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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

اقدام ترامپ در انتقال سفارت آمريکا به 
 بيت المقدس و پيامدھای آن

 
ھر اقدام امپرياليسم آمريکا در سراسر جھان 
ھمواره اقدامی در جھت تقويت ارتجاع جھانی و 

ھای ضعيف  تحکيم اسارت و ستم بر مردم و ملت
اقدام اخير رئيس جمھور آمريکا .  تر بوده است

عليه مردم تحت ستم فلسطين نيز از اين قاعده 
 .  برکنار نيست

پس از يک ھفته گمانه زنی ھای رسانه ای، 
 ۶( آذر١۵سرانجام در شامگاه روز چھارشنبه 

، دونالد ترامپ رئيس جمھور آمريکا )دسامبر
طی يک نطق تلويزيونی بيت المقدس را به 

 . عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت شناخت
 کنگره آمريکا ١٩٩۵او با اشاره به مصوبه 

جھت انتقال سفارت اياTت متحده از تل آويو به 
زمان اجرايی کردن "بيت المقدس تاکيد کرد که، 

". آن مصوبه مدت ھا بود که به تاخير افتاده بود
ترامپ در حالی که مايک پنس معاون اولش او 
را ھمراھی می کرد، پس از امضاء مصوبه 
کنگره آمريکا، رسما دستور انتقال سفارت 
آمريکا از تل آويو به بيت المقدس را نيز صادر 

: او به رغم اع]م چنين تصميمی، گفت.  کرد
اياTت متحده ھمچنان به راه حل ايجاد دو کشور "

 ".مستقل پايبند خواھد ماند
تصميم رئيس جمھور آمريکا اما، از ھمان آغاز 
اع]م رسمی آن در تلويزيون، با موجی از 

تنھا چند دقيقه .  مخالفت ھای بين المللی مواجه شد
پس از اع]م رسمی اين تصميم، آنتونيو گوترش، 
دبيرکل سازمان ملل متحد در واکنش به آن، با 

"صدور بيانيه ای اع]م کرد از لحظه اول بر : 
دبيرکلی سازمان ملل ]  مسئوليت[عھده گرفتن 

متحد، مخالفتم را با ھرگونه تصميم يک جانبه که 
مسئله صلح ميان اسرائيل و فلسطينيان را به 

 ".خطر بياندازد، اع]م داشته ام
دبيرکل سازمان ملل، ھمچنين با اع]م اينکه ھيچ 
راه حل جايگزينی به غير از تشکيل دو کشور 

"مستقل وجود ندارد، مجددا تاکيد کرد موضوع : 
بيت المقدس آخرين موضوعی است که بايد در 
جريان مذاکرات ميان دو طرف طرح شود و 
ھرگونه تصميمی در باره آن بايد با مشارکت و 
مداخله شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد و قطعنامه مصوب اين نھاد صورت 

 ". گيرد
به دنبال مخالفت دبيرکل سازمان ملل، محمود 
عباس رئيس تشکي]ت خودگردان فلسطينی و 
روسای کشورھای عربی و اس]می و نيز 
بسياری از دولت ھا و رھبران کشورھای 
قدرتمند جھان نسبت به اين تصميم دونالد ترامپ، 
واکنش منفی نشان داده و تاکنون به صورت 
. رسمی مخالفت ھای خود را با آن اع]م کرده اند

 تپه راديکاليسم و آگاھی در مبارزات کارگران ھفت
 

تپه به بخش خصوصی تاکنون، کارگران اين   و صنعت نيشکر ھفت از لحظه واگذاری مجتمع کشت
غيراز اعتصابات بزرگ .  اند شرکت يک لحظه آرام و قرار نداشته و پيوسته درحال اعتراض بوده

ھا بار دست به اعتصاب و   نيز کارگران اين شرکت ده٩۵، سال )٩۴اسفند (کارگران در مقطع واگذاری 
 . نيز ادامه يافته است٩۶اين مبارزات با ھمان شدت و حدت در سال . اند پيمايی زده تجمع و راه
جانبه عليه کارگران   تپه، از ھمان آغاز با يک تعرض بزرگ و ھمه شدن کشت و صنعت ھفت خصوصی

شود و مانند نيمه اول دھه ھشتاد و پيش از   دستمزدھا بموقع پرداخت نمی.  اين شرکت ھمراه بوده است
. شود  ماه تاخير پرداخت می٣  –  ۴تپه، با  گيری و اع]م موجوديت سنديکای کارگران نيشکر ھفت شکل

برداری، لباس و کفش و غيره يا بکلی حذف شده و يا با  بسياری از مزايای کارگران مانند حق پاداش بھره
از   درصدی بيمه بازنشستگی پيش۴کارفرما، بيمه کارگران و نيز سھم .  اشکاTت جدی روبرو شده است

ھای بيمه و صدور احکام بازنشستگی بسياری  پردازد که اين موضوع تمديد اعتبار دفترچه موعد را نمی
بر، فقط بابت زمان اشتغال  برای صدھا کارگر فصلی نی.  از کارگران را با مشکل روبرو ساخته است

١٢درصفحه   

  ۶درصفحه 

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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٢درصفحه   

در حاشيه سخنان علی 
 ربيعی در

 "شبکه يک سيما "
 

علی ربيعی، عنصر امنيتی درجه اول رژيم که 
ست، در يک برنامه تلويزيونی  وزيرکار روحانی

در شبکه يک سيما، به "  صبح بخير ايران"بنام 
کار  توضيح و تشريح عملکرد صد روزه وزارت

 آذر، مشروح ١٢مورخ "  تسنيم"پرداخت و 
 .اظھارات وی را بچاپ رساند

علی ربيعی البته در ھمان آغاز سخنان خود تاکيد 
است که "  امنيت سرمايه"نمود که او، ھم وزير 

کند و ھم به اصط]ح وزير  می"  افتخار"به آن 
 !کارگران و افراد جويای کار

دانند که علی ربيعی در طرح  کارگران البته می
اين ادعا که وزير کارگران و افراد جويای کار 

گويد و صد البته که  است، تا چه حد راست می
مھم نيست علی ربيعی در مورد خودش چه 

گويد، مھم اين است که کارگران در مورد  می
اين عنصر امنيتی و کارگزار سرمايه، چه 

 قاچاق انسان در 
 جمھوری اس�می

 
در مھر ماه، از محاکمه و محکوميت اعضای 

اين باند طی .  يک باند قاچاق دختران خبر داده شد
 دختر را به دبی و ٨٠٠دو سال فعاليت بيش از 

و .  مالزی برده و به تن فروشی واداشته بود
تر نيز خبرھايی از قاچاق دختران به  پيش

کشورھای عربی حوزه خليج فارس نظير دبی 
 .منتشر شده بود

رو، به  اخباری پراکنده و ھر از گاه و از اين
اما اگر اخبار متعدد طی ساليان را .  ظاھر ناچيز

در کنار ھم بگذاريم، به ابعاد اين پديده پی خواھيم 
، مسئوTن رژيم اع]م کردند ١٣٨٢در سال .  برد

 باند قاچاق در استان آذربايجان غربی کشف ٢٠٠
، روزنامه شرق طی ١٣٨٣در سال .  شد

 جسد دختر ايرانی ۵ تا ٣گزارشی نوشت ماھانه 
چنين از حراج  شود و ھم به کشور انتقال داده می

 دختر ايرانی در امارات متحده عربی خبر ۵۴
در ھمان سال، در ميزگردی با موضوع .  داد
خلبان ايرانی يکی از خطوط "  قاچاق انسان"

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ھای عميق يمن در چنگال تضادھای پيچيده و بحران
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١از صفحه   

 اقدام ترامپ در انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس و
  پيامدھای آن

در اين ميان، ع]وه بر مخالفت چين و روسيه، 
پنج کشور اروپايی عضو شورای امنيت سازمان 
ملل شامل بريتانيا، فرانسه، آلمان به عنوان سه 
عضو دائم در کنار سوئد و ايتاليا دو عضو ديگر 
شورای امنيت، در بيانيه ای مشترک از اقدام 

غير "دونالد ترامپ انتقاد کرده و آن را تصميمی 
در راه ايجاد صلح ميان اسرائيل و "  سازنده

 . فلسطينيان توصيف کرده اند
در ميان موج مخالفت ھای منطقه ای و جھانی، 
رژيم اشغالگر و نژاد پرست اسرائيل، تنھا 
کشوری بوده که از تصميم رئيس جمھور آمريکا 

پس از نطق ترامپ، بنيامين نتانياھو .  استقبال کرد
اش "  سخنان شجاعانه"به فوريت از تصميم او و

ديگر مقام ھای دولت .  تشکر و قدردانی کرد
اسرائيل نيز، با استقبال از آن و با آگاھی از 
فرايند خشونت بار چنين تصميمی گفته اند، خود 

 .را آماده رويارويی با تبعات آن کرده اند
ھای نظامی و وضعيت خشونت باری  در گيری

که ھم اينک ميان اسرائيل و فلسطينان حاکم 
است، از زمان اشغال سرزمين ھای فلسطينی و 

 شکل ١٩۴٨تشکيل دولت اسرائيل در سال 
 روزه ژوئن ۶اين وضعيت در پی جنگ .  گرفت
جنگی .   ميان اعراب و اسرائيل شدت يافت١٩۶٧

که با تصرف بخش ھای ديگری از سرزمين ھای 
فلسطينی از جمله بيت المقدس شرقی توسط 
ارتش اشغالگر اسرائيل تا کنون به کانون 
مناقشات ديرينه ميان اسرائيل و فلسطينی ھا 

چرا که اسرائيل با اشغال بخش .  تبديل شده است
شرقی اين شھر، از ھمان زمان خواھان انتقال 
پايتخت خود به بيت المقدس شد و اين در حالی 
است که فلسطينی ھا نيز بخش شرقی بيت المقدس 

 .را پايتخت آينده کشور مستقل فلسطينی می دانند
مناقشه بر سر نحوه حاکميت بر اين شھر، که 

می "  بيت المقدس"اعراب و فلسطينيان آن را 
ياد می "  اورشليم"خوانند و يھوديان از آن با نام 

کنند، ھمزمان برای يھوديان، مسيحيان و 
مسلمانان از اھميت مذھبی و تاريخی خاصی 

مسلمانان، بيت المقدس و .  برخوردار است
مسجداTقصاء را نخستسن قبله گاه خود می دانند، 
يھوديان و اسرائيليان، سرزمين فلسطين را قلمرو 
پيامبری موسی و شھر بيت المقدس را به عنوان 
عبادتگاه اصلی يھوديان، شھری مقدس می 
شمارند، مسيحيان نيز اين شھر را زادگاه عيسی 
می دانند و بر اين باورند که عيسی پس از نبوت 
و ورود به اين شھر بود که به اوج رسيد و از اين 
 . رو بيت المقدس را ازاماکن مقدس خود می دانند

با توجه به مجموعه واقعيات ياد شده، سرنوشت 
آتی بيت المقدس و نحوه حاکميت بر آن برای 
اسرائيل و فلسطينی ھا از اھميت به سزايی 

لذا، بر بستر ھمين حساسيت .  برخوردار است
ھای موجود است که شورای امنيت سازمان ملل 

 ١٩٨٠برای حل اين بحران ديرينه از سال 
 قطعنامه به تصويب رسانده است که به ٩تاکنون، 

موجب آن، ھيچ يک از طرفين مناقشه به 
المقدس را بعنوان  توانند بيت صورت يکطرفه نمی

 ٢۴٢ قطعنامه .پايتخت خود به رسميت بشناسند
شورای امنيت سازمان ملل از جمله قطعنامه 
ھايی است که در آن اشغال بيت المقدس شرقی به 
دست ارتش اسرائيل در جنگ شش روزه 

 . به روشنی محکوم شده است١٩۶٧
ھمين امر و شرايط ويژه حاکم بر اوضاع منطقه 
تاکنون سبب شده بود که دولت آمريکا ھيچگاه به 
صورت رسمی حاکميت اسرائيل بر بيت المقدس، 
که بخش شرقی آن از اراضی اشغالی محسوب 

 . می شود را نپذيرفته بود
در واقع، به دليل ھمين حساسيت مذھبی و 
وضعيت مناقشه برانگيز اين شھر بود، که حتا به 

 کنگره آمريکا انتقال ١٩٩۵رغم اينکه از سال 
سفارت اياTت متحده از تل آويو به بيت المقدس 
را تصويب کرد، ھيچکدام از سه رئيس جمھور 
پيشين آمريکا يعنی بيل کلينتون، جورج بوش و 

عدم .  باراک اوباما حاضر به اجرای آن نشدند
اجرای مصوبه کنگره آمريکا توسط روسای 
جمھور پيشين در شرايطی بود، که بر اساس 
قانون اين کشور، دولت آمريکا ھر شش ماه می 
بايست در مورد انتقال سفارت از تل آويو به بيت 

اما، دولت ھای پيشين .  المقدس تصميم می گرفت
و "  بحران خاورميانه و حساسيت آن"  به دليل 

امنيت "نيز تاثيری که انجام آن می توانست بر 
و منافع آن داشته باشد، پس از "  ملی آمريکا

ورود به کاخ سفيد عم] از به اجرا گذاشتن اين 
 .مصوبه کنگره خودداری می کردند

اکنون اما، در شرايطی که خاورميانه با بحران 
ھای بيشتری نسبت به گذشته مواجه است و 
گسترش آتش جنگ ھای نيابتی، فرقه ای و 
مذھبی بيش از ھر زمان ديگری کشورھای 
منطقه را تھديد می کند، رئيس جمھور اياTت 
متحده در صفحه تلويزون ظاھر شد و در مقابل 
چشم جھانيان و فلسطينان آواره و زخم خورده، 
مصوبه کنگره آمريکا را امضاء و عم] انتقال 
سفارت آمريکا از تل آويو به بيت المقدس را 

 .اع]م کرد
به رسميت شناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت 
اسرائيل از طرف آمريکا، يک تعدی آشکار به 

اين اقدام .  حقوق مسلم مردم ستمديده فلسطين است
ارتجاعی و ماجراجويانه دونالد ترامپ، آنھم در 
وضعيت جنگی و بحران فزاينده کنونی، عم] به 
معنای تقويت ارتجاع در منطقه خاورميانه و 

ور ساختن ھرچه بيشتر دامنه  فراتر از آن  شعله
مناقشات مذھبی در سراسر جھان و تقويت 

کافی به حوادث ھمين .  بنيادگرائی اس]می است
ھای  چند روز اخير توجه شود که چگونه گروه

ھای دينی اس]می ت]ش نمودند  گرا و دولت اس]م
ھای نا  با سوء استفاده از احساسات مذھبی توده

