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 اعالميه کميته مرکزی سازمان 
  ٢ ٠ ٠ ٨به مناسبت اول ماه مه 

  
  پرچم سرخ را هميشه و هميشه خواهی ديد

  با عشق يا نفرت
  ت در اين پيکار   بسته به جايگاه- 

 زيرا که پايانی نيست بجز پيروزی قاطع ما 
  در همه شهرها و کشورها 
  .در هر کجا که کارگری هست

  )برتولت برشت ( 
دعوت به : اول ماه مه برای کارگران جهان روز دعوت و بشارت است

  . همبستگی طبقاتی و بشارت رهائی از بردگی سرمايه
ر کردن نمی خواهد، برای کشيدن شيره سرمايه دار، کارگر را برای پروا

طبقه سرمايه دار با . استخدام می کند که استثمار کند. اش می خواهد
تحميل جبر اقتصادی و با سرکوب دولتی، يعنی  قانون، دستگاه قضائی، 
پليس و زندان، و نيز با کمک وسايل فرهنگی و ايدئولوژيک، کارگران را 

واگر مقاومت و مقابله ای در برابر خود به بند می کشد و استثمار می کند 
نبيند و تا جائی که زور اش برسد برای کسب بيش ترين سود، آن ها را 

استثمارگران و . از ابتدائی ترين حقوق و نيازهايشان هم محروم می سازد
دولت شان هرگز به ميل خود هيچ حقی را برای کارگران به رسميت نمی 

ر به آنان تحميل گردد و هيچ چيز به آنان شناسند مگر با مبارزه و به زو
نمی دهند مگر از حلقوم شان بيرون کشيده شود؛ و هر لحظه که فشار از 
رويشان برداشته شد، حقوق رسميت يافته را زير پا می گذارند و 

نه بخشاينده . دستاوردهای کارگران را يکی پس از ديگری پس می گيرند
هبود نسبی شرائط کار و زندگی ب. ای در کار است و نه رهاننده ای

کارگران تنها می تواند محصول مبارزه آنان، و رهائی شان تنها می تواند 
  .به دست خودشان باشد

کارگران چه برای بقای خود يعنی دفاع از نان شب، و چه برای رهائی 
يعنی سرنگون کردن طبقه سرمايه دار و برچيدن کار مزدی، به نيرو و به 

. برد و باخت در مبارزه طبقاتی، مسئله نيروست. ز دارندِاعمال زور نيا
اما نيروی کارگران در مبارزه طبقاتی، تنها و تنها از اتحاد ميان خودشان 

مذاکره با کارفرما، چانه زنی . و از تشکل مستقل شان سرچشمه می گيرد
با دولت، تجمع اعتراضی، تحصن، اعتصاب، به گروگان گرفتن مديران، 

صاب عمومی سياسی، قيام مسلحانه و غيره، سالح های اشغال، اعت
ولی اين سالح ها اگر در يک مبارزه متحد، متشکل . گوناگون کارگران اند

و سازمان يافته به کار گرفته نشوند، به آسانی از دست شان بيرون 
  .کشيده می شوند

اول ماه مه، کارگران همه کشورها را به همبستگی و اتحاد طبقاتی فرا 
خواند و به همين دليل مورد کينه و خشم طبقه سرمايه دار در جهان می 
حتا به رسميت شناختن اين روز و قانونی شدن برگزاری آن نيز با . است

مبارزات طوالنی و جانفشانی کارگران به بسياری از دولت هاتحميل شده 
يا تحت » روز کارگر«  هرچند که آن را تحت عنوان بی معنای –است 

به رسيمت شناخته اند تا چاشنی » جشن کارگر « کلی وارونهء عنوان ب
  !مبارزاتی اش را بيرون بکشند و ديناميت را به فشفشْه رنگی تبديل کنند

  کارگران ايران هم ساليان سال است برای برگزاری مستقل اول ماه مه 
دولت سرمايه داری جمهوری اسالمی هم با تمام خشونت . تالش می کنند

بازداشت و محکوم کردن کارگران به . الش ها مقابله می کندبا اين ت
جريمه نقدی و شالق و زندان و حتا ترور و سر به نيست کردن بخاطر 
برگزاری مستقل اول ماه مه يا بخاطر تالش در راه ايجاد تشکل مستقل، 

دليل . چند سال است که به قاعده ای در جمهوری اسالمی تبديل شده است
نت در مقابل برگزاری مستقل اول ماه مه و ايجاد تشکل اين حد از خشو

های مستقل، آن  بی حقی و مسکنت بی حد و مرزی است که بورژوازی 
  .و دولت اش می خواهند بر طبقه کارگر ايران تحميل کنند

از بيکاران و کارگران غير رسمی و ثبت نشده که بگذريم، نود درصد 
فقدان . به بيرون پرتاب کرده اندکارگران شاغل را از پوشش قانون کار 

امنيت شغلی، حذف يارانه ها و کمک هزينه ها و محروميت کارگران با 
يک آپارتايد . قراردادهای موقت از همه حقوق قانونی عموميت يافته است

جنسی تمام عيار را بر بازار کار حاکم کرده و غالب کارگران زن را از 
چک پاره وقتی يا قرارداد موقت و کارخانه های بزرگ به کارگاه های کو

با دستمزدهای فالکتبار و يا به انجام سفارشات در خانه خود تبعيد کرده 
کارگران مهاجر و پناهنده بخصوص افغان ها را در شرائطی به کار . اند

عقب . می گيرند که وضعيت محکومين به اعمال شاقه را به ياد می آورد
ال ها می کشد؛ امروز شاهديم که برای افتادن پرداخت دستمزدها گاه به س

داشتن کاری برخوردار اند، حد » خوشبختی« همين شاغلين که ظاهرًا از 
 تومان تعيين کرده اند و اين در ٦ ٠ ٠ هزار و ٢ ١ ٩اقل دستمزد را 

 هزار تومان ۵ ٠ ٠ و ٤ ٠ ٠حالی است که خودشان خط  فقر را بين  
  . اعالم می کنند

سرمايه داری اسالمی اين اواخر دارند در باره لزوم اقتصاد دانان رژيم 
اما از سال ها پيش اين حرف را به ! حرف می زنند» خط بقا « تعيين 

.  حد ميان مرگ و زندگی ؛حد اقل دستمزد شده است. عمل در آورده اند
شايد از آن هم پائين تر، چون غالبا يک شغل برای زنده ماندن کفايت نمی 

برای بهره مندان از حد اقل دستمزد، تجملی شده » ر خط فق« حتا . کند
 سه شغل همزمان را بر -است که برای رسيدن به آن بايد نردبان های دو 

کارگران و زحمتکشان را بجائی می رانند که فکر رفاه و !  هم سوار کنند
افزايش دستمزد را از سر به در کنند و تنها به زنده ماندن خود راضی 

ان  به اين وضع رضايت نمی دهند و بی وقفه مقاومت و اما آن! باشند
 مبارزات کارگران عسلويه، نيشکر هفت تپه، الستيک –مبارزه می کنند 

البرز تازه ترين نمونه های برجسته اين مبارزات بی وقفه اند که نشان 
می دهند که هيچ حدی از تهديد و ارعاب و خشونت رژيم اسالمی 

ما به به اين . اوم مبارزات کارگران ايران بشودنتوانسته است مانع از تد
  !کارگران مبارز درود می فرستيم
نزديک شود، حيات خود رژيم » خط بقا « وقتی زندگی اکثريت مردم به 

نزديک می شود چون نهايتًا مردم به محروميت و سيه » خط بقا « هم به 
دن اين رژيم سرمايه داری اسالمی در متشکل ش. روزی رضايت نمی دهند

نارضائی توده ای مرگ خود را می بيند و از آن بيش از هر چيزی می 
اين است که با توسل به خشونت و به هر قيمتی می خواهد جلو . ترسد

نمی خواهد . اتحاد، يکپارچگی و تشکل کارگران و زحمتکشان را بگيرد
ه به آنان حتا توان مقابله با بدتر شدن وضعيت  شان را بدهد؛ برای آن ک

فروشنده نيروی کار قدرت چانه زنی پيدا نکند، چانه اش را خرد می کند 
و برای آن که گرسنه نان نخواهد، دندان اش را می شکند، چرا که تصميم 

  .اش بر فقيرتر کردن فقرا برای ثروتمندتر کردن ثروتمندان است
اما هر سال کارگران بيش تری به صفوف مقدم مبارزه قدم می نهند و 

شالق خوردگان امسال بخاطر برگزاری اول .  را خالی نمی گذارندميدان
هرچه ستم شديد تر و بی . ماه مه سال گذشته، همين را نشان می دهند

حقی عميق تر می شود، مقاومت و مقابله با آن هم ناگزيرتر می شود و 
کارگران بيش تری به حياتی بودن همبستگی، اتحاد و تشکل کارگران و 

  . می برند و نمی گذارند پرچم مبارزه بر زمين بماندزحمتکشان پی
. خوشحاليم که آزادی محمود صالحی با اول ماه مه امسال قرين شده است

اما اين رژيم نبود که محمود صالحی را آزاد کرد، همبستگی بين المللی 
کارگران و فشار نيرومند آن بر رژيم بود، وگر نه قصد داشتند او را که به 

از همين همبستگی کارگری به زندان افتاده بود، در همانجا سر جرم دفاع 
اميدواريم با تداوم اين همبستگی بين المللی و فشارها به . به نيست کنند

رژيم اسالمی، هر چه زودتر شاهد آزادی منصور اسانلو و ديگر کارگران 
  .زندانی هم باشيم

  . ود خواهد داشتتا ستم طبقاتی وجود داشته باشد، مبارزه طبقاتی هم وج
اول ماه مه، امروز پرچم همبستگی بين المللی کارگران در پيکار طبقاتی 

  .است و فردا، پرچم پيروزی شان در سرتا سر جهان خواهد بود
       !زنده باد اول ماه مه 
  !کارگران همه کشورها متحد شويد                            

  )راه کارگر( ايران  سازمان کارگران انقالبیکميته مرکزی
  ١ ٣ ٨ ٧ ارديبهشت ٧
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 نگاهی گذرا به وضعيت طبقه کارگر در ايران،
 1387به مناسبت فرارسيدن اول ماه مه 

  منصور نجفی
پس از سرنگونی رژيم سلطنتی خاندان جبار پهلوی، کارگران ايران، 

گرامی داشت روز جهانی کارگررا برگزار امسال سی و مين مراسم 
مراسمی که هر ساله کارگزاران رژيم جمهوری اسالمی، . مينمايند

تالش نموده اند با توسل به سرکوب، از برگزاری آن جلوگيری 
  . نمايند

ريشخند تاريخ اينست که کاست روحانيت و در رًاس آنها روح اهللا 
ه  و مبارزه پيگير خمينی، هرگز نمی توانست بدون  شرکت گسترد

کارگران در سراسر کشور، بويژه کارگران صنايع و موسسات 
در کارزار روياروئی .... بزرگ نظيرذوب آهن، پتروشيمی، نفت و 

  .مردم با رژيم شاه، موفق به تصاحب حاکميت درايران شود
کارگران بابت آن همه فداکاری ها برای دستيابی به " پاداش"اما،

 از شرايط  کار و زندگی انسانی، در حاکميت آزادی و برخورداری
دولت دينی،  جز لگدمال شدن، فقر و بی حقی بيش از پيش، چيز 

  .ديگری نبوده است
تجربه کارگران هم در نظام سلطنتی و هم در رژيم جمهوری اسالمی 
نشان ميدهد که تا زمانی که آنان نتوانند موفق به سازماندهی 

ديگر مزدبگيران شهر و روستا را مستقل مبارزات خويش شوند و 
با خود هماهنگ نمايند، سرنوشتشان توسط جناحهای رنگارنگ 

  .بورژوازی رقم خواهد خورد
از مکال به معمم ، از پادشاه به ولی " شخص اول ممکت" جابجائی 

تجربه نشان داده  که . فقيه، از مشکالت آنان را حل ننموده است
هنشاهی و يا دولت جمهوری حاکميت سرمايه تحت لوای دولت شا

اسالمی و الغير، برای آنان جز بی حقی، سيه روزی و مشقت نتيجه 
 همانا  عمَالديگری ببار نخواهد آورد، زيرا اين دولت ها در حقيقت

م و غم آنان تامين و نمايندگان سياسی سرمايه داران هستند و َه
ن گسترش سود سرمايه بضرر منافع کارگران و ديگر مزد بگيرا

  .است
نه خدا، نه پادشاه و نه هيچ نيروی منتسب به آنان نمی توانند 

 اکثريت قريب به -جايگزين رهبريت کارگران وديگر مزدبگيران
" جناح دور انديش"نه دربار سلطنتی و نه .  شوند-اتفاق شهروندان

ا اعم از محافظه کار، .ا.آن، نه جناح های مختلف در رژيم ج
 و يا اصول گرا، جز فريب کارگران و پراگماتيست، اصالح طلب

ديگرمزدبگيران و تامين منافع خويش، هدف ديگری را دنبال 
در اين مسير هدف دوستی ها و به اصطالح  دشمنی های . نميکنند

آنان و امپرياليسم و دول ارتجاعی ديگر نيز، در خدمت تداوم غارت 
  . و حکم روائی نظام سرمايه داری است

عيت کنونی کارگران ايران، شاهد اين مدعاها نگاهی گذرا به وض
 در حاکميت  ايران،ان کارگراز اول ماه مه سال گذشته تا کنون،.است

 را مشقت باری سال  همانند سال های قبل ،رژيم جمهوری اسالی،
 .د پشت سر گذاشت و فرهنگی سياسی، اقتصادی ظ اجتماعی،به لحا

 همواره  کمابيشايران،وضعيتی که از آغاز پديدار طبقه کارگر در 
 .اين طبقه را تعقيب نموده است

 برای جلوگيری تالش نمود حکومت اسالمی ،  ماه گذشته نيز12در 
، و تشديد بی حقی آنان از همۀ از اعتراض و اعتصاب کارگران

 در سرکوب و تحقير .ابزارها و توان های خويش استفاه نمايد
ان، عالوه بر صدور و کارگران، رژيم حامی منافع سرمايه در اير

اجرای احکام ظالمانه بيشمار، برای اولين بار در سی سال گذشته، 
  .  کارگر معترض را نيز بمورد اجرا در آورد5مجازات شالق زدن 

 های دولتی داران خصوصی و شرکتسرمايهدر همين مدت باز هم 
 را از ان کارگر تعداد بی شماری از"قراردادهای موقت"با تکيه به  
 دستاويز آنان بعضَا استناد به تفسير جديد .نموده اندکار بيکار 

وزارت کار  .وزارت کار از قانون کار قراردهای بدون تاريخ است
 اينگونه قراردادها را بعنوان قرارداد دائمی به رسميت نمی ا .ا.ج

 نياز به بيکار سازی فرماها کار هر چند که در مواقعی که. شناسد
  . دنبهانه ها و دستاويزهای ديگری را بخدمت ميگيرد، نکارگران دار

قراردادهای  با   درصد کارگران شاغل85بيش از   کهبا توجه به اين
، ميتوان به عمق بی ثباتی و وضعيت نگران  .  کنندکار میموقت 

   کننده کارگران ايران پی برد
، دهمۀ حقايق اشاره ندار  بها .ا.هر چند که آمارهای ارائه شده در ج

 اخباری که در روزنامه ها منتشر شده است، بهاما با نگاهی گذرا 

 گذشت را  ماه 12اخراج و بيکار سازی صدها هزار کارگر در 
  .ميتوان دريافت

ران به کار گرفته گاز ديگر ابزاری که در جهت تشديد بی حقی کار
از " شورا"اين . ستا عالی آار حکومت اسالمی  ميشود، شورای

 .ايجاد شده است   آارفرمايان و آارگران، دولتسه گروه نمايندگان 
گيری  قانونی آارگران تصميم  در مورد تعيين حداقل مزد "شورا"اين 

بايد مذاکره سه جانبه را بايد محکوم کرد و بر عليه آن قطعا . آندمی 
 دراين  کارگراننماينده واقعی  که به فرض محال.مبارزه کرد

شته باشد ، از آنجا که اکثريت اعضًا اين حضور دا امکان" شورا"
را نمايندگان بورژوازی تشکيل ميدهند،لذا، تصمم گيری ها " شورا"

  . اعم از دولتی و خصوصی خواهد بود-بنفع سرمايه داران 
که همواره " شمشير دمکلس"از جانب ديگر، برای موثر تر نمودن 

 داران هر  آويزان است ، سرمايه نيزبر فراز سر  کارگران شاغل
  . ندازند اساله، پرداخت حقوق صدها هزار کارگر را به تعويق می

 دست ،ا اين است که.ا.حاصل اين همه بی حقی کارگران در رژيم ج
  کارگران و ديگر مزدبگيرانهای زندگیهزينه مزد کارگران در ايران 

  کارران و ديگرهای، خانوادههر ساله لذا. را تامين نميکند
 درايران .ميروندتری فرو  در فقر و فالکت بيششورزحمتکشان ک

امروز، کارگران قادر به تًامين يک زندگی بخور و نمير برای خود 
اغلب مزد کارگران برای پرداخت اجاره خانه . وخانوادهايشان نيستند

  .مسکونی يشان هم کفايت نمی نمايد
مجبور  حتی اگر در اثر مقاومتها و مبارزات کارگران، کارفرمايان 

شوند که اندکی دستمزد کارگران را افزايش دهند،اما، تورم فزاينده، 
باعث ميشود که قدرت خريد کارگران، همچنان در سطح نازلی قرار 

  . داشته باشد
برخی از . اما وضعيت دردناک کارگران ايران به همينجا ختم نميشود

ن علت اي. ران در اثر استيصال در دست به خودکشی زده اندگکار
 عدم دريافت  بيکاری و يا اقتصادی ناشی ازهایگونه رفتارها، فشار

. بدهد ميباشد که کفاف حداقل مخارج يک خانواده را  کافیدستمزد
 60حدود «: اطالع ميدهد که ) اعتماد( يکی از روزنامه های ايران 

کاری در ها در ايران به طور مسقيم با مساله بی درصد از خودکشی
  ».دباش ارتباط می

 معضالتی است که بخش قابل توجهی از از وضعيت کارگران بيکار 
توجه به تعداد .  کارگران را در چنگال خويش گرفتار نموده است

 در درک عميق تر وضعيت کارگران ميتواند ،اين بخش از کارگران
  .باشند  ميليون نيروی کار، فاقد در آمد می18 .موثر باشد
 13 حدود  اذعان دارند کهمی اسالجمهوری مسئولين حتی خود

ادهای يهای ناچيز بنميليون نفر از شهروندان  ايرانی، صرفا با کمک
  .بحيات خويش ادامه ميدهندخيريه 

 در جامعه  نيز نابسامانی های ديگری راشرايط مشقت بار در ايران،
در کنار   اعتياد، فحشاء، طالق گسترش بيش از پيشدامن زده است،

از جمله مصائبی ا  ، های خانوادگی ی روانی، قتلها  بيماریتشديد
ست که بيش از گذشته گلوی کارگران و ديگر مزدبگيران را ، در 

  .چنگال خويش ميفشارد
در رابطه با بيکاری، اين وضعيت اسفناک تنها متوجه نيروی کار 

،  نرخ براساس نتايج برخی تحقيقات . بی سواد و يا کم سواد نيست
 5/35ان دارای تحصيالت عاليه در آشور  به آاری جمعيت جوبی

  .درصد رسيده است
اما رژيم حاکم درايران، تنها به ايجاد و گسترش نابسامانی های 

جهت تحميق و از نفس انداختن . فوق الذکر بسنده ننموده است
کارگران مبارز، همه ابزارهای خويش را بسيج نموده است، از 

 کارفرمايان، خانه کارگر، انجمن جمله ؛ احزاب ضد کارگری، اتحاديه
اسالمی، شورای اسالمی، حزب کار اسالمی، کميسيون کارگری 
مجلس، راديو، تلويزيون دولتی، روزنامه ها، نشريات ، اينترنت و 

وطبعَا هم زمان، هر کجا که الزم باشد، از نيروهای .  ماهواره
 بهره ارتش، پاسدار، کميته ها، مساجد، شکنجه گران و جالدان نيز

 .ميگيرد
از ديگر امکانات رژيم برای تشديد شرايط خفقان و سود سرمايه که 
به تخريب وضعيت طبقه کارگر منجر ميشود، مسئله خصوصی 

يعنی  واگذار کردن کارخانه ها، موسسات کشاورزی، . سازی است
مًوسسات مالی بزرگ، معادن و امکانات سودآور در جامعه به بخش 

البته سياست خصوصی . است) ه دارانيعنی سرماي( خصوصی 
لذا، بيشتر شيوه مالخور . سازی رژيم، کمابيش شکست خورده است
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شکل غالب " آقازاده ها " کردن اموال و امکانات جامعه توسط 
  . کنترل و غارت امکانات جامعه شده است

  ها و تيره و تار نمودن آينده مردم ،  اجحاف ها ،اين همه سرکوب
. که کارگران را از فکر مقاومت و مبارزه باز دارنددر خدمت آنست 

اما کارگران در مقابل به گونه های متفاوت و با ايجاد تشکل های 
وقوع . متفاوت، با عناوين مختلف به مبارزات خود ادامه ميدهند

  .  گذشته، اثبات اين  مدعا است ماه12 صدها اعتصاب در ايران در
هزار تن از کارگران   5  ش ازبي  در ماههای گذشته بطور نمونه

دست به اعتصاب     برای تحقق مطالبات خود    شرکت نيشکر هفت تپه،
و همچنان، افتان و خيزان به مقاومت ومبارزه شان ادامه . زدند

  .ميدهند
 شرکت واحد تهران نيز با حمايت هزاران کارگر شرکت، در رانندگان

و " کارگرخانه "جهت احقاق حقوقشان برعليه کارفرما، عوامل 
 و ديگر ارگانهای سرکوبگر شورای اسالمی رژيم، وزارت کار

  .  مبارزه نمودند و هزينه های سنگينی هم داده اندرژيم،
  اعتصابات متعدد کارگران در بخش های واحدهای بزرگ توليدی و 
 صنعتی در تهران و ديگر  نقاط کشور نيز از ديگر نمونه های

 کارگران در مقابل سرمايه داران و اترز و مبا ها مقاومتبرجسته
 .ا  است.ا.نظام ج

کميته پيگيری ايجاد " ايجاد تشکل های متعدد کارگری از جمله 
کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل " ، " تشکل های آزاد کارگری

انجمن " ، " شورای همکاری فعالين جنبش کارگری " ، "کارگری 
ی کارگران اخراجی و بيکار اتحاديه سراسر" ، " فرهنگی کارگری 

و تعدادی ديگر از انجمن ها، سنديکاها و شوراها ديگر، خاطر " ... 
نشان مينمايد که تعدا بيشتری از فعالين کارگری بيش از گذشته، 
عمالََ و در ّحد امکان، به اهميت تشکل يابی طبقه کارگر در سطوح 

  .توجه نشان ميدهند و اشکال مختلف 
 که به مسئله تالش برخی از فعالين کارگری در   بی مناسبت نيست

اين بخش از .  اشاره شودجهت  راديکال شدن جنبش کارگری نيز
هرچند که نظر آنان هنوز به نظر غالب در جنبش تبديل (کارگران

دريافته اند که جهت راديکال شدن جنبش، ضروری ) نشده است
يشود، جستجو است که راه حل هائی را که منجر به اتحاد کارگران م

اينان دريافته اند که قدرت طبقاتی آنان از . و مورد توجه قرار داد
جمله، در اتحادشان ظهور مينمايد و ميليونها کارگر بصورت پراکنده 
در مقابل نيروهای متشکل سرمايه داران، پديده ای قابل مالحظه 
ار نيستند و سرمايه داران ميتوانند آنان را در رقابت با يک ديگر قر

  . دهند و به نا اميدی و شکست بکشانند
از ديگر اموری که در بسرانجام رسيدن مبارزات کارگران، مورد 
توجه کارگران آگاه از نظر طبقاتی است، توجه به تالش درمسيری 

نظامی که اکثريت . است که به ايجاد نظام سوسياليستی منجر شود
را در تعيين ) يرانکارگران و ديگر مزدبگ(قريب به اتفاق شهروندان 

آنچه در اين مورد ميبايست مورد . سرنوشتشان، ياری خواهد رساند
توجه قرار گيرد، اين است که، فاعل تاريخی سوسياليسم، طبقه 

برای ) اتحادشان(لذا شرط  متشکل شدن اين طبقه،. کارگر  است
تحقق خواست هايشان، همانند شرط  وجود اکسيژن برای تنفس و 

با اين توضيح اهميت اقدام توده ای در مقياس . ستزنده ماندن ا
توده، و توجه به آن اشکال سازماندهی که ميتواند وسيعترين توده 
کارگری را در خود جای دهد،  و مستقيمَاَ بخود کارگران حساب پس 

  بدهد، ملموس تر ميشود 
عالوه )  بويژه حاکميت استبداد ( در مبارزه با نظام سرمايه داری 

ت فوق الذکر موضوع ديگری نيز بشدت حائز اهميت است  و بر نکا
آن همانا اشاره به اهميت تلفيق مبارزه علنی و مخفی کارگران در 

عدم توجه به اين امر مهم، هزينه های زيادی را روی . ايران است
  . دست طبقه کارگر گذاشته است

اری امسال، اما، طبقه کارگر ايران با درس آموزی از تجربيات گرانب
که در دو رژيم شاه  و شيخ بدست آورده است، آمادۀ برگزاری 

درک ضرورت حراست از اين دست آوردها . مراسم اول ماه ميشود
  :را ميتوان با مبارزه برای

حق اعتصاب، حق ايجاد تشکل های مستقل طبقه کارگر در همه  
  و فرهنگی،زمينه های صنفی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی،

 دفاع از ،حق تعيين  زادی های بی قيد و شرط سياسی،دفاع از آ
از حق بيان  دفاع  ،سرنوشت در ايران توسط خود مردم درايران 

 و همبستگی همه تشکل های  هماهنگیچه شفاهی و يا کتبی، 
  . گرامی داشت ....  مستقل کارگری با يکديگر 

ر اکنون بيش از هر زمان ديگر، نظام جمهوری اسالمی ايران چه د
داخل کشور و چه در صحنۀ بين المللی در ورطۀ انزوا فرو رفته 

اکنون بيش از گذشته اين رژيم ددمنش، در مقابل تعرضات . است
مردم حق طلب در داخل کشور؛ در تقابل با مبارزات کارگران، زنان، 

خود .... جوانات، دانشجويان، نويسندگان، مليت های ساکن ايران و
ين هراس کارگزاران رژيم از آينده نظام آنچنان ا. را سراسيمه ميبيند

عميق است که ديگر ولی وفقيه  اعوان انصار او، حتی در رابطه با 
حذف . برخی از متحدين ديروز خويش نيز، احساس امنيت نمينمايند

در انتخابات اخير ) اصالح طلبان( اکثريت کانديداهای جناح رقيب 
ا منقبص تر نموده و مجلس، نشان داد که حاکميت، عضالتش ر

محدوۀ محارم ش را تنگ تر نموده است، تا در صورت جدی تر 
شدن خطر حمله احتمالی امپرياليسم امريکا، و يا اعتالی جنبش 
های کارگری و ديگر جنبش های آزاديخوانه و برابری طلبانه مردم 

  .در ايران، در اولين مرحله از درون متالشی نشود
 سالح های مدرن و ندارم منطقه ای، با تماماگر رژيم شاه، بمثابه ژ

 و ليس، ساواک و ديگر ابزارهای اختناق ، ژاندارمری، پارتش 
متحدين بين المللی اش توانست در مقابل مبارزات، اعتصابات و قيام 
مردم و درًاس آنها کارگران مبارز ايران دوام آورد، رژيم قرون 

در مقابل يورش يکپارچۀ وسطائی واليت فقيه نيز در آينده ميتواند 
گذشته چراغی فرا . کارگران و ديگر مزد بگيران کشور دوام آورد

  .راه آينده است
 همچون گلوله ای برفی ، رژيم هل من مبارز شاه در چنان شرايطی

در مقابل تابش گرمای آفتاب، آب گرديد و به گورستان تاريخ 
ی ايران سرنوشتی که درانتظار رژيم جمهوری اسالم. رهسپار شد

آن روز به همت طبقه کارگر متشکل ايران  دور . نيز خواهد بود
  2008 آپريل 29                                                 !مباد 

............................................. 
  

  !مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند
 سرودی از ويکتوريا خارا

  
 پس درهم شکستن خونين مقاومت مردم شه،جالدان ژنرال پينو

شيلی، طی يک کودتای نظامی با حمايت های بيدريغ امپرياليسم 
 ويكتور خارا در استاديوم شيلی  دستهای 1973 در سال امريکا

  (victor jara)  ،خواننده و نوازنده انقالب شيلی را  ، شاعر
 روحيه مردم و   را وادار به تسليم نمايند وباين اميد که او. شکستند

  زندانی سياسی5000 اما او  و  انقالبيون شيلی را تضعيف نمايند،
» سرود وحدت« در آن استاديوم، به نشانه تسليم ناپذيری، ديگر

کارگر و ديگر زحمتکشان،   ژنرال دشمن آزادی،.هم صدا خواندندرا 
محکوم در دادگاه تاريخ به گورستان تاريخ رهسپار شد،اما، 

خارا، آرمانگرای مدافع آزادی، کارگر و زحمتکش در قلب ويکنوريا 
  :     چنين بود" وحدت سرود"  . آزاديخواهان جهان، جاودانه شد

  
      دل و يك صدا مردمی يك

   هرگز شكست نخواهند خورد
   :پرسش من اين است

   »اين سرزمين مال ماست هرگز به فكرتان رسيده است آه« 
  دارد ز آن را در اختيارمال آسی است آه بخش بزرگی ا

   : پرسش من اين است
سرزمين آار  هرگز به فكرتان رسيده است دست هايی آه در اين« 

   »آنند مال ماست می 
   و حاصل آن نيز مال ماست

   آن آن ها را در هم بكوب حصارها را ويران
   اين سرزمين مال ماست
  خوزه به پدرو ماريا، به خوان

    دهداگر آوازم آسی را آزار می
  نداشته باشد اگر آسی باشد آه تحمل شنيدن آوازم را

   اطمينان داشته باشيد آه او يك يانكی است
     بزرگ آشور است يا يك مالك و فئودال

   .حصارها را در هم بكوب
.............................................  
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 اتحاديه ها و انقالب
  يوسف آبخون

ا بپرسيد که آيا سازماندهی مبارزات روزمره م" انقالبی" اگر از چپ های
و اقتصادی کارگران ضروری را می دانند؟  در پاسخ ، همان طور که 
! ازادبيات آن ها انتظار می رود، همه يک صدا فرياد خواهند زد، آری

چرا؟ چون مبارزه روزمره واقتصادی کارگران مبارزه ای است برای حق 
 اين رو، روشن است که مدافعان زندگی شرافتمندانه وانسانی  واز

اما اگر از .  شرافتمند طبقه کارگر نمی توانند ضرورت آن را انکار کنند
چپ های انقالبی ما درباره ضرورت سازمان دهی ويا سازمان همين 
مبارزه، يعنی اتحاديه های کارگری ، بپرسيد، باز همان طور که از ادبيات 

ن ها يک صدا و با افتخار فرياد چپ های انقالبی ما بر می آيد، همه آ
خواهند زد که نه؟ چرا؟ چون از نظرهمه آن ها اتحاديه ها ی کارگری، 
تشکلی رفرميستی به شمار می آيند که مبارزه طبقه کارگر را به انحراف 

  .می کشانند
انحراف از چه راهی ؟ انحراف از راهی که بايد به رستگاری توده های 

اما اگر هنوز شرائط برای انقالب فراهم . شودمحروم، يعنی انقالب، منجر
اين سئوال باقی می ماند که بنابراين کارگران نباشد و اگر اتحاديه ها نه،

چگونه می بايد خود را برای دست يابی به شرائط زندگی انسانی 
وشرافتمندانه سازمان بدهند؟ ويا اين که سازمان متحد کننه مبارزات 

که  آن ها از تهاجم روزمره سرمايه داران روزمره  کارگران برای آن 
وطبقه حاکم در امان نگه دارد، کدام است؟  پاسخ انقالبی چپ های 

مثل " ما به سئوال اين است که از راه ها تشکل های انقالبی" انقالبی"
شوراها ويا کميته های کارخانه، که کارگران انقالبی روسيه در انقالب 

   .   سازمان دادند1917 و 1905
 اما نه دفاع انسان دوستانه از مبارزات روزمره کارگران و نه دفاع به 

ما از ضرورت انقالب و يا " انقالبی"اصطالح پرشور و فداکارانه چپ ها 
الغای نظام کارمزدی و نه دفاع از تشکل های کوتاه مدت دوران انقالبی، 
ان هيچ گونه تضمينی نه تنها برای تامين خواست های روزمره کارکر

بلکه  تضمين عملی و واقعی برای رهائی اين طبقه تحت ستم از فالکت 
چرا که  مساله اصلی در اين ميان، همان . نظام کارمزدی فراهم نمی کند

تضمين عملی و واقعی ، يعنی نيروئی است که بتواند که انقالب را به نفع 
  بدون اين .طبقه کارگر تمام کرده و اين طبقه را از نظام کارمزدی رها کند

نيرو اين سئوال مطرح می شود که اين انقالب چگونه به پيش ميرود و به 
 برای که وبرای چه ؟  انقالب�کجا می رسد؟ به بيان ديگر، کدام انقالب

  57يعنی همان سئوالی که حاال به ويژه، در پی شکست انقالب سال 
 متاسفانه و. درايران، در ذهن کارگران وزحمت کشان ما سنگينی می کند

آن را در هيبت هيوالئی می بينند که بدتر از گذشته هر روزه خون وشيره 
و ! هيوالئی که به نام به اصطالح دفاع از انقالب . جان آن ها را می مکد

با رذالت ويژه ای که از شکست آن بدست آورده، کار را به جائی رسانده 
ا برای آن ها است که ادامه زندگی روزمره وشرافتمندانه انسانی ر

  .  غيرممکن کرده است
وجود اين دايره بسته در ذهنيت چپ های به اصطالح انقالبی ما است که 
آن ها را از گشودن گره ای که درحال حاضر بر ذهنيت کارگران 
زحمتکشان ما در رابطه با نتايج انقالب و زندگی کنونی شان سنگينی می 

ر برابرمبارزات روزمره کند، باز می دارد واز طرف ديگر آن را د
واقتصادی مردمی قرار می دهد که ادامه زندگی انسانی و شرافتمنداده 

  . شان به بن بست رسيده است
 انکار ضرورت واهميت اتحاديه ها، هم برای پيش برد مبارزه  روزمره 

، در ميان چپ های به اصطالح انقالبی کارگران وهم برای انقالب کارگری
د را مارکسيست هم می دانند، چنان بديهی تلقی می شود ما،  که ظاهرا خو

که گويا تئوری انقالب کارگری مارکس با اعالم برائت از آن ها به عنوان 
در حالی که اين تئوری، اگرمانيفست . تجلی رفرميسم، آغاز می شود

کمونيست را مبنی قرار دهيم،  در شرائط مشابهی درسال های انقالبی آخر 
روپا ودر مبارزه با همين تلقی منفی نسبت به اتحاديه  در ا1840دهه 

.  های کارگری درميان گرايشات گوناگون سوسياليستی ، بنيان گذاشته شد
) ولی انقالب کارگری (فراتر از اين، مارکس درست برای دفاع از انقالب

از اين رو، . است که به ضرورت دفاع از اتحاديه های کارگری می پردازد
ميت اتحاديه های کارگری برای انقالبی که مارکس ازآن ضرورت و اه

رهائی طبقه کارگرتنها "دفاع می کند چنان بديهی تلقی می شود که شرائط 
 سازمان های طبقاتی و واقعی را در بستر تکامل" به دست خود اين طبقه

  .کارگری ، يعنی همان اتحاديه های کارگری، فراهم می بيند
ما را، هم با مبارزات روزمره " انقالبی" ی اين تقابل آشکار چپ ها

کارگران و هم با نظر مارکس را، چگونه می توان توضيح داد؟ بی ترديد 

با خصلت چپ غير کارگری ما و با مضمون خلقی و يا ليبرالی انقالب 
چپی که می خواهد انقالب ويا سوسياليسم . همگانی که از آن دفاع می کند
ر واز طريق انکار سازمان های طبقاتی آن به را بدون اتکا به طبقه کارگ

