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اطالعيه حزب كمونيست ايران
در پشتيبانى از مطالبات برحق و مبارزات

 پرشور معلمان ايران
در روزهاى اخير جامعه ايران شاهد دور ديگرى از اعتراضات گسترده معلمان 
بر عليه سطح معيشت نازل و فقر و پايمال شدن حقوق اوليه خود بود. براى 
دومين بار طى يك هفته اخير هزاران نفر از معلمان و نمايندگان كانون ها و 
تشكل هاى مختلف آن ها روز سه شنبه 15 اسفند در مقابل مجلس اسالمى 
در تهران تجمع كرده و خواستار اقدام فورى براى تامين مطالبات خود شدند.

با  گذشته  سال  يك  طى  كه  است  نهادهايى  از  يكى  رژيم،  اسالمى  مجلس 
وعده و وعيد و تالش براى ايجاد تفرقه در صفوف معلمان، خود مانند ابزارى 
شمار  بر  كه  دشوارى  زندگى  وضعيت  ادامه  و  هاى  بى حقوقى  تثبيت  براى 
عظيم معلمان زحمتكش در ايران مى گذرد، عمل كرده است. بهمين جهت 
بخشى از شعارها معلمان در روز سه شنبه متوجه دورويى ها و نقشى بود كه 
برعهده  ايران  معلمان  عليه  بر  رژيم  درونى  كار  تقسيم  در  اسالمى  مجلس 

گرفته است.
كانون ها و تشكل هاى معلمان در بسيارى نقاط ايران حركتى را آغاز كرده 
در  آن ها  هم سرنوشت  مردم  و  مدارس  آموزان  دانش  پشتيبانى  با  كه  اند 
ايران مى تواند به جنبش توده اى عظيمى تبديل شود كه در اولين گام خود 

خواسته هاى اوليه معلمان را به رژيم جمهورى اسالمى ايران تحميل نمايد.
و  تجمعات  ايران  معلمان  كانون  سوى  از  يافته  انتشار  اطالعيه  طبق  بر 
اعتراضات در روزهاى آينده نيز ادامه خواهد يافت. هم چنين اين كانون از 
عموم دانش آموزان ايران خواسته است كه از روز شنبه آينده و تا هنگامى كه 
بى اعتنائى رژيم به خواسته هاى آن ها ادامه دارد، در همراهى با معلمان از 

حضور در كالس هاى درس خود دارى نمايند.
حزب كمونيست ايران مانند هميشه به گرمى از مبارزات عادالنه معلمان ايران 
حمايت مى كند و از همه معلمان و دانش آموزان در سراسر ايران مى خواهد 
كه در اين  اعتصاب عمومى فراخوان داده شده فعاالنه شركت كنند. حركت 
همه  و  دانشجويان  كارگران،  ساز  سرنوشت  مبارزه  از  بخشى  ايران  معلمان 
مردم استثمار شده و ستمديده در ايران بر عليه وضعيت فالكتبارى است كه 
اين رژيم برمردم ايران تحميل كرده و بر عليه مخاطراتى است كه  اين رژيم 
براى بقاى خود بر سر راه اين مردم قرار داده است. از همين رو ما همه مردم 
عدالت خواه و حق طلب را به پشتيبانى از مطالبات معلمان مبارز و شركت در 

تجمع هاى اعتراضى و همصدايى با آن ها در روزهاى آينده، 
فرا مى خوانيم.

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
با 183 هزار تومان15 اسفند ماه 1385

 در ماه چگونه
 مى توان زندگى كرد؟!

طبقة كارگر ايران
 و چالش هاى 

پيش رو! 

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران 
بمناسبت 8 مارس روز جهانى زن

سرمايه  حاكميت  كه  مى رويم  زن  جهانى  روز  مارس   8 استقبال  به  شرايطى  در  نيز  امسال 
درآميخته با قوانين و شرع اسالمى همچنان با بكار گرفتن كليه ارگان هاى سركوب و در خدمت 
گرفتن نهادهاى آموزشى و مذهبى و رسانه هاى اجير و با اتكا به فرهنگ مردساالرانه، موقعيت 
فرودست زنان و تحقير هر لحظه آنان را چنان در جامعه نهادينه كرده است، كه ايران به يكى از 

برجسته ترين نمادهاى  بيحقوقى و موقعيت بردگى آور زنان در جهان تبديل شده است.
زنان در ايران مانند همنوعان خود در ساير نقاط جهان، تنها قربانى حاكميت مناسبات ظالمانه 
نظام سرمايه دارى نيستند، بلكه خصلت مذهبى حاكميت سياسى ستمگرى بر زنان را تشديد 

كرده و ابعاد گسترده ترى به آن داده است. 
در مناسبات توليد سرمايه دارى ايران مانند بسيارى از كشورهاى موسوم به جهان سوم حتى 
راه يافتن زنان به عرصه توليد اجتماعى كه پيش شرط رهايى زنان است مانند يك تيغ دولبه 
عمل مى كند. امروز كار و فعاليت زنان ايران در رشته هاى صنعتى و خدماتى بمعنى آزادى و 
فارغ شدن زنان از وظايف شاق كار خانگى و مسئوليت سنگين تربيت و پرورش فرزندان نيست، 
بلكه از آنجا كه دولت وظايف كار خانگى و سرپرستى كودكان را از دوش آنان برنداشته، بمعنى 
از  زيادى  شمار  ماندن  سرپرست  بى  و  زنان،  بيشتر  ستمكشى  و  وظايف  سنگين  بار  افزايش 
كودكان است كه مادرانشان به كار در بيرون خانه اشتغال دارند. حقيقت تلخى كه عامل مرگ و 
مير زودرس كودكان و رواج پديده كودكان خيابانى  و به تباهى كشاندن خانواده هاى كارگرى 

و تهيدستان جامعه است.
در حالى كه عوارض بيكارى ميليونى در شرايط فقدان بيمه بيكارى و ديگر تامين هاى 
اجتماعى بر زندگى اكثريت جامعه سايه افكنده است، و نرخ بيكارى زنان 

 حركات اعتراضى 
در برخى شهرهاى 

مختلف ايران 
به مناسبت
 8 مارس
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خانوارهاى  از  صد  در  كه 9  حالى  در  است،  مردان  برابر  سطوح 21  تمام  در 
جامعه ايران را زنانى سرپرستى مى كنند كه اكثر آنها در زير خط فقر زندگى 
مى كنند، روى آورى به فحشا و تن فروشى زنان به يكى از پايه هاى نظام 
سرمايه دارى اسالمى تبديل شده است. اينجا ديگر تن فروشى و سكس كاالى لوكس و 
براى تجمالت زندگى و "آراستن" نظام سرمايه دارى نيست، بلكه چهره كريه اين نظام 
را به نمايش مى گذارد. اين بخش از زنان براى كمك به تامين معيشت خانواده، براى 
خالصى از دغدغه پيدا كردن نان شب بچه ها، نجات از سوز سرماى زمستان و رهايى از 

چنگال مرگ است كه غرور خود را زير پا مى گذارند و به تن فروشى روى مى آورند.
حال به اين اوضاع فالكتبار اقتصادى، بى حقوقى و كار بى اجر و مزد زنان خانه دار، پديده 
اعتياد به مواد مخدر، خريد و فروش دختران جوان، آمار 66 در صدى زنانى كه خشونت 
خانگى را تجربه كرده اند، خود سوزى زنان، يوغ قوانين اسارت بار ارتجاع اسالمى و 
ارزش نيمه مرد قائل شدن براى زنان در امر شهادت، وراثت، و حضانت فرزند، اهداى 
حق چند همسرى به مردان و پديده حجاب اجبارى را هم اضافه كنيد تا كم كم روشن 
شود كه معنى واقعى آپارتايد جنسى چيست و جنبش زنان در ايران براى هر ذره پيشروى 

بايد همزمان در چند جبهه نبرد كند.
جنبش زنان در ايران در دل اين اوضاع به پيشروى خود ادامه داده است، بطوريكه هيچگاه 
در تاريخ معاصر ايران از چنين موقعيت شكوهمندى برخوردار نبوده است. در سالى كه 
گذشت همبستگى و همگامى زنان با مبارزه كارگران براى رسيدن به خواست هايشان، 
مبارزه براى آزادى زنانى كه در اسارت جمهورى اسالمى در انتظار مرگ بسر مى بردند، 
حضور فعال در جنبش انقالبى كردستان و جنبش دانشجويى، اعتراضات پر شور زنان 
عليه بى حقوقى ها، تالش گسترده براى برپائى سازمان ها و تشكل هاى زنان و تداوم 
فعاليت هاى اجتماعى و هنرى پيشرو و انتشار و اداره  ده ها نشريه و سايت و وبالگ 

اينترنتى  تنها جلوه هايى از مبارزه و پيشروى زنان را به نمايش مى گذارد.
در ايران تحت حاكميت جمهورى اسالمى، ابعاد ستمگرى بر زنان و دامنه بى حقوقى 
حتى  اپوزيسيون و  مختلف  نيروهاى  گرايشات و  وسيع است كه  گسترده و  آنان چنان 
نيروهاى اپوزيسيون قانونى رژيم  نيز ادعاى دفاع از حقوق زنان را دارند. اما اين نيروها 
و گرايشات مختلف هر كدام بنا به ماهيت  طبقاتى و سياسى خود راه حل هاى متفاوتى 
در مقابل جنبش زنان قرار مى دهند. در چنين شرايطى جنبش زنان براى پيشروى خود 

بايد تصوير روشنى از افق رهايى، اهداف و استراتژى سياسى خود داشته باشد.
در تقابل گرايشات مختلف در درون جنبش زنان آن گرايشى مى تواند پيشروى جنبش 
زنان را تضمين كند كه توان و ظرفيت به حركت در آوردن  توده عظيم زنان كارگر و 
زحمتكش را از خود نشان دهد. آن گرايشى بطور بالقوه قادر خواهد بود اين نيروى عظيم 

را به ميدان آورد كه  نه تنها خواست ها و مطالبات اقتصادى و رفاهى زنان را بيان كند، 
بلكه راه دستيابى به اين خواست ها و راه دست بردن به ريشه هاى مادى و اقتصادى 
و  اقتصادى  برابرى  و  خواست ها  اين  تحقق  دهد.  نشان  را  زنان  نابرابرى  و  ستمكشى 
تامين زمينه هاى مادى رشد و شكوفائى استعداد و خالقيت زنان و گام نهادن در جهت 

