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نيمه اول مه 2008

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
بمناسبت اول ماه مه روز جهانى كارگر

(2008)
حزب كمونيست ايران، اول ماه مه روز همبستگى جهانى كارگران 
را به همه زنان و مردان كارگر و انسان هاى آزاده تبريك مى گويد. 
طبقه كارگر ايران امسال در شرايطى به استقبال روز اول ماه مه اين 
نماد همبستگى طبقاتى كارگران جهان مى رود، كه طبقه سرمايه دار 
ايران به يارى و حمايت بى دريغ رژيم جمهورى اسالمى يكى از 
سياه ترين دوره هاى فالكت اقتصادى را به كارگران ايران تحميل 
نام   تورم  غول  بعنوان  آن  از  رژيم  سران  كه  را  آنچه  است.  كرده 
مى برند و نرخ واقعى آن سر به 30 درصد مى زند، تأمين نيازهاى 
خانواده هاى  از  عظيم  اكثريتى  براى  را  زندگى  روزمره  و  ابتدايى 

كارگرى به امرى شاق تبديل كرده است.
افزايش  ساله  هر  روال  گرانى،  و  تورم  عظيم  غول  اين  مقابل  در 
آن  نرخ  كه  كار  عالى  شوراى  و  دولت  سوى  از  دستمزدها  حداقل 
پاسخگوى  بهيچ وجه  است  شده  تعيين  درصد   20 جارى  سال  در 
همين  گذشته  سال  نيست.  اقتصادى  فالكتبار  اوضاع  اين  جبران 
نهادهاى وابسته به دولت و كارفرمايان حداقل دستمزد را 183 هزار 
موسسات  گزارش  به  بنا  صورتيكه  در  كردند،  تعيين  ماه  در  تومان 
هزار  باالى 600  شهرستانها  در  فقر  خط  ميزان  مستقل  پژوهشى 
تومان و در تهران باالى 800 هزار تومان تخمين زده شد. به اين 
حساب بخش هاى وسيعى از طبقه كارگر ايران به زندگى در پايين تر 
بخش  كه  است  شرايطى  در  اينها  تازه  اند.  شده  رانده  فقر  خط  از 
گسترده اى از كارگران از شمول قانون كار خارج هستند و افزايش 
20 درصد  دستمزدها را شامل نمى شوند. كارگران مى گويند تحت 
اين شرايط ما ديگر قادر به تامين يك زندگى بخور و نمير براى 
فعلى  دستمزدهاى  با  نمى توانيم  و  نيستيم  خانواده هايمان  و  خود 

حتى اجاره بهاى منازل مسكونى خود را نيز تامين كنيم.
رژيم جمهورى اسالمى اين اوضاع فالكتبار اقتصادى را با سركوب 
توام  سياسى  اختناق  تشديد  براى  تالش  و  اجتماعى  هاى  جنبش 
از  صالحى  محمود  گذشته  سال  سركوبگر  رژيم  اين  است.  ساخته 
رهبران جنبش كارگرى ايران را در آستانه اول ماه مه روانه زندان 
كرد تا با  زهر چشم گرفتن از فعالين كارگرى مانع برگزارى مراسم 
زندان  و  شالق  حكم  صدور  با  شود.  مه  ماه  اول  آكسيون هاى  و 
كه  داد  نشان  سنندج  مه  ماه  اول  كنندگان  برگزار  و  فعالين  براى 
شيوه هاى  گرفتن  بكار  از  كارگران  دادن  خفت  و  سركوب  براى 
سنديكاى  رئيس  اسانلو  ندارد.  ابائى  نيز  وسطائى  قرون  ددمنشانه 
كارگران شركت واحد را همچنان در زندان نگاه داشته است. فعالين 
تعقيب،  مورد  را  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  اعتصابات  پيشروان  و 
بازداشت و آزار قرار داد. در همين هفته هاى اخير نيروهاى گارد 
ضد شورش رژيم به هجوم و اشغال كارخانه كيان تاير صدها تن از 
كارگران اين واحد توليدى را بازداشت كردند. اين وحشيگرى هاى 
جنبش  پيشروى  رژيم كه بيانگر هراس و وحشت رژيم از رشد و 
كارگرى است، به بهترين نحو عظمت و شكوه جنبش كارگرى را 

بنمايش گذاشته است.
جنبش كارگرى ايران در مقابل اين عطش سود پرستى 
جمهورى  سركوبگرانه  يورش  و  ايران  دار  سرمايه  طبقه 

اول ماه مه، نمود مبارزه و اتحاد پرولتارياى     
جهان عليه سرمايه دارى

اقتصاد، كارگران و فجايع اجتماعى؟!
(در گرامى داشت روز جهانى كارگر)

كارگران ايران، در مبارزه واقعى با استثمار، نابرابرى و خفقان، نشان داده اند كه پيشروترين و انسانى ترين 
خواست ها و مطالبات انسانى در جامعه را مطرح مى كنند كه برآورده شدن هر كدام از آن ها نه تنها به نفع 

كارگران، بلكه به نفع كل جامعه است.

مهم ترين رويدادها و حركت هاى اعتراضى كارگران
 در اسفند ماه 1386 و فروردين 1387

در صفحه 3 
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اسالمى از پا ننشسته است. در سالى كه گذشت ما 
كارگرى  شور  پر  اعتصاب  و  اعتراض  صدها  شاهد 
در رشته هاى مختلف توليدى و خدماتى  بوده ايم 
كه اعتصابات پى در پى كارگران نيشكر هفت تپه  نمونه بارز 
آن بوده است، طى اين مبارزات كارگران به مقابله با يورش 
وحشيانه سرمايه داران و دولت حامى آنها به حقوق و مزاياى 

خود بر خاسته اند. 
مبارزات  اين  در  كارگران  مطالبات  اصلى  مضمون  چه  اگر 
بدليل توازن قواى طبقاتى همچنان تدافعى باقى مانده است، 
اما همين جنبش مطالباتى كه در جريان آن كارگران به اشكال 
راديكال ترى از مبارزه روى آورده اند، ديوار اختناق جمهورى 
اسالمى را سست كرده و نه تنها امكان تداوم فعاليت و جنب 
و جوش فعالين و پيشروان كارگرى براى ايجاد تشكل هاى 
طبقاتى و توده اى كارگران را فراهم آورده است، بلكه به ديگر 
جنبش هاى اجتماعى و آزاديخواهانه در جامعه تحرک تازه اى 
جنبش  در  سوسياليستى  جريان  رشد  روند  است.  بخشيده 
تقويت  و  كارگرى،   جنبش  با  اتحاد  استراتژى  با  دانشجويى 
حركت سوسياليستى در جنبش زنان محصول تحركات جنبش 

كارگرى و حضور آن در صحنه مبارزه بوده است.
اكنون در شرايطى كه طبقه سرمايه دار ايران و رژيم جمهورى 
مسبب  و  عامل  بعنوان  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  اسالمى 
به  جامعه  از  نيمى  از  بيش  دادن  سوق  و  اقتصادى  فالكت 
زندگى كردن در پايين تر از خط فقر، عامل سركوب و اختناق 
سياسى، نماد آپارتايد جنسى و بعنوان مظهر ستمگرى، جنايت 
و رسوائى انگشت نماى همگان شده است، اين طبقه كارگر 
اين  عليه  اى  توده  مبارزه  شوق  و  شور  تا  رود  مى  كه  است 
اوضاع را برانگيزد و  بيرق رهائى همگانى از چنگال سياه نظام 

سرمايه دارى را بر دوش كشد. 
اما طبقه كارگر تنها با اتكا به حقانيت تاريخى، انرژى نهفته 
انقالبى و اعتماد به نفس ذهنى نمى تواند  اين نقش تاريخ ساز 
خود را بجاى آورد. طبقه كارگر براى ايفاى اين نقش بايد به 
تفرقه و پراكندگى در صفوف خود پايان دهد، بايد در اولين قدم 
تشكل هاى طبقاتى و توده اى خود را برپا دارد. طبقه كارگر 
ايران نه تنها براى ايفاى نقش تاريخى خود، بلكه براى آنكه 
كند،  راست  قد  اقتصادى  فالكت  كمرشكن  فشار  زير  بتواند 
تاريخى خود دفاع كند و بار ديگر  اعتبار  حيثيت انسانى و  از 
كمرش زير تازيانه شالق نرود به اين تشكل ها نياز دارد. اين 
واقعيات مبارزه طبقاتى است كه تالش براى ايجاد تشكل هاى 
طبقاتى كارگرى را همچنان در  اولويت كار فعالين و پيشروان 

كارگرى قرار داده است.
پيشروان  جانفشانى  با  اخير  سال هاى  در  ايران  كارگر  طبقه 
مه  ماه  اول  مستقل  مراسم  برگزارى  و  اعتصاب  حق  خود 
طبقه  مبارزه  واقعيت  از  بخشى  به  آن  ممنوعيت  عليرغم  را 
كارگر عليه صاحبان سرمايه و رژيم شان تبديل كرده است. 
اكنون تداوم  اعتصابات و مبارزات كارگران براى رسيدن به 

مطالباتشان و پا به ميدان گذاشتن نسلى از فعالين و پيشروان 
كارگرى كه در تشكل هاى مختلف گرد آمده اند و كمك به 
اند،  داده  قرار  خود  كار  دستور  در  را  كارگران  سازمانيابى  امر 
برپائى تشكل هاى كارگرى را در دل اين فالكت اقتصادى و 

اختناق سياسى به امرى ممكن تبديل كرده است. 
فعالين و پيشروان كارگرى مى توانند با اتكا به تجارب تاكنونى، 
با بكار بستن تجارب كارگران شركت واحد در ايجاد سنديكا،  
با كار نقشه مند و تمركز نيرو در مراكز توليدى و خدماتى بزرگ 
و كليدى، در جهت ايجاد اين تشكل هاى طبقاتى كارگران گام 
بردارند. با برداشتن گام هاى عملى در راه ايجاد تشكل هاى 
كارگرى در محيط هاى كار و توليد است كه امر طبيعى مبارزه 
گرايشات مختلف درون جنبش كارگرى جايگاه واقعى خود را 
پيدا مى كند و اين سوخت و ساز طبيعى به فرسايش و هرز 

رفتن نيرو در ميدان مقابله با دشمن طبقاتى منجر نمى شود.
اكنون در آستانه اول ماه مه و در حالى كه فعالين و پيشروان 
كارگرى براى هر چه سازمانيافته تر و باشكوه تر برگزار كردن 
مراسم اين روز برنامه ريزى مى كنند، جا دارد كه ضمن تاكيد 
مجدد بر خواست هاى محورى طبقه كارگر ايران كه مى تواند 
تاكيد  و  باشد،  انقالبى  و  دمكراتيك  كار  قانون  يك  مبناى 
توده  توجه  بند،  در  كارگران  ديگر  و  اسانلو  منصور  آزادى  بر 
تمركز  ضرورت  و  اهميت  به  را  كارگران  از  بيشترى  چه  هر 
اى  توده  و  طبقاتى  هاى  تشكل  ايجاد  براى  مبارزه  و  نيرو 
كارگران معطوف كنيم. با پيروزى در جبهه مبارزه براى ايجاد 
جبهه هاى  تمام  در  پيشروى  كارگرى،  طبقاتى  تشكل هاى 

ديگر مبارزه تضمين مى شود.
طبقه كارگر متشكل مى تواند حكم جهانى طبقه كارگر مبنى 
بر به رسميت شناختن اول ماه مه بعنوان روز جهانى كارگر، 
تعطيلى رسمى اين روز، و آزادى كامل كارگران در چگونگى 

برگزارى مراسم روز كارگر را عملى كند و به اجرا در آورد.
زنده باد اول ماه مه

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
ارديبهشت 1387    آوريل 2008

سايت تلويزيون كو مه له از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران

 و كومه له ديدن كنيد!

سايت كو مه له

www.komalah.org www.cpiran.org

سايت حزب كمونيست ايران

www.komala.tv

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.

كه  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
صرفا براى اين نشريه ارسال شده 

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

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

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

نويسنده مى رسد.
برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
و  مى شود  تايپ  فارسى"   "ورد 
سه  ارسالى  مطالب  سقف  حداكثر 

صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

S-E   Ban ken    F-S
53682990054

شماره حساب جهان  امروز

جهان امروز
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شاغل  كارگر  هزار  صدها  ميالدى،   1886 مه  ماه  اول 
مهم  توليدى  مراكز  و  بزرگ  كارخانه  هزار  دوازده  در 
اعتراض  در  شيكاگو،  جمله  از  آمريكا  مختلف  شهرهاى 
يك  به  دست  روز،  در  فرسا  طاقت  كار  ساعت  پانزده  به 
اعتصاب سراسرى زدند. هدف كارگران اين كشور از آن 
آنان  دولت  و  داران  كارخانه  كردن  وادار  متحدانه  اقدام 
اعتصاب  آن  اما  بود،  روز  در  كار  ساعت  هشت  قبول  به 
آرام بدستور بورژوازى اياالت متحده و توسط پليس اين 
آن  اثر  در  گرديد.  سركوب  شكل  ترين  درندانه  به  كشور 
يورش سبعانه  ده ها تن كشته، تعداد بى شمارى زخمى 
و چهل نفر از رهبران كارگرى به اتهام كمونيست بودن و 

سازماندهى آن اعتصاب اعدام شدند.    
بدنبال آن رخداد تلخ و دلخراش، كنگره بين الملل كارگران 
(كنگره دوم) در 1889 ميالدى قطعنامه اى را انتشار داد 
همبستگى  “جشن  روز  رسمًا  را  مه  ماه  اول  آن،  در  كه 
ميليون ها  بدينگونه  كرد.  نامگذارى  جهان”  كارگران 
پرولتر در آمريكاى شمالى، فرانسه، بلژيك، هلند، آلمان، 
نروژ، سوئد و اسپانيا روز اول مه 1889 ميالدى، مصادف 
با يازدهم ارديبهشت 1268 شمسى به خيابان ها سرازير 
زمان،  آن  تا  اى  سابقه  بى  تظاهرات  برپائى  با  و  شدند 

سرمايه داران و مالكين دنيا را به وحشت انداختند.  
«روزا لوكزامبورگ در اين باره نوشته است: اولين جشن 
كشور  در  و  ميالدى   1865 در  پيشتر  پرولتارى  تعطيل 
استراليا گرفته شد و قرار بود تا اين مراسم فقط يكبار آنهم 
گردد،  برگزار  سال  همان  آوريل  يكم  و  بيست  تاريخ  در 
ولى آن جشن چنان تًاثير شگرفى بر كارگران استراليائى 
برپا  را  مراسم  اين  ساله  همه  گرفتند  تصميم  كه  داشت 

دارند». 
حدود  كارگر”  جهانى  “روز  مراسم  نخستين  برگزارى  از 
يكصد و نوزده سال مى گذرد. هر ساله در چنين تاريخى 
صدها ميليون كارگر، فعال كارگرى و كمونيست نيروى 
اليزال طبقاتى خود را به نمايش مى گذارند. اين رژه عظيم 
به زبانى شيوا و صريح خطاب به بورژوازى و دولت هاى 
آنها مى گويد: كارگران جهان فارغ از رنگ پوست، نژاد، 
جنسيت و باورهاى ساختگى ملى و مذهبى بازو در بازوى 
همديگر بميدان مصاف با سياست هاى تفرقه افكنانه آنان 
پيشاروى  را  اشان  حكمرانى  كشيدن  بزير  افق  اند،  آمده 
خود گذاشته اند و برآنند تا با همين دست هاى خسته از 

