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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني كارگر

فرخنده باد روز اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران و 
زحمتكشان و روز تجديد عهد با آرمان هاي واالي طبقه كارگر 

 براي رهايي از بند هاي ستم و استثمار 

 !كارگران و زحمتكشان مبارز
كميته مركزي حزب توده ايران فرارسـيـدن        
اول ماه مه، روز جهاني كارگر، روز همبستگـي         
و تجديد عهد با آرمان هاي واالي طبقه كارگر      
و زحمتكشان، براي رهايي از بندهاي استثمـار        
و ستم را به شما و مردم مبارز و رنـج ديـده               

از قـيـام     .     ميهن صميمانه شاد باش مي گويد     
،  1886كارگران نساجي شيكاگو، اول ماه مـه         

 سال گذشته، كـارگـران       120يعني در تمامي    
سراسر جهان  اين روز تاريخي را بـه مـثـابـه        
فرصتي براي بررسي مبارزات قهرمانانه خود و      

.  تجديد پيمان  براي ادامه آن گرامي مي دارند        
مبارزان راه طبقه كارگر در تمامي اين سال ها،         
و حتي در سخت ترين شـرايـط  دشـوار و                
سركوب،  اين پرچم پر افتخار را كه نـمـادي            
نيرومند از مبارزه كار براي رهايي از بنـدهـاي          
سرمايه است، همچنان در اهتزاز نگاه داشـتـه         

 .اند
امسال كارگران جهان در شـرايـطـي بـه             
استقبال روز جهاني كارگر مي روند كه حقـوق         
و آزادي هاي دموكراتيك طبـقـه كـارگـر و             
زحمتكشان جهان بيش از پيش در مـعـرض           
تهاجم سرمايه انحصاري و سـيـاسـت هـاي          
مخرب و ضد انساني آزادي بي قيد و شـرط            
سرمايه براي استثمار خشن توده هاي محـروم        
قرار گرفته است، و نظامي گري امپرياليسم در        

سطح جهان به شكل تهديد آوري دسـتـاوردهـاي           
تاريخي مردم و زحمتكشان جهان را هدف قرار داده         

بر خالف همه تبليغات پردامنه رسانه هـاي         .     است
و بي ثمر بـودن      “   پايان تاريخ ” سرمايه داري درباره    

مقاومت در مقابل تهاجم سرمايه داري، مبارزه طبقه        
كارگر و زحمتكشان جهان با همه دشواري ها ادامـه    

از ونزوئال تـا نـپـال،  از            .   و گسترش يافته است 
هندوستان تا نيكاراگوئه، از آفريقاي جنوبي تا ويتنام،         
و همچنين در كشورهاي پيشرفته جهـان، مـبـارزه           
متنوع و مبتكرانه اي براي عقيم كردن طرح هـاي           
سرمايه داري جهاني و  براي حفظ صلح و برپـايـي            

 6ادامه در صفحه   

 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

اولويت هاي دهگانه 
جنبش سنديكايي در سده 

 بيست ويكم

فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري    
پس از تشكيل كنگره پانزدهم خود، كـه         

 در شهـر هـاوانـا        2005در دسامبر سال    
پايتخت كوبا برگزار شد، فصل نوينـي را         
در حيات فعاليت هاي پر ثمر و خستـگـي    

آماج اصـلـي     . ناپذير خود آغاز كرده است    
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري در     
دوران دشوار كنوني كه امپرياليسم جهاني      
يورش همه جانبه اي را سـازمـان داده           
است، دفاع از حقـوق ومـنـافـع هـمـه              
زحمتكشان و تجديد حيات رزمجـويـانـه        

. جنبش جهاني كارگري و سنديكايي است
در اين خصوص رهبري فدراسـيـون بـا          
برپايي نشست ها و جلسات متعددي بيـن     
سازمان هاي سنديكايي عضو و دوست و       
همكار خود به بحث درباره راهكـارهـاي        
تجديد حيات جنبش سنديكايي و تقويـت       
آن پرداخته و بر پايه بحـث هـاي ايـن             
جلسات و نيز گزارش اجماع هاوانا مصوبه       
كنگره پانزدهم، كار پايه اي را انتشار داد        

فدراسيون ” :   كه در آن از جمله آمده است      
جهاني سنديكاها منبع تهديدهاي جديد را     
قطعا مي شناسد، به تغييرات در تـوازن          
قدرت جهان آگاهي دارد، تغيير شكل در        
طبقه كارگر، احتياجات و خواست هاي آن    
را مي پذيرد، با وجود تمام تغييرات ايجـاد      
شده، سرمايه داري همچـنـان بـر ايـن            

 2ادامه در صفحه   

 انتخاب  سازمان جوانان توده  در تركيب رهبري فدراسيون

  صفحه16ويژه نامه اول ماه مه در 

نگاهي به جنبش سنديكايي 
 زحمتكشان در مرحله كنوني
 يك ارزيابي فشرده از ويژگي ها، 
 -وظايف و دورنماي جنبش كارگري

 سنديكايي ايران
 5و4در صفحات 

 در اين شماره
  5ضرورت همبستگي با مبارزات فرهنگيان          در ص 
7زندگي زنان كارگر                                             در ص   
11پيمان هاي جمعي كار                                        در ص   

با رفيق سوتيريس فالس، معاون “ نامه مردم”مصاحبه 

 13در ص “                      فدراسيون كار قبرس”دبيركل 

 14فراخوان فدراسيون جهاني سنديكاها            در ص 

 16انتخابات فرانسه                                                 در ص 
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 ...ادامه اولويت هاي دهگانه 

كارگران توليد كنندگان ثـروت     :   اساس حركت مي كند كه    
اين .     هستند، اما سرمايه داران مالك اين ثروت ها هستند        

تصويري واقعي از جهاني است كه ما در آن زندگـي مـي          
 اولويت اصلي جنبـش  10سپس فدراسيون جهاني “   . كنيم

به .  سنديكايي در اين كار پايه را مورد تاكيد قرار داده است 
 اولويـت بـه لـحـاظ          10مناسب اول ماه مه، ترجمه اين       

آشـنـايـي    .   اهميت اصولي يي كه دارند، منتشر مي شـود         
فعاالن كارگري و مبارزان جنبش كارگري با اين مباني، به  
ارتقاء سطح مبارزات طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن 

 .ما ياري خواهد رساند
فدراسيون جهاني سنديكاهـاي    ” دهگانه  اولويت هاي    *

 :“كارگري
سنديكايي براي اينكه قادر بـاشـد     -جنبش كارگري.    1

مطالبات كنوني طبقه كارگر را بيان كند، مي بايد اصـول            
مبارزه طبقاتي و جانبداري طبقاتي را سرلوحه فعاليت خود          

 ساله جنبش كارگـري نشـان     200بررسي تاريخ .  قراردهد
مي دهد كه، هر آنچه زحمتكشان در سطح جهاني كسـب           
كرده اند، فقط با مبارزه به دست آمده و، در هيچ نـقـطـه        
جهان، سرمايه داران و كارفرمايان براي حل مسـايـل و             
معضالت طبقه كارگر پيش قدم نـبـوده انـد، جـنـبـش                
سنديكايي، نظريه هاي مبتني بر رد و انـكـار مـبـارزات               

 .طبقاتي را نپذيرفته و طرد مي كنند
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري به استـقـالل       .   2

عمل سازمان هاي سنديكايي از انحصار هاي فرامـلـي و           
شركت هاي چند مليتي اعتقاد راسخ دارد، ما در جوامعي به 
سر مي بريم كه به طبقات تقسيـم شـده، بـنـابـر ايـن               
سنديكاي كارگري،كارگران و زحمتكشان را بـا ويـژگـي           
هاي معاصر آن وبا هدف بر پايي يك اتـئـالف واتـحـاد               

. گسترده با قشرهاي وسيع مردم نمايندگي مـي كـنـنـد             
جنبش سنديكايي، جنبشي قايم بالذات است و به منـظـور           
مبارزه با برنامه ها و سياست هايي كه بـراي قشـرهـاي              
وسيع مردم زيان بخش است، بايد از نظر مالي مسـتـقـل             

سنديكا بايد از نـظـر   .     بوده و به منابع پنهان وابسته نباشد      
 .سازماني مستقل از احزاب سياسي باشد

در دوره فعلي، در نتيجه خشونت و تعدي هاي آشكار .   3
دولت هاي سرمايه داري و كارفرمايان، پس رفتي جـدي           
در مسايل دمكراتيك و آزادي هاي سنديكايي پديد آمـده          

جديدترين نمونه ها شامل اقدامات بر ضد كارگـران         .   است
اعتصابي كره جنوبي، خشونت و سركوب دولتي بـر ضـد            
آموزگاران در مكزيك، وحشيگري رژيم كلمبيا بـر ضـد            
مبارزان سنديكايي اين كشور، مقابله و مبارزه با دوربـيـن         
هاي نظارت و پيگرد در اروپا، تهديد و ارعـاب كـارگـران        
ساختماني استراليا و هزاران مورد ديگر، واقعيت هايي انكار  

فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگـري هشـدار        .   ناپذيرند
مي دهد كه، تهاجم به حقوق انساني از سوي دولت هـاي            
آمريكا، انگلستان و متحدان آنها زير نام دروغين مبارزه بـا         
تروريسم آغاز شده است، پيكار براي دموكراسي و آزادي          
سنديكايي مبارزه اي جدي، دايمي و مبرم و درجـه اول             

 . است
در دوره وحشيگري و جنون امپرياليسم، مبارزه در راه .   4

صلح براي جنبش سنديكايي كه ماهيت طبقاتي و جانبدار         
كـارگـران و     .   دارد، يك وظيفه اصولي به شمار مي آيـد         

قشرهاي محروم از اولين قربانيان تجاوزگري آمريكا و ناتو      
اينانند كه در ميدان هاي نبرد، در خانه و كاشـانـه          .   هستند

جنگ زنـدگـي    .   خود و محيط هاي شغلي كشته مي شوند       
صلح جهاني، به هـمـه      .   حال و آينده آنان را نابود مي كند       

. ملت ها درهمه كشورهاي در حال رشد ياري خواهد كـرد      
لذا، فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري در پيدايـش و          
گسترش جنبش فراگير ضد جنگ حضور و نقـش دارد و         

قاطعانه برانترناسيوناليسم و همبستگي بين المللي كارگران به مثابه يك نكته مـحـوري در                 
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگـري از       .   راستاي جنبش پيكارجو و رزمنده تاكيد مي كند       

 .نابودي كليه سالح هاي هسته اي در تمام كشورها بدون هيچ استثناء پشتيباني مي كند
سال اخير، موازنه منفي قوا درسطح بين المللي بـر    15همه بشريت دريافته است كه در . 5

نهادها و سازمان هاي بين المللي مانند سازمان ملل متحد تاثير گذاشته و عملـكـرد آن را                    
اين تحولي بسـيـار     .   تعيين كرده و به اقدامات غير قانوني دولت آمريكا مشروعيت داده است   

سنديكايي از مجراي جنبش هاي مردمي و توده اي وسـيـع           -جنبش كارگري .   منفي است 
دوران ما نيازمند سازمـان  .   خواستار سازمان مللي منصف و مستقل از قدرت هاي بزرگ است    

 .مللي با اين خصوصيات است
رهبري نوين فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري ضروري  مي داند سنديكاها مبارزه  .   6

اي همه جانبه را در برابر ديوان ساالري و نخبه گرايي سازمان دهند تا از اين طريق بتواننـد                 
پايبندي به خرد جمعي و كار دسته جعمي همـراه بـا اصـول                .   اعتماد و حمايت كسب كنند    

رهبران سنديكـايـي بـايـد       .   دمكراتيك و انتقاد، به جنبش سنديكايي قوام و نيرو  مي بخشد 
رهبران سنديكـايـي    .   درخدمت توده ها بوده و به متحدان ثروتمند سود و سرمايه بدل نشوند            

نبـايـد   .   بايد نسل جوان را با اين موازين آشنا كرده و خدمتگزار صديق كارگران عادي باشند              
 .فاصله اي با كارگران داشت

انحصارات فراملي مي كوشند دانش و علم را در   .   سده ما، سده دانش و اطالعات است      .   7
اينك ضرورت دسترسي و تسلط زحمتكشان به دانش و آمـوزش و             .   انحصار خود نگاه دارند   

لذا آموزش سنديكايي از طريق برپـايـي      .   فرهنگ بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود        
كالس هاي دوره اي، مدارس، موسسات و سمينارهاي آموزشي و پژوهشي براي كارگران و       

دانش و پژوهش، وسايل الزم را دراختيار جنبش . زحمتكشان فوق العاده الزم و سودمند است
سنديكايي براي جذب زنان، روشنفكران، مهاجران اقتصادي با هدف احيا و تقويت جـنـبـش                

ارتقاء سطح آموزشي و علمي اعضاي سنديكا يك ضرورت اساسي . سنديكايي فراهم مي كند
 .است
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري براي بهبود معيشت زحمتكشان، براي يافتن راه           .   8

حل مطالبات اقتصادي، اجتماعي، تامين اجتماعي و صنفي آنان كه همگـي در چـارچـوب                  
نيازهاي زمانه شكل مي گيرند، پيكار مي كند و با دقت و توجه به زمان و مـكـان بـراي                        
مشاركت همه زحمتكشان در سازمان هاي سنديكايي ونيز در راه ايجاد و فعـالـيـت آزادانـه           

به عالوه، در اساسنامه فدراسيون جـهـانـي    .   سنديكاها در هر كشوري مبارزه كرده و مي كند   
سنديكاهاي كارگري با صراحت آمده است كه، اين فدراسيون براي محو و نابودي استثـمـار                

اين امر به مبارزات طبقه كارگر انگيزه وهدف داده و آن را به نيروي .انسان از انسان مي رزمد
محركه تاريخ در برپايي و ايجاد جامعه عاري از بي عدالتي، فارغ از جـنـگ و هـمـراه بـا                   

 .دموكراسي و آزادي و  با حق دستيابي به دانش و رسانه هاي دمكراتيك بدل مي سازد
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري بر ضد امپرياليسم كه با توهين و تحريف تاريـخ   .   9

و بي احترامي و ناديده انگاشتن فرهنگ و سنن و ويژگي هاي هر ملت همراه و از طـريـق                     
تبليغات گسترده مي كوشد تا، شيوه زندگي آمريكايي را بر تمام جوامع تحميل كند، مـبـارزه                 

هر ملتي، هر كشوري، هر جنبش سنديكايي يي تاريخ و خود ويژگي هاي خويش را .   مي كند 
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري به اين خود ويژگي ها احترام و ارج نـهـاده،     .  داراست

 .جوانان را فرا مي خواند تا تاريخ و فرهنگ ملت هاي خود را بياموزند
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري در دوره نويني كه پس از همايش پانزدهم در       .   10

هاوانا گشوده، اعالم مي دارد كه، صرف نظر از تفاوت هاي موجود ايدئولوژيك وسياسي، بـه                
منظور دفاع و تقويت موضع و جايگاه طبقه كارگر جهاني، آماده همكاري وعمل مشترك بـا       

يگانه معيار بـراي   .   سازمان هاي سنديكايي درسطح جهاني، منطقه اي، ملي و شعب آنهاست          
برابري، احترام متقابل، پذيرش تفاوت هاي موجود مـيـان          :   هر گونه همكاري عبارت است از     

فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري به ديگر سازمان      .   يكديگر و تعيين يك هدف مشترك     
تقويت  .   دشمن همه ما سرمايه و امپرياليسم است.   هاي سنديكايي به چشم دشمن نمي نگرد      

و ارتقاي وحدت همه كارگران در سراسر جهان بدون توجه به جهان بيني، مـذهـب، رنـگ                   
پوست،زبان، جنسيت و غيره اصل بنيادين وخدشه ناپذير فدراسيون جهاني سـنـديـكـاهـاي                

 .كارگري بوده و هست
چنين وحدتي بايد خصيصه رزمجويانه سنديكاها را تقويت كند و منجر به تحكيم موقعيـت      

 .كارگران در مبارزه بر ضد سرمايه شود
اين وحدت در جهاني كه ما درآن زندگي مي كنيم، در عصر جهاني شدن كه گرداننده آن        
نو ليبراليسم و سبب و عنصر اصلي انباشت قدرت در دست تعدادي اندك است، شامل وحدت 
با دهقانان فقير، بي زمين، صاحبان مشاغل كوچك و همه آناني كه بر اثر جهاني شدن دچار                 

بياييد همه دست در دست يكديگر براي مبارزه و مقابلـه بـا              .   دغدغه و نگراني اند، مي شود     
فدراسيون جهانـي سـنـديـكـاهـاي         .   جهاني شدن، دريك صف گسترده جهاني متحد شويم     

 سال مبارزه و تجربيات ناشي از آن، براي تجديد حيات جـنـبـش جـهـانـي            60كارگري، با   
 . سنديكايي در دوره تصادمات طبقاتي نوين، فعاليت و پيكار مي كند-كارگري

 
دي و بهمن  -پايگاه اينترنتي فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري: منبع

  1385سال 
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 “!آيا براي كارگران صنوف قانوني وجود دارد؟ ”
 

اجتمـاعـي     -طي سالهاي اخير، به موازات اجراي سياست هاي اقتصادي       
مبتني بر حضوصي سازي و در پي سلسله اقدامات جمهوري اسـالمـي در         
زمينه قوانين حاكم بر روابط كار، كارگران و زحمتكشان كشور با دشـواري             
هاي بسيار رو به رو شده اند، در اين ميان كارگران صنوف وضعيتي وخيـم               