آگاه، از اين اقدام امپرياليسم آمريکا در جھت 
اقدام .  اھداف ضد انسانی خود بھره گيرند

ارتجاعی دولت آمريکا در وضعيت موجود، 
ع]وه بر تشديد مناقشات اعراب و اسرائيل و 
گسترش درگيری ھای خشونت بار در مناطق 
فلسطينی نشين اسرائيل که عم] از روز جمعه 

 آذرماه  شروع شده و تاکنون با يورش ١٧
نيروھای اسرائيلی به معترضان اين تصميم 
آمريکا، تعدادی از فلسطينی ھا کشته و نزديک به 

 نفر نيز زخمی شده اند، روند صلح نيم بند ٢٠٠
ميان اسرائيل و تشکي]ت خودگران فلسطينی ھا 

 . را نيزدر ابھام فروبرد
پوشيده نيست که موضع انتقادی دولت ھای 
عربی و پيامد آن پيام ھای ھشدارآميز و يا تشکيل 

کنفرانس ھای عربی و منطقه ای در مخالفت با 
تصميم رئيس جمھور آمريکا، برای دونالد ترامپ 

چرا که از درون اين .  فاقد اھميت Tزم است
مخالفت ھا و کنفرانس ھايی که اغلب کشورھای 
شرکت کننده در آن، خود متحدان منطقه ای 
آمريکا ھستند، ھرگز تصميمات جدی و تاثيرگذار 
بر سياست منطقه ای دولت آمريکا اتخاذ نمی 

اينگونه کشورھای عربی، پيش از اينکه .  شود
آمريکا به آنان نيازمند باشد، خود نيازمند حمايت 
ھمه جانبه امپرياليسم آمريکا در عرصه سياسی و 

اين واقعيت، دست کم در وضعيت .  نظامی ھستند
کنونی که يک بحران جنگی بر منطقه حاکم 
است، بيش از ھمه برای خود دونالد ترامپ 

 .روشن است
اسرائيل اما، در معادTت سياسی و اقتصادی 
اياTت متحده از جايگاه ويژه و منحصر به فردی 

ھای حفظ  اسرائيل يکی از پايه.  برخوردار است
قدرت و منافع امپرياليسم آمريکا در منطقه خاور 

در مناسبات ميان اسرائيل و آمريکا، .  ميانه است
اين فقط دولت اسرائيل نيست که به حمايت ھمه 
جانبه اين کشور نياز دارد، بلکه آمريکا نيز به 

شايد با کمی تسامح .  جھاتی نيازمند اسرائيل است
بتوان گفت، که دولت آمريکا در امر پيشبرد 
سياست ھای ک]ن اقتصادی و نظامی خود، بيشتر 
به يھوديان و Tبی گری ھای آنان نيازمند است تا 

در واقع اين نيازمندی ھای .  اسرائيل به آمريکا
سياسی و اقتصادی دو طرفه است که دو دولت 
آمريکا و اسرائيل را طی دھه ھای متمادی به دو 
متحد استراتژيک و پايدار نسبت به ھم تبديل 

 .کرده است
با جو ملتھبی که در خاورميانه ايجاد شده است، 
ھيئت حاکمه ايران ت]ش خواھد کرد تا از اين 
. فرصت بوجود آمده بيشترين استفاده را ببرد

جمھوری اس]می که ھمواره در پی توسعه طلبی 
و پيشبرد سياست ھای پان اس]ميتی خود در 
منطقه بوده است، برای برون رفت از بحران 
ھای داخلی ھمواره به ايجاد و خلق دشمن در 

برای طبقه .  بيرون از مرزھا متکی بوده است
حاکم ايران مھم نيست که اين دشمن، فرضی باشد 
يا واقعی، مھم اين است که ذھنيت توده ھای مردم 
را ھمواره به سمت دشمن و خطرات آن متوجه 
کند و البته در پيشبرد اين سياست خود تاکنون 

 . موفق نيز بوده است
حال با وضعيت بوجود آمده، جدای از ھمه تبعات 
منفی تصميم رئيس جمھور آمريکا در به رسميت 
شناختن بيت القدس به عنوان پايتخت اسرائيل، از 
گسترش خشونت در کرانه ھای باختری گرفته تا 
يورش ارتش اسرائيل به مردم بی دفاع فلسطين، 
از تحرکات حزب هللا لبنان گرفته تا تشديد 
منازعات ميان اعراب و اسرائيل، از در ابھام 
فرو رفتن روند صلح نيم بند اسرائيل و فلسطينی 
ھا گرفته تا مسدود شدن کورسوھای روزنه اميد 
برای ايجاد کشور مستقل فلسطينی و بازگشت 
اسرائيل به مرزھای پيش از جنگ شش روزه 

، در حقيقت اين جمھوری اس]می است که ١٩۶٧
از سياست ھای ماجراجويانه دونالد ترامپ بھره 

در شرايط کنونی، ھيئت حاکمه ايران با .  می برد
دامن زدن به احساسات مذھبی توده ھای ناآگاه و 
سازماندھی نيروھای ارتجاعی وابسته به خود در 
لبنان، سوريه و ديگر کشورھای منطقه، بيش از 
پيش در پيشبرد سياست ھای توسعه طلبانه، 
تقويت ارتجاع اس]می و آتش افروزی در منطقه 

 .بھره خواھد برد
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۴درصفحه   

١از صفحه   

اين تجمع با تجمعات دفعات گذشته ,  کارگران
 و تا احقاق اھداف پرسنل از جمله فرق داشته

ھای کارگران روزمزد در ماه ھای بھمن و  حقوق
ھيچ کارگری بر سر کار باز   ٩۴اسفند  سال 
 .نخواھد گشت

به کليه پرسنلی که تاکنون ھمچون کبک سر  -٣
در زير برف برده و تاکنون در ھيچ اعتصابی 

که ديگر شرکت نکرده اند اخطار داده ميشود 
دوران سوء استفاده از شھامت بعضی پرسنل که 
حتی حاضر به خودسوزی شده بودند به سر آمده 
وچنانچه در تحصن روز شنبه شرکت نکنند 
اسامی آنھا در شبکه ھای مجازی معرفی خواھد 

 .گرديد
به قائم مقام دروغگوی شرکت ھشدار جدی   -۴

داده خواھد شد چنانچه سريعا شرکت را ترک 
به شرکت به عاقبت بدی مشابه افراد خائن ,  نکند

در گذشته ھمچون آقای زيودار و مستعدی مبت] 
گرديده و اجازه ورود به شرکت از سوی 

تأکيدھا (."  کارگران از وی سلب خواھد شد
 )ازماست

 پيام، به نيروھای انتظامی و دادگستری ۵در بند  
شوش توصيه شده است که دست از مقابله با 

 .ھا بردارند سازی برای آن کارگران و پرونده
بدنبال انتشار اين فراخوان توأم با اخطار و تھديد 

سيامک "اعتصاب شکنان و قائم مقام شرکت، 
مقام شرکت سراسيمه خود را به جمع  قائم"  افشار

ھا و  کارگران رساند تا طبق معمول به حيله
ھای ھميشکی برای جلوگيری از  تاکتيک

 آذر اع]م کرد يک ماه ٩.  اعتصاب متوسل شود
شود و چنين وعده داد  حقوق کارگران واريز می

برداری، پرداخت دستمزد  که با آغاز فصل بھره
ھمه کارگران رسمی، قراردادی، پيمانی و 

 .روزمزد، عملياتی خواھد شد
 آذر ھشدارھايی از جانب کارگران وسيعا در ١٠

ھای مجازی پخش شد به اين مضمون که  شبکه
مديريت بخاطر ترس از اعتصاب، به دست و پا 

ھای  افتاده است و کارگران نبايد فريب وعده
که ھمين  توخالی آن را بخورند و با ذکر اين

مديريت بود که کارگران مبارز را به دادگاه 
معرفی کرد، مجددا به جاسوسان و خبرچينان 

داد که دست از اين کار و ھمکاری با  ھشدار می
ھا را در  مديريت بردارند وگرنه اسامی آن

 آذر، ١١.  ھای مجازی منتشر خواھند کرد شبکه
که در  از آن روز آغاز اعتصاب فرا رسيد و پس

 . تا به امروز ادامه يافته است
اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران 

نيز در واقع ادامه ) آذر ماه(تپه در ماه جاری  ھفت
اعتصابات و اعتراضات پيشين بود چرا که 
يورش کارفرما ادامه دارد، حقوق ھای عقب 

يک از  افتاده راپرداخت نکرده و ھنوز ھيچ
. ھای کارگران برآورده نشده است خواست

 آذر آغاز شد ١١اعتصاب اخير کارگران که از 
 آذر به اوج خود رسيد، يکبار ٢٠و١٩ ،١٨و در 

ديگر سطح نسبتا باTی اتحاد و آگاھی سياسی 
کارگران، وجود يک سازماندھی مخفی نسبتاً 
قوی  و رشد بيش ازپيش  اشکال راديکال مبارزه 
 .درصفوف کارگران ھفت تپه رابه نمايش گذاشت

کارگران " آذر پيام کوتاھی از طرف ٩پنجشنبه 
ھای  در شبکه"  تپه شوش کشت و صنعت ھفت
اين پيام حاکی از آن بود .  اجتماعی انتشار يافت

گروھی از کارگران مبارز )   آذر٨(که روز قبل 
ای پس  و پيشرو شرکت، گردھم آمده و در جلسه

از شور و بحث و مشورت، سازماندھی يک 
اين گروه از .  اند اعتصاب فراگير را تدارک ديده

 بند به ۵کارگران تصميمات جلسه خود را در 
شرکت رساند، در اين "  پرسنل زحمتکش"اط]ع 

پيام، ع]وه بر فراخوان و اع]م اعتصاب از 
 آذر، تمام پرسنل شرکت به اتحاد و ١١روز شنبه 

اعتصاب دعوت شده و به اعتصاب شکنان نيز 
در پيام، ضمن افشای .  ھشدار داده شده است

ھای مديريت، بر تصميم قاطع  ھا و نيرنگ دروغ
کارگران به ادامه مبارزه تا پيروزی تاکيد شده 

 :نويسد  پيام می. است
 آذر بين عده ای از ٨طی جلسه ای که ديروز "  

کارگران رسمی وروزمزد و دلسوزان اين 
شرکت برگزار شد در پايان جلسه تصميماتی 
گرفته شد که به اط]ع پرسنل زحمتکش شرکت 

 .گردد ايفاد می
از کليه کارگران بخشھای مختلف شرکت اعم  -١

از کارخانه ؛ تجھيزات ؛ اداری  بھره برداری و 
علی الخصوص کشاورزی دعوت به عمل می آيد 

با اقدامی شجاعانه دست )   آذر١١(تا روز شنبه 
از کار کشيده و در مقابل دفتر مديريت تجمع 

 .نمايند
به اط]ع کليه پرسنل ميرساند به علت توھين  -٢

مديريت اين شرکت به شعور کارگران نجيب 
ھفت تپه و به خصوص به کل جامعه کارگری 
کشور و سواستفاده مکرر ازحجب وحيای پرسنل 
ودروغ پردازی ھای گستاخانه و تمسخر ماھا 

 بيمه به سازمان تامين اجتماعی پرداخت شده  حق
اين موضوع نيز تاثير منفی مستقيمی بر .  است

سابقه کار و در نتيجه زمان بازنشستگی اين 
حدود سه سال .  گروه از کارگران داشته است 
 ميليارد ٢۵ای،  پيش ظاھرا دولت طی مصوبه

تومان برای پرداخت حق بيمه دوران غيراشتغال 
بر اختصاص داده بود، اما  کارگران فصلی نی

 ميليارد آن به سازمان تامين ١۵گويا فقط مبلغ 
اجتماعی پرداخت شد که گروھی از کارگران 

 ١٠فصلی توانستند بازنشست شوند، اما از 
ھا  ع]وه بر اين.  مانده، خبری نيست ميليارد باقی

کارفرما با برقراری يک فضا و ديسيپلين 
ھای  نظامی و پادگانی و نصب دوربين شبه

ديجيتالی، کنترل و شدت کار و استثمار کارگران 
تپه راھی  کارگران ھفت.  را افزايش داده است

ھا  که در برابر اين يورش اند جز آن نداشته
بايستند، از دستاوردھا و حقوق خود دفاع کنند و 

ھا مانند برده رفتار  به کارفرما اجازه ندھند با آن
تپه با استفاده از  کارگران نيشکر ھفت.  کند
ترين س]ح طبقه کارگر يعنی اعتصاب و بعد  مھم

پيمايی و مسدود ساختن جاده و گاه  تجمع و راه
تر مبارزه، به نبرد با کارفرما و  اشکال راديکال

 .اند حاميان دولتی آن برخاسته
 ٩۶ھای گذشته به کنار، در ھمين سال  سال

تپه چندين اعتصاب و تجمع  کارگران نيشکر ھفت
ھا  پيمايی با حضور پررنگ خانواده و راه
اعتصابات و تجمعات کارگران در نيمه .  اند داشته

پيمايی و  اول خرداد که در ادامه به راه
اھواز منجر   –مسدودساختن جاده انديمشک 

 کارگر را درپی ٣٠گرديد و البته اخراج و تعليق 
نيمه دوم خرداد، دوباره کارگران وارد .  داشت

ھای اين اعتصاب  ھنوز شعله.  اعتصاب شدند
ھای کارفرما و  فروکش نکرده بود که با بدعھدی

مديريت، کارگران مجددا در اوائل تير ماه وارد 
اعتصاب شدند و تا بازگشت بکار کارگران 

نيمه .  اخراجی يا تعليقی، به اعتصاب ادامه دادند
دوم تير ماه نيز اعتصابات و تجمعات اعتراضی 

 کارگر طی ١٣.  و مسدودساختن جاده تکرار شد
يورش شبانه نيروھای امنيتی به محل زندگی يا 
. در محل کار بازداشت و روانه زندان شدند

اعتصاب اما تا آزادی تمام کارگران بازداشت 
پارچه مرداد   در اعتصابات يک.  شده ادامه يافت

 تن از کارگران به دادگاه احضار ٧٠کم  ماه دست
 .شدند

رغم اعتصابات و اعتراضات مکررکارگران   به
اما کارفرما جزاعمال زور و وعده ھای توخالی 

شيوه عمل .چيزی تحويل کارگران نداده است
کارفرما درارتباط با خواست ھای کارگران 
دراساس بی توجھی ودرنھايت اين بوده است که 

از يک سلسله اعتصاب و اعتراض سرانجام  پس
ھای کارگران، تنھا يک ماه،  از مجموع خواست

افتاده را به حساب  از چھار ماه حقوق عقب
حال وعده بدھد  کارگران واريز نمايد و درعين
اما تابخواھد .  بقيه را بعدا خواھد پرداخت