تامين برابرى واقعى بدون تعرض به نظام سرمايه دارى ممكن نيست. 
جنبش  در  ناسيوناليستى  گرايش  و  ايران  ليبرال  اپوزسسيون  رنگارنگ  هاى  طيف 
كردستان از آنجا كه تالش مى كنند توجه زنان را از درک ريشه هاى ستمكشى زنان به 
انحراف بكشانند و نظام ظالمانه سرمايه دارى را از زير ضرب خارج كنند، قادر نيستند 
توده زنان كاركن و زحمتكش را كه شرايط عينى كار و زندگى هر روز بيشتر از روز قبل 
آنها را به درک ريشه هاى طبقاتى ستمكشى زنان سوق مى دهد به ميدا ن يك مبارزه 
رهايى  روشن  افق  مى تواند  كه  است  سوسياليستى  گرايش  تنها  اين  بكشانند.  توده اى 
همگامى  و  پيوند  در  را  جنبش  اين  پيشروى  و  دهد  قرار  زنان  جنبش  پيشاروى  در  را 
با جنبش طبقه كارگر بسوى تبديل شدن به يك جنبش توده اى و نيرومند اجتماعى 

تضمين كند.
گرايش سوسياليستى با چشم انداز روشنى كه دارد براى آنكه بتواند افق خود را بر جنبش 
زنان بگستراند بدون آنكه نگران همسوئى و مخدوش شدن خط و مرزهايش با گرايش 
ليبرالى شود بايد در هر مبارزه اى براى تحقق خواست هاى ولو كوچك زنان فعاالنه 
شركت كند. فقط در اين روند است كه مى توان استراتژى سوسياليستى را بر رهبرى 

اين جنبش تامين كرد.
در اوضاع سياسى كنونى و در شرايطى كه جدال و كشمكش رژيم جمهورى اسالمى با 
آمريكا و ديگر قدرت هاى غربى بر سر برنامه هسته اى رژيم مردم ايران را در خوف و 
هراس  تهديدات جنگى و تشديد محاصره اقتصادى قرار داده است، 8 مارس فرصتى 
است كه جنبش زنان بانگ رساى بشريت عدالت خواه عليه سياست هاى ضد انسانى و 

ارتجاعى هر دو طرف اين نزاع و كشمكش را به گوش جهانيان برساند.
8 مارس روز همبستگى جهانى زنان و مردان آزاديخواه عليه آپارتايد جنسى را با تالش 
پيوند  ايجاد  براى  تالش  و  روز  اين  مراسم  باشكوه  برگزارى  براى  تر  گسترده  چه  هر 

گسترده تر جنبش زنان با جنبش كارگرى گرامى بداريم.
گرامى باد 8 مارس روز جهانى زن

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
اسفند 1385، فوريه 2007

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

ا حمد ر: هلمت  ب سر

اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد،آدرس خود

 را براى ما ارسال كنيد.

* جهان امروز تنها مطالبى كه 
ارسال  نشريه  اين  براى  صرفا 

شده باشد را چاپ مى كند.
*استفاده از مطالب جهان امروز 

با ذكر ماخذ آزاد است.
*مسئوليت مطالب جهان   امروز  
تنها  و  است  آن  نويسندگان  با 
امروز  جهان  نام  با  كه  مطالبى 
امضا شده باشد، موضع رسمى 

نشريه است.
و  ويرايش  در  امروز  جهان   *
كوتاه كردن مطالب رسيده آزاد 
است. اين امر قبل از چاپ به 

اطالع نويسنده مى رسد.
* مطالب جهان امروز با برنامه 
"ورد فارسى"  تاِيپ مى شود و 
ارسالى  مطالب  سقف  حداكثر 
سه صفحه آ4 با سايز 14 است.

15 روز يكبار منتشر مى شود

جهان امروز

ha@cpiran.org

S-E   Ban ken    F-S
53682990054

شماره حساب جهان  امروز

از سايت هاى
حزب كمونيست ايران و كومه له ديدن كنيد.

www.komalah.org

www.komala.tv

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كومه له

www.cpiran.org

صداى انقالب ايران (راديو كومه له))
ظهرها: 13 تا 14
عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9

75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز
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بهرام رحمانى

كار  نيروى  يعنى  معين،  كاالى  يك  قيمت  دستمزد، 
است. خريدار اين كاال كارفرما و فروشنده آن نيز كارگر 
خود  كار  نيروى  فروش  با  فقط  كارگر  بنابراين،  است. 
اين  اگر  مى چرخاند.  را  خانواده اش  و  خود  زندگى  چرخ 
دستمزد در كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته با تحقيقات 
متناسب  غيردولتى  و  دولتى  اشتغال  و  كار  كارشناسان 
آن  در  و  مى شود  تعيين  بازار  در  واقعى  گرانى  و  تورم  با 
چانه  به  كارفرمايان  با  كارگرى  اتحاديه هاى  نمايندگان 
زنى مى پردازند. با اين وجود باز هم كارگر در اين معامله، 
همواره بازنده است. اما در كشورهايى مانند ايران كه نه 
ارگان هاى  نمايندگان  بلكه  كارگران،  واقعى  نمايندگان 
ضدكارگرى حكومت در دورن طبقه كارگر، با نمايندگان 
در  جانبه  سه  نشست هاى  در  كارفرمايان  و  حكومت 
دستمزد  حداقل  كارگران، بر سر  واقعى  نمايندگان  غياب 
جمهورى  حكومت  مى گيرند.  تصميم  كارگر  ميليون ها 
اسالمى، در اين 28 سال حكومت ضدانسانى خود، هرگز 
تورم  با  متناسب  را  كشور  اين  كارگران  دستمزد  حداقل 

واقعى تعيين نكرده است.
عنوان  با  تاريخ 1385/12/16،  در  ايران،  كار  خبرگزارى 
امروز(چهارشنبه)  «عصر  نوشت:  فورى»،  خبرى  «يك 
حداقل  بررسى  براى  كار  عالى  شوراى  جلسه  سومين 
دستمزد كارگران در سال 86، با حضور وزير كار و امور 
تشكيل  كارفرمايان  و  كارگران  نمايندگان  و  اجتماعى 
شد و بر مبناى توافقات به عمل آمده، مقرر شد حداقل 
تومان   هزار   183 معادل   ،1386 سال  در  كارگران  مزد 
حق  احتساب  با  كه  باشد  ريال)  هزار   61 معادل  (روزانه 
اوالد  (حداكثر براى دو اوالد)، حق مسكن و بن خواربار، 
دريافتى كارگران در سال آينده به 236 هزار تومان خواهد 
 18/3 جارى  سال  با  مقايسه  در  ترتيب،  بدين  كه  رسيد 
درصد رشد خواهد داشت. همچنين در  اين جلسه مقرر 
شد، حداقل افزايش ساير سطوح مزدى در سال آينده 10 
درصد باشد؛ به شرطى كه كمتر از حداقل حقوق تعيين 
افزايش  كلى  سرجمع  ضمنا  نشود.   86 سال  براى  شده 
سطوح مزدى، بيش از 12/5 درصد نخواهد بود. در پايان 
اين جلسه، «جهرمى»، وزير كار و امور اجتماعى، تعامل 
ميان شركاى سه جانبه اجتماعى را در تعيين حداقل مزد 
خواهان  و  كرد  ارزيابى  مثبت  آينده  سال  در  كارگران 
مشاركت اعضاى شوراى عالى كار براى ايجاد زمينه  هاى 
در  فنى  مهارت  سطح  افزايش  منظور  به  مناسب  قانونى 

جامعه كارگرى شد».
قبل از اين، ستاد مزد حداقل حقوق و دستمزد كارگران 
در سال آينده را حدود 300 هزار تومان به شوراى عالى 
كار پييشنهاد كرده بود. پش تر دو رقم 220 و 200 هزار 
و  كار  اسالمى  شوراى  همآهنگى  كانون  سوى  از  تومان 
خانه كارگر به عنوان حداقل دستمزد پيشنهاد شده بود كه 
اكنون با توجه به رشد شتابان تورم رقم 300 هزار تومان 

پيشنهاد شده است.
اصوال ضوابط تعيين حداقل دستمزد براساس توصيه نامه 
عمومى  سطح  كار،  بين المللى  سازمان   135 شماره 
دستمزدها در كشور، بايد نياز كارگران و خانواده هاى آنان، 

اجتماعى،  تامين  مزاياى  آن،  تغييرات  و  زندگى  هزينه 
و  اجتماعى  گروه هاى  ديگر  زندگى  نسبى  استانداردهاى 
عوامل اقتصادى را تامين كند. در حالى كه در ايران تحت 
نه  دستمزد،  حداقل  تعيين  اسالمى،  جمهورى  حاكميت 
بين المللى  سازمان  معيارهاى  با  زيادى  فاصله  حتى  تنها 
كار دارد، بلكه هيچ تاثيرى نيز در كاهش فقر نداشته و 
همواره قدرت خريد خانوار كارگرى را كاهش داده است.

