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اصالح الگوى مصرف
 يا اعالم رياضت اقتصادى؟

آيا طومار و جمع آورى امضاء 
تاكتيك مناسبى است؟

گوناگون  گرايشات  دستمزدها  افزايش  براى  مبارزه  پروسه  در   
درون جنبش كارگرى ايران در اتحادى ننوشته در مقابل سرمايه 
به  نابرابر  قوائى  توازن  در  را  خود  توان  و  ظرفيت  و  ايستادند 

نمايش گذاشتند.  
خواست  سر  بر  مختلف  گرايشات  عملى  وحدت  باوجود  اما 
در  تورم  نرخ  فاكتورهاى  به  توجه  با  دستمزد  افزايش  مطالبه  و 
سال آينده و نه سال سپرى شده، هزينه سبد زندگى يك خانوار 
چهار نفرى و خط فقر، تاكتيك هاى مبارزاتى متفاوت و بعضا 

متمايزى  براى تحقق اين خواست عرضه شد.

   پيام كميته مركزى حزب كمونيست ايران
به مناسبت نوروز و سال نو

   پيام نوروزى اوباما
لفاظى هاى حاكمين ايران 

و عكس العمل اپوزيسيون بورژوايى
 نسبت به احتمال بهبود روابط ميان تهران و واشنگتن

بعد  هنوز  كه  است  كارگرى  آن  خامنه اى  مخاطب   
را  اش  گرفته  گرو  كارمزد  است  نتوانسته  ماه  شش  از 
است  تهيدستى  زحمتكش  او آن  مخاطب  كند.  دريافت 
به  و  كرده  بيزارش  ماندنش  زنده  از  زندگى،  تلخى  كه 
برابر  در  روشن  روز  ظالمانه  سيستم  اين  به  اعتراض 
آن  ايشان  مخاطب  كشد.  مى  آتش  به  را  خود  مجلس 
گرسنگانى است كه هراز گاهى در برابر "خانه ملت" با 
خواست و مطالباتشان تجمع اعتراضى دارند. مخاطب او 
آن يك ميليون معلم بى حقوقى است كه همواره مشكل 
معيشتى داشته اند و در دوران بازنشستگى هم گرسنگى 
دار  خانه  زنان  كل  ايشان  مخاطب  كشند.  مى  بيشترى 
است تا همچنان بى جيره و مواجب در خانه جان بكنند 
آماده  را  نفرى  چند  خانواده  يك  غذاى  لپه،  مشتى  با  و 

نمايند و بچه دارى كنند.

اعالم موجوديت «كميته  دفاع از كارگران هفت تپه»  
مهمى  مبارزاتى  گام  تپه»  هفت  كارگران  از  دفاع  «كميته  اعالم 
اين  آنست.  سنديكاى  رهبران  و  تپه  هفت  كارگران  از  دفاع  در 
«كميته ...» در عين حال مى تواند در تقويت كل جنبش كارگرى 
موثر باشد. تجربه ى «كميته  دفاع از محمود صالحى» شاهد چنين 
ادعائى  است. ضرورى است كه همه  كارگران از نفت گران گرفته 

تا كارگران ساير بخش ها به حمايت از اين كميته برخيزند. 

    سال نو 
و سفره خالى كارگران

سخنى با فعالين كارگرى 
در ارتباط با

كمپين جمع آورى امضا 
براى افزايش دستمزد

زنان و مسيرنيل به رهايى    
هدف بنيادين كمونيست ها دستيابى به رهايى بشريت 
كلمه  عام  مفهوم  به  استثمار  و  تبعيض  ستم،  تحت 
به  ستم  تحت  بشريت  عام  مفهوم  بر  تاكيد  است. 
مبارزه  پروسه  در  زنان  مسئله  كه  نيست  معنا  اين 
بهبود  هدف  با  فورى  اصالحات  به  دستيابى  براى 
اجتماعى،  اقتصادى،  زندگى  شرايط  استانداردهاى 
به  شود،  نهاده  كنارى  به  بايستى  فرهنگى  و  سياسى 
براى  روزه  هر  و  گام  به  گام  مبارزه  بدون  عكس 
تحقق  امكان  انقالبى  شرايط  زندگى،  سطح  ارتقاى 
نخواهد يافت و از منظرى ديگر شايان توجه آن كه 
زمينه هاى عروج شرايط انقالبى چنانچه "توكوويل" 
نيز نشان داده است همواره بر بسترى از فالكت، فقر 

و عقب ماندگى مهيا نمى گردد.
11 صفحه  در   
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كار، عدالت وحفظ محيط زيست
 خواست دهها هزار نفر در راهپيمائى لندن

 روياروئى كارگران فرانسه با دولت ساركوزى
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خامنه اى در پيام نوروزى اش به مردم ايران با تأكيد 
شد.  يادآور  را  مصرف"  الگوى  "اصالح  باره  چند 

ايشان اعالم كردند: 
«سال جديد را در همه زمينه ها و امور، سال اصالح 

الگوى مصرف مى دانم.» 
"اصالح الگوى مصرف" كه شاه بيت پيام نوروزى 
خامنه اى به مردم ايران بود، در واقع اعالم وضعيت 
ابعادى  در  اقتصادى  رياضت  از  ديگر  دور  يك 

عميق تر و وحشتناک تر است. 
تأكيد چند باره خامنه اى بر اين الگو، تأييد رسمى 
باالترين مرجع تصميم گيرى نظام از كليه طرح ها و 
نقشه هاى صاحبان سرمايه و كارگزاران حكومت در 
تحميل فقر و فالكت و گرسنگى بيشتر به ميليون ها 

نفر شهروند اين مملكت است.
"رهبر"  داهيانه  رهنمود  حكومتى  كارگزاران  انصافا 
معظم  مقام  سوى  از  آن  عمومى  اعالم  از  پيشتر  را 
رهبرى شان، بكار بسته اند و هر كدام به نوبه خود 
در جهت متحقق شدن پروژه اصالح الگوى مصرف 

حضرت ولى فقيه، سهمى ادا كرده اند. 
كردن  تر  عمقى  "اصالحات"،  اين  نمونه  آخرين 
امور  و  كار  وزارت  ابتكار  به  كه  بود  فقر  خط  دره 
اجتماعى و تصميم نهايى شوراى عالى كار صورت 

گرفت. 
و  دولت  نمايندگان  از  مركب  كار  عالى  شوراى 
كارگران  بجاى  كه  داد  اجازه  خود  به  كارفرمايان 
نازل  چنان  را  دستمزدها  حداقل  كه  بگيرد  تصميم 
تعيين كند كه عمًال سطح زندگى كارگر چهار مرتبه 

زير خط فقر برود.
***

و  اسراف  با  ارتباط  در  "رهبر"  اراجيف  مفهوم 
مصرف، به زبان آدميزاد يعنى تحميل يك رياضت 
اين  در  انسان  ميليون ها  به  عيار  تمام  اقتصادى 
مملكت، و مابازاء عملى آن در زندگى مردم يعنى 
دستمزد كمتر در قبال كار بيشتر براى كارگر و معلم 
پايين!  سطوح  كارمندان  و  بگيران  مزد  و  پرستار  و 
رساندن  حداقل  به  يعنى  سوبسيدها!  حذف  يعنى 
خدمات عمومى براى اقشار تنگدست جامعه! يعنى 
طوالنى تر شدن صف بيكاران! يعنى محروم شدن 
كودكان بيشترى از درس و مدرسه! يعنى روان شدن 
كودكان بيشترى به بازار كار و پرسه زنى در خيابانها 
يعنى  مخدر!  مواد  مافياى  دام  در  شدن  گرفتار  و 
روى آورى جوانان بيشترى به اعتياد! يعنى افزايش 
دختران فرارى و بازار گرمى مافياى تجارت سكس! 
يعنى بزهكارى هاى بيشتر و پر شدن زندان ها! و در 
يك كالم يعنى: تباهى هر چه بيشتر زندگى ميليون 

ها انسان در اين مملكت!

مخاطب پيام نوروزى خامنه اى كيست؟
آيا ايشان روى خطاب شان به آن آقايان و آقازاده هايى 

مى  را  آسمان  سطح  شان  ثروت  سقف  كه  است 
سايد؟! آيا روى خطاب ايشان آيات و حججى است 
روى  آيا  مى كنند؟!  حراج  را  معادن  و  جنگل ها  كه 
خطاب ايشان دولتى يان و مجلسى يان و سرداران و 
سپهساالرانى است كه نبض اقتصاد ايران به اراده آنها 
مى زند و روند واردات و صادرات و توليد داخلى 
حاج  ايشان  خطاب  روى  آيا  دارند؟!  قبضه  در  را 
آقاهاى لميده بر صندلى هاى راحت حجره هاى بازار 
است كه به كمك كار چاق كن هايشان در ادارات و 
مؤسسات دولتى روزانه بقدر دانه هاى تسبيح شان 
روى  آيا  دهند؟!  مى  صورت  معامله  تومان  ميليون 
خطاب ايشان وزرا و مديران و كارمندان عالى رتبه 
رشوه خوارى  راه  از  كه  است  بانكدارانى  و  دولتى 
خارج  و  داخل  در  نجومى  ثروت هاى  فسادمالى  و 
كشور بهم زده اند؟! آيا روى خطاب آقا، رفسنجانى، 
امامى كاشانى، محمد يزدى، محسن رضايى، صادق 

محصولى، بادامچيان و... است؟!
يا

ايشان چشم در چشم مردم فقير و تنگدستى دوخته 
است كه به خروار توليد مى كنند اما به مثقال هم از 
حاصل كار و رنج خود بهره مند نيستند، به آنهايى 
كه  آنهايى  دهند،  مى  درس  را  مردم  هاى  بچه  كه 
كوچه و خيابان ها را رفت و روب مى كنند، آنهايى 
كه بيماران را مراقبت مى كنند، آنهايى كه راه ندازى 
شبكه آب و برق و گاز شهر و روستا را به عهده 

دارند و خدمتگزار مردمند؟!
واقعيت اين است كه مخاطب خامنه اى آن كارگرى 
است كه هنوز بعد از شش ماه نتوانسته است كارمزد 
گرو گرفته اش را دريافت كند. مخاطب ايشان آن 
زحمتكش تهدستى است كه تلخى زندگى، از زنده 
ماندنش بيزارش كرده و به اعتراض به اين سيستم 
ظالمانه روز روشن در برابر مجلس خود را به آتش 
كه  است  گرسنگانى  آن  ايشان  مخاطب  كشد.  مى 
و  خواست  با  ملت"  "خانه  برابر  در  گاهى  هراز 
ايشان  مخاطب  دارند.  اعتراضى  تجمع  مطالباتشان 
همواره  كه  است  حقوقى  بى  معلم  ميليون  يك  آن 
مشكل معيشتى داشته اند و در دوران بازنشستگى 
هم گرسنگى بيشترى مى كشند. مخاطب ايشان كل 
زنان خانه دار است تا همچنان بى جيره و مواجب 
در خانه جان بكنند و با مشتى لپه، غذاى يك خانواده 

چند نفرى را آماده نمايند و بچه دارى كنند.
تخفيف  براى  الگويى  مصرف"،  الگوى  "اصالح 
و  سپاه  و  ارتش  نجومى  و  آور  سرسام  هزينه هاى 
جاسوسى  و  سركوب  ارگان هاى  و  جنگى  ماشين 
نيست، الگويى براى تخفيف كمك هاى سخاوتمندانه 
مالى اين رژيم به سازمان هاى تروريستى حماس و 
حزب اهللا و سپاه المهدى نيست، الگويى براى توقف 
و  آموزش  هاى  كمپ  فعاليت  كردن  محدود  يا  و 
تربيت تروريست نيست، الگويى براى كوتاه كردن 

كمپانى  و  شركت ها  بين  هاى  كن  چاق  كار  دست 
ايشان  مخاطب  نيست،  خارجى  و  داخلى  هاى 
آشكار  پيش  ماه  دو  يكى  همين  كه  نيست  آنهايى 
شد كه يك ميليارد دالر از دسترنج مردم زحمتكش 
را به غارت برده اند و ردى هم از غارتگرانش بجا 
نمانده است. مخاطب ايشان متوليان اماكن "متبركه" 
كرور  نيست كه  رهبرشان  و بيت زعيم شان و قبر 
كرور خرج نوسازى و بهسازى و حفظ و حراست 
آنها مى شود. اتفاقًا هر جا و همه جا براى تيز و برا 
كردن اين ابزارها سخاوتمندانه پول هزينه مى كنند 
و دست آخر هم اسناد و مداركش را گم و گور مى 
شان  هاى  كثافتكارى  و  ها  دزدى  از  ردى  تا  كنند 

بجا نماند.
كم  و  تهيدست  اقشار  همه  زحمتكشان،  كارگران، 
چه  نويد  پيامى  چنين  كه  مى دانند  جامعه  درآمد 
كارگزاران  و  دهد  مى  آنها  به  را  سختى  روزهاى 
حكومت چه الهامى از پيام رهبرشان ميگيرند و چه 
پروژه هايى را براى به ذلت كشيدن زندگى آنها در 
اين  از  كه  دانند  مى  آنها  گذاشت.  خواهند  دستور 
همان  از  چگونه  حقه  اين  با  و  نام  همين  زير  پس 

حق و حقوق ناچيزشان را مى زنند.
***

براى  است  رمزى  اسم  مصرف"  الگوى  "اصالح 
جيره بندى كردن آب و برق و گاز و بنزين مورد 
نياز توده هاى محروم جامعه. اسم رمزى است براى 
توجيه خاموشى هاى از اين پس شهر ها و روستاها. 
اسم رمزى است براى توجيه تحمل گرماى تابستان 
و سرماى زمستان مردم تنگدست. اسم رمزى است 
براى كوپنى كردن مواد سوختى و رونق گيرى بازار 

سياه خريد و فروش اين مواد.
از هم اكنون كارگزاران حكومتى و امامان جماعت 
رهبرشان  پيام  تا  كنند  مى  استفاده  تريبونى  هر  از 
لعاب  آن  به  شيادانه  و  رياكارانه  و  كنند  تفسير  را 
حفاظت از محيط زيست و جلوگيرى از اسراف و 

تبذير بمالند.
بار  زير  كه  است  زحمتكشى  و  كارگر  كدام  واقعًا 
قبض آب و برق و گاز و... پشتش خم شده است 
معناى مصرف اضافى اينها را نداند و خود رعايت 

نكند و روزانه بر سر بچه هايش داد نزند؟
در ارتباط با اين پيام هر كارگرى از خود مى پرسد 
كه اين منم كه با چند شعله برق، مصرف برق كشور 
چندين  بيت  كه  آقا...  حاج  قصر  يا  ام  برده  باال  را 
با  كه  منم  اين  است؟!  چراغانى  هميشه  اش  اطاقه 
را  كشور  گاز  مصرف  ام،  شعله  سه  دو  گاز  اجاق 
باال برده ام يا بارگاه سردار... كه هر شب گردانى از 
مزدوران سپاه بسم اهللا گويان بر خوان رنگين اش 

روزى  مصرف  با  كه  منم  اين  نشينند؟!  مى 
نقليه  و  كار  وسيله  تنها  بنزين  ليتر  چند 
بنزين  مصرف  ميزان  ام  خانواده  و  خودم 

اصالح الگوى مصرف يا اعالم رياضت اقتصادى؟!
عطا خلقى
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نشريه سياسى
حزب كمونيست ايران

سردبير: هلمت احمديان

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

براى ما ارسال كنيد.

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين 
نشريه ارسال شده باشد را چاپ مى كند.

*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر ماخذ 
آزاد است.

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

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

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

سه صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز

تماس با تماس با 
 كميته تشكيالت داخل كشور كميته تشكيالت داخل كشور

  حزب كمونيست ايران  حزب كمونيست ايران
 norpardazan@yahoo.com

h.faalin@gmail.com
تلفن، فكس و پيامگير

0046.8.43743767
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كشور را باال برده ام، يا جناب مدير عامل 
اش،  خانواده  افراد  تعداد  به  كه  شركت... 
و  كرده  پارک  اتومبيل  وياليش  بر  و  دور 
اتومبيل دشت و صحرا و شهر و خيابانش جداگانه 
برق  و  آب  اضافى  مصرف  با  كه  منم  اين  است؟! 
را  زيست  محيط  و  كنم  مى  اسراف  بنزين  و  گاز  و 
آلوده ام، يا حرم امام رضا در مشهد، معصومه در قم،  

شاه چراغ شيراز، قبر خمينى، گور...؟!
كارگران و زحمتكشان و كًال اقشار فرو دست جامعه 
زندگى  بر  را  آنها  تأثيرات  و  پيام ها  گونه  اين  تعبير 
خود از برند و مى دانند كه به دنبال اين پيام ها چه 
طرح ها و نقشه هايى در دستور قرار خواهند گرفت!

در  اى  خامنه  پيام  دنبال  به  كه  طرح هايى  از  يكى 
قيمت  بردن  باال  گرفت،  خواهد  قرار  دولت  دستور 
مصرف آب و برق و گاز و... خواهد بود. دولت زير 
لواى اصالح الگوى مصرف، و با حقه طرفدارى از 
گويا  كه  كرد  خواهند  توجيه  اينگونه  زيست  محيط 
مى خواهند باين ترتيب مردم را از مصرف بى رويه 

و اضافى اين مواد برحذر كنند.
است  رسيده  بجايى  مملكت  اين  حكام  شرمى  بى 
كه حتى مى خواهند ميزان مصرف نان مردم را كه 
اصلى ترين غذاى توده وسيعى از مردم است بزنند. 
در همين رابطه احمدى نژاد در اولين جلسه هيئت 
دولت در سال جديد گفته است كه: بايد مصرف نان 
و آب و انرژى را به سرعت كاهش داد. انگار نان هم 

تنقالت است كه بتوان كمترش را خورد.
اساسًا  اى  خامنه  آقاى  مصرف  الگوى  اصالح 
و  است  جهانى  اقتصادى  بحران  فشار  ضربه گير 
رژيم با اين طرح مى خواهد سنگينى بار اين بحران 
جهانى را بر زندگى فقيرانه مردم سرشكن كند. در 
عين حال بيم اين را هم دارد كه گرسنگانى كه قرار 
به  سر  شوند  تر  گرسنه  بحران  اين  نتيجه  در  است 
شورش زنند و به خيابانها ريزند و حكومت و نظام 
را در هم پيچند. از همين روست كه هنوز مناديان 
پيام رهبر، كمپين جا انداختن رهنمود "رهبر" را آغاز 
اين  «از  كه:  شود  مى  اعالم  موازاتش  به  اند،  نكرده 
پس "تأمين امنيت" داخلى شهرها و كنترل محالت 
به سپاه و بسيج محول مى شود و نيروى انتظامى با 
اعزام نيرو به نوار مرزى حضور پر رنگ ترى در اين 

نقاط خواهند داشت.»
تأمين امنيت داخلى شهرها و كنترل محالت كه بيش 
از پيش مشغله امنيتى جمهورى اسالمى شده است، 
و  خورده  فرو  خشم  آنها  كه  دارد  اين  از  حكايت 
هم  از  و  اند  كشيده  بو  را  مردم  انفجار  آستانه  در 
اكنون خود را براى يك رو در رويى تمام عيار آماده 
پيام  اى  خامنه  كه  شرايطى  در  درست  و  مى كنند. 
جمهور  رئيس  و  مى دهد  مصرف  اصالح  الگوى 
نيز وزرايش را فرا مى خواند تا در وزارتخانه هاى 
را  ايشان  الگوى  رهبر  پيام  از  الهام  با  متبوعشان 
فرمانده  مقدم  احمدى  اسماعيل  آقاى  كنند،  اجرايى 
نيروى انتظامى ايران از اختصاص 200 ميليارد تومان 

بودجه، به بستن مرزها خبر مى دهد.
همزمان با اين "تدابير" اقتصادى و امنيتى، ديپلماسى 
ايران به رهبرى اصولگرايان و در رأس آن خامنه اى 
فعال شده و تالش بر اين است كه حتى قبل از بر 
گشودن  راستاى  در  پيشرفت هايى  انتخابات  گزارى 

و  ايران  واسطه  بدون  و  جانبه  دو  گفتگوهاى  باب 
آمريكا صورت گيرد و از اين رهگذر اصولگرايان به 

موقعيت سياسى برترى دست يابند.
در  تحرک  و  اى  خامنه  مصرف  الگوى  اصالح  پيام 
ترين  راست  صريح  تمايل  و  بسيج  و  سپاه  دستور 
جناح حاكميت به آمدن پشت ميز مذاكره و مصالحه 
با آمريكا، همگى حكايت از اين دارند كه صاحبان 
اصلى قدرت در جامعه كه در هيئت سپاه و بسيج 
تجسم يافته اند، بعد از سازش با آمريكا روند ديگرى 
بيشترى  توان  و  كنند  شروع  را  سرمايه  حاكميت  از 
براى پس زدن ها و سركوب شورش هاى احتمالى 

مردم داشته باشند. 

