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 1389شماره سی ویکم  ،سال اول،  اردیبهشت  

 ویژه نامه اول ماه مه 

 روز جهانی کارگر

 

 :اعالم کنیم) روز جهانی کارگر(بیایید تا در اول ماه مه 

 

شایسته بھره مند شدن از روابطی آزاد از ستم و .  شایسته یك زندگی متفاوت. ما انسانیم

 .شایسته تعیین سرنوشت خویش. زور و تبعیض

ھر روز  اماانسان ھایی كه از صبح تا شب زحمت می كشیم .  ما انسان ھای محرومیم

اما حاصل كار و تالش مان نصیب  ما اکثریت جامعه ایم،.  فقیرتر و پر دردسرتر می شویم

گروھی كوچك می شود كه نظام بھره كشی سرمایه داری را می چرخانند و صاحب دولت 

 .و اسلحه و دادگاه و زندانند

و  ارزش می آفرینیمما .  درجه دوم موجودیدر اسم، شھروند و در واقعیت .  ما انسانیم

بی ارزش به  و ایدئولوژی ارتجاعی اش، نظام حاكم در نگاه سرد و بیرحماما  ارزشمندیم

انرژی و نیرویی محسوب می شویم که مثل سوخت ماشین ھر روز باید  .حساب می آییم

گوسفندانی محسوب می شویم که محتاج چوپانند، صغیرھایی که محتاج .  مصرف شود

حاكمان با حراست و بسیج و سپاه و اطالعات و نیروی انتظامی، با دین و آخوند و  .قیم اند

خرافه، با زھر پدرساالری و مردساالری، با تفرقه افكنی و تحقیر ملی، با چماق رسانه 

 . دنملی، ما را در بند نگه می دارند و به جان ھم می انداز

از كوره ھای داغ ذوب فلز تا كارگاه ھای قالیبافی، از دستگاه پرس تا .  ما زحمتكشیم

راھروھای درمانگاه، از حجره ھا و انبارھای بازار تا كشتزارھای نیشكر، از آشپزخانه و مھد 

 .....و كودك و كار خانگی تا سالن ھای عظیم ماشین سازی

الیق رھا شدن از افسانه  .اسرار بی پایان کائنات الیق دانستن.  زن و مرد.  ما كارگریم

الیق تغییر خود و تغییر شرایط .  الیق فھمیدن دنیا .آفرینش و توھم قدرت ناموجود آسمانی

الیق برچیدن بساط حاكمان جالد و .  الیق بیدار شدن، متحد شدن، شورش كردن.  حاكم

پیشرو  یقانونکه باید .  ین را اداره کنیمو دولت نورا بسازیم جامعه نو  که باید.  استثمارگر

و جامعه را تا محو طبقات، تا .  انجام دھیم واقعی، ریشه ای و مردمی یانقالب .بنویسیم

خشکاندن ریشه ستم طبقاتی، جنسیتی، ملی و نژادی و مذھبی به ھر شکل و ھر 

 .درجه، دائما دگرگون کنیم
نظامی که میراث سنگین ھزاران .  ما در برابر نظام استثمار سرمایه داری قد علم کرده ایم

در ھم شکستن نظام سرمایه داری و خالص شدن از . سال جامعه طبقاتی را در انبان دارد

این میراث سنگین، در گرو در ھم شکستن زنجیرھای ریز و درشتی است که نیمی از 

جامعه انسانی یعنی زنان را از روز نخست شکل گیری جامعه طبقاتی به بند کشیده 

ما عمق دشمنی خود با نظام طبقاتی را با مبارزه پیگیر با ستم جنسیتی، نه فقط .  است

امروز که در سراسر مسیر طوالنی سوسیالیسم به سوی کمونیسم جھانی، محک می 

 . زنیم 

گاه پیشروی كرده ایم و گاه .  ما نسل از پی نسل ستم دیده ایم و مبارزه كرده ایم

گاه از دروغ و توھم دل بریده ایم و گاه به امید روزگاری بھتر دنبال .  شكست خورده ایم

را نمی  و بارھا به تجربه دیده ایم كه نظام سرمایه داری.  وعده و وعیدھای پوچ افتاده ایم

دیده ایم كه تا نظام و دولت سرمایه داران .  کرداصالح  توان به نفع محرومان و ستمدیدگان

 . است كه ھست ینبر سر كار است، وضع طبقات محروم و محكوم ھم

، جامعه انسانی اسیر روابط كھنه و غیر منطقی و استثمارگرانه تا سرمایه داری وجود دارد

تا سرمایه داری وجود دارد، باورھا و ارزش ھا و عقاید كھنه و سنتی در .  باقی خواھد ماند

. اعماق جامعه ریشه خواھد دواند و راه اتحاد آگاھانه و رھایی نوع بشر را سد خواھد كرد

تا سرمایه داری وجود دارد، ماشین كشتار جنگی و سلطه و تجاوز امپریالیستی و 

ارتجاعی، بساط سانسور و حبس و شكنجه و اعدام، و جھنم فقر و فالكت و گرانی و 

 . بیكاری و بی حقوقی پا برجاست

 

. جمھوری اسالمی :ما اسیر یك رژیم استبداد مذھبی ھستیم است كه سال  ٣١بیش از 

میلیاردھای دولتی و رخت سردار و اونیفورم آخوند و  عبایرژیمی سرمایه داری كه 

این ھا شیره جان ما را می مكند، درآمدھای نفت و گاز و .  خصوصی را به تن كرده است

منابع كشور را می بلعند، مثل كرم در بازار بورس و بانك و محافل داللی و نوكری برای 

-اعالمیه مشترك روز جهانی کارگـر    * 

کارگران کمونیست ایران و جمـعـی از     

 فعالین کارگري

اعالمیه اتحاد نیروهاي چپ انقـالبـی   * 

درون کشور به مناسبت روز جـهـانـی      

 کارگر

 )1(مه چه هستند؟] اول ماه[منشاء روز * 

  زا لوکزامبورگور -

! میگویند، گذشته چراغ راه آینده است* 

راوي -  

شیلی ) MIR(گزیده هایی از اعالمیه میر *

 فوریه 27در خصوص زمین لرزه 

 ایرل گیلمن: ترجمه به انگلیسی

 مینایی. م: ترجمه به فارسی

 یادداشتی از رفیق بهروز نوایی*

 رامین رحیمی—پاندول صفت: یادآوري*

اطالعیه اتحاد بین المللی در مورد اظهارات *

اتحاد بین  -علیرضا محجوب در مورد اول ماه مه

 المللی در حمایت از کارگران در ایران

عناوین و برنامه هاي پیشنهادي ایام هفته *

جمعی از -توسط کارگران ایران  89کارگر سال 

 کارگران ایران خودرو
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اقتصاد در رونق باشد یا در ركود، بحران زده باشد یا متعادل، بھای نفت كم باشد . سرمایه داری جھانی می لولند و سود به جیب می زنند

اما آنچه نصیب ما می شود، كابوس دائمی بیكار شدن است و نبود امنیت شغلی، فشارھای . یا زیاد، در ھر حالت سودشان را می برند

 .، و بدبختی ھای اجتماعی از تن فروشی گرفته تا اعتیاد و خودكشیاست جسمی و روحی

 

سال ھر بار جرات كردیم، بر سر خواسته ھای بر حق مان متحد شدیم و دست به اعتراض و اعتصاب و تظاھرات زدیم، مبارزان  ٣١در این 

 . برایمان پرونده درست كردند و از كار بیكارمان كردند. و رھبران آگاھمان را گرفتند و به زندان انداختند

قانون كار را منطبق بر منافع نظام .  این ھا ما را از حق ایجاد تشكل ھای مستقل، از حق آزادی بیان و حق اعتصاب، محروم نگه داشتند

و ھر زمان كه گوشه ای از این قوانین و مقررات، دیگر منافعشان را خوب و .  سرمایه داری و سرمایه داران نوشتند و به اجراء گذاشتند

 . كردند” تصحیح“سریع تامین نمی كرد، آن را 

شاید “تا باور كنیم .  و باید به فكر آخرت بود”  این دنیا ارزشی ندارد“این ھا ھر روضه ای كه بلد بودند به گوش جامعه خواندند تا باور كنیم 

تا باور كنیم یك نیروی ترسناك آسمانی كه این رژیم نماینده بر حق آن بر روی زمین است ھمه اعمال و رفتار ما ” ...این جمعه بیاید شاید

تا خیال کنیم ھر آنچه بر سرمان می آید قسمت .  را زیر نظر دارد و جواب طاعات مان را با بھشت و گناھانمان را با آتش جھنم می دھد

 . پس باید ھمیشه مطیع و تسلیم نظام اسالمی و رھبرانش باشیم و فكر شورش را از سر بیرون كنیم. است و قضا و قدر

 .به اجراء گذاشتندو مساجد ” صدا و سیما“این ھا برنامه ھای شبانه روزی شستشوی مغزی را از منبر

بردگی زنان را ترویج كردند و باعث شدند كه . این ھا احكام و ارزش ھای كھنه و مردساالرانه و ضد زن را بر قانون مدنی كشور حاكم كردند

به مردان جامعه از تمامی قشرھا و طبقات اعالم كردند كه شما از برتری قانونی و .  خشونت علیه زنان در خانواده ھا چند برابر شود

 . شرعی نسبت به زنان برخوردارید و فقط در رژیم اسالمی است كه می توانید از این امتیاز به نحو احسن استفاده كنید

كوشیدند مردمی را كه .  این ھا برای فریب مردم و دور كردن فكر انقالب از ذھن جامعه، انتخابات فرمایشی و استصوابی به راه انداختند

ھیچ منفعتی در ادامه موجودیت این رژیم و جناح ھای مختلف و نمایندگان سیاسی اش ندارند به نفع این یا آن نامزد به پای صندوق ھای 

 .رای بكشانند

این ھا كارگران و زحمتكشان مھاجر افغانستانی را در بی حقوقی كامل، وحشیانه در شھر و روستا استثمار كردند و با تبلیغات منظم و 

 . كج نمایی ھای عمدی كوشیدند بین كارگران و مردم ایران با ھمزنجیران و ھمسرنوشتان شان تفرقه و دشمنی ایجاد كنند

صندوق “كه فرمان ”  تعدیل اقتصادی“  سیاست به بھانه تحریم اقتصادی خارجی و جنگ با عراق، و بعد ھم به خاطر اجرایاین ھا مدتی 

ادامه جنایات روزمره و تدریجی  .، ما را در منگنه فالكت و فقر فشردنداستبرای اقتصادھای وابسته دنیا ” بانك جھانی“و ” بین المللی پول

تا مزد ناچیزی که می گیریم در جنگ با غول گرانی، الغرتر و بی ارزشتر . تا در زیر خط فقر، پایین و پایین تر برویم. نظام، قطع یارانه ھاست

 .   است «استثمار مضاعف»که می گویند، اسم رمز  «ھمت مضاعف و کار مضاعفی». از آنچه ھست شود

حاکمان کودتاگر ممکنست با تھدید و سرکوب و قتل بعضی را بترسانند یا برای مدتی .  آغاز شده است ردمحاال دوران خیزش نوین م

مبارزات خیابانی را فرو نشانند و گروھی را دلسرد و ناامید کنند، اما از پس حل تضادھا و دردسرھای بزرگی که ریشه در اعماق جامعه و 

این نظام ضد مردمی که امروز مغضوب و ضعیف شده اند، ممکنست بخش ھایی از مردم  «سبز»نمایندگان . نظام حاکم دارد بر نمی آیند

بکشانند، اما در پاسخ به  «راه ھای مسالمت جویانه»و  «تغییر و اصالح رژیم از درون»معترض را برای مدتی به دنبال فریب و توھم 

در ھر حالت، کلید .  دگرگونی ھای اساسی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی که نیاز عاجل جامعه است به لکنت می افتند

جواب نھایی ھم باید از زبان ما شنیده شود که آیا می خواھیم و می توانیم این وضع را عوض کنیم یا نه؟ آیا می .  تغییر نزد ما است

خواھیم و می توانیم جبھه ھای گوناگون نبرد ضد رژیمی را به گرد چند خواسته مرکزی و چندین خواسته مھم و ریشه ای بگشاییم و به 

ھم مرتبط کنیم؟ آیا می خواھیم و می توانیم در مقابل احزاب نظم که نماینده و مدافع نظام حاکمند و احزاب اصالحات که می خواھند بین 

مردم و نظام نقش واسطه بازی کنند، زیر پرچم حزب انقالب اجتماعی ــ حزب انقالبی کمونیستی ــ متحد و متشکل شویم؟ آیا در 

روزھایی که چشم جامعه به سیاست و مبارزه سیاسی و قدرت سیاسی دوخته شده، می خواھیم و می توانیم پرچم نبرد سیاسی 

پیگیر و عمیق و نقشه مند را به دوش بگیریم؟ آیا می خواھیم و می توانیم برنامه دگرگونی واقعی و قانون اساسی مردمی را در برابر 

زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه قرار دھیم و ھمه کسانی که از ستم طبقاتی و جنسیتی و ملی و مذھبی در رنجند را برای تحقق 

 چنین برنامه ای متحد کنیم؟ 

 

این ھا کارھای بزرگی است که انجامشان در گرو .  مستقیما ربط دارد به پاسخی که ما به ھمه این ھا خواھیم داد سرنوشت جامعه

این ھا کارھای عمیقی است که با دل بستن به دعواھای جناح ھای جمھوری .  داشتن دید روشن و دوراندیشی و شجاعت است

اسالمی و امید بستن به وعده ھای سران سبز یا ھر نیروی طبقاتی دیگری که نمی خواھد پا را از دایره نظام سرمایه داری و نظم 

این ھا کارھای انقالبی منظم و به ھم پیوسته ای است که با کوته بینی ھای . جھانی موجود بیرون بگذارد، ھیچگاه عملی نخواھد شد

کلید نخواھد  «فروش با صرفه تر نیروی کار در بازار سرمایه داری»اصالح طلبانه و توقعات کوچک و چانه زنی ھای اقتصادی و رفاھی برای 

 .خورد

 

با خواسته ھایی که بازتاب تفاوت ھا و تمایزھای جنسیتی، رده بندی . با خواسته ھایی که ویژه جمع کارگران است. زن و مرد. ما کارگریم

با خواسته ھایی بر حق که ھرکدام موضوع مبارزه کارگری .  مشاغل و رشته کارھا و نوع کار در میان بخش ھای مختلف کارگران است

 : است یا می باید باشد
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 حق تشکیل سندیکا و ھر تشکل مستقل کارگری دیگر،

 حق اعتصاب،

 ..... انحالل نھادھای ضد کارگری و جاسوسی و سرکوبگر در محیط ھای کار

 اضافه دستمزد و پرداخت حقوق معوقه، 

 لغو قراردادھای موقت،

 لغو کار کودکان،
 منع بیکارسازی و بازخرید اجباری، 

 حق کار انسانی برای ھمگان در شرایط مناسب و با دستمزد مناسب،

 برخورداری از بیمه درمانی و حق بیکاری و بازنشستگی مناسب،

 پرداخت دستمزد برابر به ازای کار برابر به زنان و مردان کارگر،
 لغو قانون حذف یارانه ھا که نتیجه ای جز فقر مضاعف برای اکثریت توده ھای مردم ندارد،

 : ، ھمان خواسته ھای عمومی توده ھای مردم استبخشی از خواسته ھای ما کارگران

 آزادی بیان و ابراز عقیده و تشکل و تجمع و اعتراض،

 لغو سانسور و آزادی فعالیت روشنفکری و علمی، فرھنگی و ادبی و ھنری،

 آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی،

 جدایی دین از دولت،

 لغو قوانین و مقررات کھنه مردساالرانه و پدرساالرانه و ضد زن،

 منع تبعیض ملی و مذھبی در عرصه ھای فرھنگی و اقتصادی و اداری و حقوق شھروندی، 

 ......منع شکنجه و لغو مجازات اعدام

 
ما تحقق منافع و خواسته ھای اساسی طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش و ستمدیده را در گرو سرنگونی نظام حاکم و رژیم استبداد 

 :این سرنگونی، خواسته ھای زیر را که مردم ایران با اشتیاق به دنبالش ھستند تحقق خواھد بخشید. مذھبی می دانیم

 اول ماه مه را به سرآغاز انقالب کارگري تبدیل کنیم

 )1(مه چه هستند؟] اول ماه[منشاء روز 

  زا لوکزامبورگور
. ای برای اکتساب ھشت ساعت در روز، نخست در استرالیا زاده شد-ی به کار بردن يک جشن تعطیل پرولتاری، به عنوان وسیله-ی فرخنده-ايده

تصمیم گرفتند توقف دسته جمعی يک روز کامل کار را با جلسات و تفريحات به عنوان تجلی موافق با ھشت ساعت در روز  ١٨٥٦کارگران آن جا در 
ولی اين . در نظر داشتند ١٨٥٦در ابتدا، کارگران استرالیايی اين را فقط برای سال . شد-روز اين جشن بايد بیست و یکم آوريل می. سازماندھی کنند

نوعی گشت که تصمیم گرفته شد جشن را ھر ] آژيتاسیون[ھای پرولتاری استرالیا بخشید که منجر به تھیج -نخستین جشن چنان اثر نیرومندی بر توده
.سال تکرار کنند  

ھا خودشان آن را انتخاب کرده -ای که آن-توانست به کارگران شھامت و ايمان بیشتری در قدرت خودشان بدھد تا يک توقف کار توده-در حقیقت، چه می
ی جشن پرولتاری -ھای خودشان؟ پس ايده-ھا بدھد تا فراخواندن گردان-ھا و کارگاه-توانست شھامت بیشتری به بردگان ابدی کارخانه-باشند؟ چه می

.به سرعت پذيرفته شد، و از استرالیا آغاز به گسترش در ديگر کشورھا کرده تا سرانجام تمام جھان پرولتاری را فتح کرد  
مه بايد روز توقف جھانی ] ماه[ھا تصمیم گرفتند اول -، آن١٨٨٦در سال . ھا بودند-ای که به دنبال کارگران استرالیايی رفتند، آمريکايی-نخستین نمونه

-بعدا، تضیقات پلیسی و قانونی کارگران را سال. ھا کارشان را ترک کرده و ھشت ساعت در روز را طلب کردند-در اين روز دو میلیون نفر از آن. کار باشد
مه ] ماه[ھا تصمیم خود را تجديد کرده و مصمم شدند که جشن بعدی در اول -آن ١٨٨٨معھذا در سال . مانع شد] وسعت[ھا در تکرار تظاھراتی با اين 

.باشد ١٨٩٠  
در اين . رخ داد ١٨٨٩ی کارگران انترناسیونال در -ترين نمود اين جنبش در کنگره-قوی. تر شده بود-تر و با تحرک-در اين اثنا، جنبش کارگران در اروپا قوی

