارگران شهرداري زابل نسبت به عدم پرداخت -39
  حقوق
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  :دي 12
 اختالس، گراني، ادامه تظاهرات خياباني دراعتراض نسبت به بيكاري،

 خميني تويسركان، شهر،شاهين قهدريجان، شهرهاي در …اختناق و
زوين، ق ج، تاكستان،سنند همدان، كرج، دهلران، دورود، شهر،

كهريزسنگ از توابع شهرستان نجف آباد ممسني، شهركرد، بادرود، 
 13 حداقل باختن وجان ..…و اهواز شيراز، زرين شهر، شهرضا، فوالدشهر،

 نفر صدها بازداشت و ديگر معترض
 6نفر ايذه، 2نفر دورود، 4( نفر رسيد 19تعداد تجمع كنندگان جان باخته به 

 )نفر خميني شهر يك نفر تويسركان و 3هر،نفر شاهين ش 3 نفر قهدريجان،
منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي  12تجمع اعتراضي كارگران فاز  -40

  هاي غذايي مقابل دفتر كارفرما نسبت به كيفيت نامطلوب وعده
 

  :دي 13
 ادامه اعتراضات جمعي از جوانان واهالي رشت نسبت به بيكاري،

  ..…اختناق و اختالس، گراني،فقر،
ادامه اعتراضات كارگران ماشين آالت صنعتي تراكتورسازي تبريز نسبت   -41

 معيشتي با تجمع مقابل اداره تصفيه و امور ورشكستگي به بالتكليفي شغلي و
تجمع اعتراضي بازنشستگان سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و  -42

  بويراحمد نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل خزانه معين استان
 

  :دي 16
هاي كارخانه هپكو در اعتراض به وعده يازدهمين روز اعتصاب كارگران -43

استان مركزي مبني بر تامين امنيت شغلي و  توخالي مسئوالن طراز اول كشور و
 پرداخت مطالباتشان
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تپه در اعتراض  هفت صنعت نيشكر و  بر مجتمع كشت تجمع كارگران ني -44
 براي چندمين باربه وضعيت نامعلوم بازنشستگي 

اعتراض رسانه اي رانندگان و كارگران سازمان حمل و نقل ياسوج نسبت  -45
 حق بيمه به عدم پرداخت ماه ها حقوق و

  معرفي به كميته انضباطي تهديد كارگران معترض به اخراج از كار و
 

  :دي 17
 اعتصاب دوباره كارگران نيشكر هفت تپه  -46
اعتراض به  ركت حمل و نقل خليج فارس درتجمع كارگران ش اعتصاب و -47

  عدم پرداخت مطالبات براي چندمين بار نداشتن امنيت شغلي و خصوصي سازي،
 

  :دي 18
نفر  22( رسيد نفر 23تعداد جان باختگان تجمعات اعتراضي دي ماه به 

 )يكنفر در زندان اوين در تجمعات و
ماه  6 عدم پرداخت تجمع كارگران سد شفارود در اعتراض به اعتصاب و -48
فيلم  همراه با( شرايط كاري نامناسب براي دومين روز متوالي حق بيمه و حقوق و
 نفر از نمايندگان كارگران حدود سه ماه پيش 7 اخراج )ديدني

ادامه اعتراضات كارگران شركت حمل و نقل خليج فارس نسبت به  -49
تجمع در ميدان  ت باعدم پرداخت مطالبا نداشتن امنيت شغلي و خصوصي سازي،
 نماز اسالمشهر

اعتراض  تجمع كارگران كارخانه شماره يك نساجي قائمشهر در اعتصاب و -50
 عدم پرداخت حقوق به نداشتن امنيت شغلي و

اعتراض به عدم  پارس جنوبي در 24 و 22 اعتصاب كارگران فازهاي -51
 ماه حقوق 6پرداخت 
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يني اصفهان نسبت به عدم پرداخت اعتراض رسانه اي كارگران كارخانه چ -52
  ماه حقوق 3
  

  :دي 19
 ايراني نفتكش حادثه  تجمع اعتراضي خانواده هاي كارگران مفقوداالثر  -53

 نفتكش ملي شركت ساختمان در
اعتراض به نداشتن  كارگران كارخانه هپكو سومين هفته اعتصابشان را در -54

تجمع مقابل استانداري  يمايي وعدم پرداخت ماه ها حقوق با راهپ امنيت شغلي و
 آغاز كردند

تجمعات اعتراضي كارگران سد شفارود نسبت به عدم  ادامه اعتصاب و -55
 شرايط كاري نامناسب پرداخت ماه ها مطالبات و

تجمع كارگران كارخانه ايران قوطي در اعتراض عدم پرداخت ماه ها  -56
 قزوين براي چندمين بار مطالبات ديگر مقابل استانداري حق بيمه و حقوق و

 كارگر پس از تجمعات اعتراضي پيشين 90اخراج 
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه روغن نباتي پارس قو نسبت به اخالل  -57

 اجتماعي تامين سازمان مقابل دولت در روند بازنشستگيشان 
تجمع اعتراضي كارآموزان شركت هاي نفتي غرب كارون نسبت به  -58

 تخدامي مقابل فرمانداري دشت آزادگانبالتكليفي اس
كار، توسط  كارگر اخراجي پارس خودرو به دليل اعتراض در مقابل وزارت -59

  كار ضرب و شتم و بازداشت شد رتازحراست و
 

  :دي 20
با قتل محسن عادلي در دزفول تعدادجان باختگان اعتراضات اخير به 

 نفر رسيد 24
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نعتي تراكتورسازي ايران در راستاي عزم راسخ كارگران ماشين آالت ص -60
 دستيابي به مطالباتشان با ادامه تجمعات اعتراضي

به كارگران  فشار اداره تصفيه و امور ورشكستگي دادگستري شهرستان تبريز
 براي پايمالي حقوق برحق كارگران

تجمع رانندگان نفتكش پااليشگاه اصفهان در اعتراض به  اعتصاب و -61
ندينگ شركت پخش فرآورده هاي نفتي براي دومين روز واسطه گري طرح بر

  متوالي
 

  :دي 22
 دارد ادامه شفارود سد كارگران تجمعات اعتراضي  اعتصاب و  -62
تجمع اعتراضي آبداران شهرستان لنده نسبت به عدم پرداخت بيش از  -63

  يكسال حقوق همزمان با سفر معاون عمراني استاندار كهگيلويه و بويراحمد
 

  :دي 23
  دروغين هاي وعيد و وعده پي در تپه هفت نيشكر كارگران اعتصاب  -64
تجمعات اعتراضي كارگران سد شفارود يك هفته را پشت  اعتصاب و -65

  »ما كارگران سد شفارود امروز گشنه هستيم«   سرگذاشت
تجمع اعتراضي كاركنان موسسه حامي مهربانو و باشگاه برگ زيتون  -66

  معيشتي في شغلي ونسبت به بالتكلي
  

  :دي 24
بالتكليفي  به نسبت چوب كيش كارخانه  تجمع اعترضي دوباره كارگران  -67
كارگر معترض اين واحد  3. معيشتي مقابل ساختمان منطقه آزاد كيش شغلي و

  دتوليدي اخراج شدن
اعتراض به  متوالي در اعتصاب كارگران معدن البرز شرقي براي دومين روز -68

  تكميلي بيمه حق ماه 3 و  ماه حقوق 2  عدم پرداخت
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 آهن شمال شرق در  دومين روزاعتصاب صدها كارگر تعميرات خطوط راه -69
  ماه حق بيمه 5 ماه حقوق و 3 اعتراض به عدم پرداخت

تجمعات دامنه داركارگران پيمانكاري پارس جنوبي در  ادامه اعتصاب و -70
  وقاعتراض به عدم پرداخت ماه ها حق كنگان در

 اعتصاب كارگران شهرداري شرافت دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها -71
  حقوق
  

  :دي 25
اسامي رسانه اي شده جوانان جان باخته بازداشتي پس از اعتراضات  
 اخير

 بيخبري از آرش محمدي بازداشتي اعتراضات اخيركرج
 نيهاي جانباختگان نفتكش سانچي به نماينده حسن روحا اعتراض خانواده - 72
 كارگران هفت تپه اعتصاب عمومي كارگران مجتمع نيشكر -73

 ! مورد ضرب و شتم قرار گرفت اسماعيل بخشي،
 3ماه حقوق و  6 اعتصاب نامحدود كارگران كارخانه كيان كرد تا پرداخت -74

 سال عيدي معوقه
اعتراضات كارگران كارخانه ماشين آالت صنعتي تراكتورسازي ايران  -75

 معيشتي وارد ماه دوم شد تكليفي شغلي ونسبت به بال
پارس جنوبي براي دومين روز  24و  23، 22اعتصاب كارگران فازهاي  -76
 متوالي
به نسبت  تجمع اعتراضي بازنشستگان آموزش و پرورش استثنايي كشور -77

  ماه حقوق پس از بازنشستگي مقابل وزارت آموزش و پرورش 4عدم پرداخت 
 

  :دي 26
 را پشت سرگذاشت كارگران سد شفارود دهمين روزاعتصاب   -78



٣١٠ 
 

ادامه تجمعات اعتراضي كارگران شركت حمل و نقل خليج فارس نسبت  -79
مقابل  بار عدم پرداخت مطالبات اين نداشتن امنيت شغلي و به خصوصي سازي،

 ساختمان بورس و اوراق بهادار
 ابل كارخانهتجمع اعتراضي كارگران پاك پي نسبت به اخراج ازكار مق -80
اعتراض به  تجمع كارگران گشت راهداري استان خوزستان در اعتصاب و -81

  عدم پرداخت ماه ها مطالبات
 

  :دي 27
 يازدهمين روز اعتصاب كارگران سد شفار رود -82
 ايران كارخانه كارگران  شماره اي ديگر از سريال تجمعات اعتراضي -83
  قزوين استانداري مقابل قوطي
 

  :دي 28
شفارود بدنبال خلف وعده مبني بر  تجمعات كارگران سد ادامه اعتصاب و -84

  پرداخت مطالباتشان
  قابل شهرداريم صباشهر تاكسي تجمع اعتراضي رانندگان  -85
  

  :دي 29
  بازداشتگاه ها اسامي جان باختگان اعتراضات اخير در تجمعات و

  
  :دي 30
 رسكاغذ پاكارخانه اعتصاب متحدانه كارگران   -86
از سرگيري تجمعات اعتراضي كارگران كارخانه كيان كرد بدنبال توخالي  -87

 اول شهرستان مالير درآمدن وعده مسئولين طراز
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نسبت به عدم  تجمع اعتراضي كارگران كارخانه پرتو دانه خزر بهشهر -88
 ماه حقوق مقابل فرمانداري 5 پرداخت
تشكل  براي افزايش دستمزد، هاي استان كردستان طومار كارگران نانوايي -89

  محسوب شدن كارشان آور يابي مستقل و سخت و زيان
...  

  
های  متراکم و خيزش سراسری، دارای ماهيت طبقاتی و خواست  با ديماه

 1396دي ماه  .شود ی  دستکم نيم سده تندر میسرکوب شده و پاسخ ناگرفته
 .ستا به خيزش برخاستندكارگران و بيكاران و اليه هاي تهي دست و شهر و رو
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  ، پژواك مبارزه طبقاتي96ديماه خيزش سراسري 
  

  مروري بر رويدادهاي روزها اخير
اينك تاريخ مبارزات استثمار شوندگان و ستمبران را بايد به گونه اي ديگر  

دسامبر  28( 1396دي  7خيزش انقالبي . دي 7دي و پس از  7بيان كرد، پيش از
خ نگاشته شد، خيزشي از نوع قيام بردگان نابرخوردار از بر صفحه ي تاري )2017

در حاليكه اعتراض . آتشفشان فوران يافته است. شوراي رهبري اسپارتاكوس ها
هاي كارگري در هر گوشه ي ايران، در خيابان و كارخانه، اما پراكنده جاري بود، 

سال  25براي دومين بار مشهد پس از . روز هفتم دي ماه، در مشهد اخگر زد
اين كالن شهر و پايتخت امپراتوري اليگارش واليت فقيه با تكيه بر . برخاست

حاكميت در پناه كاخ طاليي امام هشتم اشان كه . آستان قدس رضوي برخاست
غول تجاري  110بنياد فريبي است براي اتوريته حاكميت اسالم سياسي با بيش از 

باشد، با فرياد مرگ بر ديكتاتور،  كه ايران قطب شيعيان جهان» مشهد مال«به نام 
 . سرگيجه گرفت

  
  سرشت خيزش

اين خيزش اجتماعي، داراي تاريخ و شناسنامه ي واقعي و ديرينه و نهفته در 
به . مناسبات و زمينه اقتصاد بهره كشي است و از همين روي داراي ماهيتي اصيل

وز، مشهد با فرياد در آن ر. بنگريم  1371گذشته اي نه چندان دور، به نهم خرداد 
در برابر سپاه اسالمي سرمايه كه » كوي طالب«ده ها هزار تن از حاشيه نشينان 

آن نيز، خيزشي بود كه فوران يافت و . زاغه هايشان آمده بود برآشفتبراي تخريب 
طرح   .آن اعتراض مردمي نيز ريشه در  اقتصاد داشت. به خون كشانيده شد

يا همان بيكار سازي و جهت دهي اقتصاد و توليد به دستور » تعديل اقتصادي«
ب سرمايه بانك جهاني و سرمايه جهاني در دولت هاشمي رفسنجاني و براي جل
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در دستور كار قرار » سازندگي«هاي برون مرزي و دستيابي به سود مافوق، زير نام 
هاي  درصدي تورم و شورش 50افزايش  اين رويكرد نوليبراليستي، .مي گرفت

هايي مانند مشهد، شيراز، زاهدان، زنجان،  اجتماعي بي سابقه اي در شهرستان
چندين در آن خيزش، . ر را در پي داشتاروميه، اراك، مباركه، قزوين و اسالمشه

  و مراكز تجاري، سياسي سرمايه داران و حكومت به آتش پايگاه انتظامي، بانك 
مشهد تسخير و توده ها مسلح شدند، نهادهاي  4و  3هاي  كالنتري. كشانيده شد

دولتي مانند شهرداري، سازمان تبليغات اسالمي، كتابفروشي امور تربيتي، چندين 
ها به اشغال در آمدند و  يا به آتش  عاوني مصرف دولتي و بيشتر بانكشركت ت

از شمار كشته ها و زخمي ها و دستگيري هاي اين خيزش گزارش  كشيده شدند؛
آن خيزش با درندگي . دقيقي به دست نيامد، اما كشته ها و زخمي ها بسيار بودند

جمهور بود و هم  ، هم رئيس»سازندگي سردار«و بي رحمي يك خونخوار به نام 
كه اكنون در كنار رهبر منفورش سربه » رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام«

با استانداري وقت مشهد، دبيرشوراي عالي امنيت ملي  گور نهاده، و روحاني
تكنوكرات هايي كه با پيك هاي  و) وزير فرهنگ دولت اول روحاني(علي جنتي 

بوي سود مافوق و شراكت فريفته رفسنجاني به پراگماتيسم و استحاله رژيم به 
يشه در فقر و فالكت به دست سپاه و ر 1371خيزش سال . شده بودند سركوب شد

بسيج هنوز ايدئولوژيكي كه ازجنگ باز گشته بود و مشروعيت حاكميت، دستكم 
فرمان در ميان بخش مهمي از پايگاه توده اي و اجتماعي فرو نپاشيده بود، به 

شعله ها به خاموشي گراييدند اما . نه اي سركوب شدآهنين رفسنجاني و خام
سال با تراكمي از  25جار زير پوست گدازه هاي خونين خرداد و تير، تا فان. نمردند

زاغه نشينان اينك در مشهد با   .كه به غرش درآمد 96مشروطه تا هفتم دي ماه 
ن، به رود ميليون زاعه نشينان در سراسر ايرا 24ميليوني با  4درصد جمعيت  40

خروشاني تبديل مي شوند تا آستان قدس و جماران و تمامي پايگاه ها و بنگاه 
فقر و فالكت و فساد و . هاي اقتصادي و نظامي و شرارت رژيم را در هم كوبند

» معجزات«ويراني برآمده از مناسبات سرمايه داري و شرايط ويژه، در پناه و  از 
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. يفه عباسي بود، زمنيه ساز اين خيزش بودامام هشتم كه خود وليعهد مامون خل
 43مالك بيش از » آستان قدس رضوي«فساد و تباهي كه در پناه هشتمين امام، 

هاي مشهد است، و از مالكيت اين نهاد، شهري سرشار از تمامي  درصد از زمين
جلوه هاي يك جامعه و نماد حكومت طبقاتي سرمايه داري و اسالمي، زمينه ساز 

لشكر بيكاران و مهاجرين كار و جنگ و تهي دستان به ناچار بازار . بوداين جرقه 
فروش كليه، كارگر برده و پرتاب شده با هزاران هزار زنان و دختركاني براي فروش 

جان در بازار زوار و گردشگراني كه در پي تصاحب صيغه هاي نوجوان به شهر  تن و
مي آيند، آيينه تمام نماي  »سياحت و هم زيارت«جهان شيعي هم براي » مقدس«

آستان قدس رضوي، همانند راهيان كربال، در امنيت و » مشتريان«. ايران بود
ابراهيم رئيسي، رئيس فعلي  امكانات فقاهتي، به داللي كارگزاران مكتبي مانند

كه در ايام نمايش انتخابات رياست جمهوري، خود » آستان قدس رضوي«
 درخوانده اش، علم الهدي نماينده خامنه ايرا نماينده فقرا مي خواند و پ

، از بازار برده فروشان آستان، نسبت به دارايي خود در هتل هاي امام، در خراسان
خريد زنان  بنا به (ي بيع شرع زنان به فروش خويش نشانيده بودند يا جان تن و

مشهد، با همه ي خودويژگي هايش در مالكيت و زير . مي خريدند )قانون اسالم
و نابودي  خواري و سياهيسايه آستان قدس، تنها شهري نبود كه اينچنين به 

ميليون حاشيه نشين تا نيمه در فالكت دست پا مي  4تهران با . افكنده شده بود
زند و شيراز و اصفهان و تبريز و سنندج با نيم از اهالي در حاشيه و تمامي شهر 

 .در جستجوي نان و سرپناه هاي كوچك و بزرگ با روستاهاي كوچيده و آواره
روستا در اصفهان خالي از سكنه  237نشان داد،  95سال  سرشماري «گزارش، 

شدت خشكسالي در شرق اصفهان بيشتر است، اردستان، ورزنه و جرقويه . اند شده
همچنين . مناطقي هستند كه بيشترين تعداد روستاي خالي از سكنه را دارند

هايي از كوهپايه، نائين، خور و بيابانك،  در بخش سكنه تعداد ديگري از روستاها
  . اند طور كامل مهاجرت كرده زفره، سيستان، رودشت، كراج و ورزنه نيز به 
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جنوبي در شرايط امنيتي قرار گرفته و بنا بر آمارهاي  خشكسالي در خراسان  
در سمنان، . روستا در اين محدوده خالي از سكنه شده 1700كم  رسمي دست

روستاي خالي از سكنه شده  1650س آمار اعالمي از سوي استانداري سمنان براسا
هاي تشنه، بسياري از  آب شور و چاه. روستا جمعيت ثابت دارند 400و تنها 

روستاهاي استان فارس را هم خلوت كرده و نابودي مراتع مهاجرت روستاييان را 
هزار  4كرده بود حدود شبكه روستايي ايران پيشتر اعالم . به دنبال داشته است

شان  شده و جمعيت هزار روستا در كرمان متروكه8روستا در استان فارس و حدود 
در  95گزارشي كه براساس اطالعات و آمار سرشماري سال . اند را از دست داده

هزار روستا  30دهد در كل كشور  شده نشان مي بنياد مسكن انقالب اسالمي تهيه
فرانگ جواهر » .خانوار دارند 20هزار روستاي كمتر از  25اند و  خالي از سكنه شده

يادش نيست «؛ مي نويسدسكينه از اهالي روستا  گفته ي بنا به  )گزارشگر ايلنا(
آخرين بار كي دكتر رفته است؛ يادش نيست آخرين بار كي گوشت قرمز خورده و 

دختر  گويد فرحناز مي» .اش تمام شده است خوني هاي كم يادش نيست كي قرص
خورد  وقتي غذا مي. اند كوچكش هميشه دل درد دارد، اما تا حاال او را دكتر نبرده

  »... گذارد تا خوب شود كند و او پاهايش را در آب گرم مي شكمش ورم مي
ميليوني، بيكاران افزون بر ده ميليوني، دستفروشان  3مالباختگان نزديك به 

تابيدند، تا هسته اعتراض را ديدند، از  ميليوني و آناني كه ديگر خواري را برنمي
تظاهرات ده هزاري نفري مردم  1396هفتم دي . گوشه ها شهر به مركز شوريدند

مشهد در نخستين برآمد، عليه تمامي باندها و نظام حاكم سرمايه داري با اسالم 
با همان شعارها ... سياسي اش در نيشابور، شاهرود، كاشمر، يزد و قوچان و

در مشهد شعار مرگ بر خامنه اي، مرگ بر روحاني، تنها اعتراض . فتگسترش يا
عليه فساد و فريب و سرقت حكومتيان نبود، بلكه خيزش عليه تماميت نظام بود و 

، خود تنگدستدرد مشترك توده هاي . از اينروي ماهيتي سياسي و طبقاتي داشت
ابرخورداري از بيكاري و بيماري،در جستجوي درمان و دارو، ن .است تنگدستي

 برآوردن نان شب، دست كمترين نيازهاي اجتماعي و بيمه، نبود كوچكترين روزنه
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براي » عفاف«ي اميد، درد كودكان كار و خيابان و زنان به خيابان ها و خانه هاي 
سربازان گمنام  ميهمانان برون مرزي امام ، جان فروشي شرعي و كامدهي به تن و

يان و پاسداران و نيروهاي انتظامي مزدور و وفادار به و بدنام امام زمان و بسيج
، درد زنان صيغه و پرتاب شده به خيابان، بي »عفاف«رژيم پاسدار خانه هاي 

سرپرستان، زنان بي سرپرست و سرپرست خانواده بدون كوچكترين پشتوانه، گور 
ان ساله، دست فروشان، فروشندگان ارگ 8خوابان، جانبازان فريب جنگ ارتجاعي 

و كودكان ربوده شده براي  فروش ارگان  ووو هاي بدن، از مردمك چشم و كليه
هزاران هزار زباله بر دوش و زباله گرد براي يافتن قوتي آلوده  گرفته تا هاي بدنشان

به هرعفونت، مليونها انسان به اعتياد كشانيده شد براي زمينگير سازي نيروي 
ي مواد مخدر در دست سپاه و سران براي سود مافياو نيز اعتراض جامعه، 

حكومتي، لشكر بيكاران، كارگران و كارمندان و دستمزدهاي ناچيز و پرداخت 
درصدي تمامي 95نشده به ماهها و سالها، و نبود امنيت شغلي و استثمار شوندگان 

و بده كاري ها،  هاشاغلين با قرادادهاي سفيد امضا در بيم و نااميدي، وام
به  ي كهكشاورزان، بي خانماني و آوارگي آنان كنندگان  خرد وتوليد  ورشكستگي

جستجوي كار در حاشيه كالن شهرهاي محاصره در زاغه و فالكت، زندانيان زندان 
ها،  ها، تاالب ها، رودها، درياچه ايران، اسيران و قربانيان دربند سرمايه، نابودي جنگل
گردها و بارش سرطان و سكته و باران سرب و آلودگي هاي سمي از آسمان با ريز 

و از آن سوي باندهاي سه گانه ي  و جنازه ها و آهن پاره ها در جاده هاي مرگ
حكومتي، باند بيت رهبري، دولت و سرداران سپاه و امنيتي هاي مافياي فوتبال و 

و دزدان دكل و  و دالالن نفت و سلطان شكر و كشت افيون و فيلم باشگاه و سينما
ا و رضا ضراب ها، دالالن  پولشويي و طال و نفت در كارگزاري سران بابك زنجاني ه

ترافيك  در هرات با  شراكت طالبان و سپاه، مجتبي خامنه اي و سران سپاه ووو
هروئين به اروپا و شكاف و گسل طبقاتي در فالت ايران، كه همانند فروريزي گسل 

   .ا  بر جهانيدزاگرس در كرمانشاه، دهان گشود و همانند شوكي جامعه ر
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نيروي انتظامي مي  .خراسان عليه نظام، مشهد با استان به پاخاست
آغاز شد و اركان نظام  تا دورترين گوشه  ماه دي 7خيزشي كه از  .گريزد

از روز نخست رسانه هاي حكومتي كوشيدند . هاي ايران به لرزه درآورد
ازمانده اصولگرايان و شخص علم الهدي گارگزار خامنه اي در خراسان را س

يك اعتراض كنترل شده به سان اهرم فشار بر رقيب خويش، يعني دولت 
  .روحاني وانمود سازند

  !مرگ بر خامنه اي، مرگ بر روحاني، مرگ بر ديكتاتور
  !مفسد اقتصادي اعدام بايد گردد

 .اسالمو پله كردن، مردومه ذله كردن 
  

  !خيزش سراسري مي شود
بازتاب دهنده ي خواست  ي رنج و ستمهاتوده  ماه، دي 8كرمانشاه صبحگاه 

مرگ «، »مرگ بر روحاني«شرق ايران، با شعارهاي . هاي خيزش در مشهد بودند
خونين و ... و» مرگ بر ديكتاتور«، »زنداني سياسي آزاد بايد گردد«، »برخامنه اي

تفاوت  88اين شورش با . زخمي از گسل زمين لرزه برخاست، كوبنده و خشماگين
، از كف جامعه برخاسته، از كارگران بيكار و شاغل و تهي دستان برآمد اين. داشت

شهر و روستا، از هستي برباد رفته گان، يغمازدگان در سالها، كه با فريب و نيرنگ 
و مسلسل هاي مارك دار اهللا نشان و قرآن و كتاب هاي ديني و اماماني كه براي 

  .ه اما تن سپارنبودندسرقت و برده داري آمده بودند، به زانو نشانيد
 در ايران، كارسازترين رسانه گروهي است يميليون 40تلگرام، شبكه خبررساني 

اي در  دي  گزارش شد كه در جلسه 9در شب . ميليون كاربر 35و اينستاگرام به 
جمهور، دستور   رئيس حسن روحاني شوراي عالي امنيت حكومتي، به پيشنهاد

پيشتر، يو تيوب و فيس بوك فيلتر  دنفيلترشو و اينستا گرام داده شد تا تلگرام
صدا . مركز تلگرام در روسيه است و روسيه پشتيبان حكومت اسالمي. شده بودند
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با تصميم سطوح عالي امنيتي فعاليت «الم كرد وسيماي حكومتي روز بعد، اع
 .از دسترس خارج شد هر دو و » شود طور موقت محدود مي تلگرام و اينستاگرام به

  
  سراسيمگي حاكميت سياسي سرمايه

در برابر خروش سراسري روحاني ، كارگزار  اجرايي سركوب، روز دهم دي، 
براي بيان «: فراخواند »نقدن گفتگوي منطقي و بيا«توده هاي به پا خاسته را به 

نقد بايد يك شيوه كامالً منطقي، دقيق و قانوني بوده و در نهايت منجر به اصالح 
اي براي بيان نقد انتخاب شود كه بواسطه آن مردم در  اگر شيوه: شود، اظهار داشت

زندگي، كسب و كار، رفت و آمد و سرمايه گذاري، دچار ترديد و نگراني شوند و 
و در هراس » .افشاني و پايكوبي كنند، حتما شيوه اي غلط است ما دستدشمنان 