پرداخت ھمان يک ماه دستمزد عملی شود، يک 
ماه گذشته است و کارگران دوباره سر جای اول 

اين روال .   ماه حقوق معوقه طلبکارند۴ھستند و 

راديکاليسم و آگاھی در 
 تپه مبارزات کارگران ھفت
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٣از صفحه   

  ۵درصفحه 

 تپه راديکاليسم و آگاھی در مبارزات کارگران ھفت

ھمان ساعات اوليه صبح، پس از ورود کارگران 
کشاورزی به محوطه کارخانه ، ب]فاصله به 

تر تقسيم شدند و ھر گروه در  ھای کوچک گروه
گروھی در قسمت .  قسمتی از شرکت مستقر شد

برداری، گروه ديگری به طرف نيروگاه  بھره
برق کارخانه رفتند که اگر Tزم باشد برق 
کارخانه را قطع کنند و کوره بخار کارخانه را 

با ورود اين کارگران به محوطه !  خاموش سازند
سرداده "  مرگ بر افشار"کارخانه که شعار 

. بودند، ساير کارگران نيز به اعتصاب پيوستند
که قبل از شروع اعتصاب در "  سيامک افشار"

محل حاضر شده بود به اين خيال که مانع 
اعتصاب شود، با ديدن کارگران خشمگين، فرار 
را برقرار ترجيح داد اگرچه بعدا بازگشت تا باز 

 .ھايی به کارگران بدھد ھم وعده
مديريت شرکت که روزھای قبل نتوانسته بود 
کارگران را از اعتصاب منصرف سازد، عوامل 
خود را به ميان کارگران فرستاد که با توزيع 

ھای حقوقی ، در دل کارگران اعتصابی،  فيش
اما اين اقدام نيز با شکست روبرو .  ترديد بياندازد

گرديد چرا که کارگران اين اقدام مديريت را نيز 
گيری اعتصاب  تاکتيکی برای جلوگيری از شکل

دانستند ازاين رو فريب مديريت را نخوردند و  می
مطابق قرار و فراخوان قبلی ھمه کارگران دست 

که شعار  کارگران درحالی.  از کار کشيدند
ايم  ايم، گرسنه تپه کارگر ھفت"دادند  می

و "  پذيرد تپه ذلت نمی کارگر ھفت"، "ايم گرسنه
، مصممانه به "تپه را رھا کن افشار حيا کن ھفت"

بار ديگر سر و کله .  اعتصاب و تجمع ادامه دادند
مديريت پيدا شد با اين وعده که ظرف يک ھفته، 
يک ماه از حقوق کارگران پرداخت خواھد شد و 

مانده  سپس در فواصل ده روز به ده روز، باقی
 ماه حقوق و پاداش ۴مطالبات آنان شامل 

. برداری معوقه را نيز پرداخت خواھد کرد بھره
کارگران با .  ھايی بيش نبود ھا وعده اما تمام اين

توجه به شناخت و تجارب قبلی، بر ادامه 
. فشردند ھای خود پای اعتصاب و خواست

ھايی بود که کارگران  ھا ھمان خواست خواست
از واگذاری  تپه پس کشت و صنعت نيشکر ھفت

اين شرکت به بخش خصوصی، بارھا آن را 
 و برای آن دست به اعتصاب و  مطرح کرده

پرداخت بموقع دستمزدھا، پرداخت .  اند تجمع زده
 ماه مزد معوقه سال جاری، پرداخت مزد بھمن ۴

ھای  داری سال ، پرداخت پاداش بھره٩۴و اسفند 
 درصد بيمه بازنشستگی ۴، پرداخت ٩۵ و ٩۴

بابت کارگرانی که مشمول مقررات بازنشستگی 
شوند، پرداخت  آور می مشاغل سخت و زيان

ای کارگران فصلی به سازمان  مطالبات بيمه
تامين اجتماعی، پايان دادن به فضای پادگانی و 
سرکوب در شرکت و باTخره عودت مالکيت 

 ! شرکت به دولت
از  کارگران پس.   آذر اعتصاب ادامه يافت١٢

ورود به کارخانه، دروازه را بستند و از ورود 
ھای حامل  بارھا و کاميون تراکتورھا و وانت

گروھی از .  نيشکر ممانعت بعمل آوردند
کارگران، باسکول را به اشغال خود درآوردند، 
گروھی ديگری از تخليه نيشکر در آسياب 

 .جلوگيری کردند
باش قبلی و بسيج   آذر، حراست با اع]م آماده١٣

. نيرو سعی کرد از ورود کارگران جلوگيری کند
اما کارگران اين مانع را از سر راه خود کنار 

ھای کوچک تقسيم شدند و  زدند و دوباره به گروه
تپه گزارش  آنطور که يکی از کارگران ھفت

 :نمود
کارگرھای نی بر نيشکر ھفت تپه صبح امروز "

بعد حراست   .  آذر اول توی ميدون جمع شدن١٣
اماده باش داد به نيروھاش که مث] جلوی ورود 
کارگرا رو بگيرن بعد که حراست اجازه ورود 
بھشون رو ندادن به زور وارد شدن  و مستقيم به 

تقريبا  .سمت ياردبھره برداری حرکت کردند
چندنفرشون دروازه   .پنجاه تا شصت نفری بودن

ی خروجی شمالی رو بستن که مانع خروج 
ماشينھای حامل باگاس به شرکت کاغذ پارس و 
ھمينطور خروج دستگاھايی که نيشکر خودشون 
رو تخليه کردن بايد برگردن به مزارع بھره 
برداری و مجددا نيشکر بار بزنن و برگردن 

چندنفرشون ھم دروازه ورودی و باسکول  .شدن
رو بستن که ھم جلوی ورود ماشين ھا و 
تراکتورھای حامل نيشکر رو بگيرن و ھم کسی 

چندنفرشون ھم  .نتونه با باسکول وزن گيری کنه
و با قراردادن )  فعلی(اومدن سمت آسياب الف

چندتا بشکه ی دويست ليتری سبز رنگ روغن و 
نشستن بر روی بشکه ھا مانع روی سکو رفتن 
تراکتورھای حامل نيشکر و تخليه آنھا به داخل 

چند نفرشون ھم به سمت آسياب ب .آسياب شدند
رفتن و با قرار دادن صندلی مانع تخليه )  توسعه(

تراکتورھا و ماشين ھای سنگين حامل نيشکر به 
تعداد ديگری از ھمين کارگرا .داخل آسياب شدند

ھم بصورت پراکنده در  ياردبھره برداری مستقر 
شده بودند و تاکيد داشتن تا زمانی که حق و 
حقوقشون رو که نتيجه ی چندسال زحمت و 
ت]ش در مزارع اين شرکت بوده رو نگيرن 

 "وضعيت ھمچنان ھمينطوره
سرانجام مديريت وعده داد و به شورای تأمين 

 آذر حقوق ١۴شھرشوش نيزتعھد سپرد که 
 / ١۴ آذر حقوق شھريور و در تاريخ ٢٨مرداد، 

١٠  / /  ٢٨و    ١٠  / ھای مھر و آبان  نيز حقوق 
اما مديريت به اين وعده .  کارگران را بپردازد

خود نيزعمل نکرد وحقوق مرداد تنھا بخشی از 
کارگران رسمی صنعت و بخش محدودی 
ازکارگران دائمی کشاورزی را پرداخت نمود و 

 بود که با اين شيوه،  بديھی.  نه ھمه کارگران را
تپه در تدارک اعتصاب و تجمع  کارگران ھفت
چرا که کارگر بدون دستمزد، .  ديگری باشند

درپيامی که روز .اش را اداره کند تواند زندگی نمی
جمعی ازکارگران نيشکرھفت " آذر توسط١٧
انتشار يافت، مصرانه خواسته شده بود که "  تپه

مجتمع کشت و صنعت ھفت تپه به دولت 
دراين پيام ھمچنين ھشدار داده .بازگردانده شود

شده بود که درصورت ادامه وضع موجود، 
کارگران و خانواده ھايشان، خود وارد عمل 

را ازشرکت بيرون "  غاصبان"خواھندشد و 
 ١٨بدنبال اين ھشدار، روز .خواھندانداخت

آذرکارگران بخش کشاورزی بار ديگر دست به 
اعتصاب و اعتراض زدند وبا بيل و ابزار کار، 

با بستن درب وارد شرکت شده و ب]فاصله  
اصلی ودرب ورود تريلرھای نيشکر مانع تردد 
انھاشدند وسپس با ورود به کارخانه  و خاموش 

کردن کورھای بخاروآسياب ھا ، عم] بھره 
 درادامه اين حرکت .برداری را متوقف ساختند

اعتراضی سايرکارگران نيز به آن ھا پيوستند و 
. بيش از ھزارکارگر دراين تجمع حضور داشتند

کارگران با شکستن دوربين ھای مداربسته وحمله 
به دفترمديريت و شکستن شيشه ھا درصدد 
بيرون آوردن افشار بودند که نامبرده و چند تن 
ديگر ازمديران اصلی ازترس کارگران خودرا 

ھجده آذر دستمزد عده معدود .  مخفی کرده بودند
ديگری ازکارگران پرداخت شد البته با اين ھدف 
مذبوحانه که ميان کارگران معترض نفاق و 

اما کارگران با حفظ اتحاد و .شکاف ايجاد شود
 اذر نيزمانند روزقبل به ١٩ھمبستگی خود روز 

اين اعتراضات .اعتصاب و اعتراض ادامه دادند
با  حضورگسترده و پررنگ خانواده ھا ھمراه 
بود و حضور نيروھای امنيتی درمنطقه کارخانه 
نيز نتوانست خللی دراراده و اتحاد کارگران 

کارفرما که مذبوحانه ت]ش می کرد .ايجاد کند
درصفوف کارگران شکاف و تفرقه ايجاد کند وبه 
ھمين خاطر دستمزد کارگران يک بخش را 
واريز می کرد و بخش ديگری را نه،درتعقيب 
ھمين نيت پليد خود، اين باردستمزد مرداد ماه 

 آذر واريز کرد اما با اين ١٩ھمه بخش ھا را در 
کلک و حقه بازی که دستمزد گروھی ازکارگران 
را واريز و گروه ديگری را واريز نکرده 

 اذر اعتصاب و تجمع درمحوطه کار ٢٠.بود
خانه که با ميتينگ و سخن رانی کارگران ھمراه 

کارگران .  بود ادامه يافت و به اوج خود رسيد
صدا براخراج مالک خصوصی وبازگرداندن   يک

 .مالکيت شرکت به دولت تأکيد داشتند
اعتصاب و اعتراض درھفت تپه بدون شک ادامه 

کارگران ھفت تپه برای ادامه .  خواھد يافت
زندگی راه ديگری جز چنگ درچنگ شدن با 
سرمايه دار مالک اين شرکت و دولت حامی وی 

درحال حاضر تنگناھای معيشتی و فشار .  ندارند
. العاده زياد است تپه فوق بر روی کارگران ھفت

تپه مايحتاج خود و حتا  بسياری از کارگران ھفت
. کنند نان را، به صورت نسيه و قسطی تھيه می

چھارم آبان يک کارگر تعليق .  اند مستاصل شده
تپه، که پسر و دختر جوانش نيز  شده نيشکر ھفت

ھمراه وی بودند، از فرط فشار و استيصال، به 
او .  قصد خودسوزی روی خود بنزين ريخت

قصد داشت خود و فرزندانش را در مقابل 
کارخانه به آتش بکشد که ساير کارگران مانع اين 

در "  جامعه فردا"در گزارشی که .  کار شدند
ای از وضعيت  ھمين زمينه انتشار داد، شمه

تپه به تصوير کشيده شده  اسفناک کارگران ھفت
 سال به صورت ١٨علی، کارگری که .  است

ھای مختلف کارخانه کار  استخدام رسمی در بخش
کرده است، مشک]ت کارگران پس از واگذاری 
شرکت به بخش خصوصی، از جمله تاخير در 

گويد  او می.  کند پرداخت دستمزدھا را بيان می
ھا کار را بجايی رساند  تاخير در پرداخت حقوق"

او "  که کارگرھا مجبور شدن نون قسطی بگيرن
تپه  در مورد تصميم به خودسوزی کارگر ھفت

اين کارگر را به خاطر شرکت در "گويد،  می
اعتراضات کارگری از کار محروم کرده بودن، 

اين .   روز سر کار نيا٣  –  ۴اول بھش گفته بودند 
 روز کشيده شد و سراغش ۵٣ روز به ٣  –  ۴

به اداره کار شکايت کرد و رای بازگشت .  نيامدن
بکار گرفت با اين حال بعد ازمدت کوتاھی مجددا 

ھمون روز که خبر .اش کردند از کار تعليق



 ۵ ٧۵۵ شماره  ٩۶نيمه دوم آذر     ۵

۴از صفحه   

راديکاليسم و آگاھی در 
 تپه مبارزات کارگران ھفت

ھاشو برداشت و  تعليقش را شنيد، رفت خونه بچه
اومد جلوی دفتر مديريت، بنزين ريخت روی 

بھش گفته بودن چرا تو .  ھاش خودش و بچه
اعتصاب شرکت کردی و عليه مديريت شعار 

 ."دادی
ھا ضمن اشاره به  علی در ادامه صحبت

ھا، پرداخت نشدن مطالبات  افتادن حقوق عقب
کند،  گويد کسی به درد ما گوش نمی کارگران می

فشار روی کارگر زياد است و فشار زياد 
علی کمی .  تواند به خودسوزی ھم منجر شود می

گويد، از ناتوانی در تھيه  ھم در مورد خودش می
شيرخشک برای نوزاد شيرخوار تا تھيه شھريه 
برای مدرسه فرزندان ديگر و نابسامانی وضع 

گويد  بيمه درمانی و معضل تغذيه و مسکن، می
شايد باورتون نشه بسياری از کارگران ما "

علی که تا چند "  خورن روزانه دو وعده غذا می
رسد  اش به پايان می ماه ديگر قرارداد اجاره خانه

ھا مجبور شده از پول پيش  و برای تامين ھزينه
خانه داده است بگيرد و خرج کند،  که به صاحب

حاT بايد در فکر سرپناه جديد باشد اما پولی در 
ام او منفی  گروه خونی"  گويد او می.  بساط ندارد

چند ھفته .  دونيد چقدر کميابه خودتون می.  است
پيش يک نفر که برادرش به شدت نياز به کليه 

." ام را بخرد  ميليون کليه٣٠داشت پيشنھاد داد 
 سال سابقه کار ١٨تپه با  علی کارگر رسمی ھفت

اش او منفی است  خورد که گروه خونی تاسف می
چون کمياب است و اما خوشحال است از اينکه 