حقوق  و  دستمزد  حداقل  تعيين  خبر  اعالم  با  هم زمان 
به  فقر  خط  عنوان «بررسى  تحت  گزارشى  در  كارگران، 
كشور  داخل  خبرگزارى هاى  توسط  استان ها»  تفكيك 
 ،83 سال  در  گزارش  اين  موجب  به  است.  شده  منتشر 
عبور  براى  تهران،  استان  در  شهرى  نفره   5 خانوار  يك 
از خط فقر حداقل به 400 هزار تومان در ماه نياز داشت. 
همچنين يك خانوار در استان سيستان و بلوچستان كه 
براى  دارد،  كشور  در  را  زندگى  براى  هزينه  پايين ترين 
عبور از خط فقر بايد 171 هزار و 856 تومان در ماه درآمد 

داشته باشد.
استان هاى  در  شهرى  نفره   5 خانوارهاى  هزينه  حداقل 
تومان،  هزار   216 كردستان  براى   ،83 سال  در  مختلف 
فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 
تومان تعيين شده بود. بر اساس اين تحقيق خانوارهاى 
5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 
براى  ماه  در  درآمد  تومان  هزار  حدود 400  يعنى  تومان 
خروج از فقر مطلق هستند. تازه اين ارقام مربوط به سال 
83 است و اكنون حدود دو سال از آن تاريخ مى گذرد. در 
برخى  حتى  و  يافته  افزايش  گرانى  و  تورم  سال،  دو  اين 
اقالم مورد نياز خانواده هاى كارگرى، بيش از صدردرصد 
قيمت  اخير  ماه هاى  در  مثال  براى  است.  يافته  افزايش 
يك كيلو گوجه فرنگى، از 1200 تومان به 3000 تومان 
رسيده است. يك عدد تخم مرغ 100 تومان و يك كيلو 
سيب زمينى 1000 تومان است. با حداقل دستمزد تعيين 
گوجه  كيلو  يك  خريد  توان  كارگران  ديگر  كنونى،  شده 

فرنگى در چند ماه يك بار را نيز نخواهند داشت.
و  گرانى  و  بيكارى  درگير  كارگر  ميليون ها  ميان  اين  در 
فقر هستند و به نان شبانه خود محتاج هستند. مسئولين 
جمهورى اسالمى رسما اعالم كرده اند كه حدود 10 تا 12 
ميليون نفر از جمعيت ايران، با كمك هاى ناچيز بينادهاى 
زنده اند. در حالى كه ارزيابى كارشناسان و صاحب نظران 
مستقل تعداد جمعيت زير خط فقر مطلق را بين 20 تا 25 

ميليون نفر برآورد مى كنند. 
در اين جا به چند نمونه از وضعيت اسفبار كارگران اشاره 
مى كنيم: حدود دو هفته پيش اعالم شد كه بيش از ده 
هزار كارگر با سابقه شهرستان پاكدشت، به بهانه بحران 
در واحدهاى توليدى و صنعتى اين شهرستان از كار اخراج 
شده اند. بر اساس آخرين آمار ، از 8 هزار و 800  واحد 
درصد آن  ها به  بيش از 50  پاكدشت،  صنعتى  توليدى و 
صورت نصفه و نيمه كار خود را دنبال كرده و 8 درصد اين 

واحدها در سال 85 به تعطيلى كشيده شده اند.
295 كارگر كارخانه چيت سازى بهشهر 6 ماه است كه 
هيچ گونه حقوق و مزايايى نگرفته  اند و كارخانه نيز تعطيل 

مى  باشد. اين كارخانه قبال حدود 1760 كارگر داشت كه 
با بحرانى شدن توليد كارخانه در سال 77، كارفرما، 600 
پرداخت حق سنوات سالى  جديد را با  كارگر جذب شده 
45 روز تسويه حساب كرد و بيش از 500 كارگر ديگر هم 
با طرح بازنشستگى كارهاى سخت و زيان آور بازنشسته 

شدند.
كارگران شركت كشتى سازى «اروند» در شهر آبادان در 
استان خوزستان 3 ماه حقوق و برخى مزاياى معوقه خود 

را تاكنون دريافت نكرده اند.
شركت توليدى «پويانخ» ايالم، تعطيل و 35 كارگر اين 
واحد نيز اخراج شدند. كارفرماى شركت «نساجى مريم» 
در استان قم، اين شركت را با بهانه عدم سود دهى تعطيل 

و 100 كارگر خود را اخراج كرد.
كارگران قراردادى فرودگاه شهرستان طبس 5 ماه حقوق 
خود را دريافت نكرده و كارفرمايان شركت هاى پيمانكارى 

نيز از رسيدگى به اعتراضات آنان خوددارى مى كنند.
شركت كشت و صنعت مهاباد كه 5 كارخانه را در خود 
جاى داده است، شامل حوزه  هاى پرورش دام و طيور و 
كشتارگاه مى باشد؛ اما هم اكنون با بحران شديد مواجه 
است. كارگران اين شركت، حدود 2 ماه است كه حقوق 

دريافت نكرده اند. 
كارگران كشتى سازى «اروند»، 3 ماه حقوق نگرفته  اند. 
اين كارگران اعالم نمودند كه از دى ماه تاكنون حقوق 
نگرفته و اين موضوع با توجه به نزديكى ايام نوروز و سال 

جديد مشكالت فراوانى براى آنان به وجود آورده است.
طبس،  فرودگاه  پيمانكارى  خدماتى  كارگر   18 از  بيش 
بيش از 5 ماه است كه حقوق نگرفته  اند. كارگران شركت 
ماه   8 دريافت  عدم  به  اعتراض  پى  در  پارس»،  «قوه 
حقوق و مزايا و ادامه روند بالتكليفى وضعيت كارخانه، در 
خانه كارگر تجمع كردند. بسيارى از پيمانكاران در استان 
را  كارگران  حقوق  كه  است  ماه  سه  از  بيش  خوزستان 

پرداخت نكرده  اند. 
بدون  كشور،  سراسر  در  نانوا  كارگر  هزار   250 امسال 
عيدى و پاداش به استقبال سال نو مى روند. حدود 200 
هزار نانوا در سراسر كشور فعاليت دارند كه اين كارگران 

شاغل همچنان دستمزد سال 83 را دريافت مى  دارند. 
پرليد  و  زيگورات  شركت هاى  كارگر   500 و  هزار  يك 
دريافت  حقوق  است  ماه   6 ايالم  سيمره  سد  در  مستقر 
نكرده اند. اين كارگران بيش از 2 سال است كه با تاخير 
اعتراضات  و  داشته  دريافت  را  خود  دستمزد  ماهه  چند 
آنان در خصوص دستمزد دريافتى نتيجه  اى در بر نداشته 

است.
مازندران،  استان  در  نوشهر  «مازيران»  شركت  كارگران 
شمارى  و  نكرده  دريافت  را  خود  مزاياى  و  حقوق  ماه   2
عدم  به  اعتراض  دليل  به  گذشته  روز  چند  طى  آنان  از 

پرداخت مطالباتشان از سوى كارفرمايان اخراج شده اند. 
حقوق  ماه   36 رشت،  «پرسان»  شركت  كارگر   200
اين  عامل  مدير  و   نكرده اند  دريافت  را  خود  مزاياى  و 

شركت نيز پس از دريافت وام 3 ميليارد تومانى 
متوارى شده است. 

با 183 هزار تومان در ماه چگونه مى توان زندگى كرد؟!
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االنبيا»  «خاتم  نساجى  شركت  كارگر   100
بوكان، 3 ماه حقوق و مزاياى خود را دريافت 
كارفرمايان  آنان  اعتراضات  على رغم  و  نكرده 

هيچ اقدامى در اين زمينه انجام نداده اند.
ماه   3 مياندوآب»،  پاستوريزه  «شير  شركت  كارفرمايان 
حقوق و مزاياى كارگران اين شركت را پرداخت نكرده اند. 
500 كارگر شركت «نساجى خوى» در استان آذربايجان 
و  نكرده  دريافت  را  خود  مزاياى  و  حقوق  ماه   6 غربى، 
كارفرمايان با بهانه قرار دادن بحران قصد اخراج شمارى 

از آنان را دارند.
با  قرارداد  طرف  پيمانكارى  شركت هاى  كارفرمايان 
 70 مزاياى  و  حقوق  ماه   4 طبس،  شهرستان  شهردارى 

كارگر خود را پرداخت نكرده اند.
كارگران شركت صنايع الكترونيك دماوند و شركت  هاى 
و  حقوق  ماه،  سعادت 15  پژوهش  و   مدرن  الكترونيك 
مزاياى خود را دريافت نكرده و مديران اين واحدها تمامى 

كارگران رسمى و قراردادى را اخراج كرده اند.
جمهورى  استثمار  و  ستم  و  سركوب  همه  اين  مقابل  در 
اسالمى، كارگران خاموش ننشسته و به عناوين مختلف 
به مبارزه خود در جهت خواست ها و مطالبات خود ادامه 
مى دهند. در همين هفته هاى گذشته، بخش هاى مختلف 

طبقه كارگر ايران، دست به اعتراض و اعتصاب زده اند.
ماه،  اسفند   16 چهارشنبه  و   15 سه شنبه  روزهاى  طى 
رضا،  شهر  شهرستان  اردبيل،  در  معلمان  از  نفر  هزاران 
اصفهان، مريوان، كرمانشاه و رشت با برگزارى تجمعاتى 

حمايت  ايران  سراسر  معلمان  خواست هاى  از 
كردند.

از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 17 اسفند ماه در 
شوراى  مجلس  مقابل  در  معلم  هزاران  تهران، 
و  ادارات  مقابل  در  شهرها  ديگر  در  و  اسالمى 
متروها  در  حتى  و  پرورش  و  آموزش  سازمان 

تجمع كردند.
صدور  با  ايران  معلمان  صنفى  كانون هاى 
در  معلمان  اعتراضات  ادامه  خواستار  فراخوانى 
سراسر ايران تا رسيدن به خواست هايشان شده 

است.
وزير  استيضاح  خواستار  معترض  معلمان 
آموزش و پرورش هستند و به تاخير در اجراى 
وعده هايى كه در مورد دستمزدشان به آنان داده 

شده معترضند. 
غالمعلى حدادعادل، رئيس مجلس جمهورى اسالمى، به 
اين  به  واكنش  در  معلمان،  اعتراض  به  رسيدگى  جاى 
تجمعى  اين  در  كه  اين  است: «على رغم  گفته  اعتراض 
گاه  مى  شود  برگزار  مجلس  كنار  در  معلمان  نام  به  كه 
شعارهايى داده مى شود كه بوى نامهربانى از آن استشمام 
مى شود اما مجلس از مهربانى چيزى كم نمى  كند چون 

اين جا خانه ملت است.»
مدرسه  ها  فردا  «از  چون  شعارهايى  تجمع  كنندگان 
تعطيله»، «مجلس به اين بى  غيرتى هرگز نديده ملتى»، 
  «نظام هماهنگ بايد اجرا شود»، «رسانه خصوصى ملى 
سر  و...  استعفا»  استعفا  بى كفايت،  «وزير  گردد»،  بايد 

دادند.
12 هزار كارگر شركت «كشت و صنعت كارون» شوشتر، 
و  زده  اعتصاب  به  دست  ماه،  اسفند   13 يك شنبه  روز 
شركت   كارگران  شدند.  مطالباتشان  پرداخت  خواستار 
عيدى  و  حقوق  ماه   2 شوشتر،  كارون  صنعت  و  كشت 

بى توجهى  به  نسبت  و  نكرده  دريافت  را  خود  پاداش  و 
مديران شركت در اين خصوص معترض هستند.

