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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني كارگر

فرخنده باد اول ماه مه، روز همبستگي رزمجويانه 

كارگران جهان بر ضد استثمار، بي عدالتي ، ستم 

 طبقاتي و امپرياليسم

  6ادامه در صفحه    

 ويژه نامه اول ماه مه

 !كارگران و زحمتكشان
كميته مركزي حزب توده ايران فرارسيدن اول ماه 

، روز جهاني كارگر، روزي كه در آن كـارگـران       مه
سراسر جهان در صفوف ميليوني عهد و پيمان خـود  
را در راه مبارزه براي رهايي از زنجير استثمار و ستم 
سرمايه داري، براي دستيابي به حقوق پايمال شـده    
شان، براي كسب آزادي واقعي و عدالت اجتـمـاعـي    

 .صميمانه شاد باش مي گويدتجديد مي كنند، 
سال است كه مراسم اول مـاه مـه        119امسال 

اين سنت بزرگ و پـر اهـمـيـت         .   برگزار مي شود
، در جريان برگزاري نخستين 1889انقالبي در ژوئيه 

كنگره انترناسيونال دوم، كه در خالل آن خـاطـره       
پيكار خونين كارگران نساجي شيكاگو، در سه سـال    

بزرگ داشـتـه      1886اول ماه مه  قبل، يعني در روز
پايه گذاري شد و از آن تاريخ تاكنون، علـي  مي شد، 

رغم تمايل سرمايه داري همه ساله در سراسر جهان 
در شـرايـط سـيـاسـي         كارگران.   برگزار شده است

متفاوت حاكم بر كشورهاي مختلف، با شعار اتـحـاد   
اين روز تاريخي را بـه  براي صلح، پيشرفت و عدالت 

مثابه فرصتي براي بررسي مبارزات خود و تـجـديـد    
مبـارزان راه    .  پيمان براي ادامه آن گرامي مي دارند

طبقه كارگر حتي در سخت ترين شرايط دشـوار و      
سركوب، اين پرچم پر افتخار را كه نمادي نيرومند از 

يوغ سـتـم   براي رهايي از  و زحمت كارجبهه مبارزه 
 .سرمايه است، همچنان در اهتزاز نگاه داشته اند

در كشور ما ايران نيز كارگران و زحمتـكـشـان و      
نيروهاي ترقي خواه براي نزديك به ُنـه دهـه بـا          
برگزاري جلسات، راه پيمائي ها و تظاهرات متنوع در 
شهرهاي مختلف به گراميداشت  اول ماه مه پرداخته 

استبدادي حاكم بر ميهـن    -رژيم هاي ارتجاعي.  اند
ما در تمامي اين دوره، از حكومت شاهنشاهي گرفته 
تا حكومت جمهوري اسالمي، همواره تالش كـرده    
اند تا به هر شكل و بهانه اي از برگزاري اين مراسم 

از سركوب خونين جشن اول ماه مه .   جلوگيري كنند
رسمي هيـچ يـك       -تا سازماندهي مراسم فرمايشي

نتوانسته است، كوچك ترين خللي در اراده كارگـران  
و زحمتكشان كشور ما براي برگزاري اين عيد بزرگ 

 .  كارگري ايجاد كند
جهان در شرايـطـي    و زحمتكشان امسال كارگران

به موازات  به استقبال روز جهاني كارگر مي روند كه
سـرمـايـه    لجام گسيخـتـه     تهاجم ادامه و گسترش 

،  براي استثمار خشن توده هاي مـحـروم      انحصاري
نشانه هاي نيرومندي از يك بحران همـه جـانـبـه       
اقتصادي جهان سرمايه داري را با دشـواري هـاي     

ورشكستگي بانك هـاي  .  جدي رو به رو كرده است
بزرگ در آمريكا و انگلستان، عكس العـمـل دولـت      
هاي سرمايه داري در تزريق ميلياردها دالر بـراي      
تثبيت بازارهاي مالي از يك سو،  و سرعت گـيـري   
ورشكستگي كارخانه ها و موسسه هاي توليـدي، و    
رشد نرخ بيكاري و بي خانمان شدن خانواده هـاي    
زحمتكش به دليل عدم امكان پرداخت اقساط خانـه  
هاي خود  از سوي ديگر، از نشانه هاي اين بحـران  

 .  بزرگ ساختاري سرمايه داري جهاني است
امپرياليسم جهاني براي نجات سرمايـه داري از      
سرنوشت محتوم خود، سعي به ارعاب خلـق هـا و       

در .  نمايش بالمنازع بودن ماشين سركوب خود دارد  

جنبش كارگري و مبارزه براي 

سياسي-تامين منافع صنفي  
تاملي بر اهداف و ويژگي هاي 

سنديكايي كشور     -جنبش كارگري

3در صفحه   

مجمع عمومي برگزاري 

 » شوراي جهاني صلح«
 8در صفحه  

استوار باد همبستگي 

 !زحمتكشان جهان

 2در صفحه  

ضرورت حضور فعال زنان 

 كارگر 

 در مبارزات جاري

5در صفحه   



1387ارديبهشت ماه   7شنبه    2  789شمارة  

اول ماه مه روز جهاني كارگر، امسال در اوضاعي كه ناشي از بحران ژرف حاكم بر اقـتـصـاد    
اين واقعيت، تاكيد بر همبستگي جهاني كارگران سراسر گيتـي را    .  جهان است، برگزار مي شود

از هفته هاي قبل از برگزاري ماه مه  اول ماه مه بسياري از اتحـاديـه هـا و        .  ضرور مي سازد
سنديكاهاي كارگري عزم خود را بر ژرفش همبستگي براي مبارزه با فقر، ناامنـي، جـنـگ و        
خشونت، امپرياليسم، غارتگري انحصارات فراملي و تامين امنيت شغلي، بهبود زندگي و وضعيت 

بحران ژرف اقـتـصـادي    .  كاري و جز اينها اعالم كرده اند و دست به ابتكارات متعددي زده اند
كنوني، بيش از پيش زندگي و امنيت شغلي مزد بگيران جهان را زير تاثير مخرب خود گرفته و   

به عالوه از نتايج اين بحران تاكنون بـيـكـاري      .  سقوط سطح زندگي آنان را موجب شده است
 .فزاينده بسياري از زحمتكشان در چهار گوشه جهان است

سـازمـان   “ لبه تيز بحران اقتصادي متوجه طبقه كارگر و همه مزد بگيران است چندي پيش   
، سال بيكاري خواهد بود و نـرخ    2008با انتشار گزارشي اعالم كرد كه، سال ”   بين المللي كار

درصد مي رسد و ميزان بيكاري مزد بگيران درآسيا، آفريقا و  8بيكاري درسطح جهان نزديك به 
در اين گزارش به افزايش نرخ بيكاري در اروپا .  آمريكاي التين رشد قابل توجهي خواهد داشت

 .نيز اشاره شده و نسبت به آن اعالم خطر گرديده است
در اتحاديه اروپا، پس از سال ها ركورد تورم شكست و كاالها و خدمات در كشورهاي اروپايي 

درصد  3/  5در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  2008كه يورو واحد پول آنهاست، درماه مارس 
اين باالترين ميزان نرخ تورم در تاريخ پول واحد اروپايي محسوب مـي  .  افزايش پيدا كرده است

 .شود
در برابر چنين اوضاعي، سنديكاها و اتحـاديـه   .  وضعيت آمريكا به مراتب وخيم تر از اروپاست

هاي كارگري دست به يك بسيج سراسري زده و خواستار مبارزه سازمان يافته در راستاي تامين 
سنديكاهاي كارگري در آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيـا و    .  حقوق كارگران و زحمتكشان شده اند

از كاهـش  ”  سال مدارا 10“ديگر كشورهاي اروپايي اينك به قول مطبوعات اروپا، پس از حدود 
هم اكنـون در    .  و مبارزه اي جدي را سازمان داده اند”  نگران شده“ جدي قدرت خريد كارگران 

اتحاديه اروپا تنش بسيار جدي ميان سنديكاهاي كارگري و مزد بگيران با دولت ها و سيـاسـت   
هاي اقتصادي نوليبرالي وجود دارد كه گسترش اعتراضات دركشورهايي همـچـون آلـمـان و         

فدراسيون جهاني سنـديـكـاهـاي     “ در اين خصوص .  فرانسه نمونه هايي از آن به شمار مي آيد
با انعكاس اخبار اين رويدادها درصدد جلب همبستگي جهاني كارگران و تـقـويـت        ”   كارگري

يكي ديگر از پيامدهاي بحران ژرف اقتصادي افـزايـش   .  صفوف جنبش جهاني سنديكايي است
قيمت مواد غذايي در جهان است كه خطر گسترش گرسنگي و نابودي زندگي ميليون ها تن از 

افزايش تـظـاهـرات      .  زحمتكشان در كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي التين را به همراه دارد
مردمي در شمار قابل توجهي از كشورها مانند مكزيك، مراكش، مصر، كـامـرون، انـدونـزي،         

طبقه كارگر در صـف نـخـسـت         .  هائيتي و غيره از ابعاد فاجعه بار اين بحران حكايت مي كند
نمونه مبارزات كارگران مصر از جمله اعتراضات روبه گستـرش  .  قربانيان بحران كنوني قراردارد

در مصـر كـارگـران      .  در سراسر جهان بر ضد فقر، گرسنگي و جهاني شدن سرمايه داري است
قهرمان شركت بافندگي و ريسندگي قازل المحله در اعتراض به كاهش دستمزد ها و افـزايـش   
شديد قيمت ها به ويژه قيمت مواد خوراكي دست به اعتصاب زدند كه اين حركت با سـركـوب   

پليس مصر با استفاده از گاز اشك آور، نارنـجـك،   .  شديد نيروهاي امنيتي و پليس رو به رو شد
گلوله هاي پالستيكي، باتون هاي الكتريكي و حتي گلوله هاي واقعي به كارگران و ديگر تظاهر 

