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نحوه برگزاری مراسم ماه مه درايران همواره فرصت مناسبی 
سازد که به روندها و  رابرای مدافعان جنبش کارگری فراهم می

تحوالتی که در اين جنبش می گذرد،آشنا ترشده و برهمين پايه 
  .ود ازآن بيافزايندبردامنه فهم خ

دراين جا نگاهی داريم به مهم ترين مختصاتی که برگزاری مراسم 
امسال را ازمراسم مشابه سال های گذشته به مثابه برآمدی 

  .برجنبش کارگری متمايز ساخته است
درنخستين نگاه می توان برگزاری بزرگداشت های ماه مه را به 

بندی کرد که دودسته مراسم دولتی و مراسم مستقل دسته 
درمجموعه خود قادرند تصويرکامل تری ازسيمای جنبش کارگری و 

 .پتانسيل نهفته درآن به نمايش بگذارند
   2                                  بقيه در صفحه                    

===================================    
  

 محمد رضا با خسرو شميرانی گفتگوی کوتاه
   پيرامون وقايع خوزستان نی ،شالگو

  
 :  ميگويدبخشی از مصاحبه خود آقاي محمدرضا شالگوني در

اينكه نامه اي و بخشنامه اي نوشته شده يا نه و جعلي است يا 
واقعيت اين است آه در . حقيقي، نقش مهمي بازي نميكند

خوزستان سياستهايي جاري شده است آه به بيكاري وسيع، 
قر و تباهي در ميان اقشار زيرين اجتماع انجاميده اعتياد گسترده و ف

خوزستان بيشترين صدمه را در جنگ خورد، اما هنوز با . است
ديگر اينكه عربهاي ايران .  سال بازسازي نشده است15گذشت 

ايدئولوژي رسمي . همواره مورد تبعيض شديد واقع شده اند
ار اين حكومت پهلوي و حکومت آنوني، غير ايراني شمردن و انک

اينها و بسياري تبعيضات ديگر از . بخش از جامعه ايران بوده است
  .اين قبيل دليل اصلي رخدادهاي اخير بودند
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    مراسم دولتی-  1

عالرغم آن که دولت جمهوری اسالمی - مراسم دولتی امسال را
برگزاری آن را درمحوطه داخل شهرتهران باهدف پيش گيری 
ازاعتراض های محتمل کارگری و بارتاب گسترده آن ممنوع ساخته 

ئی درحومه شهرتهران وبسوی بودوبهمين دليل هم این راه پيما
 می توان یک افتضاح و رسوائی بزرگ - ورزش گاه آزادی صورت گرفت

برای کل رژیم بطوراعم و برای خانه کارگرو شخص رفسنجانی 
در برنامه ریزی خانه کارگرعمال بزرگداشت . بطوراخص به شمار آورد

اول ماه مه و طرح مطالبات کارگری تحت الشعاع برگزاری یک 
آن به کنگره ای  گ انتخاباتی پرشکوه برای رفسنجانی و تبدیلميتين

کاربدستان خانه کارگرتمامی . برای تشکيالت مزبورقرارگرفته بود
تمهيدات الزم را  برای فریب کارگران وتحميل برنامه خود بکارگرفته 

 که ازحاال لب و لوچه اشان برای  برای حضور درکابينه - آن ها.بودند
با بکارگيری - پر آب و نان، آویزان شده استواشغال منصب های

طرفندهائی نظيرآرایش صحنه با شعارهای کارگری،باجرا درآوردن 
نمایشی،دادن برخی شعارهای انحرافی -برنامه های رزمی

وباصطالح کارگرپسند به همراه شعارهائی دردفاع ازحاکميت،عدم 
یده اعالم قبلی حضور رفسنجانی درحالی که حضوروی را تدارک د

بودند،گنجاندن دفاع ازکاندیداتوری وی درقطعنامه ای که آن هم 
ازقبل تهيه شده بود،براین گمان بودند که کارگران را دربرابر عمل 

اما کارگران باهوشياری کامل برنامه آن .انجام شده قرارخواهند داد
ها را با شکست کامل مواجه ساخته و با یورش به سوی تریبون 

ن مراسم،وبا طرح شعارهای کوبنده ای چون تحریم واداره کننده گا
انتخابات وعليه دولت و مجلس حامی سرمایه دار،و سپس با خروج 
متحدانه و تخليه تقریبا کامل سالن گردهمائی و آفریدن صحنه ای 

خانه "بکر و بياد ماندنی از یک اقدام درخشان، براستی کارگردانان 
باحتمال زیاد . وب کردندرا انگشت به دهان متحيروميخک" کارگر

کارگران ازقبل به امکان حقه بازی خانه کارگر اندیشيده بودند وگرنه 
مشکل بتوان فی البداهه این گونه کوبنده و متحد عمل کردوبرنامه 
های تدارک یافته یک تشکيالت وابسته به رژیم رابا چنين سهولتی 

،نيمه پنهان و دراین جا ما با گوشه ای از آن ضميرخود آگاه. برهم زد
 به غليان درمی آید - دربزنگاهی-البته دیرآشنائی مواجهيم که وقتی

کارگران درهمين رابطه تمرین راه پيمائی !.همه را غافلگيرمی سازد
سال گذشته را داشتند که باشنيدن شعارهای انحرافی بلندگوی 
گردانندگان خانه کارگر ازهمراهی با شعارهای نامطلوب 

 سرباززده و به دادن شعارهای مستقل خود همت وغيرکارگری آنان
این . یک تظاهرات دو شعاری بایک بسترو دورؤیای متضاد:گماشتند

برروی ماسه های سخت لغزان " خانه کارگر"چنين است که پاهای 
  ! و بس داغی قرار گرفته است

بهرحال، پی آمدحرکت شکوهمند و بيادماندنی کارگران،با پژواکی 
  :ن المللی را می توان دردو مؤلفه زیرخالصه کردبه وسعت ملی وبي

برآمد فوق نشان می دهد که کفگير تشکيالت کارگری وابسته - الف
به رژیم،به ته دیگ خورد ه و این تشکيالت بالکل نفوذو پایگاه 

بطوری که . حمایتی خود درميان کارگران را ازدست داده است
پی استفاده امروزه حتی آن دسته ازکارگرانی که هنوزهم در

ازپوشش خانه کارگربرای پپگيری اهداف خود هستند،به هيچ وجه 
باج داده و مورد سوء استفاده آن " خانه کارگر"حاضرنيستند که به 

ایستادگی کامل کارگران تا سرحد بهم ریختن تمامی .قرارگيرند
برنامه های ازقبل تنظيم شده این جریان مدلل کننده گزاره فوق 

ورشکسته شدن کامل این تشکيالت دولتی به بی تردید . است
معنای درهم شکسته شدن یکی ازموانع مهم و بازدارنده دربرابر 
شکل گيری تشکل های مستقل کارگری محسوب می شود وخأل 
ناشی ازآن نيزبه معنای فراهم آمدن فرصت مهمی برای شکل 

آن چه که .گيری شتابان تر تشکل های مستقل بشمارمی رود
ل برسرتشکيالت دانشجوئی وابسته به رژیم،تحکيم سال ها قب

از طریق استحاله این تشکل -وحدت،درمحيط های دانشجوئی آمد
 درمورد تشکيالت کارگری رژیم به طریق - ها و دورشدن آن ها ازرژیم

که . ازطریق انزوای مطلق آن درميان کارگران:دیگری رخ داده است

 دانشجوئی مزبور،می البته بدليل همين ویژگی خود،برخالف تشکل
تواند درجهت رادیکاليزه شدن هرچه بيشتر جنبش کارگری و شکل 

اگر بپذیریم که برنوک .گيری تشکل های واقعا مستقل عمل کند
سرنيزه می توان چندصباحی نشست، اما با آن نمی توان حکومت 
کرد،می توان پذیرفت که ازفروپاشی کامل پایه گان توده ای یک 

 کارگری تا شکل گيری تشکل های مستقل تشکيالت وابسته
  .سراسری نباید راهی طوالنی درپيش باشد

  

  
  

رژیم وخانه کارگر تالش های مذبوحانه و متعددی را برای پوشاندن 
ابعاد واقعی رسوائی بوجود آمده و توجيه آن چه اتفاق افتاد 

نظيرآن چه که درمورد عوامل نفوذی و . بکارگرفته و خواهند گرفت
آن ها هم چنين با .  کارگران توسط آن ها عنوان می کنندتحریک

مشاهده رویکرد کارگران وپی بردن به درجه انزوای خود، بناچار 
بيش ازپيش برنقش پليسی خود افزوده و با کنارگذاشتن 
رفتاردوپهلوو برخی شعارهائی که بدان تظاهرمی کردند و با 

ینده آن صراحت دادن به حمایت قاطع خود ازنظامی که نما
. بودند،بيش ازپيش دربرابرمطالبات کارگران قد برخواهند افراشت

چنان که اقدام به غيرقانونی اعالم کردن سندیکای مستقل شرکت 
واحد،جستجو برای شناسائی باصطالح عوامل نفوذی،ضرورت ایجاد 
هم آهنگی بيشتر با سایر دستگاه های دولتی برای برقراری نظم 

این روزها اززبان سخن گویان ... نمایشی  وجلسات و ميتينگ های 
با این وجود هيچ تالش . به خشم آمده این جریان شنيده می شود

مذبوحانه ای نمی تواند معنای آن چه را  که در روز اول ماه مه 
نه فقط معلوم شد که دیگررژیم : اتفاق افتاد محو سازد

راز آن انحصارتشکل درجامعه کارگری را ازدست داده،بلکه مهم ت
معلوم شد که تشکيالت کارگری آن کامال پوسيده وتبدیل به 
شيربی یال ودم و اشکمی شده است که فاقد حتی  پایگاه  

بدیهی است که مترسک تاوقتی کارآئی دارد . حداقل هم نيست
بی گمان وضعيت .که دیگران پی به مترسک بودنش نبرده باشند

ط نوینی را برای فعالين  اردیبهشت،شرای11بوجود آمده درپی برآمد 
  و کوشندگان 

جنبش کارگری و قاطبه کارگران فراهم ساخته است که آن ها راه  
  .   پيشروی خود را بر پایه آن تنظيم خواهند کرد

بهم زدن ميتينگ انتخاباتی رفسنجانی بعنوان یکی ازدوشخصيت -ب
عمده جمهوری اسالمی، وسردادن شعار تحریم انتخابات نشان 

نست که کارگران نه فقط نسبت به سياست بی اعتناء دهنده آ
- نيستند بلکه دربرابر کليت نظام حاکم قرارداشته و بعنوان کارگر

  . شهروند،ازمخالفين فعال نظام حاکم بشمار می روند
درواقع رفسنجانی ازترس سيلی خوردن مجدد ازسوی 
مردم،عالرغم تمایل آشکارش برای حضور درصحنه ، ورودخود به 

نه انتخاباتی را بسيارمحتاط آميز، خزنده و گام بگام طراحی صح
کرده است، تا هم به خيال خود باقراردادن مردم دربرابرباصطالح 
گزینه بين بدوبدتر بين خودو جناح هارترازخود، ازحساسيت مردم 
نسبت به حضورخود بکاهد و هم با تست افکارعمومی و واکنش 

ای حضور درصحنه انتخابات را مردم تصميم نهائی و قطعی خود بر
با وجود چنين نگرانی محسوس  و حضوراحتياط آميزش، . اعالم دارد

اما نه او ونه شاید هرکس دیگری هرگز تصورنمی کرد که نخستين 
 او به سابقه قبلی، روزنامه .ازسوی کارگران نواخته شود سيلی
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دروجود آمدن فضای ملهتب  اسی را مقصرنگاران و فعالين سي
توقيف روزنامه های معترض و . سياسی عليه خودعنوان می کرد

رفتار احترام آميز اصالح طلبان حکومتی نيز خيال او را اندکی آرام 
اما شوک اول ماه مه نشان داد که این کارگران هستند . ساخته بود

کارگران نه فقط . که درصف مقدم توده های مخالف  باوی قرار دارند
او را نماد نظام جمهوری اسالمی وشریک قدرت حاکم و سلطه 
روحانيت ونماینده جيب های گشاد آقازاده ها می دانند،بلکه عالوه 
برآن او را بدرستی تجسم تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و 

او هم چين نماد سرکوب آزادی و اقتدار . بيکاری و گرانی می دانند
این را می توان درشعارهای خودجوش .  رودنظام بشمار می

  .کارگران مشاهده کرد
باین ترتيب  کارگران قبل ازدیگراقشاراجتماعی طبل تحریم انتخابات 

  .نمایشی رژیم را به صدا درآوردند
رویدادپرمعنای ماه مه هم چنين نشان می دهد که مبارزات - د

و معيشتی کارگران را نمی توان فقط درچهارچوب مطالبات اقتصادی 
با توجه به شرایط بحران همه جانبه و چند وجهی جامعه ما . گنجاند

و پيوند تنگاتنگ مسائل سياسی و اقتصادی و به برکت آگاهی 
های هم اکنون موجود درميان کارگران،مبارزه کارگران بطور بالفعل 

عالوه برمبارزه برای مطالبات . دارای سطوح سياسی نيزهست
ن آن که بخواهيم ذره ای تردید دراهميت این اقتصادی و صنفی،بدو

گونه مبارزا ت روا بداریم، نباید سطوح دیگر مبارزه آنان را نادیده 
برعکس یک راهبرد کارآمد و مؤثر، متضمن آنست که هم . گرفت

اجتماعی را -اقتصادی و هم سياسی- سطوح صنفی 
 و برآمدماه مه نشان داد که کارگران درعين حال ظرفيت.دربرگيرد

شایستگی ان را دارند که درموقعيت پيشتازدرمبارزه برای مطالبات 
پایه ای و دمکراتيک قرارگرفته و باحضور فعال خود دراین عرصه،برای 
سرنگونی درجهت دمکراتيک و تعميق آن بسوی یک دمکراسی 

  .اجتماعی نقش آفرینی کنند
ی دریک کالم باید گفت که حضور مستقل طبقه کارگردرمبارزه برا

سرنگونی ودموکراسی ودرسمت وسودادن به آن اهميت بنيادی 
اقتصادی بدست -بدون چنين رویکردی اگرهم  مبارزات صنفی. دارد

طبقه کارگر با درک ضرورت . آمدنی باشد،سخت ناپایدارخواهد بود
نبردهای بزرگی که درپيش رو دارد، باید  خود را بيش ازپيش برای 

نمی توان انکار کرد که برآمد ماه .کندمشارکت و مداخله درآن آماده 
مه الاقل وجود زمينه های مساعدبرای ایفاء چنين نقشی راتوسط 
کارگران به نمایش گذاشت که بدون توجه شایسته به آن ازسوی 
پيشروان و فعالين کارگری، بيم آن می رود که آن ها عقب تراز 

این مهم آن گونه والبته توجه به . مبارزه و مطالبات کارگران قرارگيرند
که اشاره شد هرگزبه معنای کم بها دادن به مطالبات اقتصادی و 

اما . صنفی ونقش آن درگسترش صفوف همبسته کارگران نيست
بی اعتنائی فعالين و پيشروان جنبش کارگری به این سطح ازمبارزه 

شهروند نيز - طبقه کارگروکم کاری در سازماندهی آن به مثابه کارگر
معنای عقب ترماندن ازطبقه کارگراست، بلکه درعين نه فقط به 

حال به معنای واگذارکردن این عرصه ازمبارزه به دیگرطبقات والجرم 
فراهم ساختن فرصت برای کسب  فرادستی برجنبش کارگری 

  .  ازسوی آنان است
  
   مراسم مستقل کارگری -2

اگون برگزاری مراسم مستقل ماه مه نيز درکليت خود و بنابدالئل گون
نشان دهنده پيدایش حال وهوای تازه ای درجنبش کارگری بوده و 

  .حاکی از ورود آن به مرحله تازه ای است
چنين تحولی را می توان هم درگسترش تعدد و دامنه کمی این 
گونه مراسم،چه درکارخانه ها و محيط های کارگری و چه 

و هم . دردانشگاه ها و یا مکان های دیگر، مشاهده کرد
رادیکاليسم نهفته در شعارها وسخن رانی ها، وهم در تنوع در

شعارهائی که درمجموع هم منافع مشترک آحاد طبقه را بيان می 
کرد وهم مطالبات اخص بخش های مختلف کارگران و زحمتکتشان  
را، و باألخره باید به عنصر هماهنگی نسبی وبعمل آمده دراین نوع 

جلوه دیگری از تقویت حرکات و شعارها اشاره کرد که خود

همبستگی و عنصرسازمان یافتگی درميان کارگران محسوب می 
  . شود

بی تردید تأکيد یک پارچه به تشکل مستقل کارگری و تأکيد 
برهمبستگی صفوف گسترده مزدوحقوق بگيران هم چون کارگران، 

وتأکيدبرمطالبات اخص بخش های گوناگونان ... معلمان و پرستاران و
که (نظيرحقوق بيکاران،رواج گسترده اشتغال موقتطبقه کارگر

، شمول قانون )کارگران آن را بدرستی رواج بردگی ناميده اند
یا ... کاروبيمه های اجتماعی،حقوق کودکان و حقوق زنان کارگرو

تأکيدبر همبستگی بين دانشجویان و 
از شاخص های ) شعارمعلم،کارگر،دانشجو، اتحاد اتحاد(کارگران

اه مه امسال را تشکيل می دهد که بعنوان شالوده و مهم جنبش م
خشت اول نوید دهنده قرارگرفتن همبستگی طبقاتی 

نگاهی به مجموعه مطالبات . دربسترطبيعی ودرست خود است
مطرح شده و سخن رانی های انجام شده، شعارهای خودجوش و 
: قطعنامه های صادرشده دونکته مهم را بخوبی نشان می دهد

ه این جنبش دارای پتانسيل و گرایش نيرومند نخست آن ک
ضدخصوصی سازی،ضدنئوليرالی، وضدسرمایه داری است و باین 
اعتباربسترعينی و مساعدی برای باليدن گفتمان نان،آزادی و 
برابری، گفتمانی بالکل متفاوت با دیگرگفتمان های رایج درجامعه 

د فوق با فراهم می آورد و دیگر آن که معلوم می کند چرا برآم
توطئه سکوت،سانسور و انعکاس یک جانبه رسانه های داخلی 
وخارجی وابسته به نيروهای یا ضدکارگری وقدرت های سرمایه 

  .  داری مواجه شده است
  

  
  

عالوه برآن،همان گونه که شعارها و مطالبات مطرح شده نشان 
می دهندضرورت ایجاد تشکل های مستقل کارگری، مهم ترین 

 کنونی کارگران را تشکيل داده و تجربه امسال نشان شعار لحظه
می دهد که به همت فعالين،رهبران عملی و مبارزطبقه 
  .کارگر،ازمرحله شعارصرف خارج شده و وارد فازعملياتی شده است

نکته مهم دیگر،واقعيت پلوراليستی و چندگانگی درميان کارگران و 
گران فعالين کارگری نسبت به نوع تشکلی است که کار

بدون درنظرگرفتن چندگانگی فوق دست .درجستجوی آن هستند
. یابی به تشکل های مستقل و سراسری ناممکن خواهد شد

درواقع به رسميت شناختن چندگانگی فوق بهمراه تالش برای 
یافتن فصل مشترک ها درچهارچوب ضرورت دست یافتن به تشکل 

ون به  های مستقل وحتی االمکان سراسری وهماهنگ شده،اکن
مهم ترین محک آزمون فعالين و مدافعان طبقه کارگرتبدیل شده 

بلوغ فکری این فعالين خود را درآن نشان خواهد داد که . است
چگونه قادرخواهند شد که ضمن برسميت شناختن چندگانگی 
ها،آن ها را حول شکل گيری و تقویت همبستگی طبقاتی 

 شد که این گونه تمایزات قراردهند و واین که چگونه مانع آن خواهند
  . منجربه تضعيف وتشتت صفوف طبقاتی آن نگردد

بی گمان خط راهنما همانا تأکيد برمطالبات مشترک و عمومی و 
دراین رابطه باید با هرگونه . قراردادن اختالفات درچهارچوب آنست

سکتاریسم وفرقه گرائی که حاصل آن جزتضعيف و پاره پاره کردن 
زائده سازی آن توسط جریانات بيرون ازطبقه  صفوف کارگران و 

تشکل مستقل گرچه معادل همه . نيست به مقابله برخاست
چيزنيست، اما بعنوان سنگ بنای اوليه وشرط الزم برای حرکت 

  بجلو توسط طبقه کارگر ودرراستای دو راهبرد خود رهانی و خود 
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  ...برآمد اول ماه مه                    
  
  

 آن تکيه گاهی است که ارشميدس درجستجوی .حکومتی است
بهمين دليل یک اصل بنيادی و .آن برای جابجا کردن کره زمين بود

صرفنظرنکردنی برای همه مدافعان راستين حاکميت کارگران و 
واین را نيز باید .زحمتکشان به دست خود و به سرنوشت خود است

 وجه به اضافه کرد که تأکيد برتشکل مستقل درعين حال به هيچ
معنای نفی سطوح دیگر فعاليت و ازجمله فعاليت اخص حزبی 

بلکه به معنای آنست که اولویت مطلق و . درميان کارگران نيست
شالوده،همانا اتحاد طبقاتی خود کارگران و زحمتکشان است 
وسطوح دیگر فعاليت ها باید این اصل راهنما را دربرابرخود قرار 

  . ندهند و نه خود را در برابرآ
  
  درخارج کشور  -3

 درخارج کشور، گرچه متأسفانه هنوزتحول چشم گيری را نسبت به 
سال های گذشته ازنظردامنه و کيفيت برگزاری مراسم شاهد 
نبودیم وبنظرمی رسد هنوز تکانه های دیگری الزم است تا آن ها 

