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 !غم نان اگربگذارد
اميد می رود دراول ماه مه امسال سپاهی خسته 

  ازکاربه خيابان آيد
  ٨٩فروردين - امير جواهری لنگرودی
قلم به کشاکش نبرد ميان آن دو . آن که دارد فقرمی زايد، آن که ندارد ثروت

زند که کتيبه اش جز درد دل مردم و وبه سطوری نقش می  می پردازد
رنج و کار، ثروت و مکنت، دو نيروی . دشواری های زندگی آنان نيست

  . قهری ُپرتالطم در برابر هم اند وآنرا سرسازشی درميان نيست
عده ای . گذشته پرتو راه آينده است وحال ما تاريخی اززندگی ما: گفته اند 

برجان وارزش های   ومنال وحشم،به نام اقليت درثروت با سپاهی درمال
وجودی طبقه ای پای نهاده اند که روی پای خود ايستاده و مقاومت می 

ازهمين روست که درايران، کارگران . ورزد و حاضر نيستند ازپای درآيند
  . سنگ زيرين آسيابند

کارگران ايران يعنی همه ی نيروی فقرونداری، بی چيزی وتنگدستی 
. وزنامه و کانال خبری واقعا کارگری محروم هستندازداشتن يک تريبون، ر

درحاليکه نشريات کارفرمايان واطاق بازرگانی، بمثابه بخشی و تنها بخشی 
ازنيروی ثروت و چپاول سرمايه جا خوش کرده دربازار، با مرغوب ترين 
کاغد وبا کم ترين قيمت ممکن، بايد همچنان برای ثروت اندوزی و به 

 . ه رنج و کار، به شکم چرانی مشغول باشندبيگاری واداشتن طبق
اين شکاف عظيم طبقاتی، حاصل وجودی نظامی ايست که بيش از سه دهه 
به خانه خرابی کارگران ايران کمربسته اند تا او را به اعماق برانند و 

وگرامی داشت آن و گره ) اول ماه مه (ازشرکت فعال درروز ُپرخروشش 
 ها يش دردرون جامعه ايران ومنطقه خوردن شادآورش به هم طبقه ی

ُپرکردن اين ورطه هولناک را تنها وحدت و تشکيالت . وجهان بازماند
  .مستقل کارگران ميسرمی سازد

تصميم "  بين الملل سوسياليست" ، کنگره دوم١٨٨٩اژوئيه سال ٢٠مارش 
" روزاعتراض وهمبستگی جهانی کارگران"گرفت تا روزی را بعنوان 

انگيزه انتخاب اين روز، ناشی : يچ گمان زنی می توان گفت بی ه. برگزيند
 : ازدرک واقعيات زيربود

 کارگران سراسرجهان، بدورازشغل، مليت ، زبان وباورشان تحت ستم -
ازاين رو؛ آن ها قادرند تا مبارزه متحدی را . واستثمارسرمايه قراردارند

دازند و حول عليه نظم جهانی سرمايه، دولت ها و نهادها يش براه ان
  . مطالبات بحق و واقعی و انسانی خود متحد شده و متشکل گردند

 ديگراينکه کاهش ساعات کار، ممنوعيت کارکودکان، برخورداری ازتامين -
اجتماعی برابر، برقراری مستمری بيمه ی بيکاری، بيمه ی بازنشستگی، 

ات بی امنيت شغلی، مسکن کارگران، حمايت از توليد داخلی دربرابروارد
رويه کاال که منجربه تعطيلی بخشی ازصنايع شده وبحران بيکاری را دامن 
می زند، حقوق برابرزن ومرد درمقابل کاربرابروبرخورداری زنان 
ازمرخصی درحين بارداری و زايمان و داشتن شيرخوارگاه درواحدهای 
کاری برای زنان جوان کارگر، تعيين نرخ روشن دستمزد کار، دريافت 

 حقوق ماهيانه، اضافه کاری و پاداش، تحقق قراردادهای دسته جمعی بموقع
خواسته هايی هستند که تابع هيچ مرز قراردادی ... کار با کارفرما وغيره 

نيستند ومی توانند سريع تروواقعی تر با اتحاد نيروی کار تعقيب ومطالبه 
  .شوند

و پيروزی ژوئيه، روزسقوط باستيل ١۶برای تحقق وجوه فوق، ابتداء در
روزاعتراض و همبستگی جهانی "انقالب کبير فرانسه را برای انتخاب 

مارس روزاستقرارکمون ١٨اما عده ای ديگر، روز. پيشنهاد شد" کارگران
حزب سوسياليست "نماينده " بوش" دراين بين . پاريس را پيشنهاد کردند

ای بر" بوش . " را پيشنهاد داد" اول ماه مه " روز" کارگری آمريکا
چرايی پيشنهادش، اظهارداشت که درسال گذشته، اين روزازجانب کنگره 
حزب او برای اعتراض سراسری کارگران آمريکا انتخاب شده و قرارهم 

با . هست تا اين مصوبه، درسال آينده، درهمين روزبه مرحله اجراء درآيد
  .   به اتفاق آراء تصويب گرديد " بوش" اين استدالل، پيشنهاد 

، ١٨٨۶گفت؛ روزاول ماه مه ياد آورحادثه ای است که درسال بايد 
دراين روز، پليس آمريکا به صفوف . درشهرشيکاگوی آمريکا رخ داد

ساعت کاربودند و دست به ) ٨(نفری کارگرانی که خواهان هشت ٢۶٠٠٠٠
اعتراض زده بودند ، شليک کرد و شش کارگررا بخون غلطاند وده ها وصد 

د و بدين طريق مزدوری سرمايه را دربرابرچشمان ها نفررا مجروح نمو
  . جهانيان به نمايش گذاشت

سال ازانتخاب چنين روزی برای برپايی جشن همبستگی ١٢١امروزبعد از
آنانی که اين روزجهانی را به نام : طبقاتی کارگران جهان می توان گفت 

 گران روزهمبستگی کارگران نام نهادند، دقيقا نمی دانستند که چه بنيان

جانی را پايه ريزی می کنند تا هرسال درسطح جهان کارگران درکنارميليون 
ها طرفدارخويش به خيابان آيند و بنيادی ترين خواست ها ومطالبات برحق 

  .   وانسانی خود را برزبان رانند
امری که درايران و طی همه سال های حاکميت های ضد کارگری شاه و 

ا کارگران برخورد شده و طی سه دهه اخير، شيخ ، به گزنده ترين شکل ب
تجمعات و گردهم آيی ها و گلگشت های فعاالن کارگری درايران با 
دستگيری و زندان روبرو می شده است وامروزبعد ازگذشت يک سال ازاول 

، پرونده فعاالن گردهم آئی پارک الله تهران درروی ٨٨ماه مه سال
ه نمی شود تا با رعب و وحشت ميزدادگاه های ايران بازوبازاست وبست
  . فزاينده، ازپيشروی کارگران جلو گيرند

. اما امروزدرايران شرايط ديگری برکل حيات سياسی ايران حاکم است
ماه اخيربا پيشروی همه جانبه خود راه را ١٠مردمان ايران در طی

. برحاکميت خودمداربسته اند و آرام و آرام ولی پيوسته به جلو می آيند
، روزهمبستگی بين المللی با )٨٩ارديبهشت١١(انه اول ماه مه ديگردرآست

کارگران درسراسر جهان، درايران اگرغم نان بگذارد؛ لشکرکارگران دراين 
روز نيزدربرابر قداست چرخ سرمايه، به خيابان می ريزند تا پشت به پشت، 
همراه جنبش های اجتماعی ديگر با اعتراض، اعتصاب وهمگامی سراسری 

 مبارزات ضد استبدادی مردمان ايران، راه واژگونی نظام ضد کارگری با
  !به پيش. جمهوری اسالمی ايران را ميسرگردانند

…………………………………… 
 برگشت مجدد اعضای هيـئت مديره سنديكای هفت تپه

  به زندان
بنابرخبر دريافتی، علی نجاتی رئيس هيئت مديره سنديکای هفت تپه که به 

دان محکوم شده و در حال حاضردر حال تحمل کيفر می  ماه به زن۶مدت 
باشد ، برای عيد به همراه سه نفر ديگر از اعضای زندانی سنديکای هفت 

 . تپه به مرخصی آمدند
 فروردين علی نجاتی به زندان منتقل شود که با يك هفته ١۴قرار بود روز

 . مرخصی ديگر ايشان موافقت شد
قايان فريدون نيکوفرد و قربان عليپور و  عضو ديگر سنديكا يعنی آ٣اما 

  .  فروردين به زندان بازگردانده شدند١۴جليل احمدی روز 
  اثرات آشنده دود سمی آارخانه ذوب مس خاتون، بالی جان آارگران

روز هفتم فروردين ماه يك آارگر جوان به نام حميد شمس : شهربابك
د خرد سال در اثر ابتال الدينی ، بيست و نه ساله، متاهل و دارای دو فرزن

 . به بيماری سرطان جان باخت
يكی از فعالين آارگری و از آشنايان اين آارگر فقيد در اين رابطه گفت 
علت مرگ آقای شمس الدينی اثرات آشنده دود سمی آارخانه ذوب مس 

روز از زمان تشخيص اين ١٠خاتون آباد بوده آه بعلت شدت بيماری تنها 
زمان مرگ اين آارگر جوان طول آشيد و امكان هيچ بيماری جانكاه تا 

 . اقدامی در اين رابطه وجود نداشت
الزم به ذآر است آه دود آارخانه ذوب مس در خاتون آباد به شدت سمی 
بوده و بارها مردم وحتی دامداران اين منطقه بخاطر خشك شدن درختان و 

 استانداری علفها و تلف شدن احشام خود مقابل فرمانداری شهر و يا
اآنون جان مردم اين منطقه در خطر جدی . آرمان هم تجمع آرده بودند

از طرف ديگر آارگران نگران هستند آه اگر اين آارخانه . قرار گرفت 
بسته شود جايی برای آار ندارند و به صورت ديگر بايد با مرگ تدريجی 

   خبر آژانس ايران  ١٣٨٩فروردين ١٧سه شنبه . دست و پنجه نرم آنند

………………………………………. 
 اعتراض کارگران شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق

 کارگر شرکت صنايع اراک به دليل عدم ١۵٠يش از : خبرگزاری هرانا
پرداخت حقوق شش ماهه اخير و معرفی تعدادی از آنها به بيمه بيکاری 

و قصد در آستانه بازنشستگی و اجرا نشدن تعهدات کارفرما معترضند 
 .تجمع در برابر نهاد رياست جمهوری را دارند

بنابر گزارشگران هرانا، مهمترين دليل اعتراض  بسياری از کارگران 
شرکت صنايع اراک اين است که اکثر آنها تا سه سال آينده بازنشسته 
خواهند شد اما کارفرما در اقدامی نادرست آنها را به بيمه بيکاری معرفی 

ن به بيمه بيکاری سبب خواهد شد که کارگران در کارگرا. کرده است
موعد مقرر بازنشسته نشوند و برای بازنشستگی آنان مشکالتی ايجاد 

 .شود که اين خواست کارگران نيست
 کارگر هيچگونه دستمزد و ١۵٠همچنين در طول شش ماه اخير، اين 

  .مزايايی دريافت نکرده اند

................................................ 
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 کوتاه سخن درپاسخ ؛ نظرخواهی سايت راه کارگر

 بايد ها ونبايد ها
  !!!درآمد مستمر:  طرح پيشنهادی 
           جيران-د

 دوستان و رفقا
با تشکر از سايت راه کارگر که اين امکان را در دسترس ما گذاشته 
 تا نظرات خود را دريک شرايط کامال دموکراتيک با يکديگردر ميان
بگذاريم بلکه ما نيز بادموکراسی ،برای لحظاتی زندگی کرده باشيم 

 !!  
دوستان خواننده؛ همه ما کم و بيش از مسائل کارگران در ايران با 
خبر هستيم از؛ تعطيلی کارخانه ها و واحد های توليدی، حدت اخراج 
ها ،بيکارسازی ها ، حقوقهای معوقه ، سوانح کاری کارگران در 

  ...  ود بيمه بيکاری، مرگ کارگران در معادن و غيرهحين کار، نب
ما به خوبی از شرايط اسفناک مالی در ايران با خبر هستيم و اگر 
خود نيز برای زمانی با مشکالت مالی مواجه  بوده وآن رازندگی و 
تجربه کرده باشيم،می دانيم که لحظات چگونه می گذردوآدمی را به 

ل گذشته چند کارگردربرابر فقرمطلق سا. چه کارهايی وا نمی دارند
وعدم پاسخ گويی به نيازهای زندگی اعضاء خانواده ها، متاسفانه 
چاره کار رادر پايان بخشيدن به زندگی خود يعنی  خودکشی خويش 

  .  ديدند
قابل توجه قدرتهای ( ايران ، اين  کشورنفت و گاز و منابع طبيعی 

و ) يستبزرگ که بخوبی می دانند چه هست و چه ن
شمشيرخونچکان اسالمی ، درکنار تمامی افتخارات چند هزارساله 
شاهنشاهی ، اگر کارگری بيکار شود حقوق بيکاری به او تعلق نمی 

  .گيرد
يکی ازمسائلی که درحال حاضر با آن مواجه هستيم که بسيارهم 
بحث بر انگيز است ، مسئله کمک مالی به کارگران بيکاريا خانواده 

در خارج و داخل کشوردوستان و . ن  دستگير شده استهای کارگرا
اعم از .  رفقايی هستند که زحمات زيادی در اين رابطه کشيده اند

جمع آوری کمک مالی و يا تشکيل صندوق ياری رسانی های مالی 
کارگری موقت که هرکدام ازاينها تا به امروز زحمت بسياری داشته 

برخورد کرده باشيم ما قادر اگربخواهيم صادقانه با خودمان .است 
ولی اگرتنهاقادر به حل .به حل مشکالت مالی تمام کارگران نيستيم

نبايد همت کنيم و دست به ايجاد ياری ! بخش کوچکی ازآنان باشيم 
  بزنيم ؟"  دائمی " رسانی مالی  

هزينه کردن بخشی ازدرآمد مستمر و يا ايجاد يک منبع درآمد دائمی 
 است که می تواند چهره ديگری به مبارزات ازطرح های پيشنهادی

تجربه فراخوان مالی علی نجاتی درمقطع .کارگری دراين مرحله دهد
قبل ازدستگيری و به زندان رفتن او و ياران شناخته شده اش 

عرصه عملی ُپرکششی را درداخل و خارج بين . درجنوب ايران 
 رسان فعاالن و مدافعين کارگری بر انگيخت وهمه عوامل ياری

انجام اين .راسرجايش نشاند)سوليداتت سنتر( شبکه مافيايی 
کاربارديگرضرورت ايجاد يک درآمد مستمر که بدون انقطاع ياری 

  .رسان کارگران به وقت نياز باشد،را ممکن ساخت
 طرح درآمد مستمر،طرحی ست که ازطرفی می تواند به شکل 

ری با مسائل اتوماتيک هرماه پرداخته شود وازطرفی زمان درگي
  . مالی را به حداقل شکل موجود برساند

دوستان ؛ ما  طی چند ماه اخير شاهد رو در رويی مردم و حاکميت 
مبارزات مردمی مراحل مختلفی . ديکتاتوری اسالمی درايران بوده ايم 

روپشت سر گذاشته و همچنان خواهد گذاشت ولی اينکه بتوان زمان 
 گرفت ، بستگی به عملکرد مستقل مشخصی برای پيروزی مردم درنظر

  .مردمی وسازمانيابی نيروهای پيش رو دارد
بايد درنظرداشته باشيم که مبارزات مردمی نه تنها به سازماندهی نياز 

  .دارد بلکه بايد بتوان نظرات و پيشنهادات عملی را هم پياده کرد
يه ما نياز به خالقيت انقالبی داريم ، خالقيتی که آشنای سيستم سرما

  . داری نباشد تا به خنثی کردن آن برآيند
بايد تکنولوژی رادرخدمت رهائی انسانها به خدمت بگيريم و ازهرامکان 
مطمئن وممکنی درامرياری به مبارزات کارگران زن و مرد و کودکان 

        !درانجام اين وظيفه انسانی ما بسيارانيم .خيابانی کار،خودداری نورزيم 
  ٨٩فروردين

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

 راديو راه کارگر از گفتار سياسی

! فساد دررژيم واليت فقيه مرزی نمی شناسد
 لنگرودی يوسف

بر اساس گزارش سازمان بين المللی شفاف سازی، فساد دولتی در ايران 
انچه که در گزارش ساليانه اين نهاد جلب توجه می کند اين . بسيارباالست

می کند واگروضع به همين است که دولت ايران هرسال چند پله سقوط 
ترتيب پيش برود، مقام اول درداشتن بدترين وضعيت ازلحاظ فساد 

گزارشی که اين نهاد در سال . اقتصادی درجهان را کسب خواهد کرد
 انتشارداده حاکی از آن است که فساد دولتی درمقايسه با سا ل ٢٠٠٩
ی، سازمان بين المللی شفاف ساز. چند پله سقوط داشته است٢٠٠٨

درجه فساد رااز يک تا ده مشخص می کند که نمره ده نشان دهنده 
نمره . يا پايين ترنشان دهنده بيشترين فساد است کمترين فساد ونمره سه

  .گزارش شده که نشان دهنده بيشترين فساد دولتی است١٫٨ايران 
 افشای دست داشتن محمد رضا رحيمی معاون :وبالگ راديو راه کارگر

اد درماجرای اختالس بزرگ اقتصادی دريک شرکت بيمه اول احمدی نژ
دولتی که به نام کميته فاطميه خوانده می شود، بازهم گوشه ای ازعمق 
فساد اقتصادی را نشان می دهد که درتار و پود رژيم واليت فقيه النه 

باند کميته فاطميه توسط تعدادی ازمامورين ومديران رده . کرده است
اين باند متهم است . ی شد وزيرنظررحيمی قرارداشتباالی دولتی اداره م

که با جعل اسناد دولتی وقضايی، صدها ميلياردتومان کالهبرداری کرده 
که البته خود ايشان به همراه رييس قوه ( وبقول رييس قوه قضاييه 

مجريه يعنی جناب احمدی نژادوهمچنين رييس قوه مقننه يعنی آقای 
تنها دريک مورد يکی ) ور هستندالريجانی سردسته دزدان درکش

  .ازاعضای آن توانسته شش ميلياردتومان اختالس کند
برمالء شدن اين کالهبرداری توسط الياس نادری، احمد توکلی وعليرضا 
زاکانی که هرسه ازنمايندگان اصول گرای مجلس اسالمی به شمار می 

کالت آيند، ضربه ای بزرگ به دولت احمدی نژاد بوده که آن را با مش
تازه ای روبروکرده واين دولت را درنزد افکار عمومی باز هم بی 

البته رژيم واليت فقيه دربه يغما بردن ثروت وپول . اعتبارترساخته است
مردم اين سرزمين يد طوالنی دارد وازهمان ابتدای به قدرت رسيدنش 

تنها همين دوسال قبل بوده که دولت . لحظه ای ازآن دست بر نداشته است
احمدی نژاد ميلياردها دالرازپول ناشی ازدرآمد های نفتی کشور را درکمال 

  .خونسردی باال کشيد وهرگز به کسی پاسخگو نشد
اين حکومت چنان درمنجالب فساد و رشوه غرق گرديده که نتايج 
وحشتناک آن رامردمی که با فقروفالکت دست به گريبانند با تمام وجود 

 ومستقيم بين فقروفساد اقتصادی وجود يک رابطه قوی. درک می کنند
هرکشوری که درآن رشوه وفساد اقتصادی زيادترباشد به همان . دارد

اندازه تنگدستی وفقربيشتری رابرای اقشاروطبقات کم درآمد به همراه 
  .دارد

بر اساس گزارش سازمان بين المللی شفاف سازی، فساد دولتی در ايران 
نيزمعروف ” ائتالف جهانی عليه فساد”اماين سازمان که بن. بسيارباالست

 ٩کارتحقيقی و١٢است، ازپانزده سال قبل هرساله گزارشی را با اتکا بر
انچه که در گزارش ساليانه . نهاد بين المللی تهيه، تنظيم وانتشارمی د هد

اين نهاد جلب توجه می کند اين است که دولت ايران هرسال چند پله 
ن ترتيب پيش برود، مقام اول درداشتن سقوط می کند واگروضع به همي