می " اساسا در اتحاديه ها" بهانه مبارزه با رفرميسمی که تجلی آن را
 فصل اول مانيفست به توضيح در حالی مارکس در.   بيند، سازمان بدهد

اين مساله می پردازد که چگونه شرائط مادی ويا عينی رهائی اين طبقه 
صنعت و توليد و تکامل تقسيم کار بورژوائی و به دست اين طبقه، با رشد 

تکوين پرولتاريا واز طريق تکامل همين سازمان های طبقاتی آماده می 
 و فصل آخر آن را با توضيح اين خصلت مشترک ارتجاعی در ميان .شود

ساير گرايش های سوسياليستی، از سوسياليست های ارتجاعی فئودالی ، 
ه تا سوسياليست ها ی تخيلی، پايان می بورژوائی و خرده بورژائی گرفت

رساند که چگونه همه آن ها نقش تاريخی پرولتاريا درانقالب 
سوسياليستی را با  قرار دادن ايده ها و اصول من در آوردی خود به جای 

  .سازمان های طبقاتی کارگران، انکار می کنند
هميت آن با توضيح اين رابطه در مبارزه روزمره و اقتصادی کارگران و ا

برای انقالب کارگری است در فصل اول وسوم مانيفست است که مارکس 
توضيح می دهد که چرا از نظر او، يک گروه يا سازمان سوسياليستی، 
هر اندازه گسترده وهر اندازه راديکال، سازمان طبقاتی محسوب نمی 

کيسه " هرچند که آن ها موضعی ضد سرمايه داری داشته و يا . شود
به بيان ديگر، يک .  تبديل کنند" رولتاريا را به پرچم مبارزات خودگدائی پ

سازمان ويا گروه سوسياليستی،  از نظر مارکس تنها زمانی اعتبار 
نبوده " سازمانی جدا از ساير سازمان های کارگری" انقالبی می يابد که 

وبتواند با جنبش واقعی کارگری، که  اساسا خود را در شکل اتحاديه های 
جنبش واقعی کارگری که هنوز . ارگری نشان می دهد، رابطه برقرار کندک

سوسياليستی نيست ولی در حرکت خود به عنوان يک طبقه، به سوی 
از اين نظر، يک جنبش واقعی و يا . انقالب سوسياليستی گام برمی دارد

ذاتا ضد سرمايه " اتحاديه ای کارگری، در ديدگاه مارکس به دليل مبارزه 
 اش به طور بالقوه، انقالبی محسوب می شود ، هر چند که هنوز "داری

ادعای انقالبی ويا سوسياليستی نداشته باشد و يا اين که هنوز در 
مارکس به اين " سرمايه . " چارچوب نظام سرمايه داری حرکت کند

اين مبارزه روزمره " جوهر انقالبی"مساله اختصاص يافته است که 
از اين رو از نظر مارکس ، يک سازمان .  رسانداقتصادی را به اثبات ب

سوسياليستی به اعتبار حتی ادعاهای سوسياليستی اش،  نه تنها به طور 
بالقوه، انقالبی محسوب نمی شود،  بلکه بدون ارتباط با جنبش واقعی 
کارگری تحت اين خطر قرار می گيرد که به يک سکت ارتجاعی 

 همه اينان با -----" وری اوچراکه در تئ. سوسياليستی تنزل يابد
بورژوازی مبارزه می کنند تا موجوديت شان را به عنوان طبقات متوسط 
نجات دهند؛ پس انقالبی نيستند بلکه محافظه کاراند؛ از اين هم بدتر، اينان 

اگر اينان . مرتجع اند، چون می کوشند چرخ تاريخ را واپس بچرخانند
ز ملحق شدن شان به پرولتارياست؛ به انقالبی باشند، به اعتبار چشم اندا

خاطر آن است که نه از منافع حال، بلکه از منافع آينده شان دفاع کنند؛ به 
خاطر آن است که موضع خودشان را ترک کنند تا در موضع پرولتاريا 

الزم به گفتن نيست که همه اينان از نظر مارکس، عالوه ." قرار بگيرند
" ، " کوچک، کاسب، پيشه ور، دهقانطبقات متوسط، صاحب صنعت " بر

بخشی از بورژوازی، ودر درجه اول آن بخشی از نظريه پردازان 
به " ، و"بورژوازی که به درک تئوری کل حرکت تاريخی نائل شده اند

  . را نيز شامل می شود" پرولتاريا می پيوندند
مشکل اساسی در ديدگاه چپ های به اصطالح انقالبی ما اين است که اين 
مفهوم کامال بديهی وپايه ای در رابطه بين جنبش سوسياليستی و جنبش 
واقعی ويا اتحاديه ای کارگری در تئوری انقالب کارگری ويا سوسياليستی 

در ديدگاه چپ های ما، اين . مارکس را، کامال واژگونه درک می کنند
جنبش ها وسازمان ها و رهبران واقعی ورزمنده اتحاديه ای کارگری اند 

مگر آن که اعتبار انقالبی . ه به طور بالقوه ارتجاعی محسوب می شوندک
خود را به شرط وابستگی ويا تسليم به نظرات و سياست های من آوردی 

  .مراکز غيبی چند نفره از به اصطالح انقالبيون حرفه ای کسب کنند
 چپ های به اصطالح انقالبی ما که ظاهرا مشروعيت انقالبی خود را از 

 سازمان انقالبيون حرفه ای لنين می گيرند،  حتی به اين تاکيد لنين تئوری
سازمان های انقالبيون حرفه ای تنها در ارتباط با " بی اعتنا می ما نند که

طبقه ای که به طور . طبقه واقعا انقالبی می تواند معنا پيدا کند
تباط شرط ار).   چه بايد کرد-لنين" ( خودانگيخته درگير مبارزه می شود

با مبارزه خودانگيخته اين طبقه واقعا انقالبی، که از نظر لنين خود را در 
شکل اتحاديه های کارگری نشان می دهد، چنان از نظر او اهميت دارد که 

،  اين موضع 1905 بعد از تجربه شورا ها در انقالب 1907در سال 
اشد، اگر چنين شرائطی موجود نب" گيری را روشن تر اعالم می کند که
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سازمان انقالبيون حرفه ای به يک اسباب بازی، يک ماجراجوئی و يک 
  در مقاله پيرامون رابطه خود -لنين " ( نمای توخالی بدل می شود

با همين ).   ارنست مندل-سازمان دهی طبقه کارگر با حزب پيشاهنگ 
 دمکرات روسيه به تاکيد لنين درتمامی -درک است که حزب سوسيال

 همواره 1912 گرفته تا 1903 کنفرانس خود، از سال های کنگره ها و
" اصرار ورزيده و حتی به " ضرورت گسترش اتحاديه های کارگری" به 

 - سوسيال) نهاد های ( شناسائی اتحاديه های کارگری به عنوان 
نتيجه ترويج وسازماندهی سوسيال دمکراتيک در درون " که " دمکرات

چرا که لنين، که به قول . اکيد کرده استت" اتحاديه های کارگری باشد 
اريک هابس باوم هيچ گاه تالش نکرد تا شرائط خاص روسيه را به دليل 
استبداد حاکم برآن عموميت بدهد، با وجود تاکيد به ضرورت حياتی 
سازمان انقالبيون حرفه ای برای حفظ تداوم جنبش، اعتقاد داشت که 

اندهی طبقاتی کارگران، ممکن پيروزی انقالب سوسياليستی بدون سازم
اتحاديه های کارگری عنصری اساسی در " با اين درک که . نيست

کليه اعضای حزب " واز اين نظر" سازماندهی طبقاتی پرولتاريا است
که در اتحاديه های کارگری وارد شوند، در کليه " می شوند" موظف

ت هم بستگی فعاليت های آن ها به طور موثر شرکت کنند وپيوسته با تقوي
طبقاتی و آگاهی اعضای اين اتحاديه های کارگری را به طور ارگانيگ با 

نبايد يک پارچگی و مبارزه اقتصادی " و طوری که " حزب پيوند دهند
  ".پرولتاريا را بگسلد 

 حزب 1912 -1903 اين تاکيد ها، که از قطعنامه های سال های بين 
رابطه بين جنبش ن درک از با اي دمکرات روسيه اتخاذ شده، -سوسيال

انطباق سوسياليستی و جنبش کارگری در تئوری انقالب کارگری مارکس، 
دارد که اين حرکت مادی طبقه است که تعيين کننده است نه ذهنيت 

اين درک که اين طبقه از طريق مبارزه برای رفرم ويا . مدافعين آن
که می تواند مطالبات روزمره خود در چارچوب نظام سرمايه داری است 

ونه از طريق يک سازمان ويا .  خود را به مثابه يک طبقه سازمان بدهد
حزب هر اندازه راديکال وانقالبی و هر اندازه گسترده ی سياسی ويا 

حزبی که الجرم به بخش پيشرو و آگاه طبقه، ونه کل آن . سوسياليستی
بماند ، ولی محدود است و بايد هم به دالئل ائديولوژيک و انقالبی محدود 
  . بايد بتواند خود را با حرکت کل طبقه، يعنی پرولتاريا انطباق دهد

پرولتاريا در پيکار عليه بورژوازی خود را ضرورتا به مثابه " حرکتی که درآن
طبقه متحد می کند، از طريق انقالب، خود را به طبقه حاکم تبديل می کند و به 

با توجه به اين ".  زور برمی چيندعنوان طبقه حاکم، مناسبات توليدی را به
که بورژوازی ناقل بی اختيار و بدون " است " پيش رفت صنعت" که، اين 

مقاومت آن است، از طريق تشکل، اتحاد انقالبی کارگران را جايگزين انفراد 
با رشد صنعت، فقط شمار " چرا که "  می سازد- که نتيجه رقابت است-آنان

می يابد، بلکه او در توده های بزرگ متراکم می پرولتاريا نيست که افزايش 
منافع و . شود؛ نيرويش فزونی می گيرد، و خود نيز آن را احساس می کند

اوضاع معيشتی در درون پرولتاريا روز به روز همسان تر می شود، چراکه 
توليد با ماشين، روز به روز تفاوت ميان کارها را از ميان می برد ودستمزد 

کارگر معاصر، " اما ".  همه جا به يک سطح تنزل می دهدرا تقريبا در
برعکس، بجای آن که همراه با پيش رفت صنعت ارتقا پيدا کند، در شرائط 

کارگر به گدا تبديل می . طبقه خودش مدام به سطح نازل تری سقوط می کند
بدين ترتيب آشکارا . شود و فالکت، سريع تر از جمعيت و ثروت رشد می کند

ی شود  که بورژوازی قادر نيست بيش از اين طبقه حاکمه باقی بماند معلوم م
چون قادر . وشرائط طبقه خود را به عنوان نظام دهنده، بر جامعه تحميل کند

به تامين بردگان اش در نظام برده داری اش نيست؛ چون ناچار است بگذارد 
او شود، برده اش به چنان وضعی سقوط کند که خود مجبور به غذا دادن به 

  ". به جای آن که توسط وی تغذيه گردد
 به اين ترتيب نظام طبقاتی سرمايه داری از نظرمارکس، حاصل توطئه يا 
تخيلی تلقی نمی شود که بشود آن را بر پايه نيروی توطئه و يا تخيل ديگری 

به بيان ديگر . از جانب انقالبيون ويا سازمان و حزب آن ها از ميان برداشت
، هر اندازه گسترده ويا با طرح وبرنامه هراندازه درست، سازمان اين نيروی

بلکه . سياسی ويا حزب انقالبی نيست که می تواند نظام کارمزدی را بربياندازد
اين هدف، با نيروی طبقاتی کارگران و گام های عملی آن ها در مبارزه با نظام 

در مراحل "د عينی با تاکيد برهمين رون. سرمايه داری است که تامين می شود
و بر رابطه درونی جنبش کارگری و انقالب کارگری است که " رشد پرولتاريا

" مارکس بالفاصله در بخش دوم ما را در برابر اين سئوال قرار می دهد که
" و پاسخ می دهد که " اصال کمونيست ها با پرولترها چه نسبتی دارند؟

آنان . ب کارگری نيستندکمونيست ها هيچ حزب خاصی دربرابر ديگر احزا
آنان اصول فرقه ای خاصی را علم . منافعی جدا از منافع کل پرولتاريا ندارند

و در فصل آخر " جنبش پرولتاريائی را مطابق آن ها قالب بگيرند نمی کنند که
کمونيست ها برای برآورده شدن مطالبات و " مانيفست اضافه می کند که 

ه می کنند؛ اما آنان در جنبش امروز، در هدف های فوری طبقه کارگر مبارز
تاکيد براين ديد در تئوری ". عين حال، آينده جنبش را نيز نمايندگی می کنند

، "کنت الپيدس " انقالب کارگری مارکس از آن رو اهميت دارد که به قول 
بدون آن ها نمی توان به راز دورنی نهفته در دفاع دائمی او از اتحاديه های 

چرا که از . ی زمانی که رفرميسم در آن ها غالب شدند، پی بردکارگری، حت
نظر مارکس کمونيست ها منافعی جدا از منافع کل پرولتاريا ندارند و ازاين رو 

جنبش امروز کارگران برای برآورده شدن مطالبات و هدف " جنبشی جدا از
نيز درعين حال آينده جنبش را "با اين که " های فوری طبقه کارگر ندارند

                                                         2008بيست  هشتم آوريل          ".  نمايندگی می کنند

……………….……………………… 
 کارگری اطالعيه اتحادچپ

سيستم  اول ماه مه، بيانگرمبارزه روزمره کارگران و ستمديده گان جهان برعليه
سال است که دراين روز مبارزه بر  ١٠٠بيش از . اری استاستثمارگرانه سرمايه د

استثماروفقروتبعيض؛ جنگ و خشونت و دفاع ازحق کاروزندگی شايسته ی  عليه
يافته و همبستگی طبقاتی ميليونها تن را درسراسرجهان به  انسانی تجسم جهانی
ی مردان چراکه اول ماه مه روزهمبستگی مبارزاتی زنان و . نمايش درمی آورد

 است که جزءبافروش نيروی کارو دريافت مزد قادربه ادامه زندگی نبوده و
هرروزبيش ازگذشته دراثرتعرض کارفرمايان و دولت های سرمايه داری سطح 

معرض تهديدهای متعدد منجمله کاهش دستمزدها، ازدست دادن  زندگی شان در
  .قرارگرفته اند محل کار، بيکاری و فقرمزمن

ناگريزبوده و  نی چنين کشمکش ومبارزه ای دائمی و روزمره ،درجهان پرتضادکنو
 هرروزبيش ازگذشته ميليونها نفرناچاربه مبارزه برای خروج ازوضعيت فالکت

اما  .باشند باری می گردندکه طبقات حاکم و مدافعين نظم کنونی مسبب اصلی آن می
يه ساکنين اشکال متفاوت برعل سرمايه داری با وجود خشونت و بی رحمی که به

شمالی تا اروپا وآسيا  قاره های متفاوت ازآفريقا تا آمريکای التين وآمريکای
تخريب محيط  بکارمی بندد وشرايط زندگی بردگان خودرا با جنگ و گرسنگی و

 زيست تنگ ترمی نمايد، دردل خود زمينه ی درک راه حل اصيل جنبش کارگری و
 زندگی شايسته ی انسانی رادرتجربه سوسياليستی برای تغييراين جهان ورسيدن به

برای ساکنين چهارگوشه ی جهان فراهم آورده است و شاهديم بعد از  ی روزمره
وقفه ی جهان سرمايه داری به آرمانهای انسانی چپ و  چندين دهه تعرض بی

سوسياليستی کارگری جهان بربسترخاک و خون  سوسياليستی ، امروزجنبش
تازه کرده و با نقد سرمايه، گام های  به کرده ،نفسپيکارطبقاتی بر خمودی ها غل

سالح موثربرعليه دشمن طبقاتی  جدی برای خود سازمانيابی طبقاتی بعنوان تنها
 چنين نيزهست که برای جوانان بدون چشم اندازدست يابی بيک زندگی .می پردازد

انده می بهتردراين نظام کنونی ، برای بيکاران که درابعاد ميليونی به سوی فقرر
برای زنانی که قربانی تبعيض جنسيتی بوده ودربازارکارناچارا بعنوان ارزان  شوند،

کار،تن به سخت ترين کارها دهند و شالق استثمارشديد را مدام  ترين نيروی
برای دهقانان فقيرکه ديگر حتی قادربه کشت اوليه ترين  برگرده ی خود دارند،

يستند و برای اليه ی وسيعی از کارگران که نيزن مايحتاج روزانه ی خانواده خود
واقعی شان هستند، آری برای همه ستم  دربی حقی کامل ، محروم ازتشکل ها ی

که  " سوسياليسم يا بربريت" ديدگان امروزه پاسخ بيک سوال اساسی دوران يعنی
را با  سوسياليست ها مبتکرآن هستند بيک ضرورت حياتی مبدل شده است و آنان

درکشورما ايران نيزبا همه خود  . ب سرنوشت سازمواجه نموده استيک انتخا
دفاع ازسطح زندگی، مبارزه بر عليه  ويژه گی ها منجمله مبارزه ی فوری برای

سياسی و حق تشکل يابی  تورم و افزايش دستمزدها ومبارزه برای آزادی ها ی
ن سوال همچنا مستقل، هم برای کارگران و هم ساير جنبش های اجتماعی است

 اساسی پيش روچيزی جز مبارزه برای فراتررفتن از سرمايه داری بجای ماندن
درقعربربريتی است که طبقه ی حاکم و دولت و کارفرمايان و عوامل شبه کارکری 

   .نوعی از پاسداران آن هستند هر يک به
 کارگران مبارز

،   طبقاتیاول ماه مه درکشورما بمعنای واقعی کلمه سالهاست تداعی همبستگی
همبستگی برای آزادی کارگران زندانی ، همبستگی برای ايجاد سازمانيابی مستقل 

  برای . رسانی به کارگران اعتصابی وکارگران اخراجی و بيکاراست و کمک
های  تقابل با بی حقی مطلق کارگران در تعيين نرخ دستمزدها و امروز قرارداد

انه وار سرمايه داران و کارفرمايان موقت کارگری ، برای مقابله با توحش ديو
دولتی وخصوصی وبرای دفاع اززندگی وحرمت وکرامت انسانی، برای  بخش

مختلف جنبش کارگری و تشکل يابی درهرسطح ممکن  تقويت همبستگی اليه های
کارگاه ها وکارخانه ها ی صنعتی و  و مهمترازهمه گسترش شبکه ی ارتباطی با

کارگری سوسياليستی با جنبش های  طه و اتحاد فعالينتوليدی و همچنين تحکيم راب
پاسخ به اين ضرورت ها چيزی جزادامه ی  . مختلف يک ضرورتی حياتی است

گامهای تعيين کننده کنونی درپاسخ به بربريت سرمايه  سنت اول ماه مه و برداشتن
 . داری نيست

 جملهاول ماه امسال را به روزمبارزه برای آزادی کارگران زندانی من
منصوراسانلوومبارزه برای دفاع ازحق تشکل مستقل کارگری ، بر عليه 

تعيين دستمزدها متناسب با هزينه سبد زندگی خانواده های  قراردادهای موقت ،
يکايک ما،  اين مبارزه ی عملی وواقعی درمحيط زيست وکار.نماييم کارگران مبدل

 .پبام بين المللی اول ماه مه بوده وخواهد بود
 مه ده باد اول ماهزن

 کارگران  مستحکم ترباد همبستگی جهانی–زنده باد تشکل مستقل کارگری 
 ٢٠٠٨ ، آپريل١٣٨٧ارديبهشت

……………………………………………  
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  در باره اول ماه مه

 
  صادق افروز

بعد از آنکه دادگاه فرمايشی شيکاگو ، رهبران تظاهرات کارگری اول ماه 
  کرد ؛ لوسی پارسون همسر شيکاگو را به اعدام محکوم 1886مه 

پارسون ، از رهبران اصلی تظاهرات با سفر به نقاط مختلف دنيا و آلبرت 
تماس با رهبران حنبش های کارگری در اروپا از همه کارگران جهان 

عليرغم .خواست تا در متوقف کردن اين حکم ناعادالنه به او بپيوندند 
حکم اعدام برای .  لغو کرد تمام اين تالش ها دادگاه تنها حکم سه نفر را

از اين پنج نفر ، يک تن در زندان . پنج نفر ديگر به قوت خود باقی ماند 
  . اعدام شدند 1887خودکشی کرد ؛ و بقيه در سال 

سه سال بعد از اين واقعه ، بنا به پيشنهاد کنگره سوسياليست بين الملل ، 
اه مه، روز اول م. اين روز ، روز جهانی طبقه کارگر ناميده شد 

طبقات حاکم بورژوا در کشور . سوسياليستی جهانی طبقه کارگر است 
های مختلف سعی می کنند روز ديگری را به عنوان روز  کار يا روز 
کارگر معرفی کنند تا ماهيت سوسياليستی و رزمنده اين روز  که از خون 

گون است به فراموشی سپرده  بر زمين ريخته کارگران شيکاگو سرخ
در ايران،  رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ،همچون سلف . د شو

آريامهری خود همواره  نسبت به برگزاری جشن اول ماه مه حساسيت 
رهبران کارگری سقز به جرم برپايی اين مراسم به .شديد نشان داده است 

زندان های طوالنی محکوم شدند ؛ و عده ای از کارگران سنندجی به 
اول ماه "در آمريکا ، يعنی زادگاه .  عام شالق خوردند همين جرم در مال

و روز ديگری را به . نيز اين روز به رسميت شناخته نمی شود " مه
  .عنوان روز کار يا کارگر تعطيل می کنند 

تمام تالش سرمايه داران در تهی کردن محتوی سوسياليستی و 
و تبليغات عليرغم تمام تضييقات . انترناسيوناليستی اين روز است 

بورژوازی ، کارگران انقالبی در نقاط مختلف دنيا ، ياد رفقای انقالبی شان 
 در شيکاگو اعدام شدند گرامی می دارند ، و با 1887را که در سال 

تعطيل کردن کار و خواندن سرود های مبارزاتی نويد دنيای بهتری را می 
  . دهند 

يار دشواری کار می  ، کارگران آمريکايی در شرايط بس1880در دهه 
سرمايه داران شمال که پس از پيروزی بر برده داران جنوب .کردند 

حاکميت سياسی را هم  کامال در دست خود گرفته بودند  با حرص و ولعی 
سيری ناپذير، کارگران را مجبور می کردند تا با حقوق های بسيار کم 

 کار در اين ساعات متوسط. ساعات طوالنی را در سر کار به سر ببرند 
دشواری بيش از حد کار و نبود .  ساعت بود 14 تا12سال ها بين 

امکانات ايمنی و حفاظتی موجب مرگ ومير وتصادفات مختلف در سر کار 
حمل جنازه کارگری که بر اثر شدت کار و يا تصادف مرده بود به . بود 

ه اما به برکت استثمار وحشيان.امری عادی و روزانه تبديل شده بود 
در . کارگران ، سرمايه داران به ثروت های سرشاری دست می يافتند 

 ساعت 8واکنش به اين وضع دهشتناک کارگران خواستار شرائط بهتر و 
هشت ساعت کار ، هشت ساعت استراحت و " شعار . کار در روز بودند 

به شعار اصلی نهضت " هشت ساعت برای هر آنچه دلمان می خواهد
  . ه تبديل شده بود کارگری در آن دور

 شرکت کردند ازآن دسته 1886اکثر کارگرانی که در تظاهرات اول ماه مه 
- 1861سربازانی بودند که در جنگ های داخلی آمريکا که بين سال های 

اين  سربازان جنگجوی سابق . عليه جنوب برده دار جنگيده بودند 1865
وی زندگی بهتر که به آزادی و حرمت انسانی اعتقاد داشتند در جستج

عليه جنوب جنگيده بودند ؛ ولی حاال خود را اسير نظام برده داری نوينی 
می ديدند که در خشونت وزير پا گذاردن حرمت انسانی دست کمی از نظام 

به غير از  حضور برجسته اين دسته از کارگران ، .  برده داری نداشت 
اليستی و تجربه کارگران مهاجر ايرلندی و آلمانی با خود سننت سوسي

آلبرت  پارسون ، به دسته اول و .کمون پاريس را همراه آورده بودند 
پارسون  زمانی که نتها .آگوست اسپايز آلمانی به گروه دوم متعلق بودند 

او چندی بعد .  سال داشت در جنگ های داخلی شرکت کرده بود 13

گو رفت  به شيکا1883روزنامه حقوق سياهان را منتشر کرد و در سال 
آگوست اسپايز مهاجری . و به عضويت گروه شواليه های کار درآمد 

  .  آلمانی بود و روزنامه آربی تر زويتونگ را منتشر می نمود 
 را 1886پارسون و اسپايز و ديگر رهبران کارگری ، روز  اول ماه مه 

 هزار نفر در 400در اين روز . به عنوان روز اعتصاب تعيين کردند 
در شيکاگو ، پليس به سمت کارگران آتش گشود . شرکت داشتند تظاهرات 

در پاسخ به اين خشونت ، رهبران کارگری خواستار تظاهرات مجددی .
در پايان . در اين تظاهرات ، اسپايز و پارسون سخنرانی کردند .شدند 

سخنرانی ، در حاليکه اکثر مردم ميدان هی مارکت را ترک کرده بودند 
بر اثر اين انفجار يکی . بی به طرف پليس پرتاب کرد شخص ناشناسی بم

پليس به تظاهر کنندگان حمله ور شد و .از افراد پليس کشته شد 
آلبرت پارسون که پس از اين واقعه .اکثررهبران کارگری را دستگير کرد 

مخفی شده بود در روز محاکمه در دادگاه حاضر شد وبه دفاع از کارگران 
پليس او را هم دستگير کرد و کنار . پرداخت و رهبران دستگير شده

در جريان محاکمه اين رهبران، هيئت منصفه دادگاه را . متهمان نشاند 
کسانی تشکيل می دادند که به نوعی به پليس و سرمايه داران سمپاتی 

هيئت منصفه  از قبل تصميم به محکوم کردن کارگران گرفته .  داشتند 
  . ام محکوم کردند  نفر را به اعد8آنها . بود 

 ساعت کارو دفاع قهرمانانه رهبران دستگير شده در دادگاه تاثير 8جنبش 
کارگران در فرانسه ، . بسيار عميقی بر جنبش کارگری جهانی گذاشت 

روسيه اسپانيا ، ايتاليا و آلمان هم همين تقاضا را در دستور کار خود 
اعدام را قرائت کرد آگوست اسپايز پس از آنکه دادگاه حکم . گذاشتند 

اگر فکر می کنيد با اعدام کردن ما جنبش : " برخاست و با شجاعت گفت 
شما . کارگری را به خاموشی می کشانيد، خوب بياييد و ما را اعدام کنيد 

با اين کارتان جرقه ای ايجاد خواهيد کرد، که به آتشی عظيم منجر خواهد 
و شما قادر .بانه خواهد کشيد شعله های اين آتش ، دور تا دور تان ز.شد 

به خاموش کردن اين آتش نخواهيد بود ؛ زيرا اين آتش از اعماق زمين 
  ."می آيد 

طبقه کارگر ايران ، امسال در شرايطی مراسم اول ماه مه را برگزار می 
اقتصاد دانان خود رژيم رقم تورم را .کند که تورم  و گرانی بيداد می کند 

رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی .کنند  در صد پيش بينی می 40
عاجز از افزايش متناسب دستمزد کارگران  دست به اخراج های دسته 

  .جمعی می زند 
و يا گروه گروه کارگران مهاجر افغانی را که سال ها در ايران بسر برده 

در پيش گرفتن سياست در های باز نه . اند به افعانستان باز می گرداند 
 کنترل تورم نکرده بلکه موجب تعطيلی کارخانجات و تنها کمکی به

تنها راه نجات از اين همه بن بست، تغيير  نظام .بيکاری وسيع شده است 
سرمايه داری جمهوری اسالمی  وبرقراری دمکراسی کارگری است 

دمکراسی که اقتصاد با برنامه را جايگزين اقتصاد توام با آنارشی .
 برقراری کنترل از سوی توليد کنندگان و با سرمايه داری می کند  ؛ و با

خلع يد از سرمايه بزرگ ، راه را به سمت جامعه سوسياليستی هموار می 
  2008آوريل                                                              . کند 

  

 
  از باال به پائين 

August Sples - Albert Parsons  
Louis Lingg  

George Engel - Adolp Fisher 
در  1886، رهبران تظاهرات کارگری اول ماه مه  نج نفر ازعکس پ
از اين پنج نفر ، يک تن در زندان خودکشی کرد ؛ و بقيه در . شيکاگو

  . اعدام شدند 1887سال 

...............................................  
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ای عليه تعرض  اعتصابات کارگری و توده
  نئوليبرالی در اروپا

  نروبن مارکاريا
در اتحاديه اروپا تعرض نئوليبرالی به موقعيت طبقه کارگر و عموم 

برای مقابله با . مزدو حقوق بگيران سير صعوی خود را می پيمايد
اين تعرض نئوليبرالی جنبش کارگری نيز در اروپا اوج جديدی 

حرکات .  بستن است گرفته و تحوالت جديدی  در آن   در حال نطفه
ما در اين . کشورهای اروپائی جريان داردکارگری در بسياری از 

نوشته به برخی از آنها اشاره کرده و بر روی دو مورد يعنی 
  . شان مکث خواهيم کرد اعتصابات فرانسه و آلمان بخاطر اهميت

  بازار بيشتر، دمکراسی کمتر
سران اتحاديه اروپا در ليسبون پايتخت پرتغال طرح پيش نويسی را 

  13اروپا تهيه کرده و در " حاتپيمان اصال"تحت عنوان 
پيمان . " در اجالس ليسبون به تصويب رساندند2008دسامبر

اسم شب ديگری برای قانون اساسی اروپا ست که  به " اصالحات
هائی که در اين  خاطر رای نه مردم فرانسه و هلند در رفراندوم

کشورها برای تصويب قانون اساسی اروپا صورت گرفت، با شکست 
سران اتحاديه اروپا که از به رای نهادن دوباره .  مواجه شدفاحشی

قانون اساسی  وحشت دارند تصميم گرفتند  به جای تصويب اين 
که ( های خود پيمان از طريق همه پرسی، آن را تنها در پارلمان

به ) های گوناگون طبقه حاکمه اين کشورهاست تحت تسلط جناح
نها ايرلند يک استثناء است  کشور ت ٢٧از ميان ( تصويب برسانند

خواهد تصميم خود را از طريق همه پرسی به تصويب  که می
های اروپا يکی پس از ديگری  از ژانويه امسال پارلمان). برساند

و يا همان قانون اساسی اروپا را به تصويب می " پيمان اصالحات"
  .رسانند

 -می مردمافتد و آرای عمو ها اتفاق می  تضاد آن چه که در پارلمان
گير و قابل توجه  چشم"  واقعا-که دمکراسی مستقيم را نشان ميدهد

تنها کافی است اشاره کنيم که قانون اساسی اروپا   در . است
رای تمايندگان به تصويب رسيد در % ٩٨پارلمان ملی فرانسه با  

حالی که شش ماه بعد در همه پرسی قانون اساسی اروپا شکست 
مردم به قانون  % ٥٥دراين همه پرسی . شدکوبنده ای را متحمل 
ميزان شرکت مردم فرانسه در اين همه . اساسی اروپا نه گفتند

يعنی باالترين در صد شرکت مردم در  % ٧٠پرسی به 
باالترين " نه" همچنين ميزان رای. های جمهوری پنجم بود رفراندوم

  دوقهای جمهوری پنجم به صن  ای است که در رفراندوم" نه"ميزان 
در همه پرسی مربوط به رفورم  ١٩٦٩در سال (ريخته شده است

اين .)  ها ريخته شد رای نه به صندوق % ٥٢ ،٤مجلس سنا 
پيروزی يعنی رای قاطع مردم فرانسه عليه قانون اساسی اروپا در 

های اصلی  تهای مديد تمامی رسانه شرايطی به دست آمد که برای مد
زاب وابسته به آنها  با تمام قوا از و نيز نخبگان طبقه حاکم و اح

  .  کردند به سود آن  تبليغ می" تصويب قانون اساسی حمايت و وسيعا
نمونه جالب ديگر از همين دست رای صددرصد نمايندگان پارلمان 

در حالی که در همه پرسی . لوگزامبورگ به قانون اساسی اروپا بود
 اين مخالفت قريب مردم رای مخالف به اين قانون دادند ولی % ٤٣

به نصف جمعيت لوگزامبورگ  در پارلمان اين کشور حتی با يک 
  .شد رای هم نمايندگی نمی

برای دور زدن کامل همه پرسی بويژه در فرانسه و هلند در مقدمه 
پيمان در باره قرارداد اروپا و " شود که  گفته می" پيمان اصالحات"

خصلت قانون اساسی نيز پيمان درباره نظام کارکردی اتحاديه 
" عامدا" قانون اساسی"در متن نيز از بکارگيری کلمه ..." ندارد

" سران اتحاديه اروپا هر گونه بحث درباره . اجتناب شده است
را به بايگانی سپرده و توگوئی آنها نبودند که تا چند " قانون اساسی

ماه قبل درباره چگونگی ادامه کار تصويب قانون اساسی با هم 
اين خانم مرکل صدراعظم آلمان نبود که " اع داشته و يا مثالسرنز

کرد برای حل مشکل فرانسه يک منشور اجتماعی  پيشنهاد می
اما آن چه که اکنون تحت ... الحاقی به قانون اساسی منضم شود

به قول والری . شود چيست؟  ارائه می" پيمان اصالحات"عنوان 
 که خود مسئول تدوين ژيسکار دستن رئيس جمهوری سابق فرانسه

همان نامه " پيمان اصالحات"پيش نويس قانون اساسی اروپا بود 
  .قديم است که در پاکت جديد عرضه می شود

ميزگرد صاحبان " تجمعی از انحصارات بزرگ اروپائی تحت عنوان
البی پيمان جديد بوده است که جوهر آن تقويت قدرت " صنايع اروپا

ريق  اعطای چک سفيد برای دامپينگ رقابت سرمايه اروپائی از ط
و يا شکستن دستمزدها، افزايش ساعت کار، خصوصی سازی، 

خالصه کالم، هدف . تنظيم زدائی و يا آزادسازی اقتصادی است
سرمايه بزرگ اروپائی بازسازی اتحاديه اروپا بر مدار اصول 

ناپذيری با قهقرای  نئوليبرالی است واين روند به طور گريز
يبرالی   در اين کشورها، محدود کردن هر چه بيشتر دمکراسی ل

های اساسی  گيری مشارکت مردم و خارج کردن آنها از روند تصميم
تقويت هر چه بيشتر بورکراسی مرکزی "  و حياتی و متقابال

همچون يک فوق دولت بر فراز سر نهادهای انتخابی موجود، همراه 
  . است

  کار بيشتر، دستمزد کمتر 
تشديد روند ارزان کردن " پيمان اصالحات"مين اصلی يکی از مضا

نيروی کار، به بيان ديگر افزايش شدت استثمار  است که اکنون در 
در جريان ) با شدت و وضعف گوناگون( همه کشورهای اروپائی

افزايش شدت استثمار از طريق افزايش ساعت کار، انجماد . است
افزايش سنوات کار دستمزدهای واقعی ، افزايش سن بازنشستگی ، 

الزم برای بازنشستگی، کاهش مرخصی استحقاقی، حذف مزايای 
 سال نو، مزايای مربوط به مرخصی ساالنه،  گوناگون نظير پاداش

حق سختی شرايط کار،  کاهش مدت زمان حقوق بيکاری، حذف 
ها، موقت کردن قراردادهای کار  های قانونی در برابر اخراج حفاظت

ونيز ايجاد يک بخش نيروی کار ...  گران پيمانی و استفاده از کار
  .گيرد ارزان صورت می

های اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش به  خصوصی سازی بيمه
عنوان کاهش هزينه اجتماعی استخدام  مکمل روند ارزان سازی 

افزايش سود " نيروی کار و يا افزايش شدت استثمار و متقابال
  . است سرمايه

کنند که با  های حامی آنها استدالل می ن و دولت سرمايه دارا
شدن اقتصاد و شدت يافتن رقابت در بازار جهانی آنها قادر  جهانی