 نـفـر از       10 نفر و سپس      5را از سر مي گذرانند، خروج كارگاه هاي زير          
شمول قانون كار و در طي ماه هاي گذشته، اصالح قـانـون كـار، ايـن                    
كارگران را بيش از ساير بخش ها هدف قرار داده و اكنون با اوضاع فـوق             

 .العاده دردناك آنان رو به رو هستيم
كارگران صنوف، مشمول بسياري از قوانين كار و تامين اجتماعي نـمـي             

ساعات كار طوالني، دستمزد هاي پايين تر از حداقل تعيين شده از             .   شوند
سوي شوراي عالي كار، قراردادهاي موقت و شفاهي، نبود امنيت شـغـلـي،            
وضعيت نا بسامان بيمه درماني و موانع ايجاد شده در راه احيا وايـجـاد و                
فعاليت قانوني سنديكاهاي مستقل كارگران صنوف و جز اينها، در مجمـوع         

. كار و زندگي را بر زحمتكشان شاغل در صنوف تنگ و سخت ساخته است  
 اسفند ماه سال گذشته با انتشار خبري از قـول دبـيـر               23خبرگزاري ايلنا،   

: انجمن كارگران ميادين ميوه و تره بار تهران در اين باره از جمله نـوشـت               
 نيز همچون سال هاي گذشته كارگـران كـارگـاه هـاي               1385در سال   ” 

 ساعت كار كردند، شب كاري داشتند، بيمه هايشان بـه  12كوچك بيش از    
موقع و كامل پرداخت نشد، تشكل قانوني خود را نداشتـنـد و از حضـور           
درمراجع تصميم گيري محروم ماندند و صدها مورد ديگر كه هر كدام جاي 

با كمال تاسف بخش هاي گسترده اي از كـارگـران از حـق                .   بحث دارد 
نمايندگي در مراجع قانوني و دخالت در امور زير مجمـوعـه هـاي شـان                  

از آنجا كه تاكنون هيچ مسئولـي خـود را مـكـلـف بـه                .   محروم ماندند 
پاسخگويي ندانسته و نمي داند خواسته هاي خود را اعـالم و مـنـتـظـر                   

مطالبات و درخواست هاي كارگران صنوف نه تنها        “   . پاسخگويي مي مانيم  
در رژيم واليت فقيه گوش شنوايي نيافته است، بلكه با برنامه هاي وزارت      

. كاردولت احمدي نژاد با آن مقابله و مخالفت صورت گرفته و مـي گـيـرد       
شهرستان مهابـاد   )   نانوايي( چندي پيش معاون انجمن صنفي كارگران خباز      
در ) 1386(در سال جديد” :در گفتگويي با خبرگزاري كار ايران اعالم داشت

شهرستان مهـابـاد از     )   نانوا(  نفر از كارگران خباز 50طول يك هفته حدود    
وقتي كارگران نانواي اخراج شده به اداره       .   طرف كارفرمايان اخراج شده اند    

كار مراجعه مي كنند، مسئولين اداره كار به آنها مي گويند، مي خـواهـيـم        
خبازي ها را از پوشش قانون كار خارج كنيم، اين در حاليست كه درطـول                
اين سال ها مبالغ بسيار كمي كارگران از بابت كاركردشان دريافت كـرده              
اند، اضافه كاري، بن كارگري، حق اوالد و حق مسكن نيز دريافت نكرده و      

 “.نمي كنند
 كارگران صنـف  85عالوه بر اين، در همين زمينه ها در اواخر اسفند ماه            

خياط تهران و كرج و قزوين به سياست هاي وزارت كار اعتراض كردند و               
خواسته هاي خود از جمله دريافت بن كارگري، حق مسكن و حـق اوالد        

كارگران صنف كفاش اصفهان نيز با اشاره به نبود امـنـيـت             .   اعالم داشتند 
شغلي و طوالني بودن ساعات كار و نداشتن حداقل يك روز تـعـطـيـلـي                

 .رسمي، با امضاي طوماري خواستار اجراي قانون در مورد خود شدند
 : برخي خواست هاي كارگران صنوف سراسر كشور عبارتند از

رسيدگي به وضعيت وخيم حاكم بر كارگاه ها در زمينه ساعـات كـار             *   
 روزانه و تعطيلي هفتگي كارگران شاغل در كارگاه هاي كوچك و 

     واحدهاي صنفي بر اساس قانون كار؛ 
 جلوگيري از اصالح قانون كار به زيان كارگران؛ *
رفع موانع ايجاد شده بر سر راه فعاليت قانوني سنديكاهاي كـارگـران              * 

 صنوف؛
ايجاد زمينه ها واتخاذ تدابيري كه كارگران شاغل در كـارگـاه هـاي          *   

كوچك و واحدهاي صنفي در بيمه شدن و بيمه اي ماندن و لحاظ شـدن                
سابقه دوران اشتغال در پرونده بيمه اي و برخورداري از بيمه درماني كامل             

 خواست هاي كارگران صنوف كشور
 مطابق با قانون تامين اجتماعي؛

 به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب؛ *
 افزايش دستمزدها مطابق با نرخ واقعي تورم؛*

رعايت حقوق كارگران در خصوص فعاليت در سنديكاها و تشكل هاي           *
 صنفي؛

كارگران صنوف خواستار آنند كه تشكل هاي مستـقـل كـارگـري در         * 
كارگاه ها و صنوف در هر يك از بخش ها بتوانند شكل فراگير مربوط بـه                 

 .بخش خود را درسطح شهرها، استان ها تشكيل دهند
اينها بخش هاي عمده اي از خواست هاي كارگران صنوف سراسر كشور         
است كه از سوي مسئوالن وزارت كار و دولت هاي جمهوري اسالمـي در              

 . گذشته و حال، ناديده گرفته شده اند
مبارزه كارگران صنوف براي تامين حقوق خود، بخشي از مبارزه سراسري   

. طبقه كارگر وديگر زحمتكشان ميهن ما درراه احياي حقوق سنديكايي است
سنديكاهاي كارگران صنوف همواره نقش موثر و ستايـش بـرانـگـيـز در             
مجموعه جنبش سنديكايي كارگران ايران داشته اند و هم اينـك نـيـز از                

 . اجزاي مهم و بسيار فعال اين جنبش به شمار مي آيند
در سنديكاهاي كارگري صنوف برخي از مبارزان بنام جنبش سنديكـايـي      

) سنديكاي بافنده سـوزنـي    ( كشور، چهره هايي نظير رفقا محمد جانجانيان        
سنـديـكـاي    (   ، حسين سمناني ) سنديكاي بافنده سوزني(محمدعلي طبرسي 

و نظاير اين مبارزان قهرمان و فداكار پرورش يافتند و زندگي خود            )   كفاشان
نسل نو مبارزان سنديكاهاي    .   را وقف منافع كارگران و زحمتكشان كرده اند       

صنوف با نمونه قراردادن اين شخصيتها و سنت هاي رزمجويانه آنان، اينك      
سنديكايي و سيـاسـي كـارگـران را             –وظيفه  دشوار تامين منافع صنفي       

 !برعهده دارند

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

 ! كارگران و زحمتكشان ايران
در آستانه جشن بين المللي كارگري در روز اول ماه مه بيائيد هم صـدا               
با جنبش سنديكائي جهاني خواهان حقوق و مزاياي كاري بـراي هـمـه               
زحمتكشان يدي و فكري، آزادي هاي سنديكايي و حـق تشـكـل در                 
اتحاديه هاي كارگري مستقل براي همه، جهاني فارغ از استثمار، خاتـمـه      

فوري كشتار و تعقيب فعاالن سنديكايي، آزادي فوري زندانيان سيـاسـي،             
 .صلح و پيشرفت، و همبستگي بين المللي بشويم

كارگران و زحمتكشان ايران بيائيد دست در دست هم جبهه وسـيـع                
ضد ديكتاتوري را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرايي بنـا   

.  كنيم و راه را براي تحقق عدالت اجتماعي، آزادي و استقالل بگشـائـيـم              
تاريخ نزديك به يك قرن مبارزه قهرمانانه طبقه كارگر ميهن نويدبخـش            

 .پيروزي خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است
 

 !فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهاني كارگر
 !درود بر خاطره تابناك شهداي جنبش كارگري ايران

پيروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژيم واليت فقيـه بـراي             
 آزادي، صلح، استقالل و عدالت اجتماعي،

 
 كميته مركزي حزب توده ايران

   1386 ارديبهشت ماه 5

 ...ادامه اعالميه كميته مركزي 



1386 ارديبهشت ماه 8شنبه    4   763شمارة  

استقالل عمل جنبش سنديكايي زحمتكشان به معناي جدا بودن آن از             
جنبش سراسري دمكراتيك مردم نيست و مانع از همبستگي اين جنبش           

اين پـيـونـدي خـالق و           .   با جنبش هاي مترقي اجتماعي نخواهد بود      
پوياست، از سويي به تقويت جنبش سراسري ياري مي رساند و از ديگـر              

تجربه تـاريـخـي      .   سو، جنبش سنديكايي را پر توان و نيرومند مي سازد         
نشان مي دهد وجود سازمان هاي سنديكايي نيرومند، مستقل ورزمـجـو،    
نه تنها براي دستيابي به اهداف مبارزات اقتصادي ضروري اند،  بـلـكـه               
براي نيل به هدف هاي عام سياسي و سازماندهي نيروهـاي راسـتـيـن             
جنبش مردمي براي نيل به آزادي، صلح، استقالل و عدالت اجتـمـاعـي              

 .كمك موثر و مهمي به شمار مي آيند
در ارتباط با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، يكي ديگر از ويژگـي هـاي              
مهم جنبش كنوني سنديكايي كارگران و زحمتكشان قابل تشـخـيـص             

تنوع گرايشات در داخل اين جنبش، كه امـري    :   است و آن عبارتست از 
جنبش سنديكايي براي آنـكـه در         .   به ويژه در دوره حاضر طبيعي است      

بازسازي و تقويت خود كامياب باشد، بايد بر اين اصل مهم سنديكايي كه 
سنديكايي ميهن ما نيز هست، پـايـبـنـد           -از زمره سنن جنبش كارگري    

اختالفات ايدئولوژيك موجود ميان گروه هاي زحمتكشان و وجـود          . بماند
گرايشات متنوع  هرگز موانعي غلبه ناپذير در راه تامين وحدت عمـل و               

. وحدت سنديكايي به منظور نيل به هدف هاي مشترك نبوده و نيـسـت             
وحدت جنبش سنديكايي يكي از اصلي ترين عرصه هاي فعـالـيـت در               

بدون تامين اين وحدت، جنبش سنديكـايـي   .   مرحله حساس كنوني است   
زحمتكشان در اوضاع نامساعد داخلي و بين المللي قادر به ايفاي نـقـش              
خود در راه دفاع از حقوق و منافع صنفي كارگران نخواهد بود، و نـيـز                  
توانايي و تاثير هدفمند خود را در معادالت سياسي به ميزان قابل توجهي       

مي بايد بر هرگونه جو بي اعتمادي و بدبيني چيره شد .  از دست مي دهد
و به دور از راست روي و يا چپ روي، يا به عبارتي، فرقه گرايي و دنباله                 

در .   روي، به كار پيگير، صبورانه و هدفمند در ميان كارگـران پـرداخـت              
مسئله تامين وحدت صفوف جنبش سنديكايي، ضرورت رشـد آگـاهـي             

فراموش نكنيم جنبش سـنـديـكـايـي          .   زحمتكشان اهميت اساسي دارد   
زحمتكشان كه درحال بازسازي است، مدام زير حمالت تبليغاتي سياسي          

بنابر اين بايد بـا احسـاس        .   و ايدئولوژيك امپرياليسم و ارتجاع قرار دارد      
مسئوليت اجازه نداد كه نيروي پرتوان كارگران پراكنده و متفرق شود و              

 .دشمنان طبقاتي بتوانند به مقاصد خود دست يابند
هرگونه سياست انشعاب گرانه و تفرقه افكنانه در مرحله حساس كنوني 

وحدت درعين تنوع از اهمـيـت       .   به سود دشمنان طبقه كارگر خواهد بود      

با گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقالب مردم ايران، طبقه كارگـر            
و ديگر زحمتكشان  ميهن ما، كه سهم اصلي و عمده را در پيروزي انقالب               
بر عهده داشتند، از ابتدايي ترين حقوق شناخته شـده خـود هـمـچـنـان                   
محرومند، حق تشكل هاي مستقل صنفي و حقوق سنديـكـايـي دررژيـم               
واليت فقيه، نظير ديگر حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي، به رسـمـيـت        
شناخته نمي شود و ارتجاع ايران همواره براي تامين منافع كالن سرمـايـه              
داران، موانع بسيار بر سر راه فعاليت آزاد سنديكايي كارگران ايجاد كرده و              
مي كند و در اين خصوص از همه گونه شيوه اي از جمله سركوب، زندان و             

 . اعدام و نظاير آن طي سه دهه پس از انقالب، استفاده كرده است
اما به رغم همه اين ترفندها، جنبش سنديكايي زحمتكشان به حيـات و              

مبارزه امروزين طبقـه كـارگـر        .   مبارزه خستگي ناپذير خود ادامه داده است      
ميهن ما در شرايط فوق العاده حساس و دشوار كشور ما و در شرايط تشديد              
حمالت ارتجاع ادامه مي يابد  و آينده جنبش سنديكايي كارگري، به ميزان             
بسيار زيادي به سمت و سوي حوادث اين دوره حساس بستگـي خـواهـد                

از اين رو درك و شناخت ويژگي هاي مرحله كنوني، وظايف مـبـرم        .   داشت
 .آن،  و ارايه يك دور نماي واقع بينانه، از اهميت اصولي برخوردار است

يكي از مهمترين ويژگي هاي اين دوره روند روبه رشد جنبش سنديكايي            
سه دهه فشار طاقت فرسـاي      .   بر پايه افزايش آگاهي طبقاتي كارگران است      
اجتماعي خانمانسوز تـحـت      -پليسي در كنار اجراي سياست هاي اقتصادي      

، تامين امنيت سرمايـه و اصـالح          “ تعديل اقتصادي ” عناويني چون برنامه    
ساختار اقتصادي در قالب برنامه هاي موسوم به توسعه اقتصادي، هر چـنـد        

زندگي و امنيت شغلي كارگران را به چالش گرفت واثرات فوق العـاده  ... كه  
مخرب بر جاي گذاشت ولي با وجود  وخامت اوضاع و بر اثر تالش هـاي                  
پيگير كارگران آگاه و بستر عيني موجود، طبقه كارگربه تـجـربـه روزانـه                 

. دريافت راه نجات از چنين وضعيتي وحدت، سازماندهي وتشـكـل اسـت              
خواست احياي حقوق سنديكايي و ايجاد و احياي سنديكاهاي مستقل دقيقا           
بر پايه اين ويژگي يعني افزايش آگاهي طبقاتي صورت گرفتـه و رونـدي                

چنين واقعيـتـي    .   نيست كه بتوان به سادگي آن را متوقف و منحرف ساخت          
پايه هاي مستحكمي براي احيا و بازسازي جنبش سنديكايي زحمتكشان در  
مرحله كنوني محسوب مي شود كه بايد در قوام و تقويـت آن بـه طـور                    

 .پيگيرانه و به دور از شتاب زدگي كوشش كرد
 -باز سازي و احياي جنبش سنديكايي كارگران  در چارچوب تـاريـخـي              

اجتماعي مشخصي قرار دارد كه الزم است بدان توجه دقيق وموشكـافـانـه           
رشد و گسترش جنبش سنديكايي جدا از تحوالت پر شتاب ميهن ما .   داشت

و رخ دادهاي بزرگ و كوچك تعيين كننده در وضعيت سياسي كشور نيست        
اين امر ويژگي ديگر جنبش سنديكايي در مرحله كنونـي          .   و نمي تواند باشد   

سنديكايي در دوره رشـد و          -اين بدان معناست كه جنبش كارگري     . است
بازسازي ضمن برخورد با موانع فرا روي خود، و از جمله برنامه ها و سياست 
هاي رژيم واليت فقيه، از استقالل عمل خود و در پيوند با آن از مـاهـيـت                

 . جانبدار و طبقاتي خود دفاع و برآن تاكيد مي كند
سازمان هاي سنديكايي، ماهيت مستقل، صنفي، دمكراتيك و طبـقـاتـي            

برخالف برخي گرايشات نادرست، سنديكاها و جنبش سنديكايي بـه        .   دارند
هيچ رو نبايد به زائده فعاليت هاي سياسي و دنباله روي از ارگـان هـاي                   

 . حكومتي بدل شود
در عين حال جنبش سنديكايي با حفظ استقالل خود، كه امري حـيـاتـي       

.  است، در صحنه سياسي جنبش، خنثي و بي طرف نبوده و نمي تواند باشـد              

نگاهي به جنبش سنديكايي زحمتكشان در 

 مرحله كنوني
ارزيابي فشرده يي  از ويژگي ها، وظايف و 

 سنديكايي ايران -دورنماي جنبش كارگري

 5ادامه در صفحه   
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جدي و اصولي برخوردار است و بايد در راه آن پيـگـيـرانـه               
اين مسئله زمينه ساز وحدت طبقه كارگر و ياري . تالش كرد

رسان به برپايي سازمان هاي مستقل سنديكايي قلمداد مـي       
نياز امروز زحمتكشان ميهن ما به وجود سنديكـاهـاي   .   گردد

نيرومند مردمي و متشكل، بيش از هر زمان ديگري احساس     
در اين راه بايد از همه روزنه ها، امـكـانـات بـا            .     مي شود 

چـنـيـن    .   هوشياري و به دور از ذهني گرايي استفـاده كـرد     
سياستي ضمن پايبندي به ماهيت طبقاتي و جانبدار جنبـش          
سنديكايي وهوشياري، به هيچ روي به معناي سازش كاري          

