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اطالعيه كميته مركزى 
حزب كمونيست ايران در محكوميت
 حمله به صف كارگران نيشكر هفت تپه

 
صبح روز پنجشنبه 26 ارديبهشت ماه تجمع كارگران نيشكر هفت 
جمهورى  رژيم  نيروهاى  يورش  مورد  شوش  شهرستان  در  تپه 
اسالمى قرار گرفت. حمله به صف كارگران معترض از چند روز پيش 
تدارک ديده شده بود و به همين منظور نيروهاى گارد ويژه سركوب 

از شهرهاى ديگر استان خوزستان به شهر شوش اعزام شده بودند.
اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه در اعتراض به روند تعطيل شدن 
اين واحد توليدى و بيكار سازى دسته جمعى كارگران آن و نيز عدم 
پرداخت سه ماه حقوق معوقه از 16 ارديبهشت ماه سال جارى آغاز 
و  كارگران  معوقه  حقوق  نكردن  پرداخت  با  واحد  اين  مديران  شد. 
بدين  تا  دادند  قرار  فشار  تحت  را  كارگران  نيشكر  مزارع  آب  قطع 
گردن  به  را  شركت  در  توليد  توقف  و  مزارع  شدن  خشك  وسيله 
سادگى  به  دولت  و  داران  سرمايه  كه  حالى  در  بياندازند.  كارگران 
سرمايه خود را از بخشى به بخش سود آورترى ديگر منتقل مى كننند 
و جريان انباشت سرمايه خود را ادامه مى دهند، با اين گونه بيكار 
سازيهاى گسترده سرنوشت معيشت هزاران خانواده كارگرى با آينده 

نامعلوم روبرو مى سازند.
فرماندارى  مقابل  در  متوالى  روز  شش  تپه  هفت  نيشكر  كارگران 
شهرستان شوش تجمع كردند و خواستار رسيدگى به مطالبات خود 
شدند. حمله نيروهاى مسلح رژيم به صف كارگران هنگامى آغاز شد 
كه اين كارگران قصد داشتند از محل فرماندارى به سمت بازار شهر 
به شيوه اى آرام راهپيمايى كنند و صداى اعتراض خود را به گوش 
همه مردم شهر برسانند. اما ماموران انتظامى و گارد ويژه به صفوف 
آنها يورش برده و كارگران و خانواده هايشان را مورد ضرب و شتم 
قرار دادند و كار را به جايى رساندند كه با خودروهاى خود به صفوف 
كارگرانى كه جز مشت هايى گره كرده و گلوى پر از فرياد چيزى 
ديگرى نداشتند، حمله ور شدند. خبرها حاكيست كه در اين جريان 

شمارى از كارگران زخمى شده اند.
حزب كمونيست ايران بار ديگر پشتيبانى خود را از مبارزات حق طلبانه 
نيروهاى  حمله  تپه اعالم مى كند و  كارگران شركت نيشكر هفت 

سركوبگر را به صف كارگران معترض به شدت محكوم مى نمايد.
مبارزات كارگران نيشكر هفت تپه سنگرى از مبارزات سراسرى طبقه 
كارگر ايران است كه در مقابل يورش سرمايه داران و رژيم حامى 
آنها به سطح معيشت و حقوق ابتدايى خود دست به مقاومت زده اند. 
حمله به صف كارگران معترض در شرايطى آغاز شد كه رژيم بيم آن 
پشتيبانى از مبارزات كارگران نيشكر هفت تپه به بخشهاى  داشت 
يابد.  گسترش  ايران  نقاط  بقيه  و  خوزستان  در  كارگر  طبقه  ديگر 
و  كجاست  در  رژيم  ضعف  نقطه  كه  دهد  مى  نشان  واقعيت  همين 
يگانه راه وادار كردن سرمايه داران و رژيم حامى آنها به عقب نشينى 
همبستگى  اين  شدن  سراسرى  كارگر  طبقه  خواستهاى  مقابل  در 

طبقاتى است.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

 26 ارديبهشت ماه 1387

راهكار سوسياليستى در اوضاع سياسى كنونى
«موانع و  امكانات»

اتحاد عمل و همگرايى در پرتو  داشتن يك استراتژى مشترک و در پاسخ به نياز جنبش هاى اجتماعى 
در ايران و در راس آنها جنبش كارگرى مسير و امكانى است كه در شرايط كنونى مى تواند نيروهاى 

در صفحه 2 سياسى را بهم نزديك يا از همديگر دور سازد. 

نگاهى به اول ماه مه 2008 و فقر و فالكت اقتصادى!

درس هاى يك شكست
هفتاد و پنجمين سالگرد تهاجم فاشيست ها 

به اتحاديه هاى كارگرى
علم كردن دوباره خاتمى

 راه نجات حاكميت ضد بشرى ايران نيست!

در صفحه 4 

در صفحه 3 

و  گرانى  و  تورم  گسترش  دليل  به  دارى  سرمايه  نهادهاى  كه  شد  برگزار  شرايطى  در  مه 2008،  ماه  اول 
كمبود مواد غذايى درباره شورش گرسنگان هشدار داده اند. در جهان نابرابر و ظالم كنونى ساالنه ميليون ها 
انسان از گرسنگى و بيمارى جان مى سپارند. بحث خطر شورش گرسنگان كه اكنون نهادهاى بين المللى 
سرمايه دارى درباره آن هشدار داده اند ابعاد وسيع فقر و گرسنگى را بيش از پيش به نمايش مى گذارد كه 
نتيجه سياست هاى سرمايه دارى است. شواهد نشان مى دهد كه دست كم در چهل كشور دنيا شورش مردم 
بى ثباتى سياسى به بار خواهد آورد.                                                                      در صفحه 8
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سياسى  اوضاع  در  آن  جايگاه  و  سوسياليستى  گرايش 
اجتماعى  و  عينى  مهم  موضوع  يك  عنوان  به  ايران، 
مدتهاست به يك بحث جدى در ميان نيروهاى چپ و 
هر  از  قبل  امر  اين  دليل  است.  شده  تبديل  كمونيست 
و  راديكال  هاى  گفتمان  به  جامعه  تر  مبرم  نياز  به  چيز 
سياسى  و  مبارزاتى  نيازهاى  به  پاسخ  در  سوسياليستى 
نيست.  البداهه  فى  امرى  اين  و  گردد  مى  بر  جامعه 
جامعه  در  اش  گسترده  حضور  با  سوسياليستى  گرايش 
ايران، تاريخى طوالنى را پشت سر دارد و در جنبش هاى 
جنبش  همه  بر  را  خود  مهر  گذشته  دهه  چند  اجتماعى 
هاى حق طلبانه و عدالت خواهانه كوبيده است. نمونه بارز 
اين حضور گسترده در جريان انقالب 57 بود كه بويژه در 
جنبش كارگرى و جنبش انقالبى كردستان خود را نشان 
كنترل  جنبش  ايجاد  و  اعتصاباتش  با  گرايش  اين  داد. 
كارخانه و شوراهاى كارگرى اين تجربه را فرا روى همه 
نيروهاى سوسياليستى در ايران قرار داد كه بدون حضور 
اتكا   قابل  اى  آينده  تواند  نمى  سوسياليسم  كارگر،  طبقه 
داشته باشد. اين گرايش توانست بر بطن جنبش انقالبى 
از  متفاوت  و  نو  اى  رويه  و  فرهنگ  و  سنت  كردستان 
قدرتى  به  و  آورد  صحنه  به  را  ناسيوناليستى  راهكارهاى 
توانست  گرايش  اين  و  شود  تبديل  اى  توده  و  اجتماعى 
نيروهاى سوسياليست ايران را به جهتى براند كه عليرغم 
كشتارها و سركوبگرانه جمهورى اسالمى، تاثيرات افكار و 

راهكارهاى آنها دهه ها بر جامعه ايران باقى بماند.
زمينه  جامعه  سياسى  صحنه  در  كارگر  طبقه  حضور  اگر 
دوره اى  براى  و  آورد  فراهم  را  ماركسيسم  پيشروى 
و  چپ  نيروهاى  بين  در  را  زيادى  همنگرى  طوالنى 
آورد،  بوجود  اعتقادى  اصول  پايه ترين  سر  بر  كمونيست 
بستر  بر  كه  كارگرى  جنبش  رشد  نيز  اخير  سال هاى  در 
و  اند  آمده  ميدان  به  پپشرو  فعالين  از  وسيعى  طيف  آن 
امر تشكل يابى توده اى كارگرى به امر مبرم آنها تبديل 
شده است. بر بستر اين ريشه عميق و گسترده و تعميق 
اختالف و مبارزه طبقاتى در ايران از يك سو  و بحران 
سال هاى  در  ليبرالى  و  رفرميستى  گرايشات  استراتژيك 
گرايشات  بيشتر  رشد  شاهد  ما  ديگر،  سوى  از  اخير 
سوسياليستى هستيم، بگونه اى كه حضور و تاثيرات آن  
جبهه  براى  حتى  اغماض  و  انكار  قابل  غير  واقعيتى  به 

مخالف تبديل شده است. 
كه  است  كرده  كمك  روند  اين  دوباره  رشد  همچنين 
و  نقش  از  دمكراتيك  سوسيال  و  ليبرالى  تببين هاى 
اين  صاحب  نيروهاى  و  گشته  اعتبارتر  بى  چپ  جايگاه 
زمانى  هر  از  بيش  مردم  بين  در  حنايشان  گرايش ها 
وضع  بهبود  براى  بندشان  نيم  ادعاهاى  باخته و از  رنگ 
جامعه بيشتر فاصله گرفته و با صراحت بيشترى خود را 
در راستاى تعقيب استراتژى هاى راست و نئوليبراليستى 
به  بدوزند.  چشم  باال  از  آلترناتيوهاى  به  بيشتر  و  بيابند 
عبارتى ديگر به حاشيه رانده شدن نسخه ها و پروژه هاى 
رفرميستى باعث تضعيف بيشتر اپوزيسيون بورژوايى شده 
و آنها عمال يا به دنبالچه هاى بى رمق رژيم يا  به چشم 
براهان «عطوفت» نيروهاى امپرياليستى تبديل شده اند. 

اين روند همچنين باعث ضعيف تر شدن تمايالت امكان 
گرايانه در اقشارى از مردم متوهم براى “رهايى” از دست 
بويژه  متحدينش،  و  آمريكا  كمك  به  اسالمى  جمهورى 
بعد از مشاهده نتايج مرگبارى كه اين نوع راه حل ها در 

عراق و افغانستان، شده است.
اين ريشه ها و روندها در اوضاع كنونى مجموعا بيشتر از 
هر زمانى زمينه رشد راهكارهاى راديكال و سوسياليستى 
و  است  كرده  فراهم  ايران  جامعه  در  را  خود  به  متكى  و 
سوسياليستى  احزاب  و  نيروها  نقش  ايفاى  اعتبار  اين  به 
بيشتر از گذشته براى تقويت اين آلترتاتيو پر رنگ گشته 
است. بر اين بستر است كه جسارت و ابراز وجود راديكال، 
پيشرو  و علنى اين جريان در فعل و انفعاالت اجتماعى 
كار  رايج  مرزهاى  و  داده  تغيير  را  جامعه  قواى  تناسب 
سياسى به شكل سنتى را شكسته است. اين روند و اين 
نيروها با استفاده از همه فرصت ها و ظرف هاى موجود 
تشكل  جمله در قالب  جديد از  هاى  جامعه، در قالب  در 
هاى كارگرى، دانشجويى و توده اى خود را مى نمايانند 
و دخالتگريشان در مسائل جامعه هر روز بيشتر و بيشتر 

مى شود. 
ريشه  ايران  جامعه  اعماق  در  كه  سوسياليستى  گرايش 
ترين  درنده  با  قرن  ربع  يك  از  بيش  و  است  دوانده 
هاى  سختى  و  ها  سراشيبى  و  درافتاده  جهان  رژيم هاى 
به  زمانى  هر  از  بيشتر  اينك  است،  كرده  طى  را  زيادى 
حضور قدرتمند تر در رويدادها و روندهاى سياسى جامعه 
نياز دارد و بستر اين همسويى همانگونه كه تاريخا هم به 
مشترک و معطوف شدن  استراتژى  اثبات رسيده داشتن 
ديگر  هاى  جنبش  و  كارگرى   جنبش  به  بيشتر  هرچه 

اجتماعى است.
در پرتو رشد اين روند، نيروهاى سياسى در داخل و خارج 
كشور ، بيشتر و بيشتر خود را تحت فشار خود تطبيقى با 
اوضاع فرارو مى بينند و در فكر معطوف و متكى شدن 
خود  اى  توده  و  كارگرى  اجتماعى،  هاى  پايه  به  بيشتر 
را  ايران  جامعه  در  اجتماعى  هاى  جنبش  اما  هستند. 
نمى توان با روش ها و سنت هاى ناكارا و محدود نگرانه 
استراتژى  كه  منسوخى  هاى  سنت  در  ريشه  كه  رايجى 
سوسياليتسى در آن غايب است و هر چه بيشتر از مبارزه 
عينى طبقه كارگر و اقشار تهيدست و محروم و حق طلب 

جامعه  فاصله گرفته، پاسخ داد. 
كمونيست ها و نيروهاى انقالبى مى توانند در پرتو نقد 
بستر يك كار  موجود، بر  هاى  چالش  موانع و  بررسى  و 
استراتژى  خدمت به يك  مشترک، در راستاى  فعاليت  و 
مشترک سوسياليستى از تجربه ها درس گرفته و بيشتر 
و بيشتر خود را به روند عينى و موجود درون جامعه ايران 

تطبيق دهند.
چرا كه اگر از اختناق و ديكتاتورى حاكم بر جامعه ايران 
به عنوان يك عامل خارجى كه امكان فعاليت نيروهاى و 
سازمان هاى چپ و كمونيست را دشوار ساخته و موجب 
دور افتادن شان از موضوع و محل كار و فعاليتشان، كه 
به پراكندگى و تضعيف آنها انجاميده است، بگذريم، بايد 
روى عوامل درونى يعنى ضعف و كاستى ها در بين اين 

نيروها تاكيد نمود كه باعث تشتت و تير و تار شدن افق 
و استراتژى مشترک بين آنها بوده است. 

افراد و نيروهاى سياسى كه خود را در  جبهه راديكال و 
سوسياليستى جامعه مى بينند، طيف ناهمگونى را تشكيل 
مى دهند كه به صورت تشكيالتى يا فردى از ريشه ها 
و تاريخ هاى متفاوتى برخوردار هستند. دسته بندى اين 
نيروها در گذشته به خط بندى هايى مربوط بوده، كه از 
فاكتورهايى از قبيل شيوه و سبك كار تا تعلقات اردوگاهى 
آنها سرچشمه مى گرفت . شوروى، چين، آلبانى، كوبا و 
...هركدام در گذشته شاخص بازشناسى طيف بندى ها و 
بلوک بندى هاى بين نيروهاى سياسى در ايران بود، كه 

ديگر به آن شكل سابق نيست.

با اين وصف و با توجه به همه موانع و فرصت ها 
چه  كنونى  شرايط  در  كه  است  اين  سئوال 
و  متنوع  و  وسيع  طيف  اين  تواند  مى  حلقه اى 
هم  به  را  كمونيست  و  چپ  نيروهاى  پراكنده 

نزديك كند؟

و  برنامه  دادن  قرار  شرط  كه  است  داده  نشان  تجربه 
پالتفرم مشترک براى همكارى مشترک بين اين نيروها 
نمى تواند كارآيى چندانى داشته باشد، چرا كه هيچ نيرو 
در  همچنانكه  و  ندارد  كم  پالتفرم  و  برنامه  جريانى از  و 
موجود  برنامه  توان  مى  است  شده  گفته  بارها  و  گذشته 
هر يك از احزاب و گروههاى موجود را با اندكى تغيير، 

مبنايى براى برنامه مشترک براى همه ديد. 
ايم  كرده  تجربه  هم  عمل  در  كه  همانگونه  و  همچنين 
جمع فيزيكى نيروها و وحدت تشكيالتى اين نيروها هم 
راه حلى موثر نبوده و نيست. چرا كه در بهترين حالت و 
در شرايطى كه همه نيروها به اين تشكل جديد هم متعهد 
از  بزرگتر  و  تر  قوى  مقدارى  تشكيالتى  به  تنها  باشند، 
تشكيالت هاى فعلى منجر مى شود. در حاليكه همانگونه 
همه  براى  تشكل،  نوع  اين  ايم  ديده  هم  عمل  در  كه 

نيروهاى تشكيل دهنده اش، تشكيالت دوم خواهد بود.
اخير  سال  چند  اين  وقايع  به  نگاهى  با  و  حساب  اين  با 
و  وعده  و  قرار  و  قول  فراسوى  كه  بينيم  مى  روشنى  به 
وعيد اين نيرو يا آن نيرو، فراسوى سنت هاى ريشه دار 
سكتاريستى در بين اين يا ديگرى، فراسوى كنفرانس ها 
عامل  دو  جريان،  آن  با  جريان  اين  هاى  نشست  و 
وحدت  و  همگرايى  اصلى  محورهاى  مى تواند  اصلى 
استراتژى  و  افق  اول  گردد.  سوسياليستى  گرايشات  بين 
مشترک سوسياليستى و تقويت عملى اين روند در درون 
جنبش هاى اجتماعى و دوم پاسخ به نيازهاى واقعى اين 
جنبش ها در داخل ايران و در راس آنها جنبش كارگرى، 
چرا كه بطور واقعى اين دو، بسترهاى عينى و رئاليتسى اى 
هستند كه ديوار ها و مرزها و خط كشى ها، را به كنارى 
شدن  نزديك  بهم  و  همكارى  براى  را  فضا  و  نهند  مى 
فراهم  كمونيست  و   چپ  نيروهاى  مختلف  هاى  طيف 

مى سازند.
با  اينك  هم  از  را  افق  اين  بناى  ساختن 

راهكار سوسياليستى در اوضاع سياسى كنونى
«موانع و  امكانات»

هلمت احمديان
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اين  رشد  به  خدمت  كه  پراتيكى 
قرار  مبنى  بايد  مى كند  روند 
گرايش  را  خود  توان  نمى  داد. 
و  شكل  به  عمل  در  و  ناميد  سوسياليستى 
صرف  طلب  سرنگون  نيروى  يك  شمايل 
عمل كرد. سرنگونى بدون جايگزينى آلترناتيو 
سوسياليستى، مرز بين نيروهاى سوسياليست 
و ليبرال را مخدوش مى سازد. نمى شود در 
جنبش كارگرى فعال بود و تنها به خواسته 
تشكل  و   بود  معطوف  كارگران  صنفى  اى 
بسوى  حركت  از  را  كارگرى  اى  توده  هاى 
كسب  براى  گريشان  دخالت  اركان  ايجاد 
طرفدار  شود  نمى  داشت.  نگه  دور  قدرت 
در  را  جنبش  اين  و  بود  زن  رهاى  جنبش 
خواسته هاى  سرى  يك  به  مبارزه  چارچوب 

محدود و ليبرالى محدود ديد و  ....
زبان  افق،  سوسياليستى،  مشترک  استراتژى 
نيروهاى  پراتيكى  و  عملى  همسويى  و 

سوسياليست در بطن اين جنبش هاست.
بر اين بستر است كه تقدم و تاخر و جايگاه 
اين نوع فعاليت، مدتهاست نه از سر تعلقات 
نيرو،  آن  يا  اين  گذشته  هاى  وابستگى  و 
سازمان،  و  حزب  يك  درون  در  حتى  و 
آن  يا  اين  فعلى  عرض  و  طول  روى  از  نه 
تشكيالتى  تعلقات  روى  از  نه  تشكيالت، 
در  بلكه  فعال،  آن  يا  اين  تشكيالتى  غير  يا 
تالش صادقانه و صميمانه هر تك صدايى 
در پاسخ به ضرورتى كه جنبش هاى واقعى 
به  ما  تك  تك  روى  فرا  مان  جامعه  در 
عنوان انسان هاى كمونيست قرار داده است، 

سرچشمه مى گيرد. 
و  داخل  فعالين  فاصله  سرعت  به  روند  اين 
خارج كشور را، كه دشمن بر ما تحميل كرده 
در نورديده و فرياد و صدايى مشترک در همه 
جهان مى شود. تجربه مبارزه يكدست براى 
آزادى فعالين كارگرى و در راس آنها محمود 
مناسبى  زمينه  اين  كه  داد  نشان  صالحى 
براى وحدت و نزديكى نيروهاى چپ است. 
سوسياليست  دانشجويان  آزادى  از  دفاع 
نشان داد كه كمپين هاى عملى و پراتيكى، 
خارج  و  داخل  در  پراكنده  جويبارهاى  همه 
را به رود پرخروشى از عزم جريان راديكال، 
كه  مى كند  تبديل  ميلتانت  و  سوسياليست 
تشكالت  براى  مناسب  بسترى  مى تواند 
طبيعى و متكى بهم را در آينده و بويژه در 
دل تشكالت توده اى كارگرى، دانشجويى و 

زنان فراهم سازد.
پرتو   در  همگرايى  و  عمل  اتحاد 
داشتن يك استراتژى مشترک و در 
اجتماعى  هاى  جنبش  نياز  به  پاسخ 
جنبش  آنها  راس  در  و  ايران  در 
كه  است  امكانى  و  مسير  كارگرى 
در شرايط كنونى مى تواند نيروها را 
بهم نزديك يا از همديگر دور سازد. 

  

علم كردن دوباره خاتمى
 راه نجات حاكميت ضد بشرى ايران نيست!