نيستند به اين کار تن دهند زيرا در غيراين صورت با توجه به 
رقابت بيرحمانه موجود در بازار جهانی آنها ناچار خواهند شد که 

 به کشورهای با دستمزد ارزان در کارخانه را تخته کنند و توليد را
بنابراين کارگران از طريق اصرار بر مطالباتشان  نه . منتقل سازند

فقط چيزی به دست نخواهند آورد بلکه حتی شغل خود را از دست 
به اين ترتيب برای تضمين اشتغال در درازمدت . خواهند داد

تر کار، حذف شدن مزايا، افزايش  ضرورت پذيرش شرايط سخت
  .  کار و ثابت ماندن دستمزدهای واقعی از واجبات حياتی استساعت

 اما طبقه کارگر اروپا که در طی دو قرن مبارزه توانسته است به 
آوردهای مهمی دست يابد در برابر تهاجم سرمايه به دفاع از  دست

هائی از اين مقاومت می  در زير به نمونه. خود پرداخته است
  !پردازيم

ب کردن قانون اساسی اروپا با نام و بسته بندی  در اعتراض به قال
جديد  تجمع دويست هزاری نفری توسط اتحاديه های کارگری و و 

از جمله . احزاب و نيروهای چپ در ليسبون ترتيب داده شد
" ، "نه به اروپای بازار آزاد " شعارهای اصلی اين تظاهرات بزرگ 

. بود"  بگيرانبرای يک اروپای اجتماعی، برای حقوق مزدو حقوق
مانوئل کاروالهو دو " مسئول اتحاديه عمومی کارگران پرتغال 

مورد نقد قرار داده و اعالم کرد ما نمی " پيمان را شديدا"  سيلوا
توانيم بپذيريم که ديکتاتوری بازار و همراه آن  نا امن سازی 

پيش نويس پيمان .  موقعيت کارگران به عنوان قانون در آيد
بر فراز " اقتصاد بازار آزاد" ی نيست مگر قرار دادن ها چيز رفورم

  !ها  همه ارزش
   يونان 

مخالفت با طرح دولت برای تغيير نظام بازنشستگی، افزايش سن 
 سال و کاهش خدمات اجتماعی در اواخر سال ٦٥بازنشستگی به 

به بعد به يک جنبش نيرومند در ٢٠٠٧ و بويژه از ماه اکتبر٢٠٠٧
ر بيش از هشتاد شهر يونان اعتصابات و د. يونان مبدل شد

درسال جديد . های کارگری برگزار شد تظاهراتی به فراخوان اتحاديه
اين اعتصابات بِويژه در ماه مارس در آستانه تصويب اين اليحه 

مارس به  اعتصاب  ٢٠دولت افزايش چشمگيری يافته و به در 
 در مزدو حقوق بگيران بخش خدمات عمومی.  عمومی مبدل شد

ها، کارکنان  راس اين اعتصاب بوده و عالوه بر آن مدارس، بانک
خانه ها،  هواپيمائی و کارگران و کارکنان بنادر، کارکنان وزارت

پرستاران، پزشکان، مهندسين بخش خدمات عمومی در اين 
اعتصاب   عبور و مرور در شهر آتن و .اعتصاب شرکت کردند
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سطح کشوری را به حالت بسياری از شهرهای ديگر يونان و در 
فلج در آورد، بسياری از پروازهای هوائی لغو و بارگيری در بنادر 

اين سومين اعتصاب بزرگ اعتراضی بود .  به حالت توقف در آمد
يکی از مشخصات مهم . گرفت که در همين رابطه  صورت می

اعتصابات يونان شرکت فعال مزدوحقوبگيران بخش خصوصی در 
 بويژه در جنبش کارگری يونان بسيار شاخص اعتصاب بود که در

گيری انجام شده عليرغم اختالالت زيادی که در  بر اساس آمار. است
حمل و نقل و خدمات شهری به خاطر اعتصاب به وجود آمده بود 

%  ٦٩جمعبت مخالف طرح جديد بازنشستگی بوده و  % ٧١حدود 
جنبش حاضر " ندها اعالم کرد اتحاديه. کردند از اعتصابات حمايت می

ترين جنبشی است که در يونان پس از احياء دمکراسی در اين  قوی
 به وقوع پيوسته و شرکت در اعتصاب فراگير ١٩٧٤کشور از سال 

بر اساس ارزيابی "! ها نفر صحبت می کنيم ما از ميلون. "است
تعداد . ها حدود سه ميليون نفر در اين اعتصاب شرکت کردند اتحاديه

 .رسيد  هزار نفر می٢٠٠ان در تظاهرات آتن به شرکت کنندگ
  

  ايتاليا
 تجمع بسيار بزرگی در رم پايتخت ٢٠٠٧در روز شنبه بيستم اکتبر

های ضداجتماعی رمانو پرودی به  ايتاليا در اعتراض به سياست
اين تجمع به .  های سرخ کرد وقوع پيوست که رم را غرق در پرچم

" و " جديدبنای کمونيستیحزب ت" ابتکار دو جريان کمونيستی 
فراخوانده شده بود که براساس ارزيابی آنها حدود " حزب کمونيست

اين هر . يک ميليون نفر در اين گردهمائی اعتراضی شرکت کردند
موضوع اصلی مورد . دو جريان در کابينه پرودی شرکت دارند

مخالفت شرکت کنندگان تالش دولت پرودی برای ايجاد اصالحات 
قرارداد " ی در نظام تامين اجتماعی ايتاليا تحت عنوان نئوليبرال
يکی ديگر از موارد اعتراضی در تظاهرات رم نيز . است"  اجتماعی

گسترش قرادادهای موقت کار است  که موقعيت حدود چهارميليون 
مزدو حقوق بگير را به شدت مورد مخاطره قرار داده و آنها را در 

 دست دادن شغل و بيکاری مواجه صورت عدم تجديد قرار داد با از
شرکت کنندگان در اين اعتراض خواهان به کنار نهادن . ميکند

افزايش سن بازنشستگی، افزايش حقوق بازنشستگان و نيز افزايش 
در ميان تظاهرکنندگان ده هزار نفر از . های اجتماعی بودند کمک

) ما. او . ای. اف( های کارگری بويژه بخش فوالد اعضای اتحاديه
اشان قرارداد اجتماعی جديد به  شرکت داشتند که در اتحاديه

رفراندوم نهاده شده و به طور قاطع توسط اکثريت کارگران رد شده 
به موازات اين اقدام مشترک در عين حال مذاکرات ميان اين دو . بود

تشکل کمونيستی برای بنای يک سازمان چتری اتحاد چپ ادامه 
عليرغم وجود . ا هم اکنون ايجاد شده استداشته و توافقاتی نيز ت

پتانسيل عظيم اعتراضی در جنبش کارگری ايتاليا و در ميان بخش 
بزرگی از مردم  و مخالفت عمومی با اصالحات نئوليبرالی اشتباهات 

و " حزب تجديد بنای کمونيستی"فاحش نيروهای چپ   از جمله 
) دشتندکه هر دو در ائتالف دولتی شرکت "( حزب کمونيست"

موجب هدر دادن اين پتانسيل عظيم  و پيروزی برلوسکونی در 
 . ای نياز دارد انتخابات اخير شد که خود به بررسی جداگانه

  
  اعتصابات فرانسه 

های اقتصادی  در فرانسه دولت قصد  دارد  با تعرض در همه عرصه
 طرح رفورم برای  ٥٥به گفته سارکوزی نامبرده  (  و اجتماعی

سرمايه داری فرانسه را بر مبنای ) فرانسه در جيب دارد نوسازی 
از اکتبر و نوامبر سال . نئوليبرالی بازسازی کند" يک الگوی عميقا

گذشته مقاومت کارگران  در برابر اين تهاجمات به طور قابل 
نظام ويژه "يکی از اولين حمالت متوجه .چشمگيری افزايش يافت

که بر اساس آن کارگران اين در بخش حمل ونقل بود " بازنشستگی
توانستند از مزايای کامل  بخش پس از سی و هفت سال ونيم  کار می

در حالی که سنوات کار الزم برای ( بازنشستگی برخوردار شوند
طرح سارکوزی ). بازنشستگی در ساير بخشها چهل سال است

الزم به . افزايش سنوات از سه وهفت ونيم سال به چهل سال بود
 است که  کارگران بخش راه آهن و حمل ونقل شهری يادآوری

 طرح مشابهی را ١٩٩٥توانسته بودند از طريق اعتصابات سال 
برای افزايش سنوات کار به شکست کشانده و آلن ژوپه نخست 

  . وزير دست راستی آن دوره را ناچار به پس گرفتن آن کنند
نقل  اعتصابی عمومی در بخش رآهن و حمل و٢٠٠٧ اکتبر 18در 

 که بر اساس ارزيابی سنديکاها شهری و کشوری صورت گرفت

يکی از موفق آميزترين اعتصابات در اين بخش بوده و توانست 
 سرکوزی .حمل و نقل شهری و کشوری را به حالت فلج درآورد

اعالم کرد که او برای آن انتخاب شده است که اين اصالحات را 
برای پيش برد سياست با توجه به عزم جزم دولت . ادامه دهد 
هشت سنديکائی که در اين بخش فعال ( ها  اش، اتحاديه ضدکارگری

 ١٤تصميم گرفتند در  )ت می باشد. ژ. هستند، مهم ترين آنها ث
همچنين مزد و حقوق . نوامبر اعتصاب ديگری را سازمان دهند

بگيران شهرداری و خدمات عمومی نيز تصميم گرفتند برای 
بينی شده در اين بخش و نيز کاهش  ی پيشاعتراض به اخراجها

 نوامبر اعتصاب و تظاهرات سراسری ٢٠قدرت خريدشان در روز 
  . سازمان دهند

( نوامبر اعتصاب در بخش راه آهن، حمل ونقل شهری ١٤روز 
اين اعتصاب که بيش .و حمل ونقل کاال، شروع شد)  مترو، اتوبوس

فلج و تعطيل در از شصت درصد فعاليت در اين بخش را به حالت 
مجامع عمومی کارگران . آورد آغاز بسيار خوبی برای اعتصاب بود

. حمل ونقل تصميم گرفتند که اعتصاب را همچنان ادامه دهند
ها قصد داشت عضله جنبش  راديکاليسم نهفته در پايه اتحاديه

اين در حالی بود که . کارگری را در برابر دولت به نمايش بگذارد
ای خطاب به  ت در آستانه آغاز اعتصاب نامه.ژ.برثبرنارد تيبو ره

وزير حمل و نقل فرانسه نوشته و از دولت خواست که بجای مقابله 
دولت نيز اين پيشنهاد را در هوا . روش مذاکره را در پيش گيرد
 مذاکره در نحوه پيش برد سياست -قاپيد و چهارچوب مذاکرات را

 ارائه -ی آغاز مذاکرات راخود و پيش شرط پايان يافتن اعتصاب برا
مجامع عمومی  کارگران راه آهن و حمل ونقل شهری اعتصاب . کرد

 نوامبر تمديد کردند و به اين ترتيب در اين روز ٢٠را تا روز 
ها و  کارگران حمل ونقل همراه با مزد وحقوق بگيران شهرداری

بخش خدمات عمومی اعتصاب و تظاهرات قدرتمندی را سازمان 
کته مهم ديگر، تالقی اعتراضات دانشجوئی به طرح دولت ن. دادند

يا همان طرح ( هها سارکوزی تحت عنوان خودگردانی دانشگاه
با اعتصابات کارگری و اعتصاب بخش خدمات )   خصوصی کردن

در همين دوره چهل دانشگاه يا توسط دانشجويان . عمومی بود
انشجوئی اشغال شده و يا در آنها اشکال گوناگون اعتراضات د

جويان معترض به همراه دانش آموازان سيکل  دانش.  جريان داشت
براساس . ها به اين اقدام متحد اعتراضی پيوستند دوم  دبيرستان
دهندگان اعتصاب، تنها هفصدهزار نفر در تظاهرات  گزارش سازمان

های  درميان اتحاديه.مربوطه در شهرهای مختلف شرکت کردند
ترين اتحاديه بود که خواهان  راديکال" ودس"شرکت کننده اتحاديه 

مانند سال ( نشينی واداشتن دولت  اعتصاب نامحدود تا به عقب
ای را    که آلن ژوپه نخست وزير وقت ناچار شد طرح مشابه١٩٩٥

پس " ت.د.اف . س"سنديکای . بود)زير فشار اعتصاب پس بگيرد
اهان از دو روز از شرکت در حرکت اعتصابی خودداری کرد و خو

بر اساس پيشنهاد رهبری سنديکاها و رای گيری در . مذاکره شد
در طول . مجامع عمومی، اعتصاب برای آغاز مذاکرات پايان يافت

تا پايان اعتصاب ده روز به طول انجاميد " اين روند که مجموعا
ها برای پيش برد  های اتحاديه تناقضی آشکار در ميان ظرفيت پايه

ها  ولت و تمايل اکثريت رهبری اتحاديهاعتصاب تا شکست طرح د
برای استفاده از اعتصاب جهت کسب امتيارات بيشتر در پشت ميز 

  .خورد مذاکرده به چشم می
امسال فرانسه شاهد گسترش اعتصابات در بخش خصوصی است که 

های باالتری برای مقابله با تورم  طی آن کارگران خواهان دستمزد
" ای بزرگ نظير   های زنجيره اعتصابات در فروشگاه. هستند
. ها مانند کوکاکوال و نيز بنادر سازمان يافته است و کارخانه"کارفور

کنند  ها کار می کارگران مهاجری که بدون اقامت قانونی در رستوران
دست به اعتصاب زده و خواهان قانونی شدن اقامت و برخوداری از 

  .مزايای قانون کار شده اند
هاست که  عليه حذف کادر آموزشی  تان هفتهآموزان دبيرس دانش

اند و مزدو حقوق بگيران بخش عمومی اعالم  دست به اعتصاب زده
  .اند که برای پانزدهم ماه مه دست به اعتصاب خواهند زد کرده

اين مجموعه اعتراضات وبويژه اعتصابات ماه اکتبر و نوامبر 
ب حاکم نقش مهمی در کاهش محبوبيت سارکوزی و نيز حز" مسلما

. داشته که در انتخابات محلی اخير خود را به خوبی نشان داد
سارکوزی با مشاهده سقوط آزاد خود و حزبش عمامه را چرخانده و 
با نوشتن ستونی در روزنامه لوموند اعالم کرد که خواهان آن است 

های کارگری و  که در مورد پيش برد اصالحات با اتحاديه
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مذاکره کرده و از طريق ) سه جانبه گرائی( های کارفرمايان اتحاديه
اما اين تدابير . جلب همرائی آنها اصالحات الزم را به اجراء بگذارد

هنوز قادر نشده است لطمات جدی وارد شده به او وحزبش را 
در عين حال دولت در حال تنظيم اليحه جديدی است که . جبران کند

سنديکائی به بر اساس آن نفوذ سنديکاهای کوچک را در جنبش 
  .دهد سود سنديکاهای بزرگ بشدت کاهش می

  اعتصاب لوکوموتيورانان آلمان
گير سنديکای لوکومتيورانان  باالخره پس از يک سال مبارزه پی

موفق شد يکی از ) اتحاديه لوکومتيورانان آلمان( ل .د.آلمان ژ
بزرگترين پيکارهای کارگری در پس از جنگ جهانی دوم در آلمان  

نفع خود ثبت کرده  و مديريت شرکت راه آهن آلمان  را وادار را به 
، پرداخت يک )يازده در صد( سازد که به افزايش دو رقمی دستمزد

از چهل و يک ( باره هشتصد يورو، کاهش يک ساعت از کار هفتگی
و نيز قرارداد جداگانه برای تضمين بهبود ) ساعت به چهل ساعت

  .ر دهدشرايط کار لوکوموتيورانان تن د
ئی که اين مبارزه در آن جريان دارد  ای به متن اجتماعی  بدون اشاره

قادر نخواهيم بود به اهميت عظيم اين پيکار کارگری و نتايج حاصل 
  .از پيروزی آن  پی ببريم

  در دهسال گذشته دستمزدهای واقعی  کاهش يافته  و آلمان اين 
دها در رتبه آخر در ثروتمندترين کشور اروپا از نظر افزايش دستمز

يعنی کشورهای اروپای ( ميان پانزده کشور سابق اتحاديه اروپا
در نتيجه  اصالحات نئوليبرالی  ائتالف . قرار گرفته است) غربی

معروف " ٢٠١٠دستورکار "سوسيال دمکراتها و سبزها  که بنام 
است بخش دستمزد ارزان ، يا بخش  مک دونالديزه شده نيروی کار 

 ٢٢ای رشد کرده و به  دسال اخير  به صورت بی سابقهدر طی چن
طبقه حاکم قادر شده است از .درصد کل نيروی کار شامل شده است

های کارگری و با مستمسک حفظ  طريق همکاری با سران اتحاديه
قدرت رقابتی صنايع آلمان در سطح جهانی جام زهر اين اصالحات 

  . ضداجتماعی را به خورد اکثريت مردم بدهد
 سی  در چنين شرايطی سنديکای لوکوموتيورانان آلمان با طرح

 کاهش ساعت کار، بازپرداخت مزايای حذف درصد افرايش دستمزد،
شده و بستن يک قرار کار جداگانه برای تضمين آنها، هئيت مديره 

هائی از  طرح چنين درخواست. شرکت راه آهن را به چالش طلبيد
اکم در جنبش کارگری آلمان سوی يک اتحاديه در فضای سازش ح

هئيت مديره راه آهن برای مدتهای مديد .خود يک اقدام متهورانه بود
حتی حاضر به مذاکره با اتحاديه لوکوموتيورانان نبوده و همراه با 

شروع " آ.ب.د.گ" و "  ترانس نت"دو اتحاديه ديگر راه آهن يعنی 
ه چهار ونيم به مذاکره نموده و با آنها بر سر يک افزايش دستمزد

های   بخشی از اتحاديه" ترانس نت. "درصدی به توافق رسيد
اتحاديه " آ.ب.د.گ"و .  می باشد" ب.گ.د"کارگری متحد آلمان يا 

کوچکی است که بيشتر کارمندان بخش اداری راه آهن  را در 
رهبری اين دو اتحاديه خود را دربست . صفوف خود جای داده است
راه آهن قرار داده و در تمامی عرصه ها در اختيار مديريت شرکت 

های  مديريت راه آهن تاکتيک. کنند های مديريت پيروی می از سياست
  :گوناگونی را برای مقابله اختيار کرد که عبارت بودند

 الزام اتحاديه لوکومتيو رانان به هماهنگی با  دو اتحاديه ديگر، 
يک قراردارد تنظيم !  تنظيم مطالبات مشترک و مذاکرات مشترک 

مديرت در . مشترک توسط سه اتحاديه برای گشودن باب مذاکرات
ای، اتحاديه  نظر داشت که با رای دو بر يک در اين تجمع اتحاديه

لوکومتيورانان را منزوی کرده و آنها را وادار سازد از 
  . هايشان دست بردارند درخواست
مديريت . برای غيرقانونی کردن اعتصاب" دادگاه کار" شکايت به

راه آهن با اين استدالل که اعتصاب در بخش حمل ونقل امنيت شغلی 
دادگاه "اندازد شکايتی را به  مردم و منافع ملی آلمان را به خطر می 

بدوی استدالل هئيت مديره راه آهن را "دادگاه کار"د. ارائه داد"کار
پذيرفته و با نقض حق اعتصاب اعالم کرد که  تنها در بخش حمل 

  .قل محلی اعتصاب مجاز استون
اتحاديه لوکوموتيورانان  اعتصاب بعدی خود را در سطح حمل و 

فرجام خواسته و " داده گاه کار"نقل محلی شروع کرده و از رای 
( توانست در دادگاه بعدی حق اعتصاب را در کليه خطوط حمل نقل

به اين . به دست آورد) محلی، شهری، کشوری و حمل و نقل کاال
ب اتحاديه لوکومتيورانان  اعتصاب شصت و دو ساعته در همه ترتي

اين اعتصاب حمل و نقل کاال و . رشته های حمل و نقل را آغاز کرد
مسافر را به طور کامل به حالت فلج در آورده و صدها ميليون يورو 

خسارت به شرکت راه آهن وارد کرد و به خاطر اختالل در حمل و 
" سازی های بزرگ  نظير کارخانه ماشين نقل بار خط توليد کارخانه

اتحاديه اعالم کرد که در صورت . در خطر تعطيل قرار گرفت" اودی
عدم توافق کارفرما اعتصاب خود را به طور نامحدود ادامه خواهد 

اين اعتصاب کار خود را انجام داد و موجب شد که  کارفرما . داد
تحاديه مذاکرات در چهارچوب شرايط اعالم شده از سوی ا

  . لوکومتيورانان را بپذيرد
ها ميان   پس از اتمام اعتصاب ، برای رسيدن به نتيجه قطعی هفته

هئيت مديره راه آهن . اتحاديه و هئيت مديره راه آهن در جريان بود
کرد از طريق کارشکنی در توافقات، وقت کافی بخرد تا در  تالش می

 و آمادگی نتيجه مرور زمان و مذاکرات فرساينده، ظرفيت
در اين ميان بويژه دو سنديکای ... لوکوموتيورانان از ميان برود

کردند چنانچه  ديگر نيز نقش بسيار مهمی ايفاء کرده و اخطار می
مديريت در برابر سنديکای لوکوموتيورانان کوتاه بيايد آنها نيز 

هايشان را افزايش خوهند داد و در صورت لزوم دور  درخواست
برای خنثی کردن اين .ابات را آغاز خواهند کردجديدی از اعتص

جنگ فرسايشی سنديکای لوکوموتيورانان با قطع مذاکرات در بيست 
و چهارم دسامبر اولتيماتوم نهائی را منتشر و اعالم کرد که از هفتم  
ژانويه اعتصاب نامحدود در همه خطوط حمل و نقل مسافر و بار 

ره خواهان ادامه مذاکرات مديريت راه آهن دوبا. شروع خواهد شد
مذاکرات پس از ژانويه . شده و قول داد موضع خود را تصحيح کند

از سرگرفته شد وبار ديگر سيزدهم ژانويه اتحاديه مذاکرات را به 
خاطر عدم انعطاف مديرت قطع کرده و آمادگی خود را برای شروع 
اعتصابات و عدم مذاکره بعدی اعالم نمود به اين ترتيب ضربه 

اما امضاء .هائی وارد آمد و هئيت مديره راه آهن سرفرود آوردن
  .  قرارداد نهائی تا اول فوريه به طول انجاميد

مبارزه قاطع اتحاديه موجب شد که هزاران لوکوموتيوران به 
پيوستن اعضای جديد به صورت انبوه به . عضويت اتحاديه بپيوندند

پيوندد که اتحاديه های  اتحاديه لوکوموتيورانان در حالی به وقوع می
عالوه بر . باشند در روند از دست دادن اعضای خود می" ديگر مرتبا

وابسته به اتحاديه  ( آن، بخشی از اتحاديه حمل ونقل شهری مونيخ 
، ونيز )است  " ب.گ.د"اتحاديه بخش خدمات عمومی " وردی"

های حمل ونقل شهری دربرلين و در چند شهر   بخشهائی از اتحاديه
ديگر نيز  به اتحاديه لوکومتيورانان پيوسته و يا مذاکره برای 

واکنش ايجاد .پيوستن به اتحاديه لوکوموتيورانان را شروع کردند
اتحاديه خدمات آلمان که دارای " وردی"شده موجب شد که رهبری 

بيش از دو ميليون عضو است به دست و پا افتاده و برای حفظ 
 حمل و نقل وابسته به اتحاديه رفته و موقعيت خود به ميان کارگران

گير دستمزدها  جويانه درباره ضرورت افزايش چشم شعارهای مبارزه
  .و بهبود شرايط کار مطرح سازد

نکته ديگر قابل ذکر مباحثاتی بود که در جريان اعتصابات 
احزاب ائتالف حاکم به شدت به .لوکوموتيورانان به وجود آمد

از جمله سردم داران اين . کردند مله میاتحاديه لوکوموتيورانان ح
رهبر حزب سوسيال دمکرات آلمان بود که هم " کورتس بک"حمله 

قلمداد کرد و هم آنها !! های لوکوموتيورانان را نامعقول؟ درخواست
را متهم کرد که از طريق جداسری صفوف متحد سنديکائی را برهم 

ايت يا عدم در حزب چپ آلمان شکاف شديدی بر روی حم. می زنند
حمايت از اين حرکت به  وقوع پيوست و مباحثات بسيار حادی را 
در درون و بيرون حزب در ميان فعالين چپ دامن زد و حتی سايت 

حزب چپ در لحظه  آخر، . ای نيز برای اين مباحثات ايجاد شد ويژه
يعنی زمانی که ديگر اعتصاب شصت و دوساعته شروع شده بود 

 رهبری حزب تصميم گرفت از اين حرکت العاده طی نشست فوق
که يک حزب "( يا حزب کمونيست آلمان" پ.کا.د"اما . حمايت کند

همچنان اين حرکت را به عنوان شکاف در صفوف ) کوچک است
  . اتحاد سنديکائی و طبقاتی کارگران محکوم کرد

سنديکاها که با . در ميان سنديکاها نيز قضيه به همين قرار بود
شده بويژه طرح درخواست افزايش دورقمی دستمزدها حرکت انجام 

ديدند به شدت با اقدامات سنديکای  موقعيت خود را در خطر می
افکنانه در ميان جنبش  لوکوموتيورانان به عنوان اقدام تفرقه

" ب.گ.د"رهبر " تئو زومر" از جمله. سنديکائی مخالفت کردند
يال دمکرات، اتحاديه عمومی سنديکاهای آلمان و عضو حزب سوس

ها  اما بر عکس در پايه اتحاديه. بشدت به لوکوموتيورانان حمله کرد
و بويژه در تجماعت و مجامع عمومی محلی سنديکاها حمايت بسيار 
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ها و اعتصابات جسورانه لوکوموتيورانان  ای از درخواست گسترده
  . به عمل آمد

بزرگ  بدين ترتيب اتحاديه لوکوموتيورانان هنگامی که اعتصاب 
خود را آغاز کرد  در ميان طيف احزاب آلمان از هيچ نوع حمايتی 

های انجام شده نشان می داد که  اما آمارگيری. برخوردار نبود
اکثريت بسيار نيرومندی از مردم آلمان عليرغم اختالالت عظيمی که 

شان به  اعتصابات اخطاری و اعتصاب نهائی در ارتباط با رفت و آمد
همين حمايت . کردند از اعتصاب حمايت می"  قوياوجود می آوردد

برد  افکار عمومی بود که اتحاديه لوکوموتيورانان را در پيش
  .ای که قريب يک سال به طول انجاميد همراهی کرد مبارزه

نقطه ضعف قراداد بسته شده توسط اتحاديه لوکوموتيورانان اين 
ساير پرسنل شود و  است که  قرداد فقط شامل لوکوموتيورانان می

های گوناگون که بسياری از آنها عضو اتحاديه  قطارها را در عرصه
اين .گيرد بوده و در اعتصاب به طور فعال شرکت کردند را در بر نمی

امر هم موجب نارضائی اين بخش از پرسنل شده و هم مانع از آن 
. ای همگانی حمل  نقل مبدل شود شود که اين اتحاديه به اتحاديه می

ين اتحاديه قول داده اند که در دور دوم مذاکرات که از سال مسول
  .   شروع خواهد اين محدوديت را از ميان بردارند٢٠٠٩

همانطور که در باال گفتيم اعتصاب لوکوموتيورانان و پيروزی آنها 
( بست شکن در دست يابی به افزايش دستمزد دو رقمی نقش بن

 آن در توصيف اين حرکت اصالحی که برخی از فعالين سنديکائی از
از جمله اتحاديه هائی که تحت تاثير اين . ايفا نمود) کنند استفاده می

حرکت قرار گرفتند اتحاديه خدمات عمومی آلمان بود که در مجامع 
عمومی محلی آن، طرح افزايش دو رقمی دستمزد مطرح شد و 
ن رهبری اتحاديه با همين طرح وارد مذاکرده برای بيش از دوميليو

ای نيز در  فروشندگان فروشگاههای زنجيره.نفر از اعضای خود شد
های خود  ای را برای طرح درخواست قبل ازسال نو حرکات گسترده

های محلی که در بخش خدمات  دولت فدرال و دولت. آغاز کردند
های بخش خدمات  عمومی کارفرمای اصلی هستند ابتدا با درخواست

می که کار به آستانه رای گيری عمومی مخالفت کردند اما هنگا
برای آغاز اعتصاب رسيد با افزايش هشت درصدی در طی دو سال 

همچنين . در برابر افزايش يک ساعت کار در هفته موافقت کردند
اکنون اعتصابات اخطاری کارگران پست آلمان برای افزايش 
دستمزده شروع شده که در طی آن ميليونها نامه بخاطر اعتصاب 

گيری برای آغاز  ه و اتحاديه کارگران پست در آستانه رایپخش نشد
ها  فشار بر روی رهبری اتحاديه. يک اعتصاب نامحدود قرار دارد

های  در بخش فوالد و صنايع سنگين توسط مجامع عمومی اتحاديه
  ...محلی در حال افزايش است

در اين جا به بسياری از حرکات کارگری ديگر در سطح اروپا نظير 
ابات معلمين و کادر آموزشی در  انگليس،  اعتصابات اعتص

... پرستاران در سوئد، اعتصابات کارگری در ايرلند و هلند 
توان ظرفيت  اما از آن چه که در باال نقل شد می.ايم نپرداخته

با توجه به . ای را مشاهده کرد اعتراضی بالقوه وقابل مالحظه
 اين نوشته  به آن اشاره مختصات تکوين اتحاديه اروپا که در مقدمه

آوردهای آن  شد  تعرض نئو ليبرالی به موقعيت طبقه کارگر و دست
اکنون در . در چشم انداز آينده هر چه بيشتر افزايش خواهد يافت

راس چهار کشور کليدی اروپا يعنی آلمان، فرانسه، انگلستان و 
تر  بهايتاليا کسانی قرار دارند که   برای به اجراء نهادن همه جان

اصول نئوليبرالی نه فقط در اتحاد کامل با هم قرار دارند بلکه هر 
شکی نيست که .يک تالش ميکند گوی سبقت را از ديگری بربايد

 اعتراضی هر چه بيشتری را در صفوف کارگران  اين روند ظرفيت
اما  برای به فعل درآوردن اين ظرفيت چه موانعی .بر خواهد انگيخت

فيت در بطن خود چه تحوالتی را در جنبش وجود دارد؟ اين ظر
ترين  کند؟ جنبش سنديکائی اروپا  به مثابه قديمی کارگری ايجاد می

جنبش سنديکائی در جهان اکنون  در چه موقعيتی قرار دارد و اين 
داری در  ظرفيت را در کدام راستا جهت می دهد؟ تحوالت  سرمايه

بقه کارگر و در نتيجه سی ساله اخير چه تاثيراتی بر روی ساختار ط
های  جنبش سنديکائی بر جای نهاده است؟ احزاب چپ و جنبش

اجتماعی در اين ميان چه نقشی ايفاء می کنند ؟  اين سواالتی است 
تری از تحوالت جنبش کارگری اروپا  که برای داشتن تصوير روشن
  !بايد درباره آنها به بحث پرداخت

  2008 آوريل 29                                                         
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يک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری 
  وراه های برون رفت ازآن

  تقی روزبه
  درضرورت گذراز نبردهای موضعی به نبردهای سراسری

رزيابی ازوضعيت وکم وکيف يک جنبش، شاخص های متعددی درا
وجود دارند که با استناد به آنها می توان مختصات کلی آن را 

درمورد جنبش طبقه کارگرايران می توان . کمابيش به تصويرکشيد
  :شاخص های زير را درنظرگرفت 

  گسترش دامنه تقابل رژيم وطبقه کارگر
 ای تازه  در منحنی اعتراضات  آيا نشانه هائی ازورود به مرحله

  کارگران مشاهده می شود؟ 
اکنون بنظرميرسد که گسترش ابعاد تقابل وتصادم کارگران 
ورژيم،هم به مثابه يک حکومت سرکوبگر، هم به مثابه يک 
کارفرمای غول پيکرو مستقيم بسياری ازموسسات بزرگ، وهم 

گر قابل  دي-مدافع سرمايه داران وکارفرمايان خصوصی و منفرد
چرا که درموارد گوناگونی درطی سال های . پرده پوشی نباشد

اخيروبويژه درسال گذشته شاهد بوده ايم که تهاجم رژيم به فعالين 
وازجمله پرونده سازی و -کارگری ودرگيرشدن با توده های کارگر

 ابعاد تازه -دستگيری های انبوه وزندان کردن های ولوکوتاه مدت 
تگيری های متعدد و مکرر فعالين کارگری و دس. ای يافته است

و دستگيری وبازجوئی ... سرشناس، مانند اسانلو و صالحی 
وپرونده سازی برای هزاران کارگردرطی سالهای اخير،ازجمله  

 نفراز کارگران کارخانه البرز درهمين روزهای 200نزديک به 
د  نفرازکارگران شرکت واح1200اخير، ويا چنانکه بخاطرداريم  

ويا اخراج ...ازسنندج از... درگذشته و يا شماری از هفت تپه 
وتعليق دهها معلم شغل وپرونده سازی وزندانی کردن صدها تن 

چنين تهاجمی نه .ازنمونه های تيپيک يورش رژيم هستند... ازآنها و
فقط درمجموع برقدرمطلق تعداد زندانيان موسوم به سياسی بسی 

 آن  را نيزدگرگون ساخت وبافت توده افزود، بلکه ترکيب اجتماعی
درهرحال وجود چنين پديده ای . ای وکارگری آن را برجسته کرد

برشی است ازآن چه درجامعه می گذرد ومعرف ورود کارگران 
وبطورکلی مزدوحقوق بگيران  بيشتری به متن مبارزه برای دفاع 

چنين پديده ای بخودی خود هم نشان دهنده .(ازمطالبات خود است
ماهيت سياسی اعتراضات ولوبظاهرصنفی دريک نظام استبدادی را 
بيان می کند و هم   اين که ماهيت اعتراضات کارگری تدافعی باشد 
ويا تهاجمی واين که ظرفيت تحمل رژيم پائين آمده باشد ويا کاسه 
صبرکارگران لبريزشده باشد، توفيری دراصل مساله يعنی افزايش 

ضمن آنکه می دانيم  اصل ..ان نمی دهدمحسوس تقابل رژيم وکارگر
روبروشدن ومقابله طبقاتی تجربه مهمی است که به مثابه مکتب 
مبارزه همواره حامل درسهای گران بها وارزنده ای برای 

اين مبارزات  البته درسکوت وبی خاموشی صورت .جلوتررفتن است
بخصوص با اتخاذ تاکتيک های معطوف به اشغال جاده .نگرفته است

يا خيابان و  رسانه ای کارگران اعتراض، بعضا  پژواک گسترده، و
حتا درسطح جهانی داشته است وهمين بازتاب موجی ازهمبستگی 
وحمايت را درسطوح گوناگون داخلی وبين المللی برانگيخته است 
که اين حرکات را ازحالت يک حرکت منفرد و منزوی بيرون آورده 

ضاتی که تنها نمايش دهنده درهرحال مجموعه چنين اعترا. است
بخشی ازپتانسيل جنبش طبقه کارگری است، تا همين جا 
حضورسنگين جنبش کارگری را به مثابه يک جنبش فعال و حی و 
حاضردرصحنه مبارزاتی  به نمايش گذاشته است که ديگرکسی نمی 

وقتی سازمان ملل تصميم می گيرد که .تواند آن را ناديده بيانگارد
ن وجنبش های مدنی درايران را دردستورکارخود سرکوب کارگرا

نشان دهنده آن -قراربدهد،صرفنظرازنيات ومقاصد قدرت های جهانی
البته اين جنبش  هنوزبه . است که ديگرنمی توان ناديده اش گرفت

ميزان الزم توده ای نشده و بخش ها و گردان های گوناگون آن با 
ست های مهم يکديگرهم آهنگ وهمراه  نشده  است،هنوزگس

وبزرگی وجود دارند که بايد برطرف شوند، با اين وجود درمقايسه 
با گذشته،ورود تعداد هرچه بيشتری ازآحاد طبقه به صحنه مبارزه 
وجرگه  فعالين کارگری، اين تغييرودگرگونی را بخوبی نشان  می 

