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ميه کميته مرکزی سازماناعال  
  

!به مناسبت فرارسيدن سال نو  

!و بهار فرا می رسد  
 

  
اميدهای مردمان کار و زحمت، مردمان خواهان 
!شادی، آزادی، برابری و دنيائی بهتر، پر می کشد  
. اما پيام آوران مرگ و تباهی بيکار ننشسته اند

ابرهای تيره ی جنگ و ویرانی بر فراز کشور در 
ناوگان های مرگ در آب های خليج . حرکتند

فارس جوالن می دهند و منتظر دستور از ستاد 
. جنگ افروزان سلطه جو هستند

سازماندهندگان مرگ وجهل و تباهی در کشور 
نيز به اميد طوالنی کردن عمر حکومت ننگين 
خود بر پایه بحران آفرینی های جدید، مسئله 
انرژی هسته ای را با سرنوشت یک کشور و 

ردمان آن گره زده اند و بهانه به دست زورگویان م
مرتجعان خرافه پرست  . مرگ آفرین می دهند

کار را به جایی کشانده اند که تحریم های بين 
المللی، در آستانه ی بهار و عيد  نوروز، فشار 
اقتصادی بر مردم را دو چندان کرده و تأمين 
حداقل های زندگی توده ی وسيع را  به تالشی 

 ! ت بار مبدل ساخته است مشق
  

دشمنان متحد، داخلی و خارجی،  روی فریب 
آن ها قصد دارند . مردم سرمایه گذاری کرده اند

سياست های جنایت کارانه و ویرانگرانه ی خود 
. را با پوشش دفاع از حقوق مردم به پيش برند

آن ها اگر در این تالش خود موفق شوند، سال 
کشورو تباه کردن روزگار آینده را به سال ویرانی  
  .مردم  تبدیل خواهند کرد

 توده های وسيع مردم ایران نمی خواهند در این 
زیرا شرکت در . بازی مرگ و تباهی  شرکت کنند

این بازی خطرناک عواقب دهشتناکی در پی 
مردم از جنگ و مرگ و ویرانی و تحریم های . دارد

آن ها زندگی را دوست . اقتصادی  نفرت دارند
به شادی و جشن و پایکوبی و چهره های . دارند

خندان و سرشار از عشق به زندگی دل بسته 
آن ها به فردائی بهتر و به دنيائی بهتر می .اند

و با همين اميد بساط سلطنت را در . اندیشند
هر چند اميد . هم کوبيدند تا  بهار آزادی فرارسد

زیبایشان توسط تاریک اندیشان بر باد رفت و در 
چنگال مرتجعانی درنده خو گرفتار 

مرتجعانی که شادی و اميد به آینده را بر .آمدند
جوانان کشور حرام کرده اند؛ حقوق زنان را انکار 
می کنند و برابرحقوقی شان با مردان را نمی 
پذیرند و خرافات مردساالرانه را در هيئت قانون 
ارتجاعی شرعی مستحکم ترساخته اند؛ به 

فریان و سرمایه داران، حقوق حمایت از کار
کارگران و زحمتکشان را پایمال کرده و بر شدت 
استثمار افزوده اند؛ نه تنها حق تعيين سرنوشت 

خلق های تحت ستم را انکار کرده اند بلکه برای  
ارعاب شان، زندان و  چوبه های دار و جوخه 
های اعدام بر پا کرده اند؛ دانشجویان و 

 و ادب را به جرم آگاه روشنفکران و اهل هنر

بودن و آگاه کردن به بند کشيده اند و انتشار 
کتاب ها و روزنامه ها و فيلم ها و توليدات فکری 
شان را در چنبره ی سانسور و تکفير نا ممکن 

و فعالين جنبش های اجتماعی را به . ساخته اند
هر بهانه و هر ترفند در شکنجه گاهایشان به 

  .صالبه کشيده اند
 عليرغم تمامی این جنایات رژیم جمهوری اما

اسالمی   و با وجود تمامی تهدیدات 
امپریاليستی، اميد مردم به زندگی و آینده ای 

مردم ایران . بهتربه  نااميدی تبدیل نشده است
برای دست یافتن به دموکراسی ، آزادی و 
برابری اکنون با عزمی استوارتر و با آگاهی 

قابله با نيروهای اهریمنی باالتری ميجنگند و در م
زیرا می دانند . مصصم تر از پيش جلو می روند

که اگر عرصه را به این بازی گران مرگ آفرین 
بسپارند، آینده ای تاریک تر از عراق در 

و امروزه این اميد در هيئت . انتطارشان است
مبارزات روزمره و ستایش برانگيز کارگران، 

گر اقشار مردم معلمان، زنان، دانشجویان و دی
تبلور یافته  و همبستگی شان  رنگ و بوی تازه 

  .ای به خود گرفته است
  

جنبش های اجتماعی چون جویبارهائی به 
سمت نزدیک شدن به هم در حرکتند تا به رودی 

وقتی سندیکای . خروشان تبدیل شوند
اتوبوسرانی تهران و حومه در پيام خود به 

رزاتی مناسبت هشت مارس بر همبستگی مبا
خود برای دفاع از برابر حقوقی  زنان و مردان 
تأکيد می کند؛ وقتی دانشجویان دختر و پسر 
سراسر کشور در اقداماتی شکوهمند روز 
جهانی زن را گرامی می دارند؛ وقتی زنان مبارز 
در حمایت از یاران در بند خود دست به اعتراض 
می گشایند؛ وقتی معلمان کشور برای 

واست های برحق خود و در دستيابی به خ
اعتراض به بی اعتنایی مقامات رژیم مبارزه ای 
شکوهمند را سازماندهی می کنند، و دانش 

نشان می .... آموزان را در کنار خود می یابند و
دهد که این جویبارها به هم نزدیک می شوند تا 

نزدیکی این جویبارها و این . به هم به پيوندند
  زمين زیر پای جنبش های مستقل نه فقط

حاکمان مرتجع را داغ کرده است که  اميد 
تجاوزگران خارجی که به ترفند، خود را ناجيان 
مردم قلمداد می کنند، را نقش بر آب کرده 

تنها از طریق ادامه این راه با شکوه، از .  است
طریق متحد کردن صفوف مبارزاتی خود، از 
طریق ایجاد صف مستقل و متشکل توده ای و 

ازماندهی مبارزه ی مستقل می توان با س
خطری که هر روز نزدیک تر می شود، مقابله 

این راه روشن را باید با غلبه بر تمامی . کرد
کاستی ها و ضعف های موجود در جنبش 

راه نجات دیگری متصور . مبارزاتی ادامه داد
  . نيست

 فضای ایجاد شده و ارتقای جنبش های 
نوید بخش بهاری اجتماعی در سالی که گذشت 

زیبا برای مردمی است که شادی را دوست 
دارند، که زندگی را دوست دارند و برای آینده ی 

  .بهتری می جنگند
  !نوروزبر شما مبارک باد

کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 
  )راه کارگر(

  2007مارس _ 1385اسفند 
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  نحداقل دستمزد آارگرا

 باز هم کاهش يافت  سال آيندهیبرا           

شورايعالي آار سال گذشته حداقل دستمزد آارگران را براي 
 هزار 180و   هزار تومان براي آارگران دائم150سال جاري 

  .تومان براي آارگران موقت تعيين نموده بود

 حداقل دستمزد آارگران براي، شورايعالي آار, ترتيب به ابن
يتی است که علی رغم اين واقع. سال آتی را باز هم کاهش داد

حداقل که در اواخر هر سال که بنام افزايش  هياهوی دورغينی
د ساليانه توسط  سران رژيم به راه می افتد، برای دستمز

حقيقتی که بال فاصله با کاهش . کارگران آشکار شده است
قدرت خريد واقعی هر ساله شان نسبت به سال گذشته درک 

ارزش واقعی دستمزد روندی که باعث شده تا . می شود
کارگران نسبت به ده سال گذشته تا دو برابر و نسبت به زمان 

  .     روی کار آمدن رژيم اسالمی تا ده برابر کاهش يابد

به اين دليل ، اين حرکت مزورانه سران رژيم اسالمی که 
هرساله در به اصطالح مذاکرات سه جانبه در شورای عالی 

 می گذرد کمتر از جانب کار تکرار می شود، هر سال که
 در صدی ازکارگران 90چه آن . کارگران جدی گرقته می شود

کشور ما که اين حداقل دستمزد هم سال ها است که با الغای 
رسمی قانون کار در چند سال اخير ديگر شامل حال شان نمی 

 در صدی که دستمزد ها يشان به دالئل 10شود و چه آن 
با اين حال نمی توان از . دگوناگون عمال پرداخت نمی شو

واقعيت صرف نظر کرد که اين حرکت سران رژيم ، چه از نظر 
قوانين خود رژيم و چه حتی بنا به آمار هائی که می دهند، 
حرکتی است غير قانونی و غيراصولی و بنابر اين قابل 

البته به شرط . اعتراض، تعقيب و مجازات از جانب کارگران
ور معنا پيدا کند و به شرط آن که ان که قانون در اين کش

چرا .   کارگران نيروی به کرسی نشاندن قوانين را پيدا کنند
عضو هيات موسس " حميد حاج اسماعيلي"بنا به گفتهکه 

 قانون آار، تعيين 41ماده  ، هاي صنفي آارگري  حاميان انجمن
 گزينه شاخص آلي ميزان تورم اعالم 2دستمزد را بر اساس 

 .است  بانك مرآزي و سبد هزينه خانوار قراردادهشده از سوي 
 قلم آاالهاي اساسي بين 50 آه بيش از یسبد هزينه خانوار

وي با اشاره به  . درصد افزايش داشته است500 تا 400
قيمت باالي مسكن و اينكه اغلب آارگران مستاجر هستند، 

در حال حاضر خط فقر اعالم شده از سوي مراآز :   گفت
 هزار تومان است، در حالي آه 400 دولتي اقتصادي و

گيرند و بسياري از   آارگران آشور يك سوم اين مبلغ را مي
 جالب توجه . هزار تومان مي گيرند150آارگران نيز آمتر از 

است که حتی اين به اصطالح افزايش حداقل دستمزد های 
 درصدی اعالم شده از جانب 13ساليانه که  با نرخ تورم 

ی در به اصطلالح مذکرات سه جانبه تعيين شده بانک مرکز
به گزارش . مورد توافق برخی ازکارفرمايان هم نيست

 که "پرور  عباس وطن "،گروه آارگري ايلنادولتی خبرنگار 
 درصدي و 20 احتساب تورم با  است،يك مقام آارفرمايي

 ، در صد از مطالبات معوقه سالهاي گذشته آارگران6پرداخت 
 دستمزدهاي سال آينده آارگران نبايد آمتر از  آههمدعي شد

   . د درصد افزايش ياب25

با اين حال بيزاری کارگران ما از سياست کاهش تدريجی 
حداقل دستمزد های واقعی ساليانه شان که حاال به کمتر از 

نيمی از حداقل سبد هزينه خانواری و يا خط فقر رسيده،  به 
 اسالمی توسط  سران رژيم زيرپا گذاشتن موادی از قانون کار

، باز  قانون آارچرا که با الغای رسمی کل. محدود نمی شود 
هم قرار نيست که حتی همين حداقل نيز همان طور که اشاره 

.  در صد از کارگران اين کشور شود90شد شامل بيش از 
 و اصل  امنيت شغليوهمين طور با به زير سئوال رفتن

 عضو هيات رييسه آانون عالي هپرداخت دستمزدها، بنا به گفت
شوراهاي اسالمي آار آشور، صحبت از مزد بيشتر و ساير 

عضو به عنوان نمونه بنا به گفته . ببينند بيهوده راموارد 
 درصد آارگران شهرستان 99هيات تشخيص اداره آار بهشهر 

 در گفت و گو با ،"عنايت طالبي ".ندبهشهر قراردادي هست
 بيشتر ه است کهآارگري ايلنا، افزود گروه  دولتی خبرنگار

آارگران قراردادي در زمان امضاي قراردادآار برگه سفيد را 
 ،امضا مي آنند، اين در حالي است آه هنگام دريافت حقوق

ميزان حداقلي آه شوراي عالي آار مصوب آرده را نمي 
به دليل نبود اشتغال، آارگران  و توانند از آارفرمايان بگيرند

به خواسته هاي آارفرمايان با حقوق بسيار پايين تن ناچارند 
    .بدهند تا بتوانند امرار معاش آنند

به اين ترتيب، در شرائطی که اصل دستمزد ها، که در بسياری 
از کارخانه ها به دليل رکود بی سابقه توليد  و بحران وسايه 
شوم تحريم اقتصادی و جنگ، عمال بيش از شش ماه تا دو 

 پرداخت نشده اند و هم چنين ازبين رفتن امنيت سال است که
شغلی، جائی برای اميد بستن به مذاکرات مثال سه جانبه از 
نمايندگان قالبی کارگران وکارفرمايان با نمايندگان دولتی از 
آقازاده های فاسد و فاشيست که به عنوان بزرگ ترين 
قی کارفرمای کشور همه چيز را در انحصار خود گرفته اند، با

مگر اميد به صفوف فشرده از هم بستگی و مبارزه . نمی ماند
روز مره جوانان، زنان و مردانی از همه مردم زحمت کش و 
ستمديده ای که امکان زندگی شرافتمندانه و انسانی از آن ها 

اين مبارزات که حاال از سطح اين و يا آن . گرفته شده است
ن اداره فراتر رفته و کارخانه، اين و يا آن مدرسه اين و يا آ

در راه بندان جاده ها و تظاهرات در برابر نهادها و مجلس  
رژيم متمرکز شده اند، بی تردبد راه خود را برای تحوالت پايه 
ای و رهائی از نظام جهنمی فساد و تباهی اسالمی و برقراری 

به . نظامی انسانی و مدنی و آزاد وبرابر هموار خوهد کرد
 که سران رژيم اسالمی به دليل ناتوانی از ويژه در شرائطی

تامين نيازهای پايه ای و روزمره مردم، زندگی آن ها را در 
برابر خطر نابودی تهاجهم امپرياليستی و بربريت جنگ هسته 

جنگی که هدف آن تامين بقای رژيم به .  ای قرار داده اند
بهای در خطر قرار دادن موجوديت کشور و زندگی مردم 

ارگران و زحمت کشان ما برای دستيابی به خواست ک. است
های روزمره و زندگی انسانی شان،  به جنبش رهائی بخش 
از خطر نابودی در جنگ هسته ای و تجاوز امپرياليستی ، 
خطر رنج بی پايان برادر کشی درتوطئه جنگ داخلی در تجزيه 
کشور وخطر تباهی در بربريت جنگ ساالران رژيم اسالمی  