اما درهمان حدی که برگزارشد،می توان تک جوش .به خود آیند
پيوند با جنبش مزدو حقوق بگيران داخل کشور و هائی درراستای 

ایجاد هماهنگی نسبی با داخل وبرقراری دیالوگ با آن مشاهده 
  .کرد

واقعيت فوق نشان می دهد که نيروهای مدافع جنبش مزدو حقوق 
بگيران در خارج ازکشور بدليل گسسيختگی مزمن خود از آن ها، 

ستای پيوندخود با اوال بعنوان خط راهنما باید بيش ازپيش دررا
و ثانيا، تنها درراستای معطوف به .جنبش های داخل کشور بکوشند

چنين پيوندی است که آن ها می توانند وقادرخواهند شد که تدریجا 
ازالک فرقه گرائی مزمن خود درآمده و با مسائل واقعی و جنبش 

وبرپایه حمایت ازجنبش هم .های واقعی وهم اکنون موجود درآميزند
 موجود،به همکاری وتنظيم رابطه های مثبت فی مابين خود اکنون

. مبادرت کنند وبرهمين بستر تجدید حيات و تجدید سازمان پيداکنند
نباید فراموش کرد که پيوند هرچه ژرفترباجنبش کارگران و 

  . زحمتکشان پادزهرفرقه گرائی محسوب می شود
با درک بی شک نيروهای مدافع جنبش کارگری درخارج کشور تنها 

این ضرورت و شوریدن عليه عوامل گسست خود باجنبش های 
) والبته به همان اندازه مهم با جنبش های جهانی(داخل کشور

والجرم برقراری پيوندهای الزم با جنبش های اجتماعی داخلی و 
بين المللی است که می توانند نقش مثبتی را درکل جنبش 

بدیهی است که . ندکارگری وزحمتکشی کشورمان به عهده بگير
این کاربدون وقوف به جایگاه وتوانائی ها و ناتوانی ها خود، و بدون 
تنظيم درست رابطه سازنده با کارگران و زحمتکشان ممکن نخواهد 

مداخله،ارائه رهنمودهای مشخص وبرخاسته ازروابط یک . شد
نيروهای خارج کشور . جانبه نه ممکن است و نه مفيد و سازنده

فوف به مزایای نسبی خود و نيازهای کل جنبش می توانند تنها با و
رئوس مهم این وظایف را، درشرایط .کارکرد مثبتی داشته باشند

  :کنونی، می توان بشرح زیردسته بندی کرد
  گشودن دیالوگ منظم با داخل کشور حول مسائل عملی و فکری 

رفه جنبش کارگری که بالکل با شيوه  دیکته کردن و یاد دادن یک ط
بوده وبيش وقبل ازآن برآموختن ازجنبش وفعالين طبقه  متفاوت

استواراست،تقویت پيوند جنبش های داخل کشوربا جنبش های 
جهانی و ضدسرمایه داری سایر کشورهای جهان هم بلحاظ عملی 
و هم به لحاظ نظری و انتقال دستاوردهای آن،جلب حمایت فعال 

رکشورها ازمطالبات مزد و جنبش های کارگری و ترقی خواهانه سای
حقوق بگيران داخل کشور وبالعکس،افشاء اقدامات سرکوب گرانه 
رژیم درنزد سازمان های بين المللی وافکارعمومی جهانی ومنزوی 
ساختن آن،حمایت فعال ازمبارزات داخل کشور ازجمله بوجود آوردن 
تریبون ها و رسانه های مستقل و فراگير که بازتاب دهنده صدای 

  .حمتکشان باشد و ایجاد صندوق های مالی حمایتی ز
  

            
    05.05.05-15.02.84    

  

  
  
  

     
 
 
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                               

 arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 
چپ کارگریسايت اتحاد   
                                                   

 www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

مشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان

 .نيستند 



 5

 
  !ايران  از مراسم روز کارگر دراتیگزارش

  
 
 

 تهران • 
نشستی با ) يكشنبه(همزمان با روز آارگر عصر روز گذشته : ايسنا

حضور بيش از دويست نفر اعضای سنديكاهای مختلف در سالن 
خواستار تسريع در تغييرات جدی فصل ششم قانون “ا شعار باختر ب

” ای هستيم های سنديكايي، اتحاديه آار به منظور تامين آزادي
  . برگزار شد

  

  
  

در اين مراسم آه آارگران بارها از سنديكا سخن راندند، يعقوب 
مهديون ـ از اعضای قديمی صنف آفاشان ـ با سابقه فعاليت 

« : به آاهش هر روزه حقوق آاری گفتشصت ساله خود با اشاره
مصوبات مجلس در زمينه حذف مقررات آار و وجود آارگران 

 » .ای تاريك است قراردادي، نشانگر وجود آينده
با وجود پابرجايی فصل ششم قانون آار « :وی خاطرنشان آرد

ها با فعاليت آزاد  نامه دولت از حرآت شفاف و علمی مقاوله
های بنيادين آار مانند  نامه ند و رعايت مقاولهز سنديكايی سر باز مي

تر حد خود قرار دارد آه  هفتاد و هشت و نود و هشت در پايين
ای  سازی دستمزدها تالش و اراده دهد در جهت واقعي نشان مي
 » .وجود ندارد

وی رشد و شكوفايی آارگران را در جهت استفاده بهينه از 
: از ذخاير دانست و گفتوری مناسب  استعدادهای نهفته و بهره

در غير اين صورت شاهد از بين رفتن توليد، صنعت و خدمات «
 » .اجتماعی خواهيم بود

سازندگان و « :عدالتی خواند و ادامه داد وی آار آودآان را بي
فردای ايران در دست آودآانی است آه امروز بايد مطابق با حقوق 

 » .شوندآودك از امكانات رفاهی و اجتماعی برخوردار 
های آارگری توانايی نشان دادن نقش  اتحاديه« :مهديون تصريح آرد

آارگران در توليد و خدمات اجتماعی را دارند و تنها در صورت اتحاد 
آارگران در سنديكاها اين نيروی عظيم قادر به احقاق حق خود در 

گذاری خواهند بود آه در اين صورت برای جامعه و  مجلس قانون
 » .ند استآارگر سودم

در اين جلسه آه اصناف گوناگون از جمله آفاشان، خياطان، 
سازي، سايپا و  آار و نوردآار، شرآت واحد، خودرو فلزآاران، خم

ايران خودرو حضور داشتند، پرويز بابايی ـ يكی از شرآت آنندگان ـ 
با اشاره به تاريخچه اتحاديه آارگران چاپ در صد سال گذشته 

بايد برای  ر حال حاضر بعد از گذشت صد سال متاسفانه د« :گفت
 » .احيا و ايجاد سنديكاها مستقل تالش آنيم

ای آه به علت آار در  استاد محمد جوشكار از طرف آارگران پروژه
ای در  های اجرايی آشور در اين جلسه حضور نداشتند، بيانيه طرح

 . خصوص وضعيت نامطلوب آارگران قرائت آرد
 اشاره به نبود توجه و قدردانی از زحمات وی در اين مطلب با

ها و از نبود امنيت شغلي، ندادن حقوق  سازندگان زحمتكش پروژه
 . شان گله آرد موقع و نبود امكانات رفاهی برای آارگران و خانواده به

در ادامه اين جلسه نمايندگانی از اصناف مختلف در سخنانی به 
واستار ادامه آار و ها و مشكالت آار اشاره آردند و خ سختي

 . فعاليت سنديكاها شدند
بر اساس اين گزارش به گفته يكی از اعضای اصلی سنديكای 
شرآت واحد، صبح ديروز نزديك به هزار نفر از آارگران عضو 
سنديكای شرآت واحد به وزارت آار و امور اجتماعی مراجعه و با 

 سوی معاون وگو آرده و از آريمی ـ معاون وزير آار ـ ديدار و گفت
 . اند وزير آار قول مساعد ادامه مذاآرات با سنديكا را گرفته

ای آه به رييس جمهور ارئه شده به  اين افراد برای پيگيری نامه
 . وزارت آار مراجعه آرده بودند

 
 سنندج • 

  سنندج-  ٢٠٠۵) روز جهانی کارگر(قطعنامه اول مه
 !گرامی باد اول مه روز جهانی کارگر

، روز اعالم اتحاد جهانى طبقه ما براى )روز جهانی کارگر ( اول مه 
روز اعالم کيفرخواست طبقه کارگر . مقابله با اين دنياى وارونه است

در اين روز کارگران در . جهان عليه کليت نظام سرمايه داريست
اقصی نقاط جهان رژه ميليونی خود را عليه نظام سرمايه داری که 

شقات، فقر و گرسنگي، بيکاری و بی عامل تمام محروميتها و م
 .مسکني، فساد و فحشا و رنج و تباهی است، به نمايش ميگذارد

برای سرمايه سود حکمت همه چيز است و رفاه و خوشبختی و 
امنيت جسم و جان انسانها را در حصار سود و منفعت شخصی به 

 .بند کشيده است
 ايم و اعالم دراين روز ما برای احقاق حقوق انسانيمان جمع شده

می کنيم که در ميان ما ، رنگ، نژاد، قوميت، جنسيت مبناى تمايز 
ما خود را هم . همه ما انسانيم و در سرنوشت هم شريک. نيست

سرنوشت و همسنگر مبارزه کارگران در سراسر جهان و مبارزه 
ما در اين روز اعالم ميکنيم که . همه انسانهای آزاديخواه می دانيم 

س حق ندارد خود را مالک جسم و جان کارگران بداند و ديگر هيچ ک
 .مرگ و زندگی مان را تعيين کند

در اين راستا و تا رسيدن به يک زندگی مرفه و شايان شأن انسان، 
 :ما کارگران رئوس مطالبات خود را به شرح زير اعالم می داريم

ل  دستمرد کارگران فورا و بدون قيد و شرط افزايش يافته و حداق-1
تنها مرجع صالحيت دار . دستمزد به يک و نيم برابر خط فقر برسد

برای تعيين افزايش دستمزد نمايندگان واقعی کارگران و منتخب 
 .مجامع عمومی آنهاست

 عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات کارگران جرم محسوب -2
 . شده و حقوق معوقه کارگران بايد فورا پرداخت شود

 ساعت در هفته کاهش يابد و هر 30رگران بايد به  ساعات کار کا-3
 .گونه اضافه کاری اجباری ممنوع گردد

 قرارداد های موقت کار تعرض به پايه ای ترن حقوق کارگری و به -4
 .شدت ضد انسانيست

اين ماده از قانون بايد فورا برچيده شده و کليه قراردادهای موقت به 
 . استخدام رسمی تبديل شود

ت کارگاه های زير پنج و ده نفر از شمول قانون کار را  معافي-5
 .شديدا محکوم کرده و بايد لغو گردد

 تعديل نيرو و اخراج کارگران به هر بهانه ای محکوم و کارگران -6
 .اخراجی بايد فورا به محل کار خود بازگردانده شوند

ما حق خود ميدانيم در مقابل .  اعتصاب و اعتراض حق ماست-7
 شدن حقوق صنفی و اجتماعی خود دست به اعتصاب پايمال
 .بزنيم

 آزادی بی قيدو شرط عقيده، بيان، مطبوعات و تشکل حق همه -8
کارگران بايد بتوانند تشکلهای آزاد کارگری و سراسری خود . است

و در همين راستا از فعاليت کميته پيگيری . را تشکيل دهند
 .تشکلهای آزاد کارگری پشتيبانی ميکنيم

 سال 16 ايجاد اشتغال و بيمه بيکاری مکفی برای افراد باالی -9
 . اعم از زن و مرد با حقوق برابر بايد فورا متحقق شود

 برپايی مجامع عمومی کارگری در ساعات و محيط کار بايد به -10
 .رسميت شناخته شود

 هر گونه تهديد، فشار و مزاحمت، تبعيد و دستگيری و اخراج -11
محاکمه فعالين کارگری سقز .  هر بهانه ای محکوم استکارگران به

 .بايد فورا متوقف شود
برخورداری کودکان ار .  کار کودکان ممنوع و جرم تلقی شود-12
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محيطی امن و سر شار از شادی و نشاط و امکانات آموزشي، 
 .بهداشتی و رفاهی حق کودکان است

م و خواستار آنيم  ما از مبارزه معلمان و پرستاران حمايت ميکني-13
 . که مطالبات اين شريفترين انسانهای جامعه، فورا پذيرفته شود

 مسله نداشتن مسکن و بيخانمانی يکی از بزرگترين معضالت -14
 .کارگران است که بايد به آن رسيدگی شود

 روز اول مه، روز جهانى کارگر بايد تعطيل رسمی و عمومى - 15
ند بدون احتياج به کسب مجوز و بدون کارگران بايد بتوان. اعالم شود

دخالت پليس اجتماع کنند و مراسم و جشن کارگريشان را بر پا 
 . کنند

 !پرولتاريای جهان متحد شويد
 !زنده باداول مه روز جهانی کارگر

 کميته برگزار کننده مراسم اول مه سنندج 
 

  – مشهد• 
  قطعنامه جمعی از دانشجويان دانشگاه فردوسی

 از گذشته دريافته ايم آه عامل اصلی مشقات و امروز بيش
 سرمايه داری و بردگی مزدی است محروميتهای بشر زمان ما نظام

جنگ ، نا امنی اقتصادی ، تن فروشی ، تبعيض و بی حقوقی تماما 
هدف سرمايه داری نه . پيامدهای اين نظام اقتصادی نابرابر هستند 
 . يشتر است تامين نيازهای مردم ، بلكه سود هر چه ب

دنيای نا برابر ما ، شايسته هيچ انسانی نيست و بايد دگرگون 
حق هر انسان است آه از آنچه خود توليد نموده بهره مند . شود 

 . شود و همين امروز زندگی مرفه و انسانی داشته باشد 
اول ماه می روز جهانی آارگر ، روز اعالم آيفر خواست طبقه آارگر 

ما تمام مردمی آه . ه اين دنيای وارونه است در سراسر جهان علي
اين وضع را نمی خواهند فرا می خوانيم آه همراه ما برای تغيير اين 

 .وضع به ميدان بيايند
ما خواهان پايان دادن به استثمار و برپای جامعه ای انسانی 

اما تا تحقق اين امر فوری ترين خواسته های ما به شرح . هستيم 
 . زير است 

 هزار تومان اعالم نموده است ، در 122ولت دستمزد آارگران را د. 1
يعنی حداقل .  هزار تومان می باشد 150حالی آه خط فقر رسمی 

دستمزد زيرخط فقر است ما اعالم می آنيم آه حداقل دستمزد 
 هزار تومان 225آارگران می بايست يك و نيم برابر خط فقر يعنی 

 .باشد
. كفی برای همه افراد بيكار آماده به آار آار يا بيمه بيكاری م. 2

 . بيمه بيكاری بايد به اندازه حداقل دستمزد باشد 
همه آارگران قراردادی فورا . لغو فوری همه قراردادهای موقت . 3

 . به استخدام رسمی بايد در آيند 
نپرداختن دستمزد يك . پرداخت فوری همه دستمزدهای معوقه . 4

دولت در مقابل . د جرم محسوب شود دزدی آشكار است و باي
پرداخت آليه دستمزدهای معوقه و پرداخت به موقع دستمزدها 

 . مسئول است 
 .آزادی بی قيد و شرط تشكلهای آارگری و اعتصاب. 5
آليه اخراجهای دسته جمعی و انفرادی تحت هر عنوان از قبيل . 6

 .ف گرددتعديل نيرو ، بازخريد و بسته شدن آارخانه می بايد متوق
ما خواهان به رسميت شناخته شدن روز جهانی آارگر هستيم . 7

 .آه بايد به عنوان روز تعطيل رسمی آشور قرار گيرد
 دستمزد برابر به ازای آار برابر برای زنان و مردان . 8
تامين رفاه اجتماعی برای آليه خانواده های آارگران شاغل و . 9

 .و بی سرپرست بيكار ، بازنشسته ، از آار افتاده 
پرداخت هزينه مسكن به نسبت هزينه واقعی مسكن آارگران . 10

 .و هزينه ناهار و يك وعده غذای گرم به قيمت واقعی 
 زنده باد روز جهانی آارگر

 زنده باد اتحاد جهانی آارگران
 

 اجتماع کميته پيگيری ايجاد تشکل های –تهران • 
 آزاد کارگری

  
 اردیبهشت گردهمایی 11ک شنبه روز ی: سايت کانون اشتراک

بزرگ و با شکوهی به مناسبت روز اول ماه مه، در سينما فردوسی 
کميته "این مراسم که توسط . واقع در خيابان انقالب برگزار شد

تدارک دیده شده بود با " پيگيری ایجاد تشکل های آزاد کارگری
اختگان سرود انترناسيونال و یک دقيقه سکوت به یاد و احترام جان ب

 .راه آزادی و برابری آغاز گردید
در ادامه مراسم، فعالين کارگری در ارتباط با معضالت و مشکالت 
طبقه کارگر به سخنرانی پرداختند و از سياست های فعلی دولت 
در زمينه دستمزدها و قراردادهای موقت و بی توجهی به مطالبات و 

شکل یابی هر چه وضع معيشتی کارگران انتقاد کردند و خواستار ت
 . بيشتر طبقه کارگر برای رسيدن به مطالبات خود شدند

افزایش "، "آزادی حق اعتصاب"وجود پالکاردهایی با مضامين 
دليل دیگری بر این واقعيت ... و" لغو قرارداد کار موقت"، "دستمزدها

بود که این مراسم تنها یک بزرگداشت و یا جشن نبود بلکه 
 در جهت بيان چندین باره مطالبات و گردهمایی و حرکتی بود

 . خواسته های به حق و نادیده انگاشته شده ی طبقه کارگر
در کنار این مراسم نمایشگاه عکسی به منظور افشای جنایت 

از نکات قابل ذکر در . های پنهان نظام سرمایه داری بر پا شد 
سخنرانی ها می توان به بررسی وضعيت کودکان کار، شرایط 

ب خانواده کارگران، اصالح قوانين ناقص و ناعادالنه ی کار، نامناس
حمایت از حقوق زیر پا گذاشته شده ی طبقه ی پرستاران و 

در ميانه ی مراسم نيز یک گروه موسيقی به . معلمان اشاره کرد
اجرای برنامه پرداختند و در پایان قطعنامه کميته پيگيری در مورد 

امه بار دیگر سرود جهانی طبقه اول مه قرائت شد، و در آخر برن
به زبان فارسی و با همخوانی حضار پخش ) انترناسيونال(کارگر 
 .شد

 
  عضو  خالصه سخنرانی جعفر عظيم زاده• 

  آميته پيگيري و فعال کارگری
خدمت همه دوستان سالم عرض می کنم و اول ماه مه روز جهانی 

ه همه شما و کارگر ، روز اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران را ب
 .تمامی انسان های شریف و برابری طلب تبریک می گويم

 از 84همانطور که می دانيد حداقل دستمزد در سال ! دوستان
طرف شورای عالی کار صد و بيست و دو هزار و پانصد تومان به 

از طرفی خط فقر قبل از عيد سيصد هزار تومان و بعد . تصویب رسيد
مه و بودجه صد و پنجاه هزار تومان اعالم از عيد از طرف سازمان برنا

به نظر من اعالم تقریبا همزمان حداقل دستمزد و خط فقر در . شد
برابر دیدگان جامعه به این معناست که تصویب کنندگان این ميزان 
دستمزد در کمال وقاحت باکی از این ندارند که صریحا اعالم کنند 

 .گی کننداکثریت عظيم مردم بایستی زیر خط فقر زند
این درجه از وقاحت و درندگی واقعا در نظام های سرمایه داری 
معاصر بی سابقه است، این در حاليست که کارگر نيز حق 
اعتراضی جدی، به گرسنگی و درماندگی خود ندارد و به محض 
اعتراض با نيروی سرکوب و پليس مواجه می شود، واقعيت این 

گه داشت و هم حق است که نمی شود هم مردم را گرسنه ن
این درجه از انتظار برای بردگی اکثریت . اعترض را از آنها سلب کرد

عظيم جامعه از طرف گردانندگان آن در تاریخ معاصر هم بی سابقه 
کارگر را با برگ . کارگر را با قرار داد موقت به کار می گيرند.است

 از حق تشکل یابی را. قرارداد موقت سفيد امضا به کار می گيرند
کارگر سلب می کنند، اعتراض کارگر را به خون می کشند، موج 
بيکار سازی ده ها هزار نفری به راه می اندازند و دستمزد کارگر را 
. ماه ها پرداخت نمی کنند، آن هم دستمزدي که زیر خط فقر است

به کارگر صریحا می گویند باید گرسنه بمانی، آنوقت اعتراض هم 
هيچ انسانی تا این .  به نظر من محال استاین امر. نباید بکنی

ما از همين جا اعالم . درجه و حدت، تن به بی حقوقی نمی دهد
می کنيم که به این وضعيت تن نخواهيم داد، توليد تمام ثروت 

آن وقت من نمی دانم چرا ما باید . اجتماعی به دوش ماست
م و گرسنه بمانيم، چرا ما باید دستمزد های زیر خط فقر بگيری

 !مشتی اقليت حقوق های ميليونی بگيرند
در چنين شرایطی سوالی که به شدت توجه هر انسانی را به خود 

چرا نظام سرمایه داری در ایران در : جلب می کند این است که
تحميل بی حقوقی مطلق به کارگران اینقدر توانمند است؟ چرا به 