ھای -ی اتحاديه-پس از آن، نماينده. کنگره که چھارصد نماينده حضور داشتند، تصمیم گرفته شد که ھشت ساعت در روز بايد نخستین مطالبه باشد
ی کارگران آمريکا توجه را به تصمیم -نماينده. از بوردو خواست که اين مطالبه در تمام کشورھا با يک توقف جھانی کار ابراز شود] ٢[فرانسه، کارگر الوين

.جلب کرد، و کنگره اين تاريخ را برای جشن جھانی پرولتاری برگزيد ١٨٩٠مه ] ماه[رفقايش برای اعتصاب در اول   
ھا -ی سرزمین-کنگره تصمیم گرفت که کارگران ھمه. در اين مورد، مانند سی سال پیش در استرالیا، کارگران واقعا فقط يک بار تظاھرات در نظر داشتند

طبیعتا ھیچ . ھای بعد سخنی نگفت-ھیچ کس از تکرار تعطیل برای سال. تظاھرات بکنند ١٨٩٠مه ] ماه[ديگر برای ھشت ساعت در روز در اول -با ھم
معھذا، . بینی کند که با آن ايده موفق شده و چه به سرعت از طرف طبقات کارگر پذيرفته خواھد شد-آسايی را پیش-توانست طريق برق-کس نمی

مه بايد يک نھاد ساالنه و پیگیر ] ماه[مه به سادگی يک بار کافی بود، تا اين که ھر کس بفھمد و حس کند که روز اول ] ماه[جشن گرفتن روز اول 
...باشد  
تا . مه از بین نخواھد رفت] اول ماه[ولی حتی پس از رسیدن به اين ھدف، روز . مه، پذيرش ھشت ساعت در روز را مطالبه کرد] خواست اول ماه[اولین 

ی -مه نمود ساالنه] اول ماه[اند، روز -ی مطالبات پذيرفته نشده-ی حاکم ادامه دارد، تا زمانی که ھمه-ی کارگر به ضد بورژوازی و طبقه-زمانی که مبارزه
آن گاه ھم بشريت احتماال روز  -ی کارگر جھان رستگاريش را به دست آورد-و وقتی که روزھای بھتری سر زنند، وقتی که طبقه. اين مطالبات خواھد بود
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 !را بخوانید و در میان مردم پخش کنید”  بسوي انقالب“

)یازده اردیبهشت(خجسته باد اول ماه مه   

 روز بین المللی مبارزه کارگران علیه سرمایه داران
 

در این گوشۀ دنیا، در ایران که سرمایه داریِ  عقب مانده حاکم است، رژیم جمھوری اسالمی با برقراری شرایط و مقررات 

با اعمال تبعیض سیاسی، اقتصادی .  پادگانی در کارخانه ھا، عمال مراکز کارگری را به اردوگاه ھای کار اجباری تبدیل نموده است

و اجتماعی بر کارگران و زحمتکشان و تحمیل ستم طبقاتی و بھره کشی ظالمانه از طبقه کارگر، سایۀ فقر مطلق را بر زندگی توده 

کارگران انقالبی باید توده ھای مردم را .  تغییر کنندتوده ھای مردم این شرایط باید به نفع .  ھای محروم جامعه گسترش داده است

آنان باید .  برای درھم شکستن جمھوری اسالمیِ  سرمایه داران، زمینداران، روحانیان و بوروکرات ھا، آگاه، متشکل و آماده نمایند

برای این امر عظیم و خطیر، به تودۀ طبقۀ کارگر آگاھی دھند که تغییر اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور در 

آنان باید به کارگران بیآموزند که تنھا با .  گرو تشکل کارگران در تشکل ھای توده ای مستقل خود و در حزب انقالبی کارگران است

آنان باید به .  گرفتن قدرت سیاسی در دست توده ھای مردم با رھبری کارگران، شرایط زندگی مردم ایران انسانی خواھد شد

کارگران بیآموزند که با متوقف کردن چرخ تولید و کار در کشور یا به عبارت دیگر با اعتصابات عمومی و قدرت مسلح خود می 

توانند این مبارزه را به پیش برند، رھبری طبقۀ کارگر را تأمین کنند، قدرت سیاسی را به کف آورند و دموکراسی انقالبی را 

 . برقرار نمایند

 

برای اینکه کارگران شاھد درد و رنج فرزندان شان نباشند، فقر و تنگدستی آنان، کودکان شان را مجبور به فروش نیروی کار 

خویش ننماید و یا ھر روز بر آمار کارتن خوابان و کودکان خیابانی افزوده نگردد، باید با رژیم جمھوری اسالمی که مسبب این 

باید این مبارزه را به پیش برد تا تودۀ مردم برای تأمین نان و امرار معاش و یا درمان . جنایات است مبارزه کرد و آن را برانداخت

 . بیماری، مجبور به فروش خون و کلیۀ خود نباشند

 

آری برای سعادت تودۀ مردم، باید حاکمیت سرمایه داران، زمینداران، روحانیان و بوروکرات ھا را بر قدرت سیاسی نابود 

برای اینکه اشتغال یا بیکار سازی کارگران به میل و اراده سرمایه داران، وابسته نباشد، باید عزم و اراده انقالبی کارگران بر . کرد

تنھا راه اعمال ارادۀ انقالبی کارگران علیه سرمایه داران و دولت حامی آنان، افزایش آگاھی طبقاتی و .  سرنوشت خود حاکم گردد

باید طبقۀ کارگرِ  متشکل در سندیکاھای صنعتی .  تالش بی وقفه برای سازمان یابی و پی ریزی تشکل ھای مستقل طبقۀ کارگر است

و اتحادیه ھای کارگری با سیاست و برنامۀ حزب سیاسی خود، نظام سرمایه داری را به چالش بگیرد و توده ھای وسیع محرومان 

باید دامنۀ جنبش اعتراضی تودۀ مردم گسترش پیدا کند و طبقه کارگر در پیکار انقالبی خود .  را به صف مبارزۀ انقالبی فرا بخواند

علیه استثمارگران و سرمایه داران حاکم، نقش کنونی خود را که رھبری مبارزات ضد استبدادی و ضد سرمایه داری در انقالب 

آتی ایران است، تأمین نماید، تا به نوبۀ خود در ایران نیز زمینۀ نقش تاریخی طبقۀ کارگر را که محو طبقات از جامعۀ انسانی است 

 . فراھم نماید

 

توقف تولید و اعتصاب ھمگانی، تظاھرات و مبارزۀ انقالبی برای سرنگونی جمھوری اسالمی و تداوم انقالب توده ھا برای 

برپایی جمھوری دمکراتیک شورایی و کسب قدرت سیاسی برای برقراری دولت شورایی، راه حل پایان بخشیدن به تبعیض ھا و بی 

براندازی حکومت سرمایه داران و دست یابی به آزادی و دمکراسی انقالبی . حقی ھا و فقر و گرسنگی کارگران و زحمتکشان است

و پی ریزی جامعه ای عاری از ستم و استثمار و زدودن فقر و نابرابری ھای حقوقی از جامعه و گذار به جامعۀ سوسیالیستی در 

پس  «رھایی کارگران تنھا به دست خود کارگران صورت می گیرد». گرو قدرت یابی شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان است

 .آنان خود باید رھبر انقالب کارگری در دستور مبارزۀ طبقاتی کنونی جامعۀ ایران باشند
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!میگویند، گذشته چراغ راه آینده است  

 راوي
ببینیم تا چه حد این مصداق کار امروز ماست؟ یک سال گذشت و ما اینک در تدارک مراسم اول ! میگویند گذشته چراغ راه اینده است 

جامعه ایی که در آن نیروی قدرتمندی به . ماه مه جدیدی ھستیم که در آن اینک نام  پارک الله به نام مادران عزادار مبارز تداعی میشود
جامعه ایی که . نام عصیان جامعهء زن  مھر خود را پر رنگتر از ھمیشه بر ارادهء کل جامعهء برای تغییر و برقراری نظام نوینی کوبیده است

اینک  توھمات شکست ناپذیری جمھوری اسالمی برای بسیاری از  توده ھای ستمدیده و زحمتکش در ھم شکسته شده و گاه ھمزمان 
جامعه ایی که با وجود عصیان نیروی جوان سرکش، دامنهء . آینده و حال و گذشته را بصورت پروسه ھای کوتاه و فشرده تجربه میکند

خواست تغییر حتی به زیر روسریھا و چادرھای مادر بزرگھایی ھم کشیده شده که در زد و خوردھای خیابانی با سگان رژیم در حالی که 
! با یک دست خود مبارزه میکرند، دست دیگر خود را برای حفظ ھمان نشانهء ستم و بردگی بر زن و انسان  به کار می برنند  

بسیاری از اساس به نقطه ایی رسیده که با در نظر گرفتن شرایط جھانی " فرصتھای سوخته شده"جامعه ایکه در این کارزار اخیر با وجود 
امروز، ضروریت انقالب را عاجلتر از ھمیشه در دستور کار قرار داده و نسبت به جدی نگرفتن این امر و سوخته شدن این فرصتھا و 

سرمایه داری جھانی منتظر من و شما نمی ماند و آنکه زوال آن را به جبر ماتریالیسم . فرصتھای که ھنوز باقی است ھشدار میدھد
تاریخی حواله میدھد، ھمان تفکری است که ھنوز پاسخی برای عدم حضور این طبقهء خوش قد و قامت کارگر صنعتی خط کشی شده 

. نیافته و خود از روند خودبخودی وقایع دنباله رویی میکند  
جامعه ایکه در آن تضادھا و شکافھای درونی حکومت آنچنان حاد و علنی شده که حفظ آن با  این شکل موجود با در نظر گرفتن شرایط 

انفجار  تضاد مردم با حکومت که از دل ھمین تضاد ارتجاعی بیرون آمد،حاصل تقاطع . جھانی کنونی تقریبأ غیر ممکن به نظر میرسد
تاریخی گره گاھایی بود که در این مقطع با ھم ادغام شده و روندی را موجب شد که بسیاری را شگفت زده کرده و معادالت زیادی را بر 
ھم زد و اولویتھای جدیدی را در دو طرف معامله ھم برای صف مردم و پیشروانش و ھم برای جبھهء ارتجاع و امپریالیسم در دستور کار 

عدم درک آن ھنوز بسیاری را مانند کودکی لجباز وادار به نفی تمام آنچه که آتفاق افتاده و میافتد، میکند تا توجیه ایی برای . قرار داد 
ماه گدشته دوباره برای انقالبی دیگر به  ١٠درماندگی و عقب افتادنش از روند حوادث و قطار انقالبی باشد که سوخت خود را در این 

اندازهء الزم به عقیدهء من این بار پر کرده و در حسرت راه بر ی که او را به مقصد برساند، باقی مانده و  به ھر ریل و باندی کشیده 
جامعه ایی که مردمش . عاشورا تجربه و سنتزی بود که مردم علنأ در ان خواست خود را برای شرکت ما در این کارزار فریاد زدنند. میشود

مرحله ایی که در خود حامل پیام متضادی است که اگر ما . دیگر حاضر به قبول شرایط موجود نبوده و حاضر است برای تغییر آن مبارزه کند
گوش شنوایی برای آن داشته یا میداشتیم میتوانست و میتواند به آن تحوالت انقالبی منجر شود که در آن کنترل منسجم و سیستماتیک 

برای دستگاه سرکوب دیگر میسر نیست ما به مردمی دسترسی پیدا میکنیم که سالھاست آرزو داریم با انان نه از دریچهء دخمه ھای 
.اینترنتی بلکه با فشردن دست ھمدیگر سخن بگویم  

ماه با وجود نفوذ ارتجاعی و ضد  ١٠اتفاقات بسیاری رخ داد که در مجموع راھی را طی کرد که در آن جنبش خودبخودی مردم در این  
بسیاری از توھمات سبز و اصالح . دستآوردھای بزرگی را کسب کرد و خود را چند مرحله جھش وار به پیش برد" سبز" انقالبی رھبری 

بھمن ھستند و  ٢٢مردم ھم قادر به مقایسه دو تحربهء عاشورا و . درون نظامی شکسته شد و کسی برای اینان تره ھم خرد نمیکند
اما این به معنی مرگ اینان نیست و ھمانطور که میبینید پیام عاشورا را . میتوانند تفاوت حماسه سازی را با سینه زنی خاموش درک کنند

اینان بسیار دقیقتر از بورکراتھای دولتی دریافت کردند و تالش ھمه جانبهء تمام سران داخل و خارج این طیف ارتجاعی برای آرام کردن 
نظام جمھوری اسالمی و دشمنی با . ھم در این راستا صورت گرفته و میگیرد" انقالب از آسمان نازل میکند " مردم و پتانسیل قھری که 

.مردم، مخرج مشترک ھر دو باند ارتجاعی حکومت ھستند  
ضروریت قھر میرود که در اذھان توده ھا مرزبندیھای جدیدی را بنیان گذارد و بسیاری از مردم بھایی سنگینی برای درک این ضروریت و  

نیاز دادند، بطوری که این فاکتور  بخصوص بعد از رویدادھای عاشورا  اساس تصمیم گیری سرمایه داری جھانی را در رابطه با حکومت 
تا قبل از آن  مردم باعث شده بودند که دولت اوباما و تا حدودی غرب چندین بار تصمیمات راھبردی خود را بنا به . ایران قرار داده است

. پیشرویھا و پسرویھای مردم تغییر دھند  
عوارض بحران مالی جھانی اخیر مدتی است که دامنهء رکود خود را به ساختارھای اقتصادی کشورھای عقب افتاده ھم رسانده و 
وسعت گرفتن اعتراضات کارگری اخیر ھم خود خبر از وخیمتر و حادتر شدن تضادی است که عنصر پویای و پیشبرندهء تمام مبارزات 

این ھمان  تضادی است که بر مبنایش نقش رھبری طبقهء کارگر در انقالبات سیاسی و اجتماعی  عصر سرمایه . طبقاتی عصر ماست
درک علمی این جایگاه و نقشی که این نیروی عظیم اجتماعی در روند انقالبات .  داری نتیجه شد و اعتبار خود را حفظ کرده است

. سیاسی و اجتماعی ما در جوامع مختلف سرمایه داری بازی میکند در واقع بیان نقش او در رھبری کل جامعه بسوی افق کلی ماست
یعنی بیان و ترسیم نقشی که این طبقه و نیروی اجتماعی در ارتباط با بقیهء طبقات و الیه ھا و اقشار عموم مردم دارد یا باید داشته 

این رھبری در ارتباط با خود طبقهء کارگر تعریف نمیشود و قرار نیست خود را رھبری کند بلکه خود این ضروریت و نیاز از وجود بخش . باشد
بزرگی از توده ھای غیر پرولتری سخن میگوید که در جامعه موجودند، مردمند و واقعیت عینی دارند که به خاطر جایگاھی که در شیوهء 

تولید دارند، تاریخ آنان را فاقد توانایی رھبری جامعه در عصر سرمایه داری برای گام برداشتن در راه ساختن جھانی دیگر دانسته 
. بخشی از تعریف رھبری فن و ھنر و علم چگونگی درست و اصولی این رابطه است.است  

تمام اصرار و پافشاری کسانی که در جریان تجمع پارک الله سال قبل برای کشاندن مراسم به میان مردم و پیوند زدن آن با تضادھای 
بیرون آمد و " انتخابات" انفجاری دیگر جامعه ھم بر اساس ھمین دیگاه بود و روند حوداثی که به فاصلهء کوتاھی در ماه بعد از مضحکهء  

نقطهء عطف دیگری را در جامعه رقم زد، نیز مھر تائیدی بر  ھمین دیگاه بود که از معطوف کردن طبقهء کارگر فقط به خود و خواستھای 
بودند که یک ماه بعد دریافت " سیلی دیگری از تاریخ " رفرمیستی درون ساختاری به کسانی ھشدار میداد که در آنزمان ھنوز منتظر 

امیدوارم که خمودگی سالھا پاسویسم و گیجی سیلی آخری که تاریخ به ما زد تاکنون رفع شده و امسال ما شاھد روند دیگری . کردنند
. باشیم  

انقالبات اجتماعی در شرایط مشخص کشور ما در عالم . اولین وظیفهء طبقه و ما کسب قدرت سیاسی است و این انقالبی در روبناست
واقعیات در وحلهء اول در گروی پیروز انقالب سیاسی و کسب این قدرت است و این ھمان راھی است که طبقه باید برای آن آموزش 

چگونگی این تبلور مبحثی است که باید نیروھای پیشروی طبقه برای . این افق باید خود را در تمام برنامه ھای طبقه تبلور دھد. ببیند
ولی به ھر صورت پیوند . برگزاری اول ماه مه امسال با در نظر گرفته شرایط موجود و در ارتباط با فعالین داخل و وضعیت آنان مشخص کنند
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زدن جنبش کارگری با بقیهء جنبشھای موجود مردمی نه تنھا پالتفرم وسیعتری را برای خود طبقه و خواستھایش بوجود میآورد بلکه در 
عین حال با شرایط موجود میتواند ھمزمان ھسته ھای مختلفی را تشکیل دھند که به سرعت مرکز حرکتھای توده ایی مختلفی در چند 

نقطه مختلف شده که این از یک طرف سرکوب فوری را برای حکومت دشوار کرده و از طرف دیگر این امکان  را برای طبقه کار گرفراھم 
میکند که نه بصورت فردی بلکه یک نیروی اجتماعی بزرگ و منسجم، این ارتباط  و پیوند حیاتی را با بقیهء جامعه در قدمھای کوچکتری 

اسراری که لزوم ھمراه کردن بخش بزرگی از مردم ستمدیدهء غیر پرولتری را . خود و جامعه پی ببرد" اسرار طبقاتی"تمرین کرده و به 
درراه پیروزی انقالب و ادارهء جامعهء فردا فاش میسازد و طبقه را با معضالتی که باعث شکست دو تجربهء بزرگ سوسیالیستی شدند، 

.در شکل جدید خود آشنا میسازد  
مبحث سازماندھی و سازمان یابی در خود و برای خود بدون در نظر گرفتن بستر و محتوای که این اشکال در آن معنای واقعی خود را در  

پیدا کرده و کارکرد دارند، اساسی است که عمدتأ  توسط دو دید ظاھرأ متضاد که آبشخور مشترکی به نام درک اکونومیستی دارند، دامن 
یکی دیدگاه آشنایی است که  ذاتأ کارگر را سوسیالیست و دارای آگاھی طبقاتی دانسته که باید حساب کار خود را بدون . زده میشود

کمونیسم و حزب اش کرده و جدایی کارگران را از پیشروان واقعیشان ھمیشه فریاد زده اند، که مباحثات سال گذشته بیشتر حول این 
گروھی که ھر کلکتیوی با ھر مضمون محتوای ارتجاعی ضد زن و فرھنگ عقب افتاده را تبلور آگاھی طبقاتی نام می دھد .گروه دور میزد

. و حاملین آنرا سوسیالیست زاده ھایی میخواند که پای منبر عزای حسینی در تکیه ھا و مساجد به اسرار جوامع طبقاتی پی میبرند
ولی این بار با توجه عوض شدن اوضاع و ضروریتھا و سالی که گذشت، باید نسبت به شکل دیگری از درک اکونومیستی نیزھشدار داد 