. بدترين وضعيت ازلحاظ فساد اقتصادی درجهان را کسب خواهد کرد
انتشارداده حاکی از آن است که فساد ٢٠٠٩گزارشی که اين نهاد در سال 

سازمان بين . چند پله سقوط داشته است٢٠٠٨دولتی درمقايسه با سا ل 
ا ده مشخص می کند که نمره المللی شفاف سازی، درجه فساد رااز يک ت
يا پايين ترنشان دهنده بيشترين  ده نشان دهنده کمترين فساد ونمره سه

گزارش شده که نشان دهنده بيشترين فساد ١٫٨نمره ايران . فساد است
  .دولتی است

درکشوری که ديکتاتوری عنان گسيخته برآن فرمان می راند ورسانه های 
از جريان اموردور نگه داشته عمومی بشدت سرکوب می شوند ومردم 

 فساد ورشوه گسترده ای  می شوند، معلوم است که کشور درچنين
فسادی که بيش از همه وضيت اقتصادی تهيدستان، . گرفتارشود

زحمتکشان وکارگران را هدف قرار می دهد وزندگی را بر آنان دشوارتر 
  .می سازد

قيه به عنوان برای پايان بخشيدن به اين وضعيت، استبداد واليت ف
حکومتی چپاولگربايد ازاريکه قدرت کنار زده شود و نهادهای دمکراتيک 
توده ای برای اعمال نظارت برکارکرد نهاد های دولتی شکل بگيرد تا با 

بازرسی وحساب خواهی دائمی از ارگان های حکومتی، مانع از النه کردن 
  ٢٠١٠آوريل  ١٢ .فساد و رشوه سياسی واقتصادی درنهادهای دولتی شوند
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 امنيتی، تنها درد  ، درد اين گرسنگی، درد اين بی  حقی درد اين بی
بليت فروشان شرکت واحد، فلز کاران اهواز، شرکت صنايع اراک، 
کارگران سبالن اردبيل، کارگران ريسندگی خاور رشت، و کارگران 

درد اکثريت عظيم مردم ايران , اين درد. شرکت قند اصفهان نيست
 است که با داشتن ليسانس بايد در به در دنبال کار  درد جوانی. است

نانی در سفره خواهد  داند ايا بگردد، درد بازنشسته ای است که نمی
داشت، درد پدر و مادری است که گرسنگی فرزندشان خواب را از 

اين درد، درد . چشم شان ربوده و قلب شان را به درد آورده است
رزم مشترکی . طلبد  شترک، رزم مشترک میاين درد م. ايران است

رزم مشترکی . های پرداخت نشده  قيد و شرط حقوق برای پرداخت بی
. رزم مشترکی برای حق تشّکل. برای حداقل دستمزد منطبق با توّرم

   شدن و يک زندگی رزم مشترکی برای حق انسان بودن، انسان تلقی
ای اين رزم مشترک  را به سر آغازی بر روز اول ماه مه. انسانی

  . تبديل کنيم
 که نکوست از بهارش  سالی گويند  می:وبالگ راديو راه کارگر

پيداست، اما دولت اسالمی از مدتها قبل از عيد از برنامه ای که 
ريخته بود خبر  برای تبديل بهار مردم به يک زمستان سرد و سياه

ازه ميشود  که دولت و مجلس بر سر اينکه تا چه اند  در حالی .داد
 که   بودند، در حالی  مردم دستبرد زد مشغول چانه زنی به سفره خالی

 از اعضای مجلس که دستشان به خون جوانان ايران آغشته  برخی
ناليدند، شورای عالی کار   می” حقوق مجلس“است از ناديده گرفتن 

 ١٣٨٩ اسفند، حداقل دستمزد کارگران برای سال ٢٢در جلسه روز 
 تومان به ۴٠،٠٠٠افزودن .  تومان تعيين کرد۴٨ار و  هز٣٠٣را 

 صورت گرفت که طبق آمار  حداقل دستمزدها در سال جديد در حالی
 ميليون اعالم شده، و تخمين ١ خط فقر در ايران نزديک به  رسمی،

  ها تورم  از عواقب طرح هدفمند کردن يارانه زده ميشود که يکی
  اين آمار کامال روشن است کهبا توجه به .  درصدی خواهد بود۵٠

ها نه به کاهش فقر بلکه به   درصدی حداقل دستمزد١۵افزايش 
گسترش و نهادينه کردن شکاف عظيم طبقاتی موجود در ايران 

  .خواهد انجاميد
در مقابل اعتراض به حق اکثريت مزدبگيران به سطح دستمزدها در 

رم و بيکاری ايران، دولت اعالم کرده که افزايش دستمزدها به تو
موضوع تورم افسار گسيخته در ايران و افزايش . منجر خواهد شد

 موضوعی است که اکثريت مردم ايران با  سرسام آور هزينه زندگی
در کنار اين حس دردناک، فقدان . کنند  گوشت و پوست خود لمس می

و حقوق صنفی، سرکوب اعتراضات کارگری و عدم  امنيت شغلی 
معنايی جز تحميل رژيم گرسنگی به  گران،دستمزد کار پرداخت

گويد که نرخ بيکاری در   دولت می. اکثريت عظيم مزدبگيران ندارد
به اين رقم، درست مثل ديگر آمار .  درصد است٢٠ايران نزديک به 

ترديدی نيست . نژاد، نبايد اعتماد کرد اعالم شده توسط دولت احمدی
اما . ين هم بيشتر استکه درصد بيکاران در ايران به مراتب از ا

 دولت حاکی از اين است که در خاورميانه تنها  حتی آمار رسمی
اخبار . فلسطين است که نرخ بيکاری در آن بيشتر از ايران است
مسلم  موج جديد اخراج کارگران در ايران دقيقأ از جهت واقعی و

بودن گرسنگی هر چه بيشتر مردم، به زير رفتن هر چه بيشتر 
 و انسانی اکثريت جمعيت ايران، و تالش دولت برای حقوق صنفی

  .در هم شکستن جنبش مقاومت مردم ما اهميت دارد
بنا به گزارش نهادهای حقوق بشری، نقض حقوق بشر در ايران در 

در اين ميان بيشتر .  هزار مورد بوده است۵٩بيش از  سال گذشته
ثبت  هزار گزارش در زمينه عدم پرداخت حقوق کارگران ١٨از 

آشی که .  هزار مورد اخراج گزارش شده است٨شده، و بيش از 
پزد از آش سال  برای مردم ايران در سال جديد می دولت اسالمی 

آخرين اخبار حاکی از اين است که عيدی دولت . قبل هم شورتر است
 کارگر قراردادی اين ٣٠٠به کارگران لوله سازی اهواز، اخراج 

 ماه است که ١۴ کارخانه نزديک به کارگران اين. کارخانه است
بدنبال تصميم شرکت واحد برای برچيدن . حقوقی دريافت نکرده اند

های فروش بليت، هزاران نفر که از صبح تا شب برای چندرقاز  دکه
فروش بليت . کشيدند از کار بيکار شدند  کردند و زحمت می  کار می

ها  اين اخراج. بودبرای بسياری از فرشندگان تنها منبع درامد آنها 
به . ها در ايران تنها گوشه ناچيزی است از موج جديد اخراج

های خانه کارگر رشد نرخ  ، معاون امور استان اعتراف حسن صادقی

 درصد ۵٠ها در فرودين امثال نسبت به دو سال قبل در حدود  اخراج
  .بوده است

دولت اسالمی و کارفرمايان دست در دست هم با حمله به 
های وسيع، با نپرداختن  ترين حقوق مردم ايران، با اخراج ايیابتد

حقوق و بيمه کارگران، با دستگيری رهبران آنان و سلب حق مسلم 
تشکل، ميخواهند تا کارگران را به پذيرش دستمزدهای هر چه کمتر، 

 هيچ حق، مزايا و پاداشی، و به درهم  رقابت برای يافتن کار بی
 بين اکثريت عظيم مردم  حس همبستگیشکستن اعتراضات آنها و 

براستی چند عضو مجلس، چند عضو دستگاه . ايران مجبور کنند
 فقيه، و چند تن از فرماندهان  هٔيات حاکمه، چند عضو دربار ولی

  سپاه حاضر اند با حقوقی کمتر از يک سوم خط فقر در ايران زندگی
چ مزايايی ها حقوقی دريافت نکنند، و يا از هي کنند، و يا ماه
  برخوردار نباشند؟

 بی اعتنا بود؟ بر اساس  توان   می  حقی آيا در برابر اين ظلم و بی
توان   کدام اخالق و تعريف از انسانيت، سياست و مذهب می

ها انسان را از حق آب و نان، از حق يک زندگی انسانی، از  ميليون
  ين بیحق کار، و از حق يک خواب بدون کابوس محروم کرد؟ درد ا

 امنيتی، تنها درد بليت فروشان  ، درد اين گرسنگی، درد اين بی حقی
شرکت واحد، فلز کاران اهواز، شرکت صنايع اراک، کارگران سبالن 
اردبيل، کارگران ريسندگی خاور رشت، و کارگران شرکت قند 

درد . درد اکثريت عظيم مردم ايران است, اين درد. اصفهان نيست
 داشتن ليسانس بايد در به در دنبال کار بگردد،  است که با جوانی

نانی در سفره خواهد داشت،  داند ايا درد بازنشسته ای است که نمی
درد پدر و مادری است که گرسنگی فرزندشان خواب را از چشم 

اين درد، درد ايران . شان ربوده و قلب شان را به درد آورده است
رزم مشترکی برای . بدطل  اين درد مشترک، رزم مشترک می. است

رزم مشترکی برای . های پرداخت نشده  قيد و شرط حقوق پرداخت بی
رزم . رزم مشترکی برای حق تشّکل. حداقل دستمزد منطبق با توّرم

   شدن و يک زندگی مشترکی برای حق انسان بودن، انسان تلقی
 را به سر آغازی برای اين رزم مشترک  روز اول ماه مه. انسانی
  . کنيمتبديل

   ٢٠١٠آوريل ١٠

……………………………………  
  ! سال تشديد استثمار در ايران١٣٨٩ سال

 در ديدار  و عضو مجلس خبرگان رهبري به گفته آيت اهللا مهدوي کني
 علی خامنه ای رهبر نظام در مديران مجتمع آموزشي امام صادق؛ شعار

جنبه دستوري دارد و هدف  " همت مضاعف و کار مضاعف" رابطه با
  .ي اين است که ما بعد از توصيف شروع به کار کنيماصل

رهبري در معناي واليت يعني فرماندهي و جايگاه  :او اضافه نمود که 
  . دستور دادن است،فرماندهي

.................................................  
  جاري  کارگران در تعطيالت عيد نوروز سال اخراج

  درصدي داشته است٧٠ رشد 
ها در  آارگر معتقد است آه اخراج هاي خانه معاون امور استان: يلناا

 در استان تهران از رشد ٨٧جاري نسبت به سال  تعطيالت عيد نوروز سال
 . درصدي برخوردار است۴٩

ها را به  اگر اين اخراج: وگو با خبرنگار ايلنا افزود حسن صادقي درگفت
 . درصد خواهد بود۵٠ها بيش از  آل آشور تعميم دهيم رشد اخراج

رييس مجمع پيشكسوتان جامعه آارگري با اشاره به افرادي آه به اداره 
آنند،  آنند و مشكالت خود رابه صورت توافقي حل مي آار مراجعه نمي

 ٧٠ها از رشد  اگراين مورد را هم در نظر بگيريم اخراج: تصريح آرد
 .درصدي برخوردار بوده است

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

  چين در جلسه تحريم های ايران شرکت می کند
چين پذيرفت در جلسه روز پنجشنبه، فردا، اعضای شورای : راديو فرانسه

 . امنيت به عالوه آلمان برای تعيين تحريم های تازه عليه ايران شرکت کند

.................................................  
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  ز اخبار راديو صدای کارگر در فروردين ماهبرخی ا
  radiotv88ی   به وسيله٢٠١٠, ٩آوريل نوشته شده در 

 در زندان های جمهوری ادامه سرکوب و شکنجه زندانيان سياسی
اسالمی، محاکمه هفت تن از فّعالين کارگری در اشنويه، تشديد تدريجی 

راز منفی تحريم صادرات بنزين به ايران توسط شرکت های غربی، ت
صادرات ايران در سالی که گذشت و در اخر شورش عليه فقر وفساد در 
قرقيزستان و سقوط دولت اين کشور سرفصل خبرهای امروز راديو راه 

  .کارگر را تشکيل می دهند
 سرکوب در زندان های :سرکوب در زندان های جمهوری اسالمی

 گزارش های جمهوری اسالمی بی وقفه ادامه دارد و هر روز خبرها و
براساس تازه ترين خبرها از زندان . جديدی در اين زمينه انتشار می يابد

فعال دانشجوئی پيمان عارف روز گذشته در اثر فشارهای وارده در , اوين
 دچار حمله قلبی شد و با دست بند و پابند به بيمارستان مدرس ٣۵٠بند 

ه انقالب سنندج، طبق يک گزارش ديگر، شعبه ی دوم دادگا. منتقل گرديد
ئاکو کردنسب روزنامه نگار، عامر گلی فعال دانشجويی، فرزاد احمدی و 
پدرام نصرالهی فعاالن کارگری و هاوری ميرزا پور را به شش ماه حبس 

اين افراد پنج ماه پيش در جريان اعتراض به اعدام . تعزيری محکوم کرد
دادگاه های . ودنداحسان فتاحيان از سوی نيروهای امنيتی دستگير شده ب

 زندانی سياسی کرد قريب به يک قرن زندان ١٧انقالب در تهران برای 
خبرها از . چهار تن از اين زندانيان حکم اعدام گرفته اند. صادر نموده اند

» علی بی کس«زندان اوين همچنين حاکی از آن است که وضع جسمی 
خامت گذاشته و  رو به و عضو کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

وی به علت فشارهای وارد شده در زندان و فضای غير بهداشتی با 
 خرداد سال ٢۴اين فعال حقوق بشر از . بيماری حادی روبرو شده است

 دادگاه انقالب به ٢۶گذشته از سوی نيروهای امنيتی بازداشت و در شعبه 
محمد  اوين ٣۵٠از ديگر زندانيان بند . تحمل هفت سال حبس محکوم شد

يوسف رشيدی، از فعاالن دانشجويی طيف چپ است که اولين جلسه 
 دادگاه انقالب تهران به قضاوت ٢۶دادگاهش دوشنبه اين هفته در شعبه 

رشيدی در دادگاه، تمامی . پيرعباسی بدون حضور وکيل مدافع برگزار شد
رشيدی دانشجوی رشته . نمود» استهمال«اتهامات را رد کرد و تقاضای 

پيش از انتقال , »فرياد«تکنيک، و سردبير نشريه  وتر دانشگاه پلیکامپي
 اوين مدنی دست به اعتصاب غذا زد و نزديک به دو ماه در ٣۵٠به بند 

  .انفرادی به سر برد
 هفت فعال کارگری در دادگاه شهر اشنويه محاکمه :محاکمه فّعالين کارگری

يمانی، رحمان تنها، فتاح سل“دستگاه قضايی رژيم فعالين کارگری . شدند
حسين پيروتی، عباس هاشم پور، صمد احمد پور، رحمان ابراهيم نژاد و 

را به اتهام عضويت در کميته هماهنگی برای کمک ” عيسی ابراهيم نژاد
 اسفند سال ٨اين فعاالن در . به ايجاد تشکل های کارگری محاکمه کرد

اشت و پس از گذشته توسط مامورين اداره اطالعات شهر اشنويه بازد
 ميليون تومان از زندان آزاد ١٠ روز اسارت هر کدام با وثيقه ١٢تحمل 
  .شدند

 قطع صدور بنزين از سوی کنسرن روسی لوک اويل :تشديد تحريم بنزين
به گزارش . به ايران گامی تازه در جهت تشديد تحريم بنزين ايران است

اين , ی لوک اويلخبرگزاری رويتر به نقل از منابع نزديک به شرکت روس
اين کنسرن روسی . شرکت قصد دارد صدور بنزين به ايران را قطع کند

, تاکنون ماهانه بين صدوبيست و پنج تا دويست و پنجاه هزار بشکه
  .معادل چهل تا هشتاد ميليون ليتر بنزين به ايران صادر کرده است

نه  آمار منتشره از سوی گمرگ کشور در زمي:تراز منفی تجارت خارجی
واردات و صادرات در سال گذشته از تراز منفی شديد تجارت خارجی خبر 

براساس . می دهد که يکی از عالئم بحران مزمن اقتصادی و رکود است
 حجم واردات معادل پنجاه و ٨٨آارنامه صادرات و واردات آشور در سال 

 ميليارد ٢١پنج ميليارد دالر بود و در عوض حجم صادرات کشور تنها به 
آهن و گندم اصلی ترين اقالم وارداتی ايران در , فوالد, بنزين. دالر رسيد

و در ميان اين اقالم باالترين جايگاه به واردات . سال گذشته بوده اند
ترين آاالي وارداتي در سال  بنزين اختصاص داشته و بنزين عمده

امارات متحده عربي، چين، آلمان، آره و . هشتادوهشت بوده است
به ترتيب پنج کشور اصلی صادرکننده محصوالت به ايران بوده سوئيس 

  .اند
 در حاليکه اوضاع سياسی قرقيزستان در پی :سقوط دولت در قرقيزستان

نا آرامی های روز گذشته همچنان مبهم است، رهبران مخالف از فرار 
  .رئيس جمهوری خبر داده و خواستار دستگيری او شده اند

دولت قربان بيک باقی يف، رئيس جمهوری سخنگويان رهبران مخالف 
قرقيزستان، اعالم کردند که وفاداری نيروهای مسلح را کسب کرده و با 

تسلط بر مراکز اصلی دولتی در بيشکک، پايتخت، يک دولت انتقالی را 
  .برای اداره امور اين کشور تشکيل داده اند

ند و تمامی دولت موقت قرقيزستان اعالم کرد که پارلمان را منحل می ک
اختيارات رياست جمهوری و کابينه وزرای اين جمهوری را بدست می 

  .گيرد
دولت موقت به مدت شش ماه، يعنی تا زمانی که قانون اساسی قرقيزستان 

  .تغيير داده شود، روی کار خواهد بود
اوضاع قرقيزستان از حدود يک ماه پيش و در پی درخواست احزاب و 

ناره گيری رئيس جمهوری نا آرام و با شخصيت های مخالف برای ک
  .اعتراضات پراکنده مخالفان همراه بوده است

نا آرامی ها روز چهارشنبه از ساعات اوليه بامداد و با تجمع چند صد تن 
تظاهرکننده در برابر دفاتر يکی از احزاب مخالف دولت آغاز شد، اما با 

ن در صدد انتشار خبر بازداشت گسترده رهبران مخالفان معترضا
  .راهپيمايی به سوی کاخ رياست جمهوری بر آمدند

 تلويزيون قرقيزستان هم به تصرف مردم معترض –گفته می شود راديو 
  .درآمده است

در درگيری ماموران امنيتی و تظاهرکنندگان در اين کشور آسيای ميانه 
  . نفر مجروح شده اند۵٠٠ نفر کشته و بيش از ۶۵دست کم 

.................................................  
 موج اعتصاب غذا در زندان

 سخنگوى آانون صنفى معلمان، 
 .به اعتصاب غذاى نامحدود دست زده است

, انفرادی های طوالنی, تشديد فشار بر زندانيان سياسی:روشنگری
عدم دسترسی به درمان , آلودگی آب, نامناسبت بودن شرايط زيستی زندان

ارستان برای زندانيانی که به بيماری های حاد دچار می و پزشک و بيم
مخالفت با اجرای وثيقه , تهديد خانواده ها, شوند در کنار بازجويی مداوم
بالتکيف رها کردن زندانيان و مجازات از , ها و مرخصی زندانيان سياسی

طريق انتقال زندانی به سلول انفرادی در صورت اعتراض به بالتکليفی و 
 محاکمه در دادگاههای چند دقيقه ای و سرپايی و صدور احکام سرانجام

به افزايش موارد اعتصاب غذا , ظالمانه و وحشيانه برای زندانيان سياسی
بيش از يک هفته است که بهروز . در زندان های رژيم انجاميده است

رضا جاللي، حسين کرمی و محمد رضائی در , جاويد تهرانی به همراه
 دست به اعتصاب غذا زده اند، اعتصاب غذای رسول سلوهای انفرادی