اما آيا چنين سناريويى
 پيش خواهد رفت؟

اين  صاحبان  به  كه  جايى  تا  كه  است  اين  واقعيت 
سناريو بر مى گردد آنها مصمم اند كه اجرايش كنند. 
توقف و شكست اين سناريو در دست ما كارگران و 

زحمتكشان و مردم محروم جامعه است. 
مان  تشكل  و  اتحاد  براى  وقفه  بى  كارگران  ما  اگر 
تالش كنيم و خواست ها و مطالبات اولويت دارمان 
خصلت  مبارزاتمان  به  و  باشيم  داشته  دستور  در  را 

سراسرى ترى بدهيم،
بتواند  و  شود  فعالتر  زنان  راديكال  جنبش  اگر 
بر  و  آورد  خود  گرد  به  را  پراكنده  انرژى هاى 
گرايشات ليبرالى جرياناتى نظير كمپين يك ميليون 
با  زنان  راديكال  جنبش  پيوند  و  شود  غالب  امضاء 

جنبش سراسرى كارگرى محكمتر گردد،
و  چپ  دانشجويان  و  جوانان  راديكال  جنبش  اگر 
سوسياليست بيشتر از پيش متشكل شود و گرايشات 
ليبرالى و نا پيگير تحكيم وحدتى ها انرژى طيفى از 

جوانان را نگيرد،
براى  همچنان  كردستان  انقالبى  و  زنده  جنبش  اگر 
تحقق خواست ها و مطالباتش اصرار ورزد و اشكال 
مبارزه را در دستور داشته باشد و پيش  متنوعى از 
كماكان  كردستان  زحمتكشان  و  كارگران  و  برود 
و  ببرند  سئوال  زير  را  رژيم  اين  و  نظام  اين  كليت 
و  باشند  اسالمى  جمهورى  به  گفتن  نه  پرچمدار 

مبارزات روزمره شان را گسترش دهند،
در  ايران  طلب  برابرى  و  آزاديخواه  مردم  كل  اگر 
آستانه برگزارى انتخابات به هيچ طرح و برنامه اى 
مضحكه  و  نشوند  متوهم  سيمايى  و  چهره  هيچ  و 

انتخابات را تحريم كنند، 
اگر مردم آزاديخواه و برابرى طلب ايران در جريان 
مذاكره و سازش ايران و آمريكا به نتايج اين مذاكرات 
متوهم نباشند و گمان نكنند كه بعد از آن بهبودى در 

سطح زندگى آنها حاصل مى شود، 
برابر  در  جامعه  پايينى  و  زحمتكش  اقشار  اگر 
اجازه  و  نباشند  ساكت  اقتصادى  بحران  پيامدهاى 
بحران  اين  تاوان  دولت  و  داران  سرمايه  كه  ندهند 
مطالباتشان  تحقق  براى  مبارزه  و  بگيرند  آنها  از  را 
نه  كه  بود  اميدوار  توان  مى  يابد،  ادامه  تر  قاطعانه 
اقتصادى  هاى  "برنامه  طرح  نه  آقا"،  "رهنمودهاى 
انسداد  و  داخلى  امنيت  "تامين  پروژه  نه  دولت"، 
مرزها" و نه نقشه هاى نيروهاى سركوب انتظامى و 

سپاه و بسيج در برابر مبارزه همه جانبه و سراسرى 
و خيزش و شورش مردم عاصى و خشمگين تاب 
نخواهند آورد و كليت نظام به خواست و مطالبات 

مردم گردن خواهند گذاشت. 
كاردانى  و  اجتماعى  هاى  جنبش  بالقوه  ظرفيت 
ها،  كمونيست  توانايى  و  ها  جنبش  اين  فعالين 
اين  ميكند؛  تضمين  را  كارزار  اين  در  پيروزى 

ظرفيت را بايد به فعل در آورد!
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( 1 ) 
 پيام تبريك پرزيدنت آمريكا

رييس جمهور اياالت متحده، باراک اوباما در بيستم 
و  شد  ظاهر  تلويزيون ها  صفحه  بر   2009 مارس 
نوروز و فرارسيدن سال جديد خورشيدى (1388) 
را به همه كسانى كه اين روز را در سرتاسر جهان 
جشن مى گيرند، به آمريكائيان ايرانى تبار و به مردم 

ساكن در ايران شادباش گفت. 
و  هنر  اهل  انسان  يك  فيلسوف،  يك  همانند  وى 
سخنرانى  اومانيست  يك  و  موسيقى،  و  ادبيات 
جمهورى  رهبران  براى  پيامش  البالى  در  و  كرد 
اسالمى هم موعظه كرد! اوباما پس از تبريك سال 
نو فى الفور مردم و حاكميت را اينگونه مورد خطاب 
قرار داد: «براى مدتى نزديك به سه دهه روابط ميان 
دو كشور تيره و تار بوده است. ولى اين جشن، ياد 
آورى براى نقاط مشترک بشريت است كه همه ما 
را به هم پيوند مى دهد. از بسيارى جهات شما نيز 
بسان ما سال نو خود را آنگونه برگزار مى كنيد كه 
افراد  و  دوستان  با  گردآمدن  گيريم.  مى  جشن  ما 
به  نگاه  و  داستان ها  تعريف  هدايا،  مبادله  خانواده، 

آينده با احساس تازه اى از اميدوارى».
امپرياليسم  روابط  خوردن  برهم  از  اوباما  اندوه 
آمريكا و رژيم اسالمى- سرمايه دارى ايران بخش 
ديگرى از پيام او را به خود اختصاص داد. هرچند 
در  و  نبود  آفرين  شگفتى  چندان  تأسف  ابراز  اين 
سى سال اخير مقامات طراز اول اين كشور اگر نه با 
چنين عبارات دوستانه اى ولى هر كدام چه تلويحا 
و چه صراحتا به قصد تحت تأثير قرار دادن افكار 
عمومى در ايران و اياالت متحده از بابت قطع شدن 
حال  اين  با  اند؛  كرده  تأسف  اظهار  قديم  مناسبات 
نقاط  وجود  بخاطر  انسان ها  پيوند  از  آنان  هيچگاه 

مشتركشان حرفى نزده اند. 
سياسى  تاكتيك  دهندۀ  نشان  جمله  همين  در  تفكر 
متفاوت دولت اوباما با دولت بوش در ميدان جدال 
جارى با حاكمان مدعى ايران است. به بيان ساده تر 
همزيستى  خواست  دادن  نشان  و  گفتار  در  نرمش 
سربرخط  و  كردن  نرم  اميد  به  تنها  آميز  مسالمت 
نهادن  زعماى جمهورى اسالمى است. اين واقعيت 
اظهار  كه  هنگامى  يعنى  اوباما  سخنرانى  خالل  در 
پيش  به  تهديد  با  شدن  متصل  بهم  فرايند  مى كند 
نمى رود و به جاى آن ما خواستار برقرارى ارتباطى 
صادقانه و مبتنى بر احترام متقابل هستيم، بصورت 

برجسته ترى آشكار مى گردد!
به  دارم  ميل  «من  داد:  ادامه  اينگونه  را  پيامش  وى 
روشنى با رهبران ايران سخن بگويم، ما اختالفاتى 
جدى داريم كه با گذشت زمان بر آنها افزوده شده 
است. دولت من اكنون به ديپلماسى متعهد است و 

قصد دارد طيف كاملى از مسائلى را كه پيش روى 
ماست مورد بررسى قرار دهد. دولت من در صدد 
ايجاد يك پيوند سازنده ميان اياالت متحده، ايران و 

جامعه جهانى است».
رؤساى  همچون  اوباما  گردد  مى  مالحظه  اينجا  در 
حل  بر  مبنى  دولتش  تعهد  بر  پيشين  جمهور 
مى  تأكيد  گفتگو  و  ديپلماسى  طريق  از  اختالفات 
كند و در كنار اعالم تدقيق مسائل گرهى فى مابين 
توسط كابينه اش، نويد ايجاد پيوندى سازنده را به 
اى  پاره  اگرچه  هم  بوش  دهد.  مى  ايران  حاكمين 
اوقات در آغاز حرفهايش تهديد مى كرد و شاخه 
و شانه مى كشيد، وليكن او نيز حل مناقشات را به 
ديالوگ دنياى غرب و نهادهاى بين المللى با ايران 
واگذار مى كرد. ماباقى سخنان اوباما خطاب به مردم 
و حاكمين ستمكار ايران، تمجيد از فرهنگ و تمدن 

ايرانى همراه با اندرزهاى حكيم مأبانه بود.

( 2 )
لفاظى ليدرهاى رژيم 

 على الريجانى رييس قوۀ مقننه، دعوت هاى اوباما 
ايران  مناسبات  در  كدورت  سال  سى  ترميم  براى 
و آمريكا را ناكافى دانست و افزود: «منازعات بين 
دو كشور يك مسئله عاطفى نيست تا بتوان آنرا با 
ارسال تبريك حل و فصل كرد». وزير امور خارجه، 
كه  اين  «از  گفت:  اوباما  پيام  دربارۀ  متكى  منوچهر 
خوشحال  بوده،  اثرگذارى  و  خدمت  منشاء  نوروز 
هستيم و از اين كه پيام نوروز، پيام همزيستى، صلح 
خرسنديم.  ساخته  منتشر  جهان  تمام  در  دوستى  و 
ما  دارد  ديگرى  نكته  اوباما]  باراک  [پيام  چنانچه 
آن را در دست بررسى داريم». على خامنه اى هم 
آمريكا  جمهور  رييس  نوروزى  پيام  به  واكنش  در 
مشى  خط  و  سياست  در  تغييرى  «هيچ  كرد:  اظهار 
آمريكا نسبت به ايران مشاهده نمى كنم؛ با اين همه 
چنانچه اين كشور رفتار خود را تغيير دهد، ايران نيز 
چنين خواهد كرد». هاشمى رفسنجانى هم در خطبه 
هاى نماز جمعه تهران بتاريخ بيست و هفتم مارس 
برابر با هفتم فروردين ضمن تصديق نظرات خامنه 
جمهورى  قبال  در  متحده  اياالت  رفتار  نقد  و  اى 
اسالمى عنوان داشت: «آمريكا بايد يك حسن نيتى 
نشان دهد؛ باالخره آنها سال هاست كه عليه ملت 
ايران كار كرده اند و لذا امروز بايد حسن نيتى نشان 

دهند». 
استنتاج  فوق  هاى  گفته  در  نگريستن  نيك  با  آنچه 

مى گردد اين است كه على رغم انتقادات ظاهرى 
مقامات رژيم از اياالت متحده به بهانه پيام نوروزى 
رييس جمهور اين كشور، طرز كالم و صحبت كردن 
آنها  حكايت از تمايل بسيار باالى جمهورى اسالمى 
به نزديكى و تغيير شيفت در تعامالت طرفين دارد. 
واضح است گرايش به عادى سازى روابط با آمريكا 

خواست مشترک همة جناح هاى رژيم است. 
هر  اخير)  سال  دوازده  ده،  در  (الاقل  هم  بحال  تا 
ها  سياست  با  حاكميت  هاى  هاى  جناح  از  يك 
هم  اى  اندازه  تا  و  همگون  بعضا  هاى  تاكتيك  و 
متمايز درصدد رسيدن به اين منظور بوده اند. بياد 
داريم، در دوره اى كه اصالح طلبان در رأس قواى 
هاى  تالش  داشتند،  جاى  قانونگذارى  و  مجريه 
صورت  آمريكا  با  اختالفاتشان  حل  براى  وافرى 
دادند و در اين راه از كليه امكانات مالى و فكرى 
خود، و ظرفيت هاى ايران در منطقه و جهان سود 
و  اصولگرايان  نيز  گذشته  سال  چهار  در  جستند. 
دولت سپاه پاسداران همچنان با بهره ورى از توانايى 
خود  به  مختص  سياق  و  سبك  به  ولى  ايران  هاى 
درپى تحقق آن هدف بوده اند. خالصه در طى اين 
سال ها هركدام از جناح هاى درون رژيم در رقابتى 
تنگاتنگ باهمديگر و امتحان راهبردهاى متنوع، به 
نحوى خواسته اند تا ابتكار عمل را در اين عرصه 

بدست گيرند. 

( 3 )      
 واكنش هاى اپوزيسيون بورژوايى 

اقتصادى  بحران  شيوع  بدنبال  گفت،  بايد  مقدمتا 
و  بست  بن  به  كه  اخير  هاى  ماه  در  دارى  سرمايه 
ورشكستگى ايدئولوژيك بورژوازى جهانى، ساقط 
زير  و  نئوليبراليسم  منحط  هاى  ارزش  گرديدن 
انجاميده؛  آزاد  بازار  هاى  قانونمندى  رفتن  سئوال 
تمامى بخش هاى بورژوازى ايران (داخل و خارج 
از دايره قدرت) شبيه هم طبقه اى هايشان در سراسر 
گيتى تحت تأثير اين وضعيت بكلى دچار استيصال 

و درماندگى شده اند. 
در اين ميان اپوزيسيون بورژا- ليبرال و ناسيوناليست 
بيش از حاكمين از گرفتارى الينحل نظام اقتصادى 
كه  معنا  بدين  اند.  عذاب  و  رنج  در  دنيا  بر  حاكم 
و  حاضر  توليدى  مناسبات  ايدئولوژى  شكست 
بحران  با  را  آنان  نئوليبراليسم  گرديدن  اعتبار  بى 

است.  ساخته  رو  در  رو  هم  بى آلترناتيوى 
گرايش  براى  وضعيت  اين  مقابل  در  اما 

                 پيام نوروزى اوباما،
لفاظى هاى حاكمين ايران 

و عكس العمل اپوزيسيون بورژوايى
 نسبت به احتمال بهبود روابط ميان تهران و واشنگتن     

          فرشيد شكرى
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جامعه  در  سوسياليستى  گفتمان  ليبرالى، 
شواهد  همه  و  يافته  چشمگيرى  گسترش 
پيش  كه  دارد  آن  از  حكايت  قرائن  و 
شرط هاى تقويت آلترناتيو حكومت كارگرى براى 
در  ديگرى  از  پس  يكى  ايران  كمونيستى  جنبش 
حال فراهم آمدن هستند. با اين تفاصيل، كمابيش ما 
ناظر تحركات حساب شده اى از سوى طيف هاى 
تقابالت  صحنه  در  بورژوايى  اپوزيسيون  رنگارنگ 
سياسى جامعه هستيم. اين نيروها مدت ها قبل از 
پيام تبريك اوباما يعنى به فاصله اندكى پس از پايان 
كار نئوكان هاى اياالت متحده، كاهش تهديدات كاخ 
دو  اين  ميان  روابط  بهبود  احتمال  زمزمه  و  سفيد، 
كشور، ناگهان مسير حركت خود را عوض كردند 
و براى حصول مقاصدشان مجددا به سياست هاى 

تجربه شده روآوردند. 
حزب  مانند  ناسيوناليست  كرد  احزاب  المثل  فى 
و  زحمتكشان  سازمان  ايران،  كردستان  دمكرات 
غيره بعد از ناكامى هاى پى در پى خود و مواجهه 
نظامى  استراتژيك (دلسرد شدن از حملة  با بحران 
آمريكا و برباد رفتن آرزوهايشان) ، اينك در خفاء 
دست  يا  اسالمى  جمهورى  با  آمدن  كنار  سياست 
جريانات  و  كنند؛  مى  تعقيب  را  آن  از  جناحى  كم 
و  ها  مذهبى  ملى-  از  سراسرى  ليبرال  بورژوا- 
نهضت آزادى گرفته تا جبهه دمكراتيك ايران، دفتر 
جمهورى  ها،  اكثريتى  ـ  اى  توده  وحدت،  تحكيم 
بر  را  هايشان  فعاليت  مجددا  و...  الئيك  خواهان 
رساندن  يارى  مجراى  از  يعنى  باال  از  تحول  روى 
فروكش  قطعا  اند.  كرده  متمركز  طلبان  اصالح  به 
و  آمريكا  هاى  دولت  ميان  موجود  تشنجات  كردن 
ايران يا به عبارتى خيز برداشتن جمهورى اسالمى 
در سازش و ايجاد پيوند مستقيم با اياالت متحده در 
پيش  است.  داشته  دخالت  ايشان  رويكرد  يا  كنش 
كشيدن طرح « انتخابات و گفتمان، مطالبة محور» از 
جانب ليبرال هاى درون مرزى و پشتيبانى همفكران 
موجب  را  استنباطى  يكچنين  آنان  كشورى  خارج 

گرديده است. چنانچه سمت گيرى و اين طرح آنها 
بطور  نگردند،  افشاء  آتى،  انتخابات  مضحكه  حول 

نسبى مى توانند به توهماتى در جامعه دامن زنند.
***     

اياالت  جديد  رهبران  ماليمت  علل  بررسى  در 
براى  رژيم  كوشش  و  اسالمى  جمهورى  با  متحده 
كه  حالى  در  آنهم  آمده  پيش  موقعيت  از  استفاده 
همديگر  با  مختلف  مسائل  سر  بر  طرفين  هنوز 
نزاع دارند، مى شود تبيين هاى گوناگونى ارائه داد. 
هر كدام از اين تحليل ها به نوبه خود فاكتورهاى 
متعدد اين تغيير ادبيات، كالم و تمايل دو طرف را 
به داشتن همكارى و تعامالت علنى، براى مستمعين 