.که فکر میکنم حاصل تضادی است که شرایط جدید آنرا حادترکرد  
از یک سو گاھی در روند فشرده تحوالت اخیر، روزانه نیازھا و ضروریتھای جامعه خود را در ابعاد وسیعی عوض میکرد و نیاز به پاسخگویی  

این در کنار ضعف . داشت،  ازسوی دیگر قدرت و تناسب فیزکی ما در پاسخ گویی به این ضروریتھا و نیازھا در ھمان ابعاد بوده و ھست
ابزاری و مادی که ما بعنوان اپوزیسیون معموأل نسبت به دولتھا و حکومتھا داریم، برای برخی از نیروھای انقالبی عقدهءایی تاریخی را 

کمیت و گسترش سازماندھی و سازمان یابی خود . پرورش میدھد که برای جبران آن دوباره با ھمان سالح و قواعد به مبارزه میپردازند
اینکه این ابزار چه ھستند و چه شکلی . تبدیل به ھدف شده و طبیعتأ اھداف و سمت و سو ھا خودبخود بر این مبنا برنامه ریزی میشود

بدون روشن کردن افقھا و بستری که این . دارند در اینجا نقش زیادی بازی نمیکند و بیشتر اساس سر و ته شدهء اینان مھم است
 سازماندھی و سازمان یابیھا در آن ماھیت واقعی خود را پیدا میکنند، این درکی وارانه و دنباله روانه از روند سیر حوادث خواھد بود که

.میتواند بسیار چپ و رادیکال بسته بندی شده باشد، ولی خود باز جلوه ایی از ساختارھای فکری اکونومیستی است   
باید ھوشیار بود و طبقهء کارگر را بعنوان یکی از بزرگترین نیروھای اجتماعی جامعه که تولیدکنندگان ثروتھای اجتماعیند، در ابعادی 

بعنوان نیروی کار سیال اجتماعی که در واقع سیالیت سرمایه او را بخصوص در چندین دھهء گذشته به الیه ھای . وسیعتری ارزیابی کنیم
مختلفی تبدیل کرده که در روند کلی انباشت سرمایه و تقسیم کاری که با سیالیت سرمایه پیوند خورده است، در روابطی پیچده و بیگانه 

منافع طبقهء بعنوان یک . شده در ھر گوشهء جھان در ساختارھایی ناموزون و متفاوت نقشی را در روند انباشت سرمایه بازی میکنند
نیروی اجتماعی باید در وحلهء اول تبلور واقعی کلیت طبقه در ھر یک از این تقسیم بندیھا باشد و نه بخش مشخصی که در ذھن برخی 

باید بدنبال این نیروی کاری که ارزش میافریند و بخش بزرگی از انباشت . ھنوز استانداردھای کلیشه ای و انتزاعی خاصی را یدک میکشد
در زاغه ھا و حواشی شھرھا ایکه خود با عقب . سرمایه ھم محصول نیروی کار آنانست را نزد ما در جاھایی بجویم که تصور ھم  نمیشود

افتاده ترین مناسبات روستایی و شرعی در غالب تمام قوانین حاکمه اداره میشوند،در کار خانگی ،بر سر دارھای قالی بافی و کار 
کودکان و زنانی که در ھیچ آمار و ارقامی جای ندارند چراکه چکش در دست ندارند،در کارگاه ھای مشقت باری که بھره کشی و روز کار 

ال گدمکارگر با زندگی شبانه روز آن در ھمان کارگاه ھا و کانتینرھا معین میشود، نزد نیروی کار کارگر افغانی که  در کوره پزیھا برای ھیچ ل
میشود، در کمرھای خمیده و دستان ترک زدهء کارگرانی که قسمت زیادی از نیازھای داخلی را تولید کرده تا کارگر نفت و گاز تنھا کاالی 

نیمه تمام صنعتی ما را در کنار صنعت ورشکستهء مونتاژ اتوموبیل سازی به بازار جھانی عرضه کند،در فروشندهء نیروی کار روستا زاده 
....  ایی که فصلی جذب بازار کار میشود، در نیروی کار بخشھای خدماتی گوناگونی که در روند تولید بطور مستقیم شرکت ندارند  

میلیون حاشیه نشین ایرانی را که بخش بزرگی از نیروی کار جامعه را تشکیل داده و یا  ١٢این شیوهء محدود اکونومیستی گاھی بیش از 
بخش بزرگی که در خدمت تولید کنندگان کوچک و متوسط  استثمار میشوند ولی قدرت رقابت با بارآوری سرمایه بزرگ، قدرت افزایش 
آفرینی کمتری دارند، یا بخش دیگری را که در مجموعه ھای عقب افتادهء که بیشتر به مانوفاکتورھایی زیر زمینی با بدترین و ارتجاعی 

ه ه بترین روابط و مناسبات برده داری شباھت دارند تا کارحانه یا کارگاه، یا فرآیند مستقیم و غیر مستقیم ادغام  کار و نیروی کار زنانی ک
با کارگران سندیکای اتوبوس رانی لندن عوضی ... از حیطهء عالم واقعیت حذف میشود و سنگسارش میکنند" ارزش آفرینی " بھانهء عدم 

 داسگرفته و در خیال خود و با اتکا به این توھمات، تافتهء جدا بافته ایی در جامعه ایران به نام طبقهء کارگر میسارد که با پرچمھای سرخ 
!و چکش بدور از ھیاھوی ارتجاعی غیر پرولتری انقالب سوسیالیستی را فریاد میزند  

فکر میکنم بھترین بستر برای تجسم این اندیشه محدود وضعیت کارگران عسلویه بعنوان آن الیه کارگر صنعتی باشد که میتواند معیار  
آیا این دوستان از وضعیت این کارگران باخبرند؟ اینکه این نیروی کار چه کسانی ھستند و . شناخت این عده از  طبقه کارگر در ایران باشد

درصد این ارزش توسط کارگران فصلی تولید میشود که اکثرأ ار مناطق ورشکسته و  ٨٠با چه تناسبی ارزش آفزینی میکنند؟ اینکه بیش از 
عقب افتاده به امید سیر کردن شکم خود و خانواده در این اردوگاه کار بیگاری میکنند؟ اینکه ھمین کارگر صنعتی این دوستان در فصل 

 فصلبیکاری در کجا و  چگونه و با چه روابطی دوباره در ساختارھا قرار میگیرد و این چه تاثیر مادی و ذھنی بر جامعه و خود کارگر دارد تا 
دیگری که شانس به اردگاه کار فرستاده شدن به او داده شود؟ اینکه بر ھمین مجتمع صنعتی و مظھر دنیای بھتر سوسیالیستی برخی 

چه روابط و مناسباتی حاکم بوده و با چه ساختارھای عقب افتادهء ذھنی و روابط پوسیده ارتجاعی در تولید شرکت میکنند؟ اینکه این 
در عصر امپریالیسم و سرمایه داری جھانی در کشورھای ستمدیده با چه شکل و روبنایی سیاسی و دولتی " کار و سرمایه"تضاد  

پوشش داده می شود و این روینا در ادغام با قوانین و موارین دینی و مذھبی چه تاثیراتی میتواند بر ساختارھای زیر بنایی و تولیدی 
 بگذارند؟ 

در کشورھای " تضاد کار و سرمایه" البته از آنجاکه انکار این عقب افتادگیھای ساختاری و مناسباتی و ندیدن تفاوت کیفی این دو شکل از 
و غولھای صنعتی امپریالیستی ساده نیست، ناچارأ  کارگر افغانی و ایرانی نیز یا باید خواستھای مرحلهء خود را با " جھان سومی " 

خواستھای کارگر  اروپایی و امریکایی تنظیم کرده و چشم به واقعیت خود و جایگاه تاریخی مشخصی که ایستاده و طبیعتأ نیازھا و 
 ضروریتھایش را در عصر  سرمایه داری جھانی و تقسیم کارش مشخص و معین میکند، بسته و فعأل خواب پیشرفتگی و مدرنیت ببیند تا

مثأل فریاد این ضروریتھا که برگرفته ار واقعیتھای جامعه اش است، با درک آریستوکراتھای کارگری ملل ستمگر که سندیکایش خود 
یکی به نام انقالب . را حسابدار صندوق پولی اش میکند، مخدوش نشود" لوال"بخشی از دستگاه سرمایه داری جھانی است و 

سوسیالیستی کارگران را تا فراھم شدن شرایط این انقالب منزوی و خانه نشین میکند، آن یکی حاضر نیست یک قدم ھم از انقالب 
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.کمونیستی بین الملل عقب کشیده و  این انتظار را به آیندهء بسیار دورتری محول میکند  
" دین و مذھب  یک شیوهء تفکر ارتجاعی است که بیش از سه دھه در ایران شکل حکومتی دارد و تمام دولتھای آمده و رفتهء جامعهء 

برای آنان بر زمین کشورھای عقب افتاده " سناریوی سفید" سرمایه داری خیالی برخی ھم که پایه ھای آن را بازیگران " مدرن صنعتی 
تضاد حکومتی که جرقه زندهء روند . کوبیده است، در چھار چوبھای طالبانی ھمین حکومت منافع طبقات حاکم را نمایندگی کرده اند

حوادث اخیر بود خود گواھی بر این امر و به ستوه آمدن الیه ھای دیگر سرمایه برای فرار ار این محدویتھای قرون وسطی است که 
!  وادارشان کرده سالھا لیبرالیسم بورژایی خود را تقیه کنند  

ھمانطور که گفته شد عوارض بحران اخیر جھانی بستری را در این شرایط مھیا کرده که اینک با صدای ناخراشتری از ھر زمان دیگر زنگ 
کارگران اولین قربانی این روندی است که آغاز شده و وخیمتر ھم . در خانهء ھر ایرانی را زده و نوید دور عمیقتری از مبارزات را میدھد

در ایران  حقوقھای پرداخته نشده ماه ھا کار که اینک به ابعاد سالی رسیده است غوغا میکند و سیل کارگران اخراجی که . خواھد شد
ود اکثرأ مسئول نان آوری چندین نفر ھستند، جمعیت بیشتری را به دایره مبارزه برای بقا کشانده که ما تاثیرات آن را عالوه بر اینکه در خ
کارگران و طبقه میبینیم بلکه تدوام این تاثیرات خود انگیزهء بسیاری از دختران و پسران جوان و دالوری است که از دل این خانوادھای 

مجتمعات استثماری . کارگری برخاسته و کار پدر ھنوز جھت دھندهء روند زندگی آنان بوده و در جنبشھای مختلف نیروی پیش برندهء آنانند
یکی پس از دیگری ورشکسته شده و صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی که در انحصار نظامیان و بورکراتھا اداره میشوند چنان " وطنی"

این مثأل بخشی از کارگران . تقلیل رفته که با نگاھی به مجتمع عسلویه و آمار  کمی و کیفی آن میتوانید این پروسه را بھتر درک کرد
. این دولت چه با یارانه چه بی یارانه قادر به پاسخگویی این اوضاع  نیست. ھستند که معموأل از امنیت کاری ثابتری برخوردار ھستند

اعتراضات کارگری گسترش بیشتری خواھند یافت و دامنهء آن به برخوردھای خواھد کشید که تشکالت قانونی طبقه در چھار چوبھای 
این تنافضی است که بدون ستاد فرماندھی انقالبات سیاسی و اجتماعی کارگران . نظامات دولتی ھرگز توان پاسخگویی به آن را ندارند

این  تشکالت را که برای بقای خود باید در چھارچویھای دولتی حرکت کنند، تبدیل به زائده ھایی میکنند که دولت و طبقات حاکم بنا به 
.    شرایط از آنان استفادهء ابزاری کرده و ھرگاه که الزم دید سرکوبشان میکند  

و " اصالحی" امسال ما بستری داریم که روند حوداث خود انگیختهء مردم با پتانسیلی که در این مدت آزاد کرد در کنار بریدگی از ابھامان 
سال با بعد عمیقتری به شعارھا و برنامه ھای ما نظر انداخته و این  ٣١نگاھی که بعد از . حکومتی، نگاه ھای بسیاری را متوجه ما میکند

قرار داده و  لزوم یک رھبری انقالبی را که " آنچه که ھست " فرصت دیگری را برای ما فراھم میکند که الترناتیو ھای خود را در برابر 
تفاوت میکند و ما نمتوانیم " ماجراجویی" جسارت و شھامت انقالبی با  . الزمهء ھر تغییر بنیادی است، برای آنان در عمل توضیح دھیم

این انتظار را فقط از توده ھای ستمدیده و زحمتکش داشته باشیم که در کوچه و خیابان فداکاری و ساختار شکنی کند ولی خود بیانیه 
!ھای آن را برای گرفتن اجازهء برگزاری قانونی روز جھانی کارگر از زیر سانسور وزارت اطالعات بگذرانیم  

 جمهوري شورایی تنها شکل حکومت کارگري است

 اطالعیه اتحاد بین المللی در مورد اظهارات علیرضا محجوب در مورد اول ماه مه
 

علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر جمھوری اسالمی ایران و نماینده مجلس اسالمی در تازه ترین اظھار نظر در مورد اول ماه مه گفته 
روز جھانی کارگر فرصت مناسبی است تا کارگران سراسر جھان با یکدیگر متحد شده و خواستھای خود را یک صدا پیگیری "اند که 

 )فروردین ٣١ایلنا " (کنند
 

 :آقای محجوب فراموش کرده اضافه کند که صاحب این سخن علیرضا محجوب
 

تجدید میثاق با آرمانھای خمینی با حضور در مرقد او و دیدار با آیت " ھفته کارگر"دبیر کل خانه کارگری است که  محور برنامه آن در 
هللا خامنه ای در زمانی است که منصور اسالو، مددی، علی نجاتی و دھھا فعال کارگری و صدھا فعال دانشجویی، حقوق زن و 

 .  انسان در زندانھای آیت هللا خامنه ای زیر شکنجه ھستند
 

دبیر کل تشکیالتی است که شوراھای اسالمی و انجمن ھای اسالمی شامل آن یکی از عوامل اصلی سرکوب فعالین و جنبش 
 .کارگری در سی ساله اخیر است

 
دبیر تشکیالتی است که عوامل و اوباشان آن زبان منصور اسالو، دبیرسندیکای شرکت واحد و منتخب مجمع عمومی کارکنان 

 . شرکت واحد، را بریدند
 

دبیر تشکیالتی است که در سایه ارعاب، اخراج و تحمیل زندان به منتخبین مجمع عمومی کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه، 
 .سندیکای ھفت تپه تشکیل داده اند" شر"شوراھای اسالمی را با آرزوی خالص شدن از 

 
عضو مجلس اسالمی است که سی سال است زندگی را بر کارگران ایران تباه کرده، بخش اعظم کارگران ایران را از شمول قانون 

 .کار خارج و فقر مطلق را با سیاست ھای اقتصادی سرمایه دارانه خویش به کارگران ایران تحمیل کرده اند
 

 .آقای محجوب یکی از کنشگران اصلی نظام ضد کارگری جمھوری اسالمی در سالھای حیات جمھوری اسالمی است
 

خوشبختانه به یمن سالھا حمایت و ھمبستگی  بین المللی با کارگران ایران بسیاری از فعالین و تشکلھای کارگری، اتحادیه ھا و 
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 فوریه 27شیلی در خصوص زمین لرزه ) MIR(گزیده هایی از اعالمیه میر 
 ایرل گیلمن: ترجمه به انگلیسی

 مینایی. م: ترجمه به فارسی
 

در رابطه با خانواده ھای آسیب دیده از زلزله، مورد نیاز  –ھرچند ناچیز  –گرچه در این شرایط بیش از ھر چیز فعالیتھای محسوس و قاطع 
 :است، در عین حال می خواھیم نکات زیر را خاطرنشان کنیم

شاھراھھایی ! پلھا و بزرگراھھای ِ قدیمی ِ دولت ساز در برابر زلزله مقاومت کردند، اما شاھراھھای جدید ساخته شده در پایتخت نه -١
که دولت ائتالفی آنھا را به بخش خصوصی واگذار کرد و با بوق و کرنا به عنوان سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی تبلیغ شد 

 .در برابر فعالیتھای زلزله مقاومت نشان ندادند و نابود شدند
علیرغم میلیونھا سوبسید دولتی، علیرغم قراردادھا، علیرغم دریافت روزانه عوارض از کاربران، ھمه پلھا، پیاده روھا فروریختند و موجب 

 ...مرگ و زخمی شدن عده زیادی از مردم گردیدند
دمکراسی مسیحی، چنان افتضاح عظیمی در رابطه با ساخت خانه ھای  -٢

ارزان قیمت بجا گذاشت که ائتالف مجبور به خصوصی کردن روند ساخت خانه 
حال با وقوع زلزله مردم دل نگرانند زیرا به استحکام خانه . ھای ارزان قیمت شد

کل مجموعه ھای ساختمانی محل اسکان طبقات ... ھای خود اطمینان ندارند
متوسط در آستانه فرو ریختن اند ھمچنانکه ساختمان پانزده طبقه در 

کانسپسیون موجب مرگ بیش از یکصد نفر از ساکنان اش شد که در داخل آن 
سرمایه داران فعال در بخش مسکن، ھدف ساختمان سازی . گیر افتاده بودند

نیست بلکه تجمیع سرمایه است، که مفھوم آن کاھش کیفیت ساختمان، 
کاھش کیفیت مصالح، دادن گزارشات نادرست و رشوه دادن به مامورین اداره 

 .مالیات است
 .نھادھای دولتی ضعیف و کند عمل کرده اند -٣

گرافیک نیروھای مسلح، مرتکب قصور جنایتکارانه ای به خاطر -واحد خدمات ھیدرو
. عدم تفسیر صحیح از ابزارھا و نقشه ھای خود در قبال خطر توفان، شده اند

در . ساعته در اعالم وضعیت اضطراری شده است ٢۴ھمین امر موجب تاخیر 
نتیجه عدم ھماھنگی بین دولت مرکزی و نھادھای حکومتی، بخش اعظم کشور 

علیرغم وجود منابع مالی،  . عمال ً در انزوا قرار گرفت...بدون آب و برق و غذا و 
 . کمکھا بدست مردم آسیب دیده نرسیدند

درصد و اکثریت کسانی که شغلی دست و پا کرده  ۴/١٠در منطقه بیوبیو، یکی از فقیرترین مناطق کشور، جایی که نرخ بیکاری اش  -۴
احتکار کنندگان با سوء استفاده از . اند به روز مزدی اشتغال دارند و فاقد شغل ثابت می باشند، اثری از آب آشامیدنی، برق و غذا نیست

مردم با شکستن . می فروشند) دالر ٢تقریبا ً ( پزو١٠٠٠و ھر لیتر آب را ) دالر ٧حدودا ً ( پزو ٣۵٠٠درماندگی مردم ھر کیلو گوشت را 
جنبش را زنان شروع کردند، امری که اغلب در ... حفاظ و کرکره ھای سوپرمارکت ھا کاالھای مورد نیاز برای بقای خود را بدست می آورند