عدم  صورت  در  كه  كرده اند  اعالم  اعتصابى  كارگران 
خيابان هاى  به  را  خود  اعتراضات  مطالباتشان  پرداخت 

شهرستان شوشتر خواهند كشيد.
كارخانه كشت و صنعت كارون كه اولين كارخانه نيشكر 
كشور است، با بيش از 400 ميليارد تومان بدهى و واردات 
بى  رويه و نيز ضعف مديريتى، در حال ورشكستگى است. 

اين امر سبب بيكارى حدود 12 هزار نفر خواهد شد. 
روز  رجايى»،  ساخته  پيش  «درهاى  شركت  كارگر   80
رسيدگى  عدم  به  اعتراض  در  ماه،  اسفند   15 شنبه  سه 
استاندارى  مقابل  در  مشكالتشان  به  دولتى  مسئولين 
شركت  اين  اكنون  هم  نمودند.  تجمع  به  اقدام  مازندان 
تعطيل بوده و 240 كارگر نيز در حالى بيكار شده اند كه 

بسيارى از مطالبات آنان تاكنون پرداخت نشده است.
كارگران شركت «كشتى سازى اروندان»، صبح روز سه 
شنبه 15 اسفند ماه، در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه 
حقوق و مزاياى معوقه خود در مقابل فرماندارى خرمشهر 

دست به تجمع زدند.
«صنايع  كارگران  ماه،  اسفند   15 شنبه  سه  روز  صبح 
ضمن  مجموعه  زير  شركت  هاى  و  دماوند»  الكترونيك 
خواستار  اسالمى  جمهورى  مجلس  مقابل  در  تجمع 

پرداخت مطالباتشان شدند.
هم زمان با اين تجمع كارگران شركت «چوب طالقانى» 
پرداخت  خواستار  و  كرده  تجمع  مجلس  مقابل  در  نيز 

«چوب  شركت  كارگران  شدند.  خود  معوقه  مطالبات 
طالقانى»، 6 ماه حقوق و مزاياى خود را دريافت نكرده اند. 
كارگران معترض، همچنين بى توجهى مسئولين حكومت 

در خصوص مشكالتشان را محكوم كردند.
بيش از 150 نفر از بازنشستگان روز سه شنبه 15 اسفند 
و  كرده  تجمع  اسالمى،  شوراى  مجلس  مقابل  در  ماه، 
خواستار پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان شدند.

بازنشستگان  جمله  از  كه  تجمع  اين  در  كنندگان  تجمع 
ارگان هاى مختلف بودند، همچنين خواستار اجراى ماده 
حقوق  افزايش  بر  كه  شدند  توسعه  سوم  برنامه  قانون   3
معترض  بازنشستگان  دارد.  تاكيد  ساليانه  تورم  با  برابر 
و  رسيدگى  قطعنامه اى  صدور  با  خود  تجمع  پايان  در 
مربوطه  مسئولين  سوى  از  خود  معيشتى  وضعيت  بهبود 

را خواستار شدند.
به دنبال اعتراضات هفته هاى گذشته صدها كارگر شركت 
پوشينه بافت قزوين در مقابل ادارات و نهادهاى دولتى، 

نيروهاى امنيتى حكومت، طى روزهاى گذشته 5 نفر از 
كارگران اين شركت را بازداشت كرده اند.

فخرالدين  بافت،  پوشينه  شركت  كارگران  گفته  به  بنا 
موسوى، غضنفر كرمى، رحيم بابا، عليرضا فيضى و فرزين 
برخوردار، پنج كارگرى هستند كه از سوى نيروهاى امنيتى 
بازداشت شده و گفته مى شود 11 نفر ديگر از كارگران نيز 
با خطر دستگيرى روبرو هستند. اداره اطالعات و امنيت 
قزوين اتهام نامبردگان را اخالگرى و جلوگيرى از توليد 
از  نيز  اسالمى  جمهورى  قضايى  دستگاه  و  كرده  عنوان 
پذيرفتن كفالت جهت آزادى بازداشت شدگان خوددارى 

كرده است.
صدها كارگر شركت پوشينه بافت قزوين كه 6 ماه حقوق 
و مزاياى خود را دريافت نكرده و اكنون بيكار هستند طى 
ماه هاى گذشته چندين بار در مقابل دفتر احمدى نژاد در 
استان  در  حكومت  نهادهاى  ديگر  و  استاندارى  تهران، 

قزوين دست به تجمع زدند.
ايران»  فلزى  كارخانه «صنايع  كارگر  هزار  يك  از  بيش 
عدم  به  اعتراض  در  ماه،  اسفند  چهارشنبه 16  روز  صبح 
پرداخت 4 ماه حقوق و مزاياى خود در خيابان هاى اطراف 

اين كارخانه دست به تجمع زدند.
محكوم  ضمن  ايران»،  فلزى  معترض «صنايع  كارگران 
رسيدگى  عدم  و  شركت  عامل  مدير  اقدامات  كردن 
در  كردند،  تهديد  خواست هايشان  به  حكومت  مسئولين 
در  كرج  قديم  جاده  مطالباتشان  پرداخت  عدم  صورت 

منطقه «شادآباد» را مسدود خواهند كرد.
هر ساله در ماه اسفند، مردم ايران، هر كس 
به فراخور حال اقتصادى و اجتماعى خود، به 
فكر تدارک نوروز و خريدهاى آن مى افتند. 
روزها  اين  در  فقير  و  كارگرى  خانواده هاى 
زيرا  مى روند،  فرو  اندوه  و  غم  در  بيشتر 
و  كودكان  نيازها  كردن  برآورده  به  قادر 
جوانان خود نيستند. به خصوص امسال در 
سال  مراسم  استقبال  به  ايران،  مردم  حالى 
سازمان  امنيت  شوراى  در  كه  مى روند  نو 
تحريم هاى  تشديد  براى  بحث هايى  ملل، 
سوى  از  است.  جريان  در  ايران،  اقتصادى 
ايران  همسايه  كشورهاى  آمريكا،  ديگر 
انبار  به  را  عمان  درياى  و  فارس  خليج  و 
جنگى  ناوهاى  از  جمعى  كشتار  سالح هاى 
و  بمب افكن  پيكر  غول  هواپيماهاى  تا 
هر  از  و  است  كرده  موشك  و  تانك  و  توپ  شكارى، 
كه  نيست  روزى  مى رسد.  مشام  به  باروت  بوى  طرف 
كارشناسان و حتى سران برخى از دولت ها و رسانه هاى 
بين المللى از احتمال حمالت هوايى و موشكى آمريكا و 
اسرائيل به ايران، ابراز نگرانى نكنند. امسال كارگران، در 
حالى روزهاى آخر سال را پشت سر مى گذارند كه حداقل 
دستمزدهايشان 183 هزار تومان تعيين شده و صدها هزار 
كارگر در انتظار پرداخت دستمزدهاى معوقه خود هستند. 
همه اين عوامل سبب شده است كه اكثريت مردم ايران، 

همواره با تشويش و نگرانى بيشتر سال نو را آغاز كنند.
مردم  و  كارگران  كه  است  طبيعى  شرايطى،  چنين  در 
سورى  چهارشنبه  جشن هاى  جوانان،  ويژه  به  و  محروم 
بر  گسترده  و  وسيع  اعتراضى  تجمعات  به  را  نو  سال  و 
عليه حكومت جمهورى اسالمى در ميادين شهرها تبديل 

كنند. 
فعالين  دستگيرى  و  بى حقوقى ها  اين  نبايد 
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دستگيرى  مارس،   8 مقطع  در  زنان  جنبش 
دستگيرى  و  معترض  معلمان  و  كارگران 
و  ترس  از  ناشى  كه  آزادى خواه  دانش جويان 
وحشت حكومت جمهورى اسالمى از گسترش اعتراضات 
با  كارگر  طبقه  بايد  گذاشت.  بى جواب  را  است  توده اى 
همبستگى و صفوف فشرده سراسرى خود در مقابل اين 
مناسب  جواب  و  بايستد  استثمار  و  ستم  و  سركوب  همه 
سرمايه  حامى  حكومت  و  سرمايه داران  به  شكنى  دندان 

بدهد.
ايران،  مزدبگير  و  كارگر  ميليون ها  براى   ،1385 سال 
در  و  فزاينده  اقتصادى  فشارهاى  و  رنج  و  درد  پر  سال 
و  ركود  كارخانجات،  صنعتى،  واحدهاى  تعطيلى  اثر 
دسته  بيكارى  و  اخراج  و  صنايع  از  بسيارى  ورشكستگى 
جمعى بود. در سال 1385، براساس اصال حات اخير قانون 
كار، قراردادهاى موقت نيز رواج بيشترى يافت. در اوايل 
براى  دستمزد  حداقل  نوع  دو  تعيين  دنبال  به   ،85 سال 
كارگران استخدامى و قراردادى، سرمايه داران در كمتر از 

دو ماه نزديك به 250 هزار كارگر را اخراج كردند.  
ظاهرا بر اساس ماده 141 قانون كار، دولت موظف است 
اعال م  تورم  نرخ  اساس  بر  را  كارگران  دستمزد  حداقل 
شده از سوى بانك مركزى و سبد حداقل معيشت خانوار 
مركزى  بانك  كه  اين  دليل  به  اما  كند.  تعيين  كارگرى 
را  كاال    360 با  سبدى  سال  هر  تورم  نرخ  تعيين  براى 
مورد بررسى قرار مى  دهد كه اساسا از كاال هاى ضرورى 
زندگى كارگران به شمار نمى  رود، آمارهايى كه از سوى 
بانك مركزى اعال م مى شود مال ک و معيار مناسبى براى 
افزايش دستمزد كارگران نمى باشد. مهم تر از همه، بانك 
مركزى منافع و مصالح دولت را در نظر مى گيرد و نرخ 
تورم را اعالم مى كند نه براساس تورم شتابان واقعى در 
بازار. بعالوه هنگامى كه حتى نمايندگان مجلس ارتجاع 
 1200 از  فرنگى  گوجه  مى گويند  نژاد  احمدى  به  نيز 
تومان به سه هزار تومان رسيده و به طالى قرمز معروف 
فروشى  تره بار  از  بياييد  مى گويد  بى شرمانه  است،  شده 
سر كوچه ما 1200 بخريد. يعنى در واقع دولت، رسما و 
آشكارا به رشد گرانى در بازار شانه باال مى اندازد. در چنين 
شرايطى، اين سئوال مطرح است كه چگونه بانك مركزى 
و  سرمايه داران  منافع  تورم  نرخ  اعالم  در  دولتى،  چنين 
دولت خود را در نظر نگيرد؟! تورم واقعى بسيار بيشتر از 