ترديد ندارم دولت ما به عنوان منتخب مردم و «: از خروش سرنگوني، وعده داد
توانيم بسياري از  نعمت ما ، در كنار هم به راحتي مي ملت ما به عنوان ولي

بر  تي كه زمانمشكالت را حل و فصل كنيم و براي برطرف شدن برخي از مشكال
  ».است، شكيبايي كنيم

هاي و ياران او آدمكشان، لمپن. ابان بيان او گلوله بود و كشتار در زندان و خي
  .پرورانيده شده در دامان  اسالم
كليت  مرگ بر خامنه اي و خواست سرنگوني شعارتوده هاي به پاخاسته، با 

  : نظام يكپارچه فرياد زدند
چه غزه، چه "، "ر زحمتكشان،  خروشيد توي ايرانلشك"، "نان، مسكن آزادي"

كارگر، معلم،  "! "اتحاد، اتحاد دانشجو كارگر،"! "ايران ، ستم بر زحمتكشان
نشاني  1388و اهللا اكبرهاي سال  "راي من كو"ديگر از ! ... "اعتصاب، اعتصاب

و  عبور از  تمامي  رنگ هاي سبز و سياه و خاكستري، از موسوي تا خاتمي . نيست
در شهرهاي بزرگ . سراسري شد ،خيزش. ملي مذهبي هاي هميشه فريبكار

نيروهاي حكومتي زمين گير شدند تا كالن شهرها به ويژه تهران را  از سقوط 
چندين شهر از جمله . شب ها خيابانها در دست خيزشگران است. محافطت كنند
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.  زاد شدندايذه، شاهين شهر، قهدريجان به دست خيزشگران براي ساعت ها آ
فرمانداري اراك، بسياري از پايگاه هاي و مراكز نيروهاي انتظامي و بسيج به دست 

در بسياري از شهرها نيروهاي حكومتي . توده ها افتاد و به آتش كشيده شدند
خودروها و موتور سيكلت هاي سركوبگران به آتش كشانيده . راهي جز فرار نيافتند

عناصري از . نگ و گريز جلوه ي يك قيام استسنگر بندي خياباني با ج. شدند
نيروهاي انتظامي به مردم پيوستند، برخي از بسيجيان كارتهاي عضويت خود را به 

در بسياري از شهرها، عكس هاي روحاني و خامنه اي به آتش . آتش كشيدند
كشيده شدند و زير پا لگدمال شدند، در شيراز بنر عكس قاسم سليماني به زير 

اين اقدامات مستقيم، بيانگر اراده  و پتانسيل در حال . آتش زده شدكشيده و 
را به زير خواهد كشيد و نظام و مناسبات  مليت نظاكاي است كه   هپويمندي جامع

اين يك اراده از كف جامعه است و از هيچ نيروي . اش را لگدكوب خواهد كرد
راسر خيزش، از رشت زنان در س .فردي و سياسي بيرون از خود اراده نمي پذيرد

در  خيزش . گرفته تا مشهد، در تهران،  و در بلوچستان پيشتاز  و شكوه آفرينند
شجاع در برابر نيروهاي سركوبگر  زني رزمنده و 96دي  8كرمانشاه روز جمعه 

در رشت زني كارگر  ايستاده در . انتظامي با شعار مرگ برخامنه اي  پيشتاز بود
شعار تا حقمو نگيرم،  هر  .ست خويش، چكامه مي سرايدميان، با بيان درد و خوا

سراسري شد و بيانگر اراده مردمي است كه به سوي فاز  !»شب همين بساطه
» ساختارشكن«حكومت اعتراف كرد كه شعارها . اعتالي انقالبي راستا گرفته اند

! دكارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گرد! مرگ بر اين حكومت مذهبي: هستند
كل حاكميت را نشانه !  بترسيد، بترسيد  ما همه با هم هستيم!  نان، كار، آزادي

بود،    88روي به خويش سال » ...نترسيد، نترسيد«: گرفته، بيانگر عبور از شعار
   !مرگ بر اين حكومت فاشيستي

او كه اكنون براي . روز سكوت مرگبار خود را شكست13خامنه اي پس از 
رشيو رقبا افشا مي شود كه چگونه به دست آر از پيش از پيروانش قالبي ت

 به آيت اهللا ها و مومنين و پيروانش» رهبر موقت«رفسنجاني نيرنگ باز، به صورت 
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: در حاليكه خود خامنه اي  اعتراف مي كندقالب مي شود و  1368خرداد  14در 
كسي ] ريرهب[اوال واقعا بايد خون گريست بر جامعه اسالمي كه حتي احتمال «

مسئله اشكال فني و اساسي «گويد  و در ادامه مي. »مثل بنده در آن مطرح شود
چه از نظر قانون اساسي و «و . »، رهبري صوري خواهد بود نه رهبري واقعيدارد

 اين …رهبر را ندارد قولچه از نظر شرعي براي بسياري از آقايان، حرفم حجيت 
 مردم نقد": آمد حرف به هراسيده وك،ش در مافيا، رهبر. »بود خواهد رهبر چه
گويند  ا راجع به فساد و عدم شفافيت حرف دارند و ميآنه نيست، اقتصاد به فقط

و خيزش و خواست ها را پيش پا افتاده جلوه داد كه  ".مسائل بايد شفاف باشد
دار، بعضي از دستگاههاي  دار يا بعضي از مؤسسات مالي مشكل صندوقهاي مشكل«

آن تمناهاي مردمي يا درخواستهاي «. اند بعضي از مردم را ناراضي كرده» دار مشكل
 …مردمي يا اعتراضهاي مردمي در اين كشور هميشه بوده، االن هم هست

 بايد رسيد، حرفها اين به بايد. ندارد يي معارضه و مخالفت ها اين با هم كس هيچ
  ».داد پاسخ آنها به توان و وسع حد در بايد. شنيد بايد كرد، گوش

فراموش نمي كنيم  كه همين چندماه پيش بود كه همين خامنه اي 
  .جنايتكار، فرمان آتش به اختيار را صادر كرد

آباد اصفهان،  خمين، جويقم،  خيزش از هفتم دي تا بيستم دي در شهرهاي
. مسجد سليمان، تبريز، تهران، الهيجان، تاكستان، مشهد و اراك ادام داشته است

ند، زنجان، اردبيل، مراغه، سنندج، كنگاور، خميني شهر، نجف آباد، سمنان، دماو
ديماه، مشهد،  9دهدشت، يزد، اهواز، مسجد سليمان، ماهشهر، شادگان، و روز 

گرگان، بهشهر، آمل، تنكابن، رشت، تبريز، اروميه، ابهر، هشتگرد، كرج، تهران، 
زفول، ايذه، شيراز، ساوه، سمنان، كاشان ، اراك، دورود، مالير، خرم آباد، د

بندرعباس، كنگان، شهركرد، الهيجان، قائم شهر، بوشهر، قزوين، همدان، خوي، 
زاهدان، لنجان، مهرشهر، آبادان، ايالم، سوسنگرد، مالير، چابهار، خوي، جهرم، 

 110ووو تا سراسر ايران افزون بر  ، بيجاركازرون، برازجان، نورآباد ممسني، ياسوج
  . استان جاري است 31ا جويبار خون، درشهر بزرگ و كوچك ب
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پيوستن قم، مركز حوزه ها، پرورشگاه و محل زيست فربه ترين آيت اهللا هاي 
انگل، مركز صدها هزار طلبه، و انواع عناصر لشكر دعا، رمالي، نوحه و مسموم 

اين پيوستن و خيزش، . كنندگان مغز و جان، به ناگهان، چشمگير و معنا دار است
رش در واتيكان عليه پاپ مي ماند و اين يك شورش در دل ارتجاع همانند شو

پيوستن قم، فرياد همان درد مشترك تهي دستان، و زحمتكشاني بود كه در . است
  .كرمانشاه و اصفهان و قهدريجان برخاست

 4نفر دورود،  3نفر، شاهين شهر  6نفر، قهدريجان،  6تا كنون در تويسركان، 
زند، حسين رشنو، اميرحسين پاپي، در ايذه دو نفر،  نفر از جمله حمزه لشني

بهزاد : كرمانشاه... مسعود كياني قلعه سردي، خميني شهر، آرمين صادقي، شايان
مريوان دستكم جانباختن  يكنفر با نارنجك نيروي انتظامي گزارش شاسواري و در 

گر، اهللا شفيعي كارنعمت ، ساله13آموز دانش) سهراب(محمد حيدري. شده است
ماموران مستقيم سپاه و شهرقهدريجان استان اصفهان با شليك  ديماه در10شب

در هنگام  نگارش اين  نوشتار، پيكر  بيجان جوان . ندنيروي انتظامي جانباخت
شيوه ي اين . ديماه در  رود كارون به دست آمد  20خيزشگر، آريا روزبهي در روز 

   .است» خودكشي«دان و اعالم هراس آفريني حكومت، قتل بازداشتگان در زن
دستفروش كه در جريان قيام اراك بازداشت شده كارگر بيكار و وحيد حيدري، 

. قتل او را خودكشي اعالم كردند. بود، با كوبيدن باتون بر سردرزندان جان باخت
هنگام خاكسپاري وحيد، در بهشت زهراي اراك، شكاف عميق دشنه در پهلويش 

دي، در دزفول ربوده شد و در زندان  9روز ) بختياري(  يمحسن عادل. نمايان بود
  . دي انجام گرفت 15خاكسپاري او در روز . به قتل رسيد

روز با پيكر بي   11 بعد  دبو "كه ناپديد شد جيسنند  كارگر قهرمانى روسا 
. يددگر اده اشتحويل خانوبه وسيله نيروهاي انتظامي  شكنجه شد جان و

از   ديعلى پوال نپيكر بيجا ، سنتظامى چالوا ياوهنير دي 23 روزهمچنين 
   .اده تحويل دادندخانوزن آباد را به بخش مر گويتر  روستاي
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به قتل  را نفر از اسيران 7 دستكم در زندان ها، زير شكنجه  تا كنون حكومت،
اين قتل هاي حكومتي است كه قاتلين حاكم، مسئوليت اين جنايت . سته ارساند
حكومت اسالمي به اينگونه  همانند جنايت كهريزك . ه عهده نمي گيرندها را ب
  .اعالم مي كند» خودكشي«، كشتار مبارزين را  يكي در پي ديگري،  88سال 

به نقل از توييتي از وزير آموزش و پرورش نوشت دو نفر از  روزنامه ايران
آرمين و شايان، آرمين ساكن خميني شهر بوده كه به : اند آموز بوده قربانيان دانش

اصغر هدايت، فرماندار فالورجان، . ضرب گلوله نيروهاي رژيم به خون غلتيدند
 استان اصفهان در قهدريجان سخير كالنترينفر از خيزشگران در ت 6كشته شدن 

ي   كميته«ـ بنا به اعالم ) 2018ژانويه  8( 1396دي هيجدهم  .اعتراف كرد را
، پس )ساله 22(سينا قنبري » 96پيگيري بازداشتهاي اعتراضات سراسري دي ماه 

ي زندان اوين به   دي ماه بازداشت شده، شب شانزدهم دي ماه در قرنطينه 7از 
عاتي و امنيتي در تماس با دو تن از نمايندگان نهادهاي اطال«. قتل مي رسد

از سرنوشت يك معترض . اند كه او خودكشي كرده است مجلس، ادعا كرده
ي اشكان   مسؤوالن زندان اوين به خانواده .ي ديگر خبري نيست  بازداشت شده

 14كه اشكان آبسواران روز  درحالي. اند كه او مفقود است گفته) ساله 20(آبسواران 
  .»خبر بازداشت خود را با تلفن به خانواده اش داده بوددي 

: رلشكر باقري فرمانده كل نيروهاي سركوب حكومتي با وقاحت رهبر گفتس
 ها از پشت سر و يا تيراندازي! / هستند» مشكوك«هاي اتفاقات اخير  كشته«

حقوق بشر اسالمي ما از همه كشورهاي غربي / مناطق نامشخص انجام شده
  »...تر است پيشرفته

زندانيان سياسي و مردم   ديماه  افزون بر هزار نفر از خانواده 19شنبه  روز سه
مبارز تهران با  همايش دوباره در برابر زندان اوين خواستار آزادي عزيزان خود 

  .شدند
» دانشجوي بيگناه آزاد بايد گردد«و » ني سياسي آزاد بايد گرددزندا«آنان با شعار 

از خانواده هاي  با پيوستن صدها نفر. درنگ زندانيان شدند خواستار آزادي بي
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دستگير شدگان به همايش، در حاليكه نيروهاي ضد شورش در هراس آزاد سازي 
شماري زخمي . زندان با فراخواندن نيروهاي سركوبگر كمكي، به يورش دست زدند

تن از رهبران دروايش گنابادي كه شعار اهللا اكبر سر مي  چهار. شت شدنداو بازد
اين همايش و شعارها در برابر زندان خوفناك اوين، نشانگر اراده . دادند آزاد شدند

مندي توده ها و فروريختن ترس در برابر حاكميتي است كه در سرازيري حتمي 
  . است كشانيده فروپاشي

در تظاهرات سراسري  گان مي شود كه در خوزستان به بازداشت شده گزارش
هاي استان  شدگان شهرستان  شمار زيادي از بازداشت. فقط آب داده مي شود

  …اند خوزستان از هفته گذشته به اهواز منتقل شده
گزارش هاي دريافتي از شهرهاي سنندج، سقز، مهاباد و كرمانشاهان ووو خبر 

 ها و، جاشەگان سپاه و تالش براي تسليح كردن بازنشست از سراسيمگي رژيم
وحشت رژيم از قيام . سطع شهرها را دارد ەمزدوران محلي و گسيل دادن آنها را ب

گرسنگان سران امنيتي و سياسي جمهوري اسالمي به حدي است كه ميادين و 
 .پادگان نيروهاي مسلح بزدل خود درآورده بهمراكز اصلي شهرها را 

به گزارش . است ەشد ەمركز شهر مريوان ميليتاريز 1396دي  14گام شب هن
، بسيجيان و مزدوران محلي هستند با ەبيشتر از سپا ەاين نيروها ك«: كولبرنيوز
از بس . وحشت و هراس خود جلب مي كنند ەگذرا فورا نظرمردم را ب ەيك نگا

انيتورها و هاي شغال جلو مەمانند گلمه از مردم شورشگر هراس دارند ه ەك
بانكها، سينما و پاساژهاي شهر در خود مي لولند و  هچشمك دوربينهاي مدار بست

  ».مي شوند ەهرعابري با چشم دشمن خير به
دي  21دكل صدا و سيماي جمهوري اسالمي در مريوان، شامگاه دهم ژانويه 

شهرداري مهاباد در هراس از آتش زدن نمادهاي  .شد ەآتش كشيد ەماه، ب
وري بنرها و تابلوهاي جنايتكاران حاكم بر ايران كرده آ، اقدام به جمع حكومتي

مردم مي گويند، اگر شهرداري اينكار را نكند . اين اعتراف به سرنگوني است. است
  .خودمان تصاوير اين جانيان را به آتش كشيده و زير پا له خواهيم كرد
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  واكنش ها و بازتاب خيزش در رسانه هاي بورژوايي

و رژيم بر . ه هاي جهاني سرمايه، شعارهاي حاشيه اي را درشت نما كردندرسان
سرمايه،  يرسانه ها. اين شعار خم شد تا آنرا توطئه ي سلطنت طلبان جلوه دهد

شعار اعتراضي  مقايسه دو  مستبد دست نشانده، كه يكي زير اتهام به توپ بستن 
ديگري با همان گنبد و مسجد گوهر شاد و گنبد  امام هشتم اشان در مشهد و 

. مسجد  امپراتوري ساخته، به نام شاه خواهي  توده هاي به پاخاسته وانمود كردند
بي بي سي فارسي به ياري مزدوراني مانند مسعود بهنود و فرخ نگهدار و ديگر 
كارگزاران رسانه اي سرمايه، تمامي تالش خود را در وارونه جلوه دادن خيزش و 

بي بي  .به سود سرمايه جهاني و باند روحاني به كار بردند خواستها و سرشت آن،
انويه جنبش را پايان يافته ژ 9روز  »شهير شهيد ثالث«سي از زبان تحليل گر خود 

از بيم تبديل شدن ايران به سوريه به نحوي كم سابقه از اعتراضات  «!اعالم كرد
گذار از «ه ها براي ، و هراس تود»خشونت توده ها«و سبب آن را » .فاصله گرفتند

  .تبيلغ كرد... و» روحاني
: در توئيترش نوشت ترامپ در نخستين واكنش خود 2017دسامبر  30روز 

آميز شهروندان ايراني منتشر شده  هاي بسياري كه از اعتراضات مسالمت  گزارش«
ملت ايران را   ست كه ثروت ي به تنگ آمدن آنها از رژيم فاسدي دهنده است نشان

  ».دهد يباني از تروريسم در خارج از مرزهاي كشور بر باد داد ميدر پشت
حكومت ايران بايد به حقوق مردم ايران «: ترامپ خطاب به نظام واليت فقيه نوشت

گر  جهان نظاره«او تاكيد كرد كه » .احترام بگذارد، از جمله آزادي بيان آنها
  ]2017دسامبر  30توئيتر دونالد ترامپ [ ».اعتراضات در ايران است

ترامپ رهبر امپرياليسم آمريكا، در تالش براي آلترناتيو سازي خويش همانند 
: به رهبري كارتر، پشت شعار دفاع از حقوق بشر در ايران اعالم كرد57سال 

حامي تروريسم با موارد زيادي از نقض حقوق بشر كه به  ايران، نخستين دولت«
افتد، حاال اينترنت را هم قطع كرده تا كساني كه به صورت  صورت ساعتي اتفاق مي
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» !اصال خوب نيست. كنند، نتوانند با هم ارتباط برقرار كنند آميز تظاهرات مي صلح
تهديد تبليغاتي براي  ، و»مردم«با اعالم صوري ايجاد اينترنت رايگان و قوي براي 

تشديد تحريم ها، ترامپ و دستگاه دولتي امپرياليسم آمريكا، بزرگترين خدمت را 
ي اين  واكنش ها رضا پهلوي و مريم رجوي، پدر . به حكومت اسالمي به پيش برد

يزش انقالبي سراسري را در نخستين تند خبا بيانيه هايي به ميدان آورده شدند تا 
رژيم آخوندي «: مريم رجوي خطاب به سران  سرمايه جهاني گفت .پيچ آن، بربايند

گذاري روي آن محكوم به شكست است و زمان آنست  يي ندارد، سرمايه هيچ آينده
كه جامعه جهاني سرنوشت خود را به اين رژيم گره نزند و مقاومت مردم ايران را 

ن بحران و استثمار و و به اينگونه  كارگزارا» .رسميت بشناسند براي سرنگوني آن به
هم كه جنگ و فالكت كنوني در جهان را به سرمايه گذاري روي مجاهدين خويش 

 .اسالم را پاسدارند هم سرمايه را، فراخواند

 29(دي  9توماس اردبرينك، خبرنگار نيويورك تايمز در تهران در روز 
ولت حسن اين تظاهرات و اعتراضات عليه كارنامه ناكارآمد د«نوشت كه ) دسامبر

وني مشهد آغاز شد، شهري كه ميلي سه شهر در ها ناآرامي …روحاني است
سابقه  اعتراضات عليه شرايط بد اقتصادي به اين وسعت در بيست سال اخير بي

احساس نااميدي، تبعيض و «نوشت كه  خراسان ٔروزنامه سردبير  ».است
 »..عامل اعتراضات بوده » پناهي بي

امنيتي باند دولتي - وكارگزار سياسي طلب اصالح نگار روزنامه ،عباس عبدي
كه از موسسات مالي و اعتباري  افرادي تحريك« ٔآغاز اعتراضات را نتيجه ها،

منطق (» .داند مي» غيرمجاز مبالغ هنگفتي وام گرفته و حاضر به پس دادن نبودند
 .سايت الف )پشت ماجراي تجمع در شهر مشهد/ دوگانه چرا؟ عباس عبدي

، و حاميان او در نژاد محمود احمدي حاميان دولت حسن روحاني از دست داشتن
نيز نسبت به  همانند رهبرشان، سپاه پاسدارانسازماندهي اعتراض ها مي گويند و 

 .دهد مي هشدار »جديد ٔفتنه«
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دست نشانده  ايت تاريخ عليه بشريت،با پرونده نسل كشي و جنبشار اسد، 
هرگونه دخالت خارجي در امور «در سوريه،  پوتين و حكومت اسالمي ايران،

داخلي ايران را غيرقابل قبول خواند و ابراز اميدواري كرد كه توطئه شكست 
 ».خواهد خورد

معاون  ، نخست وزير پيشين و دست نشانده رژيم ايران،نوري المالكي
جاني عراق، دست نشانده حكومت اسالمي، وظيفه گرفت  نيكنو جمهور رئيس

يك مسئله داخلي است؛ ولي دشمنان ايران و «ها در ايران  اعتراض: تا بگويد
  » .كنند ثباتي در اين كشور تالش مي اذناب آنها براي ايجاد آشوب و بي

، كشوري كه اصلي ترين سهم بر جنايت چين سخنگوي وزارت خارجه
هاي  گزارش پكن«:  گفت 1396دي  13/ژانويه 3 تجاري در ايران است،

فظ اميدوار هستيم ثبات در ايران ح«و » پيرامون وضعيت ايران را رويت كرده
  » .شود و اين كشور توسعه پيدا كند

روسيه با اتاق فكر و مهندسي به رهبري الكساندر دوگين، پشتيباني از 
به پيشبرد جنگ روسيه  .حكومت و سلطه در خيابان ها را رهبري مي كند

، الحمايگي بشار اسد نيابتي براي حضور نظامي  و اقتصادي در منطقه، با تحت
در نشست . هاي حاكم را تحت الحمايه قرار دهد مي كوشد خامنه اي و باند

شوراي امنيت براي برسي خيزش جاري در ايران، سازمان ملل، نماينده 
   .روسيه همانند چين  به اين سياست  ضد انساني اعتراف كرد

 
  پيام خيزش و رزمنده از درون زندان
پشتيباني خود را از جنبش زندان اوين اي از  زنداني سياسي آتنا دائمي در نامه

گر،  من هم يك شَر، فتنه”در بخشي از اين نامه آمده است . سراسري اعالم كرد
ست كه اين  ها صفاتي اين! خياباني، جنايتكار و معترضم گر، كف گر، اغتشاش آشوب
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مردم اين روزها از فشارها ... اده شده استروزها به مردم معترض در ايران نسبت د
ساله حكومت استبدادي كه هر روز بيشتر و بيشتر شد، به خيابانها 40هاي  و ظلم

ها و  اما در آن هنگام كه سركوب. آميز از مطالبات خود گفتند آمدند و مسالمت
وشتم و بازداشتها شروع شد، مردم هم در دفاع از خويش و  ها و ضرب قتل

عنوان جنايت نام بردند، اما  از اين خشم مردم به. هايشان خشمگين شدند خواسته
هاي اين  ها و اعدامها و ظلم كار بردن كلمه جنايت در برابر سركوب در واقع به

  ! سالِ حكومت بس كوچك و حقير است40
هاي بزرگ گازهاي فلفل و  در خصوص همين روزها گفته نشد كه كپسول

معترضان نشانه گرفتند و خالي كردند كه براي خنثي آور را به سوي صورت  اشك
گويند كه به ناگهان هزاران بسيجي و گارد  نمي! اي جز آتش نيست كردنش چاره

و شتم  امنيتي باتون و چماق به دست به خيابان فرستادند تا مردم را مورد ضرب 
و اين حكومت است كه خشونت را به وجود آورده و حال آن را در!  قرار دهند

 )103(.“اين سركوبگران هستند كه باعث خشم مردم در اين روزها شدند! كند مي
  

  شعارمان را از شعوري بيشتر بهره مند سازيم
 روزها پي در سياسي زنداني عربي، سهيل اوين، زندان از  دي 18روز دوشنبه 

 :داد پيام بار دومين براي غذا، اعتصاب
 »ما براندازيم با جور نمي سازيم...«

 نمي بازيم بر ظلم مي تازيم؛ بر ظلم مي تازيمما 
نه اصالح طلب نما نه اصول گرا . شعارمان را از شعوري بيشتر بهره مند سازيم

 !حتي اعتدالي نما پايان دهيم به ماجراو نه 

                                                 
103) https://youtu.be/txal212nbh0 
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كليد احزابي كه دغدغه اي جز بر سر سفره انقالب ماندن و غارتگري نداشته 
بجز من و تو . كليد در دست تو و من است. رداند؛ قفل زنگ زده را باز نخواهد ك

 .هيچكس و هيچ كجا درد ما را چاره نخواهد كرد

بهره مندي از قوانين ... براي پيروزي بيش از هر چيز بايد مطالباتمان را بدانيم
 و…متناسب با نيازهاي امروز و پايان دادن به سيستم سرمايه داري فاسد واليتي 

يته كاپيتاليزم ميل و رضوي قدس آستان علميه حوزه رهبري بيت مثل …حتي
اما راه رسيدن به مطالباتمان  .سپاه پاسداران بايد در راس مطالباتمان قرار گيرد

بايد اين حقيقت را بپذيريم كه جمهوري اسالمي هرگز زبان مسالمت آميز را 
نوشتيم، حكم اعدام دادند، خوانديم، به زنجير  .نفهميده است و نخواهد فهميد

 .كشيدند راهپيمايي سكوت كرديم، و كشتند

و اكنون كه يارانمان را كشتند و . آري گاهي براي رسيدن به صلح بايد جنگيد
به زنجير كشيدند چاره اي نيست مگر آنكه را  قلم را در يك دست و اسلحه را در 

و تا پايان يعني سرنگوني سلطنت عمامه بر سران و چفيه . دست ديگر بگيريم
  »...دامه بدهيم وپوشان ا

، گلرخ » باور كنيم كه هر ديوار ظلم و جوري در هم شكستني است«
 ايرايي

 به دي 18 روز  اوين، زندان زنان بند  در زنداني ايرايي، زنداني سياسي گلرخ
 باور و بخواهيم كه وقتي بود خواهد يافتني  دست يقيناً راه پايان«: نوشت همبستگي

 راه هايفرود و درفراز و بشناسيم را حريف ترفندهاي بايد. كنيم
 آزادي همانا كه پايان نقطه به نوميدي و سرخوردگي و احساسات از دور  به مبارزه

 ست، ريختني ترسي هر كنيم باور. بيانديشيم است  ارتجاع و استبداد بند از
 »...ست شكستني هم در جوري و ظلم ديوار هر و ست يافتني دست اي خواسته هر 
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جوانان دلير قيام؛ يك پايگاه بسيج را در  96دي 20چهارشنبه بامداد روز
  .تهران به آتش كشيدند

  پشتيباني و پيوند جنبش كارگري
جنبش كارگري در تداوم همايش هاي اعتراضي خود، با ورود به فاز پشتيباني 
از جنبش سراسري اميد آفرين مي شود، رنگ و روي خيزش به جنبش طبقاتي فرا 

  .مي رويد
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي : ماه، هفت ژانويه دي 17
طي انتشار بيانيه ايي خطاب به خيزشگران سراسري اعالم كرد،  "كارگري

گسترش مبارزات پيگير و مستمر شما عليه ابعاد روزافزون فقر و فالكت از جانب «
وضعيتي مناسبات سرمايه داري و حاكميت آن نشان از آن دارد كه ديگر چنين 

