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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جهان
 ! متحد شويد

 ۶٢٩شماره    ٩١نيمه  دوم  شهريور  –سال سی و چهارم

  ٢درصفحه 

 فروپاشی اقتصادی

 کارگران و خواست پرداخت
 افتاده  دستمزدھای عقب

 
بيکاری، دستمزدھای معوقه و  حتا خواست افزايش دستمزد از جمله علل 

از بستن .  شود اعتراضات کارگری است که ھر ھفته اخبار آن منتشر می
خيابان و سپس تجمع در برابر وزارت صنايع توسط کارگران صنايع فلزی 

" آونگان" ھای   مرداد گرفته تا تجمع کارگران کارخانه٢۴ و ٢٣در روزھای 
 .چرخند ی گذشته، ھمه بر اين مدار می در ھفته" کار کنف"و 
چه در عمل شاھد ھستيم  رغم اعتراضات متعدد و البته متفرق کارگران، آن به

افتادن بيشتر دستمزد و ديگر مطالبات کارگران، گسترش قراردادھای  عقب
تر، کاھش دستمزدھای واقعی و حتا در  ی کاری، بيکاری گسترده ظالمانه
اما .  ھای کوچک، کاھش دستمزد اسمی و افزايش ساعات کاری است کارگاه

در راستای بهبود سطح معيشت و   -در تماميت   -توانند  چرا کارگران نمی
ھای  ی زمان درست عکس مسير خواست زندگی خود گام بردارند و عقربه

آيا !  شود؟ روز بدتر می ھا چرخيده و از اين جهت وضع کارگران روز به آن
ی  ھمراه با گسترش بحران اقتصادی که وخامت بيشتر وضعيت معيشتی طبقه

يا !  کند؟ گرد می کارگر را به دنبال آورده است، جنبش کارگری نيز عقب
برعکس وخامت وضعيت معيشتی، جنبش کارگری را بيش از گذشته به 
ميدان اعتراضات کشانده و در جريان مبارزه برای دستمزد و ديگر 

 عليه نظام سياسی حاکم  ھای اقتصادی، بيش از گذشته به سمت مبارزه خواست
يابد؟ برای پاسخ به اين سوال ابتدا نگاھی بسيار کوتاه خواھيم داشت  سوق می

ھای اخير، سپس به موضوع  به تعدادی از اعتراضات کارگری در ھفته

شکستی در شکست برای " نم"نشست 
 جمهوری اسالمی 

 
اجالس کشورھای عضو جنبش غير متعهدھا به مدت پنج روز از پنجم تا دھم 
شهريور  در سطح کارشناسان، وزرای خارجه و رھبران کشورھای عضو 

نشست تهران، شانزدھمين اجالس .  اين جنبش در تهران برگزار شد
کشورھای غير متعهد بود که ھر سه سال يکبار به ميزبانی و رياست يکی از 

سه سال پيش در پانزدھمين اجالس غير . کشورھای عضو برگزار می گردد
متعهدھا که در مصر برگزار شد، منوچهر متکی وزير امور خارجه وقت 
جمهوری اسالمی نامزدی ايران را برای ميزبانی دوره بعد اعالم کرد و اين 

 .موضوع به تصويب نهايی کشورھای عضو رسيد
 عضو داشت که ھم اکنون به  ١١٨جنبش غير متعهدھا در اجالس مصر 

 عضو ناظر آن، ٢١ عضو  اين جنبش و ١٢٠از .   عضو رسيده است١٢٠
 وزير خارجه، مجموعا ٥٠ نخست وزير و ٨ پادشاه، ٣ رئيس جمهور، ٢٤

تعداد ھيئت ھايی بودند که در سطح سران و وزرای کشورھای غير متعهد 
اين در حالی بود که طبق ادعای مقامات .  در اجالس تهران شرکت کردند

جمهوری اسالمی، رھبران ھمه کشورھای عضو به نشست تهران دعوت 
 . شده بودند

عدم حضور تعداد زيادی از سران و وزرای کشورھای عضو غير متعهدھا 
در اجالس تهران و مقايسه آن با پانزدھمين نشست اين جنبش به ميزبانی 

 عضو جنبش و حدود ١١٨ کشور از جمله ١٤٠مصر، که در آن بيش از 
 تن از سران و وزرای کشورھا حضور داشتند، نشانی از پيش زمينه ١٠٠

 .ھای اوليه شکست جمهوری اسالمی در اجالس تهران بود
اجالس غير متعهد ھا در تهران از جمله موضوعاتی بود که جمهوری 
اسالمی حساب ويژه ای جهت بهره برداری سياسی و تبليغاتی از برگزاری 

 ميليارد تومان ١٠٠٠صرف ھزينه .  اين اجالس برای خود باز کرده بود
برای اين اجالس، تعطيلی پنج روزه شهر تهران در روزھای برگزاری 
نشست، متوقف کردن ھمه پروژه ھای عمرانی، حفاری و ساختمانی در 
سطح خيابان ھای تهران، ممنوع کردن رسانه ھای عمومی کشور از انتشار 
ھرگونه خبری مربوط به حضور يا عدم حضور تعداد سران کشورھا در 

  ۴درصفحه   ۶درصفحه 

 

١٠درصفحه   

 نبرد طبقاتی کارگران در آفريقای جنوبی

عام فجيع کارگران گرسنۀ معدن  يک ماه پس از شروع اعتصاب و قتل
 ٢۶ برابر با ٢٠١٢ اوت ١۶ماريکانا در روز پنجشنبه "  لونمين"پالتين 
ھای   معدنچی بر خاک و شن بيابان٣۴ و ريخته شدن خون ٩١مرداد 

آفريقای جنوبی، مبارزۀ اين معدنچيان که به جرم اعتصاب و خواست 
سرمايه، .  افزايش دستمزد به رگبار گلوله بسته شدند، ھمچنان ادامه دارد

اعمال خشونت .  ھمه جا و در اقصا نقاط جهان به خون کارگر آغشته است
و سرکوب عليه کارگران برای تشديد استثمار، از ملزومات اين نظام ضد 

ست و تاريخ آن مشحون از قتل و جنايت عليه کارگران و فعاالن  بشری
بار اما به قدری فجيع و  داران اين جنايت سرمايه. ست ھای کارگری تشکل

ھولناک بود که نه فقط وجدان ھر انسانی را که از آن اطالع يافت 
. داری نيز پيچيد دار ساخت، بلکه صدای آن در تمام جهان سرمايه جريحه

ای بود که در اعتراض به  بارانی از گلوله و آتش، پاسخ معدنچيان گرسنه
بيرحمی . پائين بودن دستمزد و برای افزايش آن دست از کار کشيده بودند

ای که تنها با کشتار  پليس سرکوبگر آفريقای جنوبی و کشتار وحشيانه
و "  سوتو"و"  شارپ ويله"عام  سياھان در رژيم آپارتايد مانند قتل
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  ٣درصفحه 

١از صفحه   

ھا نفر از سياھان به دست رژيم آپارتايد  کشتارده
اين کشتار و ددمنشی سرمايه در . قابل قياس است

حکومتی که خود در مبارزه عليه رژيم آپارتايد 
سِر کار آمده است، گيريم که جهان را شوکه کرد، 
اما نه فقط ھزاران کارگر اعتصابی معدن 

را مرعوب نساخت، بلکه آنان را به "  لونمين"
حال  تر ساخت و در عينِ  ادامه اعتصاب مصّمم

ھا و معادن ديگری نيز به اين  کارگران در بخش
 .اعتصاب و جنبش افزايش دستمزد پيوستند

در آفريقای جنوبی که اکنون يک کشور 
شود،  داری محسوب می سرمايه"  پيشرفته"

ھای زندگی بسيار باال و دستمزدھای  ھزينه
کارگران، بويژه .  کارگری  بسيار پائين است

فرسا،  رغم کار سخت و طاقت کارگران معدن علی
کنند که با آن قادر  دستمزدھای ناچيزی دريافت می

در يک سو . به تأمين نيازھای اوليه زندگی نيستند
ھا با  دار و کارگزاران آن عدۀ قليلی سرمايه

کنند و در  درآمدھای مکفی، شاھانه زندگی می
قطب ديگر انبوه عظيم کارگران و تهيدستان 

با وجود آنکه .  ای دارند زندگی دشوار و فقيرانه
 سال از فروپاشی رژيم آپارتايد درآفريقای ١٨

گذرد، اما وضعيت بهداشت، درمان،  جنوبی می
مسکن، کار، تأمين اجتماعی و امثال آن، بهبود 

 درصد ٢۵بيکاری باالی . چشمگيری نداشته است
 درصد مردم زير خط فقر ۵٠است و حدود 

وضعيت مسکن کارگران بسيار .  کنند زندگی می
ھای  فاصله دستمزدھا و ھزينه.  اسف انگيز است

که "  لونمين"شرکت .  زندگی بسيار زياد است
داران انگليسی، آمريکائی و  متعلق به سرمايه

ترين توليد کننده  ست، بزرگ بخشاً آفريقای جنوبی
طالی سفيد در آفريقای جنوبی و سومين توليد 

. کننده در جهان است، باالترين سوددھی را دارد
اين شرکت در حاليکه ھرساله از قبل استثمار 
کارگران سودھای ھنگفت چند ميليارد دالری به 

 ٢زند و برخی از مديران آن ساالنه  جيب می
گيرند، اما به  ميليون دالر حقوق و مزايا می

کند و  معدنچيان دستمزد کافی پرداخت نمی
کارگران معدن پالتين، در زمرۀ کم مزدترين 

در حاليکه در .  کارگران آفريقای جنوبی ھستند
 دالر ۴٠٠٠شهر ژوھانسبورگ، حداقل معادل 

الزم است تا يک خانوار چهار نفره به طور 
عادی زندگی کند، اما دستمزد کارگران معدن 

حدوداً معادل " (راند "۴٠٠٠ تا ۶٢۵٠ماريکانا 
بنابراين کارگران .  است)   دالر۴٨٠ تا ٧۵٠

معدن برای تأمين نيازھای زندگی و برای ادامه 
حيات خود راه ديگری جز مبارزه و از جمله 

 .مبارزه برای افزايش دستمزد ندارند
ترين بخش صنايع آفريقای جنوبی، صنعت  مهم

معدن است که تملک آن عمدتاً در انحصار 
بخش معدن در حاليکه . ست داران خارجی سرمايه

ست، اما  سودآورترين بخش صنايع آفريقای جنوبی
وضعيت اقتصادی و معيشتی کارگران معدن 

در معدن پالتين لونمين .  بسيار اسفناک است
کنند که دستمزد عموم   کارگر کار می١۵٠٠٠

ھا پائين است اما کارگران مته کار جزو  آن
ترين و فقيرترين کارگران معدن ھستند به  محروم

ھا نيز  نحوی که شرکت، حتا از استخدام رسمی آن
کند و اين کارگران مجبورند تحت  امتناع می

. ھای پيمانکاری کار کنند پوشش شرکت
اعتصاب اخير معدنچيان اساساً توسط ھمين 

. ترين کارگران معدن آغاز شد بخش از محروم
 مته کار معدن در اعتراض به پائين بودن ٣٠٠٠

ای  دستمزد، با خواباندن کار و تجمع بر روی تپه
در نزديکی دھانه معدن، خواستار افزايش 

اين .  شدند"  راند "١٢۵٠٠دستمزدھای خود به 
انجمن اتحاديه "اعتصاب قوياً مورد حمايت 

(يا آمکو "  معدنچيان و کارگران ساختمانی
AMCU (قرار گرفت. 