كار و پينه بسته، جامعه بشرى نوينى را برپا دارند. 
طبقات  به  مه  ماه  اول  رژه  در  ستمكشان  گوياى  پيام 
مسلط اينست كه اى ستمگران و چپاولگران، بيش از اين  
شدن  پرپر  اين  از  بيش  برنمى تابيم،  را  فقر  و  تنگدستى 
دلبندان و عزيزان گرسنه خويش را تحمل نمى كنيم، دگر 
اجازه نمى دهيم در پى مطامع و تأمين منافع خود جنگ 
و خونريزى براه اندازيد، و نمى گذاريم منبعد در خانه هاى 
بالين  بر  سر  آسوده  خيالى  با  فراعنه  هاى  كاخ  به  شبيه 

نهيد. 
 اى خوش نشينان، اى زالو صفت ها، اى كه قرن هاست 
وار  طفيلى  و  ايد  انداخته  چنگ  گسترده  خوان  اين  بر 

لذت  و  آشاميد  مى  خوريد،  مى  ديگران  زحمات  قبل  از 
و  ها  ثروت  آفرينندگان  ما  روز  يك  باشيد  آگاه  مى بريد، 
نعمات اين دنيا « اما بى بهره و محروم از همه چيز» با 
مبارزات خستگى ناپذير و قهرآميز خويش حق مان را از 

حلقومتان بيرون مى كشيم. 
تا به كى مى خواهيد با تكيه بر مكر و حيله، سپاه و قشون 
يا پول و قدرت رو در روى ما بايستيد؟ تا به كى مى توانيد 
زندگى هاى انگلى تان را از گزند فنا و نيستى برهانيد؟ 
و تا به كى مجال تاختن اسب هاى مراد خود را داريد؟ 
ترديدى بخود راه ندهيد آن هنگامه اى كه رعدآسا بسوى 
را  ستم  و  جور  اين  بنيادهاى  همه  و  آوريم  هجوم  شما 
خاموشيم  نكنيد  فكر  آمد.  خواهد  كنيم،  ويران  برسرتان 
داريم  باشيد  داشته  يقين  شده ايم،  تسليم  مپنداريد  و 

گورهايتان را مى كنيم. 
هان اى زورداران بى خبر! قطره قطره خون كموناردها، 
و  آباد  خاتون  كارگران  بلشويك ها،  شيكاگو،  كارگران 
تمامى كارگران جانباخته درعصر استيالى شما بر جهان 
در رگ هايمان مى جوشد، پس شك نكنيد ما و نسل هاى 
بعدى رهرو راه عزيز و پر افتخار آنان تا به آخر و تا رهائى 
همبستگى  جشن  روز  (تعيين  فرخنده  ايده  آن  هستيم. 
بين  از  و  نرفته  بين  از  هنوز   (1889 در  جهان  كارگران 
تا  آرى،  زمين.  حيات  يافتن  خاتمه  با  مگر  نيست  رفتنى 
وقتى پيكارهايمان ببار بنشيند، تا وقتى زنجيرهاى بردگى 
را از هم بگسليم، و تا وقتى به رستگارى برسيم اين روز 

را هر چه با شكوه تر برگزار مى كنيم.   
 اول ماه مه، نماد و تجلى انترناسيوناليسم پرولترى، روز 
صف آرائى در برابر استثمارگران، روز اعالم تداوم نبردهاى 
ما، و روز بستن پيمان و ميثاقى آهنين در راه واژگونى اين 
نظم وارونه و پر از نكبت است. اول ماه مه، عالمت اخطار 
محتوم  مرگ  ناقوس  صداى  بيدادگران،  و  مرتجعين  به 
بربريت، مارش آمدن رزم نهائى، نويد بخش سوسياليسم 
و نجات بشريت از ستم و بردگى است. اول ماه مه، مبشر 
طلوع خورشيدى جاويدان، پايان سرما، ظلمت و تاريكى، 

و موسم رسيدن بهار و سرسبزى است. 
 اينك روى سخن ما با شما شيوخ انسان ستيز در ايران 
است كه در اين سه دهه  بسان پهلوى ها  سفره كارگران 
و زحمتكشان را كامًال از رونق انداخته ايد. زندگى را به كام 
زنان و جوانان تمامًا تلخ كرده ايد. باعث اعتياد، تن فروشى، 
آوارگى و كارتن خوابى شده ايد. بانى پيدايش كودكان كار 
طناب  شده ايد.  كوچك  و  بزرگ  شهرهاى  در  خيابانى  و 
دار و جوخه هاى اعدام را گسترش داده ايد، و همچنان 
به  را  آزاديخواهان  و  ها  كمونيست  طلب،  حق  كارگران 
زندان مى افكنيد و باز همانند طبقات حاكم بر گيتى، هر 
چه بتوانيد با توده هاى ستمكش خواهيد كرد. شماها نيك 
مى دانيد، دهه هاست كارگران ايران از نخستين مراسم 
رسمى خود در سال 1299 شمسى تا به حال، بدون واهمه 
هم  وحشيانه  هاى  سركوب  و  شكنجه  زندان،  تعقيب،  از 
در دوران رضا شاه قلدر،  و پسرش محمد رضا و هم در 
با  همراه  را  كارگر  جهانى  روز   ، شماها  زمامدارى  دوران 

اول ماه مه، نمود مبارزه و اتحاد پرولتارياى 
جهان عليه سرمايه دارى

هم طبقه اى هاى خود  چه بصورت مخفى و چه علنى 
جشن گرفته اند و هم آوا با كارگران جهان بانگ اتحاد 

طبقاتى سرداده اند.   
كارگاه ها،  شهرها،  اكثر  در  جليل  روز  اين  نيز  امسال 
كارگران،  حضور  با  تفرجگاه ها  و  پارک ها  كارخانه ها، 
خانواده هايشان و رهبران عملى جنبش كارگرى با عظمت تر 
از قبل به تصوير در مى آيد. ديگر شما  سرمايه داران ايران 
قادر نيستيد با حذف فيزيكى كسانى چون “جمال چراغ 
ويسى” يا در بند كردن رهبرانى چون “محمود صالحى” 
مانع از سرور كارگران و طرح خواست هايشان در يازدهم 

ارديبهشت سال جارى يا سال هاى آتى شويد. 
كشور  خارج  و  داخل  هاى  مراسم  در  ايران  كارگران  ما   
با  طبقاتى  همبستگى  اعالن  ضمن  امسال  مه  ماه  اول 
كارگران جهان در امر جدال با كل طبقه بورژوازى، يكبار 
ديگر بر مطالبات صنفى و سياسى خود از مزاياى كامل 
كارگرى، پرداخت بموقع و باال بردن سطح دستمزدها، لغو 
بيكارسازى،  و  اخراج  توقف  سفيد،  و  موقت  قراردادهاى 
طبقاتى  و  مستقل  تشكل هاى  شناختن  برسميت  حق 
ساير  و  دانشجويان  زنان،  جنبش  فعالين  آزادى  تا  گرفته 
فعالين سياسى از زندان ها تًاكيد مى نمائيم، و از خواهران 
و برادران كارگر خود، احزاب چپ و كمونيست، و نهادهاى 
تا  خواست  خواهيم  قاره  پنج  هر  در  كارگران  اى  توده 

كماكان حامى و پشتيبان ما باشند.
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اقتصاد، كارگران و فجايع اجتماعى؟!
(در گرامى داشت روز جهانى كارگر)

   
       بهرام رحمانى

هم  همه  به  را  جهانى مان  روز  مه،  ماه  اول 
طبقه  اى هايمان تبريك مى گوييم!

طبقاتى ترين  و  عظيم ترين  و  ترين  بزرگ  مه،  ماه  اول 
روز كارگران است كه در آن روز، كارگران همراه خانواده 
عظيم با  اتحادى  در  كارگر  طبقه  طرفداران  و  خود  هاى 
راهپيمايى به نمايش قدرت طبقاتى دست مى زنند و در 
سخنرانى هاى خود در مورد موقعيت اقتصادى، سياسى، 
و  داران  سرمايه  عليه  بر  كارگران  فرهنگى  و  اجتماعى 
كارگران  گويند.  مى  سخن  سرمايه  حامى  هاى  حكومت 
در قطعنامه ها و بيانيه ها و هم چنين رهبران و سخن 
گويانشان مهم ترين خواست ها و مطالبات طبقاتى خود 
را برجسته مى كنند و با همديگر عهد و پيمان مى بندند 
تحقق  خود و  طبقاتى  منافع  جهت  طول سال در  كه در 

خواست هايشان بكوشند.
حدود   ،2008 سال  در  جهان  سراسر  در  اشتغال  ميزان 
پنج  بيكاران جهان  تعداد  افزايش و بر  ميليون نفر  چهل 

ميليون نفر افزوده خواهد شد.
خبر  المللى،  بين  هاى  رسانه  امسال،  ماه  اول  آستانه  در 
افزايش قيمت مواد غذايى در جهان را از يك سو و بحران 
كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى و در راس همه آمريكا 

را انتشار داده اند.
«بان كى مون» دبير كل سازمان ملل، در فرودگاه شهر 
«اكرا» در جمع خبرنگاران، از دولت هاى جهان درخواست 
كنند.  تالش  غذايى  مواد  قيمت  افزايش  مهار  براى  كرد 
و  غذايى  مواد  بحران  به  نسبت  ملل،  سازمان  كل  دبير 
افزايش شمار انسان هاى گرسنه در سراسر جهان هشدار 
داد و اقدام فورى دولت هاى جهان براى كاهش تاثيرات 
شد.  خواستار  را  فقير  كشورهاى  بر  وضعيت  اين  مخرب 
قرار است 3 هزار هئيت از 193 كشور جهان در نشست 
تجارت و توسعه سازمان ملل كه در «اكرا» پايتخت غنا 

برگزار مى شود شركت كنند.
اين در حالى است كه براساس گزارش خبرگزارى ها، بهاى 
نفت خام در بازارهاى جهانى از رقم بى سابقه 115 دالر 
در هر بشكه فراتر رفته است. ايران كه يكى از كشورهاى 
صادركننده نفت خام عضو اوپك است از اين طريق مبالغ 
كالنى را نه نصيب مردم ايران، بلكه سران و ارگان هاى 
سركوب حكومت اسالمى كرده است. زيرا افزايش قيمت 
نفت به بهبود وضعيت عمومى مردم و خدمات اجتماعى 
گرانى  و  تورم  روزبروز  برعكس،  بلكه  است،  نشده  منجر 
و فقر و بيكارى در اين كشور فالكت زده در حال فزونى 

است.
دومينيك استراوس كن، رئيس صندوق بين المللى پول 
بحران  وضعيت  بهبود  رغم  به  كه  است  كرده  اعالم  نيز 
وام  هاى بانكى، اين بحران هم چنان خطرى جدى براى 
با  صندوق  اين  مى  رود.  شمار  به  اقتصاد  جهانى  رشد 
اشاره به دخالت كم سابقه بانك  هاى مركزى نظير بانك 
مالى  بازار هاى  كرد  اعالم  گزارشى  طى  آمريكا،  مركزى 
هم چنان زير فشار هاى بى  سابقه  اى قرار دارند كه از آن 
جمله مى  توان به يك اقتصاد كند، سطح پايين سرمايه 
در موسسات مالى و تالش  هاى گسترده براى پرداخت 

بدهى ها اشاره كرد.
بين المللى  صندوق  جهانى  مالى  ثبات  جديد  گزارش  در 

پول آمده است كه بحران وام  هاى خانه و اعتبارات بانكى 
در آمريكا، مى  تواند تا يك تريليون دالر ضرر و زيان مالى 
را به اقتصاد جهانى تحميل كند كه 566 ميليارد دالر آن 
و  است  آن  مشابه  موارد  و  خانه  خريد  وام هاى  از  ناشى 
بقيه ناشى از اعتبارات مشتريان، بدهى  هاى شركت  ها و 
وضعيت بازار مسكن است. يك مقام صندوق بين المللى 
دالر  ميليارد  شامل 200  شده  داده  آمار  است:  گفته  پول 
ضرر و زيان بانك  ها است كه آن را گزارش كرده  اند و 

80 ميليارد ديگر آن را نيز در آينده اعالم خواهند كرد.
 13) شنبه  يك  روز  جهانى،  بانك  رييس  زليك،  رابرت 
طى  غذا  متوسط  بهاى  شدن  برابر  دو  كه  گفت  آوريل) 
سه سال اخير، مى تواند كه حداقل 100 ميليون نفر را در 
بفرستد.  فقر  خطر  زير  به  پائين  ملى  درآمد  كشورهاى با 
كسرى  تر  سريع  چه  هر  كه  خواسته  كشورها  از  وى، 
بودجه 500 ميليون دالرى «برنامه جهانى غذا» وابسته 
به سازمان ملل متحد را تامين كنند. رئيس بانك جهانى، 
به «دهان  غذايى  مواد  رساندن  براى  بايد  كه  گويد  مى 

گرسنگان» عجله كرد.
در ماه هاى اخير، افزايش بهاى مواد غذايى به اعتصاب 
و اعتراض هاى گسترده مردم در كشورهايى مثل مصر و 

هائيتى منجر شده است. 
طبق آمارهاى رسمى، از هر هفت نفر جمعيت جهان، يك 
نفر گرسنه مى خوابد. در مجموع 850 ميليون نفر، غذاى 
طول  در  غذايى  مواد  قيمت  ندارند.  خوردن  براى  كافى 
سه سال گذشته همواره افزايش يافته است. اما دليل اين 

بحران چيست و چطور مى توان آن را مهار كرد؟
سال ها بود كه قيمت مواد غذايى نسبتا ثابت مانده بود. 
افزايش  شدت  به  قيمت ها  اخير،  هاى  سال  طول  در  اما 
داشته است. قيمت ذرت، گندم و برنج نزديك به دو برابر 
(180 درصد) شده است. آمارها نشان مى  دهند كه قيمت 
مواد غذايى در دو ماه گذشته رشد تصاعدى داشته است: 
گران  تر  درصد  تا 120  ذرت  و  گندم  و  درصد  برنج 75 

شده  اند.
گوناگونى  عوامل  از  ناشى  واقع  در  غذايى  مواد  گرانى 
است. رشد 75 ميليونى جمعيت جهان در هر سال، توليد 
محصوالت كشاورزى نامتناسب با رشد جمعيت، بالياى 
طبيعى هم  چون طوفان و سيل از جمله عواملى هستند 
كه در گرانى مواد غذايى موثر هستند. اما اين عوامل همه 
واقعيت ها نيستند. واقعيت اين است كه در جهان موجود 
عادالنه  اگر  كه  دارد  وجود  غذايى  مواد  و  نعمت  قدر  آن 
توزيع شود هيچ كسى از شهروندان جهان گرسنه نخواهد 
ماند. حرص و ولع سرمايه دارى جهانى در جهت هر چه 
جوامع  تر  بيش  سود  كسب  و  كارگران  شديدتر  استثمار 
بنابراين،  است.  ساخته  روبرو  وضعيت  اين  با  را  جهانى 
هاى  سياست  در  بايد  را  غذايى  مواد  گراين  اصلى  عامل 
اسثمارگرايانه سرمايه دارى جهانى مورد تجزيه و تحليل 

قرار داد.
تغذيه   الگوى  بين  المللى  «مؤسسه   محاسبات  اساس  بر 
واشنگتن» (IFPRI)، تقاضا براى گوشت تا سال 2025 دو 
برابر خواهد شد. چين بايد حدود يك  چهارم از مردم جهان 
را سير كند و اين در حالى است كه اين كشور تنها 7 درصد 
از سطح قابل كشت زمين  هاى جهان را در اختيار دارد. 