خويش را راحتی قادر است تمام شرایط و ملزومات سود آوری 
متحقق کند؟ واقعيت این است که در درجه اول، این امر ناشی از 

طبقه کارگر در . موقعيت فرودست کارگر در نظام سرمایه داریست
نظام سرمایه داری هيچ ابزاری برای دفاع از حقوق انسانی خود در 
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تمام ثروت و امکانات اجتماعی در خدمت صاحبان . اختيار ندارد
 دولت، قانون، نيروی پليس و زندان، همه و نهاد. سرمایه است

نمونه عریان اثبات چنين . همه در اختيار صاحبان سرمایه است
. ادعایی را در مساله دستمزد ها به راحتی می توان مشاهده کرد

اگر کارگر به وضعيت مشقت بار خود اعترض کند، همانطور که همه 
. ه می شودما بارها دیده ایم با نيروی ویژه و سرکوب مواج

سيستم سرمایه داری حاضر است ميليارد ها تومان هزینه سرکوب 
کارگر کند، ولي حاضر نمی شود یک زندگی انسانی را برای کارگر 

اما اگر سود سرمایه پایين بياید آنوقت مساله فرق . تامين نمايد
آنان به راحتی در . صاحب سرمایه نيازی به اعتراض ندارد. می کند

ام شورای عالی کار دور هم می نشينند و حتي به خانه ای به ن
تعهد خود مبنی بر رساندن سقف حداقل دستمزدها به سقف سال 

 پشت پا می زنند و حداقل دستمزد را آنطوری که منانفعشان 58
 .اقتضا می کند به تصویب می رسانند

 سال و پيشرفت 28دوستان ببينيد ما چقدر ناتوانيم که تازه پس از 
 توليد و باال رفتن استاندارد زندگی در این فاصله، تازه تکنولوژی

 را هم در کمال وقاحت نمی خواهند به ما بدهند، 58دستمزذ سال 
چه ميشود کرد، به قولی باید دردمان را به چه آسي بگویيم؟ 

اصال . واقعيت این است که در این جامعه کسی گوش شنوا ندارد
ندگان این جامعه برای اصالح اراده و برنامه ای هم در سطح گردان

این خاصيت ذاتی نظام سرمایه داريست . این وضعيت وجود ندارد
 .که برای تامين و تضمين سود خويش، کارگر را مچاله کند

نيروی . بنابراین به نظر من کارگر بایستی به نيروی خود متکی شود
طبقه کارگر بایستی . کارگر هم در اتحاد و تشکل یابی آن است

در غير این صورت نظام سرمایه .  را متحد و یکپارچه کندخودش
داری هيچ ترحمی به ما نخواهد کرد، اصال زندگی ما و آینده بچه 
هايمان مساله اش نيست، مساله اش سودش است، بنابراین 
بهبود شرایط زندگی ما و خاتمه دادن به این همه فالکتی که 

. ودمان را می بوسدگریبان ما را گرفته ، قبل از هر کسي دست خ
کميته پيگيری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در شرایطی که 
کارگران هيچگونه تشکل مستقلی را براي دفاع از حقوق اجتماعي 

 .خود ندارند، پاسخی است به این نياز طبقه کارگر
این کميته به دنبال نشست سه جانبه ای که با نظارت سازمان 

تعدادی از فعالين کارگری و در جهانی کار برگزار شد از طرف 
این کميته از بدو شکل گيری . اعتراض به این نشست ایجاد گرديد

خود تا به امروز سه مجمع عمومی با شرکت فعالين کارگری از 
نقاط مختلف آشور برگزار کرده و همه تصميمات آن متکی به 

این کميته قصد دارد به مجمعی از . مجامع عمومی بوده است
 فعالين کارگری تبدیل شود تا بدین ترتيب طبقه کارگر از رهبران و

طریق ارتباط مستقيم رهبرانش در نقاط مختلف کشور، راه خود را 
برای دفاع از حقوق پایمال شده خويش و همچنين بستر الزم را 

 . براي ایجاد تشکل های سازمانيافته تر باز کند
 برگزار 13/3/84 کميته پيگيری مجمع عمومی بعدی خود را در تاریخ

ما از همه رفقای کارگری که در این مراسم حضور دارند . خواهد کرد
دعوت می کنيم تا در مجمع عمومی چهارم این کميته آه در مورخه 

 برگزار خواهد شد شرکت کنند تا با دخالت گری خود، این 13/3/84
کميته را در راستای اهدافی که خودشان در مجمع عمومی آن 

 موفق باشيد . کنند یاری دهندتعيين می 
 

مدیر مسوول نشریه (سخنرانی بهروز کریمی • 
  ) خاک دانشجویی

  
امروز در موقعيتی هستيم که طبقه کارگر در بدترین شرایط قرار 
دارد و با مشکالت اساسی مانند عدم امنيت شغلی، دستمزد 

مواجه است و طبقه کارگر نيز از هيچ ... های پایين، فشار کار و 
 .ونه ابزار دفاعی مناسبی برخوردار نيستگ

ایجاد تشکل های آزاد کارگری، آزاد به معنی فارغ از دخالت دولت و 
کارفرما، که متاسفانه تا کنون چنين چيزی وجود نداشته است، 
بلکه تشکل هایی که تا کنون وجود داشته اند ابزار تحميل خواسته 

می تواند تبدیل . ه استهای دولت و کارفرمایان به طبقه کارگر بود
به تشکل های توده ای کارگران شود تا بتواند مطالبات طبقه کارگر 

کارگران از هرگونه اهرم فشاری در جهت پيشبرد  .را پيش برد
اهداف و مطالبات خود و یا دفاع از حقوق حداقلی خود محروم می 

مانند کارگران ایران خودرو یا عسلویه که حتی از حقوق . باشند
 .نونی خود مانند شوراهای اسالمی کار محرومندقا

ایجاد این تشکل ها و پيگيری برای ایجاد این نهاد ها، تنها گام 
نخست در راه ایجاد اتحاد طبقاتی و پيگيری مطالباتی نظير افزایش 

خواست های عمومی . دستمزدها، بيمه و لغو قرار داد موقت است
به صورت خودجوش توسط طبقه کارگر با و یا بدون این تشکل ها 

فعالين کارگری دنبال خواهد شد ولی بسيار بهتر خواهد بود که 
ظرف مناسب برای این حرکت، یعنی تشکل های آزاد کارگری ایجاد 

 .شود
در نهایت باید گفت امروز پرستار و معلم فرقی بين خود و کارگر 

 آنان هم در مناطق مختلف کم یا زیاد، با پدیده. احساس نمی کند
هایی از قبيل قرار داد های موقت، عدم امنيت شغلی، بيکاری، 

در نتيجه خواسته هایی نظير . مواجه اند... دستمزد های پایين و 
ایجاد تشکل های آزاد کارگری و مطالبات طبقه کارگر اکثریت جامعه 

 .را نمایندگی می کند
طبقه کارگر مدافع و پيش برنده منافع و مطالبات همه استثمار 

. دگان و اقليت هایی است که سخنگویی در جامعه ندارندش
سرمایه داری هيچ گاه حقوق ما را با دستان خود و با خوشرویی 

و هر جا که طبقه کارگر و نمایندگانش را در ضعف و . نمی دهد
پراکندگی دیده، حتی حقوق اوليه و انسانی کارگران را نيز از آنها 

 .گرفته است
ستاران و همه انسان های آزاده، ما تنها با کارگران، معلمان و پر

با . دستان خود می توانيم حقوق از دست رفته خویش را بگيریم
اتحاد ما و حرکت ماست که سرمایه داری می لرزد و صدای ناقوس 

 .مرگ خویش را در داالن های تاریخ می شنود
 کارگران جهان متحد شوید

 
  دانشگاه تهران-تهران • 
 

روز ده اردیبهشت هشتاد و چهار پس از : تراکسايت کانون اش
گذشت دو دهه مراسم اول ماه مه در دانشگاه تهران برگزار شد که 
در ابن مبان دو تن ار فعالين کارگری به همراه سردبير نشریه خاک 

تمامی موارد مطرح . و یک روزنامه نگار به ایراد سخنرانی پرداختند
و دغدغه ها و مشکالت شده در این جلسه حول مسائل کارگری 

این جنبش مطرح گردید که دیری است به فراموشی سپرده شده 
در کنار این مراسم نمایشگاه عکسی نيز از طرف برگزار . است

کننده گان ترتيب داده شده بود که در صدد نشان دادن جلوه ای از 
در ابتدا و انتهای مراسم نيز قسمتی از . برهوت سرمایه داری بود

ای زندگی و عصر جدید به نمایش در آمد که بار دیگر نشان فيلم معن
داد که دنيای به اصطالح متمدن امروز چگونه بردگی را بار دیگر بار 

 .دیگر بر انسان ها تحميل می نماید
امروز در راستای موانع پيش روی جنبش کارگری مساله دستمزد 

گر و جنبش ها و قرار داد های موقت و اینکه چرا اساسا باید به کار
جنبشی که می تواند با توجه . این طبقه بها داده شود پرداخته شد

به صحبت های امروز گام در راه رهایی جامعه برداشته و مطالبات 
مطالباتی که چند سالی است در . اکثریت جامعه را فراهم نماید

جنبش دانشجویی ایران نيز مطرح گردیده و همين مطالبت این دو 
فعالين کارگری بر این امر .  مربوط ساخته استجنبش را به هم

اذعان داشتند که جنبش دانشجویی بنا به اینکه خواستگاه برابری 
طلبی است می تواند در کنار جنبش کارگران و دیگر زحمتکشان 
حضور داشته و نه به دليل منفعت طبقاتی بلکه به دليل همين 

ت که آن را در برابری طلب بودن و عدالتخواه بودن این جنبش اس
آنها در . کنار طبقه کارگر برای پيگيری مطالباتش قرار می دهد

راستای صحبت هایشان خود را حامی مطالبات بر حق پرستاران و 
 .معلمان دانسته و حمایت خود را از این خواسته ها اعالم داشتند

در ادامه صحبت ها در خصوص جایگاه جنبش کارگری در جامعه و 
و . ی اسالمی و خانه های کارگر افشاگری شدجایگاه شوراها

گفته شد دولت در برابر مطالبات بر حق کارگران تنها روش شکنجه 
 !و زندان را به کار برده است و نه حمایت از آن را

 
در انتها نيز جلسه پرسش و پاسخی با شرکت تمامی حضار برگزار 

  . شد شد که به سواالت آنها پاسخ داده 
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  ! سنديکافرمان انحالل 
  

 هيات موسس احيا سنديکاهای کارگری  رژیم اسالمی ،وزارت کار
  .را غيرقانونی اعالم کرد

 ٢٠٠۵ مه ٢ – ١٣٨۴ ارديبهشت ١٢ دوشنبه 
فعاليت هيات موسس احيا سنديكاهای شرآت واحد، از سوی 

 کارفرمايی وزارت آار غير قانونی --  -اداره آل تشكالت آارگری 
اداره آل , خبرنگار گروه آارگری ايلنابه گزارش .شناخته شد

 آارفرمايی وزارت آار، طی نامه ای به شورای - تشكالت آارگری 
اسالمی آار شرآت واحد اتوبوسرانی تهران، با استناد به تبصره 
چهار ماده صد و سی و يک قانون آار، فعاليت هيات مذآور را 

اليت مادامی آه شوراهای اسالمی آار در مناطق شرآت واحد فع
 .بر خالف قوانين دانست, دارند

براساس تبصره چهار ماده صد و سی : در ادامه اين نامه آمده است
و يک قانون آار، آارگران يك واحد می توانند جهت دفاع از منافع 
مشروع و حفظ حقوق قانونی خود، يكی از سه موارد شورای 

ه و هيچ انجمن صنفی و يا نماينده آارگران را داشت, اسالمی آار 
يك از نهادهای سه گانه، نمی توانند به طور همزمان در يك واحد 

  . توليدی فعاليت داشته باشند 
    

  رژیم اسالمی " خانه کارگر " برهم خوردن مراسم 
  

 
 

عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر که می کوشد در سايه ی 
شود، روز » مجلس فرمايشی«هاشمی رفسنجانی نماينده 

مدعی شد مراسم خانه کارگر در حمايت از هاشمی دوشنبه 
 !رفسنجانی را توده ای ها بر هم زدند

يك جماعت تقريبا سيصد نفری با هدف و برنامه ريزی : وی گفت
قبلی، نظم آنگره سراسری و مراسم روز جهانی آارگر را بر هم 

، دبير "عليرضا محجوب"به گزارش خبرنگار گروه آارگری ايلنا، .زدند
نه آارگر، در پنجمين آنگره سراسری خانه آارگر، با اعالم آل خا

آنچه آه در مراسم روز جهانی آارگر امسال : مطلب فوق گفت 
اتفاق افتاد ، به ما نشان داد اگر در امور تشكيالتی ، برنامه ريزی 
هدفمندی نداشته باشيم ، به راحتی ابزار دست گروههای سودجو 

 اينكه جمعيت ناآرام حاضر در وی با بيان.قرار خواهيم گرفت 
ورزشگاه ، پيش از ورود دسته آارگران راهپيما در محل ورزشگاه 

متاسفانه به دليل نبود تعامل ميان : مستقر شده بودند ، گفت 
حراست ورزشگاه و انتظامات خانه آارگر ، اين گروه 
آشوبگرتوانستند با ايجاد يك جو ناآرام ، در ميان جمعيت حاضر در 

اه پراآنده شده و اعالميه های حزب توده را در بين حاضرين ورزشگ
دبير آل خانه آارگر با اشاره به ديدار خود با رييس .پخش نمايند 

رييس جمهوری پس از آگاهی از نارضايتی : جمهور ، تصريح آرد 
آارگران در خصوص وضعيت دستمزدها ، دستور پيگيری و رسيدگی 

 .در آرد در اين خصوص را به وزير آار صا
 هزار نفری آزادی نه تنها 12ماجرای ورزشگاه : وی خاطرنشان آرد 

امكان نتيجه گيری و بهره برداری مطلوب را از ما سلب آرد ، بلكه 
 .برخستگی ناشی از فعاليت های هفته آارگر نيز افزود 

محجوب پيش بينی آرد در نتيجه وقايع تجمع روز جهانی آارگر ، 
 .ها شاهد خواهيم بود   را در رسانهبازتابهای گوناگونی 

  
ه با بهم دريافتی از تهران در رابطمستقل گزارش 

   ضد کارگرخوردن مراسم خانه 
 

امروز من به محل : با درود و آرزوي پيروزي براي شما و دوستانتان
تجمع کارگران در مجموعه ورزشي آزادي رفتم هزاران نفر از کارگران 

شجويان و معلماني که براي همبستگي به همراه صدها نفر از دان
 نفري آزادي و بيرون از 12000با کارگران آمده بودند در داخل سالن 

. در اين بين تعداد زيادي هم زن آمده بود. سالن تجمع کرده بودند
قبل از اجتماع در ورزشگاه آزادي ، ابتدا چند صد نفر از کارگران در 

تجمع کرده ) مخصوص کرججنب کارخانه ارج در جاده (سه راه ارج
ده ها نفر از . بودند و بعد به سمت ورزشگاه راه پيمايي کردند

جا حضور داشتند و فريبکارانه ! نيروهاي سرکوبگر انتظامي در آن
سعي داشتند خود را همراه کارگران نشان بدهند و روز کارگر را 
تبريک مي گفتند و بسته هايي از آب نبات و شکالت را که بر روي 

 بود را بين کارگران 110ن آرم نيروي انتظامي و تبليغ به نفع پليس آ
تقسيم مي کردند گويي آه با چند آبنبات و شكالت ميتوانند مردم 

 !! ايران را گول بزنند
صندلي هاي سالن ،کارگران و % 90برروي بيش از 10:30تا ساعت 

 .دانشجويان نشسته بودند و بقيه در بيرون از سالن بودند
محوطه ورزشگاه آزادي ،در بيرون از سالن و در داخل آن در 

پالکاردهاي برزگي نصب شده بودکه به آخوند جنايتکار رفسنجاني 
خير مقدم گفته بودند و از شرکت او در تجمع روز کارگر تشکر شده 
بود و همچنين پالکاردهاي زيادي در حمايت از رفسنجاني و 

من که اين پالکاردها را . ده بودکانديداتوري او براي انتخابات نصب ش
ديدم متوجه شدم که قرار است رفسنجاني بيايد و در واقع رژيم 
مي خواهد تجمع روز کارگر را به يک نشست انتخاباتي در حمايت 
از رفسنجاني جنايتکار تبديل کند که با هوشياري کارگران و 
دانشجويان آگاه به يک افتضاح بزرگ براي ايادي رژيم تبديل 

کارگران و دانشجويان قبل از ورود به داخل سالن دقايق زيادي .دش
 :از جمله . در بيرون از آن تجمع کرده و شعار مي دادند

 
 کارگر ، دانشجو ، معلم اتحاد اتحاد

 
 آزادي تشکل حق ماست

 
 اعتصاب اعتصاب حق ماست

 
 تحريم انتخابات اجرا بايد گردد

 
 کارگر بيدار است از ذلت بيزار است

 
 رارداد موقت ملغي  بايد گرددق
 

 فرياد هر ايراني آزادي ، آزادي 
 

همچنين شعارهايي در محکوميت سرمايه داران و پيمانکاراني که 
 در پناه رژيم ، حقوق کارگران را زير پا مي گذارند داده مي شد

 که جمعيت به تدريج وارد سالن مي شد، به 10حدود ساعت 
لن به نفع رژيم نيست، من هم به خوبي معلوم بود که جو داخل سا

همراه تني چند از کارگران و دانشجويان که در اطرافم بودند شرايط 
را مساعد ديديم تا يک سري از شعارها را مطرح کنيم ، شعارهايي 

   :از قبيل 
 ، آغاز اعتصابات  تحريم انتخابات                      

  
رژيم در بين جمعيت، من به دليل حضور نيروهاي اطالعاتي و عوامل 

مرتب جاي خودم را عوض مي کردم تا نشان گذاري نشوم، ولي 
هر قسمتي از سالن که مي رفتم مي ديدم که جو عليه رژيم 
است و با وجود اينکه رژيم همه نيروهاي وابسته به خود و نيز 
اقشار نا آگاه را بسيج کرده بود تا در نقاط مختلف سالن جاي دهد 

راي شعار دادن به نفع رژيم استفاده کند، ولي در مجموع و از آنها ب
در مراسم . اين تجمع به يک گردهمآيي بزرگ عليه رژيم تبديل شد 
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در هر فرصت که پيش مي آمد شعارهاي عليه رژيم و سردمدارانش 
رئيس شوراي " صادقي"وقتي مزدور کثيفي به نام .اوج مي گرفت

 کارگران را با ادعاي حمايت اسالمي کار که از عوامل رژيم است تا
هد و در پس شعارهاي به ظاهر ! از آنها و تحقق حقوقشان فريب د

تند عليه برخي از مسئوليني که به داد کارگران نمي رسند، خط 
حمايت از تماميت رژيم را پيش ببرد، صحبت از حمايت از 
کانديداتوري رفسنجاني جنايتکار کرد، همه او و رفسنجاني را هو 

د و سالن براي چند دقيقه آکنده از شعارهاي عليه رفسنجاني کردن
مزدور حسن .بود و او را به عنوان غارتگر بيت المال خطاب مي کردند

صادقي ، بعد از صحبت هايي که خوشايند کارگران بود و اينکه اگر 
مسئولين پاسخ ما را ندهند و به داد کارگران نرسند،اعتصابات را 

ظاهرات را به داخل خيابان هاي شهرها شروع خواهيم کرد و ت
خواهيم کشاند، مطرح کرد که اآلن يکي از ارکان اصلي نظام و 
سردار بزرگ سازندگي ها در ميان ماست که اين سخنان را مي 
شنود، برايمان مشخص شد که رفسنجاني آمده و در بيرون سالن 
است و منتظر اين است که جو سالن را تست کند ببيند به نفعش 
است يا به ضررش تا وارد سالن شود و به نفع خودش در انتخابات 

هو کردند، ! وقتي اسم رفسنجاني برده شد و او را. تبليغ آند
برايش مشخص شد که فعال نبايد وارد سالن شود و مترصد فرصت 

بنابراين سعي کردند جو سالن را آرام کنند و چند شعار دلخواه . بود
ش کردند و بعد هم يک نمايش به اصالح کارگران  را از بلندگو پخ

ورزشي را براي سرگرم کردن کارگران ترتيب دادند ولي هنوز چند 
دقيقه بيشتر نگذشته بود که مردم متوجه شدند آه رژيم ميخواهد 
سر آنها را گرم آند و با شعارهايي اين  نمايش  مسخره را متوقف 

و به سمت آنها ” ....وزرش آه نان نميشه و” : آردند و شعار دادند
 . آشغال پرتاب آردند

کارگران و دانشجويان که متوجه استفاده رژيم از تجمع آنها براي 
تبليغ انتخاباتي رفسنجاني شده بودند، به تدريج سالن را ترک 

 تقريبا دوسوم جمعيت از سالن خارج 11:30کردند و تا ساعت 
اکان و ولي صادقي مزدور کم.شدند و بيشتر صندلي ها خالي شد 

ملتمسانه از کارگران مي خواست که آرامش خود را حفظ کنند و 
بگذارند جو سالمي در سالن باشد تا به قول خودش ميهمان بسيار 
گرانقدر بيايد و صحبت کند و وعده مي داد که رفسنجاني گوش 
شنوايي براي خواسته هاي کارگران دارد و اگر او انتخاب شود وضع 