در اغـلـب     .  كنندگان حمله برد و صدها زحمتكش جان به لب رسيده را زخمي و بازداشت كرد
مناطق جهان زحمتكشان قرباني سياست هاي جهاني شدن سرمايه داري هستند كـه هسـتـه      

اين سياست ها حق تمام توده هاي مردم در انتخاب نـوع  .  اصلي آن نظريه هاي نوليبرالي است
زندگي و برخورداري از سطح زندگي شرافتمندانه را پايمال ساخته و اوضاعي به شدت نـگـران     

مبارزه متحد و سازمان يافته با اين سياست ها از جمله وظايف اصـلـي   .  كننده پديد آورده است
جنبش جهاني سنديكايي است كه جنبش سنديكايي ايران نيز بخش جدايي ناپذير آن قلـمـداد   

در روز جهاني كارگر اين همبستگي بر جسته تر از قبل خودنمايي مـي كـنـد،  و            .  مي شود
كارگران و زحمتكشان ميهن ما را در مبارزه كارگران اتحاديه اروپا براي دستمزدهاي عادالنه و 
تامين امنيت شغلي، مبارزه قهرمانانه و تحسين برانگيز كارگران مصر، پيكار دالورانه كـارگـران   
فلسطين براي بهبود وضعيت زندگي و افشاي تجاوزات اسراييل و مبارزه همه كارگران از روسيه 
و هند گرفته تا مكزيك، گابن و ونزوئال، هائيتي و آفريقاي جنوبي با آنان همراه، همگام و هـم  

 !سنگر مي سازد

استوار باد همبستگي زحمتكشان 

 !جهان

 ...ادامه  جنبش كارگر و مبارزه براي 

مناسب نه تنها به تقويت موقعيت كالن سرمـايـه داران     
منجر مي گردد، بلكه فقرا را فقيرتر و زحمـتـكـشـان را       

برنامه جراحـي بـزرگ     .  دركام گرسنگي و فقر مي افكند
اقتصادي دولت احمدي نژاد از هم اكنون با حمايت همـه  
جناح هاي رژيم واليت فقيه رو به رو شده است و بـي      
جهت نيست كه كارگزاران و رفسنجانـي، دارو دسـتـه        
كروبي و الريجاني، اتئالف فراگير، موتلفـه ، جـامـعـه         
روحانيت مبارز و ديگر جناح ها و گروه ها از آن پشتيباني 

 .كرده و خواستار اجراي دقيق و درست آن هستند
از هواداران ” شهاب نيوز“به عنوان نمونه، پايگاه خبري 

رفسنجاني و منتقدان دولت، دراين باره در مقاله اي بـا      
 25”  پروژه يارانه ها، جايي براي حمايـت از دولـت      ” نام

صرف نظر از مواضع سياسي، بـه  ” :  فروردين ماه،  نوشت
نظر مي رسد كه تفاوت چنداني ميان اين تصميم دولـت    

و )  رفسنجاني( احمدي نژاد با خواسته هاي كابينه هاشمي 
دولت هاي پيشين الحق و االنصـاف    .  خاتمي وجود ندارد

گام هاي بزرگي دراين زمينه برداشتند، هر چند كه رقابت 
هاي سياسي نهايتا پروژه هر دو دولت را ناكام گذاشت و   

اكنون كه دولت احمدي نژاد بـراي    .  درنهايت تنها ماندند
دست و پنجه نرم كردن با اين معادله بغرنج آماده شـده،    
زمينه مناسبي براي شكستن اين سد ضخيم بـه وجـود       

مهم اين نيست كه كدام رييس جمـهـور يـا      .  آمده است
دولت زودتر چنين نظريه اي را مطرح كرده است، حـتـي   
مهم اين نيست كه شعارهاي اولـيـه دولـت نـهـم بـا             
تصميمات فعلي اش متضاد بوده و يا نبوده، مـهـم ايـن      
است كه دولت احمدي نژاد آماده است حداقل گام هـاي  

اينجـا  .  اوليه براي حل اين معادله هزار مجهولي را بردارد
وقتي است كه بايد براي حمايت از يك مسـئلـه مـلـي       
آستين باال زد، اينجا جايي است كه بايـد از مـحـمـود         

 ”.احمدي نژاد حمايت كرد و بايد به او ياري رساند
مطابق برآوردهاي مجلس ارتجاع بار اصلي اين اقدام يا 
جراحي بردوش طبقات محروم خـواهـد بـود و كـالن           
سرمايه داران و دالالن از گزند چرك و خون ريزي ايـن  

اين طرح بخشي از برنامه آزاد . جراحي درامان خواهند بود
سازي اقتصادي و انطباق سياست هاي رژيم واليت فقيه 

به عالوه هماهنگ با چـنـيـن    .  با روند جهاني شدن است
سياستي وزارت كار طرح اصالح قانون كار را در سـال      

 33احياي مـاده    .  جاري با قوت بيشتري پيش خواهد برد
قانون كار و تامين اجتماعي رژيم سلطنتي كه مـهـر و       

مرداد را برخود داشت در اين اصالحيه  28نشان كودتاي 
پيشنهادي دولت احمدي نژاد صـورت   27در پوشش ماده 

در واقع اصالح قـانـون كـارو      .  گرفته و قانونيت مي يابد
حذف يارانه ها دو روي يك سكه و بخشهـاي جـدايـي      

 .ناپذير يك سياست ضد ملي و ضد مردمي هستند
با همه آنچه اشاره شد، اهميت تلفيق مبارزات صنفي و 
سياسي و تقويت صفوف جنبش سنديكايي زحمتكـشـان   
كشور را در رويارويي با حوادث حال و آينـده و كسـب       
آمادگي براي مبارزه با ارتجاع حاكم برجسته و ضرور مي 

 !گردد
كارگران و زحمتكشان در اين مبارزه دشوار بيش از هر 
چيز به اتحاد و به وحدت صفوف در جنـبـش كـارگـري       

 !نيازمندند
 

آزادي براي همه 
زندانيان سياسي 
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سنديكاها در چارچوب تاريخي مشخص قرار دارد كه نبايد نسبت به آن بـي      
 .توجه بود

اوضاع ايران، تحوالت بين المللي، وضعيت كمي و كيفي طبقه كارگر ايـران  
و جز اينها، همه مجموعه عواملي هستند كه در امر مهم احيـا و بـازسـازي        

 .جنبش سنديكايي ايران در لحظه كنوني نقش داشته و تاثير گذار هستند
اكنون جنبش سنديكايي با هوشياري و ظرافت و درعين حال قاطعيت دوره 
رشد و بازسازي خود را در برخورد با موانع متعدد از جمله سياست هاي رژيـم    
واليت فقيه طي كرده و از استقالل عمل و ماهيت جانبدار و طبقاتي خود جدا 

 .و دور نيفتاده است
يكي از مهمترين نكاتي كه درحال حاضر در جنبش سنديكايي با آن رو بـه  
رو هستيم، وجود گرايشات مختلف و ديدگاه هاي گوناگون درقبـال حـال و       

اين اختالف نظرات و يـا  .  سنديكايي است-آينده و چگونگي مبارزات كارگري
. بهتر گفته باشيم اختالف در ديدگاه ها، به خودي خود مشكل آفرين نيـسـت  
اصوال مبارزات سنديكايي با مبارزات سياسي و حزبي داراي تفاوت عمـده اي    
است كه عدم درك و تشخيص صحيح آن فوق العاده خطرناك و زيان بخش 

تنوع گرايشات و اختالف سياسي و ايدئولوژيك در ميان زحمتكشـان و    .  است
 . در داخل جنبش سنديكايي امري غير قابل پذيرش و غير طبيعي نيست

رفاهي همه كارگران صرف نظـر از    -جنبش سنديكايي مدافع منافع صنفي
بنابر اين پافشاري بر اين نكـتـه   .  نژاد، عقيده، زبان، رنگ و تعلق سياسي است

مهم كه اختالف ايدئولوژيك و سياسي موجود در ميان گروه هاي زحمتكشان 
براي تامين وحدت عمل و وحدت سنديكايي به منظور نيل به هـدف هـاي       
. مشترك هرگز مانع غلبه ناپذيري نبوده و نيست، حائز اهميت اصولـي اسـت    
جنبش سنديكايي زحمتكشان ايران به طريق اولي به چنين وحدت در صفوف 

تجربه يكسال گذشته به خوبي نشان مي دهد كـه  .  و يكپارچگي نيازمند است
چگونه وزارت كار دولت ارتجاع حاكم با بهره گيري از وضعيت موجـود، پـي     
درپي به سود كالن سرمايه داران و به زيان كارگران دست به اقدام مي زند و 
با دقت و به شكل خستگي ناپذير به تقويت عامل تفرقه و پراكـنـدگـي مـي       

مسئله تامين وحدت صفوف كارگران و زحمتكشان تنها از طريق كـارو  .  پردازد
سازماندهي كارگران و با پشتكاردر جلب اعتماد توده هاي زحمتكش ميسر مي 
شود، زيرا هدف كارايي سازمان هاي سنديكايي و ارتقاء سطح فعاليت كارگران 

 . و زحمتكشان و بهبود اوضاع زندگي و كار آنان است
عالوه بر اين، در مبارزات كنوني كارگران و زحمتكشان خواست هاي صنفي 

جنبش سنديكايي درعيـن  .  در تلفيق و پيوند با خواست هاي سياسي قرار دارند
حفظ استقالل خود، در صحنه سياسي كشور همانند ديگر نقاط جهان، جرياني 

 .خنثي و بي طرف نبوده و نمي تواند باشد
قاطع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان به نمايش انتخابـات مـجـلـس       ”  نه“