اگر تاديروز مشغله رژيم عمدتا روشنفکران ودانشجويان . دهد
ازجوئی ومتهم کردن آنها به هم صدائی با قدرت های و ب.... وزنان 

بيگانه بود وتالش می کرد که ازطريق شوهای تلويزيونی آنها را به 
مثابه گروگان های جنبش بدنام کند،اکنون دارد همين آزمون را 

نگرانی گسترده رژيم .درمورد کارگران وفعالين آنها  بکارمی گيرد
 اقدامات گسترده پليسی و درآستانه برگزاری ماه مه امسال و

بازدارنده نظيرتهديد فعالين و قرق کردن پيشاپيش اماکن تجمع آنها 
همه وهمه نشان دهنده آنست که براستی مقابله با مبارزه طبقه ... و

کارگر به يکی ازدل  مشغولی های فزاينده واصلی  رژيم تبديل شده 
العاده اينکه رژيم مجبورمی شود،برای اين روزحالت فوق .است

بخود بگيرد تااجازه تکرارنمايشات اعتراضی سال گذشته را 
ندهد،واينکه مقابله با کارگران به دغدغه عمده رژيم وسازمان 
اطالعات امنيت رژيم تبديل شده است،همه وهمه نشاندهنده همان 

پس افزايش :واقعيت مطرح شده درمحور نخستين شاخص است
شتری ازکارگران قدرمطلق کميت معترضين وحضورهرچه بي

درميدان اعتراضات ونيزپيوستگی و تداوم مبارزه،مثال اعتصابات 
درمقايسه با (متوالی درمؤسسه بزرگی هم چون نيشکرهفت تپه 

وفقه هائی که معموال درگذشته درميان مبارزات بوجود می 
،آنهم درشرايط تشديد جوسرکوب وتهديد، حاکی ازپيدايش )آمد

  .روحيه جديد مبارزاتی است
چنين تغييری  نشان دهنده خروج تدريجی ازالک دفاعی صرف و 
ورود به مرحله انتقالی است که خود می تواند مقدمه ورود به 

درمرحله گذار گرچه هنوزنشانه ها و بقايای .مرحله بعدی  باشد
دوره دفاعی وجود دارند، امادرکنار وبه موازات آن شاهد جوانه 

گيری چنين تمايزدوگانه ای شکل ..زدن مرحله بعدی نيزهستيم
درمبارزات کارگران،آن بسترعينی است که درروند تکوين خود می 

اگراين واقعيت .تواند اين جنبش را وارد فازشکوفای بعدی خود بکند
را درکنارتحول بخش های  ديگری ازجنبش مزدوحقوق بگيران هم 
 چون معلمان و يا سايرجنبش های اجتماعی مانند زنان ودانشجويان

قراردهيم وجود اين مرحله انتقالی با وضوح بيشتری نمايان ...و 
  .  می گردد

شاخص دوم را درعنصرکيفيت يعنی درافزايش نسبی ميزان 
همبستگی وحمايت،سياسی،وبعضا مالی وعملی کارگران ازيکديگرو 

صدوراطالعيه های گوناگون .نيزازسوی سايرجنبش ها مشاهده کرد
 معطوف به همبستگی درمتن حمايتی،دادن برخی شعارهای

اعتراضات اين جنبش ها،  ونيزرشد پاره ای هماهنگی های عملی 
. درطی سال گذشته نشان دهنده جوانه زدن نهال همبستگی است

وجود چنين پديده ای  بويژه درمورد کارگران شرک واحد و هفت 
تپه ودرميان بخشی ازکارگران خودروسازی و تشکل بيکاران 

ايت ازفعالين کارگری زندانی شده هم چون محمود ودرمورد حم...و
  .بخوبی مشهود بود...صالحی ومنصور اسانلو و 

اشاعه ضرورت تشکل يابی مستقل کارگران ورشد تالش های 
معطوف به آن، درميان آحاد طبقه،گرايش روبه رشدی برای پيوند 
وتقويت همبستگی با جنبش هاوتشکل های کارگری درسطح 

 آن انزوای هرچه بيشترتشکل های وابسته به جهان،وبه موازات
رژيم، گوشه ديگری ازهمين رشدمربوط به کيفيت يعنی فاکتور 

ضمن آنکه پيدايش . همبستگی و سازمان يابی را نشان می دهد
کميته ها وتجمعات گوناگون فعالين کارگری درطی سالهای اخير 

شکلی نيزبه نوبه خود گوشه ای ازهمين پوست اندازی طبقه ازبی 
وپراکندگی بسوی سازمان يابی و اتحاد صفوف طبقاتی را به نمايش 

  . می گذارد
  ِ وباألخره بايد به شاخص سوم يعنی به تغييرات درحال وقوع

  :معطوف به مضمون ومطالبات اشاره کنيم
برخالف شکل مبارزه که درموارد متعددی حامل اشکال تعرضی هم 

بوده ...ن الستيک چون بستن جاده وگروگان گيری وآتش زد
است،اما درحوزه مطالباتی معموال شاهد مطالبات دفاعی که بيان 
گردفاع مطلق دربرابرتعرض مطلق رژيم نسبت به تعويق دستمزدها 

وشرايطی که منجربه ...واخراج ها،تهديد به تعطيل کارخانه هاو
بازتوليد روحيه مبارزه انفرادی که همواره بخشی ازتاکتيک تفرقه 

بی شک . ورژوازی ورژيم را تشکيل می داده است،بوديمافکنی ب
چنين پديده ای خصلت نمای يک دوره مبارزه را تشکيل می داد 

با اين وجود نشانه هائی . والبته هنوزهم بدرجاتی تشکيل می دهد
ازظاهرشدن پيوند بين مطالبات محلی ومطالبات کالن ديده می 

رتجربه نافرجام  يک دو-چنين روند درحال نضج حاصل الف.شود
وبی حاصل مبارزات پراکنده ومنفرد دربخش های گوناگون کارگری 

 ابعاد بحران اقتصادی،چنان است که هيچ -ب. بود
دستاوردکوچکی،اگرهم بدست آمدنی باشد، پايدارنمانده وبسرعت 

بطوری که پاسخ گوی هيچ دردو مشکلی .دود شده وبه هوامی رود
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ُ مسک.نبوده و نيست  20مانند افزايش صوری (نحتا درحد يک
رژيم -ج). درصد حقوق های حداقل دربرابرتورم گسترده باالی آن

-بيش ازپيش شمشيرداموکلس اخراج وبستن کارخانه را
برباالی سرکارگران نگهداشته است تا -درکنارسرکوب مستقيم

چنين وضعيتی درکنارافت . کارگربه تب وبدترازتب،راضی بماند
 شتابان فقر،مّدغرق کننده،جزگزينش يکی شتابان سطح زندگی و مّد

ِ  يا سقوط به غرقاب نابودی و يا حرکت به جلوبرای  ازدوراهی
آزادکردن نيروی مشترک حول مطالبات مشترک را دربرابرخودنمی 

معنای چنين دوراهی دريک کالم يعنی يا گذربه نبردهای کالن .يابد
نين دوراهی البته چ. وسراسری ويا بزيرآب رفتن و تباه شدن است

هنوز به يکسان و بصورت همه گير،فهم نشده و اينجا و آنجا با اميد 
به نجات ازطريق مبارزه منفرد ونبردموضعی ونيز تفرقه افکنی 
های رژيم وکارفرمايان ويا هنوزجان سختی فرقه گرائی به حيات 

بااين وجود ناکامی اين تجربه ها وتشديد .خويش ادامه می دهد
- دوقطبی کردن اوضاع بسرعت اين گزينش راوخامت عمومی،با

هم اکنون نيزما بدرجاتی .  دربرابرهمه قرارمی دهد-آنهم باشتاب
شاهد ترکيب وگره خوردگی مطالبات وخواست های موضعی با 
خواستهای کالن هم چون به چالش کشيدن سياست های کالن 
اقتصادی ازجمله خصوصی سازی ويا سياست های وارداتی و فساد 

فيا درسطح کالن،ومخاطب قراردادن ومحکوم ساختن دولت وما
کارگران درهرگامی برای احقاق خود،نه فقط .هستيم...ووزراء و

کارفرمای مشخص و منفرد،بلکه کل هيوالی رژيم را دربرابرخودمی 
وهمين مساله پيوند با مطالبات حتا اخص را با مطالبات .بينند

ی کالن و نئوليبراليستی کالن،با استبداد، وباسياست های اقتصاد
اين که درشرايط سرکوب شديد،معموال خواست .روبروساخته است

های کالن وسياسی پشت مطالبات صنفی سنگرمی گيرند،مطالباتی 
که به محض مستعدشدن فضابالفاصله جهش واربه طرح مستقيم 
مبارزت کالن گذرمی کنند، نبايد فعالين را درارزيابی ماهيت مطالبات 

گرفتن پيوند الينفک مطالبات جاری وصنفی با مطالبات کالن وناديده 
اين نيزکامال قابل فهم است که کارگران . دچاراشتباه محاسبه کند

درمحيط های مشخص کاری بدليل اجتناب ازآسيب پذيری درشرايطی 
که هنوزتوان نيروبه سودآنان بهم نخورده است،به سنگربندی 

ما همين کارگران به عنوان ا. درپشت مطالبات صنفی می پردازند
شهروندان درکارزارتحريم گسترده رژيم شرکت می کنند و هرجا که 

با اين همه . فرصت ابرازوجود داشته باشند رژيم را تنها می گذارند
نگاهی به بيانيه ها وشعارهای کارگران ومعلمان ودانشجويان 

 همه همه بدرجات روزافزونی ترکيب مطالبات موردی و کالن....و
  .را به نمايش می گذارند

****  
 البته ادعای ورود گام بگام جنبش به مرحله ترکيب نبردهای 
موضعی وکالن به پيشگوئی و آرزوشباهت پيدامی کرد،اگرکه هرآينه 

يعنی بدون شنيده .بسترعينی و پيش شرط های آن فراهم نشده بود
دموکراسی " شدن کوس رسوائی شکست رژيم دردوعرصه

چنين فراشدی به معنای درهم " . سی، و نان وعدالتواصالحات سيا
می (شکستن دوسد بزرگ وبهم پيوستن تدريجی دو طغيان بزرگ

، دوشط خروشان و فراهم آمدن )توانيد نام آن را سيالب بگذاريد
بسترمشترک وبزرگی است که رژيم همواره درجدائی اشان ودرتقابل 

 به مانوروتوهم  حول آنها-نان دربرابر آزادی-هم قراردادنشان
پراکنی پرداخته و تالش می کرده است که بدين وسيله آرايش 

  . صفوف جنبش مقاومت را بهم بريزد
آزادی ومردم "اکنون باشکست کامل درهردوعرصه وعده 

و آوردن پول نفت به سرسفره ها،رژيم مانده است با تنها "ساالری
و برآن همه تالش ا. اهرمش که همانا سرکوب وسرکوب بيشتر است

است تا با ايجاد ترس واستفاده ازاهرم زندان و گروگان گيری 
وپرونده سازی وبرافراشتن شمشير دستگيری ) وثيقه(مالی

برسرهرفعال ومعترض،وبا برخ کشيدن لحظه به لحظه مأمورين 
با .اطالعاتی برای تک تک کارگران،نفس ها را درسينه حبس کند

م بی حد اين همه دراين تنها عرصه هم دست رژي
کاربرد سرکوب هم قانون بندی خود را دارد و هم .ومرزبازنيست

چون داروئی است که اگرازحد معين ومجاز بيشترتجويزشود، می 
مترسک تامادامی مؤثراست که کسی .تواند به ضد خود تبديل شود

يعنی همان سخن معروف که .پی به مترسک بودنش نبرده باشد
  !ما برسِرنيزه  نمی توان نشستمی توان تکيه کرد ا" سرنيزه"بر

وقتی ازچنين روندی انتقالی وشرايط مساعد برای فرارفتن 
ازنبردهای موضعی به نبردهای سراسری سخن می گوئيم،بی شک 
کوشندگان  وفعالين کارگری آگاه با درنظرگرفتن بسترمساعد وعينی 
چنين روندی وبا عنايت به قواعد بالندگی آن،می توانند بعنوان يکی 
ازعوامل ميانجی جنبش،نقش مهم ودرخوری را دربالغ کردن اين 
شرايط،ازجمله فراگيرکردن يک خواست بالقوه فراگيروداغ وبسيج 

 هزارتومان ويا دستمزدمعادل 600مثال خواست حداقل حقوق (کننده
سراسری حول آن، جلب ) اعتراض(، پراکندن ايده اعتصاب..)تورم و

به عمل . …م و نقش آفرين وحمايت قبلی کارگران مؤسسات مه
بی ترديد،چنين کاری درشرايط سرکوب امرسهل وآسانی .آورند

نيست وخود فعالين حاضردرصحنه بهترازهرکسی می توانند ميزان 
اما همانطورکه گفته شد،اين .عملی بودن يا نبودن آن را تعيين کنند

شتاب وخامت اوضاع وگرانی وتشديد بی اندازه شکاف های طبقاتی 
تماعی است که اندازه وشتاب گام های ما را تعيين می کند واج

ومربوط به " ميکرو"ودرچنين شرايطی بسنده کردن به اقدامات 
برعکس .شرايط عادی،به شيوه آسياب به نوبت،کارسازنيست

پيشبرد مطالباتی هم چون تشکل های مستقل وظهورهمبستگی 
 مقابله با سراسری ومقابله با تورم،مقابله بااعالم ورشکستگی،

ميزان خط فقراعالم شده وحتا انکارضرورت چنين خطی،مقابله با 
سياست های خانه خراب کن رژيم وتأمين مواد اوليه برای 
کارخانجات درحال تعطيل وبحرانی،مقابله با خصوصی سازی،مقابله 
با تعويق پرداخت دستمزدها وده ها مطالبه کمابيش فراگير وکالن هم 

، درمتن چنين )ارخواست مشترک،اقدام مشترکبا شع(اکنون موجود
والبته .گام هائی است که جنبش می تواند يک شبه ره صدساله برود

عطف به نبردهای بزرگ،هرگزبه معنی تازاندن به جلو بدون 
درنظرگرفتن زمينه مساعد عينی، غفلت ازپوشش های الزم و به آب 

م  برعکس درگا. نيست…وآتش زدن فعالين وپيشروان کارگری
نخست هدف توده ای کردن مقاومت است وايجاد فضای تزلزل و 
رعب متقابل برای دشمن و سست کردن اهرم سرکوب، تاراه 

  .  پيشروی های بعدی گشوده شود
باين ترتيب سه شاخص اصلی، يعنی افزايش قدرمطلق تعداد 
کارگران شرکت کننده در اعتراضات  که گويای رشدنسبی روحيه 

 پذيری است، رشد نسبی همبستگی وتشکل يابی، مبارزاتی وهزينه
وباألخره بدرجاتی پيوند مطالبات ومبارزات موضعی با مبارزات و 
مطالبات کالن ومشترک، درمجموع خود نشاندهنده واقعيت دوره 
انتقالی کارگران ازحالت دفاعی صرف به حالت تعرضی و آميزه ای 

ه از چالش های با اين همه راه هموارنبوده و آکند. ازهردواست
بيش ازهمه ازدوچالش مهم . نفس گير وخوان های گوناگون است

چه بصورت قهروسرکوب (نخست، اهرم سرکوب:می توان نام برد
مستقيم  وچه بصورت قهروسرکوب غيرمستقيم نظير اخراج ها 

چالش فوق مستقيما ازسوی رژيم منشأمی ).وتعطيلی مؤسسات
وغ ناميد و متعلق به تنش ها چالش دوم را می توان بحران بل.گيرد

  .ی درونی جنبش است
  :درمورد بحران اخير،می توان ازجمله به چندموردزيراشاره کرد

نوع وماهيت تشکل های توده ای طبقه کارگر وچالش هائی که -
  حول آن شکل گرفته است

با مبارزات توده ای وبدنه " فعالين کارگری"چگونگی پيوند -
  کارگری

  ای توده ایرابطه حزب وتشکل ه
ماهيت مطالبات کارگری وچگونگی پيوند مطالبات صنفی و سياسی 

  ....درشرايط استبدادی  وهم چنين پيوند فعاليت علنی و مخفی  و

*****  
چگونه می توان بربحران بلوغ فائق آمد ودوره گذاررا با موفقيت 

  طی کرد؟
قبل ازهرچيزبايد ازدوقطبی کردن وتقابل قراردادن مصنوعی  -1
بارزه برای مسائل جاری وفوری ومبارزه عليه نظام سرمايه داری م

بی ترديد درنظام سرمايه داری .و عليه نظام کارمزدی اجتناب کرد
هم مبارزه برای دستمزد وبهبود شرايط زندگی اهميت داشته وهم 

مهم آنست . مبارزه عليه نظام مزدی وبقول انگلس عليه نکبت اصلی
  .  آنها، ديوارچينی بينشان وجود نداردکه عليرغم تمايزنسبی بين

مبارزه طبقاتی .تأکيد برمبارزات جای به مثابه نقطه عزيمت-2
بصورت يک فرايند است و ازمطالبات بی واسط وهم اکنون شروع 

مهم است بدانيم که اين مبارزه عليه نظام . شده وتعميق پيدامی کند
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 شروع می سرمايه داری دربسترمبارزه جاری ونيازهای بيواسطه
شود ومتناسب با تجربه و آزمون توده ها و وبه موازات توانائی 
. آنها  به سطح سازمان يابی به مثابه يک طبقه ارتقاء پيدامی کند

بنابراين کانونی کردن مطالبات جاری وفراروی ازآن به مثابه 
وکارگران درآزمون .دوروی يک فرايند محسوب می شوند

برای تأمين نيازهای فوری واوليه خود، تغييرشرايط زيستی ومبارزه 
خويشتن را نيزمی آفرينند وراه عبورازتاروپود های بهم تنيده شده  

وقتی ازاعتصاب و مبارزات دسته جمعی . نظام طبقاتی را می گشايند
حول خواستهای فوری به مثابه مکتب مبارزه طبقاتی نام برده می 

يت خود دگرگون شود،دقيقا ناظربرفراروی ازوضعيت جاری وظرف
  . سازی کارگران درميدان مبارزه است

 دريک کالم، همانطورکه مطالبات معطوف به نفی سيستم را بايد به 
مثابه نتيجه مبارزه دانست وازپيش شرط قراردادن آن به مثابه نقطه 
شروع حرکت اجتناب ورزيد،بهمان اندازه بايد از جداکردن مصنوعی 

ازمبارزه عليه ) ود درشرايط بردگی بهب(عرصه مبارزه برای دستمزد
کليت سيستم والجرم ازجداکردن مبارزه اقتصادی وسياسی ونظری 

مبارزه ای که عليرغم تمايزشان سه وجه .ازيکديگر اجتناب ورزيد
 را تشکيل می دهند وبه مثابه -مبارزه طبقاتی-گوناگون يک واقعيت

م اکنون سه وجه مکمل وهم طرازمبارزه طبقاتی دربسترمبارزات ه
به ) وفرقه ای(اگراولی موجب رويکرد سکتاريستی.موجود جاری اند

جنبش می شود،دومی راه رفرميسم وادغام درنظام سرمايه را 
  .هموارمی کند

 سازماندهیتأکيد برخصلت والزامات حرکت جنبشی، -3  
افقی،واحترازازافتادن  به دامچاله مباحثات اساسنامه 

وشش دادن به فعاليت علنی الزم صرفنظرازآن چه که برای پ(ای
وايجاد تشکل های " برنامه های حزبی"وايدئولوژيک و) است

نبايد فراموش کرد که مساله .دستوری وازباال برای جنبش توده ای 
اصلی،نه اسم وعنوان تشکل والجرم ايجاد قطب بندی های کاذب 
حول عناوين واسامی، بلکه تأکيد برمحتوای تشکل ها به مثابه 

 برای جاری شدن مبارزه طبقاتی هم اکنون موجوداست  که ظرفی
مستلزم  نقش آفرينی بدنه ودمکراسی فعال وازپائين، بهمراه مقابله 

  .با بوروکراسی وساختارسلسه مراتبی است
هدف،آنگونه .تأکيد برپيوند هرچه بيشتر بين فعالين وبدنه جنبش -4 

باپرولترها که درمانيفست دربخش مربوط به نسبت کمونيست ها 
آمده، تبديل شدن فعالين آگاه وپيشروکارگری به بخش ارگانيگ 

آنان منافعی جدا ازمنافع کل پرولتاريا :"واندام وارطبقه است
آنها هيج حزب خاصی دربرابرديگر احزاب کارگری .ندارند
آنها همواره منافع مجموعه جنبش ومنافع  پرولترهای همه .نيستند

هدف فوری کمونيست ".نمايندگی می کنندملت ها را برجسته کرده و
ها،هدفی بی بروبرگرد،ودرهرشرايطی مبارزه برای سازمان يابی 

بی شک چنين کارکردی مطلقا .پرولتاريا به يک طبقه است
دربرابرکارکرد فرقه هائی قراردارد که عملکردتيپک اشان تفرقه 
افکنی دربرابرتبديل شدن پرولتاريا به يک طبقه برای 

قراردادن کشف وشهودخودشان به جای عملکرد "يقخود،ازطر
اجتماعی وقراردادن يک سازمان اجتماعی من درآوردی بجای 

خود بورژوازی ورژيم به حدکافی ".تشکل تدريجی پرولتارياست
برای تفرقه کارگران برنامه ريزی می کند و نقش اصلی فعالين طبقه 

ر به مثابه نگاه کمونيست ها به طبقه کارگ.درخنثی کردن آن است
يک طبقه حامل اکثريت بزرگ با بخش ها وخودويژگی ها وحتا 
دارای منافع اخص و  گوناگون،درعين داشتن منفعت وموقعيت عام 
ومشترک که همانا زندگی ازطريق کارومزدخود  واستثمارشدن 
بوسيله بورژوازی،والجرم مبارزه به مثابه يک طبقه دربرابر طبقه 

ک طبقه بزرگ ومتکثروپلوراليستی بورژوازی، ودريک کالم ي
درنظرگرفتن اصل تعددتشکل ها،ودست کشيدن ازتماميت گرائی .است

ِ يک حزب واحد و يک "مارکسيستی"سنگرگرفته درپشت ادعای 
تشکل واحد، يکی ازنتايج نگرش  دموکراتيک وغيرتماميت خواهانه 

  .  وغيرايدئولوژيک به مارکسيسم است
تقابل باجنبش های اجتماعی ديگر،هم تقويت هرچه بيشترپيوند م-5

درسطح کشوری وهم درسطح جهانی باجنبش های کارگری وجنبش 
نبايد ضرورت پيوند باجنبش های (های اجتماعی وضدسرمايه داری

اجتماعی وطبقاتی مدافع ساختن جهانی ديگر را، جايگزين پيوند با 
-نهادهای بوروکراتيک ورسمی همسازبا جهان موجودوامپرياليستی

البته بدون آن که بخواهيم  پيوند وتعامل با آنها را بطورمطلق نفی 
مهم آنست که بدانيم که پيوند های انترناسيوناليستی ).  کرد-کنيم

ودرجهت مبارزه مشترک برای ساختن جهان ديگر ازاولويت 
  .استراتژيک وغيرقابل قياس برخورداراست

 حول مطالبات اشتراک عمل بين گرايش ها و جريان ها گوناگون-6
جنبش کارگری وجاری کردن بحث وديالوگ غيرخصمانه حول 

مهم آنست که هيچ . اختالفات وبرای حل و يا شفاف ترشدن آنها
گرايشی خود را معادل جنبش طبقه کارگرونماينده تام االختيار آن 
نداند وبداند که درنظرگرفتن واقعيت پلوراليستی جنبش،ازجمله 

تشکل يابی يک شرط الزم وحياتی برای درعرصه نظری ونيز نوع 
والبته همانطورکه .نقش آفرينی پرولتاريا به مثابه يک طبقه است

-گفته شد،پذيرش پلوراليسم به معنی دست کشيدن ازمبارزه نظری
سياسی و نفی حقانيت نظرخودوتالش برای اشاعه وفراگيرکردن آن 

به قيمت مهم آنست که اين کار را بقيمت مثله کردن جنبش و.نيست
مهم آنست که بدانيم هيچ .تکه تکه کردن طبقه کارگر پيش نبريم

اصولی نمی تواندباالترازاصل تبديل شدن پرولتاريا به يک طبقه 
وازجمله نفی خود وتقسيم جامعه انسانی به "(برای خود"فرارونده و

، دربسترمبارزه وتجربه زنده خود طبقه  وبدست )تقسيم طبقاتی
بايد درذيل اين اصل مادر " پرنسيپ ها"ائل وبقيه مس.خود، بشود

جای بگيرند وجايگاه واهميت وضرورت خود را دررابطه با آن 
نقدا -هرچند مهم ودرجای خوداصولی-اگرحول مساله ای.تبيين کنند

اجماع وتوافق عمومی وجود ندارد،بجای پرنسيپی کردن آن الاقل 
آن والجرم زودرس وپيش شرط اقدام واتحادعمل مشترک قراردادن 

تکه تکه کردن صفوف هم اکنون بقدرکافی پراکنده کارگران، می 
تااطالع -توان آن را به عنوان مبنای اتحاد عمل گرايشات گوناگون

 -ثانوی وتاهنگامی که هنوز قادربه ايجاد اجماع حول آن نشده ايم
بازگذاشت و حول آن به مبارزه نظری همت گماشت، تاشرايط برای  

  .  واقناع عمومی فراهم شودپذيرفته شدنش
نبايد فراموش کنيم که اصل تالش برای سازمان يابی پرولتاريا به 
عنوان يک طبقه فرارونده، وخودرهان وخودگردان، به مثابه اصل 
-مادر وزاينده اصول ديگر،وظيفه مبارزه عليه تفرقه وپراکندگی

 را بعنوان مهمترين وظيفه دربرابر -منشأاصلی اقتدارسرمايه
واينکه کارگران تنها . رکمونيست وهرمدافع طبقه قرارمی دهده

درجريان مبارزه برای مطالبات عاجل وبرای تغييرشرايط زندگی خود 
قادربه تغييرخود و تبديل شدن به سوژه ای درانطباق با اصل فوق 

وازهمين لحاظ آئينی کردن اصل فوق و تبديل آن به يک .می شوند
اردادن آن،درحکم نقض گوهر اصل ايدئولوژی وسپس پيش شرط قر

  .  فوق وپراکنده کردن صفوف پرولتاريا می شود

******  
 تاچه برسد –درکتب وروايات مذهبی آمده است که وقتی  ستمکشی 

ِ هستی وزندگی است   شالق می -به کارگری که توليد کننده جان 
شالق زدن برگرده کارگران، به .خورد عرش خدايان بلرزه می افتد

رگزاری روزمستقل کارگری  ومبارزه برای مطالبات اوليه جرم ب
خود،بی شک ازآن نوع جنايت ها است که عرش خدايان آسمانی را 

بدين سان جمهوری اسالمی درشرايطی که . به لرزه می افکند
جاپايش برروی زمين بيش ازهرزمانی سست ترمی شود، اگرحمايت 

ازپيش درمحاصره خدايان آسمان را نيزازدست بدهد،خود را بيش 
گرچه . خواهد يافت" بندگان عاصی به واليت"و" بردگان شورشی"

رژيم به مقتضای خوی کژدمی اش، همواره تعرض وتجاوز را 
شروع کرده است وبخيال خود داردمی تازد وراه های انقالب را يکی 

اما هم چون همه مستبدان سرمست وکوته .پس ازديگری کورمی کند
سياری ازآنان،غافل ازآن است که الزاما بين تاريخ وبدترازب

  . هرشروع کننده ای پايان دهنده نيست و پايانش می دهند
2008 -04 -29-10-02 -87 

................................................. 
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  جنبش اتحاديه ای و اهميت آن برای 
 انقالب کارگری ويا سوسياليستی

  پرفسور مری ديويس
 مری ديويس، مدير مسئول دانشکده مطالعات گفتگو با پرفسور

جنبش اتحاديه ای در دانشگاه متروپوليتن لندن درباره جنبش 
  .اتحاديه ای و اهميت آن برای انقالب کارگری ويا سوسياليستی

مری دی ويس، از بنيان گذاران مدرسه مطالعات اتحاديه ای و 
رشته .  است1975جنبش کارگری در دانشگاه های انگليس از سال 

تخصصی اوتاريخ جنبش کارگری است و کتاب ومقاله های متعددی 
 .   درباره تاريخ جنبش کارگری و اتحاديه ای نوشته است

 می توانيد لطفا توضيح بدهيد که چه رابطه ای بين جنبش -سئوال
اتحاديه ای و جنبش ويا انقالب سوسياليستی به طور کلی وجود 

  دارد؟
ری، سازمان های پايه ای و توده ای طبقه  اتحاديه های کارگ-جواب

آن ها مهم ترين عنصر برای جامعه مدنی در هر . کارگر هستند
لنين می گفت که اتحاديه های کارگری . جامعه ای به شمار می روند

منظوراواين بود که اتحاديه ها جائی است . مکتب کمونيسم هستند
  . گيرندکه کارگران در آن هم ياری در مبارزه را ياد می 

گفته می شود که لنين نقش اتحاديه های کارگری را با نقش احزاب 
ولی من فکر می کنم که در ديدگاه او چنين . سياسی يکی گرفته است

من فکر می کنم که . درهم ريختگی ای هيچ گاه وجود نداشته است
اتحاديه های کارگری نقش خودشان را دارند برای دفاع از دست 

اتحاديه ها نمی توانند . ردهای زندگی کارگرانمزد ها و استاندا
چنين نظری يک نظر سنديکاليستی . انقالب کارگری را رهبری کنند

ميدانيم که درهيچ کشوری انقالب سوسياليستی توسط . است
  . سنديکاليسم رهبری نشده است

. البته سازماندهی ومبارزه کارگران درمحيط کار بسيار اهميت دارد 
تسخير قدرت سياسی مطرح نباشد، انقالب ولی اگر مسئله 

خواندن آثار لنين در رابطه راه . سوسياليستی هم در کار نخواهد بود
  . گشا است

لنين تاکيد می کند که به سادگی نمی توان به مبارزه اقتصادی 
منظور لنين اين بود که شما نمی . کارگران، خصلتی سياسی داد

به مطالبه سياسی ارتقا بدهيد توانيد مطالبات اقتصادی کارگران را 
و اين . مگر آن که آکاهی سياسی در ميان کارگران رشد يافته باشد

با بردن آگاهی سياسی در ميان کارگران و از طريق سازمان های 
از اين رو، اين دو محور زمانی می . سوسياليستی امکان پذير است

ه کارگران توانند با هم به پيش بروند که به اين مساله توجه شود ک
ولی اين کار . از طريق تجربه مبارزاتی خودشان آموزش می بينند

که سوسياليسم به طور  چرا. به طور اتوماتيک به پيش نمی رود
سوسياليست ها بايد . اتوماتيک وارد مبارزه کارگران نمی شود

نه با اين . بتوانند با افکاربورژوائی در ميان کارگران مبارزه کنند
بلکه به .  نادان هستند و يا مسائل را درک نمی کننددرک که آن ها

 . اين دليل که ايدئولوژی سرمايه داری، ايدئولوژی حاکم است
در جنيش سوسياليستی کشور ما بحثی در جريان است در  —سئوال

مورد اتحاديه های کارگری که می گويند که اين اتحاديه ها در 
ست که در چنين سئوال اين ا. کشورهای غربی رفرميست هستند

حالتی رابطه بين جنبش سوسياليستی و جنبش اتحاديه ای چه طور 
  می تواند باشد؟

 فکر می کنم که اتحاديه ها در طبيعت شان رفرميست – جواب
چرا که آن ها به دنبال رفرم هائی درون نظام سرمايه داری . هستند
 با اين حال رهبران آگاه کارگری به سوسياليسم جذب می. هستند
به اين دليل که آن ها می توانند دريابند که در نظام سرمايه . شوند

از . داری برای دست يابی به خواست هايشان محدوديت وجود دارد
  . اين جاست که نقش احزاب سياسی مطرح می شود

به اين ترتيب، اين مساله به عنوان مثال در اين کشور به شکل 
.  نشان داده می شودرابطه اتحاديه های کارگری و حزب کارگر

معلوم است که عناصر متمايل به چپ بايد تالش کنند که اين رابطه 
منظورم اين است که در تمام سازمان ها ومبارزات . را تغيير بدهند

ولی به هر حال .  داردکارگری، مبارزه ای بين چپ و راست وجود
 برای رفرم مبارزه می کنند، از اين نظر مبارزه شان اتحاديه ها

اگر به جز اين بود ديگر شما به حزب . رفرميستی تلقی می شود

در حالی که فکر شود که . سياسی و يا سوسياليست نيازی نداشتيد
  .اتحاديه ها می توانند و بايدهر دو وظيفه را انجام بدهند

البته وظيفه سوسياليست ها ويا کمونيست ها، همان طورکه مارکس 
ت توضيح داده، اين است که منافع اين مساله را درمانيفست کمونيس

کل کارگران را صرف نظر از منافع صنفی ويا تمايزات حرفه ای 
مطرح کرده و طوری پيش بکشند که تمامی جنبه های مبارزه 

فکر می کنم که اين جنبه از فعاليت . کارگری را به هم پيوند بدهند
 در اين جاست که رهبران کارگری. حائز اهميت فوق العاده است

رهبران سوسياليست کارگری و . راست وچپ از هم متمايز می شوند
رهبرانی که طرفدار نظام سرمايه داری هستند و يا نمی توانند از 

می خواهم اين نکته را هم اضافه کنم که . نظام موجود فراتر بروند
هر سوسياليستی که به طور فعالی در اتحاديه های کارگری درگير 

جه کند که با طرح چه مسائلی و چگونه می است بايد به نکته تو
 طبقه را متحد ،تواند با برقراری ارتباط ميان مسائل مختلف جنبش

نه آن طور که خود را از توده ها جدا کند ونه آن طور . داردنگه
اين مسائل بايد طوری . آهسته حرکت کند که از توده ها عقب بماند

 معطوف کند و در مطرح شود که توجه کارگران را به کل سيستم
برابر تالش هائی که می خواهد يک گروه از کارگران را در برابر 

ويا تالش هائی که می خواهد گناه . گروه های ديگری قرار دهد
ناتوانی نظام سرمايه داری در پاسخ به نياز کارگران  را به دوش 

 . بخشی از کارگران و مثال کارگران مهاجر بياندازد
که کارگران برای دست يابی به خواست های  می دانيم – سئوال

شان بايد متحد شوند، که اين يک جنبه از اهميت اتحاديه های 
ولی چرا . کارگری است واين با منطق عقل سليم هم قابل درک است

اتحاديه برای انقالب سوسياليستی هم ، آن طورکه مارکس در 
 تئوری انقالب سوسياليستی اش تاکيد کرده، مهم است؟

ولی به هر حال .  فکر می کنم به اين سئوال اشاره داشتم– جواب
گفتم که اتحاديه ها، اولين سازمانی هستند که کارگران درون آن ها 
در می يابند که برای دست يابی يه خواست های مشترک شان بايد 

و در همين سازمان های مبارزاتی است که آن ها در . متحد بشوند
ت می کنند که تضاد آشتی ناپذيری بين جهت کسب اين آگاهی حرک
تمامی کارگرانی که درگير اعتصاب می . کار و سرمايه وجود دارد

شوند ويا وارد مجادله با سرمايه داران برای دستمزد های شان می 
شوند مداوما شاهد آن هستند که چگونه سرمايه داران برای 

س هائی اين ها در. استثمار هر چه بيش تر آن ها تالش می کنند
است که کارگران می توانند از طريق مبارزه اتحاديه ای به آن ها 

اساسا بدون اتحاديه های کارگری امکان آموزش، . دست يابند
درک اين مساله که . مبارزه، پيش روی و درک مسائل وجود ندارد

کارگران نمی توانند دراز بکشند تا سيستم . چرا اين نظام بد است
از اين نظر اتحاديه واقعا جنبه . زير بگيردسرمايه داری آن ها 

هر چند که تاکيد کردم که آن ها به تنهائی نمی توانند . حياتی دارند
به جز اين ، اين نگرش سنديکاليستی خواهد . فراتر از نظام بروند

مصاحبه در  اين   . نظر درستی باشد،نمی کنم اين نظربود و فکر 
 .جام گرفته است انيوسف آبخون توسط 2008 آوريل 23

............................................. 
 