به هر روي حفظ وحدت در جنبش سنديكايي و در            .   نيست
واقع ضرورت آن در لحظه مشخص كنوني نبايد آني از نظر            

 .دور بيفتد
ضمن درنظر گرفتن چنين ويژگي هايي، مـبـارزه بـراي            
تشكل صنفي و بازسازي و احياي جنبش سنديكايي داراي           

احياي حقوق سنديكايي   :   ضرورت مبرم است، زيرا اول اينكه     
و ايجاد و احياي سنديكاهاي مستقل و رفع موانع موجود در           
اوضاعي كه وزارت كار دولت احمدي نژاد اصالح قانون كار          
را شجاعانه ترين اقدام اقتصادي تعريف مي كند و ابالغـيـه            

 با هدف پيوستن به سازمان تجارت جهـانـي كـه             44اصل  
پايمال كننده منافع و حقوق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان          
به شدت مطرح است مي تواند سدي در برابر تـهـاجـمـات            

وضعيـت دردنـاك     .   ارتجاع و كالن سرمايه داران پديد آورد      
كنوني كارگران از نقطه نظر منافع صنفي، نتيجه مستـقـيـم            

اگر حـق    .   محروميت آنان از آزادي فعاليت سنديكايي است      
كارگران در برخورداري از فعاليت آزاد سنديكايي پايمال نمي   
شد و كارگران قادر به تشكل و استفاده از سالح هايي چون            
اعتصاب و جز اينها بودند، محققا وضع زندگي و اوضاع كـار            
آنان بهتر از امروز بود و رژيم واليت فقيه نمي توانست ايـن            

تشكل در   .   چنين منافع زحمتكشان را مورد دستبرد قراردهد      
سازمان هاي سنديكايي و احياي حقوق سنديكايي يـعـنـي          
قدرت متحد و متشكل زحمتكشان كه مي تواند وثيقه بهبود          
وضعيت كار و زندگي و تامين خواست هاي صنفي و رفاهي           

با توجه به تحوالت صحنه سيـاسـي،   :   دوم اينكه. آنان باشد 
مسئوليت تاريخي طبقه كارگر در رويارويي با ارتجاع و عقيم         
گذاشتن توطئه هاي امپرياليسم و دفاع از صلح، سازماندهـي   
و تشكل كارگران و تقويت جنبش سنديكايي را در اولـويـت          

طـبـقـه    .   قرار مي گيرد و به امري با اهميت بدل مي شـود            
كارگر ايران به لحاظ موقعيت و مسئوليت تاريخي در صـف      
مقدم كليه طبقات و قشرهاي تحول خواه و مخالف استبـداد       
و ديكتاتوري رژيم خود كامه واليت فقيه قـرار دارد و از                

ايـن  .   همين رو به قدرت تشكل صنفي خويش نيازمند است        
قدرت، يگانه ضامن برآورده ساختن مطـالـبـات بـه حـق               
كارگران و مجموعه مزد بگيران است و امكاني فوق العاده با     
اهميت و موثر در مبارزه جنبش مردمي براي تامين استقالل       

 !آزادي، صلح و عدالت اجتماعي است
 -مرحله حساس كنوني در حيـات جـنـبـش كـارگـري              

سنديكايي ميهن ما، از همه نيروهاي راستين مدافع طـبـقـه      
بايد بـا  .   كارگر احساس مسئوليت تاريخي بزرگي را مي طلبد    

سنـديـكـايـي       -تمام توان در جهت تقويت جنبش كارگري      
موجود در كشور، به دور از هر گونه كوته نظري، اراده گرايي     

اين وظيفه اي خطير و بنياديـن       .   و يا پيشداوري، تالش كرد    
 !محسوب مي شود

 

 ضرورت همبستگي با مبارزات فرهنگيان  ...ادامه  نگاهي به جنبش  

مبارزات شجاعانه فرهنگيان سراسر كشور با اعتصاب هاي پي در پي، طي هفتـه هـاي           
به دنبال سلسله مبارزات معلمان در چند ماه گذشته و   .   اخير وارد مرحله اي نوين شده است      

در يك جمع بندي از اين مبارزات با هدف سازماندهي مبارزات براي احيا حقوق مشروع و             
 فروردين 10به حق فرهنگيان جلسه تشكل هاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور در تهران ،

ماه  برگزار گرديد و بيانيه اي نيز در پايان نشست صادر شد، دراين بيانيه ضمن مـحـكـوم               
كردن ضرب و شتم فرهنگيان در مقابل مجلس شوراي اسـالمـي و وزارت آمـوزش و                 
پرورش، از بي نتيجه بودن مذاكرات فشرده با سخنگوي هيات رييسه مجلس و دو تـن از              
مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز تعدادي از فرماندهاي نيروهاي انتـظـامـي و        

 ضـرب و      85 اسفند 23در روز سياه تعليم وتربيت ايران، يعني    ”  : بسيج يادآوري مي گردد   
گوشه هايـي از مـهـرورزي        (!!!)  شتم و بازداشت دست جمعي معلمان در مقابل خانه ملت 

در اولويت بودن آموزش و پرورش در سياست هاي دولت، با . . .   دولت به نمايش گذاشته شد    
 و به تبع آن با فقيرتر شدن 86 و 85ارايه دو اليحه ي بودجه توسط دولت براي سال هاي  

فرهنگيان، كامال محرز گرديد كه تا چه حد دولت محترم هماهنگ با مهرورزي، سيـاسـت          
همچنين مشخص گرديد كه حناي مـجـلـس         .   عدالت محورانه خود را نيز به پيش مي برد        

 “.معيشت مدار تا چه حد پررنگ است
فهم ايـن   ” :   سپس در بيانيه  انجمن هاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور تاكيد مي گردد            

نكته كه تشكل هاي صنفي به دنبال احقاق حقوق صنفي فرهنگيان و احياي منزلـت بـه                  
عمد تضيع شده معلمان هستند، كار دشواري نيست، چرا كه در دو دولت با رويكرد متفاوت، 

 “.موضع گيري ها و خواسته هاي فرهنگيان يكسان بوده است
 اسفند مـاه سـال     12در پايان بيانيه بار ديگر برخواسته هاي به حق صنفي كه در بيانيه       

به فاصله دو هفته پـس از        .     گذشته مورد تاكيد قرار گرفته بود، انگشت گذاشته شده است         
اين جلسه و در پي اعتصاب هاي آموزگاران و دبيران در استان هاي مختلف، يـورش بـه                   

در تهران، سنندج، رشت، تبريز، كرج، اصفهان، اردبيـل،   . معلمان  و دستگيري آنان آغاز شد 
همدان، كرمانشاه،  سمنان،  ساري و  بسياري از ديگر شهرهاي كشور معلمان از رفتن بـه                  
سركالس امتناع كرده و اين اقدام به حق و قانوني بالفاصله با واكنش شديد سپاه، بسيـح،                
وزارت اطالعات و نيروهاي انتظامي رو به رو شد، تعداد زيادي از معلمان اعتصابي بازداشت 
و روانه زندان شدند كه مي توان به بازداشت دبيركل كانون صنفي معلمان ايران آن هـم        

 26هنگام حضور وي در مدرسه كه اقدامي كم سابقه است، اشاره كرد در واقـع در روز                     
فروردين معلمان به فراخوان كانون هاي صنفي پاسخ مثبت داده و در اعتصـاب شـركـت                  

 . كردند
بخش بزرگي از بي عدالتي در حق فرهنگيان شريف و زحمتكش كشور ريشه در عملكرد 

اجتماعي مـبـتـنـي بـر           -سمت گيري اقتصادي  .   و سوءمديريت نظام اقتصادي حاكم دارد     
دستورات نهادهاي غارتگر جهان، اثرات سوء و منفي جدي بر زندگي و امنـيـت شـغـلـي                    
مجموعه مزد بگيران كشور گذاشته و فرهنگيان دراين خصوص با فقر و تبعيض اساسي رو             

بي دليل نبود فرهنگيان در اقدامات اعتراضي خود، فيش هاي حقوقي شان را . به رو هستند
به هيئت رييسه مجلس نشان داده و سئوال مي كردنند، پاسخگوي اينكه آنها زير خط فقر                
زندگي مي كنند كيست؟ و اصوال آيا مي توان با چنين درآمدي زندگي كرد؟ برنامه هـاي                  
موسوم به اصالح ساختار اقتصادي با محوريت خصوصي سازي و تامين امنيت سـرمـايـه،                
دستمزد شاغالن بخش خدمات آموزشي به ويژه معلمان را در مقابل افزايش هزينه هـاي                

در اين بخش نيز مزد بگيران از امـنـيـت شـغـلـي               .   زندگي با كاهش رو به رو كرده است       
برخوردار نبوده و با مشكالتي چون نابرابري در پرداخت دستمزد، ساعات طـوالنـي كـار،           
قراردادهاي موقت و اخراج رو به رو هستند كه زندگي آنها و خانواده هايشان را به چـالـش         

 ! گرفته است
اعتالي اين . خواست ها و آماج هاي صنفي معلمان جدا از ديگر مزد بگيران كشور نيست

مبارزات، افزايش سطح همبستگي و سازماندهي در آن،  به نوبه خود،  باعث تقويت جنبش         
بايد ضمن حمايت فعال از مـبـارزات        .   سراسري سنديكايي همه زحمتكشان ايران مي شود      

فرهنگيان در جهت ارتقاي سطح همبستگي و پيوند آن با ساير بـخـش هـاي جـنـبـش             
حمايت گروهي از فعاالن سنديكايي در مراكز صـنـعـتـي اسـتـان             .   سنديكايي تالش كرد  

خوزستان از مبارزات فرهنگيان، حركتي قابل ستايش بود كه بايد به شكل گسترده تـداوم             
 .يابد

مبارزه براي تامين حقوق مشروع و به حق فرهنگيان بخش جدايي نـاپـذيـر جـنـبـش                    
ضـرور  .     سراسري در راه تامين حقوق و منافع زحمتكشان و همه مزد بگيران كشور اسـت              

 !است در راه سازماندهي تجهيز و استحكام آن فعاالنه تالش و مبارزه كرد
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 .  جهاني ديگر، جهاني عاري از استثمار، فقر و جنگ، ادامه يافته است
در طول سال گذشته مبارزه زحمتكشـان   .   كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست       

اين مـبـارزه در      .     در دفاع از پايه اي ترين خواست هاي خود ادامه و گسترش يافت            
شرايطي انجام مي گيرد كه رژيم ارتجاعي حاكم، بحران عميق و همه جانبه اي را بر 

تبليغات تحريك آميز و صحنه آرايي هاي بهانه ساز سران .  كشور تحميل كرده است 
رژيم به بهانه دفاع از حق طبيعي ايران براي دست يابي  به انرژي هسته اي، در كنار 
سياست هاي تهديد آميز و جنگ طلبانه امپرياليسم، خطرات جدي يي را براي صلح و 

منافع تاريخي و امروزين طبقه كارگر ايران و        .     آينده تحوالت كشور پديد آورده است     
زحمتكشان ميهن ما مبارزه قاطع با اين سياست هاي ارتجاع و امپرياليسم جـهـانـي                

جنگ و خونريزي، انبوه قربانيان خود را از ميان مـحـروم تـريـن قشـرهـاي           .   است
اجتماعي بر مي گيرد و حاصلي جز ياري رساندن به برنامه هاي  امپرياليسـم بـراي                  

 .اقتصادي بر منطقه ندارد-كنترل كامل سياسي
عناصر و نتايج ديگر سياست هاي مخرب رژيم واليت فقيـه را مـي تـوان در                     
گسترش فقر و بيكاري، رشد فاجعه بار ناهنجاري هاي اجتماعي،  و حمله بـه آزادي        

جنـبـش   .     هاي فردي و دستاوردهاي تاريخي طبقه كارگر و زحمتكشان خالصه كرد    
كارگري ايران، كه يكي از پيكارجوترين و پرتجربه ترين جنبش هاي كـارگـري در                
منطقه خاورميانه با تاريخ طوالني است، در چنين شرايطي مبارزه خود را در راستـاي                

 .   خواسته هاي ميهني و طبقاتي به پيش مي برد
 گذشته شاهد گسترش اميد بخش مبارزات طبقه كارگر ايران، در مقابله            سالما در   

با دستبرد سرمايه داران زالو صفت به دستمزد و شرايط كار زحمتـكـشـان يـدي و                    
موج جديد مبارزه اوج يابنده و آگاهانه اي كه در سال هاي اخيـر در                .     فكري، بوديم 

ميهن جريان داشته است در سال گذشته به مصاف  سرمايه داران نوكيسه اي رفـت                
كه در پناه حمايت دولت تماميت گرا تعطيلي كارخانه ها و واحد هاي توليدي، بيكـار                
كردن هاي وسيع كارگران، و عدم پرداخت دستمزد كارگران براي ماه هاي متمـادي              

سران رژيم در پيوندي تنگاتنگ با مـرتـجـع         .     را به شگرد كليدي خود بدل كرده اند       
ترين قشرهاي سرمايه داري كشور عزم خود را مبني بر تغيير قانون كـار و اصـول                   
قانون اساسي، با هدف آزاد كردن بيش از پيش دست سرمايه داران براي استـثـمـار                  

يكي از كليدي ترين   .     كارگران و غارت منابع ملي  و تاراج صنايع آشكارا نشان دادند           
اهداف تهاجم بي سابقه مرتجعان حاكم و دستگاه هاي سركوبگر رژيم ممـانـعـت و         
سركوب كردن هر گونه  تالش كارگران براي برپايي تشكل ها و سـنـديـكـاهـاي                   

نمونه بارز و خونين چنين اقدام هايي، سركوب سـنـديـكـاي              .     مستقل كارگري بود  
 فعـاالن  اخراج و زنداني كردن از طريق بازداشت، تحت فشار قرار دادن،        شركت واحد   

 .بود اعضاي اين سنديكا و
 

 !كارگران و زحمتكشان مبارز
روشن است كه از زمان دستيابي احمدي نژاد به پست رياست جمهوري و بر رغـم                

، سياست هاي كالن اتخاذ “ عدالت” و  استقرار “   مهر پروري” شعارهاي دروغين او در   
شده از سوي دولت سرسپرده به كالن سرمايه داري تجاري و سرمايه داري انگلي و                
فاسد رشد يافته در دستگاه دولتي رژيم چيزي جز تندتر كردن آهنگ سياست هـاي              

خصوصي سازي گسترده، و در نتيجه، تعديل انساني نـيـروي كـار        گذشته در زمينه    
ي از موقعـيـت    بسياردر نتيجه همين سياست هاي خانمان برانداز و ضد ملي، .   نيست

 و فقر و محروميت به معضل حادي بدل شده است، بيكاري  وهاي شغلي از بين رفته 
به عنوان نمونه در انـتـهـاي      .     دهشتناك ميليون ها خانواده ايراني را تهديد مي كند       

 درصـد    12 مركز آمار ايران اعالم كرد كه نرخ بيكاري در كشور از مرز    1385سال  
البته بسياري از كارشناسان اقتصادي نرخ واقعي بيكاري در ايران را           [ فراتر رفته است    

در راستاي چنين سياست هايي است كه ما در ].   درصد برآورد مي كنند20 تا 16بين 
 دولت در هماهنگي با كارفرمايان تهاجم حساب شده اي را            عين حال شاهد آنيم كه    

از  سازمان داده است كه محصول آن محروميت كارگران          تامين اجتماعي، به صندوق   
 .است شامل بيمه و حقوق بيكاري و ساير مزاياي استخدامي خودحقوق قانوني 

  غير اصولي و جـانـبـدارانـه    تعيين با دولت در دفاع از كارفرما ها و تحت نفوذ آنها،        
، عمالٌ فقر را بـر     در تضاد با نيازها و واقعيت هاي زندگي كارگران     ا،حداقل دستمزده 

همه ايـن   افزون بر   .       زندگي ميليون ها خانواده زحمتكش كشور مستولي كرده است        
 عمالٌ حتي آن دسته از كارگراني را كه بيكار پرداخت دستمزدهاجحافات آشكار، عدم ا

ي در بسياري از كـارخـانـه هـا        .     نشده اند را به انبوه وسيع فقر زدگان افزوده است         
تنها كافي اسـت    .   دبوده ان  كارگران تا چندين ماه از دريافت دستمزد محروم          توليدي،

 در   10.5 وزارت رفاه رژيم،     اشاره كنيم كه حتي بر اساس آمار رسمي        ...ادامه اعالميه كميته مركزي 
 ميـلـيـون    23 ميليون نفر جمعيت شهري و يازده در صد از    43صد از   

وجود ايـن   .   برند  جمعيت روستائي ايران، زير خط فقر مطلق به سر مي         
ها ايراني ديگر، كه در شرايط فقر         جمعيت بسيار فقير، همراه با ميليون     

برند، گواه روشني بر اين حقيقت است كه بـا وجـود               نسبي به سر مي   
طـيـف   “   حمايت از مـحـرومـان     ” ادعاهاي پوج سران رژيم در زمينه       

گسترده تري از شهروندان ميهن ما به دامن فقر و محروميت كشانـده   
 . شده اند

. ، مشكل ديگر كـارگـران اسـت      اشتغال بر طبق قانون كار    تضمين  
 در اخراج كـارگـران و         هاي خود  دن دست دي به دليل باز     نايكارفرما

امتناع از دادن ساير حقوق و مزاياي كارگران، از عقد قرارداد استخدام            
 بـه    ي كاري اكـنـون    دايم سرباز مي زنند، و تقريبأ تمامي قرار دادها  