توضيح مى دهند. 
در ميان اين عوامل، عاملى كه نقش اساسى اى  در 
حل  ضرورت  طرح  و  آمريكا  مقامات  آرام  گفتار 
مذاكره  طريق  از  ايران  با  ديرينه  اختالفات  فصل  و 
اوباما  جديد  استراتژى  داشته،  مستقيم  گفتگوى  و 
در  كشورش  گرهى  مشكالت  سازى  برطرف  در 
اوباما  سواى  امروزه  است.  پاكستان  و  افغانستان 
ملى  امنيت  كارشناسان  و  استراتژيسين ها  بيشتر 
آمريكا مثل «زبيگنيو برژنسكى»  بر اين باورند كه 
بازسازى افغانستان و برقرارى امنيت و دموكراسى 
بازگشت  و  پاكستان  در  شورشگرى  توقف  آن،  در 
آرامش به اين كشور، و تأمين امكان همكارى هاى 
منطقه اى و بين المللى براى تقويت ثبات سياسى در 
مساعى  تشريك  به  زيادى  حد  تا  سرزمين  دو  اين 
در  افغانستان»  «آينده  كنفرانس  دارد.  بستگى  ايران 
آمريكا،  خارجه  امور  وزراى  حضور  با  كه  الهه 
روسيه، هلند، دبيركل سازمان ملل و نمايندگان بيش 
شد،  برگزار  ايران  جمله  از  جهان  كشور  هفتاد  از 
فرصت  متحده  اياالت  كنونى  پردازان  سياست  به 
از  ديگر  يكبار  مقصودشان  به  رسيدن  براى  تا  داد 
ديگر  سوى  از  بطلبند.  استمداد  اسالمى  جمهورى 
دعوت از ايران براى شركت در نشست مقامات بلند 
ممالك  همراه  به  جهان  صنعتى  كشور  هشت  پايه 

دخيل در امنيت منطقه توسط اوباما در همين راستا 
ميان  در  سبب  بدان  عقيده  اين  شود.  مى  ارزيابى 
تهران  كه  كرده  باز  جا  آمريكا  ديپلماسى  دستگاه 
واشنگتن  سياست هاى  پيشروى  به  كمك  سابقه 
افغان  مجاهدين  ترغيب  كند.  مى  حمل  خود  با  را 
به  حمله  در  متحدينش  و  آمريكا  با  همكارى  به 
افغانستان، همگام كردن بخشى از نيروهاى جنوب 
عراق با يورش نظامى آمريكا به اين كشور و قبول 
راههاى  درباره  متحده  اياالت  فرستادگان  با  مذاكره 
فراموش  سفيد  كاخ  براى  عراق،  در  امنيت  تأمين 
جمهورى  سران  به  كه  آنجايى  تا  نيست.  شدنى 
و  اى  هسته  مناقشه  رفع  آنان  گردد  برمى  اسالمى 
شوراى  تحريمى  هاى  قطعنامه  فشار  شدن  برداشته 
امنيت، عبور از مشكالت اقتصادى، رسميت يافتن 
حكومتشان بعنوان قدرت برتر منطقه از جانب غرب 
خود  ماندگارى  اينها  از  تر  مهم  و  آمريكا  خصوصا 
را در سازش و كنار آمدن با اياالت متحده مى بينند. 
نتيجه  اين  به  است  سال  چندين  حاكميت  كل 
ديرينه  اختالفات  و  ها  تنش  بايستى  كه  اند  رسيده 
و چالش برانگيز را برطرف كرده، و رابطه مستقيمى 
با واشنگتن برقرار كنند. بواقع اين منافع استراتژيك، 
و نيازهاى مادى و غيرقابل كتمان طبقات مسلط در 
ايران و آمريكا هستند كه هر دو طرف را به كاستن 
از تشنج آفرينى و شروع فصل جديدى از مناسبات 

اقتصادى و سياسى ناگزير ساخته اند.
زنان،  كارگر،  طبقه  انگاره اى  و  شك  هر  بدون 
دانشجويان و توده هاى ستمديده بى اعتنا به جنگ 
زرگرى حاكمان اين دو كشور و برخوردهاى گاها 
تند و گاهًا آرام آنان با يكديگر، با هشيارى تمام و 
با مبارزات متحدانه همة موانع پيش رو را تا رسيدن 
فرياد  شدن  شنيده  نورديد.  درخواهند  پيروزى  به 
سرمايه  و  استبدادگر  رژيم  عليه  همزمان  مخالفت 
دارى حاكم و امپرياليسم آمريكا در ايران آنروز را 
بشارت مى دهد.                    30 مارس 2009 

  

جمهورى اسالمى 
در صدور و اجراى حكم اعدام مقام اول را در جهان دارد

سازمان عفو بين المللى در روز سه شنبه 24 مارس مختصرى از گزارش ساالنه  
احكام اعدام و نيز اعدام هاى انجام شده در سال 2008 را روى وب سايت خود 
گذاشت. بر طبق اين نوشته رژيم ايران بعد از هيئت حاكمه  چين دومين تعداد 
اعدام ها در جهان را داشته است. گزارش مى گويد كه در سال 2008 حداقل 
كلمه   بردن  كار  به  شده اند.  اعدام  چين  نفر در  حداقل 1718  و  ايران  346 در 
"حداقل" نشان مى دهد كه گزارش دقيقى از تعداد اعدام ها در اين دو كشور در 
دست نيست. اين گزارش براى تعيين جايگاه رژيم ايران در ميان اعدام كنندگان 
عدد مطلق اعدام ها را در نظر گرفته و جمهورى اسالمى را بعد از هيئت حاكمه  
چين قرار داده است. در حاليكه اگر ميزان جمعيت در چين و ايران را مورد 
توجه قرار دهيم رژيم ايران با فاصله  زيادى از دولت چين مقام اول را در اعدام 
دارد. به عبارت ديگر رژيم اسالمى از جمعيت 75 ميليونى ايران حداقل 346 
نفر را اعدام كرده در حاليكه دولت چين از جمعيت 1 ميليارد و 400 ميليونى 
خود 1718 نفر را اعدام كرده است. با اين حساب مى توان در ميان رژيم هاى 
درنده ى دنيا هيئت حاكمه  ايران را در مقام اول و دولت چين در مقام دوم قرار 

داد.
به گزارش سايت حقوق بشر ايران:  «دستكم هفت متهم نوجوان در بين اعداميان 

نوجوان سال 2008 بوده اند (سه نفر در اصفهان، دو نفر در بوشهر، يك نفر در 
سنندج و يك نفر در شيراز) محمد حسن زاده در زمان اعدام در زندان سنندج 

17 سال داشت.
ديگرى در  يكى در شيراز و  نوجوان  متهم  نفر، اعدام دو  هفت  اين  عالوه بر 

سنندج توسط منابع غير رسمى گزارش شده است».
بر طبق گزارش همين سايت:

«بيشتر اعدام شدگان درون زندانها به دار آويخته شدند. بيست نفر نيز در مال 
عام به دار آويخته شدند و يك نفر در زندان اصفهان اول تيرباران و بعد به دار 

آويخته شد. 26 دسامبر نيز دو مرد در بهشت رضاى مشهد سنگسار شدند».
انجام  مردم  ارعاب  براى  و  است  سياسى  امرى  ايران  در  اعدام  احكام  صدور 
مى گيرد. به همين جهت هم هست كه تعداد قابل توجهى از اعدام ها در مالعام 
انجام مى شود. مى توان به درستى ادعا كرد  پاى به پاى تضعيف سياسى رژيم 
در  اعدام ها  تعداد  گذشته  سال  مثال  براى  يابد.  مى  افزايش  نيز  اعدام ها  ميزان 
ايران حداقل 317 نفر گزارش شده بود و افزايش آن نشان از تضعيف موقعيت 

سياسى جمهورى اسالمى است .
اعدام در هر شكل آن بايد لغو گردد. تمام اطالعات در دست نشان مى دهد در 
كشورهائى كه در آنها اعدام انجام مى گيرد، ميزان جنايت در آنها نه تنها كاهش 
اسالمى  جمهورى  حاكميت  تحت  ايران  است.  يافته  هم  افزايش  بلكه  نيافته، 

شاهد اين مدعاست.
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بعداز ماهها اطالع رسانى، فعاليت آگاهگرانه و مبارزه 
در  كارگران  دستمزد  افزايش  براى  ناپذير  خستگى 
ايران، سرانجام شوراى عالى كار روز چهارشنبه 20 
اسفند از باالى سر كارگران و نمايندگان واقعى آنها 
حداقل دستمزد را آنطوريكه پيش بينى كرده بوديم، 

تعيين و ابالغ كرد.
در پروسه مبارزه براى افزايش دستمزدها گرايشات 
اتحادى  در  ايران  كارگرى  جنبش  درون  گوناگون 
ننوشته در مقابل سرمايه ايستادند و ظرفيت و توان 
خود را در توازن قوائى نابرابر به نمايش گذاشتند.  
بر  مختلف  گرايشات  عملى  وحدت  باوجود  اما 
به  توجه  با  دستمزد  افزايش  مطالبه  و  خواست  سر 
فاكتورهاى نرخ تورم در سال آينده و نه سال سپرى 
شده، هزينه سبد زندگى يك خانوار چهار نفرى و 
بعضا  و  متفاوت  مبارزاتى  هاى  تاكتيك  فقر،  خط 

متمايزى  براى تحقق اين خواست عرضه شد.
در ادامه اين مبارزه و با هدف وادار كردن شوراى 
عالى كار به تغيير اين تصميم ضد كارگرى شمارى 
گذشته  ماه هاى  در  كه  كارگرى  تشكل هاى  از 
تالش هاى خستگى ناپذيرى براى افزايش دستمزدها 
انجام داده بودند، طى اطالعيه اى به تاريخ 25 اسفند  
با عنوان «دستمزد 274500 تومانى تحميل گرسنگى 
تداوم  بر  است»  كارگرى  خانوار  ميليونها  بر  مطلق 
به  دعوت  را  كارگران  و  فشرده  پاى  مبارزه  اين 

حمايت از حركت خود كرده اند. 
كارگران  سنديكاى  از  عبارتند  كه  دوستان   اين 
اتحاديه  حومه،  و  تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت 
و  برق  كارگران  صنفى  انجمن  ايران،  كارگران  آزاد 

فلزكار كرمانشاه در بيانيه خود چنين نوشته اند:
«كارگران، معلمان، پرستاران و عموم زحمتكشان  

فقر  خط  زير  دستمزدهاى  تحميل  مقابل  در  بايد 
مرگ  به  نبايد  زد،  باال  پيش  از  بيش  را  ها  آستين 
تدريجى از گرسنگى تن سپرد، نبايد اجازه داد هر 
كار  نيروى  مى خواهند  سرمايه  صاحبان  كه  طورى 
ما به حراج گذاشته شود و سهم ما  از توليد كوهى 
باشد.  افزون  روز  فقر  جامعه  در  ونعمت  ثروت  از 
برخوردارى از يك زندگى انسانى حق مسلم ماست 
و اين چيزى است كه هيچ كس آنرا به ميل خود به 

ما هديه نخواهد كرد. 
و  اراده  گرو  در  تنها  دستمزدها  حداقل  افزايش 
يكپارچه  و  متحد  صفى  در  كارگران  ما  خواست 
طومار  امضاى  با  مه  ماه  اول  روز  تا  بايد  است، 
خواست افزايش حداقل دستمزدها ، اين روز را به 
روز اعتراض عليه دستمزدهاى زير خط فقر تبديل 

كرد». 
سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران 
انجمن  و  ايران  كارگران  آزاد  اتحاديه  حومه،  و 
همدوش  كرمانشاه  فلزكار  و  برق  كارگران  صنفى 
افزايش  خواست  طومار  كننده  امضا  كارگران  با 
حداقل دستمزدها اعالم مى دارند دستمزد 274500 

و  كارگران  انسانى  حرمت  كردن  مال  لگد  تومانى 
محكوم كردن خانواده هاى آنان به مرگ تدريجى از 
شديد  اعتراض  ضمن  بدينوسيله  و  است  گرسنگى 
و  آن  به  اعتراض  دستمزدى،  چنين  تصويب  به 
حداقل  ميزان  در  اساسى  نظر  تجديد  براى  مبارزه 
دستمزدها را حق مسلم كارگران مى دانند و عموم 
را  زحمتكشان  ساير  و  پرستاران  معلمان،  كارگران، 
به امضاى طومار خواست افزايش حداقل دستمزدها 
فرا مى خوانند و از آنان مى خواهند با ملحق شدن 
به صف مبارزه براى افزايش حداقل دستمزدها، اين 
خواست را همدوش با كارگران امضا كننده طومار، 
به يك خواست اصلى و  قابل تحقق در روز اول ماه 

مه امسال تبديل كنند. ( تاكيدها از من است)
افزايش  خواست  بر  پافشارى  و  مبارزه  تداوم 
از  كار  عالى  شوراى  مصوبه  لغو  و  دستمزدها 
آنجائيكه  خواست كل طبقه كارگر است؛  نه تنها 
طلبانه و داراى زمينه ها و عناصر  حركتى وحدت 
مورد  بايد  بلكه  است،  كارگران  وسيع  توده  بسيج 
حمايت فعال همه گرايشات درون جنبش كارگرى 
قرار گيرد و تا اينجا به آن ايرادى وارد نيست. اما 
پرسشى مطرح است. آيا تاكتيكى كه اين دوستان در 
پيش گرفته و مى خواهند طبقه كارگر حول آن بسيج 
و به ميدان بيايد تاكتيكى موثر و متناسب با سطح 
كارگرى   جنبش  فعالين  و  كارگران  تاكنونى  مبارزه 

در چند سال اخير است؟ به باور من نه.
در  كارگريش  ضد  نهادهاى  و  رژيم  ماهيت  اگر 
برخورد به جنبش كارگرى ايران طى سه دهه گذشته 
را ناديده بگيريم و تنها به واكنش شوراى عالى كار 
كارفرمائى   دولتى و  كارگرى  نهادهاى ضد  ديگر  و 
به طومار و امضاهاى جمع آورى شده توسط اين 
دوستان در ماه هاى قبل از تصميم شوراى عالى كار 
در اسفند سال 87 و چند سال گذشته از يك طرف؛  
آن  نمونه  آخرين  كه  كارگران  ميدانى  مبارزه  و 
مبارزات چند ماهه كارگران پرريس سنندج كه  پيام 
قدردانى آنها را دوستان اتحاديه آزاد دريافت كرده 
اند از طرف ديگر؛ بسنده كنيم، متوجه خواهيم شد 
كه تاكتيك طومار و جمع آورى امضاء فشارى نيست 
كه با تكيه بر آن بتوان رژيم و كارفرمايان را وادار 
به تجديد نظر كرد. كارگران پرريس سنندج پيروزى 
آميخته اى  كه  پيگير  مبارزه  ماه   6 مرهون  را  خود 
در  تظاهرات  و  تجمع  مبارزه،  گوناگون  اشكال  از 
مقابل اداره كار و استاندارى ، اعتصاب و تحصن در 
كارخانه  و تجمع در مقابل ديوان عدالت ادارى بود، 
هستند. همين تجربه و تجارب مشابه نشان مى دهد 
موثرتر  تاكتيكى  اعتصاب  و  اعتراض  و  تجمع  كه 
است و مى تواند دولت و سرمايه داران را سرعقل 

آورده و وادار به حرف شنويى كند. 
منافع سرمايه بر روى زمين و پاسخگوئى به قوانين 
الهى در آسمان دو اصلى است كه رژيم جمهورى 
اسالمى به آن سخت پايبند است و تنها يك فشار 

موثر مى تواند عدول از اين اصول را به  مبارزاتى 
آنها تحميل كند و تجربه نشان داد كه اين تاكتيك 
نيست؛  تنهائى  به  امضاء  آورى  جمع  و  طومار 
بخصوص در آستانه روز اول ماه مه كه طبقه كارگر 
را مى توان در ظرفيت (اگر مبالغه نكرده باشم) دهها 
و صدها هزار نفره با خواست و شعارهاى مشترک 

به خيابان آورد. 
به  استداللهاى فوق اين نكته را اضافه مى كنم كه 
خود تشكل هاى نامبرده و ديگر تشكل هاى موجود 
آزادى هاى  وجود  محصول  ايران  در  كارگرى 
مبارزه  حاصل  بلكه  نيستند،  جامعه  در  دموكراتيك 
سال  چند  پرهزينه  و  همبسته  و  متحدانه  شجاعانه، 
گذشته كارگران و فعالين جنبش كارگرى در ايران 
هستند كه به رژيم تحميل شده اند؛ و وجودشان را 
دوست و دشمن پيشروى جنبش كارگرى ارزيابى 
مى كند كه  مبارزه طبقه كارگر را وارد فاز ديگرى 

كرده است.
اين  با  كه  گرفت  نتيجه  توان  مى  صورت  اين  در 
مبارزه  از  سطح  اين  بر  تكيه  با  پيشروى،  از  درجه 
و با توجه به تجربه عملى خود كارگران و فعالين 
مبارزه  در  گذشته  سال هاى  طى  كارگرى  جنبش 
براى حقوق هاى معوقه، ايجاد تشكل هاى كارگرى، 
جلوگيرى از اخراج و بيكارسازى ها، و كمپين هاى 
شده  دستگير  رهبران  و  فعالين  از  دفاع  در  گسترده 
جمع  و  طومار  نمى رسد  نظر  به  كارگرى  جنبش 
آورى امضاء تاكتيك مناسبى باشد. هم سطح مبارزه 
از  جلوتر  گامها  كارگرى  جنبش  پيشرو  بخش هاى 
هم  و  است   امضاء  آورى  جمع  و  نويسى  طومار 
رژيم اسالمى، رژيمى  نيست كه  با فراخوان به جمع 
آورى امضاء بتوان بر تصميمات آن تاثير گذاشت. از 
اين گذشته اين تاكيتك مبارزات طبقه كارگر را از 
ميدان باز مورد توجه رسانه ائى و حمايتى به فضاى 

بسته خواهد برد. 
جمع آورى امضاء در آستانه و استقبال از اول ماه مه 
و در حاليكه مى توان مبارزه براى افزايش دستمزدها 
را تنها بعلت عمومى بودن آن به يك جنبش وسيع 
طبقاتى تبديل كرد، اگر تند نرفته باشم به كجراهه 
بردن مبارزات كارگران در اين مقطع حساس خواهد 

بود. 
فعالين  از  آندسته  جزء  من  كنم.  مى  آورى  ياد 
جنبش كارگرى نيستم كه تصور مى كنم با سر دادن 
شعارهاى توخالى و بدون در نظر گرفتن توازن قوا 
و فاكتورهاى عينى ديگر، از جمله سطح مبارزه طبقه 
كارگر و موانعى كه با آن روبروست مى توان دنياى 
مملو از ستم و نابرابرى را در جهت بهبود شرايط 
زندگى كارگران تغيير داد. در عين حال جزء آندسته 
از فعالين جنبش كارگرى هم نيستم كه تصور كنم 
براى تداوم مبارزه پيشروى هاى تثبيت شده را بايد 

ناديده گرفت. 
مبارزه  با  رابطه  در  كه  مطلبى  آخرين  در 

آيا طومار و جمع آورى امضاء تاكتيك مناسبى است؟
فرهاد شعبانى 



نيمه اول فروردين 1388- نيمه اول آوريل 2009شماره 224 - صفحه 7 جهان امروز

دستمزدها  افزايش  براى 
«حداقل  عنوان  تحت 
دستمزد كارگران تعيين، اما 
اعالم نشده است» ، سطور پائين را 
نوشتم.   بحث  گيرى  نتيجه  بعنوان 
گيرى  نتيجه  آن  اينكه  به  توجه  با 
طبقه  مبارزه  سطح  با  و   منطقى  را 
و  زندگى  امروز  شرايط  و  كارگر 
دانم  مى  متناسب  كارگران  مبارزه 

يكبار ديگر بر آن تاكيد مى كنم :
سران  كردن  مجاب  براى  «تالش 
براى  اسالمى  جمهورى  رژيم 
تعيين  در  متغير  اشل  يك  برقرارى 
دستمزد كارگران متناسب با تغييرات 
در  زندگى  هزينه  و  سبد  شاخص 
هدر  و  تالش  ترين  بيهوده  جامعه 
را  جهت  اين  است.   انرژى  دادن 
نه تئورى، بلكه تجربه عملى مبارزه 

كارگران به اثبات رسانده است. 
به  توسل  جزء  راهى  بنابراين 
كارخانه  در  رو  در  رو  مبارزه اى 
خيابان  و  زندگى  محل  كارگاه،  و 
براى تامين يك زندگى انسانى باقى 
اعتصابات  با  تنها  و  است،  نمانده 
هدفى  چنين  سراسرى  مبارزات  و 
خواب  بايد  شد.  خواهد  متحقق 
و  بنگاهها  سودآورى  و  ثبات 
قيمت  به  سرمايه دارى  موسسات 
به  وار  برده  زندگى  يك  تحميل 
طبقه كارگر را از چشمان آنها ربود. 
طبقه  كه  دشوارى هائى  تمام  بر 
كارگر ايران با آن روبروست واقفم، 
دشوارى ها  اين  تمام  رغم  على  اما 
اين  كنم  مى  درک  را  آن  واقعا  كه 

تنها راه است».
عدم  كه  كنم  مى  اضافه  را  اين 
سال  در  كارگران  دستمزد  افزايش 
و  گسترده  بيكارسازى هاى   ،88
تعرض  و  جمعى  دسته  اخراج هاى 
سفره  و  معيشت  سطح  به  سرمايه 
خالى طبقه كارگر رابطه تنگاتنگى با 
بحران جهانى سرمايه دارى دارد و 
سيستم سرمايه دارى ايران در عصر 
اين  قواعد  از  سرمايه  شدن  جهانى 
بازى ضد كارگرى جدا نيست. طبقه 
كارگر نمى تواند با امضاى طومار به 
مقابله با تحميل بار بحران بر دوش 
كه  شرايطى  در  آنهم  برخيزد.  خود 
بزرگترين كارفرماى  سپاه پاسداران 
طبقه كارگر ايران است. در اول ماه 
بلكه  مجازى  قدرت  نه  امسال  مه 
را  ايران  كارگر  طبقه  واقعى  قدرت 
بايد براى مبارزه با كليت سرمايه به 

ميدان آورد. 