بداقی از فعالين حقوق بشری می گذرد و امروز خبر رسيده است که از دو 
روز پيش محمود بهشتى لنگرودي، سخنگوى آانون صنفى معلمان، به 

اين اعتصاب غذا در اعتراض به . اعتصاب غذاى نامحدود دست زده است
نجمله رسول بداقي، محمد داورى و هاشم شرايط ناگوار معلمان دربند م
      ١٣٨٩ فروردين ٢٠   . خواستار صورت گرفته است

.................................................  
 روسيه دولت موقت قرقيزستان را به رسميت شناخت

سخنگوی دولت روسيه اعالم کرد نخست وزير اين : خبرگزاری رويتر
گفتگويی تلفنی با رهبر موقت قرقيزستان عمال کشور روز پنج شنبه در 

 .دولت وی را به رسميت شناخت
اين تماس تلفنی اولين موضع حمايت علنی روسيه از رزا اوتانبايوا رهبر 
دولت موقت قرقيزستان است که کنترل اين کشور آسيای مرکزی را از 
قربان بيک باقی يف رئيس جمهور قرقيزستان که از بيشکک فرار کرده 

 . گرفته است
سخنگوی والديمير پوتين نخست وزير روسيه گفت برقراری اين مکالمه با 

اوتانبايوا . اوتانبايوا به عنوان رئيس دولت موقت قرقيزستان حائز اهميت است
  .به پوتين گفته اوضاع در قرقيزستان را به طور کامل در اختيار دارد

وقت قرقيزستان روز پنج ُرزا اوتونبايوا رئيس دولت م: خبرگزاری فرانسه
 آينده انتخابات رياست جمهوری در اين  شنبه اعالم کرد ظرف شش ماه

 . کشور برگزار می شود

................................................. 
  کميته المپيک تصميم فيفا عليه رژيم ايران را تائيد کرد

) فيفا(ن جهانی فوتبال المللی مسابقات المپيک از تصميم فدراسيو کميته بين
فيفا اعالم کرده بود . عليه شرکت تيم زنان ايرانی با حجاب اسالمی حمايت کرد

 ٢۶ تا ١۴که تيم فوتبال زنان ايران حق ندارد در دور مسابقات سنگاپور از 
  .اوت امسال با حجاب اسالمی شرکت کند

   ............................................... 
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   :::آه مسموم شدآه مسموم شدآه مسموم شدآارگرى آارگرى آارگرى 
 درد بميرمدرد بميرمدرد بميرم   خواهم بيخواهم بيخواهم بي   ميميمي

داستان ابوالفضل يك داستان واقعى است از آارگرانى آه به دليل رعايت 
اند؛ خودش به ايلنا آمد  نشدن تجهيزات ايمنى در حين انجام آار آسيب ديده

و داستانش را گفت؛ مدارآش را هم نشان داد و خواست تا براى آمك به 
  . او آن را منتشر آنيم

است؛ در خانه  دم وقت باقي  از نيمه گذشته است و هنوز تا سپيدهشب
ابوالفضل بابايي، سمپاش بازخريد شده سازمان گوشت سالهاست آه وضع 

اند و او همچنان در حسرت  همينطور است؛ همه جز او به خواب رفته
دهد؛ از  اش به سماجت براى داشتن يك خواب آرام ادامه مي هميشگي

گذرد و  امش را براى هميشه از او ربود زمان زيادى ميمسموميتش آه آر
  . اش را به يادندارد خوابي هاى بي ابوالفضل ديگر حساب دقيق شب

مدتهاست آه عوارض يك مسموميت قديمى به صورت آهير، ناراحتى آبد 
امانش را بريده است و چون نمى تواند از داروهاى آرامبخش ... و 

انش را در حسرت يك خواب آرام استفاده درد سالهاست آه چشم
  . بازنگهداشته است

شود تا  پيچد؛ پهلو به پهلو مي ابوالفضل هر شب از درد به خود مي
خوابش ببرد اما هميشه در آخر آار آالفه و درمانده همه چيز را رها 

 ساله ٥٧شود؛ در تصورش وقايع زندگى  اش مي آند و غرق گذشته مي
آورد چگونه در  روند و او به ياد مي  مياش از برابر او يك به يك رژه

 ساله بود به استخدام سازمان گوشت ١٧ وقتى آه هنوز تازه ٤٩سال 
آند به زمانى آه براى ارتقا شغلى دانشگاه را تمام  درآمد و بعد فكر مي

  . آرد
 پس از مجروحيتش در مناطق ٥٩به ياد مى آوردآه چگونه در سال 

ر بايگانى ذهنش آن پرونده شوم دوباره جنگى به تهران بازگشت و بعد د
 آارفرما از او خواست تا سردخانه را ٦٢آه در سال اين: شود گشوده مي

سمپاشى آند و او نيز مجبور شد بدون پوشش ايمنى اين آار را تا سال 
  .  چندين بار تكرار آند بى آنكه از عاقبت آار خود با خبر باشد٦٨

ف جسمانى مجبورش آردند تا قيد  چطور به دليل ضع٧٢اينكه در سال 
 سال آارآردن خود ٢٣اش را بزند و پس از  پشتوانه بازنشستگي

 سال آه هنوز درگير دارو و درمان بود از ٧رابازخريد آند و او تا 
  . مسموميتش هيچ چيز نمى دانست

 آه باالخره پزشكى قانونى اعالم آرد ابوالفضل بابايى ٨٠ بود يا ٧٩سال 
 شده سازمان گوشت ايران تحت تاثير عوارض ناشى از آارگر بازخريد

دچار عوارض آبدى و تنفسى شده ) Lindane(تنفس گاز سمى ليندن
است و اين تازه براى ابوالفضل و خانواده اش يك سرآغاز بود تا بفهمد 

  . آه چه به روز او آمده است
 به گفته پزشك معالج تنفس گاز ليندن عالوه بر تخريب آبد و دستگاه

نيز عوارض برگشت ناپذير ... پست ، دستگاه تناسلى و تنفسى براى مغز،
 سال پيش تاآنون ١١٠ديگرى نيز به دنبال دارد به همين دليل از 

 همچنين از نظر پزشكان امكان داشت .استفاده از آن ممنوع شده بود
  . آه با تعويض طحال درزندگى تغييرى محسوس ايجاد شود

ك معالج از سوى سازمان پزشكى قانوني، تخلف هاى پزش با تاييد گفته
آارفرماى در مورد اين آارگر سابق سازمان گوشت مشخص شد و محرز 

، آارفرما بدون اينكه مطابق قانون ٦٩ تا ٦٢شد آه در فاصله سالهاى 
آار ابوالفضل را به پوشش ايمنى مجهز آرده باشد از او خواسته تا 

  . اشى آندفضاى سردخانه را با سم ممنوعه سمپ
ابوالفضل در تصوراتش روزى را به خاطر مى آورد آه پس از سالها به 
محل آارش بازگشته بود تا شاهد بازرسى آارگاه توسط بازرسان وزارت 

آند آه چگونه بازرس در مقابل افكارهاى  آار باشد و فراموش نمي
رون آارفرما يك قوطى سم ليندن را در برابرديدگان همه از انبار شرآت بي

  . آورد و ضميمه گزارش خود آرد
 ٨٨گزارش پزشكى قانونى و بازرسى آار در نهايت باعث شده تا در سال 

 آارفرماى وقت را در رابطه با وضع جسمانى او مقصر تشيخص ٨٧و
  .  درصد ديه آامل محكوم آند٦٠داده و به پرداخت 

شحالى راى دادگاه گرچه براى ابوالفضل خوشحال آننده بود اما اين خو
  . دوامى نداشت

با شكايت آارفرما دادگاه تجديد نظر راى صادره مبنى بر پرداخت ديه را 
 سال از ١٥شكست و نقض آرد؛ از نظر دادگاه، شاآى آه پس از 

آارفرماى سابقش شكايت آرده بود هيچ ادله مثبتى ارايه نكرده است و 
دن آارفرما نظر بازرس آار و گزارش پزشكى قانونى نيز براى محكوم آر

چندان مستدل و مستند نيست؛ تشخيصى آه در نهايت باعث شد تا آخرين 
  .اميد ابوالفضل به ياس تبديل شود

داستان ابوالفضل يك داستان واقعى است از آارگرانى آه به دليل رعايت 
اند؛او ديگراز عوارض  نشدن تجهيزات ايمنى در حين انجام آار آسيب ديده

آگاه است و براى نجات از پايانى درد آور روزها مسموميت خود به خوبى 
  . زند از اين دفتر به آن دفتر سرگردان خيابان هاست پرسه مي

ها به ايلنا آمد و داستانش را گفت؛ مدارآش را  يكبار در همين پرسه زدن
  . نشان داد و خواست تا براى آمك به او آن را منتشر آنيم

ويدان نخواهد داشت اما او هم مثل داند آه هيچ انسانى زندگى جا او مي
خيلى هاى ديگر آرزو دارد تا راحت زندگى آند و آسوده بميرد از نظر او 
ميان سم ليندن با رد شدن درخواست دريافت غرامتش هيچ تفاوتى نيست 

  .  باعث بذرپاشى اميد در زندگى هستند٢زيرا هر 
ست آه ديگر ندارش سالها و او به ياد مى آورد آه با وجود فروش دار

آند بى خوابى شبانه ، آهير، ناراحتى  مانند سايرين معمولى زندگى نمي
تنفسى و مشكل آبدى از او موجودى ساخته آه ديگر نه در شب و نه روز 
خواب خوش ندارد انسانى آه از يك سو هر روز با برآمدن آفتاب مانند 

 شهر خوابگردان و مسخ شدگان با آيفى پر از مدرك در خيابان هاى
اى مبهم خود را اندآى روشن آند و از سوى ديگر  گردد تا بلكه آينده مي
هنگام از زور درد شبه وار و خواب زده گذاشته اش را در بستر به  شب

 ١٣٨٩ فروردين ٢٢  -امير پيمان: گزارش. آند اجبار مرور مي

……………………………………….  
 وضعيت بد جسمی سه زندانيانی سياسیوضعيت بد جسمی سه زندانيانی سياسی

 يازده روز اعتصاب غذاآذربايجانی پس از 
 در زندان اردبيل

بهروز عليزاده و ودود سعادتی فعالين مدنی : ساواالن سسی 
 ١٢آذربايجانی و رحيم غالمی روزنامه نگار آذربايجانی که از 

 در زندان اردبيل دست به اعتصاب غذا زده اند پس از ٨٩فروردين 
 . د روز اعتصاب غذا در شرايط وخيم جسمی به سر می برن١١

منابع موثق در زندان اردبيل می گويند فشار خون اين سه زندانی در 
اثر اعتصاب غذا پايين آمده و از اين بين بهروز عليزاده دچار 

به گفته همين منابع مسئولين زندان . سرگيجه و تپش قلب شده است
اين سه زندانی سياسی آذربايجانی را به سلولهای انفرادی قرنطينه 

 .  منتقل کرده اندزندان اردبيل
اخبار رسيده همچنين حاکی است دادستان استان اردبيل روز 

 با مراجعه به قرنطينه زندان اردبيل از ٨٩ فروردين ١٩پنجشنبه 
اين سه زندانی سياسی آذربايجانی خواسته تا به اعتصاب غذای خود 
پايان دهند اما اين زندانيان با رد درخواست دادستان اعالم کرده اند 

ا رفع فشارهای وارده از سوی رئيس و پرسنل زندان اردبيل و تا ت
دست يافتن به حقوق اوليه خود بعنوان يک زندانی به اعتصاب 

 . غذای خود ادامه خواهند داد
 روز از ١١خانواده های عليزاده، سعادتی و غالمی پس از گذشت 

اعتصاب غذای اين زندانيان به شدت نگران وضعيت سالمت جسمی 
بدنبال اعالم اعتصاب غذای اين سه زندانی سياسی . ا می باشندآنه

آذربايجانی مسئولين زندان اردبيل مانع از مالقات خانواده ها با اين 
 . زندانيان می شوند

اين سه زندانی سياسی آذربايجانی به همراه عمر چاپرازديگر 
زندانی سياسی در زندان اردبيل در اعتراض به فشارهای وارده از 

وی مسئولين زندان اردبيل و برای دست يافتن به حقوق اوليه س
 دست به اعتصاب غذا ٨٩ فروردين ١٢خود بعنوان يک زندانی از 

عمر چاپراز پس از گذشت چهار روز اعتصاب غذای . زده بودند
خود را متوقف کرده است و هم اکنون در بند هفت زندان اردبيل به 

 . سر می برد
اسی آذربايجانی در زندانهای ايران افزايش فشار بر زندانيان سي

يافته و آنها به خاطر عقايدشان از سوی مسئولين زندان تحت فشار 
فشار بر . قرار گرفته و از حقوق اوليه يک زندانی محروم می شوند

اين زندانيان در حالی صورت می گيرد که بر اساس آئين نامه 
 رسيدگی به اجرايی سازمان زندانها مسئولين قضايی وظيفه

مشکالت روحی و جسمی و محافظت از زندانيان را بر عهده دارند 
  .و شرع اسالم نيز حقوق زندانيان را به رسميت شناخته است

  ١٣٨٩ فروردين ٢٢

................................................. 
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 !تايلند به خون کشيده شد" سرخ جامگان"جنبش 
 !تا همچنان ادامه دارداما  مبارزه عليه دولت کود

 هيئت تحريريه سايت راه کارگر

آبهی سيت "  پی اعالم شرايط اضطراری  و به  دستور  در
تايلند که " سرخ جامگان" نخست وزير تايلند جنبش " وجاجيوا

خواهان انحالل پارلمان دست نشانده دولت کودتائی اين کشور و 
. ون کشيده شدبرگزاری انتخابات آزاد است در روز شنبه به خ

درگيری ميان تظاهر کنندگان و نيروهای سرکوب تا آخر شب، 
هنگامی که نيروهای  امنيتی به مقرهای خود عقب نشينی کردند، 

 نفر به قتل رسيدند که اکثر آن ها از ٢١در اين سرکوب . ادامه يافت
تعداد زخمی های اين . هستند" سرخ جامگان"فعالين جنبش 

سرکوب وحشيانه . تصد نفر می رسدسرکوب وحشيانه به هش
روز، . ارتشيان نتوانست جنبش را وادار به عقب نشينی کند

 آوريل صف های طوالنی تظاهرکنندگان با کاميون، ١٢دوشنبه، 
موتور و ساير وسائل نقليه محالت اصلی بانکوک را سرخ پوش 

آن ها به ياد رفقای کشته شده خود تابوت های پوشيده با . کردند
سرخ "تعدادی از مسئوالن جنبش . های سرخ حمل می کردندپرچم 
در مصاحبه های خود اعالم کردند که ديگر حاضر به هيچ " جامگان

" آبهی سيت وجاجيوا" نوع مذاکره نبوده و خواهان استعفای فوری
  . نخست وزير، انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات آزاد هستند

رای برقراری آزادی های تايلند جنبشی ب" سرخ جامگان"جنبش 
اما . سياسی و نيز حقوق مردم فقير و تهيدست اين کشور است

چگونه شکل گرفت و دارای کدم جهت " سرخ جامگان" جنبش 
  گيری های سياسی است؟

نخست وزير " تاکسين شينا واترا"  نظاميان تايلند عليه٢٠٠۶در 
کودتا کرده و " تای راک تای"منتخب اين کشور و رهبر حزب
نظاميان يک سال قدرت سياسی را . نامبرده را از کار برکنار ساختند

در دست داشته و در اين مدت قانون اساسی شان را تدوين و در 
آن، فضای دمکراتيک کشور را تا آن جا که می توانستند محدود 

نظاميان همچنين نصف نمايندگان مجلس سنا را از طريق . ساختند
ار به خود و سلطنت وارد مجلس سنا انتصاب از ميان افراد وفاد

يک سال بعد انتخابات عمومی برگزار شد ولی در اين . کردند
انتخابات برخالف انتظار نظاميان و دارودسته سلطنت، مردم با 

رای داده و اين " تاکسين" استفاده از فرصت به دست آمده به حزب
لبان نظاميان و سلطنت ط. حزب توانست اکثريت را از آن خود سازد

تای راک "با استفاده از دادگاه های فرمايشی حکم انحالل حزب 
به اين ترتيب اين . را که پبروز انتخابات بود، به دست آوردند" تای

حزب يک بار توسط کودتا و بار ديگر توسط دادگاه های فرمايشی 
در اين دوره طرفداران نظاميان و سلطنت . دولت کودتا منحل شد
، با حمايت نيروهای امنيتی و انتظامی،  "ای زردطلبان با پيراهن ه

دست به تظاهرات خيابانی و بستن فرودگاه بين المللی بانکوک زده 
اين تحوالت در نهايت موجب . و کسی کاری به کار آن ها نداشت

حزب " رهبر باصطالح" آبهی سيت وجاجيوا" تشکل دولت
  .شد )که اسمش درست ضد ماهيت اش است"(دمکرات

يک سياستمدار بورژوا و تاجری بسيار "  ين شينا واتراتاکس" 
ولی او در دوره حکومت اش نظام بهداشت و درمان . ثروتمند است

همگانی در تايلند برقرار کرده است که بسيار پيشرفته تر از طرح 
برای همگانی کردن نظام بهداشت و درمان در " باراک اوباما" های

از اصالحات برای افزايش او همچنين مجموعه ای . آمريکاست
 . درآمد افشار پائين دست جامعه تايلند به اجراء نهاده است

رای " تاکسين" کسانی هستند که در انتخابات  به " سرخ جامگان"
بخشی از رای دهندگان کسانی بودند که بخاطر مخالفت با . دادند

 .رای می دادند" تاکسين"کودتا و حمايت از اصل انتخابات آزاد به 

اما پس از آن که کودتا گران با حمايت شاه تايلند هر نوع امکان 
" تاکسين"انتخابات آزاد را از بين برد ه و عليرغم پيروی حزب 

به  " سرخ جامگان"کانديدای کودتا گران را به قدرت رساندند 
يا حزب تحت رهبری " تای راک تای"جنبش توده ای فراتر از حزب 

به عنوان يک چهره " تاکسين"  چه اگر. ،  فرا روئيد"تاکسين"
سياسی در سطح ملی  در ميان هواداران جنبش مطرح است اما 

جنبشی " سرخ جامگان"نکته مهم و قابل توجه اين است که جنبش 
  .نيست" تاکسين" تحت رهبری
 آغاز ٢٠٠٨پس از کودتا و بويژه از سال"سرخ جامگان"تکوين جنش 

. به وجود آمد" تاکسين" محلی حزباين  جنبش ابتدا  توسط فعاالن . شد
به مرکز جذب نارضائی از کودتاگران مبدل شده و  " سرخ جامگان" اما 

مردم در استان . بسرعت به مثابه يک جنبش در ميان مردم ريشه دواند
های مختلف تايلند و در ميان بخش های گوناگون مردمی گروه های 

بدين ترتيب شبکه ملی خود را به وجود آورده و " سرخ جامگان" مستقل
  .جنبش را با ابتکارات فراوان خود شکل دادند

بخاطر مقابله با ماشين سرکوب " سرخ جامگان" از آن پس، جنبش 
دستگاه دولتی و بويژه نظاميان  به طور دوره ای و طی فواصل زمانی 

تاکتيک . تعرض و توقف برای تجديد قوا، مدارج رشد را طی کرده است
آميز و استفاده گسترده از نافرمانی مدنی توانسته است مبارزه مسالمت 

در دوره ای دو ساله، دامنه اين جنبش را، که ابتدا اعتراضی عليه تقلب و 
دستکاری انتخابات بود، گسترش داده و آن را به يک جنبش اجتماعی 

دولت برای خنثی کردن تاکتيک های . نيرومند با مطالبات طبقاتی مبدل کند
ز جنبش تالش کرده است حتی کسانی را که بدست نيروهای مسالمت آمي

در همين . امنيتی کشته شده اند به اقدامات خشونت آميز جنبش نسبت دهد
موفق به جلب فعال توده های کارگر و " سرخ جامگان"مدت جنبش 

شرکت توده های پائين جامعه در اين . تهيدست شهر و روستا شده است
بهمين .  ور قابل مالحضه ای رشد داده استجنبش آگاهی آن ها را به ط

سرخ " خاطر است که بخش های وسيعی از شرکت کنندگان در جنبش 
همزمان خواهان انحالل پارلمان کودتا و برگزاری انتخابات آزاد " جامگان