  ».براي كارگران و توده هاي مردم به جان آمده، قابل تحمل نبوده و نيست
در اين بيانيه همچنين آمده است، در بستر چنين مناسبات غير انساني است كه 
نسل جوان و پرشوري از كارگران و مردم به جان آمده از ستم و استثمار طبقاتي 

. وهين همراه بوده، به پا خاسته اندكه همواره زندگي شان با فالكت و تحقير و ت
آنها با حضور گسترده خود در خيابان ها اعالم كرده اند كه ديگر نمي توانند اين 
وضعيت اسفبار را تحمل كنند و نمي خواهند شاهد و ناظر تحميل اين همه بي 

پشتيباني از مبارزات به حق كارگران و . حقوقي، فقر، ستم و استثمار باشند
  ».فريادشان براي رهايي از ستم و استثمار عين حق و عدالت است زحمتكشان و

صبح روز  9تپه از ساعت  گزارش مي شود كه كارگران شركت نيشكر هفت
در پي اين . دست به اعتصاب زدند» هاي كارخانه همه قسمت«دي، در  17يكشنبه 

  ».تپه شدند اعتصاب، شماري از كارگران مانع حمل نيشكر به داخل شركت هفت
  
 *فراخوان به تجمع جمعي از فعالين كارگري شركت نيشكر هفت تپه *
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 »!نان، كار، آزادي«فرياد بزنيم 

 . آييم ديماه همه مي 17روز يكشنبه به تاريخ «

 مردم ايران سالم

بدين وسيله ما كارگران شركت نيشكر هفت تپه حمايت خود را از اعتراضات 
ي  كنيم و معتقديم مردم ايران جامعه مي سراسري در اكثر شهرهاي ايران را اعالم

رسد  معترضي است و امروز صداي اعتراض از تمام نقاط اين سرزمين به گوش مي
ي صداي دردناك فقر و  كنند و مسئولين نظام بجاي اينكه شنونده و دادخواهي مي

بيكاري و گرسنگي ملت شريف ايران باشند، به روال گذشته بار ديگر همان 
 . اند اري برخورد با معترضين دردمند را در پيش گرفتهمكانيزم تكر

گونه كه نيروهاي امنيتي و بسيج با عصباني كردن، مردم معترض را وادار  بدين
نمايد، سپس  ي خشونت مي به واكنش فيزيكي و تبديل اعتراضات به صحنه

هاي خشونت مردم را به  صداوسيماي خود فروخته وارد معركه شده و فقط صحنه
گر معرفي كرده تا براي دستگيري و  كشاند تا مردم معترض را اغتشاش ير ميتصو

 .به بند كردن معترضين بكار خود شرعيت بدهند

سيماي ملي و نيروهاي  و مردم ايران هوشيار باشيد و فريب بازي كثيف صدا
ايم از اين  امنيت را نخوريم و صبورانه و بدون خشونت فرياد بر آريم كه ديگر خسته

 ...عدالتي و تبعيض ه بيهم

ي كارگران شركت نيشكر هفت تپه با توجه به حق اعتراض و  لذا ما جامعه
قانون اساسي نيز آمده است و ادعاي مسئولين نظام مبني  27اعتصاب كه در اصل 

بر عدم مخالفت تظاهرات مسالمت آميز، از تمام اصناف و سنديكاها و جوامع 
از ساعت  96دي ماه  17م تا در روز يكشنبه كارگري كشور دعوت بعمل مي آوري

ها آمده و در تظاهرات و راهپيمايي اعتراضي شركت نموده و بدون  به خيابان 16
هاي گسترده در كشور ايران،  عدالتي و حق خوري خشونت، اعتراض خود را به بي

 ».نان، كار، آزادي: فرياد بزنيم
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 .آييم ديماه همه مي 17روز يكشنبه به تاريخ 

 معي از فعالين كارگري شركت نيشكر هفت تپهج

  96دي ماه  15جمعه 
كارگران كارخانه شماره يك نساجي قائمشهر در  96ماه دي18شنبه روز دو«

اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه خود دست از 
خانه از اين كار: يادآوري ميشود .كاركشيده و مقابل شوراي اين شهر تجمع كردند

يك سال پيش توسط شهرداري در قائمشهر خريداري شد دوماه است كه 
نگران وضعيت شغلي  هك ...دستمزدها و حقوق كارگران و كارمندان پرداخت نشده 

  »...خود هستند
كارگران پيماني شاغل در پروژه ساخت سد شفارود رضوانشهر در استان  

كارگران، روز  .پرداخت نشده دارند اي بيمه گيالن، شش ماه  روز مطالبات مزدي و
در اعتراض به مطالبات مزدي خود، دست از كار كشيده و همايش ) دي ماه 17(

 .كردند

دي ماه؛ رانندگان كاميونهاي سوخت رساني پااليشگاه  19سه شنبه شب  
 دومين وارد  امروز چهارشنبه. روز سه شنبه دست به اعتصاب زدنداز  كه  اصفهان

تهي شدن ذخيره بنزين، به پمپ  از هراس در مردم و. شدند ودخ اعتصاب روز
  .بنزين ها هجوم آوردند

دي  20شنبه ارگران شركت ماشين آالت صنعتي تراكتورسازي تبريز؛ چهارك
معاون روابط كار اداره كل . ماه؛ بيست وهفتمين روز اعتراض خود را ادامه دادند

با وعده دروغين نتوانست   رقيتعاون كار ورفاه اجتماعي استان آذربايجان ش
به گفته كارگران ماشين آالت صنعتي تراكتورسازي  .كارگران را به توليد بازگرداند

ماه پيش بابت معوقات  10از زمان اعالم ورشكستگي اين واحد صنعتي از «تبريز، 
.. درعين حال مطالبات ديگري همانند حق بيمه، سختي كار و. حقوقي طلبكاريم

  ».داريم
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دي در برابر شوراي شهر همايش اعتراضي  17گران نساجي قائم شهر روز كار
  .داشتند

  كارگران شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس
همان شركت سراسري كه در پي زلزله در كرمانشاه، در يك همبستگي 
خودجوش، كارگران و كاركنان اش با كاميونهاي شركت از استانهاي كردستان، 

رس، مركزي، زنجان، خراسان ووو به ياري زلزله زدگان شتافتند، كرمانشاهان، فا
دي  در اسالم شهر در ميدان نماز با مشتهاي گره كرده در خيابان به   18روز 

عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگي كارگر، رو به « : همايش برآمد با شعار
  »!فناست امروز

]=v?watch/com.youtube.www://https1FuRbQPEqNr[  
دي ماه كارگران كارخانه هپكو كه از روز پنجم دي ماه  20روز چهارشنبه 

،اعتصاب شان را در اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و عدم پرداخت ماه ها حقوق 
شروع كرده بودند امروز سومين هفته ازاعصاب را با راهپيمايي و تجمع مقابل 

 .خواسته هايشان شدند خواهان رسيدگي به استانداري ادامه دادند و
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دي درادامه تجمع اعتراضي دانشجويان و بستگان دستگير شدگان 19شنبه 

خيزش سراسري، نيروي گاردويژه تجمع كنندگان را محاصره و به آنها حمله كرده 
بترسيد بترسيد ما همه با « معترضين با شعار. وبا باتوم مورد ضرب وشتم قرارداد 

  . له مي كنندو با سنگ مقاب» !هم هستيم
كارگران كارخانه شماره يك  96ماه دي18شنبه بنا به گزارش هاي دريافتي دو

نساجي قائمشهر در اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و عدم پرداخت دستمزدهاي 
پرداخت نشده، دست از كاركشيده و در برابر شوراي شهر به هماي شاعتراضي 

  .پرداختند
ارآموزان شركت هاي نفتي غرب كارون در جمعي از ك 96ماه دي20شنبه چهار 

هاي نفتي  شان در شركت اعتراض به بالتكليفي استخدامي خود و عدم به كارگيري
  .براي چندمين بار مدر برابر فرمانداري هويزه و دشت آزادگان، همايش كردند
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دي با شعار  17دانش آموزان اهوازي و بلوچ در دو راهپيمايي اجباري روز 
بي  » امام«س،  پاسخ دندان شكني به ..اي و خامنه اي بي نا مرگ بر خامنه

 .دادند» امت«
 زخمي و كولبر 4 قتل. تك تيراندازان كوله بران و اسبها را به خون مي نشانند

تركيه  و اروميه ميان مرز در انتظامي نيروي مستقيم شليك با ديگر كولبر 3 شدن
كولبر ديگر به  7زخمي شدن دي قتل و  20دي ماه تا  12از . دي 12در روز 

  .وسيله ي نيروهاي انتظامي حكومت، گزارش شده است

هاي صنفي كارگران ساختماني به نحوه صدور كارت  اعتراض انجمن
  مهارت فني

انجمن صنفي كارگران ساختماني كشور با تهيه  40گزارش شد كه بيش از 
وب چماق حجعليرضا م(طومار و ارسال آن به رئيس فراكسيون كارگري مجلس

هاي پيش آمده در آزمون كارت مهارت فني  اند كه نابساماني تاكيد كرده) دار
كارگران ساختماني و رساندن آن به دست كارگران سبب سردرگمي آنها شده 

  .است
  :مارش  خياباني خونيش فرياد زدنددر خرم آباد بيكاران در 

  !»ايمه همه بيكاريم، خداتونه درآريم«
- نفي فرهنگيان ايران،  به جنبش ميهاي ص شكلشوراي هماهنگي ت

 :پيوندد
دي  از جمله با  20هاي صنفي فرهنگيان ايران در  شوراي هماهنگي تشكل
هاي ايجاد شده در  ما خواهان رفع محدوديت... «: اخطار به اعتصاب اعالم كرد

اي و آزادي هر چه سريعتر بازداشت شدگان روزهاي اخير  فضاي مجازي و رسانه
دانش آموزان و دانشجويان در فصل امتحانات خويش بوده و نيازمند . يمهست

هاي آزادي آنان فراهم گردد و فضاي امني  آرامش هستند، بايستي سريعا زمينه
 ..شود فراهم دانشجويان صنفي شوراهاي فعاليت  براي
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هاي مختلف هستيم  ما خواهان پايان دادن به فقر و بيكاري و تبعيض در شكل
اند  ديم كساني كه شرايط فالكت بار امروز را بر مردم و جامعه تحميل كردهو معتق

همان افرادي كه در لباس خدمت، از موقعيت خويش . بايد محاكمه شوند
سوءاستفاده كرده و با رانت و رشوه و اختالس باعث گسترش فقر و بيكاري 

يه يك نمونه غارت و چپاول صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرما. درجامعه شدند
هاي مختلف  آشكار از اين فساد است كه طي سال هاي گذشته، افرادي در دولت

 .اند در بروز آن نقش داشته

، )خصولتي(سازي  آميز از قبيل خصوصي هاي تبعيض ما خواستار توقف سياست
هاي انرژي، زير خط فقر نگه  افزايش قيمت مايحتاج عمومي، افزايش قيمت حامل

يك كالم جلوگيري از فساد اداري و  در و 97 ناعادالنه بودجه  داشتن دستمزد و
يابي صنفي و مستقل و پيگير مطالبات  مالي هستيم و ضمن تاكيد بر حق تشكل

  كنيم در صورتيكه مطالبات فرهنگيان ي آموزش و پرورش، اعالم مي صنفي حوزه
، شوراي بازنشسته و شاغل باز هم از سوي نهادهاي مسئول ناديده گرفته شود

فرهنگيان ايران، حق اعتراض و تجمع را براي خود   هاي صنفي هماهنگي تشكل
داند و براي تحقق مطالبات انباشته شده فرهنگيان و دانش آموزان، از  محفوظ مي

  »...تمام توان خود استفاده خواهد نمود

 :بيانيه ي مشترك دو سنديكاي كارگري
 ه بي عدالتي استاعتراض امروز فرودستان و كارگران نتيج

سنديكاي كارگران شركت واحد و سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه از  •
 !حكومت خواستند بيش از اين با مردم به جان آمده خشونت نكند

تسهيالت بانكي براي ايجاد شغل، صرف داللي و مال اندوزي افراد خاص شد و 
ته و كارتن خوابي و فقر گسترش ياف. سياست هاي غلط، بيكاري را به اوج رساند

بيمه هاي درماني . كار كودكان و زباله گردي براي سير شدن شكم رواج يافته است
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اختالس و دزدي اموال عمومي رواج يافته . براي كارگران و مردم ناكارآمد است
با گران شدن خدمات دولتي و حامل هاي انرژي، گراني ها در ساير بخش ها . است

فرودستان با هدف مندي يارانه ها شكست ولي سال به  كمر. نيز شدت گرفته است
سال به ازاء مبلغ ثابتي كه به مردم پرداخت شد آزاد سازي قيمت ها گسترده تر 

 .شده است

اعتراضات و اعتصابات به حق كارگران و معلمان با ضرب و شتم، اخراج، شالق 
 .و زندان پاسخ داده شده است

سراني تهران، سنديكاي كارگران شركت سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبو
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه و ديگر سنديكاها و تشكالت مستقل كارگري و 
تشكالت مستقل معلمان كه از حق كارگران و معلمان دفاع مي كنند نه تنها به 
رسميت شناخته نمي شوند بلكه با آنها خشونت شده است و نمايندگان آنها دائما 

  »...مواجه بوده اند با حبس و دادگاه

مبارزه متحدانه خلقهاي عرب و بختياري و تضعيف پايه هاي ارتجاع در 
  بخشد. مناطق نفت خيز ميتواند مرگ ارتجاع را به شدت تسريع

 وضعيت پيگيري خواستار رژيم علوم وزير به اي نامه در دانشجويي تشكل 37 
گزارش هاي حكومتي از  .شدند آنان شرط و قيد بي آزادي و بازداشتي دانشجويان

  .دانشجو خبر مي دهند 100بازداشت افزون بر 
جغرافياي جنبش در سراسر ايران و زمينگير كردن نيروهاي سركوب، ضامن 

حكومت، به سختي هراسناك شده، بيشترين نيروي . تداوم جنبش پيروزمند است
زي ماشين خود را در تهران متمركز كرده است و جرات انتقال نيرو و پراكنده سا

اگر تمامي . تمام اميد رژيم است  كنترل و سلطه در تهران،. سركوب را ندارد
شهرستانها و شهرهاي كوچك و بزرگ يكپارچه به سنگرهاي آزادي تبديل شوند، 

. تواند يكپارچه خيزش شود شوند و تهران مي نيروهاي محلي در جا زمينگير مي
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ريز و شيراز و اصفهان اينك مشهد و تب. ضربه پذيري رژيم در تهران است
پيوستن كردستان و . اند كه مي توانند آزادسازي تهران را تسهيل كنند هايي  ميدان

آذربايجان به جنبش نقش تاريخي در همبستگي سراسري شورانگيز و تعيين 
كننده است در پيوند با طبقه كارگر سازمانيافته و آگاه در رهبري جنبش اعتاليي 

  .ط انقالبيتا رسيدن به شراي
سرمايه جهاني به رهبري امپريالسم آمريكا، با شتاب در حال تشكل دهي 

سكوالرها، جمهوري تالش رفراندم رضا پهلوي،  آلترناتيو بورژوايي است با شعار
از فرميستهاي حكومتي،  ياهان، مجاهدين خلق، ملي مذهبي ها، بخش هايوخ

بي بي سي فارسي . ج مي كندرا  بسي ووو باند توده اي  -آدمفروشان اكثريتي
تريبون باند دولتي هاي، اصالح طلب و ملي مذهبي ها با شعار  57همانند سال 
تا همراستا با آلترناتيو  است ، در تالش»يك دل و دو دلبر« سناريورفراندم و با 

   .سازي آمريكا، در جنايتي ديگر عليه يك خيزش و انقالب حتمي وظيفه مند باشد
انقالبي جاري است، به پيش  ياعتال-نخستين فاز پيشا خيزش سراسري در

توانايي و پيروزي اين خيزش، . دست به ريشه برد ،راديكال به گونه اي مي رود تا
تكامل آن به جنبش طبقاتي است، به رهبري طبقه كارگر آگاه و سازمانيافته در 

سان حزب كمونيست ايران، به . ارگانهاي توده اي و طبقاتي و سياسي خويش
ستادي كمونيستي در رهبري طبقه كارگر ايران براي سرنگوني مناسبات حاكم و 
دستيابي به راهبردهاي انقالب سوسياليستي در اين شرايط تاريخي نقش تعيين 

  .كننده اي به عهده دارد
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  آزمون انقالبي خيزش جاري دي، و مروري بر فراز و كاستي ها
سياسي و  اه براي هر كنشگرارزيابي سرشت مادي و عيني خيزش دي م

گروهبندي سياسي چه در اردوي دشمن و چه مبارزين و نيروهاي سياسي طبقه 
بر مبناي اين ارزيابي است كه از . كارگر براي دخالتگري در آن، ضروري است

جمله، ريشه و سرشت طبقاتي، سرچشمه مادي آن، نيروهاي مادي و پويندگي، 
ودها، ظرفيت ها، پويندگي ها، شعارها، كژرويها، ديناميسم، ، آزمون و خطاها، كمب

، روانشناختي، جامعه شناختي، و )نقطه ضعف ها(بازدارنده ها، چشم اسفنديارها 
شرايط جهاني ووو از سويي و در سوي ديگر شرايط شناخت همه جانبه از نيروي 

ها و ارزيابي از نيرو و قدرت سركوب  دشمن، شرايط  سياسي حاكميت، تاكتيك
برپايه ي چنين پژوهش و شناختي است كه . آيند من طبقاتي به دست ميدش

پيرامون خيزش دي . پيروزي بر دشمن و دستيابي به خواستها امكان پذير مي شود
، نوشتارها و گفتارهاي بسياري از زوايا و گرايش هاي گوناگون در رسانه 96ماه 

يران در مدياهاي هاي نيروهاي سياسي و نيز از سوي ما در حزب كمونيست ا
در اينجا تنها به  مروري از فرايند تاريخي و ماده ي . حزبي، بازتاب يافته است

متراكم و ديناميك اين جنبش پرداخته مي شود و سپس به بررسي كوتاهي كه در 
  . اين نوشتار مي گنجد مي پردازيم

پيشتر نوشتيم كه خيزش دي ماه، خيزشي تاريخي است كه دستكم از 
سازمانده همايش ها و  57آناني كه در بهمن . تا كنون سابقه نداشته استمشروطه 

تا اكنون دستي در مبارزه طبقاتي  50درگيري هاي خياباني بوده اند، و از دهه 
با  56سال . داشته اند، دستكم مي دانند كه برآمد خياباني از تهران آغاز گرفت

ان، هنرمندان و برگزاري شب هاي فرهنگي و سياسي با حضور دانشجوي
روشنفكران انقالبي همانند سعيد سلطانپور در دانشگاه صنعتي، در پي برگزاري 
شب هاي شعر انستيتو گوته، و روزنه اي كه در شرايط جهاني گشوده شده بود و 
دانشجويان پيشرو چپ پس از يك شب كه همراه سعيد شاعر انقالبي كارگران در 

لونك نشينان در برابر ماشين هاي  تخريب آ. محاصره پليس، به خيابان آمدند
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سال بايد  13شهرداري در همان ماهها ايستادگي كردند، هويدا نخست وزير پس زا 
بركنار يم شد و جمشيد آموزگار به جاي او مي نشست و شاه به ياري ساواك و 

بحران اقتصادي با . امپرياليسم آمريكا، همه قدرت را سرمستانه در دست داشت
دالر و سرازير شدن دالرهايي كه  35دالر به  5قيمت هر بشكه نفت از افزايش 

تورم زا بود يا به سالح و يا به سرمايه گذاري دربار و اليگارشي حاكم در صنايع 
بحران زده اي همانند كروپ آلمان و شهرك سازي در آفريقاي جنوبي و بانك هاي 

صنعت ساختمان و زمين بازي و  تورم آفريده بود، و ركود به ويژه در... سوئيس ووو
عمده ترين ريشه ها و نمادهاي ... داللي كه روحانيت بازار را  زيانمند مي ساخت

اعتراضي بودند كه ريشه در خواست هاي طبقاتي، اجتماعي و سياسي اليه هاي 
ميانه جديد شهري، و دهقانان رانده شده از زمين ورستا به حاشيه شهرها و 

 1299رضا خان در اسفند سال -ي مشروطه، كودتاي انگليسسركوب هاي از سالها
محمدرضا شاه در مرداد  -، تشديد ستم ملي بر خلق ها و سركوب، كودتاي آمريكا

و خانه خرابي ميليونها روستايي و كشاورز و خرده توليد كننده كه به  1332
ژ و حاشيه شهرها رانده شدند تا خوراك ماشين و بازارتوليدات مصرفي و مونتا

و مداخله ي  57بورژوازي كمپرادور باشند و با سلطه نيروهاي امنيتي تا سال 
در ژانويه  گوادلوپنيرويي بازدارنده و ارتجاعي بنا به تصميم نهايي و نشست 

آمريكا، ( بلوك غربقدرت اصلي  4با شركت سران دولت هاي  1357دي /1979
سالم سياسي براي جايگزين  ا جزيره گوادلوپدر ) انگلستان، فرانسه و آلمان غربي

به جاي الئيسيته استبدادي حاكم، به سان نيرويي كه جنبش كارگري را سركوب 
و منافع سرمايه جهاني را پاسداري كند و چپ را سركوب و نفت و ارتش را براي 

سبد خمينيسم در يك بسته بندي . چرخش مناسبات سرمايه داري پاس دارد
د آورده شد، با پرواز ويژه ي بر سر جامعه فرو» ابليس مرگ«فرانسوي همانند 

ايرفرانس به ياري بورژوازي ليبرال، ملي مذهبي ها، و بازار و روحانيت و سرانجام 
پشتيباني روسيه به كارگزاري گروهبندي هاي سياسي بورژوايي به گماشتگي 

سلطه اسالم سياسي به غايت  . حزب توده و اكثريت فدايي ووو برپا گرديد
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وغين خميني و روحانيت فاسد و به ويرانه تبديل كردن ارتجاعي، وعده هاي در
تا كنون،  60جامعه، به خواري نشاندن ميليونها انسان، كشتار هزاران نفر دهه 

ساله با عراق و آوارگي ميليونها انسان در داخل ايران و خارج به  8جنگ ويرانگر 
و مرد، و  جستجوي زندگي و كار و نان، سركوب و به خواري نشاندن كارگران زن

محروميت زنان از كوچكترين حقوق بشري به پشتوانه آيه هاي قرآني و ايدئولوژي 
با . ديني، و همه آنچه در اين ويرانه سرا و شكنجه گاهي به نام ايران در روبرو داريم

در پي انقالبي درهم شكسته، برآمد و تداوم خواست  96اين همه خيزش دي ماه 
ا خودويژگي نيروي مادي و طبقاتي، شعارها، گستردگي ها ي متراكم تاريخي، اما ب

  . و بافت و ساختار نيروهاي طبقاتي كارگر و فرودست جامعه
اينك تاريخ مبارزات استثمار شوندگان و : در شماره پيشين جهان امروز نوشتيم

خيزش . دي 7دي و پس از  7ستمبران را بايد به گونه اي ديگر بيان كرد، پيش از
آتشفشاني بود كه  از اين تاريخ و بستر و خواست ها، دهان گشود، گسل دي، انفجار 

يك شهاب سنگ آسماني نبود كه  . شد، زمين لرزه آفريد، خروشيد، و روان گرديد
يك انفجار . در برخورد به آتمسفر و روي زمين جرقه زند و خاموش و خاكستر گردد

دي ماه، يك آتشفشان . ان يابدنيز نبود كه با  سوختن، انرژي و سوخت و ساز آن پاي
اجتماعي بود، ريشه گرفته از ژرفاي زمين، كه دهان گشود، سرازير شد و در خيابان 

  : به بيان شاملوي گرامي. ها دامنه گسترانيد
  
  بر بام هاي تشنه كه برداشته شكاف،«
  ديوارهاي كهنه شكافد...