كشور  دو  هر  است.  صورت  همين  به  هم  هند  وضعيت 
بخش اعظم مواد غذايى مورد نياز خود را وارد مى  كنند. 
البته نظر يك مؤسسه  مدافع محيط زيست، اعالم كرده 
است كه به  عنوان مثال، مردم آلمان با گران  شدن نان، 
دچار سوء تغذيه نخواهند شد. اما براى حدود يك ميليارد 
انسانى كه در حال حاضر در سراسر جهان، با روزى كم تر 
از يك دالر روزگار مى  گذرانند، گران شدن مواد غذايى، 

دست  و پنجه نرم كردن با مرگ است.
بانك جهانى، به عنوان يكى از مهم ترين نهادهاى سرمايه 
دارى جهانى، در رابطه با خطر بروز ناآرامى  هاى سياسى 
سرمايه  هاى  دولت  به  جهان،  كشور  در 33  اجتماعى   -
و  جهانى  بانك  دليل  همين  به  است.  داده  هشدار  دارى 
خواسته  ثروتمند  كشورهاى  از  پول  بين  المللى  صندوق 
 اند تا براى كاستن از اين بار گرانى بر دوش كشورهاى 
فقير، مبلغ 500 ميليون دالر كمك كنند. سئوال اين است 
آيا كشورهاى سرمايه دارى و حتى نهادهاى بين المللى 
آن ها مانند صندوق بين المللى پول و بانك جهانى كه 
كشورهاى فقير و در حال رشد را با اعطاى وام هايى با 
تامين  توان  اند  نشانده  سياه  خاک  به  كالن  هاى  بهره 
گرسنگى  و  قحطى  جلو  تا  ندارند  را  دالر  ميليون   500

را بگيرند؟!
تورم جهانى و افزايش شديد قيمت هاى مواد غذايى در 
سطح بين المللى نيز تورم داخل ايران را تشديد مى كند. 
چاپ  اكونوميست  نامه  هفته  در  مندرج  اطالعات  مطابق 
ماه  به  منتهى  سال  در  غذايى  مواد  جهانى  قيمت  لندن، 
مارس 2008 معادل 1386 خورشيدى، بيش از 61 درصد 
در  غذايى  مواد  دالرى  قيمت  شاخص  و  داشته  افزايش 
جهان، تنها در اسفند ماه 1386 بيش از 11 درصد بيش 
تر شده است. اين مقدار رشد قيمت دالرى، تقريبا دو برابر 
سرعت رشد قيمت كل مواد اوليه در شاخص قيمت هفته 

نامه اكونوميست در سال 1386 بوده است. 
در  دنيا  كشور   36 غذا،  جهانى  سازمان  آمار  اساس  بر 
هستند.  مواجه  غذايى  مواد  تامين  بحران  با  حاضر  حال 
غذايى  صنايع  انجمن  كانون  كل  دبير  خليلى،  ابولحسن 
حكومت اسالمى، گفته است: «... ساالنه 3 تا 4 ميليون 
تن محصوالت غذايى شامل روغن، شكر، ذرت و سويا به 
كشور وارد مى شود. وى، تعداد كارخانه هاى فعال صنايع 
غذايى كشور را هم اكنون بيش از 10 هزار واحد اعالم 
كرده و افزود: «خشك سالى در سه سال گذشته موجب 

گران شدن 85 درصد مواد غذايى در دنيا شده است.»

آنچه كه نمايندگان نهادهاى بين المللى سرمايه دارى از 
بانك  رئيس  و  پول  المللى  بين  صندوق  تا  ملل  سازمان 
به  مجبور  ها،  دولت  سخنگويان  و  نمايندگان  تا  جهانى 
كه  است  اوضاعى  وخاومت  از  حاكى  اند  شده  آن  اقرار 
آن  اصلى  عامل  دارى  سرمايه  غيرانسانى  هاى  سياست 

است. 
جهانى  روز  ارديبهشت 86،  بين 11  فاصله  نيز  ايران  در 
و  شهرها  اكثر  در  كارگران  ارديبهشت 87،  تا 11  كارگر 
رشد  به  اعتراض  در  كشور،  اين  هاى  كارخانه  و  كارگاه 

و  تبعيض  بيكارى،  گرانى،  و  تورم  آور  سرسام 
نابرابرى و به طور كلى سياست هاى وحشيانه 
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حكومت اسالمى، روزى نيست كه به اعتصاب 

و اعتراض دست بزنند.
و  فقر  و  كارگران  اقتصادى  شرايط  و  وضعيت 
تيره  را  كارگرى  هاى  خانواده  از  بسيارى  زندگى  ندارى 
و تار كرده است. زندگى آن ها در زير بار قرض و انواع 
تباه  اجتماعى،  و  سياسى  اقتصادى،  فشارهاى  اقسام  و 
شده و يا در حال تباه شدن است. اين وضعيت شايسته 
هيچ انسانى نيست كه حكومت اسالمى بر جامعه هفتاد 
ميليونى ايران تحميل كرده است. آسيب هاى اجتماعى 
هم چون خودكشى، اعتياد، فحشا، ناراحتى هاى روحى و 
روانى، فروپاشى خانواده ها و ده ها عامل ديگر به طور 
روانه زندگى بسيارى از خانواده هاى مزدبگيران را تهديد 

مى كند.
جريانى به فكر راه و  هر  شرايطى، هر كس و  چنين  در 
غيرقابل  و  بار  فالكت  وضعيت  اين  از  تا  است  اى  چاره 
تحملى كه حكومت اسالمى بر جامعه تحميل كرده است 
چندانى  تاثير  فردى  هاى  حل  راه  شك  بى  يابد.  رهايى 
ندارد و اگر هم داشته باشد بالفاصله پس گرفتنى است. 
اما مسلم است كه كارگران با اتحاد و همبستگى و تشكل 
را  خود  روزمره  مطالبات  توانند  مى  تنها  نه  خود  طبقاتى 
به بورژوازى تحميل كنند، بلكه  آن ها در اين مبارزات 
روزمره تجربه اندوزى مى كنند و خود را براى تحوالت 
با  تا  كنند  مى  آماده  طبقاتى   - تاريخى  ساز  سرنوشت 
آورند.  وجود  به  را  خود  حكومت  دارى  سرمايه  واژگونى 
دانشگاهى  كارگرى  فعالين  براى  اعتراض  و  اعتصاب 
براى يادگيرى علم رهايى انسان، يعنى علم سوسياليسم 
اجتماعى  و  سياسى  مبارزه  هاى  خم  و  پيچ  به  آشنايى  و 

محسوب مى شود.
تورم و گرانى در ايران، آن چنان شده است كه محمود 
حكومت  تيرخالص زن  جمهور  رييس  احمدى نژاد، اين 
اسالمى كه تاكنون گرانى و تورم را وقيحانه و بى شرمانه 
دارائى  و  اقتصاد  وزير  بركنارى  با  زمان  هم  كرد  مى  رد 
را  هاى  هولناک  گرانى  و  تورم  سرانجام  كشور،  وزير  و 

پذيرفته است. 
احمدى نژاد، در سخنرانى اخير خود در مشهد، به عنوان 
بين  صندوق  است كه  كرده  اقرار  خود  دولت  تازه  برنامه 
صد  در  نزديك   21  ايران،  جارى  سال  براى  پول  المللى 
تورم پيش بينى كرد كه باالترين نرخ در خاورميانه است، 
رقمى كه هيچ كشور صاحب نفت جهان  بدان نزديك هم 
نشده است.  هر چند كه تورم واقعى بسيار باالتر از سطح 

تورم اعالم شده رسمى است.
شده  كمرشكن  حدى  به  ايران  جامعه  در  گرانى  و  تورم 
است كه حتى حسين شريعتمدارى مدير روزنامه كيهان و 
نماينده خامنه اى در اين ارگان سركوب نيز خواستار آن 
 شده است كه مجازات هاى سنگين براى كسانى كه به 
نوشته وى، با  داللى و يا فعاليت هاى سودآور باعث گرانى 

ها مى شوند، در نظر گرفته شود. 
واقعيت  به  چند  هر  اكنون  كيهان،  مدير  و  نژاد  احمدى 
گرانى و تورم و بيكارى سرسام آور اقرار مى كنند اما آن 
ها اين وضعيت را به رقابت هاى جناحى نسبت مى دهند. 
در حالى كه حكومت اسالمى در كليت خود از همان آغاز 
تاسيس اش تاكنون جز رعب و وحشت و ترور، زندان و 
شكنجه، سركوب و اعدام، دزدى و چپاول سرمايه هاى 
كشور و حتى دست درازى به سفره خالى كارگران، هنر 
جامعه  نبايد  بنابراين،  است.  نداده  نشان  خود  از  ديگرى 
به دام آدرس دادن هاى انحرافى مدير كيهان و احمدى 

نژاد بيافتد. حكومت اسالمى در كليت خود، عامل و بانى 
اصلى همه بديختى ها و فالكت هاى اقتصادى، سياسى، 

اجتماعى و فرهنگى جامعه ايران است. 
در اولين هفته هاى نخست سال جديد، بيش تر تيتر هاى 
صفحه اول روزنامه هاى تهران درباره تورم و گرانى بود. 
اعتماد ملى، روزنامه مهدى كروبى رييس پيشين مجلس 
كه  كرد  عقيده  اظهار  خود  سرمقاله  در  اسالمى  شوراى 
اگر دولت به جاى    پرداخت به اقتصاد جهانى و منتقدان 
شكل   در  ها  آن  تعيين   نقش  و  ايدئولوژى   محور   اقتصاد 
گيرى تورم، يك بار براى هميشه رفتار اجرايى و بينش 
 نفتى   خود را ارزيابى مى  كرد و تحليل  هاى كارشناسى را 
به گوش جان مى  خريد،   امروز موج بزرگ نگرانى  روى 

سر اقتصاد ايران چرخ نمى  زد . 
پول  المللى  بين  صندوق  آمار  به  اشاره  با  مقاله،  اين  در 
كرد  باور  بايد  نوشته  شده  دولتى  مسئوالن  هاى  گفته  و 
كه اكنون اقتصاد در ايران   بيش از تخيل و اراده گرايى 
گرائى  واقعيت  علمى،  به  استانداردهاى  به  توجهى  بى  و 
سكته  هاى  و  بحران  نوار  روى  تورم  كه  چرا  دارد،  نياز 
به  توجه  مساله  بدون  اين  و  حركت   مى  كند  اجتماعى 
ظرف زمان، مى  تواند زمين اقتصادى ايران را   دچار زلزله 

 اى بزرگ كند  . 
روزنامه  اسالمى،  جمهورى  روزنامه  ديگر،  واكنشى  در 
نزديك به رهبرى حكومت اسالمى، از جمله نوشته است 
خيل   جوانان  بى كار آبادانى و خرمشهرى آرزو دارند اى 
بلندپايه  دولتمردان  از  آقاى  ...  كه  داماد  نيز  آنان  كاش 
آبادان  مردم  به  خدمت  تداوم  در  كه  است  بودند  كنونى 
و خرمشهر   به ويژه خيل جوانان بيكار با دريافت ماهيانه 
حقوق نزديك  به دو ميليون تومان   با 24 سال سن در دفتر 
تهران منطقه آزاد اروند مشغول دعا به   جان كسانى است 

كه  اصول گراها را در سال 83 به قدرت رساندند.
فن  تا  جهانى  رهبرى  از  نژاد،  احمدى  پوچ  شعارهاى 
آورى هسته اى و جشن هسته اى و بزرگ نمائى هاى 
سرپوش  براى  است  تالشى  جمله  از  وى،  ماليخوليايى 
شهروندان  اكثريت  به  حقوقى  بى  تحميل  به  گذاشتن 
بر  اعتراضات  وحشيانه  سركوب  براى  تالشى  و  ايران. 
حق كارگران، زنان، دانشجويان، معلمان، روزنامه نگاران، 
هنرمندان و نويسندگان پيشرو و به طور كلى مردم آزادى 

خواه و برابرى طلب تحت ستم سراسر ايران. 
دشمنان  است  گفته  مشهد  مردم  جمع  در  نژاد،  احمدى 
كه  دولت  كنند  درست  صدى  در  تورم 70  خواستند  مى 
نگذاشت. سخن فوق، بش تر شبيه طنز است تا واقعيت. 
اين دشمنان چه ارگانى و كسانى هستند كه مى خواستند 
حكومت  رهبرى  از  كنند؟!  درست  درصدى   70 تورم 
تا  اسالمى  شوراى  مجلس  نگهبان،  شوراى  اسالمى، 
انصار حزب اهللا، لباس شخصى ها، ارتش، بسيج، سپاه و 
امام زمان همه حامى سياست هاى احمدى نژاد و دولت 
وى هستند و از وى حمايت مى كنند. به قول نويسنده 
سرمقاله روزنامه اقتصادى سرمايه، «در  40  سال گذشته 
تمام  حمايت  حد  مورد  اين  به  تا  ايران  در  دولتى  هيچ 
است.  نداشته  قرار  حكومت  هاى  سلول  و  و   اجزا  نهادها 
دستگاه هاى سياسى، نظامى،  اجتماعى   و نهادهاى مدنى 
آن  اختيار  در  را  خود  امكانات  تمام  مجلس  و  قضايى  و 
رييس  ناگهان  مدت  اين  همه  از  پس  اما  اند  قرار   داده 
جمهورى مى گويد: «هزاران دست   مانع برخورد او با فساد 
مى شوند»، آيا اين پذيرش  تلويحى گسترش فساد در   تمام 

ارگان هاى نظام نيست؟  

هفته گذشته روزنامه تهران امروز، گرانى نان در كشور را 
مورد توجه قرار داده و نوشته است: «در سكوت مسئوالن 
نان  قرص  هر  روزنامه،  اين  نوشته  به  شد.»  گران  نان 
لواش بسته به نوع نانوايى و مكان آن كه در سال 86 بين 
12 تا 20 تومان قيمت گذارى مى شد، در سال جديد با 
قيمت 20 تا 30 تومان فروخته مى شود. قيمت انواع نان 
سنگك كه در سال گذشته 75 تا 150 تومان بود، در سال 
جديد 100 تا 200 تومان برآورد مي شود. ضمن اين كه 
نان بربرى از 100 تومان به 150 تومان افزايش قيمت 

يافته است. 
به نوشته تهران امروز، «با آغاز سال جديد موج تازه گرانى، 
كاالهاى اساسى را نيز در بر گرفته و در حالى نان ، به 
عنوان يك كاالى استراتژيك افزايش قيمت را تجربه مى 
كند كه مسئوالن وزارت بازرگانى حاضر نيستند به طور 
رسمى راى به گرانى نان دهند.» اين روزنامه در خصوص 
اين كه چرا دولت به طور رسمى، گران شدن قيمت نان را 
اعالم نمى كند، نوشته است: «دولت قصد ندارد با افزايش 

قيمت اين كاالى استراتژيك گرانى را بپذيرد.» 
را  نان  شدن  گران  و  خارج  از  گندم  ورود  دليل  دولت، 
است.  كرده  اعالم  سالى  خشك  و  باران  و  برف  كاهش 
دولت مدعى شده كه خشك سالى باعث كاهش توليد 30 
تا 40 در صد گندم شده و درباره زمستان پر برف و بارانى 
كه گذشت نيز مدعى است كه برفش آبدار نبوده است؟!  
كارشناسان پيش بينى مى كنند امسال 3 تا 6 ميليون تن 

از توليد گندم در ايران كاسته خواهد شود.
فرنگى  گوجه  قيمت  افزايش  از  همشهرى،  روزنامه 
از  پيش  تا  كه  فرنگى  گوجه  نوشته «قيمت  و  داده  خبر 
ثبت  با  روزها  اين  بود  تومان   1200 حداكثر  سال  پايان 
ركوردهاى تازه به بيش از 2 هزار و 500 تومان در هر 

كيلو، افزايش يافته است.»
رئيس  گزارش  چرا  نوشت:  گرانى  درباره  اعتماد،  روزنامه 
جمهور به مردم كه قرار بود روز يك شنبه پخش شود، 
لغو شد. ما منتظريم ببينيم مسئول اجرايى كشور در مورد 
هر  از  بيش  را  هايمان  سفره  كه  وحشتناک  هاى  گرانى 
زمان ديگرى خالى كرده است چه مى گويد... من ديروز 
 2500 رشت  كوچك  ميرزا  بازارچه  در  را  فرنگى  گوجه 
در  اگر  بپرسيد  است  مقدور  شما  براى  آيا  خريدم.  تومان 
تا  بخريم  جعبه  چند  بياييم  ما  است  ارزان  گوجه  تهران 
با خريد ارزان براى بچه هايمان در رشت ايجاد اشتغال 