ولی بايد تاکيد کرد که اين جنبش هرگزنمی .  د شده اندنيازمن
تواند از تأکيد بر خواست ها و نيازهای مشخص ، زمينی 
وحتی روزمره اکثريت عظيم مردم و سازمانيابی مستقل ، 

چرا که جنبش رهائی . آزادانه و آگاهانه آنها بی نياز شود
بخش مردم زحمت کش و ستمديده ما تنها با تأکيد بر اين 
خواست های  روزمره ونه با ناديده گرفتن آنها است که 

  . ميتواند پا بگيرد

  )راه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران    

           2007مارس11                              
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جنبش معلمان درتداوم اعتراضات و برگزاری 
پرشورخود درمقابل مجلس شورای ميتينگ های 

اسالمی،که باحرکات اعتراضی درشماری 
ازشهرستان ها هم همراه  شده است،آخرین 

 17نوع ازاین گونه اعتراضات خود را روزپنجشنبه 
اسفند درمقابل مجلس شورای اسالمی 

برای شرکت دراین تظاهرات که . برگزارکرد
صبح و تحت هرشرایطی 8برگزاری آن در ساعت 

م شده بود،برطبق گزارش ها، عده زیادی اعال
 صبح برای شرکت درآن وارد 7حتی ازساعت 

برگزاری این تجمع .ميدان بهارستان شده بودند
گسترده،درشرایطی صورت گرفت که رژیم ازقبل 
تمامی تدابيربازدارنده نظيرکنترل راه های ورودی 
و خروجی ومسدودکردن چندین ایستگاه مترو، 

 ای از نيروهای انتظامی ولباس تمرکزفوق العاده
شخصی ها و قطع تلفن همراه و باجه های تلفن 
موجوددر محل و اقدامات مشابه بازدارنده دیگری 

ومهم ترازهمه رژیم  دریک یورش .را بکارگرفته بود
 تن ازفعالين معلمان 20شبانه با حمله به منازل 

 تن ازنمایندگان و 5ودستگيری آن ها وازجمله 
شکل های معلمان، برآن شده بود که مسئولين ت

ازاین طریق فضای اعتراضی را کنترل کرده و 
بامرعوب کردن نمایندگان معلمان آن ها را 

یورش شبانه .درپيگيری مطالبات خود متزلزل کند
به معلمان و سپس رهائی آن ها درهمان شب 
وقبل ازطلوع آفتاب، بخوبی اهميت وعمق 

ر برابرش مخمصه ای را که سران حاکميت د
درچنين .قرارگرفته اند ،به نمایش  می گذارد
سه بارآن (شرایطی برگزاری ميتينگ های متوالی

درحالی که رژیم ازخشم برخود ) تنها دریک هفته
می پيچد و اولویت خود را نيزبحران هسته ای و 
چالش با قدرت های بزرگ عنوان می 
کند،براستی حاوی درس بزرگی برای همه 

 گران حنبش زحمتکشان و سایر فعاالن وتالش
بی شک وجود . جنبش های اجتماعی است

تشکل های معلمان دراین رابطه بسيارمهم  
دراین مورد کانون . است ولی تنها عامل نيست

صنفی معلمان درتحليل خود ازحرکت معلمان 
  :چنين می گوید

اکنون تشکلها به یاری خدا و همدستی " 
. تر از دولت دارندایران و تهران قدرتی بر معلمان
 ن است که شمع تبعيض وستم راخاموشآهنگام 
  "کنند

  بی تردید رژیم در برابربرآمدمعلمان 
غافلگيرشده و عليرغم ژست ظاهری،سراسيمه 
دردرون خود، بویژه درميان  نيروهای اطالعاتی و 

انتظامی حالت فوق العاده اعالم کرده وتمامی 
 کردن این تالش وتمهيدات خود را  برای خاموش

آن . جنبش وخروج سریع از بحران بکارگرفته است
چه که باعث شد رژیم باعجله نمایندگان معلمان 
را اززندان جهت ایرادسخنرانی درمراسم 
اعتراضی عليه خود و برای شروع کردن مذاکره 
آزادکند،چيزی جزحضورجنبش وپاکوبيدن آن 
. درخيابان ودرحمایت ازنمایندگان خود نيست

 شرایطی رژیم اگربخواهد نمایندگان درچنين
تشکل ها را دستگيرکند، درحقيقت باید خود را 
بطور مستقيم با جنبشی درگيرکندکه می تواند 
منجربه گسترش آن و رادیکال ترشدن  و 

رژیم بخوبی بياددارد .سرایتش به اقشاردیگرگردد
که کشته شدن یک معلم درزمان شاه چه  

بنابراین راه دیگری . داعتراض گسترده ای را برپاکر
سياست تهدید و تطميع : را برمی گزیند

نمایندگان تا شاید ازاین طریق بتواند هم 
درمذاکرات سروته مطالبات معلمان را هم آورد و 
هم با ایجاد شکاف بين معلمان و نمایندگان روند 
گسترش ورادیکاليزه شدن جنبش را کنترل کرده و 

ه تری مبادرت درفرصت  بعدی به سرکوب  گسترد
بهمين دليل مقابله با ترفندهای شکاف .ورزد

افکنانه رژیم و خنثی کردن آن ها هوشياری 
وقاطعيت ویژه ای را ازسوی جنبش معلمان طلب 

تحليل کانون صنفی معلمان تهران . می کند
درمورد حرکت روزپنجشبنه نشان ميدهد که 
نگرانی ازتاکتيک فشارازباال برنمایندگان وکنترل 

بش ازاین طریق درميان معلمان وجود جن
  : آن چنين آمده4چنان که دربند .دارد

از آنجا که متاسفانه در حرفهای آقای "
بهشتی فهميدیم که خواسته های ما از نظام 
هماهنگ به سطح مطالبات تقليل پيدا کرده 
معلوم می شود به ایشان فشار آورده اند تا از 

حقوق ما خواسته اصلی که همان هماهنگ بودن 
که .با جاهای دیگر دولت است عقب نشينی کند

خوب ایشان حق دارند و اگر مرا هم شبانه از 
خانه خودم بگيرند و ببرند ممکن است حتی از 
ترس جانم تقيه کنم و خيلی از درخواستهایم به 

همين احساس نگرانی " .التماس دعا تبدیل شود
را درواکنش های صفوف معلمان نسبت به صحت 

دی بودن نامه حدادعادل به رئيس جمهور یاج
برای تأمين بودجه الزم جهت الیحه نظام هم 
آهنگ پرداخت ها، ویا به عقب افتادن مذاکرات تا 
روزسه شنبه هفته بعد ونگرانی ازسياست دفع 
الوقت رژیم ودروغ بودن وعده ووعيدهای رژیم 

  .می توان مشاهده کرد...و
 متعددی را بی شک رژیم ترفندهای گوناگون و

برای آرام کردن معلمان و ایجاد تشتت درميان آن 
ها بکارگرفته و می گيردکه ازآن ميان می توان به 

یکی سوء استفاده : دوگونه آن اشاره کرد
ازاعتقادات مذهبی،بخصوصی به مناسبت ایام 
اربعين و فيلم برداری ازآن ها دراین رابطه،که 

ه معلمان جملگی مورد افشاء و اعتراض هوشياران
آن ها حتی درحرکتی درخشان و . قرارمی گيرد

  بياد ماندنی،رژیم را وادارمی کنند که از پخش 
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صدای قرأن ازبلندگوهای مجلس دست 
بردارد،و باین ترتيب نشان ميدهند که حربه 
افسون مذهب تاچه اندازه کارآئی خود را درنزد آن 

و دیگری این ترفند رژیم . ها ازدست داده است
که گویا انجام وادامه اعتراضات باین شکل وبا این 
شعارها ومصاحبه با رسانه های خارج، موجب 

این حقه رژیم .سوء استفاده دشمن می گردد
هم،باتوجه واکنش قاطع معلمان درمورد 
سانسوروسياست تؤطئه سکوت رژیم ورسانه 
ان باصطالح ملی صدا و سيما وبهره گيری معلم

ازرسانه های برون مرزی ازیکسو واستفاده 
ازاعتراضات سراسری و تاکتيک تعطيل درس در 
مدارس و حتا تشکيل تجمعاتی درنقاط 

) درسه ایستگاه پرجمعيت مترو(دیگرشهرتهران 
اما صرفنظرازهوشياری . تاحدی خنثی شده است

معلمان نسبت به ترفندهای رژیم،رمزتداوم و 
ا باید قبل ازهرچيز دردو موفقيت تاکنونی جنبش ر
  :عامل مهم جستجو کرد

نخست مستقل بودن آن ازجناح های 
اکنون درنزد . حکومتی وعدم توهم به هردو جناح

) وزیرآموزش وپرورش دولت خاتمی(آن ها حاجی
وزیرآموزش و پرروش دولت احمدی (و فرشيدی

الزم به اشاره است .، سروته یک کرباسند)نژاد
معلمان دراعتراضات که بخش هائی ازجنبش 

سالهای گذشته خودهنوزبه درجاتی نسبت به 
برخی جناح ها وعناصرنفوذی رژیم توهماتی 
داشتند والجرم درمواقعی حاکميت می توانست 
بااعمال نفوذ خود آن ها را دچارسرگردانی وتشت 

  . ولی خوشبختانه اکنون چنين نيست. کند
مهم ترین رمزبقاء و تداوم جنبش را  دومين و

باید درترکيب تؤامان حرکت جنبشی وتشکل و 
بی شک این پدیده .سازمانيابی جستجوکرد

وبکارگيری آن بزرگترین آموزه ای است که هم 
جنبش معلمان برای تداوم وپيشبرد حرکت های 
بعدی خود بدان نيازمنداست وهم بهره گيری 
ازاین تجربه برای بقيه جنبش های طبقاتی و 

چرا که دربرابررژیم . تاجتماعی واجد اهميت اس
هارو سرکوبگری چون جمهوری اسالمی که بی 
قانونی مطلق برآن حاکم است،تنها ترکيب این 
دوعامل  است که می تواند تداوم حرکت را 

دستگيری وتهدید نمایندگان معلمين . تضمين کند
نشان می دهد که یکی از تاکتيک های اصلی 
رژیم برای کنترل حرکت،ایجاد شکاف بين 

  .نمایندگان وتشکل ها با  بدنه است
تجربه های بسياری درسطح ملی و بين 
المللی همواره نشان داده اند که قدرت های 
حاکم وارتجاعی،علی القاعده می توانند 

وفعاالن " رهبران"درشرایط مختلف وبدرجاتی،
جنبش های مردمی را بخرند یا مرعوب و متزلزل 

د نائل کنندو ازطریق آن ها به هدف های خو
شانس انجام این کارمعموال خيلی .گردند

بيشترازشانس خرید ویامرعوب کردن خود جنبش 
تحليل کانون صنفی معلمان ایران،دربند . هاست

تحليل خود با اشاره به همين واقعيت می 5
کانون آسيب پذیر است اما جمعيت جلوی "نویسد

بلندگو را می توانند  .مجلس آسيب پذیر نيست
اما فهم فرهنگی را نسبت به خاموش کنند 

تبعيضی که درک می کند چه می کنند؟ پس اگر 
اقداماتی اینچنينی می کنند ما باید بدانيم که 
فقط موقتا روی زخم چاکی را بدون بخيه بسته 

باور کنيد چه با حضور کانون و چه بی حضور .اند
  ".کانون معلم بيدار است و از تبعيض بيزار است

شی بتواند پایه های توده  والبته هرچه جنب
ای خود را فعال تر کند، شانس موج سواری 

آن چه که به طبقات .دشمن کمتر وکمترمی شود
حاکم اجازه کنترل وبی اثرکردن جنبش ازطریق 

و نمایندگان را می " رهبران"کنترل ازباال و ازطریق 
است که امکان " رهبری"دهد،همانا خود پدیده 

 آنها را فراهم می کنترل جنبش ازباال توسط 
بهمين دليل تقليل این مسأله صرفا به یک .کند

امر اخالقی و خصایص افراد،و جستجوی علل آن 
در خيانت وضعف رهبران نادرست بوده و منجربه 
نتيجه گيری ها وراه حل های غلط ونيم بندی می 

انقالبی "مثال نظيرجستجو و یافتن رهبران .گردد
لهم، ونه یافتن و بجای رهبران کنونی وامثا"تر

ازسوی " رهبران"تقویت مکانيزم های کنترل 
علت اصلی امکان کنترل جنبش ازباال .پائينی ها

توسط رژیم وطبقه حاکم،قبل ازهرچيزناشی 
ازپدیده جداشدن وخلع ید قدرت ازخود حنبش 
وبدنه آن و تمرکزآن دررهبری و رهبران است که 

بهمين . منشأ اصلی فساد را تشکيل می دهد
دليل ضروری است که جنبش ها ازهم اکنون 
ازسرسپردگی به رهبران و کيش اطاعت بيرون 
آمده و خود نقش فعال ومستقيمی را درتصميم 
گيری های اصلی و کالن و نظارت وحسابرسی 

بعهده بگيرند ودرحقيقت "رهبران"بررفتاروعملکرد
بجای سپردن نقش رهبری جنبش به افراد 

های اصلی و کليدی وعناصر معين،خود درحوزه 
بهمين دليل مراداز جنبش اگربه . متقبل آن گردند

معنای سياهی لشکرنباشد،واگربه مثابه  یک امر 
خود بنياد ودارای ظرفيت خودرهان فهميده 
شود،خشت اول این سمت گيری راازهمين حاال 
باید نهاد واگرازاین منظربه پویائی وگوهررهائی 

ن چنين بخش جنبش بنگریم،کالم نخستين آ
امررهبری و هدایت .رهبر بی رهبر:خواهد بود

جنبش توسط نخبگان را به چوپانان برای هدایت 
گله وبه بورژوازی برای کنترل کارگران وشهروندان 

خود آن ها بقدرکافی دراین . واگذارید
هنرسررشته دارند وجنبش سوسياليستی 
ورهائی بخش دراین عرصه خود را رقيب بورژوازی 

ه بجای مثال فالن بورژوا،دربهترین نمی بيند ک
حالت، فالن کارگررا به نشاند و خيال کند که 
بدینسان راه رهائی خود را یافته 

همانطورکه اشاره شد دراصل رهبری .است
درخود جنبش وهمراه آن است وازآن منفک 
نيست وباندازه ای که ازآن جداشود وبه افراد 

گرباشد، وعناصرتفویض گردد،ولوآن که این فرد کار
  بهمان اندازه قدرت ازمنشأ وصاحبان واقعی خود 
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جداشده و به مثابه نيروی قاهرو بيگانه ای 
تمکين به چنين روندی .دربرابرش ظاهرمی شود