بوده  و در همان حال تشخيص می دهند که نظاميان، سلطنت و 
سرخ "جنبش . ن ها هستندبورژوازی دشمنان آزادی و مطالبات طبقاتی آ

در طی دو سال تکوين خود اکنون رهبری مستقل خود را به " جامگان
  .وجود آورده است

  !دولت کودتا و سياست دولت آمريکا
موضع دولت آمريکا در قبال کودتاگران  تنها ابراز تاسف خشک و خالی 
ان برای محو آزادی انتخابات اما همکاری تنگاتنک با دولت کودتا و نظامي

هم و غم دولت آمريکا مقابله با نفوذ چين درآسيای . تايلند بوده است
اين همان روشی است که . جنوب شرقی و از جمله تايلند بوده و می باشد

دولت اوباما در قبال کودتای هندراس اتخاذ کرد و پس از يک سلسله 
 ژست های ديپلماتيک کودتا گران و انتخابات قالبی برگزار شده توسط آن

در هندراس نيز رئيس جمهور . ها را مورد حمايت عملی خود قرار داد
منتخب برکنار شده کسی بود که اصالحاتی هر چند محدود به نفع اليه 

  . های پائين جامعه به عمل آورده بود
و افشاء سرکوب های " سرخ جامگان"لزوم حمايت بين المللی از جنبش 

  !دولت کودتا
دارای تشابه های بسيار با جنبش " سرخ جامگان" تجربه جنبش

ضدديکتاتوری مردم ايران است که اکنون به مدت نه ماه  دستگاه جهنمی  
همانطور که مبارزات مردم . واليت را در ايران به چالش طلببده است

ايران با رژيم ديکتاتوری با حمايت وسيع و بی نظير افکار عمومی بين 
نيرو گرفته و می گيرد بايد از المللی مواجه شده و از اين حمايت ها 

جنبش ضدديکتاتوری مردم تايلند نيز به هر وسيله ممکن و موثر حمايت 
ترديدی نيست که  بسياری از نهادهای حقوق بشر وابسته به دولت . شود

آمريکا و ساير دولت های امپرياليستی و نيز نظام رسانه ای انحصاری در 
 عالقه چندانی به انعکاس اخبار سطح جهانی بخاطر منافع قدرت های حاکم

مربوط به سرکوب جنبش ضداستبدادی در تايلند را نداشته وبسرعت اخبار 
همين امر بويژه وظيفه . و حوادث مربوط به آن ها را به حاشيه می رانند

مهمی بر عهده  نيروهای چپ ، دمکرات و پيشرو ايرانی قرارميدهد که با 
را که با حمايت کامل " سيت وجاجيواآبهی " تمام قوا سرکوب های دولت 

دستگاه سلطنت و ارتش صورت می گيرد افشاء کرده و فرياد آزادی 
خواهانه  و برابر طلبانه جنبش مردم تايلند را به اطالع افکار عمومی 

  ٢٠١٠ آپريل ١٢        !جهانی و مردم مبارز ايران برسانند

…………………………………… 
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  ن بيست و يکمن بيست و يکمبا  انتشار مانيفست فمينستی قربا  انتشار مانيفست فمينستی قر
 با آزادی زنان در روز جهانی زن تجديد پيمان می کنيم

  اندسی جرمان و نينا پاور
 ترجمه آزاده ارفع

اين مقاله که در سايت نشريه گاردين به مناسبت هشتم مارس روز جهانی 
زن منتشر شده است حاوی نکات جالبی در ارتباط با پيوند جنبش زنان با 

 زنان در قرن بيست و يکم است که با توجه به جنبش کارگری و امر رهائی
نزديک شدن اول ماه مه  ترجمه آن در اختيار عالقمندان قرار می 

 )مترجم.(گيرد
برای اولين بار . امروز صدمين سالروز بنيان گذاری روز جهانی زن ميباشد

، بر روی اعالم ١٩١٠در کپنهاک، در سال " کنفراس زنان سوسياليست"در
 عنوان روز جهانی زن برای دفاع از حقوق زنان کارگر هشتم مارس به

امروز، زندگی زنان در مقايسه با مادر بزرگان و اجداد مادری . توافق شد
اما نيازهای بازار سرمايه . مان به طور غيرقابل تصوری تغيير کرده است 

داری دگرگونی های بوجود آمده در کار و زندگی شخصی راچنان مسخ 
  .از رهائی زنان شده استنموده که مانع 

در انگلستان قرن بيست و يکم ، تنها برای  تعداد کمی از زنان تجربه کار 
پر انگيزه و جذاب می باشد اما برای بيشتر زنان شاغل در فروشگاه ها، 

 کار مترداف است با ساعات طوالنی -ادارات، مراکز تلفن و کارخانه ها 
ان ناپذير برای باالبردن بهره وری کار فعاليت شغلی، فشار دائمی، تدابيرپاي
افزايش چشم گير تعداد زنان کارگر . و مکيدن سود هر چه بيشتر از آنها

حاصل فعاليت شغلی زنانی است که در همان )  ميليون١٢امروزه بيش از (
اما شرايط زندگی خانوادگی و نگهداری . حال  مادر و صاحب فرزند هستند

  .ای زنان تغييرنکرده استاز کودکان به همين نسبت بر
بنابراين در حالی که مادران در خارج از خانه  اغلب به طور تمام وقت کار 
می کنند از آنها انتظار می رود که کار خريد خانه و تغذيه و نگهداری 
کودکان را هم بدوش بکشند ؛ حتی اگر زمان کار آنها طوالنی باشد و يا 

در حاليکه . يير در شيف کار انطباق دهندناچار باشند خود را با نيازهای تغ
خوش ( قرن بيستم زن يا بايد خانه دار بود و يا شاغل٥٠در گذشته در دهه 

اکنون انتظار اين است که ما زنان هردورا باهم ) ظاهر و يا خوش فکر
داشته باشيم؛ آشپزی مان در سطح شرکت کنندگان درمسابقات تلويزيونی 

    . طور هميشگی مواظب کودکانمان باشيمآشپزی باشد و چهار چشمی به
و البته انتظار اين است که زنان همه جوانب زندگی شان را رتق و فتق کنند 
و بهمين خاطر برای هر کمبود پديدآمده در کارو  يا   زندگی خانواده گی 

زنانی از عهده انجام همه اين . انگشت اتهام به طرف آنها دراز می شود
آيند که قدرت مالی الزم برای احاله برخی از اين مسئوليت ها بر می 
.  را داشته باشند) زن هستند" که آنها هم معموال( مسوليت ها به ديگران

بدين ترتيب ارتشی از زنان طبقه کارگر به کار آشپزی، نگهداری کودکان، 
نظافت، شستشو و اتو درعرصه کار خانگی پرداخته در سوپر مارکت 

 خدمات عرق می ريزند برای آن که زندگی راحتی ها،رستوران ها و بخش
اغلب اين . را، برای زنانی که همه اين نعمات را يکجا دارند،تضمين کنند

   .زنان کارگر قادر نيستند همين خدمات را به خانواده  های خود ارائه دهند
تصويری که از زندگی شغلی زنان ارائه می شود منعکس کننده همين 

سخن از قصر شيشه ای پرزرق و برق زنان موفق "المعمو. واقعيت است
می رود اما کسی به زيرزمين اين قصر که زنان کارگر در آن زندانی بوده و 
بايد با جان کندن از طريق دستمزدهای فقيرانه خانواده اشان را حفظ کنند، 

بطور بنيادی با هم متفاوت ) و مردان( تجربه زندگی زنان.توجه نميشود
وصف اقليت ناچيزی در سود حاصل از کار زنان و مردان کارگر است با اين 
  .سهيم اند

در کنار مسئله بهره کشی زنان در عرصه کار، بهره برداری از عامل  
 تجارتی که توسط  تبليغات، رسانه —سکس  در جامعه  فزونی يافته است

 ها و محر کهای سوداندوزی دامن زده می شود بويژه اکنون که کسب و کار 
پرنو و کافه های رقص زنان عريان به تجارت بزرگ و پرسود تبديل شده 

اين آن جنبه از سوءاستفاده از زنان است که به مذاق زنان موفق . است
جنبه ديگر .  طبقه متوسط خوش نيامده و واکنش آنها را بر می انگيزد

بهره برداری از سکس در جامعه خود را بصورت تجاوز، خشونت خانگی و 
 استفاده جنسی که اکنون ابعاد بسيار بااليی پيدا کرده است منعکس می سوء
ما هنوز راه طوالنی در پيش داريم تا  زنان قادر باشند اداره زندگی .سازد

 .شخصی و جنسی خود را به دست گيرند
روز جهانی زن بايد تجديد  پيمانی باشد با آزادی زنان  که با جنبش عظيم  

داره  ثروت توليد شده در جامعه به وسيله طبقه برای رهايی بشريت و ا
بهمين خاطر است که زنان و مردان ناچارند برای . کارگرپيوند خورده است

ما بدون مبارزه پيروز نخواهيم . رهائی به طور مشترک به مبارزه برخيزند

اکنون تعداد هر چه . شد زيرا منافع عميقی در متوقف کردن ما وجود دارد
 برای تغيير آب و هوا،عليه جنگ و نابرابری را  با مبارزه بيشتری مبارزه

به همين خاطر است که ما برای شروع . برای آزادی زنان پيوند می دهند
سازماندهی  برابری واقعی اقدام به انتشار مانيفست  فمينستی  قرن بيست و 

   .يکم را می نمائيم
 مانيفست فمينستی قرن بيست و يکم

 اما هنوز -زندگی زنان در چند دهه گذشته صورت گرفتهتغييرات بزرگی در 
اين است .خيلی چيزها باقی مانده است که بايد برای آن ها مبارزه کرد

 !مانيفست فمينيستی پيشنهادی برای قرن بيست ويکم
جهانی شدن و نئوليبراليسم تاثير عميقی بر زندگی ميليون ها زن داشته ـ ١

تجليات جديدی از ستم و ظلم بر زنان سرمايه داری خود اشکال و . است
 .آفريده است

ستم زنان محصول جامعه طبقاتی است که هزاران سال تداوم داشته ـ ٢
تنها با تکامل  سرمايه داری بود که تعداد زيادی از زنان نسبت به . است

 .موقعيت خود آگاه شده  و توانستند دست به اقداماتی بزنند
ار شدند ، اما عليرغم دگرگونی هائی که  ميليون ها زن جذب نيروی کـ ٣

کار در کارخانه ها ، ادارات و فروشگاه ها   به وجود آورده زنان هنوز راه 
زنان در محيط کار استثمار می شوند و در . زيادی تا رهائی در پيش دارند

عين حال ناچارند فشار مضاعف  مسئوليت خانواده و نگه داری کودکان و 
 . برابر دستمزد را بر دوش بکشنددر عين حال کار در

نقش سنتی زنان بعنوان همسر و مادر از بين نرفته  بلکه به گونه ـ ۴
انتظار اين . جديدی برای انطباق با نياز های استثمار بازسازی شده است

است که زنان همه امور زندگی شان را رتق و فتق کنند و در ارتباط با هر 
 .ا دراز می شودکمبودی انگشت اتهام به سوی آنه

درمقايسه با مردان ( سخن گفتن از مزايای غير منصفانه زنان بانکدارـ ۵
تحريف امر رهائی زن است )  مترجم-بانکدار به عنوان تبعيض عليه زنان

که معنای آن رهائی برای همه زنان کارگرمی باشد و نه تعداد اندکی از زنان 
 .صاحب امتياز

ی رنج می برند و با تبعيض جنسی مواجه اگرچه همه زنان از ستم جنسـ ۶
زنان به عنوان . هستند اما تجارب زندگی آنها بطور عميقی از هم متفاوت است 

. يک جنس با هم متحد نيستند بلکه آنها بر اساس طبقه از هم متمايز می شوند
زنان طبقه متوسط و ثروتمند در سود ناشی از  نظام مبتنی بر استثمار، که ما 

دگی می کنيم، سهيم بوده و از مزايای آن برای تخفيف ستم عليه خود در آن زن
زنان طبقه کارگر معموال کسانی هستند که برای اين زنان . بهره برداری می کنند

امور آشپزی، نظافت و خدمات خصوصی را با دريافت کمترين دستمزد انجام 
   .ود انجام دهندداده و اغلب قادر نيستند همين خدمات را برای خانواده های خ

. امروز زنان بيش از هر وقت ديگر به وسيله جنسيت خود تعريف می شوندـ ٧
تجاری سازی جنسيت با ترويج  فرهنگ خوش گذرانی، کلوپ های استرپتيز، 
مسابقات پست مدرن ملکه زيبائی جهان، زنان را بيش از هميشه به وسيله 

 اين سو هيچ چيز تغيير  به١٩۵٠سکس مبدل نموده بطوری که گوئی از دهه 
    .نکرده است

اين گونه شی سازی زنان و در کنار آن برخورد با زن به مثابه جزئی از ـ ٨
. دارائی مرد به خشونت خانگی، تجاوز وسوء استفاده جنسی از زنان می انجامد

تنها در . اين سوء استفاده ها به اندازه کافی بازشناشی و گزارش نشده است
  بود که اين مسائل در سطح سياسی مورد توجه قرار ١٩٧٠  و ١٩۶٠دهه 
  .گرفت

زنان برای کنترل زندگی اشان بايد بر بدن خود و جنسيت شان کنترل داشته ـ ٩
  باشند
ايدئولوژی سرمايه داری خانواده را در اولويت قرار داده  ونقش زنان و ـ ١٠

واده را ناچار می کودکان را تابع آن می سازد اما همزمان يکايک اعضای خان
 .سازد  زندگی خانوادگی شان را قربانی فشارهای ناشی از کار و مهاجرت نمايند

  
تقدم نظام سوددهی و خصوصی سازی خانواده به اين معناست که ستم ـ ١١

رهائی واقعی زنان بايد با . برزنان در سرمايه داری خصلت ساختاری دارد
طبقه کارگر برای کنترل ثروت هائی جنبش فراگير برای رهائی بشريت و جنبش 

بهمين خاطر است که  زنان و . که خود در جامعه توليد کرده است، در هم آميزد
سوسياليسم و آزادی زنان ارتباطی . مردان بايد بطور مشترک به مبارزه برخيزند

 .ناگسستنی باهم دارند
ئله زنان هر جنبش اجتماعی بزرگ مس. ما بدون مبارزه پيروز نخواهيم شدـ ١٢

اسم  خود را از اسم "  جنبش رهايی زنان"در قرن نوزدهم . را مطرح می کند
اسم خود را " جنبش آزادی زنان" در قرن بيستم. جنبش الغاء بردگی برگرفت 

در قرن بيست و يکم جنبش آزادی . از جنبش های ضداستعماری جهان برگزيد
ه طبقاتی، که عامل اصلی ستم زنان بايد برای تغيير جهان و پايان دادن به جامع

 منبع سايت گاردين     اندسی جرمان و نينا پاور .و استثمار است، پيکار کند
indsey German and  Nina Power 

………………………………………………. 
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 در ٢٠٠٩ دسامبر  ۵يورگ هوف شميد اقتصادان برجسته مارکسيست آلمانی در 
 استاد اقتصاد دانشگاه برمن  و هوف شميد.  سالگی چشم از جهان  فروبست۶٩سن 

     . بود١٩٧۵در سال " گروه کار سياست اقتصادی آلترناتيو" موسس 
روزآمدن انديشه : کارل مارکس" او در دو هفته قبل از مرگش، در کنگره 

که در دانشگاه ليسبون از چهاردهم تا شانزدهم نوامبر برگزار شد، " مارکسيستی
ه هوف شميد درباره سه مسئله اساسی که در اين در پايان اين کنگر. شرکت کرد

   .گردهمائی مطرح شده بود توضيحات کوتاهی به شرح زير ارائه نمود

  درباره روز آمد بودن انديشه مارکسيستیدرباره روز آمد بودن انديشه مارکسيستی
   سه استراتژی برای مقابله با بحران مالیسه استراتژی برای مقابله با بحران مالیسه استراتژی برای مقابله با بحران مالی

 يورگ هوف شميد
ئله مس. اين همايش فوق العاده موثر بود و بسيار هم به موقع برگزار شد

مرکزی مارکسيسم پرداختن به  سرمايه داری، بحران های آن  و تضادهائی 
خصلت نمای دوره . است که سرمايه داری با آن دست و پنجه نرم می کند

ای که در آن قرار داريم تعميق اين تضادها و پديدار شدن گرايش های 
زآمد کنگره نه فقط به مسائل رو. خطرناک در وجه توليد سرمايه داری است

من يک . بلکه به طيف گسترده ای از مسائل پرداخت که بسيار جالب بود
اقتصاد دان هستم اما در اين همايش همه کسانی که گرد آمده بودند 

مسائل مورد . اقتصاددان نبودند و در واقعيت امر ما در اقليت قرار داشتيم
به نحوی بحث اگر چه همه اشان به طور اخص به اقتصاد مربوط نبودند اما 

به اين ترتيب . از انحاء به بحران اقتصادی کنونی و بستر آن ارتباط داشتند
کنگره در زمانی که عالقه عمومی به مارکسيسم رو به افزايش است سهم 

  .مهمی را به عهده گرفت
اين مباحثات برای انديشه مارکسيستی از اهميت بسيار زيادی برخوردار 

نيست بلکه " ای هميشه ساخته شدهبنای يکبار بر"مارکسيسم . است
مبارزه اجتماعی " ارگانيسم زنده ای است که در پرتو مباحثات و طبيعتا

   .متحول می شود" مردم دائما
  علل بحران کنونی

عامل محرک بحرانی کنونی نابرابرئی های عظيمی است که در سی سال 
سهم طبقه . گذشته به طور فراينده در توزيع درآمدها در حال رشد بوده است

کارگر از مجموعه توليدات جامعه در کشورهای پيشرفته سرمايه داری به 
اين امر موجب بروز عدم تعادل های کالن . طور مستمری کاهش يافته است

مبالع عظيم پول انباشت " در راس هرم درآمدها، دائما. اقتصادی شده است
شته و درآمدها می شود در حالی که در قاعده هرم، روند معکوس جريان دا

کاهش درآمد پائينی ها موجب کاهش قدرت . روز به روز کاهش می يابد
سرمايه های عظيم . خريد و کاهش تقاضا و سقوط ظرفيت توليدی می شود

انباشت شده در باال به خاطر کاهش عمومی تقاضا به  بخش توليد تزريق 
، از طريق نمی شود بلکه جذب بازاهای مالی می شود که سوداندوزی در آن

مسئله بازارهای مالی در حال . فعاليت های بورس بازانه تامين می شود
حاضر افزايش سود دارائی های موجود در اين بخش از طريق بورس بازی 

آن چه که ما شاهدش هستيم ترکيدن جباب های مالی بسيار بزرگ . نيست
و بلکه ترکيدن اين جباب ها نه فقط موجب آسيب بازارهای مالی می ش.است

تاثيرات بحران زای آن به بخش به اصطالح اقتصاد واقعی، يا بخش توليد 
  .کالها و خدمات،  و نيز حقوق و دستمزدها، تسری می يابد

همچين نبايد فراموش کرد که در مرحله کنوين رشد سرمايه داری مهم ترين 
اين . صحنه گردانان نظم سرمايه،  سرمايه گذاران بخش مالی هستند

ه گذاران دارای مجموعه ای از استراتژی های سوداندوزی هستند که سرماي
  .تنها يکی از آنها بورس بازی می باشد

سرمايه . ناميد"  سهام-استراتژی " استراتژی ديگر آنها را می توان  
داران مالی سهام بنگاههای توليدی را خريده و مديريت اين بنگاه ها را 

يق به حداکثررساندن استثمار کارگران، تحت فشار قرار می دهند تا از طر
اين سياست، نرخ . ارزش سهام اين بنگاه ها را در بورس ها افزايش دهند

سود سرمايه را افزايش می دهد  اما در مقابل با سقوط قدرت خريد 
 .کارگران،  تقاضای توده ای در سطح اقتصاد کاهش می يابد

در عرصه سياسی ظاهر می سومين استراتژی سرمايه داران مالی،  خود را 
 ميليارد دالر پول برای ١٠ما، برای مثال، :" آنها به دولت می گويند. سازد