را تشويق به شرکت در انتخابات مي کرد بهتر خواهد شد و همه 
ولي در بين جمعيت کمي هم که در سالن باقي مانده بود و با 
وجود حضور مزدوران رژيم که به آنجا آورده شده بودند با موج 
اعتراضات و هو کشيدن ها و مخالفت هاي کارگران به جان آمده 

رار من مي ديدم که در نزديکي تريبون که محل استق. روبرو شد
مزدوران از جمله برخي نمايندگان مجلس و وزراي رژيم هم آماده 
بودند و تعداد زيادي از کارگران به جان آمده با خشم و افروختگي 
زياد اعتراض مي کنند و شعار مي دهند ، ولي به دليل بلند بودن 
صداي بلندگوهاي سالن و عربده هايي که مجري مراسم مي 

ن عده را متوجه شوم ولي واضح بود کشيد نتوانستم شعار هاي آ
که در آن اطراف وضعيت از کنترل مامورين رژيم خارج شده و قادر به 
آرام کردن کارگران به جان آمده نيستند و واقعا مردم عصباني بودند 

در بيرون سالن يكي از .  و به آارگزاران رژيم و مالها فحش ميدادند
. يدم آه چه ميگويدزنان شروع به دادن شعار آرد ،  من نشن

ماموران انتظامي به سمت او هجوم بردند در همين بين او به داخل 
جمعيت رفت و مردم نيز جلو ماموران را گرفتند طوري آه او بتواند از 

ز اينكه وارد جمعيت و مردم ! نيروهاي انتظامي ا. مهلكه در برود 
در سالن . بشوند واهمه داشتند و نتوانستند آن زن را دستگير آنند

صادقي مزدور در اين شرايط دوباره به پشت تريبون آمد و در حالي 
که پيش از اين بطور تلويحي  اعالم کرده که رفسنجاني در محوطه 
حضور دارد و صداي خواسته هاي کارگران را مي شنود ، ولي وقتي 
آه ديد همه هو ميكنند و اگر رفسنجاني بيايد با فحش و فضيحت 

اشيانه گفت که ميهمان گرانقدر ما هر زمان که از مواجه ميشود، ن
مسافرت برسند به جمع ما ملحق مي شوند و دقايقي بعد پايان 

عوامل رژيم از خشم کارگران حاضر در سالن !  مراسم را اعالم کرد
هر چند آه مزدوران رژيم جرات ورود به . همگي وحشت زده بودند

با مزدوران نيروي مورد مردم 2جمع مردم را نداشتند ولي در 
انتظامي درگير شدند و حسابي آنها را گوشمالي دادند وبر عليه 

در اين مراسم . مزدوران نيروي انتظامي شعارهاي تندي ميدادند
مزدور ديگري به نام عليرضا محجوب هم آمد تا بعد از عوامفريبي به 

نفع کانديداتوري رفسنجاني تبليغ کند و از اين جانور درنده يک 
ته نجات بسازد و به خورد کارگران آزاده و آگاه  بدهد ولي فرش

آارگران و بقيه شرآت آنندگان او را نيز هو آردند و به خودش و 
به اين ترتيب مراسمي که . رئيس آثيفش رفسنجاني فحش دادند

از طرف ارگان حکومتي خانه کارگر ترتيب داده شده بود و قرار بود ! 
راي رفسنجاني تبديل شود بر سر تا به يک نشست انتخاباتي ب

  .کارگزاران حکومت آخوندي خراب شد و به رسوايي کشيد
  
  

  پيکان شهر 
  

 کميته بيکاران تهران خواستگر به در روز جهانی کاریکشنبه
می با حضور تعدادی از کارگران  در شهرک پيکان شهر مراسوحومه

شد در ار زتعدادی از  کارگران شاغل بر گ ور کار واخراجی وحضبي
ابتدا مجری برنامه پس از اعالم ومعرفی برنامه ها از  این مراسم 

حاضرین برای شرکت در این برنامه تشکر نمود ابتدا تعداد زیادی در 
سالن نبود ولی رفته رفته بر تعداد شرکت کننده ها افزوده شد پس 
از معرفی بر نامه ها نمایشنامه عباس اقا توسط تعدادی از کارگران 

شد که در این ميان موقع اجرای قسمتی از نمایش توسط اجرا 
بازیگر تقریبا همگی سالن همراه با بازیگران شعر عمری در کار را 
همراهی نموده واین امر شور وحالی دیگر به برنامه داده بود پس از 
اجرای نمایش سخنگوی کميته بيکاران ضمن شاد باش به خاطر 

 هماهنگی برای ایجاد تشکالت این روز حمایت کميته را از کميته
مستقل کارگری اعالم نمود وسپس یکی از بی کاران طی مقاله 
ای مشکالت بی کاران را بر شمردواعالم نمود که داشتن کار وخانه 
ای برای زندگی یکی از خواستهای ابتدایی انسانهاست وی اعالم 
نمود در مملکت ما در حالی که عده زیادی وجود دارند که فراهم 
نمودن نان خالی برای کودکانشان را نميتوانند انجام دهند در همين 
جا هستند کسانی که اقا زاده هایشان برای تفریح خود ودوست 
دخترهایشان کشتی تفریحی یک ملياردی خریداری می کنند 
مدیرانی هستند که فقط هزینه دکوراسيون دفترشان از کل 

در این مراسم تعدای .دریافتی کارگران یک کارخانه بيشتر است 
پالکارت که حاکی از خواسته های کارگران بود به دیوارها نصب 
وخود نمایی می کرد که تعدادی از این پالکارتها بدین شرح بودند بر 
روی یکی از این پالکارتها نوشته کار مسکن ازادی به چشم می 
خورد یا بر روی دیگری نوشته شده بود کار حق طبيعی وابتدایی 

 خواست انسانی وبر روی تعدادی دیگر شعارهایی در نفی ترین
  .قرار داد موقت به چشم می خورد

  
  

" سدسيمره"تجمع اعتراض آميز صدها آارگر شرآت 
 شهرستان دره شهر  

  
نماينده آارگران ايالم ضمن اظهار نگراني از وضعيت معيشتي 

در شهرستان دره " سدسيمره"آارگران شرآت هاي مستقر در 
 ماه است آه حقوق و 6اين آارگران بيش از : اظهار داشت, شهر

دستمزدي دريافت نكرده اند وبه همين دليل دست به تحصن و 
در گفتگو با خبرنگار گروه " علي غياثي."تجمع اعتراض آميز زده اند

 700آارگران معترض آه تعداد آنان به بيش از : افزود, آارگري ايلنا
ت به تحصن زدند آه اين اعتصاب تن مي رسد در محل آار خود دس

آارگران معترض خواهان پرداخت : وي افزود.همچنان ادامه دارد 
  .حقوق معوقه خود از سوي مسووالن شرآت هستند
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  سه ديدگاه پيرامون اقدام رفقای        
  " کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری " 
  

 ) کانادا ( ديدگاه امير پيام  -1
  

 ! يک اشتباه مهم                           
   

  رفقای عزيز
در بيانيه ای که منتشر نموده ايد، مشروعيت اقدام خود يعنی ايجاد  

تشکالت کارگری بدون کسب مجوز از وزارت کار را به مقاوله نامه 
 سازمان جهانی کار و اينکه جمهوری اسالمی ايران 87 و98های  

روشن است . ت متکی کرده ايدهم اين مقاوله نامه ها را پذيرفته اس
آن تشکيالتی را که مقاوله نامه های سازمان جهانی کار به رسميت 
می شناسند نه تشکيالت ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی و 
يا تشکيالت ستيز طبقاتی که هيچ سطی از سه جانبه گرايی رانمی 
 پذيرد، بلکه صرفا تشکيالتی برای فروش مناسب تر نيروی کار

اگر چه حق تشکل . با اين وجود شما درست عمل کرده ايد. است
يک حق بورژوائی است، اما طبقه کارگر بايد بيشترين استفاده 

  .ممکن را از اين حق ببرد
شما همچنين تاکيد کرده ايد که پس از ايجاد تشکل مورد نظر از 

اينجا هم روشن است . آنرا به رسميت بشناسددولت می خواهيد که 
ولت جمهوری اسالمی ايران، با يا بدون مقاوله نامه های که د

سازمان جهانی کار، هيچ تشکل ضد سرمايه داری، بويژه اگر آن 
تشکل انکار نکند که خود جمهوری اسالمی هم به عنوان عمده 
ترين و بزرگترين سرمايه دار ايران مورد مبارزه ضد سرمايه داری 

به رسميت نخواهد اتی را آن است، ويا تشکل بر مبنای ستيز طبق
اما حتما . به نظر من شما در اين مورد هيچ توهمی نداريد. شناخت

در . تشکلی را ايجاد خواهيد کرد که به رسميت شناخته شدنی باشد
غير اينصورت دليلی برای تاکيد بر به رسميت شناسی آن توسط 

چرا که . اين جا هم شما درست عمل کرده ايد. دولت وجود نداشت
 موقعيت کنونی جنبش کارگری ايران بيش از هر چيز و در درجه  در

اول اين حياتی است که طبقه کارگرازحق انتخاب نمايندگان خود و 
ايجاد تشکالتش، کامال مستقل از کل حکومت و خانه کارگر و 
  .شوراهای اسالمی کار و همه شاخ و برگ هايشان، برخوردار شود

قدامات درست  شما نيز حدود سه اما مسئله مهم اينست که همين ا
کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری در «ماه پيش توسط 

آنها هم  مانند شما مشروعيت تشکالت مورد . اعالم شد» ايران
نظرشان را به مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار و پذيرش 

آنها با اين تفاوت که . آنها توسط جمهوری اسالمی متکی کرده اند
در بيانيه شان از وزارت کار خواسته اند با رفع موانع تشکل يابی 
کارگران نمايندگان کارگران را برسميت بشناسند و شما در مقابل 
گفته ايد اول تشکيالت را ايجاد ميکنيد و بعد خواستار به رسميت 

چرا . اين  تفاوت مهمی نيست. شناسی آن توسط دولت خواهيد شد
ر قانونی بودن تشکالت مورد نظرتان  در چارچوب که هردوکميته  ب

 وضرورت  به رسميت شناخته شدن آن 87 و98مقاوله نامه های  
. توسط وزارت کار شبه ای نداشته و در مورد آن صريح هستيد

بنابراين هردو بناچار با اندک تفاوت زمانی به وزارت کاربرای به 
راست «ن نه از اي. رسميت شناسی تشکالت مستقل مراجعه ميکنيد

هيچيک از دو کميته که از واقعيا ت سخت جنبش کارگری در » روی
در شرايط کنونی ايران،  تحميل قانونی . دوره حاضر ناشی ميشود

بودن تشکالت کارگری مستقل ازدولت، پيش از ايجاد آنها يا پس از 
ايجاد آنها، يک مصاف حياتی و تعيين کننده در مقابل طبقه کارگر 

ازمانی که تناسب قوا تکانهای بزرگی به نفع طبقه کارگر ت.  است
نخورد، تشکالت غيرقانونی که بوجود می آيند متاسفانه  فراگير و 

اما نبرد . توده ای و ظرف مبارزه سراسری طبقه کارگر نخواهند شد
برای تحميل قانونی تشکالت  مستقل کارگری به جمهوری اسالمی 

ر است که تناسب قوا را به نفع طبقه کامال از اين پتانسيل برخوردا
  .کارگر دگرگون کند

در اين . همانطور که می بينيم تفاوت مهمی بين دو کميته نيست
صورت اين سوال بدرستی مطرح  می شود که چرا شما يک کميته 

« حتی اگر بخواهيم بر تفاوت . و طومار جداگانه را سازمان داديد
اصرارکنيم » يت يافتن شدناول مجوزخواستن يا بعد خواستار رسم
در مبارزه طبقاتی از اين . اين هنوز يک تفاوت جزئی تاکتيکی است

تمام خاصيت مجمع . اختالفها و تفاوتها به وفور يافت می شود
عمومی در جمع ها و تشکالت کارگری پاسخ گوئی به همين 

اگر قرار باشد از مکانيزم مجمع عمومی . اختالفها و تفاوت هاست
يم و بر سر هر خرده اختالفی خرج خود را جدا کنيم آنگاه سود نجو

دراين مورد . چيزی از مبارزه مشتزک وجمعی باقی نخواهد ماند
اصولی اين بود که در همان . شما دچار اشتباه مهمی  شده ايد

شرکت می کرديد، سازمان يافته هم شرکت می » کميته پيگيری«
وديد، ازمکانيزم مجمع کرديد، مسائل و نظرات خود را طرح می نم

عمومی برای جا انداختن نظرات خود سود می جوستيد، برای 
نماينده شدن و سخنگو شدن کميته تالش می کرديد، و در کنار 

سايت خود را ايجاد می کرديد و » شورا«و » آوای کار«سايتهای 
در . انتقادها و نظرات خود را با سطح وسعيتری درميان می گذاشتيد

مطمئن باشبم که عقل جمعی همه دوستداران و فعالين اين صورت  
برای همه . متعهد طبقه کارگر حتمی به راه حل بهتری می رسيد

ميتوان يک کميته و يک . هيچوقت دير نيست. اينها هنوز دير نيست
  .اين هم اصولی است و هم بهتر است. طومار داشت
  رفقای عزيز

اسالمی و خانه کارگر درمقابل دشمن طبقاتی، بويژه از جنس رژيم 
و شوراهای اسالمی کار، طبقه کارگر هيچ سالحی بجز اتحاد 

ايجاد و گسترش و تحکيم . يکچارچه و مستحکم طبقاتی خود ندارد
و حفظ  اين اتحاد يک اصل خدشه ناپذير طبقاتی و عالی ترين مالک 
. راديکاليسم طبقاتی در موقعيت کنونی جنبش کارگری ايران است

جنبش کارگری ايران عليرغم همه مبارزات . ت را در يابيماين موقعي
بی وقفه اش نحيف تر از آن است که بتواند اينگونه دوپاره شدن ها 

  .و چند پاره شدن ها را تحمل کند
  2005 اپريل30       امير پيام - مخلص شما

  -------------------------------------------------------  
  

 )آلمان ( فيق بهمن شديدگاه  -2
  

   تبريک، يک سوال و يک پيشنهاد     يک    
  

  يته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگریمبه رفقای ک       
  
. رفقای عزيز، تشکيل کميته هماهنگی را به شما تبريک ميگويم 

اميدوارم اقدام شما نيز به گام موثری در خروج طبقه کارگر ايران 
  . يک زندگی سعادتمند تبديل شوداز فالکت کنونی و دستيابی به 

اجازه ميخواهم به طرح يک سوال بپردازم که در رابطه با اطالعيه 
آن تمايز پايه ای که شما را به اقدامی . شما اهميت اساسی دارد

متقاعد " کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری"مستقل از 
له آرايشی  بايد به منز کرده است چيست و آيا اين اقدام شما را
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درازمدت در جنبش کارگری ايران به حساب آورد؟ هدف من از 
طرح اين سوال به هيچ وجه اظهار ترديد نسبت به حق شما در 

همچنين بر اين نظر نيستم که همه فعالين . اعالم اين ابتکار نيست
راستين جنبش کارگری برای همه زمانها بايد در ظرفی واحد متحد 

شورها تشکلهای توده ای کارگران بر اساس در بسياری از ک. شوند
با اين همه فکر ميکنم چنين . گرايشات مختلف شکل گرفته اند

به . وضعيتی مطلوبترين پاسخ به اتحاد طبقاتی کارگران نيست
عنوان يک سوسياليست معتقدم که  پاسخ اوليه هر فعال راستين 

 ترين جنبش کارگری به فقدان تشکل توده ای بايد بر ايجاد وسيع
تاريخ جنبش کارگری بين المللی گواه آن . اتحاد ممکن متکی باشد

است که پيدايش تشکلهای توده ای گرايشی با ضعف سوسياليستها 
برای تامين وسيع ترين وحدت در ميان طبقه کارگر همراه بوده 

فکر . از همين روست که طرح سوال باال را ضروری دانستم. است
 کارگر ما را موظف می کند به مباحثه ميکنم تعهد به جنبش طبقه

  . ای دور از حب و غرض در اين باره بپردازيم
در بيانيه شما فقط يک جمله مورد تاکيد قرار گرفته است که شايد 

کميته پيگيری "بتوان آن را اشاره ای به تمايز اقدامتان از اقدام 
ايد تعبير کرد و آن هم تاکيد شما بر آن است که نخست تشکل ب..." 

. ايجاد شود و سپس به رسميت شناختن آن از دولت خواسته شود
اين در حالی است که رفقای کميته پيگيری در بيانيه خود خواستار 

شخصا . رفع موانع ايجاد تشکلهای کارگری از وزارت کار شده اند
معتقدم که نه موضع آن رفقا ظرفيت الزم برای مبارزه ای وسيع در 

ارگری را دارد و نه موضعی که شما اتخاذ جهت ايجاد تشکلهای ک
هم شما و هم آن رفقا به اين پرداخته ايد که جمهوری . کرده ايد

اسالمی مقاوله نامه های بين المللی سازمان جهانی کار را امضا 
اما هم شما و هم رفقای کميته پيگيری به اين نکته نمی . کرده است

ی اسالمی، از قانون پردازيد که مجموعه طويلی از قوانين جمهور
اساسی تا قانون احزاب و تشکلهای صنفی، در تضاد کامل با حق 

هم امروز نيز دولت . پايه ای کارگران برای متشکل شدن قرار دارند
به اتکای همين قوانين است که به دستگيری و تعقيب و آزار فعالين 

به اين اعتبار مبارزه برای تغيير اين . جنبش کارگری می پردازد
اقدام شما، و همچنين . قوانين از اهميتی اساسی برخوردار است

اقدام کميته پيگيری، خواه نا خواه هم شما و هم آن رفقا را در تقابل 
با قوانين جاری کشور قرار خواهد داد وشما را ناچار به مبارزه 

مستقل از اين که متن بيانيه . برای تغيير اين قوانين خواهد کرد
بيانيه شما چه تفاوتهايی با يکديگر داشته باشند، کميته پيگيری و 

ديناميسم رو به رشد جنبش کارگری برای دستيابی به تشکلهای 
توده ای خود، همه فعالين راستين اين جنبش را با وضعيتی مشابه 
روبرو خواهد کرد و آن هم سرکوب، و يا حد اقل ممانعت از، اين 

 بنا بر اين ضروری .تالشها به اتکای قوانين جاری کشور است
با . است که بر عليه اين قوانين مبارزه ای موثر صورت بگيرد

مسکوت گذاشتن اين ضرورت تنها چشم انداز های آتی اين مبارزه 
  .تضعيف می شود

به اعتقاد من امروز زمينه ها و ضرورت عمل مشترک فعالين 
جنبش کارگری بيش از آن است که بتوان از دست زدن به آن 

بر همين اساس نيز به طرح پيشنهادی می پردازم که . ی کردخوددار
در عنوان اين نوشته به آن اشاره کرده ام و در اينجا روی سخنم به 

اقدام امروز شما می تواند بر . رفقای متشکل در هر دو کميته است
مستقل . سرنوشت طبقه کارگر ايران تاثيراتی تاريخی بر جای گذارد

ن يا آن کميته چه می گويند، شما می توانيد اي" حاميان"از اين که 
پيشنهاد . به طرح استراتژی مشترکی در مبارزه آتی خود بپردازيد

تدوين چنين . می کنم اين امر را نيز در دستور کار خود قرار دهيد
نقشه مشترکی نيروی متحدتری را در مقابل سرمايه و دولت آن 

فقيت منجر نشود نيز حتی اگر چنين تالشی به مو. قرار خواهد داد
روی نياوردن به اين . برای مبارزات آينده درس آموز خواهد بود

اقدام مشترک و از پيش مردود دانستن آن، خطايی خواهد بود 
   بهمن شفيق                          .بزرگ
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 )انگليس ( ديدگاه يداهللا خسروشاهی  -3
   

  "چاره کارگران وحدت و تشکيالت است "         
   

  به دوستان کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
   

دوستان عزيز، فراخوان شما با امضاء بيش از سه هزار نفر جهت 
ايجاد تشکل مستقل و سراسری کارگری در آستانه ماه مه نويد 

  . خش رهايی طبقه کارگر ايران از وضعيت اسف بار کنونی استب
طی بيش از دو دهه رژيم کارگر کش و ضد انسانی جمهوری 
اسالمی با مسلط کردن تشکالت ايدئولوژيک و مافيايی خود بر 
جنبش کارگری، از هرگونه حرکت مستقل کارگران جلوگيری بعمل 

کوب و کشتار جواب آورده و خواسته های به حق کارگران را با سر
يکی از نمونه های آن کشتار کارگران در خاتون آباد و .  داده است

به دادگاه کشاندن فعالين کارگری شهرستان سقز بخاطر قصد به 
اين رژيم کارگران را در . راهپيمايی در اول ماه مه سال گذشته بود

 موقعيتی قرار داده که وضعيت آنها از نظر اقتصادی و اجتماعی حتا
 سال پيش نبوده و يک پس رفت عظيمی را 40قابل مقايسه با 

و همانطور که  به درستی ابراز داشته ايد، . بدنبال داشته است
کارگران تنها با تکيه بر نيروی خويش است که قادر خواهند شد بر 
مشکالت موجود فائق آيند و متحدانه خواسته های خود از جمله 

 به رژيم های سرمايه داری تحميل برپايی تشکل مستقل کارگری را 
کنند و سرنوشت سياسی، اجتماعی و اقتصادی خويش را بدست 

  .گيرند و رهايی خود از قيد بند نظام سرمايه را جشن بگيرند
دوستان عزيز کميته هماهنگی، رمز موفقيت شما در اين راه بسيار  