 فرشيد شكرى

طلبان  اصالح  از  هايى  بخش  و  محافل  بين  در  است  چندى 
جمهورى  رياست  انتخابات  در  خاتمى  دادن  شركت  زمزمه 
مضحكه  آغاز  تا  زيادى  نسبتًا  مدت  آنكه  با  رسد.  مى  بگوش 
انتخابات “دوره دهم” باقى مانده، اما تعدادى از دوم خردادى ها 
قصد دارند تا از هم اينك اذهان جامعه را براى علم كردن مجدد 

اين چهره منفور حاكميت آماده سازند. 
شدن  كانديد  به  تمايلى  خاتمى  واقعًا  نيست  معلوم  فعًال  البته 
دارد يا خير، معذلك اين پرسش در برابر ما خودنمائى مى كند 
كه چرا اين روزها بحث نامزدى ايشان را پيش مى كشند، و يا 
چه عواملى باعث گرديده اند تا برخى از رفرميست ها «با وجود 
اينكه خاتمى اعالم بازنشستگى كرده» او را براى رقابت در اين 
پست توصيه كنند؟! ابتدا و قبل از پاسخ به اين سئوال بايسته 

است تا دالئل برشمرده شده آنها را در اين رابطه نقل كنيم.
 هم مسلكان رييس جمهور اسبق ايران با بيان پرت و پالهائى 
همچون “بهره مندى خاتمى از صفات نيك و حسنه، مديريت 
در  نامى  خوش  منشى،  دموكرات  پذيرى،  نقد  كاردانى،  قوى، 
دنيا، محبوبيت در ميان بانوان، جوانان، دانشجويان، فرهنگيان، 
هنرمندان، احزاب، و توانائى در متحد ساختن جريان اصالحات“ 

از اين عقيده خويش دفاع كرده اند!
مضاف بر اين تمجيدات مضحك، عنوان مى شود:“خاتمى يگانه 
كس  نه  و  است  كشور  نجات  براى  گذار  تأثير  مؤلفه  و  عنصر 
وضعيت  مردم، ايران را از  هميارى  خاتمى قادر است با  ديگر! 
نابسامان كنونى عبور دهد.” اين آقايان معتقدند: “ آقاى خاتمى 
عرصه هاى  در  آفرين  نقش  و  مفيد،   ، الشرايط  جامع  فرد  تنها 
همراه  عمومى با وى  المللى است و چون اقبال  داخلى و بين 
باز  و  كرد.”  باز  حساب  او  روى  بايد  فقط  بنابراين  بود،  خواهد 
ليكن  داند،  مى  نشسته  باز  را  خود  خاتمى  گرچه  گويند: “  مى 
ما ايشان را از بازنشستگى خارج مى كنيم.” يا اظهار مى دارند: 
“خاتمى مؤظف است خواسته هاى شخصى خود را كنار گذاشته 
و بدون ترس از تهديدهاى مخالفين جهت عمل به تكاليفش 

وارد صحنه انتخابات شود.”
بطور قطع در خصوص پيشنهاد حضور مقام سابق قوه مجريه 
در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى تبيين هاى مختلفى 
ارائه خواهند گرديد و هر كس بنا به استنباط خود از روندهاى 
رژيم  درونى  اختالفات  به  خود  نگاه  زاويه  از  يا  جامعه  سياسى 
صورت،  هر  در  نمايد.  مى  تحليل  و  تجزيه  را  موضوع  اين 
ماحصل شنيدن و خواندن ديدگاه هاى گوناگون در اين باره برابر 
است با پيش بينى دقيق تر تاكتيك ها و واكنش هاى هر يك 

از جناح هاى رژيم درقبال يكديگر.    
 طبعًا خود اين تمركز در كشمكش هاى هر دو جناح اصولگرا 
و اصالح طلب سواى قابل تشخيص نمودن نقشه هاى طرفين 
قدرت،  الئى كردن  يك  و  سه گانه  قواى  تصاحب  پيرامون 
همچنين سمت گيرى هاى آنها در مقابله با بحران هاى داخلى 
و خارجى را برهمگان عيان مى سازد. از سوى ديگر با مكث 
ضعف  نقاط  به  بردن  پى  امر  آنان  هاى  پلميك  و  ها  بحث  در 
هيئت حاكمه و شناسائى مسير ميان بر تغيير توازن قوا به ضرر 

باالئى ها ميسرتر مى گردد.
 اكنون با عرضه اين نظر، سراغ سئوال مطروحه مى رويم. طرح 

شركت دادن خاتمى در انتخابات رياست جمهورى پيش از آنكه 
دال بر خوش خيالى رفرميست ها از بابت پيروزى نامبرده در 
اين شرايط، و جبران قسمتى از باخت هايشان به تندروها باشد، 
در بردارنده درک عميق اين بخش از حاكميت نسبت به افاقه 
در  كشور  فضاى  ساختن  تر  مختنق  و  نظامى  راهكار  نكردن 
جواب به اعتراضات روزمره، و نهايتًا تأمين استراتژى ايمن سازى 
دليل  بهمين  است.  فروپاشى  برابر  در  اسالمى  جمهورى  كامل 
يا  ها  مخالفت  و  جامعه  در  رسوائى  عليرغم  ها  خردادى  دوم 
انتقادات رقبا از راه حل هاى آنها، كماكان بر درستى برنامه هاى 
خود پا مى فشارند و خواهان تجديد نظر جناح راست سنتى از 

روش هايشان هستند. 
ستمكش  توده هاى  حافظه  گرفتن  كم  دست  با  جماعت  اين 
آن  در  خاتمى  دوباره  شدن  حاضر  بمحض  كه  كنند  مى  تصور 
همه پرسى فرمايشى همراه با گرم كردن كوره انتخابات دوره 
دهم «همانند دوم خرداد 1376 ش.» و كسب مشروعيت براى 
جمهورى اسالمى در نزد افكار جهانيان، اكثريت آراء را تصاحب 
مى كنند و بدين نحو با باز پس گيرى قوه مجريه از چنگ سپاه 
پاسداران و مريدان ولى فقيه، خواهند توانست چند صباح ديگر 
توده هاى ناراضى ايران را با دوز و كلك سردوانده و در موازات 

با آن فشارهاى غرب را بدرجات زيادى تخفيف دهند. 
هرچند محافظه كاران برغم هر درگيرى و ضديتى با اصالح طلبان 
اهداف دلسوزانه آنان را (گرم كردن انتخابات، دلخوش كردن 
مردم به رفرم هاى جزئى و كاهش فشارهاى بين المللى) براى 
خدمت به حاكميت عميقًا مى فهمند، با اين احوال بحث ثمر 
ندادن راهبردهاى دوم خردادى ها «بنا به تجربه مقطع 1376 
تا 1384» در كنترل اوضاع داخلى مطرح است. طى هشت سال 
صاحب منصبان رده باال و متنفذ رژيم صبورانه نشستند تا شايد 
تاكتيك اصالح طلبى گرهى از مشكالت نظام بگشايد، ولى نه 
و  انتظار  خالف  نتايج  آنان  اقدامات  سلسه  بل  نشد  چنين  تنها 

معكوسى براى سيستم ببار آورد.    
رو  ميانه  رهبر  كارگرى  ضد  هاى  سياست  پيگيرى  با  اگرچه   
جناح راست رژيم (هاشمى رفسنجانى) بوسيله خاتمى و كابينه 
اش بعالوه بلند كردن پرچم “ گفتگوى تمدن ها “ و شعار پوچ 
هاى  قطب  دل  در  اميدى  كورسوى  سياسى”  توسعه  و  “رفرم 
امپرياليستى، سرمايه دارى معترض و احزاب بورژوا- ليبرال و 
ناسيوناليست تابيدن گرفت و بدينسان دستگاه حاكم چندين قدم 
به اهداف استراتژيك خود نزديك گرديد، با اين همه بدفرجامى 
جنبش هاى  كردن  گمراه  در  سياسى  توسعه  طرح  ناكامى  و 
رفرميسم  جريان  ماهيت  بموقع  افشاى  بواسطه  اجتماعى 
بورژوائى و رو شدن نيات حاميان خودى و تبعيدى آن بدست 
كمونيست  هوشيارانه  واكنش  و  جامعه  سوسياليستى  گرايش 
زنان،  كارگران،  طلبانه  حق  مبارزات  رشد  از  مانع  نتوانست  ها، 
جوانان و ملت هاى فرودست شود.  اين بى فايدگى و شكست 
ترين  اصلى  اجتماعى  هاى  جنبش  مهار  در  اصالحات  برنامه 
فاكتور دست بكار شدن اصولگرايان و سپاه پاسداران در قبضه 
دستگاه هاى اجرائى و قانونگذارى و آنگاه گسترش بيش از پيش 

دنائت، وحشيگرى، كشتار و پادگانى كردن محيط هاى 
كار و تحصيل در راستاى نجات حكومت بود. 
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در ساعت 10 صبح روز 2 ماه مه 1933 يعنى 75 سال پيش، 
پليس به ساختمان هاى  فاشيستى در معيت  ضربتى  نيروهاى 
از  نفر  هزاران  برده،  هجوم  آلمان  در  كارگرى  اتحاديه هاى 
رهبران و فعالين اتحاديه ها را دستگير كردند. بسيارى از آنان 
در زندان و يا در اردوگاه هاى مرگ به قتل رسيدند. يك روز 
سنديكاهاى  عمومى  رهبرى “اتحاديه  مه  ماه  اول  يعنى  قبل 
آلمان” ADGB جهت انطباق خود با قدرت دولتى، با كنار 
گذاشتن تمام پرنسيپ هاى جنبش كارگرى آلمان، به جاى حمل 
پرچم هاى سرخ خويش، پرچم “سياه، سفيد، سرخ” يعنى پرچم 
دولتى آلمان را به دست گرفتند. آنها همراه با فاشيست هائى 
راه پيمائى  مى كشيدند،  دوش  به  را  شكسته  صليب  پرچم  كه 
اول ماه مه را برگزار كردند. تئودور ليپارد عضو حزب سوسيال 
دمكرات و رهبر “اتحاديه عمومى…” از دولت فاشيستى هيتلر 
درخواست انتصاب يك كميسار امور “اتحاديه اى” را نموده و 
عضو  فر،  اشتام  فريدريش  گرديد.  هيتلر  با  مالقات  خواهان 
هيئت مديرهء “اتحاديهء عمومى..” حتى قدمى فراتر نهاده و 
 …“ كه:  نمود  اعالم  برلين  مه  ماه  اول  پيمائى  راه  آغاز  در 
پرولتارياى برلين را نظاره كنيد كه چگونه به مثابه يك درياى 
خروشان به جانب ميدان تمپل هوف در حركت است، ميدانى 
كه در آن جا ياور بزرگ كارگران آلمان سخنرانى اول ماه مه 
شخصى  كارگران”  بزرگ  “ياور  اين  كرد…”  خواهد  ايراد  را 

بجز هيتلر نبود. 
دولت فاشيستى آلمان كه هيتلر به عنوان صدراعظم در رأس 
حزب  فوريه   27 در  يعنى  جلوتر  ماه  دو  بود،  گرفته  قرار  آن 
سوزى  آتش  در  داشتن  دست  اتهام  به  را  آلمان  كمونيست 
را  حزب  اعضاى  از  نفر  هزاران  و  كرده  ممنوع  آلمان  پارلمان 
خويش  خام  تصور  در  دمكراتها  سوسيال  بود.  نموده  دستگير 
لب  از  لب  بيايند  كنار  فاشيستى  دولت  با  مى توانند  گويا  كه 
نگشودند. شايد هم در ته دل خرسند بودند كه رقيب شان از 
ميدان خارج مى شود. هجوم روز دوم ماه مه به اتحاديه هاى 
در  بعد  هفته  يك  گشود،  را  بسيارى  ناباور  چشمان  كارگرى 
كه  استادانى  و  دانشجويان  دولتى،  يافته  سازمان  اقدام  يك 
ليستى  انتشار  با  داشتند،  قرار  فاشيستى  ايدئولوژى  خدمت  در 
از كتاب هاى “ضد آلمانى” مراسم  كتاب سوزان در شهرهاى 
مختلف آلمان به راه انداختند. در رأس ليست اين كتاب هاى 
كشيدن  آتش  به  داشت.  قرار  ماركس  آثار  آلمانى”  “ضد 
پيش درآمد  مترقى  بشريت  برجسته  نمايندگان  ذهنى  توليدات 
كشتار  صحنه  تماشاگر  مى بايست  كه  بود  مرگى  اردوگاه هاى 
ايده ها  اين  حامل  انسان  ميليون ها  و  يهوديان  سوزاندن  و 
ايد ئولوژى  با  تقابل  در  مترقى  و  طلبانه  برابرى  نظريات  و 

فاشيستى و نژادپرستانه مى گرديدند. 
از لحظه به وجود آمدن طبقه كارگر و سازمان هاى كارگرى 
طبقه  بارها  و  بارها  سرمايه دارى”  نظام  قولى “گوركنان  به  و 
گرفته اند.  قرار  بورژوازى  تهاجم  مورد  سازمان هايش  و  كارگر 
و  خورده  شكست  بارها  خود  پيشروى  جريان  در  كارگر  طبقه 
كارگر  طبقه  شكست  ولى  است.  شده  متالشى  سازما ن هايش 

و  كارگرى  جنبش  سرنوشت  فاشيسم،  گيرى  قدرت  و  آلمان 
تن  ميليون ها  سرنوشت  كالن  مقياسى  در  و  اروپا  كمونيستى 

از بشريت را رقم زد. 
پرسش اين است كه كدام شرايط اقتصادى – اجتماعى زمينه 
حزب  آلمان،  كارگر  طبقه  چرا  نمود؟  فراهم  را  شكست  اين 
اتحاديه هاى  و  دمكرات  سوسيال  حزب  آلمان،  كمونيست 
كارگرى نتوانستند يك جبهه مقاومت ضد فاشيستى را سازمان 
كشورهاى  در  تنها  نه  فاشيست ها  نئو  مجددا  چرا  و  دهند؟ 
اروپائى بلكه حتى در جمهورى هاى شوروى سابق، جائى كه 
بيش از 27 ميليون نفر قربانى تهاجم ارتش فاشيستى گرديدند، 
مجددا به صحنه آمده اند؟ و باالخره اين كه كدام درس ها را در 

اوضاع كنونى از اين شكست بايد فرا گرفت.
و  كارگرى  اتحاديه هاى  قوى ترين  اول  جهانى  جنگ  آغاز  تا 
بزرگترين حزب سوسيال دمكرات در آلمان حضور داشتند. حتى 
بعد از پيروزى انقالب اكتبر و تا اواسط سال هاى 20،  زبان 
المانى زبان رسمى موجود در انترناسيونال هاى اول، دوم و سوم 
بود. طبقه كارگر آلمان با رشادت بى سابقه اى در سال 1918 
دست به قيام مسلحانه زده بود، در سال 1921 كودتاى جناح 
راست بورژوازى آلمان (كودتاى كاپ) جهت سقوط جمهورى 
وايمار را با شكست روبرو ساخته بود. لنين برجسته ترين رهبر 
و  آلمان  كارگر  طبقه  به  نگاهش  همه  از  بيش  اكتبر  انقالب 
آلمان  در  كه  اين  از  فارغ  بود.  معطوف  كشور  آن  در  انقالب 
انقالبى نظير انقالب اكتبر مى توانست تحقق يابد يا نه، ولى 
نمى توان منكر اين واقعيت شد كه قيام كارگران در سال 1918 
و پتانسيل موجود در جامعه توانائى آن را داشت كه موفق به 
ايجاد تغييرات دمكراتيك ريشه اى و تثبيت اين تغييرات گردد. 
مردم  از  بزرگى  اكثريت  كه  مى داد  نشان  جامعه  بر  حاكم  جو 
بر اين باورند كه از صد سال پيش فئوداليسم و بورژوازى بر 
و  كارگران  حاكميت  نوبت  اكنون  و  داشته  سلطه  جامعه  اين 
اجتماعى  مطالباتى نظير  اقشار تحتانى جامعه اند. و از اين رو 
كردن صنايع بزرگ، بانك ها، بيمه ها و مؤسسات عظيم حمل 
كار  دستور  در  مى توانند  كهن  نظام  جايگزين  مثابه  به  نقل  و 
قرار گيرند. هنوز جناح راست بورژوازى آلمان قادر نشده بود 
خود را تحكيم نموده و به صفوف كارگران و توده هاى تحتانى 

جامعه هجوم آورد.
بحران عميق و گسترده سيستم سرمايه دارى در سرتاسر جهان 
در سال 1929 ، به ويژه در آلمان كه هنوز خود را از زير لطمات 
باعث  بود،  نرهانيده  اول  جهانى  جنگ  در  شكست  از  ناشى 
رشد عظيم بيكارى و پائين آمدن دستمزدها گرديد. در پايان 
سال 1931 بيش از 6 ميليون نفر بيكار بودند. نتايج حاصل از 
مى كرد.  سنگينى  بيكاران  دوش  بر  همه  از  بيش  بحران  اين 
كمك بيكارى و ساير خدمات رفاهى به حّداقل ممكن رسيده 
بود. گرسنگى، يأس و نااميدى، از دست دادن مسكن، كاهش 
دستمزد و افزايش فشار كارفرمايان در كارخانه ها و مؤسسات از 
برجسته ترين مشخصه هاى اوضاع بودند.  بورژوازى انحصارى 

دمكراتيك  بورژوا –  سيستم  خود را به  اميد  آلمان 

درس هاى يك شكست
هفتاد و پنجمين سالگرد تهاجم فاشيست ها 

به اتحاديه هاى كارگرى
نصرت تيمورزاده

و  ريل  تغيير  تشخيص  ديگر  امروزه 
حاكمين  ناگهانى  زدن هاى  زيگزاگ 
بسيار  ستم  تحت  هاى  توده  براى 
ساده گشته و اين متدهاى تجربه شده كارآئى 
خود را از دست داده اند. حال بايد پرسيد اين 
چه بازى ناشيانه اى است كه رفرميست هاى 
رژيم از نو شروع كرده اند؟!  وانگهى آيا نمى 
نسبت  توهمى  ايام  آن  در  مردم  چنانچه  دانند 
اعتراضات،  همه  آن  داشتند  حضرات  اين  به 
كشور  سراسر  در  را  ها  نارضايتى  و  اعتصابات 
سوم  فاجعه  ضمن،  در  نمى دادند؟!  سازمان 
اسفند ماه هفتاد و هفت در شهر سنندج، يورش 
به دانشجويان در هجدهم تيرماه سال هفتاد و 
هشت، به گلوله بستن كارگران معترض خاتون 
آباد در سال هشتاد و دو، قتل هاى زنجيره اى و 
دهها مورد دستگيرى، شكنجه و اعدام مبارزين 
راه آزادى در زمان رييس جمهور اصالح طلب 
هرگز از ذهن و خاطر مردم پاک نخواهد شد و 

به هيچ روى زدودنى هم نيست.
اوًال اگر اين قماش سطحى نگر، مردم دردمند 
ايران را ساده لوح مى انگارند سخت در اشتباهند 
عبرتى است  تاريخ ايران (و جهان) درس  زيرا 
براى آنان (و تمامى ستمگران). ثانيًا توده هاى 
اى  ماهوى  فرق  يا  تمايز  كشور  اين  ستمكش 
ميان اصالح طلبان و اصولگرايان قائل نيستند، 
نتيجتا نه تفكيكى در كار است و نه ترجيحى. 
ثالثا كارنامه سياه تك تك اعضاى ريز و درشت 
استبدادگر و جنايت  همه جناح هاى اين نظام 
پيشه (از آمرين و مأمورين اعدام ها تا شكنجه 
موجود  توده ها  نزد  زنها)  خالص  تير  و  گران 
خزيدن  شدن،  رنگ  به  رنگ  رو  ازاين  است، 
طرفدارى  دروغين  ادعاى  و  ميش  پوستين  در 
سرزمين  اين  سكنه  شده  تضييع  حقوق  از 
همانگونه تا بحال افعال بيهوده اى بوده اند در 

آينده هم بى اثر خواهند بود. 
اسالمى-  رژيم  رهبران  دهه  سه  اين  در 
كوبيدن  درهم  منظور  به  ايران  سرمايه دارى 
خيزش هاى مردمى و عقب راندن جنبش هاى 
تا  كردند  آزمايش  را  ها  روش  اقسام  راديكال 
نوبت قداره بندهاى حزب الهى و آدم كش هاى 
سپاه پاسداران رسيد. تير اينان نيز به سنگ خورد 
و تشديد سياست رعب و وحشت هم به دادشان 
نرسيد. بدون شك انديشه خام بازگرداندن فرد 
روسياهى كه در تمامى اعمال ضد انسانى رژيم 
فرضًا  و  است  باطل  تدبيرى  داشته  شراكت 

واقعيت هم بيابد راه به جائى نميبرند.  
دادن  باج  و  قدرت ها  با  كردن  معامله  شايد 
و  شود  واقع  مفيد  كماكان  امپرياليست ها  به 
اين  با  بزند.  پس  مدتى  را  خارجى  تهديدات 
اوصاف هيچ ترفندى در داخل كارساز نخواهد 
بود زيرا كارگران، زنان، دانشجويان و كمونيست 
ها مسير پيروزى خود را پيدا كرده اند و بدون 
دلسردى از دشوارى هاى راه با اراده اى محكم 