كنيم؟
بر اساس گزارشات دوشنبه، 2 ارديبهشت ماه 1387 برابر 
با 21 اوريل 2008، افزايش قيمت مواد غذايى در ايران 
ادامه دارد. روزنامه ابرار، در اين مورد نوشت: قيمت برخى 
مواد غذايى از ابتداى سال روز به روز افزايش يافته است... 
قيمت گوشت قرمز كه اوايل سال گذشته شش هزار تا 
6500 تومان بود در حال حاضر به كيلويى باالى 10هزار 
تومان رسيده است. قيمت گوشت مرغ هم كه سال گذشته 
از هر كيلو 1800 تومان باالتر نرفته بود درحال حاضر به 
رسد  نمى  نظر  به  و  است  رسيده  تومان  تا 2900   2400
كه با وجود فرا رسيدن فصل گرما شاهد روند كاهشى در 
قيمت مواد پروتئينى باشيم. به بيان ديگر قيمت اين مواد 
به حدى باال رفته است كه بايد كم كم شاهد حذف اين 
مواد از سر سفره طبقات ضعيف تر بود.  قيمت برنج داخلى 
نيز در ماه هاى اخير جهش چشم گيرى داشته است به 

طورى كه قيمت برنج پرمحصول «ندا» كه هيچ 
گاه از هر كيلو 600 تومان باالتر نمى رفت در 
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روزهاى اخير به باالى 1200 تومان رسيده و 
كيلويى  از  تر  پايين  هميشه  كه  هم  خزر  برنج 
1000 تومان بود به 1500 تومان رسيده است، 
برنج هاشمى هم كه معموال حول و حوش هر كيلو 1400 
باالى  مقادير  به  اخير  روزهاى  در  بود  تومان   1500 تا 
افزايش  است.  كرده  صعود  كيلو  هر  براى  تومان   2500
قيمت ميوه و سبزى كه از اوايل امسال آغاز شده بود هم 
چنان ادامه دارد. قيمت گوجه فرنگى در زمستان 86 كه 
فصل كشت اين محصول نيست از هر كيلو 1200 تومان 
باالتر نرفته بود ولى قيمت اين محصول از روزهاى قبل 
از عيد رو به افزايش گذاشت و در روزهاى اخير به باالتر 
هم  كدو  و  بادمجان  است.  رسيده  هم  تومان  هزار  دو  از 
در ميادين ميوه و تره بار شهردارى ها پيدا نمى شود و 
با قيمت هاى هر كيلو 1000 تا 1200 تومان به فروش 
مى رسد كه براى اين فصل بسيار باالست چون در سال 
تومان  كيلويى 300  حداكثر  محصول  اين  قيمت  گذشته 
بوده است. قيمت سبزيجات هم در روزهاى اخير افزايش 
هم  تومان  كيلو 1000  هر  به  و  است  داشته  چشمگيرى 
رسيده است كه براى اين موقع سال بسيار گران است. 
سير صعودى قيمت حبوبات هم كه از سال گذشته آغاز 
و  است  رسيده  خود  اوج  به  اخير  هاى  روز  در  بود  شده 
به  ها  فروشى  خرده  در  قرمز  لوبيا  قيمت  كه  طورى  به 
هر كيلو 1800 تومان، نخود كردستان 1300 و لپه تبريز 
يك  در  روغن  بازار  وضعيت  است.  رسيده  تومان   1500
سال اخير پرنوسان بوده به طورى كه هم اكنون با باال 
رفتن پى در پى بهاى آن در برخى مناطق به خصوص در 

تهران حتى كمياب هم شده است.
روزنامه كيهان، تحت عنوان خالصه چند پيام خوانندگان، 
قشر  ما  كشور  مردم  از  درصد   70 كه  درحالى  نوشت: 
متوسط به پايين هستند، اما گرانى و افزايش هزينه هاى 

زندگى روزبه روز در حال افزايش است... 
با  گفتگويى  در  ايران،  امالک  مشاوران  اتحاديه  رييس 
به  نسبت  مسكن،  قيمت  كه  است  گفته  اعتماد،  روزنامه 
سال 84 حدود 100 درصد افزايش داشته است. طبق آمار 
اتحاديه  رئيس  خسروى  قلى  مصطفى  توسط  شده  ارائه 
مشاوران امالک كشور، قيمت مسكن طى سال هاى 84 

تا 87 حدود 100 درصد رشد داشته است. 
براى سال 1387 نيز بودجه جارى دولت 42 هزار ميليارد 
تومان و بودجه عمرانى 24 هزار ميليارد تومان پيش بينى 
شده است و دست كم 37 ميليارد دالر از درآمدهاى نفتى 
دستگاه  نگهدارى  خرج  مستقيما  آينده  سال  در  كشور 
سر  بر  نفت  آوردن «پول  شعار  شد.  خواهد  دولت  عظيم 
و  پوچ  شعار  يك  به  گذشته  سال  همانند  ملت»،  سفره 

توخالى خواهد بود.
در سال 1386، بر اثر قطع گاز مصرفى اغلب صنايع بزرگ 
كشور در ماه هاى آذر تا بهمن، توليد برخى محصوالت 
مهم از جمله خودروهاى سنگين، فوالد، آلومينيوم، زغال 
سنگ و سنگ آهن و نيز برخى ديگر كاالهاى صنعتى 
كاهش يافت. به نظر مى رسد در سال 1387 نيز به سبب 
اقتصادى  تحريم  و  كافى  هاى  گذارى  سرمايه  فقدان 
مانند  مهمى  هاى  حوزه  در  ملل،  سازمان  امنيت  شوراى 
چنان  هم  گاز  قطع  مشكل  گاز،  استخراج  و  پتروشيمى 
رشد  محدوديت  به  و  بماند  برقرار  سال  سرد  فصل  براى 
صنعتى كشور بينجامد و با تعطيلى كارخانه ها كارگران 

زيادى بيكار شوند.
از  برخاسته  تورمى  موج  حد،  از  بيش  و  رويه  بى  واردات 

سياست هاى حكومت اسالمى در  سال هاى اخير، آثار 
كارگران  زندگى  و  زيست  ويژه  به  جا  همه  بر  ويرانگرى 
سال  در  واردات،  آزادسازى  هاى  سياست  است.  گذاشته 
1387 نيز بخش صنعت را به تنگناى بيش ترى خواهد 
انداخت. در عين حال، افزايش چشمگير قيمت كاالهاى 
مورد نياز روزمره مردم در سطح جهانى، تورم بين المللى 
و تاثير اين بحران سرمايه دارى جهانى بر سرمايه دارى 
ايران، قيمت تمام شده محصوالت صنعتى را از اين هم 
صنعتى  رشد  محدوديت  و  داد  خواهد  افزايش  تر  بيش 
تشديد  را  مردم  معيشت  سطح  افت  چنين  هم  و  ايران 

خواهد كرد.
بدين ترتيب، شدت نرخ تورم و تمركز آن بر مواد غذايى 
به  را  ايرانى  خانوارهاى  اكثريت  مستقيما  كه  مسكن  و 
شدت تهديد مى كند، به مراحل كمرشكنى رسيده است 
و به احتمال قوى در سال 1387، به سطح خطرناک ترى 

خواهد رسيد. 
در چنين شرايطى، حكومت اسالمى، به همان حدى كه 
باال  شانه  مردم  معيشتى  وضعيت  شدن  بدتر  مقابل  در 
تامين  و  ميليتاريسم  عرصه  به  چنان  هم  اما  مى اندازد 
سالح  به  ها  آن  تجهيز  و  سركوب  هاى  ارگان  نيازهاى 
اعتراضات  مقابل  در  ها  آن  دادن  قرار  و  مخرب  هاى 
اجتماعى و اعتصابات كارگران اهميتى ويژه اى مى دهد. 
چون كه سران حكومت قدر قدرتى خود در برابر مردم را 
مديون ارگان هاى سركوب و مافوق مردم مى دانند. به 
متوجه  كه  كالنى  بودجه  كسر  اين  وجود  با  دليل  همين 
پرورش، بهداشت و درمان  عرصه هايى نظير آموزش و 
و به طور كلى خدمات عمومى است اما برعكس، بودجه 
هاى كالنى به عرصه امنيتى حكومت اسالمى، تبليغات 
اسالمى، امام جمعه ها، ارگان ها و نهادهاى امنيتى سپاه، 
بسيج و ... اختصاص داده مى شود. يكى از معاونان وزارت 
كشور به نام محمد شاعرى، در مرداد سال 86، در اين 
هزار   7 پارسال  اعتبارات،  اين  «رقم  است:  گفته  مورد 
ريال  ميليارد  هزار   140 به  اكنون  كه  بود  ريال  ميليارد 
رسيده است.» (خبرگزارى حكومتى مهر- 25 مرداد 86)

اين در حالى است كه وزير رفاه و تامين اجتماعى حكومت 
اسالمى، در 22 مرداد 86 گفت: در ايران 9/2 ميليون نفر 
زير خط فقر و 2 ميليون نفر هم در زير خط فقر مطلق 

(يعني با درآمد روزانه كم تر از يك دالر) بسر مى برند. 
شوراى  مجلس  تحقيقات  و  آموزش  كميسيون  رئيس 
اسالمى، از كسرى 205 ميليارد تومانى آموزش عالى در 

سال گذشته خبر داد.
علوم  وزارت  بخش  در  عالى  آموزش  داشت:  اظهار  وى، 
وزارت  پزشكى  علوم  بخش  در  و  تومان  ميليارد  با 125 
سال  از  كه  بودجه  كسرى  تومان  ميليارد  با 80  بهداشت 

گذشته باقى مانده مواجه است.
سازمان بيمه خدمات درماني اعالم كرد: با تصويب قانون 
نظام پزشكى و تعيين تعرفه بخش خصوصى در طى 4 
سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابری تعرفه  هاى 
 83 سال  از  نمونه  عنوان  به  شده اند.  خصوصى  بخش 

تاكنون ويزيت پزشكان 3/5 تا 4 برابر شده است.
نبود خدمات رايگان و عدالت مورد نظر در دسترسى و بى 
توجهى حكومت به عرصه بهداشت و درمان و آموزش و 
پرورش، مشكالت منابع، ضعف كارآيى و كيفيت خدمات، 
را  آن  تحمل  غيره،  و  خدمات  ارائه  در  گويى  پاسخ  عدم 

براى مردم سخت تر كرده است. 
لع  و  حرص  و  اجتماعى  و  اقتصادى  نابراى  و  تبعيض 

عنوان  به  اسالمى  حكومت  و  كارفرمايان  دارى  سرمايه 
فزاينده  فالكت  و  فقر  و  كشور،  كارفرماى  ترين  بزرگ 
هاى  آسيب  كه  است  شده  سبب  جامعه  در  بيكارى  و 
اجتماعى به طور بى سابقه اى در سال هاى گسترش پيدا 
كنند. و حتى صدها هزار كودک نيز در سطح وسيعى به 
جاى تحصيل و يادگيرى علم و هنر به كارهاى سخت و 

مضر واردار شده اند. 
«ايلنا معينى»، آمار مراكز فحشا در سطح شهر تهران را 
بيش از  هشت هزار باند اعالم كرد.  به گزارش همين 
خبرنگار اجتماعى كه خود يكى از مفسران  و كارشناسان 
آسيب هاى اجتماعى مى باشد، در همايش بررسى آسيب 
هاى اجتماعى، گفت: طبق آمار به دست آمده  در مدت 
هفت سال اوايل انقالب سن متوسط  فحشا از 28 سال 
به 20 سال رسيد. وى افزود: در حال حاضر افت اين سن 
تا 13 سالگى پائين آمده است يعنى در ميان نوجوانان به 

طور روزافزونى گسترش يافته است.
مسائل  اجتماعى،  كارشناس  اين  اظهارات  اساس   بر 
درآمد  ميزان  آمدن  پائين  و  حد  از  بيش  فقر  و  اجتماعى 
حد  از  بيش  تورم  و  ها  قيمت  رفتن  باال  و  كار  كمبود  و 
را عامل فحشا خواند و گفت: بين 300 تا 600 هزار زن 
خودفروش در جامعه كنونى ما قابل رديابى مى باشد. وى 
در ادامه گفت هاى خود افزود و خاطر نشان كرد حتى اين 
راه  بسيار  دبيرستانى  آموزان  دانش  از  بسيارى  ماببن  امر 
باز كرده و علت آن را كمبود مايحتاج اوليه دانسته و اين 
خبرنگار  اين  و...  بهتر  درآمد  به  رسيدن  براى  را  موضوع 
اعالم كرد، ايران يكى از  بزرگ ترين بازار مصرف الكلى 
در خاور ميانه مى باشد، گفت: مشروباتى كه هم اكنون 
وارد ايران مى شود، بيش تر از 40 در صد الكل دارد و 
قرص  با  تر  بيش  مشروبات  اين  كه  كرد  اضافه  نامبرده 
از  وى،  گيرد.  مى  قرار  مصرف  مورد  بخش  شادى  هاى 
و  سن  كم  جوانان  بين  در  مخدر  مواد  روزافزون  افزايش 
سال خبر مى دهد و او مقدار آن را هم اكنون به ميزان 

حدود 3 تن در روز تخمين زد. 
قاچاقچى  تعدادى  مسايل  اين  همه  در  كه  نيست  شكى 
كه  است  اين  واقعيت  اما  دارند  دست  نيز  سودپرست  و 
بخش عمده و كالن توزيع مواد مخدر، فروش مشربات 
قيمت  بخش با  شادى  مخرب  هاى  قرص  توزيع  الكلى، 
چپاول  و  دزدى  فحشا،  جوانان،  ميان  در  ويژه  به  ارزان 
اموال عمومى و غيره عمدتا در دست باندهاى وابسته به 
ارگان هاى مختلف به ويژه سپاه، بسيج، وزارت اطالعات 
حكومت قرار دارند.  بلندپايه  برخى از سران و مقامات  و 
حكومتى كه ارگان هاى امنيتى آن در كشورهاى مختلف 
الزم  مواد  و  جمعى  كشتار  هاى  سالح  قاچاق  دنبال  به 
براى راه انداختن نيروهاى اتمى هستند قاچاق مواد مخدر 
شان  دايمى  كار  و  كسب  به  زمان  مرور  به  نيز  غيره  و 

تبديل مى شود.
از سوى ديگر، تعداد كودكان كار خيابانى در ايران از 400 
هزار تا يك ميليون نفر تخمين زده مى شود. عصر ايران، 
در اين مورد نوشت: براساس برآورد كارشناسان سازمان 
يونيسف، تعداد كودكان كار خيابانى در ايران از 400 هزار 
به  اين  به  بنا  شود.  مى  زده  تخمين  نفر  ميليون  يك  تا 
نوشته، اين در حالى است كه مقامات رسمى كشور تعداد 
اين كودكان را در تهران 20 هزار و در كل كشور 200 

هزار نفر برآورد كرده اند. 
ظاهرا كار كودكان زير 15 سال در هر كارگاه 
و هر كسى ممنوع است و به همين دليل، هنوز 
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آمار مشخص و دقيقى از تعداد كودكان كار در 
كارفرمايان  از  بسيارى  اما  ندارد.  وجود  ايران 
كارگاه هاى زير ده كارگر، كودكان و زنان را به 
دليل پرداخت دستمزد پايين تر به كار مى گيرند تا از اين 
راه سود بيش ترى را به دست آورند. در سال هاى اخير 
مجلس شوراى اسالمى، با خروج كارگاه هاى زير پنج و 
ده نفر از شمول قانون كار، عمال دست كارفرمايان را باز 
گذاشت تا هر چه بيش تر كودكان و زنان را با دستمزد 