اتحاديه ملی "اعتصاب در حالی آغاز شد که 
در . با آن مخالف بود) NUM(يا نام " معدنچيان

نزاعی که ميان کارگران خواھان اعتصاب و 
" اتحاديه ملی معدنچيان"کارگرانی که به توصيه 
جا نقش  شدند و در اين بر سر کار حاضر می

 ٨کردند، در گرفت  شکن را بازی می اعتصاب
 .کارگر و دو پليس کشته شدند

 ھزار ٣٣که حدود "  اتحاديه ملی معدنچيان"
کنگره ملی "عضو دارد، وابسته و تحت نفوذ 

(آفريقا   "ANC  ( است، که بعد از فروپاشی
اين .  رژيم آپارتايد، بر مسند قدرت نشسته است

 تأسيس شد و در ١٩٨٢اتحاديه در سال 
مبارزات مردم آفريقا عليه رژيم آپارتايد و 
سازماندھی مبارزات کارگران نقش بسيار مهمی 

"ايفا نمود ھای  کنگره اتحاديه"عضو "  نام. 
است که )  Cosatu(يا کوساتو "  آفريقای جنوبی

رھبری آن در دست دولت يا کنگره ملی آفريقا 
) ١٩٩۴(از زمان فروپاشی رژيم آپارتايد .  است

و روی کار آمدن کنگره ملی آفريقا، ھمراه با 
به "  اتحاديه ملی معدنچيان"وابستگی بيشتر 

روانه در اين اتحاديه و  ھای راست دولت، سياست
 تشديد و ANCھای تحت نفوذ  عموم اتحاديه

ای که با کاھش محبوبيت  پديده. تقويت گشته است
ھای  و مشروعيت اين اتحاديه در بين بخش

زيادی از توده کارگران معدن نيز ھمراه بوده 
است به نحوی که عضويت کارگران فقير در 

 درصد کاھش پيدا کرده ٢٠اين اتحاديه حدود 
چی اعتصابی در مورد اتحادطه  يک معدن. است

اتحاديه ملی معدنچيان "گويد  ملی معدنچيان می
کارگران را رھا کرده و با سفيد پوستان 

ھا  آن.  گيرد ھا پول می کند و از آن ھمکاری می
رھبران اتحاديه "  اند کارگران را فراموش کرده

ملی معدنچيان نه فقط سرسپرده جريان 
اند، بلکه در طی  ناسيوناليستی و دولت حاکم

ساليان متمادی پيشبرد سياست سازش و 
داران و در عين حال  ھمکاری با سرمايه

ھای کالن، به  برخورداری از امتيازات و حقوق
کما اينکه دبير سابق اين .  اند کلی فاسد شده

اتحاديه در حال حاضر يکی از مشاوران نزديک 
رئيس جمهور است و فرانس بالنی دبير فعلی آن 

 ٢۶گيرد که  حقوق می" راند" ھزار ١٠۵ماھانه 
 برابر دستمزد ١۶برابر دستمزد يک مته کار و 
 .يک کارگر عادی معدن است

ھای کارگران معدن و  انجمن اتحاديه"
که در اساس با انتقاد از "  آمکو"يا "  ساختمانی

توسط "  اتحاديه ملی معدنچيان "  ھای  سياست
يکی از رھبران اخراجی اين اتحاديه به نام 

 در Joseph Mathunjwaجوزف ماتونجوا 

 ٣٠ تأسيس شد، در حال حاضر حدود ١٩٩٩سال 
کارگران فقير معدن به ويژه .  ھزار عضو دارد

. اند مته کاران، به عضويت اين اتحاديه درآمده
نيز که از اين "  نام"بسياری از اعضای پيشين 

اتحاديه مأيوس شده و صفوف آن را ترک نموده  
در حال حاضر " آمکو. "اند پيوسته" آمکو"اند، به 

حدود يک سوم کارگران معدن را نمايندگی 
گرچه اتحاديه ملی معدنچيان با استفاده از . کند می

" آمکو"قوانين دولتی از به رسميت شناخته شدن 
جلوگيری به عمل آورده و توانسته است انحصار 
نمايندگی کارگران معدن را در دست بگيرد، اما 

نيز توانسته است به وسيله تماس با "  آمکو"
ھا را به  بسياری از آن"  نام"کارگران عضو 

سمت خود جذب و به عضويت درآورد و ضمن 
ھای مفرط اين اتحاديه،  افشای سازشکاری

اعضای خود را افزايش داده و در ميان تودۀ 
 .کارگران نفوذ خود را گسترش دھد

بر متن اين شرايط و يک ھفته پس از آغاز 
اعتصاب و توقف توليد پالتين در معدن لونمين و 

دار حاکم و  ھم خوردن نظم دلخواه طبقه سرمايه به
دولت پاسدار منافع اين طبقه بود که پليس 
سرکوبگِر تجهيز شده در يک اقدام وحشيانه و 
تکان دھنده به روی کارگرانی که تنها خواستار 
افزايش دستمزد و بهبود شرايط زندگی شده بودند، 

 ٨٠ کارگر را لت و پار کرد، ٣۴آتش گشود، 
 کارگر ديگر را ٢٧٠کارگر را مصدوم ساخت و 

! روانه زندان ساخت!  بازداشت و به اتهام قتل
اعتصاب غيرقانونی خوانده شد و در خون 

 .کارگران غرقه شد
ھا را به  پليس به کارگران گفته بود که دولت آن

ھا حق تيراندازی داده  معدن اعزام نموده و به آن
فرمانده عالی عمليات پليس، زوکيسوا .  است

، ھمان روز Zukiswa mbomboمبومبو 
 اوت، از تصميم قبلی برای کشتار ١۶پنجشنبه 

پليس به ھر :  کارگران پرده برداشت و گفت
وی .  سره خواھد کرد طريق ممکن کار را يک

پيش از آغاز عمليات و در يک کنفرانس خبری 
گفت، از کارگران اعتصابی خواھد خواست به 

وی !  اعتصاب پايان داده و به سر کار بازگردند
خواھم به شما بگويم که  من نمی"در ادامه گفت؛ 

اگر کارگران اعتصابی از دستور پليس سرپيچی 
کنند چه اتفاقی خواھد افتاد، اما فقط به شما 

گويم که ما اين جريان را ھمين امروز خاتمه  می
 ".خواھيم داد

 Jacibپس از قتل عام کارگران، جاکوب زوما 
Zoma رئيس جمهور آفريقای جنوبی، کشته شدن 

بار خواند و برای آرام ساختن  معدنچيان را فاجعه
کارگران وعدۀ تحقيقات قضائی توسط کميته 

ياب را داد و از کارگران خواست که با  حقيقت
فرانس بالنی دبير کل اتحاديه . دولت ھمکاری کنند

از صبور بودن پليس سخن به ميان "  نام"دولتی 
آورد، وی تلويحاً کارگران را مقصر خواند که 

! ھای خطرناک مسلح کرده بودند خود را با سالح
جوليوس مالما دبير سابق بخش جوانان کنگره 
ملی آفريقا به ديدار معدنچيان رفت تا اوضاع را 

نقل شد "  آمکو"و باالخره از قول دبير !  آرام کند
که تبانی يک اتحاديه رقيب با مديريت معدن 

دستگاه .  موجب کشته شدن معدنچيان شده است
قضائی نه فقط حتا در فکر زير سؤال بردن اقدام 
پليس و کشتار کارگران نبود، بلکه درست در 

ريخت و  زمانی که رئيس جمهور اشک تمساح می

 نبرد طبقاتی کارگران در آفريقای جنوبی
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٢از صفحه   

٧درصفحه   

داد،  ياب حواله می کارگران را به کميته حقيقت
ھم به اتهام  سرگرم محاکمه کارگران بازداشتی، آن

چيز پنهانی وجود !  قتل رفقای کارگر خود بود
حقيقت به تمام . يابی شود نداشت که بخواھد حقيقت

ھای نشسته  معنا روشن و آشکار بود و مگر گلوله
چی   معدن٣۴جان  در بدن کارگران و دفن جسم بی

گفت؟ وقاحت سرمايه را حد و  حقيقت را نمی
 .اندازه نيست

اما اگر مقامات درجه اول دولتی حرف خود را  
فريبی  زدند و زوما سرگرم عوام به صراحت نمی

شده بود، روجر فيلو موره مدير "  يابی حقيقت"و 
پليس آفريقای "عامل معدن لونمين وقتی که گفت 

جنوبی بهترين نيروی نگاه دارنده نظم بر روی 
بايد "  نظم عمومی"و اضافه کرد "  زمين است
شد، او در واقع نه فقط حرف خود و  برقرار می

طبقه خود، بلکه حرف رئيس جمهور و تمام 
 .بورژوازی حاکم رانيز بر زبان آورد

ھا،  داران و دولت آن اما برخالف انتظار سرمايه
کشتار و بازداشت گسترده کارگران معدن، 

. معدنچيان عاصی و گرسنه را مرعوب نساخت
با "گويد  چی اعتصابی در اين مورد می يک معدن

". داريم اين جنايت ما دست از مبارزه بر نمی
رغم کشتار بيرحمانه کارگران نه فقط اعتصاب  به

کارگران معدن لونمين ادامه يافت، بلکه کارگران 
در برخی ديگر از معادن نيز به اين اعتصاب 

 ١۵ سپتامبر برابر با ۵پيوستند و روز چهارشنبه
چی اعتصابی،   ھزار معدن٣شهريور نيز بيش از 

ھای نزديک معدن، دست به تظاھرات  در خيابان
زده و بر خواست افزايش دستمزد و آزادی تمام 

مديريت .  اند کارگران دستگير شده پای فشرده
شرکت که کارگران را تهديد کرده بود اگر ظرف 
يک روز، و بعداً دو روز به اعتصاب خود پايان 
ندھند و به سر کار برنگردند، ھمگی اخراج 
خواھند شد، پس از چند ھفته اعتصاب به گفتگو و 

دولت نيزکه .  مذاکره با کارگران تن داده است
تحت فشار کارگران اعتصابی،کارگران دستگير 
شده را آزاد نمود اگر نخواھد موج اعتصابات 
کارگران معدن لونمين به ھمه معادن و ساير 

ھای کارگری سرايت بکند و آرامش دولت  بخش
داری حاکم و اتحاديه ھای وابسته به آن که  سرمايه

ھای مبارزاتی راديکال را به دست فراموشی  سنت
ھم بخورد و اين  اند، بيش از اين به سپرده

مبارزات رويکردی راديکال پيدا بکند، راه 
مديران .  ديگری جز کنار آمدن با کارگران ندارد

شرکت، سران اتحاديه ھای دولتی و دولت برای 
جلوگيری از گسترش اعتصاب وجلوگيری 

کارگرفته   ازضررھای بيشتر تمام تالش خودرا به
اند تاھرچه زودتر کارگران رابه سرکارھای خود 

 .بازگردانند
جا  اعتصاب کارگران معدن لونمين تا ھمين 

تأثيرات بسيار مهمی بر ساير کارگران و از جمله 
بر کارگران بخش خدمات نيز برجای گذاشته 

ھای زير نفوذ کنگره ملی آفريقا را  است و اتحاديه
ھای کارگری آفريقای  کنگره اتحاديه"که در 

(جنوبی اند، زير فشار توده  مجتمع)  کوساتو" 

دبير " واوی" کارگران قرار داده است تا آنجا که 
کل کوساتو اعالم کرده است که اگر دولت به 
خواست کارگران بخش خدمات پاسخ ندھد، 

! کوساتو اقتصاد آفريقای جنوبی را خواھد خواباند
اين موضوع به خودی خود ميزان فشار و 

ھای  ھای کارگر متشکل در اتحاديه نارضايتی توده
. دھد تحت نفوذ کنگره ملی آفريقا را نشان می

واقعيت اين است که سقوط رژيم آپارتايد در 
آفريقای جنوبی و به قدرت رسيدن کنگره ملی 

ھای  آفريقا، انتظارات زيادی را در ميان توده
تهيدست اين کشور و به ويژه کارگران برای 
بهبود شرايط زندگی، رفع تبعيضات و رھائی از 

. چنگال فقر و تنگدستی و نابرابری بوجود آورد
اما اين انتظارات جز در موارد محدود و جزئی 

در اين موضوع ترديدی نيست که .  برآورده نشد
کشيده آفريقای  ھای ستم مبارزه طوالنی مدت توده

جنوبی و در رأس آن طبقه کارگر اين کشور، 
داران سفيد  رژيم آپارتايد را که توسط سرمايه

با پيروزی کنگره . شد، کنار زد پوست حمايت می
ملی آفريقا، سلطه جابرانه و چندين ساله حکومت 

اما اين پيروزی به .  نژاد پرستان پايان گرفت
ھيچوجه معنايش خاتمۀ تمامی امتيازات سفيد 

خصوص سلب امتيازات  پوستان و به
چرا که منابع اقتصادی و .  داران نبود سرمايه

توليدی از جمله معادن، ھمچنان در تملک 
ساختار و مناسبات .  داران باقی ماند سرمايه

داری نيز محفوظ و دست  اقتصادی سرمايه
دستگاه دولتی، نيروھای مسلح، . نخورده باقی ماند