 بخوانم چگونه بگو
 پاک بسوزد دل که
 بگويم چگونه بگو
 برخاک خون، باغ ز

 بسوزم چگونه بگو
 را قلبم آتش چگونه
 خيابانی ی شعله خون آنهمه بياد
 زندانی سرخ گلهای اينهمه بياد
 برافروزم؟ خون دشت اين جانب چار به
    سعيد سلطانپور                                              

…………………………………… 
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 قراردادهای موقت کارگری
!و پيامد های آن در زندگی کارگران  

 اميرجواهری لنگرودی
 تابوت قانون کار ايران و قراردادهای ١٣٨۶در اول ماه مه سال  

اين جنازه موقت بردوش کارگران حمل می شد ، امروز همچنان 
  !روی دست کارگران مانده است

، چه موقت    های قبل، قراردادهای نيز همانند سال١٣٨۶سال  
بصورت مستقيم و چه از جانب پيمانکاران در سطح واحد های 
بزرگ صنعتی نظير پااليشگاه آبادان و در سطح واحد های توليدی و 

  . کارگاهی بخدمت گرفته شده است 
   : قوق کاربحث های مربوط به ح

 از جانب تعدادی از کارگران براثر نا آشنايی با قوانين کار، هنگام 
بستن قرارداد، آنچه را که کارفرمايان می خواهند، عمدتا ازاحتياج 
کارگران به کار، سوء استفاده کرده و هنگام استخدام، مستقيما 

 موجود – که بيشتر پيمانکاران –ازخود کارگران يا ضامن شان 
درسال گذشته ديده . ، سند معتبريا کاغذ سفيد امضاء می گيرندهستند

شده که تعدادی از کارفرمايان با سوء استفاده از موقعيت بيکاری 
 ماهه ی آزمايشی ٣ تا ٢بسياری از کارگران ، با گذاشتن يک دوره 

، بدون پرداخت هيچ حقوقی ، کارگران را به کار وا می دارند ، اين 
  .  قانون است خود کامال بر خالف
 آمده است ؛ که دوره ی آزمايشی ، تنها ١٣٨۶در قانون کار مصوب

دو ماه است و در اين مدت حقوق کارگر نبايد کم تر از حد اقل 
جدا از اين در همين دوره ی آزمايشی ، . حقوق مصوب ساالنه باشد

واگذاری حق بيمه، عيدی، پاداش، سنوات و مرخصی نيز به 
يرد و از نظر قانون هيچ فرقی با ديگر کارگران کارگران تعلق می گ

  . يا پرسنل ندارند
هرقرارداد کاری، به محض انعقاد، کليه ی حقوق کار را برای کارگر 

اين حقوق کار شامل حداقل دستمزد برای هرکارگر . تضمين می کند 
يعنی هر قراردادی که کمتر ازحداقل دستمزد  درآن . ساده است

نونی است و کارگر می تواند تمام حقوق خود ذکرشده باشد، غيرقا
امروز تحت . رامطالبه کند، حتی اگرآن قرار داد را امضاء کرده باشد

  . هيچ شرايطی اين مصوبه بخدمت گرفته نمی شود
 يعنی با آغاز برنامه تعديل اقتصادی ٧٠از سال های اوليه دهه 

 توسط دولت هاشمی رفسنجانی و ادامه آن به نام های مختلف
دردولت خاتمی و احمدی نژاد، و در راستای تامين امنيت سرمايه به 
بهای نابودی امنيت شغلی زحمتکشان، قراردادهای موقت سال به 

 درصد کارگران و ٨٠سال گسترش يافت، تا اينکه امروزه بيش از 
زحمتکشان شاغل در کارخانجات، کارگاه های توليدی و خدماتی را 

 جمهوری به اين ترتيب ،. کيل می دهندکارگران قرارداد موقت تش
اسالمی  در ابتدا با نفی تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب 
و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی در قانون کار، ضمانت اجرائی 
آنرا از بين می برد و سپس با خارج کردن کارگاههای کمتر از ده 

ی و کارگاههای نفر از شمول قانون کار، تمامی کارگران ساختمان
قالی بافی و کوره پزخانه ها و ريخته گری ها و جوشکاری ها و 
واحد های کارگاهی نظير؛ مکانيکی ها و تراشکاريها ، بلورسازی 
ها و کارگران نقاش، خياط ها و نانواها ، کفاش ها و بزاز ها وساير 
کارگران صنوف را با گسترش قراردادهای موقت تقريبا تا بيش از 

صد کارگران در سطح صنايع بزرگ را از حمايت قانون کار  در ٨٠
حتی به اين هم راضی نيستند و با تغييرات . محروم می کنند

 درصدی کارگران را هم که ٢٠پيشنهادی قصد دارند همان بخش 
مشمول اين قانون می شوند را به راحتی اخراج کنند و هر قراردادی 

به آنها تحميل " ق کارفرما تواف" و"  توافق کارگر" را تحت عنوان 
"  در صد حداقل حقوق تحت عنوان٧٠کنند و حتی با پرداخت 

اين است . آنها را به برده گی کامل بکشانند" باز آموز " " کارآموز 
در رژيم سرمايه داری "  عدالت گستری " مفهوم واقعی ادعايی 

قانون کار، شير بی يال و دم و اشکمی است که   .جمهوری اسالمی
  .در خدمت سرمايه داران و کارفرماها و عليه طبقه کارگرمی باشد

 ٧٠های اول دهه در ادامه الزم است که بگوييم ؛  دولت ها از سال
 ، قانون کار٧وزارت کار از ماده    به اينطرف با تفسير جديد

ودسته جمعی تاريخ، ازشمار قراردادهای دائمی  بدون    قراردادهای
در کشور وبجای آن قراردادهای موقت ند، شد    خارجکارگران 

 ١٣٧٣در سال های بعد  مثال تا سال . رسميت و عموميت پيدا کرد
 بار تمديد می شد، حکم ۴هرقرارداد موقتی حتی يک ماهه، اگر 

در اين سال کانون عالی کارفرمايان برای . قرارداد دائم را داشت 
ريه ای، وزير قانونی کردن خالفکاری های خود، به موجب استفسا

کار را به کمک طلبيده است، ازآنجا که سياست تعديل اقتصادی نيز 
کامال عليه کارگران بود، وزير کاردر پاسخ به اين استفساريه ، 

از آن به بعد ، حتی اگر دو بار هم قرارداد . قانون کار را لغو کرد
موقت ميان کارگر و کارفرما بسته شود، معيارتشخيص برای هيات 

رجبعلی . ص وزارت کار، همان قرارداد آخری است تشخي
رييس اتحاديه آارگران پيماني و قراردادي سراسر شهسواری، 

اصالحيه قانون ) ٨۵ مرداد ٢١( در گفتگو با خبرگزاری مهر ،آشور
 برابری اخراج کارگران ارزيابی کرده و می ۵٠کار را، افزايش 

 جمعی کارگران طرح اصالح قانون کار موجب اخراج دسته«: گويد
کارگران قرارداد موقت « : وی در همين گفتگو می گويد» .می شود

 هزار تومان دستمزد ١۵٠ ساعت کار ماهيانه ۴٠٠در مقابل 
کارگران بايد در ) فعلی(در حالی که طبق قانون کار . دريافت می کنند

 هزار تومان دستمزد دريافت ١٨٠ ساعت کار ماهيانه ١٩٠مقابل 
  ».کنند

يت چنين قانون سياهی، هم در دوره هشت ساله خاتمی و هم موجود
وسياست های  نژاد، جمهوری محمود احمدی پس از آغاز رياست 

براساس تعيين ، " محمد جهرمی" اعمال شده وزير کار کابينه او 
پايه حقوق متفاوت برای کارگران استخدامی وموقت بخدمت گرفته 

 ،کارگران را تامين نکنند   يمهکارفرمايان برای اين که ب. شده است
 روزه وسفيد امضاء٢٩ ماهه و ٣ماهه و۶ازتر های کوتاه قرارداد
های دولتی نيز در اين مورد با شرکت.  مرحله اجرا گذاشتندرابه

کارگران اخراجی نيز که . های خصوصی در حال رقابت هستندشرکت
ن آن همگی قبل از آن، براساس قراردادهای موقت و وجوه گوناگو

اند، با واگذاری واحد کار يا تعطيلی کارخانه ها مشغول کاربوده
آمارهای بيشماری در اين ميان موجود .همگی از کار بيکارميگردند

قراردادهای موقت و « کارگران ايران، درچهارچوب همين. است
های دولتی به بشدت توسط بخش خصوصی و شرکت» کوتاه مدت 

 طول سال گذشته درمعرض اخراج درتمامی. استثمار می گردند 
  . وتسويه شدن جای داشتند

تحت  ،    درصد کارگران شاغل٨۵آمارهای رسمی بيش از   براساس
اوج بيکارسازی ها با بهره گيری از  .  کنندقراردادهای موقت کارمی

همين سياست، درسراسرسال پيش ودرسطوح مختلف واحد های 
 ازجمله؛ سنندج، زنجان، صنعتی وتوليدی ازشهرهای مختلف ايران

 منطقه غرب تهران بجنورد، طبس، قزوين،اراک ،تبريز، عسلويه و
درآن قراردارد،     های صنعتی استان تهرانترين کارخانهکه بيش 

 .اندشده اخراج     هزار کارگر٣ازغرب تهران بيش از .اعمال گرديد
اردادي روزانه هزار آارگر قر« : رجبعلي شهسواري ، به ايلنا گفت

شوند و متاسفانه دولت نيز از   و پيماني در استان تهران اخراج مي
از اين تعداد « : او افزود » .آند  آارگران قراردادي حمايت نمي

 درصد آنها حكم بازگشت به آار دريافت ٢٠آارگر اخراجي، آمتر از 
دولت، مقصر اصلي . شوند  آرده و بقيه به بيكاران اجتماع اضافه مي

ضل عدم برقراري امنيت شغلي آارگران پيماني و قراردادي در مع
  »  ...آشور است

کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس نيز با پايان قرارداد     بيش ازهزار
اندرکاران خانه کريمی، يکی از دست عيدعلی  .کاری اخراج شدند

هزار کارگر در   ٣٠  کارگر در منطقه شهر صنعتی قزوين از اخراج 
درصد ۵٠زبيش ا«:سايت دسترنج گفته است خبر داده وبهاين شهر 

استان قزوين بدون دريافت حقوق، سنوات،    ازکارگران قراردادی
شدند تا در    کارقرارداد کاری خود بی عيدی و پاداش، با اتمام 

توليدی، در نيمه دوم    صورت تمايل کارفرمايان و مالکان واحدهای
انعقاد «     به گفته کريمی، ».شوند   ماه به کار گرفته فروردين 

   ماهه با کارگران باعث شده تا خيل عظيم۶و      ماه٢قراردادهای 
کاری از بيمه بی   نتوانند در صورت اخراج کارگران اين استان  

 و فراتراز اين ها شهرستان های  رشت، تبريز ».استفاده کنند
اندرکاران دستمرتضی ريحانيان، از . گيردوزنجان را در بر می

 درزنجان ر هزارکارگ۴٧خانه کارگردرزنجان، ضمن اعالم اين که 
 ٨٠ازاين ميان «:، گفت"دسترنج سايت "مشغول به کارهستند، به

او  ».دهنددرصد آنان را کارگرانی با قراردادهای موقت تشکيل می
سال گذشته نيز در روزهای پايانی سال قرارداد تعداد کثيری « : گفت

ران تمام شد و آنان از مزايای کامل آخر سال و همچنين از کارگ
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 ۶٧مرخصی های با حقوق ايام عيد محروم شدند و پس از عيد تنها 
درصد آنان توانستند، قرارداد خود را تمديد کنند و باقی برای هميشه 

  .»اخراج شدند
 درتمامی سال گذشته درمقابل افزايش مشاغل قراردادی وشرکت 

ه دررابطه تنگاتنک با کارفرما ها عمل می کردند ، های پيمانکاری ک
کارگران وجود شرآت هاي پيماني را يك معضل اساسي دربرابر خود 
دانسته و وزارت آار را موظف می شمردند که  مي بايست با حذف 
آنها ازسرنوشت آارگران، موجبات  تضمين امنيت شغلي کارگران 

 ها از کارفرمايان تضمين قراردادی، بويژه دررابطه با دريافت حقوق
  . نمايند

حکومت حامی   بيمانندهایگریکارگران ايران، در مقابل وحشی
، ساکت ننشسته و به عناوين غارتگرداران  سرمايهسرمايه و خود

درسال گذشته، . دهندمختلف مبارزه طبقاتی خود را گسترش می
ش صدها اعتصاب کارگری در ايران به وقوع پيوسته که اخبار بخ

 عليرغم جوسانسورو اختناق حاکم بر فضای –وسيعی از آنان 
  .  انعکاس يافته است-مطبوعات ورسانه های خبری ايران

  : شرکت های پيمانکاری و نقش آنان درقراردادهای موقت کار
دولت اسالمی ايران و کارفرمايان کشور،برای سلب مسئوليت 

 و دعوت آنان، ازخود، با باز گذاشتن دست شرکت های پيمانکاران
برای حضور در مسابقه مناقصه های ارزان قيمت، تامين نيروی 
انسانی الزم خود را بشکل بردگی کار، فراهم می آورد وکارگران 

اين شرکت ها درسطح صنايع بزرگ .قراردادی را بخدمت می گيرند
و غيره بکار ) شهرداری ها(، بخش خدمات )پااليشگاه نفت (

، در گفت و گو با خبرنگار گروه "مصطفي نظري". مشغولند
شرآت پيمانكار تامين نيروي  ٢٠٠حدود « :   آارگري ايلنا، گفت

انساني درپااليشگاه نفت آبادان درجذب نيروي آارقراردادي فعاليت 
دارند و متاسفانه حق و حقوق قانوني آارگران را به طور آامل 

ز آارگران، آنند و پس از سه يا چهار ماه استفاده ا  پرداخت نمي
آارگران ...« : وی اضافه کرد » .دست به اخراج شان مي زنند

قراردادي پااليشگاه نفت آبادان از دريافت حداقل حقوق آار محروم 
 – در همين رابطه شاهپور مرحبا به خبرگزاری کارايران ». هستند

در حال حاضر پيمانكاري در وزارت نفت بيداد ...« : ايلنا گفت 
سازد و بالفاصله آن را به پيمانكار   ت يك پمپ بنزين ميآند، دول  مي
رود و   دهد، اما پس از پايان دوره پيمان، اين پيمانكار مي  مي

پيمانكار بعدي آارگران موجود را اخراج و افراد باب ميل خودش را 
هاي   آند آه اين تغييرات باعث تنش  با دستمزدي پايين جايگزين مي

 و اين معضل به اشكال ديگر در ساير    شدهجدي درعرصه روابط آار
  رجبعلی شهسواری و باز» .ها وجود دارد  نهادها و وزارتخانه

رييس اتحاديه آارگران پيماني وقراردادي سراسرآشور، در رابطه با 
نقش دولت و بی وظيفه بودن آن در امر دفاع از موجوديت کارگران 

اثر به آارگيري در ... دولت « :  به ايلنا می گويد کشور،
هاي پيمانكاري و خدماتي آه با آمترين قيمت پيشنهادي   شرآت

شكنان   آارگران آشور را به دست قانون. آنند  درمناقصه شرآت مي
 و اين بی توجهی در سطوح مختلف واحدهای ».سپارد  سودجو مي

  . کارگری کشور جاری و ساری است 
  و هم مجلس اسالمی، در اين ميان هم وزير کار دولت احمدی نژاد

مواضع همسانی  در برابر رفع مشکل کارگران قراردادی از خود 
 در ابتداء روی کار آمدن وزير کار، خبرگزاری .نشان داده اند 
 سخنان وزير کار محمد چهرمی در اولين ٨۵ تير ۵ايسنادر تاريخ 

در « :همايش ملى مديريت و راهبرى سازمانى را اينگونه اعالم کرد
توان قانون قراردادهاى موقت را تغيير داد ما نيز  آشورى نميهيچ 

براساس شرايط اقتصادى و ماهيت برخى آارها آه موقت هستند، 
همين وزير، در » .توانيم اين تغييرات را به طور آلى اعمال آنيم نمي

سومين همايش مديران، معاونان و روسای روابط کارسراسر 
 ٢۶ واحدهای اقتصادی درتاريخ کشوردرمورد مسائل روابط کار در

توان با قانون و تکليف، موضوع قرار  نمی... « :  ، گفت٨۶بهمن 
دادهای موقت را حل کرد، بلکه وقتی کارگری آموزش مهارت، کسب 
کند برای کارفرما به صرفه است که در حفظ آن کارگر در آن واحد 

ار، همين حد گواه اين است که وزير ک» ....اقتصادی کوشا باشد
نگران وضعيت کارفرمايان است و اينکه بر زندگی کارگرا ن چه می 

اما مجلس اسالمی . گذرد ، کمترين دغدغه ای بر خود راه نمی دهد
نيز در سال گذشته چشم خود را فرو بست و تعيين تکليف نسبت به 

  .وضعيت کارگران و کارکنان قراردادی را بی پاسخ گذاشت

: ، طی گزارشی اعالم کرد١٣٨۶  دیخبرگزاری ايسنا،  در تاريخ
طرح دو فوريتی قانون تعيين تکليف کارگران و کارکنان قراردادی «

 سال کار تقديم هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمی ١٠با سابقه
نمايندگان مجلس با دو فوريت « : در ادامه گزارش آمده است » .شد

 سال ١٠ز طرح تعيين تکليف کارگران و کارکنان قراردادی با بيش ا
 رای ممتنع و يک ٣ رای مخالف و ۴ رای موافق، ٧۶سابقه کار با 
 رای ممتنع ١۵  رای مخالف و ٣۶ رای موافق،٧٩فوريت آن با 
يعنی اينکه مجلس هفتم به اين طرح واکنش قابل » .موافقت نکردند

پيش بينی و پر معنايی نشان داد، به اين ترتيب که حتی به يک 
  .  مثبت داده نشدفوريت طرح مذکور رای

عوارض حاصل از قراردادهای موقت کار در سطح خانواده ها و   
  : جامعه

کارفرمايان در سطح صنايع گوناگون کشور، سياست های چند گانه 
ای را در رابطه با عدم تمديد قراردادها به بهانه های مختلف در 

در صنايع نساجی و آنچه در سطح نيشکر، .  دستور کار خود دارند
فرش البرز و شرکت های مشابه شاهدش بوديم ، به اين شکل 

  : بازتاب يافته است 
عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران، مداومَا با کارفرما يان، با 

تحميل يک مبارزه فرسايشی بر آنان تالش مينمايند که  کارگران را 
بگونه ای مستًاصل نمايند که کارگران، بتدريج به عدم تمديد قرار 

  .د، بازخريد و بازنشستگی پيش از موعد تن در دهنددا
 کارفرمايان تالش ميکنند که  با عمده کردن مسئله بحران در 

 با هدف ايجاد  نوميدی -اينگونه مراکز و طرح آن در ميان کارگران
 بخشی از کارگران -در ميان کارگران به لحاظ سر پا ماندن کارخانه 

  .   پيش از موعد قانع نمايندرا برای بازخريد و يا بازنشستگی
کارفرمايان ، در صورت اعتراض کارگران، با شناسايی فعاالن و 
سخنگويان، تهديد، اخراج و يا منفعل کردن و يا دستگيری آندسته 

که در جلوی صف اعتراضات ...از کارگرانی که به عنوان نماينده و
می کارگران قرار داشته و دارند، به جدايی صفوف آنان از هم 

توجهي مسووالن، آارگران قراردادي آشور آه   در کنار بي. انديشند
نگراني و گذشت از حقوق مسلم شغلي خود هستند،   محكوم به دل

همچنان در آينده سياه خود، قوانين آار و مجريان آن را جستجو 
 انجمن دفاع از آارگران در پايان اين نوشته از قول ، سايت. آنند  مي

ين نوشته گواه اين واقعيت است که کارگران از قبل و بيكاران ف ا
 . وجودی اين نظام ، جز تباهی و خانه خرابی هيچ نصيب نمی برند

در جاده قديم آرج “ ميماس ” ما درشرآت  :آارگري مي گويد «  
  نيروي آاراين شرآت هستم ٣١۶من يك آارگر  از.هستيم٩آيلومتر

درحالي آه .ي هستيم نفرمان رسمي و بقيه قرارداد۵۶آه فقط 
 ۵۶االن اين .درگذشته اصال بحثي به نام آارگر قراردادي نداشتيم

صاحبان .نفررسمي هم هرروز امكان قراردادي شدن شان هست
شرآت به پشت گرمي سياست هاي وزارت آار حكومت، دنبال بهانه 

با اين وضعيت، امنيت . اي هستند آه اين ها را هم قراردادي آنند
چون واقعا درهمه آارخانه ها . زيرسئوال است شغلي آارگر 

قراردادها . وشرآت ها با آارگر قراردادي مثل برده برخورد مي شود
يك برگ سفيد جلوي ما مي . بعضا يك ماهه، دوماه يا سه ماه است

. هيچ چهارچوب رسمي وجود ندارد. گذارند و مي گويند امضا آن 
 ها را بيرون مي آارفرما هرموقع دلش بخواهد اين قراردادي

االن .فقط ما هم نيستيم.هيچ مزايايي هم بع آنها تعلق نمي گيرد.آند
برويد بررسي آنيد تمام جامعه . در آل جامعه همين طوراست

بسياري از شرآت ها به درد ما . آارگري با اين معضل روبرو است
مبتال هستند  هيچ نظارت و آنترلي ازطرف دولت يا موسسه اي يا 

  .گري براين آار  وجود نداردتشكل آار
 درصد آارگران حتي رسمي در شرآت ۶٠درنظر بگيريد آه االن 

  ٩٠طرح. ميماس ازخودشان مسكن ندارند واجاره نشين هستند
ازطرفي شاهد هستيم حتي به طور .ساله هم آه واقعا مضحك است

حال .رسمي در طول سال، دوبار قيمت ها افزايش پيداآرده است
ر همه ميدانيم که ، افزايش قيمت ها بعضا ماهي يك غيررسمي ديگ

و اين در حالی است که حقوق آارگر . بار حتي بعضا هفته اي است
  .ثابت ميماند

شوراي اسالمي ها  تشكل هايي هستند آه توسط حكومت به ما 
تحميل ميشوند ودر چهارچوب رسمي آار مي آنند،اما حتي در 

ما . نگذاشته اند پا بگيردشرآت ما شوراي اسالمي آار را هم 
آنها مي گويند آه .ساليان است آه حتي شوراي اسالمي آارهم نداريم

قراردادي ها حق راي ندارند و رسمي هاراهم به شدت زير نظر 
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دارند و آنترل مي آنند آه اسم شوراي اسالمي آار را نياورندچه 
م برسد به تشكل مستقل و غيروابسته آارگري، آه اصال اسمش را ه

 .نمي شود آورد
خوب وقتي تشكل آارگري نباشد، حكومت هم آه خودش ضد آارگر 

به عنوان نمونه به ظاهر اين برگه . باشد، نتيجه اش همين مي شود
 نسخه نوشته مي شود، اما ۴اي آه ازما قراردادي ها مي گيرند در 

هيچ آس نمي آيد نظارت آند آه اين چه .  به جايي داده نمي شود
چون در جامعه آه . آارگر هم آاري نمي تواند بكند. وضعي است

آاري نيست و واقعا نان بخور و نمير خودش و خانواده اش در گرو  
لذاآارگرمجبوراست آه تن به اين طور . هريك روز آارش است

  .وضعيتي بدهد وبرگه سفيد را با اين شرايط امضا آند
ايمان بگوييم، درد زياد است اگر قرار باشد ما آارگران ازدرده 

درشرآت ميماس در تهران و در آل . روزها مي توانيم حرف بزنيم
جامعه آارگري، استرس آار به قدري باالست، آه آارگر نمي داند 
فردايش چه ميشود؟ آارگرنمي داند آه آينده اش چيست؟امروز را 

با اينهمه در وضعيت » ...آار دارد اما نمي داند آه فردا چه ميشود
لی که حق صدها و هزاران هزار کارگر قراردادی آشکارا آشفته فع

کارگران قراردادی  سازمانيابی تشکل مستقل صنفی. تضييع می شود
در واحدهای توليدی و صنعتی، کارگاه های کوچک و بزرگ ، و 
تحرکات سراسری آنان در پيوند با ساير جنبش های اجتماعی 

اين  ناپذير است وکارگران ، زنان ، دانشجويان، ضرورتی انکار 
تشکل ها با مکانيزم استقالل عمل خود، می توانند از تماميت حقوق 

 .کارگران قراردادی دفاع کنند

………………………………………. 
 

  خبرفوري
پارک چيتگر  صبح امروز برای جلوگيری از مراسم اول ماه مه در

بيش از هزار نفر از نيروهای امنيتی و انتظامی اين پارک را به 
 در آوردند ودکنترل خ

صبح امروز هزاران کارگر بنا بر سنت هر ساله که طی آن در 
جمعه قبل از اول مه در آبشار خور اين روز را گرامی  آخرين

تا با گرامی داشت اول ماه مه به  ميداشتند عازم پارک چيتگر شدند
 .استقبال اين روز بروند
روهای صبح امروز نيرهای امنيتی شامل ني اما از اولين ساعات

و نيرهای انتظامی  يگان ويژه، صدها موتور سوار با تجهيزات کامل
و اطالعاتی تمامی دربهای ورودی پارک را بسته و به اتوبوسها و 

  .بوسهای حامل کارگران اجازه ورود به پارک را نميدادند مينی
کارگران با پای پياده و از نقاط مختلف وارد  با اينحال جمعهايی از

نيروهای امينتی و يگان موتور  اما در داخل پارک نيزپارک شدند، 
داخل  سوار با تجهزات کامل حضور پيدا کرده و بطور مرتب در

  .پارک جمعيت را تحت نظارت داشتند
عازم پارک جهان نما در  بدنبال اين وضعيت جمعهايی از کارگران

 کرج شدند و هم اکنون صدها نفر در اين پارک جمع شده اند و
ی انتظامی و امنيتی نيز بصورت گسترده ای در آنجا حضور نيروها

خانواده ها به نقطه ای که کارگران در آن جمع شده  دارند و از رفتن
چند نفر از کارگران از طرف  اند جلوگيری ميکنند و در حال حاضر

مذاکره  نيروهای امنيتی به نگهبانی پارک برده شده اند و مشغول
 .هستند

 ز مراسم پارک جهان نما متعاقبا به اطالع عمومخبر های تکميلی ا
 خواهد رسيد

  6\2\1387اتحاديه آزاد کارگران ايران                              

…………………………………… 

 

  کارگران و مليت های تحت ستم
 ارژنگ بامشاد

  
جنبش کارگری در کشوری کثيرالملله، نقش ويژه ای در ايجاد 

. طلبانه ی خلق های کشور بر عهده داردانسجام درونی و پيوند داو
امروز بر کسی پوشيده نيست که اگر جنبش کارگری بخواهد با توان 
و قدرت برای گسترش دمکراسی و احقاق حقوق خود مبارزه کند و 
در اين راه موفق شود نمی تواند از جنبش های گوناگون اجتماعی 

ات خلق های پيوند و همبستگی جنبش کارگری با مبارز.صرفنظر کند
تحت ستم ؛ با جنبش زنان  و با جنبش جوانان بی شک، نه تنها 
جنبش عمومی عليه استبداد و برای دنيائی بهتر را تقويت خواهد 
کرد بلکه خود اين جنبش را از توان پيشروی بيشتر و قدرت 

فراموش نبايد کرد  .مقاومت گسترده تری برخوردار خواهد ساخت
 با هزاران رشته با همديگر  کن کشورکه کارگران مليت های سا

پيوند خورده و در تماسی دائمی هستند و هم سرنوشتی شان نيز اين 
اين هم سرنوشتی بدان معناست که . پيوندها را مستحکم تر می کند

کارگران فارس و آذری و بلوچ و کرد و ترکمن و عرب؛ نه تنها 
اکثر توسط بورژوازی به طور عموم استثمار می شوند بلکه 

کارگران آذری توسط سرمايه داران آذری استثمار می شوند؛ يا 
کارگران و زحمتکشان بلوچ توسط خوانين و مالکين بلوچ استثمار 

از . می شوند در مورد ديگر مليت ها نيز وضع به همين منوال است
اين روست که کارگران مليت های گوناگون کشور که توسط 

قع می شوند احساس همبستگی بوژوازی خودی مورد استثمار وا
بيشتری با کارگران ديگر مليت ها  خواهند داشت تا با بورژوازی 

از سوی ديگر به دنبال در هم ريختن مناسبات توليدی در . خودی
مناطق سکونت مليت های تحت ستم و عدم جذب نيروهای رها شده 
برای بازار کار، بخش وسيعی از نيروی کار اين مناطق برای يافتن 
کارهای فصلی و موقتی و يا دائم راهی شهرهای بزرگ صنعتی شده 

از اين رو در بسياری از شهرهای کشور با تعداد وسيعی از . اند
روبرو هستيم که در کارهای .. کارگران آذری، کرد، بلوچ و 

کشاورزی، ساختمان سازی و يا در کارخانه ها و يا کارگاه ها 
ه کار، به دليل خصلت کارش با اين نيروی گسترد. مشغول به کارند

کارگران ديگر مناطق در تماس دائمی قرار دارد و زمينه ی هم 
  .سرنوشتی و پيوندهای وسيع تر را فراهم آورده است

به دليل چنين پيوند طبيعی و گسترده ای زمينه مناسبی برای 
کارگران فراهم شده که می توانند با قدرت از دمکراسی دفاع کرده و 

تالش در اين راستا بدون . ای گسترش همبستگی گردندعاملی بر
حمايت قاطع جنبش کارگری از خواست مليت های تحت ستم  کشور 

محوری ترين خواست . برای احقاق حقوق خود امکان پذير نيست
خلق های تحت ستم کشور، به رسميت شناخته شدن حق تعيين 

يت تنها از طريق به رسم. سرنوشت حتی به قيمت جدائی است
شناخته شدن چنين حقی است که می توان به ظلم و ستمی که بر 

فراموش نبايد کرد که . نيمی از جمعيت کشور روا می شود پايان داد
هم اکنون نيمی از جمعيت کشور کثيرالملله ی ايران نمی توانند و 
اجازه ندارند به زبان مادری خود بخوانند و بنويسند و آموزش 

در بدست آوردن مقامات اداری و دولتی مورد ببينند، آن ها عمومأ 
تبعيض شديد واقع می شوند؛ تا چه رسد به اداره ی استان های 

مردم . خود توسط نيروهای محلی مجرب و خبره ای که فراوانند
مناطق  ملی حتی در بدست آوردن آمکانات دولتی در امور اقتصادی 

ر ايران، فراموش نکنيم که د. با مشکالت جدی روبرو می شوند
تبعيض عليه مليت های تحت ستم به حدی است که در راديو و 
تلويزيون سراسری و حتی محلی گوينده  يا مجری برنامه ای يافت 

زيرا تبعض جاافتاده به . نمی شود که فارسی را با لهجه صحبت کند
حدی است که سخن گفتن با لهجه بويژه در رسانه های سراسری، 

 رو مسئله ستم بر مليت های ساکن کشور، از اين. کفر ابليس است
تبعيض ملی . امری نيست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت

واقعيتی است انکارناپذير و تالش برای از بين بردن آن يکی از 
از ياد نبايد . مهمترين ارکان مبارزه برای دمکراسی در ايران است
 هر کس در برد که تبعيض و  تحقير مليت های تحت ستم بيش از
از اين زاويه . مورد  کارگران و مردم زحمتکش روا داشته می شود

نيز کارگران و زحمتکشان ملل تحت ستم در از بين بردن اين 
تبعيض و تحقير منافع جدی دارند و همين امر نيز نيروی بالقوه 

  .دفاع از دمکراسی را گسترده تر می سازد
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 مدافع دمکراسی اگر جنبش کارگری به عنوان استوارترين نيروی
نتواند از اين خواست دمکراتيک مليت های تحت ستم قاطعانه دفاع 
کند اين خطر پيش می آيد که به همبستگی کارگری لطمات جبران 
ناپذيری وارد شود زيرا اين کارگران ملت های تحت ستم هستند که 
بيش از ديگران از اين تبعيض و ستم رنج می برند و از سوی ديگر 

خواست  بر حق، می تواند مورد بهره برداری نيروهای ضد اين 
در اين عرصه جنبش . دمکراتيک و قدرت های خارجی قرار گيرد

کارگری تنها نيروئی است که با گرد هم آوردن کارگران و 
زحمتکشان مليت های مختلف ايران می تواند خطر نيروهای مرتجع 

  .  آن ها بکاهددر ميان خلق ها را کاهش دهد و از نقش تخريبی
جنبش خلق های تحت ستم که برای در هم شکستن ظلم و اجحاف 
نهادی شده و حمايت شده از سوی دولت مرکزی و انواع و اقسام 
نگرش های شوونيستی و ناسيوناليستی حمايت می شود، از يک 
سو عمدتأ تحت نفوذ يا رهبری بورژوازی محلی است و از سوی 

نگاهی به . ين المللی قرار داردديگر مورد توجه بورژوازی ب
وضعيت خلق های تحت ستم کشور نشان می دهد که اوضاع 

جنبش ملی در حال . امروزی تا چه حد می تواند خطرناک باشد
هر . حاضر تحت فشار و سرکوب شديد استبداد مذهبی قرار دارد

حرکت و مبارزه ملی گرايانه اش به اتهام تجزيه طلبی و همسوئی با 
اما همين سرکوب حقوق و هويت ملی .  سرکوب می شودبيگانگان

خود به خود هم بستگی و هويت ملی را در ميان خلق های تحت 
ستم تقويت می کند و هر تأکيدی بر همبستگی ملی، خواه نا خواه 

اما . نقش نيروهای بورژوازی محلی در جنبش را تقويت می کند
کوب دولت بورژوازی محلی برای گسترش مقاومت در برابر سر

مرکزی، از يک طرف روی افتراقات ملی و مذهبی تکيه می کند و 
از سوی ديگر از دست دراز کردن به سوی بورژوازی بين المللی و 

از . طلب کمک از آن هراسی ندارد و گاه از آن استقبال نيز می کند 
همين روست که امپرياليسم آمريکا  در راستای اهداف سلطه طلبانه 

ران، روی مسئله ی مليت های تحت ستم، سرمايه ی خود در اي
دولت . گذاری عظيمی کرده و بودجه های کالنی اختصاص داده است

آمريکا به دنبال اشغال عراق و افغانستان و برای به زانو درآوردن 
جمهوری اسالمی، جنگ اعالم نشده ای را از طريق مناطق ملی 

 ميان نيروهای تحرکات نيروهای آمريکائی در. آغاز کرده است
آمريکائيان چه در . آذری، کرد، عرب و بلوچ امر پوشيده ای نيست

مورد ايران و چه در مورد عراق و حتی در مورد افغانستان و 
پاکستان اهداف دراز مدتی دارند و روی سناريوی يوگسالويزه کرده 

همين اقدامات است . اين کشورها نيز کارهای مقدماتی انجام داده اند
اسيت روی مسئله ملی را بشدت باال می برد و چاره انديشی که حس

  .در مقابل خطرات پيش روی اين جنبش را در الويت قرار می دهد
در شرايطی که جنبش مليت های تحت ستم  از درون با بورژواری 
محلی همراه است و در بيرون با بورژوازی حاکم و استبداد مذهبی 

ی بين المللی نيز در راستای دست و پنجه نرم می کند و بورژواز
اهداف شوم خود حاضر است به اين جنبش کمک های گسترده ای 
ارائه دهد، خطر کشانده شدن اين جنبش به جنگ های فرقه ای و 
مذهبی و حتی دامن زدن به شعار تجزيه طلبی روز به روز قوی تر 

در صورت تحقق چنين سناريوی شوم و سياهی، مصيبت . می شود
در اين جا سئوال . راسر کشور را فرا خواهد گرفتخونباری س

کليدی اين است که کدام نيروست که  می تواند در مقابل اين 
سناريوی شوم وسياه در کنار جنبش ملی خلق های تحت ستم قرار 
گيرد و از همبستگی انسانی کارگران و زحمتکشان و توده های 