همواره  چه  اگر  دستمزدها  افزايش  براى  كارگران  مبارزه 
بخشى از موجوديت طبقه كارگر بوده است اما در شرايط 
اقتصادى  بحران  تشديد  اثر   در  اينكه  به  توجه  با  كنونى 
هر  و  است  كرده  سقوط  بشدت  كارگران  واقعى  دستمزد 
روزه قدرت خريد كارگران پايين و پايين تر مى آيد، مبارزه 
براى افزايش دستمزدها مبرميت بيشترى پيدا كرده است و 
براى همين است كه اعتراض به حداقل دستمزدهاى تعيين 
براى  تالش  و  كار  عالى  شوراى  و  دولت  جانب  از  شده 

افزايش دستمزدها ادامه دارد.
خشم  و  اعتراضات  اين  گسترش  وحشت  از  دولت  سران 
افزايش  به  مربوط  ماده  كردن  االجرا  موقوف  از  كارگران، 
فعلى  كارگرى  ضد  قانون  همين  در  كه  دستمزدها  حداقل 
وجود دارد عقب نشستند، اما حداقل دستمزد تعيين شده و 
اعالم آن از جانب شوراى عالى كار بهيچوجه با نرخ تورم 

واقعى در جامعه و خط فقر اعالم شده خوانائى ندارد.
مبارزه براى افزايش حداقل دستمزد بويژه در سالهاى اخير 
در صفوف طبقه كارگر ابعاد گسترده ترى يافته است و ما 
هر ساله در ايام پايانى سال شاهد تشديد جدال و كشمكش 
براى  دولت  و  كارفرما  و  كارگر  طبقه  مختلف  بخش هاى 

افزايش دستمزدها بوده ايم. 
نكته مهمى كه در همين رابطه الزم است مورد توجه فعالين 
و رهبران كارگرى در محل قرار گيرد اين است، كه رژيم و 
نهادهاى وابسته به آن نظير شوراهاى اسالمى و خانه كارگر 
تالش مى كنند كه مبارزه كارگران بر سر افزايش دستمزدها 
را به ايام پايانى هر سال محدود كنند و مى خواهند با تعيين 
براى  مبارزه  سال  هر  اوايل  در  دستمزدها  حداقل  اعالم  و 
پايان  ديگر  يكساله  دوره  يك  براى  را  دستمزدها  افزايش 
شده اعالم كنند. اما براى كارگران كه كارفرماها و صاحبان 
صنايع دست در دست دولت و شوراى عالى كار اين شرايط 
فالكت بار اقتصادى را به آنها تحميل كرده اند، در شرايطى 
كه خط فقر اعالم شده از جانب نهادهاى دولتى حدود 800 
هزار تومان در ماه است و تعيين حداقل دستمزد معادل274  
هزار تومان حتى ابتدايى ترين نيازهاى يك خانواده كارگرى 
را تامين نمى كند، مبارزه براى افزايش دستمزدها يك مبارزه 
دائمى و روزمره است و در شرايط كنونى بيش از هر زمان 

ديگرى مبرميت پيدا كرده است.
تعيين  و  واقعى  دستمزدهاى  سقوط  كه  است  اين  واقعيت 
ميليونها  زندگى  تومان  هزار   274 معادل  دستمزد  حداقل 
در  است.  داده  قرار  تباهى  معرض  در  را  كارگرى  خانواده 
اين شرايط كارگران براى مقابله با عوارض تباهى آور ناشى 
از سقوط دستمزدها و جهت تجلى انسانيت خودشان راهى 
در  ندارند.  پيش  در  دستمزدها  افزايش  براى  مبارزه  جز 
شرايطى كه طبقه سرمايه دار و دولت ملزومات تامين يك 
زندگى حداقل انسانى را چنين بيشرمانه مورد تعرض قرار 
داده اند، كارگران الزم است با اتحاد و همبستگى طبقاتى 
خود و با در پيش گرفتن راههاى موثر مبارزه براى افزايش 
دستمزدها نشان دهند كه در مقابل اين اوضاع اجتماعى سر 

فرود نمى آورند .
***

پراكنده  اما  گسترده  اعتراضات  با  همزمان  اخير  ماه هاى  در 
كارگران عليه سطح نازل دستمزدها، ما شاهد شكل گيرى 
حداقل  افزايش  براى  امضا  آورى  جمع  بمنظور  كمپينى 
اين  سازماندهندگان  گزارشات  به  بنا  كه  بوديم  دستمزد 
كمپين بيش از ده هزار امضا براى اين كمپين جمع آورى 
شده است. بنا به گزارش مسئولين اين كمپين اين طومار در 
اواسط اسفند ماه به دفتر دبير شورايعالى كار بمنظور پيگيرى 
دفتر  مسئولين  و  است  شده  تسليم  «كمپين»  خواست هاى 
دبير شوراى عالى كار نيز طومار امضاها را تحويل گرفته و 
شماره تماسى را به كارگران داده اند تا از طريق اين دفتر 

پيگير خواستهاى خود باشند.
دستمزدها  افزايش  براى  موثر  مبارزه  ضرورت  كه  آنجا  از 
و مباحث مربوط به كمپين جمع آورى امضا براى افزايش 
دستمزدها هنوز ذهن بخشى از فعالين كارگرى را به خود 
اين  مندان  عالقه  توجه  كه  است  الزم  است،  كرده  مشغول 
برنامه و فعالين گارگرى را به نكاتى در اين خصوص جلب 

نمائيم.
در اين رابطه الزم است كه ابتدا بر اين نكته تاكيد كنيم كه 
دوستان سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران 
كارگران  سنديكاى  ايران،  كارگران  آزاد  اتحاديه  حومه،   و 
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه و  انجمن صنفى كارگران 
اين  اصلى  سازماندهندگان  از  كه  كرمانشاه  فلزكار  و  برق 
كمپين بوده اند در متن فراخوانى كه به منظور جمع آورى 
امضا تهيه كرده بودند به مسائل و نكات بسيار درستى در 

اهميت مبارزه براى افزايش دستمزدها اشاره كرده اند.
براى مثال در فراخوان كمپين اين دوستان آمده است:

«واقعيت اين است كه ديگر با اين دستمزدها و گرانى سرسام 
آور موجود، نه اضافه كارى و نه شغل دوم نمى تواند گرهى 
از فقر و تنگدستى ما باز كند. گذشته از اين، آيا شايسته است 
ما به دليل دستمزدهاى پايين و فشار كمرشكن هزينه هاى 
زندگى مجبور شويم تن به اضافه كارى هاى طاقت فرسا و 
شغل دوم بسپاريم و شبها جسم و روح رنجور و فرسوده 
خود را به منزل برسانيم و حالى و فرصتى براى استراحت و 

تفريح  و بودن در كنار خانواده نداشته باشيم. 
دوستان و همكاران 

ما توليد كنندگان اصلى تمامى ثروتها و نعمات موجود در 
جامعه هستيم و اين حق مسلم ماست كه فقط با اشتغال در 
ساعات رسمى كار، چنان دستمزدى دريافت كنيم كه ضمن 
بر خوردارى از رفاه و آسايش، ديگر مجبور نشويم به اضافه 

كاريهاى طاقت فرسا و شغل دوم تن در دهيم».
فراخوان  متن  در  دوستان  اين  گفتيم  هم  قبال  كه  همانطور 
مورد  تواند  مى  كه  اند  گذاشته  انگشت  واقعياتى  بر  خود 
توافق بخش هاى مختلف جنبش كارگرى ايران باشد. بنا بر 

اين در اينجا بحث بر سر مضمون فراخوان كمپين 
جمع آورى امضا نيست، بلكه بحث بر سر جايگاه 

سخنى با فعالين كارگرى در ارتباط با
كمپين جمع آورى امضا براى افزايش دستمزد

به نقل از برنامه حزب و فعالين - تلويزيون كومه له
(فروردين 1388)



و مكانى است كه اين شكل از اعتراض در 
دارد.  دستمزدها  افزايش  براى  مبارزه  كل 
يا دقيق تر بگوييم بحث بر سر جايگاه و 
مكانى است كه سازماندهندگان اين كمپين براى اين 
شكل از اعتراض در مبارزه براى افزايش دستمزدها 

قائل هستند.   
طومار  تهيه  نفس  كه  بگوييم  هم  را  اين  همينجا 
از  محدود  شكل  يك  بعنوان  امضا  آورى  جمع  و 
اعتراض به خودى خود داراى اشكال نيست و در 
مثال  براى  شود.  واقع  مفيد  تواند  مى  خود  جاى 
كارگران  به  مراجعه  و  تماس  فرصت  از  مى توان 
براى جلب رضايت و گرفتن امضاى آنها، براى ارتقا 
آگاهى طبقاتى آنها استفاده كرد، و از اهميت طبقاتى 
سخن  آنان  براى  دستمزدها  افزايش  براى  مبارزه 
گفت، حتى مى توان از اين فرصت استفاده كرد و 
به كارگران گفت كه تهيه طومار و جمع آورى امضا 
بعنوان يك شكل محدود از مبارزه نمى تواند و قادر 
نيست صف متحد كارفرمايان و دولت را از تعرض 
به سطح معيشت كارگران به عقب نشاند و با آنها 
براى  مبارزه  پيشبرد  ديگر  اشكال  اهميت  مورد  در 
افزايش دستمزدها صحبت كرد. در آنصورت است 
مبارزه  محدود  و  معين  شكل  اين  از  توان  مى  كه 
براى ارتقا آگاهى كارگران و آماده كردن آنها براى 
در پيش گرفتن اشكال پيشرفته تر و راديكال ترى 

از مبارزه استفاده كرد.
و  طومار  تهيه  نفس  صورت  اين  در  و  بنابراين، 
و  ندارد  اشكالى  خود  خودى  به  امضا  آورى  جمع 
نمى توان سازماندهندگان اين كمپين را بخاطر نفس 
جنبش  درون  راست  گرايش  به  امضا  كردن  جمع 

كارگرى منتسب كرد.
تمام بحث بر سر اين است كه مبارزه براى افزايش 
دستمزد و تعيين حداقل دستمزد مطابق سطح تورم 
آورى  جمع  به  محدود  نبايد  را  جامعه  در  واقعى 
و  تبليغات  تمام  متاسفانه  اما  كرد،  طومار  و  امضا 
امضا  آورى  جمع  كمپين  سازماندهندگان  عملكرد 
در اين دوره اين واقعيت را نشان مى دهد كه اين 
دوستان، مبارزه براى افزايش دستمزدها را به جمع 
عالى  شوراى  دفتر  به  امضاها  تسليم  و  امضا  آورى 
در  كمپين  اين  مبلغين  اينكه  اند.  كرده  محدود  كار 
كردند  مى  تكرار  را  فراخوان  اين  بارها  دوره  اين 
يك  از  برخوردارى  و  دستمزدها  افزايش  براى  كه 
دستمزدها  افزايش  براى  مبارزه  به  انسانى  زندگى 
يعنى به صف امضا كنندگان طومار بپيونديد بخوبى 

اين واقعيت را نشان مى دهد.
افزايش  براى  مبارزه  تمام  كه  آنجا  از  دوستان  اين 
محدود  امضا  آورى  جمع  كمپين  به  را  دستمزدها 
كردند از اين رو پيشرفت در اين مبارزه را در طوالنى 
شدن طومار امضا ها مى ديدند و هر چند روز يك 
بار خبر پيوستن شمارى ديگر از كارگران و مراكز 
توليدى به طومار امضاها را گزارش مى دادند. اين 
دوستان اگر چه در فراخوان اوليه خود جمع آورى 
افزايش  براى  مبارزه  در  اول  قدم  بعنوان  را  امضا 
دستمزدها تعريف كردند اما در عمل، همين كمپين 
جمع آورى امضا و نشستن در انتظار اقدامات دفتر 
شوراى عالى كار را به قدم اول و آخر خود تبديل 

كردند.

كه  شود  مى  روشن  كم  كم  كه  است  اينجا  در  و 
معينى  شكل  بعنوان  امضا  آورى  جمع  نفس  اگر 
اما  ندارد،  بر  در  ايرادى  خود  بخودى  اعتراض  از 
محدود كردن مبارزه براى افزايش دستمزد به كمپين 
سياست  و  افق  نشاندهنده  امضا"  آورى  "جمع 
معينى در درون جنبش كارگرى است. اين گرايش 
كارگرى  جنبش  درون  سنديكاليستى  و  راست 
ايران است كه تالش مى كند مبارزه كارگران براى 
افزايش دستمزدها و ديگر مطالبات آنان را در چهار 
چوب تنگ قوانين ضد كارگرى جمهورى اسالمى 
محصور دارد و اشكال و شيوه هايى از اعتراض را 
و  دولت  براى  كه  دهد  قرار  كارگران  پاى  پيش  در 

خانه كارگرى ها قابل قبول باشد.
سازماندهندگان  و  دوستان  اين  اينكه  از  مستقل 
ناظر  افق  بر  اندازه  چه  تا  امضا  آورى  جمع  كمپين 
بر حركت خود آگاه باشند، اما اين گرايش راست 
جنبش كارگرى ايران است كه هر گاه ميدان را براى 
از  اقدامات  انتظار  در  را  كارگران  ديد،  خالى  خود 
وزارت  همچون  نهادهايى  اقدامات  انتظار  در  باال، 

كار و يا  شوراى عالى كار نگاه مى دارد.
سازماندهندگان اين كمپين در حالى مبارزه كارگران 
امضا  جمع آورى  به  را  دستمزدها  افزايش  براى 
طبقه  مبارزاتى  تجارب  تمام  كه  اند  كرده  محدود 
كارگر ايران، و نتيجه و سرانجام همين كمپين هم 
حاكى از آن است كه جنبش و مبارزه براى افزايش 
دستمزد و مبارزه براى ديگر مطالبات كارگران بدون 
اتكاء به عمل مستقيم اعتراضى توده هاى كارگر قادر 

به پيشروى نيست. 
و  تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران  خود 
هفت  نيشكر  صنعت  كشت و  كارگران  حومه،  و  
تپه در چند ساله اخير با اتكا به نيروى توده كارگران 
نمونه هاى بسيار درخشانى از مبارزه و رو در روئى 
براى  دولت  و  كار  صاحبان  مديريت،  با  مستقيم 
نشان  خود  از  را  كارگران  خواست هاى  به  رسيدن 
دادند. فعالين و پيشروان شركت واحد تنها با اتكا به 
بسيج توده كارگران بود كه توانستند سنديكاى خود 
كارگرى  مستقل  تشكل  ايجاد  راه  و  كنند  احيا  را 
دهند.  نشان  را  اسالمى  جمهورى  حاكميت  تحت 
اتكا  با  تنها  تپه  هفت  نيشكر  در  كارگرى  رهبران 
به اعتصابات پى در پى، و به خيابان كشيدن دامنه 
با  مستقيم  رودرروئى  و  مبارزه  و  خود  اعتراضات 
مديريت شركت و دولت بود كه توانستند به بخشى 
از خواستهاى خود برسند و در اين روند سنديكاى 

خود را ايجاد كنند.
با توجه به اين تجارب درخشان و در شرايطى كه 
معوقه  مزاياى  و  حقوق  دريافت  براى  كارگر  طبقه 
به  دست  متعدد  كارگرى  مراكز  در  روزه  هر  خود 
و  كارفرما  با  مى زند،  اعتصاب  و  اعتراضى  تجمع 
اى  طبقه  هم  و  خانواده  با  مى شود،  درگير  دولت 
در  مى كشاند،  خيابان  به  را  اعتراضش  خود  هاى 
چنين شرايطى تبديل كردن كمپين جمع آورى امضا 
به محور مبارزه و تالش طبقه كارگر براى افزايش 
عمومى  سطح  از  تر"  بسيار "عقب  دستمزد  حداقل 
اعتراض و مبارزه طبقه كارگر ايران براى خواست 
مطالباتش  ديگر  به  دستيابى  و  دستمزد  افزايش 

است.