گرچه عده ای از عناصر جنایتکار به غارت اموال عمومی دست . تاریخ برای تامین غذای کودکان و خانواده از سوی زنان انجام گرفته است
زنان و مردم نیازمند کاری به کار مغازه ھای کوچک و خرده پا نداشتند و به سراغ  . زده اند اما عامل اصلی مسئله نرسیدن کمک ھا است

 . مراکز عمده و بزرگ می رفتند
 .مردم اقدام به عمل مستقیم برای رفع نیازھای حیاتی شان می کنند -۵

دولت ھم خدا . مدیران سوپرمارکت ھا شخصا ً به کاخ ریاست جمھوری رفتند. شھردار کانسپسیون از ارتش کمک نظامی خواست
اعالم وضع اضطراری به دولت امکان می دھد بدون نیاز به تصویب کنگره،  اصول قانون اساسی در . خواسته اعالم وضعیت اضطراری کرد

 . نیروی نظامی داد ١٠٠٠٠وزیر دفاع خبر از بسیج . حمایت از مردم و حقوق اساسی مردم را به حالت تعلیق درآورد
این دولت نه تنھا راه را برای بازگشت عناصر راست افراطی به دولت ھموار . به این ترتیب، دولت باشلت، سرکوبگرترین دولت ائتالفی شد

کرد بلکه ایالت ھای بیوبیو و مائوله را تحت سلطه نظامیان در آورد و برای نخستین بار از زمان حاکمیت  دمکراسی  اقدام به اعالم 
 . صبح در آن مناطق کرد ۶شب الی  ٩حکومت نظامی از ساعت 
کامال ً با ضرورت، مشروعیت و حقانیت جنبش مردم در باز کردن درب سوپرمارکتھا و  مراکز توزیع کاال و ) MIR(ما در جنبش چپ انقالبی 

ھرجا اعضای ما حضور داشته باشند،  فعاالنه در صف این جنبش عمومی قرار . پخش کاالھای مورد نیاز مردم به نیازمندان موافقیم
 .خواھند گرفت

 به دلیل عدم حمایت دولت بورژوایی از مردم،
 ! مردم به خیابان ھا بریزید 

 !غارت ِ غارتگران حق مردم است
 ! انقالبیون در صف مقدم مصادره و توزیع آب، غذا و لباس بین مردم

 ! مردم با مبارزه به پیش
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA MIR de Chile  

 ٢٠١٠فوریه  ٢٨
  

 یادداشتی ار رفیق بھروز نوایی
 : پالنت در سایت انگلیسی زبان کارگران کمونیست ایران بابت این گزارش رفیق ارل از شیلی نوشته بود. در دوازده مارس دیوید جی

اون زمان که آلنده رئیس جمھور بود این میر ھا پیشروان .   خوبه بدونیم سازمان میر ھنوز ھم وجود داره تا چنین چیزھایی رو افشا کنه
سازمان دھی محله ای و دیگر اعمال برای تشدید و رادیکال تر کردن خط سالوادور آلنده بودند، با این که نه فقط از طریق سازمان ھای 

 ....ھرگز نگذاشت که فرصتی پیش بیاد) ی آمریکا(بلکه خوب مسلمه، از طریق نظامی ھا سیا ) تلفن و تلگراف(ارتباطی 
 :مارس من، بھروز نوائی نوشته بودم ١۵روز 
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و ) یعنی خصوصی کردن وظائف ملی و دولتی و این حرفھا(امریکای التینی ارل گیلمن راجع به رابطه ی نئو لیبرالیسم /از رفیق آمریکایی 
چرا  کنجکاو بودم؟  از یک طرف یادم .  کیفیت پائین تر ساختمان سازی سواالتی پشت تلفن کردم و ایشان برایم یادداشت ذیل را فرستاد

ھست چند سال پیش زمین لرزه ای در پاکستان رخ داده بود که خیلی از ساختمان ھای تازه تر فرو ریخته بودند در حالی که قدیمی تر 
ھایی بساز، بفروش کرده بودند مال که " شرکت"بعدش خوب طبیعتاً مردم و دولت و غیره تحقیق میکنند ببینند آن .  ھا طاقت آورده بودند

را نیافتند چون ھمه شون یا آدرس قّالبی "  شرکتھا"یک دونه از آن .   ھستند تا خوب به خاطر کارشون تحت تعقیب قرارشون بدھند
خوب معلومه که برای پول زیادتر در آوردن، یعنی ساختمان ساختن با ھزینه کمتر از کارگر کمتر و مواد .   فرار کرده بودند....  داشتند و یا

یادتونه تو چین برای اینکه آب را با شیر .   اینگونه عملکرد فقط ھم تو ساختمان سازی نیست.   اولیه با کیفیت پائین تر استفاده میشه
قاطی کنند، ولی برای اینکه وقتی تست میکنند به نظر به قدر کافی مواد غذایی داشته باشد، توش مالمین میریختند و مردم را مسموم 

چند تا سرمایه دار بی شرف، زندگی ھمه ی انسان ھا رو به  –ولی سود چند تا انسان بی وجدان .  کرده و بچه ھا را به کشتن میدادند
 !تو ھمین فکرھا بودم که یک دفعه تو اخبار ایران چشمم خورد به خبر فرو ریختن یک تونل افتتاح نشده.  نابودی میکشونه

دولت ھم گفته که پول را از .   بزرگراه پردیس کامالً فرو ریخت)  میلیون دالری ٣٠یعنی پروژه ی (یک تونل سی میلیارد تومانی .   بله
نتیجه اش به ھرز رفتن ...  یارو یا بی وجدان و حیوان صفت ھستش و یا.   فساد یعنی ھمین.   بگیرند یا نگیرند!   پیمانکار ھا پس میگیرد

این خبر رو که برای رفیق گیلمن فرستادم، یک جواب کوتاه فرستاد که فقط .  ثروت مردم، مالیات ھاشون و، امنیت زندگی شون ھستش
اشاره اش به یکی دو تا نکته ی اساسی، یعنی ستون ھای بتونی خالی از دکل فلزی در بطن اون و الیه، الیه آجرھایی که لبه ھای 
یکدیگر رو نمی پوشانند یک دنیا مطالب رو برام روشن کرد و، زنگی ھم در سرم زد که اگر انقالب نشه مملکت مون، و کل دنیا، به ته چاه 

یک انقالب سیاسی که خوب دیر یا زود میشه، یعنی رژیم اسالمی میره ولی، تا حکومت مردم بر مردم، .   بدبختی سقوط میکنه
پیش   –مسئول زندگی خودشون   –دمکراسی مستقیم مردم، گردوندن کارخانه و اجتماع و محله و ناحیه به دست خود مردم مسئول 

 .  نیاد، تا حزب طبقه ی کارگر تشکیل ندیم، آینده ی ایران بدبختی و فالکته و بس
 

 :ببینیم چه مکالمه ای با رفیق ارل گیلمن داشتم
 

بحث میکنم اون )  که خدماتش به گروه مان حقیقتاً قابل تقدیر ھستش(با این دوست )  در رابطه با این مطالب(اگر چه اکثر اوقاتی که 
شروع میکنه راجع به این صحبت میکنه که این که چگونه این اوضاع جدید کنتراکت تو کنتراکت بستن و اینگونه تغییرات کاری چگونه به 
طبقه ی کارگر صدمه میزنه اما، پرسش ھای من بابت این چیزھای نیو لیبرالی بیشتر در باب اینه که با این تغییرات چه بر سر ھمه، از 
جمله مشتریان کاالھا و تولیدات دوران نوین می آید و امنیت و سالمت ھمه، از جمله مشتریان تحت بازار آزاد در چه وضعی قرار میگیره، 

: این ھم خالصه ی سخنان رفیق ارل گیلمن؛ ایشون میگه.   نه این که فقط سرنوشت پرولتاریا چه ھستش و سر کارگران چی می آید
.  نسبتاً گران قیمت ھستند)  فوالدی؟(بتون ارزون ھستش و در قیاسش تیر فلزی .   ھا"ریبار"به میلگرد در ساختمان سازی میگویند "

 : زمین لرزه که شد، دو جور ساختمان ھا فرو ریختند
 
میالدی، یعنی صد و بیست، سی سال  ١٩اون ھا آخرھای سده ی ...  ساختمان ھایی که به ھر رو در آستانه ی فرو ریختن بودند  –  ١

 .  پیش ساخته شده بودند
 
 .   یعنی موج نوین بساز، بفروش ھستند –ساختمان ھا و بزرگراه ھای نسبتاً جدید که نتیجه ی آخرین توسعه ساختمانی بین المللی  – ٢

وسائل ساختمان سازی رو میشود اجاره کرد .   طبیعت بساز بفروش در این ھست که محتکرین و زمین خواران رو به خودش جذب میکند
 .پس تنھا چیزی که طرف الزم دارد یک قطعه زمین است

 
زلزله .   یک ساختمان یا بزرگ راه که خوب ساخته شده کالً نمای ھمون ساختمان یا بزرگراه رو داره که تیر آھن توش به کار نبرده بودند

 .در مکزیک رخ داد عمدتاً ساختمان ھای جدید رو خراب کرد ١٩٨۵سپتامبر  ١٩ای که در 
اگرچه اسپانیایی ھا تیر آھن نداشتند اما .   اون وقت ساختمان قدیمی اسپانیایی که چند صد سال قدیمی ھستش سالم ماندند

 ٣٠=  سانتیمتر  ٢.۵ضرب در  ١٢یعنی چندین واحد   –کلفتی دیوارھای اکثر ساختمان ھای قدیمی اسپانیایی چندین فوت 
 !ھستش –سانتیمتر 

 
چین .   ھزار دانش آموز در مدارسی که فرو ریختند منجر شد ١٠به مرگ حدود  ٢٠٠٨مه  ١٢زمین لرزه ی بزرگ اخیر چین، مورخ 

حسابی در یک جریان بساز، بفروشی درگیر بوده و دولت کنتراکت رو به اون مقاطعه کاری میبخشه که کمترین بھا برای ھر 
خوب طبیعتاً کمترین بھا رو اون کنتراکتری میخواھد که از ارزون .   یعنی مثالً بھترین قیمت پائین رو ارائه میدھند  –پروژه ای رو 

 .ترین ابزار و آالت و مواد اولیه ی ساختمانی استفاده میکنه
 

 -هفته نامه   سیاسی »بسوي انقالب«

 تبلیغاتی کارگران کمونیست
       maktabema@maktabema.net:تماس با ما
      http://www.maktabemarx.net: آدرس اینترنتی

  »بسوي انقالب«

را بخوانید و در میان 

 !مردم پخش کنید
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توسط کارگران  89عناوین و برنامه هاي پیشنهادي ایام هفته کارگر سال 

 ایران

 جمعی از کارگران ایران خودرو: منبع

ھای جنبی سازمان اصلی مجری سازمانھای حمایت کننده و پشتیبان -ردیف ایام ھفته کارگر عناوین برنامه اصلی برنامه
 کشورھا

بیان خواھان  کارگران تشکلھا وآزادی بیان اعتراض علیه سرکوبھا اعتراض علیه عدم اجازه فعالیت تشکلھا خواھان آزادی ۴/٢/٨٩شنبه  ١ 
آزادی تشکلھا آزاد کارگری کارگران تمام آزادیخواھان جھان دیدار با نھاد ھای کارگری اعتراض به سازماھای حقوق بشر اولین روز ھفته 

 کارگر 
روز کارگران وجانباخنگاه راه آزادی حضور در خاوران وبھشت زھرا تجلیل از جانباختگان راه آزادی اعتراض به کشتار ھا  ۵/٢/٨٩یکشنبه  ٢

خواھان شناسائی ومجازات عوامل کشنار واعدام ھا کارگران تما م آزادیخواھان برزگزاری مراسم در کشورھای مختلف دومین روز ھفته 
 کارگر

تعبض جنسیتی وآپارتاید علیه زنان    خواھان پایان به روز زنان کارگر ھمبستگی با مبارزات زنان وبخصوص زنان کارگر ۶/٢/٨٩دوشنبه  ٣ 
 تمام آزادیخواھان برزگزاری مراسم در کشورھای مختلف سومین روز ھفته کارگر  وایجاد شرایط مساوی کار برای زنان کارگر کارگران

روز کارگران وبازنشستگان اعتراض به شرایط سخت زندگی بازنشستگان وکمی دسمزدھا خواھان شرایط بھتر برای  ٧/٢/٨٩سه شنبه  ۴
بازنشستگان وافزایش حقوق این قشر ھمزمان با تورم کارگران تما م آزادیخواھان برزگزاری مراسم در کشورھای مختلف چھارمین روز 

 ھفته کارگر 
اعتراض به زندانی بودن کارگران وسرکوبھا وخواھان آزادی فوری   روز کارگران زندانی دیدار کارگران با خانواده زندانیان ٨/٢/٨٩چھارشنبه  ۵

تشکلھای کارگری سراسر دنیا تما م آزادیخواھان دیدار نمایندگان کارگران با سازمانھای حقوق ... تمام زندانیان بخصوص اسانلو ومددی و
 بشر وسازمانھای کارگری پنجمین روز ھفته کارگر 

موقت وروزمزدی خواھان پایان دادن به   روز کارگران جوان و پیمانی وکارگران بیکار اعتراض علیه بیکاری و قراردادی ٩/٢/٨٩پنجشنبه  ۶
قراردھای موقت وبر چیده شدن شرکتھای پیمانکاری تشکلھای کارگری سراسر دنیا تما م آزادیخواھان برزگزاری مراسم در کشورھای 

 مختلف ششمین روز ھفته کارگر
روز کارگران و خانواده حضور کارگران سراسر کشور درمراسم ھای کارگری دور ھم جمع شدن و گرامی داشت روز  ١٠/٢/٨٩جمعه  ٧ 

 کارگر کارگران تما م آزادیخواھان برزگزاری مراسم در کشورھای مختلف ھفت مین روز ھفته کارگر 
روز جھانی کارگر روز اتحاد وھمبستگی گرامی داشت روز جھانی کارگر تعطیلی مراکز کارگری اعتراض علیه جھان  ١١/٢/٨٩شنبه  ٨

کارگران تما م   سرمایه داری اعتراض علیه پایین بودن دستمزدھا وباال بودن تورم وگرانی واعالم ھمبستگی جھانی با کارگران سراسر دنیا
ای که در طی ھفته --ھای ویژه-برنامه  اردیبھشت روز اول ماه می روزجھانی کارگر ١١آزادیخواھان برزگزاری مراسم در کشورھای مختلف 

   اعتراض علیه پایین بودن دستمزدھا وباال بودن تورم وگرانی   -١  : شود-برگزار می کارگر 
 . ای کارگران و بازنشستگان-مشکالت بیمه  اعتراض علیه بیکاری و   -٢
 تجلیل از زندانیان سیاسی بخصوص کارگران زندانی واسانلوو مددی و      -٣
 . پخش گزارشھای ویژه کارگری توسط رادیو تلویزیونھای وسایتھای کارگری     -۴
 کارگران جان باخته راه آزادی وحوادث و ایمنی    گرامی داشت یاد     -۵
 تجلیل از خانواده جانباختگان راه آزادی  -۶
 .برگزاری مسابقات ورزشی در محیط ھای کارگری    -٧  

 روز جھانی کارگران خجسته و پیروز باد
 :خواستھای اصلی کارگران ایران خودرو

 در روز جھانی کارگر
 دوستان وھمکاران گرامی

 آزدی بیان آزادی تشکل حق مسلم ما کارگران است
 حاکم بر کشور ھستیم شرایط پلیسی  سرکوب و ھرگونه اختناق را محکوم کرده وخواھان پایان دادن به

 ما کارگران
 آزادی اجتماعات وبرگزاری مراسم روز کارگر بدون مجوز و بدون نیروھای 

 انتظامی و بدون دخالت دولت حق مسلم خود می دانیم
 ما کارگران خواھان

 بدون دخالت دولت و نیروھای ضد کارگری   حق ایجاد تشکل-١
 و حق آزادی بیان  واجتماع  حق اعتصاب-٢
 آزادی بدون قید وشرط فوری تمامی فعالین کارگری وزندانیان سیاسی -٣
 تامین امنیت شقلی و بیمه بیکاری برای ھمه -۴
 تامین مسکن و بیمه ھای اجتماعی برای ھمه -۵

 !کارگران جهان متحد شوید



 

 1389، اردیبهشت  31شماره گاهنامه سیاسی تبلیغاتی کارگران کمونیست ایران                                                                        11صفحه      

 پاندول صفت

 رامین رحیمی

  

 سالم دمکرات: منبع

 

ھمسویی خود را در "  اعالم موجودیت و فراخوان كمیته ي دفاع از كارگران ھفت تپه"اخیراً عده ای با امضا و انتشار بیانیه 

شاید کسانیکه با جزئیات دسته بندی ھای سیاسی در داخل کشور آشنایی کامل .  سیاست ھای کارگری اعالم داشتند

و برای آنانی که با دسته بندی ھا .  ندارند، این اقدام را فرخنده شمارده و قدمی مثبت برای منافع طبقه کارگر ارزیابی کنند

. آشنایی دارند، اما ھنوز در مورد ماھیت اپورتونیستی برخی از امضا کنندگان این فراخوان دچار توھم اند، باعث تعجب باشد

چطور شده است عده ای که تا ھمین دو سه ھفته ی پیش، در سمینارھای پالتاکی و :  اینان از خود سوال خواھند کرد که

کمیته دفاع "خط ونشان می کشیدند، اینک در کنار ھمین افراد به "  سالیداریتی سنتر"نوشته ھای خود با وابستگان داخلی 

موجودیت بخشیده و دیگران را نیز به پیوستن به چنین ائتالفی فرا می خوانند؟ اما واقعیت اینست که "  از کارگران ھفت تپه

 !چنین اتفاقی نه تعجبی دارد و نه وقت سرور است

 

کانون مدافعان "اعضای "(!)  افشاگری"با آب و تاب فراوان به ..."  کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد"در زمانیکه عده ای از 

"  نوشتم"  رفرمیسم به خود می پیچد"پرداخته بودند، در مقاله "  حقوق کارگر تمامی فعاالن کارگری شاھد دور جدید : 

اما خیالبافی است اگر فکر کنیم که حاد شدن این رویارویی به علت .  رویارویی دو جریان فکری در این جنبش بوده اند

در حمالت خود "  رادیکال"ھر چند که طرف باصطالح .  چنین نیست!  خیر.  پیشروی دیدگاه کمونیست ھای انقالبی بوده است

از ھمان مواضع افشاگرایانه ای که جریان انقالبی علیه رفرمیست ھا پیش گرفته بود، یعنی، وابستگی آن به جناح ھای 

اما، واقعیت آنست که دو جریان سیاسی ایکه امروز بر سر تقسیم .  مختلف سرمایه جھانی و بومی ، استفاده کرده باشد

را "  کمیسیون ھفت تپه"غنائم به جان یکدیگر افتاده اند و برای ھم خط و نشان می کشند ، تا دیروز، در ھماھنگی کامل، 