ناچيزى وحشيانه استثمار كنند.
كودكان كار، بخشى از جامعه كارگرى ايران هستند كه 
در زير سن 15 سال، پيش از آن كه دوره رشد جسمى 
شوند  آموزشى  عرصه  وارد  و  شود  كامل  ها  آن  ذهنى  و 
به سبب عوامل گوناگون خانوادگى، اجتماعى و اقتصادى 
كه ريشه اصلى آن ها را بايد در سياست هاى حكومت 
كار  بازار  وارد  داد  قرار  بررسى  و  بحث  مورد  اسالمى 
بسا  چه  و  فراوان  هاى  آسيب  روند،  اين  در  و  مى شوند 

غيرقابل جبرانى را تحمل مى شوند. 
آسيب هاى اجتماعى كودكان كار به طور عام در سنين 
10 تا 15 سال هستند و چه بسيارند كودكانى كه پيش از 

اين سنين هم به كار دشوار مى پردازند.
حدود يك و نيم ميليون كودک در ايران كار مى كنند و 
اين در حالى است كه در ماده 79 قانون كار و در مقاوله 
كودكان  كار  منع  بر  كار  المللى  بين  سازمان   138 نامه 
سن  از  پس  را  كودكان  كار  سازمان،  اين  و  شده  تاكيد 
15 سالگى مى پذيرد و پيش از اين سن، مورد قبول اين 

سازمان نيست.
گذشته،  سال  در  كه  است  كرده  اقرار  كار،  وزير  معاون 
بيش از 10 هزار و 40 كارگر، قربانى حوادث ناشى از كار 
شده اند و بخش صنعت با 47 درصد، بيش ترين ميزان 
حوادث را داشته است. ابعاد سوانح ناشى از كار آن قدر 
گسترده و شمار مرگ و مير كارگران به قدرى زياد شده 
است كه ديگر حتى مسئولين حكومتى نيز نمى توانند آن 

را پرده پوشى كنند. 
فشار و استرس كار، فشارهاى اقتصادى، فقدان امكانات 
ايمنى، بهداشتى و حفاظتى در كارخانه ها، شركت ها و 
مؤسسات توليدى و صنعتى، هر روزه ده ها و صدها كارگر 

را دچار مرگ و سانحه مى كنند. 
خبرگزارى ايسنا، در تاريخ 9/ 11 /86 به نقل از محمد 
استان  اجتماعى  تامين  درمانى  معاون  طباطبائى،  صادق 
قزوين نيز، همين موضوع را تكرار نموده و افزوده است، 
علت وقوع 70 درصد از اين حوادث رعايت نشدن اصول 
ايمنى و حفاظت، توسط كارفرما بوده است. نامبرده كه در 
«همايش سالمت شغلى كارگران»، ويژه مديران كارخانه 
اعالم  صراحت  به  كرد،  مى  صحبت  قزوين  استان  هاى 
در  ايمنى  غير  كار  از  ناشى  حوادث  آمار  ساالنه  كه  نمود 
كشور، رو به افزايش است. وى گفت، آمار حوادث ناشى 
از كار از 16 هزار و 382 مورد در سال 82 به 25 هزار 
مورد در سال 85 افزايش يافته است. بنابراين، در ظرف 
از  ناشى  سوانح  ميزان  بر  درصد   50 از  بيش  سال  سه 
كار افزوده شده است و كارگران هم مطلقا فاقد سالمت 

شغلى هستند.
از دو ميليون و 614 هزار كل كارگاه هاى فعال كشور، 
حدود 94  يعنى  كارگاه،  هزار  و 476  ميليون  دو  از  بيش 
تشكيل  نفر  ده  زير  كوچك  هاى  كارگاه  را،  آن  درصد 
در  ايران  كارگرى  جمعيت  كل  از  صد  در  دهند. 51  مى 
همين كارگاه هاى كوچك زير ده نفر مشغول به كارند. به 

عبارت ديگر در اين دسته از كارگاه ها، نه فقط كارگران 
كار  وزارت  حمايتى  قوانين  برخى  و  كار  قانون  شمول  از 
محروم اند، بلكه هيچ گونه ضابطه اى هم بر شرايط كار 

در اين كارگاه ها حاكم نيست. 
ميزان  كه  است  روشن  كامال  مساله  اين  حساب،  اين  با 
مرگ و مير و سوانح ناشى از كار در واحدهاى كوچك كم 
تر از پنج و ده كارگر نيز كه عموما در محاسبات آمارى 

حكومت در نظر گرفته نمى شود، بسيار باالست.
يك معضل مهم ديگر كارگران ايران، اين است كه بيش 
از 65 در صد كارگران ايران، به عنوان كارگران قراردادى 
در كارهاى دائم به كار گرفته مى شوند كه اين كارگران، 
آسب پذيرترين بخش كارگران ايران هستند. كارفرمايان 
تا  گيرند  مى  سفيد  امضاى  قراردادى  كارگران  از  حتى 
باالى  در  خود  دلخواه  به  و  طرفه  يك  را  خود  شرايط 
امضاى كارگر بنويسند. به همين دليل هنگام تعيين سطح 
دستمزدها و پرداخت عيدى و غيره كارفرمايان و پيمان 
كاران كارگران قراردادى را دست جمعى اخراج مى كنند 
و دوباره آن ها را با شرايط جديد خود به كار مى گيرند. 
بيكارى در جامعه به حدى باالست كه دست كارفرما را 
براى اعمال هرگونه قراردادى بر عليه كارگر باز است و 
هيچ مرجع قانونى هم وجود ندارد كه از كارگر دفاع كند. 
و مهم تر از همه كارگران ايران، از تشكل هاى مستقل 
طبقاتى و توده اى خود نيز محروم اند. همه اين عوامل 
اقتصادى،  موقعيت  چون  هم  ديگر  عوامل  از  بسيارى  و 
عدم تجربه كار متشكل، سكتاريسم و فرقه گرايى، فضاى 
در  كارفرما  مقابل  در  را  كارگر  موقعيت  غيره  و  پليسى 

حالت ضعيفى قرار داده است.
در  كشور  سراسر  در  قراردادى  كارگر  هزار   50 از  بيش 
دادند.  دست  از  را  خود  شغل  سال 87  آغازين  هاى  روز 
پيمانى  كارگران  اتحاديه  رئيس  شهسوارى»،  «رجبعلى 
و قراردادى كشور به دسترنج، گفت: «موج اخراج دست 
سال  پايانى  روزهاى  از  كه  قراردادى  كارگران  جمعى 
گذشته اغاز شده بود هم چنان ادامه داشته و بسيارى از 
كارگران با اتمام قرارداد كارى و عدم  انعقاد مجدد قرارداد 
فرصت  نبود  دليل  به  گفت:  او،  اند.  شده  بيكار  كارى، 
شغلى در كشور بسيارى از  كارگران اخراجى  هم چنان 
بيكار بوده و فقر خانواده هاى آنان را در معرض فروپاشى 
قرار داده است. (نمونه هايى از اخراج كارگران در صنايع 
مختلف را در صفحات آخر همين شماره نشريه مالحظه 

مى كنيد).
كند  مى  غوغا  بازار  در  گرانى  و  تورم  كه  شرايطى  در 
است،  كرده  علم  قد  جامعه  مقابل  در  هيواليى  مانند  و 
سطح دستمزدهاى كارگران در سال 87، باز هم در سطح 
و  تورم  با  تناسبى  ترين  كم  كه  يافت  افزايش  ناچيزى 

گرانى واقعى ندارد.
از  برخى  و  دولتى  رسمى  ها  رسانه  حتى  كه  حالى  در 
هزار   600 فقر  خط  از  نيز  اسالمى  حكومت  مسئولين 
را  تومان  هزار   219 دستمزد  كنند  مى  صحبت  تومان 
براى كارگران تعيين مى كنند، اقدامى غيرانسانى است. 
با در نظر گرفتن تورم و گرانى فزاينده به هيچ وجه اين 
سبزى  و  پنير  و  نان  تامين  حتى  جوابگوى  دستمزدها 

خانواده هاى كارگرى نيستند.
طبق آخرين اطالعات آمارى رسما منتشر شده خط فقر 
هزار  معادل 600  سال 1386  در  كشور  شهرى  نقاط  در 
تومان اعالم شده است. (ايسنا، اسفند 1386) به گزارش 
خط  تهران  استان  مزد  كميته  از  نقل  به  ها  خبرگزارى 

سبد  و  تومان  هزار   600 معادل   1386 سال  براى  فقر 
هزينه خانوار 469 هزار تومان اعالم شده است. براساس 
آمارهاى موجود حدود 55 درصد از شاغالن 10 سال و 
بگيران  حقوق  و  مزد  را   1385 سال  در  كشور  تر  بيش 
عمومى  بخش  و  نفر)   5484673) خصوصى  بخش 
(5024893 نفر) تشكيل مى دهند. براساس مقاله روزنامه 
اعتماد، آمارگيرى هاى نمونه اى موجود حاكى از آن است 
بگيران  حقوق  و  مزد  جمعيت  از  درصد   80 از  بيش  كه 
بخش عمومى و خصوصى درآمدى كم تر از 400 هزار 
تومان در ماه دارند. به اين اعتبار اگر محاسبات مربوط به 
خط فقر 600 هزار تومانى سال 1386 (در نقاط شهرى 
كشور) درست و اين ميزان قابل اعتماد و معتبر باشد، مى 
چندان  نه  اى  آينده  در  فقر  سونامى  كه  كرد  تصور  توان 
دور آسيب ها و خطرات اجتماعى مهارناپذير و بى ثباتى و 

نابسامانى هاى شديدى را به دنبال خواهد داشت.
شايان ذكر است زمانى كه دولت نهم به رياست احمدى 
نژاد، بر سر كار آمد قيمت هر بشكه نفت حول و حوش 
47 دالر بود. اين قيمت در سال 1384 به حدود 50 دالر 
و در سال 1385 به حدود 70 دالر و در سال 86 به حدود 

115 دالر رسيد. 
افزايش قيمت جهانى نفت تاثير به سزايى روى درآمدهاى 
نفتى ايران گذاشت، به طورى كه در سال 1383 كه درآمد 
نفتى ايران حدود 37 ميليارد دالر بود، در سال 1384 به 
54 ميليارد دالر، سال 1385 به 63 ميليارد دالر و در سال 
1386 به 70 ميليارد دالر رسيد. اين آمار نشان مى دهد 
در سه سال 84 تا 86 مجموع درآمدهاى نفتى ايران به 
بيش از 180 ميليارد دالر كه تقريبا معادل كل درآمدهاى 
نفتى دولت خاتمى است، رسيده اما اين يك طرف قضيه 

است. طرف ديگر آن به رشد اقتصادى برمى گردد. 
نفت  قيمت  افزايش  دالر  يك  هر  كارشناسان  اعتقاد  به 
مى تواند حدود يك دهم به رشد واقعى اقتصادى كشور 
بيفزايد. اين به معناى آن است كه هر دالر افزايش قيمت 
نفت قادر است به ظرفيت سازى اقتصادى كشور كمك 
شايانى كند. اما در عمل چه اتفاقى افتاده است. به اين 
در  ايران  نفتى  قيمت  افزايش  دالر   45 حدود  با  ترتيب 
رشد  و  كشور  اقتصادى  ظرفيت  به  نژاد  احمدى  دولت 
افزوده شود. اما  توانست 4/5 درصد  اقتصادی ايران مى 

آمار و ارقام چنين چيزى را نشان نمى دهد.
در مقابل اين همه وحشى گرى سرمايه داران و حكومت 
و...،  دانشجويان  زنان،  كارگران،  سرمايه،  حامى  اسالمى 
ساكت ننشسته و روزبروز مبارزه خود را رشد و گسترش 
كشتى  كارگران  پى  در  پى  اعتراضات   - دهند.  مى 
سازى ايران صدرا در بوشهر نساجى هاى فرنخ و نازنخ 
كارگر   1400 از  بيش  اعتراضى  تجمع  قزوين  شهر  در 
خاتون  بيكار  جوانان  اعتراضى  تجمع  مينا»،  «بهداشتى 
پايين  به  آباد  خاتون  مس  دوب  كارگران  اعتراض  آباد، 
بودن دستمزدهايشان و...، از جمله اعتراضات كارگران در 
اواخر سال گذشته و اوايل سال جارى است. (نمونه هايى 
از اعتصاب كارگران در صنايع مختلف را در صفحات آخر 

همين شماره نشريه مالحظه مى كنيد).
از  تپه  هفت  نيشكر  و  تاير  كيان  كارگران  اعتصاب  اما 
جايگاه ويژه اى برخوردار بوده است. 2000 كارگر شركت 
كيان تاير (الستيك البرز سابق) در تهران، بار ديگر از روز 
20 فروردين 87 اعتصاب خود را شروع كرده و خواهان 

بودند.  خود  معوقه  دستمزدهاى  فورى  پرداخت 
هم  كارگران  كه  حالى  در  فروردين،   24 روز 

ويژه اول ماه مه
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چنان در اعتصاب به سر مى بردند و بار ديگر 
در محوطه كارخانه دست به روشن كردن آتش 
ضدشورش،  نيروهاى  اسالمى  حكومت  زدند، 
انتظامى و امنيتى جاده بين پل ساوه تا محل رباط كريم 
را از هر دو طرف مسدود كردند و كارخانه را به محاصره 
خود درآوردند. سرانجام در ساعت 7 و بيست و پنج دقيقه 
عصر 24 فروردين يگان ويژه وارد كارخانه كيان تاير شد 
و براى پايان دادن به اعتراض كارگران، دست به سركوب 

آنان زد. 
نيروى  ويژه  يگان  حمله  پى  در  شنبه  روز  كارگر  ها  ده 
بودند.  شده  البرز  بازداشت  الستيك  كارخانه  به  انتظامى 
حمله يگان ويژه به كارگران در ساعت هفت و نيم شب 
به  موفق  كه  كارگرانى  از  يكي  گفته  به  و  گرفت  انجام 
فرار از  محل كارخانه شده بود،  ماموران با تخريب ديوار 
شدند.  آن  وارد  توليدى  واحد  اين  نگهبانى  ساختمان  و 
را  شب  آن  داشتند  قصد  كه  كارگران  گفت:  كارگر  اين 
شتم  و  ضرب  مورد  شدت  به  ببرند،  سر  به  كارخانه  در 
باتوم  از  راستا  اين  در  ماموران  و  گرفتند  قرار   ماموران 
هاى الكتريكى نيز مدد جستند.  بازداشت شدگان سپس 
از  بيش  تا  و  شدند  منتقل  مستوفى  احمدآباد  پاسگاه  به 
اطالعى  شان  هيچ  همكاران  و  ها  خانواده  ساعت   36
شنبه  يك  از  و  تدريج  به  اما  نداشتند.   آنان  وضعيت  از 
شب، آزادى كارگران آغاز شد. گرچه پيش از آزادى، به 
شد  مى  گرفته  تعهد  از  آنان  شده،  آزاد  كارگر  يك  گفته 
به  كارگر  اين  نكنند.   صنفى  اعتراض  به  اقدام  ديگر  كه 
بدرفتارى  بازداشت،  زمان  برخالف  كه  گفت  روزآنالين 
خاصى با بازداشت شدگان انجام نگرفت،    ولى از كارگران 
به  را  شنبه  روز  اعتراضى  اقدام  رهبران  كه  خواستند  مى 
آنان معرفى كنند.  با آزادى شمارى از كارگران،  خانواده ها 
و همكاران كسانى كه هنوز در بازداشت به سر مى بردند، 
در مقابل  پاسگاه نيروى انتظامى تجمع كردند و خواستار 

آزادى سريع همسر، پدر و يا فرزند خود شدند. 
بدين ترتيب، روز 24 فرودين 87، يكى از روزهاى مهم 
كه  طور  همان  است.  تاير»  «كيان  كارگران  اعتصاب 
كشتار كارگران شهر بابك، تظاهرات 11 ارديبهشت سال 
1383 سقز، دستگيرى و آزادى محمود صالحى، اين رهبر 
كارگرى دلسوز و جسور، اعتصاب مهم كارگران شركت 
واحد تهران و حومه، اعتصابات پى در پى كارگران نيشكر 
سنندج،  در  شاهو  نساجى  كارگران  اعتصاب  تپه،  هفت 
شالق زدن در سنندج در سال گذشته به دليل شركت در 
اول ماه مه و...، همگى در تاريخ مبارزات طبقاتى كارگران 

ايران ثبت شده است. 
دنبال  به  ها  آن  اعتراضى  تجمع  و  ها  خانواده  نقش 
آزادى  به  منجر  كه  تاير،  كيان  كارگران  دستگيرى 

دستگيرشدگان گرديد تجربه با ارزشى بود. 
قبل از اين نيز كارگران نيشكر پس از شش روز اعتصاب 
از 20 تا 25 فروردين ماه، روز دوشنبه به اعتصاب خود 
پايان دادند. طبق گزارشات، به دنبال تجمع 3000 نفر از 
 25 شنبه  يك  روز  در  مديريت  دفتر  مقابل  در  كارگران 
فروردين  حقوق  كه  شد  داده  قول  كارگران  به  فروردين، 
هفته آينده پرداخت شود. پاداش كليه كارگران نيز پرداخت 
خاتمه  را  خود  اعتصاب  كارگران  رو،  اين  از  است.  شده 
حقوق  آينده  هفته  اگر  كردند كه  اعالم  ها  آن  اما  دادند. 
بگيرند.  سر  از  مجددا  را  اعتصاب  نشود،  پرداخت  ها  آن 
بنابراين، اعتصاب شش روزه كارگران نيشكر هفت تپه با 

موفقيت نسبى به پايان رسيد. 