دشوار و ُپر پيچ و خم در گرو نفی هرگونه چند دستگی و تفرقه در 
صفوف کارگران و متحد کردن کليه آنها با نظرات و ديدگاه های 
متفاوت سياسی در زير چتريک تشکل مستقل، پايدار و سراسری 

طبقه کارگر بر نظام سرمايه بستگی پيروزی نهايی . کارگری است
به وجود يک طبقه کارگر متشکل و متحد در ميدان مبارزه دارد که 
راه رسيدن به هدف مشترکشان از جمله تحميل هرگونه خواسته ای 

  .به سرمايه داران را هموار خواهد کرد
اميدوارم هرچه زودتر شاهد برپايی تشکالت مستقل و آزاد کارگران 

دهای موجود سرمايه داری و غير کارگری در جامعه از تمامی نها
و در ماه مه سال آينده تحقق اين امر بزرگ را جشن بگيريم . باشيم

  .و صف متحد و مستقل طبقه کارگر را در ميدان رزم شاهد باشيم
ضمن تبريک ماه مه به شما و تمامی کارگران جهان، برايتان در 

وع کرده ايد آرزوی گامی که برداشته ايد و حرکتی را که شر
موفقيت کامل داشته و به سهم خود و در حد توان جهت پيشبرد اين 
امر حياتی و مهم طبقه کارگر ايران از هيچ کوشش دريغ نخواهم 

  .ورزيد
                          يداهللا خسروشاهی 

   !با عزمی راسخ ، پيش بسوی ايجاد تشکل مستقل کارگری 
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 مبارزه کارگران چينی برای تشکيل سنديکا     
  
  Zeenet    - 2005 آوریل 23نشریه کارگران چينی : از

                                                           
 احمد مزارعی:    ترجمه 

                                                                                                 
در هفته های اخير تظاهرات زیادی در شهرهای مختلف 

گزارشات  حاکی از آن است . چين بر عليه ژاپن انجام گرفت
که مصدر این اعتراضات و تظاهرات محتویات کتب درسی 
تازه ای است که در ژاپن بچاپ رسيده و در این کتابها 

 جریان جنگ دوم جهانی بر عليه جنایات اميریاليسم ژاپن در
غالب این معترضان . ملت چين نادیده گرفته شده است 

روشنفکران و دانشجویان چينی بودند، اّما در این ميان 
در " یونيدن " اعتراضی نيز از طرف کارگران شرکت ژاپنی 

در منطقه گواندونگ انجام گرفت که رنگ و " شنزن" شهر 
تراض کارگران این کارخانه محتوای اع. بوی دیگری داشت 

نشاندهنده آن بود که اینان دور تازه ای را در مبازات کارگری 
  . آغاز کرده اند" یونيدن " بر عليه شرکت ژاپنی 

آنان در اعتراض خود خواستار موافقت شرکت مزبور برای 
تشکيل سندیکاههای کارگری بودند ، زیرا تا کنون کارگران از 

 این حرکت کارگران چين تاثير .داشتن سندیکا محرومند
مستقيم و موثری بر سایر کارخانه هاو شرکتها بویژه شرکت 

خواهد داشت زیرا این شرکت نيز " وال مارت" غول آسای 
عليرغم موافقت دولت چينبر حق  داشتن سندیکا برای 
کارگران ، تاکنون از تأسيس سندیکا بتوسط کارگران ممانعت 

" وال مارت"  این عمل شرکت بدون شک. بعمل آورده است 
نقض آشکار حقوق طبيعی کارگران مبنی بر داشتن سندیکا 

است " وال مارت" در شرکت بزرگی که متعلق به .است 
دوازده هزار نفر کارگر زن که همگی از مناطق دور افتاده 

آنان به توليد تلفن . چين آورده شده اند مشغول بکارند
وال مارت در سراسر ميپردازند که به بخشهای مختلف 

بر طبق گزارش نيویورک تایمز این . جهان فرستاده ميشود
سه ساعت اضافه کاری ( زنان کارگر روزانه  یازده ساعت 

دالر در 58بکار ميپردازند تا بتوانند حقوقی معادل ) اجباری
 29اعتراضات فعلی در ادامه تظاهرات . هفته دریافت دارند

 است که آنهم بر عليه 2004 دسامبر سال 10نوامبر و 
شرکتهای ژاپنی انجام گرفت و امروز ، به اعتراضات ملی و 

انجام گسترده . کارگری هر دو با هم در هم آميخته است 
تظاهرات فعلی حّتی موجب نگرانی دولت چين را فراهم  
آورده است ، دولت چين ترس آن را دارد که این اعتراضات 

سياسی روشنفکران در  با اعتراضات 1989همچون سالهای 
هم اکنون ده هزار نفر از کارگران چينی متعلق به  .هم آميزد

از تاریخ " وویونگ" در منطقه " یونيدن" همين شرکت ژاپنی 
 در اعتصاب بسر ميبرند، آنان مجدانه 2005 آوریل 17

ميکوشند تا شرکت را وا دارند تا به درخواست آنان مبنی بر 
 اینگونه اعتصاب بتوسط .تشکيل سندیکا موافقت کند

  . کارگران چينی در نوع خود بی نظير است 
چين برای " ضد شورش"  پليس 2005در تاریخ بيستم آوریل 

آرام سازی وضعيت کارخانه وارد عمل شد و بابستن دروازه 
کارخانه مانع خروج کارگران زن به خيابانها شده، این عمل 

ا به نمایش پليس نشانده نگرانی مقامات دولتی چينی ر
ميگذارد، آنان از این ميترسند که شراره مبارزه ضد ژاپنی به 
همه کارخانجات و شرکتهای وابسته سرایت کرده و ار 

بر اساس گزارشات رسانه های گروهی . کنترل خارج شود
چين، این پنجمين تظاهرات و اعتصاباتی است که به توسط 

 در سال این کارخانه. کارگران این شرکت انجام ميگيرد

مخالفت و اعتراض اصلی .  تأسيس شده است 1987
باید گفت شروع این . کارگران برای نداشتن سندیکا است 

اعتصاب جدید  آنگاه انجام گرفت که مدیریت شرکت در طی 
صدور بيانه ای خطاب به کارگران چينی، جمله ای را بکار 

  .برده بود که در آن تهدید و اهانت استنباط ميشد
" یونيدن "  یکی از مدیران ژاپنی شرکت 2004مبر در دسا

تعدادی از کارگران را مورد ضرب و شتم قرار ميدهد ، این 
عمل غير انسانی وی موجب دست از کار کشيدن چندهزار 

در ادامه این وضعيت کارگران با .  کارگر شرکت می گردد
ارسال شکوائيه ای به مدیریت کارخانه مطالباتی را در پانزده 

  . رد درخواست می کنندمو
  : تعدادی از این مطالبات بقرار زیر بوده است 

 ما 2002 براساس توافقنامه مدیریت شرکت در سال -1
  .درخواست تشکيل سندیکای خود را داریم 

 ما خواستار آنيم که زنان کارگر در دوران زایمان و روزهای -2
ا حقوق حود ر% 60نگهداری فرزند خود حق داشته باشد تا 

هم اکنون کارگران چين حقوقی را دریافت . دریافت کنند
نميکنند، حتی آنان بهنگام رفتن به مرخصی ساالنه نيز 

  . حقوقی دریافت نميدارند
 بر طبق قانون کار چين هر آن کس که بمدت دهسال در -3

جائی بکار بپردازد، دیگر نميتوان او را اخراج کرد، ما خواستار 
  .در این شرکت مجری گرددآنيم که قانون مذکور 

 ماخواستار بهتر شدن کيفيت غذاهای رستوران کارخانه -4
 موجب آن شد تا شرکت ژاپنی 2004اعتصاب سال  .هستيم

حقوق کارکنان راافزایش داده و با تشکيل سندیکا نيز 
موافقت نمود، اّما مدیر تازه ای بر ای شرکت انتخاب شده 

 ندارد، وی بجای قرار که قرار دادهای مدیر قبلی را قبول
دادهای یکساله قبلی خواستار بستن قرار دادهای سه 
ماهه شده و بسياری از فعاالن کارگری را نيز اخراج نموده 

مدیر تازه حّتی در نظر دارد اضافه حقوق قبلی را نيز . است 
  .بنوعی با اضافه کردن ساعات کار بر هم زند

واست کارگران در خ " قانون اعمال ميشود" و سر انجام 
برای داشتن سندیکا منطبق با " یونيون" شرکت ژاپنی 

در حقيقت قانون عمومی . قوانين کشور چين بود
سندیکاههای کارگری کشور چين اشعار ميدارد که همه 
کارگاهها،  شرکتها و موسساتی که بيش از بيش و پنج نفر 
در استخدام خود دارند موظف به داشتن سندیکا پيش از 

توافق خود را برای تشکيل " وال مارت " شرکت آنکه 
دولت چين طی . سندیکا در زمستان سال گذشته اعالمدارد

نامه ای بهمه شرکتهای خارجی از آنان ميخواهدکه قا نون 
اّما از همه . سندیکاههای عمومی چين را باجرا در آوردند

قانونی " گوانگ دونگ" مهمتر اینکه کنگره ملت در استان 
ا به تصویب ميرساند که بموجب آن هر موسسه،یا محّلی ر

شرکتی که تا ده نفر و بيشتر در استخدام خود دارند موظف 
به تشکيل سندیکا هستند و اشعار ميدارد که این قانون 

  .  الزم االجرا خواهد بود2004ازاّول نوامبر 
و بدینسان کارگران ميتوانند به بخشی از خواسته های خود 

 !زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران    . ندجامعه عمل بپوش
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  تظاهرات اول ماه مه در شهر لندن         
  

     اميد پيوندی                    
  

  
  

هزاران نفر امسال در روز جهانی کارگر از یکی ازمناطق 
راهپيمائی )تالفرگار اسکویر( مرکزی شهر لندن بطرف ميدان 

ن از اتحادیه های کارگری، نيروهای چپ و راهپيمایا. کردند
مترقی انگليسی و دیگر کشورها ، جوانان، زنان و گروههای 
مختلف دیگر از جمله گروههای ضد نژاد پرستی تشکيل 

بخش قابل توجهی از راهپيمایان را هواداران . شده بودند
در . سازمانهای ترک و کرد کشور ترکيه تشکيل می دادند 

تظاهر کنندگان با دادن شعار، پخش مسير راهپيمائی 
اعالميه، حمل پالکارد و اجرای موزیک توجه عابرین را به 

شعار پایان اشغال . خواسته های خود جلب می کردند
عراق و حمله به سياستهای سلطه طلبانه آمریکا وبریتانيا 

این . یکی از شعارهای اصلی تظاهرات اول ماه مه بود
 روز بيشتر به 4رفت که حرکت در شرایطی صورت می گ

انتخابات پارلمانی دربریتانيا باقی نمانده بود و در این روزها 
حزب حاکم یعنی حزب کارگر زیر فشارهای سياسی 

از جمله در همين مقطع بود که روسوائی . شدیدی قرار دارد
دیگری به پرونده سياه تونی بلر در رابطه باحمله به عراق بر 

 روز قبل از 10زنامه ها درز کرد، طبق آنچه به رو. مال شد
حمله به عراق بلند پایه ترین مشاور حقوقی دولت ، 
دادستان کل لرد گل اسميت طی گزارش  مشروحی 
مشروعيت حمله به عراق را زیر سئوال برده بود و از جمله 
خواهان صدور قطعنامه دیگری ازجانب شورای امنيت گردیده 

گزارش را به کابينه خود یا تونی بلر هيچگاه مشروح این . بود
همه اینها باعث شد که وی از طرف . به پارلمان عرضه نکرد

مردم یا احزاب مخالف مورد حمله قرار گيرد و چندین بار وی 
  . را دروغگو خطاب کردند

در برخی از سخنرانيهای پایان مراسم اول ماه مه در شهر 
هبران یکی از ر. لندن نيز به مسئله انتخابات پرداخته شد

اتحادیه های کارگری کلمبيا در سخنرانی خود اعالم کرد در 
 نفر از فعالين اتحادیه های کارگر ی در 94 تعداد 2004سال 

کشورش کشته شده اند و به سياستهای آمریکا و انگليس 
تونی بن و جرمی . در حمایت از دولت کلمبيا حمله کرد

رستانه و ضد کوبن نمایندگان پارلمان از جمله حرکات نژاد پ
یکی دیگر از سخنرانان از . خارجی را مورد انتقاد قرار دادند

در بين . رهبران مقاومت بر عليه جهانی شدن بود
سخنرانيها موزیک اجرا می شد و برنامه موسيقی تحت نام 

  . اتحاد بر عليه فاشيسم اجرا می گردید
نيروهای ایرانی از جمله سازمان های چپ ایران مقيم 

ا نيز در تظاهرات روز جهانی کارگر در شهر لندن بریتاني
بخشی از نيروهای چپ تحت نام کميته . شرکت کردند

ایرانی همبستگی اول ماه مه در لندن در راهپيمائی حضور 
از ایجاد تشکل مستقل کارگران ایران " داشتند و شعار

آنها هم چنين . را با خود حمل می کردند "  حمایت کنيد
مذکور راکه به انگليسی ترجمه شده بود بين اعالميه کميته 

الزم به ذکر است همزمان با . تظاهر کنندگان پخش نمودند
این تظاهرات حرکت دیگری از جانب نيروهای آنارشيست در 

  . شهر لندن صورت گرفت 
  
  -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---  
  

        

  ل ماه مه اودر   برلين       
  

  
  
کميته ايرانی " صبح بدعوت 9اول ماه مه راس ساعت  روز

جمعی ازايرانيان مقيم برلين   "2005همبستگی اول ماه مه 
تجمع نمودند وبهمراه هزاران نفر " براندنبورگ"دردروازه ی 

  .درمارش بزرگی شرکت نمودند
حضورشرکت کنندگان ازمليتهای گوناگون ونيروهای چپ وانقالبی 

کشورهای مختلف با پالکاردها و پرچم های رنگارنگ وشعارهای از
سياسی متفاوت يک بار ديگرسنت اول ماه مه را با شکوه بنمايش 
گذارد وصدای همبستگی بين المللی را درخيابانهای برلين طنين 

  .انداخت 
شرکت کننده گان ايرانی با حمل پالکاردهای متعددی بزبان آلمانی بر 

ارگران ايران تاکيد کرده و توجه ی افکارعمومی خواستهای مبرم ک
را به خواست تشکل مستقل آزاد کارگری ازسوی کارگران ايران 

همچنين درپالکاردها دفاع ازحقوق کودکان ، خواست . جلب نمودند
رفع تبعيضات جنسيتی برزنان ، دفاع ازمبارزات کارگران ايران 

کردن جمهوری برای امنيت شغلی ودستمزد کافی وخواست محکوم 
اسالمی در مجامع بين المللی به عنوان ناقض حقوق بشرتاکيد شده 

) برلين" (گروه پشتيبانی مالی ازجنبش کارگری ايران"فعالين  . بود
که ازفراخوان کميته ايرانی همبستگی حمايت کرده بودند با شرکت 
فعال درتظاهرات و پخش اعالميه بزبان آلمانی موفق شدند مسايل 

  .زجنبش کارگری ايران را بازتاب دهندمهمی ا
درمسيرراهپيمايی متن اعالميه گروه پشتيبانی مالی  ازبلندگوی 

اعالميه وتراکت های کميته ايرانی .مرگزی تظاهرات بارها اعالم شد
همبستگی هم بزبانهای آلمانی وانگليسی دربين نهادها وموسسات 

رديد وبا کارگری که درمحل گردهمايی ها حضورداشتند پخش گ
توضيحات شفاهی، توجه تعدادی ازفعالين کارگری آلمان به مسايل 

  . جنبش کارگری ايران جلب گرديد
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با وجود اينکه امسال ) ب .گ.د(اتحاديه سراسری کارگران آلمان 
درفراخوانی برمسايل مهمی منجمله شرايط کنونی زندگی و 

ابرابری  ميليونی و عواقب آن ، ن6کارکارگران آلمان ، بيکاری 
حقوقی مابين زنان ومردان کارگرو احترام به حرمت انسانی 
کارگران شاغل وبيکار که روزبروزدرمعرض تهديد ها قرارمی 
گيرند تاکيد نموده بود نتوانست بسيج الزم را برای مارش اول ماه 
مه  به انجام برساند وافول تعداد شرکت کنندگان عضواتحاديه های 

د بنحوی که درپايان راهپيمايی تنها چند کارگری آلمان چشمگيربو
  .صدنفرشنونده ی سخنران اتحاديه ی کارگری بودند

عالوه براين ازسوی گروههای سياسی چپ و نيروهای ضدفاشيست 
هر ساله مراسم بزرگداشت جداگانه ای درمحالت مختلف شهر 

کرويس "امسال نيزشهر برلين خصوصا محله ی . برگزارمی شود
هه ی اخيربه قلب جنبش و جوش اول ماه مه که طی دود" برگ

تبديل شده است شاهد مراسم و جشن های کوچک و بزرگ اول ماه 
البته امسال . مه بود که هزاران نفررا بخود جلب کرده بود

بنابرعوامل متعددی " اول ماه مه انقالبی"راهپيمايی مشهوربه 
ت برگزارنشد ، با اين وجود حرکات پراکنده و خودبخودی صور

گرفت و درگيريهای چشمگيری هم مابين پليس وتظاهرکنندگان رخ 
  . مامورپليس درحال آماده باش قرارداشتند9000با اين وجود . نداد

ازجمله مراسم برگزارشده بمناسبت اول ماه مه می توان به 
 آوريل اشاره نمود که به دعوت گروه پشتيبانی 30روزشنبه شب 

مراسمی در محل فعاليت ) لينبر( مالی ازجنبش کارگری ايران
  .سازمانهای چپ و انقالبی آلمانی برگزارشد

اين مراسم با يک دقيقه سکوت به يادجانباختگان جنبش کارگری 
سپس گزارشی .ايران و کارگران به خون خفته خاتون آباد آغازشد

. تحليلی ازوقايع جنبش کارگری ايران دريکسال گذشته ايراد گرديد
ره به نقاط ضعف جنبش کارگری ايران نقاط اين گزارش ضمن اشا

عطفی را برشمردکه روند رو به رشد جنبش وتشکل يابی آن را 
  .خاطرنشان می کردند

همچنين در اين گزارش تحليلی کوتاه ازعوامل موثردر شکل گيری 
کميته هماهنگی "و " کميته پيگيری ايجادتشکلهای آزادکارگری"

  . شدبيان" برای ايجاد تشکل های کارگری
در اين مراسم بين حاضرين، گفتگو حول اهداف کميته و نحوه ی 
همکاری ها برای جلب حمايت های بين المللی ازفعالين و جنبش 

اين مراسم با صرف شام ، اجرای . کارگری ايران صورت گرفت 
موزيک وشادمانی و پايکوبی و دست افشانی و پرداخت کمک مالی 

ازابتکارات کميته تهيه يک .يافت به صندوق تا پاسی ازشب ادامه 
موزيک ازسرودهای انقالبی ايران بود که روزاول ماه " سی دی"

مه نيزبرای جمع آوری کمک مالی دربين تظاهرکنندکان اول ماه مه 
  .در معرض فروش قرارداده شده بود

الزم بياد آوری است که رسانه های محلی  منجمله بخش فارسی 
و همچنين تعدادی " يت ايرانيان برلينسا"و " مولتی کولتی"راديو

ازدوستان آلمانی هر کدام بنحوی ازفعاليت های اول ماه مه حمايت 
  .و پشتيبانی نمودند

  

          
 

  )اطريش ( گزارش اول ماه مه        
  

  جمشيد                  
  

امسال راهپيمایی های  اول ماه مه مانند هميشه با 
ب سوسيال دمکرات اطریش اتحادیه کارگری طرفدارحز

. شروع شد وبا احزاب چپ وکمونيست خارجی پایان گرفت
اعضاء اتحادیه که  حدود صد هزارنفر بودند باحمل پرچم 
های قرمزکوچک وگل ميخک قرمزدردست دررژه اول ماه مه 

حزب سوسيال دمکرات نيزدرمقابل .  شرکت داشتند
. شهرداری تظاهرات  ایستاده وسخنرانی  داشت

ارعمده این حزب واتحادیه طرفدارآن عليه دولت بود وازآن شع
ميخواستند که دولت را واگذارد، استعفا دهد وبيش ازاین 

حزب سوسيال دمکرات . سياست بيکارسازی را ادامه ندهد
ازسال دوهزاربه این سوهمراه باحزب سبزها دراپوزیسيون 

به همين دليل رهبران آن درسخنرانيهای خود . است
عی ميکردند ازخود رادیکاليسم نشان دهند ، بيشترس

بروضعيتی که این دولت بوجود آورده اشاره کنند و بااشاره 
برثروتمند شدن معدود وفقراکثریت جامعه به بسيج نيرو 

حزب سبزها روزقبل را . برای انتخابات آینده بپردازند
. روزبيکاری اعالن کرده بود وبجای اول ماه مه جشن گرفت

 درجشن خيابانی خود بيشتر طرف صحبت آنهاروزقبل
خودرابيکاران قرارداده بودند وبرنامه  هایی برای رفع بيکاری، 

  .دفاع ازحقوق کودکان وزنان برگزار کردند
" احزاب وسازمانهای چپ وکمونيست باشعارهایی چون

برای بی " ، "انقالب بجای بربریت " ، "زنده باد اول ماه مه
کاربجای جهان " ، " اتحادیه اروپاطرفی، نه به قانون اساسی