دربهترین حالت غلطيدن ازمسيردموکراسی 
مستقيم ومشارکتی به دموکراسی وکالتی 

تاروپود سيستمی یعنی اسيرشدن در-ونمایندگی
است که جامعه طبقاتی و وبورژوازی برای 
جداکردن قدرت ازتوده ها و مسخ کردن 

بنابراین .دموکراسی ساخته وپرداخته است
جنبش های خودرهان ازآن گونه اسب ها نيستند 
که پابرزمين بکوبند وشيهه بکشند تا مگرکسی 

برعکس ازویژگی . برای تاختن سوارشان بشود
 نوع جنبش ها آنست که خود های اصلی این

عنان نمایندگان را بدست گرفته و آن هارا کنترل 
آن چه که سازماندهی جنبشی با . می کند

-ویژگی خود رهان را ازسازماندهی های  بوژوائی
متمایزمی کند همانا فاصله -حتاازنوع جنبشی آن

گرفتن از سازماندهی نوع سلسه مراتبی و 
رآن قدرت مبتنی بر اصل رهبری است که د

وحال آن که درنوع .ازباالبه پائين توزیع می شود
ِ  ازنوع خودرهان،این بدنه ومجامع  جنبشی
عمومی هستند که نقش اصلی را  درتصميم 

واگذاری حق .گيری ها و نظارت ها برعهده دارند
و اتخاذ تصميم گيری " رهبران"تصميم گيری به 

دورازچشم بدنه،همواره مهم ترین خطری است 
وجودیت وحيات نوپای این گونه جنبش ها را که م

تهدید کرده وآن را به سياه لشکری 
سازماندهی جنبشی با .فرمانبرداردتبدیل می کند

تبدیل رهبران به  سخنگویان،درپاسخگوکردن 
سخنگویان دربرابربدنه هائی که به کانون ثقل 
تصميم گيری ها تبدیل می شود،درچرخش وتکثر 

ملکردآن ها،درتقویت هم سخنگویان، درنظارت برع
آهنگی گردان های به جای تبدیل آن ها به 
عوامل اجرائی صرِف تصميماتی که بيرون ازآن ها 
گرفته می شود،تقویت شبکه های ارتباطی 
افقی دربرابرعمودی و مبتنی برسلسه مراتبی 
که وظيفه اشان تقویت اطاعت کورکورانه 
دستورات و منتزع کردن قدرت ازخود صاحبان 

نه درتقليل .درت است ونظایرآن متعين می شودق
آن به صرف جایگزینی یک کارگر به جای 
غيرکارگردرچهارچوب همان سيستم سلسه 

وقتی که مارکس درپرتو تجربه کمون .مراتبی
پاریس دریافت که کارگران نمی توانند به صرف  
تصاحب ماشين دولتی  بورژوائی آن را 

ن را درهم دراختيارخود بگيرند،بلکه باید آ
شکنند،درواقع نظر به همين ماهيت اسارت آور 

وبرهمين قياس .ساختارسلسه مراتبی آن دارد
کارگران با تصاحب ساختارهای بورژوائی قدرت وبا 
تکيه برآنها نمی توانند امرخود رهانی و خود 
حکومتی را که گوهراصلی نظام سوسياليستی 
واندیشه پایه ای هرکمونيستی را تشکيل می 

فراموش کنيم که نباید . د،به فرجام برسانندده
در بيرون ازتوده ها،همزاد  تمرکزقدرت

تمرکزسرمایه بعنوان تجسم نيروی کارازخود 
بيگانه شده وحاکم برآن است وایندوهمزاد می 
توانند با سهولت وبسرعت بيکدیگرتبدیل 

یک لحظه نباید فراموش کرد که قدرت جدا .شوند
ا وسرآمدهمه ناکامی ازتوده ها منشأ همه شره

بی .های جنبش های توده ای و خودرهان  است
تردید پذیرش عملی این مسأله،برای بورژوازی که 
جای خود دارد،حتی برای برای گرایشات و جریان 
های مدعی حمایت ازجنبش ها امرساده ای 

اما باید بدانيم که مضمون واقعی ونهائی .نيست
ق بگيران دفاع ازقدرت بيگانه شده بامزدوحقو

وبرفراز سرآنان،چه برآن آگاه باشيم و چه 
نباشيم، جزدفاع ازامتيازات ومزایای جامعه 
طبقاتی و تيزکردن ابزارکنترل جنبش ها ازسوی 
بورژوازی و تهی کردن مضمون رهائی بخش 

 . وانقالبی آن ها نيست
*****  

بی گمان تاکتيک وقت گذرانی رژیم 
 ایام تعطيالت وانداختن مبارزه به دست اندازهای

نوروز،یکی ازشگردهای اصلی رژیم برای خنثی 
اما خوشبختانه راه . کردن اعتراضات معلمان است

پيشروی تاکتيک مزبور تااین لحظه به دليل 
هوشياری وپافشاری معلمان برانجام فوری 
خواست های خود وتعيين ضرب العجل های زمان 
. بندی شده مسدود ودستکم دشوارشده است

کنون دربرابردوگزینه سرکوب گسترده و یا رژیم ا
گزینه اول البته . پذیرش خواست معلمان قراردارد

باتوجه به واکنش ها و پی آمدهای سرکوب یک 
جنببش با خصلت توده ای درميان معلمان وبازتاب 
جهانی آن با مخاطرات نامعلومی همراه 

ازهمين رو برای نجات خود ازمخصمه .است
ایتا به در خواست معلمان کنونی،ناگزیراست نه

گرچه تمامی تالش خود را برای مثله .تمکين کند
کردن مطالبات آنان وسپس کارشکنی درمرحله 

قابل پيش بينی است که . اجراءآن بکارخواهد برد
رژیم هم چون مارزخم خورده،برای آن که مطالبات 
معلمان ازآنچه موجود است فراترنرود و وارد 

ال خود برای خنثی فازهای بعدی نشود وبخي
کردن بازتاب پيام های آن درميان 
سایراقشارزحمتکش،حتا پس ازکسب پيروزی 
فشارهای گوناگونی را برای درهم شکستن 
مقاومت و تشکل ها وشبکه های مقاومت آن ها 

ازهمين رو نه فقط برای قطعيت .بکارخواهد گرفت
یافتن عقب نشينی رژیم،جنبش کنونی بایدهم 

ارانه و حضور درخيابان ادامه چنان برحضورهشي
دهد وآمادگی خود را برای استفاده ازاهرم 
اعتصاب ها و جلب همبستگی هرچه 
بيشترسایراقشار زحمتکشان حفظ کند،بلکه 
حتی درصورت دست یابی به پيروزی دریک نبرد، 
برای خنثی کردن یورِش بعداز ازپيروزی توسط 

می رژیم،هوشيارانه آماده باشد تا دربرابرمارزخ
  .خورده، ازدست آوردهای خود دفاع کند
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خامنه ای رهبر رژيم اسالمی در ديدار با  اعضای    

دوره ی چهارم مجلس خبرگان رهبری  در روز پنج 
ن  ، هم زما2007 فوريه  22 برابر با 85 اسفند2شنبه 

با پايان مهلت دو ماهه شورای امنيت سازمان ملل برای 
تعليق غنی سازی اورانيوم، و بی توجه به نگرانی های 
شديد مردم از اوضاع کنونی، ديدگاه های  خود را در 

خامنه ای در سخنان خود . زمينه های گوناگون بيان کرد
موضع آن بخش از روحانيت که در ديدارهای هاشمی 

وزه ی علميه قم، اوضاع کشور را رفسنجانی از ح
خطرناک ارزيابی کرده و گسترش تحريم های اقتصادی 
را به ضرر کشور می دانند و يا نگران حمالت آمريکا به 
ايران هستند، را مورد حمله قرار داد و در پاسخ به آن 

هيچ وضع فوق العاده ای در کشور : " ها اعالم کرد
ان در مقابل چرا که صف آرايی دشمن. وجود ندارد

 سال گذشته ادامه داشته 28جمهوری اسالمی در تمامی 
 28امروز نظام اسالمی در مقايسه با :" و افزود " است

سال گذشته ، از جهات مختلف در قوی ترين جايگاه  
او سپس مسئوالن نظام را به صبر دعوت " قرار دارد

صبر هميشه به معنای تحمل سختی ها :" کرد و گفت 
ه به معنای استقامت و ادامه دادن راه است نيست، بلک

چرا که در غير اين صورت، هر نقطه ی توقف، به نقطه 
 ".ی تهاجم  دشمن تبديل می شود

موضع گيری صريح خامنه ای در مقابل موضع گيری 
های رفسنجانی و ديگر روحانيون و  همچنين اصالح 
طلبان که سياست خارجی رژيم را باعث به بن رسيدن 

ات با غرب و تصويب قطع نامه شورای امنيت مذاکر
عليه ايران، می دانند، نشان می دهد که سياست های 
دولت احمدی نژاد عمومأ با تصويب دستگاه واليت انجام 

او از دولت احمدی نژاد نيز  از اين رو. گرفته است
مسئوالن دولت به معنای : " قاطعانه دفاع کرد و گفت

حال مجاهدت هستند وبا حقيقی کلمه، شبانه روز در 
برنامه ريزی، اقدام و پيگيری، اهداف نظام و مردم را 

با اين دفاع از دولت و تأکيد بر ادامه ی ." دنبال می کنند
سياست تاکنونی، ترديدی باقی نمی گذارد که جمهوری 

و اين . اسالمی راه درگيری با غرب را برگزيده است
ز گسترش انتخاب بی توجه به نگرانی شديد مردم ا

تحريم ها و يا حمالت نظامی که به ويرانی کشور منجر 
می شود، بيانگر آن است که سرنوشت مردم و کشور 
برای دستگاه رهبری رژيم اساسأ مطرح نيست و آن ها 
بيش از هر چيزبه فکر قدرت و تسلط خود بر کشور 

اين سياست غير منعطف، بهترين هديه ای است  . هستند
 می توانست به آمريکا بدهد تا بر که جمهوری اسالمی

سياست های تجاوزگرانه ی خود تأکيد بيشتری کند و 

راحتتر بتواند ديگر کشورها را با سياست های تهاجمی 
  . خود همسو سازد

سياست خامنه ای در مقابله با فشارهای آمريکا و ديگر 
کشورها، از ابتدا بر پافشاری بر مواضع رژيم و عدم 

خامنه ای بارها در جمع بندی خود . سازش استوار بود
از فروپاشی اتحاد جماهيرشوروی سخن گفته بود که با 

از . هر عقب نشينی اين کشور، فشار بر آن تشديد شد
اين روست که از همان ابتدا، سياست او و همراهانش بر 
اتخاذ شيوه و مدل چينی مقابله با غرب و اصالح طلبی 

ی او بر دولت اصالح فشارها. داخلی استوار بوده است
دستگاه واليت . طلبان نيز از اين ديدگاه او ناشی می شد

بر اين ارزيابی است که هر نوع عقب نشينی  راه را 
  . برای عقب نشينی های جديد هموار می کند

اما اين سياست ويرانگر  عمأل کشور را هم  به سمت 
تحريم های گسترده ی اقتصادی و فنی سوق داده  و هم 

 حمله و بمباران های گسترده ی ايران را بيش از خطر
به دليل اين مواضع سرسختانه . پيش افزايش داده است

و خطرناک است که هاشمی رفسنجانی و بخشی از 
روحانيت که منافع گسترده ی خود را در خطر می بينند، 
تالش کرده و می کنند که از اهرم  مجلس خبرگان برای 

هاشمی رفسنجانی . داری کنندتغيير اين مواضع بهره بر
در مصاحبه های گوناگونش پيرامون نقش و جايگاه 
مجلس خبرگان در کنترل سياست های رهبری تأکيد کرده 

او در چهارچوب سازماندهی اين فشار دو روز قبل . است
از حضور اعضای مجلس خبرگان در جماران، اعضای 
اين مجلس را به دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام 

مجلس :" کرد و در آنجا  بازهم تأکيد کرد کهدعوت
چهارم خبرگان رهيری با توجه به ديدگاه های روشن 
گرانه ی رهبر معظم انقالب می تواند به وظايف نظارتی 

او قبال، نيز در اين رابطه در ." خود فعال تر عمل کند
در " حکومت اسالمی"مصاحبه با مسئوالن  فصل نامه 

 نظارتی مجلس خبرگان گفته  پيرامون نقش85تابستان 
مجلس خبرگان فرضش بر اين بود که هر چيزی : "بود

که به رهبری مربوط می شود را پيگيری کند مثل مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، صدا و سيما، نيروهای مسلح و 

اين ها به مجلس خبرگان . هر چه تحت امر رهبری است
هم گزارش کار خودشان را به  خبرگان بدهند و خبرگان 

سئوال کنند و آن ها هم توضيح بدهند و احيانأ اگر 
اشکال  و ايرادی هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا 

. اين به صورت قانون درآمد. همه در جريان قرار بگيرند
اما وقتی بعضی ازاين نهادها دعوت شدند که در جلسه 
خبرگان حضور پيدا کنند تا گزارش عملکرد های 

 دفتر رهبری مانع  حضور آن ها در خودشان را بدهند،
خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبری نظرشان اين 

ايشان . است که اين موضوع جزء وظايف خبرگان نيست
مگر دولت  از اين نهادها مستثنی است؟ :" گفته بودند 

بله ، اگر شک کنيد به . همه چيز زير نظر رهبری است
ل نکرده اين که رهبری در نصب مسئولين درست عم

نقل اين ." است، شما می توانيد اين کار را بکنيد
درگيری و اختالف نظر ميان مجلس خبرگان و دستگاه 
رهبری بر سر جايگاه نطارتی مجلس خبرگان و تأکيد 

 تازه ی رفسنجانی  بر نقش فعالتر نظارتی مجلس 
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خبرگان در شرايط  فوق العاده حساس کنونی معنا و 
روشن است که خامنه ای پيام . هوم خاصی داردمف

رفسنجانی و بخشی از روحانيت که نسبت به آينده 
  نگران شده اند را به خوبی دريافته است و ترديدی باقی 

نگذاشته است که قصد دارد  با فشار روحانيت به مقابله 
از اين روست که در ديدار با نمايندگان مجلس . برخيزد

ظارتی اين نهاد را به کناری گذاشته خبرگان، وظيفه ی ن
و آن ها را به تصميم گيری پس از مرگ خود حواله داد 

وظيفه  اصلی اين مجموعه بسيار مهم، : " و گفت
بنابراين نمايندگان . تصميم گيری در روز مبادا است

خبرگان بايد با معرفت،شجاعت و روشن بينی خود را 
  ." زم،آماده کنندبرای ايفای مسئوليت خود در آن زمان ال

طرح  ديدگاه های روحانيت در هفته های اخير که 
خواهان اتخاذ  سياست ديگری از رهبری رژيم بودند، و 
رد قاطعانه ی اين درخواست از سوی ولی فقيه، موجب 
تحکيم  قدرت دستگاه نظامی ـ امنيتی و دولت منتخبشان 