اين دو اعتصاب كه در هفته نخست سال جارى به وقوع 
كارگران  همبستگى  و  اتحاد  و  رزمندگى  روحيه  پيوست 
كارگران  مبارزه  ادامه  براى  خوبى  تجربه  و  برده  باال  را 

سراسر ايران است.
در چنين شرايطى، سران حكومت اسالمى از احتمال اوج 
گيرى اعتراضات توده اى و گسترش اعتصابات كارگران 
رفسنجانى،   هاشمى  مثال،  براى  اند.  افتاده  هراس  به 
رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام 
جريان  در  ماه  فروردين  شنبه 31  روز  اسالمى،  حكومت 
سخنرانى در يك همايش در تهران، با اشاره به تاثيرات 
است  ممكن  ما  جامعه  گفت: «در  فقر  افزايش  اجتماعى 
طبقات  مشكالت  اما  باشند،  نداشته  مشكل  باال  اقشار 

را  خود  تاثير  پايين 
ها  آن  زندگى   در 
مى  دهد،  نشان  نيز 
نابسامانى   اگر  اما 
بى  و  اقتصادى  هاى 
يابد  توسعه   عدالتى 
را  متمكنين  زندگى 
شود  مى   شامل  هم 
گريبان  مشكالت  و 
خواهد  نيز  را  ها  آن 
رفسنجانى،   گرفت.» 
با ابراز نگرانى نسبت 

به وجود حركت  هاى اجتماعى گفت: «مردم دنيا آگاهند و 
دست به قيام و شورش مى  زنند، اگر مردم شورش و قيام 
كنند براى رسيدن به حق شان راهى به جز اين ندارند.» 

سياسى  اقتصادى،  موجود  وضعيت  با  رابطه  در  كه  آنچه 
يك  از  كرديم  اشاره  هايى  نمونه  عنوان  به  اجتماعى  و 
كارفرمايان  ارتجاعى  و  غيرانسانى  هاى  سايست  سو 
مبارزه  گيرى  اوج  ديگر،  سوى  از  و  اسالمى  حكومت  و 
جنبش هاى اجتماعى براى رهايى از اين وضعيت فالكت 
بار و خفقان و حاد شدن صف آراى طبقاتى طبقه سرمايه 
شواهد  همه  گذارد.  مى  نمايش  به  را  كارگر  طبقه  و  دار 
و قراين حاكى از آن است كه اين وضعيت بيش از اين 
قابل تحمل نيست. امروز بخش عظيمى از كارگران ايران 
همبستگى  و  تشكل  بدون  كه  اند  رسيده  نتيجه  اين  به 
و  دارى  سرمايه  تعرض  مقابل  در  توان  نمى  طبقاتى 
حكومت جانى آن ايستاد. اساسا قدرت كارگران در تشكل 
و مبارزه متحد و متشكل است. بنابراين، يكى از خواست 
هاى مهم و پايه اى كارگران در 11 ارديبهشت امسال، 
عالوه بر افزايش دستمزدها تا 600 هزار تومان در ماه، 

آزادى تشكل و اعتصاب و بيان است.
ايران،  در  كارگر  جهانى  روز  در  ديگر  مهم  مساله  يك 
برگزارى مراسم هاى تشريفاتى دولتى است كه در سال 
بيان  براى  محلى  به  ها  مراسم  اين  كارگران  اخير  هاى 
اعتراض و مطالبات خود تبديل كرده اند. محجوب دبير 
كل خانه كارگر حكومت اسالمى، از برنامه هاى دولتى به 
مناسبت هفته كارگر سخن گفته و اشاره كرده داشت كه 
چون در ايران در قانون كار 11 ارديبهشت به عنوان روز 
كارگر اعالم شده است و امسال اول مه مصادف با 12 
ارديبهشت  ارديبهشت است  برنامه هفته كارگر روز 11 
كارگزاران  از  يكى  عنوان  به  محجوب،  يابد.  مى  خاتمه 
حكومت اسالمى، نيك مى داند كه امسال نيز كارگران 
اسالمى  حكومت  استيضاح  به  را  دولتى  مراسم  بساط 

و  داران  سرمايه  عليه  افشاگرى  و  كارگر  خانه  سران  و 
حكومت اسالمى تبديل خواهند كرد و اجازه نخواهند داد 
توهم  به  مه،  ماه  اول  روز  در  ها  صادقى  و  ها  محجوب 

پراكنى و عوام فريبى دست بزنند. 
و  نابرابرى  استثمار،  با  واقعى  مبارزه  در  ايران،  كارگران 
ترين  انسانى  و  پيشروترين  كه  اند  داده  نشان  خفقان، 
خواست ها و مطالبات انسانى در جامعه را مطرح مى كنند 
كه برآورده شدن هر كدام از آن ها نه تنها به نفع كارگران، 
بلكه به نفع كل جامعه است. از اين رو، حمايت و پشتيبانى 
نزديك  همكارى  و  همبستگى  كارگران،  مبارزات  از 
و  كارگرى  جنبش  با  دانشجويى  جنبش  و  زنان  جنبش 
مى  سبب  جامعه  طلب  برابرى  و  خواه  آزادى  شهروندان 
تنها  نه  اسالمى  حكومت  كه  شود 
جرات حمله به تجمعات و اعتصابات 
آن ها را نداشته باشد، نه تنها جرات 
دستگيرى و زندانى كردن رهبران و 
فعالين آن را به خود بدهد، بلكه در 
مقابل اين نيروى عظيم طبقاتى گام 
و  كرد  خواهد  نشينى  عقب  گام  به 
توازن قواى طبقاتى به نفع كارگران 

و كل جامعه منجر خواهد شد.
بار ديگر الزم به تاكيد است كه امروز 
دستمزدها  سطح  تعيين  خواست  از 
در  واقعى  گرانى  و  تورم  براساس 
احترام  مرد،  و  زن  برابرى  سياسى،  زندانيان  آزادى  بازار، 
به حقوق كودكان، آزادى بيان و تشكل و اعتصاب، لغو 
و...،  سنگسار  و  اعدام  جسمى،  و  روحى  شكنجه  هرگونه 
دست كشيدن از ماجراجويى هاى اتمى، از جمله مطالباتى 
هستند كه كارگران عزم كرده اند با مبارزه پيگير خود آن 
اسالمى  دارى  سرمايه  حكومت  سرمايه دارن و  ها را به 
تحميل كنند. امروز طبقه كارگر ايران، در راس اعتراضات 

و مبارزه بر حق و عادالنه مردم ايران قرار دارد.  
و  پيگير  مبارزه  از  هراس  در  اسالمى،  حكومت  امروز 
بى امانى كه در كارخانه ها، دانشگاه ها، محالت و خيابان 
هاى شهرهاى سراسر كشور در جريان است روزى نيست 
كه به كارگران، زنان و دانشجويان يورش نبرد و آن ها 
را مورد ضرب و شتم و زندان و شكنجه قرار ندهد. همه 
ارگان  و  اسالمى  حكومت  سران  هاى  گرى  وحشى  اين 
هاى سركوب اش نه تنها نكته قوت اين حكومت نيست، 
گسترش  و  رشد  از  را  آن  زبونى  و  ضعف  برعكس،  بلكه 
مبارزه متحد و متشكل جنبش هاى اجتماعى آزادى خواه 

و برابرى طلب و سوسياليست به نمايش مى گذارد.
سال  ارديبهشت   11 مقطع  در  اسالمى،  حكومت  اگر 
گذشته، محمود صالحى را دستگير كرد تا زعم خود مانع 
جهانى  روز  تر  شكوه  با  و   تر  گسترده  چه  هر  برگزارى 
كارگر شود؛ اگر حكومت اسالمى، سال گذشته يازده نفر 
سال  مه  ماه  اول  مراسم  در  شده  بازداشت  كارگران  از 
اول  مراسم  در  شركت  دليل  به  را  سنندج  شهر  در   86
ماه مه سال 1386، به 91 روز زندان و ده ضربه شالق 
اوج  زدند،  شالق  را  ها  آن  از  نفر  پنج  به  كرد؛  محكوم 
عمومى  انظار  در  اسالمى  حكومت  سران  گرى  وحشى 
جهانى  روز  مقطع  در  امسال  شد.  گذاشته  نمايش  به 
كارگر، در اثر مبارزه پيگير خانواده محمود، كارگران داخل 
محمود  جهان،  سراسر  در  هايش  اى  طبقه  هم  و  كشور 

حكم  و  شد  آزاد  اسالمى  حكومت  زندان  از 
شد.  تبديل  نقدى  جريمه  به  كارگران  شالق 

ويژه اول ماه مه
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مهم ترين رويدادها و حركت هاى اعتراضى كارگران
 در اسفند ماه 1386 و فروردين 1387

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

همبسته  و  متحد  چنان  آن  بايد  امسال 
ظاهر  ماه  اول  مراسم  در  اجتماعى  و 
سركوبگر  نيروهاى  تنها  نه  كه  شويم 
حكومت اسالمى جرات نزديك شدن به تجمعات 
نداشته  را  كارگرى  فعالين  و  رهبران  دستگيرى  و 
هر  آزادى  اجتماعى  فشار  و  قدرت  با  بلكه  باشد، 
دربند،  دانشجويان  اسانلو،  منصور  تر  سريع  چه 
و  زنان  فعالين  زندانى،  معلمان  و  نگاران  روزنامه 
همه زندانيان سياسى را از زندان هاى مخوف، به 

حكومت اسالمى تحميل شود.
برجسته  مه  ماه  اول  در  بايد  كه  چه  آن  سرانجام 
شود امر تشكل يابى كارگران است. بايد سياست 
توخالى  پزهاى  گرايانه،  فرقه  و  سكتاريستى  هاى 
تراشيدن  محدودنگرى،  و  نظرى  تنگ  آكادميك، 
زدن  برچسب  ايدئولوژيك،  موقع  بى  هاى  مشغله 
تشكل  كارگرى،  فعالين  به  توهين  و  ناروا  هاى 
احزاب  و  ها  سازمان  دولت،  از  مستقل  هاى 
سياسى كمونيست را عميقا مورد نقد قرار داد. اين 
راست  هاى  سياست  كنار  در  اى  بازدارنده  عوامل 
در پوشش چپ، مشكالت اقتصادى، عدم تجربه 
كافى در عرصه فعاليت متشكل توده اى، فضاى 
كارگران  يابى  سازمان  مقابل  در  غيره  و  پليسى 

ايران قرار دارند. 
نوع  هر  كه  است  كارگران  مسلم  و  طبيعى  حق 
حق  كسى  آورند  وجود  به  دارند  دوست  تشكلى 
تخريب آن را ندارد. اما در عين حال مسلم است 
كه اگر تشكل كارگرى به مجامع عمومى و آراى 
استراتژى  و  نباشد  متكى  جمعى  عمل  و  جمعى 
سوسياليستى را مدنظر نداشته باشد رهايى قطعى 
نخواهد  بيش  تخيلى  بورژوازى  استثمار  و  ستم  ار 
سوسيال  و  رفرميسم  موضع  به  سرانجام  و  بود 

دمكراسى سقوط خواهد كرد.
و  كارگران  كه  مدتهاست  كه  است  مسلم 
با  چه  هر  برگزارى  براى  را  خود  خانواده هايشان 
خود  ارديبهشت  روز 11  مستقل  مراسم  تر  شكوه 
زمان  هم  روز،  اين  در  كارگران  كنند.  مى  آماده 
صدا  يك  جهان،  در  خود  هاى  اى  طبقه  هم  با 
فرياد خواهند زد كه آزادى، برابرى، رفاه و شادى 

و زندگى شايسته حق مسلم ماست!