هشتم و عدم حضور آنان دراين خيمه شب بازي گوياي نقش و امكانات ايـن  
 .طبقه در حوادث سياسي ميهن ماست

از آنجا كه تحوالت سياسي و فعل وانفعاالت درآرايش سيـاسـي از زمـره        
عوامل عيني رشد و گسترش مبارزات كارگري هستند، مبارزه زحمتكشان بـا    
برنامه اصالح قانون كار،اصالح ساختار اقتصادي، خصوصي سازي و ابالغـيـه   

،  ضمن اينكه خصلت صنفي دارند، از ماهيت سياسي نيز بـرخـوردار   44اصل 
طبقه كارگر هوشيار و مجرب ايران به داليل روشن و از جـملـه فشـار      .  است

شديد امنيتي و فضاي سركوب از مبارزه در راه خواست هاي صنفي، به منظور 
ارتقاء سطح مبارزات خود و تلفيق آن با خواست هاي سياسي بهره مي گيرد و 
اين يك سنت دير پا و ارزشمند جنبش كارگري ايران به شمار مي آيـد كـه       

مضمون سياسي مبارزه بـراي  .  همواره زير سرنيزه ديكتاتوري پيكار كرده است
و مقررات زدايي براي پيوستن  44جلوگيري از خصوصي سازي وابالغيه اصل 

به سازمان تجارت جهاني روشن تر از آن است كه نيازمند توضيح و تحـلـيـل    
 .باشد

به ديگر سخن، مبارزات جنبش سنديكايي زحمتكشان ايـران در مـرحلـه        
كنوني جزء ناگسستني جنبش مردمي درراه نيل به آزادي و عدالت اجتماعي و 

به عنوان مثال، كارگران و زحمتكشان از هـم اكـنـون      .  طرد رژيم فقيه است
مخالفت ها و نارضايتي ژرف خود را از سياست دولت احمدي نژاد كه تـحـت   
نام جراحي بزرگ اقتصادي اعالم شده و مقدمات آن فراهم آمده، ابـراز مـي     

هسته اصلي اين به اصطالح جراحي بزرگ خذف يارانه ها برابر نسـخـه   . كنند
هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است و بخشي از برنامه اصـالح  

طـبـقـه    .  ساختار اقتصادي درراستاي تامين امنيت سرمايه محسوب مي گـردد 
كارگر و ديگر زحمتكشان به حق مي گويند چنين اقدامي بدون وجـود يـك       

اجـتـمـاعـي     -ساختار سياسي و سيستم برنامه ريزي و سمت گيري اقتصـادي 

طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما در سال گذشتـه درگـيـر      
مبارزه اي جدي با يورش كالن سرمايه داران و دولت حـامـي آنـان      

 .بودند
سالي كه سپري شد را مي توان سال گسترش مبارزات اعتراضي و   
مقاومت زحمتكشان ناميد كه به هر وسيله اي كوشيدند از حـقـوق و     
منافع خود در برابر اقدامات برنامه ريزي شده ارتجاع حاكم دفاع كرده 

ايـن رزم و      .  و مانع اجراي بسياري از نيات و اهداف مرتجعان شوند
مقاومت دليرانه از ويژگي هاي چندي برخوردار بود كه ارزيـابـي آن       

 .براي تجربه اندوزي و ادامه مبارزه با اهميت تلقي مي گردد
سنديكايي پس از يك دوره كوتاه كه نـاشـي از       -جنبش كارگري

اوضاع سياسي كشور بود، از اوايل سال گذشته خورشيدي بار ديگر بر 
اعتصابات و اعتـراضـات بـزرگ و        .  دامنه فعاليت و مبارزه خود افزود

كوچك در سراسر كشور نشان مي دهد كه كارگران و زحمتكشان بـر  
امنيتي در صحنه حضـور  -رغم فشارهاي شديد و توان فرساي پليسي

دارند و براي دست يابي به حقوق صنفي و سياسي خود با ارتجـاع و    
در حقيقت طبقه كارگـر و    .  سياست هاي آن مقابله و مبارزه مي كنند

ديگر زحمتكشان ايران با هوشياري تحسين برانگيزي ثابت كردند كه، 
فريب شعارها و مدعيات پوچ دولت احمدي نژاد در خصوص عدالت را 
نخورده و در تشخيص ماهيت اين دولت شم و آگاهي طبقاتي آنـان    

 !خطا نكرده است
به عالوه، بايد تاكيد داشت كه، گر چه جنبش اعتراضي زحمتكشان 
گسترش و ژرفش قابل توجه اي كرده، ولي كـمـاكـان از ضـعـف            
سازماندهي و سطح پايين همبستگي رنج مي برد و اين واقعيت نبايـد  
. از ديد فعاالن سنديكايي و مبارزان جنبش كارگري پنهـان بـمـانـد      
مبارزات اعتراضي اگر با سطح مطلوب سازماندهي و همبستگي همراه 
و توام نباشد، توان و شور مبارزاتي توده هاي كارگر را به تحليل بـرده  

نشانـه هـاي     .   و مي تواند به عاملي در سرخوردگي و ياس بدل شود
دقيقي وجود دارد كه ارتجاع حاكم مي كوشد ضمن تشديد فشار بـه    

سنديكايي، از نبود سازماندهي مناسب در جـنـبـش      -جنبش كارگري
اعتراضي سوء استفاده كرده و جو ياس و نااميدي را درمحيـط هـاي     

 .صنعتي و كارگري رواج دهد
بي دليل نيست كه رژيم واليت فقيه با تمام قدرت خود در بـرابـر     
خواست احياي حقوق سنديكايي و ايجاد و احياي سنديكاهاي مستقل 
كارگري مقاومت مي كند و وزارت كار با توسل به امكانات خود موانع 

احياي حقوق .  در برابر اين خواست قرار مي دهد”  حقوقي“ و ”  قانوني“ 
سنديكايي و آشنايي ميليون ها كارگر ايـرانـي بـا آمـوزش هـاي              
سنديكايي و شكل گيري سنديكاها در كارگاه ها و كارخانه ها عامـل  
ضعف در سازماندهي و همبستگي را از ميان برده و اوضاع را كـامـال   

به همين جهت ما شـاهـد افـزايـش آگـاهـي             .  دگر گون مي سازد
آنچه هم اكنون در   .  زحمتكشان درباره سنديكا و ضرورت آن هستيم

جريان اعتصابات و اعتراضات گسترده اما پراكنده و ضعيف به لـحـاظ   
سازماندهي ديده مي شود بيانگر آگاهي كارگران به ضرورت تشكل و 
سازماندهي در جنبش اعتصابي است و اين يكي از برجستـه تـريـن      

 !ويژگي هاي پيكار سال گذشته جنبش كارگري ميهن ماست
طبقه كارگر ايران طي سه دهه گذشته به اين واقعيت آگاهي كامل 
يافته كه پايان دادن به مشقت ها و سختي ها و بي قانوني و تشـديـد   
ستم و استثمار محتاج تشكل صنفي صفوف كارگران است و بـدون      
آنكه كارگران و زحمتكشان ايران در سنديكاها و اتحاديه ها در همـه  
واحدهاي توليدي و خدماتي، در كليه رشته ها و در سـراسـر كشـور      

 !متشكل شوند، قادر به تامين منافع خود نيستند
افزايش آگاهي كارگران و پي بردن به ضرورت ايجـاد و احـيـاي        

جنبش كارگري و مبارزه براي تامين 

 سياسي-منافع صنفي

تاملي بر اهداف و ويژگي هاي جنبش 

 سنديكايي كشور-كارگري

  2ادامه در صفحه    
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

توطئه ارتجاع بر ضد نيروها و 
 شخصيت هاي ملي و آزادي خواه

خانم شيرين عبادي، حقوقدان و از فـعـاالن       
حقوق بشر در كشور ما، چندي پيش بـا ارسـال     
نامه اي به مراكز ذي صالح انتظامي جمهـوري  
اسالمي، از تشديد فشار و تهديد بر ضد خـود و    
خانواده اش پرده برداشت و نسبت به آن ابـراز      

خانم عبادي كه در سال هاي اخيـر  .  نگراني كرد
نقش فعالي در دفاع از حقوق فعاالن سياسـي و    
اجتماعي برعهده داشته و اقدامات موثر و مثبـت  
حقوقي وي در خصوص پرونده قتل هاي زنجيره 
اي، بازداشت دانشجويان و فعاالن جنبش زنـان،  
از ديد ارتجاع حاكم دور نيست، اينك با توطـئـه   
اي هدفمند و برنامه ريزي شده از سوي تاريـك  

 .انديشان رو به رو شده است
تهديد بر ضد ” :  وي در اين زمينه اعالم داشت

جان و امنيت من و خانواده ام كه از مدتها قبـل  
” . شروع شده بود، اخيرا شدت گـرفـتـه اسـت        

همچنين براساس بيانيه دفتر اين حقوق دان و     
فعال راه حقوق بشر كه در رسانه ها و پـايـگـاه      

او روز پانزدهم فـرورديـن   ” : اينترنتي انتشار يافت
ماه به هنگام ورود به دفتر وكـالـت خـود بـا           
يادداشتي بدين مضمون كه شيرين عبادي مرگ 

 ”.تو نزديك است، مواجه شد
به عالوه در بخشي از نامه شيرين عبادي بـه  

از ” :  نيروي انتظامي از جمله چنين آمـده اسـت    
آنجا كه من اختالف با كسي ندارم و درحـرفـه     
وكالت خود نيز فقط به صورت رايگان از قربانيان 
نقض حقوق بشر دفاع مي كنم، بنابراين افـرادي  
كه آرزوي مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصي 
. نداشته، بلكه با افكار و عقايد من مخالف هستند
يافتن نويسنده يا نويسندگان نامه هاي تـهـديـد    