قانون اساسی اتحادیه اروپا  نظامی " ، " گستری سرمایه
درجشن ها وراه ." گری واقتصاد نئوليرالی راتقویت ميکند

  .پيمایی های امروز شرکت کردند
هواداران . سازمان های ایرانی اپوزیسيون، چپ وکمونيست

، هواداران   )راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ایران 
سازمان اکثریت، فعالين جنبش نوین کمونيستی وهواداران 
چریک های فدای خلق ایران ازجمله این سازمانها بودند  که 

خجسته باد "باگذاشتن ميزکتاب، پخش اعالميه، با شعار
مرگ بررژیم جمهوری اسالمی، زنده باد " ، "اول ماه مه
 اسالمی وافشاگری عليه جنایات جمهوری"  سوسياليسم

  . این روزراگرامی داشتند
  

  

  
  =يت و همدردی تسل =      

با نهايت تاثر و تاسف مطلع شديم که 
از رفقای سازمان در ( مادر رفيق رضا 

از رفقای ( و برادر رفيق جواد ) کانادا 
بر اثر بيماری فوت ) سازمان در آلمان 

ما ضمن همدردی عميق با . نموده اند 
اين رفقا ، خود را در غم و اندوه آنها 

  . شريک ميدانيم 
  هفته نامه راه کارگر    –با احترام 
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  نشريه ( گفتگوی کوتاه خسرو شميرانی   
     محمد رضا شالگونیبا   )     شهروند 

  
        www.shahrvand.com 

       
   پيرامون وقايع خوزستان      

  
  

محمدرضا شالگوني از رهبران سازمان آارگران انقالبي 
يانهاي فعال صحبت از بسياري از جر) : راه کارگر( ايران 

اينها شايد نميخواهند از . مسائل ملي را تجزيه طلبي ميدانند
مليت نام ببرند، بگويند قوميت، با زبانشان آنها را بنامند و يا 
به هر شكل ديگر، به هر حال اصل موضوع را نميتوان دور 

اصل ماجرا اين است آه نيمی از جامعه ايران به دليل . زد
بسياري از حقوق فرهنگي و اجتماعي و فارس نبودن از 

 . سياسي محروم است
آقاي محمدرضا شالگوني درباره رخدادهاي خوزستان 

اينكه نامه اي و بخشنامه اي نوشته شده يا نه و : ميگويد
واقعيت اين . جعلي است يا حقيقي، نقش مهمي بازي نميكند

است آه در خوزستان سياستهايي جاري شده است آه به 
وسيع، اعتياد گسترده و فقر و تباهي در ميان اقشار بيكاري 

 . زيرين اجتماع انجاميده است
خوزستان بيشترين صدمه را در جنگ خورد، اما هنوز با 

ديگر اينكه عربهاي .  سال بازسازي نشده است15گذشت 
ايدئولوژي . ايران همواره مورد تبعيض شديد واقع شده اند

، غير ايراني شمردن رسمي حكومت پهلوي و حکومت آنوني
اينها و بسياري . و انکار اين بخش از جامعه ايران بوده است

 . تبعيضات ديگر از اين قبيل دليل اصلي رخدادهاي اخير بودند
 

  برخورد حكومت با اين وقايع را چگونه ميبينيد؟ 
 

آنها ظلم ميكنند و . ــ برخورد حكومت قابل پيش بيني است
خاستن مردم به اعتراض، دست به زور ميگويند و به مجرد بر

سرآوب ميزنند و سپس ريشه حرآت هاي اعتراضي را به 
به نظر من . خارج و به رسانه هاي خارجي نسبت ميدهند

گرچه تمام مليت هايي آه حقوق آنها در نظر گرفته نميشود 
مورد تبعيض هستند، اما بلوچها و عربها به شكل ويژه اي 

نكته ديگر اين آه . شده اندمورد فشار و بي حقوقي واقع 
همانها آه خود ميگويند خارجيها مسبب و محرك هستند، 
خود با اعمال سرآوبگرانه و افكار تبعيض گرانه شان آه ملت 
را به تني و ناتني تقسيم ميكنند، تحريك گران و مسبب اين 

توجه آنيم اعتراض آنندگان از . نوع اعتراضات هستند
ه اند، پس بايد به خواسته هاي فقيرترين اقشار جامعه بود

آنها توجه آرد و نميتوان گفت آه اينها عرب هستند و 
اتقاقا چون عرب هستند و چون عرب ايراني . پيگيري نكرد

هستند و در صورت عدم توجه به خواسته هايشان هويت 
آنها در سايه قرار ميگيرد بايد به آنچه ميگويند و به حق طلب 

 . ميكنند توجه داشت
 

باره ادعاي مقامات آه اينها تعدادي تجزيه طلب در
 بودند چه ميگوئيد؟

ــ به نظر من تجزيه طلبي در آار نبوده است، مگر اينكه 
ترديدي نيست آه . حكومت بخواهد تجزيه طلب درست آند

در ميان اعراب ايراني همچون ساير مليت ها اقليتي تجزيه 
ان جز اين اما سرآوب آردن تحت اين عنو. طلب وجود دارد

آه در مورد اآثريت آن مليت حق آشي آرده و آن را به 
استيصال بكشاند و جز تقويت اقليت تجزيه طلب، نتيجه اي 

عالوه بر اينها با توجه به اينكه جريان . در پی نخواهد داشت
تجزيه طلبي ميان همه مليتها وجود دارد، هرگاه به اين 

بق با موازين جريان حق آزادي بيان داده شود تازه مطا
مگر تجزيه . حقوق بشر و دموآراسي عمل شده است

در . طلبي يك نظر نيست، پس اين نظر هم بايد آزاد باشد
عين حال اگر به حق مردم توجه شود يقينا جريان تجزيه 

البته روشن است که من تجزيه . طلبي منزوي ميشود
 .نمطلبی را تائيد نميکنم اما از حق ابراز نظر آنان دفاع ميک

 
نظر شما درباره اين تحليل آه نيروهاي سياسي 
مستقل عمدتا درباره وقايع خوزستان سكوت آردند 

  چيست؟ 
 

آقاي يوسف عزيزي بني طرف آه . ــ دقيقا همينطور است
اآنون در زندان است، به دقت مطرح آرد آه حتي آانون 

او . نويسندگان ايران به چنين موضوعي برخورد نكرده است
آانون فعاالن حقوق بشر خانم شيرين عبادي نيز ميگويد 

البته هر دوي اين آانون . برخورد شايسته اي نكرده است
ها پس از دستگيري آقاي بني طرف بيانيه صادر آردند و 
. خواستار آزادي وي شدند، اما پيشتر برخوردي نشده بود

واقعيت اين است آه بسياري از جريانهاي فعال در ايران 
اين به نوعي . ائل ملي را تجزيه طلبي ميدانندصحبت از مس

همگامي با سرآوب است، چرا آه ناديده گرفتن حقوق 
. نيمي از آشور به هيچوجه با هيچ منطقي سازگار نيست

اينها شايد نميخواهند از مليت نام ببرند، بگويند قوميت، با 
زبانشان آنها را بنامند و يا به هر شكل ديگر، به هر حال 

اصل ماجرا اين است آه . وع را نميتوان دور زداصل موض
نيمي از جامعه ايران به دليل فارس نبودن از بسياري از 

اگر . حقوق فرهنگي و اجتماعي و سياسي محروم هستند
اين را به وضوح اعالم نكنيم معني آن سكوت در مقابل 

 .سرآوب است و شاخ و دم هم ندارد
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در شرائط حساس کنونی ایران و : » آرش «  پرسش 
 – "نامه سرگشاده به مردم آمریکا" باره جهان، نظر شما در 

ابراز مخالفت تعدادی از ایرانيان به همراه روشنفکران 
انيه  و بي–خارجی، به حمله نظامی آمریکا به ميهنمان 

"  نفر از فعاالن سياسی و دانشجوئی ایران 565تحليلی 
راهکار حتمی و نهائی ، گردن نهادن به رأی و اراده ملی 

 چيست؟ آیا از این نامه و بيانيه حمایت می کنيد یا ،"است 
  »نه؟ چرا؟ 

         - -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- ---  
   

سئوال که نظرم در باره نامه سرگشاده به مردم  به این در پاسخ
آمریکا مبنی بر ابراز نگرانی از حمله نظامی به ایران چيست و آیا از 
آن حمایت می کنم ؟، ميل دارم پيش از اصل موضوع، به چند نکته 

  :نه چندان کم اهميت اشاره  کنم
  یاد  "ها هزار عراقی کشته و زخمی شدن ده"  در این نامه، از  

این رقم خيلی کم تر از فقط کشته شدگان عراقی، . شده است
طبق آمار ناقص ولی رسمی که چند . بدون احتساب زخمی هاست

ماه پيش منتشر شد و بقدری موثق بود که نه دولت آمریکا و نه 
دروغگوترین نخست وزیر انگلستان جرأت تکذیب آن را نکردند، حدودًا 

  و اکثرًا –شته ی غير نظامی تا شش ماه پيش، بيش از صد هزار ک
  . در بيمارستان های عراق شمارش شده بودند–از زنان و کودکان 

و تداوِم در این نامه سرگشاده، به خرابی ها و تداوم بی ثباتی 
 اشاره شده ولی این ناشی از اشغال عراق به وسيلهء آمريکا

گوئی که اگر خرابی کم بود و بی . اشغالگری، محکوم نشده است
باتی تداوم نمی یافت، اشغال عراق مسئله ای برای امضا ث

  .کنندگان نامه نمی بود
ايرانيان هنوز به خاطر : " نویسندگان این نامه، با نوشتن این که 

دارند که چگونه آمريکا با عمليات سری خود بر ضد دولت دمکراتيک 
ای   به آزادی در ايران ضربه١٣٣٢و انتخابی دکتر مصدق در سال 

، هرچند  قصد تشبيه حکومت فعلی به حکومت  "سی وارد آورداسا
مصدق و ادعای وجود آزادی در رژیم اسال می را نداشته اند، اما 
چون این موضوع را در قالب دفاع از حق حاکميت مردم مطرح نکرده 

  . اند،  نتيجه همان شده است  که قصدش را نداشته اند
پيشينهء ؛ عراق ایران با ت مساحت و جمعيدر این نامه، از مقایسه 
؛ و در مبارزه با اشغالگران خارجیایرانيان  تاريخی چند هزار ساله

ی حمله نظامی به ایران اقتصادو  تلفات انسانی اهميتی که 
نسبت به عراق خواهد داشت، بوی  نژاد پرستی ضد عرب، و 

  .برتری طلبی ناسيوناليسم ایرانی می آید
ع که ابراز نگرانی از حمله نظامی  اما در رابطه با اصل موضو

مستقيم یا غير مستقيم به ایران باشد، باید بگویم که احتمال 
 به ؛"نگرانی " چنين فاجعه ای ، به واکنشی خيلی بيش از ابراز 

بکار بردن این زبان محتاط در قبال چنين . مخالفتی قاطع نياز دارد
عدم خطر دهشتناکی، خود، نگران کننده است، چون نشانه 

این واکنش محتاطانه، . نگرانی ی متناسب با چنين خطری است
یاد آور زبان دیپلماتيک قدرت های امپریاليستی است که بجای 
مخالفت و محکوم کردن، از نقض حقوق بشر در یک کشور،  یا 

  !می کنند" نگرانی " نسل کشی در کشور دیگر، ابراز 
جای ابراز نگرانی از حتا اگر در نامه سرگشاده به مردم آمریکا، ب

حمله نظامی، با آن قاطعانه مخالفت، و تحریکات و تدارکات در این 
زمينه، شدیدًا محکوم شده بود، باز هم جای چيز مهمی در این 
نامه خالی می بود؛ و آن، دفاع از استقالل کشور و حق حاکميت 

در این نامه فقط از مداخله نظامی ابراز نگرانی شده . مردم است
هرچند که مداخله نظامی بسيار اهميت دارد و بخصوص در . است

شرائطی که شایعات، تهدیدات و نيز قرائنی از تدارکات برای هجوم 
نظامی وجود دارد، برجسته کردن آن الزم است، اما نباید به این 
واقعيت بی توجه بود که در عين حال، ما با گرایشات خطرناک و 

ه ضمن مخالفت با تهاجم نظامی، ارتجاعی فزاینده ای مواجهيم ک
از این که امپریاليست ها و بخصوص آمریکا برای روی کار آوردن 

حکومتی دیگر در ایران دست به کار شوند استقبال، و حتا از آنان 
  .برای این مداخله دعوت می کنند

یک دموکرات نه تنها با مداخله نظامی، بلکه بطور کلی با هر نوع و 
رجی برای بردن و آوردن حکومت در ایران باید شکلی از مداخله خا

مسئله تنها جنگ و کشتار و ویرانی نيست؛ مساله . مخالفت کند
فقط خالص شدن از دست حکومت جبار کنونی هم نيست؛ مسأله 
اساسی این است که خالصی از دست این این حکومت، به نحوی 

ت حق حاکمي. صورت بگيرد که حق حاکميت مردم زیر گرفته نشود
مردم یک اصل پایه ای  است که چه با جنگ و چه بی جنگ نباید 

معنی حق حاکميت این است که تعيين حکومت و . لگد مال شود
اما امروزه بخشی از . تغيير آن، تنها از اختيارات خود مردم است

اپوزیسيون بورژوائی رژیم، از ترس سازمان یابی جنبش های توده 
سالمی و برپائی حاکميت مردم، ای برای سرنگون کردن حکومت ا

خواهان مداخله امپریاليست ها و بویژه آمریکا هستند و آن را تحت 
این عنوان که استفاده از کمک و حمایت بين المللی از مبارزات 

من هم معتقدم که می . مردم ایران الزم است، توجيه می کنند
های دول توان از حمایت بين المللی از مبارزات مردم و حتا از فشار

مشروط به آن که جریانات سياسی و ( امپریاليستی بر رژیم ایران
نارضائی مردم از حکومت را به ابزار مداخله گری امپریاليستی 

استفاده کرد؛ اما مداخله گری در تغيير رژیم و تعيين ) تبدیل نکند
آینده سياسی کشور، با حمایت از مبارزات مردم از زمين تا آسمان 

دقيقًا نقض حق حاکميت مردم، و ضربه زدن به مبارزه فرق دارد و 
آنان در راه آزادی و دموکراسی و به دست گرفتن سرنوشت کشور 

  .خودشان است
  

         
  
  

بی آن که نظرم این باشد که همه امضا کنندگان این نامه، با 
اشکال غير نظامی ی نقض حق حاکميت و حق تعيين سرنوشت 

معتقدم که  واکنش دفاعی و بسيار ضعيف مردم ایران موافق اند، 
آنان صرفًا در قبال حمله نظامی، بخصوص در شرائطی که جریانات 
غير دموکراتيک در اپوزیسيون بورژوائی رژیم اسالمی، دولت آمریکا 
را ناجی ملت ها و مبّشر دموکراسی قلمداد کرده و دست به دامن 

حمله نظامی، جورج بوش می شوند، معنی دار است و مخالفت با 
باید با مخالفت با هر گونه و هر شکلی از مداخله گری 
امپریاليستی در سرنوشت سياسی کشور و نقض حق حاکميت 

  .مردم تؤام باشد
 با این مالحظات است که من از این  نامه سرگشاده، به همين  

صورتی که هست، حمایت نمی کنم و معتقدم که شایسته نيست 
د به حق  حاکميت مردم و استقالل سياسی که دموکرات های پایبن

  . کشور، از آن حمایت کنند
 . نفر565و اما نظرم در رابطه با بيانيه تحليلی  
برخی از حاميان این بيانيه آن را گامی به جلو بعد از  فراخوان ملی   

من که از جنبه های گوناگون . رفراندم  و مکمل آن قلمداد می کنند
راخوان ملی رفراندم مخالف بوده و در گفتارها و با پروژه موسوم به ف

نوشته های متعدد تالش کرده ام دالئل آن را مستدل کنم، معتقدم 
از فراخوان ملی رفراندم یک گام بزرگ به عقب " بيانيه تحليلی " که 

آقایان ( این که شش تن از فراخوان دهندگان رفراندم . رفته است
افشان، اکبر عطری، محمد علی افشاری، رضا دلبری، ناصر زر

بيانيه تحليلی را هم امضا کرده اند، ) ملکی و عبد اهللا مؤمنی 
دليلی کافی بر آن نيست که این بيانيه گامی به جلو نسبت به 

  نه امضا کنندگان به تنهائی، بلکه اساسًا . فراخوان رفراندم باشد
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وری باشد، هم در تشخيص جلو یا خود سند است که باید مالک دا
عقب بودن بيانيه تحليلی از فراخوان رفراندم؛ و هم بخصوص در 
شناخت نظرات و گرایشات کسانی که چنين بيانيه ای را امضا، یا از 

  . آن حمایت کرده اند
از یکسو با حرکت : فراخوان ملی رفراندم، پروژه ای بود با دو مضمون

المی، فراخوان مجلس مؤسسان از اصالح ناپذیری جمهوری اس
برای تدوین قانون اساسی نوین را مطرح کرده، به این ترتيب، عبور 
از کليت جمهوری اسالمی را هدف قرار می داد؛ و از سوی دیگر، 
با تالش برای جا انداختن این باور در ميان مردم، که با رفراندم می 

ا از شود از شر جمهوری اسالمی خالص شد، جنبش های مردم ر
حرکت و کسب آمادگی در راه  سرنگونی جمهوری اسالمی از 

  .پائين بر حذر می داشت
بيانيه تحليلی، بر همان شالوده ای استوار است که فراخوان ملی 

و مشترِک همه جناح "  مقدس " رفراندم بود؛ یعنی بر این اصل 
  های حکومتی و همه فراکسيون های اپوزیسيون بورژوائی آن، که 

سرنگونی رژیم  از پائين توسط جنبش های مردم و جلوی 
جایگزینی آن با ارگان های حکومتی توده های متشکل باید به هر 

اما بر این شالودهء مشترک،  بيانيه تحليلی بر . قيمت گرفته شود
تحليل سياسی بکلی متفاوتی مبتنی است و در رابطه با حکومت، 

مخالف با فراخوان قانون اساسی، و اصالحات، منطق و مقصودی 
  .رفراندم  را به نمایش می گذارد

بيانيه تحليلی ، برخالف  فراخوان رفراندم، از اصالح ناپذیری 
جمهوری اسالمی و شکست اصالحات و نفی کليت رژیم حرکت 

حاکمان " نمی کند بلکه ادعانامه ایست صرفًا و منحصرًا عليه 
به " بيانيه " ی انتقاد تمام.  توسط آنان"انحصار قدرت "  و "انتصابی 

" جمهوری اسالمی، متوجه یک جناح و عبارت از این است که 
حاکميت انتصابی با ناتوانی در شناسائی و دفاع از منافع ملی و 
حياتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و 
. "مشکالت داخلی، شایستگی و صالحيت مدیریت کشور را ندارد

بر حکومت، مال هشت سال پس از تجربه اصالحات و چنين نقدی 
جنبش دوم خرداد نيست، بازگشت به انتقادات دوی خردادی های 

در حالی که در  فراخوان ملی رفراندم  . هشت سال پيش است
تجربه هشت سال گذشته نشان ميدهد که با " : گفته می شد 

ر هيچ وجود قانون اساسی و ساختار کنونی ، امکان اصالح کشور د
،  بيانيه تحليلی کاری به قانون اساسی  "جهتی متصور نيست

، نشان 1376تجربه هشت ساله پس از خرداد " : ندارد و می گوید 
با انحصار قدرت در دست حاکمان  [ "داده است که با این ترتيب 

 بيانيه ".اصالحات مورد نظر مردم امکان پذیر نيست " ] انتصابی 
" ومتی یعنی انحصار قدرت در دست تحليلی فقط ساختار حک

 را مانع اصالحات می داند و نه تنها چيزی در باره "حاکمان انتصابی 
قانون اساسی جمهوری اسالمی نمی گوید، بلکه حاکميت 
انتصابی را در مقابل قانون اساسی قرار می دهد و ِشکوه می کند 

انون حکومت ق " که با این حاکميت انتصابی، دیگر نمی توان بسوی
ساختار قدرت " گام برداشت؛ و خواستار آن می شود که " 

حکومت، اداره امور کشور و روابط بين المللی آن، بدون سؤ 
بر پایه اعالميه جهانی ... استفاده غير مردمی از قانون اساسی، 

بيانيه تحليلی، درست مثل اصالح . "طراحی شود ... حقوق بشر و 
حکومت " وز هم به دنبال طلبان حکومتی هشت سال پيش، هن

 است واین فکر را القا می کند که گویا اگر قدرت انحصاری "قانون 
بسوی " حاکمان انتصابی نبود، با قانون اساسی فعلی می شد 

مردم ساالری، دموکراسی، حکومت قانون، حاکميت ملت، انتخابات 
آزاد و تفکيک قوای سه گانه متعارف و جمهوری واقعی گام 

ناکامی پروژه دوم خرداد یا شکست پروژه اصالحات چه  !"برداشت
بود؟ شکسِت تجربی ی این نظریه بود که گویا با روش های قانونی 
ی منتقدین و یادآوری مفاد قانون اساسی، می توان حاکمان 
تماميت خواه را به قانون مداری؛ و نهادهای انتصابی را به  گردن 

تجربه هشت . ابی وادار کردنهادن به کنترل و نظارت نهادهای انتخ
ساله به عموم مردم، به بخش بزرگی از اصالح طلبان بيرون از 
حکومت، وحتا به بخشی از خود اصالح طلبان حکومتی ثابت کرد که 
چنين انتظاری از صاحبان واقعی قدرت، چيزی جز توهم، و تبليغ 