گويد  می!  اش را بخرد باTخره کسی پيدا شده کليه
کنه، يکی ھم  ھمينه ديگه يه نفر خودسوزی می"

 " !کشه فروشی می مثل من کارش به کليه
دار و  اين است وضعيت اسفناکی که طبقه سرمايه

رژيم سياسی حامی آن بر کارگران تحميل کرده 
است و اين است يک تصوير به نسبت واقعی از 

که  تپه و چنان وضعيت معيشتی کارگران ھفت
گويد  تپه در ھمين گزارش می کارگر ديگر ھفت

 ." !کارد به استخوان رسيده است"
تپه، سنديکای کارگران  در اعتصاب اخير ھفت

تپه باصدور اط]عيه ھايی در تاريخ  نيشکر ھفت
 آذر،ضمن حمايت از مطالبات ١٩و ١٨

کارگران، برادامه اعتصاب و اعتراض متحد و 
متشکل و ايستادگی درمقابل بيحقوقی ھا و فشار 

سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه .ھا تأکيد نمود
"  آذر خود از جمله چنين نوشت١٩در اط]عيه 

ما بار ھا گفته آيم و خواھيم گفت که عامل تمام 
سيه روزی ھا،فقر و ف]کت ما کارگران ، نظام 
سرمايه داری است و برای رھايی از اين 
مصائب، چاره ای جز اتحاد و ھمبستگی در 

با  مبارزه ی متشکل و .  مبارزه طبقاتی نداريم
آگاھانه، ما کارگران  می توانيم  پشت صاحبان 

امروز خانواده ھای .   سرمايه را به خاک بزنيم 
کارگری توانستند با حضور خود،  نيرو  و توان 

به اين دليل .  طبقاتی کارگران را دوچندان کنند 
ما دست تمامی خانواده ھای کارگری را که در 
اين اعتصاب حضور داشتند به گرامی می 
فشاريم  و ياد آور می شويم که بايد ھميشه 
خانواده ھای کارگری در اين کارزار طبقاتی  و 

 " .تا پيروزی نھايی حضور داشته باشند
ھا و  ع]وه بر اين ما شاھد صدور اط]عيه

جمعی ازکارگران "رھنمودھايی نيزاز سوی 
اين نشان دھنده اين واقعيت .  بوديم "   ھفت تپه

تپه  ھايی از کارگران پيشرو ھفت است که گروه
ھای غيرعلنی و  ھا و کميته متشکل در محفل

مخفی نيز درسازماندھی اعتصابات و اعتراضات 
. اخير کارگران ھفت تپه نقش مھمی ايفا کرده اند

درھر حال يک نکته مسلم است و آن اينکه ھيچ 
چيز مانع و جلودار اعتراضات و مبارزات 

آگاھی سياسی کارگران .  تپه نيست کارگران ھفت
تپه به آن درجه ارتقاء يافته  کشت و صنعت ھفت
ھا را فريب  توان به سادگی آن است که ديگر نمی

تپه نشان داد کارگر  اعتصابات اخير ھفت.  داد
تپه مرعوب حراست و نيروھای امنيتی و  ھفت

حضور .  شود انتظامی و دادگاه و بازداشت نمی
خانواده ھا و اشکال راديکال مبارزه نيز در ميان 

. شود تر می کارگران پيوسته  پررنگ و پررنگ
تپه چه از لحاظ اقتصادی و معيشتی  کارگر ھفت

و چه از نظر آگاھی در چنان شرايطی بسر 
ھا  ھا تن از آن برد که بازداشت و ارعاب ده می

اگر اين .  تواند مانع اعتراضاتشان گردد نيز نمی

شود و  اعتراضات با  اعتصاب و تجمع آغاز می
گيرد و تا  اشکال راديکال و گاه شورشی بخود می

ھا و  ھا در خيابان حضور گسترده خانواده
مسدودساختن جاده، قطع برق و تلفن و خاموش 
ساختن کوره بخاروتوقف کامل کارخانه و 

ھای مختلف شرکت و تھديد  کردن بخش قرق
خواران مديريت و شخص  شکنان و جيره اعتصاب

مديرعامل به مجازات و شکستن در و پنجره 
يابد، اين در ھمان حال فشارھای  دفترآن امتداد می

ای که بر دوش کارگر  کننده معيشتی و مستاصل
 .دھد تپه بار شده را نيز بازتاب می ھفت

تپه گرسنه است، کارد به استخوانش  کارگر ھفت
رسيده است، معترض است، سرسازش ندارد و 

پذيرد و وضعيت کنونی را تحمل نمی  ذلت نمی
 .کند

تپه در ھمان حال آگاه است وبه  کارگر ھفت
خواھان تغييراست و به مبارزه .  درجاتی متشکل 

ای که با راديکاليسم و  مبارزه.  دھد ادامه می
 .آگاھی درھم تنيده شده است
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قسمت ھای خ]صه شده اين اط]عيه، که در تاريخ ب�ي�س�ت�م آذرم�اه ان�ت�ش�اري�اف�ت�ه اس�ت، چ�ن�ي�ن  .  صادر کرد 
 .است 

 
کارگران نيشکر ھفت تپه که از روز يازدھم آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و حق�وق م�ع�وق�ه  
شان دست به اعتصاب و تجمع زده بودند، به علت عدم پاسخگويی و ب�ی ت�وج�ھ�ی ک�ارف�رم�ا ب�ه م�ط�ال�ب�ات  
شان، از جمله عدم پرداخت چھار ماه حقوق معوقه، روزھای دوازدھم و سيزدھم آذر ن�ي�ز ب�ه اع�ت�ص�اب و  

 . تجنع در محوطه کارخانه ادامه دادند 
کارگران نيشکر ھفت تپه، که طی ماه ھ�ای گ�ذش�ت�ه ب�ارھ�ا دس�ت ب�ه اع�ت�راض و اع�ت�ص�اب زده ب�ودن�د،  

 آذر نيز به اعتصاب و تجم�ع در م�ح�وط�ه ک�ارخ�ان�ه ادام�ه دادن�د و  ٢٠  آذر و دوشنبه  ١٩ روزھای يکشنبه  
ک�ارگ�ران خش�م�گ�ي�ن، از  .  خشم و عصيان جمعی خود را عليه ستم و بيدادگری کارفرما به نمايش گ�ذاش�ت�ن�د 

ھمان ساعات اوليه روز يکشنبه، ابتدا برق کارخانه را قطع و کوره کارخانه را خاموش کردند و س�پ�س ب�ه  
کارگران با تجمع در مقابل دفت�ر م�دي�ري�ت ش�ي�ش�ه  . ھمراه خانواده ھای شان جاده منتھی به کارخانه را بستند 

سيامک نصيری افشار، قائم م�ق�ام ک�ارخ�ان�ه اي�ن ع�ن�ص�ر م�زدور س�رم�اي�ه وع�ام�ل  .  ھای دفتر را شکستند 
 . سرکوبگری و بی حقوقی کارگران از ترس کارگران خود را مخفی کرد 

وقتی عصيان خشم و شکوه اعتصاب متحدانه کارگران در ھم آميخت و ام�واج آن از فض�ای ک�ارخ�ان�ه ب�ه  
اب�ت�دا ف�رم�ان�دار و ب�ه دن�ب�ال آن رئ�ي�س اداره اط�]ع�ات و  .  بيرون رفت، خواب صاحبان سرمايه برآشف�ت 

ساعتی بعد معاون وزير اقتصاد و م�ع�اون وزي�ر ک�ار ن�ي�ز در  .  فرمانده انتظامی شوش وارد کارخانه شدند 
کارخانه حضور يافتند و پس از گفتگو با کارگران بی درنگ با قائم مقام و ديگر مسئولي�ن ک�ارخ�ان�ه ج�ل�س�ه  

 . برگزار کردند 
 

در پی اين نشست که حاصل عصيان و اعتصاب شکوھمند ک�ارگ�ران ن�ي�ش�ک�ر ھ�ف�ت ت�پ�ه ب�ود، ع�]وه ب�ر  
حقوق مردادماه کارگران  روزمزد که تا آخر وقت روز شنبه پرداخت شده بود، حقوق م�ردادم�اه ک�ارگ�ران  
و کارکنان ديگر بخش ھای شرکت از جمله تجھيزات، آتش نشانی، بازرگانی و امور اداری نيز ب�ه حس�اب  

ھمچنين نماينده اداره اط]عات، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی س�ازی ب�ه ک�ارگ�ران  .  آنان واريز شد 
قول دادند تا پايان اين ھفته، يک ماه ديگر از دستمزد معوقه آنان تسويه و در پايان ھر ماه ني�ز، ي�ک م�اه از  

 . دستمزدھای معوقه کارگران تا زمان تسويه کامل پرداخت خواھد شد 
اگرچه تا اين لحظه تنھا بخش کوچکی از مطالبات کارگران تحقق يافته و تا تحقق تمام خواست ھای اص�ل�ی  
آنان، يعنی بازگرداندن مالکيت شرکت به دولت راه زيادی است، اما کارگران آگاه و م�ب�ارز ھ�ف�ت ت�ب�ه ب�ه  
روشنی دريافته اند که فقط و فقط با رزم مشترک، اتحاد، ھمبستگی طب�ق�ات�ی و ق�درت اع�ت�ص�اب اس�ت ک�ه  

 !پس زنده باد اعتصاب . آنان می توانند مطالبات خود را متحقق سازند 
، در فراز پايانی، ض�م�ن  " زنده باد اعتصاب، زنده باد ھمبستگی طبقاتی کارگران نيشکر ھفت تپه " اط]عيه  

س�ازم�ان ف�دائ�ي�ان  :  ارج گذاشتن بر اتحاد و ھمبستگی کارگران نيشکر ھفت تپه، اي�ن�چ�ن�ي�ن خ�ات�م�ه م�ی ي�اب�د 
با تاکيد بر اينکه فقط در سايه پيکار مشترک است که کارگران می توانند ص�اح�ب�ان س�رم�اي�ه را ب�ه  )  اقليت ( 

عقب نشينی وادارند، ھمه کارگران ايران را به ھمبستگی و فشرده تر ک�ردن ص�ف�وف م�ب�ارزات�ی ش�ان در  
 . مقابل نظام سرمايه داری جمھوری اس]می فرا می خواند 
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 "شبکه يک سيما"در حاشيه سخنان علی ربيعی در 
١از صفحه   

٧درصفحه   

ھای  کارگران در مخالفت.  قضاوتی دارند
ھای  ھا و ت]ش ھميشگی با برنامه

ضدکارگری وی از جمله مخالفت با 
ھای وی برای تغيير قانون کار،  ت]ش

مخالفت شديد و گسترده با طرح کارورزی و 
يا مساله تعيين حداقل دستمزد در زير خط 

 .اند فقر، قضاوت خود را کرده
نظر از اين موضوع، ببينيم  اما صرف 

کار ربيعی چی  عملکرد صد روزه وزارت
 ھست؟ 
ايجاد اشتغال و کاھش بيکاری، "گويد  وی می

ھای اجتماعی  گيری از آسيب رفع فقر و پيش
چھار برنامه مھم وزارت تعاون، کار و رفاه 

 ." است٩۶اجتماعی در سال 
که روی اصل موضوع  علی ربيعی بجای آن

متمرکز شود و عملکرد صد روزه 
کار و جوانب آن را روشن سازد، از  وزارت

. رود ھمان آغاز، از اين موضوع طفره می
 چی ٩۶کار در سال  که برنامه وزارت اين

ھست، چه ربطی به عملکرد صد روزۀ اين 
که در  وزارتخانه و رئيس آن دارد؟ اين

ھای فوق چه کارھايی انجام شده است؟  زمينه
به چه ميزان و چندتا شغل ايجاد شده است يا 
بيکاری را چگونه و چقدر کاھش داده است، 
فقر را چگونه و به چه طريقی مرتفع ساخته 

ھای اجتماعی چگونه پيشگيری  و از آسيب
ھا نکاتی است که ربيعی بايد  نموده است، اين

ربيعی اما در .  بطور مستند آن را نشان دھد
 !اين موارد حتا يک کلمه ھم نمی گويد

باورکردنی نيست، ربيعی قرار بود عملکرد 
صد روزه وزارت کار را بيان کند و آن را 

نيز سخنان وی را تحت " تسنيم. "مستند سازد
ھمين عنوان درج کرده است، اما وزيرکار 

زند و روده  که زياد حرف می رغم آن به
کند، اما خواننده متن سخنان  درازی می

خانۀ تحت  وزير، نشانی از عملکرد وزارت
 :گويد او می. کند مسئوليت وی مشاھده نمی

 کاھش ٩۶ھای سال  جمھور در برنامه رئيس"
فقر و گسترش اشتغال را در صدر 

 ."ھای خود قرار داده است برنامه
کار در اين مدت  خوب که چی؟ وزارت

 چکار کرده؟ عملکرد آن چه بوده است؟
وزيرکار به طرز آشکاری از ورود به اين 

"گويد زند، می عرصه تن می ما نيز اين : 
امور را در وزارت تعاون، کار و رفاه 

 ."کنيم دنبال میاجتماعی 
 ھمين؟ 

کار در زمينۀ ايجاد  اين شد عملکرد وزارت

 اشتغال و کاھش فقر؟
واقعيت اين است که دست وزيرکار دراين 

کاری انجام نشده !  ست ھا، بکلی خالی زمينه
ھمۀ ھنر وی به !  که بخواھد آن را بازگو کند

اين خ]صه شده که موضوعاتی از قبيل 
اشتغال و کاھش فقر و امثال آن را در 

 .دنبال کنداش  وزارتخانه
خبرھای "گويد  وی در زمينه اشتغال می 

 "خوبی در راه است
اينکه تاکنون چه بر سر اشتغال آمده، ھيچ 

 وی در  ھمه صحبت.  صحبتی از آن نيست
زمينه اشتغال به اين خ]صه شد که بگويد 

ھای ما ايجاد  بخش ديگری از برنامه"
 ."!ھای برابر با معلوTن است فرصت

کم  علی ربيعی واقعا شعور مردم را دست
ھا  کند با اين بندبازی او خيال می.  گرفته است

ھا کارگر بيکار و  تواند بيکاری ميليون می
برنامگی کابينۀ  جوان جويای کار و بی

. کار آن را Tپوشانی کند روحانی و وزارت
به ھمين خاطر است که ک]می در اين مورد 
که با ده ميليون بيکار، مستقل از اينکه چه 

باشند يا نباشند، تاکنون چه "  معلول"تعدادی 
گويد با  نمی!  کرده است و يا چه خواھد کرد