ارتش، پليس و دستگاه امنيتی نيز کم و بيش با 
ھمان ساختار و بافت بورژوائی پيشين به حيات 

داران سياه  خود ادامه داد و نخبگان و سرمايه
پوست و رنگين پوست به تدريج در منابع 

داران سفيد پوست سهيم و  اقتصادی با سرمايه
شريک شدند و پس از اين تحوالت است که 

ھای اقتصادی موسوم به نئوليبرال نيز به  سياست
دست رھبران کنگره ملی آفريقا در اين کشور به 

کنگره ملی آفريقا که . شود مرحله اجرا گذاشته می
ای  ھای متمادی عليه رژيم آپارتايد به مبارزه سال

 حتا به ١٩۶١راديکال دست زده بود و در سال 
آورد، پس از رسيدن به  مبارزه مسلحانه روی

. کرد قدرت، بايد از نظام سرمايه پاسداری می
آپارتايد کنار گذاشته شد اما تمام ساختارھای نظام 

داری حفظ گرديد و حفظ اين ساختارھا،  سرمايه
اين کشور " حزب کمونيست"کنگره ملی آفريقا و 

ھای اقتصادی  را به پيش برنده سياست
برنده اھداف و منافع  داری و عامل پيش سرمايه

دار که اکنون خود نيز در آن سهيم  طبقه سرمايه
 .گشته بود، تبديل نمود

کنگره ملی آفريقا در اين پروسه، قبل از ھر کس 
ھای  بايد تکليف خود را با کارگران و اتحاديه

کارگری که در ابعاد ميليونی به آن اعتماد کرده 
دو سال بعد از  ANCساخت و  بودند روشن می

فروپاشی رژيم آپارتايد در قانونی که پيرامون 
روابط کارگری به تصويب رساند، آن را 

دراين قانون که تقريباً حکم قانون . ريزی کرد پايه
 به تصويب رسيد، ١٩٩۶کار را داشت و در سال 

نظر از برخی امتيازاتی که به کارگران  صرف
که در )  جمعی مانند قراردادھای دسته(داده شد 

مقايسه به بی حقوقی مطلقی که رژيم آپارتايد بر 
طبقه کارگر تحميل کرده بود گامی به پيش 

شد، اما اساس و جوھر آن سازش و  محسوب می
مصالحه کارگران با کارفرمايان از طريق مذاکره 

کار و سرمايه برطبق اين قانون بايد با ھم .  بود
در يک کالم سازش طبقاتی .  کردند مصالحه می

 کنگره  مضمون اصلی اين قانون روابط کارگری 
تغيير ريل از رو در روئی .  آفريقای جنوبی شد

کار و سرمايه به سمت ھمکاری اين دو قطب 
متضاد از طريق مذاکره و ھدايت اين مناسبات به 

؟ اين قانون !باشند" برنده" سمتی که ھر دو طرف
که تقابل و آنتاگونيسم منافع و مصالح طبقاتی کار 

کرد، برپايه تداوم  و سرمايه را الپوشانی می
شرايط استثمار طبقه کارگر تنظيم شده بود، دوام 

کشی را تضمين و از آن  و بقاء مناسبات بهره
کرد، چيز ديگری جز به رسميت  حراست می

داری و حفاظت از آن نبود  شناختن نظام سرمايه
حزب "که به استراتژی کنگره ملی آفريقا و 

اگرچه ھنوز .اين کشور تبديل گرديد"  کمونيست
ھستند اتحاديه ھای کارگری که ازنفوذ ايده ھای 
سازشکارانه کنگره ملی آفريقا برکنار مانده و 
برمبارزه طبقاتی تا نابودی سرمايه تأکيد می 

چيان ماريکانا به   ورزند و درقبال اعتصاب معدن
نحو راديکالی به سود کارگران موضعگيری 

ست که اين استراتژی،  نمودند اما  بديهی
ھای راديکال  راديکاليسم جنبش کارگری و سنت

ھای کارگری آفريقای جنوبی را بايد می  اتحاديه
زدود و تسليم کارگران به وضع موجود را رقم 

 !زد می
اما کارگران آفريقای جنوبی نيز اندک اندک به 

اند و به تدريج از اين  برده اين نکات و تحوالت پی
شوند تا با  ھا جدا می ھا مأيوس و از آن اتحاديه

ھای جديد، مبارزات متشکل و مؤثر  ايجاد تشکل
روشن است که .  خود را سازمان دھند

کنند در ميان کارگران  داران نيز سعی می سرمايه
نفاق و شقاق ايجاد کنند تا قدرت متشکل و متحد 

اما اين موضوع ھيچ .  ھا را تضعيف نمايند آن
کند که  تغييری در اين واقعيت ايجاد نمی

ھا و زدوبند رھبران آن با  سازشکاری اتحاديه
دولت، سبب شده است شمار زيادی از اعضای 

ھای  کما اينکه در سال.  ھا جدا شوند اين اتحاديه
اخير شمار زيادی از اعضای اتحاديه ملی 

حزب " و ANCمعدنچيان که تحت نفوذ 
ھا  ست و توسط آن  آفريقای جنوبی"   کمونيست

شود، ازاين اتحاديه جدا شده و بخشاً به  ھدايت می
"اند پيوسته"  آمکو"اتحاديه  " حزب کمونيست. 

آفريقای جنوبی و کنگره ملی آفريقا بی آنکه علل 
ھا را مورد بررسی قرار دھند، فقط به  اين جدائی

ھای اداره  کنند که کمپانی اين موضوع اشاره می
ھای  کننده معادن خواھان تفرقه در صفوف اتحاديه

گويند چرا  اما آنها ھرگز نمی.  کارگری ھستند
ھا ريزش  ھای تحت نفوذ آن اعضای اتحاديه

دھند که چرا و بر چه  ھا توضيح نمی کنند؟ آن می
ھای کارگران معادن و  انجمن اتحاديه"ھائی  زمينه

 ٣٠بوجود آمده و )  Amcu(آمکو "  ساختمانی
ھزار کارگر از جمله فقيرترين بخش کارگران 
معدن يعنی مته کاران را به عضويت خود 

ھا و  ھا به اين پرسش آن.  درآورده است
. دھند ھای ديگری نظير آن پاسخ نمی پرسش
ANC آفريقای جنوبی به "  حزب کمونيست" و

دھند که چرا به رغم  اين پرسش نيز پاسخ نمی
ھا با اعتصاب و ھمچنين به رغم  مخالفت آن

مخالفت اتحاديه ملی معدنچيان که تحت نفوذ 
 ھزار ٣خودشان است، چرا و چگونه است که 

زنند و  کارگر اين معدن دست به اعتصاب می

نبرد طبقاتی کارگران 
 در آفريقای جنوبی
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 اقدام توانند نمیتثبيت حداقل شرايط معيشتی خود 
 موثری انجام دھد؟

علت اصلی آن نه در عدم آگاھی کارگر به 
. وضعيت معيشتی خود که در نداشتن تشکل است

ھای گوناگون  داران از تشکل در حالی که سرمايه
صنفی برخوردار بوده و تمام دستگاه دولتی را به 
ھمراه خود دارند، کارگران از حق داشتن تشکل 

ست که حاکميت  اين خط قرمزی.  محروم ھستند
ی خود کشيده است و نه تنها ھر  برای حفظ سلطه

يابی مانند دو  گونه تالش کارگران برای تشکل
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

شدت  تهران و حومه و نيشکر ھفت تپه را به
سرکوب کرد که ھمواره تالش دارد تا با شناسايی 

توانند در سازماندھی  تر که می کارگران آگاه
کارگران نقشی ايفا کنند و اخراج و حتا دستگيری 

ی کارگر برای سازماندھی  ھا، با تالش طبقه آن
 .مقابله کند

ی عدم وجود تشکل مستقل صنفی کارگری  نتيجه
ھای کارگران را نمايندگی کند و  که بتواند خواست

ھا را در مذاکره با کارفرمای کارخانه مطرح  آن
کند، اين است که تالش کارگران برای 
دستمزدھای بيشتر و حتا دريافت دستمزدھای 

ھايی در آن رديف مانند  افتاده و خواست عقب
بازگشت به کار و امنيت شغلی، در اثر مقاومت 

ھا، اغلب با دخالت  کارفرما در برابر اين خواست
البته با .  نيروی سرکوب دولتی بی نتيجه ماند

داران  دخالت مستقيم دولت که متعلق به سرمايه
است و پاسدار آن نظم، کارگران در جريان اين 
مبارزه، با دولت که نماينده کل طبقه سرمايه دار 

ھای خود را با  خواست.  شوند است طرف می
طرف  کنند که در اين ماجرا بی حکومتی طرح می

نيست و اين مبارزه گرچه بر سر مطالبات 
اقتصادی درميگيرد، اغلب خصلتی سياسی به 

 . گيرد خود می
ھای خود  لذا اگر کارگران موفق به تامين خواست

گرد جنبش کارگری و  شوند، اين بيانگر عقب نمی
 . يا بيهوده بودن اعتراضات نيست

ست ديکتاتور و  حکومت اسالمی، حکومتی
گر که بقای خود را  غايت مرتجع و سرکوب به

بيش از ھر چيز به نيروھای سرکوب مديون 
ھا  حکومتی که ھم از شدت نارضايتی توده.  است

ی کارگر برای  اطالع دارد و ھم از قدرت طبقه
ی  روست که تالش طبقه از ھمين.  تغيير سياسی

يابی و تشکل خط قرمز آن  کارگر برای سازمان
خوبی آگاه  حکومت اسالمی به.  شود محسوب می

ی کارگر اولين قدم در  يابی طبقه است که تشکل
ی  تواند نقطه مسير انقالبی خواھد بود که می

داری و در نتيجه  پايانی بر مناسبات سرمايه
تعدد اعتراضات .  حکومت اسالمی بگذارد

ی نه تنها نارضايتی کارگران که  کارگری نشانه
ھا برای تغيير است و اگر  ی خواست آن نشانه

حکومت برای مهار تظاھرات کارگران 
 کارگر دارد نيروی گارد ۶٠٠ای که فقط کارخانه

ی وحشت رژيم  کند، تنها نشانه ويژه را بسيج می
سياست رژيم در .  ست ھای کارگری از حرکت

قبال اول ماه مه و ممانعت از ھر گونه تظاھرات 

مطالبات معوقه خود ھستند و کارگران کارخانه 
نيز که در پی اعالم ورشکستگی "  آونگان"

اند، ھم نگران کار خود  شرکت از کار بيکار شده
ھستند و ھم نگران دريافت دستمزدھای پرداخت 

 .ی خود نشده
 

 اھميت دستمزد برای کارگران
 

کارگر .  ست برای کارگر دستمزد يک امر حياتی
که برای  فروشد  رو می نيروی کار خود را از اين

زنده ماندن و خريد نيازھای ضروری زندگی 
چيز ديگری جز نيروی کار خود ندارد تا آن را با 

مزد نيز . نيازھای ضروری زندگی تعويض نمايد
چيزی نيست جز شکل پولی ارزش نيروی کار، 

تواند با آن نيازھای  شکل پولی ارزشی که می
 .ضروری زندگی خود را تامين نمايد

عنوان  طرف ماجرا به دار نيز در آن اما سرمايه
اش از اين خريد چيزی  خريدار نيروی کار ھدف

دار در ازای خريد  سرمايه.  نيست جز کسب سود
نيروی کار بخشی از ارزش حاصل از کار 

عنوان دستمزد به کارگر پرداخت  يافته را به تجسم
پس ھر .  کند کند و بخش ديگر را تصاحب می می

تر باشد سود کارفرما  قدر دستمزد کارگر پايين
ھای ديگری که  ی داستان حال ھمه. شود بيشتر می

پيرامون دستمزد در ارتباط با تاثير آن بر تورم و 
ھای آن تبليغ  غيره توسط دولت اسالمی و رسانه

ھايی ھستند برای  گردد در واقع دروغ می
 .الپوشانی کردن ماھيت واقعی دستمزد

دار بر سر دستمزد،  مبارزه کارگر با سرمايه
کنند  داران تالش می سرمايه. ست دائمی ای مبارزه

دستمزد واقعی يعنی (تا با کاھش دستمزدھا 
سود )  دستمزدی که قدرت خريد معينی دارد

بيشتری را بدست آورند، بنابر اين مبارزه بر سر 
دستمزد تنها در زمان بحران اقتصادی شکل 