حال تو بمثابه دولت چکار می کنی که . سرمايه گذاری در اختيار داريم 
دولت ها هم ". پولمان را در اين جا و نه در جای ديگر سرمايه گذاری کنيم

يط سرمايه گذاری و بازارهای مالی را تا به نوبه خود تالش می کنند تا شرا
" اين کار طبعا. آن جا که ممکن است برای سرمايه گذاران مالی جذاب کنند

از طريق کاهش ماليات بنگاه ها، خصوصی سازی خدمات عمومی و از اين 
 .قبيل اقدامات صورت می گيرد

اين استراتژی ها و قدرت سرمايه گذاران مالی برای عملی ساختن آنها با 
بنابراين بايد تنها به تنظيم . ترکيدن حباب های مالی از بين نمی رود

بازارهای مالی، که خود البته اقدام مهمی است، قناعت نکرده و اقدمات 
 .گسترده ديگری را نيز برای مهار سرمايه مالی انجام داد

   يمت ها در مبارزه عليه بحراننقطه عز
من اکنون سه استراتژی برای مقابله با سمت گيری های سرمايه داری 

  :سرمايه ساالر را در مرحله کنونی طرح خواهم کرد
بايد بازارهای مالی را در دستور قرار داده  و افسار " در وهله اول طبعا

ر روند توليد را بايد منافع سرمايه داران مالی د. آنها را در دست گرفت
تثبيت بازارهای مالی بايد از طريق تدابيرو . مهار کرده و به پس راند

تصميمات اتخاذ شده در کنفراس . سياست های  مالی مناسب گسترش يابد
واشنکتن درباره بحران مالی از اين نقطه نظر فاقد ارزش بوده و هيچ 

  مسئله ای را حل نخواهد کرد
وثر در بازارهای مالی می تواند اعمال ممنوعيت از جمله ايجاد اصالحات م

وظيفه بانک ها تامين . برای انجام معالمات مربوطه به بيمه اعتبارات باشد
پول و اعتبار برای اقتصاد،تنظيم روند پرداخت ها و تضمين امنيت پس 

   .اندازها  می باشد
 دوم، بنگاه های توليد و خدمات و شاغلين آنها بايد از فعاليت های

الزمه اين . سوداندوزانه  و چپاولگرانه  سرمايه گذاران مالی مصون بمانند
کار تقويت حقوق کارگران و شاغلين و از جمله اعطای حق وتو به آنها در 

  .موارد فروش بنگاه و يا ادغام ها می باشد
سوم، بايد مانع باج گيری سرمايه گذاران مالی از دولت ها شده و نفوذ آنها 

الزمه اين کار دمکراتيزاسيون . مت ها و پارلمان ها قطع کردرا در حکو
در اين عرصه از تصميم " اتفاقا.همه جانبه سياست های اقتصادی است

گيری است که  به شکل بسيار گسترده بيشترين حد از دمکراسی زدائی 
انجام گرفته و هنوز هم شاهد تهاجم نيروهای نئوليبرال به ته مانده بقايای 

اين روند دمکراسی زدائی بايد متوقف و . در اين عرصه هستيمدمکراسی 
  .معکوس شود

در واقع جوهر استراتژی مقابله با بحران مالی، معکوس کردن روندهائی 
روندهائی که سلطه سرمايه مالی،  بر . است که در باال از آنها نام بردم 

ئين به باال به توزيع درآمد از پا. سرمايه داری معاصر را ممکن ساخته است
خصوصی سازی نظام . بايد خاتمه داد و روند مزبور را معکوس کرد

بازنشستگی که به ميدان تاخت و تاز سرمايه مالی مبدل است نيز بايد مهار 
نظام بازنشستگی که ماليه آن  توسط بخش عمومی تامين . و معکوس شود

  .می شود بايد در اختيار بخش عمومی باقی بماند
  www.rahekargar.net اه کارگرمنبع سايت ر

.................................................  
 ساله، دوم دبستان١٣نديمه، : من کودک کارم

آنچه در زير می خوانيد گزيده ای است ازمجموعه ای که کودکان :آزادی
اند، در کالس هايی که چند سال است روزهای جمعه در چند  کارگر نوشته
اين مجموعه را . کودکان تشکيل می شود تی برای آموزش اينمرکز غيردول

،در چند مجلد با عنوان  علی صداقتی خياط ، نويسنده و فعال حقوق کودکان
کرده  های برج غار،غارتار و ترس غار گردآورده و انتشارات ناهيد چاپ

 برای گذران زندگی خود و خانواده – ايرانی و افغانی –اين کودکان . است
جبورند کار کنند و از همين رو از رفتن به مدرسه و درس و تحصيل م شان

طريق شرکت در اين کالس ها در روزهای جمعه و تعطيل  تنها از. محرومند
بياموزند و برخی از آنان چند کالسی به  توانسته اند سواد خواندن و نوشتن

 نارسايی های اماليی و نوشته هايشان با همه کوتاهی و. مدرسه بروند
،نگرانی ها ،  نوشتاری آينه تمام نمای زندگی پر از رنج و مشقت ، ترس ها

 .خواست ها و آرزوهای آنان است
 يک روز خوب
.  گونی زدم خودم به تنهايی٢٠٠.  گونی می زدم١٥/١١/٨٤من در سال

وقتی که گونی . االن هم می زنيم. شب گونی می زنيم شب ها تا ساعت يک
را مادرم و پدرم گرفتند به من که تا  د، پول هاها را زديم همه تمام شدن

خواستم با پول گونی ها  من می. ساعت يک شب گونی می زدم پولی ندادند
. مانتو بخر قبل ازاينکه گونی بزنيم به پدرم گفتم که برای من. مانتو بخرم

اگر پول داشتم خانه را عوض می کردم و . گفت دلت خوشه پولم کجا بود
وقتی که پدرم اين حرف را زد احساس کردم که اصال . ممی خريد يک فرش

همين جور نشسته بودم که پدرم گفت عزيزم  يک روز. مرا دوست ندارد
پدرم گفت چيزی به .خرداد گفتم دوم. فکر می کنی امروز چه روزی است

بود، اگر  يک کادو هم گرفته.گفت تولدت مبارک. گفتم نه. نظرت نمی رسد
يی که گونی زده بود سه هزار تومان ديگر رويش گفتيد چه؟ با پول ها

 احساس خوبی داشتم.بود و يک مانتو برايم خريده بود گذاشته
 ساله، دوم دبستان١٣نديمه،    

……………………………………………… 
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 حميدرضا قوچانیمصاحبه با 
  دانشجوی مهندسی صنايع دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی

مهمان اين هفته سايت گزارشگران حميد رضا قوچانی، فعال : گزارشگران
زمان را مناسب ديديم تا . دانشجويی و وب الگ نويس مقيم ايران است

نکاتی ديگر، تجربه ای ديگر و نگاهی ديگر، بخش هايی از آنچه در 
ايران ميگذرد را با حميد رضا در ميان بگذاريم و به پای صحبت با او 

  . بنشينيم
پذيرش دعوت ما، طبق  حميد رضا گرامی ضمن تشکر از: رشگرانگزا

روال هميشگی سايت در مورد مهمانان هفته، از شما خواهش می کنيم 
  . آنگونه که خود مناسب می بينيد، خود را برای خوانندگان ما معرفی کنيد

دانشجوی . حميدرضا قوچانی هستم. ممنون از دعوت شما: قوچانی
چند سالی ست با . اه خواجه نصيرالدين طوسیمهندسی صنايع دانشگ

به موضوعات روز سياسی " تراژدی مردمساالری دينی در ايران"وبالگ 
  .ايران می پردازم و با دوستانم در چند نشريه دانشجويی همکاری می کنم

ول و تغييرات، بحث و تعريف های زيادی در مورد تح: گزارشگران
در وهله اول خوشحال می شويم، نظر و تعريف شما را از . موجود است

  .مفهوم تحول و تغيير بدانيم
در ابتدا اجازه می خواهم به منظور هدفمندی بيشتر و اختصار : قوچانی

گفت و گو مفهوم تحول را از بعد انتزاعيش فروکاسته و به وجه کاربردی 
طبق تعريف، تحوالت سياسی اصوًال . در دانش سياسی محدود کنمآن 

ناشی از عواملی ست که می توان آن ها را در چهار دسته عمده انقالب، 
تحوالت با تحقق اراده نيروهای . اصالحات، انتخابات و کودتا خالصه نمود

تحول خواه رخ داده و بنا به خواستگاه، شدت و شيوه اعمال تغييرات 
تحول سياسی به معنای مدرن آن قدمتی به سابقه .دی می شونددسته بن

) دولت بر پايه آرمانها، ارزشها و مصالح عمومی(مفهوم مدرن دولت 
آرمانها، ارزشها و (از آنجا که در دانش سياسی جديد بنيانهای دولت .دارد

اولی بر بقای آن تعريف شده اند، لذا دولت بايد تغيير ) مصالح عمومی
با . چرا که بنيانهای دولت مفاهيمی پويا و تغيير پذير هستند. پذير باشد

نقطه آغاز تغيير محسوب می " اجماع ملت بر تغيير دولت"اين تعريف 
  . شود

بازتاب اين تعريف در ميان ديگر فعالين و يا مردم چيست؟ : گزارشگران
ه فکر ميکنيد اين مفهوم تا چه اندازه، در جامعه ايران به بحث گذاشته شد

  است؟
برخورد مردم با اين تعبير از تغيير بيشتر از جنبه نفی و اثبات :  قوچانی
پاره ای از سنت گرايان برای غلبه بر احساس ناامنی ناشی از . است

تحوالت، يکسره در مقام نفی تغيير برآمده و با غلطيدن به دامان قدرت، با 
حول خواه بر می توسل به ابزار قدرت به مقابله با نيروها و نهادهای ت

پاره تحول خواه جامعه نيز که تحقق مطالبات خود را در تغيير مداوم . آيند
می داند، با بهره گيری از شرايط پس از انتخابات سعی بر مشارکت 

  .سياسی پايدار و بسط آرمان های خود دارد
تغيير دغدغه مدام روشنفکران ما از . اما بخش ديگر پرسش شما

اما بحث پيرامون اين موضوع اصوًال سيری . ودهمشروطه تا امروز ب
 پيروزی اصالح طلبان در دوم خرداد،  در مجموع . پاندول وار داشته

نقطه عطفی در بحث پيرامون تغيير شد و آن را به موضوع محوری 
اين مباحث بيشتر در پی ارائه . نخبگان و روشنفکران بدل کرد

رکت، ذم انقالب و معرفی راهکارهايی اصالحی، تدوين تئوری های مشا
  .اصالحات به عنوان تئوری غالب بود

در جامعه ايران، حرکتهای اجتماعی، چه اعتراضی باشد و : گزارشگران
چه تحول خواهانه، معموال افت و خيزهای شديدی دارد، علت اين شدت را 

  در چه می بينيد؟
عامل . به عقيده من دو عامل مهمتر از سايرين به نظر می رسند: قوچانی

فقدان اين تجربه عمًال مردم را از . اول فقدان تجربه مشارکت سياسی ست
و اين حرکات را بدون   مشارکت پويا در حرکتهای اجتماعی باز می دارد

چنانکه آغاز حرکتهای اجتماعی همان نقطه . هيچ دستاوردی وا می نهد
عامل ديگر در افت و خيزهای حرکات ! شروح حرکتهای ماقبل است

جامعه ما دچار چند پارگی فرهنگی ست . جتماعی چند پارگی فرهنگی ستا
و عدم اجماع بر مطالبات حداقلی ميان خرده فرهنگها تشديد اين چند 
پارگی، زوال انسجام ملی، تمرکز قدرت، و در نتيجه فرود حرکتهای 

  .اجتماعی را در پی دارد
در ايران بوده در سالهای اخير ما شاهد حرکتهای مختلفی : گزارشگران

برخی از آنان حتا طيف وسيعی را به خيابانها کشانده است ولی اگر . ايم
 ميليونی ايران را مد نظر داشته باشيم، اکثريت مردم را درگير ٧٠جمعيت 

به نظر شما علت اين عدم فعال شدن در چيست؟ اکثريت اين . نکرده است
  مردم چگونه می انديشند؟

ان نظامی حقوقی که در آن مشارکت معنا پيدا کند متأسفانه در اير: قوچانی
لذا مشارکت حداکثری مردم در فقدان نظام حقوقی . شکل نگرفته است

. تأمين کننده سالمت شهروندان خواسته ای غير واقع گرايانه است
جامعه ما امروز با نسلی : " فراموش نکنيم عمادالدين باقی را که می گفت

ديگر تحمل ريزش، تنش و کشمکش را از دست رفته رو به روست و 
تحقق نظامی حقوقی با چنين ويژگی هايی پاسخی قابل اعتماد ". ندارد

چرا که با تحقق . برای قسمت دوم پرسش شما نيز به همراه خواهد داشت
  .چنين نظام حقوقی مردم خواهند گفت آن چه می انديشند

ن جی او ها و در سالهای اخير ما شاهد حضور انجمن ها، ا: گزارشگران
. ارگانهايی بوده ايم که توسط فعالين عرصه های مختلف تشکيل شده است

بخشی وسيعی از اين تشکلها، سعی دارند زندگی اجتماعی شهروندان 
نگاه مردم به اين گونه ها . جامعه را با وجود حداقل ها بهبود بخشند

ه تشکلها چگونه است؟ کدام اقشار خود را نزديکتر و يا دورتر ب
  فعاليتهای اين گونه تشکيالت ها می بينند؟

به طور کلی به دليل فقدان اراده مبتنی بر نهاد سازی در ساخت : قوچانی
حاکميت، پروسه تکوين جامعه مدنی در ايران پروسه ای ناقص و تئوری 

اگر چه همين جامعه مدنی نيم بند نيز دارای . های مبتنی بر آن ناکاراست
ولی آن چه مسلم است اين است که اين . ماتی ستکارکردها و منشاء خد

با اين همه . تشکلها نتوانسته اند به صورت فراگير جامعه را درگير کنند
کسانی که سودای تحول دارند و تأمين مطالبات خود را در گرو مشارکت 

به  فعال و پايدار می دانند، از تشکلهای مدنی به عنوان ابزاری کارا 
اين تشکلها می توانند نقش . ت اجتماعی سود می برندمنظور ايجاد تغييرا

مهمی در سازمان يافتگی اجتماعی نيروهای تحول خواه و بسط مشارکت 
در سوی ديگر طيف هايی از سنت گرايان نيز با احيای . سياسی ايفا کنند

جماعت های پيشا مدرن، از آن ها در جهت بسيج توده ای و مقابله با 
   . بردتشکلهای مدرن بهره می

خود شما يکی از وب الگ نويسان بوده ايد و از امکانات : گزارشگران
حضور اين گونه رسانه ها نه در بين . جديد رسانه ای استفاده کرده ايد

فعالين عرصه های مختلف، بلکه در ميان مردم چگونه است و تا چه 
  ميزان مورد بهره برداری اطالعاتی قرار می گيرد؟

ه برداری اطالعاتی از فضای مجازی روبه رشد داشته اگرچه بهر: قوچانی
است ولی برد رسانه ای آن با رسانه های سنتی تر از حمله تلويزيون و 
مطبوعات قابل قياس نيست که البته اين ابدًا به معنای ناکارايی امکانات 

البته پاسخ متقن اين سؤال در گرو تحقيقات . رسانه ای جديد نيست
خ من مصرفًا مبتنی بر شواهدی محدود و غير قابل آکادميک است و پاس

  .اعتماد است
به غير از سئواالتی که مطرح شد، آيا خود شما سخن : گزارشگران

  ديگری با خوانندگان ما داريد؟
  .اميدوارم اين گفت و گو مفيد فايده واقع شده باشد: قوچانی

تيد و متشکريم از اينکه دعوت ما را برای مصاحبه پذيرف: گزارشگران
  .برايتان موفقيت آرزومنديم

 ٨٫٠۴٫٢٠١٠. ممنون از فرصتی که در اختيارم قرار گذاشتيد: قوچانی
 َمی َمُکران

………………………………………. 
  در ايرانها بست پااليشگاه بن

های  بودن ظرفيت پااليشگاه جمهوری اسالمی، به علت فرسودگی و پائين
. ياز خود را وارد کند درصد بنزين مورد ن۴٠داخلی، مجبور است حدود 

خبرگزاری رويترز با استناد به اطالعات کارشناسان، حجم اين واردات را 
 .در روز برآورد کرده است)  ميليون ليتر٢٠بيش از ( هزار بشکه ١٢٨

کنندگان بنزين ايران، در حال حاضر کنسرن دولتی  بزرگترين تامين
وتال فرانسه هستند کويت و ت" ايندپندنت"مالزی، گروه نفتی " پتروناس"

که با توجه به منافع خود در اياالت متحده آمريکا، ممکن است به تحريم 
 .بنزين ايران بپيوندند

با توجه به اين که خريد نفت خام ايران از سوی چين، هند و ژاپن اخيرا 
جمهوری اسالمی بايد  هزار بشکه در روز کاهش يافته است، ۴٠٠حدود 

 ميليارد دالر درآمد نفتی کمتر ١١دست کم در سال جاری خوشيدی روی 
های فرسوده نيز ممکن   به اين ترتيب، بازسازی پااليشگاه.حساب کند

 . نيست
نژاد در   جديد هم، که احمدی  پااليشگاه۶های مربوط به ايجاد  طرح

ها است  جمهوری خود وعده داده بود، مدت های رياست نخستين سال
  .متوقف شده است

................................................. 
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 *ديدگاه * 
 کرد و يا نفی نا برابری  هدف از نوشتن اين مطلب جدا کردن مسئله

  های حاکم بر بلوچ ، ترک، فارس و عرب نيست 
در يک همزاد پنداری می توان خود را يک اقلييت قومی، مذهبی يا 

 دينی فرض کرد و درد های هم ديگر را بهتر شناخت

   ......... هم مردمانيم هم مردمانيم هم مردمانيمماماما
   نامه ای از فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام

 ناسزای   فقط قصه ی کرد قصه ی آن زنی است که سهمش از شوهر
وقتی از شوهر پرسيدند تو که نه خرجش . بودهرروزه و چوب و ترکه

 و نه هيچ محبتی به او داری ، پس ديگر اين کتک زدن  را می دهی
 دارد ، مرد پاسخ داد اگر غير  هر روزه و تحقير مستمر او چه دليلی

اما حکايت ما؛ نگاهی واقع .از اين کنم از کجا بدانند من همسراويم 
ات متداول سياسی حاکميت ايران ، بينانه به کرد و کردستان در ادبي

(  و   تداعی گرکلماتی چون تجزيه طلب ، ضد انقالب متأسفانه همواره
 دو واژه مهمان ناخوانده ای  تو گويی که اين. امنيتی است) منطقه ای 

 محروميت از بسياری از  .هستند و با کليت اين سرزمين قرابتی ندارند
هنگی و توسعه نيافتگی ديرينه حقوق اوليه اقتصادی ، اجتماعی و فر

 فقر ، بيکاری و سرخوردگی برای مردم  ی اين استان که حاصلی جز
 برخی نارضايتی ها در  زحمت کش آن نداشته ، زمينه ساز شکل گيری

 عليرغم اينکه کردهای ميهن دوست و مهربان  .اين استان شده است
 مطالبات مسلم  و جز همواره زندگی مسالمت آميز در ايران را برگزيده

خود چيز ديگری نخواسته اند ، متأسفانه در راستای نگاه بدبينانه و 
پيش داوری های متداول ، عمومًا پاسخ اين مطالبات قانونی با ازدياد 

 . داده شده است زندانيان سياسی و مدنی ، تبعيد و اعدام
وجود اقليت های قومی و نژادی در تاريخ ايران يا دنيا امرتازه ای 

تکثر قومی ، نژادی و فرهنگی يک جامعه می تواند همچون . نيست 
به اين معنا که در شرايط .  برای آن جامعه عمل کند تيغ دو لبه ای

توسعه يافتگی و وجود مناسبات اجتماعی عادالنه و مساوات گرايانه ، 
همزيستی اقوام و نژادهای گوناگون نه تنها مسأله آفرين نيست بلکه 

 آن جامعه از سويی و باال بردن ظرفيت   غنای فرهنگیمی تواند به
 افراد آن از سوی ديگر  تحمل و کاهش تعصبات فرهنگی و کوته نگری

امروزه به ويژه که در عصر جهانی شدن سايه ی يکنواختی .کمک کند
کسالت آور فرهنگی، تهديدی برای بسياری از جوامع است ، وجود اين 

ست که بايد به خوبی آن را پاس داشت تکثر و تنوع فرهنگی موهبتی ا
در عين حال در شرايطی که مديريت جامعه توجه کافی به نيازها و . 