به نبردهاى خود ادامه مى دهند. 
   2008/05/04                    
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خود  منافع  و  داده  دست  از  جامعه  در  موجود 
را در ايجاد يك ديكتاتورى فاشيستى مى ديد. 
آن احزاب بورژوازى كه حاملين سيستم بورژوا 
و  گسيختگى  ازهم  حال  در  بودند،  جامعه  در  دمكراتيك 
گوناگون بودند. ناشى از  انشقاق به دسته ها و گروه هاى 
سوسيال  حزب  آلمان،  در  آن  نتايج  و  بين المللى  بحران 
خود  اجتماعى  رفاه  برنامه هاى  نبود  قادر  ديگر  دمكرات 
را به پيش برده و در نتيجه به تدريج پايه هاى خود را از 
دست مى داد، پايه هائى كه بخش بزرگ شان بعد از جدائى 
از حزب سوسيال دمكرات، به نيروى ذخيره فاشيست ها 
تبديل مى گرديدند. از سال 1930 تا سال 1932 كابينه هاى 
دولتى پاپن و برونينگ از طريق تصويب قوانين اضطرارى 
فاصله بين اقشار تحتانى و فوقانى جامعه را به شديدترين 
رهبرى  و  دمكرات ها  سوسيال  دادند.  تعميق  وجهى 
مقاومت،  سازماندادن  جاى  به  عمومى…”  “اتحاديه 
كه  اين  نتيجه  پرداختند.  سياست  اين  با  خود  انطباق  به 
در  را  خود  نجات  جامعه،  تحتانى  اقشار  از  تن  ميليون ها 

پناه بردن به تبليغات عوامفريبانه فاشيست ها 
خويش  دست  به  اتحاديه ها  رهبرى  يافتند. 
و  كردند.  آماده  را  جمعى  دسته  گورهاى 
جبهه  يك  ايجاد  به  قادر  كمونيست  حزب 
متحد عليه فاشيسم نگشت. روحيه ميليونها 
تن از كارگران و اقشار تحتانى جامعه درهم 
مسحور  آنان  از  بسيارى  و  شد  شكسته 
گرديدند.  فاشيست ها  جادوئى  نمايشات 
طريق  از  آلمان  انحصارى  بورژوازى 
كمك هاى بى دريغ مالى، امكانات مساعدى 
جهت فعاليت هاى تبليغى فاشيست ها فراهم 
مى كردند. حزب “ناسيونال – سوسياليست” 
اقتصادى  عميق  بحران  از  استفاده  با  هيتلر 
در جامعه با دريائى از تبليغات عوام فريبانه 
انحصارات  ضد  و  سرمايه دارى  ضد  حتى  و 
بين المللى خود را منجى رهائى جامعه از اين 
بحران قلمداد مى كرد. قبل از همه تبليغات 
فاشيست ها بر روى لومپن پرولتارياى آلمان 
دو  شدند  قادر  فاشيست ها  و  گذارده  تأثير 
نيروى ضربتى خود يعنى “نيروى سركوب 
(SA)” و “نيروى حفاظت (SS) را به وسيله 
آنان سازمان داده و مسلح كنند. اين دو نيرو 
در  و  داشته  را  فعال  كارگران  شكار  وظيفه 
عين حال با سالح هاى سرد و گرم خويش 
نقش نيروى اعتصاب شكن را در مبارزات 

كارگرى به عهده گرفتند. 
حزب  جانب  از  توهم  دو  با  دوره  اين  در 
كمونيست  حزب  و  دمكرات  سوسيال 
دمكرات ها  سوسيال  توهم  هستيم:  روبرو 
كه  اين  بر  مبنى  هلفردينگ  تئورى  بر 
سازماندهى سرمايه در شكل مونوپل دولتى 
و وجود اتحاديه هاى قوى كارگرى شرايطى 
را به وجود مى آورد كه مى توان از سرمايه 
نتيجه  نمود.  عبور  سوسياليسم  به  دارى 
مترتب بر اين توهم سازش حزب سوسيال 
دمكرات و اتحاديه هاى كارگرى تحت نفوذ 
آنها با سرمايه دارى انحصارى دولتى است. 
توهم حزب كمونيست بر اين پايه است كه 
نظير  انقالبى  جهت  شرايط  مى كند  تصور 

انقالب اكتبر مهياست و لذا وظيفه مركزى بلشويزه كردن 
حزب، مبارزه بى امان عليه سوسيال دمكراسى، خروج از 
اتحاديه هاى كارگرى و ايجاد سنديكاهاى سرخ مى باشد. 
سنديكاهاى  به  كارگرى  اتحاديه هاى  بدنه  كه  باور  اين 
سرخ پيوسته و از زير نفوذ ايد ئولوژيك – سياسى سوسيال 
دمكراسى خارج شده و يا سريعا خارج خواهند شد، توهمى 
درک  مى بايست  آلمان  كمونيست هاى  بود.  دردناک 
فعاليت  راه  سر  بر  كه  مشكالتى  على رغم  كه  مى كردند 
در اتحاديه هاى كارگرى موجود بود، امّا بدون تأثيرگذارى 
و انقالبى كردن توده هاى ميليونى كارگران، هيچ انقالبى 
شرايط،  آن  در  ويژه  به  و  گيرد.  صورت  نمى توانست 
بدون متحد كردن تمام طبقه كارگر پيروزى بر فاشيسم 
ممكن نمى گرديد. كمونيست هاى آلمان مى بايستى درک 
مى كردند كه مبارزه در درون اتحاديه هاى كارگرى اساسًا 
و  صبر  با  طوالنى،  سياسى   – ايده ئولوژيك  مبارزه  يك 
شكيبائى جهت پااليش طبقه كارگر از سمومات بورژوائى 
و سوسيال دمكراسى و آماده نمودن ذهنيت طبقه كارگر 

جهت انقالب و كسب قدرت سياسى است. 
تضاد مابين  توهم اين است كه  مترتب بر اين دو  نتايج 
لحظه  هر  كمونيست  حزب  و  دمكرات  سوسيال  حزب 
نزولى  رشد  در  را  خود  انعكاس  و  يافته  حدت  و  شدت 
اعضاى اتحاديه هاى كارگرى نشان مى دهد. اگر در سال 
1922 تعداد اعضاى اتحاديه هاى كارگرى 9103000 نفر 
است، در سال 1930 به رقم  4938700 نفر تقليل مييابد. 
اتحاديه هاى  درون  انقالبى  اپوزيسيون   1928 سال  در 
هستند،  كمونيست  حزب  تأثير  تحت  اساسًا  كه  كارگرى 
تشكيل  را  سرخ  سنديكاهاى  و  شده  خارج  اتحاديه ها  از 
مى دهند و اين چيزى به جز دو شقه كردن طبقه كارگر 
سنديكاهاى  اعضاى  تعداد   1931 سال  در  نبود.  آلمان 
سنديكاهاى  اعضاى  تعداد  و  نفر   300000 برابر  سرخ 
خروج  بود.  نفر  دمكرات ها 4200000  سوسيال  نفوذ  زير 
كارگرى  اتحاديه هاى  درون  از  انقالبى  اپوزيسيون  اين 
و  دمكرات  سوسيال  رهبران  دست  گذاشتن  باز  عمال 
بود.  سياست هايشان  پيشبرد  جهت  اتحاديه ها  رفرميست 
برلين  در   1929 مه  ماه  اول  تظاهرات 
كه توسط حزب كمونيست سازماندهى 
شده بود به فرمان رئيس پليس برلين و 
گلوله  عضو حزب سوسيال دمكرات به 
كشته  نفر  نتيجه 31  در  كه  شده  بسته 
جانب  از  گرديدند.  زخمى  نفر  صدها  و 
ديگر حزب كمونيست در اوت 1931 در 
سوسيال  دولت  عليه  بر  كه  رفراندومى 
شركت  گرفت  شكل  پروس  دمكرات 
اين  قبل  ماه   8 كه  اين  وجود  با  كرد. 
رفراندم را در خدمت منافع فاشيست ها 

ارزيابى نموده بود. 
تنها  نه   1932  –  1931 سالهاى 
حتى  بلكه   اروپا  و  آلمان  مردم  براى 
از  بزرگى  بخش  براى  مفهومى  به 
بودند.  ساز  سرنوشت  سالهاى  بشريت 
دو  مثابه  به  كمونيست ها  و  فاشيست ها 
بوده،  رشد  حال  دو در  هر  متضاد،  قطب 
با اين تفاوت كه آهنگ رشد فاشيست ها 
اين  در  دمكراتها  سوسيال  بود.  سريع تر 
تمام  مى پيمودند.  نزولى  سير  ميان 
فاكتورهاى موجود در جامعه نشان ميداد 
كه على رغم اين كه فاشيست ها با شتاب 
دليلى  هيچ  ولى  مى كنند  رشد  سريعى 
در  پيروزى  منتظر  آنها  كه  ندارد  وجود 
انتخابات پارلمانى بوده و گردن به قاعده 
تعرضى  جوهر  بگذارند.  پارلمانى  بازى 
فاشيست ها و رشد تضادهاى سياسى و 
اجتماعى جامعه نشان از اين امر داشت 
فاشيست ها،  پيشروى  گام  هر  با  كه 
جامعه به سمت تعرضات و برخوردهاى 
قهرآميز و باالخره به جانب جنگ داخلى 
مى رود ، جنگى كه فاشيست ها در حال 
آوردن  فراهم  و  ساختن  آماده  تدارک، 
آن  گيرى  شكل  زمينه هاى  ملزومات 
قرار  جامعه  برابر  در  گزينه  دو  بودند. 
داشت: ديكتاتورى فاشيستى و يا انقالب 

سوسياليستى.
چنانچه  كه  بود  بزرگى  خطاى 

2 ماه مه 1933 ، نيروهاى فاشيستى به ساختمان اتحاديه هاى كارگرى 
در برلين هجوم مى برند.

1 ماه مه 1929 ، پليس برلين به فرمان دولت سوسيال دمكرات 
راهپيمائى كارگران عضو سنديكاهاى سرخ را به گلوله مى بندد
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پشتيبانان  و  هيتلر  كه  شود  تصور 
وى در مراكز بزرگ مالى و صنعتى 
جنگى  چنين  براى  را  خود  آلمان 
عوام  تبليغات  به  خياالنه  خام  و  نكرده  آماده 
فريبانه وى در ارتباط با قدرت گيرى “صلح 
كه  حالى  در  بست.  اميد  دمكراتيك”  و  آميز 
مخالفين هيتلر در اين تصور به سر مى بردند 
دارند  نياز  زيادى  زمان  مدت  فاشيست ها  كه 
تا اكثريت پارلمانى را كسب كنند، در مقابل 
ائتالف هاى  طريق  از  مشاوران اش  و  هيتلر 
حكومتى، كسب پست هاى حساس و استفاده 
از اين اهرم ها به مثابه پلكانى، منتظر لحظه 
دولتى  كامل  سلطه  برقرارى  جهت  مناسب 

خويش بودند.
دراز  برنامه هاى  حساس،  لحظات  چنين  در 
انقالب،  به  بخشيدن  ماديت  جهت  مدت 
كارساز نبوده و لحظه عملى كردنشان آنچنان 
رسيد.  نخواهد  داد،  نشان  اوضاع  روند  كه 
چنانچه فاشيست ها قدرت را كسب مى كردند، 

حزب  سياسى  شكست  مفهوم  به  تنها  نه  اين 
بلكه  آلمان  كارگرى  جنبش  و  كمونيست 

دردناک تر اين كه به مفهوم انهدام فيزيكى آنان بوده و 
برنامه هاى دراز مدت انقالبى تنها به شكل اسناد در تاريخ 
از  بيش  مبارزه  يك  در  پيروزى  كسب  مى گرديدند.  ثبت 
شرايط  با  انطباق  در  درست  سياست  اتخاذ  به  نياز  همه 
جارى در جامعه دارد. اين سياست قبل از هر امرى منوط 
به اين است كه آيا قادر به ارزيابى شرايط مشخص و به 
طور ويژه تحليل از نقاط قوت و ضعف اردوى انقالب و 
ضد انقالب هستيم يا نه. بديهى است كه نقشه هاى دور 
و دراز مى توانند در دوره اى ديگر به كار آيند و بنابراين در 
لحظه اى كه پرسش تعيين تكليف قدرت سياسى جواب 
لحظه  نياز  به  پاسخگوئى  به  قادر  است،  دريافته  را  خود 

كنونى نيستند.
 1931 نوامبر  در  آلمان  كمونيست  حزب  مركزى  كميته 
خود جهت ايجاد “جبهه متحد سرخ” اعالم مى دارد كه: 
“… فاشيسم را نمى توان شكست داد چنانچه قبل از آن 
تكليف سوسيال دمكراسى را از طريق انهدام آن روشن 

ننمود…” 
تاريخى  مقياس  در  شعار  اين  طرح  ترديدى  هيچ  بدون 
كامًال درست بود. ولى آيا در آن شرايط مشخص و لحظه 
قدرت  كسب  جهت  بزرگى  خيز  فاشيست ها  كه  حساس 
مرگبار  ضربه  آوردن  فرود  كمين  در  و  برداشته  سياسى 
صحت  نيز  بودند،  كمونيستى  و  كارگرى  جنبش  بر  خود 
در  آلمان  دمكراسى  سوسيال  رهبران  كه  اين  داشت؟ 
هيأت سوسيال شونيست ها ظاهر شده و در كنار بورژوازى 
گرفتند، اين  جنگ طلب خود در جنگ جهانى اول قرار 
كه بورژوازى آلمان از طريق كمك هاى بى دريغ رهبران 
را  آلمان  كارگران   1918 انقالب  دمكراسى  سوسيال 
سركوب نموده و انتقام شكست خود در جنگ را از آنان 
گرفت و اين كه رهبران برجسته حزب كمونيست آلمان، 
روزا لوكزمبورگ و كارل ليبكنشت به فرمان وزير داخله 
سوسيال دمكرات  به قتل رسيدند و از اين زاويه به مثابه 
آلمان  كارگرى  جنبش  و  كمونيست ها  تاريخى  دشمنان 
نمى كاهد  امر  اين  اهميت  از  ذره اى  مى شدند،  محسوب 
كه در بحبوحه تعرض همه جانبه فاشيست ها جهت تعيين 
سرنوشت قدرت سياسى حاكم در جامعه، جايگاه هر كدام 

از دشمنان پرولتاريا، حزب كمونيست و توده هاى مردم را 
از نظر دور داشت.

تمايز گذارى مابين دشمنان متعدد پرولتاريا، به مفهوم از 
تيررس خارج ساختن “ بد” از “بدتر” نيست، بلكه بيش از 
همه بدين مفهوم است كه در لحظه مشخص از وحدت 
بين “بد” و “بدتر” جلوگيرى به عمل آورده و آتش حمله 
انقالب  پيشروى  فعلى،  لحظه  در  دشمنى كه  روى  بر  را 
رهبران  نمود.  متمركز  نيست،  ميسر  آن  شكست  بدون 
از  بعد  ويژه  به  و  درستى  به  آلمان  كمونيست  حزب 
شكست انقالب 1918 در آلمان، اهميت فوق العاده اى به 
امّا  مى دادند،  آلمان  كمونيست  حزب  كردن  بلشويزه  امر 
تجربه بلشويك ها و پيروزى انقالب اكتبر كدام درس را 

داشت؟
به نقل قولى از لنين توجه كنيم: “… پيروزى بر دشمنى 
به  كه  است  ممكن  صورتى  در  فقط  خود  از  تر  نيرومند 
شكافى  هر  از  و  شود  گرفته  كار  به  نيرو  درجه  منتهاى 
هر  از  و  باشد  كوچك  كه  هم  قدر  هر  دشمنان  بين  در 
گونه تضاد منافع بين بورژوازى كشورهاى مختلف و بين 
از  يك  هر  داخل  در  بورژوازى  مختلف  انواع  و  گروه ها 
كشورها و نيز از هر امكانى هر قدر هم كه كوچك باشد 
براى به دست آوردن متفق توده اى، حتى متحد موقت، 
مردد، ناپايدار، غير قابل اعتماد و مشروط حتما و با نهايت 
دقت و مواظبت و احتياط ماهرانه استفاده شود. كسى كه 
اين مطلب را نفهميده باشد هيچ چيز از ماركسيسم و به 
طور كلى از سوسياليسم علمى معاصر نفهميده است… 
اين مطلب به طور يكسانى هم به دوران قبل از تصرف 
قدرت سياسى توسط پرولتاريا مربوط است و هم به دوران 
كمونيسم  در  كودكى  بيمارى  روى  (چپ  آن…”  از  بعد 

– تأكيدها از لنين) 
اكنون اشاره به يك پراتيك مشخص، استنتاجات ناشى از 

نقل قول باال را روشن تر مى سازد.
رسيدن  قدرت  به  و  روسيه  در   1917 فوريه  قيام  از  بعد 
را  خود  انرژى  تمام  بلشويك ها  كرنسكى،  موقت  دولت 
تمام  گرفتند.  كار  به  موقت  دولت  كشيدن  زير  به  جهت 
تمام  اكتبر،  و  فوريه  بين  فاصله  در  شده  طرح  تزهاى 
عرصه هاى  در  بلشويك ها  روزى  شبانه  فعاليت هاى 

سياسى و سازمانى متوجه آماده سازى طبقه كارگر روسيه 
جهت كسب قدرت سياسى بود. در 25 اوت 1917 ژنرال 
كورنيلف به همراه يك لشكر شورش نموده و به سمت 
پطرو گراد – قلب انقالب – حركت نمود. در رأس دولت 
موقت، كرنسكى خدمت گزار بورژوازى روس قرار داشت 
و بيش از دو سوم اطرافيان اش از جوهر كورنيلف بودند. 
دولت كرنسكى لنين را به جرم همكارى با دشمنان روسيه 
به زندان افكنده بود، بسيارى از دفاتر حزب بلشويك بسته 
شده و اعضاى حزب يا دستگير شده و يا متوارى بودند. 
انتخاب  را  تاكيتك  كدام  بلشويك ها  شرايطى  چنين  در 
نمودند؟ بلشويك ها به كرات اعالم كرده بودند كه جهت 
كشيد،  پائين  را  كرنسكى  دولت  بايد  انقالب  پيشروى 
دورنماى  و  بوده  درست  كامال  بلشويك ها  سياست  اين 
حركت پرولتارياى روس را مشخص مى نمود. ولى همين 
سمت  به  كورنيلف  ژنرال  كه  اوت   25 روز  در  سياست 
ديگر  بود،  حركت  در  كارگران  سركوب  جهت  پتروگراد 
مشخص  وضعيت  به  مشخص  جواب  و  نداشته  كارآئى 
پيش آمده را با خود نداشت. همه مى دانيم كه بلشويك ها 
اقدام به انتشار فراخوان عامى كه سربازان و كارگران را 
به گسست از دولت موقت و پيوست به جبهه واحد سرخ 
را بنمايد، نكردند. آنها بالفاصله به منشويك ها و سوسيال 
در  حتى  مبارزاتى  واحد  جبهه  يك  پيشنهاد  رولوسيونر ها 
عرصه سازمانى دادند، همان نيروهائى كه در دولت موقت 
شركت داشته و همان نيروهائى كه به فرمان آنها رهبران 

بلشويك ها در زندان به سر ميبردند. 
بدون شك رهبران سوسيال دمكرات آلمان مانند نوسكه، 
كمونيسم  بر  را  فاشيسم  نهايت  در  هيلفردينگ  ولس، 
خواست  اين  نمودن  عملى  جهت  ولى  مى دادند،  ترجيح 
قلبى خود، ابتدا مى بايست تمام رشته هاى پيوند خويش را 
از ميليونها كارگرى كه با اهرم اتحاديه هاى كارگرى به 
آنان وصل بودند، ببرند. در شرايط سال 31 و 32 سوسيال 
تمام  على رغم  كل  واحد  يك  مثابه  به  آلمان  دمكراسى 
تقابل  در  دمكراسى  سوسيال  بر  حاكم  درونى  تضادهاى 
با فاشيست ها قرار داشت. وظيفه كمونيست ها بدون شك 

اين بود كه تضاد مابين سوسيال دمكراسى و 
اين  كه  اين  نه  و  بخشند  تعميق  را  فاشيسم 

2 ماه مه 1933 ، سوزاندن وسائل دفتر اتحاديه كارگرى اليپزيك توسط پليس گشتاپو
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دو دشمن پرولتاريا را متحد سازند. اين درست 
است كه سوسيال دمكراسى در فاصله سالهاى 
20 تا 30 ضعيف تر شده و كمونيست ها قوى تر 
شده بودند ولى حزب سوسيال دمكرات هم چنان قوى تر 
نفوذ  تحت  كارگر  ميليون ها  و  بوده  كمونيست  حزب  از 

آن بودند. 
جدول زير نتايج آراى انتخابات سال 1928 و 

1932 را نشان مى دهد:

در سال 1931 نسبت اعضاى اتحاديه هاى كارگرى زير 
كارگرى  اتحاديه هاى  اعضاى  به  كمونيست  حزب  نفوذ 
زير نفوذ سوسيال دمكرات ها معادل 1 به 14 بود. طبقه 
تربيت  تشكيالتى  و  منضبط  روحيه اى  با  آلمان  كارگر 
شده بود. بخش اعظم كارگران آلمان جهت مبارزه عليه 
از  مبارزه  اين  برد  پيش  خواهان  و  بوده  آماده  فاشيسم 
تحت  كه  اتحاديه هائى  يعنى   – خود  تشكل هاى  طريق 
نفوذ سياسى سوسال دمكراسى قرار داشتند – بودند. آنان 
هنوز آمادگى ذهنى جهت گسست از سوسيال دمكراسى 
را نداشتند. اين كارگران و تمام كارگران سوسيال دمكرات 
ميبايستى در اين شرايط غير عادى امكان آن را مى يافتند 
دهند.  قرار  آزمون  مورد  را  خود  تشكيالت  و  رهبران  كه 
طبقه  مقابل  در  را  زندگى  و  مرگ  مسئله  كه  شرايطى 