# كارگران سد توانكش و هل توشان كامياران از صبح روز 
دوم اسفندماه سال جارى، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
و مزاياى ماهيانه خود، در مقابل فرماندارى كامياران تجمع 
كردند. تعداد آن ها حدود 400 نفر مى باشد، 4 ماه است كه 

حقوق و مزاياى ماهيانه خود را دريافت نكرده اند. 
دليل  به  «جرجانى»  بيمارستان  اسفند،  چهارم  شنبه  روز   #
اعتصاب تمام پرستاران و پرسنل آن تعطيل شد. به گزارش 
حقوق  نشدن  پرداخت  اعتصاب،  علت  خبر  ايران  آژانس 
پرستاران و پرسنل بيمارستان به مدت 7 ما ه مى باشد. اين 
سومين بارى است كه پرسنل اين بيمارستان جمعا دست به 

اعتصاب مي زنند . 
# ظهر روز يك شنبه 5 اسفند 86، جمعى از كارگران ذوب 
كارخانه  مركزى  ساختمان  مقابل  در  حضور  با  اردبيل  آهن 
خود  مطالبات  و  حقوق  پرداخت  نحوه  به  اردبيل  آهن  ذوب 
خبرگزارى  گزارش  به  كردند.  برگزار  آميزی  اعتراض  تجمع 
به  ها  ساعت  كه  تجمع  اين  در  اردبيل،  از  فارس  حكومتى 
طول انجاميد و باعث بند آمدن قسمتى از خيابان اصلى شهر 
شد، معترضان خواستار پرداخت حقوق و مطالبات معوقه خود 

شدند.
# روز سه شنبه 7 اسفند، درگيرى نيروى انتظامى با كارگران 
درخشان يزد موجب جراحت تعدادى از آنان شد اما كارگران از 
مراجعه به پزشكى قانونى خوددارى كرده اند چون از عواقبش 
مى ترسند. يكى از نمايندگان كارگران به خبرنگار دسترنج، 
گفت: در روز 21 بهمن تعداد از كارگران درخشان به اميد آن 
در  كنند  مى  دريافت  را  خود  مطالبات  از  بخشى  حداقل  كه 
مقابل كارخانه تجمع كردند ، اما مدتى بعد عوامل انتظامى به 
اين بهانه كه تجمع كنندگان جاده را بسته اند با آن ها برخورد 
كردند. او گفت: در اين روز سرد زمستانى كارگران عالوه بر 
آن كه به جاى دريافت مطالبات خود با ضربات باتوم و گاز 
اشك آور مواجه شدند از سوى عوامل انتظامى با پاشيده شدن 

آب فشار قوى متفرق شدند. 
# روز شنبه 11 اسفند 86 كارگران چينى ارس در سازمان 
كار و امور اجتماعى آذربايجان شرقى در اعتراض به پرداخت 
نشدن مطالبات شان تجمع اعتراضى كردند. به گزارش ايسنا، 
تجمع كارگران پس از آن كه اعالم شد موضوع در كميسيون 
رسيدگى  مورد  تبريز  فرماندارى  و  استاندارى  كارگرى  امور 

قرار خواهد گرفت، پايان يافت.
# كاركنان باز خريد شده شركت پست و مخابرات چند شهر 
كشور از جمله تهران، بابل، آمل، بوشهر، بندرعباس و دليجان 
صبح روز شنبه 11 اسفند 86 براى اعتراض نسبت به دريافت 
حقوق و مزاياى خود در  14 سال پيش مقابل وزارت ارتباطات 

و فناورى اطالعات تجمع كردند.
# جمعى از كارگران معترض كارخانه پوشينه بافت قزوين با 
تجمع در محل خانه كارگر اين استان با بر شمردن مشكالت 
يك  تشكيل  خواهان  گذشته  ماه  چند  طى  شغلى  و  حقوقى 
و  معوقه  حقوق  ماه   6 دريافت   و  كارخانه  در  كارگرى  نهاد 
سنوات  كارى خود شدند. كارگران در اين تجمع هشدار دادند 
در صورت برآورده نشدن خواسته هاى به حق شان تجمعات 

اعتراض آميز  گسترده ترى برپا خواهند كرد.
#جمعى از كارگران «كارخانه مژده وصل شيراز» در زرقان 
اسفند  شنبه 12  يك  روز  كند،  مى  توليد  خودرو  قطعات  كه 

1386  مقابل اين كارخانه تجمع كرده و 5 ماه حقوق معوقه 
خود را مطالبه و پيگيرى كردند. به گزارش آژانس ايران خبر 
مراجعه  ارگان  هر  به  ما  گفت  كارخانه  اين  كارگران  از  يكى 
كرديم و به هر مقامى هم نامه و شكايت نوشته ايم ولى فايده 
اى نكرد، اآلن شب عيد هست و ما شرمنده نگاه هاى همسر 
و فرزندان خود هستيم، كرايه خانه هايمان را نداده ايم و به 

همه مغازه هاى شهر بدهكاريم. 
# كارگران سد سيازاخ ديواندره در اعتراض به عدم پرداخت 
شنبه 12  يك  روز  از  خود،  ماهيانه  دستمزد  و  حقوق  ماه   6

اسفند 86 در محل كارشان دست به اعتصاب زدند.
# كارگران كارخانه قوه پارس در اعتراض به عدم دريافت 
تجمع  قزوين  استاندارى  ساختمان  مقابل  در  حقوق  ماه   20

كردند. 
پروفيل  كارخانه  در  كارگرى  اعتصاب  ساعت  از 15  پس   #
كارفرما  سوى  از  كارگران  هاى  خواسته  از  بخشى  ساوه، 
پذيرفته شد. روز سه شنبه 14 اسفند  86 يكى از كارگران 
كارخانه پروفيل ساوه به دسترنج، گفت: به دنبال مذاكره اى 
كه شب گذشته ميان نمايندگان كارگران و كارفرما  صورت 

گرفت، كارگران به اعتصاب خود پايان دادند. 
# كارگران شركت پونل پاكدشت در اعتراض به حقوق معوقه 
و  كشيدند  كار  از  دست  اسفند  چهارشنبه 15  روز  صبح  خود 
مقابل  اعتراضى در  تجمع  اقدام به  صبح  ساعت 8 تا 10  از 
اسفند    15 شنبه  چهار  روز  گزارش  به  نمودند.  كارخانه  اين 
86  آژانس ايران خبر، در پى تجمع اعتراضى كارگران پونل 
فرماندار و سركرده اطالعات شهر سراسيمه به اين كارخانه 
فردا  بعد  روز  تا  كه  دادند  قول  كارگران  به  و  كردند  مراجعه 

مشگل حقوق را حل مى كنند. 
# به گزارش روز سه شنبه 14 اسفند وبالگ كميته اعتصاب، 
وارد  حالى  در  گاوشان  سد  هاى  كارگاه  كارگران  اعتصاب 
هيجدهمين روز از اعتصاب خود گرديد كه فرماندار اين شهر 
به كارگران وعده داده است كه تا روز چهارشنبه 15 اسفند 

حقوق هاى معوقه اى آن ها را پرداخت نمايد. 
كارگران شركت  حدود 300 نفر از  اسفند   # روز شنبه 11 
«انرژى گستر نصير» يكى از پيمان كاران شركت اويك در 
پااليشگاه فازهاى 9 و  10 عسلويه از محل كارگاه به طرف 
دفتر شركت «اويك» راهپيمائى كردند. اين كارگران سه ماه 

حقوق و عيدى طلب كار هستند. 
# ده ها كارگر شركت «قوه پارس» صبح روز سه شنبه 14 
اسفند در اعتراض به عدم در يافت 20 ماه حقوق در مقابل 
استان  اجتماعى  امور  و  كار  و  معادن  و  صنايع  كل  ادارات 

قزوين تجمع كردند.
 15 روز  از  ديگر   با  تپه  هفت  نيشكر  شركت  كارگران   #
اسفند در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و پاداش 
و عيدى شان، اقدام به اعتصاب كرده اند. روز يك شنبه 19 
اسفند بيش از 1500  تن از كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه 
معوقه  حقوق هاى  پرداخت نشدن  اعتراض به  خوزستان در 

خود تجمع كردند.
# اعتصاب 100 كارگر شاغل در سد «سياه زخ» ديوان دره 
كه در اعتراض به عدم در يافت شش ماه حقوق انجام شده 

بود، هم چنان ادامه دارد. به گزارش روز جمعه 17 
كارگری  اعتصاب  اين  دسترنج،  سايت  اسفند  86 

ويژه اول ماه مه
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آغاز  زخ  سياه  سد  محل  در  قبل  روز  دو  از  كه 
شد، هم چنان ادامه داشته و كارگران دست از 

كار كشيده اند.
اجتماعى در  # 40 تن از زنان كارگر، به همراه فعاالن 
زن  جهانى  روز  مارس -  مناسبت 8  به  سقز،  شهرستان 
به  كردند.  راهپيمايى  شهرستان  اين  هاى  خيابان  در   #
گرازش خبرنگار دسترنج، در اين راهپيمايى كه در خيابان 
با  شعارهايى  كننده،  شركت  زنان  شد  برگزار  سقز  آزادى 

مضامين برابرى و تساوى حقوقى با مردان سر دادند.
كارخانه  كارگران   ،86 اسفند    19 شنبه  يك  روز   #
و  بيكارى  بيمه  اتمام  به  اعتراض  در  قزوين  الوند  المپ 
بالتكليفى شغلى خود در مقابل اين واحد توليدى دست 

به تجمع زدند.
# روز يك شنبه 19 اسفند  86، حدود 50 نفر از كارگران 
با تجمع در ميدان گاز شهر سنندج روز اعالم همبستگى 

با منصور اسانلو و محمود صالحى را گرامى داشتند. 
رفسنجان  خودروى  رينگ  توليد  كارخانه  كارگران   #
شنبه  يك  روز  گزارش  به  كردند.  اعتصاب  اروندچرخ 
19 اسفند  86، سايت صداى كاوه ها، كارگران معترض 
نسبت به پرداخت نشدن سه ماه حقوق، كسر دستمزد در 
وام  نشدن  پرداخت  است،  تعطيل  كارخانه  كه  روزهايى 
صندوق پس از يك سال و برخورد نامناسب گردانندگان 
كارخانه اعتراض كردند كارگران هفته گذشته نيز دست 

از كار كشيده بودند. 
# جمعى از معلمان و دبيران مقطع متوسطه شهرستان 
و  التدريس  حق  نشدن  پرداخت  به  اعتراض  در  سيرجان 
مقابل  در  و  كرده  تعطيل  را  ها  كالس  تدريس،  اضافه 
اداره آموزش و پرورش اين شهر تجمع كردند. اى معلمان 
مدت 9 ماه است كه هيچ حق التدريس و اضافه تدريسى 
دريافت نكرده اند و با اوضاع نامناسب اقتصادى و مالى 

روبرو هستند. 
# بيش از 30 كارگر راه آهن طبس از روز دوشنبه 20 
اسفند، در اعتراض به عدم دريافت 4 ماه حقوق و دير كرد 

در نحوه پرداخت دستمزدشان دست به اعتصاب زدند. 
 4 از  پس  شوش  تپه  هفت  نيشكر  كارخانه  كارگران   #
وادار  را  شركت  اين  مسئوالن  اعتراض،  و  اعتصاب  روز 
به پرداخت حقوق خود كردند و از روز دوشنبه 20 اسفند 
ماه كارگران پس از دريافت حقوق خود به سر كار خود 
به صورت مشروط باز گشتند. در طى 4 روز اعتصاب و 
اعتراضات كارگران، مامورين وزارت اطالعات با مراجعه 
به منازل كارگران و تماس هاى تلفنى در سطح گسترده 

كارگران را تهديد به دستگيرى مى كردند. 
سايت   1386 اسفند    23 شنبه  پنج  روز  گزارش  به   #
تهران  مينوى  پارس  صنعتى  كارخانه  كارگران  دسترنج، 
در اعتراض به بى توجهى مديران اين كارخانه نسبت به 
مطالبات خود از ديروز در اعتصاب به سر مى برند و در 

محوطه كارخانه تجمع كرده اند. 
# روز 23 اسفند 1386 بار ديگر كارگران نيشكر با توجه 
به عدم تحقق وعده مديران شركت اعتصاب كردند. در 
برى  نى  كمپ  هاى  شيشه  از  تعدادى  اعتصاب  اين  پى 
شكسته و كارگران جاده هاى ورودى و خروجى به كمپ 
را بسته و از آمد و شد كاميون هاى حمل نى و سرويس 
فردا  راديو  گزارش  به  كردند.  جلوگيرى  كاركنان  هاى 
بيانيه اى در  تپه با انتشار  نيشكر هفت  كارگران شركت 

روز همبستگى جهانى با كارگران ايران، كه در 41 كشور 
در پنج قاره برگزار شد، خواستار پايان برخوردهاى امنيتى 
# قضايى با كارگران ايران، آزادى منصور اسانلو، رييس 
اتوبوس  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  مديره  هيات 
رانى تهران و حومه، و محمود صالحى، فعال كارگرى در 
استان كردستان، و هم چنين مختومه اعالم شدن پرونده 

كارگران نيشكر هفت تپه و ابوالفضل عابدينى شدند.
سال  دو  حدود  در  تپه  هفت  نيشكر  شركت  كارگران 
گذشته، حداقل 11 بار بر سر مطالبات صنفى شان، دست 
به اعتصاب زده اند كه بازتاب گسترده اى در رسانه هاى 

جمعى داشته است.
و  توليدى  بزرگ  واحد   5 از  بيش  در  شاغل  كارگران   #
صنعتى استان قزوين در اعتراض به عدم دريافت چندين 
ماه حقوق و مطالبات معوقه خود دست از كار كشيده و در 

مقابل استاندارى تجمع كردند.
در  نوشت،  اسفند   26 شنبه  يك  روز  در  دسترنج  سايت 
استان قزوين، صدها كارگر كارخانجات پلى اورتان، پارس 
به  اعتراض  در  نخ  ناز  و  پارس  قوه  بافت،  پوشينه  واشر، 
عدم دريافت 2 تا 10 ماه حقوق طى 8 روز گذشته تاكنون 
بارها در مقابل نهادها و ادارات دولتى دست به تجمع و 

اعتصاب زدند.» 
# به گزارش سايت دسترنج، بيش از 400 كارگر بيكار 
بيمه  حق  ماه   2 دريافت  عدم  به  اعتراض  در  پاكدشت 
بيكارى خود از سازمان تامين اجتماعى صبح روز  دوشنبه 
27 اسفند 86 در مقابل فرماندارى و بانك رفاه كارگران 

اين شهرستان تجمع كردند.
 راهپيمايى همبستگى با كارگران 

ايرانى در 41 كشور جهان:
كنفدراسيون  نقل،  و  حمل  كارگران  جهانى  فدراسيون   
عفو  سازمان  و  كارگرى  آزاد  هاى  اتحاديه  المللى  بين 
بين الملل با انتشار بيانيه مشتركى همبستگى خود را با 
روز  مناسبت  به  بيانيه  اين  كردند.  اعالم  ايران  كارگران 
ايران  كارگران  با  جهانى  همبستگى  روز  مارس،  ششم 

منتشر شد.
پنج  روز  ساعات  نخستين  در  فردا  راديو  گزارش  به 
شنبه، 16 اسفند، كارگران 41 كشور در پنج قاره جهان، 
تظاهرات و مراسم  روز همبستگى با كارگران ايرانى را 
كشور   41 اين  در  كارگرى  هاى  اتحاديه  كردند.  برگزار 
فدراسيون  فراخوان  پى  در  دارند،  عضو  هزار  صدها  كه 
منصور  آزادى  خواستار  نقل،  و  حمل  كارگران  جهانى 
شركت  كارگران  سنديكاى  مديره  هيات  رييس  اسانلو، 
واحد اتوبوس رانى تهران، و محمود صالحى، فعال كارگر 

در استان كردستان، شدند. 
مراسم روز همبستگى جهانى با كارگران ايران در حالى 
روز  از  كارگرى  هاى  اتحاديه  از  برخى  كه  گرفت  انجام 
رفته  آن  استقبال  به  اسفند،  مارس 15  پنجم  چهارشنبه، 
جمهورى  سفارت  مقابل  در  تظاهرات  برگزارى  بودند. 
اسالمى در پايتخت اوكراين از جمله اين اقدامات در روز 
چهارشنبه بود. در روز پنج شنبه، ششم مارس 16 اسفند، 
نخستين مراسم، تظاهرات در ولينگتون، پايتخت نيوزيلند، 
بود و پس از آن، تظاهرات و مراسم همبستگى با كارگران 
تايلند،  تايوان،  فيليپين،  استراليا،  در  شهرهايى  در  ايرانى 
ژاپن، هندوستان، پاكستان، اندونزى، هنگ كنگ، عراق، 
اتيوپى،  تونس،  الجزاير،  اردن،  رود  باخترى  كرانه  لبنان، 

مراكش، آلمان، سوئد، بريتانيا و كانادا برگزار شد.