 ”.آميز كار چندان دشواري نخواهد بود
تهديد شخصيت هاي ملي و آزادي خـواه و      
فعاالن سياسي و اجتماعي و اعمال انواع فشارها 
به آنان و خانواده هايشان از حربه هاي شناختـه  

 .شده رژيم واليت فقيه است
رژيم پس از شكست نمايش انتخابات مجلس 
هشتم، سياست سركوب و فشار خود را متناسـب  
با اوضاع اجتماعي تشديد كرده است و نامه هاي 
تهديد آميز به شيرين عبادي و تـهـديـد او و          
خانواده اش بخشي از برنامه هدفمنـد ارتـجـاع      
حاكم براي فشار هر چه بيشتر بر احزاب، سازمان 
ها و شخصيت هاي آزادي خـواه و مـوثـر در          

هدف، ارعاب جنبش مـردمـي و       .  جنبش است
پيش بردن سياست هاي ضد ملي رژيم به دور از 
هر گونه صداي اعتراض و فريادهاي حق طلبانه 

در برابر اين سياست كهنه و شناخته شـده  .  است
ارتجاع، جنبش مردمي و گردان هاي مختلف آن 

وظيفه دارند، ضمن تحكيم پيوندهاي ميان خود، مبارزه ملي و آزادي خواهانه را تشديد كرده و توطئه 
پر واضح است كه نامه احمدي نژاد به نيروي انتظامي در برخورد .  هاي مرتجعان حاكم را افشاء كنند

حزب توده ايران، تهديد بر ضد جان و امنيـت  .  با چنين تهديدهاي ماهيت موضوع را تغيير نمي دهد
خانم شيرين عبادي را محكوم كرده و خواهان افشاي ماهيت محافل و جريـانـات واپـس گـرا و           

 . تبهكاري است كه به چنين اقداماتي دست مي زنند
 

 آزادي براي خديجه مقدم، منصور اسانلو، دانشجويان دربند و 
 همه زندانيان سياسي

اول ماه مه، روز جهاني كارگر،  فرصت  مناسبي براي دفاع و پشتيباني از حقوق و حق غير قـابـل   
 .ترديد آزادي براي زندانيان سياسي كشور است

منصور اسانلو، رييس هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حـومـه،   
او فعاليت قانونـي  ”  جرم” . بدون هيچ دليل و مدرك مستدل و قانوني كماكان در زندان به سر مي برد

علني و در چارچوب مقررات درراه تامين حقوق زحمتكشان شركت واحد و احياي حقوق سنديكـايـي   
ده ها دانشجوي مبارز و عدالت خواه به گناه جرم هاي ناكرده، توسـط  .  همه زحمتكشان كشور است

اين دانشجويان از حق  .  گزمگان رژيم واليت فقيه دربند و تحت شكنجه هاي غير انساني قرار دارند
توده هاي محروم براي برخورداري از بديهي ترين حقوق انساني به بند كشيده شده و مورد ظلم واقع 

دگر انديشان بسياري اكنون دردخمه هاي رژيم پاي بر زنجير اما استوار بر ايمان و عقـيـده   .  شده اند
 .خويش از حق آزادي محروم اند

يـكـي از     .  اين وضعيت براي فعاالن جنبش زنان و زنان مبارز و مترقي ميهن ما نيز وجـود دارد   
ميليون امضاء و از      1آخرين نمونه ها، بازداشت غير قانوني خانم خديجه مقدم فعال جنبش كمپين 

 20ماموران امنيتي رژيم ضد مردمي واليت فقيه روز سه شنبه   .  اعضاي كميته مادران كمپين است 
فروردين ماه به خانه اين زن مبارز هجوم برده و ضمن تفتيش منزل ايشان، وي را به زندان منتقـل  

علت بازداشت اين فعال و مبارزه حقوق زنان تاكنون از سوي مراجع ذي صالح جـمـهـوري      . كردند
اسالمي رسما اعالم نگرديده، اما خود وي در فاصله انتقال به زندان، در ديدار كوتاهي با بستگانـش،  

اعتراض شان به برگزاري برخي از ميهماني ها و نشست ها با اعضاي كـمـپـيـن     ”  :تاكيد كرده است
 .داشته باشم....درمنزل من بود كه گفتم حق دارم درخانه خودم عروسي، عزاداري و ميهماني

نفر از اعضاي كمپين را كه به خانه ام رفت و    8يا  7بازپرس پرونده همچنين خواست كه اسامي 
اتمام من را تبليغ بر ضد نظام، تشويش اذهان عمومي و اقدام بـر ضـد     .....  آمد دارند، به آنان بدهم 

گفتم اين ميزان وثيـقـه را     .  ميليون توماني صادر كردند 100امنيت ملي اعالم كردند و برايم وثيقه 
 ”.ندارم، پاسخ دادند يك هفته مي روي زندان و بعد هم اسم افراد را مي دهي و هم وثيقه را

بازداشت خانم مقدم و تشديد فشار به جنبش زنان اقداماتي حساب شده و از قبل برنامه ريزي شده 
حزب ما، اين سياست ارتجاع حاكم را نشانه ديگري از تزلزل پايه هاي حاكميت و اعـمـال     .  هستند

ما خواستار آزادي بي قيد و شرط خانم خديـجـه   . سركوب ارزيابي كرده و آن را قويا محكوم مي كند
در اول ماه مه، آزادي همه زندانيان سياسي، منصور اسانلو، خديجه مقدم، دانشجويـان  .  مقدم هستيم

 !دربند را يكصدا فريــاد كنيــم
 
 

 شوراي نگهبان حامي كارفرمايان
اليحه اصالح قانون تامين اجتماعي كه از سوي مجلس شوراي اسالمـي بـا هـدف تشـويـق            
كارفرمايان به تاديه ديون معوقه چندين ساله بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كارگران، تـهـيـه و از        
تصويب گذشته بود، براي دومين بار از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرارگرفت و بـه مـجـلـس       

شوراي نگهبان هزينه زا بودن اين اليحه براي كارفرمايان را ايراد اصلي ارزيابي كرده . بازگردانده شد
 !و با آن مخالفت مي كند

بر پايه اليحه مذكور، از آنجا كه طي ساليان متمادي كارفرمايان حق بيمه و بيمه بـيـكـاري را        
 6پرداخت نكرده اند، و اين بدهي ها سر به ميلياردها تومان مي زند، كارفرمايان مي توانند  ظـرف    

ماه از تاريخ تصويب اين قانون درمورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمـان تـامـيـن       
اجتماعي توافق كنند و درصورت اين توافق كارفرمايان از بخشودگي جرايم مربوط به بدهـي هـاي     

 .خود برخوردار خواهند شد
آنگونه كه از محتوي اليحه مجلس پيدا است، كارفرماياني كه طي ساليان طوالني از پرداخت حق 
بيمه و بيمه بيكاري كارگران خود شانه خالي كرده اند، نه تنها مورد پيگيري قانوني براي پـرداخـت     
بدهي هاي خود قرار نمي گيرند، بلكه فقط و فقط درصورت توافق با سازمان تامين بر سر چگونگـي  

در نتيجه اين اليحه كه به اليحه اصـالح قـانـون      .  و زمان آن از بخشودگي نيز برخوردار مي شوند
. تامين اجتماعي شهرت يافته، به هيچ عنوان براي كارفرمايان هزينه زا نبوده و نمي تـوانـد بـاشـد      
مسئله شوراي نگهبان، به عنوان يكي از ارتجاعي ترين و زايد ترين ارگان هاي موجود رژيم واليـت  
فقيه، نه نابودي زندگي و امنيت شغلي ميليون ها زحمتكش كشور بلكه چگونگي تامين بهتر و آسان 

در غير اين صورت اين نهاد واپس مانده مي بايد در برابر صدهـا  .  تر منافع كالن سرمايه داران است
اليحه و قانون در ساليان اخير كه زندگي كارگران و خانواده هاي آنان را به ورطه نابودي كشانده، از 

چگونه است كه شوراي نگهبان در دفاع از كارفرمايان حتي حاضر نيست .  خود واكنش نشان مي داد
قانوني در خصوص بدهي هاي آنان به سازمان تامين اجتماعي به تصويب برساند ولي هرگز در برابر 

نفره از شمول قانون كار و جز اينـهـا مـوضـع        10نفره و سپس  5قوانيني چون خروج كارگاه ها ي
 .قلمداد نكرده است” شرع“نگرفته و آنها را مغاير با قانون اساسي و 
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

موضع رسمي و اعالم شده شوراي نگهبان در خصوص اصـالح  
قانون كار و سخنان برخي چهره هاي آن نظير جنتـي و صـادق       
الريجاني در اين باره، نه تنها گوياي ماهيت اين نهاد ارتـجـاعـي    
بلكه،  نشانه خصومت و كينه تاريخي تاريك انديشان زر اندوز بـه  

تمام نيرو و امكانات شـوراي  .  كارگران و زحمتكشان ميهن ماست
نگهبان در طول سال گذشته در خدمت اهداف و اميال استبداد و   
تامين منافع كالن سرمايه داران و تجار عمده و دالالن بـزرگ      
كشور قرار گرفته، و از اين رو طبقه كارگر و ديگر زحمـتـكـشـان     
ميهن ما به حق آن را ارگاني كامال زايد، واپس مانده و حـامـي       

 !كارفرمايان و كالن سرمايه داران مي نامند
 

پرستاران با خصوصي سازي و قراردادهاي موقت 
 ! مبارزه مي كنند

توسط ولي فقيه  44برنامه خصوصي سازي پس از ابالغيه اصل 
خصـوصـي سـازي      .  با شتاب بسياري در كشور درحال اجرا است

بيمارستان ها، مركز بهداشتي و بيمه هاي درماني از زمره مـوارد    
اين برنامه هاي خصوصي سازي است كه با اعتراض و مقـاومـت   