فراخوان . ظرفيت های قانون اساسی، چيزی جز فریب نبوده است
فراندم برای مجلس مؤسسان، صرفنظر از ایرادات اساسی ملی ر

ئی که داشت، بر درس گرفتن از توهم اصالحات در جمهوری 
بيانيه . اسالمی و ضرورت دور انداختن قانون اساسی آن مبتنی بود

تحليلی، بویژه از این جهت یک گام بزرگ به عقب نسبت به 
هزینه و بی حاصل، فراخوان رفراندم است که با وجود این تجربه پر 

راهکار حتمی و نهائی را گردن نهادن  به رای و اراده ملی دانسته " 
" گردن نهادن به رای و اراده ملی "  بيانيه تحليلی، این  .  است"

منظور از این .  نام داده است"فرصت و راهکار حتمی و نهائی " را، 
 از عبارات، به درستی روشن نيست؛ اما به نظر می رسد که غرض

فرصت، فرصتی برای حاکمان انتصابی برای اصالح ساختار حکومت؛ 
غرض از راهکارحتمی، راهکاری که حتما باید اتخاذ شود، یا موفقيت 
حتمی آن؛ و غرض از نهائی، فرصت نهائی برای اصالح و نجات رژیم 

امضای چنين بيانيه ای، برای کسانی که فراخوان ملی .باشد
ه بودند، یک عقبگرد سياسی، و بازگشت رفراندم را هم امضا کرد

به موضع اصالح طلبان و استحاله چی هائی است که هنوز برای 
گردن " قانون اساسی رژیم ظرفيتی قائل، و به امکان اصالحات و 

  . اميدواراند"به خواست و اراده ملت ] حاکميت انتصابی[نهادن 
 بيافتد، از با خواندن این بيانيه و پيش از آن که چشمم به امضاها

مضمون و جهت بيانيه حدس زدم که آن را جریانات هنوز اصالح طلب 
و وابسته به حکومت بعنوان یک پدافند، در مقابل فراخوان رفراندم و 
عليه آن َعَلم کرده اند و گمان کردم که امضای امثال حجاریان و 
جالئی پور و محمد رضا خاتمی و کروبی را در پای آن خواهم دید؛ 

 امضای شش تن از فراخوان دهندگان و بخشی از حاميان ولی
اگر از اینان بپرسيم که چرا ! فراخوان رفراندم ملی را در آن دیدم

چنين سندی را امضا کرده و واپس رفته اند،  به احتمال زیاد پاسخ 
دندان شکن شان این خواهد بود که پرسندگان چنين سئواالتی، 

ولّيان گورستانهای متروك و آهنه مت" بقول آقای ناصر زر افشان، 
آيشوتی توهمات خود، گمان   در دنيای دونو اند  سياسی گذشته 

النهار تحوالت جامعه را از محفل آنها آغاز   آنند بايد مبداء نصف می
در پشت يک مشت "  ؛ و با این گونه پرسش ها، خود را"آنند
 یا برا و در پوشش آنهندکنمی  پنهان یا  و کليشهی ذهنینقدها

  !"ندتراشمی انفعال و کنار نشستن خود توجيه 
در هر حال، دليل چنين عقبگردی از سوی شش تن از فراخوان 
دهندگان و بخشی از حاميان رفراندم مجلس مؤسسان هر چه 
بوده باشد، کامًال قابل فهم است که چرا استحاله چی هائی نظير 

ه محمدی، و بابک امير خسروی، بيژن حکمت، فرخ نگهدار، مليح
مصطفی مدنی که با سرسختی تمام از امضا و حمایت از فراخوان 
ملی  بخاطرطرح رفراندم و عبور از نظام خود داری کرده بودند، با 
شور و شعف به استقبال بيانيه تحليلی هجوم آورده و آن را حلوا 

گردن نهادن " دليل اش این است که در این بيانيه، : حلوا می کنند
"  ساختار شکن؛ تدوین "رفراندم " جای ، " و اراده ملت به خواست

شکل " ؛ و عبور از جمهوری اسالمی  به "قانون اساسی نوین 
  . را گرفته است"نظام دلخواه 

اگر چه این عقبگرد نسبت به فراخوان رفراندم، نکته اصلی بيانيه 
تحليلی است، اما ستایشگراِن آن، سخن گفتن از وضع فالکتبار 

ی، اجتماعی و فرهنگی ایران و راه چاره ای را که بيانيه اقتصاد
تحليلی برای آن نشان داده است برجسته می کنند و آن را به 

این اوضاع وخيم که در برابر . حساب ارزش و اعتبار آن  می نویسند
 کم و - و کشف بيانيه نویسان هم نيست - چشم همگان است 

ژوازی در رقابت با بيش مورد استناد همه فراکسيون های بور
صاحبان فعلی قدرت اقتصادی و سياسی قرار می گيرد، تا به مردم 
بگویند که آخوندهای حاکم، طّماع و ناشایست اند؛ ولی ما دلسوز 

  !و شایسته ایم و اگر ما بيائيم همه چيز درست می شود
از مکث بر جوانب گوناگوِن بينِش راست و بشدت محافظه کارانه 

گان بيانيه در تبيين مسائل اقتصادی، سياسی، حاکم بر نویسند
اجتماعی، فرهنگی؛ و نيز مسائل منطقه ای و بين المللی ایران؛ و 

" نيز شعارهای ایجابی ی مبهم و توخالی و عوام پسندی چون 
"  ، "توسعه پایدار " ، "نظام اقتصادی پویا و کار آمد " ، "منافع ملی 

رسالت " ، " اعتالی شایسته "، "سربلندی " ، "سعادت " ، "رفاه 
بيانيه از علت این "  تحليل " ، و غيره می گذرم؛ و تنها به "تاریخی 

همه بحران و نا بسامانی، و به راه چاره ای که ارائه می دهد 
  .اشاره می کنم
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  .  …پاسخ شهاب برهان        
  
  

، علت همه مسائل "تحليلی" در دستگاه تحليلی ی بيانيه  
کارندانی و سؤ مدیریت حاکمان انتصابی خالصه ایران، در 
گویا بحران اقتصادی، بيکارسازی های ميليونی، . شده است

افزایش مداوم فاصله طبقاتی، گسترش بی وقفه فقر و 
فالکت، اعتياد، بزهکاری، تن فروشی و غيره، به تنهائی 
ناشی از سياست های حکومت اند و هيچ ربطی به اقتصاد 

ام طبقاتی ی حاکم و جهانی شدن سرمایه داری، نظ
ليبرالی ندارند؛ همچنان که گوئی لگد مال شدن بقول 

ایران در مناسبات خارجی، به تنهائی " منافع ملی " بيانيه، 
ناشی از سياست های تنش آفرین حکومت است و 
سياست های امپریاليستی هيچ نقشی در این رابطه 

  !ندارد
اره بحران های اقتصادی، بيانيه پس از ارائه آمارهائی در ب

اجتماعی، فرهنگی و نابسامانی های سياسی نتيجه می 
حاکميت انتصابی با ناتوانی در شناسائی و دفاع از " : گيرد 

منافع ملی و حياتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز 
ماندن از حل مسائل و مشکالت داخلی، شایستگی و 

  ."صالحيت مدیریت کشور را ندارد
  درخشان از علل بحران های "تحليل " اطر این شاید بخ

 داده "بيانيه تحليلی " مرکب است که به این بيانيه لقب 
  ! اند

به دنبال این علت یابی است که بيانيه سئوال چه باید کرد  
 : را به پيش می کشد

دراین شرائط بحرانی و اوضاع و احوال نابسامان سياسی، " 
 به استقالل و همبستگی فرهنگی و اقتصادی، که می رود

ملی ما آسيب جدی وارد آورد، وظيفه ما چيست و راه بيرون 
رفت از این بحران ها که متضمن دوام و بقای ميهن و 

  "خوشبختی و رفاه و سربلندی مردم ما باشد کدام است؟ 
و این است پاسخ مشعشعی که بيانيه تحليلی به این 

به رای و  نگردن نهاد: " سئوال سرنوشت ساز می دهد 
ساختار قدرت حکومت، " و درخواست آن که  "! اراده ملی

اداره امور کشور و روابط بين المللی آن، بدون سؤ استفاده 
غير مردمی از قانون اساسی، مانند همه کشورهای 
پيشرفته جهان، بر پایه اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق 

 به حفظ های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه
منافع ملی طراحی شود تا با استقرار مردم ساالری، 
شایسته ساالری در انتصابات و پذیرش خدمتگذاری عمومی 
و یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد بر پایه تامين عدالت 
اجتماعی و در راستای توسعه پایدار، ميهن و مردم ما از 

د و در شرائط بحرانی خطرناک موجود توانمندانه رهائی یابن
راه سعادت و رفاه و اعتالی شایسته با توجه به رسالت 

  !"تاریخی خود، در تعامل با ملت های جهان گام بردارند
خنده آور است که نویسندگان بيانيه با این حال ادعا کرده 

آن قدر تجربه اندوخته ایم که کشور را به نا کجا " : اند که 
ذره ای تجربه در کسی که فقط ! "آبادی دیگر هدایت نکنيم 

این هشت ساله از جریان اصالح طلبی اندوخته و نتيجهء 
انتظار اصالح طلبان حکومتی از تماميت خواهان برای گردن 
نهادن به اصالح ساختار حکومت و سهيم کردن اصالح طلبان 

 آن هم در شرائطی که اصالح - در قدرت را دیده باشد 
نگينی از رسانه ها طلبان، قوای مقننه و اجرائی، توپخانه س

و مطبوعات و امکانات عظيم دولتی و مالی در اختيار، و 
جنبش دانشجوئی را به همراه داشته، از حمایت فعال 

 - دولت ها بهره مند، و از رای اکثریت مردم برخوردار بودند 

چگونه ممکن است باز هم به گردن گذاشتن حاکمان به 
  !خواست و اراده ملی اميد ببندد ؟

ت مردم به ناکجا آباد، اميدوار کردن آنان به این است  هدای
که حاکمان انتصابی و صاحبان انحصاری قدرت اقتصادی و 

هدایت ! "به خواست و اراده ملت گردن بگذارند " سياسی 
مردم به ناکجا آباد، این ادعاست که گویا همه این مصائبی 
 که بر سرمردم می بارد، فقط از بی لياقتی و ناشایستگی
حاکمان انتصابی است و گویا با جایگزینی حاکمان انتصابی 

 "شایسته ساالری " با حاکمان انتخابی و برقراری 
بورژوائی، مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم حل خواهند 

هدایت مردم به ناکجا آباد، القای این فکر است که با ! شد
شر وجود پارلمان و انتخابات آزاد؛ با پذیرش اعالميه حقوق ب

و الحاقيه های آن؛ بدون حاکميت خود مردم؛ بدون یک پيکار 
همه جانبه با مرد ساالری و قوانين و سنت های ضد زن؛ و 
بدون ساختاردموکراتيک سياسی متناسب با یک کشور 
کثير الملله، دموکراسی برقرار، و حقوق بشر رعایت خواهد 

بلند هدایت مردم به ناکجا آباد، این است که گویا با ! شد
؛ بدون به رسميت "تماميت ارضی " کردن چماق خونين 

تيره ها و " شناختن موجودیت ملت های ساکن ایران و با 
 ناميدن شان؛ ؛ بدون به رسميت شناختن حق آنان "اقوام 

در تعيين سرنوشت خود  و بدون تامين حقوق سياسی، 
 "همبستگی ملی " اجتماعی، اقتصادی  و فرهنگی آنان، 

هدایت ! و خطر تجزیه از سر ایران دور خواهد شدتقویت، 
مردم به ناکجا آباد، دلسوزی های مهّوع بورژوائی برای 
قربانيان سرمایه داری و ليبراليسم اقتصادی نظير کارگران، 
بيکاران، جوانان بی آینده، کارتن خوابان، کودکان خيابانی، 

فکر زنان تن فروش و معتادان و بی سرپناهان، و القای این 
است که بدون یک جنگ تمام عيارعليه نئوليبراليسم 
اقتصادی؛ بدون در افتادن با نظام سرمایه داری و رفتن به 
سوی سوسياليسم، پایان دادن به سيه روزی و فقر و 

 !محروميت اکثریت جامعه امکان پذیر خواهد بود
هدایت مردم به ناکجا آباد، همچنين ترویج این فکر است که 

حقوق " ؛  به "دموکراسی " ، "آزادی " ابی به گویا دستي
، "استقالل " ،  " عدالت اجتماعی " ، "رفاه " ؛ به "بشر 

، و شعارهای کلی و بی مالياتی از این "حاکميت ملی "
دست که بيانيه تحليلی ردیف شان کرده است، بدون به 
ميدان آمدن جنبش های توده ای متشکل و سازمان یافته؛ 

اقدام مستقيم و مستقل مردم حول مطالبات بدون حرکت و 
اجتماعی و سياسی شان؛ با منع مردم از آماده شدن برای 
دفع خشونت دولتی و برحذر داشتن شان از سرنگونی 

" و "  فرهيختگان " حکومت؛ و تنها با طومارهای امضای 
؛  "نا آرامی و آشوب " های مخالف " شخصيت " و "  نخبگان 

 به خواست و اراده حکومتردن  نهادن گ" و با درخواسِت 
  !، امکان پذیر است"ملت 

گمان می کنم در همين حد روشن کرده باشم که چرا نمی 
  .توانم با این بيانيه همراه باشم
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  اطالعيه پايانی                    

 
  2005کميته ايرانی همبستگی اول ماه مه    

  
 

 بعدازیک دوره ی فشرده 2005ل ماه مه کميته ایرانی همبستگی او
ی تدارک وارتباط واقدام مشترک بااین اطالعيه پایان فعاليت ویژه 
اول ماه مه رااعالم وانرژی فعالين کميته راجهت توسعه ی جنبش 

  .همبستگی با مبارزات کارگران ایران تجدید سازمان ميدهد
 ايرانی کميته" امسال درخارج ازکشور  تجربه به انجام رسيده 

نشان داد که می توان با گذشتن  " ٢٠٠۵همبستگی اول ماه مه ــ 
ازسدفرقه گرایی وانفراد رادیکاليسم قالبی و منفعل ، قدم های 
نويی را به تجربه کشاند وانرژی بخش قابل توجه ای ازنيروهای چپ 
و سوسياليسم انقالبی راحول منفعت جنبش کارگری 

ا يکايک شرکت کننده گان دراين  م٠متمرکزوبحرکت مشترک درآورد
اقدام مشترک ، اين تجربه را مثبت ارزیابی نموده و با پايان کار 
کميته ، با توجه به دستآوردهای اين همکاری نقاط قوت وضعف 

 را بر می شماریم کارخود
  

درپاسخ مشخص به مجموعه رویداد هایی که درمتن جنبش  – 1   
بموقع با حرکت های داخل کارگری ایران در حال شدن است ما 

کشورهمراه و هماهنگ بودیم ووظيفه ی خودرا کمک به تالش 
ماهمچنان  . فعالين کارگری پيشرو بسمت تشکل یابی قراردادیم 

کميته پيگيری تشکل های مستقل و آزاد " به مبارزات دوره اخير
با " کميته پيگيری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری " و " کارگری 

اه می کنيم وبا حفظ نظرات خویش درراستای تقویت آن مُسوليت نگ
  .ها گام بر می داریم

 همراهی و همگامی و مشارکت مان درجنبش اول ماه مه – 2
. امسال ، ازضرورت  پاسخ به وحدت عمل  داخل کشوربرمی خيزد

اتفاق عمل مان نشان داد ، آنهایی که برعملکرد فرقه های خود 
تجربه ! ود را درانزوا قرار می دهندتاکيد می ورزند ، همواره خ

آموخت در هماهنگی و همفکری هراقدامی سنحيده تر و هر 
  .تالشی موثرتر وکارآمدترخواهدبود

کميته ايرانی :  "  تجربه همگامی مشترک ما درتجمع – 3  
نشان داد، وحدت درزمينه  " ٢٠٠۵همبستگی اول ماه مه ــ 

تی جنبش کارگری راه کارهای عملی حول خواستها و منافع حيا
خودرابازنموده وبه پيش می رود،کاروعمل برهرچه حرف غلبه می 

این، سطح جدیدی ازهمکاری مبتنی بر سنت ها وارزش های .نماید
کارگری جنبش ما و یادگاریکی ازقدیمی ترین کارگران کمونيست ، 
زنده یاد آلبرت سهرابيان بود که درتشویق فعالين کارگری به اقدام 

نقش بسزایی ایفانمودو همکاری بخشی ازما با رادیو جمعی 
صدای کارگران رانه تنها ممکن حتی غنا بخشيدوبه کيفيت 

آلبرت سرمشق .برترازسطح رایج همکاری هاارتقا داد
 .مابودوخواهدماند

 مابااینکه ازچند الیه ی مختلف طيف چپ درگروهبندی کنونی –4 
تمادمتقابل فراهم آمد و بودیم ، اقدام مشترک مان، تنها براصل اع

ازاینرو برآن تاکيد می ورزیم درجنبش . توانستيم باهم باشيم 
طبقاتی جهت برپایی اقدام مشترک ، اصل براعتماد تعيين کننده 

با تکيه براعتمادمتقابل واعتمادبه نفس برای دخالت گری !است 
انقالبی وشرافتمندانه سطح توانایی فعالين جنبش 

  .دهی کارجمعی دوچندان خواهد شدکارگری،ارتقاءوباز
 ١١ اعالم همبستگی با هم زنجيران خود درسطح جهان در روز -- 5

، دفاع ازحق تشکل مستقل ، حق ) اول ماه مه ( ارديبهشت 
اعتصاب و اجتماعات ، اعتراض به ميزان دستمزد تعيين شده توسط 

و تامين امنيت شغلی متناسب با سطح " شورای عالی کار " 
افی کارگران ، برابری حقوقی فارغ از جنسيت و ممنوعيت دستمزدک

بردگی کارکودکان ، دفاع درتعيين سرنوشت خود و برابری زندگی 
زحمتکشان و همه مزد و حقوق بگيران کشور، وجوه مشترک 
توافقات فعالين سوسياليستی بوده که بااصل اعتماد متقابل به کار 

دورهم نشاند " ماه مه کميته ايرانی همبستگی اول " مشترک گرد 
  !تا اول ماه مه امسال را پاس داریم و چنين نيزکردیم

 برنامه پالتاکی ، 6در  بر پایه برنامه ریزی های صورت پذیرفته ،-  6 
يهای مختلف فراهم آمد وخانم مريم  امکان تماس ودعوت ازگروهبند

خراسانی و آقايان پرويز بابايی، کاظم فرج اللهی و حسن رجب زاده 
ازايران و خانم سوسن بهار و آقايان یونس پارسا بناب ، مظفر فالح ، 
محمد رضا شالگونی ، کامران نيری و بهرام رحمانی  ازخارج کشور 
بعنوان سخنرانان دراطاق صحبت داشتند و صدها شرکت کننده 

 شب ، ازسراسرجهان اين بحث هارادنبال 6درمجموعه اين 
 مستقيم ما بين فعالين کارگری و انجام این مباحث و گفتگوی.کردند

طرفداران جنبش ما عالوه بر اینکه گامی برای فهم و درک متقابل 
برسرآماج هاو منافع جنبش کارگری بود همچنين نشان داد که 
باهوشياری واحساس مسئوليت متقابل می توان ازسد سانسور 

همين هم نيز .پریدورابطه ی داخل وخارج کشور را نزدیک ترنمود 
ورت بازتعریف نقش فعالين کارگری ایران درخارج ازکشور و تجدید ضر

آرایش آنرا را به امری مبرم مبدل نموده که مباحث دیگری را زنده 
  .وخالق دامن خواهد زد که الزمه یک جنبش پيشرو وزنده است 

 کميته ایرانی همبستگی اول ماه مه عالوه بر صدور اطالعيه ها -7
ين المللی و برگزاری یک هفته سميناربحث و تراکت ها بزبانهای ب

حول مسائل کارگری دراین دوره ی کوتاه فعاليت اش توانست دهها 
امکان ونهاد سياسی و فرهنگی را هماهنگ و به همت مستقيم 

در .دست اندرکاران این نهاد ها حرکت متمرکزی را سازمان دهد 
صدا بودیم درجستجوی همراه و همدل وهم .این راه ما تنها نبودیم 

و یافتيم رفقایی که صميمانه شانه زیرباربخشی ازباروکاراین کميته 
 .ک شان را رفيقانه می فشاریم تدست تک  .گرفتند

  
  !                    رفقاو فعالين کارگری

    در برابر آنچه که فوقا بيان داشتيم ، ما به ضعفهای این دوره 
  :کارمان نيزتا حدی واقفيم وآن اینکه 

   نتوانستيم همگام با تقویت ارتباطات داخل کشور،از نظر --    
تقویت روابط بين المللی در سطح مجامع کارگری درست وبموقع 

دراین زمينه . عمل کنيم تاامکانات معنوی بيشتری را بسيج نمایيم 
  . ، دقت الزم روا نداشتيم و آنرا قابل انتقاد می دانيم

مشترک مان ،درسطح روابط محلی و  در طول چند هفته کار --     
منطقه ای به شکل همه جانبه ای امکاناتمان رافعال نکردیم ، وبهاء 

حال آنکه می .  اصل بودتالزم ندادیم ،ابتکاریاران مان در محال
  . توانستيم ، کارها رادر سطح وسيع تری هماهنگ کنيم

 ما درجمع کردن گروه بندیهای مختلف وسيعتری ازنيروهای --  
گرچه در مواجهه با . نتسب به چپ انقالبی ایران  ناموفق بودیمم