اما در زمانی که بحران اقتصادی .  گيرد نمی
داران  پيوندد، شرايط برای سرمايه وقوع می به

شود تا با استفاده از بحران که يکی از  مهيا می
نتايج آن بيکاری وسيع و در نتيجه افزايش رقابت 
بين کارگران برای پيدا کردن کار است، ھر چه 

معضلی .  بيشتر از مزد واقعی کارگران بکاھند
که کارگران  در تمام دوران حاکميت جمهوری 
اسالمی که با يک بحران ساختاری اقتصادی و 

ھا و شدت متفاوتی اقتصاد با  در نتيجه با سرعت
 .اند رکود و تورم ھمراه بوده است، روبرو بوده

اما آيا کارگران به اين موضوع آگاه نيستند؟ شکی 
ی  نيست که کارگر در جريان کوچک شدن سفره

. کند خوبی به اين مساله آگاھی پيدا می خود به
درک اين موضوع برای کارگری که روزانه با 
اين مشکالت روبروست، کارگری که بايد 

ی نان، آب، برق، کرايه خانه و مانند آن را  ھزينه
اما سوال اين .  بدھد چيز چندان مشکلی نيست

است که چرا کارگران در شرايط کنونی نه تنها 
برای بهتر شدن شرايط معيشت خود که حتا برای 

کارگران و دستمزد خواھيم پرداخت و در آخر 
 .کنيم به سواالت باال پاسخ دھيم سعی می

 
 بررسی کوتاه اعتراضات اخير کارگری

 
 مرداد از برابر ٢٣کارگران صنايع فلزی روز 

کارخانه دست به تظاھرات زده و جاده تهران 
خواست اصلی .   ساعت بستند٢مدت  کرج را به

مساله .  افتاده بود ھا پرداخت دستمزدھای عقب آن
ھا و قطع برخی از  بازنشستگی تعدادی از آن

مزايا مانند ناھار از ديگر داليل اعتراض 
ھای کارفرما  عدم تحقق وعده. کارگران بوده است

و مديران دولتی برای پرداخت دستمزدھای 
افتاده، کارگران را در اين روز به خيابان  عقب
به دنبال اعتراض کارگران، نيروھای .  کشاند

سرکوب رژيم اعم از نيروھای انتظامی، امنيتی 
وقتی .  و حتا لباس شخصی عازم محل شدند

کارگران به تظاھرات خود ادامه دادند، 
موتورسواران گارد ويژه نيز با تجهيزات کامل به 

کارگران که در .  محل تظاھرات عازم گرديدند
ابتدا ورود گارد ويژه را با ھو کردن پاسخ داده 
بودند، با شعار فردا در برابر وزارت صنايع به 

پس تا اينجا يک .  اعتراض خود پايان دادند
خواست مشخص اقتصادی از يک کارفرما، به 
تقابل مستقيم کارگران يک کارخانه با نيروھای 

روز بعد .  شود پليس و سرکوب رژيم منجر می
نيز در حالی که رژيم در برابر وزارت صنايع 

اجرا درآورده بود،  تدابير شديد امنيتی را به
خانه دست به  کارگران در برابر اين وزارت

از جمله شعارھای کارگران دراين .  تجمع زدند
صنايع "، "لياقت استعفا، استعفا وزير بی"تجمع 

فلزی آباد بايد گردد، معاون صنايع اعدام بايد 
. بود" صنايع فلزی فلسطين ايران است"و " گردد

شعارھايی که نه يک خواست صرف اقتصادی 
 .که دقيقا شکل و محتوايی سياسی داشتند

مرداد نيز کارگران کارخانه نساجی  ٢٢روز 
مازندران پس از راھپيمايی در برابر فرمانداری 

شهر دست به تجمع زده و خواستار رسيدگی  قائم
ھای خود از جمله پرداخت  به خواست

اين کارگران نيز .  افتاده شدند دستمزدھای عقب
 و حتا چندين  تاکنون بارھا دست به اعتراض زده

يکبار ھم يکی .  اند بار اقدام به بستن خيابان نموده
از کارگران اين کارخانه در جريان سخنرانی 

نژاد در ساری در آذرماه سال گذشته  احمدی
سوی وی کفش پرتاب کرده بود که توسط  به

شدت مورد ضرب و شتم قرار  نيروھای امنيتی به
 .گرفت و دستگير شد

ديگر اعتراضات کارگری نيز با شدت و 
از جمله .  ھای خود، ھمه از اين سنخ ھستند ضعف

رشت در " کار کنف"اعتراض کارگران کارخانه 
اراک در برابر "  آونگان"برابر استانداری و 

شرکت که در ھر دو اعتراض، مخاطب 
کارگران کارخانه .   است کارگران، دولت بوده

ھاست که بدنبال دريافت  رشت سال"  کار کنف

١از صفحه   

 افتاده کارگران و خواست پرداخت دستمزدھای عقب

 حکومت شورائی، آلترناتيو کارگران و زحمتکشان است
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۴از صفحه   

ساز  کارگری حتا با سازماندھی تشکل دست
يک نمونه روشن "  خانه کارگر"حاکميت يعنی 

ديگر است که رژيم تا چه حد در رابطه با 
 .دھد کارگران از خود حساسيت نشان می

گاه نه فقط  اگر کارگران دارای تشکل بودند آن
ويژه  افتاده که به برای پرداخت دستمزدھای عقب

برای افزايش دستمزدھا به شکلی متشکل مبارزه 
اما کارگرانی که فاقد تشکل ھستند و .  کردند می

ھا با قراردادھای موقت و   درصد آن٨٠حداقل 
بدتر از آن مشغول کار ھستند، قادر به تحقق 

ی  گفته به.  ھايی در آن سطح نخواھند بود خواست
يکی از اعضای ھيات حل اختالف در وزارت 

صورت روزمزد و بدون   ميليون کارگر به۵کار، 
 درصد از ٢۵کار ھستند و حداقل  بيمه مشغول به

" حداقل دستمزد"کل کارگران شاغل، کمتر از 
کنند  مصوبه شورای عالی کار دستمزد دريافت می

رجوع شود به خبرگزاری مهر و پايگاه خبری (
، کارگرانی که در )ايران آنالين در اين رابطه

توانستند برای  صورت داشتن تشکل می
يافته را  ای سازمان ھای قانونی مبارزه حداقل

در واقع کارگران در اين شرايط و . سازمان دھند
جايی که نياز روزانه به  در جريان عمل، از آن

دستمزد حاصل از فروش نيروی کار خود دارند، 
 .شوند حتا به شرايطی بدتر نيز تن دھند مجبور می

از سوی ديگر نبايد ھراس رژيم از فراگير شدن 
در بسياری .  اعتراضات کارگری را فراموش کرد

از مواقع وقتی که رژيم با عزم راسخ کارگران و 
شود و ھنگامی که تطميع و  ھا روبرو می خشم آن

ھا ناتوان  سالح سرکوب را در برابر عزم آن
کند با انجام مانورھايی و دادن  بيند، سعی می می

امتيازاتی از شدت اعتراض بکاھد، اما واقعيت 
اين است که با توجه به وضعيت وخيم اقتصادی 

ھای اعتراضی کارگران را  شک واکنش که بی
دامن زده و باز بيشتر دامن خواھد زد، قدرت 
مانور رژيم نيزبه موازات آن کاھش يافته و بيشتر 

برای .  يابد به صنايع استراتژيک سوق می
تر شدن موضوع به مانور رژيم در مورد  روشن

کارگران صنايع خودروسازی و پتروشيمی 
 .اندازيم نگاھی می

 
 صنايع خودروسازی و پتروشيمی

 
چندی پيش شورای عالی پول و اعتبار پرداخت 

 ميليارد تومانی به دو شرکت بزرگ ١٠٠٠وامی 
خودروسازی يعنی ايران خودرو و سايپا را 

علت پرداخت اين وام از سوی .  تصويب نمود
منابع رژيم جلوگيری از بيکارشدن کارگران 

ی  گفته به.  شاغل در اين صنعت عنوان شده است
منابع دولتی اين دو شرکت بدھی بزرگی به 

تر که قطعات خودرو برای  ھای کوچک شرکت
کنند داشته و در صورت  اين دو شرکت توليد می

عدم پرداخت بدھی، زنجيره ورشکستگی در 
 ميليون ٢ھای درگير در اين صنعت که  شرکت

گيرد،  کارگر را مستقيم و غيرمستقيم در بر می
تا ھم اکنون نيز به دليل کاھش .  گردد آغاز می

توليد خودرو، تعدادی از کارگران در 
. اند ھای خودروسازی از کار اخراج شده کارخانه

 کارگر شهاب خودرو يک نمونه ۶۵٠اخراج 
خبرساز آن بود که انتشار اخبار اعتراضات 
کارگران شهاب خودرو در فروردين ماه 

جاری نتايج منفی سياسی نيز برای رژيم  سال
 .بدنبال آورد

 ميليارد تومانی، مجلس ١٠٠٠در کنار وام 
 ھزار ميليارد تومان ٢اسالمی نيز اختصاص 

ھای  يارانه بالعوض را برای شرکت
اين وام قرار .  خودروسازی تصويب کرده است

اصطالح برای ارتقای کيفی خودروھا به  است به
در واقع تدابير حکومت .  ھا داده شود اين شرکت

برای کمک به حل بحران در صنايع 
خودروسازی نتيجه وحشت رژيم از ابعاد و نتايج 

 .سياسی اين بحران در ارتباط با کارگران است
ی ديگر و شايد بهتر است بگوييم بهترين  نمونه

نشينی رژيم در ارتباط با کارگران در  نمونه، عقب
ھا  که رژيم سال در حالی. صنعت پتروشيمی است

و با برنامه تالش کرد تا با کاھش کارگران 
صورت پيمانی  رسمی، تعداد کارگرانی را که به

کنند در صنعت نفت افزايش دھد؛ با  کار می
شروع اعتصاب در پتروشيمی تبريز و سپس 

ی عمومی و متحد کارگران  ماھشهر که به مبارزه
چندين کارخانه پتروشيمی در منطقه ويژه 
ماھشهر منجر گرديد، رژيم مجبور شد، تا حدود 

ھای کارگران پيمانی را که  زيادی خواست
خواستار قرارداد مستقيم و انعقاد قرارداد جمعی 

ای که ھم اکنون و در عمل  گونه به.  بودند بپذيرد
ھای پيمانی از پتروشيمی ماھشهر خارج  شرکت

شده و کارگرانی که حتا در چارچوب شرايط 
اعالم شده از سوی وزير نفت برای انعقاد قرارداد 

دھند  گنجيدند به کار خود ادامه می مستقيم نمی
ھای پيمانی حضور داشته  که شرکت بدون آن

 سال ٨تازگی نيز به کارگران ديپلم که  به.  باشند
اند گفته شده تا مدارک خود را  سابقه کار داشته

برای انعقاد قرارداد مستقيم تحويل دھند، در حالی 
ی صادره از سوی وزير نفت،  که در بخشنامه

 سال دارای شرايط ١٠ی  کارگران ديپلم با سابقه
البته .  انعقاد قرارداد مستقيم عنوان شده بودند

ناگفته نماند که بخشنامه وزير نفت برای تمامی 
ھای فعال در عرصه نفت صادر شده بود،  شرکت

ھا  ھا و پااليشگاه بنابراين شامل ديگر پتروشيمی
نشينی رژيم در  جا نيز عقب اين.  گردد نيز می

ی عزم راسخ  برابر کارگران از سويی نتيجه
دليل  ھا و از سوی ديگر به کارگران و اتحاد آن

گيری  اھميت صنعت نفت و ترس رژيم از شکل
 .اعتصابات کارگری در اين بخش است

در واقع در حالی که سياست عمومی رژيم 
افزايش کارگران پيمانی بوده و ھست و ھم اکنون 

نيز در کليت شاھد افزايش کارگران پيمانی 
ھستيم، کارگران پتروشيمی رژيم را مجبور به 

از نتايج .  نشينی در برابر خود کردند عقب
نشينی رژيم برای کارگران پيمانی  عقب

پتروشيمی که به قرارداد مستقيم دست يافتند، جدا 
از امنيت شغلی، باال رفتن دستمزدھا و ديگر 

"ھاست مزايای آن در واقع بخشی از "  مزايا. 
ھمان مزد کارگران است که با اين نام پرداخت 