كارگر آلمان قرار داده بود. 
شيفتگى  در  اپورتونيسم،  بارز  جلوه هاى  از  يكى  معموال 
ولى  مى گذارد.  نمايش  به  را  خود  اتحادها  به  اندازه  بى 
چمبره  در  آمدن  گرفتار  از  گريز  جهت  مى توان  آيا 
يا  و  اعتصاب  يك  پيشبرد  براى  اتحاد  از  اپورتونيسم، 
حفاظت از كارگران در مقابل سركوب باندهاى فاشيستى 
خود دارى نمود؟ بدون شك ائتالف پارلمانتاريستى يك 
حزب انقالبى با حزب سوسيال دمكرات (و به طور كلى با 
احزاب بورژوازى) به طور عموم در خدمت منافع سوسيال 
كه  است  داده  نشان  تجربه  ولى  بود.  خواهد  دمكراسى 
اتحاد عمل در ارتباط با پيشبرد يك مبارزه توده اى، يا يك 
اعتصاب كارگرى و يا… بدون شك موجب رشد كارگران 
شد.  خواهد  انقالبى  حزب  تقويت  و  مردم  توده هاى  و 
توافق جهت حفاظت از كارخانه ها، آزادى عمل شوراهاى 
كارگرى، آزادى فعاليت سازمان ها و تشكلهاى كارگرى، 
مبارزاتى  فعاليت هاى  پيشبرد  جهت  عملى  هماهنگى 
مابين كمونيست ها و سوسيال دمكرات ها مواردى بودند 
كه مى توانستند در دستور كار قرار گرفته و جبهه مقابله با 

فاشيسم را گسترش داده و تحكيم سازند.
در  بلشويك  حزب  مركزى  كميته  به  نامه اى  در  لنين 
كورنيلف  ژنرال  شورش  از  پس  روز  چند  سپتامبر 1917 
كورنيلف  عليه  بر  كه  چنان  هم  ما   …“ نوشت:  چنين 
مبارزه مى كنيم بر عليه دولت كرنسكى هم مبارزه خود را 
به پيش برده و پشتيبان او نخواهيم بود. بلكه ضعف هاى 
سياست  با  ظريفى  تفاوت  اين  كرد.  خواهيم  افشا  را  او 
گذشته ما نسبت به او دارد. تفاوتى كه مهم بوده و نبايد 
ما  تاكتيك  تغيير  در  را  خود  تفاوت  اين  شود.  فراموش 
بعد از شورش كورنيلف به نمايش مى گذارد. بدين مفهوم 

كه ما تغيير در شكل مبارزه مان عليه كرنسكى به وجود 
مى آوريم، بدون اين كه ذره اى از دشمنى خويش با وى 
كم كنيم، بدون اين كه از مجموعه تبليغات و گفتارهائى 
كه برعليه وى انجام داده ايم، عقب نشينى نمائيم. بدون 
ما  كنيم.  نظر  صرف  وى  سرنگونى  وظيفه  از  كه  اين 
نظر  در  خود  محاسبات  در  را  جديد  شرايط  مى بايستى 
سرنگون  را  كرنسكى  دولت  فعلى  لحظه  در  ما  بگيريم. 
طريق  از  را  وى  سرنگونى  وظيفه  اكنون  كرد.  نخواهيم 

بسيج مردم جهت مقابله با كورنيلف و نشان دادن ضعف 
داد…”  خواهيم  انجام  مبارزه  اين  پيشبرد  در  كرنسكى 
نتيجه اين تاكتيك درست و انقالبى بلشويك ها را همه 
تعميق  كورنيلف،  شورشى  لشكر  كامل  انهدام  مى دانيم: 
انقالب، سقوط دولت موقت كرنسكى و پيروزى انقالب 

اكتبر.
كمونيست هاى آلمان نمى بايستى ذره اى از انتقادات خود 
به سوسيال دمكراسى را پس مى گرفتند، آنها نمى بايستى 
آلمان  كارگر  طبقه  به  دمكراسى  سوسيال  خيانت هاى 
موعد  در  مى بايستى  آنان  مى سپردند،  فراموشى  به  را 
و  دمكراسى  سوسيال  با  تاريخى  حساب  تسويه  به  مقرر 
آلمان  كمونيست  حزب  رهبران  قتل  خاطر  به  جمله  از 
و  منشويك ها  با  بلشويك ها  كه  امرى  مى پرداختند، 
سوسيال رولوسيونرها به خاطر تمام خيانت هايشان انجام 
دادند. امّا اين تسويه حساب تاريخى را مى بايست بعد از 

شكست فاشيسم انجام داد.
دولت مركزى آلمان در 20 جوالى 1932 با تصويب يك 
را  پروس  دمكراسى  سوسيال  حكومت  اضطرارى  قانون 
دولت  ايجاد  زمينهء  كودتا  اين  طريق  از  و  نموده  ساقط 
با  آن  متعاقب  نمود.  فراهم  را  فاشيستى  ديكتاتورى 
تصويب يك سرى مقررات ديگر حقوق كارگران را 10 تا 
15 درصد كاهش داد. اين خود ضربه اى ديگر بر پايه هاى 

حزب سوسيال دمكرات بود. 
نمود:  اعالم  فراخوانى  طى  بالفاصله  كمونيست  حزب 
اين  آلمان  پرولتارياى  محضر  در  كمونيست  حزب   …“
اتحاديه  دمكرات،  سوسيال  حزب  برابر  در  را  سئوال 
قرار  فاشيستى  ضد  بوند  و  آلمان  سنديكاهاى  عمومى 
مى دهد كه آيا حاضرند مشتركا با حزب كمونيست اقدام 
به اعتصاب عمومى جهت درهم شكستن كودتا و طرح 

مطالبات كارگرى نمايند؟…” 
آنان متأسفانه جواب رد به اين تقاضاى حزب كمونيست 
در  آن  ملزومات  و  نبوده  مترقبه  غير  كه  جوابى  دادند. 
سال هاى پيشين در جدال بين سوسيال دمكراسى و حزب 
كمونيست فراهم شده بود. در 29 ژانويه 1933 حكومت 
مركزى نيز سقوط كرد. روز بعد هيندنبورگ رئيس جمهور 

آلمان، هيتلر را به عنوان صدر اعظم انتخاب نمود.
از  تا  داد  را  عمومى  اعتصاب  فراخوان  كمونيست  حزب 
اين  آورد.  عمل  به  ممانعت  فاشيستى  دولت  تأسيس 
سوسال  حزب  و  كارگر  طبقه  مساعد  پاسخ  با  اعتصاب 
و  كارگر  طبقه  بر  حاكم  يأس  نگشت.  روبرو  دمكرات 
تهاجم  آماده  كه  بود  آن  از  عميق تر  دمكراسى  سوسيال 

به دولت فاشيستى باشند. 
75 سال بعد از اين شكست تاريخى به يمن تهاجم بربريت 
سرمايه دارى، نئوفاشيست ها و جريانات سياه ناسيوناليستى 
در اكثر كشورهاى اروپائى و جمهورى هاى سابق شوروى 
جرأت يافته و در خيابان ها ظاهر شده اند. بيكارى در ابعاد 
تحتانى  توده هاى  و  كارگران  معيشت  به  تهاجم  ميليونى 
جامعه، بى اعتبارى احزاب سوسيال دمكرات و هم آوائى 
اتحاديه هاى  تضعيف  بورژوازى،  راست  احزاب  با  آنان 
كارگرى (به طور نمونه در آلمان از 14 به 
8 ميليون عضو در دهه اخير)، جدائى احزاب 
كارگرى،  جنبش  از  انقالبى  و  كمونيست 
را  سرمايه دارى  جهان  بارز  شاخص هاى 

تصوير مى كنند. 
انقالبى  و  چپ  اپوزيسيون  و  كمونيست ها 
و  چنگ  با  كه  آموخته اند  كارگرى  اتحاديه هاى  درون  در 
دندان از موجوديت اتحاديه هاى كارگرى دفاع كنند. آنان 
آموخته اند كه با وجود تمام سازشكارى هاى رهبرى سوسيال 
از  گسست  به  را  كارگران  كاگرى،  اتحاديه هاى  دمكرات 
اتحاديه ها فرا نخوانند، در حين اين كه آموخته اند در جريان 
هر مبارزه مشخص، لحظه اى از نشان دادن ضعف رهبرى 
طبقاتى  سازش  كارگزاران  مثابه  به  اتحاديه ها  رفرميستى 
كوتاهى نورزند، آنها آموخته اند…   

                  10 مه 2008
          21 ارديبهشت 1387
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نهادهاى  كه  شد  برگزار  شرايطى  در  مه 2008،  ماه  اول 
سرمايه دارى از صندوق بين المللى پول و بانك جهانى 
جهانى  عرصه  در  دولتى  هاى  ارگان  كه  ملل  سازمان  تا 
مواد  كمبود  و  گرانى  و  تورم  گسترش  دليل  به  هستند 
در  اند.  داده  هشدار  گرسنگان  شورش  درباره  غذايى 
از  انسان  ها  ميليون  ساالنه  كنونى  ظالم  و  نابرابر  جهان 
گرسنگى و بيمارى جان مى سپارند. مهاجرين، كودكان 
كار، زنان كارگر و خانه دار و سرپرست خانواده، برده هاى 
بحث  مى شوند.  محسوب  جهانى  سرمايه دارى  ارزان 
المللى  بين  نهادهاى  اكنون  كه  گرسنگان  شورش  خطر 
سرمايه دارى درباره آن هشدار داده اند ابعاد وسيع فقر و 
گرسنگى را بيش از پيش به نمايش مى گذارد كه نتيجه 
سياست هاى سرمايه دارى است. شواهد نشان مى دهد 
كه دست كم در چهل كشور دنيا شورش مردم بى ثباتى 

سياسى به بار خواهد آورد.
نهادهاى غيردولتى در دنيا، در ابراز نگرانى نسبت به وجود 
1/4 ميليارد نفر فقير از جمعيت 6 ميلياردى سال  2000 
اين گونه اعالم كرده بودند كه اين عده، حتى يك دالر 
در روز درآمد ندارند و در نتيجه بحث خط فقر جهانى را 
گرانى  و  تورم  افزايش  به  توجه  با  امروز  كشيدند.  پيش 
ارتش بيكاران و مردم فقير  و گرسنه در جهان افزايش 

چشم گيرى يافته است. 
روز اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگى جهانى كارگران 
بدون در نظر گرفتن مليت، جنسيت و رنگ پوست است 
احزاب  و  ها  سازمان  كارگرى،  هاى  تشكل  سوى  از  كه 
كارگر  طبقه  مدافع  نيروهاى  كليه  و  كمونيست  و  چپ 
پالتاكى،  و  تلويزيونى  و  راديو  جلسات  سيمنار،  شكل  به 
ميان  اين  در  البته  گردد.  مى  برگزار  جشن  و  راهپيمايى 
اول  فضاى  از  هم  راست  احزاب  و  بورژوايى  جريانات 
سياسى  سوءاستفاده  راست  هاى  سياست  نفع  به  مه  ماه 
جوهر  دارند  سعى  ها  رفرميست  چنين  هم  و  مى كنند. 
طبقاتى روز جهانى كارگر را بگيرند و صرفا به عنوان يك 

روز عادى با آن برخورد كنند.
سنت تاريخى اول مه كه به شورش كارگران كارخانجات 
و  رسد  مى  شيكاگو  در   1886 سال  در  كورميك  مك 
تصويب آن در كنگره جهانى سوسياليست ها كه در سال 
1889 در پاريس برگزار شد. در اين كنگره، تصميم گرفته 
در  كه  شورشى  كارگران  ياد  داشت  گرامى  براى  كه  شد 
روز  اند،  باخته  جان  خود  حقوق  و  حق  براى  مبارزه  راه 
اول ماه مه، روز اعتراض عمومى كارگران سراسر جهان 
عهد  روز  روز،  اين  باشد.  دارى  سرمايه  سيستم  عليه  بر 
جهت  در  آنان  اراده  و  عزم  و  كارگران  مجدد  پيمان  و 
واژگونى سيستم سرمايه دارى و برپايى جهانى بدون ستم 

و تبعيض و استثمار و طبقه است. 
اول ماه مه امسال، در فضايى متفاوتى نسبت به سال هاى 
سخنرانى ها  و  شعارها  طبقاتى  جوهر  شد.  برگزار  قبل 
شركت  كميت  چنين  هم  بود.  گذشته  از  تر  راديكال 
كنندگان در همه كشورها نسبت به سال قبل باالتر رفته 
بود. در زير به نمونه هايى از مراسم هاى اول ماه مه در 

چند كشور اشاره مى كنيم.

* مراسم روز جهانى كارگر در استانبول تركيه، با دخالت 
پليس به خشونت كشيده شد. يورش وحشيانه پليس به 
صف كارگر هنگامى آغاز شد كه تشكل هاى كارگرى به 
رغم اعالم قبلى دولت مبنى بر ممنوعيت تظاهرات و تجمع 
در ميدان تقسيم، تظاهرات خود را از مناطق مختلف شهر 
به سمت اين ميدان آغاز كردند. يكى از ويژگى هاى سنت 
اول ماه مه در تركيه، اين است كه كارگران نخست در 
مكان هاى مختلف شهرها تجمع مى كنند و با راهپيمايى 
را  جامعه  تمام  طريق  اين  از  تا  آيند  مى  اصلى  محل  به 
متوجه روز جهانى خود بنمايند. بر اين اساس، ده ها هزار 
نفر از كارگران تركيه از خيابان هاى مختلف استانبول به 

سوى محل برگزارى مراسم به حركت درآمدند.
همه  تظاهركنندگان  با  مقابله  براى  استانبول،  پليس 
راه هاى منتهى به ميدان تقسيم را مسدود كرده و با گاز 
اشك آور و ماشين هاى آب پاش، به تظاهركنندگان حمله 
كرد. در اين اين يورش و مقاومت تظاهركنندگان بسيارى 
صورت  به  هم  ها  اداره  و  تعطيل  استانبول  مدارس  از 
در  كشتيرانى  و  اتوبوس  خطوط  و  درآمدند  تعطيل  نيمه 
و  گرديد  متوقف  درگيرى  مناطق  به  منتهى  مسيرهاى 
جريان  در  ايستاد.  باز  حركت  از  شهر  از  بزرگى  بخش 
بروز درگيرى شمارى از تظاهركنندگان و ماموران پليس 
استانبول  در  بحران  ستاد  بالفاصله  دولت  شدند.  زخمى 
تشكيل داد و حتا نيروهاى كمكى ژاندارمرى را نيز وارد 

شهر كرد. 
دليل اين كه تشكل های كارگرى و سازمان ها و احزاب 
چپ تركيه، به برگزارى تجمع اول ماه مه در ميدان تقسيم 
پافشارى مى كنند اين است كه خاطره كشته شدگان واقعه 
روز كارگر سال 1977 در اين ميدان گرامى داشته شود. 
با  درگيرى  در  كنندگان  شركت  از  تن  واقعه، 35  آن  در 

نيروهاى ضدشورش جان باختند.
* در پاريس به گفته برگزار كنندگان، نزديك به پنجاه 
هزار نفر در تظاهرات شركت كردند و در شهر مارسى نيز 
نزديك به سى هزار  نفر در خيابان ها رژه رفتند. در جريان 
تظاهرات اول ماه مه در فرانسه، تظاهركنندگان نسبت به 
كاهش قدرت خريد مزدبگيران اين كشور، اعتراض كرده 

و خواستار افزايش دستمزدهايشان شدند.
به  مختلفى  اجتماعات  آلمان  در  مه  ماه  اول  روز  در   *
هايى  خواست  شد.  برگزار  كارگرى  سنديكاهاى  دعوت 
شهر  در  آلمان»  سنديكاهاى  تظاهرات «اتحاديه  در  كه 
ماينتس(DGB)  مطرح شدند، پرداخت اضافه دستمزد، 
عنوان  به  كار  ساعت  هر  ازاى  به  يورو  نيم  و   7 تعيين 

حداقل دستمزد در همه رشته ها بود.
* جمع كثيرى از كارگران شهر سليمانيه، روز پنج شنبه 
12 ارديبهشت ماه در سطح اين شهر دست به راهپيمايى 
زدند و روز جهانى كارگر را گرامى داشتند. كارگران شهر 
و  سياسى  فعالين  و  مردم  از  زيادى  شمار  كه  سليمانيه 
دفتر  سوى  به  كردند  مى  همراهى  را  آنان  نيز  اجتماعى 
راهپيمايى  كردستان  محلى  حكومت  پارلمان  نمايندگى 

كردند.
صدها  كارگر،  جهانى  روز  مه  ماه  اول  شنبه  پنج  روز   *

عراق،  كردستان  در  اربيل  شهر  مردم  و  كارگران  از  نفر 
در خيابان هاى اين شهر راهپيمايى كردند و اين روز را 

گرامى داشتند.
 36 بود،  بند   12 شامل  كه  اربيل  كارگران  قطعنامه  در 
كارگران  معيشت  وضعيت  بهبود  هفته،  در  كار  ساعت 

كردستان و قانون جديد كار درخواست شده بود.  
منطقه  كارگران  از  نفر  صدها  «كالر»،  شهر  در   *
در  تجمع  از  پس  و  زدند  راهپيمايى  به  دست  «گرميان» 
مقابل فرماندارى اين شهر نامه اى حاوى مطالباتشان از 
اين  به  را  اشتغال  ايجاد  و  معيشتى  وضعيت  بهبود  جمله 

نهاد ارائه كردند. 
* در شهر «كركوک» نيز كارگران در سطح شهر دست به 
راهپيمايى زدند و خواست هايشان را به اطالع مسئوالن 

دولتى رساندند.
* يكى از باشكوه ترين مراسم هاى اول ماه مه در سال 
2008، در كوبا بود. بيش از 500 هزار تن از كارگران و 
شركت  «هاوانا»  شهر  مركز  در  مراسمى  در  كوبا  مردم 
جريان  در  كوبا،  جمهور  رئيس  كاسترو»،  كردند. «رائول 
بهبود  براى  دولت  تالش  بر  مراسم  اين  در  سخنرانى 
وضعيت شغلى و معيشتى كارگران اين كشور تاكيد كرد.

در  مه،  ماه  اول  با  برابر  ارديبهشت  پنجشنبه 12  روز   *
كشور  اين  مردم  و  كارگران  از  نفر  هزار  ها  ده  بلگراد 
راهپيمايى كردند. در اين تظاهرات، كارگران دولت را به 
ناديده گرفتن وعده هاى انتخاباتى متهم كردند و سياست 

دولت در زمينه خصوصى سازى را محكوم نمودند.
* بيش از 40 هزار تن از اعضاى اتحاديه هاى كارگرى 
ژاپن روز پنج شنبه اول ماه مه، در پارک «يويوگى» در 
دستمزد،  افزايش  زدند.  تظاهرات  به  دست  توكيو  مركز 
بهبود شرايط شغلى، تامين امنيت شغلى و ايجاد اشتغال و 
هم چنين رفع كامل فقر از جمله خواست هاى كارگران 
ديگر  سوى  از  بود.  تظاهرات  اين  در  كننده  شركت 
شهرهاى  از  بسيارى  در  كارگر  جهانى  روز  مراسم هاى 
برگزار  نيز  ناگويا  و  هيروشيما  هوكايدو،  جمله  از  ژاپن 

گرديد.
مه،  ماه  اول  شنبه  پنج  روز  فلسطينى،  كارگر  هزاران   *
نوار  مختلف  مناطق  در  را  كارگر  جهانى  روز  تظاهرات 
جريان  در  كردند.  برگزار  اردن  رود  باخترى  كرانه  و  غزه 
تظاهرات در ميدان «فلسطين» در مركز شهر «غزه» و 
هم چنين نزديكى گذرگاه «اريز» در شمال باريكه غزه، 
پايان  براى  جهانى  جامعه  تالش  فلسطينى  كارگران 
محاصره نوار غزه را خواستار شدند. تظاهرات روز جهانى 
كارگر در شهر «رام اهللا» در كرانه باخترى رود اردن نيز 
تالش  خواستار  كارگر  صدها  آن  طى  كه  گرديد  برگزار 

براى پايان دادن به درد و رنج مردم فلسطين شدند.
* در جريان مراسم روز جهانى كارگر در ورزشگاه «بانگ 
كارنو» در شهر «جاكارتا» پايتخت اندونزى كه با حضور 
بيش از 40 هزار كارگر برگزار شد، رهبران اتحاديه هاى 
كارگرى در سخنرانى هاى خود، افزايش دستمزد، بهبود 

چنين  هم  و  كارى  شرايط  و  زندگى  وضعيت 
كاهش قيمت مواد غذايى را خواستار شدند.