 خواه ناخواه بايد منتظر  حقوق مشروع اين اقليت ها نداشته باشد ،
 .  بود پيامدهای پردامنه چنين امری

شايد يکی از ابتدايی ترين حقوقی که هر ايرانی ، اعم از کرد و غير 
" شهروندی"د ، خود را به آن محق می داند ، برخورداری از حق کر

انزوا و طرد . حقی که در تقابل با انزوا و طرد شدگی قرار دارد. است
شدگی دو حسی هستند که تحت تأثير شرايط عينی ، يعنی تحت تأثير 
واقعيت های ملموس و روزمره ی زندگی ، تحت تأثير فقر و سو سوی 

 و  گی ، تحت تأثير نگاه شرمناک پدر از جيبچشم کودکی از گرسن
سفره ی خالی اش و تحت تأثير گونه های رنگ پريده و چهره ی فقر 

 نگاه   خالصه آنکه انزوا تحت تأثير .زده ی مادر شکل می گيرند
 با نگاه فرادست به فرودست  شکل می گيرد که" مرکز محور ی"

 می  رکز نشين، مجزا را از م )حاشيه نشين(مسائل و نيازها ی کرد 
بی شک حس طرد ، انزوا و از خود بيگانگی در شرايط توسعه . کند

نيافتگی و سؤ مديريت به اقليت های قومی محدود نمی شود ، بلکه به 
فراخور موقعيت و جايگاه افراد در جامعه ،کم و بيش همه را به خود 

 اين  اریبا اين وجود به دليل نابرابری های عميق ساخت.مبتال می کند
حس انزوا نه تنها . حس ، ميان اقليت ها عميق تر و گسترده تر است

برای اقليت های قومی و نژادی که برای هر گروه مطرود ديگری ، به 
ويژه در شرايط فقر فرهنگی که از تبعات فقر اقتصادی است ، زمينه 

 به  چرا برای يک بار هم که شده ،. ساز بروز تنش و نا آرامی است 
ی توسل به نگاه امنيتی ، با پرداختن به درد مردم اين سرزمين ، که جا

مطالبات خود را از زبان فرزندانشان به گوش می رسانند ، مسأله را 
يک بار و برای هميشه حل نکنيم؟ با اين وجود مسأله به همين جا ختم 

يعنی زمانی که فرزند يا پدری از همين ديار برای کسب . نمی شود 
 ، يعنی سير کردن شکمی يا  ين حقوق مادی يا معنوی خوداوليه تر

 اقدام کند ، باز هم به يمن همان نگاه  نوشتن نامه ای در تظلم خواهی

 ، سخت ترين برخوردها و مجازات ها در انتظارش  امنيتی مألوف
 آيا برای مبارزه با پديده ی قاچاق کاال که گاه مجازاتی  .هستند 

آيا در .  راه متمدنانه ی ديگری وجود ندارد رددا" حکم تير" مساوی با
شرايط تأمين اوليه ی مالی هيچ جوانی حاضر است به خاطر چند قواره 

 پارچه يا يک جعبه چای جان خود را به خطر اندازد؟
 نگاه امنيتی در  در امتداد چنين سياست های دوگانه محوری ، اين

ر به شکل مضاعفی به مورد زندانيان سياسی و مدنی کرد ، اما اين با
آيا حتی در درون زندان و در دايره ی مجازات نيز . چشم می خورد

 انزوا و طرد شدگی  کردها بايد با انگ اقليت قومی همان احساس شوم
را با خود همراه کنند؟ آيا مگر تفاوتی است ميان زندانی کرد و غير 

 داشتن  حقوق مصوب قانونی ، مانند حق  از بسياری کرد که عمدتًا
  وکيل ، مرخصی ، تخفيف مجازات ، عفو يا آزادی بی بهره هستند ؟

چرا با وجود در پيش گرفتن نوعی تساهل نسبی در مورد زندانيان 
سياسی تهران و برخی ديگر کالن شهرها و آزادی بسياری از آنان ، 

 ،   تسريع و تدوام يابد که مايه ی بسی مسرت بوده و ای کاش
نه با زندانيان کرد همچنان ادامه داشته و به جای برخورد سخت گيرا

تالش جهت حل مشکالتشان هنوز سياست کلی در جهت سرکوب يا 
متأسفانه برخی با دستاويز قرار دادن موقعيت .  باشد اعدام آنان می

   اصرار خود بر ابقای نگاه امنيتی جغرافيايی اين استان سعی دارند
 فشار بر زندانيان  ه سرکوب و ب اشان را توجيه کرده و همچنان

 يا اعدام گاه و بی گاه آنان ، که بعضًا بيش از آنکه  سياسی و مدنی ،
متحمل جزای خود باشند ، به گونه ای غير رسمی وجه المصاحه يا 

آيا اين نگاه امنيتی که برخی . گروگان تلقی می شوند ، بپردازند
ی و نارضايتی جوانان  و عمًالسبب واگراي مصرانه بر آن پا می فشارند

  کرد شده ، تا چه زمانی بايد ادامه يابد ؟
آيا برای کردهای مظلوم که عقالنی ترين و منطقی ترين شيوه ، يعنی 

 را جهت حل مشکالت خود  زندگی مسالمت آميز و نفی خشونت ،
برگزيده اند ، نگاه امنيتی حاکم بر کرد و کردستان درصدد القاء و 

کر نيست که کردها و مطالباتشان را از ايران و  بيشتر اين تف رواج
ايرانی تفکيک کرده و بايد با آنان همچون اتباع غير ايرانی برخورد 

 اميدوام چنين نباشد ، چرا که در غير اينصورت متأسفانه  شود؟
 .ماحصل آن خشونت هايی است که هيچ عقل سليمی آن را برنمی تابد

گانه ميان زندانی کرد و غير کرد و اميدوارم با کنار نهادن برخورد دو
تسری امتيازات و حقوق به تمام زندانيان گامی هر چند کوچک ، اما 
ضروری جهت تقليل مشکالت اين منطقه و دلجويی از مردم آن 

 .برداشته شود
ای کاش قصه ی کرد ديگر قصه ی آن زنی نباشد که سهمش از شوهر 

  ....فقط ناسزای هرروزه و
  ٢١/١/٨٩زندان اوين 

……………………………………  
 !دولت کودتا و تشديد بيکار سازی کارگران

  به روی آارگران بسته شد آارخانه صنايع فلزی تا پايان فروردين
،آارخانه صنايع فلزی شماره يك تا پايان فروردين  به دليل نبود مواد خام

  . ماه تعطيل و درهای آن به روی تمامی آارگران آن بسته خواهد بود
دی، از فعاالن آارگری آارخانه صنايع فلزی ايران پروين محم

پيشتر به آارگران گفته شده آه آار هست اما به :  گفتئیوگو درگفت
  . منظور تامين مواد اوليه آارخانه تا پايان فروردين ماه تعطيل خواهد بود

 ٣۵٠در مجموعه آارخانه شماره يك صنايع فلزی نزديك به : وی افزود
های فلزی پيش   انواع آانكس آاروان و اتاقآارگر رسمی به ساخت

  . ساخته فعاليت دارند
آارخانه تا پايان  سال گذشته نيز به دليل مشابه امسال، : آارگرگفت اين

فروردين ماه تعطيل بود آه اين وضع به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و 
  . مطالبات منجر شد

ات مزدی سال قبل به گفته محمدی آارگران صنايع فلزی هنوز بابت مطالب
  . از آارفرما طلب آار هستند

 آه به ساخت ٢آارگران آارخانه صنايع فلزی : اضافه کردمحمدی پروين 
های فلزی مشغول هستند نيز بابت يك ماه حقوق سال قبل از آارفرما  پل

 از واحدهای ٢مجموعه آارخانه صنايع فلزی شماره يك و . طلبكار هستند
  .  منطقه جنوب غرب تهران هستندتوليدی با سابقه و بزرگ

.................................................  
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 تظاهرات خيابانی کافی نيستتنها 
  مصاحبه ايان موريسن با سعيد رهنما در باره تجربه شوراها

  محمد صفوی: مترجم
شک، برخی در ميان چپ در غرب دچار همان اشتباهاتی هستند که  بی• 

تمرکز برضد امپرياليزم بودن رژيم، . در دوران انقالب بودچپ در ايران 
اگر چپ . ها بهايی مناسب داده نشود باعث شد که به دموکراسی و آزادی

مند به سرنوشت کارگران است، بايد از آنان پرسيد  به طور واقعی عالقه
توانند شرايط  های خود می چگونه ممکن است که کارگران بدون اتحاديه

های  ر را بهبود ببخشند؟ چگونه امکان دارد که اتحاديهزندگی و کا
های گسترده اجتماعی و  کارگری بتوانند بدون وجود دموکراسی و آزادی

  ...سياسی وجود داشته باشند 
از بحران انتخابات رياست جمهوری به اين سو : ايان موريسن

هايی در ميان نيروهای اپوزيسون وجود داشته مبنی بر اين که  صحبت
کارگران متشکل چه نقشی در مبارزات دموکراسی خواهی مردم ايران 

 و اعتصاب کارگران نفت اشاره ١٩٧٨اغلب به سال . توانند ايفاء کنند می
شما به عنوان بخشی از جنبش شوراهای کارگری در زمان . کنند می

سقوط شاه و به عنوان کسی که انتقادات راديکالی امروزه به آن جنبش 
تواند  هايی می نظر شما جنبش فعلی دموکراسی خواهی چه درسداريد، به 

 ی تاريخی بياموزد؟  از آن تجربه
توانم بگويم، چنان که قبال  برای بخش نخست پرسش شما می: سعيد رهنما
های متعدد  ام ما در اين مرحله شاهد تظاهرات و درگيری هايم گفته در بحث

اما هيچ کدام از اين تظاهرات . اند ايم که بسيار پر اهميت بوده خيابانی بوده
توانند به طور واقعی تهديدی جدی برای رژيم جمهوری اسالمی  نمی

اين رژيم هنگامی دچار مشکل جدی خواهد شد که . محسوب شوند
کارگران و ساير اقشار مزدبگير که در صنايع بزرگ و موسسات دولتی و 

ر دوران شاه اتفاق افتاد اجتاعی به کار مشغولند ـ مانند آن چه که در اواخ
ترين  به اعتقاد من اعتصابات مهم. ـ اقدام به اعتصابات سراسری بکنند

تظاهرات خيابانی به تنهايی منجر به تغيير رژيم . ابزار مقابله هستند
 . کنونی ايران نخواهد شد

شود در مقطع انقالب  تا آن جا که به جنبش شوراها مربوط می
يابی کارگری، به  ای از سازماندهی و تشکل ی تازه شيوه) ١٩٧٩/١٣۵٧(

نام شوراهای کارگری و کارمندی از جانب فعالين کارگری طراحی شد که 
قبل از آن در مقاطع کوتاهی که امکان جنبش کارگری در ايران وجود 

 آغاز شد، ١٩٧٠ی  بحران بزرگ اقتصادی که از دهه. داشت مطرح نبود
فضايی بوجود آورد که باعث همراه با کاهش تدريجی قدرت شاه، 

ابتدا . های بزرگ و صنايع شد های کارگری در کارخانه گيری فعاليت اوج
ای از مطالبات اصالحی، شامل امنيت شغلی، طرح طبقه  کارگران مجموعه

در پی طرح اين . بندی مشاغل و افزايش سطح دستمزدها را مطرح کردند
های کشور   از کارخانههای اعتصاب در بسياری مطالبات اوليه، کميته

تر شدن بحران سياسی بسياری از صاحبان صنايع  با عميق. شکل گرفت
از سوی . ها را رها کردند و از کشور خارج شدند بخش خصوصی کارخانه
. ی کار نبودند های بزرگ دولتی نيز قادر به ادامه ديگر مديران کارخانه

ی کار و   ادامهبخش بزرگی از صنايع بدون مديريت و رهبری عمال از
ها را مصادره  های اعتصاب، کارخانه در اين مقطع کميته. توليد باز ماندند

های  کردند و به سرعت تحت تأثير حضور فعالين سياسی چپ که در کميته
. را برای اين نهادها انتخاب کردند» شورا«اعتصاب فعال بودند عنوان 

يع بزرگ شوراهای ها و صنا ، بسياری از کارخانه١٩٧٩پس از انقالب 
 . خود را بوجود آوردند

شوراها و توهم (شوراها در عمل چگونه کار می کردند؟ در نوشته خود 
به تجربه ايجاد شوراها در سازمان گسترش و نوسازی ) کنترل کارگری
های کارگر صنعتی  اشاره کرديد که فاقد اتحاديه) IDRO(صنايع ايران 

 . پرداختند میبود و هيچ يک از اعضاء حق عضويت ن
سازمان گسترش ونوسازی صنايع ايران بزرگترين مجتمع صنعتی ايران 

  . بود
 کارخانه با بيش از چهل هزار کارگر و کارمند زير ١١٠در دوران انقالب، 

برخی از اين صنايع شامل . پوشش اين مجتمع صنعتی قرار داشتند
 باقی مانده ١٩٣٠ی  های قديمی بودند که از زمان رضاشاه از دهه کارخانه

سازی و  بافی، سيمان های توليد شکر، پارچه بودند که شامل کارخانه
های بزرگ و يا متوسط مدرن هم وجود  کارخانه. آجرسازی و غيره بودند
های  ی سازمان گسترش بودند، مانند کارخانه داشتند که زير مجموعه
ت و سازمان گسترش به همراه صنعت نف. سازی تراکتورسازی و ماشين

پتروشيمی و صنايع فوالد و مس دارای شوراهای قدرتمند خود بودند که 
خصوصا اعتصاب کارگران . کردند اعتصابات گسترده را سازماندهی می

من مانند ديگران که درگير . نفت که توانست رژيم شاه را ساقط کند
توانند  های جنبش شورايی بوديم اين توهم را داشتيم که شوراها می فعاليت

نهادی باشند که کنترل توليد و مديريت صنايع را در دست خود داشته 
 و عملکرد شوراهای کارگری در ايران،  اما با بازنگری به تجربه. باشند

همان گونه که در جای ديگر نوشتم، اين شوراها به داليل گوناگون 
موضوعی که شما هم به آن اشاره کرديد اين . محکوم به شکست بودند

ها موفق شدند که رژيم شاه  نگامی که شوراها بوجود آمدند، آناست که ه
گرچه شوراها اين نقش عظيم را در انقالب بازی کردند . را سرنگون کنند

گرايان، رهبران جديد از همان ابتدا با  گيری خمينی و اسالم اما با قدرت
شدت و تمام قوا در مقابل شوراها قرار گرفتند و سرانجام به سرکوب 

گرايان از شوراها  اما چرا خمينی و اسالم.  شوراها پرداختندجنبش
ناراضی بودند؟ دليل اين بود که اکثريت شوراهای کارگری مهم توسط 
نيروها و فعالين چپ شامل نيروهای متفاوت سوسياليست، سازمان 
مجاهدين خلق ايران، که در آن موقع دارای محبوبيت در ميان مردم 

شوراهای کارگری گرچه پس از اعتصابات . شدند میبودند، کنترل و اداره 
سراسری کارگری در مقطع انقالب، فرمان خمينی مبنی بر برگشت به کار 
را پذيرفته بودند، ليکن از همان روزهای نخست، رژيم جديد تقابل و 

 .ضديت خود را با شوراها آغاز کرد
اما رژيم . دکرد که شوراها را تحت کنترل خود در آور ابتدا رژيم سعی می

» شوراهای اسالمی«سپس رژيم اقدام به تأسيس . در اين کار موفق نشد
شوراهای اسالمی به همراه . در مراکز صنعتی و نهادهای گوناگون کرد

ها و  گرايان در اکثر کارخانه های اسالمی که به کمک و ياری اسالم انجمن
عی کارگری موسسات عمده بوجود آمده بود، به مقابله با شوراهای واق

آربايتس (» ی کار جبهه«ها شبيه  های اسالمی در کارخانه انجمن. پرداختند
در ژاپن در زمان حکومت فاشيستی » سامپو«آلمان نازی و ) فرانت

های اسالمی ضمن ايجاد فضای رعب و  انجمن. کردند دوران جنگ عمل می
ش های کار در شناسايی و دستگيری فعالين کارگری نق وحشت در محيط
زمانی که گروگانگيری سفارت امريکا اتفاق افتاد، همه به . اساسی داشتند

کردند اين يک حرکت ضد امپرياليستی  هيجان آمده بودند چرا که تصور می
اما واقعيت اين است که عمل گروگانگيری و اشغال سفارت امريکا . است

اليی بارترين رويدادها بود چرا که برای رژيم خمينی فرصت ط از فاجعه
با اين حال . بوجود آورد که با تمام قوا مخالفين خود را سرکوب کند

شوراها به دفاع از گروگانگيری و اشغال سفارت برخاستند و تظاهرات 
پس از آن با آغاز . بزرگی را در مقابل سفارت امريکا سازماندهی کردند

ی ديگری از سرکوب نيروهای مخالف و  جنگ ايران و عراق مرحله
 شوراهای کارگری و فعالين کارگری توسط رژيم آغاز شد که به سرکوب

 . تر بود مراتب گسترده
های کار تسلط پيدا کردند و بسياری  سرانجام شوراهای اسالمی بر محيط

 . های جمعی شديم سازی از ما مشمول پاکسازی و اخراج
د حتی در موار. ها، شوراها دارای قدرت بااليی بودند قبل از آغاز سرکوب

در غالب موارد . کرديم زيادی ما از انجام مذاکره با دولت اجتناب می
از جمله . کردند ها و صنايع را انتخاب می شوراها مديريت کارخانه

مديرعامل جديد سازمان گسترش صنايع يک عضو شورای مديريت 
با اين حال سرکوب و فقدان دموکراسی در سطح جامعه . صنعتی بود

يکی از اعضای بنيانگذار شورای . ف شوراها بودترين عامل تضعي مهم
محمود «سازمان گسترش صنايع از دوستان نزديک من زنده ياد 

ام جدا از  همان طور که قبال گفته. بود که توسط رژيم اعدام شد» پور ذکی
های درونی و  سرکوب رژيم يکی از داليل به تحليل رفتن شوراها، ضعف

 . داشکاالت ساختاری اين شوراها بو
هايی را که شما توضيح داديد، نداشتن قدرت کافی در  يکی از ضعف

ها دارای  شوراها در سطح کارخانه. سطوح شهرها، مناطق کشور بود
در روسيه » ها سوويت«قدرت بودند ولی شباهتی به نوع سازماندهی 

اين شوراها دارای يک قدرت مرتبط و هماهنگ . زمان انقالب نداشت
 . دهيد ين را چگونه توضيح میا. سراسری نبودند

. يکی از مشکالتی که شوراها با آن روبرو بود مشکل ساختاری بود
 Enterprise(ای  های تک واحدی يا تک کارخانه شوراها تشکل

Union (ای شوراهای خود را داشت که کارگران و  هر کارخانه. بودند
ويتی کارمندان عضو آن بودند، بی آن که هيچ کدام از آنان حق عض

وجود ) Industrial Union(هيچ نوع اتحاديه صنعتی . پرداخت کنند
اتحاديه . ها را به هم مرتبط سازد نداشت که بتواند تک شوراهای کارخانه

شوراهايی که ما بوجود آورديم نيز با اين که بيش از صد کارخانه را زير 
، پوشش خود داشت و برخوردار از يک مرکزيت واحد رهبری کننده بود

شوراهای مختلف را زير پوشش در . تنها يک سازمان چتر مانند بود
از همه . آورده بود، و خود نيز از ديگر نهادهای کارگری منزوی بود
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مهمتر چپ نيز در مورد شوراها دچار توهم و اغتشاش فکری و تئوريک 
ای که با انقالب روسيه کرديد، شوراها در ايران  در ارتباط با مقايسه. بود
 سر برآورده ١٩١٧ و ١٩٠۵های روسيه که از انقالبات  نند سوويتما

های قدرت سياسی نبودند که کارگران،  شوراهای ايران ارگان. بودند، نبود
شوراهای کارگری . سربازان و ملوانان را در تمام سطوح سازماندهی کنند