آنچه كه بانك مركزى اعالم مى كند، است.
اين در حالى است كه خبرگزارى ها و روزنامه هاى ايران، 
به نقل از مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى، 
اين خبر را داده اند كه كميسيون تلفيق مجلس، پيشنهاد 
دولت در اليحه بودجه سال 86 مبنى بر اختصاص 1200 
ميليارد تومان به فعاليت هاى هسته اى را تصويب كرد. در 
اليحه بودجه كل كشور اين مبلغ تحت عنوان «مطالعه 
در  همچنين  است.  آمده  هسته اى»  نيروگاه  احداث  و 
اليحه بودجه سال 1386، كه اكنون كليات آن از تصويب 
مجلس گذشته، سرانه بهداشت دو درصد كاهش يافته، در 
حالى كه اعتبارات كمك به نهادهاى مذهبى 5/5 درصد 
بازنشستگان  پايه  حقوق  افزايش  براى  و  داشته  افزايش 
نظر  در  اعتبارى  هيچ  پرداخت  هماهنگ  نظام  اجراى  و 
به  اختصاصى  بودجه  ميان  اين  در  است.  نشده  گرفته 
ارگان هاى نظامى و اطالعاتى سركوبگر نيز مانند هميشه 

مخفى است. 
امنيت  شوراى  اجالس  از  يكى  در  اخيرا  ديگر،  سوى  از 
ده  ميان  در  ايران،  كه  است  شده  مطرح  ملل،  سازمان 

كه  است  كشورى 
هزينه  بيشترين 
بنا  دارد.  را  نظامى 
ارزيابى هاى  به 
ايران  كارشناسان، 
 20 از  بيش  ساالنه 
هزينه  دالر  ميليارد 

تسليحاتى دارد. 
است  ذكر  شايان 
 ،1385 سال  كه 
قيمت  افزايش  با 
به  نفت  ناگهانى 
دالر،   60 از  باالتر 
دالر  ميلياردها 
پيش بينى  بر  اضافه 
خزانه اش  به  دولت 
با  اما  گرديد.  واريز 
گرانى  وجود،  اين 
بيكارى  و  تورم  و 
يافت.  افزايش 
معوقه  دستمزدهاى 
پرداخت  كارگران 
كه  اكنون  نشد. 

اقتصادى  تحريم  را  ايران  ملل،  سازمان  امنيت  شوراى 
كرده است و با توجه به اين كه ايران، حدود 40 ميليارد 
دالر از غرب واردات دارد، متاسفانه سال 1386 سال خوبى 
براى اكثريت جامعه ايران، به ويژه كارگران نخواهد بود. 
زيرا با توجه به سير صعودى نرخ تورم و گرانى و با توجه 
به سطح دستمزد بسيار پايين كارگران، سال بسيار سختى 
خواهد بود و بسيارى از خانواده هاى كارگرى در معرض 
چنين  در  گرفت.  خواهند  قرار  واقعى  قحطى  و  گرسنگى 
تشكل  و  همبستگى  و  اتحاد  با  كارگر  طبقه  شرايطى، 
حلقوم  از  را  خود  حق  است  قادر  تنها  نه  خود  سراسرى 
سرمايه داران و حكومت حامى سرمايه بيرون بكشد، بلكه 
خود را بيش از پيش براى تحوالت انقالبى و دست زدن 

به وظيفه تاريخى خود آماده نمايد.
اخيرا يك اقتصاددان به خبرگزارى كار ايران «ايلنا»، گفته 
است: «با دست مزد كمتر از 400 هزار تومان امكان يك 
وجود ندارد.  پايين جامعه  دهكده هاى  متوسط در  زندگى 
به گفته اين اقتصاددان: اگر سبد خانوارى را تعريف كنيم 
كه در آن نيازهاى اوليه و نه نيازهاى لوكس را قرار دهيم 
و اجاره خانه، امكانات بهداشتى و دارويى، مواد غذايى و 
نيازهاى اوليه زندگى را در آن سبد لحاظ كنيم، با كم تر از 
400 هزار تومان نمى   توان اين هزينه ها را تامين كرد. به 
گفته وى، در حال حاضر 70 درصد مردم ايران شهرنشين 
غذايى  مصرف  الگوى  را  نان  نمى توان  بنابراين  هستند، 
اوليه  مواد  قيمت  كه  كرد  اعالم  و   دانست  شهروندان 
مصرفى جامعه ثابت مانده است. اگر فرض كنيم كسى در 
تهران بيش از 300 هزار تومان دست مزد ماهيانه داشته 
تومان  هزار   150 به  نزديك  ماهيانه  مبلغ،  اين  از  باشد، 
منطقه  حاشيه اى ترين  و  جنوبى ترين  در  منزلى  اجاره 
كه  غيره  و  برنج  مرغ،  و  گوشت  خوردن  از  بدهد  شهره 
غذاهاى لوكس در ايران شده اند فقط روزى پنج عدد نان 
گوجه فرنگى  كيلو  يك  و  سيب زميني  كيلو  يك  با  لواش 
حساب  يك  با  بخرد،  نباتى  روغن  كيلو  يك  هفته اى  و 
سرانگشتى، بايد ماهيانه 150 هزار تومان فقط براى خريد 

جامعه  قشر  فقيرترين  غذاى  كه  جنس،  قلم  چهار  اين 
است، هزينه كند». 

هزينه هاى ديگر از جمله اياب و ذهاب، بهداشت و درمان، 
كودكان  نيازهاى  مدرسه،  هزينه  سوخت،  لباس،  تهيه 
كه  شرايطى  در  هم  آن  كند.  تهيه  بايد  كجا  از  را  خود 
هم اكنون دست مزد ماهانه يك كارگر براى سال 1386، 
183 هزار تومان تعيين شده است؟ آن موقع احمدى نژاد، 
رييس جمهورى حكومت اسالمى، با بى شرمى و پررويى 

مى گويد: «من نگران مملكت نيستم؟!»
اكنون كه «شوارى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى»، 
توسط كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى، كميته 
پيگيرى ايجاد تشكل هاى آزاد كارگرى، انجمن فرهنگى، 
از  جمعى  كارگرى،  كميته هاى  اتحاد  كارگران،  حمايتى 
دانش جويان آزادى خواه و برابرى طلب دانشگاه هاى ايران، 
جمعى از فعالين كارگرى و گروهى از نويسندگان جنبش 
كارگرى، اعالم موجوديت كرده است، روزنه جديدى در 
جهت تشكل يابى و مبارزه سراسرى و هدفمند كارگران 

به وجود آورده است. 
خود،  موجوديت  اعالم  اطالعيه  در  شورا،  اين  همچنين 
و  كارگرى  فعالين  و  تشكل ها  ساير  «به  بالفاصله 
نمايندگان واقعى و دلسوز آنان، فراخوان داده است تا با 
پيوستن به اين «شورا» و حمايت از اين قبيل همكارى ها 
ارتباط  و  ايجاد  در  را  كارگرى  جنبش  عمل ها،  اتحاد  و 
بيشتر، جهت مقابله با مشكالت و معضالت پيش رو، و 
كسب حقوق و مطالبات بر حق و انسانى خويش، يارى 
رسانند». طبيعى است كه راه برون رفت از اين بن بست و 
بحران موجود، نفع طبقاتى همه نيروهاى جنبش كارگرى 
كمونيستى در اين است كه بايد با كليه امكانات خود به 
استقبال اين فراخوان بشتابند. زيرا اين حركت به پيش و 
اقدامى موثر در تشكل يابى سراسرى كارگران ايران است. 
طبقاتى،  حركت  اين  دست اندركاران  به  بايد  رو،  اين  از 
بدون  و  نيت  خلوص  با  و  گفت  نباشيد  خسته  صميمانه 
نظرانه  تنگ  و  سكتاريستى  و  تشكيالتى  داشت  چشم 
گسترش  و  رشد  جهت  در  «شورا»،  اين  از  حمايت  به 

تشكل يابى كارگران برخاست. 
اخير  اعتراضات  همين  نمايندگان  اگر  كنيد  تصور 
كارگران  از  يعنى  كارگرى،  جنبش  مختلف  بخش هاى 
پشتيبانى  و  حمايت  با  و  معلمان  تا  صنايع  و  كارگاه ها 
مشورت  در  دانش آموزان،  و  دانش جويان  و  زنان  جنبش 
و  اعتعصاب  به  يكديگر  با  هماهنگى  در  و  نظر  تبادل  و 
سركوبگر  نيروهاى  آيا  بزنند،  دست  سراسرى  اعتراض 
عظيم  حركت  اين  با  مقابله  توان  اسالمى،  جمهورى 
موقعيتى  چنين  در  نه!  قطعا  داشت؟  خواهند  را  طبقاتى 
اعليحضرت  مانند  اسالمى،  جمهورى  سران  كه  است 
انقالب  پاى  صداى  كه  داد  خواهند  سر  شيون  همايونى، 
شما را شنيدم. زنگ خطر صداى انقالب آتى به پيشگامى 
جمهورى  سران  گوش  به  كه  مدت هاست  كارگر  طبقه 
اسالمى رسيده است. همين دستگيرى هاى اخير فعالين 
جنبش هاى اجتماعى، وحشت آنان از گسترش اعتراضات 
اجتماعى را به نمايش مى گذارد. اساسا قدرت طبقه كارگر 

در اتحاد و مبارزه متشكل و هدفمند است!
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پنج  و  هشتاد  و  سيصد  و  هزار  ماه  بهمن  سوم  سه شنبه 
عليرضا محجوب دبير كل نهاد ضد كارگرى خانة كارگر 
شوراى  مجلس  در  تهران  مردم  نمايندۀ  اصطالح  به  و 
اسالمى در يك نشست خبرى پيرامون تصويب طرح رفع 
موانع توليد و سرمايه گذارى از سوى كميسيون صنايع كه 
چندى پيش مجلس آنرا ارائه داد، عنوان كرد:« ابتدا در 
اين طرح هيچ نشانه اى از تعرض به حقوق كارگران وجود 
نداشت، اما در پيش نويسى كه پس از يك دوره بررسى 
در سه ماه گذشته تقديم شد شاهد آن بوديم كه اين طرح 