اين . ستاين نيرو، جنبش کارگری ا. مليونی کشور دفاع کند
کارگران سراسر کشور، چه در ميان مليت های تحت ستم و چه در 
ديگر مناطق هستند که نه تنها منافعی در جنگ های فرقه ای و 
مذهبی ندارند بلکه برافروخته شدن آتش چنين جنگ هايی در گام 

در اين جنگ ها اولين . اول زندگی آن ها را به تباهی می کشاند
 نابودی کشيده می شود مردم کار و زحمت کسانی که زندگی شان به

آن هايند که هم گوشت دم توپ خواهند بود و هم خانواده . هستند
هايشان در آتش فقر؛ بدبختی؛ بی خانمانی و در بدری خواهند 

و به دليل حضور گسترده کارگران و زحمتکشان مناطق . سوخت
من ملی در حصيرآبادها و حلبی آبادهای کنار شهرهای بزرگ، دا

گرفتن آتش جنگ های فرقه ای و مذهبی و ملی، جنگ برادرکشی 
  .را به همه ی نقاط کشور خواهد کشاند

اگر چنين است پس برای جلوگيری از تحقق سناريوهای شومی که 
برای مناطق ملی آماده می شوند، بايد روی همبستگی توده های کار 

تحقق اين برای . و زحمت در سراسر کشور با همه ی توان کار کرد
  :همبستگی بايد روی چند نکته تاکيدکنيم 

اوألـ  تنها کارگران هستند که می توانند روی دمکراسی گسترده و 
. توده ای در سراسر کشور کار کرده و منافع خود را در آن ببينند

تاکيد روی دمکراسی بدان معنا نيز هست که بايد از حقوق خلق های 
دفاع پيگير از حقوق خلق های . تحت ستم بصورتی پيگير دفاع کرد

تحت ستم  بدون دفاع بی قيد و شرط از حق تعيين سرنوشت خلق ها 
در چهارچوب به رسميت شناختن اين  حق . معنائی نخواهد داشت

مسلم خلق هاست که می توان روی اتحاد داوطلبانه خلق های ساکن 
که کشور تبليغ کرد و نشان داد که در چهارچوب چنين اتحادی است 

  .منافع زحمتکشان و عموم مردم رعايت خواهد شد
ثانيأـ کارگران و توده های زحمتکش از عمده ترين نيروهايی هستند 
که نه تنها منافعی در جنگ های فرقه ای ندارند بلکه در صورت 
وقوع چنين جنگ هائی بيشترين آسيب ها را خواهند ديد و زندگی 

نگاهی به وضعيت مردم . خود و خانواده هايشان نابود خواهد شد
عراق اشغال شده که هم اکنون به دايره جنگ های فرقه ای و 
مذهبی کشانده شده است بخوبی اين سرنوشت شوم و سياه را نشان 

در عراق امروز وضع به گونه ای شده است که ديگر از . می دهد
همزيستی ميان خلق ها و يا معتقدان به مذاهب گوناگون خبری 

 از شهرک ها  و محالت با ديوارهای بلند سيمانی از بسياری. نيست
هم جدا شده اند و گتوهای  فرقه ای و مذهبی به وجود آمده اند که 

آن هايی که در اين حصارهای . با پاکسازی قومی همراه بوده است
سيمانی زندگی شان نابود می شود مردم کار و زحمت هستند که به 

 ای بر افروحته شده توسط آتش کينه های ملی و مذهبی و فرقه
  .مرتجعين، می سوزند

ثالثأـ در صورتی که گارگران پای خود را از جنگ های ملی و 
مذهبی کنار بکشند، نيروهای ارتجاع از هر دو سوی جبهه قادر به 

بنابراين اگر مانع تاثيرگذاری . ادامه اين جنگ ها نخواهند بود
 توده های زحمتکش تبليغات دروغين مرتجعين در ميان کارگران و

شويم، نيروی  ارتجاع به سرعت امکانات خود برای ادامه جنگ و 
مرتجعين در پيشبرد سياست های . برادرکشی را از دست خواهد داد

بشدت ضدمردمی همواره روی توده های تهيدستی که فريب 
شعارهايشان را خورده اند حساب باز می کنند و آن ها را به قتل گاه 

  .گسيل می دارندهای گوناگون 
با اين که دامن گرفتن جنگ های قومی و مذهبی، چنين خطرناک و 
نابود کننده است اما بورژواری و مرتجعين در صورتی که منافع 
شان ايجاب کند، در برافروختن آن هيچ ترديدی به خود راه نمی 

برای جلوگيری از اين خطر تنها می توان روی همبستگی . دهند
می توان اين آگاهی را به ميان توده های کار و . کارگری حساب کرد

زحمت برد که تنها آن ها هستند که می توانند با متشکل شدن و 
ايجاد سد های دفاعی توده ای در مقابل اين خطر خانمانسوز 

در اين ميان تشکل های کارگری می توانند با سازماندهی . بايستند
ی مساوی برای کارگران بخش های گوناگون و ايجاد فرصت ها

کارگران مهاجر مليت های تحت ستم و مجهز کردن آن ها به اين 
آگاهی ها، آن ها را به پيغام بران صلح و دوستی تبديل کنند و مانع 
از گسترش روحيات فرقه آی و مذهبی و نفرت های تحريک شده 

  . گردند
  : و در پايان بايد تاکيد کنيم که 

که بر پايه گسترده ترين ازادی اگر کشوری دمکراتيک می خواهيم *
  ها بناشده باشد؛

اگر کشوری می خواهيم که  در حمام خون غرق نشده و ناامنی و *
  جنگ و برادرکشی آن را به ويرانه ای تبديل نکرده باشد؛

 اگر کشوری می خواهيم که در آن از تبعيض ملی؛ تبعيض *
  جنيستی؛ و سرکوب و تحقير خبری نباشد؛

واهيم که در آن سرمايه داران و زراندوزان و اگر کشوری می خ*
 زورمندان حرف آخر را نزنند؛ 

  

  آنگاه به جنبش کارگری قدرتمند،
  .متشکل و متحد نياز داريم
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 ارزيابی از نتايج مبارزات کارگران ايران
  :١٣٨۶در سال 

برپايه روز شمار جمع آوری شده در بولتن خبری کارگری ضميمه، طی 
 جنبش کارگری ايران مجموعه گسترده ای است از سازماندهی ٨۶سال 

اعتصابات، اعتراضات، تجمعات، راه بندان ها، راه پيمايی ها، الستيک 
  .  آتش زدن ها که گزارش آن در اين بولتن آمده است 

ردی ازگروگان گيری کارفرمايان، صدوراطالعيه در اين روز شمار ، موا
ها و قطعنامه ها و بر پايی تريبون های بحث و مناظره و ارتباطات تلفنی 

، نيزدر ...فعاالن کارگری داخل کشوربا رسانه های خارج از کشوروغيره
  . بولتن گزارش شده است

 - نلومنصور اسا: استقامت و پايداری و هزينه های زندان فعاالنی همچون 
 تيراندازی به فعاالن کارگری - رضا دهقان- ابراهيم مددی-محمود صالحی

به قصد ترورومصدوم کردن آنان، و هم چنين حوادث وسوانح کاری 
  . که گزارشات روزانه آن ها فهرست شده است ... درمحيطهای کارو 

برپايه اخبار و گزارشات حرکات و مسائل کارگری در اين بولتن ميتوان 
  :بی زير را ارايه داد کهارزيا

 بربستر درخواست ها و مطالبات  در سالی که گذشت مطالبات کارگران؛ 
توليد از قبل پاسخ نگرفته کارگران سراسر ايران اعم از واحد های بزرگ 

صنعتی،  کارخانه ها ، شبکه وسيع بخش خدمات ، سطوح وسيع ی 
  :  ازکشور عبارت بودندو بيکاران کارمندان و بازنشستگان 

 اجرای قراردادهای دسته – افزايش سطح دستمزدها –امنيت شغلی کار 
 توقف اخراج ها و بازگشت همه کارگران –جمعی ولغوقرارداد های موقت 

 بيمه - حق اعتصاب - برخورداری از حق تشکل مستقل-اخراجی برسرکار
ن  پايا– لغو کارکودکان -های اجتماعی برای کليه کارگران و بيمه بيکاری

 تعطيلی رسمی اول ماه مه و –بخشيدن به نابرابری جنسی در محيط کار 
رفع هرگونه ممنوعيت ازبرگزاری مراسم مستقل کارگری در اين روز 
... وآزادی کارگران زندانی و پايان بخشيدن به احکام ضد کارگری رژيم و

  . بوده است 
توسط ) ١٣٨۶(مبارزه برای دست يابی به مطالبات فوق طی سال گذشته 

کارگران در بخش های گوناگون در برابر کارفرمايان وتماميت رژيم 
  .سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران ادامه يافت

دراين سال، بخش وسيع اعتراضات و اعتصابات خصلت دفاعی داشته و 
کارگران در راه . بيش تر برای حفظ حداقل های موجود صورت گرفتند

ر حوزه های موفق و جاهايی ناموفق بوده دست يابی به مطالبات خود، د
  . و سرکوب شده اند

سالی که گذشت ، سالی پرازالتهاب در برابر زير پا گذاشتن حقوق 
کارگران بوده است و در نتيجه با موج اعتصاب بيش از يکماهه کارگران 

 کيان –آزمايش مرودشت،اعتصابات کارگران درخشان يزد 
شکر هفت تپه شوش و بخش های فعال  شادريس و ني-) البرزسابق(تاير

معلمان وتا حد زيادی در کالن شهر تهران و در مناطق مختلف سراسر 
 .ايران روبرو بوديم 

اخبار و مطالب گرد آوری شده، گواه اين است که امنيت شغلی ، بمثابه 
بزرگترين معضل جنبش کارگری طی سال گذشته، نتيجه و وجه مشخصه 

  .  بوده است ١٣٨۶دولت احمدی نژاد در سال سياست های ماجراجويانه 
يکی از کارگران شهرداری به درستی در رابطه با امنيت کار می           

امنيت شغلی واژه ای بيگانه برای ماست و هرروزنگران فردای «: گويد
   )      ١٣٨۶مرداد٧ايلنا ( » خود هستيم

ه لحاط سالی که گذشت ، سال سختی برای کارگران سراسرايران ب
 بر اساس اخبار انتشار يافته در بولتن خبری .اقتصادی و سياسی بود

کارگری ساليانه، نظام جمهوری اسالمی ايران ، با واگذاری صنايع 
کارخانه ای و توليدی و اموال عمومی به بخش خودشانی و خارج کردن 

انه ها هزارکارگرازکاراخراج شدند و يا درآستآنها از زير کنترل دولت، ده
  .اخراج قرار گرفتند

هزار آارگری آه به ۵از مجموع " درمطبوعات رژيم آمده است  که  
 ۶٠هستند، قرارداد    های غرب تهران شاغل قراردادی در آارخانه    صورت

 "اخراج اين کارگران  علت  ." سال نو تمام شده است    درصد آنان درآستانه
عدم اعطای مرخصی نوروزی با "و " پايان سال   پرداخت نكردن مطالبات

   . است به کارگران " حقوق
- موقت، که از سال   های قبل، قراردادهای نيز همانند سال١٣٨۶ درسال 

 قانون کار ٧وزارت کار از ماده     که با تفسير جديد٧٠های اول دهه 
ودسته جمعی کارگران تاريخ از شمار قراردادهای دائمی  بدون    قراردادهای

پس از آغاز بطوری که . شده بودند، رسميت و عموميت پيدا کرد    خارج
 و سياست های اعمال شده وزير نژاد، جمهوری محمود احمدی رياست 

 متفاوت برای یبراساس تعيين پايه حقوق" محمد جهرمی" کارش 
هزارکارگر،   ٣٢٠  کارگران استخدامی وموقت، عالوه بر اخراج نزديک به 

- های کوتاه کارگران را تامين نکنند قرارداد   اين که بيمهکارفرمايان برای 
 مرحله اجرا رابه روزه  وسفيد امضاء٢٩ ماهه و بخشا۶ماهه و٣ازتر

های خصوصی در های دولتی نيز در اين مورد با شرکتشرکت. گذاشتند
کارگران اخراجی همگی براساس قراردادهای . حال رقابت بوده وهستند
اين کارگران . اند سفيد امضاء مشغول به کار بودهموقت و کوتاه مدت و

توسط بخش " قراردادهای موقت و کوتاه مدت " درچهارچوب همين 
های دولتی به  شديد ترين طريقی استثمار شده و در خصوصی و شرکت

  . تمامی طول سال در معرض اخراج و تسويه شدن قرار داشتند
تحت     درصد کارگران شاغل ٨٠آمارهای رسمی، اکنون  بيش از   براساس

 بيش تر بيکارسازی هاازقبل همين سياست  .  کنندقراردادهای موقت کار می
در سراسر سال و درسطوح مختلف واحد های صنعتی وتوليدی اعمال 

ها درگسترده ترين شکل درواحد های صنعتی و توليدی اين اخراج.گرديد
 ، بجنورد، طبس، سنندج، زنجان: درشهرهای مختلف ايران از جمله 

های صنعتی استان ترين کارخانهکه بيش  منطقه غرب تهران،  قزوين
   هزار کارگر٣در آن قرار دارد، اجراء شده و در نتيجه بيش از     تهران

کارگر   ٣٨٠همينطور در بخش شهرداری بجنورد ، تعداد . اندشده اخراج  
مام قرارداد بيکار به دليل ات   فضای سبز و خدمات شهرداری اين شهر

کارگر فنی معدن ذغال سنگ آن     بيش از هزارطبسدر منطقه شهر. شدند
عيدعلی  در شهر صنعتی قزوين .نيز با پايان قرارداد کاری اخراج شدند

هزار کارگر در   ٣٠  اندرکاران خانه کارگر از اخراج کريمی، يکی از دست 
 درصد ۵٠زبيش ا : "سايت دسترنج گفت  اين شهر خبر داد و  به

استان قزوين بدون دريافت حقوق، سنوات، عيدی و    ازکارگران قراردادی
شدند تا در صورت تمايل    قرارداد کاری خود بيکار پاداش با اتمام 

ماه به کار  توليدی در نيمه دوم فروردين    کارفرمايان و مالکان واحدهای
تبريز وزنجان ، همچنين  در شهرستان های  رشت،   ."شوند   گرفته

عسلويه ما با مشکل قرارداد های موقت کاری  و بحران بيکاری کارگران 
  . روبرو بوديم 

اندرکاران خانه کارگردرزنجان، ضمن اعالم مرتضی ريحانيان، از دست 
 سايت خبری " درزنجان مشغول به کارهستند، به ر هزارکارگ۴٧اين که 
آنان را کارگرانی با  درصد ٨٠ازاين ميان « : ، گفت"  دسترنج

در تمامی سال گذشته در مقابل » ... دهندقراردادهای موقت تشکيل می
افزايش مشاغل قراردادی ، وجود شرکت های پيمانکاری که در رابطه 

بطوری که . تنگاتنک با کارفرما ها عمل می کردند، مشکل آفرين بودند 
برابر خود کارگران وجود شرآت هاي پيماني را يك معضل اساسي در 

دانسته و وزارت آار می خواستند که با حذف آنها از سرنوشت آارگران، 
موجبات  تضمين امنيت شغلي کارگران قراردادی و در يافت بموقع حقوق 

  . ساعات کاری شان رااز کارفرمايان تضمين نمايند
حکومت   بيمانندهایگریکارگران ايران طی يکسال ، در مقابل وحشی

، ساکت ننشسته و به شيوه غارتگرداران  سرمايهو خودحامی سرمايه 
در سال گذشته، . های گوناگون، مبارزات خود را عمق و گسترش  دادند

صدها اعتصاب کارگری در ايران به وقوع پيوست که شرح بخش وسيع 
 عليرغم جو سانسورو اختناق حاکم بر فضای مطبوعات و رسانه –آنان 

  .ز شمار خبری کارگری آمده است  در همين رو-های خبری ايران
ازديگر مشخصات دولت احمدی نژاد طی  سال گذشته؛  پيشبرد بيش از 

سياستی که کارگران . بود " خصوصی سازی " پيش تصريح سياست 
خودمانی " واقتصاد دانان چپ و سوسياليست در ايران از آن به نام 

خودشانی "ستياد می کنند و ترجيح می دهم از آن به نام سيا" سازی 
بااين سياست به بخش های معينی از اماکن دولتی . ياد کنم" سازی 

وکارخانه ای و بخش های وسيع ويالهای دولتی و تا حدی عمومی ، 
چوب حراج زدند و پول های حاصله را به جيب بخش انگلی بازار، بور 
س بازان وسهام داران ، سپاه و نيروهای امنيتی ، نو محافظه کاران و 

تجاعی ترين بخش حجره دارن ريختند و يا با پوشش با شعارهای ار
پوپوليستی و با نوعی سرمايه گذاری به کشورهای امارات عربی سرازير 

  . کردند 
دولت احمدی نژاد ، ابتکارتازه ای بر اساس اخبار روزنامه ها آ ؛ اخيرا 

ه صندوق های سرماي" را بعد از پخش سهام عدالت به نام پذيره نويسی 
با عنوان نهاد ی جديد در بازار سرمايه "  گذاری عوامفريبانه در سهام 

در اين رابطه رييس سازمان . جمهوری اسالمی به کار گرفته است 
بورس، تاسيس اين صندوق ها را يک امکان استثنايی برای افرادی که 
سرمايه اندک دارند و می خواهند در بازار بورس فعال باشند، قلمداد کرد 

يکی از مزيت های اساسی اين صندوق ها پول های خرد " : متذکر شدو 
را جمع کرده و اقدام به خريداری سهام شرکت های مختلف می کنند و 
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، در “دنيای اقتصاد ” روزنامه ".سبد سهام خود را مرتب متنوع می کنند
روز « : گزارشی از تاسيس اين صندوق های سرمايه گذاری نوشت

 در ساختمان جديد سازمان بورس و اوراق ١٣٨۶ماه اسفند ٢٠دوشنبه 
بهادار، پنج کارگزار بازار سرمايه مجوز تاسيس صندوق سرمايه گذاری 

حافظ، نهايت " ، " سهم آشنا" شرکت های . در سهام را دريافت کردند
، جزو اولين شرکت هايی " خبرگان سهام" و" بانک صادرات" ، " نگر

رای صندوق های سرمايه گذاری درسهام، هستند که مجوز پذيره نويسی ب
از آنچه بعد از روی کارآمدن دولت » . سال به آنها تعلق گرفت٢برای

جديد آثارش آشکار گرديد ، کارکرد چند ساله اش در برابر پيشبرد 
سياست های بانک جها نی و صندوق بين المللی پول درراستای واگذاری 

  . است  " خودشانی" سرمايه های کالن کشور به بخش 
 فروردين نوشت ۶در اولين هفته نوروزی امسال سايت رجانيوز در تاريخ 

دبير ستاد تسهيالت نوروزی استان مازندران اعالم کرد، در اجرای « : 
  ويال ۴٢تاکنون) عمومی(مصوبه دولت بر وا گذاری ويالهای دولتی و 

درهر . در ساحل دريای خزر دراين استان درخدمت مردم قرار گرفته است
يک از اين ويالها يک نفر از سازمان گردشگری بر کار قيمت گذاری و 

دراستان مازندران « : در ادامه خبرآمده است »  تعيين نرخ نظارت دارد
 ويالی خصوصی ساماندهی شده است و بر آوردها حاکی ٣٠٠ هزار و ۶

هزار ويالی خصوصی در اين استان است، تاکنون ١٠از وجود بيش از  
 مرکز ٨٠ ويالی خصوصی توسط ۵٠٠هزار و٢ابتکار دولت، با 

معاون سياسی و . »رزرواسيون و مشاوران امالک سامان دهی شده است
«  : امنيتی استان مازندران نيز با حمايت از اين سيا ست دولت گفتند

راهبرد اصلی نظام را مقام معظم رهبری ترسيم کرده اند و واگذاری 
پاره ای از آگاهان » عار نوآوری و تحول استويالها به اشخاص تحقق ش

 و درآمد ناشی ازاجاره آن به مسافرين اين ويالهاواگذاریدرآمد ناشی از 
 ميليارد تومان می ١٠٠در ايام نوروز را در برآوردهای اوليه بيش از 

خود اين عمل پيگيری سياست حراج اموال دولتی و فروش همه . دانند
 کردن آن به جيب همان پدر و پسر خوانده  وسرازيردارايی های عمومی

جدااز رابطه بورس و . درسال جديد تلقی کردحاکم برايران  های  مافيای
هادربرابر سياست های جنگ طلبانه دولت  بازار، بايد از انتقال سرمايه

شورای  اعمال تحريم های احمدی نژاد ورژيم حاکم ياد کرد که دربرابر
 ايران، خروج سرمايه از عليه برنامه هايآن وصدورقطعسازمان مللامنيت 

کشور شتاب نگران کننده ای به خود گرفته و يکی از مناطقی که سرمايه 
دوبی واقع در امارات متحده عربی کشور های ايرانی را جذب می کند، 

  . است
گرمی « : نوشت،١٣٨۶ اسفند ماه٢۵  در تاريخ،“دسترنج ”خبری سايت 

 سرمايه های بسياری به ،ای اقتصادی ايرانبازار اعراب از محدوديت ه
لمللی که حاصل  دليل بی اعتبار شدن بانک های داخلی درعرصه بين ا

درگيری های سياسی است، به سوی امارات متحده عربی و بطور متمرکز 
 ميالدی ٢٠٠٧ارزش اين سرمايه ها درسال . به دوبی درحال انتقال است

 بيش از نيمی از بودجه دوبی بوده  ميليارد دالر و معادل١٢٠بيشتر از
بانک هايی که در مجادالت سياسی مرعوب شده اند، ديگر توان . است

گشايش اعتبار برای شرکت ها و بازرگانان را ندارد، دراين شرايط برای 
انتخاب نقطه سوم . ادامه حيات اقتصادی بايد راه ديگری را به کار گرفت

 اما ادامه فعاليت های اقتصادی و يا واسطه، هر چند پر هزينه تر است،
 ٢۶ يک روز بعد، “فارس ”خبرگزاری » .صنعتی را امکان پذير می کند

ايران در حال « : گزارش داد“ ميد ” ، به نقل از نشريه ١٣٨۶اسفند ماه
مذاکره با مسئوالن بورس دوبی است تا يک شرکت سرمايه گذاری نفتی 

. س بين المللی به ثبت برساند ميليارد دالر در اين بور٩٠را به ارزش 
درحال حاضر مذاکرات سازمان خصوصی سازی جمهوری اسالمی ايران 

و اين سازمان عريض » .با مقامات بورس دوبی دراين زمينه جريان دارد
بعد از فرمان خامنه ای، مبنی بر جنبه " خصوصی سازی"والطويل 

اموال  قانون اساسی وچپاول ۴۴اجرايی بخشيدن وراه اندازی اصل
ها، در درون مافيای قدرت " خودشانی سازی "عمومی در شبکه عظيم 

حاکم، راه اندازی شد و از سال گذشته به اينسو ُپر شتاب به پيش گرفته 
همچنين در دولت احمدی نژاد ، بناهای تاريخی نير از سری اموال ! است 

توجه به . عمومی خارج شده و قرار است به بخش خصوصی واگذار گردد
فرّيبرز دولت آبادی، معاون سازمان « : اين نقل قول نيز ِپر اهميت است 

ميراث به خبرنگاران گفته است که کميته از طرف سازمان ميراث تعيين 
شده که از اين پس کارش از ليست خارج کردن اموال عمومی و نفيس از 

 اکنون ». فهرست ثبت شده و واگذار کردن آن به بخش خصوصی است
 را از هشت بنای تاريخیه ماه سازمان ميراث اعالم می کند که پس از س

ا به بخش خصوصی  تا بتوانند آن رفهرست نفايس ملی خارج کرده اند
يعنی عالوه بر غير قانونی بودن واگذاری اموال عمومی به . واگذار کنند

بخش خصوصی، دست به يک عمل غير قانونی ديگر نيز زده اند و آن هم 
اين است که هشت مکان تاريخی را که به عنوان اموال عمومی و نفيس 

 فهرست به ثبت رسيده است با تصميم شخصی سازمان ميراث فرهنگی از
  نفايس بيرون آورده اند

برپايه آمارهای ارائه شده درسطح مطبوعات ) ١٣٨۶ ( سال گذشتهطی
به .  ميليارد دالر برآورد شده است۶٠رقم واردات کشور نزديک به  رژيم،

عقيده کارشناسان، دولت ايران اين حجم کاال را به منظور جبران نرخ 
 برعکس تعطيلی توليدات تورم داخلی وارد کرده، درحاليکه نتيجه آن

دکتر بهمن آرمان در مصاحبه با . داخلی و افزايش بيکاری بوده است
عليرغم آنکه ايران يازدهمين : کند دويچه وله در اين ارتباط اشاره مي

کشور توليد کننده محصوالت باغی است، دولت در آستانه سال جديد 
ذخيره ارزی کرده  ميليارد دالر ميوه وارداتی از محل حساب ٢/١تقاضای 

عبداهللا رمضان زاده قائم مقام دبير کل جبهه مشارکت ايران  به گفته .است
  ميليارد دالر پردرآمدترين ۶۵ با٨۶دولت احمدی نژاد در سال: اسالمی 

 ٣٠٠٠٠٠سال تاريخ کشور را داشته است، ولی در طول چند ماه بيش از 
ايلنا .( از دست دادندکارگر در نتيجه ورشکستگی کارخانه ها کار خود را

١٢/٣/٨۶( 
بادرآمد کالن نفتی  ، ٨۶ما در سال گذشته و بويژه در پايان سال اگر چه 

، درآمدی بوديم شده روبرو   ميليارد دالر تخمين زده٨٠رقمی نزديک به 
در برابر  از يک سو ،  ولیسابقه است که در مقايسه با دولتهای قبلی بي

ه ما پول نفت را بر سر سفره بی چيزان  رئيس جمهور کعوام فريبی های 
 بلکه اوضاع  نه تنها هيچ پولی به سفره خالی مردم راه نيافت،خواهيم برد

 از ديگر سو با اينکه دست دولت با .زندگی آن ها از آن چه بود بد تر شد
داشتن چنين درآمدی کالنی ، بنابرقاعده برای انجام هرگونه پروژه 

وتقويت زيرساخت های پيشين بازبود، صنعتي، عمرانی وزيربنايی 
 می توانست برای کاهش  درعملهايی که انجام هرکدام ازآنها پروژه

 و پيشگيری ازاخراج  افسار گسيخته گرانیجلوگيری ازبيکاري، تورم و
زاران  مثال مانع از اين می شد که  جان هثمربخش باشد وياهای بيرويه 

 ولی در برابر آن نه ،گرددندگی نفر در جاده های ايران طعمه حوادث ران
ند بلکه تعدادی بيش تر جان خود را در  بيکار شدان بيش تری  کارگرتنها

 .حوادث گوناگون از دست دادند
در دو سالی که از عمر دولت نهم : "د راين رابطه روزنامه اعتماد نوشت

ميليارد دالر مازاد در آمد نفتی در هاله ابهام باقی مانده  ۴١گذرد می
و " ی مردم ببرد نفت را بر سر سفره" دولتی که قصد داشت". ستا

ی  نفت را بر سر سفره ی مافيای نفتی را بسوزاند؛ در عمل نه تنها ريشه
شان بست و  مردم نُبرد بلکه گاز را هم در سرمای شديد زمستان بر روی

    . درصد  افزود۴٠قطع نمود وبر قيمت برق و گاز نيز 
سران حکومت برای " "عدالت پروری "،" ورزی مهر" ها همه از اين
ی به پا خواسته  توده بی دليل نيست که. باشد می سراسر کشورمان  مردم

بی دليل نيست که جامعه . نمايند  در طلب حقوق اوليه شان را سرکوب می
رغم وجود چنين واقعيات  علی. اند و قهقرائی کامل کشانده را به نابودی

و " بهسازی"حکومت وقيحانه دارند از  انباری، باز هم سر تأسف
. اند صدد فريب مردم چنان در آورند و هم سخن به ميان می" سازندگی"

 سال٣٠ما در : "ای گفت رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان در خطابه
توده که از نظر   روشن است ".  سال کار کرديم٣٠٠گذشته به اندازه 

 چيزی جزء، "ر سازندگیسردا"سال کار "٣٠٠"مردم، منظوِر محروم 
 سازندگی مورد ادعايی اينها ، يعنی.نيست گسترش بی خانه مانی وفقر

، های ممتد کارگران از واحد های کارخانه ای افزايش اخراج سازی
يعنی باال بعبارتی سازندگی و پيشرفت آقايان   صنعتی، ات و توليدکارگاهی

جامعه، يعنی  رونها، گسترش افزايش اعتياد در د بردن ميزان بيکاری
تبديل کودکان به بردگان خردسال ،  گسترش فحشاء، ويرانی زندگی توده 

چه بيشتر اوضاع زندگی سازندگان اصلی جامعه،  محروم و  تخريب هر
   .  استيعنی توده کارگران

  حاصل درآمد نفتي، بازار داغ کاالهای وارداتی است که از يکطرف 
و می سازد وازجهت ديگر،سود آن صنعت داخلی را با ورشکستگی روبر

گردن کلفتی می رود که با ها وآقا زاده های  به جيب تجاربزرگ وواسطه
نفوذ پدران خود براريکه قدرت سوارند و دالرهای های خود 
رادرکشورهای عربی خليج فارس وسرمايه گزاری های کالن به خدمت 

 محرومان ، حاصل چنين سياستی برای. می گيرند وبه جوالن درمی آورند
 سنگينی هزينه بی چيزان ، تهيدستان، زحمتکشان و توده کارگران 

مسکن، گرانی خريد گوشت وميوه،نان وبرنج است که جيب های خالی 
نکته قابل توجه  . سازد ترمي توده زحمتکشان راازآنچه که هست خالي

، درعرصه سرمايه وکنترل گمرکات وورود کاال ها، پيشروی ١٣٨۶سال
 امنيتی ونيروهای بسيج وسپاهی وطرفداران دولت – نظامی باندهای
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 بوده واينها تمام مجاری ورود وخروج سرمايه ها راکنترل احمدی نژاد
می کردند واين روند همچنان ادامه دارد و سپاه خود بزرگترين سهم بر 

  . اين سرمايه گذاری ها بوده است
وزهای سال ، برای  نرخ دستمزد سال جديد را در آخرين ردرسال گذشته؛

  تومان تصويب کردند، دستمزدی که با توجه ۶٠٠هزار٢١٩يک کارگر 
محقرترين سطح زندگی  به باال بودن نرخ تورم و سبد هزينه های زندگی،

هم برای يک خانواده چهاروپنج نفری کارگری درشهرهای بزرگ تامين 
 گواه سطح ا، دررابطه با سبد هزينه ه آمارهای تا حال ارائه شده.نمی کند

" نابرابری غير قالبل باور در نظامی ايست که رهبران آن روزی حکومت 
را فرياد می زدندو خود را حجره نشينان " مستضعفين" و " کوخ نشينان 

 سعيد شيرآوند، معاون وزير امور اقتصاد و . طلبه معرفی می کردند
تورم و رابطه با نرخ  در٨۶اسفند  ٢٢دارايی دولت محمد خاتمی، روز 

نرخ تورم بر  «:  گفتگو با خبرگزاری حکومتی آفتاب گفتسبد هزينه هادر
- محاسبه قرار می  قلم کاال توسط بانک مرکزی مورد ٣٨٠اساس حدود

ها شوند و از آنبندی می  قلم کاال در چند بخش مختلف طبقه٣٨٠اين. گيرد 
ه در سبد بنابراين، بسيار طبيعی خواهد بود ک . شود ميانگين گرفته می
شده  ترازتورم رسمی اعالم ها نرخ تورم بسيار بيش هزينه برخی خانوار

درصد افزايش تعيين ٢٠اگر اين چنين است ، اعالم » .احساس گردد
دستمزد نسبت به سال گذشته ، بی خانه مانی ، زاغه نشينی، تباهی و 
فساد و فقر کمر شکن زندگی کارگران و زحمکشان جامعه سراسر ايران 

با وضعيت به ١٣٨٧ وما در تمامی سالا با خود به دنبال خواهد داشتر
   ! مراتب بحرانی واسفبارتری روبروهستيم

 اسفند، به ٢۴جمعه،  در بحث دستمزد ها خبرگزاری حکومتی مهر، روز 
وزارت  نقل ازعليرضا محمد علی، مشاور وزيرو مديرکل روابط عمومی 

 تصميم شورای عالی کار، حداقل کاروامور اجتماعی اعالم کرد؛ براساس
بدين . يابددرصد افزايش می٢٠، مبلغ   ١٣٨٧مزد کارگران درسال دست

هزار تومان ١٨٣ ، مبلغ٨۶مزد کارگران آه درسالترتيب، حداقل دست
 اين  .رسد تومان می۶٠٠هزار و٢١٩بوده است،برای سال جديد به  

مزدی سطوح دستبرای ساير: مسئول وزارت آارواموراجتماعی، افزود
 درصد که به ۵روزانه آنان، به عالوه  تومان به مزد ٨۴۵کارگران،

 اعالم اين رقم در  .شود، اضافه خواهد شدصورت پلکانی محاسبه می
» کميته مزد کشور«شرايطی است که عبداهللا مختاری، يکی از اعضای 

.  هزار تومان اعالم کرد۶٠٠ الی ۵۵٠ميزان خط فقر را درسراسر کشور 
 هزار تومان درآمد داشته باشد ۶٠٠تر از يعنی هر کارگری که ماهانه کم

تواند نيازهای ضروری و معيشتی خود را تامين کند و به زندگی در نمی
در شرايطی که بحث دستمزد ها در کريدورهای . زير خط فقر محکوم است
و مذاکرات سه جانبه " کميته تعيين دستمزد" وزارت کار و در نزد 

 کارفرما و به اصطالح نماينده کارگران ، با چانه زنی –ايندگان دولت نم
دو سويه پيش می رفت ، جمع وسيعی از کارگران با نوشتن نامه جمعی و 

« : جمع آوری طومار، خود نرخ دستمزد ها را به شکل زيرفرموله کردند 
دستمزد و حقوقی که طی سالهای گذشته  از سوی دولت و شورايعالی کار 

رای ما کارگران و ساير بخشهای حقوق بگير همچون معلمان و ب
بازنشستگان و کارمندان جز تعيين شده است، بهيچوجه در طول اين 
سالها کفاف هزينه های زندگی ما را نکرده و سال به سال خانواده های ما 

بطوريکه در شرايط حاضر، ما . در فقر و فالکت بيشتری فرو رفته اند
امين يک زندگی بخور و نمير برای خود و خانواده هايمان ديگر قادر به ت

نيستيم و نميتوانيم با دستمزدهای فعلی حتی اجاره بهای منازل مسکونی 
 .خود را نيز تامين کنيم

روال هرساله افزايش حداقل دستمزدها که تا کنون اجرا شده است، 
هزينه در طول چند سال گذشته . بهيچوجه جبران اين وضعيت را نمی کند

های زندگی دهها برابر شده و قدرت خريد ما کارگران و ساير مزد بگيران 
  .  بطور مرتب و بی سابقه ای پائين تر آمده است

 تومان تعيين کرديد، اما ميزان خط ١٨٣٠٠٠سال قبل حداقل دستمزد را 
اين در حالی است که در طول سال . فقر باالی پانصد هزار تومان بود

فتن سرسام آور هزينه های زندگی، کمر کارگران و حقوق جاری با باال ر
  . بگيران زير فشار نداری خرد شده است

خودتان در اين مملکت زندگی ميکنيد و ميدانيد که حتی با يک ميليون 
تومان هم نميتوان آنچنانکه شايسته ی شان انسان است در اين جامعه 

کليه سطوح دولتی در حال سوال ما ازهمه شما کسانی که در . زندگی کرد
تعيين حداقل دستمزدها سياست گذاری می کنيد اين است که آيا واقعا 
حاضريد با اين حقوقهايی که به ما کارگران داده ميشود، حتی يک ماه 
زندگی کنيد؟ پس چرا ما کارگران بايد اين را قبول کنيم؟ پس چرا ما بايد 

روت و نعمت در جامعه، فقر اين را قبول کنيم که سهم ما از توليد اينهمه ث
  و فالکت روز افزون باشد؟

ما اعالم ميکنيم که ديگر نميتوانيم زير خط فقر زندگی کنيم و تداوم اين 
ما خواهان حداقل دستمزد با احتساب . زندگی برای ما غير قابل تحمل است