اين سازمان هاى كارگرى و حقوق بشرى اعالم كرده اند 
كه تظاهرات و اعتراضات ششم مارس، پايان كار نخواهد 
بود و مبارزه براى آزادى منصور اسانلو و محمود صالحى 
و به رسميت شناخته شدن حقوق كارگران براى تشكيل 

اتحاديه هاى مستقل كارگرى ادامه خواهد يافت.
و  بخشدار  فرماندار،   ، خبر  ايران  آژانس  گزارش  به   #
فرمانده نيروى انتظامى جهت مذاكره با كارگران اعتصابى 
صحبت  آباد  حاجى  قشالق  معدن  كارگران  نمايندگان  با 
انتظامى  نيروى  متعاقبا  نرسيدند.  توافقى  به  ولى  كرده 
كارگران  كرد.  دستگير  را  كارگران  نمايندگان  از  تن   10
دستگيرى  و  انتظامى  نيروى  قبيح  برخورد  مقابل  در 
و  دادگسترى  مقابل  در  تجمع  يك  طى  همكارانشان 
در  انتظامى  نيروى  زدند.  اعتراض  به  دست  فرماندارى 
نشينى  عقب  به  مجبور  كارگران  اين  ايستادگى  مقابل 
آزاد  را  شده  دستگير  كارگران  ساعت  از 24  پس  و  شده 
كردند. و شركت پيمان كارى نيز به كارگران قول داد كه 
بندى  طبقه  طرح  كارگران  اين  براى  سال 87  ابتداى  از 
مشاغل را محاسبه خواهد كرد و از آن ها خواست كه به 
جا  آن  از  را  هايشان  درخواست  ساير  و  برگردند  سركار 
كاران  پيمان  وعده  انجام  شرط  به  كارگران  كنند.  دنبال 

موقتا به كارخانه باز گشتند. 
# بيش از 800 كارگر  شركت ريسندگى «فرنخ مه نخ» 
قزوين در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياى خود 
دست به اعتصاب زدند. كارگران شركت ريسندگى فرنخ 
مه نخ، 2 ماه حقوق و عيدى و پاداش سال گذشته خود 
را دريافت نكرده اند. شركت ريسندگى فرنخ مه نخ، يكى 
با  كه  بود  خاورميانه  ريسندگى  واحدهاى  ترين  بزرگ  از 

بحران روبرو شده است.
# بيش از 400 كارگر شركت «بهداشتى مينا» صبح روز 
چهارشنبه 28 فروردين ماه در مقابل شركت مذبور تجمع 

كرده و رسيدگى به مشكالت خود را خواستار شدند. 
با  معلمان  ميان  در  وسيع  اعتراضات  اخير  هفته  در    #
در  كه  اند  كرده  اعالم  معلمان  است.  شده  آغاز  ديگر 
په  اگر  و  داشت  خواهند  تجمع  معلم  روز  ارديبهشت   12
در  ارديبهشت   16 در  نشود  داده  پاسخ  هايشان  خواست 
خواهند  تجمع  تهران  پرورش  و  آموزش  سازمان  مقابل 
حق  معلمان  معوقه  حقوق  پرداخت  بر  معلمان  كرد. 
معلمان  آزادى  چون  هم  مطالباتشان  ديگر  و  التدريسى 

دستگيرشده و لغو دادگاه آنان شده اند. 
كشور،  سراسر  هاى  دانشگاه  در  اعتراض  و  اعتصاب   #
هاى  خواست  بر  عالوه  دانشجويان  دارد.  ادامه  همچنان 
بدون  و  فورى  آزادى  خواهان  خود،  اجتماعى  و  صنفى 
سياسى  زندانيان  همه  و  زندانى  دانشجويان  شرط  و  قيد 
هستند. جنبش دانشجويى در سال هاى اخير با استراتژى 
زنان  جنبش  و  كارگرى  جنبش  با  پيوند  بر  سوسياليستى 
نيروهاى  سلطه  دادن  پايان  خواهان  ورزد  مى  تاكيد 

سركوبگر حكومت اسالمى بر دانشگاه ها است. 
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كانون نويسندگان ايران (در تبعيد)، اقدام به برگزارى شب هاى همبستگى با زندانيان 
سياسى و دانشجويان در بند با فراخوان شاعر و ترانه سراى محبوب ايرج جنتى عطايى، 
سوئد  شهر  سه  در  آوريل 2008  و 27  و 26  روزهاى 25  در  شب ها  اين  است.  نموده 

(استكهلم، گوتنبرگ و مالمو) برگزار مى شود.
جلب  جهان،  مردم  عمومى  افكار  در  اسالمى  حكومت  غيرانسانى  سياست هاى  افشاى 
حمايت و همبستگى با مبارزات كارگرى، زنان، دانشجويان و  مبارزات ملل تحت ستم 
و  حمايت  مورد  راستا  اين  در  اقدامى  هر  و  است  خارج  كميته  فعاليت  اركان  از  يكى 
پشتيبانى ماست. كميته خارج كشور حزب از اين اقدام كانون نويسندگان ايران در تبعيد 

كه با حضور نويسندگان، شاعران و هنرمندانى كه در شب هاى همبستگى كانون شركت 
مى كنند، حمايت و پشتيبانى مى كند.

شب هاى  اين  در  كه  مى كنيم  دعوت  آزاده  مردم  و  حزب  دوستداران  اعضا،  همه  از  ما 
همبستگى كه در جهت افشاى سياست هاى رژيم و تالش براى لغو اعدام و شكنجه و 

آزادى همه زندانيان سياسى است، فعاالنه شركت كنند.

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
20 آوريل 2008

پشتيبانى از اقدام كانون نويسندگان ايران  (در تبعيد)

بيكارسازى هاى اخير كارگران، 
در  البالى خبرها 

خراسان  استان  در  قراردادى  كارگر  از 700  بيش    #
كارى  قرارداد  اتمام  و  دستمزد  نرخ  اعالم  با  جنوبى 

اخراج شدند.
#  بيش از 300 كارگر قراردادى شاغل در واحدهاى 
عدم  و  كارى  قرارداد  اتمام  با  اراک  صنعتى  و  توليدى 

تمديد قرارداد از سوى كارفرمايان اخراج شدند.
بروجرد،  شهرستان  قرارداى در  كارگر  هزار  بيش از   -
با پايان قرارداد كارى به بهانه افزابش دستمزد از كار 

بر كنار شدند.
#  مديريت شركت پيمان كارى خدماتى «طاهر نيرو» 
در قزوين با ممانعت از پرداخت حقوق كارگران، بيش 

از هزار كارگر قراردادى خود را اخراج كرد.
#  50 كارگر فراردادى شركت «اسيا لنت» سمنان با 

اتمام قرارداد كارى، اخراج شدند.
#  30 كارگر قراردادى شاغل در شركت پيمان كارى 
اخراج   87 سال  دستمزدهاى  اعالم  با  زابل  القدير 

شدند.
خراسان  استان  در  قراردادى  كارگر  از 700  بيش    #
كارى  قرارداد  اتمام  و  دستمزد  نرخ  اعالم  با  جنوبى، 

اخراج شدند. 
#  شركت ايران كيش پيمان كار عايق(پشم شيشه) و 
رنگ لوله در پااليشگاه گاز فازهاى 6، 7 و 8 عسلويه 
است كه حدود 600 كارگر دارد؛ به علت كاهش حجم 
كار اعالم كرده تا پايان فروردين ماه جارى 300 نفر 
از كارگران را اخراج خواهد كرد. شركت مذكور از يك 
هفته گذشته شروع به اخراج كارگران كرده و روزانه 10 

الى 15 نفر را اخراج مى كند. 
# اعتصاب بيش از 500 كارگر كارخانه «قند بردسير»، 
كه از روز شنبه 24 فروردين ماه آغاز شده بود هم چنان 
فرماندارى  مقابل  در  معترض  كارگران  و  دارد  ادامه 

شهرستان بردسير دست به تجمع زدند.
كارگران كارخانه «قند بردسير» كه 7 ماه حقوق معوقه 
نكرده  دريافت  خود را  گذشته  پاداش سال  عيدى و  و 
و  كرمان  استاندارى  مقابل  در  بار  چندين  تاكنون  اند 
هنوز  اما  اند،  زده  تجمع  به  دست  بردسير  فرماندارى 

نتيجه اى نگرفته اند.
شهرستان  در  مبتكران»  «حديد  كارخانه  مديران   #
«پاكدشت» 200 كارگر قراردادى اين شركت را اخراج 

كردند.
شهر  در  شايان»  «نيك  شركت  كارگر   35   #
«ساوجبالغ»، 35 كارگر قراردادى كارخانه «مه بافت» 
زاهدان و 58 كارگر قراردادى كارخانه توليدى «پونل» 

در پاكدشت از سوى كارفرمايان اخراج شده اند.   
# در استان كرمانشاه، كارفرمايان پروژه سد «زمكان» 
فروردين   28 روز  شهرستان «كرند»  كيلومترى   5 در 
ماه، 150 كارگر اين واحد را از سر كار اخراج كرده اند. 
اين كارگران، در حالى اخراج شده اند كه 3 ماه حقوق 
چك  آنان  به  كارفرما  و  نكرده  دريافت  را  خود  معوقه 

هاى 3 ماه داده است. 
چاى  كارخانجات  سنديكاى  مديره  هيئت  رئيس    #
شمال از تعطيلى كارخانه  هاى چاى سازى در گيالن 
به  آماده  سازى  چاى  كارخانه  از 170  گفت:  و  خبرداد 
كار، 169 كارخانه به دليل اين كه قادر به فروش چاى 

نيستند تعطيل است. 
#  50 كارگر قراردادى شركت «اسيا لنت» سمنان با 
اتمام قرارداد كارى، اخراج شدند. با اخراج اين كارگران، 
تعداد كارگران شاغل در اين واحد توليدى با سابقه به 

30 نفر رسيده است.
پنير»  شايان  كارخانه «نيك  قراردادى  كارگر   35  #
شدند.  بركنار  كار  از  مديريت  دستور  به  ساوجبالغ 
و  حقوق  ماه   3 توليدى  واحد  اين  اخراجى  كارگران 

مزاياى شغلى خود را دريافت نكرده بودند.
#  مديريت شركت پيمان كارى خدماتى «طاهر نيرو» 
در قزوين با ممانعت از پرداخت حقوق كارگران، بيش 

از هزار كارگر قراردادى خود را اخراج كرد.
#  بيش از هزار كارگر قرارداى در شهرستان بروجرد 
با پايان قرارداد كارى به بهانه افزابش دستمزد از كار 

بر كنار شدند.
#  بيش از 300 كارگر قراردادى شاغل در واحد هاى 
عدم  و  كارى  قرارداد  اتمام  با  اراک  صنعتى  و  توليدى 

تمديد قرارداد از سوى كارفرمايان اخراج شدند.
#  30 كارگر قراردادى شاغل در شركت پيمان كارى 
اخراج   87 سال  دستمزدهاى  اعالم  با  زابل  القدير 

شدند.
خراسان  استان  در  قراردادى  كارگر   700 از  بيش   #
كارى  قرارداد  اتمام  و  دستمزد  نرخ  اعالم  با  جنوبى 

اخراج شدند.
با  زاهدان  بافت»  كارخانه «مه  كارگر   35 از  بيش   #

اتمام قرارداد كارى از كار بركنار شدند. 

اطالعيه دبيرخانه
 كميته مركزى كومه له

 در مورد وقايع اخير در 
اردوگاه سازمان انقالبى 
زحمتكشان كردستان ايران

زحمتكشان  انقالبى  سازمان  اردوگاه  گذشته  روز  چند  در 
و  رفرم  جناح  جدايى  از  بعد  و  ديگر  بار  ايران،  كردستان 
توسعه از اين سازمان، شاهد كشمكش و رفتار خشونت بار 
جناح هاى  ميان  جديدى  اختالفات  بروز  آن  منشا  كه  بوده 

اين سازمان مى باشد.

اين  صفوف  در  كم  زمانى  مدت  در  حوادث  اين  تكرار 
سازمان و انعكاس اخبار آن در كردستان، نگرانى مردم  و 
در  و  شده   موجب  را  سازمان  اين  پيشمرگان  خانواده هاى 
چند روز اخير مرتبا از راه هاى مختلف اين نگرانى خود را به 

اطالع دبير خانه كومه له رسانده اند.

بار  كه  متاسفيم  و  مى كنيم  درک  را  مردم  نگرانى  اين  ما 
ديگر چنين وقايعى در ميان صفوف اين سازمان روى داده 
است. در همان حال فكر مى كنيم كه وقايع فوق عليرغم 
تاسف بار بودنشان، بايد به عنوان تجربه اى نگريسته شوند 
كه توده هاى مردم كردستان احزاب مختلف را نه از روى 
بيان  خودشان  مورد  در  خود  كه  آنچيزى  و  ادعاهايشان 
مورد  شان  عملكرد  روى  از  آن  از  مهمتر  بلكه  مى كنند، 

ارزيابى قرار داده و در مورد آنها قضاوت نمايند.

جايگاه اجتماعى و سياسى جنبش عادالنه مردم كردستان، 
محكم تر از آن است كه چنين وقايع ناپسند و ناخوشايندى 

بتواند سيماى شفاف و انسانى آن را خدشه دار نمايد.

 

دبيرخانه كميته مركزى كومه له 
سازمان كردستان حزب كمونيست ايران 
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انسان هاى بيشمارى  از  اين  نظام
              و اين  سيستم  لعنتى خسته اند

                                                    وامانده اند 
                                                        معترض اند 

انسان هاى بيشمارى در اين نظام 
       و اين  سيستم  لعنتى بيكارند

                                             بى مسكن اند
                                                    بى تامين اند 

                                                         بى  حقوق اند 
آه،  از  اين  نظام

  نظام پول
            نظام سود

                   نظام رقابت براى پول 
                                          براى سود 

آه،  از  اين  نظام
                 نظام جنگ  براى سود

                         نظام خوشبختى براى اندكى 
                               نظام مصيبت  براى كثرتى 

 بى رحميت  بى شفقت  خود پرستى
         ابتذال  چاپلوسى  ريا 

                   بى حقوقى   تبعيض   آوارگى
                          سركوب   تعقيب   زندان   اعدام        

                         و  سيلى  از القاب  اين  چنينى                
                                                بازتوليد   اين سيستم اند    

  
اما ،  ارزش تو،  ارزش ما،   انسان كارگر 

                        انسان خالق
                                انسان آزاديخواه 

                                                          
 بسى  واال تر  از اين است 

   كه اين سيستم      
         كه  اين  نظام  پول  و سود

                   براى ما  بوجود  آورده است.

اول مه دريچه تغيير
              به  دنياى ديگريست

    اول مه تبلور قدرت اليزال  و ميليونى
                    خالقان جامعه  است

        اول  مه  روز رژه  ميليونى  كارگران
                      روز  اتحاد و

                  همبستگى جهانى كارگران 

         روز لرزه  انداختن  بر سرمايه داران  
                 روز لرزه  انداختن بر دولت ها و كارفرمايان 

                        روز به  اهتزاز در آوردن  پرچم هاى  سرخ 
                                 روز  به ياد آوردن  مبارزات بين المللى كارگران 

                                                     روز توقف چرخ توليد                                          
                                                       روز نشان دادن  قدرت بالمنازع         

                                                               طبقه كارگر متشكل است 
اول  مه دريچه  تغيير به  دنياى ديگريست

 دنيايى كه در شان  انسان است
    دنيايى  كه در آن   زور  سركوب  تعقيب  اعدام  بى حقوقى 

                تبعيض  آوارگى   بى رحميت 
                       و سيلى از  اين القاب محلى  از  اعراب  ندارند 

اول  مه  دريچه تغيير به دنياى  ديگريست
 دنيايى  كه  انسان  به معناى واقعى  بر مسند انسانى خود  قرار  دارد 

    دنيايى كه عشق  در آن  معنا دارد 
                  هم نوعى و تعاون معنا دارد

                          دنياى  كه  در آن توليد نه  براى سود 
                                                                   بلكه  براى رفاه و سعادت 

شهروندان جامعه است
اول مه دريچه تغيير به  دنياى  ديگريست  

 دنيايى  كه تنها  از راه  مبارزه بدست مى آيد
                                  مبارزه اى  متشكل و متحد  

                                    مبارزه اى كه كارگران ستون فقرات آن  هستند 
 اول مه دريچه تغيير  به  دنياى  ديگريست

             دريچه اى  كه  امكان پذير  بودن  سوسياليسم را
                                    با  صداى  بلند فرياد مى زند!          

                        گرامى باد اول مه 
   روز اتحاد و همبستگى بين المللى كارگران 

ب.ن  آپريل 2008 

دريچه اى  به  دنياى ديگر