 که نهادهای ١٩٢٠ی  در دهه» تورين«ايران را با شوراهای کارگری 
اگر بخواهيد شوراها را با . توان مقايسه کرد انی بودند، نيز نمیخودگرد

توان گفت که شوراهای کارگری  تجربه انقالب روسيه مقايسه کنيد می
 . در روسيه بودند» های کارخانه کميته«ايران شبيه 

دانست اما  می» کنترل کارگری«جنبش چپ ايران، شوراها را بخشی از 
. دند که بتوانند کنترل کارگری را بکار گيرنداين شوراها در موقعيتی نبو

البته در شرايط بحرانی، شوراها توانستند کنترل کارگری را اعمال کنند اما 
حتی اگر شوراها اين ظرفيت را داشتند که . آن به طور موقت و گذرا بود

مديريت را اعمال کنند که مواردی به خاطر حضور برخی مديران ميانه، 
توانستند اين کار را انجام دهند،  ها در شوراها می نمهندسين و تکنسي

داد، صنايع ايران به طور  ساختار صنايع ايران اين اجازه را نمی
های دولتی بودند، و از سوی ديگر ناچار بودند  ای نيازمند يارانه گسترده

 . های چندمليتی عمل کنند در قالب قراردادهای شرکت
 علت شکست اين شوراها چه بود؟ 

ابتدا رو در رويی .  ماه به تدريج تضعيف شدند٨ يا ٧ين شوراها در طی ا
در آن موقع . و تقابل بين شوراها و دولت موقت مهندس بازرگان آغاز شد

گرايان هنوز توانايی تشکيل دولت را نداشتند و مجبور بودند که در  اسالم
تفاده  مذهبی اس–ترين متحدان خود يعنی نيروهای ملی  ابتدا از نزديک

شوراها مشکالت زيادی را برای دولت ليبرال بوجود آوردند و اين . کنند
گرايان نسبت به شوراها از  ها بيشتر از اسالم در شرايطی بود که ليبرال

 . دادند خود مدارا نشان می
اکثر . بزرگترين مشکل، اختالفات ايدئولوژيک در دورن اين شوراها بود

های  ها و سازمان اعضا و هواداران گروهاعضای رهبری کننده شوراها از 
قدرتمندترين سازمان چپ آن زمان و موثرترين آن در . سياسی بودند

هم چنين احزاب ديگر مانند حزب . جنبش شوراها، سازمان فدائيان بود
های متعدد  ها از جمله راه کارگر و سازمان توده بود و ديگر سازمان

کردند  ها سعی می ضای اين سازماناع. مائويستی در شوراها وجود داشتند
ها و احزاب سياسی خود را در  ئولوژی سازمان که هر کدام نظرات و ايده

ی  و اين در شرايطی بود که عليرغم اين مسائل همه. شوراها اعمال کنند
ها و احزاب در مورد شوراها دچار اغتشاش فکری بودند و  اين سازمان

موکراتيک کارگری و کارمندی در اساس درک درستی از يک تشکيالت د
ها و احزاب، اعمال کنترل  ی اصلی تمام اين سازمان خواسته. نداشتند

هيچ گاه روشن نشد که منظور آنان از طرح شعار کنترل . کارگری بود
آيا به اين مفهوم بود که تمامی کنترل توليد، مديريت، . کارگری چيست

ی خصوصا برای صنايع توزيع تنها در دست کارگران باشد؟ چنين موضوع
ونقل  برای نمونه اگر صنعت نفت يا سيستم حمل. ساز بود بزرگ مشکل

توانستند کنترل اين  عمومی را درنظر بگيريد، اگر کارگران به تنهايی می
ی خود اداره کنند، نقش  صنايع را بدست گيرند و آن جا را به سليقه

شتر که در جاهای اجرايی دولت چگونه خواهد بود؟ و سئواالت متعدد بي
 . ام ديگر آنان را مطرح کرده

ها سرکوب و استثمار عريان در زمان شاه، کارگران در مقطع  پس از سال
از سوی ديگر . کردند انقالب مطالبات برحق زيادی را مطرح می
حتی ما که با صنايع . کارخانجات قديمی فرسوده و از کار افتاده بودند

نقالب هنگامی که از کارخانجات متعدد کشور ايران آشنا بوديم در دوران ا
کرديم، برايمان باور نکردنی  ها بازديد می بافی ها و گونی بافی نظير پارچه

توانستيم جلوی  بار بود که به سختی می شرايط کارگران به حدی اسف. بود
کردند و  کارگران مطالبات برحق زيادی را مطرح می. گريه خود را بگيريم

به خاطر دارم يک . ی مشکالت حل شود داشتند يک شبه همهالبته انتظار 
در شمال ايران که با ) شهر کنونی قائم(بافی شاهی  بار مدير کارخانه گونی

حمايت شورا و اتحاديه منصوب شده بود، تلفنی به من خبر داد که امروز 
ی کارگرانی را  شورای کارخانه به اتفاق آراء تصميم گرفته است که همه

 نفر ١٠٠٠اند و تعداد آن حدود   سال گذشته از کار اخراج شده١۵که طی 
گفت در حال حاضر ما به سختی  او می. بود را دوباره به کار دعوت کنند

 کارگر موجود که هم اکنون شاغل هستند را ٩٠٠گويی به  توان جواب
 .  کارگر ديگر بر آييم١٠٠٠ی تعهدات  توانيم از عهده داريم، چگونه می

ای مجبور به  ی اجرايی اتحاديه گسترش پس از برگزاری جلسه کميته
گيری مشکلی شديم و ما مجبور شديم که از تصميم شورای  تصميم

گير و شايع  آن موقع چنين مشکالتی همه. بافی حمايت نکنيم کارخانه گونی
  . بود

امان و نبود  در مجموع در کنار عوامل خارجی از جمله سرکوب بی
نين عوامل داخلی از جمله ساختار درونی شوراها، دموکراسی و هم چ

شوراهای کارگری در جايگاه و مقامی نبودند که بتوانند مديريت صنايع را 
کرديم  بايست بر آن تأکيد می آن چه که ما می. تحت کنترل خود در آورند

بايست به  های صنعتی کارگری بود و شوراها می تالش برای اتحاديه
بايست برای دموکراسی  می. ها تبديل شوند ديهبازوی مشارکتی اتحا

سياسی در سطح ملی و دموکراسی صنعتی در سطح کارخانه تأکيد 
شدند، سطح باالتری از  ها بيشتر می کرديم و هر چقدر که قدرت اتحاديه می

 . شديم مشارکت را خواستار می
گران های صنعتی بوديم و هم اکنون نيز کار ما در زمان شاه، فاقد اتحاديه
 . ها هستند ايران فاقد اين نوع اتحاديه

در . سازی گسترده در ايران هستيم پس از گذشت چند دهه شاهد خصوصی
های کارگری ايران دچار اين همه مشکالت است تا چه  شرايطی که جنبش
ها و تسلط بيشتر سرمايه خارجی به کارگران  سازی حد اين خصوصی
 صدمه خواهد زد؟ 
منظور من صنايع . ر صنايع در کنترل دولت قرار دارددر حال حاضر بيشت

 کارگر توسط ١٠های کوچک کمتر از  چرا که اکثريت کارگاه. بزرگ است
اکثر ) ١٣۵٧/١٩٧٩(پس از انقالب . شوند بخش خصوصی اداره می

برخی . شدند، ملی شدند صنايع بزرگی که توسط بخش خصوصی اداره می
دولت در مجموع صاحب . واگذار شداز اين صنايع به بنيادهای مذهبی 

اين صنايع عمدتا متکی به قراردادهای .  کارخانه توليدات صنعتی شد٩٠٠
 شرکت چند مليتی در ايران ٢۵٠در زمان شاه حدود . (چند مليتی بودند

اما اين . کردند ها انواع کاالهای مصرفی با دوام توليد می آن) وجود داشتند
ها از خارج  دند که قطعات و لوازم يدکی آنصنايع عمدتا صنايع مونتاژ بو

در حال حاضر نيز همان . محدودی داشت» محتوای ملی«شد و  وارد می
 . شيوه کما بيش ادامه دارد

در زمان جنگ ايران و عراق، با پيگيری سياست اقتصاد جنگی و در 
المللی بسياری از صنايع کمابيش با اتکای کمتری به  های بين شرايط تحريم

. کردند و اقتصاد بيشتر به سوی خودکفايی سوق پيدا کرد ج توليد میخار
پس از پايان جنگ ايران و عراق، زمانی که هاشمی رفسنجانی در سال 

 ميالدی به رياست جمهوری رسيد او نوعی سياست نئوليبرالی را ١٩٨٩
داران متشکل از  ی جديد از سرمايه در اين دوران طبقه. در ايران پياده کرد

 . ها شکل گرفت خی روحانيون ارشد و سران سپاه و اعضاء خانواده آنبر
و شکاف . ی متوسط رو به رشد گذاشت هم چنين در اين دوران يک طبقه

ای صنايع نيز خصوصی  پاره. بين تهيدستان و ثروتمندان نيز بيشتر شد
گذاری مستقيم بر اثر شرايط اقتصادی ايران  شدند و با اين که سرمايه

 .باقی ماند، صنايع ايران در تحليل نهايی رشد کردندمحدود 
های ايرانی آن گونه نيست که در کشورهای ديگر » سازی خصوصی«

ها در ايران عبارت است از انتقال منابع  سازی خصوصی. شاهدش هستيم
ملی و صنعتی و توليدی از کنترل دولت به دوستان و نزديکان وفادار به 

ها در حال حاضر در دولت احمدی نژاد نيز  یساز اين گونه خصوصی. رژيم
. ها وجود دارد سازی چندين مورد آشکار از اين نوع خصوصی. ادامه دارد
ها که به طور گسترده در مطبوعات بازتاب داشت از اين قرار  يکی از آن

های ارشد با استفاده از وام بانکی يکی از  الهو بود که يکی از آيت
ای را با نازلترين قيمت برای پسرش خريداری  سودآورترين صنايع زنجيره

و نه تنها وام خود را پس نداد پول خريد کارخانه را نيز به دولت . کرد
تعداد زيادی . ها در ايران است سازی اين يک نمونه از خصوصی. نپرداخت

نژاد نيز به همين طريق يا از طريق قراردادهای  از دوستان احمدی
  . های ميلياردی شدند ب ثروتمعامالتی نفت و گاز، صاح

نژاد کمترين توجهی به منابع داخلی داشته و با پيروی از  احمدی
گذاری  های عوام فريبانه درآمدهای سرشار نفت را به جای سرمايه سياست

زيست و  ی محيط در نوسازی صنايع قديمی و فرسوده و آالينده
ر صدقه توزيع ها را به طو های جديد، پول گذاری در تکنولوژی سرمايه

  . کند می
های  خوانم بخش وسيعی از ناآرامی در مطالبی که در مورد ايران می

خصوصا دستمزد کارگران به . اجتماعی مربوط به موضوع اقتصادی است
ما شاهد اعتراضات زياد کارگری هستيم وليکن . شود موقع پرداخت نمی

د دارد که آيا اين امکان وجو. يک جنبش کارگری سراسری وجود ندارد
های جنبش  گيری موضوع اقتصادی و معيشتی مردم در شعارها و موضع

 سبز مطرح بشوند؟ 
بيکاری . در حال حاضر يک بحران عميق اقتصادی در ايران وجود دارد

ای وجود دارد و تورم به طرز وحشتناکی باال است  به صورت گسترده
د دستمزد و همان طور که شما به درستی گفتي) درصد٣٠نزديک به (

 . شود کارگران در بسياری از کارهای به موقع پرداخت نمی
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هم اکنون برخی از . در سياست صنعتی شاهد يک هرج و مرج هستيم
صنايع در کنترل دولت هستند و برخی ديگر در اختيار بنيادهای انقالبی 

 . بنياد مستضعفان يکی از مهمترين و بزرگترين بنيادها است. قرار دارند
هايی را در کنترل خود دارد که در گذشته متعلق  نياد صنايع و شرکتاين ب

پس از سرنگونی شاه . داران آن زمان بودند ی شاه و سرمايه به خانواده
ها و اموال مصادره و به بنياد مستضعفان منتقل شد و هم  تمام اين دارايی

. شود اکنون توسط تجار قدرتمند بازار و دستگاه روحانيت کنترل می
درصد توليد ناخالص ملی به ٢٠اند که حدود  بنيادها به حدی بزرگ و مهم

 . اين رقم کمی کمتر از سهم بخش صنعت نفت است. گيرد ها تعلق می آن
بنيادها تحت کنترل و نظارت دولتی قرار ندارند و ماليات نيز به دولت 

ای، کارگران فاقد پوشش حمايتی  در چنين سيستم آشفته. پردازند نمی
ترين مشکل اين  کارگران از حق اعتصاب محروم هستند و اصلی. ستنده

 . اند های خود محروم است که کارگران از داشتن اتحاديه
با اين حال . های دولتی هستند بخش وسيعی از صنايع متکی به يارانه

های بسياری  به عالوه يارانه. ها گرفته است دولت تصميم به حذف يارانه
با هدفمند .  آرد و غيره در حال حذف شدن هستند–از از اقالم مانند گ
ها شاهد مشکالت بيشتر و گسترش اعتراضات کارگری  کردن يارانه
همان گونه که شما به درستی اعتراضات پراکنده کارگری و . خواهيم بود

جنبش کارگری را از هم جدا کرديد، جنبش کارگری ايران در حال حاضر 
ترين  ای های کارگری از پايه اتحاديه. ی داردهای کارگر نياز به اتحاديه

ها، منوط به وجود  وجود اتحاديه. شود حقوق کارگری محسوب می
های گسترده سياسی و آزادی تجمع و آزادی بيان  دموکراسی و آزادی

به همين خاطر جنبش مدنی کنونی، برای جنبش کارگری ايران . است
 . بسيار پراهميت است
 است، که متأسفانه برای برخی در غرب که خود را اين نکته بسيار مهمی

. بينيم نامند قابل درک و فهم نيست و اين جا و آن جا می نيز می» چپ«
از رژيم سرکوبگر جمهوری ** »جميز پتراس«برای نمونه افرادی مانند 

کنند و عليه زنان و کارگران و کارمندان و جوانان که در  اسالمی دفاع می
. گيرند اند، مواضعی خصمانه می يم سرکوبگر برخاستهاعتراض به اين رژ

جميز «و جالب اين جا است که تارنماها و نشريات رژيم ايران مطالب 
را که اعتراضات مدنی مردم ايران را وابسته به عوامل خارجی » پتراس

 . کنند داند، چاپ می و امپرياليسم می
همراه سازماندهی ی تظاهرات خيابانی به  برای تضعيف اين رژيم ادامه

در صحبت از جنبش سبز بسيار مهم است که ما . کارگری ضروری است
تر مدنی ايران درنظر  اين جنبش را به عنوان بخشی از جنبش عظيم

در حال حاضر جنبش سبز با آقای موسوی مورد شناسايی قرار . بگيريم
دنی او تاکنون نشان داده است که در کنار جنبش مردم و جنبش م. گيرد می

اما اين که . مردم ايران قرار دارد و از حمايت مردم ايران برخوردار است
در آينده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ يا اين که آيا او دست به يک سازش 

 . بزرگ خواهد زد يا نه؟ بحث ديگری است
ها و ابهامات زيادی در مورد اين رژيم که مرتبا شعارهای عوام  پرسش

چنين مواضعی چه تأثيری بر سازماندهی .  دارددهد، وجود فريبانه می
 گذارد؟  ای ايران می جنبش اتحاديه

بخشی از چپ از . از آغاز توهمات زيادی در مورد اين رژيم وجود داشت
همان ابتدا خواهان انقالب عجوالنه سوسياليستی در ايران بود و در آن 

ای  مانهمرحله بالواسطه رو در روی رژيم قرار گرفت و به طور بيرح
بخش ديگری از چپ دچار اين توهم بود که رژيم . سرکوب و حذف شد

ضدامپرياليست است و به دفاع که حتی در مواردی به همکاری با رژيم 
اين . های سياسی را کم اهميت تلقی کرد پرداخت و دموکراسی و آزادی

در حال حاضر متأسفانه بخشی . بخش از چپ نيز بهای سنگينی پرداخت
   .کند در غرب تحت تأثير همان توهمات، اشتباهات مشابه را تکرار میاز چپ 

اولين . به طور کلی چهار توهم بزرگ در مورد رژيم ايران وجود دارد
توهم اين است که رژيم ايران دموکراتيک است زيرا که در آن انتخابات 

از تقلبات انتخاباتی که بگذريم، در ايران همه کس . شود برگزار می
وانند برای پست نمايندگی مجلس و پست رياست جمهوری خود را ت نمی

گيرند که   عضو شورای انتصابی نگهبان تصميم می١٢کانديدا کنند، زيرا 
هم چنين مقام رهبری . چه کسانی کانديد بشوند و چه کسانی حذف شوند

  . دهد  دارای چنان قدرت مطلقی است که به هيچ کس حساب و جواب پس نمی
جدا از هارت و . م اين است که رژيم ضدامپرياليستی استدومين توه

کند، به طور واقعی هيچ  هايی که رژيم عليه اسرائيل و امريکا می پورت
در حقيقت . عملی رژيم انجام نداده است که نشان دهد ضدامپرياليست است

اين رژيم در چند فقره با تمام قوا از امريکا در ارتباط با اشغال افغانستان 
ضدامپرياليزم بودن معنايی . ريان حمله به عراق دفاع کرده استو ج
تر دارد و شامل يک نيروی ارتجاعی که در رويای گسترش و نفوذ  عميق

ها ضدامپرياليست  اگر اين. شود ارتجاع خود در ساير کشورها است نمی
 .است» الدن اسامه بن«هستند پس نمونه بهتر آن 

در اين . دستان است م حکومت تهیسومين توهم اين است که اين رژي
توان گفت، اما من در اين جا تنها به دو معيار سنجش  مورد بسيار می

است، که در ايران امروز حدود *** »جينی«يکی شاخص . کنم اشاره می
اين وضعيت توزيع ثروت ايران را بدتر از کشورهايی چون .  است۴۴

دهد، عليرغم اين  ر میمصر، اردن، الجزاير و بسياری کشورها ديگر قرا
تر آن که، اين رقم توزيع  مهم. که ايران کشوری بسيار ثروتمند است

معيار ديگر . تفاوت چندانی با رقم مربوط در دوران قبل از انقالب ندارد
اين محاسبه . های پر درآمد و کم درآمد است براساس محاسبه تفاوت دهک

مصرف  برابر ١٧ حدود دهد که مصرف سرانه روزانه دهک باال، نشان می
   .اين رقم نيز تفاوت چندانی با دوران شاه ندارد. ترين دهک است پائين

چهارمين توهم اين است که اين رژيم متکی به اخالق اسالمی اقتصادی 
همان گونه که » اخالقی«اين اقتصاد . داری است و نه يک اقتصاد سرمايه

 فاسدترين نوع سيستم کند، چيزی نيست جز از آن ياد می» جميز پتراس«
 . تواند به ذهن آيد داری که می اقتصادی سرمايه
رانی واحد و نيشکر  های نوپا مانند اتحاديه کارگران اتوبوس برخی اتحاديه

های  ها خواهان حمايت آن. هفت تپه و همين طور معلمين وجود دارند
پرسش اين است که چرا اين تشکالت برای کسب . المللی هستند بين
آيا مجادالتی که بين گروها و . المللی دچار مشکل هستند های بين يتحما

افراد چپ در خارج وجود دارد آنان را تا آن اندازه کور کرده است که 
 بينند؟  يابی نمی تالش واقعی کارگران ايرانی را برای تشکل

شک، برخی در ميان چپ در غرب دچار همان اشتباهاتی هستند که چپ  بی
تمرکز برضد امپرياليزم بودن رژيم، باعث .  دوران انقالب بوددر ايران در

  . ها بهايی مناسب داده نشود شد که به دموکراسی و آزادی
مند به سرنوشت کارگران است، بايد از آنان  اگر چپ به طور واقعی عالقه

توانند  های خود می پرسيد چگونه ممکن است که کارگران بدون اتحاديه
  را بهبود ببخشند؟ شرايط زندگی و کار

های کارگری بتوانند بدون وجود دموکراسی  چگونه امکان دارد که اتحاديه
  . های گسترده اجتماعی و سياسی وجود داشته باشند و آزادی