  »تا، بر هر پي شكسته، برآيد عمارتي
  
 

  : شويژگي هاي اين خيز
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از . براي نخستين بار در تاريخ، نخستين خيزشي بود كه از مركز آغاز نشد -
در مركز امپراتوري  خامنه اي كه . ، خروشيد»جهان شيعه«بزرگترين شهر مذهبي 

جانشيني ولي فقيه  -ابراهيم رئيسي-67دو سه نماينده كه يكي از آن سه، دژخيم  
 25هكتار بناي طال و نقره، با  7با  با حرم امام هشتم اشان. را كانديدا شده بود

ميليون زيارت كننده  و توريست، بيش از بيت المقدس، واتيكان و مكه در سال 
هزار  20خاكبوس و زيارت كننده و در روز تولدش، سه ميليون تنها در يك روز، با 

خادم و مامور تمام وقت، و شيپورچي، نگهبان چماق هاي نقره به دست ووو مالك 
از زمينهاي كشاورزي در بزرگترين و پهناورترين استان ايران به صورت  درصد90

كه نه ماليات و  -دو دولت در دولت-وقف در تيول مشاركتي سپاه و واليت فقيه 
گزارشي از داريي هايش، حتا به اهللا مي دهد، و نه به وليعهد مامون خليفه عباسي، 

راتوري اسالم در گوري خفته و كه بيش از هزار سال است در واليتعهدي براي امپ
همچنان از شريان وخون و هستي ناآگاه و از خود بيگانه فرودستان، با ابزار شعبده، 

و كارگزاران راس هرم  -به سود توليت قدس، شمش طال بر طال مي گذارد
حكومتي، با مساحتي افزون بر دوبرابر انگلستان و كمي كمتر از فرانسه با مالكيت 

احت ايران در تيول آستان قدس ووو با دهها هزار دختران و زنان درصد كل مس 34
نين در ازاي ناني كه روز را به شب برسانند، با فتواي صيغه و ؤمبراي كامدهي به م

. براي يكساعت تا مدتي ،»ضامن آهو«زير سايه ي امام رضا كه  نكاح مقدس
شعارعليه تماميت خيزش از اينجا خروشيد و در قم مركز روحانيت و حوزه ها با 

و . شهر  شهرك تا روستا دامن گسترانيد 120حكومت و دين و و نيز در بيش از 
اين در حالي بود كه طبقه كارگر پراكنده، اما در تمامي شهرها و مراكز توليد و كار 

  .در هفت تپه ها و اراك و تهران و اهواز و سراسر ايران، روزانه  فرياد مي زدند
  

  هاها و ريشهويژگي
ويژگي برجسته، خودجوش بودن آن است، عليه روند و پي آمد فالكت بار  -

نوليبراليسم؛ عليه روندي كه از همان آغاز حكومت اسالمي، دست درازي كرد به 
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همه سفره ها و خانه ها و پستوها، مغزها و با جنگ و سپس دوران فراخواني 
دولت ) پراگماتيسم(رسمي سپاه به مالكيت و سرمايه داران با مصلحت گرايي 

به بعد تا كنون، هجوم خشن تر از همه جاي دنيا به سفره و  68رفسنجاني در سال 
نان  و زيست فرودستان و حكومت شوندگان، با دست درازي فالكت بار سرمايه 
بازار آزاد در دست اليگارش هاي دالل مسلح، به تمامي گوشه هاي زندگي و زيست 

مار نيروي كار و ارزش هاي افزوده بايد به جامعه باز و تامين اجتماعي كه با استث
مي گشت، اما به هزينه جنگ نيابتي، تروريسم، اسالم و دخالت گري ها نظامي و 
سياسي براي سركوب جنبش ها و سلطه در خاور ميانه تا آفريقا و آمريكاي التين 

يران گرديد و و فساد و انباشت و نقدينه هاي بيش از تمام درآمد و توليد ساالنه ا
نقدينگي هزار  نقدينگي از توليد سراسري افزون شد و به مرز . همچنان تداوم دارد

با اين كار «: هزار ميليارد تومان گزارش شد و حكومتگران اعالم كردند 300و 
به  97احتمال فاجعه ملي وجود دارد و ممكن است، مقدار نقدينگي كشور در سال 

  ».مان افزايش يابدهزار ميليارد تو 800هزار و 
تومان در برابر  4160، در همن هفته، پول ايران به دي، آشكار شد كه 7 -

 .)آسوشيتدپرس(يك دالر سقوط كرد كه كمترين ميزان در تاريخ اين كشور است 
پول ايران، يعني قدرت خريد مردم، به كمترين ميزان و به اين گونه كاهش ارزش 

و  .درصد كاهش يافته است 20ريد مردم در تاريخ اين كشور رسيده و قدرت خ
تومان، قدرت خريد  4750اين روند  در روزهاي گذشته با افزايش قيمت دالر به 

رژيم طبقه سرمايه دار در ايران، به هدف رفرم مالي، . درصد سقوط داد 30بيش از
در حاليكه ارزش پول يعني قدرت خريد به شدت سير نزولي گرفته بود،  نرخ بهره 

ها شد و  درصد كشانيد و اين سبب بيرون كشدين سپرده15در صد به  30 را از
نقدينگي بازهم افزونتر و در شرايط ركود كامل توليد و ساختمان، بازار به سوي ارز 

ها به سوي بازار ارز كه  در دست مافياي حكومتي بود،  نقدينه. خارجي روي آورد
هنگفتي در دست باندهاي حاكم،  فراتر رفت و پول  4750دالر از مرز . روانه شد
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ميليون حكومت شونده  75اين تنش هاي و تورم براي افزون به . دوباره بازگشت
 . كمرشكن شده است

ورشكستگي دولت، ورشكستگي صندوق تامين اجتماعي، ربايش پس  -
مالي صندوق هاي قرض الحسنه كه به –هاي مذهبي  چاله اندازهاي مردم با دام
به عنوان صندوق قرض الحسنه بسيجيان راه  1372ر سال صدها بانك رسيد، د

ووو نامگذاري  الحجج، كوثر ثامن اندازي شد و براي فريب ابتدا با نامهاي مذهبي
گرايانه  شدند و از بانك مركزي مجوز سرقت گرفتند، نمونه آن كه بعدها به نام ملي

سيج و روحانيت، دست مردان خدا، در پناه قرآن، سپاه و ب. كاسپين تعيير نام دادند
در دست هم براي سپرده ها و آخرين پس اندازهاي مردم براي زندگي و پرداخت 
هزينه هاي هولناك بيمارستان ووو دست گشودند و ميلياردها تومان از اين سرقت 

ميليون به  2و مالباخته گان  در سراسر ايران افزون بر . تصاحب كردند و تقسيم
از هشت تعاوني اعتباري فرشتگان، الزاهرا مشهد،  1394ل اسفند سا. فرياد برآمدند

حسنات اصفهان، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، بدر توس مشهد، پيوند، اميرجلين 
گرگان و عام كشاورزان مازندران، دام گشودند  و تابلوهاي فريب مذهبي را پايين 

ّا  اي پارسي برآنبمانند و نام ه» مقدس«هاي بعدي فريب،  آوردند تا براي مصرف
بانك «همانند ! نهادند تا اگر هم آلوده شود به دامن دام هاي الهي آلودگي ننشيند

كه از نهادهاي مالي وابسته به بسيج سپاه » مسكن مهر«همانند » مهر اقتصاد
پاسداران، دهان گشوده در سراسر ايران و همزمان با افزايش چشمگير شمار 

ي مالي سپاه و واليت، كه شمار آنها به صدها مي و بنگاه ها» خصوصي«هاي  بانك
نهادهاي نظامي و سركوب دين و بازار وابسته به روحاني و حاكميت . رسيد

هاي خود را گشودند، حتا شهرداري تهران بانك شهر را  اسالمي، اسالم پناه، بانك
ت گشود، سپاه پاسداران بانك انصار، بنياد مستضعفان بانك سينا، ارتش بانك حكم

ايرانيان، نيروي انتظامي بانك قوامين و بنياد شهيد بانك دي را و بزرگترين كارتل 
، و درآمد نفت  كه دولت »بنياد خاتم االنبيا«اقتصادي و استثمار در خاور ميانه، 

ميليارد دالر درآمد  800 :روزنامه ايران(جانشين و رقيب باندهاي ديگر حكومتي 
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به بررسي اسناد  96تلفيق بودجه رئيس كميسيون  نفتي كجا هزينه شده؟
نژاد را بار  ابهامات مالي دولت محمود احمدي 91تا  87هاي  درآمدهاي نفتي سال

توانم به صورت دقيق چيزي را  اكنون نمي«: اعالم كرد) ...ديگر در فضاي سياسي
ميليارد دالر نفت  800اعالم كنم،اما اين يك واقعيت است كه در دولت سابق 

انتظار واقعي اين بود كه با چنين درآمدي، تحول جدي در اقتصاد  فروخته شد و
كشور رخ بدهد، اما اين تحول به هيچ وجه رخ نداد؛طبيعي است و حق داريم 

دانيم كه بخشي از درآمدهاي نفتي  بفهميم كه درآمدها چه شده است؟ اجماالً مي
شده است، يا در گذاري بانك مركزي وام داده  اين دوران، در قالب منابع سپرده

هايي چون نيكو قرار گرفته  قالب فاينانس انرژي وام داده شده و در اختيار شركت
  )104(».است

و برتر و آقازاده تا هرگز » ژن هاي خوب«پرداخت وام ها به باند مافيا، به 
بازنگردانند و برخي هم با سرقت هاي ميلياردي به كانادا يا جزاير امن سارقين 

 است محرمانه و سري موارد  آمار هست، اما بسياري «راف كردند كه و اعت. بگريزند
ويژه ...  نيست، مصلحت به آن كردن افشا و شود رسيدگي خود جاي در بايد و

اين » .بندي آنها حفظ شود بندي دارد و بايد طبقه اينكه بسياري از اين اسناد طبقه
 96است كه ديماه   از هستي و دسترنج جامعه بستر ربايش  تنها گوشه اي از

 .دهان گشود و توفان در راه دارد
افزايش . خشم آفرين بود 97در آستانه ي خيزش دي، برنامه بودجه سال  -

 30درصدي از بودجه براي برادران قاچاقچي سپاه، به ازاي حذف بيش از  42سهم 
 16/آذر 25(روزنامه جمهوري اسالمي در سرمقاله شنبه . بگيران  ميليون يارانه

: ناخشنود از اعالم علني بودجه  ارگانهاي سركوب و فريب، نوشت) 2017سامبر د
ها به افكار  حاال كه ماجرا از طريق رسانه«: دولت روحاني نوشت 97بودجه سال « 

تفاوت  توان بي عمومي كشيده شده، بايد فكري اساسي براي اين موضوع كرد و نمي
برابرخط فقر  4به ازاي زير  به بخشي از اين بودجه كه» از كنار آن گذشت

                                                 
104) )http://www.bartarinha.ir/fa/news/482899/800( 
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كارگري   ميليون نفر خانوده 53ميلون كارگر يا  13نشانيدن دستكم با آمار دولتي، 
  : هزار توماني به اينگونه است 910با دستمزد حداق ماهيان 

ميليارد تومان، مركز خدمات  446هاي علميه  شوراهاي عالي حوزه« -
هاي علميه  گذاري حوزه راي سياستميليارد، شو 900هاي علميه نزديك به  حوزه

ميليارد اعتبار  96ميليارد و دفتر تبليغات حوزه علميه قم به تنهايي  271خواهران 
هاي ضد  و به عالوه، صدها ميليارد تومان ديگر صرف ديگر حوزه» .كنند دريافت مي

هاي فرهنگي و تبليغي طالب و نهاد  مدارس علوم ديني و حمايت از فعاليت«علم، 
بنا به . ميليارد تومان 94ايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران نيز در سال آينده نم

برنامه ريزي بايد هزينه ي اعزام مبلغان روحاني، توانمندسازي طالب رزمي ـ 
سهم سازمان  .شود» فضاسازي معنوي«و » ها تبليغي و برگزاري مراسم، مناسبت

ر و ديگر بنگاهاي سرقت اينگونه تبليغات اسالمي جدا از سهم سپاه ونهي از منك
هاي تبليغي و ترويجي  حمايت از فعاليت«سال آينده براي اموري چون : اعالم شد

هاي  ها و آحاد و اقشار تأثيرگذار، هدايت و حمايت از اجراي مراسم و فعاليت تشكل
ميليارد  169اي  رساني و تبليغات ديني رسانه فرهنگي، ديني و انقالبي و اطالع

براي » دولت تديبر و اميد«در اليحه پيشنهادي . پرداخت مي شود» بودجه تومان
ميليارد تومان براي سازمان فرهنگ و  218» چرخش سانتريفيوژها و چرخ جامعه«

اعزام استادان و مبلغان به كشورهاي مختلف جهان و برگزاري و «ارتباطات اسالمي 
هاي قرآني در خارج از  اليتهاي مذهبي و فع حمايت از برگزاري مراسم و مناسبت

مجمع جهاني تقريب مذاهب «ميليارد تومان براي  37به عالوه  .شود» كشور
و به عالوه، سهم » مجمع جهاني اهل بيت«ميليارد تومان براي  47، »اسالمي

كه مركز آن در قم و براي تبليغ و ترويج اسالم در » جامعه المصطفي العالميه«
ميليارد تومان بودجه و اين رشته سر دراز  303ند، ك كشورهاي ديگر فعاليت مي

 13نزديك «: و اعالم شد » هاي علميه خواهران گذاري حوزه شوراي سياست«. دارد
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و بيش از دو برابر   برابر كل بودجه

رپرست ميليارد توماني است كه براي برنامه حمايت از خانواده و زنان س 138
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ها بنياد فريب و سرقت  آشكار شد كه كه از ميان ده  .»بيني شده است خانوار پيش
دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم و سازمان (، تنها دو مركز »تبليغات اسالمي«

 .ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است 303روي هم ) تبليغات اسالمي
رئيس سازمان محيط زيست كه همزمان  عيسي كالنتري، معاون رئيس جمهور و

را بر عهده دارد هفته گذشته به خبرگزاري » احياي درياچه اروميه«مديريت ستاد 
دولت قادر به تامين بودجه الزم براي احياي اين درياچه نيست و «ايسنا گفته بود 

به گزارش  .»هاي خارجي وجود ندارد چاره ديگري جز وام گرفتن از بانك
اميرعباس جعفري، رئيس سازمان مقابله با تبعات فجايع ) سپاه(نيم خبرگزاري تس

 2030اگر تا سال «شهريور گفت  20طبيعي در استان آذربايجان غربي، روز 
ميالدي جلوي خشك شدن كامل درياچه اروميه گرفته نشود، زندگي دست كم 

ناسان با و بنا به برآورد كارش»  .ميليون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت 14
ميليون از ساكنان اين منطقه مجبور  6تا  5خشك شدن درياچه اروميه دستكم، 

اين اتفاقي است كه «: افزايد حكومتي مي  روزنامه. به ترك محل و آواره خواهند شد
هم اكنون در برخي مناطق، از جمله روستاهاي اطراف درياچه هامون روي داده 

  » .است
ي حاكم بنا به توجيهات شرعي اسالمي  ندهاها در حالي بين با اين سرقت -

ميليون انسان به  24شود كه خود باندها از وجود دستكم  دست به دست مي
ميليون خانواده كارگري، بنا به  53ها و حلبي آبادها،  فالكت نشانيده شده در زاغه

 علي(در البرز، » كانون عالي شوراهاي اسالمي كار«آخرين آمار دولتي از زبان عضو 
ميليون كارگر با قرارداد موقت كه  11«: در همين هفته گذشته اعالم كرد) اصالني

ميليون نفري را در بر مي گيرند و با خانواده  13درصد از كارگران 95تا  80بين 
مي رسند، بي نان و بي مزد و در حال فرياد و همايش و » ميليون نفر 53افزون بر 

  )105.(دهند سرگردان خبر مي

                                                 
105)  سايت ايسنا و الف، 96بهمن  9(  http://my.alef.ir/news/3961109026.html  (  
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ك و بمب و مهاجرين كار به سوي گرداب مرگ با فريب ارسال موش -
يا » حججي«به سوريه و عراق تا بدون سر، مانند » حرم بي بي زينب«پاسداري از 

تنها تابوتي خالي و همچنان جنازه بر جنازه، همه روزه در قم و مشهد و ديگر 
ن شهرها در قبرستان هاي دهان گشوده با ميهمانان گورخوابي كه بايد از اي

شوند، و ميلياردها دالرهزينه جنگ  منزلگاه نيز رانده مي شدند، به خاك سپرده مي
و تروريسم به حزب اهللا و حشد الشعبي براي سركوب جنبش ستمكشان در 
كردستان و پرداخت به حماس و جهاد اسالمي ها و پوتين و كره  شمالي و چين 

. ميليارد دالر،  2افزون بر  براي دستيابي به سالح هسته اي و موشكهاي قاره پيما
پرداخت  وتامين بمب  هاي شيميايي و موشك براي بقاء سران جنايتكار سوريه، و 

ي  يمن به حوثي ها و همه تروريستها ي دولتي و مداخله هاي نظامي به هزينه
ها پرداخت نشده نيروي كار و گرسنگان برآورده  بلعيدن دستمزدهاي سال و ماه

  .مي شود
، زلزله كرمانشاه كه همبستگي  در سراسر ايران ونفرت از در حاليكه -

 10واگذاري هزاران خانه به  پيوست، حاكميت آفريد و با گسل اجتماعي در هم مي
 افزوده بود، شده انجام 26٫10٫2016هزار واحد مسكوني فاقد مالك كه در تاريخ 

اري افزون بر بيك. ا لشگر دعا و بسيج روحانيت، دغدغه مسكن نداشته باشندت شد
درصدي شاغلين كل جامعه، و ميليون ها دستفروش و كوله بر و بيكار و زنان 50

بي پناه، و جوانان نا اميد و بي آينده، و كودكان كار، و به صيغه نشانيدن ميليون ها 
خاك كشانيده و نشانيده دختركان خرد سال گرفته تا مادران و زناني كه به فرش 

تي و تجاوزهاي شرعي و هجوم و تصاحب و تجاوز به هر شده، همه لحظه، بي حرم
و كٌركري خواندن و قار قار الشخوران مرگ گستر و قهقه ي مارهاي ... حريم خصوصي

ها و مداحان و اوباشان قداره بند و  غاشيه با عربده هاي نفرتناك، بر فراز منبرها و نوحه
نورچشمي بيت رهبري و صحن  قاريان قرآن متجاوز به نوآموزان كتاب كريم و مجيد و 

سزاوار مجلس اسالمي چنين قارياني و ساكنين شهري كه پيامبرش گريزان از 
اولتيماتوم اهللا و يهوه، كه با شهپر مالئكه، بايد زير رو مي شد تا ديگر، آن سنت را ادامه 
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ندهند و آن چنان نباشند كه سنت شان بود، و قاري از تبار همان شهر لوط، بنا به 
قصص قرآن، در هر گشايش ساالنه با صوت حجاز در دستگاه بيت، فيض بخش 

القراء مي شد تا به بركت  مجلسيان اسالمي و تبرك متبركين و مومنين و مومنات ام
  .نائل آيند

طبقه كارگر پراكنده اما سراسري همه روزه در همايش و اعتراض و  -
نويسي گرفته تا راه بندان و آزمون شيوه هاي گوناگون مبارزه طبقاتي، از تومار

اشغال و مارش خياباني و به هم پيوستن بخش ديگر طبقه به سوي سراسري شدن 
كانون ها و شوراهاي آموزگاران، و پيوستن مالباختگان چند ميليون نفري و 
دستفروشان همه روز در جنگ و گريز خياباني از نادري در اهواز گرفته تا بوشهر و  

و تهران، اروميه و سنندج و مريوان و سيستان و بلوچستان زير بندرعباس و شيراز 
ريزگردها در حال مرگ و سراسر ايران، با اوبشان مزدور و خالفكاران اجير شده در 

ها و ديگر جانشينان و  ها به فرمان سرداران اسالمي همانند قالي باف شهرداري
 ...همقطاران وي

  
 شگراناراده اي براي خودرهايي در رزمايش خيز

در برابر چنين شرايطي ديگر تحمل ناپذيري، يا مرگ و يا رهايي، فالكت يا دستيابي به 
به   اراده مند،  57دنيايي انساني، زنان مردان، نوجوانان و جوانان و نسل انقالب 

با مارش و شيپور قيام كه در فرايند خود با چنين سرشتي و . ها آمدند خيابان
خيزش از دو باند اصلي حكومتيان مي . طبقه را نويد مي دهدساختاري، طبقه در برابر 

شعارهاي . گذرد، رفرميستهاي شياد حكومتي را زير گامهاي خود لگدكوب مي كند
د و در هيچ گوشه اي نه در خيابانهاي خيزش در قم نمذهبي، ديگر كسي را نمي فريب

كه هر سه باند د، يعني نشنيده نمي شو ندايي از مذهب و نه در مشهد يا اصفهان
. و مذهب حاكم، مردود و مسموم اعالم مي شوند - دولت - سپاه - رهبري ،حكومتي

كارگر ! مرگ بر اين حكومت مذهبي. مرگ بر جمهوري اسالمي شعار در قم است
بترسيد، بترسيد  ما همه با هم !  نان، كار، آزادي! زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد
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روي به » ...نترسيد، نترسيد«: يت، بيانگر عبور از شعارروي به كل حاكم!  هستيم
سرنگوني كل حاكميت را  !بود،  مرگ بر اين حكومت فاشيستي  88خيزشگران سال 

ي جان و تن را حتا نه براي  دروغين و استثماركننده» مقدسات«فرياد مي زنند، و 
كه  قهر ده كار برد حكومت، ارا خشونتدر برابر . دان مي خواهد موزه، بل كه به زباله

ي مقاومت و توان  نشان مي دهد كه اراده. حق نخستين اش بود، آماده باش است
پيشروي دارد، مطلق ترس از قدرقدرتي حكومت را از خود به دور ساخته و حكومت با 
اراده سركوب، اما به هراس افكنده شده، پريشاني در باندها و زيرباندهاي و دسته جات 

تهران، مركز حكومت باندها را با تمامي نيرو پاسداري . شود ا ديده ميآدمكش به آشكار
هاي  شود، همين سبب مي شود كه خيزش در شهرها توان آزمون و تجربه مي

مانورگونه مبارزه با دشمن را بيازمايد و بتواند و يقين و تجربه كند كه بايد در آينده، 
در اين مانور . كوب را  تسخير كنندستادهاي سپاه و بسيج و نهادها و پايگاه هاي سر
اين آزمون زمينگير ساختن نيروهاي . مردمي، برخي شهرها را حتا از اشغال، آزاد كردند

سركوب در شهرهاي بزرگ همانند تهران، بزرگترين رزمايش حكومت شوندگان براي 
  .رزم نهايي بود

  
  شوكشكست 

وك وارده به جامعه، با در زندان با تجربه كهريزك و ش ،ها حكومت با دستگيري
، اين بار به 1388هاي بر چنگك قصابي در سال  تجاوز و آويزان كردن جنازه

ديگري روي آورد، خوراندن قرص هاي روانگردان از جمله مواد گروه   كاربرد شوك
ديتالين و مشتقات آن، تا دستگير شدگان نوجوان حساس به  -هاي آمفيتامين

شمار قربانيان و آسيب . شنج و مرگ وا داردچنين موادي را به خودكشي و ت
ديدگان مغزي اين جنايت هنوز آشكار نيست، نامها و قتل سينا قنبري در اوين و 

هاي حكومتي هستند كه  ها و قتل وحيد حيدري در زندان اراك از جمله نام
اين جنايت هولناك، اما براي حكومت الفتح من الرعب . خودكشي اعالم شدند

دستگيري هزاران نفر و انباشته . را سبب نشد) هراس افكني استپيروزي در (
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شدن زندان ها، مقاومت هاي ستايش برانگيز زندانيان سياسي و كارگران زنداني در 
ها و  همبستگي با خيزش سراسري، از جمله رضا شهابي كارگر زنداني و عبدي

پشتيباني خود را زندان اوين اي از  ديگر زندانيان سياسي شجاع، آتنا دائمي در نامه
گر،  گر، اغتشاش گر، آشوب من هم يك شَر، فتنه”: كند از جنبش سراسري اعالم مي

ست كه اين روزها به مردم معترض  ها صفاتي اين! خياباني، جنايتكار و معترضم كف
و از زندان اوين، سهيل عربي، زنداني سياسي » ... ستدر ايران نسبت داده شده ا

 :در پي روزها اعتصاب غذا، براي دومين بار پيام مي دهد
سازيم، ما نمي بازيم، بر ظلم مي تازيم؛ بر ظلم  ما براندازيم با جور نمي...«
 !تازيم مي

نه اصالح طلب نما، نه اصول گرا . شعارمان را از شعوري بيشتر بهره مند سازيم
كارگر ! مرگ بر اين حكومت مذهبي » ..و نه حتي اعتدالي نما پايان دهيم به ماجرا

بترسيد، بترسيد  ما همه !  نان، كار، آزادي! زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد
نترسيد، «: كل حاكميت را نشانه گرفته، بيانگر عبور از شعار!  با هم هستيم

ميراث   !د، مرگ بر اين حكومت فاشيستيبو  88روي به خويش سال » ...نترسيد
خزند، سلطنت طلبان و مجاهدين رجوي، و كليه  خواران سرمايه از النه بيرون مي

طيف و اپوزيسيون حكومتي با برخورداري از كليه امكات تبليغي و ترويجي به 
ي  همراه كارشناساني همانند قارچ هاي زرد سمي روئيده بر پوسته هاي پوسيده

آيند تا راهزنان خيزش شوند، رفراندم بوق بلندگوههاي  ه تريبون هاي ميدرختان، ب
تا با فروافتادن حكومت خويش را به ياري گودالوپ ديگري . شود ارتجاع سرمايه مي

حيزش ! آري يا نه 58فرودين سال  12آلترناتيو سازند اين بار با رفراندمي همانند 
شان خويش در پيشاپيش، دو سراسري، و حضور باشكوهو زنان با شجاعت درخ

  .كند هاي متمايز مي ويژگي برجسته اين برهه را از ديگر خيزش

اينترنت رايگان و «زند، با اعالم دروغين  اي سنگين به خيزش مي ترامپ ضربه
ياران حكومت، از . اي براي سركوب و شكنجه شد  كه بهانه» پشتيباني«و » قوي
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هاي شام و مالكي از دخمه بغداد و اردوغان  هجمله پويتن از كرملين و اسد از خراب
دوستان و «. فاشيست و رهبران چين همه نگران همقطاران خويش در ايران

همبستگي افكار عمومي در . در اين آزمون تاريخي آشكار شدند» دشمنان خلق
جهان با تحسين خيزش و اعالم پشتباني از سوي فعالين جنبش كارگري و 

اصالح طلبان و جارچيان حكومتي در خارج و . يشان جهانسوسياليستي و آزاداند
ها شيپور خيزش  ها و عطاهللا مهاجراني ها گرفته تا  اكبرگنجي داخل از عباس عبدي

شنيده، نشنيده، به  مويه درآمدند و در كنار دژخيمان آماده به خونريزي داوطلب 
  . سركوب شدند

  

  ترويج شوراهاضرورت 
گران، هر روز در همايش  ر كارگران به خيزششعار شوراها و رويكرد شعا

راني پيشتازانه اميد  خويش، و پشتيباني از خيزش سراسري از هفت تپه و اتوبوس
سال . آيند بخش گرديد و اين نويد بخش بود كارگران به سوي سياسي شدن مي

شعار  96دي ماه . نزديك به دوسال گذشت كه كارگران، به جنبش پيوستند 57
با هر شعار حتا خوااست . دهد جز سياست معنايي نمي! كار، آزادي نان، مسكن،

دستمزدهاي پرداخت نشده، سپاه ضد شورش و گارد ويژه و نيروهاي سركوب و 
خود حكومت است در برابر طبقه كارگر و ستمكشان به پا خاسته، هرخواست ساده 

كودك كار،  صنفي كار، دستمزدهاي پرداخت نشد، آزدي، مالباختگان، كوله بران،
زنان كار و خيابان و زنان خيابانهاي انقالب، آلونك نشنيان، بي سرپناهان، دست 
فروشان، براي آب، براي هواي تنفسي، براي زندگي، براي دفاع از ارزش ها و عزت 
نفس انساني، براي بازپس گيري سپرده هاي به دست حكومت اهللا، و پس انداز 

ووو سياسي مي شوند، خشونت و پاسخ شليك   خويش از سارقان حاكم و حزب اهللا
رود، اينك با گذشت بيش از  خيزش رو به اعتال مي. گلوله هاي سرمايه دربرابر دارد

شعار نويسي به : كند هاي مبارزاتي ديگري را آزمون مي يك ماه، خيزش تاكتيك
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اين گونه بي سابقه است، با همان شعارهاي سراسري، راديكال تر و روشن تر بي 
هيچ ابهام، شب نامه مي شوند، در سراسر ايران روي هر ديوار، يك همايش است 

سركوبگران . ماشين سركوب، گيج شده است. كه رژه مي روند با شعارها
روحاني بر سر قبر خميني در تجديد عهد با رهبر و سران به گور . اند هراسيده

امامشان جز . ده اندكند كه به تنگنا ي فروپاشي افتا ي خويش، اعتراف مي رفته
تجديد "روحاني، در. استخواني پوسيده در اعماق جنايت خويش، بي پاسخ است

گبه  خواستار درس 57با اشاره به  سرشت و ريشه هاي انقالب بهمن  "ميثاق
گوش همه «) ژانويه 31/ بهمن 11(روز چهارشنبه . اعتراف همانند سازي برآمد

رژيم ... مردم و خواست مردم شنوا باشد مسئولين كشور بايد در برابر مطالبات
العمر است و حكومت سلطنتي ابدي  كرد سلطنتش مادام كه فكر مي اي گذشته

دارد، به اين دليل همه چيز را از دست داد كه صداي نقد و نصيحت مردم و صداي 
رژيم گذشته صداي . مصلحان، ناصحان، علما و بزرگان و فرهيختگان را نشنيد

براي . ا هم نشنيد و فقط يك صدا شنيد و آن انقالب مردم بوداعتراض مردم ر
اين يك » .خواهد صداي انقالب را بشنود، بسيار دير است حكومتي كه فقط مي

واگويه به گور خميني بود ياد آور كورش بخواب ما بيداريم شاه هم در پاسارگاد 
  .بود 57نبود، ياد آور صداي لرزان شاه در دي ماه 

  
  پادگاني، خيزش زير پوست شهر و در شريان هاي زندگي» آرامش«در 

هاي اجبار و خواري آور، همانند  دختران خيابان انقالب، زنان شجاع روسري
درفش كاويان بر دست، ايستاده برفراز سكوها، فراز ديگري از خيزشي است كه 

با . حجاب اجباري، نشانه مالكيت و زنجير اسارت است قرآني. شود يگانه مي
اصلي ايدئولوژي اسالمي است كه مورد   تن نمادين اين زنجير، تخريب ستونگسس