ا خامنه ای چاره ای ندارد که برای مقابله ب. خواهد شد
نارضايتی روحانيتی که بر بستر فشار افزايش يابنده 
خارجی از يک سو و خطر شورش های توده ه ای که 
زمين را زير پای حاکمان اسالمی به لرزه در خواهد 
آورد، ازسوی ديگرنگران آينده خود است، بيش از پيش 

اين به بدان . به دستگاه نطامی ـ امنيتی حاکم تکيه کند
سرکوبگرانه ی داخلی همچنان معناست که سياست 

تشديد خواهد شد و خفه کردن هر نوع مخالفت خوانی 
چنين روندی امکان . نيز در دستور قرار خواهد گرفت

بکارگيری سياست ديگری در زمينه خارجی و در مورد 
. انرژی هسته ای را نيز بيش از پيش مشکل خواهد کرد

 آن عمأل تداوم سياست ويرانگر تاکنونی و تأکيد ويژه بر
دست سلطه گرايان آمريکايی و متحدان اسرائيلی شان 
که قصد حمله و بمباران تأسيسات اتمی و زيربنائی 

بگذريم که حتی . کشور را دارند بازتر خواهد گذاشت
گسترش تحريم های اقتصادی که روز به روز از سوی 
کشورهای  بيشتری  به اجرا در می آيد نيز فشار طاقت 

  .م کشور وارد خواهد ساختفرسائی بر مرد
 اتخاذ موضع سرسختانه و ويرانگر رهبری رژيم با 
تکيه بر دستگاه نظامی ـ امنيتی، مخالفت خوانی 

اکنون . روحانيت و اصالح طلبان را بی ثمر خواهد کرد
در شرايطی قرار گرفته ايم که دو نيروی دشمن مردم 

 می ايران، خود را برای درگيری های گسترده تری آماده
اکنون تنها حضور گسترده ی مردمی می تواند . سازند

هر چند دستگاه . جلو يک فاجعه ی همه جانبه را بگيرد
رهبری رژيم دم از اين می زند که رژيم در قوی ترين 

 سال اخير است، اما در صورتی که 28موقعيت خود در 
حرکت های مردمی گسترش يابند، تمامی اين ادعاهای 

ما اکنون شاهد . اره نقش می بازندبی پايه به يک ب
تنها با . حرکت های گوناگون توده ای در کشور هستيم

گسترش اين حرکت ها، با هم آهنگی اقدامات توده ای ، 
با همکاری گسترده ی نيروهايی طرفدار مردم می توان 

تنها . به شکل گيری صف مستقل توده ای خدمت کرد
سلطه گری صف مستقل توده ای است که می توان هم 

آمريکا و توطئه هايش را در هم بشکند و هم در مقابل 
سياست های ويرانگر رژيم سدی ايجاد کند و شرايط در 
هم شکستن قدرت اسالمی را فراهم آورد تا قدرتی از آن 

  . مردم ايجاد شود
 اکنون به نقطه ای نزديک تز می شويم که بدون دخالت 

مملوس توده ی فعال و همه جانبه مردمی، بدون حضور 
ناراضی و مخالف با سياست های ماجراجويانه ی 
رهبری رژيم،بدون سازماندهی گسترده اعتراضات 
توسط ايرانيان خارج از کشور، نمی توان جلو خطری که 

زمان به سرعت دارد از . ايران را تهديد می کند گرفت
  .دست می رود
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  * هاپيوند* 

  
  روابط عمومی سازمانايميل 

public@rahekargar.net 
  

  عمومي سازمانروابط تلفن 
  

0049-69-50699530  
  

 شماره فاکس سازمان
 

43455804-1-33  
 

   راه کارگرتيسا
  

www.rahekargar.net  
  

  سايت راديو برابری
  

www.radiobarabari.net 
  

  سايت اتحاد چپ کارگری
www.etehadchap.org 

 
  اديو صدای کارگران ايرانسايت ر

 
www.sedayekargaran.com 

 
 نشر بيدار

 
www.nashrebidar.com  

 
 نشريه انگليسی ايران بولتن

 
www.iran-bulletin.org 

 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

سازمان نيستند ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع 
.
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 25گزارش مراسم روز جمعه 
 اسفند در گلزار خاوران

 

اسفند ماه طبق روال سال های گذشته در 25روز جمعه 
آستانه آغاز سال نو در آخرين جمعه سال خانواده های 

 و جمعی از 67 و سال 60قربانيان اعدام های دهه 
نشجويی و جوانان به فعاالن سياسی و اجتماعی و دا

منظور گرامی داشت ياد و خاطره ی تمامی جان باختگان 
 .اين اعدام ها در گورستان خاوران جمع شدند

مراسم با قرار دادن گل بر سر مزار جان باختگان و قرار 
 1دادن عکس هايی از تعدادی از اين عزيزان و با اعالم 

دقيقه سکوت به پاسداشت ياد و خاطره تمامی جان 
  .باختگان راه آزادی و برابری شروع شد

سپس يک از مادران ضمن تشکر از حضور حاضران 
ضمن گرامی داشت ياد و خاطره تمام از دست رفتگان 

بعد از آن يک گروه موسيقی به . برنامه را اعالم کرد
اجرای برنامه پرداخت که با استقبال حاضرين در مراسم 

ضای کانون سپس علی رضا جباری از اع. قرار گرفت
بعد از ايشان به دعوت . نويسنگان به سخنرانی پرداخت

مادران جان باختگان دکتر ناصر زرافشان که به تازگی 
.  سال از زندان آزاد شدند برای سخنرانی آمدند5بعد از 

که با استقبال و تشويق شديد حضار روبرو شدند و 
شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد در فضای گلزار 

  . ان طنين انداز شدخاور

دکتر زرافشان در سخنان خويش گفتند که بهترين امری 
که ياد و خاطره ی تمامی جان باختگان خفته در خاوران 
را گرامی می دارد ادامه دادن راه آنان تا رسيدن به 

ايشان در بخشی ديگر از . آرمان های انسانی می باشد
جامعه سخنانش با تاکيد بر اين که تالش برای تغيير 

توقف نا پذير است ابراز اميد واری کرد که در راه 
  .ساختن يک جامعه آزاد و برابر با يکديگر گام برداريم

يکی از جان باختگان "هيبت اهللا معينی" سپس مادر 
را خواندند که جمع " لری "اعدام ها يک سرود فولکور 

بعد از آن دکتر فريبرز رييس دانا . با ايشان همراهی کرد
سپس خانم بهکيش که جمع . سخنانی ايراد کردندنيز 

 60کثيری از اعضا خانواده خويش را در اعدام ها دهه 
در سخنانی از تمامی .  از دست داده اند67و سال 

بازماندگان خواستند که برای زنده نگاه داشت ياد و 
خاطره تمامی اين عزيزان خفته در خاوران خاطرات و 

ب سازند تا برای نسل سرگذشت زندگی آنان را مکتو
جوان تر باقی بماند که اين پيشنهاد با استقبال شديد 

  . حضار مواجه شد

" " رود"در خالل برنامه از طرف جمع حاضر سود 
در انتها . خوانده می شد" آفتابکاران " " دشت خاوران
يکی ديگر از جان " انوشيروان لطفی" برنامه مادر 

 فراوان از تمامی با تشکر67باختگان اعدام های سال 
شرکت کنندگان از طرف مادران و خانواده ها از جمع 
خواستند که دست در دست يک ديگر سرود خوان يک 
دور کامل گلزار خاوران را بپيمايند و جمع نيز دست در 
دست يک ديگر با خواندن سرود حلقه ای را تشکيل 
دادند و سپس دور مزار خاوران شروع به حرکت کردند 

" " برپا خيز" " زده شعله در چمن" های و سرود 
و " رود" " بيژن" "هوا دلپذير شد" آفتابکاران

. را در طول مسير با يک ديگر خواندند" انترناسيونال"
در انتها برنامه نيز جمع با زدن حلقه بعد از خواندن 
دوباره سرود انترناسيونال با اعالم يک دقيقه سکوت به 

 آزادی و سوسياليسم ياد تمامی جان باختگان راه
خصوصا رفيق پوران بازرگان که به تازگی فوت کرده 

  .اند برنامه را به پايان بردند

نکته قابل توجه حضور چشم گير جوانان بود که نسبت 
به سال ها گذشته بسيار بيشتر بود و رنگ و بوی 
خاصی به مراسم بخشيده بود و اين امر مورد استقبال 

فت همچنين خوشبختانه برخالف خانواده ها نيز قرار گر
مراسم تابستان امسال حضور نيروی های امنيتی و 
اطالعاتی بسيار کم رنگ و نا محسوس بود و مراسم 
بدون کوچک ترين برخورد و مشکلی از طرف آنان در 

 .آرامش کامل برگزار شد
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 پرتوان باد جنبش سراسری
  !و متحد معلمان ايران 

ات م ر اعتراض ای اخي شور، در روزه ر ک ان در سراس علم
ان  ان ايراني زدر مي شور وني زی در داخل ک انعکاس شور انگي

به گفته آقای باغانی دبير کل      .خارج کشور به دنبال داشته است     
ر در      100شايد بيش از     "کانون صنفی معلمان تهران      زار نف  ه

ل   ثال اردبي شان ، م ا، در سالنهاي ع ه ن تجم شور دراي سراسرک
ان، اصفهان     زد ،کرم شاه و مشهد شرکت    ،ي ،بخصوص کرمان

 هزار نفری ، ميتينگ و      100در کانون اين تظاهرات     ." داشتند
اهرات  ران در روز  20 -30تظ ان در ته ره معلم زار نف  17ه

دگان       ه نماين اسفند  مقابل مجلس شورای اسالمی قرار داشت ک
ه     م دزدان معلمان را که نيمه شب قبل از آن توسط ماموران رژي

 .ر شده بودند به آغوش معلمان بازگردانده بودربوده و دستگي
ام   رای نظ سترده اج ت گ ن حرک ان در اي لی معلم ه اص مطالب

ی        . هماهنگ پرداخت هاست   معلمان که با حرکات اعتراضی قبل
ل                ه دولت تحمي ا را ب اليحه مربوط به نظام هماهنگ پرداخت ه
س و     ت و مجل ان دول ه مي ن اليح اری اي اس ک ا پ د ، ب رده ان ک

ورای  ار و      ش ت انتظ الی درحال تان خ ا دس ان ب ان همچن نگهب
سترده و         . بالتکليفی رها شده اند    اما اين بار معلمان با جنبش گ

خ         زم راس ا ع د و ب ده ان ر ش حنه حاض ود در ص ری خ سراس
ه دولت هستند               ه خود ب ان  . خواهان تحميل  اجرای مطالب معلم

د ،      ده و وعي ا وع ان ب ت همچن د دول ه ان ه دريافت ه تجرب ه ب ک
هديد و فشاربه نمايندگان آنها ميخواهد از اجرای خواست حق          ت

معلمان اتحاد و جنبش گسترده خود را . طلبانه آنان سرباز زند 
ا    . به سالح اصلی رزم پر شکوه خود تبديل کرده اند          ه تنه آنهان

ده و هشيار         ات مشابه ،جنبش زن ان و تجمع با حضور در خياب
دولت قرار داده اند بلکه خود را پشتوانه  مذاکرات با مجلس و       

ه                     ز مشروط ب ا دولت را ني ان ب دگان معلم وع توافق نماين هر ن
  .توافق جنبش ميدانند

سترده و متحد                بی شک دولت که در شرايط کنونی با حضور گ
ا           ه ب د ک ست، تالش ميکن ه سرکوب آن ني جنبش معلمان قادر ب
ان زور و                  ار گيری توام ه ک ه و ب اتخاذ تاکتيک های فريبکاران
شينی     ب ن ه عق را وادار ب دازد و آن کاف ان بش ش ده در جن وع

ن رزم پرشکوه         . کند دان اي اما بی ترديد اتحاد معلمان که در مي
ان رو                 ستگی معلم روی همب اهی و ني متولد شده با  تغذيه  ازآگ

اد  د نه د خواه ه رش ه حکومت . ب رايطی ک ر از آن در ش مهمت
اتمی را دامن     اسالمی با اهداف شومی که در سر دارد بحران            

ميزند و رشد فالکت و شبح جنگ را بر سر مردم بيش از پيش            
التر در صحنه  ز فع اعی ني شهای ديگر اجتم ستراند، جنب می گ

د   د ش اهر خواهن بش   . ظ شروی جن رايطی، راه پي ين ش در چن
بش    ا جن م آهنگی ب ارگر ه ه ک ه بخشی از طبق ه منزل ان ب معلم

بش   جنبش بخش های ديگر     : های اجتماعی ديگر     کارگری، جن
ی و بش های مل شجويی، جن ان،جنبش دان انطور ...زن است هم

ديگر     ل از يک ت متقاب ز حماي ا ني بش ه ن جن ت اي ه راه  تقوي ک
  . است

سترده ،سراسری و  بش گ ه جن ادمانه ب ا درود ش ا ب سازمان م
اد             متحد معلمان ،آرزومند است که اين جنبش با حراست از اتح

ين دستاورد و راز بقای آن وهمبستگی بی نظير خود که مهمتر   
بش             است همچنان در صحنه حاضر باشد و با حمايت متقابل جن
ا              بش ه ن جن ه اي اد هم اهنگی واتح های اجتماعی ديگر ، با هم

ارگری   بش ک ول جن ا را  ح بش ه بش جن ديگر ، جن ا يک ه -ب  ک
ی از آن است  ان بخش مهم بش معلم د و راه -جن ود آورن  بوج

به سوی خودحکومتی نيروی    نفی حکومت اسالمی و پيشروی      
  . کار و زحمت و تحقق آزادی و برابری را هموارتر سازند

  )راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  1385 اسفند 19 _2007 مارس 10              

  "آموزش بين المل«اعتراض 

  به حکومت ايران 
   !کنيم را محکوم ميدستگيری صدها معلم در تهران

 
، به نمايندگی » آموزش بين الملل«فرد ون لی وون ، دبيرکل 

 کشور جهان، در 169 ميليون عضو اين اتحاديه در 30از 
نامه ای به محمود احمدی نژاد رئيس حکومت اسالمی ايران، 

دستگيری صدها معلم در تهران را محکوم کرده و خواهان 
فتگوی آزادی فوری و بدون قيد و شرط بازداشت شدگان، گ

دولت با نمايندگان معلمين، تامين حقوق فرهنگيان و تضمين 
اين . فعاليت های اتحاديه های کارگری در ايران شده است

   : اسفند ماه در بروکسل منتشر شده است25نامه روز 
 ميليون 30من از طرف  جناب رئيس جمهور احمدی نژاد،