صدھا ھزار جوانی که ساTنه وارد بازار 
شوند چه کرده است و يا چه  کار شده و می

خواھد کرد؟ در بھترين حالت بيشترترجيح 
می دھد البته آن ھم به صورت کلی، از اين 

وبنابراين !  حرف بزند که چه خواھد شد 
طبق معمول تکليف بيکاران و جويندگان کار 

وی که .  دھد را به آيندۀ نامعلوم حواله می
با پاشيدن پول "پيوسته تکرار کرده است 

گويد  اما نگفته و نمی"  شود اشتغال ايجاد نمی
چه گام عملی برای ايجاد اشتغال برداشته 

در "کند که بگويد  فقط به اين کفايت می.  است
زمينه اشتغال منابع خوبی در حال ورود 

 "است
ناگفته روشن است که اين کلی گوئی ھا 

وبا   ھا ھيچ دردی را دوا نمی کند ومبھم گوئی
اين حرف ھا حتا يک بيکارھم صاحب شغل 

 ! شود نمی
در کارنامه وزيرکار و کل کابينه روحانی  

زمينه ايجاد اشتغال و کاھش بيکاری بکلی 
تمام ھنر علی ربيعی در اين !  ست خالی

زمينه، تصويب و اجرای طرح رسوای به 
اصط]ح کارورزی و اشتغال جوانان بوده 

اين طرح در واقع طرح تغييرنام يافته .  است
است که دولت در دوره "  استاد شاگردی"

نژاد در صدد تصويب و اجرای آن  احمدی

اما بدليل مخالفت شديد و گسترده .  برآمد
ھای کارگری از دستورکار  کارگران و تشکل

خارج و به بايگانی سپرده شد، تا اينکه به 
کوشش ھمين علی ربيعی از زير خروارھا 
خاک بيرون آورده شد و تصويب و بمرحله 

برطبق مفاد اين قانون  .  اجرا گذاشته شد
دانند،  ھمانطور که ھمگان می

ھا تحت عنوان  آموختگان دانشگاه دانش
داران  کارورز يا کارآموز در اختيار سرمايه

که از  کارآموز درحالی.  گيرند قرار می
ھرگونه حق و حقوقی از بيمه گرفته تا 
قرارداد کار و دريافت دستمزد و مزايای 
رسمی محروم است، برای کارفرما بصورت 

کند و در پايان دوره  مجانی کار می
کارآموزی نيز ھيچ تضمينی برای استخدام 

اين طرح در واقع تامين .  وی وجود ندارد
نيروی کار مجانی و سازماندھی استثمار 
حداکثری و طرح بيگاری جوانان و 

ھاست که سخت  آموختگان دانشگاه دانش
. داران است مورد استقبال و ع]قه سرمايه

داران نيروی کار مفت  ست که سرمايه بديھی
و مجانی را بر نيروی کار ارزان شاغل 

دھند و اين نيروھا را جايگزين  ترجيح می
ترتيب طرح ياد شده، نه فقط  بدين.  کنند می

زدايی  کند، که موجب اشتغال شغلی ايجاد نمی
 .شود از کارگران فع] شاغل نيز می

وزيرکار بعد از حل مساله اشتغال و 
بيکاری، در زمينه تورم و تاثير آن بر فقرا و 
کاھش قدرت خريد مردم نيز به اظھار فضل 

متوسط تورم ھمواره برای "گويد  پرداخته می
فقرا بيشتر است و روی قدرت خريد افراد 

 ."!تری دارد تاثيرات عميق
انسان بعد از شنيدن اين جمله منتظر است 
ببيند وزيرکار برای کاھش تورم و کاھش 
تاثيرات منفی آن بر زندگی فقرا و يا در 
زمينه افزايش قدرت خريد مردم چه کارھايی 

کار و  انجام داده است و عملکرد وزارت
اين !  رئيس آن در اين موارد چه بوده است

فايده است، وزيرکار مطلقا  انتظار اما بی
او اما .  قرار نيست وارد اين عرصه شود

. کند دنبال میموضوع را طبق معمول 
کار دائما اين فاکتورھا را  وزارت"گويد  می

کند و افزايش قدرت خريد را  گيری می اندازه
 ."کند دنبال میبه عنوان يک سياست 

 بعدی سخنان ربيعی که در ضمن  بخش
ھای وی را نيز تشکيل  اعظم حرف قسمت

وحوش بازنشستگان و  دھد، حول می
ربيعی در اين .  ھای بازنشستگی بود صندوق

 و ھمزمان با آغاز ٩٢در سال "زمينه گفت 
 تعاون کار و رفاه اجتماعی،  کار در وزارت

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 
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٧از صفحه   

 "شبکه يک سيما"در حاشيه سخنان علی ربيعی در 

. ھا را آغاز کردم مطالعه دربارۀ صندوق
بحث ھا  چھار سال پيرامون موضوع صندوق

ھا  ھای صندوق  و امروز گفتمان چالشکرديم
به گفتمان اصلی حوزه سياستگذاری تبديل 

 ريزی برنامهشده است و بر اين اساس 
 ."کنيم می
 وبال وزيرکار  از اين قرار معلوم دست پس

او مسائل را فقط !   نيست چندان ھم خالی
 سال پيرامون ۴نکرده است بلکه   دنبال

 ھم نموده و گفتمان بحثھا  موضوع صندوق
 !ف]ن به گفتمان بھمان تبديل شده است

شما از !  بينيد که وزيرکار، بيکار نيست می 
وزيرکار عملکرد او را به فرض در مورد 

کنيد، بفرماييد اين ھم  بازنشستگان طلب می
عملکرد نه فقط صد روزه که چھار ! عملکرد

وزيرکار چھار سال در مورد !  ساله
 بوده مشغول بحثھای بازنشستگی  صندوق

 !است و اين عملکرد کمی نيست
وزيرکار که بخش اعظم سخنان خود را به 
موضوع بازنشستگان اختصاص داده 

با بسياری از اين افراد "کند که  اعتراف می
 در حال ھای مزد ھا و در زير حداقل حداقل

که شما منتظريد  و بعد درحالی" زندگی ھستند
ھای وی در  ببينيد وزيرکار و ديگر ھمپالگی

کابينه روحانی، چه اقداماتی برای بھبود 
شرايط زندگی و افزايش دريافتی 

گويد افزايش  اند می بازنشستگان انجام داده
 دستور کار خودقدرت خريد اين افراد را در 

 ."قرار داديم
اين يعنی آنکه فع] کاری در مورد افزايش 
قدرت خريد بازنشستگان انجام نشده، اما 

 و در نظر کند دنبال میوزيرکار موضوع را 
دارد دريافتی بازنشستگان به تدريج اضافه 

 ! شود
اکنون  ی زحمتکش اگر ھم  ھا بازنشسته ميليون

زير حداقل دستمزد و زير خط فقر زندگی 
کنند، نگران نباشند، چون وزيرکار  می

 کند دنبال میموضوع را در وزارتخانه خود 
دھد که تدابيری نيز  و ع]وه بر اين مژده می

 ھزار نفر از ٣٠٠ به وامبرای پرداخت 
درنظر بازنشستگان کشوری انديشيده است و 

  ميليون تومان وام۴به ھر نفر   دارد
 !بپردازد

اين است تمام ھنر و ابتکار وزيرکار برای 
بھبود وضعيت بازنشستگان و افزايش 

اش که  وزيرکار کارنامه!  ھا دريافتی آن
اش ھم  ست در اين زمينه بماند، برنامه خالی
 ھزار تن از ٣٠٠ ميليون تومانی به ۴وام 

 !بازنشستگان است ھمين و بس
وزيرکار البته در ميان ھمه اين بذل و 

کند که در حال  ھا، چنين اعتراف می بخشش
 ميليون ايرانی بيمه بازنشستگی ۶حاضر 

کند که  ندارند وب]فاصله اضافه می

جمھور و بنده نگران اين افراد ھستيم  رئيس"
ای ھستيم که   برنامهدنبال کردنو درحال 

بتوانيم سالمندی بدون معلوليت و سالم را 
 "!داشته باشيم

 ميليون ھم ۶بينيد در مورد اين  که می چنان
گونه نگرانی نيست چرا که ھم  جای ھيچ

درحال جمھور و ھم شخص وزيرکار  رئيس
ای ھستند که اين موضوع   برنامهدنبال کردن

 .ھم به خيروخوشی تمام شود
و اما در مورد بازنشستگان که علی ربيعی 

کش  اط]عاتی رژيم آدم  –عضو ارشد امنيتی 
جمھوری اس]می در مورد آن روده درازی 

ھا تن  کند ھمين بس که گفته شود، ميليون می
از بازنشستگان در سرتاسر کشور، که بعد 

 سال کار، به اميد آنکه در سنين پيری ٣٠از 
بتوانند با حقوق بازنشستگی زندگی آرام و 

دردوسری داشته باشند، بدون استثناء  بی
کنند و  شان زير خط فقر زندگی می ھمه

ھا بين يک تا دو ميليون  دريافتی اکثريت آن
 ميليون نفر ٣/  ۵ درصد از ۶٠.  تومان است

. بگير ھستند بازنشسته تامين اجتماعی حداقل
بازنشستگان تامين اجتماعی و بازنشستگان 
  کشوری از جمله بازنشستگان فرھنگی
خواھان بھبود شرايط زندگی و ھمترازسازی 

منظور  دريافتی با شاغ]ن ھستند و بدين
بارھا و بارھا دست به اعتراض و تجمع 

اند که تحت فشار ھمين  سراسری زده
اعتراضات مکرر، مجلس نيز قانونی را 
برای ھمترازسازی دريافتی بازنشستگان 
کشوری و لشگری با شاغ]ن از تصويب 

اما کابينۀ روحانی و ھمين .  گذرانده است
 از کمبود بودجهجناب وزيرکار، به بھانۀ 
بازنشستگان .  اند اجرای آن طفره رفته

زحمتکش که تاکنون اعتراضات متعددی را 
در اين زمينه سازمان داده و برگزار 

 آذر نير يک تجمع ١٩اند، روز  نموده
اعتراضی سراسری با ھمان خواست ھا در 

 !برابر مجلس برگزار کردند

قدر کافی  بنابراين عملکرد وزيرکار به
روشن و کارنامۀ وی نيز چون کل کابينۀ 

ھرجا پای منافع طبقه !  روحانی سياه است
در ميان باشد، " امنيت سرمايه"دار و  سرمايه

ربيعی و ھمه کارگزاران حکومتی آماده 
ھمۀ امکانات برای .  اند خدمت و بريزوبپاش

تامين منافع اين طبقه فراھم است و ھيچ 
!  آن نيستبودجهمشکلی در تھيه و تامين 

ھر ساله ميلياردھا تومان صرف دستگاه 
انگل روحانيت و موسسات رنگارنگ مذھبی 

شود، ميلياردھا دTر حاصل دسترنج  می
ھای جامعه به جيب  کارگران و ثروت

گرا در سراسر جھان  ھای اس]م گروه
شود و يا در سوريه و لبنان و  سرازير می

ھای  يمن و عراق، صرف اميال و سياست
اس]ميستی مرتجعين حاکم  طلبانه و پان جاه
شود، ميلياردھا تومان ديگر از طريق  می

ھای نجومی به  دزدی و اخت]س و حقوق
جيب مقامات فاسد دولتی می رود، اما حرفی 

که پای  ولی زمانی!  نيستکمبود بودجه از
منافع کارگران در ميان باشد، پای منافع 
بازنشستگان در ميان باشد، پای منافع معلمان 
و پرستاران در ميان باشد و پای افزايش 
دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان در 
ميان باشد، ھزار و يک مشکل به ميان کشيده 

ای برای آن  شود و قبل از ھمه بودجه می
آور  ھای سرسام ؟ چطور برای ھزينه!نيست

مداخله نظامی در سوريه و يمن و عراق و 
لبنان و ھمه آن موارد ديگری که به آن اشاره 

، اما برای افزايش دستمزد بودجه ھستشد، 
کارگران و حقوق معلمان و پرستاران و 

بودجه بازنشستگان به باTی خط فقر 
 !؟نيست

درھرحال نقش و ماھيت ضدکارگری علی 
ربيعی، اين مھره خوش خط و خال و 
 -کارگزارسرمايه و عضو ارشد امنيتی

اط]عاتی   و وزيرکار رژيم برای کارگران 
و عموم زحمتکشان روشن است، مستقل از 

که اين شارTتان زبده در تلويزيون  آن
جمھوری اس]می چه Tطائ]تی به ھم ببافد و 
عملکرد صد روزۀ وزارت خود را بگويد يا 

 .آن را کتمان کند

رژيم جمھوری اس�می را بايد با 
يک اعتصاب عمومی سياسی و 

 قيام مسلحانه برانداخت
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١از صفحه   

ھوايی امارات متحده، گفت، روزانه به طور 
 دختر از طريق پروازھای ١۵ تا ١٠متوسط 

در .  شوند منظم و غير منظم به دبی فرستاده می
، سرانجام رئيس پليس مھاجرت و ١٣٩٢سال 

گذرنامه پليس جمھوری اس]می اعتراف کرد، 
دختران ايرانی به کشورھای عربی حاشيه جنوبی 

در خبری در سال .  شوند خليج فارس قاچاق می
گذشته، آمده است که يک باند قاچاق، دختران 

فروشی به پاکستان منتقل  ايرانی را برای تن
 وزارت ٢٠١٧در گزارش سال .  کرده است می

امور خارجه آمريکا که در تير ماه منتشر شد، 
ھای رسيده به مراکز  اع]م شد بنا به گزارش

 سال گذشته يکی از ۵المللی ايران در  بين
کشورھای مبدأ و مقصد قاچاق جنسی مردان، 

در .  زنان و کودکان و نيز کار اجباری بوده است
اين گزارش به افزايش تعداد دختران و زنانی 

فروشی به دبی و نيز  اشاره شده است که برای تن
کردستان عراق به ويژه شھر سليمانيه، برده 

عدم "سال ١٧ تا ١٣دخترانی بين .  شوند می
ھمکاری ايران در زمينه ارائه آمار و نيز اتخاذ 

از "  اقدامات Tزم برای مبارزه با قاچاق انسان
امری .  ديگر نکات مطرح در اين گزارش است
کاری و  که جای تعجبی ندارد؛ چرا که پنھان

انکار شيوه معمول جمھوری اس]می در برخورد 
 . به معض]ت اجتماعی است

قاچاق انسان شامل استخدام، انتقال، پناه دادن و يا 
اعمال قدرت و نفوذ بر حرکات فرد است تا از او 
به خصوص از طريق جنسی يا کار اجباری 