تشکیل داده بودند تا بتوانند در مقابله با جریان انقالبی، مبارزات کارگران این شرکت را به کانال ھای قابل کنترل خود جھت 

ائتالف امروز ایشان اثبات  ]١[."  داده و از ایشان بمثابه سکوی پرش برای دستیابی به منافع گروھی شان استفاده ببرند

کمیته ھماھنگی برای کمک به "این ائتالف نشان می دھد که جریان اپورتونیست موجود در .  صحت ھمین گفته ھاست

" سندیکای ھفت تپه"زمانیکه منافع گروھی اش ایجاب می کرد تا ُمھر خود بر روی .  دارای ھیچ اصول ثابتی نیست..." ایجاد 

کرد و در مقابل عده ای گمراه و متوھم که به دنبالش راه افتاده "  سکه ی یک پول"و اعضای آن را ..."  کانون مدافعان "بزند، 

را، با ھمان "  ھفت تپه)  افشا شده ی(کمیسیون "اما، در موقعیتی متفاوت، دوباره ھمان .  گرفت"(!)  انقالبی"اند، قیافه ی 

 .احیا نمود" كمیته ي دفاع از كارگران ھفت تپه"عناصر گذشته، و با نام جدید 

 

. بوده و ھمواره میان کمونیسم و رفرمیسم در حال نوسان است" پاندول صفت"اپورتونیسم . البته نباید به ایشان خرده گرفت

ھنگامیکه خط مش کمونیستی در جامعه حضور قدرتمندی نشان دھد، اپورتونیسم نیز برای حفظ ظاھر و تحمیق نیروھای 

 .الزم دیدیم که جهت یادآوري  آن را منتشر کنیم.  این مطلب سال گذشته بعنوان یادداشت سردبیر در سایت سالم دمکرات منتشر شده بود 
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پس اگر بورژوازی در دفاع از : "  انقالبی متوھم موجود در حاشیه اش، به چپ چرخیده و مثالً در نوشته ھایش می نویسد

منافع خود این چنین با جنبش کارگری و فعالین این جنبش بر خوردی سر کوب گرانه دارد، باید مدافعین این جنبش و 

دلسوزان و حامیان آن، که باور به مبارزه طبقاتی و حاکمیت شورائی کارگری دارند، با دیدی واقعی و عینی و بر اساس 

موجودیت سطح مبارزه این طبقه، دست به قلم برده و با تجزیه و تحلیل عینی از آنچه که جریان دارد رو به جنبش مباحث 

اما آن زمان که منافعش چرخش .    ]٢[." خود را مطرح کنند و از بر خورد اخالقی وگاھآ سود نگرانه و غیر طبقاتی به دور باشند

را به خود بخشیده و در کنار رفرمیسم قرار می "  برخورد اخالقی و گاھآ سود نگرانه و غیر طبقاتی"به راست را ایجاب کند، 

 .گیرد

 

رفرمیست ھا بر مبنای منافع طبقاتی بورژوازی .  ھدف ما و روی سخن ما، در اینجا، با رفرمیست ھا و اپورتونیست ھا نیست

و انگیزه ھای گرفتن امتیازات و اعتبارات شخصی عمل کرده و ھمواره سعی می کنند تا با ایجاد ائتالف ھا و کانون ھا و 

. کمیته ھای متنوع، قالب خود را بر پیکر جنبش ھای اجتماعی فرو برده و ایشان را به حمایت از یک جناح از بورژوازی بکشانند

او که در انتخابات ریاست جمھوری گذشته ھمراھی .  مثالً انگیزه ی فردی چون فریبرز رئیس دانا و امثالھم کامالً روشن است

ھمراه با برخی از عناصر حکومتی و دیگر رفرمیست ھا و  ]٣[با کروبی را گزیده بود و امسال نیز در اعالمیه ای 

که بنظر می رسد از شعارھای تبلیغاتی مھندس موسوی (جمھوریخواھان و دمکراسی خواھان، شروط شرکت در انتخابات 

آنھا با به دام انداختن افرادی چون بھزاد سھرابی بر آنند .  را اعالم داشته است، کامالً روشن است)  الھام گرفته شده است

که ھاله ی انقالبی متوھم در کنار او را به قالب بیاندازند و حتی اگر نتوانند آنھا را به حمایت از جناح مورد نظرشان وارد صحنه 

 .انتخابات کنند، حتی المقدور، ایشان را از فعالیت برای تحریم انتخابات باز دارند

ھنگامیکه !  در اینجا، روی سخن ما با انقالبیون کمونیست است که گویا متوجه شرایط مشخص مبارزه طبقاتی نیستند

جامعه ای به سرعت دو قطبی می شود و تمامی دسته بندی ھای بورژوازی، از خودی ھای ھیئت حاکمه گرفته تا 

، نیروھای خود را در ائتالف ھا و جبھه ھا متمرکز می کنند، و زمانیکه رییس حکومت امپریالیستی سخن "اپوزیسیون برانداز"

از آشتی و کنار گذاشتن رفتارھای خصمانه اش علیه بورژوازی بومی می زند، ھنگام آنست که به جامعه نظری دوباره 

. می باشند"  روز مبادا"بیافکنیم و ببینیم که آنھا متوجه حاد شدن تضادھای طبقاتی ھستند و در حال سازماندھی خود برای 

امپریالیسم آمریکا خود را برای ھر شرایطی آماده .  در حرکت است"  شرایط انقالبی"روند مبارزه طبقاتی با شتاب به سمت 

از یکطرف اعالم می دارد که می تواند با ارتجاعی ترین نیروھای ھیئت حاکمه وارد مذاکره شود و از طرف دیگر .  می سازد

مھره ھای اصالح طلب را تقویت کرده تا شاید بتواند جلوی امواج انقالب قریب الوقوع را بگیرد، و حتی برای روزی که نتواند در 

را بصورت مسالمت آمیز و به نفع اصالح طلبان پیش ببرد، در حال موتلف کردن سلطنت " تغییر حکومت"شرایط تاثیر گذاشته و 

که )  مردمی(طلبان و مجاھدین خلق است، تا مطمئن شود که در صورت وقوع انقالب، قدرت به دست نھادھای دمکراتیکی 

به ھمین علت است که از یکطرف، میان جناح ھای ھیئت حاکمه مسابقه .  معموالً در شرایط انقالبی ظاھر می گردند، نیافتد

ای برای سازش با امپریالیسم آغاز شده است تا خود را بعنوان تنھا نامزد صالح شراکت با سرمایه جھانی به آمریکایی ھا 

بقبوالنند، و از طرف دیگر، نیروھای لیبرال و اپوزیسیون نیز در حال تشکیل ائتالف ھایی ھستند تا در این اوضاع جایی بر سر 

این فقط کارگران ھستند که بواسطه ی ضعف کمونیست ھای .  سفره ی سرمایه جھانی و بومی برای خود دست و پا کنند

گوشت دم "،بصورت پراکنده،  ۵٧انقالبی در درک شرایط و عدم تحقق انسجام تشکیالتی الزم، قرار است ھمچون انقالب 

 .جا به جایی قدرت شوند" توپ

  

 !رفقا

زمان آن فرا رسیده تا حول محور برنامه ی .  زمان مطالعه و تدوین تئوری ھای رنگارنگ و گپ ھای قھوه خانه ای گذشته است

انقالبی برای استقرار حکومت شوراھا جمع شویم و با ایجاد تشکیالت سیاسی الزم، حزب طبقه کارگر، کارگران را در صف 
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 اخبار کارگري

 در آستانه روز جھانی کارگر؛ اخراج کارگران اراک، اعتصاب کارکنان بانک کشاورزی در تھران
 

در آستانۀ روز جھانی کارگر و در ادامۀ بحران ھا و ایجاد فشارھای مضاعف برای جامعۀ کارگری کشور، شرکت ھای :  آسمان دیلی نیوز
تعدادی از . دولتی در شھر اراک، بسیاری از کارگران خود را اخراج نمودند و موج اخراج ھا به بخش خصوصی ھم کشیده شده است

کارکنان بانک کشاورزی در تھران، در آنچه اعتراض به قطع مزایای خود عنوان کرده اند، پنجشنبه گذشته در حوالی میدان انقالب دست به 
ماه است که حقوق و مطالبات خود را ٢۶کارگران ”ھمزمان گزارشی از یکی ازواحدھای تولیدی در قم حاکیست . اعتصاب و اعتراض زدند

 “.دریافت نکرده اند
بحرانی بوده و  -بعنوان بزرگترین قطب صنعتی ایران –تحلیلِی کلمه، ھم اکنون وضعیت کارگری در شھر اراک  -به گزارش سامانه خبری

 .شرکت ھای دولتی در آن شھر، بسیاری از کارگران خود را اخراج نموده اند
این گزارش خاطرنشان می سازد شرکت ھای بزرگ دولتی در اراک چندین ماه است که قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند و 

 .شرکت ھای آذر آب، واگن پارس و پاالیشگاه اراک در این مورد وخیم ترین وضعیت را دارند
شرکت ھای دولتی در اراک که با مشکل نبود نقدینگی روبرو ھستند، اقدام به اخراج کارگران خود می کنند و از سوی دیگر، در بخش 

 .خصوصی نیز اوضاع به شدت نگران کننده و بحرانی به نظر می رسد
ھزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدھکار است و در سالیان  ۴٠بر اساس این گزارش، دولت محمود احمدی نژاد بیش از 
 .اخیر، روند تعطیل کارخانه ھا در ایران شدت گرفته است

فروردین ماه، گروھی از کارکنان بانک کشاورزی، در اعتراض به قطع مزایا و وامھای  ٢۶بنا به گزارش منابع خبری به جرس، روز پنج شنبه 
خود، در حوالی میدان انقالب دست به اعتصاب واعتراض زدند که عده ای از آنھا دستگیر و طبق آخرین شواھد، به زندان اوین منتقل شده 

 .اند
 .تالش خبرنگار جرس برای تھیۀ لیست بازداشت شدگان و جزئیات بیشتر، به نتیجه ای نرسیده است

ھر روز اشتغال ھای کشور از بین می رود و کسی ”ھمزمان یکی از کارگران کارخانه نیمه تعطیل ایران ترمه و تھران پتو، ضمن بیان اینکه 
، “به این موضوع توجه نمی کند، اما اگر کوچکترین اشتغالی که آن ھم شاید ناپایدار باشد، به وجود بیاید در بوق و کرنا می شود

ھزار نفر به طور غیر مستقیم از آن کسب روزی می کردند، با ٢٠ھزار نفر به طور مستقیم و ٣کارخانه ای که روزی “ : خاطرنشان کرد
ماه است که ٢۶کارگر ھم ٢٠٠کارگر در این واحد تولیدی باقی مانده است که ھمین ٢٠٠امروزه تنھا … وضعیت فعلی در حال نابودی است

 .حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده اند
طی چند ماه اخیر، کارگران اراک، اصفھان، استان گلستان، قم خوزستان و چند بخش تولیدِی بزرگ در استان تھران، دست به اعتصاب و 

 . اعتراض به وضع موجود زدند
طی سالھای اخیر، بر خالف ادعای دولت و دسست اندرکاران بخش کارگری، بسیاری از واحدھای تولیدی تعطیل، گروه کثیری از کارگران 

اخراج یا محروم از دریافت حقوق و مزایا و حداقل معیشتِی منصفانه، نقدینگِی بخش تولید و صنعت با رکود و ورشکستگی و ھمچنین 
 .بخش کار و تولیِد کشور با بحران مواجه شده است

 
 

 فراخوان کارگران برای برگزاری مراسم روز کارگر
 

) اول ماه مه(در پِی رِد درخواستِ رسمِی خانۀ کارگر برای برگزارِی مراسِم تجمع و راھپیمائی به مناسبتِ یازدھم اردیبھشت ماه : جرس
روز جھانِی کارگر، گروھی از حامیاِن جنبش سبز در آن نھاِد مستقل، ضمن دعوت از عموم مردِم سراسر کشور برای شرکت در تجمعی 

 .به مناسبت این روز، خواستار حضور و شرکتِ سبز ھمگان و حمایت ازکارگران جامعه شدند
شروع ) خیابان آزادی(از مقابل وزارت کار  ١۶به گزارش اخبار واصله به جــــرس، برنامه ھای روز کارگر جنبش سبزدر تھران، راس ساعت 

) خیابان فاطمی(در صورت ممانعت و درگیرِی ماموران و عدم امکان ادامه تجمع، به سمت وزارت کشور ”: خواھد شد و تاکید می گردد
 “.حرکت خواھیم کرد 

این منبع خبری ھمچنین خاطرنشان کرد این گروه از حامیان جنبش، از تمام شھروندان دعوت کرده اند تا در تمامی نقاِط کشور، راس 
 .بعد از ظھر حضور یافته و با حضورِ سبز خود، از کارگران جامعه خود دفاع کنند ۴ساعت 

آزادی عدالت این است شعار ملت؛ استقالل آزادی عدالت اجتماعی؛ : این فراخوان شعارھای پیشنھادِی روز کارگر را چنین اعالم کرده
در شھرستانھا مقابِل خانه کارگر تجمع خواھیم کرد و در صورت درگیری : ھیھات من الذله ویا حسین میر حسین و خاطرنشان نموده است

 .نیروی انتظامی و عدم امکان برگزاری مراسم، به سمت استانداریھا در مراکز استان حرکت خواھیم نمود
 :آدرس خانه کارگر در شھرستانھا چنین اعالم شده است

 اول بلوار بعثت)مادر(سنندج میدان مھر: خانه کارگر کردستان 
 خ آذربایجان ـ اول خ آخونی ـ روبروی مسجد طالقان:خانه کارگر تبریز 

 بلوار سرد خانه فلکه فرصت شیرازی جنب اتحادیه اماکن:خانه کارگر شیراز 
 خ بلوار دانشگاه رو بروی دژبانی ارتش: خانه کارگر اصفھان
 بلوار شھید قرنی باالتر از تقاطع ابوطالب خ انقالب:خانه کارگر مشھد 

 جنب بیمارستان آپادانا) بلوار لشگر(اتوبان قدس: خانه کارگر اھواز
 ٢٠خ مدرس خصبا کوی شھید روح هللا گودرزی پالک : خانه کارگر بروجرد 
 بلوار شھید بھشتی فلکه گاز جنب خبرگزاری:خانه کارگر رشت 
 دروازه تھران خ شیخ فضل هللا نوری دروازه شھر بروجرد روبروی پارک شھر: خانه کارگر اراک 

 بلوار شھید حقانی خ شھید حمایتی روبروی مسجد اصغریه: خانه کارگر بند عباس 
 ١٠خ امام خمینی خ کامبوزیا پشت شھرداری مرکزی پالک : خانه کارگر زاھدان 
 دانشسرا اول بی سیم خ جمھوری روبروی بیمارستان حکیم ھیدجی: خانه کارگر زنجان 
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 میدان ابوذر خ ابوذر نرسیده به سه راه ابوذر روبروی شومینه آتش افروز: خانه کارگر سمنان 
 ١٢شھریور نبش کوی  ١٧خ : خانه کارگر شھر کرد 

 .خ انقالب نبش کوچه عشق علی ساختمان شیوا طبقه دوم : خانه کارگر قم 
 متری جھاد ١٨-۶شھرک تعاون ایستگاه : خانه کارگر کرمانشاه 

 خرداد سر خواجه یکم ١۵میدان : خانه کارگر گلستان
 روبروی دارالرحمه: خانه کارگر الرستان 

 تقاطع بلوار جمھوری خ انقالب جنب مسجد ابوالفضل: خانه کارگر یزد
 خ جام جم فلکه صدا و سیما مدرسه سابق صالح الدین ایوبی:خانه کارگر مھاباد 
 ابتدای خ ارتش روبروی گلستان یک:خانه کارگر یاسوج 
 ٩پالک  ۵٧خ مدرس مدرس :خانه کارگر بیرجند 
 متری، سنگ شیر ٢٠خ طالقانی چھار راه امیر کبیر اول خ :خانه کارگر ھمدان 
 شھر صنعتی البرز خ جابر ابن حیان جنب گاراژ کازوییان: خانه کارگر قزوین 

 خ ساری روبروی بیمه آسیا: خانه کارگر قائم شھر 
 ١١۵میدان امام حسین سه راه گلدشت خ ایران زمین جنب ایستگاه : خانه کارگر خرم آباد 
 خ گمرک روبروی عباس علی جنب مدرسه گلستان کوچه جنب دبستان: خانه کارگر بوشھر 
 پایین تر از سه راه دخانیات محله قاسمیه بعد از مسجد:خانه کارگر ارومیه 
 اول ایستگاه ھشت میدان گاز صندوق پستی: خانه کارگر آبادان 

 
 دعوت به اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایران

 
طی نشستی  ٢٧/١/٨٩در آستانه بزرگداشت ھفته معلم شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی معلمان روز جمعه :  آسمان دیلی نیوز

پس از بررسی اوضاع اجتماعی معلمان و شرایط روز در دفاع از حقوق از دست رفته و حمایت از فعالین مدنی و معلمین در بند بیانیه خود 
 .را صادر نمود 

 این بیانیه بخاطر نبودن رسانه آزاد و مستقل از طریق اینترنت انتشار می یابد
انتظار دارد تمامی دوستان و فعالین صنفی در انتشار این بیانیه بعنوان رسانه مردمی عمل نموده و صدای معلمان را رساتر از قبل منتشر 

 .سازند
الزم به ذکر است که این شورا با ھیچ خبر گزاری و رسانه ای انحصارا برای نشر این بیانیه در تماس نبوده و این بیانیه به ھمت شما و 

 .توصیه میگردد دوستانی که امکان چاپ و تکثیر این بیانیه را دارند سریعا اقدام نمایند .ھمکاران بصورت مردمی در حال نشر است
 ٨٩اردیبھشت 

 دعوت به اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایران
 بیانیه شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی معلمان ایران

 ٨٩اردیبھشت 
 به نام خداوند جان وخرد

دوازده اردیبھشت را که در تقویم کشور روز معلم نامگذاری شده گرامی می داریم و بر روح معلمان شھید دکتر ابوالحسن خانعلی و 
استاد مطھری که در چنین روزی به شھادت رسیدند و ھر دو قربانی خشونت عریانی شدند که ھنوز ھم جامعه ما از آن رنج می برد درود 

 .می فرستیم
در جھان ،معمول است در روزی که به نام معلم نامگذاری شده ، معلمان اقدام به راھپیمایی ، گردھمایی ، طرح نقد و نظر و اندیشه 

 .ھای خود در حوزه آموزش و پرورش و بیان مسائل و مشکالت و تنگناھای شغلی خود می کنند
در ایران فرصت چنین اقداماتی در قانون به افراد داده شده است ولی در عمل ھر معلمی که بر اساس حقوق صنفی ، انسانی و 

که . شھروندی خود وبه تأسی از قانون اقدام به امور مذکور کند به مجازات ھایی فرا قانونی محکوم شده و داد او به جایی نخواھد رسید
در حق بھترین معلمان این کشور  ٣٨-٣٣-٣٢-٢٧-٢۶-٢۵-٢٣-٢٢مصداق بارز آن در حال حاضرعدم رعایت نص صریح قانون اساسی و اصول