زنان . هاي حكومت ديني است ترين ستون گيرد و اين يكي از اصلي حمله قرار مي
رژيم دوباره كيش شد و . شوند، تكثير شدند، و الگو خيابان انقالب، تكثير مي

  .سراسيمه به پريشانگويي افتاد
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ها و ماديتي دارد كه  وشي خيزش، ريشه در عينيتخودانگيختگي و خودج
. هاي پاييني خيزش سراسري گرديد  هاي كارو زحمت و اليه  ديناميسم توده

هايي مانند  اي و استفاده از شبكه  برخورداري از دانش و آمادگي نسبي خودرسانه
يري گ  ميليون كاربر در ايران، حفظ پيوند با بيرون و بهره 40تلگرام با بيش از 

بهينه از امكانات موجود با آن همه كنترل ارتش سايبري و نيروهاي سركوب، 
  .آزمون و ابزار ارزنده اي هستند، در برابر ارتش سايبري و سركوب و كليت نظام

  
نبود پيشاهنگ انقالبي حزب   به كمبودها و نبودها چون پرداخته شود، 

يروست  كه مي تواند با اين ن. كمونيستي را مي توان مهمترين كمبود ناميد
سازمانيابي از درون، با برخورداري از دانش مبارزه طبقاتي، راه دشوار و پستي و 

ها را بداند، عقب  ها پرتو افكند كه مانورها را بشناسد رواشناسي و ذهنيت بلندي
نشيني تاكتيكي و موضعي و حمله و گريز را بشناسد،  انتخاب شعارها، تشخيص 

هاي دشمن براي انحراف و سردرگمي مبارزه،  من، تشخيص شايعههاي دش تاكتيك
هنگام،  هاي زودرس و نا به پرهيز ار اقدام  سازماندهي نيروها، گامهاي سنحيده،

انتخاب درست  شعارهاي ترويجي براي اقدام فوري و تبليعي براي آينده و 
، ايجاد هاي دشمن ها، تحريكات و تحريكاتچي هاي الزم، شناسايي نفوذي تهيج

هراس و پراكندگي در صفوف دشمن و وارد آوردن ضربه در مجال مناسب و 
در خيزش دي و تا اكنون در ادامه خودجوشي و خودانگيختگي . هاي طاليي لحظه

و نپذيرفتن رهبر از فراز سر، و هرمي، نپذيرفتن هژموني نه شاه نه اصالح طلب 
ي حكومتيان، بزرگترين جلوه و دروني و برون حكومتي، و عبور از دين و ترفندها

تجربه  و اين اميتازي سترگ كه به . پيش شرز بود كه بايد هشيارانه ادامه يابد
، كودتاي محمدرضا 1299مداخله انگلستان، كودتاي رضا خاني اسفند  مشروط و

هاي توطئه در گوادالوپ در  ، راهزني خميني و كارگزاران و دولت32شاهي سال 
را آلوده نيست، اين شاخصه اما  88يا حسين مير حسين سال و  1357قيام بهمن 

وزيسيون پم پهلوي، با توجه به  پشتيباني ابا شعارهاي انحرافي يادكرد  رژي
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شاخص نه . ايي و سرمايه جهاني به وقت جايگزيني مي تواند آسيب پذير باشدوبورژ
يه جهاني را به هم رفراندم و هم آلترناتيو سرما! شاه، نه مال، پيش به سوي شورا

. اين يك دستاورد بزرگ است؛ اما خطر هميشه در كمين.چالش مي گيرد
رضاشاه روحت "و  "ايران كه شاه نداره، حساب كتاب نداره«شعارهاي انحرافي 

، شعار رفراندم به ويژه برخوردار از تمامي عناصر تبليغاتي »...نه لبنان نه غزه«، "شاد
ي مجلس  جهاني، مي تواند به كژ راهه  تي سرمايههاي اينترن و رسانه اي و شبكه

اي شدن،  دشمن با هراس افكني سوريه. موسسان، پارلمانتاريسم چرخانيده شود
داعشسيم و تجزيه ايران، هرچند نتوانست دستاوردي داشته باشد، اما  هشيارانه 

پذيرش شعارهاي انحرافي شوونيستي ضد عرب و . بايد آمادگي خنثي گري داشت
كنند، رفراندم و  نوستالژي روايتي  ها كه همبستگي را خدشه دار مي ر مليتديگ

دوران سلطنت كه تا كنون در هيچ سرزميني پس از سرنگوني، بازگشتي در ميان 
اين ذهنيت . ها، نبايد ناچيز و خرد انگاشته شوند نبوده،  از سوي شماري در خيابان

ود پيشاهنگ انقالبي هژمون مي تواند به يك گرايش جدي تبديل شود و درنب
كميته هاي كارخانه،   هاي شورايي، پيش به سوي تشكيالت هسته. خيزش گردد

هاي كارگران، زنان، كودكان كار، دانشجويان  طرح خواسته شوراهاي محالت،
هاي زير ستم، آزادي كارگران زنداني و زندانيان سياسي، نان، كار،  مردمي، مليت

ه جز با سرنگوني حكومت اسالمي و سازمايبي شوراهاي مسكن، آزادي، رفرمهايي ك
ساختار يافته از كارگران و فرودستان و  زنان، هيچ ضمانت اجرايي ندارند، از جمله 
شعاري هستند كه بايد و مي توان از هم اكنون به وسيله فعالين جنبش كارگري، 

شده، به تداوم ضرورت هاي ياد . به ميان جامعه برد  سوسياليستي و آزاديخواهان،
ضمانت تكامل، غنا، استواري و سراسري شدن   خيزش بستگي حياتي دارد،

،  سازمايافته و هماهنگ، رهبري طبقاتي كارگري، سازمانيابي و دستيابي به آموزش
كارگران  .آگاهي و پيشاهنگ انقالبي است، در گرو تداوم و پيوستگي خيزش است

ا بي سازمان و هنوز برنيامده به سازمانيافتگي در همايش اند، همه روزه انبوه تر، ام
طبقه اي براي خود، يعني خودرهايي براي سازماندهي انقالبي و پيشاهنگي خيزش 
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تا جنبش كارگري بر پيشاني و تارك اين خيزش راهبر باشد براي رهايي همه 
سازمانيابي بلوك نيروهاي جنبش سوسياليستي، نخستين پيش . حكومت شوندگان

  .نيروي راهبردي است شرط اين
  

  شرايط جامعه، طبقه كارگر، آينده و ضرورت ها
جهان  1397/2018ي سرمايه، در آستانه ماه مي سال با نگاهي به سياهه

اي از سان گوشهدر ايران، به. گذاردطبقاتي، غيرانساني ترين جهان را به نمايش مي
وقاص  ، نه در هجوم سعددهكده جهاني، نه در دوران برده داري و عصر روم باستان

و فديه و جزيه، و يا نه با تازش چنگيز  و جانشينان محمد، با فرمان اشغال و غارت
با پي . بريمو تيمور و شاه اسمعيل و سلسه صفوي و قاجار و نه هيتلر به سر مي

سال پس از نخستين  250نزديك به  1789گيري تاريخ مبارزه طبقاتي از سال 
عليه نظام فئودالي بر دوش » برادري، برابري و آزادي«با وعده  انقالب بورژوايي كه

فالكت و تباهي  ،اسارت ،نابرابري، توده هاي كار و رنج به قدرت رسيد، تنها جنگ
با اين پيروزي و سلطه  نوين،فرمانروايان مناسبات طبقاتي . در جهان جاري است

از همين روي . شدند ، بازدارندگان پيشرفت نيروهاي مولده و زندگي18در سده 
اي جز دگرگوني مناسباتي كه به آشكارا ارتجاعي و به محكوميت هيچ گزينه

حاكميت  فوق  ءبراي بقا در اين برهه، سرمايه. تاريخي روبرو گرديده، نمانده است
تاريخي نيروهاي مولده، ) تكامل(استبدادي خويش، اينك، براي بازدارنگي فرگشت 

اين حاكميت ضد انساني بايد با انقالب پي گير، . يستاز هيچ جنايتي فروگذار ن
يعني قانون نفي در نفي ديالكتيك تاريخي، به ريل برابري، رهايي و زندگي انساني، 

 .دياب سازمان
  

  جهان سرمايه داري
هاي ويرانگر و مخوف تر از بمب هنوز سرّي و نيروي تثبيت گرا، با سالح هاي 

ر ساخته در زمين و فضا، و زميني زير و رو شده با اي و شيميايي انبااتمي و هسته
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سرمايه داري  در بحران، . زيست و بومي رو به نابودي روي دست بشر گذارده است
سرمايه نئوليبرال با دست. سازدي خويش را به هر هزينه اي جاري ميبقاء  سلطه

بي نظمي، هاي باز و خونين، بازار آزاد اشغال و چپاول را در سراسر جهان  در 
ه، و براي مهار بحران سرمايه، در هزاره سوم حتا  با خود زني به تسخير كرد

. ويرانگري، به تصرف جهان چنگ افكنده تا سود و سروري خود را نجات بخشد
، پرفسور هاوكينگ، كه تئوري 21 اينك، در واپسين روزهايي كه دانشمند سده

بر هم  از جهان ماه پيش چشم نو همي آوردبه روزترين  را علمي پيدايش گيتي
كه همه گيتي را  »ي هستيذره«نهاد، در عصر انقالب كوآنتمي و كشف و ساخت 

تر و خواري آورتر از تمامي درازاي تاريخ بشر، بر لبه ي پرتگاه آفريد، جهان وخيم
هاي دنده-، زير چرخ 21درحالي كه بشر سده . به سوي نيستي كشانيده شده است

ها با سرعتي دو دقيقه تا ماه، به سوي شود كه سفينهءو خمير ميسرمايه، خرد 
شتابند، جهان طبقاتي با شتاب در گرداب جنايت ها ميكشف و اشغال سياره

مناسبات سرمايه داري و حاكميت روند . م كالفيده شده استهسرمايه داران در 
. نده استنئوليبراليسم سرمايه، هستي و زيست و بوم زمين را به نابودي افك

و انگشت شماراني  آفريده سرمايه به سوداي سود و انباشت و مهار بحران ساختاري
ميزان  2017در سال . درصد مردم جهان فرمان مي رانند 99بر سرنوشت  

، به بهاي مرگ و مير و گرسنگي ميليون ها نفر، داران دنياسرمايه راب نفر 8 دارايي
ارايي نصف مردم جهان، يعني بيش از دارايي بيش از كل د در پناه جنگ و جنايت،

دارايي  2016در حاليكه سال  .سه ميليارد و ششصد ميليون نفر گزارش شده است
. نفر از بزرگترين سرمايه داران جهان بيش از دارايي نيمي از مردم جهان بود 62

هاي شيميايي و گرسنگي هيچگاه كودكان زمين اينگونه در زير داس مرگ با بمب
بيماري، ربايش، تجاوز، پورنوگرافي، خريد و فروش براي تجاوز و كامجويي و 

جنسي، سالخي براي فروش اعضا بدن، بردگي كودكان، كودكان كار و رگبار مرگ 
زمين،  ستمبر زنان. انداز بي ناني و بي پناهي و رنجوري از گرسنگي روبرو نبوده

چنين زير ستم و برده و خوار، منهاي زنان فرمانروايان و كارگزاران، هرگز اين 
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با حاكميت . جهان اينگونه سنگدل هرگز نبوده استو . اندنبودهسودآور كااليي و 
كااليي و محكوم به كاالشدگي آدمي براي مبادله و سرمايه افزايي، امروزه جهاني 

در جهان محكومان،  ،بي حس و عاطفه، جهاني بيزار و بيگانه و وارونه با هستي
براي ميلياردها  داران حكمروا و كامروا باشند ونيده تا همچنان سرمايهحاكم گردا

  .فالكت بيافرينند نفر،
  

  جهاني سرمايه يايران در دهكده
در ايران اسالمي سرمايه، دين در خدمت مناسبات طبقاتي، شالقي شده تا بر  

نان، از اسيد پاشي در ايران بر چهره ز. سر و روي زنان، آيات الهي را ديكته كند
منبر نمازهاي جمعه بر گرده هاي ستمبران، و فرمانبران، با شالق اوباشان مسلح 

به  ،هاي امن حكومتها و خانهگاهبسيج، فتوا داده مي شود، در زندانها و بازداشت
يا » متعه«تجاوز مقدس، به صيغه و فروش تن و جان به . كنندفتوا، تجاوز مي

زنان بي پناه و نان آوران خانه، براي كامجويي شرعي  اجرت در برابر تسليم اسالمي
گونه را دارند، توانايي پرداختي به هر كساني كه مردان  فرادست و بهره كش و يا

شدت، در خانه  هر بهره كشي از هر نوع و به. ه شده استننهادي و مشروعيت يافته،
ه با آيه هاي قرآني و به سود سرماي ،هاي ديگرو كارگاه و كارخانه، در توليد و بخش

در ايران، در آنجا كه سرمايه با استبداد اسالمي در هم آميخته، . است حديث جاري
ي تاريخ و ديگر ي ضد انساني زيربنا و روبناي طبقاتي، بيش از همهاماهيت و چهره

در اقتصاد . سرزمين هاي در اشغال سرمايه، خود افشاگر خويش است
ي سرمايه مالي و ي در ايران به ويژه با سلطهرانت -كمپرادوريسم و داللي

پرسودترين بخش اقتصادي و مالي مناسبات سرمايه  ،نوليبراليسم، بخش خدمات
هاي اينترنتي و ي آب و برق، تلفن و رسانهخدمات در برگيرنده. داري مي شود

تجارت و بازرگاني و بهداشت، بيمه و بانك، تلويزيون و سينما و سرگرمي و 
بخش خدمات، در خدمت توليد صنعتي و در . ي و حمل و نقل مي باشدگردشگر

هاي مختلف، نقش حياتي در تحقق سود دارد كه در حوزه گردش سرمايه در جلوه
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ايران با تعطيلي و ورشكستگي توليدات صنعتي و كشاورزي داخلي، خدمات در 
  .مي گيردسرمايه داري و ديگر توليد كنندگان جهاني قرار  و روسيه خدمت چين
، با ورود سپاه  و وزارت اطالعات به حوزه اقتصاد، با عراق ساله 8 گدر جن

از آغاز تا اكنون، و خلع يد از  شده نهادينه ،مصادره. اقتصاد سپاهي حاكم مي شود
ان خانوادگي، طبيعت و حتا رقباي باندهاي خودي و گكم جانترين توليد كننده
ها و واحدهاى خدماتي، عمومي،  سهام شركت واگذارى. رقيب بنا به قانون جنگل

، يا همان »سازي خصوصى«زير نام  ،توليدى و اقتصادى و اموال عمومي به سپاه
سرداران سپاه اسالم، بازنشسته از سركوب . باندهاي درون و پيرامون حاكميت

 ،دولت باند -جناح در كنار به طبقه حاكم استحاله يافته، مستقيم و كشتار،
هاي كهكشاني مالي  و ديگر ارگان ءاالنبياي همانند آستان قدس، خاتمهاي كارتل

  .گرفتند  را زير قبضه يا اقتصاد »المال بيت«

ستاد اجرائي «، آستان قدس رضوي، )قرب(قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء 
، صندوق بازنشستگي نيروهاي »بنياد مستضعفان انقالب اسالمي«، »فرمان امام

گذاري تامين  شركت سرمايه (هاي وابسته به دولت، شستا مسلح و هلدينگ
توليدي و  تجاري، خدماتي، هاي مالي،از جمله بزرگترين كارتل) اجتماعي

كمپرادور  -اقتصاد نظامي. هستند استثمارگر در دست باندهاي حكومتي در ايران
هاي عظيم فساد و اين شركت. برندرا با ابزار حكومتي  براي سلطه به پيش مي
اي به ماليات، با برخورداري حتا از  هاستثمار، بدون كوچكترين پرداخت و هزين

قرارگاه خاتم  .ترين مالكان اقتصاد ايران مي شوند كالن سراسري، بزرگ يهابودجه
تصاحب كرده و افزون بر  را النبياء كه روي هم رفته، نفت و گاز و مخابرات ايران

» صدر«؛ از پروژه اتوبان گرفتههاي بزرگ را در دست  درصد كل اقتصاد و پروژه 40
حرم «تا اتوبان » گتوند«پارس جنوبي؛ از سد  16و  15در تهران گرفته تا فازهاي 

سپاه پاسداران انقالب ) 94تا  84(فرايند ده ساله در ).  قم تا مشهد(» تا حرم
 -ايدئولوژيك به يك سازمان سياسي و اقتصادي -اسالمي از يك نهاد نظامي 

درصد از اقتصاد  25در صد و دولت  35ولي فقيه بيش از  .ه استنظامي گذر كرد
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در مسير اين گذار، دو بازوي مهم  .را در اختيار دارد كه پيوسته بايد واگذارد
مخوفترين و ، قرارگاه خاتم االنبياءو  بنياد تعاونيعني  ،اقتصادي سپاه

آن به سال بنيانگزاري قرارگاه خاتم االنبيا كه    .نقش را ايفا كرده اند ستمبارترين
هزار نفر نيروي شاغل  650شركت،  812گردد، با مالكيت حداقل باز مي 1368

پيمانكار  5000هزار پروژه و همكاري مستقيم با 10مستقيم و غيرمستقيم، اجراي 
داخلي، اينك دولتي مسلطه در دولت سرمايه، انحصار اقتصاد و ماشين نظامي را در 

واپس مانده ترين دالالن  آزمندي و سيري ناپذيري اين بخش از. انحصار دارد
سرداران حكومت اسالمي، تمامي پس  -كندها بسنده نميمسلح، به اين دارايي
خويش را بدون هيچ پنهان سازي » خانواده شهدا و ايثارگران«اندازها و حقوق حتا 

سرداران سارق، بنا به اعتراف يكي از كارگزاران رقيب باند سپاه، . به سرقت بردند
اموال يتيم «: هابه بيان باند دولتي به جزسرداران سپاه و بسيج كهكساني نيستند 

و » .كنند و صغير را كه جزو خانواده شهدا و جانبازان هستند را اين گونه سرقت مي
ميليارد تومان از صرافي بانك دي  500فقط در يك قلم «د كه وفاش مي ش

ه از اين مجموعه صادر هاي كالني ك وام... «و» اختالس شده و به دوبي منتقل شده
نفر مفسد اقتصادي در  31. ميليارد بوده است 300ميليارد تا  100شده از رقم 

 نيز وصول غيرقابل و الوصول مشكوك وثايق هاي ديگر هم دست برده بودند و  بانك
  . ».ها برگردد يا خير نيست اين پول معلوم اصال و داشتند

با پرداخت سهم امام به ولي فقيه، بين ها را ها و شركتباندهاي حاكم، بنگاه 
ي ميهتبادر يك سو انباشت و دارايي، و در سوي ديگر خود تقسيم كرده و 

نمونه ديگري از اين   )شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(شستا آفرينند؛
شستا، در . شبكه فساد و تباهي و در دست سران سپاه و كارگزاران حكومتي است

شركت توليد و پخش  30شركت نفتي گازي،  9ت پتروشيمي، شرك 17ي بردارنده
. شركت سلولزي، چند شركت توليد لوازم خانگي و كشت و دامداري است 13دارو، 

دار چهار بانك، پنج بيمه، يك شركت تأمين سرمايه و سه  اين مجموعه سهام
وس بر مانند اختاپ .باشدشركت كارگزاري باهنر، صبا تأمين و تأمين آينده نيز مي
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گذاري  درصد بازار توزيع دارو، سرمايه 40سراسر ايران چنگ افكنده و دستكم بر
درصد  17درصد از بازار قير،  30، در اختيار گرفتن سيمان درصدي در بازار 40

  بازار تايرووو
هشتم  شيعيان، زير  مآستان قدس رضوي، زير نام اما اقتصادي رضوي،سازمان 

تيول ولي فقيه و شركا، سازمان اقتصادي رضوي مسئول سر و سامان دادن به 
شركت و  بنگاه  89شبكه پيچ در پيچ اقتصادي آستان قدس، با مديريت دستكم، 

تيول ولي فقيه، ت ايران را در اوقاف و زير حدرصد از كل مسا 34اقتصادي كالن و 
اينها تنها نمونه هايي از مناسباتي اقتصادي و مالكيتي است كه . در تصاحب دارد

در اين مصادره ها و خصوصي سازي. آفرينند در سوي ديگر مرگ و سيه روزي مي
بزارهاي راه سازي و اها، بزرگترين شركت ماشين ساخت ماشين ها و ويرانگري

اهواز، بزرگترين مجتمع نيشكر و - رگترين پوالد هپكو، بز -واگن سازي خاورميانه
حاكميت اسالمي سرمايه، جهان را . نداههفت تپه ووو به نابودي كشانيده شد-شكر

و  ساخته، به شدت و بيش از هميشه به ورطه نابودي افكنده، منطقه را ويران
دالالن . خواري آورترين شرايط را به كارگران و تهي دستان، تحميل كرده است

داعشي، هولناك به » هايزامبي«ترين دون و انگل ترين موجودات، اين عقب مانده
هاي سمي، تمامي آسيب هاي تاريخ را حاكميت نشسته و كشنده ترين  قارچ

اين طبقه، جنايت كارترين جانيان را به نام حكومت و دولت، با . اندجاري ساخته
ه با رانت، و سهمي از داللي و اسالم در هم آميخته تا حافظ  مناسباتي باشند ك

به اجرا در آورند و جنگ  هاي طبقاتي، كارگزاري، به كمك تبه كارترين ايدئولوژي
 ،نيابتي را به سود سرمايه جهاني به رهبري دوبلوك روس و آمريكا در رقابت

كشيد، اينان  اگر روزي، قيصر براي دستمالي قيصريه را به آتش مي. باشند كارگزار
به اعمال اسد و رهبري و طبقهاش و حكومت اسالمي . اندبه آتش كشيدهجهان را 

، بنگريم؛ به مافيا و اليگارش حاكمايران و اردوغاني در تركيه و روسيه پوتيني و 
قربانيان كوباني و عفرين، به كودكان ريه انباشته شده از گاز سارين توليد روس و 
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يشه در افغان از ستم و بيداد و مذهب ايران در  سوريه بنگريم و به  افغانستان هم
 :دهكده جهاني، به ايران بازگرديم ي ازي هولناك و غمباربا چنين منظره! مهاجم
  

 شرايط

زبان فرهنگ اهل سينما، از   گير بهيا نمايي از دور و همه» النگ شات«با يك 
اين ازدحام با نماي نزديك از درون . بينيم جامعه ايران، تصوير باال را به نمايش مي

متراكم، فرياد براي نان، سرپناه، آب، و آزادي، در برابر بيداد و ستم، آسمان ايران را 
ها، ويراني ها، بيكار سازيها و سالدستمزدهاي پرداخت نشده، به ماه. انباشته است

كانون هاي فروپاشي توليد و بخش خدمات و آموزش و بهداشت و درمان و 
، به مرگ ه دو هدف سود و سياست، تا جامعه زمينگير شودخانواده، رواج اعتياد ب

  :به نماي نزديكتر ها بنگريم،وميرهاي سرطاني و سكته
» نيرويي براي شغل«شمار نيروي از ده ساله به باال كه بنا به تعريف،        -

 ميليون نفر گزارش شده، 60ناميده مي شود افزون بر 
شكر بيكاران پيوسته بدون هيچ ميليون بيكار به ل 40مازادي افزون بر  -

 اميد و روزنه اي براي گريز از مرگ، 
- ، بنا به گزارش»ميليون جوان 24«با داشتن افزون بر كارگران بيكار  -

تا  15هزار نفر از جوانان بين  700شش ميليون  و  1393سال هاي دولتي، در 
يا انه قانوني، و در ايران، يعني محروم از هرگونه پشتو. اند ساله بيكار بوده 29
 .گذران زندگي  و نيازمند نان شب ي برايكمك

ميليون نفري زنان آماده شغل در  32ز جمعيت ا«: شمار زنان كار -
 141ميليون و  28نفر شاغل  و  266هزار و  901سه ميليون و ، تنها 93بهار 

 )قانون روزنامه( ».ها قرار داشتند نفر نيز در گروه غيرفعال 94هزار و 
 درصد رسيده است، 80آمار باال، بيكاري زنان افزون بر  بنا به -
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درصد افزايش نسبت به سال  26با  96حجم نقدينگي در پايان دي ماه  -
 تريليون تومان گذشته است، 1366پيش، از مرز

و سرمايه  يستها فزوني يافته، زيرا كه از شرم، ناني در دست نخودكشي -
  ،مي ربايدرا  شانكارگران  و زحمتك به فتواي شرع، نان شب

و با تك تيراندازن سپاه به خون  ههزار تن رسيد ان به پانصدكوله بر شمار -
 آيد،و ناني حتا خونالود، به سفره نمياند و مرزها بسته شده وندشيمنشانيده 

-صدها بانك و شبكهمال باختگان با شمار افزون بر دو ميليون، در برابر  -
هاي تنگدستي خود ران سرمايه و اسالم، سپردهدزدي سردا هايبنگاه هاي مالي و

 را مي خواهند، 
به » خودكشي«ها با دار و تزريق سم هاي حكومتي در زندانشمار قتل -

 ،تويژه با خيزش ديما فزوني گرفته اس
همايش و اعتراض و اعتصاب كارگري در سراسر  150در ماه به ميانگين  -

راني و هفت تپه شوش و تا كارگران اتوبوسايران از هپكوي اراك تا پوالد اهواز و تا 
 .آنجا كه كار و كارگري در كار باشد و به ميدان با مزدهاي ربوده شده هر

ي اسارت خود را از زنان و دختران خيابان هاي انقالب بر سكوها نشانه -
 سر برگرفته و درفش ساخته اند تا ايدئولوژي حاكم را به چالش گيرند،

اند، از باورمندان به آئين درويشي با خاستهحكومت شوندگان به پا  -
زير ستم، در سراسر ايران در  مياني و هايشش سراسر ميليون ها نفري از اليهپو

، زير هجومي خونين ايستادگي كردند و حكومت را به 97همين فروردين ماه 
رودهاي ميه و ديگر خشكورا كشاورزان اصفهان و بختياري و ات ندچالش گرفت

 يابي،يران، آماده سازمانسراسر ا
ي زنان، مردان، كودكان و كهنساالن، از كارگران دستفروشان، در بردارنده -

طبقه كارگر، با شمار درون هاي فروريخته به ماهر بيكار تا دانش آموختگان و اليه
هاي هاوباشان رژيم، با سفري تير و دشنه ميليون نفر و هر روزه آماج 2افزون بر

 يابي،وها در مصادره سپاه اسالم، آماده خيزش و سازمانركنار پياده
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دانشجويان با رويكرد سياسي و گرايش سوسياليستي در اين بخش پيشرو  -
 اند،كارگر، پيشتازانه به پراتيك آمدهفرايند، برابري خواهانه، به پشتيباني از طبقه 

 ، در اسارت و اشغال حاكميتو بلوچ و عرب به ويژه خلق كرد ،هاخلق -
اي بر مضاعف مناسبات طبقاتي و ستم ملي، در رنج  و حكومت نظامي اعالم ناشده

داراي پتانسيل و   همگي ،گرده، در اعتراض عليه مناسبات و حاكميت سياسي
  ،اند يابي و خيزشسازمان منديپويه

و پرتاب شده در آنسوي ي ميليون نفر 25حاشيه نشينان با شماري  -
هزار هكتار  54شهر به مساحت  495ر بافت فرسوده د«حاشيه زندگي و زيست 