  کشور برايتان169در ) ايی آی(عضو آموزش بين الملل 
می نويسم و سرکوب خشونت بار و دستگيری صدها    نامه

معلمی را که در سراسر ايران برای دستمزدی درخورتظاهرات 
  . می کردند محکوم می کنم

) آی ال او(ايران از اعضای قديمی سازمان بين المللی کار 
است و بنابراين ضروری است که از بيانيه آی ال او در مورد 

کار که آزادی تجمع و حق قرارداد اصول بنيادين و حقوق 
اين حقوق به همه اتحاديه . جمعی را تضمين می کند تبعيت کند

های کارگری و انجمن های حرفه ای از جمله انجمن های 
  . متعدد معلمين فعال در ايران مربوط می شود

معلمين برای تائيد حقشان در دستمزدی شايسته زندگی 
ودکان نيازمند معلمينی کيفيت آموزش ک. تظاهرات می کنند

است که خوب آموزش ديده باشند، دستمزد کافی دريافت کنند 
در اين صورت آنها می . و در شرايط کاری خوبی قرار بگيرند

معلمين و . توانند کارشان را در کالس خوب انجام دهند
نمايندگان انجمن های آنها با سازماندهی تظاهرات در مقابل 

رورش تقاضای گشايش باب مجلس و وزارت آموزش و پ
آموزش بين الملل بشدت از خبر . مذاکره ای عادالنه داشتند

.  اسفند ماه در مجلس استقبال کرد22جلسه در تاريخ 
متاسفانه جلسه ای که برگزار شد نشان داد که مقامات ايرانی 

به گفتمان اجتماعی بی توجه اند و به حقوق اتحاديه های 
رهای بين المللی کار ملحوظ شده کارگری آنگونه که در معيا

 اسفند ماه 23دستگيری صدها معلم در  .اعتنايی نمی کنند
 همچنين بوضوح نقض بيانيه جهانی حقوق بشر است 1385

هر کسی حق تجمع مسالمت آميز و : "20آنگونه که در ماده 
هيچ کسی نبايد در معرض : "9و ماده " تشکيل انجمن دارد

مورد ."بعيد خودسرانه قرار گيردبازداشت، دستگيری و يا ت
آموزش بين الملل به شما آقای رئيس  .تاکيد قرار گرفته است

  : جمهور توصيه می کند که
آزادی بدون قيد و شرط همه معلمان و نمايندگان آنها را که • 

  بخاطر تظاهرات دستگير شده اند تضمين کنيد، 
ه تقاضای باب مذاکرات جدی با نمايندگان معلمين را در زمين• 

قابل   برای بهبود دستمزدهاشان و شرايططوالنی مدت آنها
  احترام کاری بگشائيد، 

اطمينان بدهيد که در آينده حقوق معلمين و سازمانهای • 
کارگری برای فعاليتهايشان و در برگزاری جلسات و 

اعتراضات عمومی مرتبط با شرايط کار و سياست اقتصادی 
  . می گيرداجتماعی مورد احترام قرار 

آموزش بين الملل از پاسخ مثبت به اين خواسته ها استقبال 
ادامه می کند اما در عين حال به نظارت وضعيت در ايران 

   .دهدمي
  دبير کل    فرد ون لی وون: با احترام 
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   ،پوران بازرگان
  !    مبارز قديمی راه آزادی و سوسياليسم در گذشت 

     

  
  

ان ، زن کموني   وران بازرگ ديمی و  پ ده ق ست، رزمن
ارگری ، پس از      بش ک دم جن ارزه  45ثابت ق  سال مب

ه   ی ک د ،در    25انقالب پری ش د س ال آن در تبعي  س
امگاه  ارس 6ش فند 16 (2007 م در  ) 1385 اس

 .پاريس درگذشت
ان دوره های            45زندگی سياسی    وران بازرگ اله  پ  س

فوف    ارزه در ص رد ، مب ر ميگي ی را در ب مختلف
دين   ا سال          سازمان مجاه ران ت ق اي ه  1353 خل  ، ادام

ن             ستی اي شعب مارکسي ارزاتی در بخش من فعاليت مب
ه      ه فعاليت ادام سازمان که بعدا به نام سازمان پيکارب

ال   ا س االخره 1361داد ت ارزه در  25 و ب ال مب  س
ارزه طوالنی            شرايط تبعيد ، يعنی در مجموع يک مب
ا       وران ب ه پ ج ک ردرد و رن خت و پ رايط س در ش

جاعت ايی   ش ه  ره ود ب ق خ ه عشق عمي ا ب ا اتک  و ب
ه     ود و کارنام شا ن آن را پيم ارگران و زحمتک ک
بش  ه جن ادار ب ست و وف درخشانی از يک زن کموني
ای     ه ج ود ب شان از خ ارگران و زحمتک اتی ک طبق

  . گذاشت
ت،      ارزه گذاش دان مب ای در مي ه  پ ان ک وران آنزم پ

سی ان            تند ب دک تعداد زنانی که در مبارزه شرکت داش
و او که يک زن مبارز پيشرو بود با فعال شدن           . بود  

ز     ه ني ن عرص ان در اي ه زن ری طلبان بش براب جن
ت ضور داش ه در  . ح ون ک ابراين اکن ارس، 8بن  م

م   از ه دان او ب م ، فق ستاده اي انی زن  اي روز جه
  .دردناک تر احساس می شود

انواده او و     ه خ ان را ب وران بازرگ ت پ ا درگذش م
 مبارز او رفيق تراب حق شناس        بخصوص به همسر  

ان            امی زن ه تم ارگر، ب و به تمامی دوستداران طبقه ک
سم    ارزان راه  آزادی و سوسيالي ه مب ه  هم ارز وب مب

  ! يادش گرامی باد. تسليت ميگوييم
         )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران

  2007  مارس 8  _   1385اسفند 17

  
   "ديدگاه" 

  !سه سال انتظار 
 هفتصد هزار معلم 
  !زير خط مطلق فقر

  

  
  

 هزار نفر از معلمان ٧٠٠در وزارت آموزش و پرورش 
! گيرند  هزار تومان حقوق مي٢۵٠ تا ١٣٠آشور حدود 

  .آنند يعني در خط مطلق فقر زندگي مي
   بهمن ماه  ١٥دومين تجمع معلمان در یك ماه اخير روز 

فرهنگيان جلوي درب با حضور جمعيتي بزرگ از 
مي در محاصره نيروهای امنيتی،  مجلس شوراي اسال

هاي صنفي معلمان  نمايندگان تشكل. برگزار شد
به اقدام ر گرد هم آمدند تا هاي سراسر آشو استان

دولت در استرداد اليحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق 
در اين همايش، نمايندگان . کارمندان اعتراض کنند

گيان از  استانها و شهرستانهای تشكل هاي فرهن
گيالن، اصفهان، تهران، همدان، آرمانشاه، آردستان، 
شيراز، اردبيل، آستانه اشرفيه، پاآدشت، خميني 

  .حضور داشتند… شهر، دزفول، خراسان و
معلمان  خواستار تصويب و اجراي اليحه مديريت 
خدمات آشوري، و نظام پرداخت هماهنگ حقوق 

  .هستند

تشكلهای صنفی معلمان در سخنان خود آه نمایندگان 
  : از یك بلندگوی دستی پخش ميشد اعالم داشتند

رنج جانکاه تبعيض، ذهن فرهنگيان را آشفته کرده "
  ."است

. سه سال است که با مجلسيان در تعامل هستيم"
حاال که . گفتند فرصت بدهيد اليحه به مجلس بيايد

است که تصويب شده، دولت آقاي احمدي نژاد گفته 
  "پس اين وزير در کابينه چه مي کند؟. پس مي گيریم

 جوابي ننوشتند، اين هم که صد نامه نوشتيم و"
  !"ننويسند، جواب است جوابي

  ."آنچه که هست بايد بين مردم عادالنه تقسيم شود" 
  

ميدان بهارستان این شعارها را همچنين معلمان در 
  :دادندسر

مجلس به اين بي “، ”خجالت، خجالت، مدعي عدالت"
مي مانيم تا حق خود “، ”غيرتي هرگز نديده ملتي

وزير “، ”تعطيلي مدارس، جواب طرح مجلس“، ”بگيريم
  …و”مترسك معزول بايد گردد

 بندی معلمان گفته شده آه ٣و سرانجام در بيانيه 
 بهمن ماه فرصت خواهد داشت تا نسبت ٢۵مجلس تا “

دام آند در غير اين به تصويب و ابالغ مجدد اين اليحه اق
در صورت … صورت اعتراض معلمان ادامه خواهد يافت

  بهمن ماه و اول ٣٠عدم تصويب اين اليحه، معلمان روز 
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   "ديدگاه" 

  !سه سال انتظار 
 هفتصد هزار معلم 
  !زير خط مطلق فقر

 
  .”اسفند ماه در مدارس تحصن خواهند آرد

سال تالش  ٣به این ترتيب ميبينيم، بار دیگر و پس از 
  پراآنده  و  انتظار، معلمان آمده اند آه بگویند رنج 

جانكاه فقر و گرسنگی خود و خانواده هایشان را دیگر 
  . تحمل نخواهند آرد

آیا دور جدید مبارزات معلمان  انتظار دردناك و  فقر 
  طاقت فرسایشان را خاتمه خواهد داد؟ 

ست آه برای دیدن افق پيروزی معلمان بار دیگر الزم ا
تجارب تا آنونی را یاد آوری و راهكارهای آینده را 

  . بررسی آنيم
***  

  معلمان  ، تجارب تا کنونی و راهکارهای آینده 
  
  
    نگاهی به پشت سر-١

  
  و پيامدهای آن ) ٨٢بهمن (بيانيه یزد 

 نقطه عطفی در جنبش ٨٢ بهمن ٢٨بيانيه یزد مصوب 
ميمات زیر در این بيانيه تص. حقخواهی معلمان بود

  :اعالم شد
  ٨٣ اردیبهشت ١٤ و ١٣ تجمع معلمان در روزهای -
   اردیبهشت١٧ و ١٦و١٥ تحصن معلمان در روزهای -
   تجمع یک روزه معلمان جلو وزارت آموزش و پرورش-
  پایان سال  تحریم امتحانات -

نمایندگان کانونهای صنفی معلمان، با   فوق   تصميم
این شورا در . جه شدشورای امنيت ملی موا مخالفت 

بخشنامه ای هر گونه تحصن را ممنوع اعالم کرده و 
تهدید کرد که مجوز فعاليت تشکلهای صنفی معلمان را 

  .لغو ميکند
 فروردین ٢٨به دنبال این تهدید، نمایندگان معلمان در 

  : بيانه یزد را به شرح زیر تغيير و تقليل دادند ٨٣
   روز تقليل مييابد به یک١٤ و ١٣ تجمع معلمان بجای -
  . بقيه خواستهای معلمان تعليق ميشود-

 نشست یزد یک عقب نشينی برای  تعليق برنامه
جنبش معلمان بود و در صفوف تشکلهای صنفی 

  .  باعث ایجاد تشتت و تفرقه و دلسردی گردید معلمان
 فروردین اعالم ٣٠ و پرورش در  همزمان وزارت آموزش

 برای بخشی از معلمان کرد که طرح ارتقای شغلی را
و این فقط شامل معلمان با تحصيالت . اجرا ميکند

 حقوق معلمان  همچنين. کارشناسی و باالتر ميشود
 در صد افزایش مييابد و این هم فرهنگيان ٣٠حداقل 

  . بازنشسته را شامل نميشود
 وزارت آموزش و پرورش در واقع  معلوم شد هدف

وه بر اینکه بعدا هم  عال .برنامه ای برای تفرقه است
  .روشن شد که یک وعده تو خالی بيش نبوده است

 معلمان  عليرغم تهدیدات و تدابير و وعده و وعيدها،
در . مجددا یک دوره دیگر مبارزات خود را شروع کردند

  اردیبهشت به مناسبت روز معلم یک ١٤ و ١٣روزهای
سلسله اعتصابات گسترده در تهران، تبریز، کرمانشاه، 

 بابل،   مریوان، نندج، اصفهان، یزد، فسا، اروميه،س
در این روزها معلمان در جلو . شروع شد... آمل و

ادارات آموزش و پرورش جمع شدند و مطالباتشان را 
  .پی گرفتند

این اعتصاب با شانتاژ خاتمی و تحریک خانواده های 
وزیر آموزش و . دانش آموزان عليه معلمان مواجه شد

آغاز و با ناباوری گفت، معلمان قرار پرورش هم در 
  رسانه ها هم عليه معلمان. نيست اعتصاب کنند

به اینها حضور لباس شخصی ها .  تبليغ زدند دست به

در تجمعات معلمان برای ایجاد رعب و ترساندن 
  . معلمان را ميتوان اضافه کرد

از جمله . وعده و وعيدهای دولت هم مرتب تکرار ميشد
 یکصد ميليارد تومان بودجه به آموزش و گفتند هزار و

پرورش ميدهند تا حقوقهای معوقه معلمان را بپردازد و 
  . بقيه را صرف پروژه ارتقای شغلی معلمان کنند

  )٨٣مرداد ( همایش گيالن   
با تعطيل شدن مدارس در پایان خرداد ماه ، مبارزات 

یک اتفاق مهم بهنگام تعطيالت . معلمان فرو نشست
نی این بود که تشکلهای صنفی فرهنگيان تابستا

سراسر کشور در مردادماه  در رشت اجتماع کردند و 
برنامه دور بعدی مبارزات معلمان را طی بيانيه ای 

  .تصویب و اعالم نمودند
این همایش با ارعاب از طرف حكومت و دستگيری 

تعدادی از فعالين فرهنگيان رشت و جلوگيری از 
اخبار . از شهرها مواجه شدشرکت نمایندگان بعضی 

این تجمع سانسور شد و اجازه ندادند خبر همایش و 
  . بيانيه صادره آن در مدیا و مطبوعات  منتشر گردد

بيانيه پایانی همایش تشکلهای فرهنگيان سراسر "  
  " گيالن٨٣کشور مرداد ماه 

 تجمع معلمان در سازمانها و ادارات آموزش و -١
  دف با روز جهانی معلم مهر مصا١٣پرورش در روز

 ٢١ تا١٤ حضور در مدارس و عدم حضور در کالس از-٢
  مهرماه

 تداوم تجمع یکشنبه ها در مقابل سازمانها و ادارات -٣
آموزش و پرورش تا توقف احضارها و آزادی همکاران 

  .دستگير شده
 ارائه کليه خدمات و حقوق تعریف شده در قانون به -٤

  )٤١طبق ماده (نان دولت فرهنگيان مانند سایر کارک
 حضور در مدارس و عدم حضور در کالس در روزهای -٥
   آذر١٥ آبان و١٦
   استخدام معلمان حق التدریس-٦
 توقف پخش اخبار کذب توسط صدا و سيما در مورد -٧