داری  اغلب اوقات آن را برده.  برداری شود بھره
 .نامند مدرن نيز می

در گزارش ارائه شده از سوی سازمان جھانی 
کار با ھمکاری دو نھاد ديگر در اج]س عمومی 

شود در  ، گفته می٢٠١٧سازمان ملل در سپتامبر 
 ميليون انسان در ۴٠،  بيش از ٢٠١۶سال 

. اند داری مدرن شده سراسر جھان قربانی برده
 ميليون نفر از آنان را دختران و زنان تشکيل ٢٩
 درصد آنان به ازدواج اجباری يا ٩٩دھند که  می

 .اند فحشا وادار شده
شامل ( ميليون قربانی کار اجباری ٢۵از 
 ١۶ در حدود ٢٠١۶در سال )  فروشی اجباری تن

ميليون نفر در بخش خصوصی نظير کار 
خانگی، ساختمانی، کشاورزی به بيگاری گرفته 

 ۴ ميليون نفر در فحشا و بيش از ۵شده بودند؛ 
ميليون نفر در کار اجباری تحميلی از سوی 

بنا به ھمين گزارش .  مقامات دولت خودشان
ترين ميزان قاچاق انسان در خاورميانه  بيش

اگر پيش از اين، کارگرانی از .  گيرد صورت می
ھای ثروتمند  شرق آسيا يا آفريقا برای خانواده

شدند،  قطر، عربستان يا امارات به کار گرفته می
اکنون شھروندانی از عراق، يمن يا ايران ھستند 

 .شوند که به عنوان برده به بيگاری واداشته می
المللی، فقر، علت اصلی قاچاق  بنا به تحقيقات بين

اند که با  قربانيان، يا مردان و زنانی.  انسان است
ی کاريابی و دستيابی به يک زندگی بھتر به  وعده

افتند و يا پسران و دخترانی که  دام قاچاقچيان می

و ھمه از .  شوند در کودکی به فروش گذاشته می
 .ھای کم درآمد و فقير خانواده
 جايی که معض]ت اجتماعی به دTيل  از آن

 با  آيند و بدون مبارزه مشخص عينی پديد می
گردند، و با  ھا و علل اصلی آن ناپديد نمی ريشه

توجه به تشديد وخامت وضعيت معيشتی و زندگی 
ھای مردم ايران، به رغم نبود اط]عات  توده

توان نتيجه گرفت که قاچاق انسان  آماری، تنھا می
در ايران نه تنھا کاھش نيافته بلکه سال به سال 

 .يابد نيز افزايش می
جمھوری اس]می اين گونه آمار را به دTيل 

" اسرار دولتی"سياسی و امنيتی در زمره 
ی اين  کند، زيرا خود پديدآورنده بندی می رده

برندگان  معض]ت است و مسئوTن آن، از بھره
گو آن که تاکنون ھيچ مقامی . آور اين تجارت شرم

در اين رابطه دستگير يا به محاکمه کشيده نشده 
است؛ زيرا با توجه به ابعاد اين تجارت طبق 

آيد که  ھمين اط]عات کنونی، بعيد به نظر می
بدون ھمکاری مأموران مرزی رژيم، اين نقل و 

به  تخمين سازمان جھانی .  ھا ميسر باشند انتقال
 ١۵٠، فقط بيگاری حدود ٢٠١۴کار در سال 

ميليارد دTر سود برای قاچاقچيان به ھمراه داشته 
 .است

نقل و انتقال برون مرزی افراد به منظور تن 
. فروشی يا بيگاری تنھا شکل قاچاق انسان نيست

خريد و فروش يا ربودن کودکان به منظور 
فروش اعضای بدن نيز يکی از اشکال قاچاق 

ھا  جنايتی که در رسانه.  شود انسان محسوب می
بارھا به آن اشاره شده است؛ حتا از سوی 

برای نمونه، کمالی پور نايب .  مسئوTن رژيم
رئيس کميسيون قضائی و حقوقی مجلس در اسفند 

 به قاچاق کودکان، به ويژه کودکان ١٣٩۵
ھا اشاره  خيابانی و قتل و فروش اعضای بدن آن

در سال جاری نيز، فاطمه دانشور، عضو .  کرد
شورای اس]می تھران، از گم شدن کودکان در 

ی وی در  به گفته.  ھای تھران خبر داده بود محله
بسياری از موارد اعضای بدن اين کودکان قاچاق 

ھا در  ھا جسد برخی از آن شده و بعد از مدت
 . شوند ھا بدون کليه و چشم رھا می بيابان

اگر فقر، در بسياری از کشورھا، عامل اصلی 
افتادن افراد به دام قاچاقچيان انسان محسوب 

شود، اما در جمھوری اس]می ايران، علل  می
شود، از جمله  ديگری نيز بر اين امر افزوده می
ھای اجتماعی،  دTيل اجتماعی نظير محدوديت

فرھنگی و تبعيض عليه زنان که برخی از آنان 
را به اميد دستيابی به اندکی آزادی فردی به سوی 

کند و در مخاطره  کشورھای ديگر جذب می
 .دھد برداری باندھای قاچاق قرار می بھره

از کارکنان بنياد "  کاتارين برايانت"به گفته 
و از ھمکاران سازمان جھانی کار "  واک فری"

در خاورميانه ما ھم "، ٢٠١۶در تھيه گزارش 
شاھد تجارت جنسی ھستيم و ھم موارد متعددی 
از قاچاق انسان به عنوان کارگر ساختمانی و ھم 

مث] وقتی افراد بدون ھيچ ...  قاچاق کودکان
شان به زور  کنند و کارت ھويت قراردادی کار می

گرفته شده و در شرايط بسيار بدی زندگی 
ھای قاچاق انسان  ھا ھم مشخصه کنند، اين می

 ."است
ھا به داخل  پيش از اين مھاجرت يا قاچاق افغان

ايران بيشتر به دليل استفاده از نيروی کار آنان 
ھای کشاورزی و ساختمانی انجام  در رشته

شد، اما با جنگ سوريه، جمھوری اس]می  می

مورد ديگری نيز برای سوء استفاده از آنان يافته 
ھا به  است و آن ھم سربازگيری و واداشتن آن

 ٢ /  ۵در ايران در حدود .  جنگ در سوريه است
تر از  کنند که کم ميليون شھروند افغان زندگی می

. يک ميليون نفر از آنان مجوز اقامت دارند
ھای  جمھوری اس]می برای پيشبرد سياست

طلبانه و پان اس]ميستی خود، با ايجاد  توسعه
ھا را با وعده  ، بسياری از افغان"لوای فاطميون"

پول و کسب حق اقامت اجير و روانه سوريه 
 ١٠شود اين لشکر در حدود  گفته می.  کند می

در ميان اين .   ھزار عضو دارد٢٠ھزار تا 
سازمان .  شوند ھا کودکان نيز يافت می افغان

ديدبان حقوق بشر در اکتبر اع]م کرد که ايران 
 سال را برای شرکت در جنگ ١۴کودکان زير 

ھا  يکی از افغان.  در سوريه استخدام کرده است
"گويد می"  گاردين"در مصاحبه با  کسانی که : 

ھا تمام  آن.  گذارند روند چيزی به جا نمی می
ھا  به گفته وی آن."  اند اميدشان را از دست داده

خواھند در صورت زنده ماندن، با معاش و  می
." کنند زندگی بھتری پيدا می"تابعيت در ايران 

 ." خواھند ھا يک آغاز تازه می آن"
ھمان نويدی است که باندھای "  آغاز تازه"و اين 

خيال خود  قاچاقچی به قربانيان ناآگاه و خوش
امکان اشتغال و زندگی در سرزمينی :  دھند می
اما، قربانيان پس از رسيدن به مقصد، .  بھتر

سرابی بيش نبوده "  بھشت موعود"يابند  درمی
ھا گرفته  شان از آن معموT اسناد ھويت.  است
ھای  بابت سفر و ويزا و اقامت ھزينه.  شوند می

شود که بايد با  سنگينی به پای آنان نوشته می
اگر .  درآمد بازپرداخت کنند بيگاری، يا کاری کم

فعاليت باندھای قاچاق انسان زيرزمينی است و 
از نظر رسمی، غيرقانونی، جمھوری اس]می با 

ھای فقرزده و  شرمی تمام و علناً با اين افغان بی
کند که باندھای قاچاقچی با  ناآگاه ھمان می

 .قربانيان خود
ی کوه يخی  باری، خبرھای کنونی تنھا قله
گذارند که بخش  عظيمی را در معرض ديد می

پديده قاچاق .  اعظم آن در زير آب پنھان است
انسان و به ويژه دختران و زنان ايرانی، از ديگر 
معض]تی است که در دوران جمھوری اس]می 

چون ساير  پديد آمده و رشد کرده است و ھم
مصايب اجتماعی تا اين رژيم برپاست، اين فاجعه 
انسانی نيز استمرار خواھد يافت و گريزگاھی در 

 .شود انداز ديده نمی چشم
 

 قاچاق انسان در 
 جمھوری اس�می
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 ھای عميق يمن در چنگال تضادھای پيچيده و بحران

١٠در صفحه   

١٢از صفحه   

شود، بلکه به تضادھای درونی جامعه يمن  نمی
ست اين کشور را  ھای مديدی گردد که سال می باز
ھای داخلی کرده  طور متناوب درگير جنگ به

 .است
تر و  جامعه يمن در سطحی بسيار گسترده 

ھايی  حادتر، درگير معض]ت، تضادھا و بحران
است که تمام کشورھای خاورميانه به درجات 

ای از  در يمن مجموعه.  اند ھا مواجه مختلف با آن
داری و  ھای جامعه سرمايه تضادھا و بحران

وسطايی  به ھم  بقايای ساختارھا و نھادھای قرون
برای پی بردن به عمق تضادھا و .  اند خورده گره

ھای يمن، بايد کمی به گذشته تاريخی اين  بحران
 .کشور بازگشت

اگر از وقايع مربوط به سلطه امپراتوری عثمانی 
 توسط ١٨٣٢در يمن و اشغال عدن در 

استعمارگران انگليسی بگذريم، تا اوايل قرن 
بيستم، نزاع امپراتوری عثمانی و امپرياليسم 
انگليس بر سر يمن، به سازشی انجاميد  که 

، دو طرف رسماً بر ١٩٠۴درنتيجه آن، در سال 
سھم .  سر مناطق نفوذ خود در يمن توافق کردند

امپراتوری عثمانی بخش شمالی و سھم انگليس 
 .بخش جنوبی يمن شد

فروپاشی امپراتوری عثمانی در پايان جنگ 
جھانی اول، به تشکيل يک کشور ظاھراً مستقل 

تحت رھبری امام يحيی .  در شمال يمن انجاميد
ھای بانفوذ يمن شمالی، يک  زيدی، يکی از فرقه

مذھبی شکل گرفت که سيستم   -رژيم سلطنتی 
. ساخت فئودالی را در شمال متحد می  –ای  قبيله

 –استق]ل، کمترين تغييری در ساختار فئودالی 
در نيمه اول قرن .  ای جامعه ايجاد نکرد قبيله

 .بيستم وضع بر اين منوال گذشت
تحت تأثير تحوTتی که پس از جنگ جھانی دوم 
در خاورميانه رخ داد، نارضايتی از نظم پوسيده 

ھا و  ھا افزايش يافت که منجر به قتل زيدی
مذھبی   –تغييراتی در رأس ھرم رژيم سلطنتی 

که به تغييراتی در خود جامعه  گرديد، بدون اين
 .منجر گردد

 بود که گروھی از افسران ١٩۶٢در 
ناسيوناليست طرفدار مصر و جمال عبدالناصر، 

ھا را  مذھبی  زيدی  -با يک کودتا، رژيم سلطنتی
سرنگون کردند و جمھوری عربی يمن را در 

يکی از اين افسران که .  يمن شمالی برپا ساختند
در تمام دوران پس از کودتا نقش اصلی را در 
يمن بر عھده داشت، علی عبدهللا صالح بود که 

دست انصار هللا که  سرانجام چند روز پيش به 
ھای  ای از ھمان زيدی ای شاخه سازمان فرقه

 .شمال است، به قتل رسيد
اما سرنگونی حکومت امامان زيديه توسط 
نظاميان نيز منجر به تغييراتی در ساختار 

 –ھای بورژوا  ای و انجام رفرم قبيله  –فئودالی 
جای آن جنگی داخلی ميان  به.  دمکراتيک نشد

خواھان درگرفت  طلبان زيدی و جمھوری سلطنت

گروھی از .   به درازا کشيد١٩۶٩که تا سال 
ھا  ھا که با حکومت زيدی سران قبايل و فئودال

خواه  تضاد داشتند، به متحدان نظاميان جمھوری
جا نقش و نفوذ خود را در  تبديل شدند و از ھمان

اين .  دولت و سيستم اقتصادی آتی تحکيم کردند
فقط در طول  ھا و سران قبايل نه گروه از فئودال

جنگ داخلی منافع مادی ک]نی را عايد خود 
کردند، بلکه درروند تحوTت بعدی يمن شمالی 

داران بزرگ و  داران و زمين تبديل به سرمايه
 .بانفوذ يمن شدند

در جريان اين جنگ داخلی، عربستان سعودی، 
اردن و امپرياليسم انگليس، پشتيبان و حامی 

طلبان زيدی و مصر و اتحاد شوروی  سلطنت
سرانجام .  دار نظاميان ناسيوناليست بودند جانب

نيز دولت مصر توانست با گسيل ارتش اين 
 ٨کشور به يمن، جنگ داخلی را پس از گذشت 

تمام تحوTتی که .  سال به نفع نظاميان خاتمه دھد
در اين دوران يمن شمالی به خود ديد، اساساً در 

 .عرصه سياسی بود و نه چيزی بيش از آن
که در شمال جنگ داخلی در جريان  اما درحالی

تر يمن محسوب  بود، در جنوب که بخش پيشرفته
ھای  شد، جنبشی راديکال از درون خود توده می

گرفته  مردم در شھرھا عليه استعمار انگليس شکل
بخش يمن در  بود که رھبری آن را جبھه رھايی

 سال ۵اين جبھه توانست پس از .  دست داشت
مبارزات سياسی و نظامی، بساط انگليس را در 

رشته منازعات  برچيند و در پی يک١٩٦٧
درونی، جمھوری دمکراتيک خلق يمن، در 

 تشکيل گرديد که از حمايت اتحاد شوروی ١٩٧٠
ای،   قبيله  –برخ]ف شمال فئودال .  برخوردار بود

در جنوب، قبايل نقش و نفوذی نداشتند و تنھا در 
ای دولت انگليس برای حفظ سلطه خود،  محدوده

با استقرار .  کرد ھا را کمک و تقويت می آن
مانده بقايای  جمھوری دمکراتيک خلق يمن، ته