هزار  53شهر به مساحت  91هاي غيررسمي در  گاهميليون تن و در سكونت 11
شان خواند در برابر » كوخ نشين«همانهايي كه خميني،  »...ميليون تن  9هكتار 

 اد و فالكت و نيستي، يدر اعت دست به گريبان مرگ وكاخ نشينان، 
ارزشي تريليون تومان  تا بي 1366دينگي بحران زا از مرز فزوني حجم نق -

د و كاهش خريد  را افزون بر گذرتومان ب 6000 از مرزدستمزدها را برساند و دالر 
 درصد در فاصله يك روز سبب شود، 30

برابر زير حداقل  5خط فقر مطلق، يعني گرسنگي و نداشتن نان شب تا   -
 ست،دستمزد اسمي كارگران، حاكم شده ا

ز برخي از حكومت جنحه به اختالس و فساد سراپاگير حكومتيان، و گري -
 ...هاي امن جنايت براي سرمايه گذاري در بازارهاي سهام پناهگاه

در چنين شرايطي آگهي براي فروش كليه، مردمك چشم، كبد، مغز  -
استخوان، نوزاد، و اجاره دهي رحم، همراه با مرگ بر اين واليت فقيه، مرگ بر 

ميليون اسير را به  80تاريخ و شرايط   و بر ديوارهاي شهرها، و كومت اسالمي وح
 گذارند،نمايش مي

اعتراضي، مرگ كارگران، دستگيري ها  سوزيهايو اعتراض، همايش، خود  -
 و فريادها در سراسر ايران،
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باندي،  - حكومت سه جناح. اندشدهآينده بي در ايران، حكومتگران -
موازي سران  -ي قدرت سياسيو تمامي باندهاي سه گانه نمايندگي بورژوازي

ها همگي قتل عام ده باندها. سپاه، واليت فقيه و دولت روحاني را به عهده دارد
هزار نفر از آزاديخواهان و مخالفين حكومتي از دهه شصت تا قتل عام زندانيان 

نگ نيابتي كه ج .را در پرونده دارند و كشتارهاي تاكنوني 67سياسي در تابستان 
تنها در سوريه افزون بر يك ميليون كشته، ده ميليون آواره، ويراني تمام سوريه در 

اي و شيميايي، تروريسم جهاني، و جنايت عليه اي و بشكههاي خوشهزير بمب
 ،اي از كاركرد حاكميت استتنها نمونهبشريت 

ن و سرمايه جهاني با شدت و شتاب، در پي همگرا سازي، متشكل كرد -
-هايي از حاكميت، و گروهاليه اپوزيسيون بورژوايي در سراسر ايران، سازيجايگزين

هاي زير ستم گرفته تا برون در ميان خلق هاي سياسي ناسيونال بورژواييبندي
 ت،سمرزي ا
با  هاي نابرخوردار از رهبري انقالبي، در شرايط پيشا انقالبي، توده -

اي يافته و آمادهموني هر نيروهاي ارتجاعي سازمانآشوبد، و زير هژمي انفجاري بر
 دچار شود، 57ب بهمن قرار گيرد، و به سرانجام انقال

 خطر چنين رويكردي نبايد ناديده انگاشت،   -
   آينده

هاي حكومتي و دين و رفرميسم با شعار با خيزش دي ماه، گذر از جناح -
حكومت را  كل نگونيخواست سر» !اصالح طلب، اصول گرا، ديگر تمومه ماجرا«

 .اعالم كرد
- مردان كارگر و تهيو زنان  طبقاتيِبا ماهيت  –خيزش سراسري فرايند  -

هاي نو و تداوم جاري آن به جلوه 96در ديماه ! دست براي كار، نان، مسكن، آزادي
  .جاري است

ماهيت طبقاتي ضد سرمايه داري ! با شعار نان ، كار، مسكن، آزادي -
  .شتخيزش را در منشور نو
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  . حضور پيشتازانه زنان تهي دست و كارگر شاخص خيزش جاري گرديد -
مارس، روز جهاني زن، در  8همايش زنان شجاع در برابر وزارت كار، در  -

  .تهران، سمت وسوي مبارزاتي زنان را نمايانگر شد
شهر را به   100توده اي و سراسري بودن خيزش، فراگيري افزون بر  -

  .نمايش گذاشت
 .و توان خيزشگران براي تسخير شهرها به تجربه درآمد مندياراده -
 ناتواني حكومت اسالمي و ماشين سركوب براي مهار خيزش، برمال شد، -
حكومتيان آشكار  هراسحكومت شونده فروريخت و  هايهتودترس   -

 فراروئيد،) حكومت(به شعار بترسيد، بترسيد ) خود(شعار نترسيم نترسيم . يددگر
اند، و ير ستم از سياست زدايي عبور كردههاي زهطبقه كارگر و تود -

 .يابي جهش مي يابندهرآينه با سياست گرايي به سازمان
پراكنده به اقدام مستقيم يورش به  اما عليرغم سراسري بودن،، خيزش -

 نمادهاي حكومتي و ايدئولوژيك پرداخت،
 حضور طبقاتي كارگران به نمايش در نيامد، -
هاي سياسي طبقه كارگر، يعني راسري سازمانيافته و سرهبري سازمان -

 حزب كمونيست و ديگر سازمانهاي سياسي پرولتري غايب بود،
سرمايه جهاني به ياري رسانه هايي همانند صداي آمريكا، بي بي سي  -

و براي سلطه هژمونيك سرمايه، رفراندوم و همه  و تو، راديو فردا، و فارسي، من و
 را به ميان آوردند،  پرسي براي گزينه حكومت سالمي

و اتحادهاي بورژوايي، در دستور كار سرمايه گذارده شد  ائتالفهاهمگرايي،  -
  ،و شتاب گرفت

 گرديد، سرنگوني حكومت اسالمي در ايران، امري حتمي و بي چون و چرا -
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  شرايط حاكم

تصويري از يك جامعه طبقاتي و صف آرايي دو طبقه را به نمايش اين شرايط، 
  :مي گذارد
هاي تمامي گستره ، در حاكميت و اپوزيسيون بادارسرمايهطبقه  -الف

هاي مالي، سياسي و نظامي جهان يافته، برخوردار از پشتيبانيرنگارنگ آن، سازمان
 سرمايه،

ها و گرايش هاي بورژوايي چه در سراسر ايران از سلطنت طلبان تمامي ائتالف
اكثريتي و جمهوري خواه و  -ايدهرنگارنگ گرفته، تا مجاهدين خلق تا طيف تو

هاي الئيك، ناسيونال ، ملي مذهبي، رفرميست ها، سوسيال دمكراتنهضت آزادي
از باال را  ) تغيير(بلوچستان كه سرنگوني و رژيم چنج  و چه در كردستان بورژوازي

چشم به به ياري امپرياليسم و حكومت هاي منطقه مانند عربستان و اسرائيل 
براي دست يابي به قدرت و به نيابت از سرمايه جهاني به تكاپو  همگي، راهند

  . افتاده اند
اين جبهه و گستره بورژوايي، نه تنها پاسخگوي نيازهاي خيزش و  -

آيند ران و تهي دستان نيستند، بلكه ميسال متراكم شده كارگ 50خواست هاي 
مناسبات را با  و بقاي سرمايه ،هايي نا محدود، براي سال57تا همانند قيام سال 

و خود سهمي به فراخور و وزن خويش به پاداش  اسارت بردگان كار بيمه كنند
 پيرند،
  
دستان شهر و روستا و خرده بورژوازي مياني  رو به طبقه كارگر، تهي :ب

با . الملليبين از پشتيباني اردوگاه يا كمپ انقالبي پائين، سازمان نايافته، نابرخوردار
اند و با فرياد ميليوني، كه نيمي از آنان گرسنه 80ي و نزديك به پشتوانه سراسر

هايي كه هيچ نيرويي در چارچوب مناسبات خواست -نان و كار و سرپناه و آزادي
  .در به پاسخگويي به آنها نيستاسرمايه داري ق
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   ضرورت ها  
يابي نهاده، ارگانهاي طبقاتي، سياسي و حاكميت طبقه كارگر، سازمان -
سان نهادهاي حاكميت سياسي و طبقاتي در مناسبات يابي شوراها بنو سازما تبليغ

توليدي و حكومت كارگري، تراز كمون، پيشبرد امر انقالب، رهبري طبقه كارگر 
 . انقالبي و حزبيت يافته

هاي در اين شرايط فعالين جنبش سوسياليستي بايد در تمامي عرصه -
ي كارگران و زحمتكشان، زنان، اتوده تماعي، صنفي،جهاي اكارزارها و خواست

، در پراتيك يابندي مادي ها، دانشجويان و تهي دستان شهر و روستا حضورخلق
سازي كنند، تجربه بياموزند و بياموزانند و به رهبري شورايي مبارزاتي، اعتماد

  .سزاوار برگزيده شوند
تئوري  ،هاتودهترويج شود، تا  وها تبليغ تئوري انقالبي بايد به درون توده -

را از آن خود بدانند، تا تئوري به نيروي مادي مبارزه تبديل شود، و در اينصورت 
نيروي مادي دشمن را در هم  مي شود و شكست ناپذير ،است كه اين نيروي مادي

  .مي شكند
  

  تسخير قدرت سياسي
يعني  ،بر بي اعتنايي به سياستچيرگي زدايي و  بر فضاي سياست غلبه    -

  .، بايد از انديشه به پراتيك بدل شودآوري براي دست يابي به قدرت سياسييرو
ي هاي همه روزهسياست، يعني چيرگي بر رعب و سركوب و قتل -

هاي هرچه  ي بخشحكومتي، رويكرد به سازمانيابي نوين طبقاتي و در برگيرنده
يش روي پرداختن به موضوع كسب قدرت سياسي، فرازهاي پ ، تر كارگران گسترده

 .جنبش سوسياليستي است
 وهاي آتشفشان جدا از هم، همانند كوره ، اماطبقه كارگر، اكنون پراكنده -

در همايش و اعتصاب در سراسر ايران، بايد براي خود برفراز آيد، تا به رهايي 
 . جامعه فرا رويد
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گي در خويش و  آيد و از نهفته طبقه كارگر براي خودرهايي، بايد به خود -
هاي جانفرساي روزمره گي و دفاعي بيرون جهد، به مفهوم واقعي كنشدر وا

  ساختار يابد، به سياست، يعني به قدرت سياسي روي آورد، طبقه خويش، يعني به
و گرنه در چنگ بورژوازي حاكم و جايگزين هاي سرمايه، همچنان در بند و ستمبر 

  خواهد ماند،
و سياسي بر جنبش كارگري در ايران و نيز سراسر جهان، بحران رهبري  -

 سايه افكنده است،
بخش پيشرو پرولتارياي  ؛افق جنبش طبقاتي روي به روشنايي دارد  -

روسيه الگو مي گيرد،  نه از چين و سوسياليسم دروغين هايايران، نه از اردوگاه
انديشد، و هاي مبارزاتي كارگران در جهان، اما اينك با مغز خود ميبلكه با تجربه

  . نهاده استاي خويش بر ميدان مبارزه طبقاتي گام با پاه
  

  هاشرايط و پاسخگويي به ضرورت ،آينده
  .درك ضرورت استآگاهي و آگاهي در گرو  در گرو رهايي -
 ،گويدپاسخ مي سرنگوني تنها بخش سلبي ديالكتيك مبارزه طبقاتي را -

 . وجه ايجابي آن، يعني تحقق نو، ضرورت اين دگرگوني است
 .كارگري، هم راهگشا و هم زاينده مناسبات نوين است انقالب -
هاي كمونتحقق سوسياليسم، وجه سنتز يا ايجابي، يعني ساختاريابي  -

و اقتصادي، در همبستگي، براي  يشورايي، براي برقراري مناسبات نوين توليد
  .برابري، زيبايي و سازندگي جهان و مناسبات انساني، استراتژي انقالب است

مند يافته، آگاه و ارادهانقالبي، يعني رهبري طبقه كارگر سازمان سرنگوني  -
 .كارگري براي انقالب

يافته در ايران، در جنبش براي هژموني طبقه كارگر آگاه و سازمان -
يابي بلوك سوسياليستي فراگير، سرنگوني انقالبي حكومت سرمايه، بدون سازمان

 . ناممكن است



٣٦٩ 
 

از اعتبار و اعتماد و تجربه و برنامه حزب كمونيست ايران، برخوردار  -
انقالبي، وظيفه مند است چنين رويكرد و فرايندي را همانگونه كه در برنامه حزبي 

 .دارد، ماديت بخشد
به مفهوم مبارزه  -هاي گرفتار، نه آيندگان و نه تاريخ نه اين نسل -

 . خشيد، نخواهند بشرايط، آينده و ضرورت هابر ناديده انگاران اين  -طبقاتي
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هاي گيرتر از سالچشم 1397روز جهاني كارگر در ايران سال  اول ماه مي،
اي طبقاتي طبقه كارگر، در اول ماه مي در سراسر جهان و ايران با جلوه. ديگر بود

  .المللي طبقه كارگر جهاني پرداختو رزمنده و پرشمارتر به مارش بين
  

  در ايران 1397گاهي بر اول ماه مي سال ن
ز آن روزي كه كارگران پيشتاز در شيكاگو براي دستيابي به چند درخواست ا

از . سال مي گذرد132 ساعت استثمار در روز، همايش كردند، 8از جمله، برقراري 
ه كارگران با پروواكاسيون گذشت ك، چهار روز مي1886روز اول ماه مي سال 

در آن . رگبار بسته شدندبا بمب افكني پليس سرمايه در شيكاگو به ) گريدسيسه(
به فرمان سرمايه، شماري از كارگران جان باختند،   -چهارم ماه مي -روز تاريخي 

كارگر به دار  4بسياري اخراج و بازداشت شدند، يكي در زندان خود را كشت، 
در سال . آويخته شدند و تني چند را به زندان هاي دراز مدت محكوم كردند

سان روز تاريخي ي بين الملل دوم، در پاريس بكنگره ه مي از سوي، اول ما1889
كارگر جهاني براي كيفرخواست  ياز آن روز تا كنون، طبقه. طبقه كارگر ثبت شد

داران، همه ساله دار و حكومت هاي سرمايهتي و اعالم جرم عليه طبقه سرمايهطبقا
ردهاي تمامي اين ها و نبايشآيد تا نبرد نهايي را تدارك ببيند و همبه ميدان مي

ها را براي آن پيكار سرنوشت ساز و حتمي، متراكم سازد تا سرانجام به سال
ي جامعه و به تي پايان دهد و خود به رهايي همهحكومت و مناسبات طبقا

  .گرداني شورايي و سوسياليسم دست يابدخود
در ايران براي نخستين بار، اول ماه مي با نخستين اعتصاب بزرگ كارگري 

 14اعتصاب كارگران پااليشگاه آبادان با شركت  13/2/1308در. فتگران آغاز شدن
به رهبري » اتحاديه مخفي كارگران نفت«صبح با فراخوان  8هزار كارگر در ساعت 

، رمضان كاوه، حسن علي )لرستاني(يوسف افتخاري، علي اميد، رحيم همداد، زهرا 
. ديگر گرفتن كارگران بيكار، نيرويي اعتصاب، با پيوست. ها اعالم شدثابت، وفايي
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درصد، به رسميت  15افزايش دستمزدها تا ميزان «: هاي اعتصابيونخواست
شناختن اتحاديه مستقل كارگران و به رسميت شناسي جشن اول ماه مي، 

براي جوانان كمتر  دخالتگري كارگران در امور اخراج و استخدام، هفت ساعت كار
تصاب با فرمان انگلستان به دست كارگزار خود، رضا شاه اع. بود» ...سال  18از 

براي سركوب و نشانه گيري ناوهاي جنگي ارتش انگلستان به سوي بندر، به خون 
با اين خيزش كارگري، بورژوازي و امپرياليسم به چاره جويي برآمد و براي . نشست

كارگر  150هراس افكني و انتقام، دستكم به اخراج پنج هزار كارگر دست زد، 
علي اميد،  :از جمله بازداشت شدگان. بازداشت شدند كارگر 300زخمي و افزون بر 

دهندگان نفتگران و اعتصاب بودند از سازمان …رحيم همداد، يوسف افتخاري و
هاي مرگ آور رضاشاهي با در دخمه 1320سال تا مهرماه سال  13كه نزديك به 

اين آزمون، . به اسارت گرفته شدندمرگ دست به گريبان و در گروگان سرمايه 
آغاز پرداخت هزينه هاي سنگين جنبش كارگري و سوسياليستي در ايران براي 

   .دستيابي به رهايي بود
همايش كارگران در ) ميالدي 1946اول ماه مي ( 1325 ارديبهشت  11روز 

باختند و  كارگر جان 14كرمانشاه به دستور محمدرضا شاه، به رگبار بسته شد، 
باختگان اول ماه اين كارگران، نخستين اما آخرين جان. كارگر زخمي شدند 120
خورشيدي تا اكنون  1308روزشمار اول ماه مي، از سال . در ايران نبودند مي

بيانگر تاريخي از مبارزه طبقاتي در حكومت هاي شاهنشاهي و اسالمي است كه 
اند تا زندگي را ن خريدهجا كارگران همواره مرگ، دستگيري و شكنجه ها را به

مبارزه كارگران در اصفهان در . تجربه كنند و رهايي جامعه را به ارمغان آورند
آمدها و فرايندهاي جنبش به تصويب قانون كار انجاميد و پيهمين سال كه 

خ،  1340ارديبهشت،  12. فراز و نشيب طبقاتي است كارگري، پيوستار پيكار پر
در اين روز، آموزگاران ايران با خواست هاي صنفي و . است فراز ديگري از اين روند

آموزگاران . دست به اعتراض و اعتصاب سراسري زدند» باشگاه مهرگان«با فراخوان 
و پشتيبانان همايش، هنگام ورود به وزارت فرهنگ، در خيابان اكباتان با نيروهاي 
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ند تا روبروي سپس روانه ميدان بهارستان گرديد. انتظامي شاه روبرو شدند
پليس به خشونت پرداخت و با شليك . ساختمان مجلس شورا، همايش كنند

، دكتر ابوالحسن خانعلي آموزگار دبيرستان، 2سرهنگ شهرستاني رييس كالنتري 
آموزگاران با اعالم چهار خواست، فراخوان . گلوله خورد و در بيمارستان درگذشت

، تغيير كابينه شريف امامي، آزادي دستگير شدگان. اعتصاب سراسري شدند
 درخواست ن،محاكمه كشتارگران و به رسميت شناسي درخواست هاي آموزگارا

   .پذيرفت را همه شاه حكومت و بود سراسري اعتصاب
 مطهري اهللا آيت كه آنجا از كارگر روز انكار براي دسيسه به اسالمي حكومت

 داده دست از را 58 بهشتاردي 12 در اسالمي انقالب شوراي سردمدارن از مرتجع،
 به را) باهنر و مطهري رجايي، مانند مرتجعي معلميني ضد( معلم هفته و روز بود،
 به را كارگران جهاني روز هيچگاه اسالمي حكومت. كرد اعالم كارگر روز جاي

. بزدايد تاريخي آگاهي از را روز اين »معلم« نام زير كرد تالش و نشناخت رسميت
 را مطهري و ناميد كارگر را مورچه كارگر، طبقه انكار و روز اين انكار براي خميني

 خميني، از پيش كليسا. افكند سايه مي ماه اول بر او نام به روزي تا نهاد نام معلم
) نجار( يوسف روز نام به را كارگر روز روم، كاتوليك كليساي در 1955 سال

 »مقدس مريم« نامزد ،»كارگر يوسف قديس« روز نام به مي ماه اول و مصادره
   .كرد نامگذاري

 حياتي شاهرگ انقالبي، زمستان آن در 1357 سال در كارگري جنبش
 با. آمد در زانو به ساواك و شاهنشاهي ارتش و شاه و بست را داري سرمايه اقتصاد
 جايگزين سازي آماده و گودالوپ نشست در امپرياليسم مستقيم گريدخالت

 گزينه را اسالمي حكومت سوسياليسم، و كارگري نيروي از هراس در سلطنت،
 8 جنگ و بيافريند را 67 تابستان و 60 ي دهه ينفره هزار هاده كشتار تا ساخت
 نشانيدن فالكت به و نظامي مداخله و ميليتاريسم براي را زمينه و را عراق با ساله

 ودس به نابودي و اسالمي تروريسم نيابتي، جنگ كشي،نسل گسترش و جامعه
  .باشد كارگزار جهاني سرمايه
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. افراشت بر را طبقاتي و كارگري هايخواست پرچم شعارهايش، با ديماه خيزش
 سلطه و خورشيدي 1300 سال از دستكم هاي خواست تراكم ديماه، خيزش

 انگاشتن هيچ به گراني، و تنگدستي و بيكاري عليه: بود اكنون تا برجامعه بورژوازي
 آموزگاران، بر فشار و طبقاتي ستم دستمزدهايشان، ربايش و كارگران هاي خواست

 و آموزان دانش دانشجويان، زنان، جوانان، دست، تهي كشاورزان پرستاران،
 هايبنگاه يوسيله به مالباخته و دستفروش ها ميليون و دگرانديشان روشنفكران،

 فرايند در زشخي. دارانسرمايه و انگل باندهاي – حاكم باندهاي به وابسته مالي
 و مسلح نيروهاي يپشتوانه به كه اش مذهبي حاكميت و داران سرمايه عليه خود

... و كار اسالمي شوراهاي كارگر، خانه كار، وزارت استانداران، ها، شهرداري امنيتي،
 و گلوله با ماه 18 بر افزون ماهانه مزد دريافت بدون كارگران از كشي بهره به براي
 دستمزدهاي ارز، نرخ افزايش با حاكم، باندهاي. دارد تداوم انند،رمي فرمان دشنه
 و كشانيده شب نان نيازمند يعني مطلق، فقر خط زير برابر 5 به را كارگران رسمي

 شرايط، اين برابر در و. اند زده دست بشريت عليه جنايت و دستجمعي كشتار به
 و جنايت و فساد كه حكومتي توسط شدگان كشيده خواري به و گرسنگان براي
 فشردن براي جهش و خيزش جز راهي چه ساخته، خويش شناسنامه را كاري تبه

  !است مانده حاكم آشامان خون گلوي
 ايران، در روي اين از ،1397مي ماه اول در سراسري و گسترده اعتراضات

 فراخوان مامور را كار اسالمي شوراي تا كوشيد حكومت. دارد ديگر پويشي و پيام
 خانه فراخوان. اند دورافتاده به خويش طبقاتي آگاهي از هنوز كه شود رانيكارگ
 آور، چندش نمايشي در تا بود دولتي فراخوان يك كارگر، خانه برابر در كارگر

 شعارهاي و هامحجوب عليرضا كارگزاري به اسالمي حكومت هايسياست
 »گردد بايد خراجا خارجي كارگر« ينمونه شده ديكته نژادپرستانه و ضدكارگري

 اما. كنند تبليغ كارگران زبان از را طبقاتي پراكندگي ايجاد و مهاجر كارگران عليه
 هم به را دهندگان فراخوان دسيسه فرمايشي، همايش همين در كارگري شعارهاي

 به اعتراض با تهران در شده اشغال كارگر خانه برابر در نفره هزاران همايش. زد
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 هاي سياست و كارگر خانه اشغالگران عليه شعار با يماييراهپ اجازه صدور عدم
 كنار در عباد بازجو( ربيعي علي استعفاي خواستار دولتي، كارگر خانه ضدكارگري

  .شد سوسياليستي و كارگري فعالين گر شكنجه و بازجو و كار وزير) امامي سعيد
 ستگاهد هاي بيني پيش و ها كنترل يهمه با دولتي مراسم و فراخوان اين

 دولتي عوامل و اوباشان شركت با و انتظامي و امنيتي حقوقي، سركوب، هاي
 پوشيدند چشم مراسم برگزاري از رژيم سران. شد تبديل خود ضد به ها، وزارتخانه

 كوبنده، شعارهاي با كارگر، خانه روبروي كارگران اما شدند، بازگشت خواهان و
 حسين و صادقي حسن سيد ندمان حكومتي، كارگر ضد عوامل و رژيم سران

 و محجوب عليرضا هميشگي سرچماقدار صادقي، حسن. ساختند رسوا را هاحبيبي
 جمهور رئيس وقتي": گفت سويي از مزورانه ،»كار اسالمي شوراي« و »كارگر خانه«
 نفتي درآمد از دالر ميليارد هزار 52 كند مي عنوان نمونه، كارگران معرفي روز در
 اين اند؛ نكرده پرداخت ريالي كه درحالي شود مي پرداخت شستهبازن كارگران به

 اين در ديگر سوي از واليتي، مزدور اين ".لنگد مي كار جاي يك كه دهد مي نشان
 ضد كارگر « گفت و دانست »رهبر به وفادار« و »مدارواليت« را كارگران مراسم،
 شوراهاي اهنگيهم كانون دبير« حبيبي، حسين ».نيست نظام مخالف و انقالب
 همانند و است كارگري جنبش سركوبگران از خود كه »تهران استان كار اسالمي
 مراسم در مذهبي مصلحتي دروغ يعني »تقيه« به خويش حكومتي و ديني رهبران

 اشك با و دانست شغلي امنيت را كارگران خواست مهمترين مه، ماه اول روز
 كارگران موقت قرارداد": گويد مي خنس كارگران زبان از كه ساخت وانمود تمساح

 ماهه شش و ماهه سه ماهه، يك قراردادهاي. دهد مي قرار شرايط ترين پست در را
 كارگري جامعه در كه است موضوعاتي شاگردي و استاد بحث و امضا سفيد گاها و

   ".كند مي تحقيرآميز و سخت كارگران براي را شرايط و شده ديده ايران
  

 عليه امنيتي، كنترل زير شدت به و دولتي فراخوان اين در حتي كارگران
 و دادند شعار اجتماعي تأمين سازمان منابع اندازي دست كار، موقت قراردادهاي
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 و مدت كوتاه قراردادهاي تكليف تعيين كارگران، شغلي امنيت تأمين خواهان
 يتوضع به بخشي سامان كارگري، هاي محيط در قرارداد شدن دائمي براي تالش

 شناخته رسميت به و كارگران صنفي مطالبات به توجه توليدي، واحدهاي نابسامان
 هاكارگري خانه نيز قزوين در. شدند... كارگري هاي فعاليت آزادي حق شدن

 سود به را مراسم كوشيدند ساختمان، درون به كارگران بردن با حكومت، گماشته
 بنرهاي و پالكاردها برافراشتن با نكارگرا اما دهند سو و سمت كارگر خانه و دولت

  .ساختند برآب نقش را حكومتي كارگزاران تالش خود، مطالباتي
- سال از بيش كارگر، جهاني روز به نزديك روزهاي در سركوب هاي دستگاه

 هاي مارش ها همايش از تا افزودند مي افكني هراس و تهديد به پيش هاي
 اهواز، تهران، در كارگر جهاني روز اما شود، جلوگيري مي ماه اول روز در كارگري
 روي در رو درخشان، حضوري و باشكوه... و تهران يزد، سنندج، سقز، مريوان،
 بيشتر در سوسياليستي جنبش فعالين و كارگران. گرديد برگزار سركوبگر نيروهاي
 به ديگر شهرهاي و اروميه و تبريز سليمان، مسجد آبادان، شيراز، جمله از شهرها
 روز اين رسان پيام نويسي، ديوار با و شيريني پخش با جمله از ابتكاري، هاي هشيو

 نبردهاي و يابيسازمان براي كارگران آمادگي و حضور ها، خواست و گرديدند
 چند محاكمه و احضار وجود با سنندج در. شدند افكن پرتو ساز سرنوشت طبقاتي