صورت مي گيرد، كه در عمل هيچ گونه تضمـيـنـي            “   موقت” صورت  
 تغـيـيـر      سعي به   نيز با   احمدي نژاد  دولت.      قائل نيست  براي كارگران 

تـري را بـراي       شـوار ون كار به سود كارفرماها، در عمل شرايط د        انق
ارگان هاي سركوبگر رژيم به بهانه و زيـر         .   كارگران ايجاد كرده است   

پوشش شرايط ويژه تهديد خارجي، حمله به آزادي هاي مصـرح در              
حمله به تجمع هاي اعتراضي معلمان    .     قانون كار را گسترش داده اند     

و دستگيري هاي وسيع رهبران و فعاالن اتحاديه صنفي معلمـان در             
ماه هاي اخير و پيش از آن يورش وحشيانه گزمگان ارتجاع به زنـان               

مبارز ميهن، كه در مراسم بزرگداشت روز حهاني زن گرد آمده بودنـد،       
سران رژيم ابايي ندارند كه     .     از نمونه هاي بارز چنين عملكردي است      

رسماٌ كارگران آگاه و مبارز را به مثابه مخالفان حاكميت معرفي كنند و  
قوانين تدوين شده  در مجلس      .     هدف تهاجم وحشيانه خود قرار دهند     

ارتجاع و سياست هاي كليدي رژيم در رابطه با حقوق و شرايط كاري           
و “      كـار   جهانيسازمان  ” مقاوله نامه هاي    زحمتكشان ناقض صريح    

در آستانه روز اول ماه مه، يكي از        .    است “ اعالميه جهاني حقوق بشر   ” 
شعار هاي اساسي نيروهاي ترقي خواه و زحمتكشان كشـور  آزادي              
فوري و بي قيد و شرط و رسيدگي عادالنه به وضعيت حقوقي تمامـي      
فعاالن كارگري است  كه به جرم فعاليت هاي سنديكايي و صـنـفـي            
بازداشت شده اند و مشمول محروميت هاي اجتماعي و شغلـي قـرار              

 .  گرفته اند
 

 !كارگران آگاه و مبارز
مبارزه پيگير شما براي احقاق حقوق طبيعـي تـان و از جـملـه                   
برخورداري از حق تشكيل سازمان هاي صنفي و طبقاتي مستقل خود           
در سال هاي اخير نمايش فراز هاي جديدي از مبارزه قانونمند طبقـه             
كارگر ميهن در مقابله با رژيم ارتجاعي و سرمايه داري سـركـوبـگـر               

تجربه غني نزديك به يك قرن مبارزه كارگري در ايران   .     حاكم است 
و جهان نشان داده است كه چاره كارگران، زحمتكشان و رنجبران در            

طـبـقـه    .     مقابل ترفندهاي سرمايه داري، وحدت و تشكيالت اسـت         
كارگر متحد و سازمان يافته، نيروي عظيم رهايي بخشي است كه مي  
تواند و بايد در رهايي ميهن از بندهاي استبداد كنوني نقش اساسي را             

امروز در كنار مبارزه براي افزايش حقوق، بهبـود شـرايـط      .   ايفاء كند 
كاري و تامين شغلي و اجتماعي، مبارزه براي ايجاد تشـكـل هـاي                

سازماندهي مبارزه  .       مستقل صنفي از اهميت ويژه اي برخوردار است       
براي ايجاد سنديكا و اتحاديه هاي مستقل كارگري از جمله وظـايـف          

.   مهمي است كه امروزه در مقابل جنبش كارگري ميهن ما قـرار دارد            
در اين مبارزه بغرنج و دشوار مي بايست از همه امكانات موجود بهـره             

 . گرفت
حزب توده ايران، در تمامي طول تاريخ شصت و پنج ساله مـبـارزه              
خود، همواره نبرد در راه تحقق آرمان هاي طبقه كارگر را از مهمترين           
وظايف خود دانسته، و امروز نيز متعهد به اين تاريخ پرافتخار كـه از               
درون آن چهره هاي درخشان جنبش كارگري كشور مانند علي اميـد،         
شناسايي ها، حسين پور تبريزي ها زاده شده اند، به اين پيكار مقدس             

 .  در كنار كارگران و زحمتكشان ميهن ادامه مي دهد
 

 3ادامه در صفحه   
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بر پايه گزارش هاي منتشره در رسانه هاي همگاني، زنان كارگر با توجه به سقوط               
سطح زندگي كارگران و زحمتكشان براي تامين حداقل معيشت با دشـوراي هـاي                
جدي رو به رو مي شوند و همين امر سبب پديد آمدن آن چنان وضعيتي براي آنـان       

زنان كارگر ياد مـي     “ بيداد در حق  ” است كه حتي مطبوعات حكومتي از آن به عنوان          
چندي پيش برخي پايگاه هاي اينترنتي از جمله ايسنا، در گزارشي كه كـمـتـر                .   كنند

بازتاب داشت،  اعالم داشتند كه، بسياري از زنان كارگر شاغل در كارگاه كوچك كـه   
اينك از چتر حمايتي قانون كار خارج شده اند، نه تنها دستمزدي كمتر از ميزان مقرر                

در ايـن    .   دريافت مي كنند، بلكه از بيمه درماني و تعطيلي آخر هفته نيز محـرومـنـد            
خصوص، در مورد كارگاه هاي توليد پوشاك گزارش شده، زناني كه بـراي تـامـيـن          

زندگي خود و خانواده هايشان در اينگونه كارگاه ها به كـار اشـتـغـال دارنـد گـاه                       
 هزار تومان در ماه دريافت كرده و از ديگر مزاياي قانوني 40 تا 30دستمزدي برابر با    

بعالوه محيط هاي آلوده اين كارگاه ها سالمتي آنان را بـه خـطـر        .   برخوردار نيستند 
انداخته و ساعات طوالني كار همراه با دستمزد ناچيز باعث بروز انواع بيماري هـاي                

 .جسمي و روحي در آنان شده است
اغلب زنان كارگر به صورت قرارداد موقت استخدام شده اند و بخش قابل توجهـي           
از آنان نيز با به اصطالح قرارداد شفاهي كه هيچ گونه مبناي قانوني ندارد، در كارگاه                

اينان از مزاياي تامين اجتماعي بي بهره انـد و مـدام در         .   ها مشغول به كار هستند   
 . معرض توهين و تحقير و سوء استفاده هاي مختلف كار فرمايان قرار دارند

عالوه بر اين گزارش ها، در بسياري از مراكز توليدي و كارخانه ها به ويژه صنايـع          
)  ميليون تومـان 3 تا 1بين ( نساجي، از زنان كارگر به هنگام شروع كار، چك و سفته       

امضاء شده مي گيرند تا به اين وسيله بتوانند مانع از اعتراض آنان بر ضد بي عدالتـي       
 .در پرداخت دستمزد شوند

. در اين مراكز توليدي و خدماتي دستمزد زنان كارگر كمتر از همكاران مرد آنهاست
نگراني از آينده خود و فرزندان يكي از داليل اصلي تن دادن زنان زحمـتـكـش بـه              

 .قراردادهاي اجباري و توهين و تبعيض كالن سرمايه داران است
 هزار 50به طور مثال در شركت فيروز كوه نيشاپور، زنان كارگر ماهيانه فقط حدود            

تومان دستمزد دريافت مي كنند، قراردادهاي آنان موقت و شفاهي است و هـنـگـام           
حـق  .  ميليون توماني امضاء و پرداخت كنند2استخدام نيز مجبور شده اند سفته هاي  

و تـازه زنـان      !   بيمه آنان نامشخص و هيچ ارگاني نيز پاسخگوي اين وضعيت نيست          
براي پيدا كردن كار و اشتغال در همين نوع كارگاه ها و مراكز صنعتي در رده پس از                  
مردان قرار دارند و در مقايسه با آنان از شانس كمتري براي استخدام شدن برخوردار               

 . هستند
زنان كارگر در ضمن پس از آنكه به كار مشغول شدند، در نخستين صف اخراج ها                

 !بيشتري نسبت به مردان دارند“ شانس”قرار مي گيرند و فقط در اين زمينه 
زنان كارگر ميهن ما، بر اساس آمارهاي موجود، از اولين قربانيان سياستهاي تعديل   

در تمام سالهاي اخير به مـوازات اجـراي           .   نيروي انساني و خصوصي سازي هستند     
برنامه اصالح ساختار اقتصادي بر پايه نسخه هاي بانك جهاني و ديگر نـهـادهـاي                 
سرمايه داري جهاني و با خصوصي سازي مراكز توليدي و تسلط اليه هاي انگلي و                

غير مولد سرمايه داري بر شريان هاي اقتصادي كشور، زنان كارگر و زحـمـتـكـش                   
نخستين قربانيان بوده اند و بيشترين لطمات به زندگي و امنيت شغلـي آنـان و در            

كودكان و فـرزنـدان هـمـيـن           .   نتيجه به خانواده هاي محروم آنان وارد آمده است        
 .زحمتكشان گرفتار فقر و قرباني آسيب هاي يك جامعه ناعادالنه و نا برابر هستند

مبارزه زنان كارگر براي تامين حقوق برابر و رفع تبعيض بخشي از پيكار سراسـري        
از .   طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران براي تامين حقوق سياسي و صنفـي اسـت             

اين رو حضور موثر زنان كارگر در جنبش سنديكايي و توجه فعاالن اين جنبـش بـه              
 !منافع و حقوق آنان يك اولويت اساسي در اوضاع كنوني است

 زندگي زنان كارگر در چنگال استثمار و تبعيض
سياستهاي ضد مردمي رژيم در بخش كشاورزي و با مـهـاجـرت              
روستائيان به شهرها، كارگران حاشيه نشين آتي شهرها را تشكيـل           
مي دهند و اغلب اين زنان روستائي سابق در يكي از بخش هـاي      
پيش گفته كه عمدتا در مشاغل كم درآمد از قبيل كار خانگي يـا               

 .دستفروشي است به كار مشغول مي شوند
 خواسته هاي زنان كارگر

زنان كارگر عالوه بر خواسته هاي عام كارگران، مانند بـهـبـود              
قانون كار، داشتن حق تشكل، افزايش دستمزد و جـلـوگـيـري از               
اخراج ها ، مبارزه عليه قراردادهاي موقت و هر نوع تغيير در قانون              

خواسته هاي خاصي نيزدارند كـه    . . . كار كه به ضرر كارگران است       
ايـن  .   ناشي از تبعيض جنسيتي است كه بر آنان اعمال مي شـود              

دستمزد برابر در برابر كار برابر، فرصت برابـر  :   خواسته ها عبارتند از   
در استخدام، ارتقاء شغلي برابر، بهبود شرايط كار زنـان، امـكـان               
دستيابي به آموزش حرفه اي، رفع تبعـيـض از قـانـون بـيـمـه                   
بازنشستگي، برقراري مستمري بعد از فـوت زنـان كـارگـربـه                 

 در صد از بيمه خود را پـرداخـت      7زنان كارگر با اينكه   (   فرزندانشان
اسـتـفـاده از      )   مي كنند اما بازماندگانشان از آن بهره اي نمي برند        

مرخصي زايمان و تضمين بازگشت به كار و امكانات مهد كـودك           
با تحميل سياست هاي جهاني سازي و تعديل نيروي انسـانـي       . . .   و

خواسته هاي ويژه زنان كارگر در سايه قرار مي گيرد و تـمـامـي              
تالش كارگران براي جلوگيري از اخراج و پرداخت به موقع دستمزد 
و  مقابله با  قراردادهاي موقت و غيره صرف مي شود ، وعمال در                
حالي كه كارخانه ها تعطيل مي شوند درخواست براي شرايط بهتـر     
و انساني تر براي كار زنان در بسياري از كارخانه ها به فرامـوشـي               

اما زنان مبارز كارگر با تشكل در سـازمـانـهـاي             .   سپرده مي شود  
. صنفي  تالش دارند تاخواسته هاي به حق خود را پيگيري كننـد       

امروزه با باال رفتن سطح سواد در كارخانه ها با توجه به ايـنـكـه                 
برخي از زنان و دختران جوان ديپلمه به كار اشتـغـال دارنـد، بـه          
تالش زنان براي ورود به نهاد هاي كارگري افزوده شده و نياز بـه              

زنان درمي يابند كه  مسئول وخـامـت   .   تشكل يابي بيشتر مي شود   
بيشتر وضع زندگي توده هاي محروم رژيم است كـه بـه جـاي                 
حمايت از آنان به اقداماتي عوام فريبانه و زن ستيزانه و در راستاي             

اقداماتـي  .   منافع سرمايه داران و نهادهاي زالو صفت دست مي زند         
از قبيل  تهاجم و كنار زدن سازمان تامين اجتـمـاعـي در كـنـار                  
اختصاص بودجه هاي كالن به نهادها و ارگانهاي شبه دولتي  و              
حيف و ميل آنها و طرح هايي مثل اختصاص بودجه كالن به سپاه             

طرحي كه گويا بسيج و   (   “   رحمت” و بنياد مستضعفان براي  طرح       
، ايجاد  )   مي پردازند “   سازماندهي و آموزش زنان در خانه     ” سپاه به     

طرح ساخت پنج پـارك مـحـلـي           ( طرح پارك هاي محلي زنان      
و نـيـز صـرف        )     شهرداري مشهد   4 و 2  و  5بخصوص در مناطق  

بودجه هاي كالن در رابطه با طرح حجاب، و اخيرا مبارزه بـا بـد         
حجابي، همه  سياست هاي مخربي هستند كه رژيم به جاي حـل             
معضالت واقعي زنان كارگر و زحمتكش  در راستاي سياست واپس  

نه خارج كردن كارگاهها . گرايانه و زن ستيزانه اش به پيش مي برد
از شمول قانون كار و نه تصويب قوانين كارگر ستيز بلكه اجـراي               
برنامه هاي اقتصادي مردمي در جهت فقر زدايي در جـامـعـه و           
توانمند سازي واقعي زنان از طريق آموزش مهارت هاي زنان دست 
كارفرمايان سود جو را از استثمار وحشيانه  زنان  كوتاه كرد و ايـن               
امر فقط با طرد رژيم واليت فقيه و برقراري عدالت اجتـمـاعـي و          

در اين رابطه  زنان كارگر دوش به . اقتصادي در جامعه ميسر است 
دوش كارگران مرد در كنار زنان و دانشجويان و ديگر زحمتكشـان            

 .مبارزه خود را  بر ضد رژيم واليت فقيه به پيش مي برند

 ...ادامه  اهميت كار زنان
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نقض حقوق شهروندي به * 
 ها واهي، افتراآميز و ساختگي بهانه

 
ما در ماه هاي اخير شاهد تهاجم            
گسترده نيروهاي ارتجاعي به حقوق و        
آزادي هاي شهروندان كشورمان بوده و       

يورش سنگين ارتجاع به        .   هستم
سنديكاهاي كارگري، تهاجم به مبارزه       
زنان دلير ايران و پيگرد و سركوب خشن 
حنبش دانشجويي مبارز كشور كه اين        
روز ها زير شديد ترين فشارها قرار           
گرفته است نشانه هاي انكار ناپذيري از       
ماهيت ضد مردمي و ارتجاعي دولت          

 . احمدي نژاد و رژيم واليت فقيه است
 

يكي از موارد عمده نقض حقوق شهروندي در         
ميهن ما بازداشت و زنداني كردن افراد به               

اين امر در   . هاي ساختگي و افترآميز است       بهانه
رژيم واليت فقيه سابقه طوالني دارد كه مردم           

خصوص دگرانديشان و احزاب و         ميهن ما، به     
خواه و مردمي، تاوان سنگيني       هاي آزادي   سازمان

موارد نقض حقوق بشر    . اند  براي آن پرداخت كرده   
در ايران آن قدر متعدد و گسترده است كه درواقع          
بايد به آن نام نسل كشي و خيانت به منافع ملي            

در اين باره تنها كافي است كه به مواردي            . داد
هاي    عام زندانيان سياسي و قتل           چون قتل  

هاي   اي اشاره كرد كه بسياري از گل            زنجيره
 .سرسبد جامعه ما را پايمال كرد

در طي نزديك به سه دهه گذشته روزي نبوده          
هاي عديده رژيم واليت فقيه از         است كه زندان  

.  زندانيان سياسي و دگرانديش انباشته نباشد          
شكي نيست كه پايمال كردن حقوق انساني مردم       
توسط حاكميت ناشي از ماهيت آن و به قصد             
ادامه حيات حكومتي است كه بر پايه ظلم و              

در اين ميان يكي از        . عدالتي برقرار است     بي
هاي اصلي اتهامات ساختگي و جعلي است          بهانه

شود   وسيله آن اين گونه به جامعه تزريق مي      كه به 
كه سركوب و تضييقات نه ناشي از ماهيت رژيم          

كش واليت فقيه بلكه به خاطر نقض قانون        آزادي
در اين زمينه يكي از         . و ارتكاب جرم است      

به “   وابستگي” شرمانه موضوع         اتهامات بي  
هم به      آن“   جاسوسي” بيگانگان و اتهام         

. گران است   نگاران و پژوهش    نويسندگان و روزنامه  
آخرين نمونه اين امر بازداشت و زنداني كردن           

 . اينك اسير وزارت اطالعات رژيم است نگاري است كه هم علي فرحبخش روزنامه
بدون ارايه هيچ سندي به وي اتهام جاسوسي وارد كرده اند   “ آزادترين كشور دنيا”مقام هاي قضايي در  

تواند بهانه به دست مقامات امنيتي داده         تنها موضوعي كه مي   . و ارتباط او را با دنياي خارج قطع كرده اند        
امري كه هر روز در همه كشورهاي جهان        . باشد، حضور علني و آشكار وي در چند كنفرانس علمي است          