به دلخواه كارفرمايان تنظيم و تغيير داده شده است.»
نامبرده در بخش ديگرى از اظهاراتش گفت:« بر اساس 
اين طرح حق اخراج به صورت كامل به كارفرمايان سپرده 
شده است.» وى اضافه كرد: « اين طرح منجر  بى ثباتى 
در تمامى محيط هاى كارگرى و موجب اخراج كارگران 

ششصد واحد توليدى بحران زده خواهد شد.»
طرح  در  اينكه  به  اشاره  با  سخنانش  ادامه  در  محجوب 
تعلق  اخراج  از  پس  كارگران  به  مزايا  كمترين  مذكور 
تصويب  با  كسانيكه  برداشت   » داشت:  ابراز  مى گيرد، 
اين طرح به نجات سرمايه گذارى و صنعت آمده اند اين 
است كه ايران هنوز در عصر كشاورزى و گاوآهن  سير 
مى كند ازاينرو گمان دارند روابط ارباب و رعيتى شايستة 

محيط هاى كارى كشور است!»
طرح  اين  «طراحان  نمود:  تصريح  كارگر  خانة  كل  دبير 
معافيت ها،  تخفيف ها،  قبيل  از  آرمانى  حمايت هاى 
و  كارفرمايان  براى  مختلفى  جوايز  و  بخشودگى ها 
كارگران  جيب  از  كه  گرفته اند  نظر  در  سرمايه  صاحبان 

هزينه مى شود.» وى سپس با لحنى انتقادى گفت:
كارفرمايان  جز  به  مى پندارد  مجلس  صنايع  «كميسيون 
كسى در كشور زندگى نمى كند و تًامين منافع آنها يعنى 

تًامين منافع ايران!»
و  بى كم  تقابل  در  شده  ياد  طرح  اينكه  بيان  با  ايشان 
كاست با قانون كار قرار دارد اضافه كرد:« خارج ساختن 
قانون  با  كامل  تعارض  در  هم  نفر  پنج  زير  هاى  كارگاه 
كار بود ولى آن مصوبه به تائيد شوراى نگهبان رسيد و 
پيش بينى مى شود طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذارى 

نيز به تائيد اين شورا برسد.»*
با دقيق شدن بر روى طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذارى 
و اشارات ضمنى دبير كل خانة كارگر به نتايج آن، دور 
تازه اى از يورش هاى همه جانبه به جبهة كار و زحمت 
از جانب صاحبان سرمايه، كارفرمايان و رژيم سياسى آنها 

به چشم مى خورد.
 اشارات و توضيحات آقاى محجوب بر اين واقعيت صحه 
تصميم  كارفرمايان  و  رژيم  مدت هاست  كه  مى گذارد 
طرح  بدين  نخست  شرايط،  اقتضاى  به  بنا  تا  داشته اند 

رسميت بخشيده و سپس آنرا به اجرا درآورند.
ناگفته پيداست طرح اخير اوًال تداوم همان سياست هاى 
اقتصادى جمهورى اسالمى در خود تطبيقى با مناسبات و 
روابط  توليدى مسلط بر دنياى معاصر يعنى تأمين  نيازها 
كوچك  جمله  از  ايران  بورژوازى  طبقة  هاى  خواسته  و 

كسب  به  رساندن  يارى  اقتصاد،  در  دولت  نقش  كردن 
ميان  از  همانا  و  كارگران  گردۀ  از  بيشتر  اضافه  ارزش 
برداشتن موانع افزايش و بارورى نرخ سود به نيت ايجاد 
مجوز  دريافت  ثانيًا  و  سرمايه گذارى  امر  در  الزم  انگيزۀ 
راه يابى و پيوستن به سازمان تجارت جهانى بطريق اولى 
سرمايه گذارى  و  توليد  موانع  رفع  بحث  اين  بنابر  است. 
نمايندگان  مخيلة  از  تصادفى  و  شبه  يك  نمى توانسته 
مجلس تراوش كرده باشد؛ براى روشن تر شدن موضوع 

قدرى آنرا بسط مى دهيم.
ساير  سپس  و  متحده  اياالت  دّوم  جهانى  جنگ  اتمام  با 
رشد  و  اقتصادى  شكوفائى  با  غرب  صنعتى  كشورهاى 
اين  از  پس  ليكن  شدند،  روبرو  ها  سرمايه  چشمگير 
نظام  به  مختص  ادوارى  بحران هاى  كوتاه  نسبتًا  پريود 

سرمايه دارى (سير نزولى نرخ سود) از نو سر باز كرد.
دولت ها و بورژوازى اين ممالك به توصية مستخدمين 
روشنفكر و ايدئولوگ هاى مزدور خود براى خالصى از آن 
بحران، تئورى و نظرية جهانى سازى سرمايه ها را در رأس 
فعاليت هاى اقتصادى خويش گنجانيدند. آنان به منظور 
پراتيك شدن و تحقق يافتن اين امر نخست مى بايست 
تهاجمى  اقدامات  سلسه  يك  به  خود  مرزهاى  داخل  در 
عليه حقوق نسبى طبقة مزد بگير كه در نتيجة يك قرن 
جانفشانى و مبارزات بى امان كارگران و كمونيست ها به 
بورژوازى تحميل شده بود، دست مى زدند و در گام بعدى 
سرمايه ها)  كامل  ادغام  موانع  زدن  (كنار  را  مشى  اين 
اين  موفقيت  راز  كه   چرا  دادند،  مى  تعميم  جا  همه  به 
تاكتيك را به مثابه آخرين راهبرد عملى در نجات سيستم 
اقتصادى حاكم در كشورهاى مطبوع و بالطبع جهان  به 
تا  شرق  از  و  شمال  تا  جنوب  از  سياستى  چنين  چربيدن 

غرب ارزيابى مى كردند.
از  استفاده  با  آمريكا  و  اروپائى  پيشرفتة  دول  گونه  بدين 
وزن و نفوذ شان در مؤسسات بين المللى در امور مالى، آن 
نهادها را به تحت فشار گذاشتن كشورهاى در حال توسعه 
(جهان سوم) جهت اجراى اين برنامة جديد اقتصادى ملزم 
نمودند. اكنون به مدد اين ره يافت تجربى ذيال به نكات 
موانع  رفع  مصوبة  در  تعقيب  مورد  استراتژى  و  مشهود 

توليد و سرمايه گذارى مى پردازيم. 
 اولين نكتة قابل تأمل در طرح، پس زدن موانع قانونى 
اخراج و خط زدن بيمة بيكارى به كارگران اخراجى زير 
عنوان برداشتن هزينه هاى غير ضرورى از سر صاحبان 

سرمايه و كارفرمايان مى باشد. 
حاجتى به شرح اين ره يافت نظرى كامًال ضد كارگرى 
اقتصادى   سياست  پايه اى  اركان  از  يكى  با  موازى  و 
سهولت  سو،  يك  از  اينان  قصد  چون  نيست،  نئوليبرالى 
واحدهاى  كارگران  از  زيادى  شمار  اخراج  به  بخشيدن 
توليدى بحران زده در هر دو بخش خصوصى يا دولتى و 
از سوى ديگر، سپردن اختيارات بى چون و چرا به مديران 

در بيكار كردن  فعالين جنبش كارگرى است.
مواد  و  مفاد  تغيير  حاضر،  موضوع  بررسى  در  دوم  نكتة 
قانونى مرتبط با استخدام رسمى و كسر و حذف مزاياى 

آن بخش بسيار اندک از كارگران كشور كه هنوز از حقوقى 
مانند حق مسكن، حق بيمه هاى درمانى، حق عائله مندى، 

حق ازكارافتادگى و حق بازنشستگى برخوردارند. 
 به صراحت مى توان گفت كارفرمايان بخش خصوصى 
و مديران بخش دولتى همدوش با عدم پرداخت مزاياى 
سران  نزد  متناوبًا  سال ها  اين  طول  در  رسمى  كارگران 
پيش  نفس  شده اند.  قوانين  در  بازنگرى  خواهان  رژيم 
كشيدن و تصويب طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذارى 
رسمى،  كارگران  افتادۀ  پا  پيش  مزاياى  برچيدن  محققًا 
فراگير شدن استخدام هاى قراردادى با حداقل دستمزد و 
مجاز نمودن مديران در اتخاذ هر تصميمى در محيط هاى 
كارى بدون دخالت وزارت كار و ادارات و دفاتر مربوطه 

است.
نكتة سوم، محك زدن طبقة كارگر و عكس العمل ايشان 
دستگاه  و  كارفرمايان  است.  طرحى  چنين  با  ارتباط   در 
واكنش  و  برخورد  مشاهدۀ  منتظر  مشتاقانه  حكومتى 
ميل  و  هستند  توطئه  اين  با  كارگرى  فعالين  و  كارگران 
كارگاه هاى  ساختن  خارج  همانند  آنها  ترفند  بدانند  دارند 
زير پنج نفر و كارگاه هاى زير ده نفر از شمول قانون كار 

موفقيتى برايشان در پى دارد يا نه.
حركت  اين  برابر  در  كارگر  طبقة  سكوت  بى گمان 
سرآغازى براى تعرضات و تهاجمات بعدى فى المثل تغيير 
اكمل قانون كار به نفع كارفرمايان و پياده نمودن بند به 

بند برنامه هاى ضد كارگرى خواهد بود.
و  توليد  موانع  رفع  طرح  اجراى  پس  در  يقين  به  قدر 
سرمايه گذارى جداى از نّيت رژيم در ترغيب سرمايه داران 
خارجى و داخلى به سرمايه گذارى و خريد سهام دولتى در 
راستاى پر كردن خالء پيشرفت اقتصادى و نيز ورود به 
سازمان تجارت جهانى، نيات بس مهمترى خوابيده و آن  
تحديد و كاهش فشارهاى سياسى آمريكا و هم پيمانانش 
ثروت هاى  و  منابع  غارت  از  سهمى  دادن  همينطور  و 
منطقه به تهران با وساطت بورژوازى ايران بطور اعم و 

بورژوازى اين كشورها بطور اخص است. 
قانون  چهار  و  چهل  اصل  "ج"  بند  اجراى  فرمان  اتفاقا 
اساسى از سوى خامنه اى هم دقيقًا  در راستاى تأمين هر 
كدام از اهداف فوق الذكر به سران سه قوه ابالغ گرديد. 
در آن اوان و در موقع انتشار خبر فرمان بسيارى عقيده 
داشتند تبعات و تأثيرات اين حكم بزودى نمايان مى گردد 
و  چهل  اصل  "ج"  بند  اجراى  دستور  شد.  هم  اينگونه  و 
چهار قانون اساسى مسير اقدامات بعدى كابينة نظامى- 
امنيتى احمدى نژاد و جيره خواران نشسته بر كرسى هاى 