  فرهنگيان
 آمادگی خود را جهت هر    تشکلهای صنفی در خاتمه،

و گونه مذاکره و تعامل برای حل معضالت فرهنگ 
فرهنگيان در هر زمان و مکان اعالم داشته و اميدوارند 
که متوليان امر با دوراندیشی و حسن نظر به پيشنهاد 
تشکلها نگریسته، با فرهنگيان باب دوستی بگشایند تا 
در سایه آن از پرداخت هر گونه هزینه مادی و معنوی 

  .غير ضروری جلوگيری گردد
يانيه را ندارد ضمنا هيچ تشکلی به تنهایی حق لغو ب

مگر با صدور بيانيه ای از سوی تشکل صنفی 
فرهنگيان سراسر کشور در صورت تحقق یافتن 

  .خواسته ها
 به مدت یک سال شهر یزد به ٨٣ مرداد ٢٥از تاریخ 

عنوان دبيرخانه تشکلهای صنفی فرهنگيان سراسر 
تصميما ت بعدی در گردهمایی . کشور انتخاب ميشود
والسالم . قدس گرفته خواهد شدبهمن ماه در مشهد م

این بيانيه به امضای . (عليکم و رحمت اهللا و برکاته
 تشکل دیگر  ٢٠کانونهای صنفی معلمان تهران و حدود 

  )شهرهای بزرگ ایران رسيد
  

بنا بر تصميمات همایش گيالن دور بعدی مبارزات 
  .معلمان در مهر ماه شروع شد

مين بار جلو مهرماه  معلمان حق التدریس برای چند٧
  .مجلس تجمع کردند

(  مهر تجمع معلمان در شهرهای مختلف ایران ١٣
اصفهان ، نجف اباد، خمينی شهر، همدان، کرمان ، 

جيرفت، کرمانشاه، گيالن غرب، مریوان، اردبيل، 
به مناسبت روز جهانی معلم برگزار ... ) بجنورد، شيراز

  .شد
له اردبيل و  روز در بعضی از شهرها از جم به دنبال این

مریوان معلمان به مدت یک هفته در مدارس حضور 
  .یافته اما سر کالس نرفتند
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   "ديدگاه" 

  !سه سال انتظار 
 هفتصد هزار معلم 
 !زير خط مطلق فقر

  تجمع معلمان کردستان در شهر سنندج  
 معلمان شهر سنندج و  ٨٣ اردیبهشت ١٣روز 

و سازمان نمایندگانی از دیگر شهرهای کردستان در جل
آموزش و پرورش استان تجمع کردند و پالکادهایی با 

  .این مضامين در دست داشتند
   فرهنگی اتحاد اتحاد -
 ما خواهان رفع تبعيض کامل در آموزش و پرورش  -

  هستيم
   ما همبستگی خود را با فرهنگيان تمام کشور اعالم  -

  ميکنيم
زش و  ما خواهان بسط آزادی بيان و عقالنيت در آمو -

  پرورش هستيم
 ما اعتراض خود را تا تحقق کامل اهدافمان ادامه  -

  خواهيم داد

  .در آخر تجمع قطعنامه پايانی خوانده شد
 ما معلمان در استان کردستان همبستگی قاطع -١

  خود را با دیگر معلمان ایران اعالم ميداریم
 ما خواهان رفع هر گونه تبعيض هستيم و هر معلم -٢

ز یک نوع زندگی مرفه و متناسب با شان محق است ا
  .خود برخوردار شود

 با هر گونه طرحی که سبب از هم گسيختگی اتحاد -٣
  .فرهنگيان شود مخالفيم

 طرح ارتقا شغلی در نوع خود طرحی ناقص بوده -٤
چرا که این طرح متضمن رفاه برای همکاران شاغل و 

بازنشسته نيست طرحی موقت و ساالنه عالوه بر 
جاد فاصله ميان همکاران در شرایطی اینچنين ای

نميتواند تمامی همکاران را در برابر تورم سرسام اور 
  .حمایت کند

 قلم معلم تنها تریبون رسمی و سراسری فرهنگيان -٥
مدت زیادی است که توقيف است ما خواهان رفع 

  .توقيف از نشریه خود هستيم
 ما همچنان خواستار نظام هماهنگ پرداخت -٦

  .هستيم
 ما خواستار لغو برده داری مدرن در آموزش و -٧

پرورش بعبارت دیگر رسيدگی سریع به وضعيت 
همکاران حق التدریس و پاره وقت از نظر استخدام 

  .بوده و هستيم
 همکاران بازنشسته که تمامی توان خود را جهت -٨

 فرهنگ بکار بسته اند باید مورد  اعتالی آموزش و
  . دولت قرار گيرندحمایت و پشتيبانی

 ما خواهان بهبود شرایط تدریس، تغيير محتوای کتب -٩
  .درسی و به روز کردن سيستم آموزش هستيم

 امنيت شغلی از اولی ترین و اساسی ترین حقوق -١٠
تمام پرسنل باید از این حق برخوردار . انسانی است

  .شوند
 ما خواهان ارائه گزارش عملکرد از سوی تعاونی -١١

  .سکن و مصرف هستيمهای م
 وزارت آموزش و پرورش موظف است مطالبات -١٢

  .معوقه همکاران اعم از یارانه مسکن را پرداخت نماید
 بسياری از همکاران مدتهاست تعهد خود را با -١٣

آموزش و پرورش به پایان رسانده اند ولی هنوز به آنها 
ما .  معافيت و پایان خدمت داده نشده است کارت

بررسی هر چه سریعتر وضعيت نظام وظيفه خواهان 
  همکاران هستيم

 انجمن صنفی، معلمان استان کردستان و تمامی -١٤

همکاران اموزش و پرورش خود را موظف ميداند از 
همکارانی که مورد تهدید یا پرونده سازی قرار ميگيرند 

  . دفاع و پشتيبانی نماید

   گذشته و محدودیتهای آن  تجارب   -٢ 
  

 سال اخير  به صورت  مقطعی و ٣ات معلمان در مبارز
اکنون بار دیگر در . پراکنده  تا آنون ادامه داشته است

 ماه از سال تحصيلی گذشته، مجددا ٥ و ٨٥سال 
کانونهای صنفی معلمان . معلمان به ميدان ميآیند

روزهای آتی را  برای تجمع و تحصن به دولت و وزیر 
   . آموزش و پرورش هشدار ميدهند

معلمان و کانونهای صنفی شان برای هر گونه 
پيشرفت در فعاليت و مبارزه شان، نيازمند بررسی  

 سال ٣تجارب مثبت و منفی مبارزه شان حد اقل در 
این تجارب جلو چشمان ما است و سواالت . گذشته اند
  : جواب ميخواهند  متعددی که

مبارزات تا آنونی  معلمان چيست؟ آیا  دليل ناکارامدی
معلمان و بخصوص تشكلهای صنفی شان به موقعيت 

اجتماعی و ظرفيت مبارزاتيشان آگاهند؟ موثرترین 
  ...روشها و تاکتيکهای مبارزاتی کدامند؟ و  

  ناکارآمدی تشکل سراسری و صنفی معلمان  
ناکارآمدی، عدم تمرکز و هماهنگی تشکلهای صنفی و 

ن  از موانعی است که مبارزات معلما یکی سراسری 
مدت طوالنی است آه تشکلهای . با آن روبرو است

صنفی در هر شهر خود به ابتکار خود و در حد ظرفيت  
و آمادگی اعضا یا معلمان و فرهنگيان آن 

اآثر آانونهای صنفی محلی . شهرواگذرگردیده اند
تعطيل شده و بخشی از فعالين حقوق معلمان تحت 

تهدید و بخشا تعقيب و آزار قرار گرفته و یا به تبعيد 
آقای پيمان نودینيان دبير آانون . محكوم شده اند

به . صنفی معلمان سنندج جزو این تبعيد شدگان است
این ترتيب ميبينيم آه  ظرفيت و توانائی و نيروی 

  .معلمان هنوز یک کاسه نشده است
رهبری سراسری تشکلهای معلمان در این رابطه 

آقای محمود زمانی  . نقش تعيين کننده داشته است
بهشتی دبيرکل سابق کانون صنفی معلمان اظهار 

در صورتی که راهی برای ادامه فعاليت "ميكرد که 
وجود نداشته باشد، قانون و مقررات کانون در چارچوب 

و اآنون آقای اآبر باغانی !" این نهاد منحل خواهد شد
دبير آانون و هاشمی دبير آل سازمان معلمان 

م تا وفاي به عهد و پيمان را به  آمده اي"ميگویند، 
 این در حالی است آه ".نمايندگان يادآوري نماييم

سوم بهمن ( سال انتظار،  در تجمع قبلي ٣عليرغم 
نمايندگان مجلس به فرهنگيان وعده دادند آه )  امسال
يحه تشكيل  اي براي بررسي و ارزيابي ال  نفره٧هيات 
همين ) ٨٥ بهمن ١٥تجمع (و حال امروز . دهند مي

نمایندگان آمده اند و ميگویند از چنين هياتی خبری 
  !نيست

همه معلمان ميدانند که همين قانون و این آقایان و 
 فرهنگيان را به این حال و روز  مقررات است که
پس هر گامی برداشته شود برای تغيير . انداخته است

این چه قانونی است که . این قانون و مقررات است
ن جلو مجلس و تضرع خواهی هم در حتی جمع شد
راه مبارزه با این اختناق، نه تعليق . آن جرم است

برنامه و خواستهای بيانيه یزد بود و نه انحالل تشکل، 
 سد اختناق  باید جلو رفت و. آنطور که بهشتی ميگوید

 !شکست  را 
 
  تاکتيک و روشهای مبارزاتی 

 
از بوده آمتر کارس راه و روشهای مبازاتی تا کنونی 

. یکی از این شگردها جمع شدن جلو مجلس است. اند
هر بار تعدادی از فرهنگيان حق التدریس یا نمایندگان 

تشکلهای صنفی معلمان و یا بازنشستگان جلو مجلس 
 جمع شده و به وعده های توخالی نمایندگان مجلس 
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   "ديدگاه" 

  !سه سال انتظار 
 هفتصد هزار معلم 
  !زير خط مطلق فقر

 
 

سوال این . گوش داده و به سر کار یا خانه برميگردند
است که از نماینده مجلسی که خود در انداختن 

معلمان به این روز سهيم است، چه توقع و انتظاری 
  ميتوان داشت؟ 

حداکثر وظيفه و ماموریت اینها ساکت کردن معلمان و 
اینها آدمهای آلت دست و . فرستادنشان به خانه است

ی هستند آه نباید ذره ای به آنها متوهم بود بی اختيار
با . و یا فکر کرد که کاری از دستشان ساخته است

موقعيت مظلومانه و اتنظار ترحم از  نشان دادن یک 
کسانی که معلمان را به این روز انداخته اند هيچ حقی 

  !به دست نمياید
حضور در مدارس و نرفتن سر کالس و به اصطالح 

 است که حدی دارد و دو سه روز تحصن هم شيوه ای
. بعد خود معلمان و دانش آموزان را هم خسته ميکند

آنهم در شرایطی که در مدت تحصن هيچگونه فعاليت 
ورزشی، هنری و فرهنگی و تفریحی و یا سمينار و 

سخنرانی و غيره در کار نيست که جای درس و کالس 
  . را پر کند

تا  بارزاتيشان معلمان از موقعيت اجتماعی و ظرفيت م
  کنون استفاده نکرده اند 

معلمان از موقعيت اجتماعی و شخصيتی بسيار 
این قشر محبوب به هيچ . خوبی در جامعه برخوردارند

کس بدهکاری ندارند و صميمانه و دلسوزانه نسلها را 
ميليونها دانش آموز از . آموزش و پرورش ميدهند

 سمپات، معلمان ميليونها انسان. متحدین معلمانند
دوست و متحدخود در ميان خانواده دانش آموزان را 

معلمان سمپاتی ودوستی وسيع اجتماعی را . دارند
  ...پشت سر خود دارند

متاسفانه تا کنون نه نيروی خود معلمان به تمامی به 
ميدان آمده و نه سمپاتی وسيع اجتماعی پشت 

خواستهای عادالنه و انسانی معلمان بسيج شده 
يروی آکتيو در مبارزات کنونی یکهزارم کل  ن .است

  . نيروی اجتماعی معلمان نيست
راه هرگونه پيشرفت در پشت سر گذاشتن این موانع و 
  انتخاب و اتخاذ شيوه و راههای موثر و رادیکال مبارزه

و استفاده از همه نيروی معلمان و ظرفيتهای 
  .اجتماعی او است

  راهکارهای آينده - ٣

  
  

  :مان در گرو فاکتورهای زیر استپيشروی معل
 روشن و مصمم و جدی   وجود یک رهبری سراسری-١

ای ميتواند  تنها چنين رهبری سراسری . و رادیکال
صفوف معلمان، تشکلها و نمایندگانشان را منسجم و 

 اگر معيار اظهار نظرهای تا  .یکپارچه و هماهنگ کند
ه گفت آنونی و شيوه های مبارزه باشد، باید متاسفان

که رهبری کنونی به شدت متوهم، ناکارامد  و ناتوان 
در بکار گيری کل نيروی اجتماعی معلمان برای تحقق 

این رهبری به نيروی واقعی . خواستهایشان است
    .معلمان باور ندارد

اعتصاب .  انتخاب موثرترین تاکتيک وشيوه مبارزه-٢
سراسری و همزمان و هماهنگ موثرترین روش 

تحصن ها و اعتصابات .  و کارساز است یمبارزات
پراکنده و جدا از هم  در هر محل برای خود چندان 

یک اعتصاب عمومی و سراسری . کارساز نيست
معلمان و فرهنگيان، جامعه را تکان ميدهد و گوش 

مسوولين دولتی را برای شنيدن حرف نمایندگان 
 معلمان باز و آنها را به تجدید نظر در برخوردشان به

     .خواستهای معلمان واميدارد
مذاکره نيز یک تاکتيک و شيوه مبارزه برای طرفين دعوا 

از این شيوه هم باید به درستی استفاده کرد و . است
تا زمانی  . تسليم وعده و وعيدهای طرف مقابل نشد

که آموزش و پرورش و دولت،  نمایندگان منتخب 
رسميت معلمان یا تشکلهایشان را برای مذاکره به 

نشناسند، هچگونه مذاکره خارج از این چارچوب و یا 
  .هر گونه تصميم یک جانبه قابل قبول نيست

 مجامع عمومی معلمان در سطح مناطق شهری، -٣
گردهمایيهای مشترک معلمان و دانش آموزان، دعوت  
از والدین دانش آموزان به گردهمایی در مدارس و آگاه 