ها شركت    گونه مجامع و كنفرانس     نگاران و عكاسان نيز در اين        گيرد و خبرنگاران و روزنامه      صورت مي 
نگار در حال حاضر تحت چه        توان تصور كرد كه اين روزنامه       با توجه به تجربه هاي گذشته  مي       . كنند  مي

شرايطي قرار دارد تا زير فشار و شكنجه به  ناكرده ها اعتراف كند و سازمان اطالعات نيز آن را در                           
 .هاي وابسته تبليغ نمايد رسانه

هاي سياسي، اجتماعي و      اكنون نزديك به سيصد تن از چهره        درست به دليل اين نگراني است كه هم       
قضايه ضمن ابراز نگراني از سرنوشت        فرهنگي با امضا و انتشار يك نامه سرگشاده خطاب به رئيس قوه            

امضا . اند  نگار شده   هشدار داده و خواهان آزادي اين روزنامه        “ جاسوسي”اين زنداني و اتهام سخيف        
كنندگان اين نامه سرگشاده با برشمردن موارد نقض حقوق شهروندي در ايران حواهان رعايت حقوق                   

هايي از اين نامه      در بخش . اند  المللي تصريح گرديده شده     انساني، مدني و قانوني كه در قوانين ملي و بين         
نشدن   رعايت”: نمايي از شيوه برخورد با زندانيان در رژيم واليت فقيه است، چنين آمده است   كه آيينه تمام 

شدگان، متهمان  اصول و احكام مصرح در قانون و احترام به حقوق و آزادي هاي شهروندي براي بازداشت
. است  و زندانيان جرايم سياسي، فرهنگي و مطبوعاتي همواره يكي از چالش هاي دستگاه قضايي بوده                 

شدگان و زندانيان از حقوق قانوني و مدني خود از قبيل تفهيم اتهام،                  برخوردارنبودن متهمان، بازداشت  
هاي انفرادي، استفاده از      نشدن، دسترسي به وكيل، دادرسي عادالنه، نگاهداري نشدن در سلول            شكنجه

در تمام اين سالها از     ... امكاناتي همچون مرخصي، مالقات و تماس با خانواده، برگزاري دادگاه علني و              
اند و    است كه صاحب نظران حقوقي و فعاالن اين حوزه نسبت به آن اصرار داشته                    جمله مواردي بوده  

شدگان،   عملكرد دستگاه قضايي را در فراهم نكردن اين موارد و تامين حقوق مدني و قانوني بازداشت                  
نگاران كشور،     فرحبخش،  از روزنامه     روند بازداشت و زنداني كردن علي     . اند  متهمان و زندانيان را نقد كرده     

هاي گذشته را درزندان      كه او با چه استدالل حقوقي ماه         اين. در اين چند ماه يكي از اين موارد است          
واردآوردن اتهام جاسوسي به وي تنها به        . است، از همين منظر قابل بررسي و پيگيري است            سربرده  به

كردن نامبرده در چند كنفرانس علمي، اقتصادي، بدون ارايه هيچ مستندي اين نگراني را                  صرف شركت 
 . قضايي وجود دارد           شده در دستگاه           زند كه همچنان چالش ياد                   دامن مي   

ترين حقوق مدني، شهروندي و قانوني و مزايايي كه قانون براي يك              محروميت علي فرحبخش از ابتدايي    
تواند به راحتي عدالت را در         ، اتفاقي است كه زيبنده دستگاه قضايي نيست و مي             زنداني در نظر گرفته   

اي از رفتار با       توان به اين متن افشاگرانه كه نمونه         آيا چيز ديگري مي   “ .قضاييه به چالش بكشاند      قوه
ها   ما هم معتقديم كه بايد با اين گونه شيوه. نگاران و نويسندگان در جمهوري اسالمي است، افزود  روزنامه

و موارد نقض حقوق بشر مبارزه كرد و صداي خود را عليه هرگونه ظلم و اتهام واهي به قصد سركوب و                      
 .ها بلند كرد بستن دهان

 
 ها و دريافت رشوه آقازاده*
 

با افشاگري كاركنان و مقامات شركت توتال مبني بر دادن رشوه براي گرفتن تسهيالت و امتيازات به                  
فرزند يكي از مقامات رژيم، كه در زمان خود از مسئوالن باالي وزارت نفت بوده است، موضوع دريافت                   

اين مسئله به   . است كه به مجلس اسالمي كشيده شد      “ ها  آقازاده”يك رشوه چند ميليون دالري از سوي        
به گفته اكبر اعلمي    .  شركت توتال با ايران منعقد كرده است         1997قراردادي برمي گردد كه در سال        

هاي به عمل آمده       يكي از كاركنان و نيز يكي از مقامات اجرايي شركت توتال در بازجويي             نماينده تبريز،   
شان از راه غيرمستقيم و از طريق يك واسطه به فرزند يكي از مقامات                   اند كه شركت متبوع      مدعي شده 

ارشد جمهوري اسالمي ايران كه در زمان انعقاد قرارداد داراي پست مهمي در وزارت نفت بوده است، ده                   
اند كه رشوه مورد اشاره به حساب          افراد مذكورهمچنين ادعا كرده   . اند   ها ميليون دالر رشوه پرداخت كرده     

هاي سويس واريز و سپس به حساب نامبرده            بانكي يكي از عوامل شخص مورد اشاره در يكي از بانك           
 . منتقل شده است

اكنون از وزير     ها منعكس گرديد، هم      جا كه اين مورد طي روزهاي گذشته در برخي از رسانه               از آن 
تا . گويي و رسيدگي اين امر به كميسيون امنيت ملي برود             اطالعات خواسته شده است كه براي پاسخ       

كنون نامي از اين آقازاده كه فقط در اخبار به عنوان فرزند يكي از مقامات ارشد به وي اشاره شده، برده                      
اي اعالم كرده است كه در همين هفته در كميسيون امنيت مجلس               اژه  با اين وجود محسني   . نشده است 

رسد كه خبر دريافت رشوه چند ميليون          چنين به نظر مي   . دهد  حاضر مي شود و به سواالت پاسخ مي         
. آنچه كه تازه است، طرح علني آن در سطح جامعه است            . اي نيست   تازه“ كشف”دالري براي مقامات    

يعني امري كه باعث شده وزير اطالعات كشور آمادگي خود را براي دادن گزارشاتي در اين زمينه اعالم                   
خواري در ميان سران و مقامات رژيم و وابستگان            واقعيت اين است كه مسئله حيف و مبل و رشوه          . كند

المللي   آنها سابقه دارد، و ايران از اين جهت، بر طبق گزارشات منتشر شده توسط سازمان بين                          
 .گيري يكي از كشورهايي است كه در آن اين امر وسيعاٌ رواج دارد سازي، از جهت رشوه شفاف

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت
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در سـال    “ سازمان جهاني كار ” بر پايه برآورد رسمي     *
 17 تـا      5 ميليون كودك   220 ميالدي، بيش از     2006

ساله مجبور به كار در وضعيتي سخـت وتـوان فـرسـا               
 !هستند

براساس داده ها و آمارهاي سازمان مـديـريـت و             *
 380 بيش از 1385 تا 1383برنامه ريزي بين سال هاي 

 370هزار كودك در سراسر ايران كار ثابت داشته انـد،            
 ساله كار فصلي مي كرده انـد و      14 تا 10هزار كودك  

 هزار كودك به طور رسمي در جمهوري        700نزديك به   
 !اسالمي به كار اشتغال دارند

در لحظاتي كه پيش از آنكه خورشيد بر آسمـان نـور          
افشاني كند و اي بسا در لحظاتي كه روياهاي شيـريـن            
كودكانه آنان در خواب ادامه  دارد، از بستر سرد با رنجي        
جان سوز بر مي خيزند و در پي لقمه ناني، نگاه معصـوم           

هر روزه هزاران !   خود را بر دنياي بي رحم فقر مي دوزند        
كودك در سراسر جهان سرمايه داري و از جمله در ايران 
به جاي آنكه شاد و شادمانه روانه مدرسه شوند، به اجبار           

 .راهي محيط هاي مختلف كاري مي گردند
با تحوالت منفي دهه نود سده بيستم و تغيير تـوازن            
در عرصه بين المللي به سود امپريـالـيـسـم، افـزايـش               
چشمگير نقش نهادها و ارگان هايي همچون سـازمـان          
تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهانـي          
و ديكته نسخه هاي نوليبرالي از سوي اين نهادهـا بـه             
كشورهاي مختلف، شاهد رشد فزاينده فقر در تـمـامـي           

يكي از پيامدهـاي نـاگـوار ايـن         .   جهان بوده و هستيم   
مسئله، پديده كار كودكان و افزايش فوق الـعـاده ايـن             
پديده است، وضعيت چنـان اسـت كـه بسـيـاري از                 
كارشناسان يونيسف و ديگر نهادهاي سـازمـان مـلـل             
متحد، از نقض آشكار قوانين بين المللي بـرضـد كـار              

اي -“سازمان جهاني كار”. كودكان ابراز نگراني مي كنند
ال او در ساليان اخير با توجه به رشد پديده فوق، تالش            
گسترده اي را در راستاي جلوگيري از كار كودكان بكـار          

در يكـي از     .   برده و خواستار مقابله با اين امر شده است        
برآوردهاي سازمان بين المللي كار، صراحتا اعالم مـي          

 مـيـلـيـون       220 ميالدي بيش از 2006درسال ” :   گردد
 سال به اجبار به كار در وضعيتي سخـت     17 تا   5كودك  

در ارتباط با حقوق كودكان ايـن آمـار          “   مشغول هستند 
فقط كودكاني را در بر مي گيرد كه كار مي كـنـنـد و                 

 . اصطالح كودك كارگر در باره آنها به كار مي رود
 ميـلـيـون    74در يك آمار سازمان ملل تاكيد شده كه  

 سال در چنان اوضاع ناهنجار و غيـر         15كودك كمتر از    
انساني يي كار مي كنند كه بايد بدون تاخير مـتـوقـف              

 .گردد
اغلب اين كودكان در محل هاي خطـرنـاك، بـدون            

 16برخي اوقات   ( ايمني مناسب و با ساعات كار طوالني        
 .به كار وادار شده اند) ساعت در روز

بر پايه آمار موجود امروزه درصد قابل تـوجـهـي از               
محصوالت صنعتي و كشاورزي انحصارات چند مليـتـي         

آفريفا و امريكاي التين سرمـايـه گـذاري          -كه در آسيا  
رنـج و    .   كرده اند، با كار كودكان كارگر توليد مي شونـد   

زحمت به كودكان و سود و ثـروت بـه انـحـصـارات                 
 !امپرياليستي مي رسد

 كودكان كارگر
پديده كار كودكـان    
طي دو دهه اخير در      
ميهن ما نـيـز رواج        
گسترده پيـدا كـرده       
است و ارتباط مستقيم  
با برنامه و سـيـاسـت       

-هــاي اقــتــصــادي  
اجتماعي رژيم واليت   
فقيه و دولت هاي آن     

 .دارد
بسيـاري از ايـن       
كـودكــان فــرزنــدان    
روستاييان مهاجـر و     
ــه      ــي ــاش ــن ح ــاك س
شهرهـاي بـزرگ و       

 آبان ماه سال 24ايلنا ،-در اين خصوص خبرگزاري كار ايران. كارگران اخراجي و بيكار شده هستند 
كـودكـان    “ : از جمله ياد آور شد“ از كودكان كار، ما مرد خونه ايم”: گذشته در گزارشي تحت عنوان 

كار، اصطالحي است كه در مورد آن بسيار گفته مي شود، اين كه براساس فالن ماده قـانـون و                      
اما آنچه در عمل مـي بـيـنـيـم،             . . .   طبق كنوانسيون هاي بين المللي كار كودك ممنوع است و           

 “.گسترش اين پديده اجتماعي است
وقتي پدرم سالم بود، فـقـط اون     :      ساله اي مي گويد8پسر بچه ” :  در همين گزارش آمده است 

كار مي كرد، اما االن همه كار مي كنيم، دوست دارم درس بخوانم، ولي مامانم ميگه غصه نخـور،     
پدرم پاهاش شكست واالن كمرش هم درد مـي كـنـه،              !   بابا كه خوب شد، دوباره ميري مدرسه      

پدر اين بچه مطابق گزارش، كارگر سانحه ديـده يـك     . ( دكترها مي گويند حاال حاال نبايد كار كنه  
 ).واحد توليدي است

در اواسط مرداد ماه سال گذشته مدير عامل انجمن حمايت از كودكان كار به خبرنگار پـايـگـاه                   
ناهماهنگي در دستگاه هاي دولتي سبب شده تا بحث حمايت و سامان دهـي     ” :   خبري آفتاب گفت  

كودكان كار همچنان متولي مشخص نداشته باشد از اين رو نمي توان آماري دقيق در ايـن بـاره                   
تا بتوانيم آنها را مورد حمايـت قـرار        . . .   سال گذشته طرحي را به وزارت رفاه ارايه كرديم        .   ارايه داد 

اكنون يكسال از ارايه طرح ما به وزارت رفاه مي گذرد و تا به امروز پاسخي دريافت نكـرده                 .   دهيم
 “!كودكان كار در ايران وضعيتي نابسامان دارند ودليل اين نابساماني متوجه دولت است. ايم

اقدامات ضد كارگري سالهاي اخير به ويژه در دورة دولت احمدي نژاد، سبب وخيم تـر شـدن                    
 .وضعيت كودكان كارگر شده است

براساس حمايت هاي وزارت كار از كالن سرمايه داران و در نبود تشكل هاي مستقل صـنـفـي              
 ساعت كار مي كـنـنـد و        14 تا 12، كودكان نه تنها از كار منع نمي شوند، بلكه بين     ) سنديكاها( 

 سـالـه    17تا 15برخي نوجوانان .  درازاي آن تقريبا يك سوم افراد بزرگ سال مزد دريافت مي كنند 
 هزارتومان حقوق مي گيرند و هيچ ارگـان و      50 تا 12ماهانه براساس توافق زباني با كارفرمايان       

 نـفـراز     10مقامي هم به اين وضعيت رسيدگي نمي كند فراموش نكنيم با خروج كارگاه هاي زير              
شمول قانون كار، كودكان بسياري در اين نوع كارگاه ها به كار واداشته مي شوند و عمـالً مـنـع                     

 !قانوني نيز در برابر آن وجود ندارد
 قانون كار به طور روزافـزون    79 سال، به رغم وجود ماده 15اكنون اشتغال به كار كودكان زير       

رواج يافته و بسياري از كالن سرمايه داران پنهان نمي كنند كه با اصالح قانون كار و از جـملـه        
نوع ديگري از كار كودكان به ويژه در         .   تغيير ماده فوق، ديگر مشكلي از اين بابت نخواهند داشت         

مناطقي نظيراستان هاي خراسان، اصفهان و آذربايجان غربي رواج يافته است كه بـر پـايـه بـه                     
 .قرار دارد“شرعي”اصطالح قوانين 

در بسياري از كارگاه هاي خصوصي، از جمله قاليبافي هاي سراسر ايران و نيز كوره پز خانه هـا                   
كودك به شمـار مـي     “ ولي” وجز اينها، اگر والدين يك كودك با كارفرماي او قرارداد ببندند، چون    

در حـال    .   آيند، حق واگذاري و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان كارگاه هاي خصوصي را دارنـد        
، 1384در اواخر سـال      !   كار مي كنند“ قانون”  ساله مطابق اين 15 تا 5حاضر هزاران دختر و پسر  

از ديگرسو در سال گذشته     .   يونيسف از افزايش كار كودكان در ايران ابزار تاسف ونگراني كرده بود           
با انتقاد از مسئولين جمهوري اسالمي به دليل ارائه نكردن آمار در خصـوص  “   سازمان چهاني كار ” 

كار كودكان، برآورد كرده بود، در مجموع نزديك به يك ميليون و نيم كودك درايران به كار وادار                  
 !شده اند

كودكاني كه بايد با خنده شادمانـه  .   كودكان كارگر نماد استثمار و بي عدالتي جهان امروز هستند       
 !خود تصوير گر    سعادت انسان در جهان باشند، اينك معرف ظلم و تباهي و فقر هستند
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مسئله قراردادهاي موقت و رواج گسترده آن در سالهاي اخير، يكي از موضـوعـات            
اصلي مورد توجه جنبش كارگري و از زمره اولويت هاي مبارزاتي آن به شمـار مـي                  

 1372 طي گزارشي، اعتراف كرد كه، از سال 85 اسفند ماه 23خبرگزاري فارس ،. آيد
نسبت كارگران شاغل در قالب قراردادهاي موقت به كارگران شـاغـل در قـالـب                   

 . رسيد1384 درصد آمار رسمي در سال 56 درصد به 5قراردادهاي دايم از 
همزمان با انتشار اين آمار وارقام، يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن طـي                

چنانچه دولت   “ : گفتگويي با خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران اعالم داشت         
اليحه اي براي حذف شركت هاي تامين نيروي انساني از عرصه روابـط كـار بـه              

وي سپس در ادامه    “   مجلس ارايه كند، به احتمال فراوان اين اليحه راي خواهد آورد          
وجود شركت هاي پيمان كاري تامين نيروي انساني به اين شكل           ”  : اين گفتگو افزود  

منظور وي قـرارداد    [ كه حقوق نيروي كار را تضييع و قرارداد سفيد امضاء منعقد كنند             
هايي است كه فقط امضاء كارگر در پاي يك ورقه سفيد گذاشته مي شود و سـپـس                  
كارفرما و شركت هاي پيمان كاري با توافق يكديگر مفاد و محتوي قرارداد را بـدون            