نگاهى به اول ماه مه 2008 و فقر و فالكت اقتصادى!
بهرام رحمانى
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شهرهاى  ديگر  و  پايتخت  «مانيل»،  در   *
فيليپين، هزاران كارگر به مناسبت اول ماه مه  
دست به تظاهرات زدند و عليه دولت «گلوريا 
كارگران  دادند.  شعار  فيليپين  جمهور  رئيس  آرويو» 
تظاهركننده در فيليپين سياست هاى اقتصادى دولت را 
محكوم كردند و خواستار افزايش حقوق و بهبود وضعيت 

زندگى خود شدند.
تظاهرات  صف  در  فقط  سوئد،  پايتخت  استكهلم  در   *
نيروهاى چپ و كمونيست بيش از بيست هزار نفر شركت 
داشتند كه نسبت به سال گذشته از كميت چشم گيرى 

برخوردار بود. 
* ده ها هزار نفر از كارگران و مردم آمريكا به مناسبت 
اين  مختلف  شهرهاى  در  كارگر  جهانى  روز  مه  ماه  اول 
فورى  پايان  و  زده  اعتصاب  و  تظاهرات  به  دست  كشور 
جنگ در عراق و افغانستان را خواستار شدند. هزاران نفر 
از كارگران و مردم در مقابل كاخ سفيد دست به تظاهرات 
زده و از دولت اين كشور خواستند نيروهاى نظامى آمريكا 

را از عراق و افغانستان خارج كند.
 50 از  بيش  نيز  «ديترويت»  و  «شيكاگو»  شهرهاى  در 
درخواست  ضمن  و  زده  تظاهرات  به  دست  كارگر  هزار 
به  رسيدگى  زندگى،  شرايط  بهبود  و  دستمزدها  افزايش 
افغانستان  و  عراق  در  جنگ  پايان  و  مهاجران  وضعيت 
را خواستار شدند. بيش از 10 هزار تن از كارگران شاغل 
ايالت  و  «كاليفرنيا»  ايالت  جنوب  در  آمريكا  بنادر  در 
«واشنگتن» نيز دست به اعتصاب زده و ضمن خوددارى 
در  جنگ  پايان  خواستار  ها،  كشتى  بارگيرى  و  تخليه  از 

عراق شدند. 
ساكن  مهاجران  و  كارگران  از  نفر  هزار   200 حدود   *
فرانسه روز پنج شنبه اول ماه مه به مناسبت روز جهانى 
كشور  اين  شهرهاى  ديگر  و  پايتخت  پاريس  در  كارگر 

دست به تظاهرات زدند.
در جريان تظاهرات در پاريس كه در ميدان «جمهورى» 
برگزار شد كارگران و مهاجران عليه سرمايه دارى شعار 
محكوم  را  فرانسه  دولت  اقتصادى  هاى  سياست  و  داده 
كرده و خواستار زندگى مناسب و اشتغال براى مهاجران 
شدند. تظاهرات اول ماه مه در شهرهاى مختلف فرانسه 
در روز جهانى كارگر هم چنين به صحنه اعتراض عليه 
كاهش قدرت خريد مزدبگيران و سياست هاى اقتصادى 

دولت «نيكوال ساركوزى» تبديل شد.
ديگر اين كشور  شهر  چندين  ايتاليا و  پايتخت  * در رم 
از جمله «ميالن» و «جنوا» در روز جهانى كارگر شاهد 
بود.  كشور  اين  كارگران  نفرى  هزار  ها  ده  تظاهرات 
كارگران شركت كننده در تظاهرات روز جهانى كارگر در 
ايتاليا نسبت به شرايط نا امن محل هاى كار در اين كشور 
اعتراض كرده و خواستار بهبود شرايط و ايمنى محل هاى 
كار شدند. در جريان تظاهرات در شهر «جنوا» در جنوب 
ايتاليا، كارگران عدم تامين ايمنى محل كار را عامل مرگ 
301 كارگر در سال گذشته عنوان كرده و تامين امكانات 

ايمنى در محل هاى كار را خواستار شدند.
* مادريد، بارسلونا و شهر «تنه ريف» اسپانيا به مناسبت 
روز جهانى كارگر شاهد تظاهرات ده ها هزار نفر از كارگر 
روز  مراسم  در  كنندگان  شركت  بود.  كشور  اين  مردم  و 
جهانى كارگر در اسپانيا تعيين حداقل دستمزد ماهانه تا 1 

هزار يورو و بهبود شرايط شغلى خود را خواستار شدند.
* هزاران نفر از كارگران و مردم پرتغال در شهر «ليسبون» 

و ديگر شهرهاى اين كشور به مناسبت اول ماه مه دست 
به تظاهرات زده و خواستار برخوردارى تمامى مزدبگيران 
كارگرى  هاى  اتحاديه  شدند.  اجتماعى  تامين  مزاياى  از 
كه سازماندهى تظاهرات روز جهانى كارگر در پرتغال را 
كارگر  ميليون  وجود 1  به  اشاره  ضمن  داشتند،  عهده  به 

رسمى  استخدام  خواستار  مختلف،  مشاغل  در  قراردادى 
كارگران قراردادى شدند.

ها  ده  كارگر،  جهانى  روز  مه  ماه  اول  شنبه  پنج  روز   *
روسيه  كمونيست  حزب  اعضاى  و  كارگران  از  نفر  هزار 
ديگر  و  پايتخت  در «مسكو»  را  جداگانه  مراسم  چندين 
شهرهاى اين كشور برگزار كردند. در جريان تظاهرات در 
مسكو كه در 3 نقطه اين شهر برگزار شد، كارگران نسبت 
به وضعيت معيشتى خود اعتراض كرده و خواستار بهبود 
هزاران  ديگر  سوى  از  شدند.  خود  زندگى  و  كار  شرايط 
محلى  سوى  به  «لنين»  مجسمه  كنار  از  خود  كارگر 
به  دست  دارد  قرار  آن  در  ماركس»  مجسمه «كارل  كه 
راهپيمايى زدند. كارگران شركت كننده در اين راهپيمايى 
با سردادن شعار خواستار افزايش دستمزد و مقابله دولت 
ديگر  در  كارگر  جهانى  روز  تظاهرات  شدند.  گرانى  با 
حضور  با  پترزبورگ»  «سنت  جمله  از  روسيه  شهرهاى 

ده ها هزار كارگر برگزار گرديد.
و  سراسرى  اعتصاب  با  يونان  در  كارگر  جهانى  روز   *
تظاهرات ده ها هزار نفرى كارگران اين كشور آغاز شد. 
راهپيمايى  به  دست  «آتن»  شهر  در  كارگر  هزار  ها  ده 
زده و عليه سياست اقتصادى دولت شعار داده و خواستار 
مبارزه جدى با فقر و بيكارى شدند. شمارى از كارگران 
يونان هم چنين در مقابل سفارت آمريكا در آتن دست به 
و  عراق  در  جنگ  فورى  پايان  خواستار  و  زده  تظاهرات 

افغانستان شدند.
* ده ها هزار نفر از كارگران و مردم ونزوئال، به مناسبت 
شهر  هاى  خيابان  در  كارگر  جهانى  روز  مه  ماه  اول 
راهپيمايى  به  دست  كشور  اين  پايتخت  «كاراكاس» 
زدند و عليه سياست هاى امپرياليستى دولت آمريكا شعار 
دادند. شركت كنندگان در تظاهرات روز جهانى كارگر در 
آزاد  تجارت  قرارداد  خصوص  در  آمريكا  سياست  ونزوئال 
دولت  از  و  كرده  محكوم  را  جهان  مختلف  كشورهاى  با 
آمريكا  با  داد  قرار  اين  امضاى  از  خواستند  جهان  هاى 

خوددارى كنند.
شرقى  جنوب  در  لومباشى  شهر  و  پايتخت  *كينشازا 
هزار  ها  ده  تظاهرات  شاهد  كنگو  دمكراتيك  جمهورى 
كارگر  جهانى  روز  مناسبت  به  كشور  اين  كارگران  نفرى 
كنگو  دمكراتيك  جمهورى  در  تظاهرات  جريان  در  بود. 
كه كارگران مهاجر شركت هاى معدنى نيز در آن شركت 
داشتند، تظاهركنندگان خواستار افزايش دستمزد و بهبود 

شرايط كارى خود شدند.
* هزاران نفر از كارگران و كارمندان دولتى و شركت هاى 
خصوصى لبنان در بيروت پايتخت اين كشور به مناسبت 

روز جهانى كارگر تظاهرات كرده و خواستار مقابله جدى 
در  كنندگان  شركت  شدند.  غذايى  مواد  گرانى  با  دولت 
تظاهرات اول ماه مه در لبنان، هم چنين نسبت به بحران 
سياسى در اين كشور اعتراض كرده و عليه سياست هاى 

دولت و برخى جناح هاى سياسى اين كشور شعار دادند.
هفته  چين،  كشور  در  مه  ماه  اول  روز  از   *
آغاز  كارگر  جهانى  روز  مناسبت  به  تعطيالت 
شده است. در اين هفته ميليون ها كارگر، كار 
سر  به  خود  هاى  خانواده  كنار  در  و  تعطيل  را 

مى برند.
... *

شكوهى  با  صفوف  در  كارگران  ترتيب،  بدين 
ميادين  و  ها  خيابان  در  مه  ماه  اول  روز  در 
كشورهاى دنيا با راهپيمايى و تجمع از يك سو، 
قدرت طبقاتى خود را به نمايش گذاشتند و از سوى ديگر، 
رهبران و سخنرانان اين تجمعات مشكالت جامعه و به 
ويژه كارگران را طرح كردند و خواهان تحقق خواست ها 
جهان  محروم  مردم  و  كارگران  حق  بر  مطالبات  و 
افزايش  بيكارى،  آور،  سرسام  تورم  و  گرانى  مهار  شدند. 
دستمزدها، كاهش شدت كار، كاهش ساعات كار و...، از 
بر  مه  ماه  اول  سخنرانان  كه  بودند  مهمى  مسايل  جمله 

روى آن ها انگشت گذاشتند.
 

اول ماه مه در ايران
كليه  اسالمى  حكومت  امسال،  مه  ماه  اول  مقطع  در 
تا  درآورد  باش  آماده  حال  به  را  خود  سركوبگر  نيروهاى 

مانع برگزارى اين روز جهانى كارگران شود.
مقابله  آشكار  نمونه  يك  چيتگر،  پارک  نظامى  محاصره 
نظامى با روز كارگران بود. نمونه ديگر اقدام نهاد امنيتى 
استان مركزى (شوراى تامين شهر) مبنى بر تعطيلى سه 
كارخانه مساله دار «لوله و پروفيل ساوه»، «نورد» و «لوله 
صفا» تا روز شنبه بود تا از اين طريق مانع تجمع كارگران 

اين بخش از صنايع كشور به مناسبت روز جهانى شود.
شهرهاى  در  دولت  از  مستقل  كارگرى  تشكل  هاى 
 ... و  بوشهر  قزوين،  اصفهان،  كرمانشاه،  سنندج،  تهران، 
براى برپايى تجمع روز كارگر از سوى  مسئوالن رد شد 
را  خود  جهانى  روز  ديگرى  طرق  به  ها  تشكل  اين  اما، 

گرامى داشتند.
كارخانه  تهران،  اتوبوس  رانى  واحد  شركت  كارگران   *
هاى سايپا و ايران خودرو، فعالين كمونيست و... كه هر 
سال در محل آبشار خور جاده چالوس روز كارگر را جشن 
پارک  ها  آن  پليسى،  فشار  دليل  به  گرفتند،  امسال  مى 
چيتگر در غرب تهران را براى جشن  انتخاب كردند. بدين 
ترتيب، ترتيب صدها فعال كارگرى از تهران و حومه، روز 
ششم ارديبهشت در حالى به استقبال  روز جهانى كارگر 
رفتند كه صدها نيروى ضدشورش و مامور امنيتى و لباس 
مانع  تا  بودند  گرفته  خود  محاصره  در  را  پارک  شخصى 
برگزارى اين روز  در اين پارک شوند. آن ها همه درهاى 

پارک را بسته بودند.
خانواده  هاى كارگرى همانند برنامه هاى سال هاى پيش 
با اتوبوس هائى كه بدين منظور تهيه شده بود به سمت 
پارک حركت كردند، اما با ممانعت و برخورد خشونت آميز 
نيروهاى انتظامى، لباس شخصى و موتور سواران پليس 

كه با تجهيزات كامل به قصد سركوب كارگران 
آمده بودند، مواجه شدند. تعداد نيروهاى امنيتى 
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تا 1000 نفر تخمين شده است.
كارگران با ديدن اين صحنه راهى پارک جهان 
و  انترناسيونال  سرود  صداى  سرانجام  شدند.  كرج  نماى 
و  شد.  انداز  طنين  جا  اين  در  كارگرى  سرودهاى  ديگر 
فعالين كارگرى به بحث و تبادل نظر پرداختند. چند تن از 
شركت كنندگان در اين مراسم، به مدت كوتاهى بازداشت 

و سپس  آزاد شدند. 
شركت  كارگران  ماه،  ارديبهشت   11 چهارشنبه  روز   *
مراسم  شركت،  اين  محوطه  در  تپه»  هفت  «نيشكر 
روز جهانى كارگر را برگزار كردند. در اين مراسم، بيانيه 
روز  مناسبت  به  تپه»  هفت  «نيشكر  شركت  كارگران 
جهانى كارگر از سوى يكى از فعالين كارگرى خوانده شد 
و سپس يكى ديگر از فعالين شركت در مورد تاريخچه روز 
جهانى كارگر و شرايط طاقت فرساى حاكم بر كارگران 
با   وى  سخنان  كه  نمود  سخنرانى  ايران  و  شركت  اين 

تشويق ممتد كارگران همراه شد.
بار  خود  بيانيه  در  تپه،  هفت  نيشكر  شركت  كارگران 
ديگر خواست هايشان از جمله مشخص نمودن وضعيت 
مدير عامل شركت، برگزارى انتخابات جهت تشكل آزاد 
دادن  پايان  قراردادى،  كارگران  كردن  رسمى  كارگرى، 
و  كارگرى  فعالين  احضار  و  سركوب  سازى،  پرونده  به 

پرداخت به موقع حقوق كارگران را تكرار كردند.
* در شهر سنندج، روز پنج شنبه 12 ارديبهشت ماه برابر 
با اول ماه مه روز جهانى همبستگى طبقه كارگر، مراسمى 
با شركت جمع كثيرى از كارگران و زنان و مردان مبارز 
اين شهر، در مقابل سازمان تامين اجتماعى در چهار راه 
سيروس سنندج برگزار شد. در ابتداى مراسم قعطنامه اول 
خوانده  كنندگان  شركت  از  يكى  سوى  از  مه 2008  ماه 

شد.
دست  در  پالكاردهايى  مراسم،  اين  در  كنندگان  شركت 
چون «كارگر،  هم  شعارهايى  ها  آن  روى  بر  كه  داشتند 
متحد  جهان  «كارگران  اتحاد»،  اتحاد  دانشجو  معلم، 
خيز  پا  به  «كارگر  و  بربريت»  يا  «سوسياليسم  شويد»، 
كنندگان با  نوشته شده بود. شركت  تبعيض»،  عليه رفع 

سردادن شعارهايى به مراسم خود پايان دادند.
كارگر،  جهانى  روز  مه  ماه  اول  داشت  گرامى  مراسم   *
كثيرى  جمع  حضور  با  ماه  ارديبهشت  شنبه 12  پنج  روز 
اطراف  در  كامياران  مردان  و  زنان  و  كارگرى  فعالين  از 
اين شهر  برگزار شد. مراسم از ساعت 3 بعد از ظهر با 
يك دقيقه سكوت به ياد تمامى جان باختگان راه آزادى 
جهانى  همبستگى  سرود  انترناسيونال  سرود  و  برابرى  و 
در  هايى  سخنرانى  با  مراسم،  اين  شد.  آغاز  كارگر  طبقه 
ارتباط با پيوند جنبش هاى كارگرى، دانشجويى و زنان، 
خواندن شعر زن قاليباف و سرود «به رى به يانه»، مقاله 
حمايت  جامعه  بيانيه  كارگر،  جهانى  روز  مناسبت  به  اى 
و  خواه  آزادى  دانشجويان  بيانيه  و  كامياران  كودكان  از 

برابرى طلب ادامه يافت.
محل برگزارى مراسم با پالكاردهاى، «اول مه روز جهانى 
كارگر گرامى باد» و «دانشجويان آزادى خواه و برابرى 
طلب متحد جنبش كارگرى و جنبش زنان» مزين شده 
وسيله  به  كارگر  جهانى  روز  اى  قطعنامه  نيز  پايان  در  و 
استقبال گرم  خوانده شد كه با  كنندگان  يكى از شركت 
حاضرين روبرو شد و مراسم در ميان شور و شوق شركت 

كنندگان به پايان رسيد. 
* در شهر بانه، مراسم روز جهانى كارگر با حضور ده ها 

نفر از زنان و مردان كارگر در دامنه كوه «آربابا» برگزار 
سكوت  دقيقه  يك  با  نيم  و  ساعت 3  در  مراسم  گرديد. 
ابتدا  شد.  آغاز  انترناسيونال  سرود  و  باختگان  جان  براى 
جنبش  پيوند  و  كارگر  جهانى  روز  با  ارتباط  در  سخنانى 
زنان و طبقه كارگر از سوى يكى از شركت كنندگان ايراد 
كارگر  طبقه  وضعيت  مورد  در  نيز  ديگرى  سخنران  شد. 
اظهاراتى را ايراد كرد. مراسم با  و تشكل يابى كارگران 
شركت  شادمانى  ابراز  و  شيرينى  توزيع  و  شعر  خواندن 

كنندگان پايان يافت.
* در شهر سقز، ده ها نفر از زنان و مردان اين شهر روز 
جمعه 13 ارديبهشت ماه، به مناسبت روز جهانى كارگر و 
روز معلم يك برنامه كوهپيمايى جمعى را برگزار كردند 
و طى آن به قله 2640 مترى «سياه سنگ» در منطقه 
هاى  بسته  حركت  مسير  در  كردند.  صعود  «سرشيو» 
شيرينى و نوشته هاى حاوى مطالبات و مسائل كارگرى 
و خواست هاى كارگران و معلمان در ميان مردم  توزيع 

گرديد.
روز  سقز»،  كارگران  از  فراخوان «جمعى  به  پاسخ  در   *
نفر  هزاران  ظهر  از  بعد  ساعت 7  مه  ماه  اول  شنبه  پنج 
در  شهر  مبارز  مردم  ديگر  و  معلمان  جوانان  كارگران،  از 
كارگران  جهانى  جشن  روز  مناسبت  به  «هلو»،  ميدان 
هاى  گروه  ظهر،  از  بعد   7 ساعت  حدود  كردند.  تجمع 

مختلف از كارگران صنف هاى خباز، شهردارى، شركت 
از  كثيرى  شمار  قهرآباد،  هاى  كارگاه  كارگران  نفت، 
هاى  خيابان  از  آموزان،  دانش  و  دانشجويان  و  معلمان 
منتهى به ميدان مركزى شهر به طرف اين ميدان حركت 

كردند.
رژيم هزاران نفر از افراد مسلح خود را براى مرعوب كردن 
كارگران و مردم شهر بسيج كرده بود. به غير از نيروهاى 
از  ضدشورش  نيروهاى  از  واحد  چندين  سقز،  در  مستقر 
همدان براى تقويت نيروهاى سركوبگر به اين شهر اعزام 
بود،  حكومتى  نيروهاى  محاصره  در  ميدان  و  بودند  شده 
حكومت  مسلح  نيروهاى  نمايى  قدرت  و  آرايى  صف  اما 
اسالمى نتوانست مانع تجمع مردم شود. در اين اجتماع 
بزرگ هزاران برگ از فراخوان هاى كارگرى و قطعنامه 
كارگران سقز بمناسبت اول ماه مه همراه با  شيرينى در 

ميان مردم توزيع گرديد.
ادامه  ظهر  از  بعد  دقيقه   15 و   8 ساعت  تا  تجمع  اين 
داشت و در اين ساعت دستجاتى از مردم به سمت محل 
سنديكاى خبازان حركت كردند و سپس به تدريج و به 

آرامى متفرق شدند. در اين جريان نيروهاى امنيتى سعى 
كردند، تعدادى از جوانان شهر را دستگير كنند، اما موفق 

به اين كار نشدند.
پرورش  و  آموزش  اداره  مسئوالن  هشدار  وجود  با   *
تجمع  هرگونه  برگزارى  از  خوددارى  بر  مبنى  سقز  شهر 
از  جمعى  ماه  ارديبهشت   12 شنبه  پنج  روز  تحصن،  و 
معلمان سقز در مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهر 
اعتراض  حق  شناختن  رسميت  به  ها،  آن  كردند.  تجمع 
مطالبات،  پرداخت  و  حقوق  افزايش  معلمان،  تجمع  و 
عمومى  ساختار  تغيير  التدريسى،  حق  معلمان  استخدام 
آموزش و پرورش، لغو احكام صادره عليه معلمان، ارتقاى 
كانون  داشتن  آموزشى،  سرانه  افزايش  آموزش،  كيفيت 
دموكراتيك  سيستم  كردن  نهادينه  مستقل،  صنفى  هاى 
در آموزش و پرورش، تغيير نگرش بسته نسبت به آموزش 
و پرورش، تمركز زدايى و توسعه آزادى بيان در آموزش 
و پرورش از جمله مسائلى بودند كه در جريان سخنرانى 
مطرح  معلمان  هاى  خواست  عنوان  به  سقز  معلمان 

گرديد.
 * بيش از 600 نفر از معلمان و فرهنگيان استان كردستان، 
امروز پنجشنبه 12 ارديبهشت ماه در محوطه اداره آموزش 
و پرورش مركزى سنندج در خيابان «اكباتان» دست به 
تجمع زدند. شركت كنندگان در اين تجمع پالكاردهايى 
را در دست داشتند كه بر روى آن ها از جمله 
تبعيض  بنويسيد  «عدالت  چون  هم  شعارهايى 
مسلم  حق  ساله  سى  «پاداش  بخوانيد»، 
ماست» و «همبستگى خود را با تمام فرهنگيان 
بود.  شده  نوشته  و...،  كنيم»  مى  اعالم  كشور 
با  كردستان  استان  فرهنگيان  و  معلمان  تجمع 
جمله  از  كنندگان  شركت  از  شمارى  سخنرانى 
معلمان  آن  طى  و  يافته  ادامه  اخراجى  معلمان 
استان كردستان همبستگى خود را با كارگران 
به  محكوم  معلم  كمانگر»  چنين «فرزاد  هم  و 

اعدام اعالم كردند.
* بيش از 500 تن از معلمان بازنشسته استان 
ارديببهشت   12 شنبه  پنج  روز  كرمانشاه، 
پرورش  و  آموزش  كل  اداره  مقابل  در  ماه 
به  رسيدگى  خواستار  و  كردند  تحمع  كرمانشاه 

مشكالتشان شدند.
طى  بار  سومين  براى  كه  كرمانشاه  بازنشسته  معلمان 
پرداخت  خواستار  زدند،  تجمع  به  دست  اخير  هفته هاى 
با  و  شده  نقدى  صورتى  به  خود  خدمت  پايان  پاداش 
دولتى  مسئولين  دروغين  هاى  وعده  شعارهاى  سردادن 