مجلس عليه كارگران را مساعد ساخت؛
سبب  چه  به  و  چرا  گردد  مى  مطرح  پرسش  اين  حال 
عليرضا محجوب با وقوف به منفعت دار بودن برنامه هائى 

از ايندست زبان به هجمه و نكوهش گشوده؟!
عليرضا  مالحظات  نفس  است  الشمس  من  اظهر  آنچه 
نه  اخير  طرح  از  وى  همداستان هاى  و  شركا  محجوب، 

و  حاكم  بورژوازى  عريان  حمالت  با  ضديت 
اين  بلكه  شونده  استثمار  طبقة  براى  دلسوزى 

  فرشيد شكرى 

طبقة كارگر ايران و چالش هاى پيش رو !
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هراس  و  بيمناكى  حقيقت  در  گيرى  موضع 
مقابل  در  كارگران   اعتراضات  گسترش  از 
تهاجمات رژيم و كارفرمايان و به تبع آن ارتقاء 
جنبش كارگرى بعنوان مركز ثقل جنبش هاى اجتماعى 
وعاملى شتاب دهنده در سوق دادن حكومت به وضعيت 
پرتگاه  لبة  بر  آن  كامل  كشانيدن  و  سياسى  دشوارتر 
فعلى  سياسى  اوضاع  بودن  متشنج  به  توجه  با  سقوط 
ايران  با  غرب  ميان  مناقشه  و  درگيرى  رسيدن  اوج  (به 
مسئلة  حول  اصولگرايان  از  تعدادى  هاى  حماقت  بعلت 
درون  جناح هاى  اختالفات  گرفتن  باال  و  "هسته اى" 
حاكميت بر سر مسائل مرتبط با كشوردارى) است و نه 
بيشتر. وگرنه در يك شرايط نرمال محجوب و يا امثالهم 
و  مى بستند  فرو  دم  گذشته  بسان  رضا،  نشانة  به  قطعًا 

سكوت را برمى گزيدند. 
مطمئنًا چه آنان از دور دستى بر آتش دارند و چه كارگران 
و فعالين نسل جديد جنبش كارگرى همچون پيكارگران 
قديمى مى دانند اين انتقادات از زبان كسى جارى گرديده 
سركوب،  در  حكومت  پركار  عناصر  از  يكى  خود  كه 
دستگيرى و شكنجة كارگران پيشرو و كمونيست از ابتدا 

تا به امروز بوده و هست.
همگان بياد دارند اين محجوب و محجوب ها بودند كه 
در اوايل انقالب با يورش گسترده به شوراها و كميته هاى 
مراكز  و  كارگاه ها  كارخانه ها،  در  كارگرى  تأسيس  تازه 
چنگال  به  را  كارگرى  فعال  هزاران  صنعتى  و  توليدى 
ايران  دارى  سرمايه  اسالمى-  جنايتكار  رژيم  دژخيمان 

سپردند.
كارنامة اين قمه كشان و مزدوران در خانة كارگر و شوراهاى 

اسالمى كار، ماالمال از جرم و جنايت در حق كارگران و 
زحمتكشان ايران است. البد اين قماش سالوس و رو سياه 
فكر مى كنند با نشان دادن چنين سيماى معترضى بنوعى 
كارگر  طبقة  سر  مى توانند  آنگاه  و  كرده  مافات  جبران 
ايران و نهادها و اتحاديه هاى آزاد كارگرى در جهان شيره 

بمالند. زهى خيال باطل.
بگذريم ، بهر رو اينكه ناقوس خطر و بيدار باش دبير كل 
نهادهاى  ديگر  و  پارلمان  اعضاى  افكار  بر  كارگر  خانة 
تشخيص  مجلس  و  نگهبان  (شوراى  گيرنده  تصميم 
ما  بحث  مبناى  خير،  يا  مى گذارد  اثر  نظام)  مصلحت 
نيست. مسلمًا طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذارى با 
و  حاكم  بورژوازى  مصالح  طبق  بر  زياد  دقت  و  وسواس 
منافع كل طبقة سرمايه دار پايه ريزى شده از اينرو بعيد 

بنظر مى رسد با هرگونه سدى برخورد نمايد.
ديگر  يكبار  دارد  آن  جاى  مطلب  اين  پايانى  سطور  در 
دستگاه  و  دم  هرچند  كه  كنيم  يادآورى  را  موضوع  اين 
اسالمى از بدو قدرت گيرى تاكنون در مقام نگهبان منافع 
طبقة سرمايه دار به عناوين مختلف طبقة كارگر را مورد 
يورش قرار داده و از هر شيوه اى براى پائين آوردن سطح 
گذران و زندگى كارگران و عقب راندن جنبش كارگرى 
از  بيش  آنچه  اوصاف  اين  با  ندارد،  تازگى  و  جسته  سود 
اين  حّدت  و  تزايد  به  رو  روند  نگرانيست  موجب  سابق 
تعرضات فى المثل عدم تمديد قراردادهاى موقت، ثابت 
نگاه داشتن سقف دستمزدها بدون توجه به تورم و گرانى 
ناچيز،  دستمزدهاى  همين  انداختن  تعويق  به  روزافزون، 
خصوصى  ازدياد  كارفرمايان،  به  وسيع تر  ميدان  دادن 
سازى ها و در نتيجه بيكار سازى و پيوستن خيل عظيم    

كارگران به صف ميليونى و متراكم بيكاران، خارج كردن 
قانون،  اين  شمول  از  كار  قانون  پوشش  تحت  كارگران 
بگير و ببندها و... در سال جارى با پيشنهاد ضد كارگرى 
تر كردن قانون كار از طرف وزارت كار، فرمان خامنه اى، 
پرونده سازى براى فعاالن كارگرى و باالخره طرح رفع 

موانع توليد و سرمايه گذارى مى باشد.
 واقعيتى كه اينك در برابر ما كارگران، فعالين راديكال 
نهادن  پا  مى كند  خودنمائى  كمونيست ها  و  كارگرى 
جنبش طبقة كارگر و جنبش سوسياليستى ايران بدوران 

بس سخت و سرنوشت سازيست.
 با اين وجود حال كه پيكار كارگران برغم فقدان تشكل، 
عدم انسجام و يكدست بودن تقريبًا حالت تهاجمى بخود 
و  ها  خواست  آمده،  بيرون  سستى  و  جمود  از  و  گرفته 
راديكالتر  گذشته  هاى  دهه  با  مقايسه  در  آنان  مطالبات 
اندازه  تا  مبارزات   اين  خوشبختانه  همچنين  و  گرديده 
اتحاديه هاى  و  تشكل ها  چپ،  احزاب  پشتيبانى  از  اى 
بين المللى بهره مند گرديده، مى بايد به بهترين شكلى از 
اين فرصت تاريخى جهت پس زدن و به شكست كشاندن 

نقشه هاى آنها استفاده كرد.
پيروزى در اين نبرد به تالش مضاعف تر طبقة كارگر و 
فعالين عملى جنبش در دستيابى به تشكل هاى طبقاتى و 
توده اى و نيز سازمان دادن اعتراضات و تجمعات متحدانه، 
سراسرى و همزمان در مخالفت با طرح ها، لوايح و قوانين 

مدون و يا در حال تدوين رژيم بستگى دارد.
                                                                  

* سايت خبرى آفتاب

فرار دختران و زنان از خانه و رواج تن فروشى 
و فحشا، معضل بزرگ اجتماعى در ايران!

تن فروشى زنان و دختران و فرارى بودن آنها از خانه امروزه به يكى از معضالت بزرگ 
اجتماعى در ايران تبديل شده است. عواملى مانند فقر و فالكت، تبعضيات مذهبى و مرد 
ساالرانه، محدود كردن دختران و زنان در خانه، تبعيض جنسى بين زن و مرد، بيكار 
بودن و نداشتن شغل و درآمد و بطور كلى اوضاع اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى 
ايران و قوانين ارتجاعى حاكم باعث فرار دختران و زنان و به فحشا كشيدن آنان شده 
است. يكى از ريشه هاى اصلى اين معضل، فقر و فالكت است و اين بازتابى از سياست 
استثمارگرانه رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى است. رشد وحشتناک فقر و بيكارى 
باعث افزايش فحشا و تن فروشى در جامعه ايران شده است. آمار و تعداد زنانى كه امروز 
براى سير كردن شكم خود و خانواده هايشان دست به تن فروشى مى زنند تكان دهنده 
است. بر اساس آمار تكان دهنده و تاسف بارى كه سازمان بهزيستى رژيم اسالمى ارائه 
داده است، تعداد زنان فرارى و تن فروش 3 ميليون نفر است. 6 درصد زنان جوان تحت 
فشارهاى مختلف اقتصادى، سياسى و اجتماعى و خانوادگى از خانه فرار كرده و به خاطر 
نداشتن مكان و سرپناهى به زنان تن فروش ديگر مى پيوندند. تعداد دختران خيابانى و 
تن فروش در سال هاى اخير در شهرهاى ايران و بخصوص شهر تهران به حدى رسيده 
است كه از انظار عمومى ناپيدا نيست. در حال حاضر در ايران آمار زنانى كه بدليل فقر، 
اعتياد و غيره به حال خود آنها رها شده اند و فاقد هرگونه شغلى هستند به 1 ميليون و 
700 هزار نفر مى رسند. اكثر آنها از خانه رانده شده و در خيابان ها و بخصوص پارک ها 
جمهورى  ماموران  توسط  بارها  و  آورده اند  روى  فروشى  تن  و  دزدى  به  و  سرگردانند 
اسالمى آزار و اذيت و حتى مورد تجاوز قرار گرفته اند. آنها قربانيانى هستند كه غالبا به 
مواد مخدر گرفتار شده و يا به بيمارى ايدز مبتال مى گردند. سن متوسط غالب اين زنان 

قربانى از 13 تا 15 سال است. 
از هر 70 نفر زنان كه بيش از نيمى از جامعه ايران را تشكيل مى دهند، يك نفر تن 
بخاطر  اين  و  مى شود  افزوده  فروشان  تن  اين  آمار  به  هم  روز  به  روز  و  است  فروش 
شرايط بد و ناهموار اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و ... است. نقش جمهورى اسالمى 