موضوع ديگری که چپ به آن توجه ندارد، پراهميت بودن سکوالريزيم و 
خصوصا که چنين رژيمی . خطرناک بودن حکومت مذهبی است

ترين حقوق فردی و شهروندی مردم از جمله حقوق زنان را زيرپا  یابتداي
حتی اگر فرض کنيم رژيم ايران ضدامپرياليست است، چگونه . گذارد می

امکان دارد که يک فرد مترقی چشمش را بر روی جناياتی که عليه 
خواهند از دست يک رژيم فاسد،  کارگران و زنان و جوانان که می

تمام کارگرانی که به . گر خود را نجات دهند، ببنددانديش و سرکوب تاريک
کنند و ساير فعالين جنبش مدنی به  طور مخفيانه خود را سازماندهی می

حمايت همه جانبه مردم ترقيخواه خارج از ايران نيازمندند و کسانی را که 
کنند، حقير  نژاد و جمهوری اسالمی دفاع می در غرب از احمدی

  . شمارند می
   :توضيحات

                      ---------------------------------   
مسئول پوشش خبرهای کارگری ) Ian Morrison(ايان موريسن * 

  . است) Frontline(سايت تهران بيورو متعلق به شبکه فرانت الين 
 يکی از پژوهشگران سرشناس و روشنفکران چپ -» جيمز پتراس«** 

 . امريکا است
 ***Giniبرای محاسبه توزيع ثروت بر مبنای رقمی بين صفر  شاخص 

تر و هرچه به صد  و صد، هرچه رقم به صفر نزديک باشد جامعه عادالنه
 . نزديک تر، ناعادالنه تر است

 ماه مارس بزبان انگليسی در شبکه ٢٨وگو در تاريخ  اين گفت: يادآوری
  ٢٠١٠آوريل ١٠ -١٣٨٩ فروردين ٢١ شنبه .فرانت الين چاپ شده است

………………………………………. 
 حکم اعدام برای يکی از بازداشت شدگان روز عاشورا

مطهره بهرامی که روز » تا آزادی زندانيان سبز«به گزارش سايت 
عاشورا به اتفاق همسر ، پسر، دوسِت پسرش و همچنين دوسِت همسرش 
بازداشت شده بود، با اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق به اعدام 

 .  شده استمحکوم
محسن دانشور و مهدی دانشور ، . پرونده او در مرحله تجديد نظر است

 . همسر و پسر مطهره بهرامی هستند که به همراه او بازداشت شده اند
همچنين ريحانه حاج ابراهيم بازداشتی ديگری است که به اتفاق مطهره 

 ١٣٨٩ فروردين  ٢٤         .بهرامی بازداشت شده است
………………………………………………………  
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 گردهمايی پيام سومين
 با جنبش کارگری  همبستگی نهادهای

 ايران در خارج ازکشور
مستقل و فعالين کارگری  کليه تشکلها ، نهادهای: به 

 درايران
  ! ياران و تالشگران جبهه کار
ازسومين اجالس سراسری نهاد های  گرم ترين درودهای ما را

  .بپذيريد  خارج از کشور–همبستگی با جنبش کارگری ايران 
ضربات بازهم سنگين تری برگرده  سالی که گذشت تازيانه سرمايه

پايمال  حقوق ناچيزشمارا سرکوبگرانه. های زخمی شما فرود آورد
خيل گستره تری ازشماها . استثمار بی رحمانه را شدت بخشيد. کرد

به دستمزدهای شما را برای ماه های طوالنی . ريخت را به خيابانها
آشکار را اعمال نمود و  مصادره کشيد و بيکاری و برده داری

وحشيانه،  ددمنشانه فعاالن آگاه را به اسارت کشيد و با شکنجه های
اتهامات واهی را به شما منسوب نمود و بسياری از ياران تان رابه 

به صورت . سنگين و محروميت از کار محکوم ساخت حبس های
آمارهای اعالم شدۀ مجاز در   ، برپايه٨٨مشخص تنها دراسفند ماه 

  مورد٣٩ مورد محاکمه، ٢ مورد بازداشت، ١١مطبوعات، حداقل
 مورد عدم پرداخت حقوق های معوقه، ٧٧احضار به دادگاه، 

مورد مرگ در حين کار وجود داشته  ٢ مورد اخراج ازکار، ١٣٧٦
تجاوزات و  اما شما ازپای ننشستيد و در مقابل تمامی اين. است

جنايات، برای تداوم مبارزه ايستادگی کرديد وهمچنان فرياد رسای 
کارخانه و از سطح خيابان و از درون زندانها، نويد  شما ازسنگر

ايران را با خود دارد، با تمام  مبارزۀ رو به جلوی طبقۀ کارگر
 .ايجاد کند محدوديت هايی که در پيشرفت مبارزات شما، می تواند

وحدت وهم سويی هرچه   ضرورتاين واقعيات ازيک سو
 بيشترجبهۀ کار با تمامی نيرو، توان و گرايشاتاش را درمقابله با

تماميت سرمايه ايجاب ميکند و ازسويی ديگر بر وظايف نهادها و 
  .همراهانتان مسئول و متعهد می نمايد مبارزات ما به عنوان

 که -٨٨اعالم شده شما در اول ماه مه  ما همچون گذشته ازمطالبات
، قاطعانه  -  باقی است–همچنان بی پاسخ مانده و به قوت خود 

ما همچنان برياری های مالی همه نهادهای همبستگی . دفاع ميکنيم
 خارج از کشور، درامر پشتيبانی ازهزينه -کارگری ايران  با جنبش

در امرياری رسانی به . ميفشاريم های سنگين مبارزات شما پای
سرمايه  ت مستقل تان، در نبرد با سيستممبارزات شما و تشکال

داری ، خود را مدافع جبهه کار ومقاومت و پايداری شما دانسته و 
  .خواهيم ايستاد تا به آخر
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  کشور  خارج از-همبستگی با جنبش کارگری درايران نهادهای 

    استراليا-آارگرى ايران ـ آميته همبستگى با جنبش
com.gmail@proletarianunite 

   نروژ – کميته دفاع از کارگران ايران -
  com.gmail@cdkargari    

    فرانسه–کارگران ايران  همبستگی سوسياليستی با -
 fr.yahoo@sstiran   

  حومه فرانکفورت و – ايران کانون همبستگی با کارگران -
 de.yahoo@2007_kanoonhf  

   هانوفر–کارگری ايران  کانون همبستگی با جنبش -
 de.yahoo@hannover.kanon   
 se.comhem@isask  

     گوتنبرگ–ايران  کانون همبستگی با کارگران -
 com.gmail@kanounhambastegi 
 uk.co.yahoo@ankjch  ويسی انجمن کارگری جمال چراغ- 
  
 fm.mailfast@iranwsn شبکه همبستگی کارگری- 
 com.yahoo@leftalliance واشنگتن اتحاد چپ ايرانيان- 

      تورنتو کانادا–ايران کميته حمايت از کارگران -
 ca.yahoo@committee_toronto  

 

…………………………………… 

 پايانی سومين گرد همآئی بيانيه
   همبستگی با جنبش کارگری ايران نهادهای

 کشور در خارج
 خارج -همبستگی با جنبش کارگری ايران سومين گرد همآئی نهادهای

) سوئد(درشهرگوتنبرگ  ٢٠١٠کشور، ازتاريخ دوم تا چهارم آپريل 
همه  زار گرديد که بحراناين گرد همآئی درموقعيتی برگ. برگزارگرديد

جانبه سياسی طی سال اخير، باعث شکاف عميق درهيئت حاکمه شده 
درستی اين موضوع را تشخيص داده و از فرصت  توده مردم به. است

مطالبات سرکوب شده سی  ايجاد گرديده جهت برآورده شدن خواست ها و
در  اساله خويش استفاده کرده و کليت رژيم جمهوری اسالمی سرمايه ر

عالرغم راديکاليزه شدن . جريان اعتراضات خود مورد هجوم قرار دادند
ماه های اخير، جای طبقه ی کارگر متشکل و متحد  اين مبارزات در

 به نفع زحمتکشان  اعتراضات درجهت به سرانجام رساندن اين
بحث حضور  فعالين کارگری به درستی بر. ومزدبگيران جامعه خالی بود

رگر برای متحقق ساختن مطالبات اساسی خود و در نتيجه متشکل طبقه کا
برآورده شدن خواست های آزادی خواهانه توده های زحمتکش  ی آن،

  .خويش را در همين راستا قرار دادند تأکيد کرده، فعاليت سياسی
دومين و سومين نشست حضوری نهاد های  ازآن جائی که درفاصله

  جنبش توده ای رج ازکشور، خا-همبستگی با جنبش کارگری ايران 
 آزادی خواهانه جامعه را فرا گرفت، سومين گرد همآئی ضمن تأئيد

فعاليتهای قبلی نهادهای همبستگی، وظايف جديدی را در پيش روی خود 
برخاسته از شرايط جديد جامعه ايران بود و قاعدتًا  گذاشت، وظايفی که

متأثر و نيز تأثير گذار بر نمی توانستند   نيز طبقه کارگر و فعالين کارگری
   .روندهای موجود نباشند

تعدادی از اعضای نهادهای همبستگی از  گرد همآئی سوم با حضور،
هانوفر، فرانکفورت،  : گوتنبرگ، مالمو، آلمان-استکهلم: کشورهای سوئد

 انجمن جمال(، فرانسه، انگستان )شبکۀ همبستگی کارگری(هامبورگ 
.  مهمانان و دوستدارانی برگزار گرديدو نيز با حضور) چراغ ويسی

اين نهادها از کانادا، استراليا، واشنگتن،  همچنين جمعی از اعضای
گفتگويی پالتالکی در نشست  فرانسه، هلند و هانوفر از طريق سيستم
   .حضوری هم زمان و فعال شرکت داشتند

لبات دفاع از مبارزات کارگران در جهت احقاق مطا گردهمآئی با تأکيد بر
طبقاتی کارگری متکی بر نيروی   تشکل های مستقل شان از جمله حق

کارفرمائی و  خود کارگران و بدون دخالت نهادهای دولتی، شبه دولتی،
بر اساس دو تجربۀ سنديکای مستقل هفت (تنها با مبارزه پيگير و مداوم 

اين در ميدان مبارزه ، کار خود را شروع کرد؛ اما با ) و شرکت واحد  تپه
 ايجاد تشکلهای کارگری کامًال در ارتباط مستقيم با  دوره تفاوت که در اين

 ايفا خواهد  که در راديکاليزه کردن آن جنبش توده ای اخير و نقشی
اکثريت شرکت کنندگان بعد از  در اين باره.  مورد بررسی قرار گرفت کرد،

آزادی  بحث و تبادل نظر بر سر نقش طبقه کارگر متشکل در مبارزات
خواهانه مردم ايران برعليه نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران به 

رسيدند و آن را ضامن متحقق شدن آزادی های سياسی و اجتماعی  توافق
ايران دانسته و در عين حال طبقه کارگر را  مردم زحمتکش و مزد بگير

   .دانستند. دموکراتيک می دانند نيز کامًال ذی نفع درکسب اين آزادی های
نهادهای همبستگی در حمايت و پشتيبانی  سومين گردهمايی بر وظيفه

خواسته های اين جنبش  بيشتر از با جنبش کارگری و دفاع از مطالبات و
 ايران در تقابل با نهادها و ارگانهای ضد کارگری رژيم جمهوری اسالمی

 همچنين . تأکيد دوباره نمود...) خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و(
مبارزه ی وسيع تر و مضاعف برای آزادی بی قيد و شرط کليه کارگران 

کليه فعالين سياسی ساير جنبش های اجتماعی ديگر  دستگير شده و نيز
  .کار آتی نهادها گذاشت در جريان اعتراضات اخير را در دستور

چنين در راستای حمايت سياسی ازمطالبات  گردهمآئی سوم نهاد ها هم
گرايشات انحرافی و  ق کارگران بر مبارزه ی سياسی و نظری بابرح

قبلی  راست و ليبرالی خم شد و درهمين راستا، همچنان که در دوره های
به درستی در افشا و طرد نهادهای وابسته به امپرياليسم جهانی 

که در جهت منحرف ساختن جنبش کارگری به نفع )سوليداريتی سنتر(
بودند، موفق عمل کرده، در   آمريکا ايجاد شدهسياست های امپرياليست

سازمان های  اين دوره نيز به دليل وجود شرايط عينی برای نفوذ اين
به دليل وضعيت اسفناک طبقه (سرمايه داری در سطح جنبش کارگری 

بر ادامه اين مبارزه تاکيدی دوباره ) لحاظ معيشتی و اقتصادی کارگر از
 کردن نقش اين نهادهای سرمايه بر خنثی درهمين جهت برای. گذاشت

های مالی از طرف  طبق روال گذشته، جمع آوری و ارسال بی وقفۀ کمک
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" شرکت کنندگان درگردهم آيی سوم ، مهم تشخيص داده شده و برای 
 ايجاد
تاکيد بيشتری گرديد و قدمهای عملی در قوی تر " صندوقهای مالی  

 در دستور کار خود کارگران ايران را کردن پشتيبانی مالی از
   .گذاشت

روز ) ارديبهشت١١(درآستانه اول ماه مه  سومين گردهم آيی نهادها
خواستههای اول ماه مه  جهانی کارگر، در تداوم دفاع و پشتيبانی از

خواسته  سال گذشته، با تأکيد دوباره بر امر دفاع از پايه ای ترين
ن المللی را نيز های مطالباتی کارگران ايران، تحرکات همبستگی بي

مورد توافق همه شرکت کننده گان در سومين اجالس  از ميثاق های
   .نهادها برشمرد

وظايف و مصوبات خود، اعضاء هئيت  نشست سوم برای پشبرد
برگزيد و با  هماهنگی دورۀ آتی را، از نمايندگان واحد های داوطلب

   .خواندن سرود انترناسيو نال به کار خود پايان داد
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   خارج از کشور-همبستگی با جنبش کارگری درايران نهادهای
  استراليا- آارگرى ايران ـ آميته همبستگى با جنبش

 com.gmail@proletarianunite 
  ژنرو – کميته دفاع از کارگران ايران -
  com.gmail@cdkargari    

   فرانسه–کارگران ايران  همبستگی سوسياليستی با -
 fr.yahoo@sstiran   

  فرانکفورت و حومه–ايران  کانون همبستگی با کارگران -
 de.yahoo@2007_kanoonhf  

  هانوفر–کارگری ايران  کانون همبستگی با جنبش -
 de.yahoo@hannover.kanon  

   و سوئد کميته همبستگی کارگران ايران -
 se.comhem@isask  

    گوتنبرگ–ايران  کانون همبستگی با کارگران -
 com.gmail@kanounhambastegi 
   uk.co.yahoo@ankjch  ويسی انجمن کارگری جمال چراغ- 
 fm.fastmail@iranwsn شبکه همبستگی کارگری- 
 com.yahoo@leftalliance واشنگتن اتحاد چپ ايرانيان- 

     تورنتو کانادا–ايران  کميته حمايت از کارگران -
 ca.yahoo@committee_toronto  

…………………………………… 
   اعتصاب غذای هفده تن از زندانيان سياسی

  در زندان مرکزی اروميه
هفده تن از زندانيان سياسی محبوس در زندان مرکزی اروميه در 
اعتراض به توزيع مواد مخدر در اين زندان دست به اعتصاب غذا 

 .زدند
ی بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، هفده تن از زندانيان سياس

محبوس در زندان مرکزی اروميه در اعتراض به پخش و توزيع 
آزاد مواد مخدر در اين زندان دست به اعتصاب غذا زدند و در پی 
اين اعتصاب غذا کليه افراد به سلولهای انفرادی اين زندان منتقل 

  .شدند
از اسامی اعتصاب کنندگان خبری دست نيست و گفته می شوند 

 نيز در ٤ و٣، ٢، ١ محبوس در بند های برخی از زندانيان عادی
  .روز های آينده به معترضين خواهند پيوست

.................................................  
 افشاء مشخصات بيشتری از الهه دختر کرد

 به قتل رسيده 
 آباد در زندان عشرت

افشاء مشخصات بيشتری از الهه دختر کرد به قتل رسيده در زندان 
  جسدش را سوزاندند/ رت آباد عش

قد . ( ساله ٢۴. دختری با نام کوچک الهه : وبالگ چه می شود ؟
هنگام دستگيری مانتوی مشکی و شلوار لی بر تن داشته / متوسط
در هنگام بازجويی با برخورد صندلی به سر دچار خونريزی ) است

  . و بالفاصله به شهادت ميرسدمغزی شده
بر طبق گزارش رسيده اين دختر از کودکان بی خانواده بوده که در 

در کردستان دوران کودکی خود را ) پرورشگاه(يک نوانخانه ای 
وی در ماههای اخير . گذرانده و سپس برای کار به تهران آمده است

وان ظاهرا در يک توليدی لباس در نزديکی ميدان انقالب به عن
  .کارگر برشکار مشغول بکار بوده است

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

رئيس جمهور فرار کرد و نهادهای دولتی 
 .قرقيزستان به تصرف مخالفان در آمد

بر اساس گزارش ها، قربان بيک باقی اف، رئيس : بی بی سی
ت و مخالفان جمهوری قرقيزستان از بيشکک، پايتخت فرار کرده اس
 . او توانسته اند نهادهای دولتی را به کنترل خود درآورند

بر اساس گزارش ها، باقی اف توسط هواپيمايی کوچک پايتخت را 
 . ترک کرده است

گفت )  آوريل٧(رزا آتونبايوا، يکی از رهبران مخالفان چهارشنبه 
 . دانيار يوسنوف، نخست وزير نيز استعفا داده است

ه خبرگزاری اينترفاکس روسيه گفت مخالفان دولت موقت آتونبايوا ب
 . تشکيل داده اند

اين رهبر مخالفان که پيشتر وزير امور خارجه قرقيزستان بوده 
است، از وضعيت يا مکان اختفای باقی اف ابراز بی اطالعی کرده 

 . است
خبرگزاری آسوشيتدپرس گزارش می دهد مخالفان مقر سازمان 

 . ده اندامنيتی را تصرف کر
 تلويزيون قرقيزستان هم به تصرف مردم ,گفته می شود راديو
 . معترض درآمده است

در درگيری ماموران امنيتی و تظاهرکنندگان در اين کشور آسيای 
 .  نفر مجروح شده اند١۴٠ نفر کشته و بيش از ١٧ميانه دست کم 

تظاهرکنندگان که از افزايش قيمت برق شکايت دارند، قربان بيک 
 . باقی اف را متهم به کوتاهی در مقابله با فساد کرده اند

نا آرامی ها روز چهارشنبه از ساعات اوليه بامداد و با تجمع چند 
صد تن تظاهرکننده در برابر دفاتر يکی از احزاب مخالف دولت آغاز 
شد، اما با انتشار خبر بازداشت گسترده رهبران مخالفان معترضان 

 .  سوی کاخ رياست جمهوری بر آمدنددر صدد راهپيمايی به
اقدام پليس برای متفرق کردن اين تظاهرات با استفاده از گاز اشک 
آور و نارنجک بی حس کننده به بروز درگيری بين دو طرف منجر 

 . شد و اين تظاهرات را به خشونت کشيد
اوضاع قرقيزستان از حدود يک ماه پيش و در پی درخواست احزاب 

خالف برای کناره گيری رئيس جمهوری نا آرام و و شخصيت های م
 .با اعتراضات پراکنده مخالفان همراه بوده است

آقای باقی اف حدود پنج سال پيش و در پی اعتراضات گسترده عليه 
عسگر آقايف، رئيس جمهوری وقت قرقيزستان که از حمايت 

 . روسيه برخوردار بود، به قدرت رسيد
نست اوضاع اقتصادی اين کشور را بهبود بخشد اما به گفته مخالفان، نتوا

   ٢٠١٠آپريل ٨-١٣٨٩ فروردين ١٩. و با فساد گسترده اداری مبارزه کند

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

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
mco.telia@nadjifi.mansour  

   روابط عمومی سازمان وايميلتلفن، فاکس 
  ٠٠٤٩ -٦٩ – ٥٠٦٩٩٥٣٠تلفن 

  ٠٠٤٩ -٦٩-٩٥٢١٩٠١٠فاکس  
net.rahekargar@public  

 سايت راه کارگر
net.rahekargar.www  

orwi-info@rahekargar.net  
  سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
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