تامين يک زندگی شرافتمندانه و مرفه برای يک خانواده چهار نفره از 
  . ت و نظارت خود کارگران در کليه سطوح مزد بگيران هستيمطريق  دخال

تامين يک زندگی شرافتمندانه و انسانی حق ما کارگران و تمامی مزد 
بگيران است و اين خواستی است که ما با امضاء اين طومار برآن پای 
می فشاريم و اميدواريم پاسخ ما مانند سالهای گذشته افزايش بيست 

دها  نباشد، که نه تنها هيچ دردی را دوا نخواهد درصدی حداقل دستمز
کرد  بلکه معنايش تحميل فقرو فالکت بی حد و حصر و غير قابل تحمل در 

اين نامه خيل وسيع امضاء » . بر ما و خانواده هايمان خواهد بود٨٧سال 
ها درسطوح واحد های بزرگ توليدی  و کارخانه ای تا واحد های کوچک 

 معلمين، کارگران خباز، راننده ، ، جمع گستردهتوليدی و کارگاهی 
از شهرهای .... بازنشسته، جوشکار، مکانيک و کارگران ساختمانی و

 توسط : " را زير پوشش قرار داد از جمله تهران، سنندج، مريوان 
کارگران و فعالين اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، از ميان 

عسلويه، شاهو، کشت و )ه سيلوهاتوسع(کارگران شرکت توان توسعه
صنعت مهاباد، پتروشيمی پلی اتيلن سنگين کرمانشاه، نساجی بابکان، 

، پتروشيمی مرواريد )عسلويه(شرکت واحد تهران،  پتروشيمی مهر
عسلويه، پتروشيمی پارس عسلويه، شرکت ساختمان و نصب ) پاسارگاد(
مبين پتروشيمی (عسلويه، شرکت پويا روش جنوب ) ای،سی،سی(

، کارخانه )، عسلويه١٠ و٩پااليشگاه فازهای (، شرکت درريز)،عسلويه
پوشش لوله سلفچگان، شهر صنعتی تبريز و کارگران بخشهای غير 
 .کارخانه ای شهرهای گوناگون ايران را زير پوشش قرار داده است 

 همچون ده ها هزار کارگر کارخانه ها ومراکز  کارگران ايران صدرا
 مشمول  رپی اجرای سياست های ضد کارگری رژيمصنعتی کشور د

. اخراجهای دسته جمعی و عدم پرداخت حقوق و مزايای معوقه شده اند
اهرمی که رژيم با اجرای آن کارگران را آنقدر سر ميدواند تا از اين 
دوندگی خسته شده و تن به اخراجهای دسته جمعی با کمترين مزايا بدهند 

 ميخواهند   توسط رژيم وسرمايه دارانی کهاين سياست سالها است که. 
صاحب اين کارخانه ها و مراکز صنعتی شوند و يا هم اکنون صاحب آنها 
  . هستند بمورد اجرا گذاشته ميشود 

در دروه های مختلف در  درباره مسئله گسترده اخراج ها، سياست دولت
ان از امر اخراج ها  با اين هدف اجرا می شد و می شود که اخراج کارگر

کارخانه ها ی نامبرده و ديگر کارخانه ها ، بعد ازاخراج بخش وسيعی از 
نيروی کار آن واحد ها ، کارخانه ها را به سرمايه داران جديد که همان 
وابستگان به مافيای قدرت هستند ، واگذار می نمايند و سرمايه داران نيز 

 تا قبل از تحويل می خواهند. که متکی به سرنيزه ارگانهای دولتی هستند 
گرفتن اين کارخانه ها، کارگران رسمی آنها توسط دولت اخراج شده باشند 
. تا مديران کارخانه ها اگر هم قصد راه اندازی آن واحد ها را داشته باشند

 اينطور نيست و سرمايه داران  با خريد  هرچند که ديده می شود، اغلب
الن دولتی  از بانکها، ارزان قيمت کارخانه ها و گرفتن وام های ک

زمينهای آنها را به قيمت گزاف فروخته و سرمايه هنگفت حاصل از آن را 
که عمدتا برج سازی ها و آپارتمان سازهای   در تجارت و داللی پرسود

 تا با پس زدن کارگران استخدامی و  سود آور است  به کار می گيرند،
کارگران قراردادی، که  بيرون کردن و بازخريد کردن آنان ، موج جديد  

آن هم گزين شده توسط ارگانهای سرکوب تفتيش عقايد و اسالمی صورت 
بروز مسائل کارگری معوقه و پيشروی راحت  می گيرد تا خيال خود را از

کنند و درعين حال با دادن دستمزد کمتر و حذف مزايائی که به کارگر 
  ا بيشر و هزينه می گرد، شدت فشار واستثمار ر رسمی و دايمی تعلق

   . تا به سود بيشتری دست يابند توليد را کم کنند
، ما با پيشروی ٨۶اما جدا از ضعف ها و اشکاالت جنبش کارگری درسال 

. واعتراضات کارگران نيشکرهفت تپه شوش دراين سال روبروبوديم 
کارگران اين بخش صنعتی با توجه به تجربه تلخ سرکوب پيشروی 

سنديکای مستقل شرکت واحد تهران وحومه، حاصل کارگران وفعاالن 
اوليه سازماندهی اعتراضات خود را بشکل يک سند مطالباتی و نامه 
سرگشاده دراختيارسازمان جهانی کارقراردادند وازنيروهای کارگری داخل 

  .   وخارج ازکشوراستمداد طلبيدند وخود به پای اعتصاب رفتند
شکر     رفه وارداتی و مجوز ورودبه دنبال کاهش تع  طی دو سال اخير

از سوی دولت، فعال شدن آقازاده ها و آيت اهللا های شکر  خارجی 
خوار،برای ورود بيرويه شکر، محصول داخلی با مشکالت چندی روبرو 

مشابه    بحران کارخانه توليد نيشکرهفت تپه و چندين کارخانه.  شدند
طی دو ها کارخانه    ران اينکارگ . بشکلی غير قابل پيش بينی در آمده بود

اند و ضمن پرداختن هزينه های چندی کرده   سال گذشته يازده بار اعتصاب
ولی همواره درمقابل بی توجهی مسئولين استان ، کارفرما و دست 
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اندرکاران کارخانه و در شرايط اعتصاب دربرابربرخوردهای خشن 
در . اندمت کردهنيز مقاو امنيتی    آميز نيروهای ضدشورش ووخشونت

برابر سکوت رسانه ای ، خود از طريق سخنگويانش با راديو ها و بويژه 
ارتباط گسترده داشته و بدين طريق افکار عمومی را در " راديو برابری "

جريان فعاليت ها و خواسته هايشان قرار می دادند، هرچند متحمل هزينه 
 کشور خواندنی است  دراين رابطه گزارش فعاالن حقوق بشرداخل.نيزشدند

 تن ار ٧ آذر ماه ٢۶ آذر ماه  و دوشنبه ٢۵در طی  روزهای يکشنبه « : 
فعالين کارگری را به  اداره اطالعات شوش   فرآخوانده شدند و در آنجا 
در حالی که اين فعالين چشم بسته بودند مورد اهانت و تحقير  بازجوی 

 شوش ١ هبازپرسی شعبسپس آنها را به  .وزارت اطالعات قرار گرفتند
 آذر ماه آقايان فريدون نيکو فرد ، ٢۵در روز يکشنبه . انتقال داده شدند

فعالين کارگری نامبرده به .رمضان عليپور و جليل احمدی شرکت داشتند
نده ميشدند و با آقای ابوالفضل عابدينی اصورت منفرد به اين شعبه فرآخو

خبار اعتصاب و اعتراضات روبرو می کردند  علت روبر کردند انتشار ا
کارگران از طريق  رسانه ها و اينکه آقای عابدينی عامل ارتباط دهنده 
آنها با رسانه ها و موارد ديگر،که  سعی در پرونده سازی عليه فعالين 

 آذر ماه  آقايان ٢۶ شنبه ٢در روز. کارگری و آقای عابدينی را دارند
و علی نجاتی در حالی که محمد حيدری مهر  نجات دهلی ، رحيم بساق ،

تازه شيفت کار شبانه را به پايان رسانده بودند و بسيار خسته بودند  
 با چشمان ٩: ٠٠مستقيم به اداره اطالعات شوش برده شدند و تا ساعت 

بسته مورد اهانت و بد رفتاری بازجوی اداره اطالعات شوش قرار 
بازپرس . شدند  بازپرسی شوش برده ١  هسپس آنها را به شعب.داشتند

شعبه که فردی به نام جعفری بود فعالين کارگری را به صورت منفرد فرآ 
می خواند و آنها را با آقای عابدينی روبرو می کرد و در مورد انتشار 
اخبار اعتصاب و اعتراضات کارگری، بدليل به  تعويق افتادن حقوق و 

اين . ادندساير مشکالت کارگری، آنها را مورد بازپرسی قرار می د
 ٠٠ صبح شروع شده بود تا ساعت٩: ٠٠جالسات که از ساعت 

پايان يافت در حالی که فعالين کارگری و آقای عابدينی از داشتن وکيل ١٣:
و حق دفاع از خود محروم بودند و موظف بودند که هر آنچه که جعفری 
نوشته بود بدون اطالع يافتن ازمحوای  متن نوشته ها می بايستی آنرا 

وقتی که فعالين کارگری خواستارخواند متن نوشته شدند، . مضا می کردندا
با تهديد جعفری که اگر بخواهيد اعتراض کنيد و متن را بخوانيد دستور 

فعالين .بازداشت شما ها را همين االن صادر خواهم کرد مواجه شدند
کارگری نسبت به متن  نوشته شده بازپرسی که نظرات جعفری در آن 

شده و نه گفته های کارگران و مجبور به امضای آن شدند  نوشته 
گزارش؛ فعالين ( » .اعتراض دارند و آنرا فاقد ارزش حقوقی می دانند

 دسامبر ١٨برابر با١٣٨۶ آذر٢٧حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،
٢٠٠٧ (   

 خواست های اصلی کارگران نيشکراز کار بر کنار کردن کارفرما،   
از مقامات شهری در سطح استان، خروج از عوض کردن چند تن 

.  شوراهای اسالمی کار و پشت کردن به آن و سازماندهی تشکل خود بود
 در ، هايشان خواسته از پايدار دفاع برای ، شوش تپه هفت نيشکر  کارگران
 صراحت به آنها .ندادند نشان خود از ابهامی هيچ سنديکا ايجاد به عزمشان
 پيش از  شورای نه و خواهيم می اسالمی انجمن  نه ما ، داشتند اعالم
 نه .خواهند نمی ديگری چيز که گفتند .خواهند می سنديکا آنها ، ساخته
 کلمه يک نه و بيشتر کلمه يک نه سنديکا، بلکه .بينابينی چيزی نه و شورا
 وزارت "  گوش به محکمی سيلی چيز هر از بيش صراحت اين بيان .کمتر
 خانه " محجوب عليرضا دسته و دار ، " کار اسالمی شوراهای " ، "کار

 تشبثات همه صراحت اين .بود "کارگری اصطالح به مقامات"و "کارگر
 هيات راست ومحافل ها مشارکتی و طلب اصالح مدعيان سياست بر مبتنی

 ٨۶  سال در ترتيب اين به .داد قرار قطعی شکست آستانه در را  مؤسسانی
 مدافع که حومه و تهران واحد شرکت کارگران دنینش فراموش پيکار از بعد

 با را تهران شهر کالن  ٨۴ ماه دی ۴ در که وقتی و بودند يشان سنديکا
 سرتاسر به کارگران متشکل و قدرتمند پيام  . کردند " قفل " خود اعتصاب
 تهاجم در واحد شرکت کارگر هزار از بيش شدن روانه با .رسيد ايران
 در هايشان خانواده اعضاء همراه به بخشا ، شان منازل به شبانه و سبعانه
 شايستگی آنان يکايک ، شدند برده اوين زندان به ٨۴ بهمن  ٨ سحرگاه
 نشان و  گذاشتند بنمايش را کارگری ضد نظام برابر در پايداريشان و طبقاتی
 حاشا ديوار و بشکند را سکوت تواند می که است کارگر طبقه اين که دادند
 )٨۶( گذشته سال در بار اين و سو اين به ٨۴  سال از بعد .بريزد  هم در را
 آرايش تپه هفت نيشکر کارگران زبان از ايران کارگری جنبش ديگر بار

 طبقاتی آرايش اين .کرد اعالم را خود آتی دوره ای توده تشکلهای طبقاتی
 انکار را سرسخت واقعيت اين توان می .گرفت خواهد صورت سنديکاها در

 که انجاميد خواهد گانی انکارکننده انزوای به تنها آن انکار اما .نمود

 . بندند می را خود های گوش ولی شنوند می عينه به را کارگران خواست
 برای را خود تصميم ايران کارگری جنبش وسيع بخش که کرد اعالم بايد

 . است گرفته سنديکا سازماندهی طريق از خود کار محل ای توده تشکل
 آميزی جسارت و نظير بی  صراحت و روشنی با تپه هفت نيشکر کارگران

 سنديکا ايجاد برای ، کارگری ضد نظام کليت برابر در خود عزم بيان در
 کارگران که ای زمينه پيش بدون خواست اين و آوردند بر را خود فرياد
 ، خود  سنديکايی مستقل تشکل ايجاد برابر در حومه و تهران واحد شرکت
 کرده آماده برايشان را الزم پيشزمينه و ورزيدند تالش سال چند اين طی

  .نبود امکانپذير  بودند،
   برای تحقق مطالبات خود   بارديگر کارگران شرکت نيشکر هفت تپه،   

آخرين نمونه اعتصاب کارگران شرکت نيشکر . دست به اعتصاب زدند 
  . ه است آغاز شد٢۵/١٢/٨۶شنبه هفت تپه، صبح روز يک

درسال گذشته يک دعوا نيز درسطح وزارت کاروشوراهای اسالمی    
کاروخانه کارگربرجسته گرديد که خود اين دعوا، بستن سايت ايلنا نزديک 

بعد تر نيز سايت . به عليرضا محجوب وروزنامه کاروکارگرراموجب گرديد
ن  اززمامحمد جهرمی وزيرکار: می شود گفت.  دسترنج جايگزين گرديد 

های دست سازخود را چه  گماشته شدن به وزارت کوشيده است، تشکل
. های سرمايه داران را بوجود آورد و چه تشکل» کارگری«درعرصه 

درشرايط فعلی دو کانون عالی کارفرمائی خود را صاحب رأی و نماينده 
همچنين کانون عالی هماهنگی شوراهای اسالمی . دانند سرمايه داران می
که هم اينان دراجالس ساليانه سازمان جهانی . ود دارندکاردرکشوروج

اين تشکالت يکی دست ساز محمد جهرمی ازميان . کارشرکت کردند
 امنيتی ونيروهای بسيج و –نيروهای اسالمی کارو باندهای نظامی 

سپاهی وطرفداران دولت احمدی نژاداست و ديگری دست سازخانه کارگر 
های دست ساز بود که  ميان اين تشکلاز . و وزيران سابق کارمی باشد

داران و ديگری به نمايندگی از سوی به اصطالح  يکی به نمايندگی سرمايه
درشورای عالی کار جهت تعيين ميزان حداقل دستمزد شرکت » کارگران«

 . را اعالم داشتند ) ١٣٨٧(کردند و  نرخ دستمزد سال جديد
 جهانی کارگر،  ارديبهشت، روز١١   طی سال گذشته و درآستانه

فعال ، محمود صالحی  درکردستان ايران مامورين حکومت اسالمی
را به کارگری سنديکای خبازان سقز، يکی از سخنگويان کميته هماهنگی 

بهانه مذاکره با فرماندار درمورد برگزاری اول ماه مه، ازمحل کارش 
د که هدف حکومت اين بو. سنندج انتقال دادندمرکزی  و به زندان ربودند

، زهر چشم از طبقه کارگر  اين چهره شناخته شده کارگریبا دستگيری 
اما اين . بگيرد تا به فکر برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه نيافتد

، جای جای کشور اول ماه مه درسياست به ضد خود تبديل شد و مراسم
 – دانشجويان -تحرکات اين روز در بين کارگرانبرگزار گرديد و درهمه 

قيد و شرط  خواست آزادی فوری و بینان داخل و خارج از کشور،ز
تا به امروزعليرغم دههااعتراض و پيگيری . بودصالحی برجسته محمود 

کميته دفاع از محمود "همسرايشان خانم نجيبه صالحی ، وتحرکات 
 در وضعيت  صالحیبا اين که محمودو پيگيری وکيل ايشان " صالحی

 اما مسئولين قضايی حکومت اسالمی حتی او بردجسمی وخيمی بسر می
  .را برای معالجه نيز به مرخصی نفرستادند

، روز " کميته دفاع از محمود صالحی"    بر اساس گزارش 
 ۴را از زندان به بازپرسی شعبه » محمود صالحی«اسفند ماه ٢٧دوشنبه

ها انتظار، برای محمود به پس از ساعت. دادگستری سنندج احضارکردند
آميز مانند پيام به های حمايترم ارتباط با خارج اززندان وانتشار پيامج

 واعالم پشتيبانی وحمايت از ٨۶تير٢٧برگزارآنندگان اعتصاب غذای 
، قرار بازداشت موقت  طلبخواه و برابریمبارزات دانشجويان آزادی

  .صادر آردند
 ۴ روز صدور قرار بازداشت موقت برای محمود صالحی در حالی است که

رسد و خانواده و فروردين ماه مدت يک سال زندان وی به پايان می
محمود صالحی، به محض . دوستانش در انتظار رهايی وی از زندان بودند

های صدور حکم قرار بازداشت، در اعتراض به اين حکم و همه تالش
حاآمان جهت در زندان نگهداشتن وی، اعالم آرد تا آزاديش از زندان 

تر اين اعتصاب هر چه بيش. ه اعتصاب غذای خشک خواهد زددست ب
اعتراض ديگر . وضع جسمی او را به مرحله خطرناکی سوق خواهد داد

باره محمود صالحی در داخل و خارج از کشور بااعتراضات دفاعی از 
تجمع عده کثری در برابر دادگستری سنندج و دفاع از . ايشان همراه بود

 بخشيدن به آزار و کم توجهی به وضعيت جسمی جان وی و خواست پايان
وی، و قرار مالقات با محمود و مقامات قضايی ، سرانجام شنيده شدکه 

محمود . فروردين آزاد خواهند ساخت ١٠محمود را در تاريخ  شنبه 
صالحی در برابر درخواست خانواده و ياران بيشمارش درداخل و خارج 

عتصاب غذای خود،به اعتصاب غذای ازکشور مبنی بر پايان بخشيدن به ا
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تا اينکه . خشک خود پايان داد ، تا بتواندهمچنان برای آزاد اش مقاومت ورزد
 ۴٠سرانجام محمود صالحی با پرداحت . رژيم مجبور به عقب نشينی گرديد

الزم می نمايد با حساسيت و حس . ميليون تومان وثيقه روز يکشنبه آزاد شد 
 انحصار طلبی و فرقه ای تماميت جنبش مبارزاتی و مسئوليت و بدوراز شائبه

با حفظ نظرات خويش ، . مطالباتی کارگران ايران را مورد پشتيبانی قرار دهيم 
. امر دفاع از محمود صالحی را به تخاصم دفاع از منصور اسانلو بدل نسازيم 
بی تاکيد کنيم که ما در برابر رژيم سرمايه داری و ضد کارگری ايران ، دفاع 

قيد و شرط همه کارگران و زحمتکشان سراسر ايران را دردستورکارخود 
خواهيم داشت واين دفاع راامرباورمند آزاديخواهی و حرمت زندگی مان می 

 . شناسيم و برآن پای می کوبيم 
نظام جمهوری           همانگونه که در تمام سال گذشته ما شاهد اين بوديم ؛ 

ه تالش ضد انسانی برای جلوگيری ازاعتراض و گون ازهيچ،اسالمی ايران
اگر . ننمودفروگزار و حتی انحالل کارخانه ها کارگران و تجمعات اعتصاب 
 کرمان کارگران را دربرابر مطالبات و  درخاتون آبادنه چندان دور،درگذشته 

بيدادگاه حکومت  درسال گذشته ، ولی به گلوله بستندخواسته های شان 
 نفر از ١١می درسنندج، با يک حرکت مذبوحانه برای تاريک انديش اسال

، شالق و ١٣٨۶کارگران به بهانه شرکت در مراسم روز جهانی کارگر سال 
 نفر از ۵اين حکم ضد انسانی تاکنون در مورد .  جريمه نقدی صادر کرد

کارگران، صديق امجدی، حبيب اهللا کلکانی، فارس گويليان، عباس اندريانی و 
چنين حکمی شايد در تاريخ جنبش کارگری .  اجرا شده استصديق سبحانی

داری هار سابقه باشد، اين حکم اوج سبعيت سرمايهجهان و از جمله ايران بی
طی . و نظام پشتيبان آن در ايران را در مقابل چشمان جهانيان بر مال می کند
چند به تمامی سال فعاالن کارگری تحت پيگرد بودندو منصور اسانلو و فعاالنی 
 روز. اتهام جرم های ناکرده همچنان در زندان جمهوری اسالمی بسر می برند

 صبح مجيد حميدی فعال کارگری ٩ ساعت ٢۶/٧/١٣٨۶پنجشنبه مورخ 
کميته دفاع "و " کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری"وازاعضا 

 اين عمل وهمينطورشيوه .مورد سوء قصد قرار گرفت" ازمحمود صالحی
" از اعضاء )بهزاد سهرابی ( ماندهی ربودن يک تن ازفعاالن کارگریساز

دراين دوره دردستورکارسران رژيم قرارداشت تا با ..."  کميته هماهنگی و
خوشبختانه اين . وحشت وهراس بيشتر، مانع از پيشروی کارگران گردند

. جنايت ترور و آدم ربايی به بار ننشست، ولی خشم همگانی را برانگيخت
مسال نيز در آستانه اول ماه مه، عليرغم آزادی محمود صالحی ، يکی ديگراز ا

چهره های شناخته شده فعال کارگری سنندج، شيت امانی را دستگيرکرده و به 
تجمع آغازين کارگران در پارک چيتگر با بيش از هزار مامور ضد شورش 

ان و هم طبقه حمله بردند تامانع مارش همبستگی کارگری در بين کارگران اير
اميد مان بر . گردند٢٠٠٨ای هايشان در سراسرجهان در آستانه اول ماه مه 

آنستکه در تداوم جنبش همبستگی بين المللی و افزودن فشارها بر تماميت 
 .نظام ، آزادی همه زندانيان سياسی ومنصوراسانلورانيز شاهد باشيم 

که ؛ تشکل های می توان گفت ١٣٨۶در سال     در يک ارزيابی عمومی 
نظير ؛ تشکل های معلمان . مستقل کارگری تا حدی  شکل گرفته اند 

استخدامی و حق التدريسی ، سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
حومه ، کارگران هفت تپه شوش در استان خوزستان در اين راه گام های 

از جانب ..) . سنندج و-سقز( موثری بر داشتند و حرکاتی عمدتا در کردستان 
اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار فعاالن سنديکای خبازان و فعاالن  

 ايران از دو جهت مورد رمبارزات کارگری دسال گذشته .  صورت گرفتندايران
اول برپايی اولين اعتصاب وسيع و پيوسته کارگران . توجه قرار گرفت

احد و شاهو در نيشکرهفت تپه شوش پس از اعتصاب کارگران شرکت و
اين اعتصاب نشان داد که جنبش کارگری با وجود . کردستان در سال پيش بود

پشت سر گذاشتن يک سرکوب کم سابقه همچنان توانايی برپايی اعتراضات 
دوم نيز افزايش ميزان توجهات بين المللی به . وسيع  و تاثير گذار را دارد

 های آنان را در روز جنبش کارگری در ايران است که نمونه موضعگيری
  .دنبال می کنيم - اينجا و آنجا –به طور مشخص  ٨۶شمار سال 

براين پايه سالی که گذشت ، خصلت پشتيبانی جنبش کارگری از يکديگر و 
همينطور ديگرنيروها از جنبش کارگری  در داخل ايران نظير ؛ اطالعيه ها ی 

انشجويان از مبارزات کانون نويسندگان ايران ، موضعگيری  فعالين زن و د
مراجعه به احزاب و . کارگران نسبت به سال های گذشته بمراتب آشکار تر بود

سازمان ها و اتحاديه های کارگری ، فدراسيون ها و کنفدراسيون ها در سطح 
جهان ، برای بر انگيختن پشتيبانی و همبستگی با مبارزات کارگران ايرن ، 

و زحمتکشان ايران در خارج از کشور در توسط فعاالن مدافع حقوق کارگران 
 آسيا وتا حدی آمريکا به نسبت سالهای – استراليا – کانادا –سطح اروپا 

  گذشته به مراتب وسيع تروعميق تر از گذشته صورت گرفت 
، سال رهايی وآزادی توده مردم محروم مان  ) ٢٠٠٨ (١٣٨٧اميد آنکه سال

   . از چنگال اين نظام باشد
 ١٣٨٧ارديبهشت     -   امير جواهری لنگرودی: دآوری از تدوين و گر 

  . بزودی منتشر خواهد شدبولتن خبری کارگری ضميمه

……………………………………..  

 تشديد سرکوب و پيگردهای امنيتی در مقابل
 مطالبات کارگری در آستانه اول ماه مه

تماس تلفنی تهديد آميز نيروهای اطالعاتی و متعاقب آن دستگيری *
خودداری از صدور مجوز برای برگزاری , ز فعالين کارگریگروهی ا

محاصره کامل , مراسم مستقل اول ماه مه در تهران و شهرستان ها
  .... پارک چيتگر تهران و

حراستی ها در دانشگاهها با صدور پی در پی احکام :روشنگری
ممنوع الورود کردن دانشجو به دانشگاه , تعليق از تحصيل, انظباطی

اطالعات رژيم با پيگرد دائمی فعالين دانشجو و دستگيری و وزارت 
و شکنجه آنان سعی می کند جلوی فعاليت های دانشجويی را بگيرند 

تاکنون عليرغم همه تقالهايشان . و دانشگاه را به پادگان تبديل کنند
نتوانسته اند و اگر ذره ای عقل و شعور و قدرت جمع بندی واقعيت می 

  .بردند که شيوه سرکوب و ارعاب جواب نمی دهدداشتند بايد پی می 
دستگاههای سرکوب رژيم همين برخورد را با فعالين مسايل زنان 
صورت می دهند تا صدای اعتراض زن ايرانی عليه آپارتايد جنسی 

اما دستگيری . و قوانين قرون وسطايی و مردساالرانه را خفه کنند
, ز برگزاری اجتماعاتجلوگيری ا, صدور احکام شالق, فعالين زنان

فيلترينگ سايت ها نتوانسته است , بستن نشريات, تهديد و توطئه
صدای اعتراض زنان را خاموش کند و اين صدا عليرغم فشارهای 
   .دائمی نيروهای امنيتی و اطالعاتی رژيم زنده و فعال است

با اين دو نمونه کامال روشن است که تشديد فشارهای روزهای اخير 
تماس , يروهای امنيتی و اطالعاتی عليه فعالين کارگریاز سوی ن

تلفنی با اين فعالين و تهديد به مجازات و دستگيری در صورت 
خودداری از صدور هر گونه , برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه

مجوز برای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در تهران و 
 و باالخره بازداشت گروهی از فعالين کارگری, شهرستان ها

محاصره کامل پارک چيتگر تهران در صبح روز جمعه هفته جاری 
برای جلوگيری از برگزاری مراسم گرامی داشت اول ماه مه محکوم 

صدای کارگران ايران را با اين ترفندها نمی توان . به شکست است
اگر سرکوب می توانست جلوی اعتراضات کارگری را . خاموش کرد

 حکم وحشيانه شالق به خاطر شرکت در قاعدتا صدور, بگيرد
راهپيمايی اول ماه مه در فرودين ماه گذشته و اجرای اين حکم 
ظالمانه و وحشيانه در حق پنج نفر از فعالين کارگری بايد موثر می 
شد و نيازی به اين نمی بود که به پارک چيتگر تهران لشگرکشی 

ای انتظامی و کنند و صدها موتور سوار با تجهيزات کامل و نيروه
اطالعاتی در مقابل تمامی درهای ورودی پارک مستقر شوند تا 
جلوی ورود اتوبوس ها و مينی بوس های حامل کارگران را بگيرند 

 .  مانع ورود آنها به پارک شوندو
البته بايد تاکيد کرد که دستگاه های امنيتی و انتظامی رژيم عليرغم 

ی جز پناه بردن به اين وقوف به بی حاصل بودن کارشان چاره ا
جمهوری اسالمی هر مساله ای . روش های شکست خورده ندارند

. سعی می کند صورت آن را پاک کند, را که نتواند پاسخ دهد
از بيان مستقل , جمهوری اسالمی از تشکل يابی مستقل کارگران

خواست ها و مطالبات آنها از زبان خودشان بيش از هر چيز وحشت 
باطل "کارگران هم حکم ,  داند که در اين صورتزيرا می, دارد
به شعارهای عوامفريبانه و ضد مردمی رژيم خواهند کوبيد و "! شد

هم سنگر اصلی ارتجاع را به عنوان عامل اصلی فالکت و سيه 
به همين جهت است . روزی خود و مردم ايران نشانه خواهند گرفت

ی برند تا به هر که هر سال به همين روش های سرکوبگرانه پناه م
طريق که شده صدای اعتراض کارگرانی که ماهها حقوق نگرفته اند 

, اما سرکوب. و از يک برده هم بی حقوق ترند در جايی شنيده نشود
تهديد و دستگيری فعالين کارگری و جلوگيری از برگزاری , توطئه

فقط خشم و نفرت کارگران را از رژيم , مراسم مستقل اول ماه مه
گری اسالمی حامی سرمايه افزايش می دهد و عزم کارگران ضد کار

و فعالين مستقل کارگری را برای بيان مطالبات خود قوی تر می 
نيستند که رژيم سرکوبگر واليت " مساله ای"کارگران ايران . سازد

 .مطلقه بتواند صورت آن را با روش های امنيتی به سادگی پاک کند
ی و پيگرد فعالين کارگری و جزئيات بيشتر در مورد دستگير 

جلوگيری از برگزاری مراسم اول ماه مه در پارک چيتگر تهران را 
   .در لينک های  روشنگری بخوانيد

   آوريل26 - هفتم ارديبهشت                                                  

............................................ 
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  ،تصاويری که به ما نشان ميدهند
 . و تصاويری که از ما پنهان ميکنند

 .تصاوير از هائيتی است و منشاء مشترکی دارد همه
  بخوانيد  شرح آن را در زير مقاله

 گرانی غذا،شورش نان و
 "جامعه جهانی "  رهدو چه

اگر مبلغين نوليبرال کشورهای شمال همه شعارهای شان را در مورد *
خودشان هم به اجرا در می آوردند، اين کالن سرمايه داران شمال 
بودند که بايد بها ميدادند، زيرا به گفته کارتر بهای توليد يک پوند 

 .  سنت بود21 سنت و در آفريقای غربی 83پنبه در آمريکا 
و ناگهان مسير همه بی باکی های سرمايه در يک نقطه همديگر را *

و همه به صورت يک زنجيره علت و معلولی سراز ... قطع کرده اند
نظامی در می آورند که گرسنگان خود را نمی تواند سير کند، اما 

ی که ارائه می دهد اعجاب , رشد, و , توسعه,ارقام مربوط به 
 . آوراست

س کان دبيرکل صندوق بين المللی در پايان هفته دوم دومينيک اشتراو
صدها , هشدار داد به علت افزايش بهای مواد غذايی 2008آوريل 

کان در کنفرانسی در واشينگتن، بعد از يک , .هزار نفر خواهند مرد
اين ها دو نهادی . اجالس مشترک با بانک جهانی صحبت ميکرد

اقتصاد، با , د سازیآزا,هستند که نزديک سه دهه تحت عنوان 
، از يک طرف بر شکاف طبقاتی و تعداد ,خارق العاده,توانايی 

گرسنگان جهان افزودند، از طرف ديگر اقشار کم درآمد و مزدبگير را 
در سراسر جهان از اياالت متحده تا هائيتی و مصر، در مقابل خطر 
گرسنگی و فشار برحياتی ترين وسيله زيست يعنی غذا،خلع سالح 

حاال آقای کان ميگويد عواقب گسترش گرسنگی درنتيجه . ندکرد
  . خواهدبود, وحشتناک,افزايش بهای مواد غذايی 

که منبع قدرت , جامعه جهانی,خطاب هشدار آقای کان کيست؟ همان 
ی اين دو سازمان جهانی است؟ چه رابطه ای بين اين , خارق العاده,
کشورهای شمال است، ، که نام ديگر قدرت های برتر ,جامعه جهانی,

و گرسنگی توده ای وجود دارد؟ و اين رابطه برای مقابله با گرسنگی 
  چه ظرفيتی را به نمايش گذاشته است؟ 

  " ! وحشتاک " چرا 
ولی هم . مرد, خواهند,آقای کان گفت صدها هزار نفر در اثر گرسنگی 

، ، سال گذشته,دارند ميميرند,اکنون صدها هزار نفر از فقرو گرسنگی 
لت ع صدها هزار نفر به همين 90، يا درهمه سالهای 2000ياسال 

 . خالصه اين پديده جديدی نيست, .مرده اند,
گرانی غذا . با وجود اين، ابراز نگرانی ها يک توطئه خبری نيست

گاردين از قول رابرت زوليک رئيس . رشد شتاب انگيزی داشته است
يی در عرض سه سال، بانک جهانی نوشته است بهای کليه مواد غذا

سرجان هلمز رئيس بخش کمک های .  درصد افزايش داشته است80
 ماه 9انسانی سازمان ملل ميگويد از تابستان گذشته يعنی در عرض 

درصد افزايش 40بهای مواد غذايی در سطح جهان بطور متوسط 
  :آنچه وضعيت را وخيم تر ميکند اين است که. يافت

 دامن اقالمی را ميگيرد که غذای توده کم اوال افزايش قيمت ها بيشتر
مثال در حاليکه بنا برپيش بينی کنونی . درآمد از آنها تامين ميشود

 7.4صندوق نسبت تورم در کشورهای درحال توسعه بطور متوسط 

، در سال گذشته ] درصد پيش بينی ميشد6.4در ژانويه اين رقم [است 
درصد افزايش داشته  130بهای برنج دو برابر شده و بهای گندم 

ثانيا نسبت افزايش بها در کشورهای فقير بطور غيرقابل مقايسه .است
  . ای باالتر از افزايش در کشورهای ثروتمند است

مثال در . ثالثا غذا برای فقرا رقم عمده هزينه زندگی را تشکيل ميدهد
 درصد هزينه يک خانوار را تشکيل 13آمريکا هزينه مواد غذايی 

 درصد 50-60 حاليکه خانواده های فقير چينی بيش از در. ميدهد
در درون خود کشورها . درآمد خود را صرف تهيه مواد غذايی ميکنند

  . هم فقرا و ثروتمندان همين الگو را به نمايش می گذاردند
به همه اينها بايد چيزی را اضافه کرد که در گذشته خيلی نزديک 

بوق ها ميدمند و وعده ميدادند در , گلوباليسم"ظفرمندانه به عنوان 
به رشد اقتصادی و کاهش عمومی قيمت ها و بهبود وضع رفاهی 
خواهد انجاميد و نتيجه عمومی آن هم اکنون عبارت است از تورم، و 

  . کاهش عمومی دستمزدهای واقعی بر اساس الگوی نئوليبرال
از دو سه سال . افزايش بهای مواد غذايی يک شبه نازل نشده است

يش کارشناسان بطور جدی اعالم خطر ميکردند دوران غذای ارزان پ
آنها حتی چشم انداز .به سر رسيده و گرانی غذا پايدار خواهد بود

اما اين خبر مهم . نگران کننده ای برای حداقل يک دهه ارائه ميدادند
حتی سال . و هشدارها در رسانه های بزرگ انحصاری سرکوب ميشد

يير خط توليد سوخت از منابع فسيلی به منابع گذشته وقتی سياست تغ
کشاورزی با اعتراض روبرو شد، سرکوب اطالعاتی ادامه داشت و 
انتقاد کسانی که استدالل ميکردند اين سياست نان را سفره مردم بر 
می دارد، عمدتا در رسانه های مستقل با برد محدود برای خود جا 