 .] اطالع، نظر و منافع كارگر امضاء كننده، تنظيم و به اصطالح قانونيت مي بخشند
و پس از تضييع چشمگير حقوق كارگران، در قالب دالل و واسطه سهمي از حقوق               

احمدي ( مشخص نيست دولت    .   ناچيز كارگران را مال خود كنند، سئوال برانگيز است        
با چه استداللي از شركت هاي پيمان كاري استفاده مي كند تا در قالب واسطـه   )   نژاد

 “....ودالل، سهم قابل توجهي از حقوق كارگران به جيب اين افراد سرازير شود
رواج قراردادهاي موقت يكي از داليل حضور گسترده شركت پيمان كاري نيـروي             
انساني شده است كه بسياري از اين شركت ها به مراكز، نهادها و بنيادهاي مختلـف                

وظيفه اين شركتها تامين نيروي انساني براي پـروژه    .   رژيم وابسته و يا متصل هستند     
هاي بزرگ واز جمله پروژه هاي سرمايه اي به ويژه در برخي صنايع كليدي مـانـنـد            

دولـت جـمـهـوري       “   قانونـي ” شركت هاي مذكور زير چتر حمايت .   نفت و گاز است 
مـدت  .   اسالمي كارگران را وادار به تن دادن به قراردادهاي موقت و سفيد مي كننـد              

اين شركت ها در اغـلـب     .  ماه را در برمي گيرد6 ماه و 1 روز تا10اين قرار دادها از  
موارد با شركت هاي خصوصي كه به دنبال برنامه اصالح ساخـتـار اقـتـصـادي و                    
خصوصي سازي در رشته هاي مختلف حضور يافته اند، پيوند دارند و گاه افراد معيني              
در هيئت مديره شركت هاي اصلي طرف قرارداد، سهام دار و عضو مديريت شركـت                
هاي پيمان كاري تامين نيروي انساني نيز هستند، به طور مثال خبرگزاري كار ايران               

اين كارگران به ننگ كار با پيمان كار تن ”  فروردين ماه در گزارشي تحت عنوان    21،
كارگران رسمي ايستگاه هاي توزيع انتقال نيروي بـرق           “ : از جمله نوشت  “ نمي دهند 

بـا  ( منطقه اي خوزستان در سفر استاني رييس جمهور پالكاردي تهيه كرده بـودنـد                
كه مورد توجه احمدي نژاد قـرار  )   مضمون مخالفت با خصوصي سازي و پيمان كاران    

پس از پـايـان   .   اين كارگران حاضر به انعقاد قرارداد موقت با پيمان كار نبودند.  گرفت
 :در ادامه اين گزارش آمده است “   . سفر استاني احمدي نژاد اين كارگران اخراج شدند      

كارگران رسمي ايستگاه هاي توزيع انتقال نيرو حاضر به انعقاد قرارداد مـوقـت بـا                 ” 
پيمان كاران بخش خصوصي نشده اند، به همين دليل اداره برق منطقه اي خوزستان       

اجبار بر انعقاد قرارداد موقت با ”:  كارگر را اخراج كرده است، نماينده كارگران گفت30
بخش خصوصي را طي نامه اي رسمي به صورت شكايت به استاندار خوزستان اعالم   
كرده ايم، اما نتيجه اي نداشته است، كار ما با ماهيت دايم است و پيمان كـار حـق                    
ورود به عنوان واسطه براي انعقاد قرار داد ميان ما و برق منطقه اي خـوزسـتـان را                    
ندارد، ما حاضر به پذيرفتن ننگ تحت پوشش پيمان كار قرار گـرفـتـن، نشـده و                     

خبرگزاري ايلنا .   وضعيت در اين زمينه فقط محدود به اين مورد نيست         “   . نخواهيم شد 
كارگران قراردادي پااليشگـاه  ” :    فروردين ماه در يك گزارش خاطر نشان ساخت        14،

 شركت پيـمـان كـار        200آبادان از دريافت حداقل حقوق كار محروم هستند، حدود          
تامين نيروي انساني در پااليشگاه نفت آبادان در جذب نيروي كار قراردادي فعالـيـت    
دارند و حق و حقوق قانوني كارگران را به طور كامل پرداخت نمي كنند و پس از سه           

 “.يا چهار ماه استفاده از كارگران، دست به اخراج شان مي زنند
بيشتر نيروهاي قراردادي در كارهاي سـخـت   ”  : خبرگزاري ايلنا در ادامه مي نويسد     

مانند جوش كاري پااليشگاه نفت آبادان به كار گمارده مي شوند، اما حقـوقشـان از                 
تعداد زيادي از هـمـيـن كـارگـران           .   حداقل مصوب شوراي عالي كار پايين تر است       

 توسط اين شركت هاي پيمان كار بدون دريافت حق          85قراردادي پيش از عيد سال      
 “.و حقوق كامل اخراج شدند

 كارگر بـا    550بيش از ” :   درهمين خصوص ايلنا در گزارش ديگري اعالم مي دارد 
 اصفهان كه اغلب آنها تحت پوشش       3سابقه بخش خدمات شهري شهرداري منطقه       

است حق ! ]    سال14بله [ سال 14شركت هاي پيمان كاري در حال كار هستند، مدت   

قراردادهاي موقت و پيمان كاران تامين 

 نيروي انساني

 “.استفاده از روزهاي تعطيل و مرخصي را ندارند
كارگران مورد اشاره اگر در ايام تعطيل آخر هفته و يا تـعـطـيـالت                
رسمي از حضور در محل كار غيبت كنند از سوي شركت هاي پيمان             

شركت هاي پيمان كاري تامين نيروي      .   كاري جريمه نقدي مي شوند    
برنامه هاي خصوصي سازي رژيم واليت فقيـه        “   برندگان”   انساني از   

اين شركت ها در هر رشته و صنعت و مركز عمومي . به شمار مي آيند
و خدماتي كه سياست خصوصي سازي به اجرا گذاشته شـده، چـون               
قارچ از زمين مي رويند و به عنوان واسطه و دالل بخش خصوصي به   
استخدام كارگران مشغول مي شوند و سهم بزرگ و چشمگـيـري از              
دستمزد كارگران بر اساس قراردادهايي كه شركت هاي مذكور تنظيم          

به جيب ايـن    “   مي كنند، تحت عنوان هزينه استخدام و امضاء قرارداد        
چندي پيش ايسنا گزارش داد كه، شركـت هـاي     .   شركت ها مي رود   

پيمان كاري تامين نيروي انساني در رشته هايي چون نـفـت، گـاز،                
نساجي و صنايع پوالد، سيمان و اخيراً ذوب آهن اصفهان و مـاشـيـن       
سازي تبريز بسيار فعال شده اند و بيش از صدها شركت تامين نيروي            
انساني در جنب و جوار مراكز مذكور به جذب كارگران با بدتـريـن و                

به عنوان نمونه پس از خصوصي .   ظالمانه ترين اشكال مشغول هستند    
سازي، شركت تامين تجهيزات نيرو گاهي  ايران، در قالب سه شركت         
خصوصي مجزا و تفكيك شده، همه كارگران از شكل قرار داد دايم و             
رسمي خارج و با واسطه گري شركت هاي نو ظهور تاميـن نـيـروي               

 !  ماه شدند6 تا 1انساني وادار به عقد قراردادهاي موقت از 
ايلنا دربارة خصوصي سازي شركت تامين تجهيزات نـيـروگـاهـي             

مديريت سه شركت تفكيك شده ”:  فروردين ماه گزارش داد21ايران، 
تجهيزات نيروگاهي پس از اعالم رسمي خصوصي شدن با كـارگـران       

انعقاد اين قرار دادها به واسـطـه     .   قرارداد يك ماهه منعقد كرده است 
پيمان كاران تامين نيروي انساني در شركت تازه تاسيـس قـطـعـات          

بسياري از كارگران تا پيش     .   توربين با شدت بيشتري دنبال شده است      
از خصوصي سازي بطور رسمي و دايم مشغول به كار بودند و حداقـل          

 “. سال سابقه كار داشته اند21
 900بيـش از      ”  :   يا در گزارشي ديگر با صراحت اعتراف مي شود        

 شركت خدماتي پيمان كاري شهرستان طبس، به        12كارگر شاغل در    
دليل دريافت نكردن سه ماه حقوق و مطالبات شغلي خود، با شكمـي              

اين كارگران در شهرداري، اداره راه   .   گرسنه به استقبال سال نو رفتند     
وترابري، بيمارستان و ديگر مراكز دولتي طبس اشتغال به كار دارند و            

وزارت .    خود را دريافت نكرده اند1385حقوق دي، بهمن و اسفند ماه       
 “.كار در برابر خواست كارگران سكوت كرده است

 هزار كارگر 2عالوه بر اين، مطابق آمار، فقط طي يك سال بيش از 
 سال استان ايـالم بـه كـارگـران         20 تا 15رسمي و با سابقه باالي     

) با واسطه شركت هاي پيمان كاري تامين نيروي انسـانـي          ( قراردادي  
 .تبديل شده اند

پر واضح است اين شركت هاي واسطه گر و دالل بدون حـمـايـت          
دولت و ارگان ها و نهاد هاي معيني قادر به ايفاي چنـيـن نـقـشـي                   

بسياري از شركت هاي پيمان كاري تامين نيروي انساني در           .   نيستند
، خط لـو لـه       “ پارس جنوبي” پروژه هاي عظيم و پر سود مانند طرح        

عسلويه، بندرعباس به بلوچستان، پروژه هاي ميادين نـفـتـي گـازي              
خانگيران كنگان، المرد، ماهشهر، اهواز، بندرعباس و جز اينها، توسط          
سپاه پاسداران پديد آمده و فعاليت مي كنند و با هزاران رشـتـه بـه                  

شركت هاي پيمـان كـاري     .   قرارگاه خاتم االنبياء سپاه متصل هستند   
تامين نيروي انساني در پروژه هاي پر سود سيامكان بين بندرديلم و             
بندر گناوه در ساحل خليج فارس توسط افراد سپاه و برخي مسئـوالن             

همين شركـت هـا      .   بنياد مستضعفان تشكيل شده و فعاليت مي كنند       
خون هزاران كارگر محروم را در شيشه كرده و كـمـتـريـن صـداي                 

سودهاي كالن اين پـروژه     .   اعتراض را با خشونت تمام خفه مي كنند       
ها كه دسترنج كارگران است توسط شركت هاي مذكور تـاراج مـي         

 .شود
قراردادهاي موقت و رشد سرطاني شركت هاي پيمان كاري تاميـن   

اجتماعي رژيم    –نيروي انساني نتيجه مستقيم سمت گيري اقتصادي        
خواست لغو قراردادهاي موقت از زمـره خـواسـت           .   واليت فقيه است  

. هاي اساسي و درجه اول صنفي طبقه كارگر ايران به شمار مي آيـد              
اين خواست در پيوند با مواردي چون احياي حقوق سـنـديـكـايـي و          
دستمزد برابر با نرخ واقعي تورم قابليت بسيج گسترده زحمتكشـان را           
دارد، و از اين رو مبارزه و سازماندهي توده هاي زحمتكش در كارگـاه            

 !ها و كارخانجات بر محور آن از اهميت جدي برخوردار است
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در بحث و بررسي پيرامون تعيين چگونگي حداقل دستمزدها، بسياري از كارگـران             
آگاه و پيشرو بر ضرورت تامين منافع زحمتكشان و افزايش دستمزدها بر اساس نـرخ            
واقعي تورم تاكيد داشته و يكي از راه هاي وصول به آن را ايجاد تغييرات بنيادين در                  

مي دانند، به ويژه ايـن       “   شوراي عالي كار  ” محتوي و شكل تعيين دستمزدها توسط       
امر با روي كار آوردن دولت احمدي نژاد، دامنه گسترده يافته و درحال حاضر و بـا                   
توجه به برنامه هاي وزارت كار، خواست تغيير سياست هاي مربوط به دستمزدهـا و                

 . چگونگي تعيين آن با حمايت وسيع زحمتكشان رو به رو شده است
در اين رابطه، مسئله پيمان هاي جمعي كار، به ويژه در پيوند با دستمزدها و امنيت          
شغلي، بيش از پيش به مبحث اصلي و گرهي بدل گرديده و مورد توجه و پشتيبـانـي    

 !جنبش سنديكايي قرار گرفته است
پيمان هاي جمعي فقط شامل بحث دستمزد نمي گردد، بلكه زمينه هاي مختـلـف     

يكي از حقـوق    .   واز جمله انعقاد قرار دادها ميان كارگر و كارفرما را نيز در برمي گيرد             
در .     شناخته شده سنديكايي مربوط به همين امر يعني پيمان هاي جمعي كار اسـت              

به صراحت تاكيد گرديده كه، سنديكاهاي كارگري حـق          “   منشور حقوق سنديكايي  ” 
دارند با كارفرمايان و مقامات دولتي به مذاكره پرداخته و قراردادهاي جمعي به امضاء            

سنديكايي، پـيـمـان هـاي        -در كشور ما، در پرتو مبارزات جنبش كارگري       .     برسانند
چه پيش از انقالب و چه پس از آن، با وجود .   جمعي در قانون كار گنجانده شده است      

درج اين مهم در قوانين مدني و قانون كار تاكنون انعقاد پيمان جمعي با دشواري هـا            
و موانع بسيار از سوي كالن سرمايه داران و دولت هاي حامي آنها روبه رو بـوده و            

همواره كوشيده است در  )   كمپرادور( در واقع سرمايه داري غير مولد و وابسته         .     هست
برابر طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان تن به امضاء پيمان هاي جمعي نـدهـد، زيـرا                  
پيمان هاي جمعي بيش از ديگر انواع پيمان ها و قراردادها، مانع از اتخاذ تصـمـيـم            

درعين حال اين نوع پيمان ها به . هاي كامال يك جانبه از سوي كارفرمايان مي شود
ويژه اگر سنديكاهاي واقعي و رزمجو حضور داشته باشند، قدرت مانور و ايسـتـادگـي            
مجموعه مزد بگيران را در برابر سرمايه داران تقويت مي كند و وضعيت حـاكـم بـر            

 !خدماتي و عمومي را تحت تاثير خود قرار مي دهد -روابط در محيط هاي صنعتي
در پيمان هاي جمعي، مسايلي همچون نوع قراردادهاي استخدامي ميزان پرداختي           
ها، دستمزد زحمتكشان در ايام تعطيلي، مرخصي ها، چه به صورت استحقاقي و چـه               
استعالجي، پاداش، بيمه و مزاياي درماني، ايمني در محيط كار و جز اينها قيـد مـي                 

به شكل قانون مدت دار جنبه اجرايي پيـدا  “   پيمان” شود و پس از توافق طرفين، اين  
يكي از مسايل كليدي در انعقاد پيمان هاي جمعي نقش و حضور تـعـيـيـن        .   مي كند 

 .كارگري در روند مذاكرات و انعقاد قرار داد است) سنديكاهاي(كننده تشكل ها 
پر واضح است كه، با انعقاد و رواج پيمان هاي جمعي مي توان به ميزان معيني كه            
بستگي به توانايي و تشكل زحمتكشان دارد، مانع از يكه تازي كالن سرمايـه داران                

در ميهن ما اين خواست همواره از سوي جنبش سنديكايي مطرح بوده و بـراي             .   شد
گفتني است بـه رغـم       .   مبارزه اي كه هم اكنون نيز ادامه دارد       .   آن مبارزه شده است   

ملحوظ شدن پيمان هاي جمعي در قوانين كشور، تاكنون تنها دو پيمان جمعي كـار                
كه مربـوط  )   هر دو اين قراردادها به پيش از انقالب متعلق است  ( تنظيم گرديده است    

به كارگران نفت خورستان و سنديكايي نويسندگان مطبوعات بوده و از تـجـربـيـات                
و 139در فصل هفتم قانون كار فعلي نيز در مـواد            .     موفقيت آميز محسوب مي شود    

 به بحث پيمان هاي جمعي اشاره مي شود، ولي هرگز صورت عملي بـه خـود       146
نگرفته اند، محمد جهرمي، وزير كار دولت احمدي نژاد، در سال گذشته براي فـريـب      

تـعـيـيـن     )   1385( زحمتكشان دست به مانوري رياكارانه زد و در تيرماه همان سـال         
دستمزد كارگران موقت را به توافق كارفرما و كارگر منوط ساخت واين را به اصطالح 

 قانون كار درباره اجراي پيمان هاي جمعي كار جلوه داد، در              41تحت پوشش ماده    
حالي كه اين اقدام وزير كار و شوراي عالي كار با روح واقعي پيمان هاي جمعي كـه                  

پيـمـان هـاي      .   بدان تاكيد شده، در مغايرت قرار دارد“     منشور حقوق سنديكايي” در  
جمعي به معناي سپردن سرنوشت كارگران به دست كارفرمايان آن چنان كه در رژيم 

 !واليت فقيه شاهد آن هستيم، نبوده و نيست
يادآوري اين نكته خالي از فايده نيست كه، پس از پيروزي انقالب تا به امروز هيچ                

تنظيم و امضاء پيمان هاي جمعي كـار  .   گونه پيمان جمعي تنظيم و امضاء نشده است  
از زمره حقوق شناخته شده زحمتكشان است و بايد جايگزين شيوه هاي كنـونـي در         

 !تنظيم روابط مربوط به قرار دادها و دستمزدها شود

 پيمان هاي جمعي كار
 . شوند

بخش بسيار بزرگـي از      –كارزنان در كارگاههاي كوچك  
كارگران زن در كارگاههاي توليدي كوچك كار مـي كـنـنـد و                
كارفرمايان اين كارگاهها نيز اكثرا مايلند از كار زنان يـا حـتـي                
كودكان استفاده كنند در درجه اول بخاطر آنكه دستمزدي بسيـار           
پايين تر از مردان به آنان پرداخته مي شود و ثانيا كـارفـرمـايـان                
هروقت خواستند مي توانند آنان را به راحتي اخراج كنند و حمايت            