 دبير صمدي يداله ازداشتب و كارگري فعال 5 كارگر جهاني روز از پيش روز
 30و 6 ساعت در سنديكا، اين مدير شهابي امير و سنندج خباز كارگران سنديكاي

 و گرديد برگزار كارگران، جهاني روز همايش »نايسر« محله در ظهر از بعد دقيقه
 طبقاتي آگاهي و اراده مسئوليت، كارگري، جنبش فعالين و كارگران اينگونه
 در شركت جز اتهامي كارگر بسان صمدي يداهللا. دندگذار نمايش به را خويش
 بند به را او تا است كافي كارگر ضد حكومت براي همين و ندارد كارگران جشن
  .بكشد

 ميدان در را مي ماه اول همايش كارگران هميشه، مانند سقز شهر در
 نيروهاي مراسم، پايان در. كردند برگزار »خان ولي چمي« ساختماني كارگران
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 چند تني كارگران، شتم و ضرب پي در و برده يورش كنندگان شركت به بگرسركو
 شده آزاد زندان از پيش هفته دو كه اسماعيلي عثمان جمله از كنندگان شركت از

 و سقز و صنعتي شهرك و مريوان در كارگري جهاني روز .كردند بازداشت را بود
 به مريوان در. بود هشكو با كارگري جنبش فعالين و كارگران شركت با سنندج
 جهاني روز همايش سروآباد و مريوان ساختماني كارگران صنفي انجمن فراخوان
 نيروهاي محاصره در كارگران همايش. گرديد برگزار نفر صدها حضور با كارگر
. بود همراه شيريني پخش و طبقاتي شعارهاي و پيام خواندن با سركوب، و امنيتي
 و صنعتي شهرك هايالين در راهپيمايي با و رگرانكا از يكي سخنراني با مراسم

 ماهشهر، بندر در كارگران. داشت شكوه با پاياني طبقاتي همبستگي اعالم با
 را كارگران جهاني روز گردهمايي، با ايران، شهرهاي تمامي و بندرعباس، عسلويه،
  .بودند گر جلوه سراسري اعتصاب سازماندهي تدارك

 نمايانگر طبقاتي، افق و درخشش با ايران اسرسر در مي ماه اول همايش
 هايجنايت و بيداد و ستم سال 40 كه است كارگراني پتانسيل و منديپويه

 در امسال، مي ماه اول مارش. كشند مي دوش به را سرمايه اسالمي حاكميت
 با سوسياليستي جنبش فعالين و پيشرو كارگران شعار با ممنوعيت، عليرغم تهران

 فالكت نجومي هاي حقوق" ،"!ماست مسلم حق آزادي ، مسكن نان،": شعارهاي
 مسلم حق منزلت، معيشت،" ،"!اتحاد اتحاد دانشجو، معلم كارگر" ،"!عمومي
 زنداني! گردد بايد آزاد زنداني معلم! گردد بايد آزاد زنداني كارگر" ،"!ماست

 فقر خط" ،"!ماست مسلم حق اعتصاب تشكل، اعتراض،" ،"!گردد بايد آزاد سياسي
 … و "نشينيمنمي پاي از نگيريم خود حق تا" ،"!ميليون يه ما حقوق ميليون، 5

   .است كارگر طبقه بخش اميد حضور بيانگر
 نيروهاي كنترل زير شدت به همايش اين يادامه در ها، گزارش به بنا
 با سركوب نيروهاي راهپيمايان، قطعنامه خواندن پي در و امنيتي، و انتظامي

 با كارگران. پرداختند بنرها و پالكاردها كردن پاره و همايشگران به رشيو
  و درآمدند محاصره به مجلس برابر در سرمايه، مسلح مزدوران برابر در ايستادگي
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 دستگير كنندگان شركت از شماري و گرديد آغاز ها بازداشت كارگران، دور تا دور
   .شدند

  كارگر زنان
 همايش به كارگر مردان دوشادوش چشمگير حضوري با روز اين در زنان

 با تهران متروهاي و ها خيابان در روز اين در شجاعانه، پيشرو، زنان. آمدند
 كارگري كارزار به مه، ماه اول روز پيام با مند،شكوه و كوبنده كوتاه، هايسخنراني
: متن اين با »چپ زنان براي تريبوني« هاي تراكت با برخي جمله از. پرداختند

 هرگونه از عاري اي جامعه استقرار خواهان زنان مستقل جنبش از بخشي ما...«
 كه باوريم براين. هستيم ملي و قومي نژادي، عقيدتي، طبقاتي، جنسيتي، تبعيض

 بر بايد نهايي خواسته اين به رسيدن براي ها جنبش ساير همانند نيز زنان ما
 به را يابيسازمان اين و ختهپردا يابي سازمان به خود خاص مطالبات محوريت
 اساس اين بر و كنيم تبديل خود اهداف پيشبرد و مستقل تشكل براي ابزاري

 زنان مبارزات كنوني نيازهاي ترين ضروري از يكي را »كارگر زنان مستقل تشكل«
 به است گامي زنان، كارگري مستقل مشخص هاي خواست »...دانيم مي كارگران و

 »ليبرال هايفمينيست« سوي از كه كارگران طبقاتي تقاللاس و يابيسازمان سوي
 از دفاع با همراه و كند مي مرزبندي طلبي، انحالل تبليغات و ها خواست با

 و دارد پافشاري مرد و زن كارگران طبقاتي خواستهاي بر زنان، حقوقي خواستهاي
 از جامعه رهايي گرو در را، طبقاتي و جنسيتي ستم هرگونه از زنان رهايي

  .شمارد مي طبقاتي مناسبات

  مخفي و علني كارهاي راه
 اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي: كارگري مستقل سازمان چهار

 گروه تپه، هفت نيشكر صنعت و كشت شركت كارگران سنديكاي حومه، و تهران
 با كارگري، هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي كميته بازنشستگان، اتحاد
 اعالم با مشتركي بيانيه صدور با كارگر، جهاني روز مي ماه اول باد گرامي اعالم
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 اتحاد و مزدبگيران و كارگران يابي تشكل": كه كردند اعالم ، گانه  15 هاي خواست
 شرايط تغيير راه تنها شود مي تحميل آنان به كه ظلمي برابر در سراسري

  ".است كنوني فرساي طاقت
 اول..«: نوشتند خود بيانه از بخشي در مي ماه اول كارگري اتحاد بزرگترين

 در كارگران مشترك مبارزه و اتحاد براي نمادين روزي) ارديبهشت 11( مي ماه
 معيشت وضع هاست سال ما كشور در....است داري سرمايه عليه جهان سراسر

 زير برابر چند دستمزد كند؛ مي سقوط گذشته نسبت به مزدبگيران و كارگران
 بيكارسازي و اخراج متوالي، هاي ماه براي كارگران مزد نشدن پرداخت ر،فق خط

 و مدارس در آموزش سازي پولي دولتي، هاي دستگاه گسترده فساد گسترده،
 كه محيطي زيست غلط هاي سياست گراني، و گسيخته افسار تورم ها، دانشگاه
 بحق مطالبات به توجهي بي ساخته، ممكن غير را كشور نقاط از برخي در زندگي

 و كارگران براي را زندگي غيره و بازنشستگان پرستاران، معلمان، كارگران،
 دارائي ميان اين در. است كرده تحمل قابل غير مردم عظيم اكثريت و مزدبگيران

 و شود مي غارت نيز مالي مؤسسات نزد مردم اندك هاي سپرده و كشور هاي
 فقر به طبيعي واكنشي گذشته ماه دي در مردم گسترده خيزش. نيست فريادرسي

 ولي شده كاسته آن شدت از زندان و خشونت با چند هر كه بود جامعه عمومي
  دارد ادامه مختلف شهرهاي در همچنان

 آنان به كه ظلمي برابر در سراسري اتحاد و مزدبگيران و كارگران يابي تشكل
 علني ابراز اين .است كنوني فرسايطاقت شرايط تغيير راه تنها شودمي تحميل
 و نظامي شدت به فضاي در كه است كارگري علني جنبش روزمره هاي خواست
  .يابد مي بيان امكان ايران بر حاكم سركوب
 

  كارگري جنبش علني غير نهاد
 آشكارگي امكان كارگري جنبش علني بخش هاي بيانيه و زبان از كه آنچه

 برگزاري شوراي«. كند ماعال كارگري جنبش غيرعلني بخش بايد را يابدنمي
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 و گويا زبان اي، وظيفه چنين با كه سالهاست »ايران كارگر جهاني روز مراسم
 سال 8 كارگري، ارگان اين. است كارگري جنبش سياسي هاي خواست بيانگر
 و علني كار تلفيق يمسئوالنه بيان به ساله همه 97 تا 1389 سال از كه است

 دريافت با و نچرخيده راست به انقالبي نمايي خصلت با هشيارانه و برآمده مخفي
 كارگران، گرايي سياست و افق ها،خواست ارتقا در مبارزاتي، -تلفيقي ضرورت اين

 برگزاري شوراي« امسال، ماه اول روز آستانه در. است بوده پيشاهنگ چاوشگرانه،
 »! بگيريم خود دست به را جامعه سياسي سرنوشت و مديريت« تيتر با »...

 ارگان و قطعنامه يك ضرورت اعالم پاسخگوي درستي به كه نوشت اي قطعنامه
 وجود عدم فزاينده، فالكت فقر، شاهد ايران، در كارگران... «: بود كارگري آگاه

 و توليد را جامعه زندگي و دارايي كه داندمي ».هستند روزافزون سركوب و آزادي
 به. شوند مي سركوب و برندمي بهره گرسنگي و فالكت خود و سازند، مي تامين
 نظام اين هاي جناح از كدام هيچ« كه كند مي اشاره »كارگري پيشروان« بيان

 اكنون كارگرند؛ طبقه دشمنان همگي بلكه نيستند كارگران ما ناجي داري سرمايه
 خارجي، و داخلي داري سرمايه نيروهاي به توهم بدون كه ميدانيم پيش از بيش
 كل اقتصادي و سياسي مديريت گرفتن دست به براي اندهيسازم به دست بايد

 مناسبات كليت كه ،96 ديماه اعتراضي خيزش به و ».زد كارگر طبقه توسط جامعه
 جناح يهمه و خواند جدي چالش و نبرد به را ايران در موجود سياسي ساختار و

 بسركو براي حكومت تالش وجود با و كرد نفي را داري سرمايه حاكميت هاي
 و كارگران توسط ديگر هايي شكل به نيز اكنون اعتراضات اين معترضين،
 اي برهه به ايران كارگران« اينكه و ».است جريان در مختلف مناطق در مزدبگيران

 رهايي براي است الزم و اند شده وارد اقتصادي و اجتماعي سياسي، نظر از حساس
 - اجتماعي -سياسي تمديري خودشان اكنون كنوني، بار فالكت وضعيت از

 يدسته و رهبر آن يا اين به نبايد« و «.بگيرند دست به را جامعه كل اقتصادي
 از را ما اينها از يكي است قرار گويا كه داشت چشم خارجي يا داخلي داري سرمايه
 با و خود نيروي به بايد ايم؛ دهنده نجات خود ما دهد؛ نجات كنوني وضعيت
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 ضمن كارگر طبقه هاي بخش يهمه با اتحاد با و خود صفوف درون در سازماندهي
 طبقاتي نيروي و خود نيز، همزمان ميكنيم، عبور كنوني سياسي ساختار از اينكه
 جايگزين را طبقاتي سراسري و پيوسته هم به و محلي هايسازماندهي و خود

  ».كنيم موجود سياسي قدرت
 كارگران مرد، و زن از ماع ايران، كارگران«: كه رسدمي جمعبندي اين به و
 كارگران پتروشيمي، و نفت صنايع كارگران و كوچك و بزرگ صنايع ها، كارخانه
 و ساختماني كشاورزي، معادن، كارگران ،)معلمان همچون( آموزش يعرصه

 پرستاران مانند( درمان و بهداشت هاي عرصه كارگران خدماتي، كارگران عمراني،
 دار، خانه زنان ها، پزخانه كوره ها، نانوايي قل،ن و حمل كارگران ،)بهياران و

 و فني همچون مختلف سطوح در كارگران توزيع، و فروش هاي عرصه كارگران
 معاش امرار كارشان نيروي فروش با كه فني يا و هنري امور در كه كارگراني ماهر،

 مگيه كه بيكار، كارگران نيز و اي پروژه و فصلي كارگران بازنشستگان، ميكنند،
 است رسيده فرا آن وقت كه بدانند است الزم دهند، مي تشكيل را كارگر يطبقه

 و يابي تشكل ممكن و الزم رويكردهاي و ها شكل و درجات و اقسام و انواع كه
 رسيده فرا آن وقت دهيم؛ پيوند هم به را آنها و كرده تقويت و ايجاد را سازماندهي

 آماده جامعه سرنوشت گرفتن دست هب براي جدي طور به را خودمان كه است
  ».كنيم

 كارگران«: كه فشارد مي پاي نيز امنيتي هشدار اين به... برگزاري شوراي
 سركوب، سيستم براي را خود فعاليتي هاي مكانيسم و ها ظرفيت تمام! پيشرو
 كارگري، هاي هسته آگاه كارگران از بخشي است الزم همچنين نكنيد؛ علني
 و كارگران اموال گيري بازپس كميته كار، هاي محيط و كارخانه هاي كميته
. كنند دهيسازمان را كارگران توسط توليد مديريت و كنترل براي هايي كميته

 اين براي نه سازماندهي غيرعلني هاي ظرفيت كه ميكنيم تاكيد و ميدانيم همزمان
 نفر چند كشيدن انتظار و مخفي دائمي هاي بحث و مخفي هاي جمع به كه است

 از هدف برعكس، بلكه بياوريم روي مبادا روز براي مخفي يهسته در معدود



٣٨١ 
 

 اعتراضات كه است اين مبارزه هاي شكل ساير به مبارزه مخفي هاي شكل افزودن
 حالي در دهيم افزايش زيست و كار هايمحيط در را ايتوده و ِعلني اعتصابات و

 نداده لو سركوب و امنيتي يستمس مقابل در را خودمان نيروي و ظرفيت تمام كه
 بر توان و قدرت نهايت با رو پيش حاد سياسي شرايط در بتوانيم اينكه براي. باشيم
 سرمايه نيروهاي به داشتن چشم جاي به بايد كنيم اثرگذاري رو پيش حوادث
 شوراهاي ايجاد براي الزم اقدامات و بستر اكنون هم از خارج، و داخل در داري

  ».كنيم تقويت و ايجاد زيست و كار هاي محيط در را يكارگر مستقل
 شوراهاي ايجاد براي« تا خواند مي فرا را كارگري پيشروان و كارگران و
 اعتراضات گرفتن باال جريان در شويم؛ كار به دست اكنون هم از كارگري مستقل

 تزيس محل هاي هسته و ها كميته شوراها، بين هماهنگي و پيوند يرشته ايتوده
 يشبكه كنيم سعي و كنيم متصل ها هسته و ها كميته ديگر به را كار محيط و

! كنيم سراسري و تر گسترده را مختلف هاي دهي سازمان اين ميان هماهنگي
 كميته و ها هسته فعالين، با مفيد و سازنده و امن هايي ارتباط است الزم نخست
 باال جريان در تا كنيم ايجاد خود ناحيه و منطقه محل، در تر نزديك كارگري هاي

 و همگام هماهنگ، يكديگر با مشترك منافع براي بتوانيم عمومي اعترضات گرفتن
  .كنيم ايجاد را تري سراسري يشبكه بتوانيم و باشيم متحد

 كه كارگري سراسري شوراي موجود، سياسي ساختار با تكليف تعيين از پس
 كسب براي ميتواند ميشود تشكيل اي ناحيه و محلي شوراهاي نمايندگان حضور از

 اقتصادي- اجتماعي -سياسي سيستم و قانون تعيين براي نيز و طبقاتي مطالبات
 نيز را جامعه سياسي سرنوشت و مديريت ترتيب بدين و كند اقدام جامعه در جديد

  .بگيرد دست به
 سياسي ساختار و چهارچوب زير، مطالبات كسب براي كه ميدانيم كارگران ما

 و ايمنطقه داري سرمايه نيروهاي همچنين و هايش جناح از كدام هيچ و وجودم
 منافع راستاي در و هستند مطالبات اين عليه بلكه نيستند مناسب تنها نه جهاني
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 حق را مطالبات اين ما ولي كرد خواهند و كرده سركوب را مطالبات اين خودشان
  :يمميكن اقدام آنها كسب براي و دانسته خود بديهي

 و بهداشت * سطوح تمامي در جامعه افراد تمامي براي رايگان آموزش *
 نمايندگان توسط كه مكفي و مناسب دستمزدهاي * همه براي رايگان درمان

 كامل برابري * است نياز روز استاندارهاي با زندگي احتياجات رفع براي و كارگري
 و اعتصاب انجمن، حزب،ت تشكل، عقيده، بيان، كامل آزادي *مردان و زنان حقوق

 - سياسي حقوق تمامي كردن قبول و شناختن رسميت به * آميز مسالمت اعتراض
 نيروهاي و مستقل شوراهاي كه نحوي هر به هازبانفارس غير فرهنگي -اجتماعي
 براي عمومي بودجه هرگونه حذف* باشند گرفته تصميم مناطق آن در كارگري
 افراد تمام براي پوشش كامل آزادي * مذهبي موسسات و تبليغات و آموزش
 از دين كامل جدايي و دين از سياسي -اجتماعي قوانين كامل جدايي * جامعه
 قراردادهاي لغو سازي، خصوصي لغو  * اجتماعي و سياسي حكومتي، شئون تمامي
 بازگرداندن  *  پيمانكاري و واسط هاي شركت لغو نيز و موقت و امضا سفيد
 يا و شده غارت هاي ثروت نيز و شده خصوصي عمومي اموال و منابع ها، شركت
 شغل و مسكن تامين *  اعدام وحشيانه قانون لغو *  جامعه به كشور از شده خارج
 *)  سال 18 زير افراد تمام(  كودك كار فوري لغو *  جامعه افراد تمامي براي
 نيروي و مادي امكان هر كشيدن بيرون و جنگ در مداخله عدم سياست اتخاذ

 وابستگي عدم *  است شده داده مشاركت ايمنطقه منازعات در كه انساني
 آمريكا روسيه، از اعم جهاني و اي منطقه داري سرمايه نيروهاي به سياسي -نظامي

 باالي افراد تمامي براي كردن انتخاب و شدن انتخاب براي كامل حق *  امثالهم و
 استيالي هرگونه برچيدن * شرط پيش و گزينش پيش گونه هيچ بدون سال 18
  .امثالهم و فردي حكومت و حزبي تك

  
 داخل در كارگري هاي رسانه و كارگري جريانات كارگري، پيشروان و فعالين

 و اقتصادي بحران كه ست نحوي به ايران در كنوني اوضاع و فرصت! كشور خارج و
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 اقسام و انواع اب تغييرات به منجر ميتواند لحظه هر و روز هر عمومي نارضايتي
 ايران بر حاكم داري سرمايه سياسي نظام در دگرگوني مختلف درجات و سناريوها

 رساني، آگاهي به تر فعال و هشيارتر چه هر ميكنيم درخواست شما از ما. شود
 الزم و مختلف هاييابيسازمان به كمك براي نيز و كارگر طبقه در تبليغ و ترويج

 و بگذارد تحوالت و جريانات بر را اثر بيشترين بتواند ركارگ طبقه كه هدف اين به
 ياري و اقدام پشتيباني، بزند اوضاع بر است ممكن واقعا كه حدي هر تا را خود مهر
 .كنيد

 سياسي مديريت گرفتن دست به براي كه رسيده فرا آن وقت اكنون! كارگران
 به دست زودتر چه هر فوق، مطالبات كسب براي و جامعه اقتصادي -اجتماعي-

 اندركار دست كه است آن وقت دهيم؛ سازمان پيش از بيش را خود و شده كار
 يشبكه ايجاد با تا شده زيست و كار محيط در مستقل هاي كميته و شوراها ايجاد

  ».كنيم آماده جامعه مديريت براي را خود شوراها، اين از سراسري
 اول ،1397 ارديبهشت 11 ايران؛ كارگر جهاني روز مراسم برگزاري شوراي

 2018 مي ماه
  :يابدمي پايان پيام اين با برگزاري، شوراي قطعنامه
 زيست و كار هايمحيط در كارگري مستقل شوراهاي ايجاد سوي به پيش

 گرفتن دست به و موجود وضع در ساختاري دگرگوني سوي به پيش
  )106(».كارگري و طبقاتي توان با جامعه سياسي مديريت

  
  ه كارگران عسلويه اول ماه مي به مناسبت روز جهاني طبقه كارگربياني

اول  رانيهمراه با كارگران سراسر ا هيما كارگران در عسلو: هيكارگران عسلو
 ميداريم يكارگر را گرام يمه، روز جهان

                                                 
نيست ايران، ارگان سياسی حزب کموجهان امروز،( :جملههای اينترنتی، از شبکه) ١٠٦

  ) pdf١٣٩٧.http://cpiran.org/JE-PDF/JE٣٩٢ ماه ارديبهشت٣٩٢شماره
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 ستهيشا يزندنگ كيبلكه خواستار  ميخواهينم ضيتبع. ميخواهيفقر نم ما

و حق خودمان  ميكنيم ديتاك ريز يفور ياستهاخو يما بر رو. ميانسان هست
با اعتراضات گسترده تر و  ابديروال ادامه  نيبه هم تيكه اگر وضع ميدانيم

 :ميشو ريگيرا پ مانيتر خواستها يسراسر
 :ما خواستار نيبنابرا ميدار ديهمه كارگران تاك يسراسر يحال بر خواستها نيع در
و  ميكار اعتراض دار يعاليفقر شوراخط  ريچند بار ز يدستمزدها به ما �

 ميهست ينجوم يشدن حقوقها دهيو برچ ونيليم 5اقل دستمزد  خواستار حد
 دينپرداختن بموقع دستمزد با. ميهست حقوقها بموقع پرداخت خواستار ما �

 .جرم محسوب شود
 ميشدن قرار دادها هست يدائم خواستار ما �
 

 ميهست ياقتصاد ژهيمناطق وبرده وار  نيقوان لغو خواستار ما �
 ميزن و مرد هست يخواستار برابر ما �
-خانواده. ميآنها هست يزندگ نيكار كودكان و تام تيممنوع خواستار ما �

و فرستادن آنها به سر  ليبه خارج كردن كودكانشان از چرخه تحص ريكه ناگز ييها
 .شود نيشان تام يو زندگ رنديدولت قرار گ تيتحت پوشش حما ديبا شوند،يكار م

به قتل كارگران در  ديبا. ميكار هست يها طيشدن مح منيا خواستار ما �
 .آنها خاتمه داده شود يمنيكار بخاطر ناا يها طيمح

كردن  يتيما به امن. ما هستند ياهيپا حقوق اعتصاب، تشكل،تجمع، �
و  يزندان معلمان ،يهمه كارگران زندان يو خواستار آزاد ميمبارزات اعتراض دار

 ،يكارگر نيفعال يبرا هصادر شد يتيامن ياحكام يو تمام ميهست ياسيس انيزندان
 لغو شود ديمعلمان و مردم معترض با

 منزلت، حق مسلم ماست شت،يمع �
 كارگر يجهان روز مه اول باد زنده �

  )1397اول ماه مي ( هيعسلو كارگران
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  ها ضرورت و مبودهاك
 بازتاب درست جهاني، گستره در) خ 1397( م 2018 لسا ماه اول يابيجلوه
 تهديدي عليه و كارگر طبقه توفان از پيش واكنش و سرمايه عملكرد و شرايط
 شهرهاي در برآمد اين. است كشانيده نابودي به را جهان بوم و زيست كه است

 جنبش فعالين و كارگران ميليوني مارش با يونان، و پاريس و استانبول
 را بخش رهايي نيروي اراده و طبقاتي مبارزه شكوهمندي سويي، از يسوسياليست

 آشكار را مزدورش نيروهاي و بورژوازي هراس ديگر سوي از و گذارد مي نمايش به
  .سازد مي

 
 يك از ديگري روي اما، ايران در كارگري، جنبش شكوه با يابي جلوه و تصوير اين

 .است حياتي شناسي آسيب
  :بررسي نخستين در شناسي، آسيب اين
 .گذارد مي نمايش به را طبقاتي يابيسازمان نبود  -
  .است گريبان به دست پراكندگي بيماري با  -
 
 نهادها ها، سازمان عمل اتحاد ضرورت دريافت عدم و سكتاريسم و محفليسم از - 
 همايش به مي ماه اول در حتي كه برد مي رنج كارگر طبقه جانبدار عناصر و

  .پردازند ينم سراسري
 افق از كه برد مي رنج گرايي اتحاديه و صنفي سنديكاليسم سوي به گرايش از-  

  ،مانندمي غافل كارگري شوراگرايي و خودگرداني
 و طبقاتي آگاهي و همبستگي و پيوند كمبود گرايي،منطقه كاري،پراكنده دچار -

 .است حزبي سازمان ضرورت دريافت
 مه، ماه اول همايش در نيز و آن فرايند و ماه دي خيزش در كارگري جنبش  -

  .زند مي فرياد را كمونيستي رهبري ضرورت
 انقالبي تئوري و برنامه و سازمانده و سراسري فراگير، رهبري به جنبش اين  -

   .دارد نياز رهايي براي كمونيست حزب پيشاهنگ و
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   .است جنبش اين حياتي و پشتيبان نيروي سوسياليستي بلوك سازمانيابي
 هاينيروي تمامي سازمانيابي با مسئوالنه بايد را نبودها و كمبودها اين
 با. شود داده پاسخ و كرد جبران سوسياليستي و كارگري چپ منفرد يافتهسازمان
 تمامي بخش رهايي تنها نه ايران در كارگري انقالب كه است رويكردي چنين

 به بلكه بود، خواهد ستم زير يها خلق و زنان دستان، تهي ستمبران، كارگران،
 پيش و بيش ويژه به منطقه، در كارگري انقالب يماشه چكاننده مستقيم اي گونه

 اميد كارگري جنبش براي جهاني درگستره و عراق روسيه، تركيه، در همه از
 .بود خواهد آفرين
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٤  

ون کارانآز A ی  یا   ی سازما

  تجربه كارگران پروژه اي آبادان 
- يكي از درخشان 57آبادان، در سال  يا يابي سنديكاي كارگران پروژهسازمان

 14000يابي، با اين سازمان. يابي كارگران در ايران استترين آزمون هاي سازمان
به صورت موقت و  اي كهدر روزهاي انقالب، كارگران پروژه 1357عضو در سال 

. گرفت ران بيكار را در بر ميكردند و كارگ يدر صنايع نفت كار م يشيفتي و پروژه ا
 يبا گرايش شورايي به شوراي سراسر در روزهاي پرشور و پوياي انقالب، سنديكا

دهي همايش ها از سنديكا آغازيد اي با سازمانكارگران پروژه. كارگران نفت پيوست
يابي، از خودپويي تا خودسازمان. در سركوبي خونين به شورا گراييد 1361و تا سال 

گرايي و زايش استعدادها و آفرينش و ابتكار و خرد جمعي، تا طرح استو سي
انقالبي  خواست هاي صنفي و سياسي و طبقاتي و ايستادن در برابر يورش هاي ضد

ن سرمايه در برابر اخراج و ااراي اكثريتي و ديگ كارگزرژيم و همدستان توده
  و و نفت و خيابان ها وش و در برابر وزارت ورهاي پرخ بيكارسازي ها با همايش