ی معلمان و جلب کردنشان به شرایط کار و زندگ
معلمان را از پشتوانه عظيم  اتحاد درونی ... حمایتشان

  .و حمایت اجتماعی  مردم برخوردار ميكند
 انتشار نشریه معلمان، پخش اطالعيه های -٤

روشنگرانه خطاب به جامعه و مردم و بویژه خانواده 
دانش آموزان و خود دانش آموزان در مبارزه معلمان 

 پخش اخبار و مبارزات و  ااگر مدی. حياتی است
خواستهای معلمان و شرایط فالکتبار زندگيشان را 

چاپ  سانسور ميکند باید این سد سانسور را با 
 و اطالعيه  نشریه، برگزاری سمينارها و پخش بيانيه

  . های خبری و روشنگرانه شکست
خواستهای .  خواستهای روشن و زمانبندی شده-٥

 صنفی هر شهر و محل معلمان در قطعنامه تشکلهای
برای نمونه در . به صورتهای مختلف منعکس است

نشست گيالن یا قطعنامه معلمان کردستان در 
  ...سنندج

اما همواره جای طرح یک مطالبه سراسری که 
مهمترین خواستهای صنفی و سياسی معلمان را در  

بر گرفته باشد و همه تشکلهای محلی به آن استناد 
سراسری حول آن راه بيفتد، خالی کنند و یک مبارزه 

 .  بوده است

  !دوستان
محکوم کردن ميليونی معلمان و خانواده هایشان به 

عاملين . یک زندگی فالکتبار و زیر خط فقر جرم است
آن  باید به جامعه معلمان، دانش آموزان و خانواده 

این کمترین توقع و فوری ترین . هایشان جوابگو باشند
هم اکنون سرنوشت  .  استخواست شما معلمان

 حقوق پرستاران   معلمان با دستمزد کارگران، حقوق
. و دیگر حقوق بگيران جزء جامعه گره خورده است

اجتماع در جلو مجلس به خودی خود ایرادی ندارد اما 
تجارب تا آنونی مبارزات خود شما نشان داده است آه 

ن اینها حافظا. نمایندگان مجلس ناجی معلمان نيستند
پشتگرمی شما و . قوانين تبعيض آميز و نابرابرند

ضامن موفقيتتان توده عظيم و یك ميليونی معلمان و 
دستهای گچی شما . اعتصابات  سراسریشان است

دل دولتمردان را به رحم نمی آورد، همچنانكه فقر و 
گرسنگی فرزندانتان وجدان آرم خورده  این شكم 

شان دادن دستهای به جای ن. سيران را بيدار نميكند
گچی، مشتهای گره آرده تان را به این غاصبان نان 

 ميليون ١٥! سفره آارگر و معلم و پرستار نشان دهيد
دانش آموز تحت فشار فقر و خواهان رهایی فرهنگی 

قدرت خود را . و اخالقی حاميان شما معلمان هستند
  .دریابيد و سازمان دهيد و به ميدان بياورید

دن قدرت اجتماعی و عزم و اراده جز با نشان دا
استوار، غاصبان حقوق و دارایيهای مردم و جامعه، 

    . تسليم نميشوند 

  ٨٥ بهمن ٧ -مظفر محمدی
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 ٢٠٠٧نشريه کريتيک مارس

 :تئوری های امپرياليسم

؛ پرفسور ماخوور  پرفسور تيکتين ؛ پرفسور ميک کک
  ؛ مايک مکنرمحمد رضا شالگونی؛ 

 
 

Critique Conference 2007 
Theories of Imperialism 

کنفرانس ساالنه نشريه کريتيک 
 ٢٠٠٧مارس

 »تئوريهای امپرياليسم «

 
 مارس مدرسه اقتصاد ١٧شنبه 

 دانشگاه لندن

  بعد از ظهر۵ صبح تا ١٠

و ) دانشگاه گالسکو (پرفسور تيکتين 
 )دانشگاه لندن(پرفسور ميک ککس 

 - بازگشت به بحث امپراطوری آمریکا
  يژگيهای امپرياليسم آمريکا در عهد ماو

  ١۵  تا ساعت ١٣ساعت

   )دانشگاه لندن(پرفسور ماخوور 
 اسرائيليها و

 درگيری و راه حل -فلسطينيها 

 بعد از ظهر۵تا  3ساعت 

و امپریاليسم ليبرال و ضد امپریاليسم 
 ضد امپرياليسم تاريک انديش

  محمد رضا شالگونی

  )دانشگاه آکسفورد (مایک مکنر 

 

 

 2007 مارس 17شنبه 
 

 در چهارمين سال تهاجم آمريکا ومتحدانش به عراق
 

 در تظاهرات های ضد جنگ،

 !فعاالنه شرکت کنيم
 

ناوگان های مرگ در جنوب ايران و درميان آب های خليج  اکنون
 .فارس جوالن می دهند و منتظرفرمان پيشروی بسوی جنگند

هم به نشانه حفظ درايران نيز مرگ آفرينان جهل وتباهی کشور
همچنان بر طبل بارآوری انرژی اتمی می ُکوبند " عمود خيمه نظام "

. و بی هيچ توجهی به بحران آفرينی های شتابزده دامن می زنند
رهبران مرگ اند يش نظام ، درآستانه نوروزی ديگر، همچنان 
برسياست های خانمان برانداز خويش پای می سايند دراين ميان، 

 سازمان ملل متحد، با سماجت بی وفقه نئوکان های شورای امنيت
آمريکا و متحدان جنگ طلب اش  در تدارک قطعنامه دوم در جهت 

تجارب تاکنونی . های اقتصادی عليه کشورايران استتشديد تحريم
ها ها تاثير چندانی بر حکومتبه ما نشان داده است که اين تحريم

 چيزان و تهيدستان ، نداشته، بلکه اساسا کودکان، زنان، بی
ازاين رو الزم .نشانندکارگران و مردم محروم را به خاک سياه می

اين  .می نمايد چون هميشه با تحريم اقتصادی ايران مخالفت نماييم
 در حالی است که گرانی و تورم در ايران سرسام آور است
وشورايعالي آار، در همين اسفند ماه، حداقل دستمزد آارگران 

 اين نوع . هزار تومان تعيين آرد183ها نه  ، ما86ال رابراي س
سياستگزاری ها، فشار زندگی طاقت فرسايی را بر گرده زحمتکشان 

  .سنگين وارد می آورد

. کند سال است در سراسر کشور جنايت می28رژيم اسالمی ايران، 
اکنون جنبش های اجتماعی زنان، جوانان ، دانشجويان ، کارگران و 

ملی  تحت ستم ايران، بويژه طی اين سالها گامهای اقليت های 
اساسی در مخالفت با کليت  نظام برداشته اند وخود را برای 

در چنين . کنندروياررويی همه جانبه جمهوری اسالمی آماده می
شرايطی، هرگونه حمله نظامی امپرياليستی به ايران، به ضرر اين 

فين اين جنگ را محکوم ها خواهد بود، بنابراين بايد همه طرجنبش
  آشکار است .کرد و بر سرنگونی جمهوری اسالمی، پافشاری نمود

 در غلطيدن به ناسيوناليسم ايرانی، طرفين اين درچنين شرايطی
های اجتماعی ايران جنبش. کشمکش و جدال را هارتر خواهد کرد

امروز بايد صفوف مستقل طبقاتی خود را عليه مداخالت 
يران و عليه جمهوری اسالمی متحد و مستحکم امپرياليستی در ا

سازند و درخارج ازمرزها نيز نيروهای سياسی چپ وآزاديخواه، 
برابری طلب و ضدجنگ، جانبداران صدای سوم بايد با هدف جلب 

های برابری طلبانه و آزاديخواهانه حمايت و پشتيبانی از جنبش
نه به : ار مردم ايران وهمسويی با پشتيبانان جهانی خود با شع

جنگ ، نه به جمهوری اسالمی ايران، نه به مداخالت امپرياليستی ، 
زنده باد جنبش های مستقل اجتماعی و مطالباتی  سراسر ايران،  در 

  .جنبش ضد جنگ جهانی نقش فعال خود را بنمايش بگدارند

، چهارمين سال اعتراض عليه تجاوز 2007 مارس 17 شنبه روز
 متحدانش به افغانستان، عراق و همچنين امپرياليستی آمريکا و

در اين روز از سوی شبکه ضدجنگ . است... لبنان، فلسطين و
های ما از همه انسان. درجای جای جهان فراخوان داده شده است

کنيم که در سلسله تظاهرات های  دعوت میتحول طلب و ضد جنگ
 در هر کجای جهان که شکل می 2007 مارس 17ضد جنگ شنبه 

 .يرد، فعاالنه شرکت نمايند گ

 !سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران
 گسترده تر باد همبستگی جهانی با جنبش های اجتماعی مردم ايران

 
 )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران

 2007مارس 15



 16

  
  

 بدون شرح
 اسفند 26 ايلنا در تاريخ –خبرگزاری دولتی کارايران 

  : گزارش می دهد 2007 مارس 17 برابر 1386
  

 آارگر شهرداري 1300نماينده آارگران محور آبادان 
   اند   ماه حقوق و عيدي شان را نگرفته2آبادان 
   خبرگزاري آار ايران-تهران

 300يك هزار و :   نماينده آارگران محور آبادان گفت
آارگر شهرداري آبادان، حقوق بهمن، اسفند به عالوه 

اند و با نزديك شدن به   ا دريافت نكردهعيدي خودشان ر
  . ايام نوروز، نياز شديدي به نقدينگي دارند

  
، در گفت و گو با خبرنگار گروه "مصطفي نظري"

 84شهرداري آبادان مطالبات سال : افزود, آارگري ايلنا
بن و لباس آار , مندي  عائله,  و نيز حق مسكن85و 

ان را به شدت با آارگران را هم به آنان نداده و آارگر
  . مشكل مواجه آرده است

خواهيم با   از مسوولين شهرداري آبادان مي:   وي گفت
توجه به مشكالت شديد مالي آارگران، حق و حقوق 

قانوني آنان را پرداخت آند تا اين عزيزان شب عيد را 
  . هايشان شرمنده نباشند  نزد خانواده
  پايان پيام

  
   است حقوق نگرفته اندآارگران نساجي خامنه ده ماه

مسووالن در اتاقهاي راحت نشسته وعده تو خالي مي 
   دهند
   خبرگزاري آار ايران- تبريز

: دبير اجرايي خانه آارگر استان آذربايجان شرقي گفت

 ماه است 10 آارگر آارخانه نساجي خامنه آه 170حدود 

حقوق نگرفته اند، براي احقاق حقوق خود ماههاست در 

   .ادها سرگردان و آواره هستندادارات و نه

آارخانه نساجي : گفت" آريم صادقزاده"به گزارش ايلنا، 
خامنه يكي از آارخانجات نساجي فعال با دستگاههاي 

مدرن و پيشرفته در اين استان بود آه در اثر بي تدبيري 
مسووالن، وضعيت عادي اين آارخانه ازبين رفته و در 

  .برد  حالت بحران به سر مي
ايم صنعت استان   با اشاره به اينكه بارها متذآر شدهوي 

نياز به حمايت جدي دارد، ولي گوش شنوايي جهت حل 
اگر : بحران آارگري، صنعت و توليد وجود ندارد، گفت

آردند، به اين   به موقع به مشكالت آارگران رسيدگي مي
مرحله بحراني نمي رسيد آه آارفرما توان پرداخت 

  .ران را نداشته باشد ماه آارگ12حقوق 
وي خواستار روشن شدن وضعيت آارگران اين شرآت 
  .شد تا از هر گونه پيشامد نا گوار و تنش جلوگيري شود
: رييس شوراي اسالمي آار شرآت نساجي خامنه گفت

آارگران اين واحد داراي همسر و فرزند هستند آه 

دريافت نكردن حقوق، خانواده هاي آنان را براي تامين 
  .زهاي اوليه زندگي با مشكل مواجه آرده استنيا

بارها به استانداري، اداره آار، : عليشاهي گفت
فرمانداري و نمايندگان مجلس مراجعه آرده و مشكالت 
خود را در ميان گذاشتيم، اما هيچ جواب مناسبي آه درد 

  .ايم  و معضل ما را حل آند، نشنيده
مشكالت صندوق مهر امام رضا نيز به علت : وي گفت

افتتاح حساب براي هيات مديره شرآت، وام تخصيصي 
آند، بدان جهت در اين شب عيدي   را پرداخت نمي

آارگران و خانواده هايشان دچار مشكالت عديده شده و 
  .سرگردان، ناراحت و ناراضي هستند

آقايان اگر خودشان توان : يكي از آارگران نيز گفت
ه باشند، ما هم دو ماه دريافت نكردن يك ماه حقوق را داشت

آنيم، ولي امروزه آقايان مسوول در اتاقهاي   صبر مي
بزرگ و راحت نشسته و خودروهاي مناسب سوار 

  .شوند و تنها وعده تو خالي مي دهند  مي
آقايان در فكر اين نيستند آه زندگي برخي از : وي افزود

هاي توخالي در   آارگران به علت فقر و نداري و وعده
  . فروپاشي استآستانه

جمعي از آارگران نيز پرداخت نشدن حقوق، مزاياي 
عيدي و پاداش و حق بيمه تامين اجتماعي را از مشكالت 

در صورت عدم رسيدگي : اساسي خود بر شمرده و گفتند
فوري به مشكالت و خواسته هاي قانوني و برحقمان، 

براي احقاق حقوق خود به تهران جلوي دفتر وزير آار، 
ده مجلس شوراي اسالمي و دفتر رياست جمهوري نماين

اسالمي خواهيم رفت تا صداي حق طلبانه خود را به 
  .گوش مسوولين آشور برسانيم

  پايان پيام
  عضو شوراي اسالمي کار اين شرکت 

در حال خارج " صنايع پوشش رشت"خريدار سابق 
   آردن ماشين آالت است

   خبرگزاري آار ايران-تهران
المي آار آارخانه صنايع پوشش رشت عضو شوراي اس

خريدار سابق آارخانه صنايع پوشش به دليل :   گفت
, آالت دوزندگي  در حال خارج آردن ماشين, طلبكار بودن

  . باشد  دستگاه ژنراتور برق و آهن آالت از واحد مي
وي آه خواست نامش برده نشود، در گفت و گو با 

ارخانه صنايع آ: افزود, خبرنگار گروه آارگري ايلنا
پوشش آه چند سال پيش به بخش خصوصي واگذار شد و 

گيري اين واحد   عدم مديريت صحيح آن موجب بازپس
توسط دولت شد، خريدار قبلي با مراجعه به آارخانه از 

مدير عامل باقيمانده طلب خود را درخواست آرد، آه وي 
 ميليون تومان پرداخت آند، اما 173حاضر شد مبلغ 