روند .  مجموعه مزد بگيران از جمله پرستاران كشور رو به رو است
خصوصي سازي بيمارستان ها از آغاز  با مخالفت و مبارزه شديـد   
.  پرستاران و معدود تشكل هاي صنفي آنان مواجه گرديده اسـت   
برنامه خصوصي سازي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني با 
. سياست تعديل نيروي انساني، يعني اخراج، همراه بوده و هسـت   
تمامي آن مراكزي كه خصوصي شده اند، دست به تعديل نيـروي  
. كار خود زده و دراين ميان بسياري از پرستاران بيكار شـده انـد      
خصوصي سازي در بخش بهداشت و درمـان و سـپـردن اداره          
بيمارستان ها به بخش خصوصي، امنيت شغلي پرستاران را پايمال 

درايـن بـاره     .  ساخته و موجب رواج قراردادهاي موقت شده است
بايد خاطر نشان كنـم  ” : يكي از نمايندگان پرستاران اعالم مي كند

پرستاران بخش هاي خصوصي درمقايسه با بـخـش دولـتـي از         
هيچگونه امنيت شغلي برخوردار نيستند و ساعات كار آنان بسـيـار   

به عالوه با اغلب پرستاران قراردادهاي موقت بـه    .  طوالني است
امضاء رسيده و محتوي  آن به شكلي تنظيم گرديده كه هر مـاه    
” . مي توانند پرستاران شاغل را اخراج و افراد جديد استخدام كننـد 

عالوه بر اين معضل، دستمزد بيشتر پرستاران پاييـن تـراز نـرخ        
واقعي تورم است، و با توجه به گراني وحشتناك هيچ پـرسـتـاري    

 2بسياري از پرستاران مجبورند .  توانايي اداره خانواده خود را ندارد
ساعت در روز، كار كنند تا بتوانند از    15شيفت يعني حتي تا  3تا 

پرستاران همچنين به تعلق نگرفتن مزاياي !  عهده هزينه ها برآيند
شيفت شب به آناني كه شب كار هستند اعتراض كرده و خواستـار  
از .  برخورد قانوني با بيمارستان هاي خصوصي در اين زمينـه انـد    

ديگر خواست هاي به حق اين گروه پر تالش و زحمتكش، اجراي 
پرستاران ايران خـواسـتـار    .  طرح مترقي طبقه بندي مشاغل است

آنند كه حق حكم كارشناسي به آنان تعلق بگيرد، چرا كه با وجود 
به عـنـوان     )  ليسانس( تحصيالت دانشگاهي و مدرك كارشناسي 

كارشناس به شمار نمي آيند و همين مسئله در پايين بودن سطـح  
با روند خصوصي سازي بيمارستان .  دستمزد آنان تاثير زيادي دارد

ها، اينك پرستاران از هيچ تضميني براي حفظ شغل خود برخوردار 
نيستند و بخش خصوصي از اين امر سوء استفاده مي كـنـد، بـه      
نحوي كه يك پرستار براي حفظ موقعيت شغلي خود مجبور است 

 !پرستار كار كند و تنها به اندازه يك تن حقوق بگيرد 3به اندازه 
مبارزه قهرمانانه پرستاران كشور بخشي از مبارزه سراسري همه 
مزدبگيران ميهن ما بر ضد سياست هاي ضد مردمي رژيم واليت 

رواج قراردادهاي موقت، نابودي امنيت شغلي و سطـح  .  فقيه است
ايـن  .  پايين دستمزد پرستاران فقط مربوط به اين بخش نـيـسـت   

مشكل و معضل سراسري همه مزد بگيران است، بنابراين خواست 
هاي به حق پرستاران حلقه اي از مبارزات سراسري زحمتكـشـان   
كشور درراه احياي حقوق سنديكايي و تامين منـافـع و حـقـوق         

 .سياسي و صنفي آنان است

 ضرورت حضور فعال زنان كارگر 

 در مبارزات جاري

در آستانه سال نو، برخي مطبوعات و پايگاه هاي خبري از وضعيت مرارت بار زنـان  
. كارگر و تبعيض ناروا در حق آنان گزارشات كوتاه و جسته و گريخته اي انتشار دادنـد 

بازار داغ حسـرت      ” :  چنين آمده است 1386اسفند ماه   22در يكي از اين گزارشات، 
هر سال با فرا رسيدن ماه اسفند شاهد هجوم مشتريان به فروشگـاه  .  براي زنان كارگر

] بازار شب عيد[هاي لباس هستيم، اما در اين ميان زناني هستند كه از گرمي اين بازار 
ميل ] زنان كارگر: بخوان[تنها حسرت نصيب شان مي شود، اين زنان طبقه ي ضعيف 

و لذت خريد لباس در عيد را مدت ها است فراموش كرده اند و حاال تنها حسرت شان 
 ”.عيد است] و وسايل[به خاطر نااميد ماندن فرزندان شان از لباس 

همزمان با انتشار چنين گزارشاتي، خبرهايي نيز از اخراج گسترده زنان كارگر منتشر 
جمعي از زنان كارگر شاغل ”: اسفند ماه، اعالم داشت 20، ”دسترنج“پايگاه خبري . شد

زنـان كـارگـر      .  در بيمارستان توحيد سنندج با اتمام قرارداد كاري خود، بيكار شـدنـد  
ساله در اين واحد درماني داشتند و بنابه دستور مديـريـت از      18اخراجي سابقه كاري 

اين بيمارستان از مدتـهـا   .  ابتداي سال آينده ديگر اجازه حضور در بيمارستان را ندارند
پيش كارگران خود را زير نظر شركت هاي پيمان كاري و قراردادهاي موقت و پيماني 

در ساليان گذشته، به ويژه از زمان اجراي سياست هاي ضد كـارگـري   ”   . قرارداده بود
موسوم به تعديل اقتصادي، بسياري از زنان كارگر كه به طور عمده در صنايع نساجي، 
توليد و بسته بندي مواد غذايي، لوازم الكتريكي و نظاير آن مشغول بكار بودند، شـغـل   
. خود را از دست داده و از صنايع فوق به سمت بخش خدمات و كار در آن رانده شدند

اجتماعي رژيم واليت فقيه و برنامه هايي   -به عالوه با توجه به سمت گيري اقتصادي
چون خصوصي سازي و اصالح قانون كار با هدف تامين امنيت سرمايه، بسـيـاري از     
واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ به دليل عدم تمايل كارفرمايان به پرداخت هزيـنـه   
هايي چون، مرخصي زايمان ايجاد شير خوارگاه و مهد كودك و جز اينهـا، هـنـگـام       
استخدام مردان را به زنان كارگر ترجيح داده و از استخدام زنان ممانعت به عمل مـي  

در ميان زنان كارگر، آن دسته از زناني كه در كارگاه كوچك و متوسط مشغـول  .  آورند
نفر و    5پس از خروج كارگاه هاي .  به كارند با وضعيت ناگوار و غير انساني مواجه اند

نفر از شمول قانون كار، اغلب زناني كه ناگزير به كار در اين نوع كارگاه ها  10سپس 
مطابق آمار رسمي، تقـريـبـا    .  هستند با استثمار و تبعيض وحشتناكي دست به گريبانند

درصد زنان كارگر شاغل در كارگاه هاي كوچك در برابر كار مسـاوي بـا      80بيش از 
اين تفاوت به حدود .  مردان دستمزد پايين تر از از همكاران مرد خود دريافت مي كنند

يعني دستمزد زنان كارگر در كارگاه كوچك و خارج از پـوشـش       . درصد مي رسد 60
 .درصد پايين تر از مردان است 60قانون كار 

عالوه بر اين، زنان كارگر اولين و عمده ترين قربانيان قراردادهاي موقت و سـفـيـد    
در كارگاه هاي توليدي پوشاك و بسته بندي درسراسر كشور فقط با زنان بـه    .  هستند

اين زنان زحمتكش از بـيـمـه هـاي         .  صورت شفاهي و سفيد قرارداد بسته مي شود
اجتماعي، عيدي و پاداش آخر سال، مرخصي، تعطيالت با حقوق، مرخصي زايـمـان،     
حق اياب و ذهاب و بن كارگري محروم هستند و هيچ نهاد و ارگاني نيز پاسخـگـوي   

همه آنچه بدان اشاره رفت،  حضور فـعـال   .  خواست هاي مشروع و قانوني آنان نيست
سنديكايي را   -تر زنان كارگر در مبارزه جاري و افزايش نقش آنان در جنبش كارگري

زنان كارگر به عنوان بخش جدايي ناپذير جنبـش سـنـديـكـايـي         .  ضروري مي سازد
زحمتكشان، در كنار خواست هاي مشترك و مبرم سراسري و همگاني، داراي خواست 
هاي مشخصي نظير دستمزد مساوي با مردان، به معناي دستمزد مساوي بـراي كـار     
مساوي و تنظيم اصل برابري دستمزد بدون تبعيض جنسيتي، ممنوعيت اشتغال زنـان  
در كارهاي زيان آور طبق معيارهاي بين المللي، حق برخورداري زنان كارگر از شـش  
هفته مرخصي قبل و هشت هفته مرخصي پس از زايمان با استفاده از حقوق، محفوظ 
ماندن موقعيت شغلي زنان كارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زايمان چنـان كـه     

برخورداري زنان كارگر و فرزندان شان از حق  . كارفرما حق اخراج آنان را نداشته باشند
سنديكايي وظيفه دارد -بيمه درماني و مواردي از اين دست هستند كه جنبش كارگري

پر واضح است كه، طـرح ايـن     .  آنها را طرح و در اولويت هاي مبارزاتي خود قرار دهد
خواست ها بدون حضور موثر زنان كارگر با دشواري هاي متعدد مواجه مي شـود، از      
اين رو مبارزه براي جلب و جذب هر چه بيشتر زنان كارگر در صف مبارزه و به ميـان  