 .می باشد که در زندان ھا بسر می برند
فرھنگیان ، با وجودی که خود از مؤثرترین گروه ھا در پیروزی انقالب و جنگ بوده اند معتقدند ھیچ گروھی سھم ویژه از انقالب ندارد که 
 با خود را مافوق قانون و انقالب بداند ونظام را برابر با قواره ی خود تصور نماید و ھر کس را که با سلیقه اش ھم خوانی نداشت به مقابله

یکی از اھداف انقالب اسالمی مردم ایران برقراری فضای آزاد در کشور بود به گونه ای که ھمه ی آراء و اندیشه ھا ونقد . نظام متھم کند
مجال طرح پیدا کند وھیچ مسؤولی خود را مبرا “ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه “ ونظرھا به مصداق آیه ی شریفه 

 آیا به این اھداف رسیده ایم؟. از نقد نداند ودر برابر اعمال خود و سرنوشت ملت پاسخ گو باشد
چگونه است امروز فرھنگیانی که فرزندان حقیقی ملت بزرگ ایرانند ودل داده ی انقالب، اسالم، عدالت و آزادی اند و دل در گرو کرامت 

فاین “ انسانھا و حفظ حقوق انسانی افراد دارند، صرفا ً به خاطر طرح انتقاد ھای خود به مجازات ھای عجیب و غریب محکوم می شوند؟ 
 ؟“ تذھبون 

جریان قدرت عاجز از درک این واقعیت است که جامعه فرھنگیان از در ریا و سالوس و مدح و ستایش برای ھیچ صاحب قدرتی در نخواھند 
 .آمد و گوھر نقد را چون جان شیرین پاس خواھند داشت و کرامت آزادگی را که خدا به بنی آدم عطا کرده ارزان نخواھند فروخت

باید به این سوال پاسخ دھند که چرا  «آزاد ترین کشور جھان خوانده اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است»از آنجا که برخی ایران را 
دلسوزترین و صادق ترین معلمان کشور صرفا ً به خاطر انتقاد از وضع موجود ، با احکامی چون اعدام ، حبس ، تعلیق ، اخراج ، تبعید، 

ھزینه ھایی که فرھنگیان ایران صرفاً به . مواجه می شوند… بازخرید ، باز نشسته اجباری ، تنزل رتبه ی شغلی ، محرومیت از تدریس و 

 جمهوري شورائی -نان، مسکن، آزادي 
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 .لحاظ انتقاد تحمل کرده و می کنند در جوامع پیشرفته ، نشانه رشد و بالندگی و شایسته ی تقدیر و تحسین است
می خواھند بدانند امثال بداقی ھا، خواستارھا، داوری ھا ومومنی ھا چه جرمی مرتکب شده اند که !!!«آزادترین کشور جھان»فرھنگیان 

باید بدون محکومیت، ماه ھا حبس درشرایط نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و فرزندان خرد سالشان در سختی و مضیقه ی 
معلمانی چون کمانگر و قنبری چه گناه نابخشودنی مرتکب شده اند که به احکام . مادی ، نا امنی ونا امیدی و سراسیمگی زندگی کنند

 .ھولناک اعدام محکوم گردیده اند
روانی این احکام بر خانواده ھا و جامعه میلیونی فرھنگیان کشور زدودنی نیست و گذر زمان ایشان را مانند شھید ابوالحسن _ اثر روحی 

خانعلی به اسطوره ھای ماندگار ملی تبدیل خواھد کرد حتی با فرض پخش اعترافات از آنھا در رسانه ھا، افکار عمومی مردم و فرھنگیان 
 .چنین اعترافاتی را نخواھند پذیرفت

مشفقانه مدیران و گردانندگان چنین سیاست ھایی را انذار می دھیم که این اعمال به ھیچ روی نه دردی از شما دوا می کند و نه در 
بدیھی است لطمه ای که . شأن نام جمھوری اسالمی است که ھمه ی ما برای برپایی و حفظ آن خون ھا داده وخون دلھا خورده ایم

صدورچنین احکامی به دین، میھن و انسجام ملی می زند از ھیچ دشمنی ساخته نیست چرا که لطمه ی بد دفاع کردن جبران ناپذیر 
چنین ساده اندیشانی به خاطر ضعف تحلیل و قوه ی تمیز وبدبینی مفرط ، دچار توھم توطئه شده و ھر منتقدی را خصم پنداشته . است

 :و خود را حق انگاشته وھر استداللی را باطل می دانند چرا که 
 ذھن ھایی که خیال اندیش شد گر دلیل آری خیالش بیش شد

ناگفته پیداست جامعه ی عظیم فرھنگیان کشور به ھیچ روی تحمل چنین احکامی را ندارد و شکی نیست که اجرای چنین احکامی 
 .جامعه و آموزش وپرورش را بیش از پیش ملتھب کرده و روی ھرگونه آرامشی را از عرصه فرھنگ خواھد گرفت

صدور احکام رنگارنگ و زدن اتھامات واھی به فرھنگیان و تشکل ھای ایشان ، روش نخ نمایی است که می خواھند با این اتھامات 
فرھنگیان ونمایندگان آنھا را در موضع انفعال قرارداده تا به جای طرح مسائل ومشکالت حوزه آموزش وپرورش ، در گیر پاسخ گویی به 

اموری بی ربط و بیھوده گردند تااز این طریق نیروھای آنھا در دفاع از خویش صرف گردد واز مسیر اصلی وھدف اولیه تشکل ھای صنفی 
 .دور شوند

امید است عقالی قوم با تدبیر و درایت آبی بر آتش التھابات افشانند وبه خواست صدھا ھزار فرھنگی کشور توجه نمایند وبه عنوان 
 .حسن نیت در گام اول ھمه ی فرھنگیان در بند را آزاد کنند

با وجود ھمه ی این بی رسمی ھا وجفاھا در حق فرھنگیان کشور کماکان ناامید نشده و در عین ایستادگی بر حقوق خویش ، بخشی 
از مسائل و مشکالت موجود در حوزه ی آموزش وپرورش را با تصمیم گیران کالن کشور در میان می گذاریم ، با این امید که با اصالح 

 .رویکردھا ، آموزش وپرورش در مسیر صحیح خود قرارگیرد
بدیھی است ضمن انتقاد از بزرگ نمایی ھای مکرر و رسانه ای کردن موضوعاتی که فعال ً در حد حرف باقی مانده و نقاط ضعف و قوت آن 
روشن نیست ، از ھر اقدام مثبت وسازنده در جھت حفظ کرامت فرھنگیان وارتقاء منزلت ومعیشت ایشان کامال ً استقبال می کنیم و با 

 .نگاھی مثبت منتظر اجرایی شدن برخی وعده ھای رسانه ای شده مسؤوالن ذی ربط می مانیم 
لذا خواسته اولیه فرھنگیان کشور آزادی سریع وبی قید وشرط ھمه . خط قرمز ھر صنفی نقض حرمت ، شأن و منزلت افراد آن است -١

ی فرھنگیان در بند و صدور منع تعقیب قضایی ولغو کلیه ی احکام اداری و قضایی صادره برای فرھنگیان منتقد است ، تحقق این امر 
 .ضمن تلطیف فضا و کاستن از تنش ھا نشان از درایت و حسن نیت مسؤوالن امر و رویکردی انسانی در حوزه آموزش وپرورش دارد

رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش وپرورش، تأمین امنیت شغلی فرھنگیان و پرھیز از مخبر پروری در فضای مقدس کالس و  -٢
 .مدرسه و اجتناب از پرونده سازی برای فرھنگیان منتقد

 .اصالح نگاه مسؤوالن و تصمیم گیران کالن کشور به آموزش وپرورش به عنوان یک نھاد زیر بنایی نه مصرفی -٣
 .عدم تخصیص درآمدھای ملی نفت و گاز به ھزینه ھای جاری وصرف آن در امور زیربنایی مانند آموزش وپرورش وبھداشت  -۴
 .پرھیز از ھر گونه رفتار جناحی و خطی و سیاست بازی در تألیف کتب درسی و معیار قراردادن نظر ھمکاران متخصص -۵
فراھم آوردن امکانات الزم و در حد استاندارد در مدارس دولتی به منظور جلوگیری از تنزل جایگاه وافت تحصیلی مدارس دولتی مطابق  -۶

 .قانون اساسی ٣٠اصل 
 رفع تبعیض درون و برون سازمانی در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا در آموزش وپرورش -٧

 :و اما سؤاالتی که فرھنگیان کشورتأکید بر طرح آنھا داشته وضرورت پاسخ گویی متولیان امر را می طلبد
 کارایی الزم را برای رفع تبعیض در بین کارکنان دولت داشته است؟) نظام ھماھنگ (آیا قانون مدیریت خدمات کشوری  -١
 آیا با وجود وعده ھای مکرر، آموزش وپرورش از عرصه بازی ھای سیاسی خارج شده است ؟ -٢
آیا تبدیل مدارس دولتی به مدارس تحت عنوان ھیأ ت امنایی از وجاھت قانونی برخوردار است؟ اگر پاسخ منفی است چه اقدام  -٣

 عاجلی برای حفظ حقوق دانش آموزان و خانواده ھایشان در دستور کار است ؟
علت عدم .شورای عالی آموزش و پرورش مدیران مدارس باید با رأی فرھنگیان شاغل در ھر آموزشگاه انتخاب شوند ۶٧٣طبق مصوبه  -۴

 اجرای این قانون چیست ؟
 !واما ھمکاران عزیز

امیدواریم در بیانیه ی بعدی از گشایش ھا ورفع مشکالت با شما سخن بگوییم از شما تقاضا داریم در ھفته معلم ودر فرصت ھای 
 :استراحت در دفتر مدارس درخواست ھای زیر را رعایت فرمائید 

کانون معلمان و فعاالن صنفی به نشانه اعتراض به احکام غیر قانونی ) ھیأت مدیره(اعضای شورای مرکزی  ٨٩اردیبھشت  ١٨تا ١٢از  -١
 .اردیبھشت عموم ھمکاران اعتصاب غذای کامل خواھند نمود ١٢اعدام و حبس غیر قانونی ھمکاران و در روز 

بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلی و در قم بر سر مزار استاد مطھری ١٧:٣٠تا  ١۵:٣٠اردیبھشت از ساعت  ١٢فرھنگیان تھران در روز  -٢
 . ودر شھرستان ھای دیگر نیز از معلمان فرھیخته تجلیل به عمل می آید. گرد ھم می آیند

از آن سازمان در خواست ) ei(با توجه به عضویت شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران در سازمان آموزش بین المللی 
 می گردد اقدام مقتضی در حمایت از معلمان ایران خاصه معلمان زندانی به

 . عمل آورد 
 ٨٩دبیر خانه شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی معلمان ایران اردیبھشت 

 
 اعتصاب غذای رسول بداقی در آستانه ی روز معلم
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رسول بداقی، عضو ھیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در روزھای یازدھم و دوازدھم اردیبھشت ماه، اعتصاب :  آسمان دیلی نیوز
 .غذا خواھد نمود

بنا به اطالع گرارشگران ھرانا، رسول بداقی، که از اوایل شھریور ماه سال گذشته تاکنون در زندان اوین به سر می برد، در اعتراض به 
پیش تر و در فروردین ماه سال جاری نیز، . شرایط بد کیفی و کمی آموزش و پرورش، در روزھای یاد شده، دست به اعتصاب غذا خواھد زد

آقای بداقی در اعتراض به شرایط بد زندان، بالتکلیفی چند ماھه و پاسخ گو نبودن مسئوالن، به مدت دو ھفته، دست به روزه سیاسی 
 .زد

یاد می شود و رسول بداقی، معلم در “ روز بزرگ داشت مقام معلم”در ایران به عنوان “ دوازدھم اردیبھشت ماه”شایان ذکر است که از 
 .بندی است که با اعتصاب غذای خود در زندان، این روز را گرامی می دارد

 
 مصاحبه • اعتصاب غذای معلمان برای آزادی ھمکاران دربندشان 

  
 ١٢ھای صنفی معلمان اعالم کرده که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی از  شورای ھماھنگی تشکل 

 .زند اردیبھشت به اعتصاب غذا دست می ١٨تا 
از دیگر مواردی که نویسندگان این . در این بیانیه با اشاره به اسامی معلمان زندانی تقاضای آزادی ھرچه سریعتر تمامی آنان مطرح شده

اند رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تامین امنیت شغلی فرھنگیان، پرھیز از  بیانیه خواستار انجام آن شده
 .سازی برای فرھنگیان منتقد است مخبرپروری در فضای کالس و مدرسه و اجتناب از پرونده

خواھد تا در این حرکت اعتراضی شرکت کنند و اگر برایشان مقدور  علیرضا ھاشمی دبیرکل سازمان معلمان از تمامی فرھنگیان می
 .اردیبھشت به این حرکت جمعی بپیوندند ١۴شنبه  نیست که تمامی ھفته را دست به اعتصاب غذا بزنند، روز سه

اردیبھشت در تھران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی  ١٢کند تا در روز  وی ھمچنین از تمامی فرھنگیان و نیز سایر اقشار مردم دعوت می
 .شده در حکومت پھلوی در گورستان ابن بابویه و در قم بر سر مزار مرتضی مطھری حاضر شوند معلم کشته

  
اردیبھشت ماه  ١٨تا  ١٢که از   ھای صنفی معلمان ایران اعالم کرده آقای ھاشمی، شورای ھماھنگی تشکل: وله دویچه

 گیرد؟ با چه ھدفی صورت می  این اقدام. قرار است دست به اعتصاب غذا بزند
ھای صنفی سراسر کشور با توجه به وضعیتی که امروز آموزش و  ھای فرھنگیان و کانون شورای ھماھنگی تشکل :علیرضا ھاشمی

ھا امروزه در حال گذراندن حبس  شود و تعدادی از فعاالن آن ھای فرھنگیان وارد می پرورش ما دارد و خصوصا فشارھایی که به تشکل
ھایی را سامان دھند که  اردیبھشت مجموعه فعالیت ١٨تا  ١٢از  «ی معلم ھفته»اند برای  کنند، تصمیم گرفته ھستند و زندان را تجربه می

بودن ھمکاران عزیزمان رسول بداقی، محمد داوری، ھاشم خاکسار،  ی زندانی ھا اعالم اعتصاب غذاست در اعتراض به ادامه یکی از آن
اند که در صورت امکان به این  عبدالرضا قنبری و عبدهللا مؤمنی و از فعاالن صنفی و ھمکاران فرھنگی در سراسر کشور ھم خواسته

ـ مدنی ھمکاری کنند و از  شنبه چھاردھم اردیبھشت اعالم شده، با فعاالن صنفی اعتصاب غذا بپیوندند یا حداقل یکروز از ھفته را که سه
 .خوردن و آشامیدن استنکاف بورزند

ھای  شان را ذکر کردید، البته غیر از آقای عبدهللا مؤمنی، باقی ھمه فقط به علت خواسته این تعدادی که شما اسامی
 شان یعنی معلمی االن در زندان ھستند؟ صنفی در ارتباط با شغل

تھران، ھاشم خاکسار از  ١١ی  مان در منطقه  شھر، محمد داوری از ھمکاران مان در اسالم تمام این دوستان رسول بداقی از ھمکاران
. ما ھستند ٢ی  مان در پاکدشت و حتی عبداله مؤمنی از ھمکاران فرھنگی منطقه مان در مشھد و عبدالرضا قنبری از ھمکاران ھمکاران

کنند، اما متأسفانه بعد از  ھا اتھاماتی وارد می البته به آن. اند ھای صنفی و اجتماعی بازداشت شده ی فعالیت این دوستان در زمینه
کنند،  در ضمن در اتھاماتی که به این دوستان وارد می. اند شان رسیدگی نکرده شان، ھنوز به اتھامات  گذشت ھفت ماه از بازداشت

ھای صنفی در راستای بھبود وضع فرھنگیان کشور  اما به نظر ما عمده فعالیت این دوستان فعالیت. شود مسائل غیرصنفی ھم دیده می
 .بوده است
ای که شورای ھماھنگی صنفی معلمان منتشر کرده، از صدور حکم اعدام برای آقای قنبری صحبت شده، آیا این  در بیانیه

 خبر صحت دارد؟
 ١۶مان در پاکدشت که  بله متأسفانه و باعث تعجب ما و دوستان فرھنگی دیگرمان ھم شده است که آقای عبدالرضا قنبری از ھمکاران

اند و در آموزش و پرورش مشغول به کار ھستند، به  شان ھم فرھنگی لیسانس ادبیات ھستند و حتی خانم ی کار دارند و فوق سال سابقه
اند، از جمله  به ایشان اتھاماتی را وارد کرده. ھای صنفی و اجتماعی در رابطه با حوادث سال گذشته بازداشت شدند دلیل فعالیت

ولیکن حکمی که صادر شده، یعنی اعدام، اصال قابل تصور نبوده که به خاطر چند ایمیل فردی را متھم . فرستادن ایمیل یا دریافت ایمیل
ای در سراسر دنیا خواھد شد که این  این حکم اعدام باعث تعجب ما و قطعا تعجب ھر انسان آزاده. کنند و حکم اعدام برایش صادر کنند

 .خبر را بشنود
کنند  ھای خودشان را مطرح می آقای ھاشمی االن حدود چھار یا پنج سال ھست که معلمان به صورت متشکل خواست

االن این معلمان به . شان شان، در مورد قراردادھای کاری ھای صنفی بوده است، در مورد حقوق که ھمیشه ھم خواست
ی روز معلم وضعیت  در آستانه. اند اند که برای اعتراض به وضعیت موجودشان اعالم اعتصاب غذا کرده جایی رسیده

 کنید؟ معلمان ایران را به طور خالصه چه طور ارزیابی می
رسد  برد و به نظر می ساماندھی وضعیت آموزش و پرورش متأسفانه امروزه به مانند بقیه امور کشور از یک فرایند کامال امنیتی سود می

کنند با ساکت کردن معترضین،  ھای برحق فرھنگیان و دیگر اقشار جامعه توجه کنند، سعی می که به خواسته که مسئولین ما به جای آن
امروزه ھم با آن که وزیر جدید آموزش و پرورش جناب . ھا را به تمکین وادار کنند شان و بعضا برخوردھای غیرانسانی آن به زندان انداختن

کنند، اما  ھای مختلف رادیو تلویزیون خبرھای مختلفی را برای فرھنگیان اعالم می آقای حاج بابایی تحرک بسیاری دارند و مرتب از کانال
بنابراین وضعیت ما با آن که نسبت به . تر آن ھم شعارھایی بیش نباشد این تحرک در آموزش و پرورش فقط در حد وزیر است و شاید بیش

ی آموزش  ـ مدنی در حوزه بنابراین مجموعه فعاالن صنفی. گذشته بھتر نشده است، ولیکن امید ما به آینده بسیار بیشتر از گذشته است
 .ھای خودشان با قوت ادامه خواھند داد و پرورش به مجموعه فعالیت