در تحكيم و گسترش روز افزون اين معضل 
است.  آشكار  و  پيدا  كامال  اجتماعى  بزرگ 
تنها هدفى كه جمهورى اسالمى دارد دفاع 
از سرمايه دارى و حكومت بورژوايى است و 
خود رژيم عامل اصلى گسترش اين معضل 
بزرگ اجتماعى است، زيرا روز به روز مردم 
و  فقر  گرداب  به  بيشتر  را  زحمتكش  و  فقير 

فالكت كشانده است.
جمهورى  حاكميت  تحت  ايران  در  اكنون 
اسالمى بيش از 60 درصد مردم زير خط فقر 
زندگى مى كنند و معضالتى مانند بيكارى و 
گرانى بيدا مى كند. دستمزد كارگران ماه ها به تعويق مى افتد.  و در چنين شرايطى است 
كه دختران و زنان به دليل فقر اقتصادى خود و خانوادهايشان به تن فروشى و فحشا 
روى مى آورند. مزيد بر اين علت قوانين زن ستيزانه رژيم هم بال سنگين خود را بر 
زنان گسترانده است. خشونت بر عليه زنان و فشار و سركوب و دستگيرى آنها از طرف 
سرمايه داران  است  حالى  در  اين  است.  جريان  در  همواره  رژيم  سركوب  دستگاه هاى 
سود جوى تحت حمايت رژيم با خريد و فروش زنان به كشورهاى همسايه سود كالنى 

به جيب زده اند.
رژيم براى پوشاندن آمار باال و رو به تزايد  تن فروشى زنان، خانه هاى عفاف داير كرده 

است. يكى از متفكران جمهورى اسالمى براى توجيه اين مسئله چنين گفته است: 
« فحشا و تن فروشى در همه جوامع وجود داشته است و آن را بايد مثل يك ضرورت 
و  سران  فراوان  حرص  و  طمع  را  ضرورت  اين  كه  نمى دهند  توضيح  او  دانست». 
سرمايه داران سودجوى تحت حمايت رژيم ايجاب مى كند، كسانى كه خود عامل همه 

سيه روزى هاى جامعه هستند. 
تنها راه نجات تمام مردم ايران و همچنين ريشه كن كردن فحشا و تن فروشى زنان، 
نابود كردن اين رژيم سرمايه دارى است و تنها با همبستگى و مبارزه پيگير و مداوم 

توده هاى زحمتكش و كارگر مى توان اين رژيم را ريشه كن كرد.
                                                                    نادر كيانى
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 قطعنامه مشترک 8 مارس2007 
شهرهاى سنندج ،كرمانشاه كامياران ، بوكان، سقز  و مريوان

استثمار  و  انسان ستيزى  جنگ افروزى،  خشونت طلبى  از  مملو  كه  فراگير،  بحران هاى  اين  با  جهانى  در 
بى پايان در مقابل كار ارزان است. زنان همواره قربانيان خاموش ادوار مختلف تاريخى اين فجايع بوده اند. 
ستم تاريخى مضاعف همراه با قوانين و احكام ارتجاعى كه همواره از جانب صاحبان زر و زور بر گرده 
بشريت امروزى سنگينى كرده است، اكنون در قالبى ديگر و با شيوه اى بظاهر نوين در اين دنياى پهناور 
اعمال گشته و امروزه باز توليد مى شود. كافى است به آمار دختران و زنانى كه به طريق برده دارى نوين 
توسط سودجويان و باندهاى تجارت انسان خريد و فروش مى شوند نگاه كنيم، كافى است به تبليغات 
رسانه هاى جهانى و ساخته هاى مختلف بورژوازى كه مملو از زن ستيزى و نگرش كاالئى بر وجود زن 
است نظرى بيافكنيم، كافى است كه سياست، اقتصاد، فرهنگ و حتى زبان ملل را مورد مطالعه قرار دهيم، 
اينان همه و همه چون حصارهايى در اين جهان بدون حضور خالق زن، هر روزه او را بيشتر محصور 
مى كند. ارتباط اين دنياى سود، محور و جنسيت مدار با زن، ارتباطى يك سويه و ابزارى است. اما با تمام 
تعابير و تفاسيرى كه از اين موقعيت غيرانسانى مى شود، اكنون در اقصى نقاط عالم، جنبشى اعتراضى 
بصورت فراگير توسط انسان هاى برابرى طلب براى امحاء و نابودى تحقير و ظلم و استثمار انسان شكل 
گرفته است و مى رود  تا پايه هاى اين مناسبات 
زن ستيز كه احساس گناه و حقارت را به زن داده 
است و با نگاهى شهوانى به انسانيت او مى نگرد 
را كامال و يكبار براى هميشه دگرگون كند، آرى 
تمامى  و  زنان  براى  بخش  رهايى  جنبش  يگانه 
جانب  از  شده  تحميل  مصائب  اين  از  انسان ها 
همه   سرمنشاء و ريشه   سرمايه دارى كه  سيستم 
سيه روزى ها و بهره كشى از انسان در مقابل سود 
و انباشت سرمايه است، جنبش برابرى طلبانه و تساوى محور است كه پايه و ريشه ى انقياد و زير دستى 
زنان را زيرو رو مى كند و هنگام آن فرا رسيده است كه جنبش راديكال زنان با گره دادن مبارزاتش با 
مبارزه  طبقاتى و جنبش كارگرى بر عليه سيستم سرمايه دارى بتواند به خواست هاى انسانى و برحق خود 
دست يابد. ما در اين گوشه از جهان وارونه گرد هم آمده ايم و بر خواست هاى راديكال جنبش زنان ايران 

به مضمون زير پافشارى مى كنيم:
 1- ما خواهان حقوق انسانى برابر براى تمامى زنان و مردان در عرصه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى 

و فرهنگى هستيم.
2- ما هرنوع قوانين زن ستيزانه و جنسيت محور كه زنان را از دستيابى به حقوق ابتدايى خويش محروم 

مى كند،  محكوم مى نماييم.
3- حق ايجاد تشكل هاى مستقل، اعتراض، اعتصاب جهت مطالبه حقوق انسانى بايد به رسميت شناخته 

شده و نهادينه شود.
4- ما خواهان برابرى اقتصادى به دور از هرگونه استثمار براى همه انسان ها اعم از زن و مرد هستيم.

5- هرگونه جدا سازى ميان زنان و مردان در اجتماعات و مكان هاى عمومى ممنوع بايد گردد.
6- اعمال هرگونه خشونت عليه زنان اعم از آزار جنسى، برخوردهاى فيزيكى، تحقير و توهين نوع رفتار 

غيرانسانى جرم محسوب شود.

مواردى از مراسم و حركات اعتراضى 
در برخى شهرهاى مختلف ايران 

به مناسبت 8 مارس
* مراسم 8 مارس روز جهانى زن روز سه شنبه 15 اسفند ماه با حضور 
بيش از 600 نفر از دانشجويان و فعاالن دانشجويى و زنان در مقابل 

دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
دانشجويان شعارهاى: آزادى، برابرى، رهايى زن، رهايى جامعه است، 
تبعيض جنسى، ملغى بايد گردد، جنبش زنان متحد جنبش كارگرى و ما 
مخالف حمله نظامى، يا دخالت خارجى در تعيين سرنوشت مردم ايران 
هستيم، حكومت زور نمى خواهيم، پليس مزدور نمى خواهيم، سر دادند. 
تجمع با شكوه و موفقيت آميز 8 مارس در دانشگاه تهران با خواندن 

سرود انترناسيونال خاتمه يافت.
جمعى از  فراخوان  جهانى زن و بنا به  پنجشنبه 8 مارس روز  * روز 
فعالين آزديخواه و برابرى طلب، مراسم گرامى داشت روز زن با حضور 

بيش از 250 نفر در شهر سنندج برگزار شد.
* پنجشنبه 17 اسفند ماه برابر با 8 مارس روز جهانى زن جمعيتى بالغ 
بر صدها نفر در ميدان "هه لو"ى شهر سقز به منظور شركت در مراسم 

گراميداشت اين روز شركت كردند.
از  پور  عبدى  محمد  و  صالحى  محمود  حسينى،  جالل  مراسم  اين  در 
گرامى داشت  در  را  كوتاهى  سخنان  كارگرى  جنبش  سرشناس  فعالين 
ايراد  حاضرين  به  خطاب  روز  اين  تبريك  همچنين  و  زن  جهانى  روز 

نمودند.
دانشكده  سينما  سالن  در  مراسمى  اسفند  روز 15  ظهر  ساعت 12   *
علوم دانشگاه بوعلى همدان با حضور بيش از يكصد نفر از دانشجويان 

به مناسبت روز جهانى زن برگزار شد. 
* صبح روز پنجشنبه 17 اسفند ماه برابر با 8 مارس روز جهانى زن و 
عليرغم تهديدات نيروهاى رژيم اسالمى مبنى بر برگزار نشدن مراسم 
8 مارس، اعضاى فعال انجمن غيردولتى زنان مريوان با همكارى شمار 
زيادى از دختران دانش آموز و دانشجو بر روى تپه قبرستان شهر گردهم 

آمده و مراسمى را برگزار كردند. 
*روز پنجشنبه 17 اسفند ماه جمع كثيرى از زنان و مردان آزاديخواه 
و برابرى طلب شهر بانه با برگزارى 2 مراسم 8 مارس روز جهانى زن 

را گرامى داشتند. 
مردان  و  زنان  از  كثيرى  جمع  ماه  اسفند   17 پنجشنبه  روز  عصر   *
روز  مارس   8 گراميداشت  در  را  مراسمى  طلب  برابرى  و  آزاديخواه 
جهانى زن در يكى از كوه هاى اطراف روستاى"موالن آباد" سقز برگزار 

كردند.
مناسبت  به  زنان  و  دانشجويى  سياسى،  فعاالن  از  گروهى  *تجمع 
ميدان  در  ماه  اسفند  پنجشنبه 17  روز  عصر  زن  جهانى  روز  مارس   8

بهارستان تهران با يورش نيروهاى امنيتى رژيم اسالمى روبرو شد.   
*فعاالن جنبش زنان كه روز يكشنبه 13 اسفند ماه در جريان تجمع در 
مقابل دادگاه انقالب تهران بازداشت شدند، از روز سه شنبه به صورت 

دستجمعى در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زدند.