 .فعالين سنديكايي وظيفه اي جدي و با اهميت تلقي مي گردد
زنان كارگر بايد در كنار برادران خود در مبارزه صنفي و سياسي بطور فعال شركـت  

تنها از اين راه مي توان به .  جويند و بهبود وضعيت كار و زندگي خود را خواستار شوند
تبعيض ناروا، استثمار وحشيانه و بي قانوني ذلت بار غلبه كرد و توان جنبش كارگـري  

 !در مصاف با ارتجاع حاكم را تقويت كرد
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نظامي گري امپرياليسم در سطح جهان به شكل تهديد آوري   سال هاي اخير 
ايـن  .  دستاوردهاي تاريخي مردم و زحمتكشان جهان را هدف قرار داده اسـت 

تهاجم از جمله در رابطه با تهديد هاي صريح محافل حاكمه اياالت متحده بر 
آنچه كه تحـوالت   . ضد ميهن مان در ماه هاي اخير به شدت عيان بوده است

بر خالف جهان در همين چند ماهه اخير به اثبات رسانده است اين است كه،  
و بي ثمـر  ”  پايان تاريخ“ همه تبليغات پردامنه رسانه هاي سرمايه داري درباره 
زحمتكشان جهان با همه ه بودن مقاومت در مقابل تهاجم سرمايه داري، مبارز

پيروزي نيروهاي ترقي خواه پاراگوئه .   دشواري ها ادامه و گسترش يافته است
سال، به موازات مبارزات موفـق   61در به زير كشيدن نيرو هاي راست پس از 

زحمتكشان ساير كشورهاي آمريكاي التين، آفريقا و هند و نپال در به چالـش  
كشيدن نو ليبراليسم، سرمايه داري انحصاري و ارتجاع، نمايشـگـر ادامـه و        

براي عقيم كـردن طـرح هـاي         خلق هامتنوع و مبتكرانه  گسترش مبارزات
سرمايه داري جهاني و براي حفظ صلح و برپايي جهاني ديگر، جهاني عاري از 

 .استاستثمار، فقر و جنگ، 
 

 !كارگران و زحمتكشان
كشور ما نيز در طول سال گذشته مبارزه زحمتكشان در دفاع از خواسـت  در 

و در جهت ايجاد شرايط مساعد تر  براي گسترش جـنـبـش حـق        هاي خود
به دليل سياسـت   در شرايطي انجام مي گيرد كه  اين مبارزه.  ادامه يافت طلبانه

هاي برتري طلبانه امپرياليسم از يكسو و بي تدبيري و سياست هاي نا بخردانه 
 را در بر گرفته حاكم از ديگر سو، بحران عميق و همه جانبه اي كشورارتجاع 
تبليغات تحريك آميز و صحنه آرايي هاي بهانه ساز سران رژيم، در كنار .  است

سياست هاي تهديد آميز و جنگ طلبانه امپرياليسم، خطرات جدي يي را براي 
زحمتكشـان   حال و آيندهمنافع .   صلح و آينده تحوالت كشور پديد آورده است

و امپرياليسم  داخلي مبارزه قاطع با اين سياست هاي ارتجاعدر گروي ميهن ما 
جنـگ  .  است و در دفاع از صلح براي ميهن، براي منطقه و براي جهان جهاني

و خونريزي، انبوه قربانيان خود را از ميان محروم ترين قشرهاي اجتماعي بـر    
مي گيرد و حاصلي جز ياري رساندن به برنامه هاي امپرياليسم براي كنـتـرل   

سياست هاي رژيم ارتجاعي حاكم در  . اقتصادي بر منطقه ندارد-كامل سياسي
حالي كه از يكسو سايه جنگي خانمانسوز را بر كشور مستولي كرده اسـت، از    
سوي ديگر با تعقيب برنامه هائي كه فقط به نفع عقب مانده ترين قشـرهـاي   
سرمايه داري و دالالن طفيلي است، مزيت ها و ظرفيت هاي انساني و طبيعي 

در نتيجه .  اقتصاد كشور را از بين برده و فقر و بيكاري را به ارمغان آورده است
سياست هاي خانمان برانداز و ضد ملي، بسياري از موقعيت هاي شغلي از بين 
رفته و بيكاري به معضل حادي بدل شده است، و فقر و محروميت دهشتنـاك  

تورم بي سابقه، گراني كمر .   زندگي ميليون ها خانواده ايراني را تهديد مي كند
شكن كاال هاي اساسي و ارزاق مورد نياز مردم و اوج گيري ورشـكـسـتـگـي      
واحدهاي توليدي، كه محصول سياست هاي غلط مجلس و دولـت تـحـت        
كنترل تماميت خواهان است،  به بحران سياسي و برخوردهاي دروني جـنـاح     

از زمان برگماري احمدي نژاد به پسـت ريـاسـت      .  هاي رژيم دامن زده است
، ” عدالـت “ و استقرار ”  مهر ورزي“ جمهوري و بر رغم شعارهاي دروغين او در 

سياست هاي كالن اتخاذ شده از سوي دولت سرسپرده به كالن سرمايه داري 
تجاري و سرمايه داري انگلي و فاسد رشد يافته در دستگاه دولتي رژيم چيزي 
جز تندتر كردن آهنگ سياست هاي گذشته در زمينه خصوصي سازي گسترده، 

 . و در نتيجه، تعديل نيروي كار  حاصل نداده است
شما كارگران و زحمتكشان بيش از هر بخش ديگـري از جـامـعـه، ايـن            

خطر بيكاري، ماه ها .  فشارهاي طاقت فرسا را بر دوش خود احساس مي كنيد
كار كردن در مراكز توليدي كه توان پرداخت حقوق شما را ندارند، نبود يـك    
سيستم سراسري و عادالنه تامين اجتماعي كه بتوان در صورت نيـاز بـه آن       
مراجعه كرد، نبود يك قانون كار مدرن، فراگير و دموكراتيك كه از حقوق شما 
دفاع كند، نبود هيچ ضابطه و قانوني براي ملزم كردن كارفرمايان به رعـايـت   
اصول ايمني در كارگاه ها و مراكز توليدي، به كار گرفتن كارگران خردسال بـا  
حقوق بسيار ناچيز و اعمال انواع تضييقات بر ضد زنان كارگر تـنـهـا گـوشـه        
كوچكي از دردنامه شما كارگران و زحمتكشان ايراني در چارچوب حاكـمـيـت    

شما به تجربه دريافته ايد كه قول ها و وعده هـاي  .  است ” واليت فقيه“ رژيم 
پشيزي نمي ارزد و اينك نيز مانند هميشه حق  ” مهر ورز“ سران رژيم و دولت 

در حاليكه سران رژيم ميلياردها دالر ثروت كشور را به انحـاي  .   گرفتني است
مختلف در رابطه ها و سياست هاي ضد ملي و ضد مردمي به باد مي دهند و   

صبـر و    “ طبقه حاكم كشور در ناز و نعمت به سر مي برد، مردم كشور ما بايد 
پاسخ رژيم به هرگونه حق طلبي و اعـتـراض مشـروع        .   پيشه كنند”  قناعت

زحمتكشان گسيل سپاه پاسداران، نيروهاي امنيتي و قداره كشان بسيجي، و به 
 .   شالق و شكنجه كشيدن معترضان است

 شاهد گسترش اميد بخش مبارزات هاي اخير در سالجنبش كارگري كشور 

 تشكل خواهانه در طلب حقوق مناسب و شرايط بـهـتـر كـاري بـراي          ...ادامه  اعالميه كميته مركزي 
آگاهانه اي كه در هدفمند و  مبارزه. ه استزحمتكشان يدي و فكري، بود

مي تواند در مقابل دستـبـرد    سال هاي اخير در ميهن جريان داشته است 
هاي سرمايه داران نو كيسه به حقوق و شرايط كاري شما، كه در پـنـاه     

سـران  .  دولت استبدادي ارتجاع سنگر گرفته اند، سد اساسي ايجاد كـنـد  
رژيم در پيوندي تنگاتنگ با مرتجع ترين قشرهاي سرمايه داري كشـور  
عزم خود را مبني بر تغيير قانون كار و اصول قانون اساسي، با هدف آزاد 
كردن بيش از پيش دست سرمايه داران براي استثمار كارگران و غـارت  

يكي از كليـدي تـريـن      .  نده امنابع ملي و تاراج صنايع آشكارا نشان داد
اهداف تهاجم بي سابقه مرتجعان حاكم و دستگاه هاي سركوبگر رژيـم    
ممانعت و سركوب هر گونه تالش كارگران براي برپايي تشكـل هـا و       

 .استسنديكاهاي مستقل كارگري 
   

 !كارگران و زحمتكشان مبارز ايران
نشان داد كه، شما توان آن را داريـد تـا بـا         57تجربه انقالب بهمن 

مبارزه مشترك، منسجم و سازمان يافته خود، هر سدي را از پيش  پا بـر  
اعتصاب سراسري كارگران، كارمندان و خصوصاٌ كارگران صنعت .   داريد

نفت و بستن شيرهاي نفت، سرانجام رژيم تا دندان مسلح شاهنشاهي را 
در هم شكست و ما اطمينان داريم كه اين بار نيز فروپاشي رژيم مستبـد  

از مسير حركت و عمل برنامه ريزي شـده كـارگـران و         ” واليت فقيه“ 
.  بايد براي اين مبارزه آمـاده شـد      .   زحمتكشان ميهن ما خواهد گذشت

بحران عميق اقتصادي، اجتماعي، سياسي اي كه سرتاسر جامعه ما را فرا 
گرفته است نشانگر آغاز روندي است كه در صورت سازمان يافتگي مـي  
تواند راه را براي استقرار دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي در ميهـن  

حزب توده ايران در طول نزديك به هفـت دهـه حـيـات         .    ما بگشايد
سياسي خود،  همواره در كنار شما زحمتكشان، سازندگان واقعي زندگي و 