 .فئودالی از اين بخش يمن برچيده شد -ای قبيله
ھای  ھا و کمک بر حمايت دولت اين کشور با تکيه

اقتصادی و سياسی اتحاد شوروی، توانست 
دمکراتيک را به   –ھای بورژوا  رشته رفرم يک

. بقايای فئوداليسم برچيده شد.   اجرا بگذارد مرحله
. صنايع و مؤسسات بزرگ ملی شدند

ھای وسيعی در تأسيسات زيربنايی  گذاری سرمايه
درزمينٔه بھداشت و مسکن نيز .  صورت گرفت

  برنامه.  اقداماتی به مرحله اجرا درآمد
سوادآموزی ھمگانی به مرحله اجرا درآمد و 

برابری .   قوانينی به نفع زنان به تصويب رسيد
ھای  اتحاديه.  زن و مرد به رسميت شناخته شد

 . کارگری، زنان و جوانان نيز فعال شدند
که يمن جنوبی در حال اجرای اين  درحالی

ای و  ھای منطقه اقدامات راديکال بود، قدرت
المللی، يمن شمالی را برای حمله نظامی به  بين

 ميان شمال و  جنگ.  کردند يمن جنوبی تقويت می
رغم   آغاز گرديد و به١٩٧٢جنوب از 

.  ادامه يافت١٩٧٩ھای مکرر تا  بس آتش
ای نرسيد و  تعرضات نظامی يمن شمالی به نتيجه

بس  سرانجام با وساطت کشورھای عربی، آتش
دو بخش يمن توافق کردند که برای .  اع]م گرديد

 . وحدت ت]ش کنند
جمھوری دمکراتيک خلق يمن اما منابع اقتصادی 

ھايی که در دستور  Tزم را برای پيشبرد برنامه
تنھايی نداشت و اساساً  کار قرار داده بود، خود به

. به کمک شوروی و بلوک شرق متکی بود
بنابراين با فروپاشی شوروی دچار بحران 

اين خود به تسريع روند .  اقتصادی جدی شد
 به نتيجه ١٩٩٠وحدت ياری رساند که در سال 

اما مشکل شمال و جنوب، پس از يک .  رسيد
 ساله و سطوح پيشرفت ٢٠٠جدايی تقريباً 
توانست صرفاً با توافق حزب  متفاوت، نمی

ھا و حزب کنگره ملی علی  سوسياليست جنوبی
نزاع بر سر اجرای .  عبدهللا صالح حل گردد
المللی پول که تمام  برنامه صندوق بين

ويژه با  آوردھای مردم يمن جنوبی را به دست
ھای گسترده و يورش به  سازی خصوصی

داد، باT  آوردھای زحمتکشان، بر باد می دست
چھار سال پس از وحدت، بار ديگر .  گرفت

جدايی رخ داد و گروھی از سران حزب 
سوسياليست، مجدداً دولت يمن جنوبی را تشکيل 

اما اکنون  اوضاع منطقه و جھان چنان به .  دادند
توانستند،  ھا تغيير کرده بود که ديگر نمی زيان آن

رژيم عبدهللا صالح .  موجوديت خود را حفظ کنند
المسلمين  در اتحاد با حزب يمنی اص]ح که اخوان

و گروھی از سران قبايل در درون آن متشکل 
اند، دولت جنوبی را در جريان يک جنگ  شده

مدت سرنگون کرد و اين بار وحدت دو  کوتاه
. بخش يمن بازور نظامی برقرار گرديد

ھای  آوردھای مردم يمن جنوبی در عرصه دست
ھای عبدهللا  يکی از ت]ش.  مختلف پايمال شدند

پس در بخش جنوبی ع]وه بر پيشبرد  صالح ازاين
المللی پول و تبديل  برنامه اقتصادی صندوق بين
ای در اقتصاد يمن،  کردن آن به يک بخش حاشيه

گرای سنی مذھب برای  تقويت جريانات اس]م
بنابراين در .  مقابله بانفوذ حزب سوسياليست بود

گرايان زمانی کمترين نقش و  ای که اس]م منطقه
نفوذ را در ميان توده مردم داشتند، اکنون 

گرای وابسته به امارات متحده  ھای اس]م گروه
عربی و القاعده، به يک نيروی قدرتمند 

تضاد شمال و جنوب حل .  اند شده طلب تبديل جدايی
 .نشد، بلکه تضادھای جديدی بر آن افزوده گرديد

در بخش شمالی، رشد مناسبات توليد 
 روند تدريجی و ٧٠داری که از دھه  سرمايه

 با اجرای ٩٠آرامی را آغاز کرده بود، از دھه 
المللی و  برنامه اقتصادی صندوق بين

ھای نفت  ويژه در رشته ھايی که به گذاری سرمايه
و گاز انجام گرفت، به شيوه مسلط توليد تبديل 

ھای توليد  اما بسياری از بقايای شيوه.  گرديد
ھای   داری، ھمچنان در عرصه ماقبل سرمايه

 .اقتصادی، اجتماعی و سياسی باقی ماند
سران قبايلی که متحد علی عبدهللا صالح بودند و 
توانسته بودند نقش و نفوذ مھمی در دستگاه دولتی 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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داران و  يمن به دست آورند، تبديل به سرمايه
داران بزرگی شدند، اما درھمان حال که به  زمين

داری  قدرت اصلی اقتصادی و سياسی سرمايه
ای  يمن تبديل شدند، ھمچنان پاسدار سيستم قبيله

باقی ماندند و موقعيت خود را در رأس 
ھا،  ترين آن ای، ازجمله مھم ھايی قبيله کنفدراسيون

امتيازات سران قبايل .  حاشد و بکيل حفظ کردند
تر  در يمن حتی سران قبايل کوچک.  باقی ماند

ای برخوردارند، از دولت  نيز، از امتيازات ويژه
محافظان مسلح .  کنند ھای مالی دريافت می کمک

شان شبيه  ويژه خود رادارند و برخی زندگی
اين در .  جوار است شيوخ عرب در کشورھای ھم

ھای مناطق روستايی و  حالی است که توده
ماندگی در فقر و جھل به  ای در منتھای عقب قبيله

ھای قبايل،  گرچه سران کنفدراسيون.  سرمی برند
ديگر از چنان اتوريته ای برخوردار نيستند که 

ھايی از قبايل  بتوانند سران و شيوخ  قبايل يا گروه
ھا گاه با  ھای خود بسيج کنند، بلکه  آن را با فرمان

ھای رقيب   گرفتن پول و س]ح به جبھه
قدر قدرت دارند که  پيوندند، اما ھنوز آن می

ھا از اين يا آن گروه ھيئت حاکمه يمن،  حمايت آن
ھا  آن.  ای برجای بگذارد م]حظه گاه تأثير قابل

ھای مسلح ويژه خود را به  توانند گروه حتی می
يکی .  حمايت از اين يا آن گروه به صحنه بياورند

  از عوامل تضعيف عبدهللا صالح در جريان جنبش
 به بعد در اين بود که برخی از سران ٢٠١١

ويژه روسای فدراسيون  قبايل بزرگ يمن، به
ای حاشد، که متحد ھميشگی عبدهللا صالح  قبيله

فقط از حمايت وی دست برداشتند و در  بودند، نه
صفوف ارتش که نفوذ داشتند،شکاف انداختند، 

ای خود را به مصاف  بلکه نيروھای مسلح قبيله
نقش سران .  نظاميان طرفدار صالح  فرستادند

ھای مختلف در اين واقعيت نيز منعکس است  قبيله
ترين احزاب يمن تعدادی از  که در رأس مھم
سيستم .  ھای قبايل قرار دارند سران کنفدراسيون

فقط يکی از سرمنشأھای تضاد،  ای نه قبيله
ھای داخلی  يمن  کشمکش، درگيری و بحران

است، بلکه يکی از سرمنشأھای نفوذ و مداخله 
ای  پول و اسلحه.  ای نيز ھست ھای منطقه قدرت

ھای خارجی از نمونه عربستان، ايران،  که قدرت
ھای مذھبی  امارات و قطر در اختيار قبايل و فرقه

دھند،  نقش مھمی در حمايت از اين يا  قرار می
آن گروه ھيئتت حاکمه، اين يا آن دولت خارجی 

در کنار اين برجای ماندن سيستم .   کند ايفا می
ھای مذھبی بسياری در يمن وجود  ای، فرقه قبيله

ھا ھمواره موردحمايت رژيم  دارند که فعاليت آن
ھای منطقه بوده و از  علی عبدهللا صالح و رژيم

در .  اند ھای فراوانی نيز برخوردار بوده کمک
توان سراغ گرفت  خاورميانه کمتر کشوری رامی

ھای مذھبی در آن فعال باشند و  ھمه فرقه که اين
در .  از امکانات فراوانی نيز برخوردار باشند
ھای  جريان جنگ علی عبدهللا صالح عليه حوثی

  او حتی  القاعده را برای ٢٠٠٩زيدی در 

ھا را  ھا تقويت کرد و زندانيان آن تضعيف حوثی
اما ھمين عبدهللا صالح در شرايط .  نيز آزاد کرد

ھای  ديگر گروه موسوم به انصار هللا يا حوثی
ھای  زيدی، را برای تضعيف برخی گروه

. گرای سنی مذھب موردحمايت قرارداد اس]م
دار  علی عبدهللا صالح فقط با حمايت طبقه سرمايه

المللی  ای و بين ھای منطقه دار و نيز قدرت و زمين
 سال در رأس قدرت سياسی ٥٠نبود که  توانست 

ای و تقويت  باقی بماند، او از بقای سيستم قبيله
ھا در خدمت  ھای دينی و مانور دادن ميان آن فرقه

از .  کرد خوبی استفاده می تحکيم جايگاه خود به
توانست در ظاھری قانونی، در تمام  رو می ھمين

اصط]ح انتخابات رياست جمھوری و مجلس،  به
. باTترين آراء را نصيب خود و حزبش سازد

بايستی به  روشن است که يک چنين رژيمی می
ھا را  ای باج بدھد تا حمايت آن ھر دارو دسته

داشته باشد، يا به جان يکديگر بيندازد و صالح 
بنابراين فساد در جامعه .  در اين کار استاد بود

يمن ديگر محدود به درون دستگاه دولتی و سران 
ای بسيار  و مقامات حکومت نبود، بلکه دامنه

ای الزاماً  يک چنين جامعه.  گسترده داشت
بايستی از جھات مختلف، فاسد وعقب مانده  می
 . باشد

جای خود باقی  با تمام اوصاف، اين واقعيت به
داری ھم شيوه  است که در اين جامعه، سرمايه

توليد مسلط است و در اساس، تضادھای ھمين 
ھای زحمتکش  داری  محرک اصلی توده سرمايه

 .  سال پيش بود٥مردم شھرھای يمن در انق]ب 
 ٢٥ درصد از جمعيت ٦٥که ھنوز  رغم اين به

ميليونی اين کشور در روستاھا زندگی 
،  از کل ٢٠١٤کنند،اما بر طبق آمار سال  می

 ميليارد دTر، ٥٥توليد ناخالص داخلی معادل 
 درصد بوده ٢٢سھم کشاورزی و دامداری حدود 

که سھم صنعت و خدمات شھری  است، درحالی
البته سھم بخش صنعت از اين .   درصد بود٧٨

 درصد است که  ١٥توليد ناخالص داخلی تنھا 
اين نيز عمدتاً مربوط به نفت و گاز و در حدودی 

صنايع غذايی، .  صنايع آلومينيم و سيمان است
تر سھم بسيار  نساجی، چرم و صنايع کوچک

 ١٤از مجموع نيروی کار شاغل، .  ناچيزی دارند
 در ٢٠١٤ ھزار نفر در سال ٩٠٠درصد، معادل 

 ھزار تن ١٨٠بخش صنايع فعال بودند که تنھا 
 ٥٧.   در صنايع بزرگ مشغول به کار بودند

درصد نيروی شاغل در بخش خدمات 
نرخ بيکاری .  درصد در کشاورزی بودند ٢٩و

 درصد متجاوز است و ھمواره ٣٠در يمن از 
صدھا ھزار کارگر يمنی در ديگر کشورھای 

 .کنند عربی منطقه کار می
 از ٢٠١٤عمده درآمد دولت نيز در ھمان سال 

 ٧٠ تا ٦٥شد که  منابع محدود  نفت تأمين می
 درصد صادرات يمن ٩٠درصد درآمد دولت  و 

درآمد دولت از گاز نيز به .  داد را تشکيل می
دولت يمن .  رسيد حدود نيم ميليون دTر می

ھای عرب  ھای مالی دولت ھمواره به کمک
ويژه عربستان سعودی و نيز  ثروتمند منطقه به

امپرياليسم آمريکا متکی بوده است تا بتواند 
در .  ھای دستگاه دولتی را تأمين کند ھزينه

ھا نيز به جيب مقامات  واقعيت اما اين کمک
 .   رفت دولتی می

داری،  در کشوری با اين اقتصاد ضعيف، سرمايه
ھای کارگر و  مصائب بزرگی برای توده

ويژه با اجرای  به.  زحمتکش به بار آورد
المللی شرايط زندگی  ھای صندوق بين دستورالعمل

کارگران و زحمتکشان يمنی از اوايل قرن 
که طبقه  درحالی.  شدت وخيم شد ويک به بيست

ھای ھنگفتی انباشت  دار اين کشور سرمايه سرمايه
و بر طبق محاسبات سازمان ملل، فقط ثروت 

 ميليارد دTر تخمين زده ۶٠علی عبدهللا صالح تا 
شد، تشديد فقر، بيکاری و گرسنگی سھم 

کافی است اشاره .  کارگران و زحمتکشان بود
ھای داخلی اخير،  شود که حتی پيش از جنگ

ھا روزانه کمتر از   درصد يمنی٥٠درآمد بيش از 
ھای مناطق  بخش بزرگی از توده.  دو دTر بود

روستايی که به شھرھا سرازير شدند، نتوانستند 
ھا فقير و گرسنه  کاری پيدا کنند و به ميليون

ھای  فشار کاھش بھای نفت و کمک.  پيوستند
ھای زحمتکش يمن  خارجی نيز بر دوش توده

المللی پول و بانک  صندوق بين.  قرار گرفت
جھانی اعطای ھرگونه وام جديد را موکول به 

 .ھا کردند حذف سوبسيد
ويژه سوبسيد مواد سوختی،  حذف سوبسيدھا به

گران شدن بھای کاTھا وضعيت معيشتی توده 
پی .  مردم را به درجه غيرقابل تحملی وخيم کرد

آمد اين فشار فقر و بيکاری، گرانی، فساد گسترده 
و بی حقوقی، نارضايتی گسترده در ميان 