براي اينكه  بـا خـارج بـودن           .   قانوني شامل حال آنان نمي شود     
با تصويب مـجـلـس    (  نفر از قانون كار و نيز     5كارگاههاي كمتر از  

 .به آساني مي توانند عذر آنان را بخواهند) پنجم
 بخشي ديگر از زنان كارگر كـه بـه           -كارگران زن خانگي    

كارگران زن خانگي مشهورند و بخش حاشيه اي يا غير رسـمـي         
زنان كارگر را تشكيل مي دهند، به كار توليدي نه در كارخانه ها و 

اين كارگران كـه اغـلـب      .   كارگاهها، بلكه در خانه ها مي پردازند      
سرپرست خانوار هستند در هيچ آماري به حساب نمـي آيـنـد و                
جايگاه آنان در عرصه كار و توليد مشخص نيست و هيچ حمايـت             

دستمزد كارخانگي زنان در ازاي كار برابر . قانوني از آنان نمي شود
 دستمزد كسي است كه در كارخانه همين كـار  1/  3 يا 1/ 4معادل

را انجام مي دهد و هيچ كارگر مردي حاضر نيست بـا چـنـيـن                  
گاه دالالن يا شركتهاي پيمان كاري يـي    . دستمزد كمي كار كند 

وجود دارند كه كار را از كارفرمايان مي گيرند و به زنان كـارگـر                
خانگي مي دهند و در اين ميان گاه حتي تا نيمي از حقوق زنان به 

كار خانگي زنـان عـمـدتـا در         .   جيب واسطه ها  ريخته مي شود   
توليد انواع پوشاك، تكه دوزي ، لحـاف دوزي،       ( قسمت دوزندگي   

توليد شيريني ، مربا، ترشي، سـبـزي        (   صنايع غذائي   )   كيف دوزي 
) پاك كردن وسبزي خشك يا سرخ كردن و تهيـه ادويـه جـات          

وكارهاي خدماتي نظافت و حتي برخي از كارهاي بسته بنـدي و             
تكميلي كارهاي تزئيني كه بخشي از آن           -سرهم كردن قطعات  

در كارگاه ها انجام مي شود، تكميل قطعات مونتاژي بـرخـي از            
 . كارخانه هاي الكتريكي و غيره است

زناني كه  براي كمك به درآمد نـاچـيـز         -زنان دستفروش   
خانواده و يا  زنان سرپرست خانوار و گاه زنـان اخـراج شـده از                 
كارگاهها كه عموما تخصصي فرا نگرفته اند  به شغل هاي  كاذب 

خـيـابـانـهـا و          روي مي آورند از آن جمله اند زنان دستفروش در 
متروها كه دور از چشم مامورين انتظامي وگاه  در حـال فـرار و               
گريز از دست آنان به كار فروش از جوراب گرفته تا سـيـگـار يـا        

 درصـد    33به طـور مـثـال         (   مشغولند  . . .   دستگيره آشپزخانه و    
اين بخش از زنان كه با وخيم تـر  )     دستفروشان مشهد زن هستند   

شدن وضع اقتصادي زحمتكشان روز بروز بر تعداد آنها اضافه مي           
شود و چهره شهرهاي بزرگ را تغيير داده اند اغلب تنها نـان آور              
خانواده محسوب مي شوند و عصر ها كه به خانه باز مي گـردنـد               
تكه روزنامه ها و كارتن هاي به جا مانده كه روي آن در خيابانهـا    

“ عدالت گستر”   نشسته بودند نشانگر فقر و فالكتي است كه رژيم  
 .براي زحمتكشان به ارمغان آورده است

 اين زنان به كار طاقت فـرسـا در            -زنان كارگر روستايي    
مزارع و شاليزارها يا به دامداري مشغولند ؛ از سوي مـركـز آمـار                
ايران مانند زنان خانه دار شهري جزو جمعيت غير فعال طـبـقـه               
بندي شده و  در هيچ آمار توليدي جاي ندارند و در نتيجه از بيمه               
و تامين اجتماعي اين قشر زحمتكس كه از سپيده دم تـا غـروب             

دختران روستائي نـيـز از       .   آفتاب به كار مي پردازند نشاني نيست      
سنين پائين در فرآيند توليدات مختلف شركت دارند و سرنوشـتـي        

به اضافه اينكه در نتـيـجـه    .   مشابه مادرانشان در انتظار آنان است     

 ...ادامه  اهميت كار زنان

 7ادامه در صفحه   
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زنان نيروي كار ارزاني هستند كه براي سرمايه داري همواره اهميت بسزايي داشته         
تعداد زنان كارگر در دنيا هم چنان رو بـه            “   سازمان جهاني كار  ” بنا به آمارهاي    .   اند

اهميت كار زنان براي سرمايه داري از آنجا ناشـي مـي شـود كـه                   .   افزايش است   
كارفرمايان عالوه بر استثمار طبقاتي ، با كمك تبعيض جنسي به استثمار مضـاعـف       

 .زنان كارگر مبادرت كرده و به اين ترتيب سود سرشاري به دست مي آورند
كار در شرايط به مراتب غيرانساني تر، بدون ساعات منظم كاري، بدون حـمـايـت                
هاي قانوني و بدون پرداختن اضافه كاري، بدون بيمه هاي بهداشتي و درماني و بـا                 

از ويژگي هـاي بـارز     . . . دستمزد بسيار پائين در مقايسه با كار مشابه با كارگران  مرد          
 .نيروي كار زنان در كشورهاي جهان سوم است

امروزه با اجراي سياست هاي اقتصادي نوليبرالي شـرايـط بـراي كـارگـران و                    
زحمتكشان  روز به روز سخت تر مي شود و فقر و بيكاري زندگي توده ها را تهـديـد         
مي كند و در اين ميان به ويژه زنان كارگر و زحمتكش بار فقر بيشتر و ناهـنـجـاري                 

دولت ها وادار مي شوند تا با اجراي فراميـن          .   هاي ناشي از آن را به دوش مي كشند        
بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و ديگر نهاد هاي غارتگر بين الـمـلـلـي بـه             
اقداماتي نظير خصوصي سازي، رواج قراردادهاي موقت كارگري و ديگر سياست هاي 
مخرب دست زنند كه به ضرر قشرهاي آسيب پذير جامعه از جمله زنان و كـودكـان                  

پديده قراردادهاي موقت كارگري كه عدم امنيت شغلي و بيكـاري را بـراي                .   است  
كارگران به ارمغان آورده است محصول ناميمون اين اقدامات ضدانساني و سودجويانه 
سرمايه داري پيشرفته است كه به از دست رفتن بسياري از دستاوردهاي كارگري يـا         

مبارزه عليه اين سياستهاي مخرب و غيرانساني از وظايف .   تهديد آن منجر شده است    
 . مبرم و كنوني مبارزه طبقه كارگر در سراسر حهان است

در كشور ما نيز رژيم ضدمردمي و زن ستيز واليت فقيه با اجراي مـو بـه مـوي                     
سياست ها و دستورهاي نهادهاي غارتگر بين المللي شرايطي را بـه كـارگـران و                   
زحمتكشان  كشور ما تحميل كرده است كه به فقر بيشتر قشرهاي آسيب پذير جامعه 

 درصد مردم كشور ما زير   70طبق آمارها (   و در راس آنان زنان و كودكان منجر شده          
و بـه    )      درصد آن زنان و دختربچه ها هستنـد  40خط فقر زندگي مي كنند كه حدود      

ناهنجاري هايي .  آسيب هاي ناشي از فقر در جامعه در مقياسي وسيع دامن زده است  
كه امروزه در كشور ما بيداد . . .   از قبيل فحشا، اعتياد، كودكان خياباني و قاچاق انسانها       

پـديـده   .   مي كند ريشه در فقر و سياست هاي اقتصادي ضد مـردمـي رژيـم دارد                  
قراردادهاي موقت كاري و حذف و محدود كردن حمايت هاي اجتماعي براي تاميـن              

زنـان اولـيـن      .     امنيت سرمايه داران زودتر از همه زنان كارگر را در بر مـي گـيـرد                
نيروهايي هستند كه اخراج مي شوند و آخرين نيروهايي هستند كه به شكل رسـمـي            

در نتيجه زنان بيش از مردان از مشاغل رسـمـي   .   استخدام يا ترفيع شغلي مي  گيرند  
به مشاغل غير رسمي مثل كارهاي خدماتي و خانگي سوق داده مـي شـونـد كـه            

رژيم ضد مردمي حتي با دستبـرد بـه     .   هيچگونه حمايت قانوني شامل آنها نمي شود  
قانون كار ايران كه حاصل مبارزات كارگري ايران است تالش دارد تا استثمار و بـي                

 10اقداماتي از قبيل خروج كارگاههاي كمتر از     .   حقوقي زنان را صورت قانوني بخشد     
نفر از شمول قانون كار ، به استثمار زنان و كودكان كه اكثرا در كارگاهها و تولـيـدي    

به اين ترتيب زنان كارگر در .   هاي كوچك كار مي كنند شدت بيشتري بخشيده است  
شرايط عدم حمايت قانوني، به خاطر ترس از بيكار شدن، هرگونه تحقير يا محيط كار 
غيربهداشتي و غيرايمني را تحمل مي كنند تا با لقمه ناني شكم خود و خـانـواده را                   

با نگاهي كوتاه به برخي از اخبار روزنامه هاي رسمي رژيم عمق فـاجـعـه           . سير كنند 
. روشن تر مي شـود   “  عدالت”دردناك زندگي زير خط فقر زنان كارگردر رژيم مدعي  

 مـي    85 تيـر مـاه    13از قول مديركل سازمان تامين اجتماعي در“   خراسان” روزنامه  
كه در صد بااليي از آن را زنـان و كـودكـان             “   زيرزميني”  هزاركارگر   550” :   نويسد

اين كارگران بدليـل شـرايـط        .   تشكيل مي دهند از مزاياي بيمه اي بي بهره هستند         
اقتصادي نامطلوب حاكم بر خانواده هايشان  و ترس از اخراج شـدن از هـرگـونـه                    
اعتراضي نسبت به بيمه نكردن خود توسط كارفرما پرهيز مي كنند و بدليل زيرزميني          
بودن اين كارگاههاو دورماندن از چشم وزارت كار و سازمان تامين اجتمـاعـي آمـار                 

 “.دقيقي از تعداد آنها در دست نيست
 ميليون كارگر ايراني از هرگونه پوشش اجتماعي محرومنـد   15به گفته وزير كار      -

 )85ايسنا شهريور( ميليون بيكار هستند 3و
 درصـد    99:  ميليون بافنده فرش استان اصفهان از هرگونه بـيـمـه            3محروميت -

  )85ايسنا دي( بافندگان را زنان تشكيل ميدهند

 اهميت كار زنان براي سرمايه داري

پاسخ مسئوالن كارخانه به زن كـارگـري         “   به ما مربوط نيست   “   -
است كه در كارخانه اي كه رب توليد مي كند دچار سانجه كاري شده    

خوانده شد كارگر زن نه تـنـهـا          “   بي احتياطي ” است و به علت آنكه      
نشريه . ( هزينه درمان خود را پرداخت بلكه از كار هم بيكار شده است             

 )“نامه”
در استان هرمزگان زنان سرپرست خانوار توانايي تـامـيـن يـك         -

وعده غذاي خانواده خود را دارا نيستند و اغلب كودكان خردسال ايـن             
خانواده ها به عنوان دستفروش و متكدي در سطح شهر بنـدرعـبـاس     

مثال هاي فوق نمونه جالبي از وضعيت اسفبار شرايط كار     .   سرگردانند
زنان دركشورما، به عالوه آمارهاي واقعي اغلب بيش از آن است كـه     

 40بنا به بررسي هاي انجام شده، حدود .   مقامات رژيم اعالم مي دارند    
  كارگاه كـوچـك و       1/800  / 000درصد از نيروي كارگري كشور در    

زنان كارگر . بدون برخورداري از حداقل شرايط ايمني كار اشتغال دارند
كه مشـمـول قـانـون كـار             –در اين كارگاههاي كوچك يا خانگي       

تحت شرايط بسيار سخت سفارشات كاري را انجام و در عين  -نيستند
بيشترين حـوادث و     ( حال با سوانح شغلي دست و پنجه نرم مي كنند           

سوانح كارگري در كارگاههاي كوچك اتفاق ميافتد كه از شمول بيمه           
در كنار شرايط طاقت فرسا و ساعات طوالني كـار و    )   .     خارج هستند 

محيط غيربهداشتي و غيرايمني كه ساليانه باعث مرگ دهـهـا هـزار              
كارگر مي شود، گاه اخباري انتشار مي يابد كه حاكي از آن است  كـه     

 .ماههاست كارگران دستمزد خود را دريافت نكرده اند
رژيم ضد مردمي جمهوري اسالمي مسئول تصويب قوانيني اسـت          
كه زندگي كارگران و منجمله زنان كارگر را دشوارتر كرده و امـكـان              
تهيه حداقل مايحتاج زندگي انساني را از آنان سلب و يا آنان را بـه                  

گراني روزافزون و زندگي زير     .   بخش هاي غير رسمي كاررانده است         
خط فقر زنان كارگر سرپرست خانوار و ديگر زحمتكشان ميـهـن مـا               
ماهيت ضدمردمي رژيمي را كه با وعده آوردن پول نفت بـر سـفـره                

 .هاي مردم سر كار آمد به روشني آشكار مي كند
با نگاهي به تركيب و موقعيت كارگران زن با معضالت آنان بيشتـر            

 :آشنا مي شويم
 -كار زنان در كارخانه هاي صنعتي و كارگاههاي بزرگ          

در )      درصد كل كارگـران    4/7حدود  (   بخش  كوچكي از زنان كارگر     
كارخانه ها و كارگاههاي بزرگ به كار اشتغال دارند ، به طور نسـبـي               
وضعيت آنان نسبت به ساير  كارگران زن بهتر است و حداقل از برخي 

اما كارفرمايان از استخدام زنان در      .   از حمايت هاي قانوني برخوردارند    
ايجاد مهد (كارخانه ها و كارگاههاي بزرگ به علت هزينه بر بودن آن 

اما اين كارگـران در    . سرباز مي زنند. . . )   كودك ها و مرخصي زايمان و     
مقايسه با كارگران مرد از شرايط نابرابري برخوردار هستند، از پرداخت       
نابرابر دستمزد در برابر كار برابر گرفته تا فرصت هاي نابـرابـر رشـد                

اين بخش از زنان كارگـر   .   شغلي و مزايا و بيمه و بازنشستگي و غيره          
روز به روز در نتيجه سياست تعديل اقتصادي از كارخانه هاي بـزرگ      
اخراج مي شوند و يا به صورت قراردادي و موقت به كار گرفتـه مـي      

 11ادامه در صفحه   
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مصاحبه اي با رفيق سوتيريس فالس، از “ نامه مردم”در آستانه روز اول ماه مه 
در “ فدراسيون كار قبرس”رهبران برجسته جنبش سنديكايي قبرس و معاون دبيركل 

كه “ فدراسيون كار قبرس”.  رابطه با عرصه هاي اصلي مبارزات سنديكايي انجام داد
 تاسيس شده است، به دليل اصوليت و پايبندي به حقوق و منافع 1941در سال 

كارگران قبرس اعتبار ويژه اي در اين كشور دارد و در طرح و تدوين بسياري از 
 سال گذشته مستقيماٌ شركت 65اصالحات پايه اي به نفع زحمتكشان اين كشور در 

عضو موثر فدراسيون جهاني سنديكاها است و “ فدراسيون كار قبرس”.  داشته است
به دليل پايه هاي محكم آن در جنبش كارگري قبرس از احترام ويژه اي برخوردار 

است و در پروسه تدوين قوانين و مقررات ويژه در رابطه با كار و زندگي كارگران اين 
  .      كشور، رسماٌ منافع آنان را نمايندگي مي كند

 86 ارديبهشت 3نيكوزيا، 
 

به نظر شما شعارها و خواسته هاي اصلي روز جهاني كارگر در آغاز سدة      :  پرسش
 بيست و يكم كدامند؟

در روز جهاني كارگر ميليون ها نفر در سراسر دنيا به صورت توده هاي                 : پاسخ
اگرچه . انبوه و با پرچم هاي روز كارگر به خيابان ها و ميدان ها سرازير خواهند شد                 

شعارهاي تظاهرات روز كارگر به زبان هاي مختلفي خواهد بود، اما پيام همة آنها در                
جهاني بودن روز كارگر آن را به عالي ترين نماد مقاومت در        . همه جا يكي خواهد بود 

فريادهاي . و جهاني سازي لگام گسيخته تبديل كرده است       “ نظم نوين جهاني  ”برابر  
زحمت كشان به زبان هاي گوناگون بر ضد جنگ در عراق، فلسطين، لبنان و                     

اين فريادها صداي همبستگي زحمت كشان با مردم ايران،       . افغانستان بلند خواهد شد 
شعارها حول خواست حق كار براي همه،        . سوريه، سودان، كوبا و ونزوئال خواهد بود       

 . احترام به آزادي هاي سنديكايي، و پايان دادن به استثمار خواهد بود
جهاني سازي سرمايه داري چه تأثيري بر زندگي كارگران و فعاليت               : پرسش

هاي سنديكاها در درون كشورهاي پيشرفتة سرمايه داري داشته است؟ تأثير خريد              
مثل چين يا كشورهاي آمريكاي التين،        “ ارزان تر ”كاال و خدمات از كشورهاي        