را محكوم كردند. 
از  حكومت  سركوبگر  ماموران  ممانعت  دنبال  به   *  
راهپيمايى كارگران سمنان، جمع كثيرى از كارگران اين 
شهر در مقابل خانه كارگر تجمع كردند و پالكاردهايى در 
دست داشتند كه در آن ها خواستار لغو قراردادهاى موقت، 
تامين امنيت شغلى، افزايش دستمزد متناسب با تورم، حل 
مشكل مسكن و ايجاد اشتغال و مقابله با بيكارى مردم 

شده بودند.
* خانه كارگر مراسمى را در روز چهارشنبه 11 ارديبهشت 
در  پونك  منطقه  در  ظهر  از  بعد   5 تا   3 ساعت  از  ماه 
هر  كه  حالى  در  كرد.  برگزار  عمل»  خيريه  «ورزشگاه 
مراسمى  مناسبت روز جهانى كارگر  سال خانه كارگر به 

را در خيابان طالقانى، استاديوم شهيد شيرودى، 
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برگزار مى  كرد، يعنى در مركز شهر تهران، به 
گونه  اى كه بيش تر كارگران براى شركت در 
مراسم و از لحاظ رفت و آمد مشكلى نداشتند. اما 
امسال محل اين مراسم را در منطقه پونك كه منطقه اى 
برده  شود،  مى  توصيف  كور  و  سوت  و  سكنه  از  خالى 

بودند.
سنديكاى  از  تهران،  كارگرى  فعاالن  از  نفر   100 حدود 
سنديكاى  ايران،  كارگران  آزاد  اتحاديه  واحد،  شركت 
فعاالن  ديگر  از  جمعى  و  مكانيك  و  فلزكاران  و  نقاشان 
محل  به  هماهنگى،  و  پيگيرى  هاى  كميته  در  كارگرى 
برگزارى مراسم خانه كارگر رفتند تا در آن شركت كنند. 
از آن جا كه فعاالن كارگرى به خاطر اين كه به شدت 
تصميم  هستند،  امنيتى  و  اطالعاتى  ماموران  نظر  زير 
گرفتند در مراسم خانه كارگر شركت كنند اما پالكاردها و 

شعارهاى خود را با خود داشته باشند. 
نيروهاى پليس امنيتى و انتظامى كه منطقه پونك را زير 
نظر داشتند، اجازه ورود به فعاالن كارگرى را ندادند. اما 
پس از ورود اتوموبيل عليرضا محجوب به منطقه پونك، 
فعاالن كارگرى تالش مى كنند تا با او صحبت كنند. از او 
مى پرسند كه آيا او دستور داده كه فعاالن كارگرى اجازه 
كه  گويد  مى  محجوب  باشند.  نداشته  را  مراسم  به  ورود 
نيست،  كارگر  خانه  عضو  واحد  شركت  سنديكاى  چون 

اجازه ورود به اين مراسم را ندارد.
رضا شهابى، از اعضاى سنديكاى شركت واحد، در پاسخ 
به عليرضا محجوب مى گويد: «اگر اين مراسم را به خاطر 
خالف  اين  كه  كرده  ايد  برگزار  جا  اين  در  مه  ماه  اول 
مجلس  نماينده  عنوان  به  شما  است.  مقررات  و  قوانين 
مى  اعالم  كارگران  نماينده  عنوان  به  را  خود  كه  تهران 
سئوال  زير  كنيد  مى  كه  حركتى  اين  با  را  خودتان  كنيد 

مى بريد.»
رضا شهابى موفق مى شود گفتگوكنان با عليرضا محجوب 
براى  كه  كارگرى  فعاالن  از  ديگر  تن  چند  همراه  به 
ماموران امنيتى ناشناس بوده  اند وارد سالن مراسم شود. 
به گفته او در سالن حدود 350 نفر حضور داشته  اند. هيچ 
پالكاردى در مورد خواست هاى اساسى كارگران به چشم 
نمى خورده است... به گفته شهابى، گروهى از حاضران 
در خانه كارگر دانشجويان دختر و پسر دانشگاه جامع علم 
كاربردى بوده  اند كه زير پوشش خانه كارگر است. اين 
دانشجويان با حدود ده اتوبوس از جلوى دانشگاه خود به 

محل برگزارى مراسم خانه كارگر آمده بودند. 
يكى از مسئوالن خانه كارگر در پاسخ به اعتراض فعاالن 
كارگرى كه چرا همه كارگران را در مراسم راه نمى دهند، 
مى گويد: «واهللا من هم مثل شما كارگر هستم، من هم 
همكار شما هستم، ولى خب به خاطر مسائلى كه پارسال 
اتفاق افتاده، به ما مجوز ندادند. اين جا را خود خانه كارگر 
خودش  اعضاى  از  كارگر  خانه  حقيقت  در  ديده.  تدارک 
انتخابات  در  كه  هايى  آن  از  تا  آورده  عمل  به  دعوت 
راى  محجوب  آقاى  به  و  كردند  شركت  هشتم  مجلس 
كرديم  قدردانى و تشكر شود. كه ما آن جا اعالم  دادند 
است  خصوصى  محفلى  اين  كه  گفت  شود  مى  پس  كه 
مه  ماه  اول  و  كارگر  از  اسمى  توانيد  نمى  جا  اين  در  و 

را ببريد.» 
كارگران  گذشته  هاى  سال  در  كه  است  تاكيد  به  الزم 
كنترل مراسم تشريفاتى دولتى شوراهاى اسالمى كار و 
خانه كارگر را از دست گردانندگان آن خارج كرده و اين 
و  كار  اسالمى  شوراهاى  و  حكومت  عليه  بر  را  مراسم 

خانه كارگر تبديل كردند. به همين دليل امسال شوراهاى 
اسالمى كار و خانه كارگر، مراسم ضدكارگرى خود را بى 
سر و صدا آن هم در منطقه دور افتاده برگزار كردند تا 

وقايع سال هاى پيش تكرار نشود.
در يك نگاه مى بينيم كه اول ماه امسال در ايران، هر 
چند كه در سكوت گذشت اما اگر كمى در مورد اين روز و 
تحرک كارگران كاوش كنيم به راحتى مى بينيم كه اول 
ماه امسال به لحاظ گستردگى و عكس العملل كارگران 
بسيار وسيع تر از سال هاى گذشته بوده است. هم چنين 
مضمون و محتواى قطعنامه هايى كه به مناسبت اين روز 
(چند  است.  تر  راديكال  و  تر  طبقاتى  است  شده  منتشر 

قطعنامه اول ماه مه در ايران، در ضميمه آمده است.)
  

دستگيرى كارگران
عصر روز پنج شنبه 12 ارديبهشت ماه برابر با اول ماه مه، 
كارگران  آزاد  اتحاديه  فراخوان  به  بنا  كارگر،  جهانى  روز 
برگزار  عسلويه  تقى»  راه «نخل  سه  در  مراسمى  ايرانى 
حكومت  انتظامى  ماموران  اوليه  دقايق  همان  در  شد. 
آورى  جمع  ضمن  و  شدند  حاضر  محل  در  اسالمى 
مرادى»  «جوانمير  مراسم  ادامه  از  ممانعت  و  پالكاردها 
را  ايران  كارگران  آزاد  اتحاديه  مديره  هيئت  اعضاى  از 

بازداشت كردند.
آزادى  براى  كارگران  از  جمعى  وضعيت  اين  دنبال  به 
«طه  اما  كردند،  مراجعه  پاسگاه  به  مرادى»  «جوانمير 
آزاد  اتحاديه  مديره  هيئت  البدل  على  عضو  آزادى» 
كارگران ايران نيز در مقابل پاسگاه بازداشت شد و گفته 
مى شود 2 فرد نام برده در اداره اطالعات عسلويه و تحت 

بازجويى قرار گرفته اند.
در شهر سنندج، در جريان برگزارى مراسم اول ماه مه، 7 
تن از شركت كنندگان بازداشت شدند. «سوسن رازانى» 
زمانى»،  «صالح  و  مراسم  از  قبل  خيرآبادى»  «شيوا  و 
«بهاالدين  و  حسينى»  على  و  «غالب  نجار»،  «عبداهللا 

صدوقى» نيز پس از پايان مراسم بازداشت شدند.
غالب  و  نجار  عبداهللا  خيرآبادى،  شيوا  رازانى،  سوسن 
حسينى، كه در اداره اطالعات مورد بازجويى قرار گرفته و 
سپس آن ها را دادگاهى كردند. دادگاه، اين چهار نفر را با 
قيد وثيقه آزاد كرد. آن ها مجددا روز هفدهم ارديبهشت 
ماه، به اداره اطالعات سنندج احضار و مورد بازجويى قرار 

گرفتند.
هم چنين سه تن از كارگران، به نام هاى حميد اطهارى، 
روز  در  خاص  آرام  ابراهيم  و  آذر  محمودى   نسرين 
چهارشنبه، پيش از برگزارى مراسم روز جهانى كارگر در 

شهر اشنويه توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شدند. 
بعد از اعتصاب كارگران پروفيل ساوه در اسفند ماه سال 
گذشته و توافقات انجام شده بين كارگران و كارفرما كه 
در صورت جلسه  اى ثبت شده بود، كارفرما كليه تعهدات 
خود را زير پا گذاشت. و از دو نفر از فعالين كارگرى، به 
دادگسترى شكايت كرد كه منجر به بازداشت آن ها شد. 
سپس آن ها را از كار اخراج كرد و تاكنون نيز بيش از 50 
نفر از مزدبگيران اين كارخانه را نيز اخراج كرده است. اين 

كارگران اخراجى از 2 تا 15 سال سابقه كار دارند.
دادگاه انقالب دزفول، فريدون نيكوفرد، على نجاتى،جليل 
احظار  را  عليپور  رمضان  و  مهر  حيدرى  محمد  احمدى، 
كرده است. آن ها مى بايست روز سه شنبه 31 ارديبهشت 
مورد محاكمه قرار گيرند. اين فعالين كارگرى، سال گذشته 
در اعتراض به تعويق افتادن حقوق 4 ماهه خود دست به 

اعتراض زده بودند، كه توسط مامورين وزارت اطالعات 
دستگير و عليه آن ها اقدام به پرونده سازى نمودند. 

شيث امانى، بيش از يك سال بود كه به جرم تالش براى 
و  تعقيب  مورد  سال 2007  مه  ماه  اول  مراسم  برگزارى 
محاكمه قرار داشت؛ سرانجام او  را در آستانه اول ماه مه 

سال جارى دستگير و روانه زندان سنندج كردند.  
كارگران  سنديكاى  مديره  هيات  رييس  اسانلو،  منصور 
شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه، كه در تير ماه 
سال گذشته بازداشت و به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به 
پنج سال زندان محكوم شده است، هنوز در زندان است.

هم  و  خود  حقوق  از  دفاع  جز  به  كارگرى  فعالين  اين 
بنابراين،  اند.  نداده  انجام  ديگرى  كار  هايشان  طبقه اى 
كليه كاركران و همه نيروهاى آزادى خواه و برابرى طلب 
در داخل و خارج كشور با مبارزه پيگير خود آزادى فورى 
ضدكارگر  اسالمى  حكومت  بر  ها  آن  شرط  و  قيد  بى  و 

تحميل كنند.
 ***

گرسنگى و كمبود برنج و غالت زنگ خطر را در عرصه  
بين المللى به صدا درآورده است. كشورهاى پيشرفته نيز 
از اين بحران در امان نيستند. در اجالس سازمان ملل در 
ژنو، راه  هاى برون رفت از بحران موضوع اصلى مذاكرات 

بوده است.  
كمبود و گرانى مواد غذايى در برخى از كشورهاى پيشرفته 
نيز خود را نشان داده است. در اسرائيل، ظرف هفته هاى 
اخير قيمت برنج و آرد به ترتيب60 و 25 درصد افزايش 
يافته است. شمارى از سوپرماركت ها به دليل كمبود برنج 
در  فروشند.  مى  برنج  معينى  مقدار  تنها  مشترى  هر  به 

آمريكا نيز اين گونه تدابير و اقدامات در جريان است.  
در چنين شرايطى، طبيعى ست كه طبقه كارگر، مستقيما 
دخالت  قطع  با  و  شود  توزيع  و  توليد  عرصه  كنترل  وارد 
سرمايه داران و سوداگران توليد و توزيع عادالنه را سازمان 
دهد. شكى نيست كه در اين جهان خاكى آن قدر نعمت 
به وفور وجود دارد كه اگر عادالنه و برابر توزيع شود هيچ 

انسانى در جهان گرسنه نمى ماند.
جمله  از  كشور   167 نمايندگان  ميالدى   2000 سال  در 
ايران تعهد كردند تا سال 2015 فقر را در كشور خود 50 

درصد كاهش دهند.
كارفرماى  و  دار  سرمايه  ترين  بزرگ  اسالمى،  حكومت 
همواره  را  كارگران  دستمزد  دليل  همين  به  است.  ايران 
بخور  دستمزدهاى  همين  دارد؛  مى  نگه  پايين  سطح  در 
و نمير نيز به موقع پرداخت نمى شود؛ نزديك به هفتاد 
درصد كارگران ايران، به طور موقت به كار گمارده مى 
شوند و استخدام دايم نمى گردند. كارفرما هر موقع دلش 
از  كارفرمايان  حتا  كند؛  مى  اخراج  را  كارگران  خواست 
كارگران قراردادهاى سفيد امضاء مى گيرند. به طور كلى 
حكومت اسالمى شان و منزلت انسانى را لگدمال كرده 
است. به همين دليل هرگونه اعتراض كارگران با تهديد 
امنيتى  و  ضدشورش  نيروهاى  يورش  و  دولتى  مقامات 
روبرو مى گردد. رهبران كارگرى همواره مورد تهديد قرار 
مى گيرند. تصور كنيد در كشورى كه حكومت اش اين 
سرمايه  دارد  ضدكارگرى  پايان  بى  هاى  ظرفيت  چنين 
حكومت  كارانه  جنايت  رفتار  همان  نيز  خصوصى  دارى 
را براى كسب سود بيش تر بر كارگران اعمال مى كند. 
از اين رو، سرمايه دارى دولتى و خصوصى دو روى يك 

سكه هستند و هدفشان جز استثمار نيروى كار 
و ثروت اندوزى بيش تر چيز ديگرى نيست.
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در  كرديم  اشاره  نيز  باال  در  كه  طور  همان 
كارگرى  فعالين  از  تعدادى  اخير  هفته هاى 
كه «به  كيان  تاير  كارگران  اند.  شده  بازداشت 
غير از حقوق آذرماه  و مبلغ 120 هزار تومانى كه به عنوان 
حق بن در شب عيد به كارگران پرداخت شده است،  ديگر 
هيچ  حقوقى از كارفرما دريافت نكرده اند» وقتى اعتراض 
كردند با يورش پليس ضدشورش مواجه شدند. و صدها 
و  كارگران  پيگيرى  با  كه  شدند  دستگير  كارگران  از  نفر 

خانواده دستگيرشدگان آزاد گرديدند. 
با روى كار آمدن دولت نهم، مشكالت كارگران افزايش 
يافته است. با تعطيلى و ورشكستگى بسيارى از كارخانه ها، 
بسيارى از كارگران بدون پرداخت ماه ها دستمزد اخراج 
شده اند و يا بالتكليف مانده اند. با توجه به موج فزاينده 
گرانى و تورم دستمزدهاى ناچيز  كفاف زندگى آن ها را 
اجتماعى،  تامين  و  درمانى  بيمه  مناسب  عدم  دهد.  نمى 
قراردادهاى كوتاه مدت، قراردادهاى موقت و سفيد امضاء 
هم از ديگر دغدغه هاى كارگران ايران است.  بنا به اظهار 
كارگران  دستمزد  حداقل  حاضر  حال  در  رسمى،  منابع 
موارد  بسيارى  در  و  تعيين  شده  تومان  هزار  ايرانى 183 
با احتساب مزايا حداكثر به 230 هزار تومان مى رسد. اين 
در حالى است كه به گفته كارشناسان  اجاره خانه محقر در 
تهران و مراكز استان ها در ايران به طور متوسط در سال 

گذشته حدود 300 هزار تومان است. 
دولت احمدى نژاد، از هر ترفندى براى استثمار مزدبگيران 
بهره مى گيرد. بنا به گزارش سايت «تابناک»، با صدور 
حكم ديوان عدالت ادارى مشخص شد در سال 86، دولت 
كارمند خود را كم تر از آنچه قانون  ميليون ها  دستمزد 
مشخص كرده، پرداخته و مجلس نيز به جاى تذكر درباره 
اين اقدام، سكوت اختيار كرده است! اكنون نيز با گذشت 
حقوق  افزايش  ميزان  دولت  سال 87،  از  نيم  و  ماه  يك 
كاركنان و بازنشستگان خود را اعالم نكرده است. هرچند 
 6 دولت  از  نقل  به  را  رقم  اين  برخي  ماه  فروردين  در 
درصد اعالم كردند كه اما اعتراضاتى را به دنبال داشت 
دولت ناگزير اعالم كرد هنوز تصميمي در اين باره نگرفته 

است.
گرانى و تورم، همواره به عنوان معضلى بزرگ و مشكلى 
بدون  راه حل مطرح بوده و گريبان اكثريت مردم ايران را 
گرفته است. با آغاز سال نو 1387، قيمت گوشت و ميوه و 
تره  بار و ديگر اقالم هم از ابتداى سال افزايش داشته  اند 
و قدرت خريد مردم هر روز كم تر و كم تر مى شود. اين 
روزها مسئله گرانى و تورم يكى از موضوعات اصلى حتى 

مقامات حكومت و روزنامه هاى رسمى كشور است. 
روز   10 همين  تا  و  عيد  از  قبل  كه  هاشمى  طارم  برنج 
قبل هم به قيمت 1800 تا 1900 تومان فروخته مى شد، 
اكنون 4100 تومان معامله مى شود و برنج صدرى 1900 
تومانى هم 4200 تومان شده است. در حال حاضر ارزان 
ترين برنج ايرانى طارم سرگل است كه به قيمت هر كيلو 
3000 تومان فروخته مى شود. در اين ميان بحران برنج 

شدت بيش ترى يافته است. 
 19 شنبه  پنچ  امروز  تهران  غربى  آباد  يافت  مردم 
ارديبهشت ماه در اعتراض به افزايش سرسام آور قيمت 
برنج در ميدان معلم تجمع كردند. تجمع كنندگان با حمل 
كردند، اما  اعتراض  برنج  قيمت  افزايش  پالكاردهايى به 
مردم  به  اعتراض،  گسترش  ترس  از  انتظامى   ماموران 
حمله نمودند و آنان را متفرق كردند. گفته مى شود كه 
مردم  به  برنج  ارائه  از  ها  مغازه  تهران،  مناطق  برخى  در 

پيش  منوال  هيمن  به  وضعيت  اگر  كنند.  مى  خوددارى 
شهرهاى  در  اعتراضات  نوع  اين  كه  اين  احتمال  برود 
سراسر كشور به شورش عمومى تبديل شود دور از انتظار 

نيست. 
از سوى ديگر، براساس آمارهاى منتشر شده در رسانه هاى 
كاالهاى  از  بسيارى  قيمت  اسالمى،  حكومت  رسمى 
يافته  افزايش  صددرصد  از  بيش  بازار  در  مردم  ضرورى 
است. سايت شارنيوز در شهر سقز، 20 ارديبهشت 87 خير 
داد كه: «افزايش سطح عمومى قيمت كاالهاى اساسى 
اين روزها به مرحله نگران كننده اى رسيده است و باال 
رفتن قيمت برخى از اقالم به يك روز هم نمى كشد. اگر 
قيمت  افزايش  از  روزانه  گفتگوهاى  در  قبل  ماه  يك  تا 
روزها  اين  شد،  مى  صحبت  مرغ  تخم  و  مرغ  و  گوجه 
ربوده  اقالم  ساير  از  را  سبقت  گوى  برنج  قيمت  افزايش 
است. اين سايت افزايش قيمت برخى از اجناس را چنين 
اعالم كرده است: «قند شكسته ديروز 800 تومان، امروز 
امروز  تومان،  گذشته 28500  روز   3 روغن  تومان،   900
30000 تومان... شنيده ها حاكى از اين است كه قيمت 

آرد در بازار آزاد حدودا سه برابر شده است.
گذشته  دهه   دو  در  ايران  آمار  مركز  اطالعات  اساس  بر 
مصرف  و  درصد   50 گوشت  مصرف   (1361 ـ   1382)
ميوه و سبريجات 55 درصد كاهش داشته است. اين كه 
اكثريت قاطع مردم ايران هر روز و در هر فرصت از گرانى 
و جيب خالى خود ما نالند نشان مى دهد كه وضع بسيار 

وخيم تر از آن است كه مسئوالن دولتى ادعا مى كنند.
خبرگزارى حكومت اسالمى ايران «ايسنا»، 20 ارديبهشت 
1387 - 9 مى 2008، درباره خط فقر نوشت: تدوين گر 
نقشه جغرافيايى فقر كشور، خط فقر مطلق (شديد) سال 
خانوار،  مصرف  و  درآمد  توزيع  حسب  بر  را  كشورى   86
400 هزار تومان اعالم كرد و گفت: خط فقر شديد استان 
تهران، براى يك خانوار پنج نفره در سال گذشته، 650 

هزار تومان بوده است.
بنا به اقرار معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس 
ميليون  تا 15  را 14  فقر  خط  زير  افراد  تعداد  جمهورى، 
اقتصادى آمار  نفر اعالم كرده است. به نظر كارشناسان 
اعالم شده از سوى وى مربوط به خط فقر خشن است كه 
جامعه به آن دچار شده و تعداد افراد زير خط فقر به حدود 
50 درصد جمعيت كشور مى رسد كه با درآمدى معادل 
دو دالر و مصرف سرانه 200ر2 تا 500ر2 كالرى در روز 
شاخص  شدن  اضافه  با  حال  عين  در  كنند.  مى  زندگى 
هايى هم چون رفاه، تفريح و بيمه به اين مجموعه آمارى، 
روزنامه  كه  حالى  در  رسد.  مى  درصد   80 به  رقم  اين 
«سرمايه» چاپ تهران، در شماره روز سه شنبه هفدهم 
ارديبهشت ماه خود، 50  درصد جمعيت ايران را در رديف 

فقيران مى داند.
عالوه بر بيكاران و كارگران، بسيارى از كارمندان دولت 
كم  و  كنند  مى  دريافت  فقر  خط  از  تر  كم  حقوقى  نيز 
كارى  اضافه  روز  در  ساعت  چند  كه  كارمندانى  نيستند 
مى كنند يا پس از پايان كار ادارى تازه سراغ شغل دوم 

خود مى روند.
پير  و  كودک  هزاران  شاهد  روز  هر  بزرگ  شهرهاى  در 
اين  بدون  كارند  به  مشغول  نوعى  به  كه  جوان  ايم  و 
يا  كنند،  بازى  مهمى  نقش  كشور  اقتصاد  چرخه   در  كه 
كارشان به معناى رهايى از فقر باشد. هر روز و شب در 
كوچه و خيابان، هرجا انبوهى زباله در انتظار ماشين هاى 
هر  كردن  جدا  مشغول  عده  اى  شده،  تلنبار  شهردارى 

تا  فلز  و  پالستيك  از  دارد؛  خريدارى  كه  هستند  چيزى 
كاغذ و نان خشك.  