آورى  "جمع  كمپين   سازماندهندگان  و  دوستان 
برحق  خواست  بر  تاكيد   و  طرح  عليرغم  امضا"، 
را  "طومار"  و  امضا  آورى  جمع  زمانيكه  كارگران، 
به محور فعاليت و تالش هاى خود تبديل مى كنند، 
عمال دارند شكل غير مؤثرى از مبارزه را به كارگران 
موعظه مى كنند كه براى طبقه سرمايه دار، كارفرمايان 

و دولت هم بى زيان و قابل قبول است.
چند  در  كارگرى  اعتراضات  نسبى  رشد  كه  زمانى 
براى  اخير  سال  دو  يكى،  در  بويژه  و  گذشته  سال 
اعتصابات  كه  زمانى  است،  مشاهده  قابل  همه 
يك  به  آن   بودن  قانونى  غير  عليرغم  كارگرى 
تبديل  ايران  كارگرى  جنبش  ناپذير  انكار  واقعيت 
شده است، زمانيكه بدون استثنا هر روزه ما شاهد 
مراكز  جلو  در  كارگران  اعتراضى  تجمع  چندين 
دولتى براى دستيابى به مطالباتشان هستيم، در چنين 
شرايطى كمپين جمع آورى امضا را به محور مبارزه 
كارگر براى افزايش دستمزد تبديل كردن، با سطح 

عمومى مبارزات كارگران خوانائى ندارد.
و  فعاليت  نداريم  قصد  بهيچوجه  اينجا  در  ما 
تالش هاى سازماندهندگان كمپين جمع آورى امضا 
را زير ذره بين  ايدئولوژيك قرار دهيم و كامال به 
شرايطى  چه  تحت  دوستان  اين  كه  واقفيم  امر  اين 
فعاليت خود را پيش مى برند. به اين امر واقفيم كه 
حاكميت  و  ها  محدوديت  تاثير  تحت  دوستان  اين 
را  معينى  علنى  فعاليت  اسالمى  جمهورى  اختناق 
پيش بردند،  اما اين به معناى آن نيست كه مرزهاى 
محدود كننده اى براى فعاليت در عرصه كار علنى 
آمادگى  درجه  از  نبايستى  علنى  كار  ندارد.  وجود 
روش هاى  گرفتن  پيش  در  براى  كارگر  توده هاى 
راديكال در مقابل كارفرما و دولت عقب تر باشد. 
كار علنى نبايستى توده ها را نسبت به اقدام نهادهاى 
كند،  متوهم  كار  عالى  شوراى  اينجا  در  و  دولتى 
صفوف  در  تفرقه  ايجاد  به  نبايستى  علنى  فعاليت 
انتظار  در  را  كارگران  نبايستى  بيانجامد،  كارگران 

اقدامات از باال قرار دهد. 
جمع آورى امضا اگر چه بعنوان جزئى از يك كمپين 
مبارزاتى و در جوار اشكال ديگر اعتراض و مبارزه 
تنهايى   به  خود  اما  باشد،  مثبت  اقدامى  مى تواند 
و  دستمزد  افزايش  براى  مبارزه  در  مؤثرى  تاكتيك 
مقابله با تعرض آشكار كارفرمايان و دولت به سطح 

زندگى كارگران نيست.
جمع آورى امضا بعنوان يك تاكتيك هم،  از آنجا 
كه نمى تواند نيروى الزم براى تحقق هدف معينى 
كه پيش پاى خود گذاشته است را به ميدان آورد، 
تاكتيك موفقى نبوده است و شانسى براى موفقيت 
ندارد. كمپين جمع آورى امضا در مقام يك تاكتيك 
در  اهدافش  تحقق  عدم  از  مستقل  هم،  مبارزاتى 
ارتقاى آگاهى و تشكل يابى كارگران نيز مؤثر واقع 

نشده است.
و  دوستان  كه  بود  آن  بهتر  اينها  همه  به  توجه  با 
سازماندهندگان كمپين جمع آورى امضا در همكارى 
و اتحاد عمل با ديگر تشكل ها و فعالين كارگرى 
تالش و فعاليت هاى خود را بر روى اشكال مؤثرتر 
و پيشرفته ترى از مبارزه متمركز مى كردند. مسئولين 

اين كمپين در گزارشات خود آورده اند كه 
كارخانه  ها  ده  در  كارگر  هزار  ده  امضاى 
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امكان  اين  آيا  اند.  كرده  آورى  جمع  را 
دهها  اين  كارگران  كه  نداشت  وجود 
مركز كارگرى در يك اقدام هماهنگ و در 
تجمعات  دستمزدها  افزايش  براى  معين  روز  يك 
وجود  امكان  اين  آيا  دادند؟  مى  سازمان  اعتراضى 
روز  در  كارگرى  مراكز  اين  كارگران  كه  نداشت 
ديگرى در جلو درب مراكز دولتى دست به تجمع 
اعتراضى مى زدند؟ يا اعتصاب محدود و هماهنگى 
تالش ها  بايست  نمى  آيا  مى دادند؟  سازمان  را 
از  اشكال  اين  سازماندهى  بر  را  خود  فعاليت  و 
اين  كرديم. وقتى از  متمركز مى  مبارزه  اعتراض و 
است  دليل  اين  به  مى كنيم  صحبت  مبارزه  اشكال 
نمونه  روزه  هر  كارگرى  جنبش  عينى  واقعيت  كه 
اين اشكال از مبارزات را به ما نشان مى دهد، اين 
مبارزات اگر چه بطور پراكنده و بدون ارتباط با هم 
انجام مى گيرند، اما مبارزه براى افزايش دستمزدها 
از آنجا كه مسئله همه بخش هاى طبقه كارگر ايران 
يكپارچه  در  مى تواند  كه  است  حلقه اى  آن  است 
كردن و متحد كردن اين مبارزات مؤثر واقع شود. 
مطالبه افزايش دستمزدها با توجه به تشديد بحران 
اقتصادى، تورم افسار گسيخته و گرانى سرسام آور، 
آن مطالبه اى است كه بيش از همه مطالبات ديگر 

كارگران از مقبوليت اجتماعى برخوردار است.
فعالين كارگرى نبايد بگذارند كه رژيم پرونده مربوط 
به افزايش دستمزدها را ببندد و مبارزه كارگران براى 
مبارزه  كند.  تلقى  شده  تمام  را  دستمزدها  افزايش 
و  روزه  هر  دائمى،  امرى  دستمزدها  افزايش  براى 

بخشى از موجوديت طبقه كارگر است.
افزايش  براى  اعتراضات  از  دوره  اين  تجربه 
جنبش  فعالين  درون  مباحث  شدن  حاد  دستمزدها، 
آورى  جمع  كمپين  و  موضوع  اين  سر  بر  كارگرى 
اين  كه  سرانجامى  و  دستمزدها  افزايش  براى  امضا 
نشان  را  واقعيت  اين  ديگر  بار  كرد،  پيدا  كمپين 
كارگران،  مبارزه  از  مقاطع  اين  در  كه  مى دهد 
چنانچه فعالين سوسياليست جنبش كارگرى با بديل 
و آلترناتيو روشن پا به ميدان نگذارند، اين گرايشات 
حى و حاضر ديگر در درون جنبش كارگرى هستند 
كه وارد عمل مى شوند و راهكارهاى خود را پيش 
پاى كارگران مى گذارند. در اين مورد مشخص اين 
جمع  كمپين  سازماندهندگان  كه  نيست  مهم  مسئله 
آورى امضا تا چه اندازه به افق ناظر بر عمل خود 
افتاد،  اتفاق  واقع  دنياى  در  آنچه  اما  اند،  بوده  آگاه 
محدود كردن مبارزه كارگران به امضا كردن طومار، 
در  و  عالى،  شوراى  دفتر  به  طومار  كردن  تسليم 

انتظار نشستن بود.
فعالين كارگرى بخوبى مى دانند كه مطالبه افزايش 
ايران  كارگر  طبقه  حياتى  خواست  يك  دستمزد 
جمهورى  رژيم  كه  است  فالكتى  عليه  مبارزه  در 
اسالمى و طبقه سرمايه دار ايران به كارگران و مردم 
جمع  كمپين  تجربه  اند.  كرده  تحميل  زحمتكش 
گرايش  آلترناتيو  و  حل  راه  كارائى  نا  امضا  آورى 
سنديكاليستى در پيشبرد اين مبارزه را بخوبى نشان 
طومار  آورى  جمع  به  كارگران  كردن  محدود  داد. 
نمى  جائى  به  را  دستمزدها  افزايش  براى  مبارزه 

رساند. اين مبارزه بايد به نيروى توده كارگران در 
محيط كار متكى باشد. و اين امر فعالين راديكال و 
بايد  كه  است  كارگرى  جنبش  درون  سوسياليست 

اين مبارزه را با نقشه و هدفمند پيش ببرند. 
بايد  كارگرى  جنبش  درون  سوسياليست  فعالين 
توجه كنند كه اگر محدود كردن مبارزه براى افزايش 
دستمزد به كمپين جمع آورى امضا تاكتيك و عملى 
هست  و  بوده  سنديكاليستى  محدود  افق  بر  متناظر 
و در جاى خود دوستانه بايد مورد نقد قرار گيرد، 
اما اين به معناى اين نيست كه سازماندهندگان اين 
استراتژى  و  افق  يك  دامان  به  كامل  بطور  كمپين 
فعالين  اينرو  از  اند.  غلتيده  در  سنديكاليستى 
با  نزديكى  پيوندهاى  و  ارتباط  كه  سوسياليست 
جز  منافعى  و  دارند  كمپين  اين  سازماندهندگان 
از  بدور  بايد  كنند،  نمى  تعقيب  را  كارگران  منافع 
دوستان  و  رفقا  با  سكتاريسمى  و  تعصب  گونه  هر 
سازمانده كمپين جمع آورى امضا به بحث و ديالوگ 
بنشينند و زمينه هاى همكارى و اتحاد عمل گسترده 
افزايش  براى  جدى  مبارزه  يك  پيشبرد  براى  ترى 

دستمزدها را فراهم آورند.
پرونده  داران  سرمايه  و  دولت  كه  گذاشت  نبايد 
كنند.  بايگانى  را  دستمزدها  افزايش  براى  جدال 
در  واقعى  تورم  نرخ  با  متناسب  دستمزدها  افزايش 
جامعه الزم است در صدر خواست ها و مطالبات 
مه  ماه  اول  هاى  آكسيون  و  مراسم  در  كارگران 

كارگران قرار گيرد.

اعالم  تپه»  هفت  كارگران  از  دفاع  «كميته    1388 فروردين   10 دوشنبه  روز 
ايجاد  چگونگى  بر  تاكيد  ضمن  موجوديت  اعالم  اطالعيه   كرد. در  موجوديت 
سنديكاى برحق و مستقل كارگران نيشكر هفت تپه و بر شمارى خدمات آن 

طى مدت كوتاه عمر خود چنين نوشته شده است:
قرار  تهديد  مورد  بارها  تپه  هفت  كارگران  نمايندگان   87 سال  دوم  نيمه  «در 
از  تن  هفت  دوباره  ماه 87  اسفند  در  و  شدند  دادگاهي  و  بازداشت  و  گرفتند 
نجات  احمدی،  جليل  نيكوفرد،  فريدون  آقايان،  سنديكا  مديره  هيئت  اعضای 
دهلي، رضا رخشان، قربان عليپور، محمد حيدری مهر و رحيم بسحاق، دستگير 
و تحت فشار قرار گرفتند و در نهايت هم با قرار كفالت آزاد شدند، همچنين 
احكامي نيز برای نمايندگان كارگران صادر شده است.علي نجاتي رئيس هيئت   
مديره سنديكا نيز از 18 اسفند ماه تا كنون در مكان نامعلومي در بازداشت به 

سر مي برد».
در بخشى از اطالعيه به كارگران يادآورى مى گردد كه توطئه اى براى  بستن 
كارخانه  و بخش كشاورزى هفت تپه و بيكار كردن 4000 كارگر موجود در 
كار است. در بخش ديگرى بر يكى از مسايل مشكل ساز در جامعه ى كارگرى 
ايران انگشت گذاشته شده و آن عبارت است از تاثيرات هولناک بحران نظام 
سرمايه دارى بر وضعيت شغلى و زندگى كارگران و خانواده هايشان. نويسندگان 
رهبران  و  كارگرى  فعالين  بر  فشار  اعمال  درستى  به  و  ترتيب  اين  به  اطالعيه 

سنديكا را در متن وضع نظام سرمايه دارى در ايران و جهان قرار داده و تاكيد 
كرده اند كه در چنين شرايطى «لزوم همبستگى كارگران هرچه بيشتر احساس 

مى شود». آنها خطاب به كارگران نوشته اند:
«حمايت از كارگران هفت تپه حمايت از خود ماست»  

نويسندگان اطالعيه در پايان سركوب ها را محكوم كرده ، پايان دادن به سركوب 
و آزادى فورى على نجاتى، رئيس هيئت مديره  سنديكا، را خواستار شده اند. 
آنها تعهد كرده اند با تمام امكانات در احقاق حقوق كارگران هفت تپه و پايان 

دادن به ارعاب و توطئه گرى بكوشند. در پايان اطالعيه چنين آمده است:
«ما از كليه افراد ،كارگران، زنان ، معلمان، نويسندگان، تشكل ها و فعاالن كارگری 
و اجتماعى و دانشجويان مي خواهيم  با عضويت، حمايت ومشاركت در اين 

حركت انساني و طبقاتي به حمايت از كارگران نيشكر هفت تپه برخيزند».
اعالم «كميته دفاع از كارگران هفت تپه» گام مبارزاتى مهمى در دفاع از كارگران 
هفت تپه و رهبران سنديكاى آن است. اين «كميته ...» در عين حال مى تواند در 
تقويت كل جنبش كارگرى موثر باشد. تجربه  «كميته ى دفاع از محمود صالحى» 

شاهد چنين ادعائى است. 
ضرورى است كه همه  كارگران از نفتگران گرفته تا كارگران ساير بخش ها به 

حمايت از اين كميته برخيزند. 

«كميته  دفاع از كارگران هفت تپه» 
 اعالم موجوديت كرد!
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  ما از تشكيل «كميته دفاع از كارگران 
هفت تپه» پشتيبانى مى كنيم!

از  دفاع  در  اى  كميته  شديم  مطلع  مسرت،  كمال  با 
ما  است.  كرده  موجوديت  اعالم  تپه  هفت  كارگران 
ضمن قدردانى از دست اندركاران تشكيل اين كميته، 
براى  كه  اهدافى  پيشبرد  در  دوستان  اين  آرزومنديم 

چنين كميته اى برگزيده اند پيروز و سربلند باشند.
كارگران و فعالين كارگرى!

فضاى  وجود  لحاظ  به  ايران،  كارگرى  جنبش  امروز 
شديد اختناق، سركوب و دستگيرى فعالين كارگرى و 
ديگر جنبش هاى اجتماعى دوران بسيار سختى را از 
سر مى گذراند. اكنون ديگر هفته اى نيست كه ما خبر 
دستگيرى فعالى از فعاالن كارگرى، دانشجويى و زنان 
گسيخته   عنان  توحش  اين  تمامى  نكنيم.  دريافت  را 
اين  دادن هاى  نشان  دندان  و  چنگ  و  دارى  سرمايه 
نظام به ما مى گويد، كه تنها راه مقابله با اين تهاجم 
در  سراسرى  و  طبقاتى  همبستگى  همانا  وحشيانه، 
صفوفى متحد و به هم پيوسته از عناصرى است كه 
عزم خود را در تقابل با اين نظام جهانى سرمايه دارى 

و تحقق آرمان هاى انسانى خويش قرار داده اند.
اى  كميته  چنين  تشكيل  هماهنگى،  كميته  اعضاى  ما 
را در جهت يارى رساندن به كليت جنبش كارگرى 
هيئت  اعضاى  تپه،  هفت  كارگران  ويژه  به  و  ايران 
آزادى  و  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  سنديكاى  مديره 
اين  مديره  هيئت  رئيس  نجاتى  على  شرط  و  قيد  بى 
سنديكا بسيار مهم و قابل تقدير مى دانيم و اميد آن 
داريم كه به   واسطه حركت هاى سازمان يافته ى اين 
كميته و با همبستگى طبقاتى كارگران و تشكل هاى 
كارگرى در ايران و جهان به فضاى سركوب و ارعاب 
و تحت پيگرد قرار دادن فعاالن كارگرى، دانشجويى 

و زنان پايان داده شود.
زنده با همبستگى كارگران

كميته هماهنگى
 براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى

11/1/1388
www.komitteyehamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.com

كارگران و مردم آزاديخواه ايران و جهان!
و  رنج  ها  ماه  از  پس  تپه  هفت  نيشكر  كارگران 
تالش اكنون زير بيشترين فشارها قرار دارند. اين 
 98 های  نامه  مقاوله  در  چه  آن  مطابق  كارگران 
و87 سازمان جهاني كاربدان تصريح شده، اقدام 
به ايجاد تشكل مستقل خود نموده اند و در آبان 
كارگران  «سنديكای  عمومي  مجمع  در   87 ماه 
را  خود  نمايندگان  و  ايجاد  را  تپه»  هفت  نيشكر 

انتخاب كردند.
همبستگي كارگران در هفت تپه منجر به پرداخت 
به  تومان  هزار   70 افزايش  معوقه،  های  حقوق 
حقوق كليه كاركنان، در دستور كار قرار گرفتن 
استخدام رسمي بخش وسيعي از كارگران هفت 
تپه، جلوگيری از فروش زمين و خصوصي سازی 

كارخانه شد و...
در نيمه  دوم سال 87 نمايندگان كارگران هفت 
بازداشت  و  گرفتند   قرار  تهديد  مورد  بارها  تپه 
دوباره   87 ماه  اسفند  در  و  شدند  دادگاهي  و 
هفت تن از اعضای هيئت مديره سنديكا آقايان، 
دهلي،  نجات  احمدی،  جليل  نيكوفرد،  فريدون 
مهر  حيدری  محمد  عليپور،  قربان  رخشان،  رضا 
قرار  فشار  تحت  و  دستگير  بسحاق،  رحيم  و 
گرفتند و در نهايت هم با قرار كفالت آزاد شدند 
كارگران  نمايندگان  برای  نيز  احكامي  .همچنين 
صادر شده است.علي نجاتي رئيس هيئت   مديره  
مكان  در  كنون  تا  ماه  اسفند   18 از  نيز  سنديكا 

نامعلومي در بازداشت به سر مي برد.
كارگران !

صحبت از بيكارسازی تعداد زيادی از كارگران، 
سپس  و  خصوصي  بخش  به  كارخانه  واگذاری 
عبارتى  به  و  كشاورزی  های  زمين  كشت  تغيير 
ها  اين  همه  شود.  مي  تپه  نيشكرهفت  نابودى 
بر  عالوه  داری  سرمايه  نظام  كه  معناست  بدين 
كارگران  نمايندگان  به  انساني  غير  های  فشار 

هفت تپه، زندگي حدود 4 هزاركارگر و خانواده 
نابودی  معرض  در  هميشه  برای  نيز  را  هايشان 

قرار داده است.
دارى،  سرمايه  بحران  گسترش  با  كه  مى دانيم  ما 
بيكارسازى و اخراج كارگران در آينده در سطح 
شغلى  امنيت  و  داشت  خواهد  ادامه  وسيعى 
همبستگى  لزوم  و  مى كند  تهديد  را  كارگران 
كارگران هر چه بيشتر احساس مى شود . حمايت 

از كارگران هفت تپه حمايت از خود ماست .
در اين ارتباط، ما امضا كنندگان، ضمن اعتراض 
به اين سركوب ها، آمادگي خود را برای حمايت 
تپه  هفت  كارگران  حقوق  از  جانبه  همه  و  مؤثر 
محاكمه  و  پيگرد  گونه  هر  به  دادن  پايان  براى 
اعضای هيئت مديره سنديكا و آزادی علي نجاتي 
رئيس هيئت مديره سنديكای كارگران هفت تپه 
اعالم داشته و با تشكيل «كميته دفاع از كارگران 
هر  به  پس،  اين  از  كنيم  مي  اعالم  تپه»   هفت 
طريق ممكن اعم از اطالع رساني اخبار كارگری 
جهاني  و  داخلى  های  تشكل  ترغيب  تپه،  هفت 
كارگری، نهادها و فعالين حقوق بشر وهر گونه 
اعتراض ، دعوت از كارگران ... برای توقف فضای 
و  كارگری   فعالين  به  نسبت  ارعاب  و  سركوب 
در  كارگران  مطالبات  و  حقوق  تثبيت  و  احقاق 
هفت تپه اقدام خواهيم كرد. ما از كليه ی افراد 
و  ها  تشكل  ،معلمان،نويسندگان،  ،كارگران،زنان 
مي  دانشجويان  و  اجتماعى  و  كارگری  فعاالن 
خواهيم  با عضويت ،حمايت ومشاركت در اين 
حركت انساني و طبقاتي به حمايت از كارگران 

نيشكر هفت تپه برخيزند.