کند در  دار آرزو می مزايايی که سرمايه.  گردد می
 .شرايط ديگری از کارگران بازستاند

ی جنبش کارگری در  در بررسی تاريخچه
ھای  بينيم که بحران کشورھای گوناگون می

نشينی  اقتصادی در موارد بسياری منجر به عقب
جنبش کارگری شده و کارگران بسياری از 

ھا بدست آورده  امتيازاتی را که در طی سال
اما ھنگامی .  دھند ھا از دست می بودند، در آن سال

طور مشخص در مورد جنبش کارگری  که به
توانيم اين مساله را از  کنيم، نمی ايران صحبت می

اين .  تنها يک زاويه محدود بررسی کنيم
ست که وضعيت معيشتی کارگران در  واقعيتی

گردد، اما نبايد  تر می ايران روز به روز وخيم
ھای طبقه کارگر را در ھمين شرايط،  پيروزی

جوئی ، حتا مطالبات سياسی و  روحيه مبارزه
خصلت سياسی بسياری از مبارزات کارگری را 

بر کسی پوشيده نيست، در حالی .  فراموش کنيم
که  رژيم ديکتاتوری عريان به کسی جرات نفس 

دھد، کارگران نه فقط بدون ترس و  کشيدن نمی
دھند،  ھراس از رژيم به مبارزات خود ادامه می

بلکه اين مبارزات را به مبارزات علنی خيابانی 
کنند، با نيروھای سرکوب رژيم درگير  تبديل می

. دھند می شوند و عليه مقامات دولتی شعار سرمی
اين روحيه مبارزه جويانه کارگران، از ھم اکنون 
چشم انداز اعتالی جنبش سياسی طبقه کارگر را 

ھای موجود گشوده  با تعميق روزافزون بحران
 .است

ھا به مبارزات  ھا برخالف اکونوميست مارکسيست
صورت مجرد نگاه نکرده و از  ی کارگر به طبقه

آن نتايج محدودی که در نهايت به نوعی رفرميسم 
به مبارزات طبقه .  گيرند شود نمی منجر می

ھای  ھا برای خواست ی آن کارگر، از جمله مبارزه
افتاده  مشخص اقتصادی از جمله دستمزدھای عقب
اگر .  بايد با نگاه به کليت شرايط کنونی پاسخ گفت

از اين زاويه به مبارزات کارگران نگاه شود، 
گاه به اين نتيجه خواھيم رسيد که طبقه کارگر  آن

به رغم تمام موانعی که رژيم ارتجاعی و 
سرکوبگر حاکم ايجاد نموده به پيشروی خود 

 . دھد ادامه داده و می
 
 

 کارگران و خواست پرداخت
 افتاده  دستمزدھای عقب

 دستمزد کارگران بايد 
 به موقع پرداخت شود
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٩درصفحه   

 ھزار نيروی امنيتی و ١١٠اجالس، مستقر کردن 
پليسی در تهران پيرامون اين نشست، جمع آوری 
متکديان، معتادان و کارتون خواب ھا، تعطيلی 
گروه ھای اراذل و اوباش گشت ارشاد در سطح 
شهر و نيز تبليغات شبانه روزی چند ماھه رژيم 
پيرامون اھميت اجالس تهران، ھمه و ھمه 
اقداماتی بودند که  جمهوری اسالمی بدان متوسل 
شد تا بتوانند زير پوشش برگزاری  شانزدھمين 
اجالس اعضای غير متعهدھا در تهران، به 

 .اھداف سياسی و تبليغاتی معينی دست يابد
 Non-Aligned)"   نم"برگزاری اجالس 

Movement) در تهران از آن جهت برای
جمهوری اسالمی حائز اھميت بود که رژيم 
انتظار داشت تا از اين فرصت بتواند شکست 
سياسی خود را در دو اجالس قبلی تهران و مکه 

 مرداد تهران با ١٩چرا که اجالس .  جبران کند
و يک ھفته پس "  دوستان سوريه"عنوان نشست 

از آن، کنفرانس سازمان ھمکاری کشورھای 
اسالمی در مکه، عمال انزوای سياسی جمهوری 
اسالمی و شکست سياست خارجی اش را در 

از اين رو، .  عرصه بين المللی آشکارکرده بود
سخنگويان جمهوری اسالمی برای سرپوش 
گذاشتن بر موقعيت شکننده سياسی جمهوری 
اسالمی، تا آخرين لحظه ھای پيش از برگزاری 
اجالس تهران از بيان تعداد و اسامی سران و 
روسای کشورھای شرکت کننده در اجالس 
خودداری کردند و فقط در قالب الفاظ کلی از 
استقبال پر شور سران کشورھای غير متعهد و 
حضور گرم ھيئت ھای نمايندگی آنان در نشست 

اما، با گشايش اجالس و .  تهران خبر می دادند
مشخص شدن عدم حضور اکثريت سران 
کشورھای عضو جنبش غير متعهدھا، عدم 
حضور ترکيه به عنوان ناظر در اين اجالس و 
نيز سطح نازل ھيئت ھای نمايندگی چين و 
روسيه، نخستين نشانه ھايی بودند که شکست 
سياسی جمهوری اسالمی را در ھمان لحظه ھای 

 .اوليه شروع اجالس بازتاب دادند
اين مسئله، صرفا مدخلی برای شکست سياسی 

محمد .  جمهوری اسالمی در اين اجالس بود
مرسی رئيس جمهوری مصر که در مقام رياست 
سه ساله پانزدھمين دوره اجالس غير متعهد ھا 
مسئوليت افتتاح اجالس تهران را به عهده داشت، 
در ھمان شروع اجالس، با حمله به دولت سوريه، 
سياست خارجی جمهوری اسالمی را به صورت 

 . کامال غير مترقبه به چالش گرفت
محمد مرسی در سخنرانی افتتاحيه اجالس، از دو 
جنبه سياسی و مذھبی به مقابله با جمهوری 

وی، در .  اسالمی و سياست خارجی آن برخاست
پايتخت دولت دينی شيعی اسالمی، سخنان خود را 
با سالم و صلوات بر ابوبکر، عمر، عثمان و 

. علی، چهار امام و پيشوای اھل تسنن آغاز کرد
رئيس پانزدھمين دوره اجالس کشورھای غير 

ام "متعهدھا، در حضور خامنه ای و در مرکز 
اسالمی و شيعی، که در آن، پيروان اھل "  القرای

تسنن حتا از برگزاری مراسم مستقل اعياد مذھبی 
شان در تهران و ديگر شهرھای ايران نيز منع 

جمهوری اسالمی را اينگونه به چالش ، اند شده
ازچالش مذھبی سخنان محمد مرسی که .  گرفت

بگذريم، موضع گيری صريح او عليه حکومت 

بشار اسد بود که ھمه بافته ھای سياسی جمهوری 
 . اسالمی را در حمايت از سوريه پنبه کرد

احمدی نژاد رئيس دولت جمهوری اسالمی ايران 
در تهران، در کنفرانس "  نم"که پيش از اجالس 

در مکه "  سازمان ھمکاری کشورھای اسالمی"
حضور يافته بود تا مانع اخراج حکومت بشار 
اسد از اين سازمان گردد، عمال با دست خالی و 

 . شکست به تهران بازگشت
سران جمهوری اسالمی با شکست در اجالس 
مکه بر اين اميد بودند تا شکست خود در کنفرانس 

را با "  سازمان ھمکاری کشورھای اسالمی"
حمايت ھمه جانبه و احيانا با صدور بيانه ای به 

 . جبران کنند" نم"نفع دولت بشار اسد در اجالس 
اين ھدف جمهوری اسالمی نيز از ھمان نخستين 
دقايق آغاز رسمی کار اجالس، با  سخنرانی تند 

رئيس جمهور مصر . محمد مرسی نفش بر آب شد
در "  نم"در مقام رياست پانزدھمين اجالس 

سخنرانی افتتاحيه خود، رژيم بشار اسد را فاقد 
مشروعيت خواند و قاطعانه از مخالفان دولت 

تا جايی که در پی سخنان .  سوريه پشتيبانی کرد
تند محمد مرسی، ھيئت سوری حاضر در اجالس 

 .سالن را ترک کرد
از سخنرانی چالش بر انگير محمد مرسی که 
بگذريم، سخنان دبير کل سازمان ملل، صريح 
ترين اظهاراتی بود که تاکنون يک مقام خارجی 
آنهم در تهران عليه مواضع رسمی و سياست 

دبير .  خارجی جمهوری اسالمی ابراز کرده است
کل سازمان ملل، چشم در چشم احمدی نژاد، 
انکار ھولوکاست و نفی موجوديت اسرائيل را به 

"او گفت.شدت محکوم کرد من با تهديد ھر : 
کشور عضو برای از بين بردن کشوری ديگر يا 

ھای  تالش ھای زشت و زننده برای انکار واقعيت
گفتن . تاريخی ھمچون ھولوکاست به شدت مخالفم

اين که اسرائيل که عضو سازمان ملل است، حق 
موجوديت ندارد يا توصيف آن با الفاظ نژاد 
پرستانه نه تنها غلط است، بلکه با اصولی که 

 .تعهد کرده ايم پايبندشان باشيم در تضاد است
بان کی مون، ھمچنين از جمهوری اسالمی 

ھای شورای امنيت سازمان  خواست از قطعنامه
المللی انرژی  ملل تبعيت نمايد و با آژانس بين

 . اتمی ھمکاری نمايد
وی در گفتگوی مستقيم خود با خامنه ای و نيز 

نگرانی عميق خود "  نم"سخنرانی اش در اجالس 
در ايران "  وضعيت بحرانی حقوق بشر"را از 

پديده ای که به مذاق خامنه ای خوش .  اعالم کرد
" تکدر"نيامد و خبرگزاری ھای دولتی ايران از 

رھبری نسبت به اظهارات دبيرکل سازمان ملل 
بان کی مون، از اين ھم فراتر رفت و . خبر دادند

در جمع دانشجويان دانشکده وزارت امور خارجه 
وضعيت "جمهور اسالمی، ضمن بيان مجدد 

در ايران، اظهار اميدواری "  بحرانی حقوق بشر
کرد که در انتخابات يازدھمين دوره رياست 

صدای " شاھد شنيدن ١٣٩٢جمهوری در خرداد 
 . ايران باشد" مردم

اظهاراتی از اين دست در اجالس اعضای 
کشورھای غير متعهدھا در تهران، پديده ای بود 
که برای نخستين بار در قلب جمهوری اسالمی 

 . اتفاق می افتاد
بيان اينگونه اظهارات در اجالس تهران، برای 

حکومتی که تا کنون مروج افراط گرايی مذھب 
شيعه دوازده امامی در عرصه بين المللی بوده 
است، برای نظامی که رئيس جمهورش در محافل 
جهانی و در اجالس ھای ساالنه سازمان ملل، 
مدام از انکار ھولوکاست و نفی موجوديت 
اسرائيل سخن گفته است، طبيعتا سنگين و ھشدار 

" وضعيت بحرانی حقوق بشر"شنيدن .  دھنده بود
و نگرانی ھای موجود در مورد پرونده اتمی 
ايران از زبان دبيرکل سازمان ملل، برای 
حکومتی که ولی فقيه و رھبرش در نشست ھا و 
اجالس ھای رسمی و غير رسمی اش ھمواره با 
تملق گويی، چاکری و چاپلوسی ھيئت دولت، 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی، شورای 
مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، 
قوه قضاييه، سرداران سپاه و حتا بعضا با تملق 
گويی ھيئت ھايی از کشورھای اسالمی و غير 
اسالمی مواجه بوده است، نه تنها ھشدار دھنده و 
سنگين بود، بلکه آنگونه که رسانه ھای حکومتی 

 . شخص خامنه ای نيز شد" تکدر"نوشتند موجب 
خصوصا که جمهوری اسالمی با صرف آنهمه 
ھزينه و فراھم کردن بهترين امکانات برای ھيئت 

تهران، ھرگز "  نم"ھای شرکت کننده در اجالس 
انتظار شنيدن چنين اظهاراتی را در جمع اعضای 

اظهاراتی که از .  کشورھای غيرمتعهدھا نداشت
ھمان دقايق اوليه افتتاح نشست تهران، شکست و 
انزوای بيشتر جمهوری اسالمی را در عرصه 