مطابق اطالعات مركز آمار ايران تعداد جوانان 20 تا 24 
سال كه آماده  ورود به بازار كار هستند بيش از 9 ميليون 
نفر است. اين در حالى است كه به گفته  محمد جهرمى 
وزير كار و امور اجتماعى (روابط عمومى وزارت كار، 15 
 2 تنها  توسعه  چهارم  برنامه  از  سال  دو  طى   (86 مرداد 
ميليون شغل جديد ايجاد شده است. هم چنين 75 درصد 
بيكاران ثبت نام شده در باشگاه كار فاقد مهارت هستند؛ 
بيكارانى كه بخشى از آن ها با شغل هاى كاذب روزگار 

مى گذرانند، بيكارى شان پنهان مى ماند.    
بنا به اعالم بانك مركزى، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى 
به فروردين ماه 87 به رقم كم سابقه 19,5 درصد  رسيده 
چنين  هم  است.  بى  سابقه  گذشته  سال   6 در  كه  است 
شاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى 
ايران  نيز در فروردين امسال نسبت به ماه قبل 3,1 درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24,2 درصد افزايش يافته 
 است. اين در حالى است كه بر اساس گزارش ها، حجم 
درآمد نفتى دولت نهم در 3 سال اخير (84 تا 86) به رقمى 
 در حدود 220 ميليارد دالر رسيده است كه معادل درآمد 
نفتى دو دولت گذشته در 16 ساله منتهى به 1383 است.  
بنابراين، دولت  احمدى نژاد در عمر سه ساله خود، معادل 
تمام 16 ساله دولت هاى گذشته درآمد نفتى داشته است. 
بنابر بررسى  ها،  درآمد نفتى ايران در سه سال اخير معادل 

220 ميليارد دالر بوده است.
صعودى قيمت نفت در بازارهاى جهانى هم چنان  روند 
ادامه دارد و قيمت نفت خام روز جمعه 20 ارديهشت ماه 
دالر  مرز 124  از  تاريخ  طول  در  بار  اولين  براى   ،1387
براى هر بشكه گذشت. در حالى كه اين افزايش قيمت 
خدمات  و  مردم  وضعيت  بهبود  به  كمكى  تنها  نه  نفت، 
نشده  درمان  و  بهداشت  و  پرورش  و  اموزش  و  عمومى 
است، بلكه وضع روزبروز وخيم تر نيز مى گردد. در چنين 
شرايطى، سئوال اين است كه اين مبالغ كالن صرف چه 

عرصه هايى مى شود كه جامعه از آن بى خبر است؟!
سوى  از  شده  اعالم  تومانى  هزار  فقر 600  خط  مقايسه 
هزار   220 دستمزد  حداقل  اعالم  و  تهران  مزد   كميته 
نشان  كار،  عالى  شوراى  سوى  از  كارگران  براى  تومانى 

دهنده وضعيت دردناک كارگران ايران است.
بنا به اعالم صندوق بين  المللى پول، ايران از اين لحاظ 
در  رتبه اول در خاورميانه و در رتبه پنجم در جهان قرار 
گرفته است. در خاورميانه، پس از ايران، قطر با فاصله  اى 
 بسيار زياد، با 12 درصد تورم در رتبه دوم قرار دارد و نرخ 
تورم كشورهاى ديگر خاورميانه از اين هم كم تر  است. 
در كل جهان نيز از ميان 183 كشور، تنها چهار كشور نرخ 
تورمى بيش از ايران را تجربه مى  كنند كه رتبه  اول را 
شريك سياسى و اقتصادى ايران، ونزوئال با 25,7 درصد 
تورم از آن خود كرده و رتبه بعدى از آن ميانمار  با 25 

درصد است.   
در كشورهاى در حال توسعه از هر چهار كودک زير پنج 
قرار  مرگ  معرض  در  گرسنگى  و  فقر  اثر  بر  يكى  سال، 
دارد. ايران نيز يكى از اين كشورهاست. مطابق برآوردها 
مى  رنج  شديد  فقر  از  ايران  جمعيت  درصد   3 تا   2 بين 
زندگى  فقر  خط  زير  مردم  درصد   12 به  نزديك  و  برند 
مى كنند. گذشته از جمعيت بزرگ بيكاران شاغالن نيز 

وضع مطلوبى ندارند. در حالى كه خط فقر براى 
شده  تعيين  تومان  هزار   400 تهران  استان 
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بسيارى از كارگران و كارمندان بايد با درآمدى 
كم تر از اين زندگى كنند.

با وجود سركوب هاى شديد و حشيانه حكومت 
به  دست  مختلف  عناوين  به  ايران  كارگران  اسالمى، 
پليسى  فضاى  مرعوب  و  زنند  مى  اعتصاب  و  اعتراض 

نشده اند.
در  نفر  هزار  يك  تپه،  هفت  كارگر  هزار  پنج  اعتصاب 
الستيك البرز و مناطق ديگر  كه در آن ها، كارگران اقدام 
با  همبستگى  موج  و  كردند،  ها  جاده  كردن  مسدود  به 
به  را  اسالمى  حكومت  سران  جامعه،  سطح  در  كارگران 
شدت وحشت زده  كرده است. از اين رو، حكومت سعى 
دارد با تهديد و دستگيرى فعالين كارگرى زهر چشم از 
كارگران بگيرد. در حالى كه موقعيت زيست كارگران به 
رسيده  جايى  به  آنان  سياسى  فعاليت  و  اقتصادى  لحاط 
است كه با هيچ قدرت پليسى تعطيل پذير نيست و هر 
لحطه امكان انفجار طبقاتى در ايران وجود دارد. اعتصاب 
چند باره كارگران نيشكر هفت تپه شوش، همچنان ادامه 

دارد.
در حال حاضر بيش از 5000 كارگر اين شركت كه شامل 
كارگران  و  كشاورزى  بردارى،  بهره  ادارى،  هاى  بخش 
قراردادى نى بر در اعتصاب بسر مى برند، كه روزانه در 
مقابل دفتر مديريت تجمع مى كنند و دست به اعتراض 
از:  عبارتند  اعتصابى  كارگران  هاى  خواست  زنند.  مى 
پرداخت حقوق معوقه 2 ماه اخير، پايان دادن به پرونده 
انقالب،  دادگاه  به  كارگرى  فعالين  احضار  و  ها  سازى 
يعقوب  نام  به  آخوندى  كه  شركت  عامل  مدير  بركنارى 
شركت  اين  مديره  هيئت  اعضاى  چنين  هم  و  شفيعى 
زيبدارى  نام  به  فردى  شركت  حراست  رئيس  بركنارى 
كه در سركوب، جاسوسى و پرونده سازى عليه كارگران 
نقش مستقيم دارد. هم چنين آزادى تشكل يكى ديگر از 

خواست هاى كارگران اعتصابى است.
يك كارشناس اقتصادى در بررسى وضعيت واحد كشت 
و صنعت هفت تپه عنوان كرده است كه «به طور مستقيم 
و غيرمستقيم بيش از 100 هزار نفر از اين صنعت امرار 

معاش مى كنند.»

در چنين شرايطى، سئوال اساسى اين است كه چرا نبايد 
و  توليد  درباره  توانند  نمى  دنيا  محروم  مردم  و  كارگران 
توزيع عادالنه ثروت مادى جامعه كه خود توليد مى كنند 
اين  ها  آن  هاى  دولت  و  بورژوازى  چرا  بگيرند؟  تصميم 
همه براى توليد سالح هاى كشتار جمعى اتمى، توپ و 
جنگ و كشتار، سركوب اعتصاب و  انداختن  تانك، را ه 
همه  اين  رسيده  لب  به  جان  مردم  و  كارگران  اعتراض 
هزينه صرف مى كنند اما، از سير كردن شكم شهروندان 
زمين،  كره  در  كه  است  اين  واقعيت  زنند؟  مى  باز  سر 
دست  از  اگر  كه  دارد  وجود  غذايى  مواد  كافى  اندازه  به 
از  دارى  سرمايه  هاى  دولت  و  سودپرست  سرمايه داران 
نوع و مدل ديكتاتورى تا پيشرفته صنعتى خارج شود و در 
اختيار اكثريت جامعه قرار گيرد زندگى شهروندان جهان 

بهتر و انسانى تر مى شود.
تا آن جا كه به جامعه كارگرى ايران مربوط است برپايى 
اين  كارگر  طبقه  عاجل  امر  چنان  هم  كارگرى،  تشكل 
طبيعى است كه كارگران در محيط زيست  كشور است. 
و زندگى خود، تشكل دلخواه خودشان را به وجود آورند. 
براى تشكل يابى كارگران نياز چندانى به اساسنامه هاى 
عجيب و غريب كه بيش تر مشغله روشنفكران را مى گيرد 
نيازى نيست. هم چنين نيازى نيست كه كارگران در هر 
حركت خود به مبارزه ضدسرمايه دارى خود قسم بخورند. 
كارگرى كه جاده مى بندد و در مقابل نيروهاى وحشى و 
سركوبگر بورژوازى سينه سپر مى كند هيج نيازى ندارد 
ضدسرمايه دار بودن خود را به كسى اثبات كند. زيرا اين 
مبارزه به حدى آشكار و عيان است و در روز روشن اتفاق 
اين  در  كه  آنچه  ندارد.  نياز  اثباتى  هيچ  به  كه  افتد  مى 
ميان حياتى و مهم است افق و چشم انداز مبارزه طبقاتى 
بر عليه سرمايه دارى با استراتژى سوسياليستى است. اين 
هم با اساسنامه و تغيير آن و حذف اين و يا آن گرايش 
غلطى  تجارب  و  سنت  بلكه  نيست،  پذير  امكان  تنها  نه 
نيز از خود بر جاى مى گذارد و از چاله درنيامده به چاه 
ديگرى سقوط مى كند. مبارزه طبقاتى به صبر و شكيبايى 
و صداقت و جسارت و مقاومت نياز دارد. اگر مبارزه براى 
و  زنده  مطالبات  و  خواست  حول  كارگران،  يابى  تشكل 

صرفا  تئورى هاى  براساس  و  نباشد  كارگران  روزمره 
آكادميك خشك و كسالت آور بنا نهاده شود به احتمال 
قوى بحران زا خواهد بود. زيرا تشكل كارگرى به جاى 
اين كه مركز ثقل سازمان دهى مبارزه طبقاتى كارگران 
مختلف  گرايشات  تقابل  به  باشد  دارى  سرمايه  عليه  بر 
اى  توده  تشكل  يك  به  و  شد  خواهد  محدود  سياسى 

قدرتمند تبديل نخواهد شد. 
تشكل  برپايى  هاى  زمينه  حاضر  حال  در  صورت  هر  در 
سراسرى كارگران حاضر و آماده است. از كارگران عسلويه 
تا كارگران نيشكر هفت تپه، از كارگران الستيك البرز تا 
و  كردستان،  هاى  كارخانه  و  ها  كارگاه  ها،  پزخانه  كوره 
همه مراكز كارى كه اعتراض و اعتصاب در جريان است 
اصوال امر تشكل يابى نيز مشغله فعالين آن هاست. اگر 
فعالين اين اعتصابات در روابط عادى و طبيعى در مشورت 
و تبادل نظر با همديگر قرار گيرند از يك سو مى توانند 
اعتصابات خود را هماهنگ كنند و هم زمان برگزار كنند 
قطعا موثر تر خواهد بود و هم در اين ارتباط زمينه هاى 
خواهد  مساعدتر  ايران  كارگران  سراسرى  تشكل  برپايى 

شد. 
اساس قدرت طبقه كارگر در اتحاد و همبستگى و مبارزه 
متشكل و هدفمند است. بر اين اساس طبيعى است كه 
كارگران زن و مرد، پير و جوان دست در دست هم تشكل 
هاى دلخواه خودشان را در محيط زيست و زندگى خود 

به وجود اورند. 
شكى نيست كه كليه مراكز كارگرى و مردم آزادى خواه 
و برابرى طلب جامعه ايران، براى آزادى فورى و بى قيد 
و شرط كارگران، زنان، دانشجويان دربند و همه زندانيان 
سياسى بكوشند و بر آزادى بيان، قلم، تشكل و اعتصاب 
تاكيد نمايند. اساسا راه رهايى جامعه ما از ظلم  و ستم و 
و  متشكل  و  متحد  مبارزه  گرو  در  دارى  سرمايه  استثمار 
آگاه با استراتژى سوسياليستى است. تاريخ مبارزه طبقاتى 
اراده  كارگران  وقتى  است  داده  نشان  جهان  انقالبات  و 
كنند قادرند جهان نابرابر و بى رحم را به نفع كل بشريت 

تغيير دهند.

 قطعنامه شوراى همكارى تشكل ها و فعالين 
كارگرى به مناسبت اول ماه مه 1387

اول ماه مه، روز جهانى كارگر را در شرايطى برگزار مى كنيم كه نظام سرمايه دارى با 
بحران ساختارى و فزاينده اى دست به گريبان است و براى تقليل بحران هاى خويش 
تهاجم گسترده  اى را نسبت به كارگران و هم چنين دستاوردهاى اجتماعى نزديك به دو 

قرن مبارزات طبقه كارگر جهانى به منظور باز پس گيرى آن ها سازمان مى دهد.
شرايط  تامين  جهت  در  و  جهانى  سرمايه   با  هماهنگى  در  نيز  ايران  در  سرمايه  دارى 
مورد  ممكن  شكل  شديدترين  به  را  كارگران  سرمايه،  روزافزون  انباشت  براى  مطلوب 
بهره  كشى و استثمار قرار مى دهد و به سيه روزى و تباهى مى كشاند. تا آن جا كه در 50 
سال گذشته، كارگران ايران هيچ گاه در چنين سطح نازلى از وضعيت زندگى و معيشت 
قرار نداشته اند. فقر و فالكت در ميان كارگران بيداد مى كند و به طور جدى آنان را به 
ورطه  نابودى و نيستى سوق مى دهد. در راستاى تهاجم سرمايه به طبقه  كارگر، كارگران 
بيكار، كارگران زن خانگى و سرپرست خانوار، كودكان كار و خيابان و كارگران مهاجر، 

صف اول قربانيان تهاجم سرمايه را تشكيل مى دهند.
اما تهاجم سرمايه به نيروى كار كارگر تنها به تقليل سطح زندگى آن ها محدود نمى 
شود، بلكه در شرايط موجود، اين شرافت انسانى آنان است كه توسط تهاجم همه جانبه  

سرمايه لگدكوب مى شود. دستمزدهاى بسيار نازل و بى مقدار، بيكارسازى و اخراج هاى 
فردى و دسته جمعى و تحميل شرايط به غايت ناعادالنه «قراردادهاى كار» به كارگران 
تحت عنوان «قراردادهاى موقت و سفيد امضاء» و كار تحت شرايط و ضابطه  شركت 
هاى پيمانكارى، تعويق دستمزدها حتى به مدت چندين و چند ماه و تعرض به ابتدائى 
ترين و پايه اى ترين حقوق و مطالبات كارگران كه امروزه تماما در سطوح بين المللى به 
رسميت شناخته شده اند، از قبل حق آزادى تشكل و اعتصاب، حق آزادى بيان و تجمع 
و ...، و در همين رابطه تهديد و ارعاب و دستگيرى و زندان در پاسخ به اعتراض كارگران 
به بى حقوقى و ناامنى شغلى و اقتصادى خويش، تماما رهاوردى است كه سرمايه دارى 
در قبال انباشت بيش تر و افزون تر سرمايه و كسب ارزش اضافى بر كارگران تحميل 
كار  جوياى  كارگران  اجتماع  به  هجوم  جمله  از  كارگران  تجمعات  به  حمله  نمايد.  مى 
معدن مس خاتون آباد و تير اندازى و كشتار آنان، تعرض و دستگيرى پى در پى كارگران 
نيشكر هفت تپه، حمله به تجمع كارگران الستيك سازى البرز، اجراى حكم شالق نسبت 
به فعاالن كارگرى دستگير شده  اول ماه مه 1386 به جرم برگزارى مراسم بزرگ داشت 
اين روز، تنها نمونه هايى از اين تعرضات سركوبگرانه و ضد كارگرى در ايران است. 
با اين همه كارگران هيچ گاه در برابر اين تهاجمات ساكت ننشسته و همواره صداى 
حقوق  و  معيشت  سطح  به  آن  حاميان  و  سرمايه  تعرض  مقابل  در  را  خويش  اعتراض 
پايه اى خويش بلند كرده اند. تا آن جا كه در شرايط حاضر مى توان صداى اين اعتراض 
را در بسيارى از مناطق و شهرهاى ايران شنيد و نشانه هاى آن را در همه جا مشاهده 

نمود. اگر چه در بسيارى از موارد، اين اعتراضات هماهنگ و متشكل نيستند. و 
حال آن كه عقب راندن تهاجم سرمايه داران تنها با ايجاد تشكل هاى مستقل 
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كارگرى و سازماندهى متحدانه و سراسرى آنان در جنبش كارگرى امكان پذير 
است. مبارزات كارگران نيشكر هفت تپه در به عقب راندن سرمايه داران و 
كارفرمايان در اين واحد توليدى به منظور ايجاد تشكل كارگرى و هم چنين 
آزادى محمود صالحى در پى گسترش اعتراضات در جنبش كارگرى، اثبات مى كند، 
قدرت سرمايه دارى مطلق و بى انتها نيست و مى تواند توسط اراده  متحدانه و گسترش 

همبستگى در جنبش كارگرى در هم شكسته شود.
همين جا يادآورى مى كنيم كه به باور ما، رهائى كامل از منجالب و فالكتى كه نظام 
سرمايه دارى براى كارگران مهيا نموده و به آنان تحميل مى كند، تنها و تنها با الغاى 
كامل و همه جانبه  نظام سلطه و استثمار سرمايه محق خواهد شد و الغير؛ ليكن تا آن 
زمان و براى تحقق اين امر خطير ما كارگران براى پيگيرى خواست ها و مطالبات زير 

و به كرسى نشاندن آن ها تالش و مبارزه خواهيم كرد:
1 - بازنگرى در ميزان حداقل دستمزد كارگران براى سال 1387 (219600 تومان) و 

افزايش آن متناسب با تورم واقعى و حداقل هاى يك زندگى انسانى.
2 - تامين امنيت شغلى براى همه  كارگران و ساير اقشار تحت ستم و لغو قراردادهاى 

موقت و سفيد امضاء.
3 - پرداخت فورى كليه  حقوق و مزاياى معوقه  كارگران همراه با خسارت هاى وارده به 

آن ها در طول مدت تعويق.
4 - پرداخت بيمه  بيكارى مكفى به كليه  كارگران آماده به كار، بيكار شده و اخراجى تا 

زمان بازگشت به كار و اشتغال مجدد آن ها.
5 - حق ايجاد تشكل هاى آزاد و مستقل كارگرى و ساير حقوق اجتماعى از جمله حق 

آزادى اعتصاب، تجمع، راهپيمائى، قلم، انديشه، بيان و ...
6 - به رسميت شناختن اول ماه مه (روز جهانى كارگر) به عنوان روز تعطيل رسمى در 
تقويم كشورى و حق برگزارى آزادنه  مراسم گرامى داشت اين روز براى تمامى كارگران 

در همه  نقاط كشور.
7 - رفع تبعيض جنسى و اجتماعى و برابرى حقوق و دستمزد زنان با مردان در ازاى كار 

برابر و برخوردارى زنان كارگر خانگى و زنان خانه دار از تامين اجتماعى.
و  اخراج  از  جلوگيرى  و  اجتماعى  كامل  حقوق  از  مهاجر  كارگران  برخوردارى   -  8

بيكارسازى آن ها.
9 - لغو قانون سه جانبه گرائى در كليه  امور مربوط به طبقه  كارگر و تعيين قوانين كار 

توسط خود كارگران.
10 - آزادى فورى و بى قيد و شرط كليه  كارگران زندانى از جمله منصور اسانلو و همه  
زندانيان سياسى و لغو احكام صادره عليه فعالين كارگرى و ساير جنبش هاى اجتماعى.

11 - قطع فورى تهديد، ارعاب، بازداشت و زندان و به طور كلى برداشته شدن هر گونه 
اعمال فشار از كارگران، از جمله كارگران نيشكر هفت تپه، الستك سازى البرز و ...