  . سابق واحد قبول نكردخريدار 
عضو شوراي اسالمي آار صنايع پوشش تاآيد 

 ميليون تومان از 500خريدار سابق آارخانه حدود :  آرد
واحد طلبكاراست و بردن اجناس آارخانه به نفع وي 

  . خواهد بود
شوراي اسالمي آار پوشش رشت با نوشتن و : وي افزود 

مربوطه، ارسال نامه به استاندار گيالن و مسوولين 
خواستار توقف خروج ماشين آالت و اجناس آارخانه 

صنايع پوشش شده آه متاسفانه هيچگونه ترتيب اثري به 
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  . اين درخواست نمايندگان آارگري داده نشده است
عضو شوراي اسالمي آار شرآت، در مورد وضعيت 

خوشبختانه مدير عامل اين واحد، :   حقوق آارگران، گفت
آارگران را چند روز قبل به طور حقوق بهمن و عيدي 

آامل پرداخت آرده و در مورد حقوق اسفند ماه قول داده 
  .  پرداخت خواهد شد86 فروردين 15است آه در تاريخ 

خواهيم هر چه   از شرآت آتيه دماوند مي: وي افزود
سريعتر خطوط توليد واحد را بازسازي آند، تا آارگران 

ه فعاليت و توليد ادامه مشغول آار شوند و آارخانه نيز ب
  . دهد

  پايان پيام

  شرآت واحد در مورد آارگران تعليقي تصميم مي گيرد 
   خبرگزاري آار ايران-تهران

مديريت اين :   يكي از آارگران تعليقي شرآت واحد گفت
شرآت تا قبل ازظهر امروز در مورد اجراي دستور 

دادگستري تهران و پرداخت مطالبات قانوني آارگران 
  . آند  عليقي اين شرآت تصميم گيري ميت

" سعيد ترابيان", به گزارش خبرنگار گروه آارگري ايلنا
روز گذشته نمايندگان آارگران تعليقي شرآت :   افزود

واحد با مدير عامل اين شرآت ديدار نكردند، اما پس از 
رييس حراست و مسوول , مذاآره با معاون مالي
  . ر عامل را ترك آردنددفتر مدي, اجراييات شرآت واحد

وي آه روز گذشته همراه با گروهي از آارگران تعليقي 
براي دريافت مطالبات ايام تعليق به دفتر مدير عامل 

طبق مذاآره و : شرآت واحد مراجعه آرده بود، افزود
توافق روز گذشته، آارگران تعليقي پيش از ظهر امروز 

جعه براي دريافت مطالبات خود به شرآت واحد مرا
  . آنند  مي

وي با بيان اينكه گوش آارگران تعليقي شرآت واحد از 
بيش از يك : وعده هاي سرخرمن پر است، يادآور شد

 آارگر تعليقي شرآت واحد، 54سال گرسنگي و بي پولي 
باعث مراجعه روز گذشته اين آارگران به دفتر مدير 

  . است  عامل شرآت واحد شده
ي حداقل يك حقوق بخور و آارگران عاد: ترابيان افزود

 نفري آارگران تعليقي 54آنند، اما گروه   نمير دريافت مي
شرآت واحد از يك سال پيش تا آنون حتي يك ريال در 

  . اند  آمد نداشته
  پايان پيام

  : کارگران شرکت نفت گچساران
   به زودي مقابل فرمانداري تجمع مي آنيم

   خبرگزاري آار ايران-ياسوج
به زودي :  نفت گچساران اعالم آردند آارگران شرآت

  .جلوي فرمانداري اين شهرستان تجمع مي آنيم
به گزارش خبرنگار گروه آارگري ايلنا، اين آارگران 

براي دريافت مطالبات خود بارها به مسووالن : گفتند
شرآت نفت مراجعه آرده ايم ولي هيچ آسي پاسخ نمي 

  .دهد
: ري آرده و افزودنداين آارگران از بيان نام خويش خودا

اگر نام ما را بنويسيد آه اخراج مي شويم زيرا مسووالن 
شرآت نفت نه حرف هاي سازنده آارگران را مي شنوند 

  .و نه اهميتي براي نقدهاي ما قائل هستند
بگفته اين آارگران وضعيت معيشتي برخي از آارگران 

شرآت نفت گچساران بحراني است آه فرارسيدن شب 
  .ن وضعيت بحراني تر مي شودسال نو اي

مسووالن شرآت نفت گچساران با : اين افراد مي گويند
اطالع از مشكالت آارگران، فقط وعده پرداخت مطالبات 

را مي دهند درحالي آه از دو ماه قبل حقوق و مزاياي 
  .نقدي آارگران پرداخت نشده است

در همين رابطه، يك منبع آگاه در شرآت نفت گچساران 
 ماه حقوق 2 آارگر اين شرآت بابت 300حدود : ،گفت

  .ومزاياي قانوني خود از آارفرماي خود طلبكار هستند
در حال حاضر پيمانكار قبلي اين آارگران : وي افزود

  .بدليل نداشتن ضمانت نامه خلع يد شده است
اين مقام آگاه بابيان اينكه بايد پس از خلع يد پيمانكار با 

به داليلي آه نمي : شد، افزودآارگران تسويه حساب مي 
توانم آن را بيان آنم تاآنون با اين آارگران تسويه حساب 

  .نشده است
شرآت نفت نمي بايست تا : اين منبع مطلع يادآور شد

زمان پرداخت تمامي مطالبات آارگران با پيمانكار خلع 
  .شده تسويه حساب مي آرد

وي با نادرست خواندن عملكرد مديريت شرآت نفت 
چساران در مورد تسويه حساب با پيمانكار اين آارگران گ

در زمان خلع يد شدن پيمانكار مذآور، : ، اضافه آرد
آارگران از مسووالن شرآت نفت خواستار مسدود آردن 

  .حساب وي شدند اما شرآت نفت اين آار را انجام نداد
اين منبع آگاه ، ميزان حساب پيمانكار سابق در زمان خلع 

 ميليون ريال دانست و اظهار 200 ميليارد و يدي را يك
در صورتي آه شرآت نفت حساب پيمانكار را : داشت

توقيف آرده بودند، بسياري از آارگران حق و حقوق 
  .خود را دريافت مي آردند

وي با اظهار تاسف از پاسخگو نبودن مسووالن شرآت 
: نفت گچساران به معضالت آارگري اين شرآت ، افزود

وني آارگران شرآت نفت گچساران واقعا وضعيت آن
  .نگران آننده است

در پي تماس هاي مكرر خبرنگار خبرگزاري آار ايران 
در شهرستان گچساران و شهر ياسوج ، متاسفانه ) ايلنا(

تلفن هاي همراه مسووالن شرآت نفت گچساران مدت 
  .هاي طوالني خاموش بود

رش داد آه پيش از اين ايلناي آهگيلويه و بويراحمد گزا
 آارگر حراست شرآت نفت گچساران از 200دو هزار و 

  .چگونگي دريافت مطالبات خود نگرانند

  نامه کانون انجمنهاي کارگران خباز به رييس جمهور 
  گيرند  را مي83آارگران نانوا هنوز حقوق سال 

صنعتي آردن نان، تيشه به ريشه صدها هزار خباز 
   ايران است

  ر ايران خبرگزاري آا-تهران
رييس آانون انجمنهاي صنفي آارگران خباز آشور، با 

اي به دآتر احمدي نژاد رييس جمهور،   ارسال نامه
  . خواستار حل مشكالت آارگران اين صنف شد

متن آامل اين , به گزارش خبرنگار گروه آارگري ايلنا
  :نامه به شرح ذيل است
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معه آارگران خبازيهاي ايران، يكي از اقشار زحمتكش جا
هستند آه قبل از طلوع آفتاب تا بعد از غروب، پاي 

هاي آتش با آاري طاقت فرسا مشغول خدمت به فرد   آوره
فرد مردم عزيز مي باشند، اما خودشان از خدمت 
پذير   محرومند آه اين نهايت بي مهري به اين قشر آسيب

  .است
آارگران نانوا از حداقل حقوق قانوني : در ادامه آمده است

 85اند و با توجه به اينكه در پايان سال   د بي بهرهخو
  .شود   به آنها پرداخت مي83هستيم، هنوز حقوق سال 

عالي   جناب: در ادامه خطاب به رييس جمهور آمده است
ايد آه هر آس در هر جاي   در يكي از بيانات خود فرموده

آشور به آن ظلم مي شود، آنچنان فرياد بزند تا به گوش 
د، اين نداي مظلوميت از طريق رسانه ها به من برس

عالي در سيما موضوع را   اطالع شما رسيد و حضرت
ايد آه راه چاره آن را صنعتي آردن نان آشور   تاييد نموده

ايد، آيا صنعتي آردن نان، تيشه به ريشه صدها   دانسته
  .هزار جامعه خباز ايران نيست

هاي   ر، دولتجناب آقاي رييس جمهو: درادامه آمده است
قبل از انقالب و بعد از انقالب اقدام به واردات ماشينهاي 

اند، ولي به دليل مغاير بودن توليد آن با   صنعتي نموده
ذائقه ايراني، به بن بست رسيده آه در اين خصوص الزم 
است بيوگرافي نان آشور مورد مطالعه قرار گيرد و آنچه 

  .ن سپرده شودخواست مردم و دولت است به دست اهل ف
از حضرت عالي تقاضامنديم به : در پايان آمده است

مسوولين مربوطه و استانداران استانها دستور فرماييد 
براي رفع فقر فاحش و تبعيض محرز آه هر گونه 

افزايش براي همه آحاد جامعه در نظر گرفته مي شود، 
براي اين قشر گمنام و دلسوخته نيز منظور گردد، تا 

زان از نظر حداقل معيشت در مضيقه نباشد آه جامعه خبا
  .اين عمل باعث رضاي خداوند متعال است

 ران حقوق آامل نميمازند"نوش"  آارگر شرآت 200پا
   گيرند

   خبرگزاري آار ايران-تهران
  

 آارگر 200:   گفتند" نوش مازندران"آارگران شرآت 
اين شرآت مدتي است آه حق و حقوقشان را به طور 

  . آنند  افت نميآامل دري
در گفت و گو با خبرنگار گروه آارگري ,  اين آارگران

آارفرماي شرآت نوش آه محصول : افزودند, ايلنا
توليدي آن آب ميوه است، ادعا دارد آه با آمبود نقدينگي 

  . مواجه است
آارگران اين واحد با حداقل حقوقي آه از : وي گفت

 خود ناتوان گيرند، در حل مشكالت زندگي  آارفرما مي
  . هستند

  

  دبير انجمن کارگران ميادين ميوه و تره بار تهران 
  آارگران همچنان منتظر اجراي قانون هستند 

   خبرگزاري آار ايران-تهران
هاي وزارت آار و   توجهي  يك مقام آارگري با انتقاد از بي

در حالي سال : اجتماعي به آارگران گفت  سازمان تامين
هاي   گذاريم آه در سايه بي توجهي را پشت سر مي 85

اجتماعي هرگز   مسووالن، بسياري از قوانين آار و تامين
, اجرا نشده و آارگران با وجود قوانين جاري آشور

  . اند  همچنان مورد ظلم و ستم قرار گرفته
غالمرضا ", به گزارش خبرنگار گروه آارگري ايلنا

گذشته  نيز همچون سالهاي 85در سال :   گفت" توآلي
 ساعت آار 12آارگران آارگاههاي آوچك بيش از 

بيمه هايشان به موقع و آامل , شب آاري داشتند,   آردند
تشكل قانوني خود را نداشتند و از حضور ,   پرداخت نشد

گيري محروم ماندند و صدها مورد   در مراجع تصميم
  .ديگر آه هر آدام جاي بحث دارد

اي از   اي گستردهه  با آمال تاسف بخش: وي افزود
آارگران از حق نمايندگي در مراجع قانوني و دخالت در 

  . امور زير مجموعه هايشان محروم ماندند
وي با تاآيد بر اينكه مشكالت آارگران نيازمند چاره 

بايد زمينه الزم براي : انديشي جدي مسووالن است، گفت
ايجاد شرايط بهبود وضعيت آارگران ايجاد و انديشيده 

 و از آنجا آه تا آنون هيچ مسوولي خود را مكلف به شود
پاسخگويي ندانسته و نمي داند، خواسته هاي خود را به 

صورت رسمي و از طريق رسانه ها اعالم آرده و 
  .مانيم  منتظر پاسخگويي مي

 بند و به شرح 6توآلي مشكالت آارگران صنوف را در 
  . زير تشريح آرد

دابيري آه ساعت آار روزانه  ايجاد زمينه ها و اتخاذ ت-1
و تعطيلي هفتگي آارگران شاغل در آارگاههاي آوچك و 

  . واحدهاي صنفي طبق قانون آار رعايت و اجرا شود
 ايجاد زمينه و اتخاذ تدابيري آه آارگران شاغل در -2

آارگاههاي آوچك و واحدهاي صنفي در بيمه شدن و 
ردشان در اي ماندن و لحاظ شدن سابقه دوران آارآ  بيمه

  . رو نشوند  اي خود با مشكل و مانع روبه  پرونده بيمه
 ايجاد زمينه و اتخاذ تدابيري آه آارگران شاغل در -3

هر يك از آارگاهها و صنوف مختلف بتوانند تشكل 
  . آارگري خود را تشكيل دهند

 ايجاد زمينه و اتخاذ تدابيري آه مجموع تشكلهاي -4
ر يك از بخش هاي آارگري آارگاهي و صنفي در ه

آارگري بتوانند تشكل فراگير مربوط به بخش خاص خود 
  . را در سطح شهرها، استانها و عالي آشوري تشكيل دهند

 ايجاد زمينه و اتخاذ تدابيري آه تشكلهاي فراگير -5
مربوط به هر يك از بخش هاي آارگري در شهرستانها و 

ن را استانها و آشور، به تنهايي همان بخش از آارگرا
نمايندگي آنند و در مسايل مربوط به آساني دخالت نمايند 
آه از آنها راي و نمايندگي دارند و در برابر آنها مسوول 

  . و پاسخگو هستند
 ايجاد زمينه و اتخاذ تدابيري آه آليه آارگران را در -6

شهرستانها، استانها، سطح عالي و آالن، مراجع تصميم 
از نمايندگان تشكلهاي گيري و قانوني گروهي مرآب 

فراگير در بخش هاي مختلف آاري با سهم و امكانات و 
  .حقوق برابر و مساوي نمايندگي آنند

در هر زمينه اي متولي و منتقد داريم، : توآلي تاآيد آرد
ترين اقشار آشور هستند و   اما گويا آارگران فراموش شده

هيچكس خود را حامي ومتولي اين قشر زحمتكش 
  .نددا  نمي

  پايان پيام
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