كميته دفاع از كارگران هفت تپه
1388/1/10

komitedefa7.blogfa.com

اعالم موجوديت و فراخوان «كميته دفاع از كارگران هفت تپه»

ما اعمال سركوبگرانه درهفت تپه را به شدت محكوم مي كنيم!
شديدترين  زير  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  سنديكای  است،  هفته  سه  حدود 
فرمايشي  انتخابات  مفتضحانه  شكست  دارند.  قرار  امنيتي  پليسي،  فشارهای 
امنيتي  عوامل  و  مديريت  تا  شد  موجب  تپه  هفت  در  كار  اسالمي  شورای 
مديره   هيئت  اعضای  و  زده  كارگران  از  جويي  انتقام  به  دست  اطالعاتي، 
گذشته،  هفته   سه  طي  رابطه  اين  در  كنند.  بازداشت  را  تپه  هفت  سنديكای 
قبيل  از  آنان  های  خانواده  و  مديره  هيئت  اعضای  به  نسبت  فشارها  بيشترين 
تعقيب اعضای خانواده های اين كارگران، تفتيش منازل، تهديد و... اعمال شده 
است كه نسبت به تمام دوران مبارزات كارگران هفت تپه، تاكنون بي سابقه بوده 
است. اما كارگران در مقابل اين سركوب بي تفاوت نبوده و گفتني است طي 
روزهای گذشته حدود سيصد نفر از كارگران با زير فشار قرار دادن مديريت به 
اشكال گوناگون نسبت به اين گونه اعمال اعتراض كرده اند. در حال حاضر 7 

نفر از دستگير شدگان اعضاى هيئت مديره به قيد كفالت 
نجاتى  على  اسفند   18 يكشنبه  ديروز  اما  اند،  شده  آزاد 
رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه با 
يورش مأموران امنيتى به منزلش دستگير شد و تاكنون از 

وضعيت اين فعال كارگرى اطالعى در دست نيست.

شورای همكاری تشكل ها و فعالين كارگری
19/12/1387

www.shorayehamkari@gmail.com
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رهايى     به  نيل  مسير  و  زنان 
                                                             

  بيژن رنجبر

«اگر برابرى دو جنس زن و مرد به رسميت شناخته شود 
حماقت انسان شكاف برخواهد داشت.»      لوئيز ميشيل

كمونيست ها براى محو همه اشكال ستم، نابرابرى 
چنين  بستر  در  بنابراين  كنند،  مى  مبارزه  تبعيض  و 
انگاره هاى  همه  كه  است  ضرورى  اى  مبارزه 
حوزه  در  اساسى  مشكل  كه  فمينيستى  ـ  بورژوايى 
ستم جنسى را همانا تعارض ميان دو جنس معرفى 

مى نمايند، قاطعانه نقد كنند.
برخى ديدگاه ها و از جمله گروهى از فمينيست ها 
ريشه و علل ستمگرى بر زنان را در حوزه طبيعت و 
خصايل ذاتى مردان جستجو مى كنند، برآيند چنين 
نگرشى در تحليل نهايى از يك سو تلقى مسئله ستم 
و تبعيض جنسى به منزله يك پديده بيولوژيك و از 
سوى ديگر و در چارچوب يك خطاى توأما بينشى 
به  تاريخى  و  اجتماعى  پديده اى  تقليل  متديك،  و 

پديده اى زيست شناختى است.
رهگذر  از  نهايت  در  آنچه  نگرش  اين  با  مطابق 
با  پيوند  در  جنسى  ستم  و  تبعيض  مسئله  مطالعه 
بيشتر  چيزى  گردد،  مى  حاصل  بشر  نوع  طبيعت 
رهيافت  بود.  نخواهد  غيرعلمى  دريافت  يك  از 
مزبور نوعى خاص از بينش و تلقى غير تاريخى از 
زنان  عليه  تبعيض  و  ستمگرى  گيرى  شكل  پروسه 
را به دست مى دهد كه بنوبه خود محصول نتيجه 
گيرى ها و پيشدوارى هاى به غايت بدبينانه "هابزى" 

در حوزه طبيعت و سرشت نوع بشر است.
فزونتر  وضوح  منظور  به  و  نظرى  فرض  يك  در 
و  طبيعى  عاملى  بپذيريم  چنانچه  فوق،  نگرش 
عنصرى ذاتى در موجوديت بيولوژيك جنس مذكر 
اعمال  به  مردان  تا  گردد  مى  سبب  كه  دارد  وجود 
ناگزير  ورزند،  مبادرت  زنان  عليه  تبعيض  و  ستم 
مناسبات  دگرگونى  و  تغيير  امكان  ايده  پذيرش 
ناعادالنه موجود كه عالوه بر ساير اشكال نابرابرى، 
هم چنين متضمن ستمگرى و تبعيض عليه زنان مى 

باشد، امرى محال خواهد بود.
براين اساس ناگزير نتيجه بايد چنين باشد كه ستم 
بر زنان از سوى مردان همواره ادامه خواهد داشت 
زيرا ساخت بيولوژيك و دژكاركردهاى موجوديت 
زيست شناختى مردان تداوم دارد. به بيان ديگر بر 
پايه نگرش مزبور مى توان چنين نتيجه گيرى نمود 
كه در آينده نيز تبعيض، ستم و نابرابرى جنسى براى 
بنيادين  عناصر  زيرا  يافت  خواهد  ادامه  نهايت  بى 

هستى بيولوژيك مردان تغييرناپذيرند.
فمينيستى  ـ  بورژوا  هاى  جنبش  كه  آن  رغم  به 
كسب  خود  مطالبات  صدر  در  تاكنون  گذشته  از 
هرگز  اما  نموده  مطرح  را  مدنى  حقوق  و  امتيازات 
در  را  مردان  با  برابرى  اند  نبوده  قادر  لحظه  اين  تا 
همه حوزه هاى زندگى اجتماعى براى زنان تأمين 
تاكنونى  دستاوردهاى  و  پيشروى  درحقيقت  كنند، 
جنبش رهايى زنان تحت سيستم سرمايه دارى در 

زمينه دستيابى به حقوق مدنى، سياسى و اجتماعى 
ديگر  سوى  از  و  طبقاتى  مبارزه  محصول  طرفى  از 
ناشى از تغييرات حاصل در ايفاى نقشى است كه 
عهده  به  جامعه  اقتصادى  سازمان  و  توليد  در  زنان 
داشته اند، عالوه بر اين حقوق سياسى كسب شده 
از سوى زنان در كشورهاى ثروتمند سرمايه دارى 
تاكنون منجر به رهايى حقيقى آنان از قيد ستمگرى 

و تبعيض جنسى نگرديده است.
بى شك تاريخ جنبش رهايى بخش زنان گوياى اين 
حقيقت است كه همواره مطالبات طبقاتى در صدر 
اولويت برنامه اين جنبش قرار داشته به طورى كه در 
بطن جنبش راديكال مذكور كه در ضمن بالانقطاع 
كشاكشى سخت  ورزيده  تأكيد  انقالبى  بر تغييرات 
و همه جانبه ميان زنان و طبقات ستمگر از سويى و 
تعارضى گريز ناپذير ميان زنان كارگر و زحمتكش و 
زنان طبقات ثروتمند كه همواره از مسئله ستمگرى 
جنسى در راستاى منافع خودخواهانه و كوته نظرانه 
فمينيستى خود بهره بردارى كرده اند، از سوى ديگر 

در جريان بوده است.
تواند  نمى  جنسى  ستمگرى  قيد  از  زنان  رهايى 
مسئله اى صرفا متعلق به زنان روشنفكر و فمينيستى 
باشد كه فقط رهيافت هاى صرفا زنانه ارائه مى دهند، 
بلكه امر زنان طبقه كارگر و زحمتكشى است كه از 
رهگذر شركت در پروسه عينى مبارزه طبقاتى ضمن 
كسب توانمندى هاى بايسته و آگاهى طبقاتى، رهايى 
اغماض  غيرقابل  و  عمده  هدفى  بمثابه  نيز  را  زنان 
تعقيب مى كنند، ناگفته پيداست كه در متن چنين 
پروسه مبارزاتى به همراه دگرگونى و تحول انقالبى 
كاراكتر  اجتماعى،  هستى  بنيادين  و  مادى  شرايط 
فردى و روان شناسى اجتماعى مردان و زنان نيز به 
موازات دگرگونى شعور اجتماعى، دستخوش تغيير 
و تحول عميق در بستر سير فزاينده فرهيختگى مى 

گردد.
اشكال  همه  ريشه  علمى  سوسياليسم  نگاه  در 
ستمگرى، نابرابرى و تبعيض در بطن پديده تقسيم 
علمى  دستاوردهاى  است.  نهفته  طبقات  به  جامعه 
تاريخى  تحول  سير  باب  در  ماركسيستى  مطالعات 
جوامع بشرى بيانگر اين واقعيت است كه ستم عليه 
همپاى  اجتماعى  و  تاريخى  اى  پديده  بمثابه  زنان 
پيدايش جامعه منقسم به طبقات، مالكيت خصوصى 
و دولت پديدار گرديده و قدمت آن به درازاى تاريخ 
چنين  محو  بنابراين  است،  بشرى  جامعه  طبقاتى 
ستمى وابسته به الغاى طبقات و جامعه سرمايه دارى 
نوينى  اجتماعى  ـ  اقتصادى  فرماسيون  استقرار  و 
است كه ناظر بر نفى استثمار انسان از انسان و رفع 
همه اشكال نابرابرى و تبعيض سيستماتيك خواهد 
بود، چنين جامعه اى ناگزير جامعه اى سوسياليستى 

است.
سياسى  قدرت  كسب  پى  در  كه  داشت  توجه  بايد 
از سوى توده هاى كارگران و زحمتكشان بيدرنگ 
ستم بر زنان به نحوى خود به خودى محو نخواهد 
شد زيرا رسوبات فرهنگ زن ستيز مرد ساالرى و 
ميراث روان شناختى بربريت فرو خفته در مناسبات 
شرايط  كه  رفت  خواهد  ميان  از  آنگاه  تنها  طبقاتى 
مادى اجتماعى نوين و مساعد براى ظهور و برقرارى 
روابط حقيقى انسانى ميان مردان و زنان مهيا گردد، 
اما درعين حال نكته پر اهميت و تعيين كننده آنكه، 
تا زمانى كه هژمونى سياسى و اقتصادى بورژوازى 
كه  حاكم  فرهنگى  هاى  انگاره  و  افكار  همراه  به 
و  كارگران  توسط  است،  حاكم  طبقه  افكار  همانا 
زحمتكشان به زير كشيده نشود و آنان به طراحى 
و اجراى الگو و برنامه اجتماعى، اقتصادى، سياسى 
و فرهنگى خود با هدف نيل به جامعه اى عارى از 
طبقات و مناسبات ستمگرانه همت نگمارند نيل به 

رهايى حقيقى زنان ممكن نخواهد بود.
مناسبات  الغاى  ايده  كمونيست ها  آنكه  رغم  به 
بورژوايى ناظر بر رفتار متقابل دو جنس را مطرح 
مى كنند ليكن آشكارا مى دانند كه چنين مناسباتى 
را نمى توان به سادگى ملغى نمود، اين ايده پيشرفته 
آيد  در  اجرا  مرحله  به  تواند  نمى  گرايانه  انسان  و 
مگر آنكه پايه هاى مادى و زمينه هاى عينى تحقق 
آن فراهم آيد، چنين زمينه اى نيز بنوبه خود تنها از 
طريق به زير كشيدن سيستم سرمايه دارى و استقرار 
دمكراتيك  ريزى  برنامه  بر  مبتنى  نوين  جامعه  يك 
اجزاى  همه  مشاركت  و  اقتصادى  سازمان  براى 
سياسى  اداره  در  زحمتكشان  و  كارگران  هاى  توده 
ساختار  رهگذر  از  قدرت  مراتب  سلسله  كنترل  و 

شورايى قدرت پديدار مى گردد.
به محض آزادى نيروهاى توليدى از قيد محدوديت 
بورژوايى  دولت  و  خصوصى  مالكيت  تنگناى  و 
زندگى  از  شايسته  و  مناسب  سطحى  به  دستيابى 
اقتصادى ميسر خواهد بود و همپاى آن افكار كهنه و 
واپسمانده، زن ستيز و سلطه جويانه فرهنگ طبقاتى 
آن  به  نوين  مادى  شرايط  كه  اى  درجه  به  مذكر، 

اجازه خواهد داد، ناپديد و محو مى گردد.
در چنين مرحله اى مسير تحول عميق و راديكال در 
شرايط مادى زندگى باز خواهد بود و بنابراين امكان 
تحولى عميق و انسانى در روابط ميان مردان و زنان 
و شيوه تفكر و تعامل و كنش متقابل اجتماعى آنان 
عظيمى  جهش  چنين  يك  بدون  گردد.  مى  مهيا 
پردازى  نظريه  هرگونه  زندگى  مادى  شرايط  در 
روان  و  فردى  كاراكتر  بنيادين  تغيير  خصوص  در 

متغيرى  بمثابه  ها  انسان  اجتماعى  شناسى 
وابسته به شرايط مادى زندگى آنان، بدون 
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يك  فروردين،   8 با  برابر  مارس،   28 روز 
راهپيمائى و گردهمائى دهها هزار نفره در لندن، 
توسط  آكسيون  شد.  برگزار  بريتانيا،  پايتخت 
ائتالف  "مردم را مقدم بداريد" فراخوان داده شده 
بود كه شامل 150 موسسه  خيريه و اتحاديه ها 
مى باشد. شعار تعيين شده توسط ائتالف عبارت 
بود از كار، عدالت، محيط زيست. نام ائتالف در 
تقابل با نظام سرمايه دارى انتخاب شده است كه 

سود را بر انسان و منافع آن مقدم مى دارد.
پليس لندن اعالم كرد كه 35 هزار نفر در راهپيمائى 
خط  رسانه هاى  كردند.  شركت  گردهمائى  و 
رسمى حدود يك هفته پيش از آكسيون، راجع 
به امكان اعمال خشونت گسترده عليه بانكها و 
بانكدارها و پليس توسط راهپيمايان تبليغ كردند 
تعداد  اينصورت  غير  در  ترساندند.  را  مردم  و 
بسيار بيشترى شركت مى كردند. بر پالكاردهاى 

شركت كنندگان نوشته شده بود:
«كارگران را كمك كنيد و نه بانكدارها را». «ما 
خسارت بحران آنها را پرداخت نمى كنيم». «از 
كنيم».  دفاع  عمومى  خدمات  و  درآمد  شغل، 
بايد  دستمزد  همه». «حداقل  براى  مناسب  «كار 
افزايش يابد و به 8 دالر در ساعت برسد». «ما به 
فضاى سبز احتياج داريم. زمين را نجات بدهيد». 
و  مناسب  مسكن  كار،  ايجاد  براى  «حكومت 

آموزش پر محتوا بايد سرمايه گذارى كند».
توسط  كه  هستند  برحق  خواست هايى  اينها 
و   TUC كارگرى  اتحاديه هاى  كنگره   دبيركل 
بقيه  سخنرانان نيز تكرار شد. اما ايراد در آنجا 
آكسيون  سازماندهندگان  و  سخنرانان  كه  بود 
 20 گروه  رهبران  از  را  خواست ها  اين  تحقق 
توسط  بحران  كه  گفتند  آنها  كردند.  طلب 
درگرفته  گريز  مسئوليت  بانكدارانى  طمع كارى 
است.  نداشته  وجود  آنها  بر  نظارتى  كه  است 
طريق  از  بانكداران  كردن  محدود  خواهان  پس 
گذراندن قانون و مقررات بودند. بر اساس نظر 
نيست،  وارد  سيستم  خود  به  ايرادى  سخنرانان 

ايراد در عملكرد بانكدارهاى طماع است.
سخنرانان احتماال مطلعند كه سرمايه داران براى 
1329هم نازيسم را به  غلبه بر بحران 1334 – 

راه  را  دوم  جهانى  جنگ  هم  آوردند،  ميدان 
زيادى  مقررات  و  قوانين  هم  و  انداختند 
گذراندند. پس چرا سيستم سرمايه دارى در دهه  

70 دوباره دچار بحرانى ويرانگر شد؟ 
بحران  عامل  را  مقرارت  و  قوانين  بار  اين  آنها 
شمردند و براى فايق آمدن بر بحران وسيعا به 
قانون و مقررات زدائى دست زدند.  حاال دوباره 

مى خواهند قانون بگذرانند؟ براى كى؟
واقعيت اينست كه كل سرمايه  يك سوخت و ساز 
اجتماعى است كه از قانون سوءاستفاده مى كند، 
ولى خود تن به قانون دست و پاگير نمى دهد. 
بخش هاى مختلف سرمايه نيز همينطور هستند. 
سرمايه   دالر  تريليون   150 از  بيش  مثال  براى 
مالى در جهان در گردش است. اين سرمايه سه 
برابر سرمايه  در گردش توليدى و خدماتى با هم 
است. صاحبان اين سرمايه  نجومى اگر در قديم 
قادر بودند گروه گروه سياستمداران، قضات و 
گوناگون  شيوه هاى  و  مختلف  اشكال  به  پليس 
را بخرند، حاال قادرند دسته دسته و فوج فوج 
قوانين  با  كنند.  خود  خوان  خوار  نمك  را  آنها 
سياستمداران  اين  كه  پذيرى  تفسير  و  منفذ  پر 
پليس  و  قضات  وكال،  بگذرانند  فروخته  خود 
فاسد به راحتى مى توانند هر سرمايه دار متخلفى 
را نجات دهند. سخنرانان البته از اين حرفها و 
مطالب زياد شنيده اند، اما چون خودشان بخشى 
باشند.  مخالف  آن  با  نمى توانند  اند،  سيستم  از 
اما در ميان جمعيت شركت كننده تعداد زيادى 
با عكس العمل هايشان حين سخنرانى و نيز با 
شعارهائى كه روى پالكاردها نوشته بودند نشان 
سخنرانان  پوچ  مواضع  به  اعتقادى  كه  دادند 
دسته  اين  پالكاردهاى  بعضى  روى  ندارند. 

نوشته شده بود.  
«آيا  است».  افتاده  كار  از  «سرمايه دارى 
كنيم؟  سرنگون  را  حكومت  مى توانيم  ما 
كنيد  باز  را  «حسابها  مى توانيم!».  بله 
رفته   كجا  سودها  كه  ببينند  كارگران  تا 

است». «برابرى براى همه».