 .داد جهانی رقم نشان می
پديده ای که صدا و سيمای جمهوری اسالمی، 
مجبور به سانسور آن شد و ھنگام ترجمه مستقيم 
اظهارات بان کی مون و محمد مرسی، جمالت 
مورد دلخواه رژيم اسالمی حاکم بر ايران را 

صدا و سيمای جمهوری .  جايگزين آن کرد
اسالمی در مسير سانسور سخنان محمد مرسی تا 
بدانجا پيش رفت که در ترجمه اظهارات تند او 
عليه بشار اسد، به عمد به جای سوريه نام بحرين 
را گذاشت تا به بيندگان و شنوندگان داخلی خود 
بقبوالند که محمد مرسی عليه دولت بحرين سخن 

 .   گفته است، نه عليه دولت سوريه
جمهوری اسالمی اميدوار بود با برگزاری 
اجالس سران غير متعهد، اعتبار بين المللی خود 

اما بر خالف انتظار رژيم، .  را بهبود بخشد
اجالس تهران عمال تريبونی شد تا از طريق آن 
مهمترين سياست ھای جمهوری اسالمی به چالش 

 . گرفته شوند
آنچه مسلم است اظهارات دبيرکل سازمان ملل 
عليه سياست ھای جمهوری اسالمی، صرفا يک 

. اظهار نظر شخصی نبود و نمی توانست ھم باشد
اظهار نظر بان کی مون، بيان صريح و روشن 
موضع سازمان ملل و قدرت ھای درگير با 
جمهوری اسالمی بود، که به طور مستقيم به 
خامنه ای و ديگر رھبران جمهوری اسالمی 

 . ابالغ گرديد
بی دليل نبود که آژانس بين المللی انرژی اتمی 
ھمزمان با برگزاری اجالس غير متعهدھا در 
تهران، تازه ترين گزارش خود را در مورد 

گزارشی که در . پرونده ھسته ای ايران انتشار داد
آن، ترديدھای جدی نسبت به اھداف صلح آميز 
بودن برنامه اتمی جمهوری اسالمی ابراز شده 

گزارشی که در آن به طور صريح قيد شده .  است
است که جمهوری اسالمی مجتمع نظامی پارچين 
را به قدری پاکسازی کرده است که بررسی و 
ارزيابی دقيق کارشناسان آژانس را با مشکل 

 شکستی در شکست برای جمهوری اسالمی " نم"نشست 
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دولت نيز کارگران اعتصابی را به رگبار بسته و 
 کند؟ قتل عام می

در آفريقای جنوبی بورژوازی بايد نظام آپارتايد 
داری  را به نحوی که به اساس نظام سرمايه

آپارتايد .  گذاشت ای وارد نگردد، کنار می خدشه
ريخت تا نابرابری اقتصادی  نژادی بايد فرو می

تحکيم يافته و دمار از روزگار کارگران و 
. تهيدستان درآورد و حتا کارگران را قتل عام کند

قتل عام کارگران معدن لونمين در ايکانای 
آفريقای جنوبی بار ديگر نشان داد که تا نظام 

داری ھست، قتل و کشتار کارگران و  سرمايه
سرمايه در بنِد سود و .  فعاالن کارگری ھم ھست

افزايش سود و کاھش دستمزد است و کارگری را 
خيزد و به اين  که برای احقاق حقوق خود بر می

کند، حتا به رگبار گلوله ھم  مناسبات اعتراض می
کند کارگر معدن  بندد و برايش تفاوت نمی می

خاتون آباد شهر بابک کرمان است يا کارگر 
 !معدن لونميِن ماريکانای آفريقای جنوبی

قتل عام معدنچيان ايکانا در عين حال بار ديگر 
اين موضوع را اثبات کرد که جوامع 

داری پيش از آنکه به نژادھا، اقوام،   سرمايه
ھای ملی و امثال آن تقسيم شوند، به طبقات  اقليت

ھا نيز بايد مصروف  اند و ھّم کمونيست تقسيم شده
 .براندازی طبقات  ونابرابری اقتصادی شود

قتل عام معدنچيان آفريقای جنوبی بارديگر اين 
ھا و  حقيقت را آشکار ساخت که گروه

نظير کنگره ملی آفريقا و "  ملی"  ھای سازمان
" حزب کمونيست"احزاب رفرميستی مانند 

ھائی  آفريقای جنوبی، گرچه ممکن است کوشش
عمل آورند،  داری به در تلطيف مناسبات سرمايه

داری  اما ھيچ خصومتی با نظم اقتصادی سرمايه
و مناسبات آن ندارند، بلکه حافظ اين مناسبات و 

 .حافظ منافع طبقه استثمارگر ھستند
قتل عام معدنچيان ايکانا در عين حال بار ديگر 
نشان داد که آلترناتيو نجات دھنده کارگران، نه 

و حفظ "  ملی"ھای ناسيوناليستی و  دولت
ساختارھا و نهادھای بورژوائی موجود، بلکه 
درھم شکستن کامل ماشين دولتی و استقرار 
دولت شورائی کارگران و زحمتکشان و 

 !برقراری سوسياليسم است
نبايد اين واقعيت را ناگفته گذاشت که تشکل و 
آگاھی طبقه کارگر آفريقای جنوبی برای 

ای و برای تحقق  سازماندھی مبارزات فرا اتحاديه
مبارزه طبقاتی در اين .  چنين بديلی اندک نيست

کشور رو به رشد نهاده و قتل عام کارگران 
معدن، سرفصل جديدی را در اين زمينه گشوده 

 .است

 کند ھيچ تفاوتی نمی
 

 :ھرکجا که باشد برای من يکسان است
 يرالئون دراسکله سی

 درپنبه زارھای آالباما
 درمعادن الماس کيمبرلی

 ھای برکلی در تپه ھای قهوه زار ھائيتی در موزستان
 در خيابان ھای ھارلم

 در شهرھای مراکش و طرابلس
 سياه

 استثمارشده و کتک خورده و غارت شده
 گلوله خورده به قتل رسيده است

 خون جاری شده تا به صورتِ 
 دالر 
 پوند 
 فرانک 
 پزتا 
 لير 

 :ورترکند درآيد و بهره کشان را بهره
 .ھای من باز نمی گردد خونی که ديگربه رگ

 پس آن بهتر که خون من
 درجوھای عميق انقالب جريان يابد

 و حرص و آزی را که پروائی ندارد، از
 يرالئون سی 
 کيمبرلی 
 آالباما 
 ھائيتی 
 آمريکای مرکزی 
 ھارلم 
 مراکش 
 طرابلس، 

 .ھای سياھان در ھمه جا، بيرون براند و ازسراسر زمين
 پس آن بهتر که خون من

 با خون تمامی کارگران مبارز دنيا يکی شود
 تا ھرسرزمينی ازچنگال

 غارتگران دالر 
 غارتگران پوند 
 غارتگران فرانک 
 غارتگران پِزتا 
 غارتگران لير 
 غارتگران زندگی 
 آزاد شود،

 تازحمتکشان جهان
 بارخساره ھای سياه،سفيد، زيتونی و زرد و قهوه ئی

 يگانه شوند و پرچم خون را که
 !ھرگز به زير نخواھدآمد برافرازند

 
 پوست آمريکائی لنگستن ھيوز، شاعر سياه: شعر از

 احمد شاملو : برگردان

نبرد طبقاتی کارگران در 
 آفريقای جنوبی

 زنده باد استقالل
  طبقاتی کارگران 
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٨ 

١٠از صفحه  اين مخالفت صرفاً به يک گروه از .  برخاستند 
داران بخش خصوصی محدود نشد، بلکه  سرمايه

ھر سه بخش توليد، تجارت و مالی با آن مخالفت 
 .اند کرده

ای که نمايندگان اتاق بازرگانی،  در اجالس ويژه
صنايع و معادن با حضور نمايندگان دولت 
برگزار نمودند، سرانجام دولت را واداشتند که 

 .عجالتاً اين طرح را به تعويق بياندازد
عسگراوالدی، سرکرده بازاريان و رئيس 
کميسيون توسعه صادرات اين تشکل سرمايه 

ما با ھنرنمايی خاص از کوچه و :  داران، گفت
ھا ارز را به سختی وارد کشور  پس کوچه

گوييد مسير را مشخص کنيم  کنيم، بعد شما می می
يک عضو .  که بالفاصله جلوی آن را بگيرند

تر رابطه  ديگر ھيئت نمايندگان اتاق تهران صريح
داران بخش خصوصی را در  منافع خاص سرمايه

در :  مخالفت با طرح دولت ابراز داشت و گفت
اندازی بورس ارز مثل اين  شرايط کنونی راه

است که کسی مال خود را وارد بورس کند ولی 
رئيس کميسيون حمل . اختيار آن را به دولت بدھد
دولت به :  داران گفت و نقل اين تشکل سرمايه

. دنبال تأمين بخشی از کسری بودجه خود است
ھای  در پی مخالفت اين تشکل، ديگر تشکل

داران بخش خصوصی رسماً مخالفت خود  سرمايه
کنفدراسيون صادرات، ظاھراً با . را اعالم نمودند

اندازی بورس ارز باعث ايجاد  اين استدالل که راه
. شود، مخالفت خود را ابراز داشت نرخ سوم می

کانون صرافان نيز بوروکراسی را بهانه قرار داد 
اين اقدامات نتيجه :  و دبير اين کانون گفت

دھد و امکان بروز بوروکراسی طوالنی  نمی
خريد، عرضه و فروش آن در بورس وجود 

باالخره، مديران بانکهای خصوصی نيز به . دارد
. مخالفت با راه اندازی اين بورس برخاستند

داران بخش خصوصی در مخالفت  توجيه سرمايه
ھا  با طرح دولتی، ھر چه باشد در واقعيت، آن

گروھی از .  منافع اقتصادی خود را در نظر دارند
اين که بايد ارزھای حاصل از صادرات را تحت 

گروھی از .  اند کنترل دولت قرار دھند، مخالف
اين بابت که با راه افتادن اين بورس از دريافت 

اند و  شوند، نگران ارز ارزان و راحت محروم می
گروھی ديگر در اين طرح از دست رفتن منافع 

. بينند ناشی از خريد و فروش ارز را می
بنابراين، اصل قضيه نه نزاع و اختالف بر سر 

ھای مقابله با گرانی و افزايش بهای ارز، بلکه  راه
ست که دولت و  منافع مادی مشخصی

بعيد ھم به نظر .  داران در پی آن ھستند سرمايه
رسد که با توجه به مخالفت تقريباً عموم  می

اندازی اين  داران بخش خصوصی با راه سرمايه
مگر آن که . بورس، دولت بتواند آن را عملی کند

ھا صورت بگيرد و دولت در  توافقی ميان آن
داران بخش  طرح خود منافع ويژه سرمايه

اما مستثنا از اين . خصوصی را مد نظر قرار دھد
دار، تا  موافقت و مخالفت درونی طبقه سرمايه

ست  کند، اين طرح تالشی جايی که دولت ادعا می
برای مقابله با افزايش بهای ارز و نرخ تورم، 
چيزی جز يک شکست ديگر عايد جمهوری 

. مقدم بر ھر چيز، در کاھش ارزش لایر است
عالوه بر اين با تشديد رکود و بحران اقتصادی، 
سهام مؤسسات مدام ارزش خود را از دست 

داران و دالالن مالی که در بازار  سرمايه.  اند داده
بازی بودند، در پی تشديد  سهام مشغول بورس

ھای خود را به بازار خريد و  بحران، سرمايه
فروش ارز و طال روانه ساختند که ھم ارزش آن 

ھا  ای عايد آن حفظ شود و ھم سود قابل مالحظه
بازی در اين بازار منجر به افزايش  بورس.  کند 

از ھم گسيختگی .  تر بهای ارزھا گرديد بيش
اوضاع اقتصادی، بی اعتمادی به سيستم 

ھا و ناپايداری  اقتصادی را افزايش داده و تحريم
اين .  اوضاع سياسی بر آن افزوده شده است

ھای اندکی  اوضاع حتا مردمی را که سپرده
دارند، واداشته تا پول نقد ريالی خود را که مدام 

شود، به طال و ارز تبديل  از ارزش آن کاسته می
اين نيز به عامل ديگری در افزايش .  کنند

بنابراين .  آور بهای ارزھا شده است حيرت
جمهوری اسالمی نه از طريق سرازير کردن 
ارز به بازار توانست با آن مقابله کند و نه با 

حاال که تمام اين .  ھای پليسی بگير و ببند روش
ھا با شکست پايان يافته، بحث ايجاد بورس  راه