توده اي ها همواره در كنـار طـبـقـه       .  تاريخ بوده و همچنان خواهد بود
كارگر ايران و ساير زحمتكشان ميهن براي احقاق حقوق پايمـال شـده     

هزاران جان باخته، ده ها هزار .   شما رزميده اند و به آن افتخار مي كنند
سال زندان و كارنامه درخشاني از روشنگري انقالبي در صفوف طـبـقـه    

صنفي، رشته هاي پوالديـن و      -كارگر، براي سازماندهي مبارزه سياسي
جدايي ناپذيري است كه حزب ما را به جنبش كارگري كشورمان پيونـد  

حزب ما افتخار مي كند كه در صفوف آن كارگران رزمنده، آگاه  .  مي زند
.... حسين پور تبريزي هـا   و انقالبي همچون علي اُميد، علي شناسايي و 

رزميدند و صفحات درخشاني از رزمندگي، شهامت، اخالق انقالبي و ايثار 
خون اين فرزندان راستين طبقه كارگر ايران و صدها شـهـيـد      .   آفريدند

. ديگر كه طي نزديك به يك قرن بر خاك ميهن ما رنگين كرده اسـت   
تالش هاي خستگي ناپذير تقربيا هفتاد ساله حزب توده هـاي كـار و         
زحمت، حزب توده ايران در سازمان دهي و آموزش هاي سـيـاسـي و        
سازماني به كارگران و زحمتكشان ميهن سند درخشاني است كه طبـقـه   
كارگر ميهن ما را به مثابه يك طبقه رزمنده و انقالبي در جامعه برجسته 

كارگر بيائيد هم صدا بـا جـنـبـش       ن روز جهاني در آستانه جش.  مي كند
سنديكائي جهاني، خواهان حقوق و مزاياي كاري براي همه زحمتكشـان  
يدي و فكري، آزادي هاي سنديكايي و حق تشكل در اتحـاديـه هـاي      
كارگري مستقل براي همه، جهاني فارغ از استثمار، خاتمه فوري كشتار و 
تعقيب فعاالن سنديكايي، آزادي فوري زندانيان سـيـاسـي، صـلـح و            

 .پيشرفت، و همبستگي بين المللي بشويم
بيائيد دست در دست هم جبهه وسـيـع     !  كارگران و زحمتكشان ايران

ضد ديكتاتوري را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرايي بنا 
. بگشائيم  عدالت اجتماعي دموكراسي، آزادي و كنيم و راه را براي تحقق

تاريخ نزديك به يك قرن مبارزه قهرمانانه طبقه كارگر ميهن نويدبخش 
 .پيروزي خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است

 
، روز همبستگـي  فرخنده باد اول ماه مه، روز جهاني كارگر

 !رزم جويانه كارگران و زحمتكشان سراسر جهان
 

 !درود بر كارگران و زحـمـتـكـشـان رزمـنـده ايـران            
و تـمـامـي     درود بر خاطره تابناك شهداي جنبش كارگري

 !شهداي راه آزادي ميهن
 

پيروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژيم واليت فقـيـه بـراي      
 !آزادي، صلح، استقالل و عدالت اجتماعي

 
 كميته مركزي حزب توده ايران
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با ارائه تحليلي از شرايط مـبـارزاتـي    »  . ص. ج.ش«بيانيه نهايي مجمع عمومي 
خلق هاي مختلف در پنج قاره جهان و اعالم همبستگي با مبارزات دشوار خـلـق   
هاي جهان در آسيا، آفريقا، آمريكاي التين و خاورميانه براي صلح و حاكـمـيـت    

در .   ملي با لحني صريح جنايات امپرياليسم و نيروهاي ارتجاعي را محكوم كـرد 
بيانيه راجع به تهديدات سال هاي اخير امپرياليسم آمريكا درباره ايران از جـملـه     

را در رابـطـه بـا        ”  يك بام و دو هوا“ دولت اياالت متحده سياست “:  آمده است
تسليحات اتمي به كار مي گيرد تا به موضع تجاوز گرانه خود در رابطه با ايـران    

اتهام وجود برنامه توسعه تسليحات هسته اي در ايـران تـوسـط      .  قانونيت بخشد
ارزيابي هاي اطالعاتي آژانس هاي امنيتي اياالت متحده كامالٌ افشاء و مـردود      

خواهان است كه ابتدا سالح هاي اتمي اياالت »  . ص. ج. ش« .   شمرده شده است
متحده  آمريكا و اسرائيل در دستور كار قرار بگيرد و اقدامات ضرور در مقابله بـا    

خاورميانه .   تهديد اتمي كه از سوي اين كشورها متوجه بشريت است، اتخاذ شود
بايد با انهدام تسليحات هسته اي اسرائيل به منطقه اي عاري از سـالح هـاي       

موضع تجاوز گرانه كشورهاي امپرياليستي، »  . ص. ج. ش« .   هسته اي تبديل شود
و در صدر آن اياالت متحده آمريكا، را در قبال ايران و سوريه محكوم مي كند و   
همه سازمان هاي صلح و مردم جهان را فرا مي خواند تا در رابطه با احـتـمـال      

از »  . ص. ج. ش« .   حمله نظامي به اين دو كشور هشيار و گوش به زنگ باشـنـد  
جنبش مردم ايران بر ضد جنگ و تهديدات نظامي اياالت متحده، اتحاديه اروپا و 
اسرائيل حمايت مي كند و همبستگي خود را با نيروهاي ترقي خـواه ايـران در       
.  مبارزه شان براي صلح، دموكراسي و عدالت اجـتـمـاعـي اعـالم مـي كـنـد              

 ”  .خواستار لغو تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران است» .ص.ج.ش«
، پس از اختتام نشست مـجـمـع عـمـومـي،         » شوراي جهاني صلح« به ابتكار 

در )  آوريل12و   11(فروردين ماه  23و  22در روزهاي » كنفرانس جهاني صلح«
در طول بحث هاي كنفرانس كـه    .   تاالر با شكوه تئاتر ملي كاراكاس برگزار شد

حول چهار محور، و با حضور سخنگويان مدعو از كشورهاي، مختلف انجام شـد،  
، دموكراسي و حاكميـت  صلحشرايط و آماج هاي مبارزاتي خلق هاي جهان براي 

مورد  نظامي كردن روابط بين الملليو  تجاوزگري امپرياليستي در تقابل باو ملي، 
كميته دفاع از حقـوق مـردم     « از »  . ص. ج. ش« هيئت اجرائيه .  توجه قرار گرفت

، كارزار بين المللي مدافع صلح و دموكراسي در ايران،  و كـارزار    ) كودير( »  ايران
دعوت به عمل آورده بود كه در )    No War on Iran( » جنبش ضد جنگ«

آقاي دكتر ناصر زرافشـان  .   مجمع عمومي و كنفرانس جهاني صلح شركت كنند
كميته دفاع از حقوق مردم “ ، و از طرف ” جنبش ضد جنگ“ به نمايندگي از طرف 

 . معاون دبير كل آن، در اجالس كاراكاس شركت داشتند” ايران
در بيانيه مطبوعاتي اي كه هفته گذشته و پس از خاتمه اجالس كاراكاس  از   

: منتشر شد، از جمله ذكر شـده اسـت    »  كميته دفاع از حقوق مردم ايران« طرف 
اين .  مجمع عمومي شوراي جهاني صلح در كاراكاس پايتخت ونزوئال برگزار شد“ 

 265.   براي اولين بار بود كه مجمع عمومي در آمريكاي جنوبي برگزار مي گرديد
نماينده از طرف سازمان هاي مبارزه گر در راه صلح، تغييرات دموكراتيك و ترقي 

كشور از هر پنج قاره جهان در اجـالس مـجـمـع عـمـومـي                 76خواهانه در 
 -بحث هاي اجالس در دو بخش انـجـام شـد       .   شركت داشتند»   . ص.ج.ش«

 21تا    19[ آوريل  10الي  8جلسه تصميم گيري مجمع عمومي در بين روزهاي 
و سپس برگزاري يك كنفرانس بين المللي در رابطه با صلح در روز     ]   فروردين
آوريل به همبستگي با خلق ها و مبارزه آن ها براي  13آوريل، روز  12و 11هاي 

 ” .حق حاكميت و بر ضد مداخله خارجي اختصاص داده شده بود
آوريل شامل چهار جلسه نـيـم    12و  11در روزهاي »  كنفرانس جهاني صلح« 

سخنگوي مطلع در رابطه با موضوعات گـونـاگـون از       8روزه بود كه در هر يك 
همبستگي بين المللي گرفته تا خطر گسترش سالح هاي هسته اي سخـنـرانـي    

سخنران هاي .   سومين سخنران جلسه دوم بود»  كودير« معاون دبيركل .   كردند
نماينـده  .  ديگر اين جلسه از كوبا، ونزوئال، كلمبيا، فلسطين، صربستان، نپال بودند

در سخنراني خود به افشاء تهديدات نظامي امپرياليـسـم در جـهـان         »  كودير« 
در جهان امروز تهديد نظامي و توسعه طـلـبـي  بـه         “ :  پرداخت و از جمله گفت

صنعتي امپرياليستي به كـار    -سهولت براي حفاظت از منافع مجتمع هاي نظامي
نمايش قدرت نظامي در قالب ديپلوماسي، كه به ويـژه در دوره      .  گرفته مي شود

ديك چيني، به مشخصه غالب سياست خارجي ايـاالت      -رياست جمهوري بوش
متحده و انگلستان تبديل شده، غالبا در جهت اعمال فشار و مـخـدوش كـردن      
تصميم هاي مجمع عمومي سازمان ملل، و همچنين به منظور توجيه تمـايـالت   
توسعه طلبانه، تجاوز گرانه و ضد دموكراتيك كشورهاي امپرياليستـي، بـه كـار        