كار، عدالت وحفظ محيط زيست
 خواست دهها هزار نفر در راهپيمائى لندن

اجتماعى  هستى  شرايط  تغيير  ضرورت  به  اشاره 
تنها در سطح ايده ها و انگاره هاى آكادميك باقى 

خواهد ماند.
رهايى  گروى  در  زنان  راستين  و  ناپذير  گريز  رهايى 
و  مزدى  بردگى  استثمار،  قيد  از  زحمتكشان  و  كارگران 
چارچوب  در  تنها  است.  دارى  سرمايه  سيستم  حاكميت 
و  افراد  شخصيت  آزاد  رشد  امكان  سوسياليستى  جامعه 
ظهور مناسبات انسانى ميان زنان و مردان، آزاد از فشارهاى 
بود.  خواهد  پذير  امكان  فرهنگى  و  اقتصادى  اجتماعى، 
و  اقتصادى  توسعه  از  سطحى  متضمن  اى  جامعه  چنين 
فرهنگى است كه در مقايسه با آنچه مدل توسعه كاپيتاليستى 
با حداكثر ظرفيت هاى خود ارائه مى دهد بسيار فزون تر 

و انسانى تر خواهد بود.
سيستم  كشيدن  زير  به  در  اساسى  نقش  شك  بى  زنان 
سرمايه دارى به همراه تمامى قيدها و تنگناهايش از جمله 
ستم جنسى و برپايى ساختمان جامعه سوسياليستى به عهده 
خواهند داشت، ليكن زنان كارگر و زحمتكش از رهگذر 
جنس  حقيقى  رهايى  خود،  آفرين  تحول  طبقاتى  پراتيك 
مونث را نيز تأمين خواهند نمود، از اينروى رهايى حقيقى 
زنان، امر گريز ناپذير زنان كارگر و زحمتكش مى باشد كه 
هدف استراتژيك رهايى از يوغ ستم و تبعيض جنسى را 

در چارچوب مفهوم رهايى طبقاتى جستجو مى كنند.
از  رهايى  به  نيل  براى  زنان  مختص  تنها  طبقاتى  مبارزه 
نيز  مردان  زنان،  همپاى  بلكه  نيست،  تبعيض  و  ستم  يوغ 
آزاد مى شوند، ليكن رهايى مردان بدون رهايى زنان و در 
اشاره دارد «رهايى  معنايى عام تر چنانچه "اگوست ببل" 

بشريت بدون رهايى زنان متصور نيست».
براى  خود  تالش  در  كارگران  و  ها  كمونيست  را  آنچه 
تنگ  حصار  در  كنند،  مى  تعقيب  راستين  رهايى  احراز 
مفهوم رهايى اين گروه و يا آن گروه اجتماعى نمى توان 
به  دستيابى  ها  كمونيست  بنيادين  هدف  نمود.  خالصه 
رهايى بشريت تحت ستم، تبعيض و استثمار به مفهوم عام 
كلمه است. تاكيد بر مفهوم عام بشريت تحت ستم به اين 
معنا نيست كه مسئله زنان در پروسه مبارزه براى دستيابى 
شرايط  استانداردهاى  بهبود  هدف  با  فورى  اصالحات  به 
زندگى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى بايستى به 
و  گام  به  گام  مبارزه  بدون  عكس  به  شود،  نهاده  كنارى 
هر روزه براى ارتقاى سطح زندگى، شرايط انقالبى امكان 
تحقق نخواهد يافت و از منظرى ديگر شايان توجه آن كه 
نيز  "توكوويل"  چنانچه  انقالبى  شرايط  عروج  هاى  زمينه 
نشان داده است همواره بر بسترى از فالكت، فقر و عقب 

ماندگى مهيا نمى گردد.
بى  به  را  ها  كمونيست  كه  فمينيست ها،  ادعاى  بنابراين 
توجهى به مسئله زنان و احاله امر رهايى زنان به امر مبارزه 
طبقاتى و برپايى جامعه سوسياليستى متهم مى كنند قرين 
كه  نيز  واقعيت  اين  به  بايد  حال  درعين  نيست.  واقعيت 
محصول ذات غيرانسانى و طبيعت بحران خيز سرمايه دارى 
است توجه نمود كه هرگونه اصالح و بهبود تحت سلطه 
و  جزيى  امرى  بورژوازى  سياسى  ـ  اقتصادى  و  طبقاتى 
ناپايدار خواهد بود و به طور مداوم از ناحيه بحران هاى 
قرار  نابودى  خطر  معرض  در  دارى  سرمايه  نظام  دامنگير 

خواهد داشت. 
فروردين 88
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روز پنجشنبه 19 مارس 200 شهر و شهرک فرانسه 
كانون راهپيمائى و اعتراض ميليونها كارگر فرانسوى 
معترضين كه بنا به دعوت  و مردم حق طلب شد. 
تشكلهاى كارگرى به خيابانها ريخته  بودند سياستهاى 
در  فرانسه،  جمهور  رئيس  ساركوزى،  نيكال  دولت 
مقابله با بحران را عليه مردم و به نفع سرمايه داران 
قول  به  خشمگينند.  آن  از  و  مى كنند  ارزيابى  مالى 

يكى از تظاهر كنندگان در شهر مارسى:
«ما وقتى مى بينيم كه دولت در خدمت بانكدارهاست 
و مردم را رها كرده تا كارهايشان را از دست داده و 

گرسنگى بكشند عصبانى هستيم». 
يك معلم شركت كننده در تظاهرات پاريس گفت:

«ساركوزى بايد پولها را از ميلياردرها پس گرفته و 
به صاحبان اصلى آن بازگرداند».

كاهش  توقف  خواهان  اعتصابى  كنندگان  تظاهر 
بودجه هاى عمومى، توقف ريختن دهها ميليارد يورو 
از پول ماليات دهندگان به جيب سرمايه دارن مالى 
خدمت  در  دولت  امكانات  گرفتن  بكار  خواهان  و 
ايجاد كار و تسهيل زندگى مردمند. آنها مى خواهند 
كه بودجه  صندوق كمكهاى مالى و حداقل دستمزد 
و  سرمايه داران  از  بيشترى  ماليات  يابد،  افزايش 
اشخاص با درآمدهاى باال گرفته شود و اتحاديه ها و 
فدراسيونهاى كارگرى در اتخاذ تصميمات مقابله با 
بحران شركت داده  شوند. بخشى از اين خواستها بر 

روى يك پالكارد به  اين صورت نوشته شده بود: 
قدرت  اشتغال،  از  و  شويد  متحد  بحران  «عليه 

خريد و خدمات عمومى دفاع كنيد».
 پليس تعداد تظاهرات كنندگان را 1 ميليون و 200 
هزار نفر تخمين زد و تشكل هاى كارگرى جمعيت 
طبق  بر  كردند.  ارزيابى  نفر  ميليون   3 را  معترض 
از  فرانسه  شهروندان  از  صد  در   80 سنجى ها  نظر 
توسط  شده  داده  فرخوان  تظاهرات  و  اعتصاب 

تشكلهاى كارگرى حمايت كردند.
اين دومين اعتصاب و تظاهرات كارگران فرانسه بود 
كه به اعتراض به سياست هاى دولت ساركوزى در 
مقابله با بحران انجام گرفت. اعتصاب و تظاهرات 
نيز  آن  در  كه  گرديد  برگزار  ژانويه  در 29  نخست 
اين  از  پس  كردند.  شركت  نفر  ميليون  دو  از  بيش 
اعتصاب ساركوزى به قول خودش صداى اعتراض 
مردم را شنيد و كمك به صندوق كمكهاى مالى را از 
يك ميليارد و 400 ميليون يورو به 2 ميليارد و 650 
ميليون يورو افزايش داد. او قبل از 29 ژانويه گفته 
تشكل هاى  توسط  شده  دعوت  اعتصابهاى  كه  بود 
بازتابى  مردم  ميان  در  گذشته  عكس  بر  كارگرى 
ندارد. اعتصاب و تظاهرات 19 مارس نشان داد كه 
فدراسيون ها و اتحاديه هاى كارگرى اقدامات دولت 
آنها  مى دانند.  ناكافى  را  مردم  به  خدمت  جهت  در 
اجتماعى  عدالت  از  ساركوزى  دولت  كه  معتقدند 

بوئى نبرده و جز از طريق فشار نباشد كارى به نفع 
بيكار شدگان، مردم در معرض بيكارى و شهروندان 
دست  از  را  خود  خريد  قدرت  كه  نمى دهد  انجام 
داه اند. بيكارى در فرانسه در حال حاضر به باالى 2 
ميليون نفر رسيده و طبق پيش بينى ها تا پايان امسال 

به بيش از 2 و نيم ميليون نفر خواهد رسيد.
مردم  و  كارگران  نظرسنجى ها  تازه ترين  اساس  بر 
ناراضى براى مقابله با دولت دست راستى فرانسه و 
اثرات بحران به سمت نيروهاى چپ متمايل شده اند. 
"حزب  تاسيس  تازه  حزب  سنجيها  نظر  اين  طبق 
دامنه  بر  سرعت  به   دارد  سرمايه دارى"  ضد  نوين 
نفوذ خود مى افزايد.  اين حزب پس از مباحثه اى 
يكساله بين "ليگ انقالبى كمونيست" و چند گروه 
كنگره   شد.  تشكيل  امسال  اوايل  در  چپ  كوچكتر 
با  امسال  فوريه   تا 8  روزهاى 6  در  حزب  موسس 
شركت700 نماينده برگزار گرديد. اعضاى حزب كه 
در فوريه 9 هزار نفر بود به سرعت در حال افزايش 
است. اين امر به اضافه  ازياد نفوذ حزب و محبوبيت 
دبيركل آن، كه كارگر بخش پست مى باشد، باعث 
نگرانى محافل دست راستى و سرمايه داران فرانسه 
شده است. اين حزب خواهان آنست كه بار سنگين 
نه  و  بيافتد  سرمايه داران  دوش  بر  اخير  بحران 

كارگران.

دومين روياروئى مهم كارگران فرانسه با دولت ساركوزى

سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه با وجود اينكه 
وتهديدها  ها  فشار  سال 1387  پايانى  هاى  ماه  در 
باعث  و  كرده  پيدا  افزايش  سنديكا  اين  اعضاى  بر 
بازداشت هاى متعددى شده و بعد از آزادى دستگير 
دستگير و  سنديكا  اين  مديره  هيئت  رئيس  شدگان 
به طور نامعلوم در زندان به سر مى برد آغاز سال 
1388 را تبريك گفته و خواستار آزادى تمام فعالين 

كارگرى مى باشد.
در سالى كه گذشت كارگران نيشكر هفت تپه بعد 
از سال ها مبارزه توانستند با انتخاب اعضاى هيئت 

مديره سنديكاى مستقل خود را بازگشايى كنند.
كه  حالى  در  سنديكا  اين  مديره  هيئت  اعضاى 
و  ها  دستمزد  پرداخت  عدم  به  اعتراض  براى  تنها 
جلوگيرى از تعطيلى كارخانه و فروش زمين هاى 
احياى  به  شركت  سازى  خصوصى  و  حاصلخيز 
سنديكاى مستقل كارگرى و تعيين نمايندگان واقعى 
خود اقدام كرده بودند در طول ماه هاى گذشته با 
انقالب  دادگاه  به  كرات  به  نظام،  عليه  تبليغ  اتهام 

احضار و مورد بازجويى قرار گرفتند .
در ماههاى پايانى سال 1387 اذيت و آزار اعضاى 
هايشان  خانواده  اعضاى  و  فعالين  مديره،  هيئت 
افزايش يافت و حتى وكيل سنديكا آقاى دكتر محمد 

اوليايى فرد هم از اين امر مستثنى نبود. در ادامه اين 
فشارها و بازداشت ها تمامى اعضاى هيئت مديره 
شدند  بازداشت  و  احضار  اطالعات  وزارت  توسط 
تفتيش  مورد  نيز  مسكونيشان  منازل  مواردى  در  و 
قرار گرفت، دستگير شدگان با توديع قرار كفالت از 
زندان آزاد شدند اما رئيس هيئت مديره اين سنديكا 

كماكان بدون هيچ خبرى در زندان به سر مى برد.
فعاليت  هرگونه  حاكم،  شرايط  دليل  به  متاسفانه 
مستقل كارگرى سريعا سركوب مى شود و در اين 
راستا ضمن اينكه سنديكاى كارگران نيشكر هفت 
تپه اولين و آخرين تشكل سركوب شده نمى باشد، 
بوجود آوردن تشكل كارگرى بدون پرداخت هزينه 

ميسر نيست.
هاى  فعاليت  دليل  به  كارگران  از  بسيارى  امروز 
فعاليت هاى  از  محروم  و  سرگردان  بيكار،  كارگرى 
اجتماعى هستند، مسئولين سنديكاى كارگران نيشكر 
انجمن هاى  فعالين  و  واحد  شركت  و  تپه  هفت 
... در زندان به سر مى برند و يا  صنفى معلمان و 

منتظر اجراى حكم صادره هستند .
زندگى  و  كارگرى  مستقل  تشكل  آزادى  راه  در  ما 
شايسته انسانى كه در منشور حقوق بشر قيد گرديده 
و از حقوق اوليه انسانى است از هر ابزارى استفاده 

خواهيم كرد .
كارگران نيشكر هفت تپه در طول اين مدت مورد 
حمايت هاى معنوى بسيارى از نهاد هاى كارگرى و 
حقوق بشرى از جمله اتحاديه بين المللى كارگران 
 (IUF)خدمات و  كشاورزى  غذايى،  مواد  صنايع 
خود  كنار  در  را  ها  نهاد  اين  تمامى  و  داشته  قرار 

داشته است.
سپاسگزار  تپه،  هفت  نيشكر  كارگران  سنديكاى 
تمامى زحمات اين نهاد ها و عزيزان مى باشد و از 
اين حمايت ها ى معنوى استقبال كرده و خواهان 
مى  هايش  فعاليت  كامل  آزادى  زمان  تا  آن  ادامه 

باشد.
با آرزوى محو سركوب و زندان و گسترش 

عدالت و آزادى در سراسر گيتى
سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه
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سپاه 
و مسئله  تامين

امنيت در شهرها
بنا به خبر خبرگزارى ايرنا اسماعيل احمدى مقدم، 
فرمانده  نيروى انتظامى جمهورى اسالمى، در روز 8 
فروردين اطالع داد كه تامين امنيت در داخل شهرها 
به نيروهاى سپاه و بسيج سپرده شده است.  بر طبق 
گفته هاى وى سپاه و بسيج تقويت خواهند شد. او 
رياكارانه از اين امر به عنوان مردمى كردن امنيت نام 
برد. شكى نيست كه دادن عنوان مردمى به اقدامات 
بسيج  سركوبگر  نيروى  و  سپاه  جنايتكار  نيروى 
رژيم  سران  بيشتر  شدن  گرفته   ريشخند  به  موجب 
حاكمان  ريشخند  از  فراتر  اما  مى شود.  مردم  نزد 

جهل و سرمايه بايد ديد دليل اين اقدام چيست.
دست  براى  سپاه  نيروهاى  كه  آورد  بياد  بايد  اول 
هم  سركوبگرانه  و  جنايتكارانه  اقدامات  به  زدن 
و  سازمانيافتگى  نظر  از  هم  ايدئولوژيك،  لحاظ  به 
هم از منظر تجهيزات از نيروهاى انتظامى و ارتش 
آماده ترند. در ضمن آنها در بافت سياسى، نظامى و 
حاكميت در ايران  اقتصادى و بطور كلى در بافت 
آنها  همانحال  در  كرده اند.  كسب  ممتازى  جايگاه 
نيروى لجام گسيخته اى مثل بسيج را نيز در اختيار 
شهرها  به  سركوبگر  نيروهاى  اين  فرستادن  دارند. 
بدليل شرايط ويژه ى حاكم بر ايران است. اين امر در 
عين حال ناشى از ترس عميقى است كه گردانندگان 
رژيم از مردم كارگر و زحمتكشى دارند كه به شدت 
از حكومت اسالمى سرمايه نفرت دارند. مسئله را 

كمى بيشتر بشكافيم.

بحران جهانى نظام سرمايه دارى 
اوضاع  و  سياست  اقتصاد، 
تاثير  تحت  را  ايران  اجتماعى 
بحران  اين  است.  داده  قرار 
عمدتا از راه كاهش قيمت نفت 
آنجا  از  است.  رسيده  ايران  به 
كه طبق پيش بينى كارشناسان 
نفت  قيمت  آينده  سالهاى  در 
در  رژيم  ماند،  خواهد  پائين 
آينده دچار تنگناى مالى شديد 
به  و  شد  خواهد  شديدترى  و 
لحاظ سياسى ضعيف تر خواهد 
عينى  زمينه   يك  اين  گرديد. 
مردمى  مبارزات  تشديد  براى 
و  زندگى  شرايط  كه  است 
اين  توسط  سالهاست  كاريشان 
شده  كشيده  تباهى  به  رژيم 
شده  سلب  آزادى هايشان  و 

است.  
با  رابطه  آينده   ديگر  مسئله  
حكومت  سران  آمريكاست. 
از  دور  است  مدتى  اسالمى 
تمام  احتياط  با  و  مردم  چشم 

اين  مى كنند.  هموار  را  آمريكا  با  سازش  راه  دارند 
شرايط  در  و  كنونى  بحران  دل  در  دارد  پروسه 
مى رود.  پيش  به  منطقه  در  رژيم  موقعيت  تضعيف 
اقتصاد بحران زده  ايران بيش از اين نمى تواند منزوى 
بماند و ضربات بحران و تحريم را به راحتى تحمل 
كند. پس بايد روند سازش با آمريكا را پيش ببرند. 
بيشتر  تضعيف  براى  ديگرى  زمينه   يك  نيز  همين 
كارگران  طرف  از  مبارزه  توسعه   و  تشديد  و  رژيم 

خيزش هاى  و  زحمتكش  مردم  و 
توده اى احتمالى است.

مسئله  ديگر انتخابات است. بحران 
تشديد  و  نفرت  تعميق  جهانى، 
زحمتكشان  و  كارگران  مبارزات 
اختالفات  آمريكا  با  سازش  امر  و 
جناح ها را حاد كرده است. شدت 
است  قدرى  به  اختالفات  اين 
عرصه   از  خاتمى  راندن  براى  كه 
مرگ  به  تهديد  را  او  انتخابات 
حاكمان  و  سرمايه دار  طبقه   كردند. 
فقيه  ولى  يك  قبل  مثل  اسالمى 
باشد.  وحدتشان  عامل  كه  ندارند 
پاسداران  كنار  در  اكنون  خامنه اى 
قرار گرفته و كم كم دارد زير سايه  
آنها قرار مى گيرد. اين امر نيز رژيم 

را شكننده تر از پيش كرده است.
چنين  در  بسيج  و  پاسداران  سپاه 
فرستاده  شهرها  داخل  به  شرايطى 
مى شوند. اما اين نيروى سركوبگر 
مقابل  در  را  خود  ضعف  قبال 
در  مخصوصا  و  مردم  مبارزات 
كردستان نشان داده است. ضربات 
سنگينى كه مبارزات انقالبى توده اى و مسلحانه در 
را  مردم  كرد،  وارد  بسيج  و  سپاه  پيكر  بر  كردستان 
به خوبى متوجه ضربه پذيرى اين نيروهاى جنايتكار 
كرده است.  در اين شكى نيست فعالين كارگرى و 
و  عينى  بررسى  عين  در  جنبش ها  ساير  تالشگران 
دقيق اوضاع اين نقاط ضعف سپاه و بسيج را بياد 

خواهند داشت.