-12 ما حمايت خود را از خواست ها و مطالبات آزادى خواهانه و عدالت طلبانه  زنان، 
دانشجويان، معلمان، پرستاران و همه  قشرهاى تحت ستم جامعه اعالم داشته و خواهان 
لغو مجازات اعدام و سنگسار و رفع هر گونه تبعيض و فشار نسبت به آحاد مختلف جامعه 

مى باشيم.
13 - ما ضمن قدردانى از حمايت هاى بين المللى از مبارزات كارگران ايران، خواهان 
ادامه  اين حمايت ها بوده و بيش از هر زمان ديگرى بر همبستگى بين المللى كارگران 
براى رهايى از مشقات نظام سرمايه دارى تاكيد مى كنيم. ما كارگران ايران از مبارزات 

كارگران عليه سرمايه دارى در ساير كشورهاى جهان حمايت مى كنيم.
14 - حمايت از شركت ها و واحدهاى توليدى به ويژه شركت هاى توليد كننده شكر و 
عدم واردات بى رويه  شكر توسط برخى شركت هاى دولتى و آقازاده ها، جهت جلوگيرى 

از بيكارى كارگران.
15 - برداشته شدن موانع موجود جهت تشكيل آزادنه و مستقل «سنديكاى كارگران 

شركت كشت و صنعت هفت تپه.»
شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى

29/1/1387
 www.shorayehamkari.com

 shorayehamkari@gmail.com
كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت تپه

كميته دفاع از محمود صالحى
كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى

انجمن فرهنگى، حمايتى كارگران (آواى كار)
كميته پيگيرى ايجاد تشكل هاى آزاد كارگرى

اتحاد كميته هاى كارگرى
شوراى زنان

جمعى از فعالين كارگرى

قطعنامه كميته برگزار كننده
 مراسم اول ماه مه 2008 در سنندج

كارگران هم طبقه اى هاى ستم ديده، امروز يك مه روز جهانى كارگر است ما در اين 
روز گرد هم آمده ايم با هم دوش و هم صدا با ساير هم طبقه اى هايمان در سراسر 
جهان اين روز را برگزار كنيم. در جهان امروز كارگران اين توليدكنندگان ثروت و نعمات 
مادى جامعه بشرى، خود جزو محروم ترين طبقه جامعه مى باشند. استثمار و نابرابرى 
و ناامنى امروزه به شيوه هاى مختلف در راستاى انباشت سرمايه و سود پرستى نهادينه 
و باز توليد مى شود و طبقه كارگر ايران نيز از اين قاعده مستثنى نمى باشند. فقدان 
تشكل هاى طبقاتى كارگران هم چون معضلى در پيشروى مبارزه طبقه كارگر قطب 
نمائى مى كنند. سيستم سرمايه دارى در راستاى رياست سرمايه دارى جهانى با متوسل 
شدن به سياست خصوصى سازى و تبعاتش از قبيل اخراج سازى و بيكارى هاى گسترده 
و قراردادهاى موقت و سفيد امضاء، تعويق دستمزدها و ساير شيوه هاى استثمارگرانه 
و انسان ستيزانه به جنگ زندگى و معيشت كارگران مى رود. ما بر اساس درک اين 
واقعيت ها از مناسبات سيستم سرمايه دارى خواسته ها و مطالبات خود را به شرح زير 

اعالم مى داريم.
1 - روز جهانى كارگر بايد به عنوان روز تعطيل در تقويم رسمى اعالم شود و مراسم اين 

روز آزادانه توسط كارگران بر گزار شود.
2 - حق ايجاد تشكل، اعتصاب جزو حقوق پايه اى و انسانى ماست و ما براين باوريم 

كه شوراهاى كارگرى موثرترين ظرف براى اراده جمعى جامعه است.
3 - ما خواهان تامين امنيت شغلى براى كليه كارگران و لغو قراردادهاى موقت توقف 

اخراج و بيكارى هاى گستره مى باشيم.
4 - ما خواستار پرداخت بيمه بيكارى مكفى براى كارگران و ساير نيروهاى آماده به كار 

هستيم و بيمه هاى مكمل بايد توسط كارفرمايان پرداخت شود.
5 - دستمزد كارگران مى بايست بر اساس سطح زندگى شايسته انسان بوده و نبايد از 

خط فقر پائين تر باشد.
6 - برخورددارى كارگران مهاجر از حقوق كامل اجتماعى و جلوگيرى از اخراج و بيكار 

سازى آن ها.
7 - ما خواهان لغو قانون سه جانبه گرائى در امور مربوط به طبقه كارگر هستيم و سطح 

دستمزد و شرايط و قوانين كار بايد توسط خود كارگران تعيين شود.
8 - ما كارگران خواهان تعيين قوانين سختى كار در محيط هاى كارگرى مى باشيم و 
خواهان دخالت نمايندگان واقعى كارگران در امور بازنشستگى موعد و از كار افتادگى 

هستيم.
9 - ما كارگران از جنبش هاى اجتماعى از جمله جنبش رهائى بخش زنان، دانشجويان، 
... حمايت كرده و خواستار به رسميت شناختن تشكل هاى آنان  معلمان، پرستاران و 

مى باشيم.
10 - كودكان كار از قربانيان سيستم سرمايه دارى مى باشند، آن را به شدت محكوم مى 

نمائيم و خواهان فضائى آرام و سرشار از شادى براى كودكان مى باشيم.
11 - ما خواستار آزادى فورى و بى قيد و شرط كليه كارگران زندانى از جمله شيث 
امانى و منصور اسانلو هستيم و كليه قوانين و احكام صادره بر عليه كارگران و فعالين 

كارگرى بايد لغو شود.
12 - به حكم شالق و جريمه كارگران شركت كننده در مراسم 1 مه 2007 سنندج را 

محكوم مى نمائيم و خواستار لغو احكام صادره هستيم.
13 -اعدام، سنگسار اعمال غير انسانى ست و مى بايست از قوانين موجود حذف گردد.

14 - ما ضمن قدردانى از حمايت هاى بين المللى از مبارزات كارگران ايران خواهان 
ادامه اين حمايت ها بوده و بيش از هر زمان ديگرى بر همبستگى بين المللى كارگران 

براى رهائى از مشقات نظام سرمايه دارى تاكيد مى كنيم.
جهان  هاى  كشور  ساير  در  دارى  سرمايه  عليه  كارگران  مبارزات  از  ايران  كارگران  ما 

حمايت مى كنيم.

كميته بر گزار كننده 1 مه 2008 سنندج
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قعطنامه كارگران صنوف مختلف شهر سقز 
به مناسبت اول ماه مه روز جهانى كارگر   

 
كارگران صنوف مختلف شهر سقز هم چنين قطعنامه اى را براى روز جهانى كارگر آماده 
كرده اند كه پس از ذكر مقدمه كوتاهى خواست هاى زير را به عنوان مطالبات فورى 

كارگران در آن گنجانده اند. 
 

1  - لغو قراردادهاى موقت كار و رسمى شدن كليه كارگران و توقف اخراج ها.
2 - تعيين حداقل دستمزد باالتر از خط فقر و افزايش دستمزدها به تناسب تورم اعالم 

شده. 
3 - دستمزد معوقه كارگران همراه با خسارت آن بايد يك جا و فورى پرداخت گردد.

4 - لغو سه جانبه گرايى در هيئت هاى كه براى طبقه كارگر تصميم گيرى مى كنند.
5 - پرداخت بيمه بيكارى مكفى براى كليه افراد آماده به كار.

6 - ما خواهان به رسميت شناخته شدن تشكل هاى منتخب كارگران و به رسميت 
شناختن حق اعتصاب، تحصن و رهپيمايى هستيم. 

7 - تبعيض جنسى بايد از ميان برداشته شود و زنان بايد در تمام عرصه هاى زندگى از 
حقوق برابر با مردان برخوردار شوند.

8 - ما از مبارزات حق طلبانه معلمان، دانشجويان، زنان و پرستاران كه بخشى از طبقه 
كارگر را تشكيل مى دهند حمايت مى كنيم و خود را در صفوف آنان مى بينيم.

9 - مسئوالن دولتى بايد فورى و بدون بهانه هاى واهى مشكالت تعاونى هاى مسكن 
شهرستان سقز را حل و زمين هاى كه سال هاست در دست اقدام است به كارگران 

واگذار كنند.
10 - ما دستگيرى و محاكمه فعاالن كارگرى، زنان، معلمان و دانشجويان را محكوم و 
خواستار آزادى كليه زندانيان سياسى از جمله منصور اسانلو، بختيار رحيمى، شيث امانى 

و تبرئه محمود صالحى هستيم.
11  - جنگ و كشتار مردم بيگناه را محكوم و خواستار پايان دادن به محاصره مردم 

مظلوم و جنگ زده نوار غزه هستيم.
                           كارگران صنوف مختلف شهر سقز

 بيانيه كارگران نيشكر هفت تپه به 
مناسبت روز جهانى كارگر

 
روز جهانى كارگر را در حالى برگزار مى كنيم كه كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر 
پس از 49 سال توليد براى اولين بار در تاريخ افتتاح شركت ،كارگران سال نو را بدون 
دريافت عيدى و پاداش آغاز نموديم، و به قول معروف «سالى كه نكو است از بهارش 
پيدا است» پس از گذشت 2 ماه از سال جديد يعنى سال 1387 تاكنون حقوق اسفند ماه 
از سال 1386 و فروردين ماه از سال 1387 دريافت نكرديم و شايعاتى است مبنى بر 
فرستادن كارگران براى چندين ماه به خانه بدليل عدم توانائى پرداخت حقوق از طرف 
شركت و كارگران شركت بيش از هر زمان در خصوص امنيت شغلى خود احساس خطر 
مى كنند و البته در نظر دارند كه كارگران را بدين شكل از شركت فرارى داده تا راحتر 
مشكالت  دليل  متاسفانه  نمايند.  نيرو  تعديل  به  اقدام  و  كرده  خريد  باز  را  آنان  بتوانند 
شركت را نيروى مازاد ميدانند در حالى كه مشكل شركت سياست هاى غلط دولت در 
خصوص صنعت شكر بوده و قصد خصوصى سازى شركت را به شكل شتاب زده انجام 
داده اند در صورتى كه بدين شكل شركت خصوصى شود سرنوشت شركت قند دزفول 
در انتظار نيشكر خواهد بود. البته باندهاى مافياى شكر در سطح گشور و واردات شكر 
متاسفانه توسط دولت و عدم خريد تضمينى توليدات شركتهاى توليد كننده، با پايين 
در  شوش  شهرستان  نماينده  ساعدى  توجه  عدم  دولت و  توسط  كمرگى  تعرفة  آوردن 
مجلس به مشكالت شركت با توجه به جايگاه ايشان در مجلس كه به عنوان رئيس 
سال  بودجه  تعيين  در  كه  است  افرادى  از  يكى  و  است  مجلس  گشاورزى  كميسيون 
1386 نظر خاصى داردد. اظهارات او در خصوص محصول شكر مبنى بر اينكه توليد 
جاى  نيست  داخل  در  محصول  كنندگان  وارد  با  رقابت  توان  و  نبوده  صرفه  به  شكر 
نگرانى دارد . از ايشان انتظار مى رفت تا حداقل بتواند مانع قطع برق شركت توسط 
سازمان برق باشد و كاهش آب توسط سازمان آب شود آب آبيارى كه بايد حداقل در 

حدود 32 متر باشد االن در حدود 4 متر كه متاسفانه حتى در سطح شهرستان نيز اين 
شده  تبديل  دولت  ناخلف  فرزند  به  تپه  هفت  نيشكر  شركت  نكرده.  حل  را  مشكالت 
است، و همه مسئولين تاكنون از حل مشكل شركت به شكلى شانه خالى مى كنند و 
بار سنگين مشكالت بر شانه كارگران زحمتكش اين شركت بيش از هر زمان ديگرى 
سنگينى مى كند البته كارگران شركت هم قسم شدن تا به هر شكل ممكن در حفظ 
شركت كوتاهى نكنند و توليد را بيش از هر زمان ديگر بيش تر كرده و دست افراد 
سودجو از اين شركت كوتاه نمايند. چون به اين مسئله پى بردن كه افرادى هدف مند 
قصد به تعطيلى كشاندن شركت را دارند و لى كارگران شركت هوشمندانه به اين نيت 
سوء پى برده و تا آخرين نفس در حفظ آن، كه حفظ ناموس و شرف آن ها مى باشد 

ادامه خواهند داد.
مى  زير  قرار  به  كه  رسانيم  مى  عموم  اطالع  به  را  خود  هاى  خواست  ديگر  بار  يك 

باشد:
شركت  در  ندرت  به  كه  شفيعى  يعقوب  شركت  عامل  مدير  وضعيت  نمودن  مشخص 
محصول  توليد  كاهش  باعث  مديريت  سوء  با  كه  نااليق  مديران  تغيير  است  حاضر 

شده اند
برگزارى انتخابات، جهت تشكل آزاد كارگرى ( انجمن صنفى)

رسمى كردن كارگران قراردادى
پايان دادن به پرونده سازى و احضار فعالين كارگرى

پايان دادن به سركوبى كارگران توسط فردى به نام زيبدار كه رئيس حراست شركت 
است پرداخت به موقع حقوق كارگران 
اجراى بازنگرى در سطح مشاغل بندى

باز پس دادن 200 دستگاه منازل سازمانى شركت به كارگران آن، كه در حال حاضر در 
دست نبروهاى اطالعاتى و انتظامى است 

عدم واگذارى زمين هاى زراعى شركت به بخش خصوصى كه به كشت محصوالت 
غير از نيشكر اختصاص داده مى شود 

سرويس  سلف  جمله  از  كه  شركت  شده  متوقف  رفاهى  امكانات  انداختن  جريان  به 
شركت پيگيرى و برخورد با افراد ى كه در بين بردن مزارع شركت نقش دارند و در 

جلوگيرى از ورد احشام كوتاهى مى كنند 
اصالح روش مزايدها و مناقص ها در سطح شركت 

در پايان به اطالع مسئولين مربوطه مى رسانيم كه در خصوص تحقق خواست هاى 
كارگران مصمم بوده و تا رسيدن به اهداف مان دست از مبارزه نخواهيم كشيد.

جهانى  روز  هستيم،  مواجه  آن  با  روزانه  كارگران  ما  كه  هاى  رنج  و  درد  رغم  على 
كارگر را گرامى ميداريم و به تمامى كارگران ايران تبريك مى گوييم و همگام با ساير 
كارگران امروز چهارشنبه در شركت طرح و نيشكر هفت تپه مراسم گسترده اى برگزار 

خواهيم نمود.
كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه شوش

11 ارديبهشت 1387

آدرس هاى آدرس هاى 
حزب كمونيست ايران  و كومه لهحزب كمونيست ايران  و كومه له

دبيرخانه حزب كمونيست ايران   نمايندگى كومه له در خارج كشور
C.D.C.R.I   Box 2018
127 02 Skär hol men

SWEDEN
Tel +46-08-86 80 54

cpi@cpiran.org

+46-707 254 016
kkh@cpiran.org

 كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران

K.K.  
P.O.Box75026                        

 750 26 Upp sala
Sweden                                            

 Fax: +46-18-46 84 93                      
komala@cpiran.org
Tel:  +44 -7746163103      

 نمايندگى كومه له در
سليمانيه

Tel:  3124760 - 3125815   

كميته مركزى كومه له
Tel:  00442081441539   



20 May 2008  NO: 207
JAHAN-E-EMROUZ

JE  -  P:O:Box 2018     127 02 Skärholmen  SWEDEN
 Editor: Halmat  Ahmadian                ha@cpiran.org

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 
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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.
و  ويرايش  در  امروز  جهان   *
آزاد  رسيده  مطالب  كردن  كوتاه 
به  چاپ  از  قبل  امر  اين  است. 

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

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

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

ايران  كارگران  با  همبستگى  نهادهاى  گردهمائى  اولين 
آلمان  فرانكفورت -  در  مه 2008  ماه  در  كشور  از  خارج  در 
و  اعضا  از  تعدادى  شركت  با  گردهمائى  اين  برگزارشد. 
نمايندگان نهادهاى همبستگى با كارگران ايران در روز شنبه 
روز  در  رفاقت  و  تفاهم  از  مملو  جوى  در  و   شد  آغاز  مه   3

يكشنبه 4  مه  به كار خود پايان بخشيد. 
گردهمايى بر اين باور بود كه شكل گيرى نهادهاى 14 گانه 
در بيش از 10 كشور قبل از هرچيز مديون برآمد نوين مبارزات 
طبقه كارگر در ايران بوده و از اين رو وظيفه خود را حمايت 
اهداف  از  دفاع  و  كارگرى  جنبش  با  وسيع تر  همبستگى  و 
و  نهادها  با  تقابل  در  جنبش  اين  خواسته هاى  و  مطالبات  و 
اسالمى  جمهورى  سرمايه دارى  رژيم  كارگرى  ضد  ابزارهاى 

مانند خانه كارگر و شوراهاى اسالمى كار قرار مى دهد.
ايران  كارگرى  جنبش  با  همبستگى  نهادهاى  اصلى  خصلت 
و  شهرى  سطح  در  پايين  از  شكل گيرى  كشور،  از  خارج  در 
در  استقالل  گوناگون،   فكرى  گرايشات  همكارى  كشورى، 
تصميم گيرى ها و شركت در حد توان در مبارزات جارى طبقه 

كارگر در محيط زيست و كار اين واحدها مى باشد.
موفقيت كارزارهاى هماهنگ و سراسرى اين نهادها از جمله 
شركت در كارزار پيروزمند براى آزادى محمود صالحى و نيز 
لزوم ادامه فعاليت براى آزادى منصور اسانلو و تمامى فعالين 
جنبش كارگرى و ساير جنبش هاى اعتراضى اجتماعى، ما را 

به درستى اين فعاليت ها بيش از پيش متقاعد كرده است.
نزديك تر  همكارى  و  فعاليت ها  كردن  هماهنگ  به  گرايش 
فعالين در ايران كه اخيرا خود را در” قطعنامه شوراى همكارى 
تشكل ها و فعالين كارگرى به مناسبت اول ماه مه 1387 ” 
منعكس كرده است، مايه خرسندى و الهام بخش فعاليت هاى 

ما در خارج ازكشور مى باشد.
از جانب ديگر فعاليت چند ساله نهادهاى همبستگى با جنبش 
متناوب  همكارى هاى  و  كشور  از  درخارج  ايران  كارگرى 
مستمرتر  هماهنگى  لزوم  مبارزه،  جريان  در  نهادها  اين 
كنندگان  شركت  است.  كرده  ضرورى  را  نهادها  اين  ميان 
فعاليت هاى  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  گردهمائى  اين  در 
مجمع  جلسات  برگزارى  به  اقدام  و  داده  گسترش   را  خود 
عمومى منظم نمايند.  تعيين يك هيئت هماهنگى چرخشى 
جمعى  توافق  تصميمات مورد  براى مدت 3 ماه نيز از ديگر 

گردهمايى بود.
گردهمايى يك بار ديگر لزوم تقويت همبستگى بين المللى 
كارگران جهان با مبارزه طبقه كارگر در ايران و جلب پشتيبانى 
اتحاديه ها و سازمانهاى بزرگ كارگرى جهان از آن را مورد 
و  ساخته  نهادهاى  اقدامات  افشاى  بر  و  داده  قرار  تاكيد 
پرداخته قدرت هاى امپرياليستى همچون «مركز همبستگى» 

آمريكايى پافشارى كرد.
جنبش  دوستداران  و  فعالين  تمامى  از  صميمانه  گردهمايى 
در  مشابه  نهادهاى  ايجاد  در  تا  كرد  دعوت  ايران  كارگرى 
شهر و كشور محل زيست و كار خود بكوشند و به مبارزات 

اطالعيه پايانى اولين گردهمائى نهادهاى همبستگى با كارگران ايران 
درخارج از كشور

تجربه و  انتقال  براى  خود  سهم  پيوندند و به  گانه  نهادهاى 14 
كمك به ايجاد اين چنين نهادهايى آمادگى كامل خود را اعالم 

نمود.
در پايان گردهمائى، شركت كنندگان ضمن ارسال درود هاى گرم 
هر  موفقيت  كارگرى  جنبش  فعالين  و  كارگر  طبقه  به  بيكران  و 
چه بيشتر آنان را در ايجاد تشكل هاى طبقاتى كارگران، كه در 
شرايط سخت و جهنمى تحت حاكميت رژيم جمهورى اسالمى 

مبارزه مى كنند، آرزو كرد.
مه 2008

1 - كميته همبستگى با كارگران ايران – استراليا  
kargar_labour@yahoo.com 

2 - كميته حمايت از كارگران ايران – تورنتو كانادا    
  info@workers.iran.org

3 – كميته دفاع از كارگران ايران – نروژ     
ghol1@hotmail.com

4 - جمعى از كارگران پيشرو تبعيدى سوئيس     
          Kargar1357@hotmail.com

 5 - همبستگى سوسياليستى با كارگران ايران – فرانسه   
sstiran@yahoo.fr

6 - كانون همبستگى با كارگران ايران – كلن  
info_kargari@yahoo.de 

7 - كانون همبستگى با كارگران ايران – فرانكفورت و حومه 
kanoonhf_2007@yahoo.de

8 - كانون همبستگى با جنبش كارگرى ايران – هانوفر
9 - كميته همبستگى با كارگران در ايران – هامبورگ    

komitehamburg@yahoo.de
10 - كميته همبستگى كارگران ايران و سوئد   

isask@comhem.se
11 - گروه همبستگى با جنبش كارگرى– برلين 

berlin_kargari@gmx.de 
12 - اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران 

www.etehadbinalmelali.com 
13 - كانون همبستگى با كارگران ايران – گوتنبرگ ، سوئد  

kanounhambastegi@gmail.com