موانعی .  از تالش کوتاهی نکردیم  خویشد توانحموانع موجود، ب
که ناشی ازعوامل ریشه داری هستند که عارضه ی جنبش 
سياسی ماست و بمثابه مانع هراقدام جمعی و متحد واقعی 

وامل می توان به ازجمله ی نموداین ع.وعملی هنورکارکرد دارند
انحصار طلبی ، مقدم شمردن منافع گروه ، سازمان ، حزب خویش 
برمنفعت طبقه یا خودی وغيرخودی دانستن دیگران،و اشاعه 
بدگمانی غرض ورزانه و تصفيه حساب های حقيرسياسی اشاره 

 . بروزاین ویژه گی ها ونمود ها متاسفانه بشدت شایع است .نمود 
رشد وپيشروی جنبش کارگری ایران که بی تردید به نسبت 

وباانزوای اجتماعی بيش ازپيش سکت های بسته ، ازشدت وحدت 
  .اش کاسته شده و تا حدی به حاشيه رانده خواهد شد

دراین فرصت یکباردیگر، ازيکايک همراهان و ياران بيشماری که 
ازاقدامات کميته ، اطالعيه و خواستهای مشترک مان در سطح 

برلين ــ فرانکفورت ــ ( آلمان :  چندی از جملهشهرها وکشورهای
، کانادا ، ) واشنگتن و شمال آمريکا ( ، آمريکا ) الیپزیک -- هانوور

، فنالند ، )  سونسوال -- مالمو ــ گوتنبرگ ــ استکهلم( سوئد 
پاريس ، لندن ، گالسگو و همکاران خود در گرداندن اطاق پالتاک و 

 برای انتشار اطالعيه های کميته مسئولين راديوها و سايت ها که
 ٠با ما همراهی کردند ، صميمانه تشکر می کنيم 

  
   با اميد به پيروزی کارگران                   
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  يم نگاهی به تحرکات ، شعارهان     
  ١٣٨۴ و فعاليتهای اول ماه مه سال 

  
   قدرت  درس های اول ماه مه امسال ،   

 !استکارگران در تشکل آنه       
  

  اميرجواهری لنگرودی         
    ) amirjavaheri@yahoo.com ( 2005مه 7   
    

 از ماهها و هفته ها پيش ، جنبش کارگری ايران ، فارغ از خانه  
 ارديبهشت اول ماه مه ١١کارگر و شوراهای عالی کار ، خود را برای

   ٠ساختروز جشن همبستگی جهانی  وارد صنحه می 
  ...."  کميته پيگيری" تشکلها و فعالين دانشجويی مستقل چپ و 

، هر کدام مستقل از ..."  ايجاد هماهنگی برای کميته"و بعدتر
تحرکات دولتی فراخوان هايی راپخش کردندکه در آن اعتراض و 

دفاع از حق تشکل ، : رودررويی با خواسته های چندی از جمله 
"  تصویبی  تومان۵٩٢ هزار و ١٢٢تمزد اعتراض به تعيين نرخ دس

 در سطح وسيع ، دفاع از حق اعتصاب و برابری "شورای عالی کار
محکوميت جنسی در عرصه کار و محکوميت بردگی کار کودکان ،

نظام سرمایه داری وپيشبرد سياستهای امپریاليستی وجنگ طلبی 
  ٠را دربرابرخود قرار دادند و غيره  

 پيگير بودن سازماندهندگان  ،مه امسال  وجه مشخصه اول ماه 
 ارديبهشت روز جهانی ١١اين تحرکات در طی روزه های قبل از

عمده ترین تحرکات . انجام کار شدنداست که آنها دست به کارگر 
  :انجام پذیرفته شامل 

 – کارخانه های سایپا  روز جمعه بيش ازهزارنفراز کارگران   --       
 طيف های به همراهزشی و پارس خودرو  صنایع آمو- ایران خودرو

مختلفی از فعالين کارگری تهران ، کرج و برخی از شهرستان ها 
 ، بحث و تبادل نظر خانواده خود با اجرای ترانه خوانی  اعضاءباهمراه

 واقع درجاده چالوس گرد هم درآبشارخورپيرامون مسایل کارگری 
   ٠ را گرامی داشتند مه واول ماهآمدند

 روز شنبه به دعوت فعالين دانشجويی سيمناری دردانشکده   --     
 فعالين کارگری زان دو تن اي مینکه در ا علوم سياسی برگزار شد

به همراه سردبير نشریه خاک و یک روزنامه نگار به ایراد سخنرانی 
 نمایش عکس از  نمايش فيلم و برپايی، ی سخنرانجدا از. پرداختند

   ٠ برنامه های این روز بود
 ، تجمعی از  ..." کميته پيگيری"  روزاول ماه مه به دعوت  --     

این مراسم تنها یک ، فعالين کارگری درسينما فردوسی برگزارشد 
بزرگداشت و یا جشن نبود بلکه گردهمایی و حرکتی بود در جهت 
بيان چندین باره مطالبات و خواسته های به حق و نادیده انگاشته 

انان حول مسائل گوناگونی با حاضرين به شده ی طبقه و سخنر
آزادی حق " وجود پالکاردهایی با مضامين .گفتگو نشستند

 بچشم می "لغو قرارداد کار موقت"، "افزایش دستمزدها"، "اعتصاب
 در کنار این مراسم نمایشگاه عکسی به منظور افشای جنایت .آمد

 ماده 15ر و قطعنامه ای دهای پنهان نظام سرمایه داری بر پا شد  
  .صادر گردید

   تعاونی فلز کار و ميکانيک ، جشنی در جاده ساوه در --     
  .  ماده صادر کنند 15در  اینان نيزقطعنامه ای. سالنی برگزار کردند 

  هييت موسسان سندیکای کارگران در خيابان کارگر --                 
رداد های گرد آمدند و حول اعتراض به نرخ تعيين دستمزد و قرا

  . معترض شدند.... موقت و 
نشستی با حضور بيش ) يكشنبه(عصر روز گذشته    --               

از دويست نفر اعضای سنديكاهای مختلف در سالن باختر با شعار 
خواستار تسريع در تغييرات جدی فصل ششم قانون آار به منظور " 

در اين . زار شد برگ"ای هستيم های سنديكايي، اتحاديه تامين آزادي
 آفاشان، خياطان، فلزآاران،  : گوناگون از جملهگروههای ، نشست

سازي، سايپا و ايران خودرو  آار و نوردآار، شرآت واحد، خودرو خم

  با اشاره به سخنگویان يكی از، پرويز بابايی آقای. حضور داشتند
 متاسفانه ":تاريخچه اتحاديه آارگران چاپ در صد سال گذشته گفت

بايد برای احيا و ايجاد  ر حال حاضر بعد از گذشت صد سال د
 آقایدر اين مراسم ، همچنين  ".سنديكاها مستقل تالش آنيم

 با سابقه فعاليت ، ازاعضای قديمی صنف آفاشان ،يعقوب مهديون 
  ":شصت ساله خود با اشاره به آاهش هر روزه حقوق آاری گفت

 و وجود آارگران مصوبات مجلس در زمينه حذف مقررات آار
  ".ای تاريك است قراردادي، نشانگر وجود آينده

 به گفته يكی از اعضای اصلی سنديكای یگزارشپایه  بر   --     
نزديك به هزار نفر از آارگران  صبح 11 تا 9 از ساعت شرآت واحد، 

عضو سنديكای شرآت واحد به وزارت آارواموراجتماعی مراجعه و 
خواستار رفع وگو آرده و آار ـ ديدار و گفتبا آريمی ـ معاون وزير 

  .مشکالت خود شدند
روز جهانی کار گر به در خواست کميته بيکاران تهران    --      

وحومه در شهرک پيکان شهر مراسمی با حضور تعدادی از کارگران 
 در  .دبی کار واخراجی وحضور تعدادی از کارگران شاغل بر گذار ش

 کار گر ایران ناسيونال ، نوشته قاآاس  نمایشنامه عباین مراسم 
 و  توسط تعدادی از کارگران اجرا شدزنده یاد سعيد سلطان پور

در این مراسم سخنگوی کميته بيکاران طی . بااستقبال روبرو گردید
کميته هماهنگی " صحبت خود ، پشتيبانی جمع خود را از اقدام 

  . اعالم نمودند" برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری 
   کميته کارگری برگزاری مراسم اول ماه مه روز --                    

 کميته کارگری –کميته کارگری توليدی تهران : جهانی کارگر شامل 
 نمایندگان – کميته کارگری شرکت جرثقيل –کارخانه قند مياندوآب 

 کميته حمایت از کارگران اعتصابی –کارگران شرکت صنایع پمپ 
 – کميته کارگران پاوه –ته فعاالن کارگری کرمانشاه  کمي–سنندج 

 شورای هييت تحریریه نشریه کارگر –کميته های کارگری گيالن 
 ماده صادر کردند که 16پيشرو ، بصورت مشترک قطعنامه ای در 

 آن آمده 16 و 15درآن ضمن طرح مطالبات معوقه خویش  در ماده 
ام سرمایه داری جنگ خانمانسوزحربه ای است که نظ: " است 

جهانی درجهت پيشبرد سياست هان امپریاليستی خود به 
ما کارگران برافروخته شدن جنگ . کشورها تحميل می کند 

درمنطقه را به نفع سرمایه داران می دانيم و قویا آنرا محکوم می 
ما از هم طبقه ای های خویش در سراسر جهان دعوت " ، . " کنيم 

ا ایجاد تشکل بين المللی کارگران ، می کنيم تا دوشادوش هم ب
همکاران خویش را درمبارزه متحدانه شان با سرمایه داری یاری 

جدا از این اطالعيه مشترک ، کميته کارگری توليدی تهران "  دهيم 
 شورای هييت تحریریه – کميته کارگری کارخانه قند مياندوآب –

کميته " ن نشریه کارگر پيشرو ، طی اطالعيه مشترکی از فراخوا
حمایت خود را اعالم داشته " هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری 

  . اند 
 جامعه ی حمایت از حقوق –   کانون دفاع از حقوق کودکان --      

 سندیکای کارگران خباز سنندج و حومه با صدور قطعنامه –زنان 
 قطعنامه از لغو 10در بند . مشترک خواستهای خود را طرح کردند 

 در جامعه ، رعایت حقوق بشر وبرسميت شناختن آزادیهای اعدام
  . مدنی و اجتماعی همه مردم جانبداری کرده اند 

 تجمعات ديگری از  بزرگ ، تهرانزتحرکات جدا ا   --                 
درسقز سخنرانی محمود صالحی بعنوان يکی از سخنگويان : جمله 

 با حاضرين صحبت  "کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری " 
 خواست دولت و زکرد و بيش ازپيش به ايجاد تشکل مستقل خارج ا

فاع از سياستهای اعالم شده جمع خود اشاره داشت که با د
   .استقبال حاضرين روبرو گرديد

  بوکان ، چندين تجمع  خيابانی در شهر های سنندج ،  --      
گرديد که درهمه جا به شکل مستقل برپا  ، تبریز ، اهواز کرمانشاه 

 ٠کارگران اجتماع کننده به خواستها و مطالبات خود پای فشردند 
دراول ماه مه امسال چندين قطعنامه ازپس اين اجتماعات صادرشد 
که اغلب آنان به نوعی بر خواستهای مشترک خويش که همانا 

  .سازماندهی تشکل مستقل بوده تاکيد داشته اند 
  اعالم علنی تشکلی روبرو می گردیم که ما با83        در سال 

پيگيری پيشينه کارآن نشان می دهد که این تجمع ازهماهنگی 
انجمن " ، " انجمن حمایت از کودکان کار : " تشکلهای زیرازجمله 

انجمن حمایت " ، " انجمن کارگران شورا " ، " اندیشه ی کارگران 
" ، " یکاهها انجمن موسس سند" ، )" آوای کار (فرهنگی کارگران 

و برخی از اتحادیه " سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی   
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های کارگری از شهرستان ها و تعدادی از تشکلهای دیگر به همراه 
تعداد بيشماری از فعاالن کارگری دست در دست هم ، تشکلی به 

را " زاد کارگری در ايران  کميته پيگيری برای ايجاد تشکلهای آ: "نام 
کميته " آنچه از بيانيه . هزارامضاء اعالم داشته اند) 4000(با چهار 
این تشکل در اساس در تقابل با تشکل های . برمی آید" پيگيری 

، " انجمن های اسالمی " ، " خانه کارگر : " دولتی موجود از جمله 
 خانه کارگر شکل گرفته و اعالم می دارد که" شوراهای اسالمی " 

و نهادهای وابسته به آن ، تشکلهای کارگری نبوده و کارگران ایران 
، خود شایسته برخورداری از ابتدای ترین حقوق خود یعنی حق 
برخورداری از انواع تشکلهای مستقل و آزاد کارگری می باشند و 

نمی تواند )  او – ال -- آ( سازمان جهانی کار : هيچ نهادی از جمله 
.  منکر وجودی چنين حقی گردد و آنرا به رسميت نشناسد درعمل 

  یکی ازفعالين کارگری داخل ،"زاده  عظيم" آقاي دراین رابطه 
سایت "  در گفتگو با پروسه تجمع مزبورراگيري چگونگي شكل

اي آه  جانبه بدنبال نشست سه: " اینگونه  توضيح می دهد" شورا
ي آار برگزار شد تعدادي  با نظارت سازمان جهان15/7/83درمورخه 

از فعالين آارگري با محور خواست آزادي ايجاد تشكلهاي آارگري ، 
آوري  دست به آار تدارك اعتراضي به اين نشست، بوسيله جمع

در پروسه تهيه متن نامه اعتراضي و . امضا از آارگران شدند
اي جهت تعين  آوري امضا بود آه ايده ايجاد آميته چگونگي جمع

در راستاي . اين حرآت و گسترش دامنه آن مطرح شدبخشي به
 با 19/9/83تحقق اين امر مجمع عمومي مؤسس آميته در مورخه 

در .  نفر از فعالين آارگري شهرهاي مختلف برگزار گرديد28شرآت 
اين مجمع متن نامه اعتراضي و تشكيل آميته پيگيري ايجاد 

.  به تصويب رسيدتشكلهاي آزاد آارگري به اتفاق اآثريت مطلق آرا
 مجمع عمومي دوم، جهت سروسامان 9/11/83سپس در مورخه 

 نفر 7در اين مجمع .  نفر برگزار شد38دادن به آار آميته با شرآت 
هاي آميته تا مجمع بعدي انتخاب شدند اين  به عنوان نماينده

مجمع وظيفه اطالع رساني و ارسال نامه به مراجع تصويب شده 
عليرغم این "  را بعهده نمايندگان گذاشت …ها وآميته و پيگيري آن

را " کميته پيگيری " توضيحات روشنگر ، از نگاه ما حرکت و اقدام 
نمی بایست صرفا واکنشی موردی و عکس العملی در برابر 
سازش سازمان جهانی کاردر برسميت شناختن خانه کارگر دانست 

فت ، برعکس ، چنانچه چنين سازشی هم اگر صورت نمی گر. 
  .شرایط و عوامل برای ایجاد کميته و تشکل یابی مهيا بود 

جدا از این درست در آستانه اول ماه مه ، ما شاهد اعالم موجودیت 
کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل : " ظرف کارگری دیگری با نام 

تشکل کارگری را به نيروی خود ایجاد : " و با شعار اوليه " کارگری 
این دو . هزار امضاء روبرو می گردیم ) 3000(ازسه با بيش "  کنيم 

حرکت با این تعداد امضاء ، نشانه پاسخ گویی گرایشات مختلف 
کارگری ، حول سازمان یابی تشکل مستقل کارگریست ، که می 
بایست عليرغم اختالف در چگونگی راه و مسيرآنان برای دست پيدا 

تيبانی و حمایت کردن به ایجاد تشکل مستقل طبقاتی ، مورد پش
بر ما ست . گسترده فعالين کارگری چپ و سوسياليست قرارگيرد

برای حمایت از مبارزات کارگران در ایران ، ضمن پشتيبانی از که 
" کميته پيگيری برای ايجاد تشکلهای آزاد کارگری در ايران : " بيانيه 

 با حفظ انتقادات " کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری " و
درکنارهزاران هزار کارگری که در " کميته " ود نسبت به هردو خ

داخل کشور اين بيانيه ها را امضاء کرده اند ، تمامی فعالين جنبش 
کارگری باورمند به مبارزه طبقاتی ، فعالين سازمانها ، احزاب و 
انسانهای آزاديخواه را دعوت  کنيم تا  به هر وسيله ممکن به مبارزه 

 در ايجاد تشکلهای مستقل کارگری و در دفاع از حق کارگران ايران
زندگی شرافتمندانه انسانی شان به اقدامات آنان در عمل ياری 

درکمتر از یکسال کارگری ، " کميته "  موجودیت این دو !!رسانند
نشانه این بوده و است ، هراندازه که فشاردولتی به جنبش 

در . افزایش می یابدطبقاتی افزون گردد به همان اندازه مقاومت 
 بمانند سالهای پيش جامعه کاری ایران 84 و شروع 83طی سال 

تحرکات بيشماری را در برابر خانه خرابی خویش از خود بنمایش 
 دراثرعواقب به اجراء در آوردن مصوبه ٨٣در سال مثال اگر .  گذاشت 

 ١٠مبنی بر خارج کردن کارگاههای کمتراز " شورای عالی کار " 
شمول قانون کار ، ميليون ها کارگر به شرايط بردگی و بيکاری نفراز

 برای نمونه آنچه در مطبوعات بازتاب يافته است ، تنها ٠رانده شدند
 ٠از استان سيستان و بلوچستان که از صنايع بزرگ خبری نيست 

 هزار و پانصد کارگاه از شمول ٢٨ هزار کارگاه تعداد ٢٩ازمجموع 
 اين مورد درسطح استان ها و شهرستان ٠قانون کارخارج شدند 

های کشور ، سرنوشت کارگران درکارگاههای کوچک بهترازاين 
واین همه به صف اعتراضات کارگران افزود و ما شاهد . نيست

تجمعات و اعتراضات کارکنان بخش خدمات بيمارستانی ، پرستاران 
، معلمان و دانشجویان و زنان و اقليتهای ملی و تحت ستم ، 

يکاران ، بازنشستگان ، کارکنان و کارمندان شهرداریها بوده که ب
د ر       از طرفی  !  را پوشش دادند ٨٣تمامی مبارزات  طول سال 

 تمامی مزد و حقوق بگيران سراسرايران با مسايلی دست ٨٣سال 
بگيربان بوده اندکه از جنس مسائل کالن وسراسری بوده است 

 زحمتکشان ، سرمایه داران نيزبه همانگونه که در جبهه مقابل٠
جهانی شدن و انباشت وسيعترهمه چيزدراشل سراسری نگاه 
می کنند وبه همراه اقتصادانان طرفدار خویش  پروژه ها وطرحهای 

امری که در طی سال به نامه ها و طرح های . کالن می ریزند
متعدد این اقتصاد دانان در دفاع از سياستهای جهانی سازی و 

در برابراین تالش ها ، جبهه  مزد وحقوق .    دولت روبرو بودیمبرنامه
بگيران نيز، همواره موضوع تورم ، گرانی ، تامين اجتماعی ، مسئله 
تعيين نرخ دستمزد ماهانه ، موضوع طرح تعديل نيروی انسانی ، 
خصوصی سازی و بيکارسازی های بيرويه همزنجيران خویش ، 

المی بر پايه محدوديت بودجه کاهش تعهدات اجتماعی دولت اس
عمرانی و غيره ، حق تشکل و حق اعتصاب و ساير مسائل فی 
مابين را از مواردی می شمردند که در سطح کارخانه ها و 
واحدهای توليدی ، کارگاهی بشکل مجزا قابل حل نمی شمردند 
بلکه پاسخ به تمامی اين ضرورت ها را درسازمانيابی و پی ريزی 

اسری و تعميق یافتن مبارزه طبقاتی با ظرفيت تشکل مستقل سر
سراسری در سطوح کارخانه های صنعتی ، توليدی ، کارگاهی و 
  .کارمندی و متشکل گشتن نيروی چند ميليونی بيکاران می دیدند

 مه روز جهاني  ماهاول درست در بستر چنين شرایطی است که
ه و واقعی رسيدو ما ازیکسونظاره گرعکس العمل شایستراه ازآارگر

 آنگونه که به -- کارگران ، در قبال تحرکات مستقل کارگران بودیم 
  واز سوی دیگر ما --مواری از اینگونه تحرکات در باال اشاره داشتم

شاهد نمایش مسخره و خود افشاگر دولتی خانه کارگر وهمراهان 
آنان در این روز بودیم که با هوشياری کارگران در مجتمع ورزشی 

 هزار نفری ، چگونه نمایش انتخاباتی هاشمی 12م استادیو
رفسنجانی را درهم ریختند و باردیگرنوکر صفتی و در یوزه گی خانه 

کارگران در بيرون .کارگر و شوراهای اسالمی کاررا درهم شکستند 
آزادی " ، "  دانشجو اتحاد اتحاد–کار گر : " سالن شعار می دادند 

تحریم " ، " صاب حق ماست اعتصاب اعت" ، " تشکل حق ماست 
" کارگر بيدار است از ذلت بيزار است " ، " انتخابات اجراء باید کردد 

تحریم انتخابات ، آغاز " ، " قرار داد موقت ملغی باید گردد " ، 
تجلی خواست ها و "  فریاد هرایرانی ، آزادی آزادی " ، " اعتصابات 

  .  مطالبات آنان بود 
   همه کارگران مبارک و ميمون بادبرچنين حرکت و جسارتی 

  

  