 “. گرفته مي شود
در رابطه با اوضاع خاورميانه، رنج و مشكالت مردم منطقه را »  كودير« نماينده 

: محصول سياست هاي دسيسه آميز كشور هاي غربي دانست و گفت ...ادامه  برگزاري مجمع عمومي 
مردم خاورميانه در حال حاضر به نحو بي سابقه اي از سياست هـاي  “ 

امپرياليسم با بهره گيـري  .   امپرياليسم و متحدان آن عذاب مي كشند
از شرايط ويژه اي كه در ابتداي قرن بيست و يكم در جهان حـاكـم     
است، هدف ايجاد تغييرات بي بازگشت و استراتژيك در جغـرافـيـاي    

سـيـاسـت    .   سياسي منطقه را  در دستور كار خود قـرار داده اسـت      
استراتژيك اياالت متحده در رابطه با خاورميـانـه كسـب كـنـتـرل           
اقتصادي و نظامي در منطقه و بازگشت ناپذير كردن اين تـغـيـيـرات     

 ”.است

 
در رابطه با تالش هاي آمريكا براي فشار » كودير«معاون دبيركل  

به ايران براي متوقف كردن سياست هسته اي خود، پوشش تبليغاتـي  
سياست اياالت متحده را براي  جلوگيري از گسترش سـالح هـاي       

اگر اياالت متحده حقيقتاً در   “ :   هسته اي دروغين قلمداد كرد و گفت
مورد چنين مسائلي نگراني دارد،  بايد نخست با توسعه مـخـفـيـانـه        

او با تاكيد ”   . ظرفيت هاي هسته اي اسرائيل و پاكستان مخالفت كند
بر اين امر كه توسعه  فن آوري هسته اي براي مصارف صلح آميز در 
چارچوب موازين و مقاوله هاي بين المللي و سازمان ملل متحد، حـق  
طبيعي ايران و هر كشور ديگري است و در اين رابـطـه نـيـاز بـه            

و تائيدي از سوي اياالت متحده  وجود ندارند، بـه    ”  اجازه“ هيچگونه 
مخالفت مردم ايران با جنگ و خونريزي اشاره كرد و تاكيد كرد كـه    

عراق را بر تـن      -مردم ايران هنوز زخم هاي جنگ هشت ساله ايران
دارند و آثار اجتماعي، انساني و خرابي هاي جنگ پس از نزديك بـه    

 ” .بيست سال هنوز به خوبي مشهود است
در بخش ديگري از سخنراني خود كه مورد توجه »  كودير« نماينده 

حضار قرار گرفت به رشد جنبش هاي مردمي در مخالفت با جـنـگ     
اشاره كرد و فعاالن جنبش صلح و ترقي را به همبستگي با مـبـارزات   
مبارزان ضد جنگ ايران و مقاومت بر حق شان در مقابل سـيـاسـت      

او اشاره كرد كـه  .   هاي ارتجاعي و ضد مردمي رژيم حاكم فرا خواند
در سال هاي اخير شخصيت هاي اجتمـاعـي سـيـاسـي جـنـبـش             
دموكراتيك در ايران نظير خانم شيرين عبادي، برنده جايـزه صـلـح      
نوبل، و آقاي دكتر ناصر زرافشان، وكيل مدافع خوشنام، قـدم هـاي     
مهمي را در راستاي سازماندهي كوشش هاي جنبش صلح طلبانـه و    

او همچنين افزود كه فعاالن واقعي و .  ضد جنگ در كشور برداشته اند
ترقي خواه جنبش ضد جنگ در ايران در معـرض سـيـاسـت هـاي          

افزود براي مقابلـه  »   كودير« نماينده .   سركوب گرانه رژيم قرار دارند
با خطر جنگ بايد جنبش مردمي مركب از كارگران، زنان و جوانان و   

و اين مهم در شرايـطـي كـه      .   دانشجويان بسيج و سازماندهي شوند
رژيم در دو سال اخير موج سركوب فعاالن سنديكائي، مبارزان كـارزار  
براي برابري زنان و رفع تبعيض از آنان، و فعاالن جنبش دانشجويـي  

 . را گسترش داده است، با دشواري هاي روز افزوني رو به روست
در بخش پاياني سخنان خود به ضـرورت  »  كودير« معاون دبيركل 

گسترش كارزار منسجم بين المللي براي مقابله با خطر جنگ و  در     
حمايت از آناني كه بر ضد سركوب در كشور شان مبارزه مي كـنـنـد،    

ما معتقديم كه كليد اين مسئله در توضيح “ :  تاكيد كرد و اظهار داشت
دقيق ارتباط ذاتي و نهادين بين مبارزه ضد امپرياليستي و بسيج براي 
.  مبارزه در راستاي دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي قرار دارد
براي اينكه از يك ماجراجويي نظامي فاجعه بار ديگر در خاورمـيـانـه    
جلوگيري كنيم، مي بايست جرج بوش و متحدان او را مجبور كنـيـم   
كه در چارچوب مصوبات و راه كردهاي سازمان ملل و منشور آن و بر 

 ”        .طبق قوانين بين المللي عمل كنند
 

شوراي جهاني صلح از جنبش مردم ايران بر ضد جنگ و 
تهديدات نظامي  اياالت متحده، اتحاديه اروپا و اسرائيل 
حمايت مي كند و همبستگي خود را با نيروهاي ترقي خواه 

ايران در مبارزه شان براي صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي 
شوراي جهاني صلح خواستار لغو تحريم هاي .  اعالم مي كند

 اقتصادي  بر ضد ايران است



و شهردار كـاراكـاس     »  شوراي جهاني صلح« هاي هيئت رئيسه 
كار اصلي مجمع عمـومـي   .  برنامه هاي ويژه فرهنگي نيز اجرا شد

 21و      20در روز هـاي        .)  ص. ج. ش( »  شوراي جهاني صلـح « 
با بررسي گزارش كار چـهـارسـالـه       )  آوريل 10و  9( فروردين ماه 

هيئت اجرائيه و دبيرخانه آن و همچنين طرح هاي پيشنهادي براي 
عالوه بر سخنرانـي هـاي     .  پيشبرد كار مبارزاتي دوره بعد آغاز شد

، رهبران سـازمـان   » . ص. ج. ش« صدر هيئت اجرائيه و نيز دبيركل 
فدراسيون جهاني سنديكاهـاي  « هاي مترقي بين المللي و از جمله 

فـدراسـيـون    « و   »  فدراسيون جهاني زنان دموكرات« ، » كارگري
در جلسه افتتاحيه مـجـمـع عـمـومـي         »  جهاني جوانان دموكرات

سخنراني كرده و همبستگي خود را با فعاليت ها و جهت گـيـري     
مجمع عمومي در روز   .  مبارزاتي شوراي جهاني صلح اعالم  كردند

دوم كار خود به بررسي گزارش كار و پيشنهاد هاي كميسيون هاي 
) آسيا، آفريقا، آمريكا، اروپـا، و خـاورمـيـانـه         ( پنج گانه جغرافيايي 

شـوراي جـهـانـي       « پرداخت و پس از بحث و مداقه بيانيه نهائي 
 .   خطاب به مردم جهان را مورد تصويب قرار داد» صلح
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، اجالس » شوراي جهاني صلح« بر اساس بيانيه مطبوعاتي منتشر شده از طرف 
هاي پر اهميت هيئت اجرائيه، مجمع عمومي اين نهاد پر قدمت و مترقي جهاني و 

) آوريـل  13الي  8( فروردين ماه  24الي  19در روزهاي »  كنفرانس جهاني صلح« 
، در شهر كاراكاس، پايـتـخـت    » كميته همبستگي بين المللي ونزوئال« به ميزباني 

جريان چهار روز بحث و تبادل نظـر و    در .   جمهوري بوليواري ونزوئال، برگزار شد
، نظـامـي   مبارزات خلقها بر ضد جنگارائه تحليل هاي جامع شرايط و آماج هاي 

براي حاكميت و حـق     و ،گري، تعدي هاي امپرياليستي به حق حاكميت خلق ها
 .قرار گرفت مطالعه و كنكاشتعيين آزاد سرنوشت مورد 

طي مراسم ويژه )  آوريل 7( فروردين  18در شروع كار مجمع عمومي در شامگاه 
پايتخت صلح و مبارزه ضد امپـريـالـيـسـتـي       « اي لوح اعالم كاراكاس به عنوان 

به پاس مبارزات ضد امپرياليستي مردم ونزوئال و و مقاومت آن هـا در        »  جهان

به شهردار » شوراي جهاني صلح«مقابل امپرياليسم آمريكا، از سوي هيئت رئيسه 
در اين مراسم باشكوه كه در محل شهرداري كاراكاس و بـا  .   شدكاراكاس تقديم 

حضور نمايندگان شركت كننده در مجمع عمومي برگزار شد، در كنار سخـنـرانـي    

 كمك  مالي رسيده

 دالر 400از ايران    ” ويكي“و ” آرشيا“عيدي به حزب از طرف 
 پوند 50همافر از لندن                                                  
 پوند 50به ياد وارطان از لندن                                         

 مجمع عمومي برگزاري 

 » شوراي جهاني صلح«

  7ادامه در صفحه    

كميته دفاع از حقوق مردم «هيئت اجرائيه شوراي جهاني صلح  از 
، كارزار بين المللي مدافع صلح و دموكراسي در )كودير(» ايران

دعوت به )  �o War on Iran( » جنبش ضد جنگ«ايران،  و كارزار 
عمل آورده بود كه در مجمع عمومي و كنفرانس جهاني صلح شركت 

جنبش ضد “آقاي دكتر ناصر زرافشان به نمايندگي از طرف .  كنند
معاون دبير كل ” كميته دفاع از حقوق مردم ايران“، و از طرف ”جنگ

 . آن، در اجالس كاراكاس شركت داشتند