 
 میترا شجاعی: گر مصاحبه
 بھمن مھرداد: تحریریه
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 سناریوی وزارت اطالعات برای یک معلم

 
استناد . ساله یکی از مدارس پاکدشت ھم با اتھام محاربه به اعدام محکوم شده است ۴٧عبدالرضا قنبری، معلم : آسمان دیلی نیوز

ھای معاند که از مصادیق این  محاربه از طریق ارتباط با گروه”دی ماه بازداشت شده  ٢۴قاضی صلواتی در صدور حکم اعدام این معلم که 
 .بوده است“ ھای تلویزیونی خارج از کشور ھای مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه موضوع داشتن ایمیل

چیست؟ بررسی ھا نشان می دھد که “ ایمیل ھای مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه ھای تلویزیونی خارج از کشور”اما منظور از این 
او به این ایمیل پاسخ نمی . ایمیلی دریافت میکند که به ظاھر از سوی سازمان مجاھدین خلق بوده است ٨٨عبدالرضا قنبری در آذر 

شود و فردی که خود را نماینده سازمان مجاھدین خلق معرفی میکرده، از وی  دھد اما پس از مدتی تلفنی با او تماس گرفته می
 .خواھد در تجمعات خیابانی حضور یابد و گزارش ارسال کند می

قرار داده اند، این فرد بار دیگر در روزعاشورا با آقای قنبری تماس می گیرد و “ روز”براساس اطالعاتی که نزدیکان آقای قنبری در اختیار 
این معلم دبیرستانی، گزارشی یک دقیقه ای پای تلفن به او می دھد و فیلمی در حدود نیم دقیقه نیز به آدرس ایمیل وی ارسال 

 .کند می
کنند و بنابراین درخواست آنان را  او را در محل کارش که دبیرستانی در پاکدشت بوده دستگیر می ١٣٨٨دی  ١۴یک ھفته بعد در روز 

بھمن او را به اتفاق  ٩در روز . پذیرد آمیز علیه خود می مبنی بر ھمکاری، حضور در دادگاه علنی و بیان اظھارات خالف واقع و اغراق
جمعی ھمچون مرتضی سیمیاری و پیام فناییان به محل دادگاه می برند، سئواالتی را که قرار بوده قاضی روز بعد از ایشان بپرسد به 

ھمچنین به او و سایرین گفته . ھا را بدھید در مجازات شما تخفیف داده می شود شود اگر این پاسخ آنان می دھند و به آنان گفته می
ھای آزمایشی از ایشان  ھا بیشتر ارفاق شود و سپس مانند سکانس نظر کنند تا به آن شود که از درخواست وکیل تعیینی صرف می
ھا ھم طبق موافقت قبلی موارد  روز بعد یعنی دھم بھمن، دادگاه با ریاست قاضی صلواتی تشکیل می شود و آن. شود برداری می فیلم

 .کنند را اعالم می
اما پی گیریھا نشان می دھد ایمیلی که به ظاھر از سوی سازمان مجاھدین و تلویزیون آنھا برای عبدالرضا قنبری فرستاده شده متعلق 

به این سازمان نیست و به نظر می رسد سناریویی از سوی وزارت اطالعات برای به دام انداختن عبدالرضا قنبری و موارد مشابه دیگر 
 .بوده است

او از زندانیان دھه . دی ماه از سوی وزارت اطالعات بازداشت شد ١٧در ھمین زمینه می توان به ھادی عابد خدا اشاره کرد که که 
 .شصت بوده که ھنگام بازداشت در دھه شصت بر اثر اصابت گلوله، فلج شده بود

پیشتر سایت زندانیان سبز خبر داده بوداین فعال سیاسی سابق که به اتھام شرکت در تجمعات اعتراضی بعد از انتخابات بازداشت 
این در حالیست . شده، متھم به ھمکاری با سازمان مجاھدین خلق است و با ھمین اتھام به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است

 .که او سالھاست ھیچ گونه فعالیت سیاسی ندارد
غیر از مورد آقای قنبری، “ فعال سیاسی که خود مدتی نیز در زندان به سر برده و اکنون با قرار وثیقه آزاد شده است گفته است که 

ھای  اند با روش مواردی دیگری را در این مدت مشاھده کردم که افرادی که قبال پرونده و سابقه محکومیت یا اتھام سیاسی داشته
 .گوناگون مورد توجه وزارت اطالعات بوده و بعضا بازداشت شده بودند بی آن که در جریانات اخیر نقشی داشته باشند

 
ھزار نفر به ٢٠ھزار نفر به طور مستقیم و  ٣روزی   /ماه است که حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده اند٢۶کارگران 

 طور غیر مستقیم از این کارخانه کسب روزی می کردند
 

ھر روز اشتغال ھای کشور از بین می رود و کسی : یکی از کارگران کارخانه نیمه تعطیل ایران ترمه و تھران پتو گفت:  آسمان دیلی نیوز
 .به این موضوع توجه نمی کند، اما اگر کوچکترین اشتغالی که آن ھم شاید ناپایدار باشد، به وجود بیاید در بوق و کرنا می شود

آدم دلش می سوزد، کارخانه ای که روزی : تقی نصیری، یکی از کارگران کارخانه ایران ترمه قم در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در قم، گفت
 .ھزار نفر به طور غیر مستقیم از آن کسب روزی می کردند، با وضعیت فعلی در حال نابودی است٢٠ھزار نفر به طور مستقیم و ٣

که مالک اصلی این کارخانه فوت کرد و متعاقب آن  ٨٢سال : وی در تشریح روند رسیدن کارخانه ایران ترمه قم، به نقطه فعلی گفت
 .ھم وضعیت خوب بود ٨۴فرزندان ایشان مدیریت کارخانه را در دست گرفتند که مدیریت فرزندان چندان مطلوب نبود ولی بازھم، تا سال 

یکی از فرزندان مالک اصلی کارخانه، برای به دست گرفتن مدیریت : مسؤول سابق شورای عالی کار کارخانه ایران ترمه قم ادامه داد
 .کارخانه اقدام کرد، اما بنابر گفته خود او ھر روز از طرف مسؤولین استانی برای او مشکلی را ایجاد کردند

کارگر این کارخانه توسط شورای تأمین استان قم از کار اخراج شدند، که  ۵٠٠، در پی به وجود آمدن یک بحران، ٨۴در سال: وی افزود
 .دیگر برگشت به کاری برای آن ھا وجود نداشت

بعد از آن کارخانه با مشکالت عدیده ای روبه رو شد، که از آن جمله می توان به عدم پرداخت حقوق کارگران، عدم : نصیری ادامه داد
ھزار کارگر ٣تولید به موقع و عدم ارسال مواد اولیه به موقع اشاره کرد، که امروزه بحران را به جایی رسانیده که کارخانه ای که روزی 

 .ماه است که حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده اند٢۶کارگر ھم ٢٠٠کارگر آن باقی مانده است که ھمین ٢٠٠داشت، امروزه تنھا 
تقی نصیری با بیان این که بعد از اخراج بسیاری از کارگران کارخانه تنھا به عده معدودی از کارگران بیمه بیکاری تعلق گرفته است و 

ماه سابقه کار داشته باشد، بیمه بیکاری ۶طبق قانون کسی که : بیشتر کارگران حتی از بیمه بیمه بیکاری ھم محروم شده اند، گفت
عه جاماو تعلق می گیرد، اما با بخشنامه ھای داخلی بسیاری از کارگران را از این حق محروم کرده اند، که این ظلم بزرگی به کارگران زحمت کش به 

 .است
در شھر قم ھر روز اشتغال از بین می رود و کسی به این موضوع توجه نمی کند، اما : دبیر سابق کانون شورای عالی کار استان قم، اظھار داشت

واره ھم کوچکترین اشتغالی که آن ھم شاید ناپایدار باشد، به وجود بیاید در بوق و کرنا می شود؛ در کشور ما اشتغال ھای موجود از بین می رود و
 .ادعای اشتغال جدید داریم

 
 نیمی از واحدھای صنعتی خیرآباد تعطیل شده است

 
: گفت امام جمعه خیرآباد ورامین: ایلنا. کنند واحد صنعتی دراین منطقه وجود دارد تعجب می ۵٠٠گوییم حدود  وقتی به مسووالن می: آسمان دیلی نیوز

به گزارش ایلنا، حجت االسالم امیری در جلسه شورای . درصد واحد صنعتی این منطقه تعطیل شده است ۵٠دراثر رسیدگی نکردن مسووالن حدود 
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ام در تمام جلساتی که حضور داشته ام مشکالت مردم را متذکر شدم اما ھنوز  که بنده در خدمت مردم خیرآباد بوده سالی ٣در این : اداری ورامین افزود
. بھتر است از آقای فرماندار ورامین شروع کنم اما ھنوز وی برای خیرآباد کاری نکرده است: وی تصریح کرد. ھیچ کدام از این مشکالت حل نشده است

این منطقه دارای کارخانه جات و : امیری با اشاره به منطقه صنعتی خیرآباد گفت. ایم و از عمل خبری نیست تا به حال فقط قول شنیده: او اظھار داشت
درصد واحدھای صنعتی  ۵٠در اثر رسیدگی نکردن مسووالن حدود : وی افزود. توان آنرا درکشور کم نظیر دانست ھایی زیادی است که این می کارگاه

وقتی به مسووالن : وی گفت. ھا اطالع ھم ندارند حتی برخی از مسووالن از وجود این کارخانه: امام جمعه خیرآباد گفت. خیرآباد تعطیل شده است
 .کنند واحد صنعتی دراین منطقه وجود دارد تعجب می ۵٠٠گوییم حدود  می

 
 اخراج اولین زن راننده شرکت واحد

 
 ٨۵وی در سال . ی کارش از شرکت واحد اخراج شد فرحناز شیرازی، اولین راننده شرکت واحد، به دلیل نپذیرفتن قرارداد موقت برای ادامه: شھرزاد نیوز

ی شش ماھه قرارداد دیگری دریافت  پس از پایان قرارداد اولیه. ھای شرکت واحد به استخدام درآمد سال رانندگی در بیابان و پذیرش آزمون ١٢پس از 
 .زن با گواھی نامه پایه یک را نیز در شرکت واحد به عھده گرفت ١٠ – ١٢کرد که بر مبنای آن آموزش 

ھا و تقدیرھای فراوان ھنگامی که برای پیگیری وضعیت استخدامش به مدیران شرکت مراجعه کرد، با امتناع آنان از بستن  شیرازی پس از تشویق
شرکت واحد از ادامه کار . مدیران شرکت بار دیگر خواستار بستن قرارداد موقت با وی شدند که او از پذیرفتن آن خودداری کرد. قرارداد دائم مواجه شد

 .ی کار است در حال حاضر فرحناز شیرازی منتظر برگزاری جلسه تشخیص اداره. ی سال نو جلوگیری نمود وی در آستانه
راننده زن عالوه بر فرحناز شیرازی، گفته بود، باید زمینه فعالیت زنان در  ١۵ضمن اعالم خبر استخدام  ٨۶پیمان سنندجی، معاون شرکت واحد، در آبان 

ه خودروھای ھا بتوانند دوش به دوش مردان در جامعه حضور یابند و در این راستا فراھم کردن زمینه فعالیت زنان رانند ھای مختلف فراھم شود تا آن حوزه
 .شود سبک و سنگین یک ضرورت محسوب می

 
 ھزار کارگر در ایران ٢٠٠بیکاری ساالنه 

 
ھزار  ٢٠٠»علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر اعالم کرد دو ھزار واحد تولیدی، با بحران مالی مواجه ھستند و ساالنه به طور متوسط، : رادیو زمانه

 .شوند در ایران بیکار می «کارگر
ھا این  گفت، ھشدار داد که با اجرای طرح ھدفمندکردن یارانه به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای محجوب که در آستانه ھفته کارگر با خبرنگاران سخن می

 .وضعیت، تشدید خواھد شد
 «.زا ھستند واحد بزرگ و متوسط در کشور بحران ۵٠٠شک نکنید که به طور متوسط، ساالنه »: وی خطاب به خبرنگاران گفت

درصد شاغالن بخش ساختمانی ایران، نیروی کار داخلی و بقیه،  ۴٠محجوب با انتقاد از کاھش تعداد کارگران ساختمانی گفت که 
 نیروی کار غیرایرانی ھستند

درصد شاغالن بخش ساختمانی ایران، نیروی کار داخلی و بقیه،  ۴٠دبیرکل خانه کارگر ھمچنین با انتقاد از کاھش تعداد کارگران ساختمانی گفت که 
 .نیروی کار غیرایرانی ھستند

ھنوز من چیزی در این مورد »: وی ھمچنین در مورد اصالح قانون کار که مدتی است وزیر کار اعالم کرده الیحه آن به مجلس ارسال شده است، گفت
 «.ندیدم و ھنوز واصل نشده است

 بیکاری ھزار کارگر در استان ایالم
واحد صنعتی در  ٢٠در پیوند با این گزارش، علی غیاثی، فعال کارگری در ایالم گفت که در دو سال گذشته، بیش از ھزار کارگر در ایالم، بیکار و بیش از 

 .این استان تعطیل شده است
ھای  کنند که وضع زندگی کارگران محروم، به دلیل ھزینه زندگی کارگران، افزود برخی فکر می» وضعیت نامناسب«آقای غیاثی با ابراز نگرانی نسبت به 

 «.این تفکر اشتباه است»کمتر بھتر است، اما 
 «کند گونه امنیت شغلی وجود ندارد و کارفرما ھر زمان که بخواھد کارگر را اخراج می در ایالم ھیچ«

گونه امنیت شغلی وجود ندارد و کارفرما  در ایالم ھیچ»: با کارگران اشاره کرد و گفت «برخورد نامناسب کارفرما»این فعال کارگری در ادامه اظھاراتش، به 
 «.کند ھر زمان که بخواھد کارگر را اخراج می

 .چرا که برخالف شھرھای بزرگ، امکان کار دوم در این مناطق وجود ندارد «باید دستمزد کارگران بیشتر باشد»وی اضافه کرد در مناطق محروم 
ھزار تومان  ٣٢٠کارگر دارای مدرک لیسانس، ماھیانه »کنند و یک  را در حق کارگران می «بیشترین ظلم»ھای پیمانکاری،  به گفته آقای غیاثی، شرکت

 «.گیرد دستمزد می
 .کند می» اخراج«و اگر اعتراض کند، پیمانکار به راحتی او را  «گونه اعتراضی ندارد ھیچ»از سوی دیگر، غیاثی اشاره کرد که کارگر، حق 

 
 ھای چرم مشھد دار کارخانه ھای دامنه دلیل تعطیلی

 
 .ھا موجب بیکار شدن حداقل ھزار و پانصد کارگر شده است سازی در مشھد ادامه دارد و این تعطیلی ھای چرم تعطیلی کارخانه:  آسمان دیلی نیوز

سازی در مشھد به دالئلی از جمله ثابت نبودن نرخ ارز برای تولیدکنندگان، قاچاق  کارخانه چرم ۴۵تاکنون  ٨٢به گزارش پایگاه خبری سفیر، از سال 
 .ھای چینی و تایلندی با قیمت بسیار پائین تعطیل شده است روزافزون کفش

ین د ابه گفته یکی از مسئوالن صنفی این صنعت، این مشکالت بارھا با مسئوالن در میان گذاشته شده اما به دلیل تصورات اشتباه مسئوالن و ایجا
 .دار اندیشیده نشده است تلقی که تولیدکنندگان به دنبال سودبیشتر ھستند تاکنون راه حلی برای رفع این معضل دامنه

 
 بیکاری یک ھزار کارگر درایالم

 
اینکه حقوق کارگران کم : علی غیاثی یک فعال کارگری در استان ایالم از میزان باالی تورم و گرانی در سطح کشورخبر دادوگفت: آسمان دیلی نیوز

 .تعیین شود و آنان نزد خانواده شرمنده باشند به ھیچ وجه درست نیست بلکه باید آبروی کارگر حفظ شود
ھای کمتر  کنندکه وضع کارگران مناطق محروم به دلیل ھزینه گمان می: به گزارش ایلنا،وی با اعالم اینکه زندگی کارگران در شرایط مناسبی نیست،گفت

 .بھتر است اما این تفکر درست نیست
آید بنابراین  گیر می درمناطق محروم یک کار ھم به سختی: توانند کار دوم و سوم داشته باشند گفت غیاثی با اعالم اینکه کارگران در شھرھای بزرگ می

 .ای وجود ندارد و الزم است دستمزد برای مناطق محروم بیشتر باشد درآمد نیز پایین است و امکان در آمد حاشیه
ن که تحت پوشش شرکت  امروزه یک لیسانسیه عمرا: کنند،گفت ھای پیمانکاری بدترین ظلم را درحق کارگران می وی با اعالم اینکه درحال حاضر شرکت
 .گیرد وای به احواالت افرادی که سواد و تجربه الزم را ندارند ھزار تومان می ٣٢٠کند ماھیانه  پیمانکاری در شھرداری ایالم کار می

این شرکت به صورت آشکار حقوق کارگران را تضییع : پردازند،گفت کار را نیز نمی ھای پیمانکاری حداقل مصوب دستمزد قانون وی با اعالم اینکه شرکت
 .کند و دست کارگر به ھیچ جا بند نیست می

کارگر در شرکت پیمانکاری حق اعتراضی ندارد در : غیاثی با تاکید بر اینکه درصد باالی میزان بیکاری تاثیرات بدی بر دستمزدھا گذاشته است،گفت
 .شود صورتی که اعتراضی کنند به آسانی اخراج می
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آید در نتیجه کارگر رسمی وجود خارجی ندارد و کارگر قراردادی  د راین استان کار به سختی گیر می: وی با اعالم اینکه ایالم استانی محروم است،گفت
 .شود نیز با حداقل حقوق استخدام می

بین عرضه و تقاضای کار تعادلی نیست به ھمین دلیل کارفرما ھرگونه که : غیاثی با تاکید بر اینکه در ایالم چیزی به نام امنیت شغلی وجو ندارد،گفت
 .شوند کند و چنانچه مایل به ادامه ھمکاری نباشد بدون ھیچ دلیل منطقی کارگران اخراج می خواھند با کارگران رفتار می دلش می

اند که ھمه  واحد استان تعطیل شده و بیش از ھزارکارگر بیکار شده ٢٠تعداد  ٨٨و  ٨٧ھای  طی سال: وی از بحران واحدھای صنعتی خبر داد و گفت
 .این موارد حکایت از نبود امنیت شغلی کارگران دارد

 
 اخراج گسترده کارگران و بحران معیشتى کارگران بیکار

 
ھا  کارگران برخی کارخانه. اند در برخی واحدھا بسیاری از کارگران اخراج شده. یابد بحران در واحدھای تولیدی گسترش بیشتری می:  آسمان دیلی نیوز