  . دست و پا کرد
يری مقامات جهانی وقتی صورت گرفت که تحول ناگهانی در موضع گ

شورش های گرسنگی از حدی که بتوان اخبار آن را ناديده گرفت 
سخنرانی آقای کان بعد از شورش گرسنگی در هائيتی به . فراتر رفت
در حقيقت شورش ها بسيار فراتر از موارد معدود مثل . عمل آمد

گاردين . اشتهائيتی و مصر بود که اخبار آن ها باز تاب گسترده د
عالوه بر مصر و هائيتی از شورش های زير در چند هفته ای که به 

شورش کامرون در : اجالس مشترک صندوق و بانک ختم شد، نام برد
 کشته بر جای گذاشت، شورش های سنگين در 40فوريه که 

موريتانيا، موزامبيک و سنگال، شورش در سواحل ايوري، ناآرامی 
هنوز . زبکستان، يمن، بوليوي، اندونزي، اردنهای مرتبط با نان در ا

مراکش، نيجر، مکزيک، بورکينو : ميتوان به ليست گاردين افزود
مقامات سازمان ملل تعداد کشورهايی راکه در معرض خطر ... فاسو

آنی شورش های نان وبی ثباتی سياسی مرتبط با آن هستند، بيش از 
  .  کشور اعالم کرده اند36

مثال در کامرون . ش ها بسيار گسترده بوده استبعضی از اين شور
 کشته را منابع دولتی داده اند، تعداد دستگيری ها را منابع 40رقم 

آنها خود .  نفر ذکرکرده اند1500رسمی حقوق بشری بيش از 
مستقيما زير آتش نيروهای امنيتی قرار داشتند که به سوی جمعيت 

ها را در يمن بيش از ده رويترز تعداد کشته . معترض شليک ميکردند
مراکش، مقصد سفرهای توريستی کشورهای شمال، نيز . نفر ذکر کرد

به گزارش .  تن بود40شاهد اعتراضات گسترده و دستگيری بيش از 
گاردين رشد ناآرامی برای دولت ها به حدی نگران کننده بوده که 

صر برخی از توليد کننده های بزرگ برنج مثل چين، هند، ويتنام و م
صادرات خود را کاهش داده اند تا عرضه به بازار داخل را افزايش 
دهند، و اين خود بر افزايش بها و وخيم تر شدن وضعيت کشورهای 

در هائيتی خشونت تا آنجا باال . وارد کننده مواد غذايی افزوده است
گرفت که در پايتخت، مامور گروه صلح سازمان ملل را از ماشينی که 

گروه غذا حمل می کرد بيرون کشيدند وبا شکليک گلوله برای اعضای 
جنايت در هر حال محکوم است و شايد هم . به گردن او را کشتند

مامور قرباني، فرد بی گناهی بود که تقاص جنايات ديگران را داده 
اما اين حقيقت نبايد مانع درک اين مساله باشد که شورشيان . است

 اشاره خواهد شد، در چهره گرسنه هائيتی به شرحی که به آن
قاتالنی را می بينند که خانواده های آنها را , جامعه جهانی,ماموران 

 گرسنگی را به قتل عام کردند تا غارتگران با دست باز بتوانند اين
 . آنها تحميل کنند

در هر حال اين همان هائيتی است که بان کی مون دبير کل سازمان 
تاريخ آن " نقطه عطف طاليی " يد داد ملل در ماه اوت سال گذشته نو

در آن زمان گروه های نظامی وابسته به سازمان ملل . فرارسيده است
بعد از يک هجوم شش هفته ای محله های فقير نشين را از زاغه 
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پس , اراذل و اوباش,نشينان يا به اصطالح خبرگزاری های رسمی 
  . گرفته بودند

در توصيف , وحشتناک ,با توجه به اين شورش هاست که معنای
منظور رنج و مرگ مردم نيست، وگرنه . رئيس صندوق روشن ميشود

، سازمان تجارت جهانی و مقامات 8صندوق، بانک جهاني، جی 
و حداقل بخش مهمی از کارشناسان و پژوهشگران و , جامعه جهانی,
ی مستخدم آنها، طی اين دهه ها ,شوک تراپيست ها,و , اقتصاد دانان,

را پيش می بردند، به خوبی " زاد سازی اقتصادی" ,ت که سياس
ميدانستند که ميلياردها انسان زير ضربات اين سياست ها از پای در 

کشته، مجروح , ميليون ها,از . ميايند، اما آنرا وحشتناک نمی يافتند
اوضاع .  سال می گذريم5وگرسنه در اثر جنگ در فاصله کمتر از 

و " نظم "ورش های گرسنگي، برای وقتی وحشتناک شده است که ش
اين مساله راسر جان هلمز مسئول . تهديد محسوب شد" امنيت " 

بخش هماهنگی کمک های انسانی سازمان ملل بهتر از آقای کان 
در حاليکه , : او در کنفرانسی در دوبی گفت. توضيح داده است

بحران [شورش غذا از سراسر جهان گزارش ميشود، عواقب امنيتی 
  . ,را نمی توان دستکم گرفت] د غذايیموا

خانم جوزت شيران، رئيس سازمان غذای سازمان ملل توصيف بازهم 
روشن تری از شورش گرسنگی ارائه داد که مستقيما با سياست های 

ما اکنون چهره , : او گفت.صندوق و بانک در ارتباط قرار ميگيرد
زمانی در تاريخ مااکنون بيش از هر . جديدی از گرسنگی را می بينيم

ما شاهد آنيم که غذا در پيشخوان . شاهد گرسنگی در شهرها هستيم
  , .مغازه ها هست، ولی مردم قادر به خريد آن نيست

اين ديگر آن گرسنگی مزمن نيست که درعزلت روستاها بی صدا آدم 
می کشت، شبيه گرسنگی دهقانان هندی نيست که دسته دسته 

اين گرسنگی . هرها خم به ابرو بياورندخودکشی ميکردند، بی اينکه ش
انبوه، درست در جوار و خانه به خانه ی ثروت انبوه است، و به 
همين جهت شعله های خشم را فروزان ميکند و نظم را به هم ميريزد 
و تفنگ حاکم را به سوی خود جلب ميکند و ميتواند ثبات نظامی را به 

  . است, پايان تاريخ ,هم بريزد که تا همين ديروز به ما ميگفتند
   چگونه انتخاب بهينه، گزينه مرگبار از آب در آمد

گسترش گرسنگی تا به جايی که مقامات رسمی جهان به جای 
شورش , و ضرورت جهانی شدن نوليبرالی و برکات آن،از, گلوباليسم,

و ضرورت , امنيت, و , نظم,گرسنگان و تهديد های آن برای , گلوبال
ه برای فقرای جهان صحبت کنند، آنهم در حاليکه سازمان دادن خيري

توانايی انسان برای توليد ثروت بطور خارق العاده ای افزايش يافته 
  . است، قبل از هرچيز نشان دهنده عدم کفايت نظام حاکم بر جهان است

سرشکن شود، اما , نئوليبراليسم,اگرچه معمول شده، همه چيز بر سر 
 دوره که نئوليبراليسم نام گرفت، مشکل از سياست های ويژه يک

کافی . فراتر ميرود و عيب درونی خود نظام را به نمايش می گذارد
است به دو عاملی که مکررا از آنها به عنوان عوامل پايدارتر افزايش 

يعنی افزايش مصرف : بهای مواد غذايی نام برده ميشود توجه کنيم
چين، و تغييرات جوی مواد غذايی در غول های آسيايی بويژه هند و 

که بر تعداد و دامنه حوادث ناگوار طبيعی و سيل و توفان و 
  . خشکسالی افزوده است

, نئوليبرال ها افزايش مصرف در غول های آسيايی را تا مدت هايک 
داستان اين بود . برای کارنامه ی خود معرفی ميکردند, امتيازمثبت 

يبرالی باعث شده که که رشد اقتصادی در چارچوب سياست های نئول
اکنون هندی های گرسنه دست شان به دهان شان ميرسد و غذای 

اما نکته زشتی که در اين داستان زيبا از قلم افتاده . بيشتر ميخواهند
نه فقط به فکر مدرنيزه کردن , رشد,است، اين است که اين نوع 

انسانی ضروری ترين ابزار حيات اکثريت مردم نبود، بلکه حتی 
رزی سنتی يک کشور يک ميلياردی را از بين برد و دهقانان را کشاو

وادار کرد دوجين دو جين خودکشی کنند و در عوض خيابان ها و 
جاده های بی ريخت و توسعه نيافته کشور را پر از ماشين هايی کرد 

  . که گازهای سمی به آسمان و زمين اهدا ميکردند
شاورز هندی همان را رشد اقتصادی بر اساس منطق بازار بر سر ک

آورد که استعمارجديد و قديم، مدت ها قبل از آغاز دوره نئوليبرالی در 
، بر سر زمين های آفريقا و بخش های وسيعی از آمريکای 80دهه 

در اين دومی شدت و نحوه بهره برداری از زمين . التين آورده بود
ام کره بود که فاجعه زا بود هم برای کشاورزی محلی هم برای جو تم

نئوليبراليسم فقط اين پديده را با شتاب زايدالوصفی شدت و . زمين
  . گسترش بخشيد

در تغييرات جوی اکنون ديگر يک پديده مورد قبول , نقش انسان,
که در , نقش انسان,اما به جای اصطالح . اکثريت دانش مندان است

يه زبان رسمی به کار گرفته ميشود، بواقع بايد نقش سرمايه و سرما
. داران را گذاشت، که زبان رسمی از به کار بردن آن اجتناب ميکند

کافی است فقط به ياد داشته باشيم اقتصاددانان بازار در معتبرترين 
را , مصرف,موسسات رسمی نشسته اند و ثانيه به ثانيه شاخص های 

زير نظر گرفته اند که اگر خدای نکرده پائين بيايد، منحنی ارزش 
تغيير الگوی مصرف اگر به معنای . ار بورس فرو ميريزدسهام در باز

به . محسوب ميشود, کفر,آن باشد که تقاضای مصرف کاهش يابد 
اگر عامل انهدام زمين است، اما مايه حيات , مصرف زايد,عبارت ديگر

  . سرمايه هم هست
سرجان هلمزمسوول بخش کمک های انسانی سازمان ملل در مورد 

 تغييرات جوی و نقش آن در کمبود محصوالت فجايع طبيعی ناشی از
غذايی در دوبی گفت تعداد اينگونه فجايع در دو دهه گذشته بطور 

.  مورد در سال افزايش پيدا کرده است400 مورد به 200متوسط از 
در حقيقت چالش در برابر تحوالت ناگوار در اوضاع جوی که سرجان 

 دهه های آينده هلمز آن را بزرگ ترين چالش پيش روی بشر در
خواند، با چالش در برابر کمبود و گرانی موادغذايی در هم تنيده شده 

  . است
بازار، برخالف , انتخاب بهينه,همين دو مورد به تنهايی نشان ميدهد 

تبليغات اقتصاددانان بازاري، نه فقط در کوتاه مدت به بيکاری و 
 دراز مدت کاهش دستمزدها و افزايش فقر منجر شده است، بلکه در

  . هم اغلب به گزينه مرگباری برای اکثريت مردم ميشود
  همه ناخشنود نيستند 

مدت ها بود که . افزايش بهای مواد غذايی برای همه خبر بدی نيست
به موازات پيش بينی افزايش بهای نفت، سرمايه گذاری از اين بخش 

ی وقت. بطرف کاالهای مصرفی و از جمله مواد غذايی سوق داده شد
پرزيدنت بوش در مواجهه با شکست عراق و انتقادهای گسترده از 

برای کاهش , قول داد ,2006، در اواخر سال ,جنگ برای نفت,
وابستگی اقتصاد آمريکا به نفت، انتقال توليد از سوخت فسيلی به 
سوخت بيو را پی گيری خواهد کرد، سرمايه گذاری در اين بخش 

ه انتقال خط توليد از سوخت فسيلی در حاليک. بطور جهشی باال رفت
به سوخت بيو بطور بالفصل و بالواسطه به معنای افزايش جهشی 

در فاصله يک سال کاشت دانه . بهای اساسی ترين مواد غذايی بود
. های غذايی به منظور توليد انرژی در اياالت متحده پنج برابر شد

 و انرژی حاال ديگر کشاورزي، فقط صنعت غذايی نبود، صنعت سوخت
بهای مواد غذايی بدون اين سياست هم مثل بسياری از . هم بود

افزايش بهای نفت . کاالهای ديگر به شدت به بهای نفت وابسته است
به افزايش هزينه ی توليد،کودشيميايي، نقل و انتقال و در نتيجه 

باسياست جديد . افزايش بهای محصول آماده برای عرضه می انجامد
  . قيم تر هم شداين رابطه مست

بعد از بحران اقتصادی ناشی از فساد سرمايه های مالی در آمريکا و 
اروپا و بحران در بازار مسکن، سرمايه ها که سالها بازار مسکن را 
مطمئن ترين محل سرمايه گذاری به شمار می آوردند، با شتاب بيش 
. از پيش به بخش خرده فروشی و از جمله مواد غذايی روی آوردند

در هر حال الاقل . هرچه باشد حتی کارتون خواب هم بايد نان بخورد
در کوتاه مدت، افزايش بهای مواد غذايی اگر قاتل جان ميليون ها نفر 

  . مشتی سرمايه دار است, قاتق نان,باشد، 
اما افزايش سرمايه گذاری در بخش کشاورزی به رقابت و کاهش 

خاير غذايی جهان به کمترين اکنون ذ. بهای کاالی کشاورزی نيانجاميد
کشاورزی به شدت به .  سال اخير رسيده است30سطح خود در 

طبيعت به خودی . طبيعت وابسته است و طبيعت نياز به مراقبت دارد
به ياد داشته باشيم انسان برای اينکه . خود ميتواند خيلی بدخلق باشد

ده است، دوام نوع خود را امکان پذير کند و به اينجا برسد که رسي
برخالف تصور ساده دالنه برخي، چه بسيار مواقع طبيعت را چالشگر 
اصلی در مقابل خود ديده و مجبور شده با آن سخت دست و پنجه نرم 

باوجود اين اجداد ما تقريبا در همه جای جهان طبيعت را می . کند
پرستيدند، با تنفس طبيعت، نفس تازه کرده و بهارش را جشن 

 زمستان برای دور کردن ارواح خبيثه به انواع مراسم ميگرفتند، و در
. اما درهمه حال مراقب طبيعت و بويژه زمين بودند. متوسل ميشدند

حاال سرمايه دار و طمع اش، دارد طبيعت را بر سر انسان خراب 
  . ميکند

کشاورزی نسبت به تغييرات جوی به سرعت واکنش ميدهد، و نيز به 
محدود نيست، و سرمايه دار بعد از مصرف بهای نفت، و ذخاير نفت نا
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زياده از حد و به پايان رساندن ذخاير آن ميگويد باکی نيست، حاال 
برای توليد سوخت به جای فسيل خود گياه تازه را می سوزانيم و توی 

  . باک اتوموبيل و هواپيما و جنگنده هاو بمب افکن ها می ريزيم
 در يک نقطه همديگر را و ناگهان مسير همه بی باکی های سرمايه

مصائب طبيعي، افزايش مصرف در هندو چين، افزايش : قطع کرده اند
بهای نفت که جنگ در عراق و افغانستان آن را تشديد کرده، بحران 
اقتصادی آمريکا و کاهش ارزش دالر، تحول در خط توليد سوخت از 
ه منابع فسيلی به منابع کشاورزي، فساد دربازار مالی و در نتيج

بحران مسکن، شوک عظيم و بالفصل ناشی از اين عوامل بر قيمت ها 
به صورت تورم عمومی در جهان و سقوط عمومی دستمزدها، و در 
کنار آنها عواقب سياست های دهه ها و حتی سده های گذشته سرمايه 

می بينيم همه اين ها به ... بر کشاورزی و اقتصاد کشورهای جنوب
معلولی سراز نظامی در می آورند که صورت يک زنجيره علت و 

, و , توسعه,گرسنگان خود را نمی تواند سير کند، اما ارقام مربوط به 
نظامی که در معامله به . ی که ارائه می دهد اعجاب آوراست, رشد

نحو شگفت انگيزی جادو ميکند و ميتواند حتی جنگ، شورش، 
گی را به و هم اکنون بيش از همه گرسن... قحطي، سيل و زلزله

  . تبديل کند و به حساب بانکی سرمايه دار بريزد, سکه,
   هم از توبره هم از آخور

در حقيقت فقط سه چهار سال پيش نه گراني، بلکه ارزانی مواد غذايی 
و محصوالت کشاورزی بود که مساله ايجاد کرده بود، هرچند اين 

در . کردمساله خاطر مقامات بانک و صندوق را به هيچوجه آزرده نمي
  . مورد بعضی از محصوالت هنوز هم وضع به همين منوال است

 اکسفام در گزارشی اعالم کرد سياست اتحاديه اروپا 2002در سال 
در حمايت مصنوعی از کشاورزی و دامداری خود و يارانه های 
سنگين به بزرگ زمينداران و صاحبان سرمايه های فعال در بخش 

. رهای در حال توسعه را نابود ميکندکشاورزي، وسيله معاش در کشو
در گزارش اکسفام آمده بود اتحاديه اروپا با تشويق اضافه توليد و 
دامپينگ قيمت ها در بازار صادرات، بهای کاالهای اساسی مثل شکر، 
لبنيات، غالت را پائين به شدت پائين آورده و کشاورزی کشورهای 

  . درحال توسعه را به ورشکستگی کشانده است
مقررات ,فشار نظام جهانی بر کشاورزی کشورهای فقير، فشار برای 

اما طرفه اينکه اين بار فشار نه از طرف . را باال برد, زدايی از بازار
، بلکه از جهت معکوس وارد ,اقتصاد آزاد,و ,درهای باز,مدافعان 

کشورهای فقير خواهان حذف يا کاهش يارانه ای بودند که در . ميشد
جامعه ,ولی مقامات . وپا به بخش کشاورزی پرداخت ميشدآمريکا و ار

که دو دهه است با تبليغات خود در مورد ضرورت درهای باز , جهانی
گوش جهانيان را کر کرده اند، هردو گوش خود را , گلوبال,در بازار
اين فقرا هستند که بايد بدون . مرگ خوب است برای همسايه. گرفتند

زار خودرا باز کنند، يارانه ها را حذف هرنوع محاسبه ای درهای با
. کرده، تعرفه ها و مقررات برای حمايت از اقتصاد خود را دور بريزند

آنها هم از . ثروتمندان باتمام زور از اقتصاد خود حمايت ميکردند
سياست باز يا بسته، ليبراليسم يا . توبره ميخورند هم از آخور

يوناليسم، منافع ملی يا بی پروتکسيونيسم، ناسيوناليسم يا انترناس
معنايی منافع ملی در بازار گلوبال، تا آنجا و تاآنوقت خوب است که 

اروپا و آمريکا دورهای مذاکره . منافع سرمايه های کالن را تامين کند
در سازمان تجارت جهانی را متوقف کردند، ولی حاضر نشدند به 

  . فشارها تن دردهند
تماما برای کمک به زارعين کم در آمد , هايارانه ,نبايد تصور کرد اين 

جيمی کارتر در ماه دسامبر . در اروپا و آمريکا اختصاص داده ميشد
او نوشت بين سال . سال گذشته اطالعات جالبی در اين مورد ارائه داد

 درصد از بزرگ ترين سرمايه 10 در آمريکا 2005 تا 1995های 
ت کردند، در حاليکه يک  درصد يارانه های پنبه را درياف80داران 

 درصد يارانه ها را گرفتند، نيمی از 25درصد زارعين بيش از 
به نوشته . زارعين يعنی فقيرترين ها اصال يارانه ای دريافت نکردند

 توليد کننده های پنبه در 2005 و 1999او فقط در فاصله سال های
زش بازار در حاليکه ار.  ميليارد دالر يارانه دريافت کردند18آمريکا 

يعنی يارانه به کشاورزان آمريکا .  ميليون دالر بود23پنبه در جهان 
  !  درصد کليه ارزش بازار پنبه در جهان بود86

آنها قيمت ها را . کالهبرداری بود. اين ديگر اصال معامله و بازار نبود
به زور پائين کشيدند تا کشورهای توليد کننده ديگر را ورشکست 

لی بود که صادرات بسياری از کشورهای فقير عمدتا اين در حا. کنند
 درصد صادرات 75مثال . از محصوالت کشاورزی تشکيل ميشد

کارتر نوشت بهای .  منحصرا پنبه بود2002بورکينو فاسو در سال 

 درصد پائين تر از 61پنبه آمريکا که به بازار جهانی صادر ميشد 
مه شعارهای شان را در اگر مبلغين نوليبرال ه. هزينه توليد آن بود

مورد خودشان هم به اجرا در می آوردند، اين کالن سرمايه داران 
شمال بودند که بايد بها ميدادند، زيرا به گفته کارتر بهای توليد يک 

  .  سنت بود21 سنت و در آفريقای غربی 83پوند پنبه در آمريکا 
 صحرا در همان سال اکسفام تخمين زد کشورهای فقير افريقای جنوب

به گزارش اکسفام بيشترين ضرر .  ميليون دالر از دست دادند302
بنين، بورکينوفاسو، مالي، کامرون، سواحل :  کشور بود8متوجه 

به نام ها توجه کنيد . ايوري، جمهوری آفريقای مرکزي، چادو توگو
اکنون نام شان را , جامعه جهانی,اين ها همان کشورهايی هستند که 

شورش عليه ,برای جامعه جهانی . گذاشته است, ليست خطر,در 
  . ,گرسنگی,خطر است، نه , گرسنگی

همين يارانه ها بود که کشت برنج را در هائيتی نابود کرد، کشوری 
رف خود  درصد مص84که ميتوانست برنج خود را تامين کند اکنون 

 . را از خارج تامين ميکند
ريکايي، کاهش سرمايه به نوشته بن ترال روزنامه نگار و نويسنده آم

 شروع شد، وقتی که 80گذاری در بخش کشاورزی هائيتی از دهه 
يکی از هارترين سياست های نئوليبرالی در دوره ريگان به اين کشور 

اين سياست صنايع صادراتی شکر و پنبه هائيتی را نابود . تامين شد
الت ، ايا90در دوره کلينتون و دهه . کرد و کشور را به بحران کشيد

متحده شرط کمک به کشور از پای در آمده را باز هم بازکردن بيشتر 
درها و حذف تعرفه ها قرار داد و بحران را عميق تر کرد و اين دور 

درهای بازتر، بحران عميق تر، نياز به :باطل همينطور ادامه يافت
تا کشور از يک طرف .. کمک بيشتر، و فشار برای درهای باز بيشتر

بع اقتصادی تهی شد و از طرف ديگر فشار با بار سنگينی از همه منا
, جامعه جهانی,از وام بر دوش مردم به اطاعت بيشتر از کارگزاران 

  . به جای سياستمدار منتخب فراخوانده شد
در حقيقت گناه ژان برتراند آريستيد رئيس جمهور آزادانه انتخاب شده 

را بشکند و درنخستين ی مردم اين بود که تالش کرد اين حلقه معيوب 
و , جامعه جهانی,گام فشار از دوش مردم را با سرپيچی از نسخه 

  . افزايش دستمزد کارگران، کاهش دهد
او و مردم کم در آمد هائيتی جزای اين سرپيچی را با اقدام مستقيم 

. به آدم ربايی و تبعيد اجباری آريستيد پرداختند, جامعه جهانی,
از آريستيد به شدت سرکوب شد، آنهم نه شورش زحمتکشان در دفاع 

جهانی بلکه مستقيما توسط , جامعه,فقط بوسيله کارگزاران بومی 
گروه به اصطالح صلح سازمان ملل تحت نظارت کانادا 

]MINUSTAH .[ هفته ای سال 6به نوشته بن ترال در يورش 
 سرباز ابرقدرت تازه نفس يعنی چين 1000گذشته سازمان ملل، 

ما تکنولوژی و قدرت ,ند و رئيس آنها سخنرانی کرد که شرکت داشت
  , .آتش الزم برای کنترل هر وضعيتی را در اختيار داريم

سربازان اژدهای زرد هنگام ورود به کلوب امپرياليستی بايد ثابت کنند 
از سربازان ناتو در افغانستان و ملوانان آمريکايی و ماموران بلک 

گر چينی ها در بهره کشی از کارگران م. واتر درعراق کم نمی آورند
و اجرای برنامه های نئوليبرالی در بخش هايی از اقتصاد،از 

 . همقطاران غربی خود کم آورده اند
   برای مقابله با بحران, جامعه جهانی,ظرفيت 

اماهشدارهای مکرر مقامات بانک جهانی و صندوق بين المللی و 
, ثبات,ش گرسنگی برای سازمان ملل و دولت ها در مورد خطر شور

در نظام جهانی يک سوال ديگر را هم پيش , دمکراسی,و , امنيت,و 
مگر اين نظام قبل از پيدا شدن سروکله ی شورش های : می آورد

داشت؟ مگر نه اينکه قدرت های بزرگ , امنيت,و , ثبات,گرسنگان 
از در اين نظام به داليل ديگر، , امنيت, و , ثبات,مدت هاست ميگويند 

به هم ريخته است؟ بعالوه شورش های توده , محورشر,جمله وجود 
ای وقتی سازمان يافته نباشند، اغلب دولت ها آمادگی کامل دارند با 

شتافته , شورش های کور, مشت محکم به مقابله با اين به اصطالح 
و مگر دولت هايی که به روی گرسنگان آتش . و آنها را سرکوب کنند

بودند، که اکنون بترسيم شورش ها ممکن است گشودند دمکرات 
  دمکراسی را در اين کشورها به خطر بيندازند؟ 

يا شايد گرسنگی توده ای و سرکشی عليه آن، بطور بالقوه اين 
ظرفيت را داشته باشد که به مردم نشان دهد هزينه ی اين نوع 

است، و هزينه , جامعه جهانی,که مورد حمايت , توسعه اقتصادی,
های عراق و افغانستان و همه جنگ های ديگرو اين همه جنگ 

تسليحات، وهزينه کاهش سريع ارزش دالر، و هزينه فساد شبکه مالی 
که سود اصلی خصوصی کردن ها و مقررات زدايی ها به جيب آنها 
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رفت، و هزينه حفظ دستگاه های قدرت از هرنوع، و هزينه حفظ 
برداشته ميشود که بايد شکم ديکتاتوری ها از هرنوع، درست از نانی 

چنين دانشی که از تجربه بالواسطه به دست می . مردم را سير کند
آيد، ميتواند سيطره ايدئولوژيک نظام را به خطر بيندازد و وسيله 

البته هنوز با چنين . فراهم آورد, شورش های کور,بينايی برای 
ميدانيد ولی اگر در راس نظام نشسته باشيد . شرايطی فاصله داريم

  . بايد به هر وسيله از آن پيش گيری کرد
اما ظرفيت نظام حاکم برای پيشگيری چيست؟ آيا قرار است ليبراليسم 

غيرانسانی منطبق با آن دگرگون , توسعه,اقتصادی و سياست های 
شود، يا به اشتباه بودن طرح نئوليبرالی اعتراف شود، يا به سيطره 

مه داده شود، يا با تغيير الگوی بنگاه های مالی و تسليحاتی خات
مصرف و به اين عطش بی پايان برای دست يابی به سوخت فسيلی و 

راه ,نه، تنها ... غيرفسيلی خاتمه داده شود، يا جنگ ها متوقف شود
در شکل , خيريه,که تاکنون شنيده ايم عبارت است از افزايش , حلی

  . های مختلف
حد اعال دارد، اما ظرفيتی برای اين نظام ظرفيت تحميل گرسنگی را به 

اين از خصوصيات نظام سرمايه داری است که .مقابله با آن ندارد
بهای خطاها و ضعف های خود را با جان و حيات مردم بپردازد تا 

حاال گاردين از قول يک . دور جديدی از شکوفايی را آغاز کند
  . ود سال با ما خواهد ب20کارشناس معتبر نوشته است بحران غذا 

در اين ميان وای بر مزد بگيران و بی چيزان ايران که عالوه بر فشار 
بحران عمومی در جهان، مصايب ناشی از يک دولت ذاتا بی کفايت و 

  . مخرب، و عواقب يک تحريم را هم بايد بر دوش بکشند
  , جامعه جهانی,واين هم آن چهره ديگر 

همه ابزار و قدرت های بزرگ . سازمان ملل خلع سالح شده است
کارکردهايی را که هنگام تاسيس اين سازمان به اميد تامين حقوق 
مردم جهان برای آن در نظر گرفته شده يا به قدرت های بزرگ تحميل 

از سازمان . شده بود، از آن گرفته يا تحت کنترل خود در آورده اند
  . ملل معدودی نهادهای کمکی مانده است که آنهم زير فشار قرار دارد

و سازمان ملل در چارچوب اين محدوده ی تحت فشار سالی چند سفير 
نيکی از ميان مشاهير و ستارگان انتخاب ميکند تابرای تشويق و جلب 

گويا سازمان های مستقل . کمک به اطراف و اکناف جهان بفرستد
غيردولتی و افراد خيرانديش نيز فهميده اند که مردم راهی به، و جايی 

ين المللی ندارند و در راه اجرای اهداف خود گاه به گاه در، نهادهای ب
خود اين سفيران اغلب ميگويند . دست به دامان اين سفيران ميشوند

البته آنها هرکاری از دست . اين ماموريت ها افتخاری برای آنهاست
اما اين باری است خيلی بزرگ تر از شانه . شان بر می آيد ميکنند

  . آنهاهای اغلب ظريف و زيبای 
……………………………  

  : تصاوير
تصوير صفحه اول آنجليناجولی سفير سازمان ملل در جريان سفر به *

  .عراق
  : شرح تصويردرون صفحه به نقل از يک وبسايت*

 وای کليف ژان خواننده هيپ هاپ که خود 2006سال :عکس باال
متولد هائيتی است خانم آنجلينا جولی سفير نيکی سازمان ملل و 

اد پيت را برای يک برنامه خيريه به هائيتی محنت زده همسرش بر
دعوت کرد،کشوری که در همين چند سال اخير انواع بالها در سکوت 

عکس .سنگين رسانه های انحصاری بين المللی برآن تحميل شده است
  . ها يادگار اين سفر است

 سرباز سازمان ملل به 350بعد از حمله بيش از : عکس های پائين
ين سوليل اندکی بعد از ربودن آريستيد و جايگزينی يک دولت زاغه نش

 31هدف يورش قتل امانوئل ويلمر رهبر . کودتايی برداشته شده است
, اوباش,ساله يک گروه مدافع آريستيد بود که در رسانه ها به عنوان 

بنا بر گزارش .  نفر قتل عام شدند26در اين حمله . معرفی ميشد
صحنه های حمله توسط . دون سالح بودندشاهدان همه مقتولين ب

. گزارشگر يک سازمان غيردولتی فيلمبرداری و مستند شده است
فردی روملوس يکی از ساکنان زاغه در حال گريه ماجرای قتل عام را 

 روملوس، سونيا، و دو 22عکس ها اجساد همسر . شرح ميدهد
لطيده  ساله اش را نشان ميدهد که در خون خود در غ4فرزند يک و 

ظاهرا مادر فرزند کوچک را در بغل گرفته بود، به همين جهت . اند
عکس ديگر تصوير لئونس چری . هردو با يک گلوله کشته شده اند

                                                      .  استاست که چانه اش با گلوله سربازان سازمان ملل از جا کنده شده
 برگرفته از سايت روشنگری                                                         

…………………………………………. 

رژيم در " انقالب فرهنگی " سرکوب های 
 .! را به فراموشی نسپاريم1359ارديبهشت 

 احمد نوين
به   در مقابله با جنبش ترقيخواهانه دانشجويان ايران،1359در اريبهشت 

در يگر سردمداران جمهوری اسالمی ايران، خواست روح اهللا خمينی و د
دانشگاههای سراسر کشور  "انقالب فرهنگی " عمليات موسوم به 

  .عالی تعطيل شد تسخير  و مراکز آموزش
واقعيت اينست که رژيم جمهوری اسالمی  ايران از همان ابتدای حاکميت 
 .خويش با مقاومت های مردم آزاديخواه و برابری طلب روبرو بوده است

دست اندرکاران حکومت، همواره با توسل به ترور، ارعاب و سرکوب 
لذا برخورد . مخالفين خويش، به سلطه ننگين شان ادامه داده اند

 ، 1359سردمداران نظام به آزادی خواهی دانشجويان، در ارديبهشت  
بيش از " جراحی " بدنبال اين . خونين رژيم بود" انقالب فرهنگی"

  .و سوم اساتيد اين مراکز اخراج شدند دانشجو و د57000
از جمله دست ..... عباس عبدی، عبدالکريم سروش، صادق زيبا کالم

" انفالب فرهنگی"در نتيجه . اندرکاران در اين جنايت کم نظير بودند
 ، تعدا قابل مالحظه ای از دانشجو و اساتيد دانشگاهها، به جوخه 1359

ر از دانشجويان اخراجی، هرگز به دهها هزار نف. های اعدام سپرده شدند
 استاد اخراجی ، ناچار به خروج  وهزاران دانشجو. دانشگاه ها راه نيافتند

 . از کشور شدند
بر کشور " فرهنگ " و " انقالب" خسارات اين سرکوب خونين، که بنام  

 از  جامعه ما همچنان، همه جانبه بود که وعظيم ما تحميل شد، آنچنان
   . ميبردنج   در رعوارض آن 

عبرت انگيز اين است که سرکوب دانشجويان ما همچنان ادامه دارد، اما 
ديروز که صاحب نام نيز ميباشند و در " فرهنگی " برخی از سرکوبگران 

آن دوران خود بعنوان کادرهای اجرائی آن سرکوب ها  عمل مينمودند و 
 عدم ز نيز بابعدها از مردم بعلت آن جنايات طلب بخشايش نمودند، امرو

 در دانشگاههای ايران،  و مبارز مترقی، دانشجويان چپ از پشتيبان شان
  .ا هم پهلو ميشوند.ا.عمال با رژيم ج

دانشگاههای " پاکسازی " ا تصور مينمود که با سرکوب و .ا.رژيم ج
ايران از دانشجويان مبارز، و تحميل متعصبين مذهبی به دانشگاه ها، 

قان آور خويش بر دانشگاهها را برای هميشه خواهد توانست سلطه خف
غافل از انکه نياز انسان به آزادی و گرايش به عدالت . تضمين نمايد

اجتماعی را با هيچ با هيچ دسيسه ای نميتوان برای هميشه بدست 
مقاومت ها، مبارزات و خيزش های دانشجوئی در رژيم . فراموشی سپرد

  .ن مدعا است صحت اياثباتهای سرکوبگرشاه و شيخ، 
 اگر نخواهد در -در اين ميان، وظيفه چپ و بويژه مدافعان طبقه کارگر 

 و برای آنکه بتواند در تحوالت سياسی آتی  کشور نقشی -حاشيه بماند 
داشته باشد و بتواند محاسبات سياسی رژيم جمهوری اسالمی ايران و 

 از منافع دسيسه های دول امپرياليستی را درهم بريزند، ميبايست بدور
 از - اگاهانه و يا ناآگاهانه -فرقه ای و به دور از بازی در بساط  ديگران 

الک خودشيفتگی و گيج سری ها ی خويش بدر آيد و به پراکندگی خود 
خاتمه داده و با نيرو رسانی بيش از پيش به مبارزات مستقل و 

 به ترقيخواهانه مردم تحت ستم و بويژه تشکل ها و مبارزات کارگری،
  . وظيفه تاريخی خود عمل نمايد

 گذشته از آنکه ميبايست افق -کمونيست ها آگاهند که جنبش طبقه کارگر
 در متن هماهنگی وسيع جنبش های -روشنی در برابر خويش داشته باشد

اجتماعی پا خواهد گرفت و در هماهنگی عميق جنبش های اجتماعی است 
  . اد متولد خواهد شدکه طبقه کارگر به عنوان مدافع بشريت آز

در اين مسير، فعاالن جنبش سوسياليستی هستند که با گشودن افق های 
 .گسترده بر ری جنبش های مترقی، رهائی بشريت را تصوير مينمايند
 جاودان باد خاطره جانفشانی های  آزاديخوانه و برابری طلبانه

  .يران دانشجويان
  1387ارديبهشت                               

………………………………………. 
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