ارز به ميان آمده است، تا شايد از اين طريق 
بتوانند الاقل افزايش افسارگسخته آن را متوقف 

اين سياست نيز بی ترديد با شکست .  سازند
چون حتا خود طرح برای .  روبرو خواھد شد
. داران پر از ابهام است دولت و سرمايه

داران بخش خصوصی به مخالفت با آن  سرمايه
اند و نمايندگان دولت نيز ھر يک تعبير  برخاسته

اندازی بورس ارز  و تفسير ويژه خود را از راه
 معاون امور اقتصادی و دارايی .دھند ارائه می

در توضيح اھداف بورس ارز گفت در طی سه 
سازی، سازماندھی و مديريت  مرحله، شفاف

مصارف متناسب با منابع ارزی کشور، برطرف 
کردن فاصله دو بازار تا جايی که عمالً 

سازی نرخ ارز نيز اتفاق بيافتد و خروج  يکسان
 .از وضعيت فعلی خواھد بود، انجام خواھد گرفت

توضيحات مقامات اقتصادی دولت چيزی از 
در واقعيت دولت قصد .  ابهامات نکاسته است

اندازی بورس ارز، نقل و انتقال و  دارد با راه
خريد و فروش ارز را از مجرايی به اصطالح 
قانونی تحت کنترل و نظارت خود قرار دھد، از 

داران از طريق  جايی که معامالت سرمايه آن
ھا انجام خواھد گرفت، ديگر ارزی وارد  حواله

بازار نخواھد شد و از اين طريق بازار غير 
کننده بهای ارز است،  رسمی را که اکنون تعيين

جايی که درآمد ارزی  در عين حال از آن.  برچيند
ھا محدود شده است از  ی تحريم دولت در نتيجه

داران بخش خصوصی  ارزھای صادراتی سرمايه
در داد و ستد و واردت استفاده شود و باالخره 
دولت با برقراری سيستم تک نرخی ارز تحت 
کنترل خود، دالرھای ناشی از فروش نفت و 
مشتقات آن را در اين بازار برای تأمين بخشی از 

ھای بودجه به  مخارج مالی دولت و تأمين کسری
 .فروش برساند

داران بخش خصوصی طرح دولت را  سرمايه
يک بورس ارز دولتی ناميدند و با آن به مخالفت 

قيمت يخچال .   ھزار تومان رسيد٢٨٠ميليون و 
 ھزار تومان افزايش يافت و ال سی دی ۴۵٠به 

 ھزار تومانی به يک ميليون ۶٣٠يک ميليون و 
ھا البته  اين قيمت.   ھزار تومان رسيد٩٠٠و 

ھا  اکنون ھمان تلويزيون.  اند مربوط به مرداد ماه
 ميليون تومان ٣ تا ٢ھای مختلف به  با مارک

يک يخچال فريزر معمولی .  اند افزايش يافته
 يورو به ۵٠٠سامسونگ که در اروپا حداکثر 

/  ۵رود، در ايران  فروش می  ميليون تومان ١ 
افزايش بهای تمام وسايل خانگی بر ھمين .  است

با ھمان سرعتی که بهای ارزھا .  منوال است
يابد، قيمت وسايل خانگی نيز افزايش  افزايش می

 .کند پيدا می
ھای زحمتکش مردم ھمه روزه، نيازی  اگر توده

به خريد اين کاالھا ندارند، اما افزايش مداوم و 
وار کاھاالی مورد نياز روزمره، زندگی را  جهش
ست که  گرانی به حدی.  ھا تباه کرده است بر آن

 تا ١٠ھای لبنی  در فاصله يک ھفته بهای فرآورده
يابد و حتا بهای شير يک   درصد افزايش می۴٠

 تومان ٢٠٠٠شود و به حدود  ليتری دو برابر می
در ھمين مدت کوتاه بهای ھر شانه .  رسد می
 ھزار ۶ درصد افزايش به بيش از ۵٠مرغ با  تخم

گوشت نيز با افزايش جديدی ھمراه . تومان رسيد
 .شد

مدير کل تأمين و توزيع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، در توجيه اين گرانی افسار گسيخته، 

ترين شکل  داليلی را ارائه کرد که به عريان
گر از ھم گسيختگی اوضاع اقتصادی  ممکن بيان

و ناتوانی تمام و کمال رژيم در مهار افزايش 
: وی در پاسخ خبرنگاران گفت.  ھاست قيمت

کدام ."  مرغ به داليلی افزايش يافت قيمت تخم"
در مورد افزايش بهای .  داليل؟ داليل ناگفته ماند

دليل افزايش بهای گوشت نيز توقف "گوشت چه؟ 
 ."واردات در طول برگزاری اجالس بوده است

اقتصادی که در آن بهای کاالھا روزانه افزايش 
ای واردات گوشت در  يابند و توقف يک ھفته

طول اجالس غير متعهدھا، دليل کمبود و افزايش 
قيمت آن عنوان شود، بيش از آن از ھم گسيخته 

تالطم بازار .  است که نياز به توضيح داشته باشد
. دھد ارز نيز به خوبی ھمين واقعيت را نشان می
 ٣٠٠بهای دالر فقط در طول دو ھفته اخير 

 تومان رسيده ٢۴۵٠تومان افزايش يافته و به 
ارزش لایر تا به آن حد کاھش يافته که به .  است

به چشم يک کاغذ "قول نماينده مجلس اکنون 
 .کنند به آن نگاه می" رنگی

جمهوری اسالمی به ويژه از اوايل سال جاری از 
تمام امکاناتی که در اختيار داشت برای متوقف 

. ساختن اين سير صعودی بهای ارز استفاده کرد
پليس و .  ميلياردھا دالر و طال به بازار ريخت

وزارت اطالعات را نيز به کار گرفت، اما 
دليل آن ھم پوشيده .  ترين موفقيتی نداشت کم

. افزايش بهای ارزھا، علت اقتصادی دارد. نيست
٩درصفحه يابد، دليل آن  اگر نرخ برابری ارزھا افزايش می  

 فروپاشی اقتصادی

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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۶از صفحه   

٩ 

٨از صفحه   

اسالمی نخواھد کرد، چرا که اين ھر دو نه علت، 
اند و تا زمانی که علت از ميان نرود،  بلکه معلول

اگر تورم .   حلی بر معضل رژيم نيست راه
ی کاھش ارزش پول است  يابد، نتيجه افزايش می

اين کاھش ارزش پول که اکنون .  و نه بالعکس
ھا  کند، در واقعيت از سال وار سقوط می بهمن

پيش به شکل نهفته وجود داشت، اما رژيم در 
کرد به اتکای  ھا ھمواره تالش می طول اين سال

دالرھای نفتی، واردات کاالھا و کنترل ارز بر 
ھای  دليل روشن آن ھم تورم.  آن سرپوش بگذارد

دو رقمی تمام دوران موجوديت جمهوری 
اکنون اما در پی تشديد بحران .  ست اسالمی

ھا و  اقتصادی، اجرای برنامه آزادسازی قيمت
ھای نفتی و  ھا و به ويژه تحريم حذف يارانه

. بانکی، ديگر ادامه وضع گذشته ممکن نبود
تواند به شکل گذشته از طريق  رژيم نه می

واردات گسترده، مانع از افزايش عنان گسيخته 
ی دولتی،  ھا گردد و نه قادر است با مداخله قيمت

لذا زير .  بازار ارز را تحت کنترل قرار دھد
فشار بحران و سياست اقتصادی دولت، تضاد 
نهفته در اقتصاد ايران در اواخر سال گذشته به 

اين در .  شکلی انفجاری خود را نشان داد
ھای نفتی و بانکی  ست که ھنوز تحريم شرايطی

ھای اروپايی و آمريکا به مرحله اجرا  قدرت
اين واقعيت به وضوح سرمنشأ آن .  درنيامده بود

در مدت زمان . دھد را در اقتصاد ايران نشان می
زمان بهای  ھا رخ داد و ھم کوتاھی، انفجار قيمت

آور افزايش  ارزھای جهانی نيز با سرعتی حيرت
ی توکلی، نماينده مجلس، در طول  به گفته.  يافت

 ۵٠، ارزش لایر ١٣٩٠ ماه از آذر تا بهمن ٢
بهای دالر در بازار تا اوايل . درصد کاھش يافت

اجرای .   تومان رسيد١٩٠٠سال جاری به حدود 
تر کرد، به  ھای جديد وضع را بحرانی تحريم

 ماھی که از آغاز سال ۶نحوی که در فاصله 
ترين  گذرد، افزايبش بهای اصلی جاری می

کاالھای مورد نياز روزمره مردم به طور 
 . درصد نيز فراتر رفته است۵٠متوسط از 

بنابراين روشن است که در اساس، اين کاھش 
ارزش لایر است که افزايش بهای کاالھا و 

لذا .  افزايش قيمت ارزھا را در پی داشته است
مادام که اين کاھش ارزش ادامه دارد، رژيم نه 
از طريق بورس ارز و نه اقدامات ديگری از اين 

ھا،  تواند جهت روند افزايش قيمت دست، نمی
اين که رِژيم .  خواه کاالھا و يا ارز را تغيير دھد

خواھند  ھا می و کارگزاران اقتصادی آن با معلول
دانند علت  مبارزه کنند، نه از آن روست که نمی

چيست، بلکه قادر به از ميان بردن آن نيستند و 
ی جمهوری اسالمی   سال دوران سلطه٣٣تجربه 

ارزش پول .  به وضوح آن را نشان داده است
کند، به اين علت که در ايران معادل  سقوط می

کااليی و توليدی برای پول در جريان وجود 
ھای  ھا تريليون به اسکناس سال به سال ده.  ندارد

گردد، بدون اين که ما به  در جريان افزوده می
 .ازای توليد و کاال داشته باشند
ای فرو رفته است،  اقتصاد در رکود بی سابقه

ست، اما گزارش مدير  نرخ رشد توليد مطلقاً منفی
ست که در  کل بانک مرکزی در ھمين ھفته حاکی

ھا تريليون تومان ديگر  طول چندين ماه گذشته ده
در حالی که .  بر حجم نقدينگی افزوده شده است

 ٣۵٠حجم نقدينگی در اواخر سال گذشته حدود 
 ٣٨٧ /  ۵ھزار ميليارد تومان بود، اين رقم اکنون 

با اين اوصاف . شود ھزار ميليون تومان اعالم می
روشن است که ارزش لایر الزاماً بايد کاھش 
يابد، تورم به رشد خود ادامه دھد و توأم با 
تأثيرات مخرب سياست اقتصادی دولت و نيز 

ھا چنان ابعادی به خود بگيرد که اکنون  تحريم
 .شاھد و ناظر آن ھستيم

جمهوری اسالمی در تمام دوران حيات خود 
آشکارا نشان داه است که ھيچ راه حلی برای 

اکنون در .  رفت از بحران وجود ندارد برون
شرايطی که بحران اقتصادی وسعت و عميق 

ای به خود گرفته است، سياست اقتصادی  سابقه بی
نئوليبرال با ورشکستگی تام و تمام روبرو شده 

ھا  ی تحريم است، اوضاع مالی رژيم در نتيجه
شود و از ھم گسيختگی  تر می روز به روز وخيم

ی غير قابل کنترلی رسيده  اقتصادی به درجه
است، ھيچ کاری برای مقابله با اين بحران از 

ھايی در اين ابعاد  بحران. عهده رژيم ساخته نيست
اقتصاد .  فقط يک راه حل سوسياليستی دارند

ی فروپاشی رسيده  داری ايران به نقطه سرمايه
ای  وخامت اوضاع اقتصادی به مرحله.  است

 سال، جمهوری ٣٣رسيده است که پس از گذشت 
اسالمی حتا قادر به تأمين چند قلم کاالی خوراکی 
روزمره مردم ھم نيست و در تدارک برقراری 

ی  سيستم کوپنی برای توزيع کاالھايی از نمونه
 .ھاست برنج، گوشت، روغن و امثال آن

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
دھد که ستاد بسيج اقتصادی  تجارت خبر می

مأمور انجام تحقيقاتی روی سه کاالی اساسی 
مرغ، گوشت و برنج شده تا در صورت لزوم، 

ھمين طرح در شکلی .  کوپنی توزيع شوند
 .تر در مجلس نيز در حال بررسی است گسترده

تر از آن است که اين اقدامات راه  اما وضع، وخيم
نجاتی برای نظم اقتصادی موجود و نظام سياسی 