 .اند و در معرض اخراج قراردارند ھاست دستمزد دریافت نکرده نیز ماه
. اند سازی و موتوژن تبریز به مرور بسیاری از کارگران خود را اخراج کرده تراکتورسازی، کبریت. یابد ھا ھر روز گسترش بیشتری می در تبریز بیکارسازی

 .کارگر آن درمعرض اخراجند ٢٣٠٠ی تعطیل قرار دارد و  تراکتورسازی تبریز در آستانه
 ۵٠در اثر رسیدگی نکردن مسووالن حدود : ی خیرآباد ورامین نوشت جمعه خبرگزاری ایلنا، به نقل از امام. اند واحد صنعتی تعطیل شده ۵٠در ورامین 

 .درصد واحدھای صنعتی خیرآباد تعطیل شده اند
ماه است که  ٢۶ھا  ایلنا در گزارش دیگری از دو کارخانه نیمه تعطیل ایران ترمه و تھران پتو، به نقل از یکی از کارگران نوشت که کارگران این شرکت

 .اند حقوق دریافت نکرده
بعد از اخراج بسیاری از کارگران : کارگر، افزود ٢٠٠به  ٣٠٠٠ی قم با اشاره به کاھش تدریجی تعداد کارگران این کارخانه از  ی ترمه یک کارگر کارخانه

 .کارخانه، تنھا به عده معدودی از کارگران بیمه بیکاری تعلق گرفته است و بیشتر کارگران حتی از بیمه بیکاری ھم محروم شده اند
ھای داخلی بسیاری از کارگران را از این حق  ماه سابقه کار داشته باشد، بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد، اما با بخشنامه ۶طبق قانون کسی که 

 .اند محروم کرده
 

 اند سھامداران بخش خصوصی پرستاران را به استثمار کشیده
 

  اند و سودھای چند میلیونی سھامداران بخش خصوصی پرستاران را به استثمار کشیده: رئیس نظام پرستاری کشور اعالم کرد:  آسمان دیلی نیوز
 .کنند که مشکل اعتباری وجود دارد برند اما برای کاھش ساعت کار پرستاران اعالم می می

گیری برای تامین  تعداد مراجع تصمیم: جمھور افزود به گزارش خبرنگار ایلنا، غضنفر میرزابیگی در مراسم روز پرستار در تاالر وزارت کشور خطاب به رئیس
نیرو را ھای استخدامی بسیار زیاد است و به تازگی زمزله کمبود نیرو و اینکه قابل تامین نیست، آغاز شده است و شرط تامین  نیروی پرستاری و ھزینه

 .گونه دستورالعملی را اجرا نکرده است اند بخشی که تابحال ھیچ به بخش خصوصی واگذار کرده
چرا تعرفه : ریزی و بودجه را از دیگر مشکالت قشر پرستاری عنوان کرد و گفت ربط و بقایای سازمان مدیریت برنامه ھای ذی پوشانی در سازمان وی ھم

 .بینند ھا قابل مھار کردن نیست اما تعرفه پرستاری را عاملی برای ایجاد مشکالت در نظام سالمت می سایر گروه
 ۴٠دانند که سپری کردن یک شب با  کنند و آیا مسئوالن می پرستاران با سه تا چھار برابر ظرفیت خود کار می: رئیس نظام پرستاری کشور ادامه داد

سال  ١۵ھای علمی نشان داده است که با شرایطی که پرستاران وارث آن ھستند بعد از  پژوھش! بیمار بستری توسط یک پرستار چه معنی دارد؟
 .دھند فعالیت پرستاران سالمت و شادابی خود را از دست می

درصد از آنھا  ٧١درصد دچار فرسودگی شغلی و  ٧٨شوند،  برابر معالمان در حرفه خود دچار کمردرد و اختالالت خواب می ٢٢پرستاران : وی ادامه داد
 .یابد ساعت فعالیت کنند احتمال دادن داروی اشتباه تا سه برابر افزایش می ١٢ھمچنین اگر بیش از . شان تحت تاثیر خستگی است کیفیت زندگی

ھزار پرستار شاغل وجود داشته باشد در حالی که  ٢٢٠به ھر گونه که محاسبه شود چه بر اساس جمعیت پزشک، باید بیش از : میرزابیگی تصریح کرد
 .ساعت کار پرستاران زیاد است و در مقابل حقوق آنھا ناچیز است. ھزار نفر شاغل ھستند ١٠٠

رفع معضالت : جمھور گفت رسد، تاکید کرد و خطاب به رئیس ھای پرستاران که گاھی با پزشکان یک به صد می وی بر رفع تبعیض در پرداخت کارانه
ار را ای برای شما کاری ندارد بیائید برای یک بار ھم که شده با تعریف استاندارد خدمات و صدور به کارگیری مجوزھای استخدامی، کمبود پرست حرفه

 .وری را اجرایی کنیم گذاری خدمات و بھره برطرف کنیم و قانون تعرفه
دیریت ه مرئیس نظام پرستاری کشور کاھش فاصله آموزش و بالین، بازنگری لباس پرستار، تغییر سیاست انتخاب پرستار برگزیده و تربیت پرستار در حوز

 .این سازمان عنوان کرد ٨٩ھای سال  بحران را از برنامه
 

 ھمبستگی جھانی با کارگران دربند ایران در اول ماه مه
 

آلمان، نروژ، . اول ماه مه روز جھانی کارگر، امسال در بسیاری از نقاط جھان به عنوان روز ھمبستگی با کارگران ایران نام گرفته است:  آسمان دیلی نیوز
 .اند مخصوصی برای این روز تدارک دیده کانادا و امریکا از جمله کشورھایی ھستند که برنامه

س ی جنبش کارگری یا در زندان ھستند و یا به حب شده ھای شناخته روند که چھره امسال کارگران ایران در حالی به استقبال روز جھانی کارگر می
 .اند و یا از کار بیکار شده تعلیقی و محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شده 

ھنوز ھیچ تشکل مستقل کارگری موفق به دریافت مجوز برای برگزاری مراسم روز اول ماه مه نشده است و ) دوم اردیبھشت(تا زمان تھیه این گزارش 
 .حتی تھدیدھایی نیز از سوی نیروھای امنیتی صورت گرفته مبنی بر اینکه با ھرگونه تجمع غیرقانونی در روز کارگر برخورد خواھدشد

 .د شده استشدیخبرھایی نیز از درون زندانھا منتشر شده مبنی بر اینکه فشارھا بر فعاالن کارگری زندانی از جمله منصور اسانلو در آستانه روز کارگر ت
 .اند دارک دیدهھای گوناگونی را برای این روز ت اما فعاالن کارگری خارج از ایران و نیز دیگر ایرانیان مقیم خارج، در روز کارگر بیکار ننشسته و برنامه

 آلمان
 .ندکن کمیته ھمبستگی برای ایرانیان در شھر فرانکفورت آلمان، روز اول ماه مه در کنار اتحادیه سندیکاھای آلمان در مراسم روز کارگر شرکت می

جعفر بابایی سخنگوی کمیته ھمبستگی برای ایرانیان ھدف از شرکت در این مراسم را جلب توجه افکار عمومی آلمان و نیز ھمبستگی سندیکای 
ی ھمبستگی در نظر داریم ضمن شرکت در این مراسم، با  خود ما به عنوان کمیته»: گوید وی می. کند کارگری این کشور با کارگران ایران اعالم می

یت ھای خودمان، نظر افکارعمومی آلمان و ھمین طور این سندیکا و کالً سندیکای کارگری آلمان را به وضع ھای خودمان و با پخش اعالمیه پالکارت
 .«ھا را در اینجا معرفی کنیم موجود در ایران و وضعیتی که کارگران و زحمتکشان در ایران دارند جلب کرده و آن

وی معتقد است وقتی کارگران ایران . ھای اصلی کارگران ایران است گوید ھدف اصلی برگزارکنندگان این مراسم، جھانی کردن خواسته آقای بابایی می
 .ی ایرانیان خارج از کشور است که این مطالبات را ھمگانی کنند ھایشان را ندارند، این وظیفه خودشان امکان اعالم خواست

ما «: شمارد ھای کارگری در سراسر دنیا برسد، اینگونه برمی ھای جنبش کارگری در ایران را که باید به گوش اتحادیه خواست جعفر بابایی عمده
در اینجا ما باید به جنبش کارگری . ھای کارگران ایران را اینجا اعالم کنیم ھا و قوانین ضد کارگری رژیم را اینجا افشا کنیم و خواسته بایستی سیاست می

ی کردن ای ندارد یا در مورد خصوص ھایی که اصال آینده شود، یعنی استخدام مدت کار که در ایران اعمال می و افکارعمومی در مورد قراردادھای کوتاه
سب کند، در مورد نبودن شرایط منا ی کاالھا که نابودی اقتصاد ملی را در پی دارد یا رشد بیکاری را بیشتر می رویه مؤسسات تولیدی، واردات بی

ارد و گذرد، حق داشتن سندیکاھای مستقل کارگری، چیزی که در ایران وجود ند ھا بدانند که در ایران چه می انسانی کار و دستمزد صحبت کنیم تا این



 

 1389، اردیبهشت  31شماره گاهنامه سیاسی تبلیغاتی کارگران کمونیست ایران                                                                        20صفحه      

ی سندیکای ایران در اینجا افشاگری کنیم، افرادی مانند آقای منصور اسانلو رئیس  شده ما باید برای آزادی فعاالن بازداشت. شود برایش مبارزه می
 .«ی زندانیان سیاسی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، و ھمین طور آزادی ھمه

این مراسم در دانشگاه کلن برگزار خواھد شد و یکی از . شھر کلن آلمان نیز روز اول ماه مه میزبان مراسمی به مناسبت روز جھانی کارگر خواھد بود
 .اعضای حزب چپ آلمان نیز در آن سخنرانی خواھد کرد

گونه  ی ایناصغر سلیمی یکی از برگزارکنندگان این مراسم معتقد است به دلیل اعمال فشار روزافزون بر فعاالن کارگری در آستانه روز کارگر، برگزار علی
تواند حائز اھمیت باشد  مراسمی که ما در روز اول ماه مه در دانشگاه کلن داریم، از این نظر می«: گوید او می. مراسم در خارج از ایران حائز اھمیت است

د دارد، با ھایی که برایشان وجو که در روزی که کارگران ایران زیر فشارھای مختلف قرار دارند به لحاظ اقتصادی و به لحاظ برگزاری اجتماعات، ممنوعیت
ھا داده  ی ھیچ گونه تظاھرات رسمی در تھران و شھرستان تمام این شرایطی که در ایران ھست که از ھم اکنون اعالم شده که به ھیچ وجه اجازه

ایران در ان نخواھد شد، با وجود وضعیت ورشکستگی عمومی اقتصاد ایران که اگر بخواھیم دقیق نگاھی بیندازیم، تاکنون بیش از دھھا ھزار نفر از کارگر
 اند، در چنین شرایطی برگزاری حرکت ماه مه در ایران و به شکل ھای مختلف اراک و تھران و جاھای مختلف اخراج شده جنوب، در شمال و در قسمت

 .«تواند اھمیت زیادی داشته باشد حماسی و سمبولیک در کشورھای خارج می
 نروژ

. است اض کردهنژاد به نگه داشتن فعاالن کارگری از جمله منصور اسانلو در زندان اعتر ای به محمود احمدی بزرگترین فدراسیون کارگری نروژ با ارسال نامه
 .این نامه ھمچنین برای وزارت امور خارجه نروژ، سفارت ایران در نروژ و سفارت نروژ در تھران ارسال شده است

کارگران درآنجا ھای خود به موضوع ایران و وضعیت   پس از ارسال این نامه، فدراسیون کارگری نروژ اعالم کرده که در روز جھانی کارگر در کنار سایر برنامه
 .نیز خواھد پرداخت

شان گسترده بوده  اعتراضات. ھا قبل چندین نوبت اعتراض کردند ھا از مدت این»: گوید صادق کارگر فعال کارگری مقیم نروژ در مورد این فراخوان چنین می
کنند، ولی به خاطر این  شان نیست که اعتراض می بار اول. اند برای سفارت و برای رئیس جمھور ایران و برای وزارت امور خارجه ایران و حاال نامه نوشته

ارند فشار ی اول ماه مه د  کننده است، مبنی براین که به آقای اسانلو و دیگر فعالین کارگری در آستانه که در این روزھای آخر خبرھایی ھست که نگران
شدن افکارعمومی،  به ھمین دلیل این باعث برافروخته. ھا افزایش پیدا کرده است آمیز ھم نسبت به آن آورند و رفتار تحقیرآمیز و توھین زیادی می

در اینجا ھم فعالین ایرانی مرتباً وضعیتی را که در ایران ھست، گزارش و . ھای کارگری در نروژ و سایر کشورھای اروپایی شده است بخصوص اتحادیه
الم کنند و اع دھند، محکوم می ھا ھم خیلی سریع واکنش نشان می دھند و آن ھای کارگری قرار می ھای نروژ و اتحادیه اخبارش را در اختیار رسانه

 .«چندین نوبت این اتفاق افتاده است. اند کنند و خواھان آزادی زندانیان سیاسی و بخصوص زندانیان کارگری شده ھمبستگی می
است  گوید افکار عمومی نروژ به دلیل سابقه تفکر سوسیال دموکراتی که در این کشور وجود دارد، نسبت به اخبار کارگری بسیار حساس آقای کارگر می

ھایی دارد که کارگران  ھای کارگری نروژ در چند واحد دنیا از جمله در خاورمیانه پروژه  اتحادیه«: گوید وی می. دھند و سریع نسبت به آن واکنش نشان می
کنند و قراردادھای مشترکی دارند،  حتی در مواردی به تأسیس مراکز کارگری کمک می. ای به آنھا دھد را با مسائل اتحادیه آشنا کند و آموزش اتحادیه

 .«ازجمله با اتحادیه کارگری در اردن، فلسطین، پاکستان و جاھای دیگر
 کانادا

جمعی از ایرانیان مقیم کانادا نیز اعالم . در کانادا فراخوانی به مناسبت روز اول ماه مه داده است «ھیچکس غیرقانونی نیست»سازمان غیردولتی 
 .اند که با شعارھای خود و با ھدف جلب افکار عمومی به وضعیت کارگران ایران در این مراسم شرکت خواھند کرد کرده

در بسیاری از شھرھای کانادا در روز »: گوید مھدی کوھستانی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از مبارزات کارگران در ایران در مورد این مراسم چنین می
در شھر تورنتو نھادی ھست که در چند سال . ھای متفاوتی ھست به خصوص که امسال ھم اول ماه مه با شنبه متالقی شده اول ماه مه برنامه

گذارد و در این تظاھرات اکثر نھادھایی که در رابطه با مسائل کارگری، مسائل حقوق  تظاھرات می «ھیچ کسی غیرقانونی نیست»گذشته با نام 
در ھمان روز ما در شھر ھامیلتون ھم تظاھراتی داریم که آن را اتحادیه کارگری معادن برگزار . کنند کنند، شرکت می انسانی و مھاجرت ھمکاری می

که در مبارزات  ھا در واقع جشنی است که به عنوان اول ماه مه و به پاس دستاوردھایی این برنامه. شان است ی کند که این سنت ھرساله می
 .«دھند شان ادامه می ی شود و به مبارزه اند برگزار می شان به دست آورده ی صدساله

در اصل جمھوری اسالمی «: گوید این اتفاق جدیدی نیست در واکنش به عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم روز کارگر در ایران، مھدی کوھستانی می
ھایی ھم که فرضا سال گذشته به طور  یعنی حتی آن برنامه. ی اول ماه مه نداده است ی برنامه ھیچ موقع به نھادھای مستقل کارگری در ایران اجازه

 .«شان را دستگیر کردند خصوصی انجام شد و فقط یک اعالمیه در رابطه با پارک الله بود و یکی ھم نشست کارگران فلزکار مکانیک بود، ھمه
در رابطه با مبارزات کارگران ایران خب بسیار »: تواند بسیار تاثیرگذار باشد وی معتقد است در چنین شرایطی برگزاری اینگونه مراسم در خارج از ایران می

اش بسیار  شدن مبارزات کارگران ایران کمک کند و نقش تواند به شناخته تواند این را نفی کند که این مبارزات چقدر می یعنی کسی نمی. مثبت است
ھم انجام  اند و بیشترش را تر است و آن کاری ھم که ھمه تا امروز کرده خواھند، برجسته برجسته است و این واقعیت که خود کارگران ایران از ما چه می

 .«خواھند داد، تأثیر بسیار مثبتی بر مبارزات کارگران ایران دارد
ران خواھند ھای کارگران ای ھای کارگری به بیان خواست شھرھای مونترآل و واشنگتن نیز از دیگر شھرھایی ھستند که ایرانیان مقیم آنجا در کنار اتحادیه

 .پرداخت
 میترا شجاعی

 
 بحران اقتصادی در ایران

 
بعالوه از اکنون معلوم است که اقتصاد ایران با وجود افزایش درآمدھای . در سال آینده نیز کارگران ایران مجبورند زیر خط فقر زندگی کنند:  ايران در جھان 

 .نفتی تقریباً رشدی نخواھد داشت
به . یورو درآمد داشته باشد تا حداقل نیازھای مادی خود را برآورده کند ٣٣٧اقتصاد دانان در ایران محاسبه کرده اند که کارگر ایرانی ماھانه باید دست کم 

 .گفتۀ این اقتصاد دانان داشتن چنین حداقلی برای تأمین غذا و پوشاک و مسکن و خدمات پزشکی، بقای مادی را در جامعۀ ایران میسر می کند
زیرا به باور ایشان زندگی . یورو در ماه می دانند ۵٩٩دیگر اقتصاد دانان مستقل خط فقر را برای کارگران ایران که در شھرھا زندگی می کنند حتی 

 .شھری بسیار پرھزینه تر از زندگی در روستاست
 کارگران ایران زیر خط فقر زندگی می کنند

 ٣٣یورو یعنی  ١١٠این میزان . یورو در ماه بسنده کنند ٢٢٧آنگونه که بی بی سِی فارسی زبان گزارش کرده کارگران ایران باید امسال به میانگین درآمد 
این دوراھۀ ناخوشایند باعث شده حتی ھادی مقدسی، نایب رئیس کمیسیون مسائل اجتماعی به اصطالح مجلس ایران، این . درصد زیر خط فقر است

 .مارس، حداقل نیاز خانواده ھای کارگر را نمی پوشاند ٢١نتیجه را بگیرد که حداقل درآمد در سال نو ایرانی، آغاز شده در 
فعاالن کارگری در ایران علیه دولتی که مسائل . اما وزیرکار ایران، عبدالرضا شیخ االسالمی، می گوید میزانی را نمی شناسد که بیانگر خط فقر باشد

 .اجتماعی آنھا را منکر می شود اعتراض می کنند
د واررضا درخشان، کارگر یک کارخانۀ نیشکر در ھفت تپه دراستان خوزستان، می گوید یک کارخانۀ نیشکر در شھرش تعطیل شده زیرا بیش از حد شکر 

 !تنھا راه عدالت اجتماعی دمکراسی مستقیم مردمی از طریق جمھوری شورایی است