جاده هاى كردستان 
قتلگاه مسافران

ايرنا روز دهم فروردين 1388 از قول فرمانده  نيروى 
انتظامى كردستان خبر داد كه: «سال قبل در كردستان 
به  منجر  تصادفات   86 سال  از  بيشتر  صد  در   38
مرگ روى داد».  اين مقام در گفتگو با خبرنگار ايرنا 
مهم ترين عامل افزايش تصادفات فوتي در كردستان 
را افزايش شمار گردشگران، عدم آشنايي مسافران 
نوروزی با مسير های استان و افزايش وسايل نقليه 

بيان كرد». 
فروردين  دهم  روز  همين  در  فارس  خبرگزارى 
داد  خبر  كردستان  راه  پليس  رئيس  قول  از   1388
كه در سال جارى آمار تصادفات در استان كردستان 
كارائى  از  ناشى  را  امر  اين  او  است.  يافته  كاهش 
پرسنل و طرح هاى موفق پليس راه دانست. رئيس 
به  زيادى  نوروزى  مسافران  كه  كرده  اشاره  پليس 
كردستان آمده و در سايه  تالش هاى پليس راه، به 

خوشى و سالمتى برگشته اند.
نيست.  خبر  دو  اين  اصل  بين  تناقضى  هيچ  ظاهرا 
زيرا اولى از تصافات منجر به مرگ صحبت كرده 

و دومى از مجموع تصادفات سخن به ميان آورده 
است. اما اينجا پرسش هائى مطرح است. چرا خبر را 
دوپاره كرده و دو مقام مختلف آنرا بيان مى كنند؟ آيا 
نمى خواهند چيزى را از مردم پنهان كنند؟ در ضمن 
مسافران  شمار  افزايش  انتظامى  نيروى  رئيس  چرا 
عامل  را  جاده ها  به  آنها  آشنائى  عدم  و  نوروزى 
كشته هاى  بيشترين  مگر  مى آورد.  شمار  به  مرگها 
نوروزى  مسافرت  روز  چند  همان  در  گذشته  سال 

روى داده است؟
است  تراژيك  شدت  به  وضع  كه  اينست  واقعيت 
و كاربدستان جهمورى اسالمى، كه در دروغگوئى 
آنرا  مى خواهند  دارند،  طوالئى  يد  شارالتانيسم  و 

بيناتر  مردم  كه  كرده اند  فراموش  آنها  اما  بپوشانند. 
از آنند كه كشتار در جاده هاى كردستان و يا ساير 
نقاط ايران را به مسافران نوروزى و يا ازياد وسائط 

نقليه نسبت دهند.
جمله  از  و  ايران  مسايل  با  مقدارى  كه  انسانى  هر 
كشتار  در  عواملى  مى داند  باشد  آشنا  كردستان 
دقيقا  كه  دخيلند  ايران  جاده هاى  روى  بر  مردم 
بودجه   مى شود.  مخفى  رژيم  دروغگويان  توسط 
درآمد  از  ناشى  كالن  درآمد  بويژه  و  مملكت  اين 
نفت خرج كشيدن جاده هاى مناسب، اتوبانها و خط 
نيروهاى  مصرف  به  بودجه  اين  است.  نشده  آهن 
گرديده  جاسوسان  و  خرافات  مبلغين  سركوبگر، 
زندگى  در  گشايشى  تنها  نه  پولها  آن  با  آنها  است. 
مردم ايجاد نكرده اند، بلكه به لحاظ مادى و معنوى 
داده اند.  قرار  فشارها  شديدترين  تحت  را  مردم 
با  جاده هاى  روى  بر  فشار  تحت  مردم  اين  اينكه 
مهلك  تصادف  همه  اين  دچار  پائين  استانداردهاى 
كشتار  اصلى  مقصر  ندارد.  تعجب  جاى  ميشوند 
اين  افزايش  و  كردستان  جاده هاى  روى  بر  مردم 
كشتار رژيم اسالمى سرمايه و كاربدستان آن است. 

مسافران نوروزى نقشى در اين كشتارها ندارند. 
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نو  سال  استقبال  به  شرايطى  در  كارگران 
مى روند كه هم زمان با خط فقر اعالم شده 
مبلغ  به  دولتى،  هاى  ارگان  برخى  جانب  از 
حداقل  ايلنا)  گزارى  (خبر  تومان،   850000
  263500 مبلغ    ،88 سال  براى  آنان  حقوق 

تومان اعالم مى شود.
و  ستم  تحت  مردم  توده هاى  و  كارگران 
سال  استقبال  به  شرايطى  در  جامعه  استثمار 
نو مى روند كه سفره شان از هميشه خالى تر 
است و اوضاع سخت و فالكت بار اقتصادى 
و بحران هاى ناشى از نظام  نابرابر و فاسد 
اين  ديگر،  وقت  هر  از  بيش  دارى،  سرمايه 
طبقة تحت ستم و استثمار را از هستى ساقط 

مى كند و به روز سياه مى نشاند.
براى  نو  سال  رسيدن  فرا  شرايطى  چنين  در 
خانواده هاى زحمتكش بيش از آنكه شادى 
بخش باشد نگران كننده است. و طبيعى است 
كه وقتى تامين حداقل معاش براى آنها ممكن 
و  لباس  خريد  بازديد،  و  ديد  انجام  نباشد 
مايحتاج زندگى روزمره و سوروسات نوروز 

چگونه امكان پذير خواهد بود؟
كارگران را گروه گروه و دسته دسته اخراج 
تهديد  سازند،  مى  بيكار  كار  از  كنند،  مى 
مى كنند، به زندان مى افكنند و به شالق جهل 
و نفرت سرمايه محكوم مى نمايند و در يك 
كالم اوضاع و احوال ناامنى را براى آنان رقم 
مى زنند. در يك چنين شرايطى، سال نو چه 
معنا و مفهومى جز نگرانى و اضطراب براى 

كارگران در بر دارد؟ 
نو  سال  استقبال  به  شرايطى  در  كارگران 
مى روند كه همراه با تحويل سال نو، بسيارى 
زنجير  و  دربند  آنان  هاى  اى  طبقه  هم  از 

عوامل سرمايه اند.
هيچ  رونق  مواقع  در  كه  دارى  سرمايه  آرى 
همه   و  نمى آورد  ميان  به  كارگران  از  حرفى 
كارگران  كار  نيروى  از  حاصل  منافع  و  سود 
ميلش  مطابق  كند و از آن ها  انباشت مى  را 
مواجه  بحران  با  كه  اكنون  نمايد  مى  استفاده 
شده است همه مشكالت و مصائب بحران را 

نيز متوجه كارگران مى كند.
با اين همه، استيصال و نوميدى به هيچوجه 
بر جنبش كارگرى ايران راه نيافته است. طبقه 
تضييقات  و  فشارها  همه  رغم  على  كارگر 
از  جا  همه  سرمايه،  حاكمان  و  صاحبان 
و  كنند  مى  دفاع  خويش  مطالبات  و  حقوق 
از پيروزى ها، شكست ها و افت و خيزهاى 
مبارزات خويش تجارب گرانبهايى به دست 
آبديده  پيش  از  بيش  را  آنان  كه  آورند  مى 

كه  شود  مى  سبب  خود  نوبه  به  و  مى كند 
نقش  به  ديگر  زمان  هر  از  تر  بيش  كارگران 
آگاه  طبقه  يك  مثابة  به  خود  ساز  دوران 

شوند.
در  تا  رود  مى  كارگران،  يابى  تشكل  مسئلة 
خطير  امر  به  توليد،  و  كار  مراكز  از  بسيارى 
آنان در مبارزه براى احقاق حقوق اين طبقه 
حتى  را  طبقه  اين  جنبش  و  شود  تبديل 
المقدور آگاهانه تر و متشكل تر از پيش  به 
در  شود.  رهنمون  كاميابى  و  موفقيت  سوى 
واقع كارگران به تدريج مى روند تا يكديگر 
را پيدا كنند و خود را از تشتت و پراكندگى 
كارگران  مبارزات  زمان،  گذشت  با  برهانند. 
نيز به تدريج به سطوح باالترى از خواست ها 
و مطالبات آنان گام برمى دارد و كارگران نيز 
در هر گام صفوف خود را منظم تر و منسجم 

تر مى كنند. 
عين  در  كارگران  معيشتى  و  مالى  مشكالت 
حال، مى تواند به مانعى بر سر راه مبارزات 
نيز  سرمايه  صاحبان  و  شود.  تبديل  آنان 
با  تا  گيرند  مى  كار  به  را  خود  تالش  همه  
همچنين  و  مشكالت  اين  از  سوءاستفاده 
زندان  و  سركوب  و  تهديد  حربه  از  استفاده 
تفرقه  كارگران  صفوف  در  شكلى،  به  هربار 
مبارزات  كوران  در  كارگران  اما  كنند.  ايجاد 
خويش ياد مى گيرند كه به نيروى خود متكى  

باشند و از تفرقه و تشتت بپرهيزند.
بى  خالى  كارگران  سفره  نو،  سال  آستانة  در 
شان  فرزندان  و  است  هميشه  از  تر  رونق 
لباسى نو برتن نكرده اند. اما به كورى چشم 
سرمايه داران، بذر اميد و يكدلى به تدريج در 
تخم  و  گيرد  مى  شكل  شان  بزرگ  خانواده 
طبقه  اين  آحاد  ميان  در  دوستى  و  همدلى 
نو  سال  آستانة  در  كارگران  شود.  مى  كاشته 
اگر كمتر قادرند عيدى به فرزندان هم طبقه اى 
هاى خود بدهند، اما غمها وشادى هايشان را 
فردايى  به  كارگران   كنند.  مى  قسمت  هم  با 
هماهنگى  كميته  دارند.  تعلق  نو  دنيايى  و  نو 
فرا رسيدن سال نو را به همه ى كارگران و 
زحمتكشان تبريك گفته و با آرزوى فردايى 

بهتر به استقبال سال جديد مى رود.

  كميته هماهنگى
 براى كمك به ايجاد
 تشكل هاى كارگرى

28/12/1387 

نظام سرمايه دارى از فعالين كارگرى
 نيشكر هفت تپه انتقام  مى گيرد!

كارگران و مردم آزاديخواه!
نظام سرمايه داری ايران، مدتي است كه نيروی سركوب خود 
كارگران  كه  چرا   است.  كرده  متمركز  تپه  هفت  نيشكر  در  را 
در  پيش  مدتي  خود،  وقفه  بي  مبارزات  ادامه  در  تپه  هفت 
انتخاباتي پر شور، با انتخاب نمايندگان واقعي خود، سنديكای 
مستقل خويش را ايجاد كردند. كارگران هفت تپه با مبارزات 
دادند  نشان  راديكال  و  واقعي  مطالباتي  با  و  خود  خردمندانه 
كه جنبش كارگری ايران از چه پتانسيل بااليي در روند رشد 
خويش برخوردار است. مبارزات كارگران هفت تپه در تاريخ 
مبارزات جنبش كارگری ايران ستودني است و كم نظير است. 
كارگران هفت تپه با تأكيد بر خواسته های خود، سرمايه داری 
ديگر،  سوی  از  كشيدند.  چالش  به  كوپالش  و  يال  همه  با  را 
ديگر  مبارزات  ارتقاء  در  بسزايي  تأثير  كارگران  اين  مبارزات 
واحدهای توليدی در منطقه ی جنوب داشته است. راهپيمايي 
نام  دست  اين  از  توان  مي  را  اهواز  سازی  لوله  كارگران  های 
برد. كارگران پس از تشكيل سنديكای مستقل خود، گام های 
بسيار محكمي برداشتند، آنان با دفاع جانانه از تشكل خويش، 
نهادهای امنيتي را خنثي  كارخانه و  مسئولين  ترفندهای مكرر 
كردند. به همه ی اين موارد موفقيت های سنديكای كارگران 
هفت تپه را مي توان اضافه كرد، اين سنديكا در پيگيری خواسته 
های كارگران موجب افزايش حقوق كليه ی كاركنان به مبلغ 
70 هزار تومان شد و نيز استخدام رسمي بيش از 200 نفر از 

كارگران قراردادی را در دستور كار خود قرار داد.
هفت  كارگران  مبارزات  گويند  مي  ما  به  موارد،  اين  تمامي 
خود  به  كارگری  مبارزات  تاريخ  در  را  ای  وي ژه  جايگاه  تپه، 
اختصاص داده است و از همين روست كه امروز كاسه ی صبر 
نظام سرمايه داری به سر آمده و ديگر تاب تحمل اين مبارزات 
درخشان را ندارد و ديگر نمي تواند شاهد تسری اين تحركات 

به ديگر كارخانه ها و واحدهای توليدی باشد.

همه فعالين و تشكل هاى مستقل كارگرى!
پس از آزادى 7 نفر از اعضاى هيئت مديره ى اين سنديكا، در 
صبح روز يكشنبه 18 اسفند مأموران امنيتى با يورش به منزل 
على نجاتى، رئيس هيئت مديره اين سنديكا را دستگير كردند. 
بياييم در همبستگى طبقاتى به هم زنجيران مان در نيشكر هفت 
تپه، دست در دست هم متحدانه و به هر طريق ممكن  و مؤثر 
جنبش  ديگر  و  كارگرى  فعالين  ارعاب  به  دادن  پايان  خواهان 
و  ايران  دارى  سرمايه  ستيز  انسان  نظام  توسط  اجتماعى  هاى 
آزادى على نجاتى، اين كارگر پُر شور و شجاع و ديگر كارگران 

زندانى شويم.
كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى

19/12/1387
www.komitteyehamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.com

سال نو 
و سفره خالى

كارگران
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   پيام كميته مركزى حزب كمونيست ايران
به مناسبت نوروز و سال نو

                 مردم مبارز و آزاديخواه!
                 كارگران!

                 زنان آزاده!
                 جوانان و دانشجويان پيشرو!

                 مردم مقاوم كردستان!
                 خانواده عزيزان جانباخته!

و  گوئيم  مى  باش  شاد  صميمانه  عزيزان  شما  همه  به  را  نو  سال  فرارسيدن 
اميدواريم كه سال نو سالى سرشار از كسب موفقيت هاى بزرگ در راه رهايى 
از يوغ رژيمى باشد كه اين كشور را به زندانى براى ساكنين آن تبديل كرده 

است.
در اين نوروز و نخستين روز سال جديد ياد عزيزانى را گرامى مى داريم كه 
امروز در ميان ما نيستند اما با جانفشانى خود مسير آزادى انسان استثمار شده و 

ستمديده را هموار كردند و ستاره راهنماى ما بسوى آينده اى روشن شدند.
كارگران،  مصمم  سيماى  در  كه  اسالمى  جمهورى  رژيم  گذشت  كه  سالى  در 
زنان، جوانان و جنبش هاى پر توان آنها نشانه هاى بر افتادن محتوم حاكميت 
سياه خود را مى بيند، تمام تالش خود را متوجه حاكم ساختن فضاى رعب و 
وحشت بر جامعه نمود و كوشيد تا با نشان دادن چنگ و دندان جلوى فوران 
آتشفشان خشم مردم را بگيرد تا بلكه از اين راه چند صباحى ديگر نيز بر مردم 
اين كشور حكومت كند. سپاهيان و بسيجى هايش را به كوچه ها و خيابانها 
و  زنان  شالق  و  انباشت  آزاده  هاى  انسان  از  را  هايش  زندان  داشت،  گسيل 
شكنجه گرانش را به جان  آنها انداخت ، اما با همه اينها نتوانست به اين هدف 
خود دست يابد و امروز شاهد آن هستيم كه جنبش هاى پيشرو اجتماعى كه 
نويد دهنده افق روشن رهايى هستند، استوار و پيوسته به حركت خود ادامه 

ميدهند و جامعه را با گام هاى بزرگ به جلو سوق ميدهند.
 سالى كه گذشت در همان حال سال انزواى بيشتر آن بخش هايى از اپوزيسيون 
جمهورى اسالمى بود كه به مردم وعده واهى آزادى از طريق  تشديد كشمكش 
از  دور  بودند  اميدوار  و  دادند  مى  را  بزرگ  قدرتهاى  و  آمريكا  با  رژيم  هاى 
حضور انقالبى مردم در صحنه مبارزات اجتماعى، از طريق بند و بست هاى 

پشت پرده به قدرت دست يابند.
عميق  اقتصادى  بحران  در  كه  حالى  در  اسالمى  جمهورى  رژيم  ديگر  امروز   

اميدى  و  مى زند  پا  و  دست  شتابانى  و 
و  انتخاباتى  هاى  گرمى  بازار  به  هم 
خوشباورى مردم به دعواى جناح ها و 
بجان  مردم  و  خود  بين  ندارد،  را  غيره 
آمده رابطه اى جز دو دشمن رودر رو 
براى  طرف  يك  از  اينرو،  از  بيند.  نمى 
كاهش دامنه بحران اقتصاديش به دستمزد 
كارگران و سفره بى رونق اكثريت مردم 
محروم يورش مى برد و از طرف ديگر 
بودجه نيروهاى سركوبگرش را افزايش 
هاى  انگيزه  ترين  ارتجاعى  و  دهد  مى 
ضد انسانى را براى مقابله با حركتهاى پيشرو  كارگران ، زنان و جوانان بكار 

مى گيرد.

 فضاى سياسى و اجتماعى امروز ايران نشان از روياروئى هاى سرنوشت سازى 
از  قدرت  جابجايى  يك  به  خوشباورى  براى  جائى  نه  ديگر  آن  در  كه  دارد 
طريق دخالت  خارجى وجود دارد، نه  ارتجاع اسالمى در هيچ شكل و قبايى 
در اپوزيسيون مى تواند در آن نقشى داشته باشد و نه نمايش هاى انتخاباتى و 
توهم به اصالح رژيم از درون در آن محلى از اعراب دارد . آينده سياسى ايران 
در جدال هاى جديد و در استراتژى هاى متفاوتى رقم مى خورد كه امروز در 
بطن مبارزات سياسى و طبقاتى واقعى اين جامعه  و در متن مبارزه با اين رژيم 
جريان دارند. اتحاد عمل ها ، ائتالف ها و همبستگى هاى ضرورى در درون 

اين مبارزه تنها از طريق درک اين واقعيت امكانپذير خواهد بود.

به  كه  اميدى  از  سرشار  دلهايى  با  جديد  سال  روز  نخستين  اين  در  بگذاريد 
نيروى آگاهى، سازمان يافتگى و مبارزه متحدانه همه شما عزيزان متكى است، با 
گامهايى بلند و استوار، بسوى آينده اى روشن، بسوى بنا نهادن جامعه اى فارغ 
از نابرابرى و ستم و استثمار، بدور از جنگ و ناامنى، غرق در رفاه و آسايش 

همگانى، بسوى سوسياليسم گام برداريم.

نوروز ، بهار و سال نو خجسته باد!
 كميته مركزى حزب كمونيست ايران

 اول فروردين
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