فروپاشی اقتصاد، فروپاشی و .  پاسدار آن باشد
سرنگونی جمهوری اسالمی را به ھمراه خواھد 

وضع موجود ديگر برای طبقه کارگر و .  داشت
. ھای زحمتکش مردم قابل تحمل نيست توده

ھای  شرايط برای انفجار خشم و نارضايتی توده
فقط لحظه وقوع آن . کارگر و زحمتکش مهياست

مانده است، تا به پا خيزند، نظم اقتصادی، 
اجتماعی و سياسی موجود را از بيخ و بن 
دگرگون سازند و با استقرار نظم نوين 

ھا خاتمه  سوسياليستی برای ھميشه به بحران
 .دھند

 . مواجه می کند
جمهوری اسالمی اميدوار بود با نشستن بر کرسی 
رياست سه ساله جنبش غير متعهدھا، دو شکست 

جمهوری .  قبلی خود را تا حدودی جبران کند
اسالمی اميدوار بود در دفاع از سياست خارجی 
خود، حداقل بتواند در بيانيه پايانی اين اجالس، 
بندی را در حمايت از دولت سوريه بگنجاند، که 

تا جايی که . در اين مورد ھم با شکست مواجه شد
بيانيه پايانی اجالس تهران مجبور به سکوت در 

  .مورد سوريه شد
موضوعاتی ھمچون مديريت جهانی، اشغال 
اراضی فلسطين، پرھيز از مالحظات سياسی در 
موارد حقوق بشر، حق کشورھا در استفاده ی 
صلح جويانه از انرژی ھسته ای، منع تهديد يا 
حمله به تاسيسات ھسته ای و پرھيز از اجرای 
قوانين و تحريم ھای يک جانبه عليه کشورھا، که 

 بند تنظيم و در ١١در بيانيه پايانی اجالس در 
مورد آنها موضع گيری شده است، عموما ھمان 
کلياتی است که ھر سه سال يکبار تقريبا در ھمه 
نشست ھای کشورھای عضو جنبش غير متعهدھا 

 .تکرار می شوند
تنها بندی که تا حدودی به نفع جمهوری اسالمی 
در بيانيه پايانی اجالس قيد شده است، منع تهديد يا 
حمله به تاسيسات ھسته ای و پرھيز از اجرای 
قوانين و تحريم ھای يک جانبه عليه کشورھا 

حمالت و تحريم ھای اين بند نيز،  تنها به .  است
اشاره دارد، که با توجه با ماھيت يک جانبه 

بسياری از دولت ھای عضو جنبش غير متعهدھا 
که عمال به لحاظ وابستگی به قدرت ھای 

توانند از نظر سياسی خارج از  امپرياليستی ، نمی
چهار چوب سياست ھای قدرت ھای بزرگ عمل 

 .کنند
عالوه بر اين، جمهوری اسالمی به دليل رياست 
سه ساله جنبش غير متعهدھا، از اين پس با 
مشکالت بيشتر در مورد سوريه مواجه خواھد 

با توجه به فضای حاکم بر کشورھای عضو .  شد
جنبش غير متعهدھا در مورد سوريه، جمهوری 
اسالمی در ادامه موضع تا کنونی اش در دفاع از 
دولت سوريه، مجبور است يا با ھمه کشورھای 
اين جنبش در افتد، يا از مواضع خود عقب نشينی 

 .کند
به رغم ھمه تبليغاتی که رسانه ھای حکومتی 
تالش می کنند تا شانزدھين اجالس سران 
کشورھای عضو جنبش غير متعهدھا در تهران 
را نشانه شکست سياست ھای قدرت ھای جهانی 
در به انزوا کشيدن جمهوری اسالمی و يک 
پيروزی سياسی برای رژيم وانمود کنند، اما ھمه 
واقعيت ھای موجود اجالس تهران، حاکی از آن 
است که جمهوری اسالمی در شانزدھين اجالس 
سران کشورھای عضو جنبش غير متعهد نيز، با 
شکست سنگين ديگری در عرصه سياست 

 .خارجی اش مواجه شد
در تهران با صرف " نم"در واقع نشست اجالس  

 ميليارد تومانی، نه تنها ھيچ ١٠٠٠ھزينه 
دستآورد سياسی برای جمهوری اسالمی نداشت، 
بلکه حاصل اين اجالس عمال شکست در شکستی 
بود که انزوای سياسی و شکست سياست ھای 
خارجی جمهوری اسالمی را بيش از ھر زمان 

 .ديگری در عرصه بين المللی نمايان ساخت
 

شکستی در شکست " نم"نشست  فروپاشی اقتصادی
 برای جمهوری اسالمی 

 زنده باد سوسياليسم 
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  ٨درصفحه 

١٠ 

 فروپاشی اقتصادی
 

داری ايران از ھر سو در حال از  اقتصاد سرمايه
بحران اقتصادی، مالی و پولی . ست ھم گسيختگی

که طبقه حاکم با آن روبروست، لحظه به لحظه 
ھا و  تالش ارگان. گيرد تری به خود می ابعاد وخيم

نهادھای رنگارنگ رژيم برای غلبه بر رکود 
عميق موجود، سازماندھی بازار کاالھا، مهار 

ھا و مقابله با سقوط آزاد ارزش لایر  افزايش قيمت
و افزايش روزافزون بهای ارزھا، تماماً به 

 .شکست انجاميده است
تشکيل جلسات مشترک سران قوای سه گانه 

ھای مشترک مجلس و وزرای  رژيم و کميته
کابينه نيز که گويا قرار بود، اقدامات عاجلی 
برای مهار از ھم گسيختگی اقتصادی اتخاذ 

. ای در پی نداشته است ترين نتيجه نمايند، کم
سران و مقامات دولتی که ھمه در تشديد اين 
بحران و فالکت روزافزون شرايط زندگی مادی 

اند،  و معيشتی کارگران و زحمتکشان نقش داشته
کند، مسئوليت وخامت  اکنون ھر يک تالش می

نژاد  احمدی.  اوضاع را بر عهده ديگری قرار دھد
ی تلويزيونی اخير خود، مکرر  در مصاحبه
ھای رقيب را مسبب آشفتگی اوضاع  کوشيد گروه

ھای مقابل او  دار و دسته.  اقتصادی معرفی نمايد
ھای مختلف رژيم  نيز در طول اين ھفته تريبون

ھا را بر  را به کار گرفتند تا علت تمام شکست
 .عهده ھيئت دولت قرار دھند

يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در 
ی عدم  ھم ريختگی اوضاع اقتصادی را نتيجه

ھا توسط  اجرای درست ھدفمندی يارانه
"نژاد اعالم نمود و گفت احمدی اگر قانون : 

شد، شاھد  ھا به درستی اجرا می ھدفمندی يارانه
ايشان البته با ."  ھايی نبوديم چنين افزايش قيمت

خواھد اين واقعيت را ھم  اين اظهار نظر می
انکار کند که اساساً تصويب اين سياست توسط 
مجلس و اجرای آن توسط دولت، يکی از علل 

ھا و صعود پياپی نرخ تورم  مهم افزايش قيمت
 .بوده است

يک عضو ديگر اين کميسيون به نام يوسفيان، با 
"گويد نژاد می حمله به احمدی يک شبه ارزش : 

 درصد کاھش دادند و کمر پول ۵٠پول ملی را 
ديگر کسی به پول ملی اعتماد ندارد . ملی شکست

. کنند و به چشم يک کاغذ رنگی به آن نگاه می
 ۵٠اش  زمانی که پول ملی يک شبه ارزش

کند، ھيچ حرفی قابل دفاع نيست و  درصد افت می
 کاالھا و دالر  توان انتظار کاھش قيمت ديگر نمی
 ."را داشت

: ھا گفت ی گرانی رئيس مجلس نيز بر سر مسئله
اما .  ھاست گرچه گرانی بخشی مربوط به تحريم"

که "  ست بخش ديگر آن به دليل اشتباھات داخلی
 .وی آن را به مديريت اجرايی نسبت داد

ھای لفظی، در ھمان  مقامات دولتی با اين جدال
کنند، از ھم  حال که يکديگر را متهم می

گسيختگی اوضاع اقتصادی و شکست تمام 
 .زنند ھای رژيم را جار می سياست

ای از وخامت رسيده است که  اوضاع به مرحله
ھای  المللی پشتيبان سياست انحصارات مالی بين

صندوق .  اقتصادی رژيم را نيز نگران کرده است
المللی پول و بانک جهانی که ھمواره پشتيبان  بين

و مشوق جمهوری اسالمی در ادامه سياست 
اند و بر سر اجرای  اقتصادی نئوليبرال بوده
ھا، حذف سوبسيدھا و  برنامه آزادسازی قيمت

نژاد  ھا، برای احمدی سازی گسترش خصوصی
کشيدند، اکنون در مورد خطرات رکود،  ھورا می

افسار گسيخگی نرخ تورم و ديگر مسايل مرتبط 
. دھند با بحران اقتصادی برای رژيم ھشدار می

بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی را برای سال 
المللی   دھم درصد و صندوق بين٨جاری منفی 

 .اند بينی کرده  دھم درصد پيش۴پول، 
در حالی که اقتصاد در وضعيتی از ھم گسيخته 

شود، بر  تر می قرار گرفته و رکود پيوسته عميق
تعداد مؤسسات توليدی تعطيل شده، روز به روز 

گردد و ظرفيت توليدی برخی ديگر  افزوده می
ی جالب توجه اقتصاد  پديده.  يابد کاھش می

زمان  داری ايران، اما در اين است که ھم سرمايه
ترين  با افزايش و تعميق رکود، بر تعداد ضروری

ی مردم که کمياب  کاالھای مورد نياز روزمره
ھنوز کمبود برنج با .  گردد شوند، افزوده می می

واردات جبران نشده که بحران گوشت پيش 
دولت سراسيمه واردات گوشت گوسفند و .  آيد می

دھد، تا اين معضل را حل کند  گاو را افزايش می
ھنوز اين مشکل .  شود که گوشت مرغ ناياب می

. آيد ھای لبنی پيش می حل نشده که بحران فرآورده
شير خشک وارداتی در راه است که بار ديگر 

اين دور .  شوند مرغ کمياب می گوشت و تخم
پيوسته در حال تکرار شدن است و با ھر 

در .  گيرد تری به خود می چرخش، ابعاد وسيع
 . چنين اوضاعی گرانی کاالھا روزمره است

مرکز آمار ايران اخيراً شاخص افزايش بهای 
کاالھا را در تير ماه سال جاری در مقايسه با تير 

بر طبق اين گزارش، .  ماه سال گذشته انتشار داد
ھا در تير ماه  شاخص گروه اصلی خوراکی

/  ٨امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل   ۴۴ 
درصد و گروه مسکن، آب، برق، گاز و ساير 

/  ٧ھا  سوخت  درصد افزايش را نشان ۴٧ 
چه که اقالم اصلی مصرف  يعنی دقيقاً آن. دھند می

دھند،  کارگران و زحمتکشان را تشکيل می
با .  اند  درصد افزايش قيمت داشته۵٠نزديک به 

توجه به که دستمزد ناچيز کارگران اساساً صرف 
شود، اين بدان معناست که  خريد ھمين کاالھا می

 درصد کاھش يافته و سطح ۵٠ھا  قدرت خريد آن
ھا به شکلی وحشتناک سقوط کرده  زندگی آن

 .است
ھا، آب، برق، گاز  اما اگر افزايش بهای خوراکی

و اجاره مسکن بر طبق گزارش مرکز آمار، به 
 درصد رسيده است، قيمت لوازم ۵٠حدود 

 درصد ١٠٠ تا ٧٠خانگی در ھمين فاصله 
 .افزايش يافته است

روزنامه قدس در گزارشی که در مرداد ماه 
امسال از افزايبش قيمت لوازم خانگی انتشار داد، 

ھا  از اوايل سال جاری سه بار قيمت:  نوشت
: افزايد اند و از قول يک فروشنده می افزايش يافته

برخی برندھای معروف نسبت به سال گذشته تا 
ال سی دی .  اند  درصد افزايش قيمت داشته٧٠
 ١٣٠ که تا چند روز پيش يک ميليون و ۴٢

ھزار تومان بود در فاصله چند روز به مرز يک 
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