ارك و از همان آغاز سنديكا از كارگران بيكار فراخوان داد تا مشخصات، مد
. ثبت نام در سنديكا بيايند اياي آماده كرده برسابقه كاري خود را در پوشه

كارگران با شكيبايي و نظم به فراخوان پاسخ دادند و در برابر محل سنديكا، صف 
هاي  ه هزار كارگر بيكار با داشتن مهارت و تخصصنزديك به چهارد. كشيدند
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هاي صنعت نفت و يا كاريبا كارگران ساده كه پيشتر در پيمان گوناگون، همراه
گروه رهبري . پتروشمي و صنايع گاز كار مي كردند در سنديكا عضو شدند

ها قرار ري  را از دولت  در اولويت خواستسنديكا، كاريابي و درخواست حق بيكا
همايش، و . از همين  لحظه، رويارويي طبقاتي با حكومت شدت يافت. ددا

. گردهايي اعتراضي با شعار و پالكاد، در برابر مراكز دولتي،  و نيز تحصن آغاز شد
حكومت اسالمي سرمايه، با در دست گرفتن قدرت سياسي طبقه 

تر از انوهنوز قدرت سركوب كم ت. خواند،كارگران را به مسجد فرا ميدار سرمايه
اهللا و لمپن هاي نيروهاي اوباش و حزب. يم دست زندآن بود كه به خشونت مستق

خلخالي و بهشتي گاهي سر و كله نشان . حكومتي نيز كاري از پيش نمي بردند
در خط  مينيبيده به خيمه رهبري و خبسهاي چ رفرميست -اي توده. ندددا مي
ه بايد در مسجد به اين مسئله گفتند ك يآنها م. كردند كارشكني مي  امام،

خويش يرفتند و سنديكا را مركز قانوني كارگران بيكار نمي پذ. رسيدگي شود
سرانجام پس از تالش و گفتگوهاي بسيار، يكي . مسجد دام فريب بود دانستد،مي

. شد برگزيده اسالمي حكومت با زني چانه مركز به  – از آموزشگاه هاي آبادان
 دست خود بيكاري حقوق از بخشي به  فرزند و همسر ايدار كارگران از بخشي
 ديدگاه حضور با اساسنامه. بود تدوين حال در سنديكا اساسنامه همزمان. يافتند
گروه رهبري و موسس، تنظيم  يگرايش هاي گوناگون به وسيله و سياسي هاي
ماده ماه تالش فشرده، اساسنامه، بند به بند و ماده به  سرانجام پس از چند .شد

ع عمومي در ميان كارگران  به گفتگو گذارده شد و با خرد جمعي و در مجم
، اين )فصلي و غير فصلي(باشركت همه كارگران  .رسيدشوراگرايانه به تصويب مي

  .مه ، مواد اصلي قانوني كاري بود كه به تهران فرستاده شدناساسا
ان را از زبان ادگزارش چگونگي سازمانيابي سنديكاي كارگران پروژه اي آب 

  :خوانيممي "كارگر به پيش"شده در نشريه  اي بازتاب دادهيكي كارگران پروژه
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  سازمانيابي سنديكاي كارگران پروژه اي آبادان 
كه دانشگاه ها به روي مردم باز شده بود، ما  زماني 57در جريان انقالب 

ه و از فضاي بازي كارگران بيكار نيز در اجتماع مردم در دانشكده نفت شركت كرد
طي جلساتي كه در آنجا برگزار كرديم، ضمن . كه ايجاد شده بود استفاده كرديم

تماس با ساير كارگران بيكار به اين نتيجه رسيديم كه الزم است كه ما يك 
  .سنديكا داشته باشيم

قبل از اينكه بتوانيم در نتيجه مبارزات خود مكاني براي تجمع خويش بدست 
وه خانه بوشهري ها در پاساژ الفي جمع شده و به ثبت نام اعضاء و آوريم، در قه

در آنجا بارها از طرف افراد مسلح . تنظيم دفاتر مختلف براي عضويت پرداختيم
در اين حمالت دوستانمان دستگير ميشدند، دفاترمان را . كميته به ما حمله شد

ما ما تالش ميكرديم به ا. پاره ميكردند و ما را از قهوه خانه بيرون ميانداختند
  .تجمعاتمان ادامه دهيم

در روزهايي كه اساسنامه سنديكا نوشته شده و قرار بود تصويب شود ناگهان 
اعالم موجوديت  "اتحاديه كارگران و تحصيل كرده ها"تشكيالت تازه اي به نام 

كرد و مدعي شد كه به كارگران بيكار مقداري پول بعنوان وجه دستي پرداخت 
سنديكاي كارگران پروژه اي كه قبال تشكيل خود را به تصويب . كرد خواهد

كميته امام و فرمانداري رسانيده بود، بارها از راديو و تلويزيون خواسته بود كه 
روز تالش  25اما بعد از . آگهي تشكيل آنرا براي جلب ساير كارگران پخش كنند

ديه كارگران و تحصيل يل اتحادر حالي كه خبر تشك. با اين كار موافقت نشد
چرا كه اين اتحاديه . ها بالفاصله و با آب و تاب از راديو نفت ملي اعالم شدكرده

بهيچوجه از جانب كارگران شكل نگرفته بود، بلكه عمده تشكيل دهندگان آن را 
مقاطعه كاران و پيمانكاراني تشكيل ميدادند كه در آن زمان در كميته هاي امام 

اين اتحاديه در واقع براي جلوگيري از تشكيل سنديكاي پروژه اي  .راه يافته بودند
ه با وجود براي كارگران تعجب آور بود ك. و از هم پاشيدن آن بوجود آمده بود
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قبال به تاييد مراجع مسئول رسيده بود، سنديكايي  ياينكه سنديكاي پروژه ا
  ديگر آنهم با نام كارگران چگونه بوجود آمده است؟

روژه اي بعنوان اعتراض و براي روشن شدن جريان چگونگي كارگران پ
تشكيل سنديكاي قالبي، نمايندگاني از طرف خود به فرمانداري ميفرستند تا در 

در حين مذاكره ناگهان عده اي افراد . آنجا با فرماندار و دادستان مذاكره كنند
سنگ مشكوك به جلسه مذاكره حمله كرده و در حالي كه با چوب و چاقو و 

در . مجهز بودند شروع به فحاشي به كارگران كرده و آنها را مورد حمله قرار دادند
اين حمله وحشيانه يكي از كارگران بنام رنجبر با چاقو مجروح شد، دندانهاي 
كارگر ديگري بنام تورج قادرپور را با مشتي كه به دهانش زدند خُرد شد و دست 

اق بدستان يكي از كارگران بنام اكبر چم. كارگر ديگري بنام لطيفي را شكست
. اش را آتش خواهند زدد كه اگر به كارش ادامه دهد خانهزبردست را تهديد كردن

در همان موقع مامورين كميته . افراد مشكوك شيشه هاي فرمانداري را شكستند
سر رسيدند و براي آرام كردن اوضاع شروع به تيراندازي هوايي بطرف كارگران 

چماقداران دو نفر از سرمايه داران آبادان  دا معلوم شد كه سردستهبع. ردندك
بنامهاي محمود ذغالي و علي محمدي بودند كه نفر دوم به همراه دو نفر ديگر از 

اين دو سرمايه دار هر دو از اعضاي . چماق بدستان بوسيله كارگران دستگير شد
  .كميته بودند

. زيادي عليه كارگران پخش شدپس از اين حمله وحشيانه در شهر شايعات 
راديوي نفت نيز از . انقالبي و اخاللگر هستند گفته شد كه كارگران پروژه اي ضد

گفته شد كه كارگران فرماندار و . كارگران بعنوان عناصري ضدانقالب ياد كرد
در برابر اين فشارها . دادستان را در فرمانداري گروگان گرفته بودند و غيره

در . در محل سنديكا دست به تحصن زدند 58فروردين  19شنبه كارگران روز يك
اي براي يكي از الحميد زرگر دادستان آبادان نامهيكي از روزهاي تحصن عبد

اين عضو سنديكا . اعضاي سنديكا نوشت، و او را براي مالقات با خود دعوت كرد
. ذيرفتبدون اينكه مساله را با همكاران خود مطرح كند، دعوت دادستان را پ
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او كه به . يابي بوددهنگان اين سازمانعلي ابرندي، از سخنگويان و سازمان

دستگير و به  1362سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران، پيوسته بود در سال 
در نتيجه با پاهايي زخمدار و  قلبي به سختي آسيب ديده تا . جه شدشدت شكن

در سن  1367سرانجام در ارديبهشت ماه سال . در زندان مقاومت كرد 67سال 
  .سالگي در زندان گوهردشت در هنگام هواخوري با ايست قلبي جان باخت 62

ارتجاعي  اي آبادان و حومه، سر انجام با سالح جنگران پروژهبسنديگاي كار 
جنگ، ارتجاعي، . متالشي شد 1360بين حكومتگران ايران و عراق در سال 

يابي طبقاتي در اي بود براي درهم شكستن جنبش كارگري در حال سازمانجربه
  .ايران

  تجربه شوراي بيكاران در سن پترزبورگ
ي  نمونه 1906-1905اي ه سازمانيابي كارگران بيكار در روسيه در سال

سرگئي .  تاريخي جنبش كارگري و هاي ارزندهگري است از آزموندرخشان دي
در  1905كارگري در سال   شف، كار گر بافندگي سازمانده و رهبر شورايمالي

تجربه شوراي بيكاران در «زير نام ) 1930(ناحيه كاستروما اين تجربه را در سال 
به سن  1906وي پس از سركوب در سال . بندي كرده استجمع» سن پترزبورگ

دستگير شد و  در انقالب  1907مخفي زيست و در سال  پترزبورگ گريخت،
در حزب بلشويك  ماموريت پايان دهي به بيكاري در شوروي را به دوش  1917
  )107(.گزاري شوراهاستسال پس از بنيان 25اين نوشته . گرفت

                                                 
فشرده اي . "شوراي بيكاران"ماليشف كارگر بلشويك، سازمانده جنبش شورايي بيكاران، ) 107

در ايران، در دو قسمت منتشر  1359، در ديماه سال »عليه بيكاري«ازاين كتاب، كتاب در نشريه 
  .گرديد
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 1905 با باال گرفتن موج بيكاري در سال: خوانيم كهشوف، مياز گزارش ملي
ر د. شوداران را در سن پترزبورگ آغاز مي كل شوراي بيك دهي ستادسازمان

تنها شوراي سن . ولي زود سركوب شدند مسكو و ادسا شوراها شكل گرفتند
  . سرسختانه ايستادگي كرد 1908پترزبورگ تا 

به طور عمده براي دور ساختن كارگران انقالبي  در  1905بيكار سازي سال 
  .ان قرار گرفتدار سرمايهدستور كار 

  يابي شوراي بيكارانسازمان - 1 
ها ريخته را   شوراي بيكاران مسئوليت دهها هزار كارگر اخراجي به خيابان -2

  .عهده گرفت  به
  ثبت نام بيكاران - 3 
  دهي جنبش بيكارانناسازم -4
  شوراي نمايندگان كارگران  -5

  مقابله با گرسنگي -مهمترين پرسش
  .هاي كارگري بيكاران در نواحي مختلف  هي كميسيونسازماند -6
  .كسر يك در صد از دستمزده تمامي كارگران شاغل به سود بيكاران -7
  .ها ها و همايش ردهماييگ  ميدر تما هاي داوطلبان گردآوري كمك -8
ي شام براي بردن  هاي غذا خوري براي كارگران مجرد و تهيه برپايي سالن -9

  . گران داراي همسر و فرزندبه خانه براي كار
  . دادن كمك مالي به بيكاران از سوي شورا -10
  

  شهر) انجمن، مجلس(براي در خواست از دوماي   تصويب قطعنامه
  .دوما بايستي غذا فراهم آورد -1
  .هاي كارگران بيكار هايي براي برگزاري نشست سپردن ساختمان -2
  .ها از محاصره ساختمانخواندن نيروهاي پليس و ژاندارم ابازفر  -3
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دادن بودجه براي برآوردن نياز كارگران و دانشجوياني كه به سوي  -4
  .پرولتاريا رفته اند

  .ديدار با نمايندگان دوما در شهرداري شهر در محاصره پليس -5
در ديدار با نمايندگان جكومت تزار، كارگزاران سرمايه، از نمايندگان شورا 

كارگران با . شده تا درغياب آنان تصميم گرفته شود خواستند كه از سالن خارج
  .استواري، اين درخواست را مردود شمرده و ايستادند

هاي تروريستي  در مسكو  فعاليت 1906پس از شكست قيام كارگران در سال 
  .باندهاي سياه افزايش يافت

  . شوراي نمايندگان كارگران زيرزميني شد 
شف در لباس كارگر لوكوموتيو مالي. شتحزب بلشويك رهبري را به عهده دا

  . ريزدگ ميبه سنت پترزبورگ 
شود و به تالش خود براي  شف در سن پترزبورگ به حزب وصل ميمالي

  .ت شورا ادامه مي دهدممقاو
ات دوما كه در پيش بود نيز ها براي جذب راي كارگران در انتخاب ليبرال 
اري كارگران پيشتاز، در اين شرايط هايي برپا كرده بودند كه با هشي خوريناهار

بسته با شدت يابي سركوب، پول هايي كمكي و يك در صدي كارگران شاغل به 
  . شورا، نيز در حال قطع شدن بود

خوري در سن پتزبورگ زير نظر كارگران بيكار هنوز به كار خود ادامه نهار 24
  .ميداد

  گروه بلشويكي بيكاران 
  باشد نان و كار بايد شعار كارگران

  كارگران بر روي ناهار خوري و سه كوپك كمكي نمي توانند حساب كنند
  . دوما بايد كار فراهم آورد . آنان گدا نيستند

  .شوراي بيكاران با سي نماينده سازمان يافت تا اين موضع را تبليغ كند
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  اهداف و وظايف شورا

  .رهبري بيكاران براي رهايي از وضعيت فالكت بار موجود -1
مبرمترين وظيفه شورا، واداشتن دوماي شهر به ايجاد كار همگاني براي  -2

  تمام بيكاران
ندگان بيكاران به دوماي شهر و يادهي بيكاران و روانه ساختن نم نسازما  -3

  فشار روي دوما
  

  شوف با لنينديدار مالي
. نيروي كارگران بيكار براي پيشبرد اهداف و ظايف، بسنده نيست: نظر لنين 

نياز به يك . شوراها بايد گسترش يابند. ن وطيفه كل طبقه است، شاغل و بيكاراي
  .ارگان رهبري پرولتري است

دهي كميته اجرايي و مجمع يابي جديد با سازمان ن با سازمانشوراي بيكارا
  .سترش يافتگ  ميعمو

  
  كميته اجرايي

از بيكاران و نماينده از هر شوراي ناحيه اي سه نماينده  3سازمان يافته از  
  .سه نماينده از شاغالن

  
  وظيفه

  .دوما هاي تماس با ارگان
  .بررسي تمامي تصميماتي كه در شوراي بيكاران بايستي مطرح شود

  
  ي كارگران به دوما شكايت نامه 
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هاي كارگران بدون نان  ، اكنون شمار زيادي از خانوادهشدن در پي بيكار«  
  )شوفكتاب مالي 21ص ... (مانده اند

ها و واحدهاي كارگري فرستاده  اين عريضه پيش از ارسال به دوما، به كارخانه
  ...شد و امضا و پشتيباني كارگران را به خود مي خواند و خوانده مي

  ... اعتال روحيه مبارزاتي .. كارزار تبليغي،  پيوند با كارگران  
  ...هاي بيكاران منشويك ها در برابر سازمان

  ...!ها به  افراط گرايي كشيده مي شوند لشويكزير اين نام كه ب
  .منشويك ها خواهان كمرنگ كردن لحن بيانيه كارگري بودند

  :در آنجا كه نوشته شده بود 
به  راهاي ما موافقت نكنيد، ما گزارش خودداري شما  اگر شما با خواست« 

با آنها كه ما شما با ما سر و كار نخواهيد داشت، بلكه   بيكاران خواهيم داد و آنگاه
  ».اند، توده هاي بيكار سروكار خواهيد داشت را فرستاده

يابي از سازمان .ها، با درخواست كار همگاني مخالف بودندمنشويك
ها  پس  انشعاب منشويك .و نمايندگان واحدها مخالف بودندهاي كارخانه  كميته

  .از ايستادگي و پافشاري قطعي كارگران از شورا
سي نمانيده از  ينده را به دوما فرستاند، سي نماينده بيكاران، نما 60كارگران،

  .كارگران شاغل
  . اما همگي براي پرهيز از دستگيري  به دوما نرفتند 
پليس به محل نشست شورا حمله كرد ، اما نمايندگان با هشياري از محل  

  .دور شده بودند
  
هاي مردم هيكار و تودبا ورود نمايندگان به دوما، شمار زيادي از كارگران ب 

  . كوچكترين حركات چشم دوخته بودند بهبيرون 
  »!خواهيم كنيم، از شما مي مااز شما استدعا نمي « : نمايندگان به دوما
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كنيم تمام پولي كه در دست شماست، دربست از آن مي ما فكر« •
  و» ماست

د جز مان اگر شما به بيكاران كار ندهيد، هيچ راهي برايمان باقي نمي«  •
  ».اينكه از شما بدزديم

  
  هاي دوماي شهر   وعده 

  و و هاي غيركارگري و خرده بورژواها  و  كارزاري براي جلب پشتيباني اليه
  .نقش برآب كردن نقش انقالبي شورا، كميسيون بيكاران تشكيل داد يادوما بر 

  
  كميسيون دوما براي بيكاران

  معافيت بيكاران از پرداخت برخي عوارض -1
هاي دولتي و  گذاشته شده بيكاران، نزد بنگاه فروش اموال به گرو -2

هاي پرداخت نشده تا سه ماهي به  جريمه بهره. سمساران، تا مدتي معلق بماند
  .تعويق بيافتد

  .روبل براي غذاخوري بيكاران 175000وعده دادن   - 3 
  .هانسرپناه براي بي خانما -4
  .در نظر گرفته شودگرفتن بهره دير پرداختي زماني  -5
  ...پرداخت اجاره بهاء خانه -6
ن كه براي كمك به بيكاران تشكيل شده بود پيشبرد اين يساتحاديه مهند 

  .وظايف را به عهده گرفت
  . ناهار خوري برپا شد 33

تا بيست هزار  نفر  16روزانه بين  .ه شدسه ميليون وعده غذا به بيكاران داد
  .غذا مي داد

  .ها را مي پردازد ه اعتصابدوماي شهر هزين
  .پول از دوما پرداخت مي شد
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شوراي بيكاران ناچار بود از  ...هاي سياسي و بيكاري فزاينده  صاباعت 
  . اعتصابيون  پشتيباني مالي  كند

  
  يك تجربه

  . در خواست كار همگاني در بن بست 
  .وكالي دوما در كميسيون بيكاري دوما پيشنهاد كار پيمانكاري دادند 
پيشنهاد پيمانكاري در برابر كار . بار خواندشوراي بيكاران اين را زيان 

  .كميته اجرايي شوراي نپذيرفت. همگاني، يك فريب بود 
  :هاي زير را ارايه داد درخواست شورا

  .هشت ساعت كار در روز -1
  .ممنوعيت اضافه كاري -2
  .تعيين دستمزد  روزانه -3
  . بهداشتي كاررعايت تمامي شرايط ايمني و  -4
  .دادن كار به بيكاران ثبت نام شده، زير نظر شوراي بيكاران -5
  .ها به وسيله نمايندگان كارگران كنترل تمام امور داخلي در كارگاه -6
  
  هاي سركوب صدهاي سياه  كارشكني و تشكيل گروه 

با كار همگاني  ، مخالفداري، و احزاب بورژوايي سرمايه دولتي و هايروزنامه
  .عده داده شده بودندو

ها سر باز زد و اعالم كرد كه مسئوليتي در اين  انجمن شهر از قبول مسئوليت
  .رابطه ندارد

  .كنند ر به دوما حمله ميابيكاران براي سومين ب  
  
  اعزام هياتي به دوما   تصميم مخفيانه 

  .نماينده از شاغلين 5نماينده از بيكاران،  5هشتاد نماينده از هر ناحيه 
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براي پرهيز از جلب توجه نيروهاي سركوب،  بدون همراهي توده ها، بايد 
  .روانه مي شدند تا پاسخ بگيرند

  .نفره با دو رهبري جدا از هم براي پرهيز از دستگيري همگان 75دو گروه   
پيش بيني .دو گروه مي بايستي همزمان از درهاي مختلف به دوما وارد شوند 

از نشست و ديدار فرار كند، جلو نمايندگان دوما را شده بود اگر انجمن شهر  
  . بگيرند
  . همزمان وارد شوند و در يك عمل انجام شده به سخنراني بپردازند 
قانوني  گفتگو آغاز شد و كار كارگران را غير. رئيس دوما توانست فرار كند 

  .اعالم كرد
  

  اتهام مسلح شدن كارگران
 ي سركوب را به محاصره دوما فرا، نيروهادر هنگام گفتگو وزير كشور تلفوني 
خبر داده شده بود كه كارگران مسلح .  كارگران او را ميان كردند .خواندمي

  .هستند
عصاي خود اعالم كردند كه اكنون ما  كارگران با جمع آوري چند چتر و 

  !ايم خلع سالح شده
ر و وزير كشور را و فرماندا. و از كارگران دفاع كردند دها به ميان آمدن  ليبرال

  .سرزنش كردند
نماينده  ديدار  14روز ديگر با  توافق شد. دون درگيري پايان يافتب آن روز 

  . كنند و بيانيه خود را ارائه دهند و سخنگو نيز داشته باشند
  .در خواست كار همگاني محور اين بيانيه بود 

  
  بيانيه خوانده مي شود  

  ايجاد كار فوري براي بيكاران -1
  .شركت دادن نمايندگان كارگران در كميسيون اجرايي و كميسيون ارتباطات -2
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  .گسترش اختيارات كميسيون و دادن حقوق زير به آن -3
  .پيدا كردن كار جديد براي بيكاران: الف
  .پاسخ به نيازهاي فوري بيكاران -ب
  .ويژه دهي فوري مبلغ مورد درخواست براي نيازهاي مبرم بيكاران -4
اي از بيكاران و انجام فوري اقداماتي براي آزادي  گزاري فوري جلسهبر -5

  .دويست كارگر بازداشت شده
  .پس از خواندن بيايه از كارگران خواسته شد كه تاالر را ترك كنند

  .كارگران، اما پشت ميله در انتظار ماندند
هاي  زير نگاه و حضور كارگران، هيچكدام از اعضا انجمن شهر به درخواست

صدهاي «تنها دو نفر از اعضا وابسته به اوباشان . شوراي كار، اعالم مخالفت نكرد
  .برخاستند اما به دستور كارگران برجاي خود نشستند» سياه

وقتي كه من و رفيق كرنسكي نزد لنين رفتيم تا گزارشي از آنچه ": شف گفتمالي
ارائه دهيم، لنين پس از گوش را كه براي ايجاد شوراي بيكاران انجام داده بوديم به او 

ت نميتوانيد روي بورژوازي اثر التنها از طريق اين تشكي ":ما گفتكردن به سخنان 
بگذاريد، به اندازه كافي نيرو نخواهيد داشت و كارگران بيكار خود قادر نخواهند بود اين 

ان را بنابراين بايد بيدرنگ شوراي بيكار. كار را درسطح كل طبقه كارگر گسترش دهند
گسترش دهيد تا نمايندگان شاغلين در تمام كارخانه ها و واحدهاي توليدي سن 
پترزبورگ را در برگيرد شما بايد هم اكنون براي اين هدف در كارخانه ها و واحدهاي 
توليدي شروع به تبليغ كنيد و هرچه زودتر و بدون درنگ به انتخاب نمايندگان خود 

 150تا  100نماينده از بيكاران بلكه از  30داراي، نه تنها  شوراي بيكاران بايد. بپردازيد
اين امر به بيكاران، يك . نماينده از تمام نواحي، از كارخانه ها و واحدهاي توليدي باشد

ارگان رهبري به راستي پرولتري خواهد داد، ارگاني كه به راستي قادر خواهد بود با 
  )108(".بياورددوماي شهر و كل بورژوازي فشار  موفقيت بر

                                                 
  .104منبع  همان  108)
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  دستاورد شورا
  .كار همگاني اتحاد پرولتاريا را تضمين شد

  . آموزش انقالبي
  .اتحاد طبقاتي
  .تجربه شورايي

  .آموزش اعتصاب
  .آگاهي طبقاتي

  . دوسال مبارزه و تجربه و آزمون و خطا 
  .تربيت كادرهاي شورايي براي انقالب كارگري

درسهاي ( و لنين،) حزب سياسي اي،اعتصاب توده(به بيان روزا لوكزامبورگ 
روسيه تزاري استبدادي، . حكومت واپس نشست. ، اين يك انقالب بود)قيام مسكو

بلشويك ها و . پارلمان بورژوايي شكل گرفت. به رفرمهاي مشروطيت تن سپرد
طبقه كارگر، تجربه اشتباه  استفاده از تريبون پارلمان بورژوايي براي تبليغ و 

  .دندترويج را آزمون كر
  .  شف در زندان استمالي. تعطيل شد 1908كار همگاني در سال   

شوراهاي كارگران، . شوند شوراها پيشتاز انقالب كارگري مي 1917در سال 
و پيشتاز انقالب كارگري به رهبري  و تهي دستان، سربازان، محالت، دهقانان و

  .حزب كمونيست كارگران است
دون پيوند طبقايت بين مبستگي طبقاتي، باين تجربه هاي گران بها، بدون ه

ار و كارگران شاغل، بدون پيوند زنان و مردان كارگر در يك ستاد و ككارگران بي
جنبش بيكاران . بدون شركت عملي عنصر آگاه و انقالبي كمونيستي، نا شدني بود

  ايران با برخورداري از اين آزمون و خطاها، با برخورداري از ميليون ها نيروي در
پيروزي اين . بيكار و كارگران شاغل، مي توانند كارزاري سازمان دهند، تاريخ ساز

  . مبارزه در گرو، پيوند دو عنصر و عامل عيني و ذهني است
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   محور خواستهاي فوري بيكاران در ايران
  .صندوق بيمه بيكاري •
تامين اجتماعي يعني ارائه خدمات درماني و امور بازنشستگي و پرداخت  •

  .ق بازنشستگانحقو
  .كار همه گاني •
  .معافيت بيكاران از پرداخت عوارض •
  .ايجاد كار فوري •
  .پاسخ به نيازهاي فوري بيكاران •
  .اختصاص فوري مبلغ مورد تقاضا براي نيازهاي مبرم بيكاران •
  .سرپناه براي بي خانمانان •
  .گرفتن بهره دير پرداختي زماني در نظر گرفته شود •
 نهپرداخت اجاره خا •
 درمان رايگان •
  .برگزاري دوره هاي آموزشي و كاريابي •
 ياقدام اب تواند مي بر پايه انترناسيونال اول يك انترناسيونال نوين كارگري تنها
 ؛ ويرانيبپردازد فالكت بار جهان و  ميلياردها نفر شرايط يابيبراي پايان مستقيم

و  يمنه گستر، فروپاشدا گري جهان سوز، جنگ و نظامي اقتصادي هستي و فالكت
گسل هردم شكافنده زيست و بوم زمين تنها در گرو سوسياليسمي است كه از 

  .رديگ ميهستي  ،و رهبري حزب كمونيستانترناسيونال كارگري نوين 

  2017با ويرايش ژوئن  2016تابستان 

  

    