ھای شھری بود که به اعتراضات و  توده
ھا تن از  ميليون.   انجاميد٢٠١١تظاھرات سال 

ويژه در صنعا، تعز،   مردم در شھرھای يمن به
عدن به جنبشی پيوستند که دانشجويان و جوانان 

ھای رژيم عبدهللا  سرکوب.  يمنی آغازگر آن بودند
. ای نداد  بھبود اوضاع نتيجه صالح و وعده

ھايی که به انق]ب برخاسته بودند، به  توده
بيکاری، فقر، گرانی، حذف سوبسيدھا، فساد، 

ويژه بی حقوقی زنان  تبعيض، بی حقوقی، به
معترض بودند و خواھان برافتادن رژيم دارو 

باTخره نيز صالح را .  دسته عبدهللا صالح شدند
احزاب رسمی .  مجبور به فرار و استعفا کردند

متحد صالح، اکنون در نقش اپوزيسيون ظاھر 
شدند و کوشيدند با ھمکاری عربستان و 

فارس، ابتکار عمل را  ھای حاشيه خليج نشين شيخ
جای  عبدربه منصور ھادی به.  گيرند در دست

اما جريان راديکال که متشکل . صالح قرار گرفت
ھای کارگر و زحمتکش، دانشجويان و  از توده

ھای مختلف  جوانان، جريانات چپ و گروه
سياسی و مدنی بود، تأثيرات مثبت خود را بر  

 ٢٠١٣کنفرانس گفتگوھای ملی در مارس 
اين کنفرانس، خواستار تصويب يک .  برجای نھاد

قانون اساسی جديد، برخورد با فساد درون 
طلبان  دستگاه دولتی، رسيدگی به مسئله جدايی

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران 



 ١١ ٧۵۵ شماره  ٩۶نيمه دوم آذر     ١١
١٠از صفحه   

يمن در چنگال تضادھای 
 ھای عميق پيچيده و بحران

کنفرانس توافق کرد که يک ھيئت .  جنوب شد
مبارزه با فساد ايجاد شود، تبعيض عليه جنوب 
تخفيف يابد، قوانينی به نفع زنان تصويب گردد و 

يک کميته .  يک سيستم فدرال ايجاد شود
 طرحی را ٢٠١۴جمھوری نيز در فوريه  رياست

ای   منطقه۶ارائه داد که يمن به يک فدراسيون 
 .تبديل شود

يک از اين مصوبات کنفرانس عملی نشده  اما ھيچ
در پی .  بود که بار ديگر بحران اوج گرفت

تصميم منصور ھادی به قطع مجدد سوبسيدھا، 
ھای گروه انصار  حوثی.  اعتراضات باT گرفت

آمده  هللا ت]ش کردند، از بحرانی که در يمن پيش
اين گروه از .  بود به نفع خود استفاده کنند

ھای يمن که تحت تأثير افکار و عقايد  زيدی
جمھوری اس]می ايران شکل گرفت، از حدود ده 

 مسلحانه خود را در يمن آغاز  سال پيش فعاليت
 مناطقی را در منطقه ٢٠٠۴در سال .  کرده بود

رغم  به.  مرزی شمال يمن به تصرف درآورد
ھای نظامی به منطقه  ای کوتاه دامنه درگيری وقفه
ھای  تری از يمن گسترش يافت و حتی پايگاه وسيع

نظامی عربستان در مناطق مرزی موردحمله اين 
ھا  گروه قرار گرفت که در جريان اين حم]ت ده

رژيم .   قتل رسيدند تن از نظاميان عربستان به
عبدهللا صالح نيروی نظامی وسيعی را در سال 

ھا که مدام   برای مقابله با تھديدات حوثی٢٠٠٩
ھای  درگيری.  شد، به منطقه گسيل کرد تر می جدی

که  رغم اين اما به.  ای رخ داد نظامی گسترده
خانمان شدند،  ھا ھزار بی صدھا تن کشته و ده

بنابراين طرفين در .  ھا ممکن نشد سرکوب حوثی
شرط قرارداد .  بس اع]م کردند  آتش٢٠١٠فوريه 

ھا از شھرھا،  نشينی حوثی بس ازجمله، عقب آتش
حمله نکردن به گاردھای مرزی عربستان و در 

ای  عوض آزادی فعاليت سياسی اين گروه فرقه
تر شدن اوضاع خاورميانه و  با بحرانی.  بود

تشديد تضادھای جمھوری اس]می ايران با 
عربستان، جمھوری اس]می ايران از جھات 
. مختلف نظامی و مالی اين گروه را تقويت کرد

بنابراين در شرايطی که بحران يمن اوج گرفته 
عنوان يک گروه منسجم نظامی  بود، انصار هللا به

که توانسته بود حمايت سران برخی از قبايل 
ديگر را نيز به دست آورد و با عبدهللا صالح نيز 
ائت]ف کرده بود، کام]ً آماده بود که ھم در 
تحوTت يمن نقش ايفا کند و ھم سياست جمھوری 

 .اس]می را عليه عربستان سعودی پيش ببرد
که بحران و کشمکش بر سر اقدامات  درحالی

ھا شھر   ادامه داشت، حوثی١٩١۴حکومت در 
 کيلومتری صنعا قرار ۴۵عمران را که در 

داشت تصرف کردند و آماده يورش به پايتخت 
در ھمين شرايط منصور ھادی تصميم .  شدند

گرفت که مجدداً سوبسيدھا را قطع کند که با 
ھا اکنون  حوثی.  ای مواجه شد مخالفت وسيع توده

ھای مردم يمن و مخالف  در نقش مدافع خواست
ھا بدين  آن.  اقدامات حکومت نيز ظاھر شدند
ھايی از مردم  طريق کوشيدند حتی حمايت بخش

سادگی وارد صنعا  صنعا را به دست آوردند و به
گسيختگی رژيم عبدهللا  با توجه به ازھم.  شوند

کننده سياسی  ھا به نيروی تعيين صالح، اکنون آن
شده بودند که سرانجام آن با  نظامی تبديل  –

ھايی سياسی و نظامی به عزل  رشته درگيری يک
ھای داخلی در  و فرار منصور ھادی، جنگ

مناطق مختلف يمن و مداخله مستقيم نظامی 
جنگی که حاT دو .  عربستان و متحدان آن انجاميد
ترين مصائب را  سال ادامه دارد و وحشتناک

ھای زحمتکش مردم يمن به بار آورده  برای توده
ھايی که کارگران و  تنھا خواست بنابراين نه.  است

زحمتکشان، جوانان و روشنفکران برای تحقق 
ھا به انق]ب روی آورده بودند، تحقق نيافت،  آن

ھا و فراتر از آن  ھای حوثی بلکه سرکوبگری
بار جنگ داخلی و دخالت نظامی  عواقب فاجعه

ھای  مستقيم خارجی نيز بر مصائب توده
 .   زحمتکش مردم يمن افزوده شد

که  رغم اين تواند بکند؟ به اما انصار هللا چه می 
ھا نه  اند، آن ھا صنعا را به تصرف درآورده حوثی

قدرت و توان آن رادارند که بر يمن حکومت کنند 
ھای آن،   و نه شرايط يمن، انبوه تضادھا و بحران

در قد و .  دھد ھا می يک چنين امکانی را به آن
ترين قبايل شمال  مانده مشت افراد عقب قواره يک

ترين  نيست که حتی بتوانند صنعا را که پيشرفته
ماندن .  شھر يمن است، در تصرف خود نگھدارند

بر اسلحه  ھا تا ھمين لحظه در صنعا نيز با تکيه آن
و سرکوب نارضايتی و اعتراضات مردم بوده 

توانستند روی  ھا البته تا مقطعی می آن.  است
ھايی از بوروکراسی و نيروی  حمايت بخش

نظامی دولتی طرفدار صالح حساب کنند، اکنون 
با فروپاشی اين ائت]ف، اين امکان را ھم 

ھا اين است که باواسطه  ايده آل آن.  اند داده ازدست
ھای خارجی بتوانند با جناح منصور ھادی  قدرت

اما بعيد است که .  به سازش و توافقی دست يابند
اگر .  ای را بدھد عربستان سعودی چنين اجازه

سياست جمھوری اس]می برای مقابله با 
ھا تا ھمين لحظه نيز  عربستان نبود، شايد آن

چون نه در صنعا .  صنعا را ترک کرده بودند
دارند و نه  کمترين پايگاھی در ميان مردم

. توانند حتی نان روزمره مردم را تأمين کنند می
ھای مالی و نظامی گسترده  ھا تنھا با کمک آن

اند يک نيروی مزدور  جمھوری اس]می توانسته
ھا  حوثی.  ای برای حفظ  صنعا تأمين کنند قبيله
جز در برخی مناطق دورافتاده شمالی ھيچ نفوذ  به

البته در .  و پايگاھی در ميان مردم يمن ندارند
ای از يمن  ھمان حد که در ميان قبايل منطقه

ھای رقيب  ھا توسط  گروه پايگاه دارند، نابودی آن
طرفداران ھادی و .  و عربستان نيز ناممکن است

ويژه در  اند به عربستان ھم در مناطقی که حاکم
اند، بلکه  فقط  فاقد پايگاه در ميان مردم جنوب نه

. طلبان درگيرند در ھمين لحظه نيز با جدائی
درواقع در يمن نه دولتی وجود دارد و نه قدرتی 

ھای  بس و ائت]ف جناح که حتی با فرض آتش
درگير و رقيب بتواند بر اين کشور حکومت کند 

. ھای موجود را مھار کند و تضادھا و بحران
ھای نظامی  ويژه که اکنون، حل درگيری به

ھای خارجی  نيروھای داخلی يمن به اراده قدرت
ھا عربستان سعودی و نيز  ترين آن ازجمله مھم

اوضاع يمن .  جمھوری اس]می وابسته شده است
تر از آن است که گفته شود،  مراتب پيچيده به

بخشی در تصرف منصور ھادی است، بخشی در 
ھا و بخشی در تصرف القاعده و  تصرف حوثی
سراسر يمن .  گرای نزديک به آن گروھای اس]م

ھايی است  مملو از تضادھا، اخت]فات و درگيری

که ھيچ قدرتی و ھيچ سازشی قادر نيست 
ھا را حل کند و يمن را از اين فاجعه  سادگی آن به

تضادھايی که به بحران و انق]ب .  نجات دھد
تنھا حتی تخفيف نيافت، بلکه اکنون  انجاميد، نه

فقر .  اند ديگر به منتھا درجه حدت خود رسيده
فراگير که نيمی از جمعيت کشور را با گرسنگی 
مداوم مواجه ساخته است، بيکاری که اکنون نرخ 

.  درصد رسيده باشد۵٠آن احتماTً بايد به 
گرسنگی ، ويرانی و آوارگی که باندھای 

ھای  ای و مذھبی با جنگ رنگارنگ طبقاتی، قبيله
اند، نقش ويرانگر عربستان  خود به بار آورده

سعودی و جمھوری اس]می، تضادھايی متعدد 
ھای متعدد  وسطايی، نقش فرقه ھای قرون مانده پس

ای، تضاد شمال و  مذھبی، نقش ساختارھای قبيله
ھا مجموعه تضادھايی ھستند که  جنوب، اين

بست  حل نيستند و يمن را در بن سادگی قابل به
 . اند کامل قرار داده

ھمه تضاد و  تواند از شر اين يمن ھرگز نمی
فاجعه رھا شود، مگر با انق]بی راديکال که اين 

آيا در جامعه .  جامعه را از بيخ و بن دگرگون کند
تواند چنين انق]بی رخ دھد؟  مانده يمن می عقب
 سال پيش چنين رويداد انق]بی در يمن ٥٠اگر 

ھای   سال پيش توده٥جنونی ممکن بود و اگر 
کارگر و زحمتکش، دانشجويان، زنان و 

توانستند به انق]ب  روشنفکران يمنی می
ھای  آوری توده گاه احتمال روی آورند، ھيچ روی

فقط  يک .  مردم يمن به انق]ب منتفی نيست
 .ھا را نجات دھد تواند آن انق]ب می
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 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا
 کرون٢٠٠  )دسامبر(خروش 

 
 سوئد

 
 ياد ھمه شھدای کمونيست 

 کرون٢٠٠گرامی باد                               
 

 ھلند
  

   يورو۵٠               داوود مداين 



 ٧۵۵ شماره  ٩۶نيمه دوم آذر     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٢ 

٩از صفحه   

ھای   سال گذشته با جنگ۵٠مردم يمن در طول 
 که گاه  رو بوده داخلی متعددی در اين کشور روبه

در تمام اين .  نزديک به يک دھه ادامه داشته است
ای و  ھای منطقه ھای داخلی، ھمواره دولت جنگ
ھای جھانی، دخالت مستقيم و غيرمستقيم  قدرت
توان گفت که ويرانگری  جرئت می اما به.  اند داشته

ھای داخلی پيشين و  و کشتارھای تمام جنگ
ھای خارجی، به پايه کشتار و  مداخله قدرت

ای که مردم  ويرانی جنگ دو سال اخير و صدمه
 .رسد اند، نمی اين کشور ديده

دھند که در اين فاصله Tاقل  ھا نشان می گزارش
 ھزار تن از مردم غيرنظامی به قتل رسيده و ١۵

برخی شھرھا .  اند ھزاران تن معلول شده
 ميليون در آوارگی به ٣شده و متجاوز از  ويران

مردم شھرھا با قحطی و گرسنگی .  برند سر می

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

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

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 
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:بدينوسله به اط]ع  ع]قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

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

 
:مشخصات ماھواره    

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

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
 

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

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

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

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

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 

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

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

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

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

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

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

 ١٧ ميليونی اين کشور، ٢٥از جمعيت .  اند مواجه
امکانات .  ميليون نيازمند غذای روزمره ھستند

. اند بھداشتی و درمانی محدود اين کشور نابودشده
صدھا .  اند متجاوز از نيم ميليون به وبا مبت] شده

 ميليون کودک از ٢مدرسه ويران و تعطيل و 
 ھزار ٢٠٠از حدود .  اند رفتن به مدرسه بازمانده

ھا حقوق  ھا ماه  درصد آن ٧٣معلم اين کشور، 
اغلب واحدھای صنعتی و .  اند دريافت نکرده
ھا کارگر بدون ھرگونه  ميليون.  اند خدماتی تعطيل

. اند دستمزد و امکاناتی، گرسنه و بيکار رھاشده
 مدت برای  اندازی کوتاه با تمام اين ويرانی، چشم

دليل آن .  پايان اين ويرانی و کشتار متصور نيست
ھای خارجی  نيز صرفاً به مداخله و رقابت قدرت

ھا در اين کشور محدود  و نقش ويرانگر آن

 ھای عميق يمن در چنگال تضادھای پيچيده و بحران