انتقال كارخانه ها و اشتغال از كشورهاي پيشرفته به اين كشورها، و افزايش بيكاري               
در كشورهاي خريدار را چگونه مي بينيد؟ جنبش سنديكايي چگونه بايد با اين پديده               

 در سطح بين المللي برخورد كند؟
جهاني سازي براي خدمت به اميال شركت هاي كالن و منافع اقتصادي             : پاسخ

نتيجة رقابت بي رحمانه، اجازه . انحصارها و شركت هاي چندمليتي طراحي شده است 
ندادن به كشورها براي اجراي سياست هايي كه حافظ منافع خود آنهاست، و در هم                
كوبيدن فكر همبستگي، چيزي نخواهد بود جز گسترش بيكاري، بي قانوني و نبود                
مقررات تنظيم كنندة روابط كار، و تازش هر چه بيشتر به شرايط زندگي زحمت                   

روش ها و سياست هايي مثل خريد از كشورهايي كه توليد در آن ها ارزانتر                 . كشان
است و شيوه هاي استخدام موقت و غير ثابت هدفي ندارند جز خلع سالح  و ضعيف                 
كردن موقعيت جنبش سنديكايي و به حاشيه كشاندن آن، پايين آوردن ارزش نيروي             

جنبش جهاني سنديكايي طبقاتي بايد     . كار، و استثمار زحمت كشان  تا حداكثر ممكن     
با سازمان دهي و هماهنگ كردن فعاليت زحمت كشان سراسر دنيا، به صورت                   

 .مصصم ترين اهرم مقاومت در برابر اين ترفند ها و نقشه ها در آيد
براي تحكيم همبستگي كارگران سراسر جهان چه گام هايي مي توان            : پرسش

برداشت؟ به طور مثال، از طريق سازمان هاي بين المللي مانند فدراسيون جهاني                 
 ؟(WFTU)سنديكاها 
و جهاني سازي،   “ نظم نوين جهاني  ”با توجه به واقعيت هاي ناشي از           : پاسخ

ضروري است كه جنبش جهاني سنديكايي نقش تعيين كننده اي در روند رويدادها به 
به منظور مبارزه با حمله هايي كه از سوي سرمايه هاي چند مليتي                 . عهده بگيرد 

بزرگ صورت مي گيرد، ضرورت هماهنگي فعاليت و تقويت نقش مبارزة سنديكايي             
 .فراتر از سطح ملي كشورها و در عرصة بين المللي، بيش از پيش آشكار مي شود

در اين تالش، فدراسيون جهاني سنديكاها نقش پر اهميتي به عهده دارد، كه به                
رغم دشواري ها و موانعي كه در اين راه با آنها رو به روست، كماكان بيانگر راستين                  

بر افراشته باد پرچم مبارزه : شعار اول ماه مه

 “ جهاني شدن”با 
فدراسيون ”با رفيق سوتيريس فالس، معاون دبيركل “ نامه مردم”مصاحبه 

 “كار قبرس

منافع زحمت كشان بر پاية         
سنديكاگرايي طبقاتي و           

 .همبستگي بين المللي است
به ويژه پس از برگزاري          

، فدراسيون ابتكارها و    15كنگرة  
اقدام هايي را در سطح بين          
المللي براي هماهنگي و وحدت     
عمل در زمينة حل مسائل مبتال  
به زحمت كشان آغاز كرده         

 .است
جنبش جهاني   :   پرسش

كارگري چگونه مي تواند به        
جنبش كارگري كشورهاي در      

حال رشد جهان در پيكار براي احقاق حقوق شان، از جمله حق                  
تشكيل سنديكا، از ميان بردن كار كودكان، تبعيض در محيط هاي              

 كار، ايمني و بهداشت در محيط كار و غيره، بهتر كمك كند؟
جنبش جهاني كارگري مي تواند از راه هماهنگي فعاليت ها : پاسخ

در زمينة مسائل مبتال به زحمت كشان در سطح بين المللي، به همة              
جنبش هاي كارگري جهان، و به ويژه در كشورهاي در حال رشد،               

جنبش جهاني كارگري و به خصوص فدراسيون جهاني          . كمك كند 
سنديكاها، مي تواند با هماهنگي، حتي معضالت و مسائل زحمت              

سازمان ”كشان را در سازمان ها و همايش هاي بين المللي مثل                 
افزون بر اين، فدراسيون جهاني       .  مطرح كند   (ILO)“ جهاني كار 

سنديكاها مي تواند در كار تدارك و سازمان دهي سمينارها شركت              
در همين كنگرة اخير فدراسيون، تصميم گرفته شد كه يك               . كند

انستيتوي علمي تأسيس شود كه دربارة مسائل و معضالت گوناگوني           
كه زحمت كشان با آنها رو به رو هستند مطالعه كند و پيشنهادها و                 

 .خط مشي هايي ارائه دهد
امروزه، در دوراني كه سودجويي و تمايل امپرياليسم به           : پرسش

گسترش سياست هاي برتري طلبانه اش به سراسر دنيا تهديدي است       
براي صلح جهاني، محيط زيست، و ثبات اجتماعي در بسياري از نقاط            
دنيا، به نظر شما نقش جنبش كارگري و سنديكايي در حفظ صلح،               

در دنيا چيست؟ كارزار دفاع از صلح و حفاظت از            ... محيط زيست و  
محيط زيست به عنوان بخشي از مبارزة سنديكاها از چه اولويتي                

 برخوردار است؟
و جهاني  “ نظم نوين جهاني  ”به ويژه امروز كه در شرايط        : پاسخ

سعي “ تروريسم”سازي، آمريكا و متحدانش با توسل به جنگ برضد           
در تحميل سياست هاي شان و حفظ منافع شان از راه مداخله ها و                
جنگ هاي امپرياليستي دارند، ضروري است كه جنبش كارگري              

در چنين شرايطي،   . نقشي محوري در حفاظت از صلح به عهده بگيرد        
واكنش جنبش كارگري بايد در پيش گرفتن سياستي استوار با هدف            
ترويج هماهنگي و عمل مشترك حول محور دشواري ها و معضالت            

 .زحمت كشان باشد
از آنجا كه شركت هاي چندمليتي در تكاپو براي به حداكثر رساندن        
سودشان حتي حداقل قوانين حفاظت محيط زيست را نيز رعايت نمي           
كنند ـ واقعيتي كه تهديد كنندة شرايط و كيفيت زندگي زحمت كشان         
است ـ در چنين شرايطي حفاظت از محيط زيست نيز بايد از اهميت و 

 .اولويتي يكسان براي جنبش كارگري برخوردار باشد
در آستانه روز اول ماه مه، پيامتان براي سنديكاليست            : پرسش

هاي ايراني كه در شرايط دشواري براي صلح، دموكراسي، و براي              
 دستيابي به حقوق كارگري خود مبارزه مي كنند، چيست؟  

روز جهاني كارگر، همان گونه كه پيشتر ذكر كردم، روز             : پاسخ
، مقاومت در مقابل جنگ و        “نظم نوين جهاني  ”مقاومت در مقابل     

جنگ طلبي، و روز همبستگي با همه مردمي است كه براي حقوقشان       
در چنين چارچوبي ما حمايت و همبستگي مبارزه          .  مبارزه مي كنند  

جويانه خود را با مبارزه بر حق مردم ايران براي اينكه حق تصميم                
گيري در مورد آينده تحوالت كشور خود را داشته باشند، با مبارزه آن              

 .  ها براي صلح و دموكراسي، اعالم مي كنيم
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 خواهران و برادران،
درودهاي رزم جويانه خويش را به كارگران جـهـان          “   فدراسيون جهاني سنديكاها  ” 

درود به مردمي كه براي حق زندگي خود و براي حق خود در ساختـن      .   كند  اعالم مي 
درود به آنهائي كه براي رهائي خـود از سـلـطـه               .   رزمند  اي انساني مي    حال و آينده  

اول ماه مه روزي با اهميـتـي   .   كنند داران مبارزه مي نيروهاي اشغالگر و تجاوز سرمايه  
از روز خيزش  كارگران نساجي  شيكاگو در اول مـاه             .   عظيم براي طبقه كارگر است    

 تا كنون، اول ماه مه روزي بوده است براي بررسي دست آوردهاي مبـارزه               1889مه  
ابتكارات جـديـد   .   ريزي و تعيين اهداف مبارزاتي براي سال آينده سال پيشين و برنامه 

 .هاي كنوني قشرهاي مردمي همخوان باشد بايست با نيازها و خواست ما مي
 رفقاي گرامي،

هـاي     ها، جهاني شدن سرمايـه، مـحـدود كـردن آزادي             تجاوزگري امپرياليست 
اي وجه مشخصه دوراني است كه مـا در آن        دمكراتيك و حقوق كارگري و اتحاديه     

هاي سازمان يافته آمريكا، ناتو و متحدان آنان منجر به كشتار  دخالت. كنيم زندگي مي 
كارگران و زحمتكشان در عراق، افغانستان، فلسطين، لبنان، كلمبيا، كوزوو، سومالـي،            

 .شود سريالنكا و ديگر كشورها شده و مي
كشورهاي ديگر همچون كوبا، ايران، سوريه، كره شمالي، ونزوئال و سودان به آن              

هاي جورج بوش، توني بلر       خاطر كه حاضر به گوش به فرماني و همسوئي با خواست          
هاي نيروهاي امپرياليستي عالوه بـر         سياست . شوند  و متحدان آنها نيستند تهديد مي     

قربانيان جاني، به افزايش بيكاري، رشد فقر و استثمار و ايجاد موج مهاجرت مـنـجـر      
كـنـد و      آمار حقايق را آشكار مي  .   يابد  فقر و بيكاري زحمتكشان افزايش مي     .   شود  مي

 200.   برنـد   ميليون نفر از گرسنگي رنج مي800” :   پوشي آن نيست    كسي قادر به پرده   
. سـوادنـد      ميليون بزرگسال بـي 900.   كنند  بار زندگي مي    ميليون كودك در فقر نكبت    

در هـمـيـن حـال، طـبـق             .    ميليون كودك قادر به رفتن به مدرسه نيستـنـد        115
 درصـد از      2 در هلسينكي، UNE-WIDER“  اونه وايدر”هاي دانشگاه   پژوهش

در .   را در اختيار خويش دارنـد         درصد از ثروت آن    60مردمان اين كره خاكي بيش از       
 يورو دارنـد و از        30 تا   25قرن بيست و يكم هستند كارگراني كه دستمزد ماهيانه          

 .حقوق انساني و سنديكائي محرومند
بـر  .    بيليون دالر آمريكائي گذشته اسـت      140بدهي كشورهاي درحال رشد از مرز       

اساس اطالعات سازمان ملل متحد، شمار مهاجران اقتصادي و پناهندگان امروز بـه             
.   درصد از جمعيت جهـان اسـت    3 ميليون است، كه معادل 17 ميليون و 180ترتيب  

 ميليون از آنها اروپـائـي        5 ميليون مهاجر وجود دارد كه       20در اتحاديه اروپا بيش از      
 “.هستند

،  درآمد 2006در سال : وضع زحمتكشان در اياالت متحده آمريكا بسيار وخيم است
درصد از جمعيت آمريكا به بيش از يك ميليون دالري افزايش يافته است در حالـي  1

 . دالر در سال بوده  است270 درصد از جمعيت اين كشور كمتر از90كه درآمد 
ها و اقدامات شركتهاي امپرياليستي و انحصار هاي فرا ملي در بـيـشـتـر                   سياست

كشورهاي آفريقائي، آسيائي و آمريكاي التين  تاريك ترين دوران استعمار را به يـاد               
 .هيچ گاه چنين ثروتي در دستان اين چنين تعداد اندكي جمع نشده است. مي آورد

هاي سنديكائي هدف اصلي اتحاديه اروپا        محدود كردن حقوق دموكراتيك و آزادي     
هـاي     ، آزادي  “ تـروريسـم  ” آنها تحت عنوان مبارزه با    .   و اياالت متحده آمريكا است    

فردي شهروندان را محدود مي كنند، به نژاد پرستي و بيگانه ستيزي دامن مي زنند و        
زندگي خصوصي ما را   .   يازند به وحشت آفريني در ميان مهاجرين اقتصادي دست مي   

هاي سنديكائي ممـنـوع    داري فعاليت در بسياري از كشورهاي سرمايه    .     زير نظر دارند  
 .شوند ها غير قانوني اعالم مي شوند و اتحاديه است، فعاالن كارگري اخراج مي

المللي، شعارهاي زيـر      با بررسي و ارزيابي شرايط بين     “ فدراسيون جهاني سنديكاها  ” 

فراخوان فدراسيون جهاني سنديكاهاي 

  2007كارگري براي اول ماه مه 

 اعـالم    2007را به عنوان شعارهاي اصلي خود براي اول مـاه مـه            
 :كند مي

 حقوق كارگري براي همه
 آزادي هاي سنديكائي براي همه

 جهاني بدون استثمار

 پيشرفت و صلح

 كشتار و تعقيب فعاالن كارگري را متوقف كنيد

  كوبائي زنداني در آمريكا را آزاد كنيد5

 انترناسيوناليسم  –المللي  همبستگي بين

و “ فدراسيون جهاني سنديـكـاهـا   ” هاي وابسته به  ما از تمام سازمان   
خـواسـتـار    .   خواهيم كه شعارهاي ما را تبليغ كنـنـد   دوستداران آن مي  

بـه  .   احقاق حقوق تمامي كارگران بشوند و براي آن مـبـارزه كـنـنـد          
خصوص به كارگران جوان، زنان كارگر، مهاجران و روشنفكران پيشرو   
تاكيد بكنند كه اشتغال معقول براي همه، كار تمام وقـت و ثـابـت،                 
پوشش تامين اجتماعي، دستمزد مناسب و رعايت كامل حقوق طبقـه           

 .كارگر را بطلبند
 

 رفقاي گرامي،
مسيري نوين را پيش روي خـويـش        “   فدراسيون جهاني سنديكاها  ” 
بعد از پانزدهمين كنگره خود بـا        “   فدراسيون جهاني سنديكاها  ” .   دارد

اي تازه به گذشته خويش مي نگرد و به سوي حال و آيـنـده                   روحيه
 .دارد خويش گام بر مي

ي “   فدراسيون جهاني سـنـديـكـاهـا        ” امروز طبقه كارگر جهان به      
قدرتمندي احتياج دارد كه بتواند راهبر باشد، وضعيت جهاني را تحليل           

هـاي     هاي كارگري مبارز را هماهنگ كند و فـعـالـيـت             كند، اتحاديه 
در شرايط كنوني، طبقه كارگر .   خويش را به طور موثري سازمان بدهد     

هاي كارگري طبقاتي خويش در امر مبارزه متحد  بر           جهان به اتحاديه  
طبقه كارگر جـهـان   .   ضد شركتهاي فراملي و امپرياليسم نيازمند است    

هاي كارگري انترناسيوناليست، دموكراتيك و مدرن نـيـاز            به اتحاديه 
يي است كه ما در حـال        “فدراسيون جهاني سنديكاها”اين آن .  دارد

 .ساختنش هستيم
 

 ! باد روز جهاني كارگران زنده
 

 !كارگران جهان متحد شويد
اول ماه مه  -فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري

2007 
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 .هستند
فراخوان ائتالف با حزب بايرو، آن هم فقط يك هفته           
پيش از دور اول انتخابات، از يك سو تهديد بزرگي عليه           
كارزار حزب سوسياليست سرگولن رويال، و از سوي            
ديگر كسب اعتباري است براي بايروي دست راستي؛           

زمينة مشترك  . شادي او از اين بابت قابل فهم است          
تمام اين مانورهاي سياسي، سمت و سوي ضد                 

حذف يا بي اعتبار كردن سازمان        : كمونيستي آنهاست 
در اين  . يافتة ديدگاه ها و ابتكارهاي ماري ژرژ بوفه           

ميان رسانه ها هم  توجه بيشتري به لوپن نشان مي               
 .دهند

بحث هايي را    “ چپ آمريكايي ”مي بينيم كه اين       
كند كه مبارزان سوسياليست مي          دوباره مطرح مي   

خواستند با رأي دادن عليه نامزدي دومينيك استراوس         
چپ ”. كان براي رهبري حزب از آن اجتناب كنند             

 5همچنين با چيزي مخالفت مي كند كه           “ آمريكايي
سال پيش با حمايت كمونيست ها وطرفداران محيط           

. زيست از طرف رأي دهندگان سوسياليست رد شده بود         
گروه هاي اخير در انتخابات استاني جناح راست را               
شكست داده و اكثريت چپ جديدي را در استان ها              
تشكيل داده بودند، و با تشكيل يك جبهة مشترك              
وسيع از نيروهاي چپ توانستند مانع تصويب قانون             

 .اساسي اروپايي ماوراي ليبرال بشوند
در اين شرايط، و به نام ژان ژُره بنيانگذار نشرية                
اومانيته، ما تمام رأي دهندگان چپ را با تمام تفاوت             

 : شان، فرا مي خوانيم كه هاي
 كه مشتاقانه خواهان پيروزي چپ هستيد، چپِي         شما

نيروي ” كه سراب يك      شماكه خواهان تحول است،      
را كه چيزي نيست جز عصاي دست سرمايه هاي         “ سوم

براي متوقف كردن چرخشي    شما  بزرگ طرد كرده ايد،     
كه اكنون عده اي براي حركت به طرف يك نئو                 
ليبراليسم اجتماعي مخلوط  با يك ليبراليسم ضد               

رأي : اجتماعي راه انداخته اند ، فقط يك راه مؤثر داريد          
دادن به ماري ژرژ بوفه  در دور اول انتخابات رياست              

 .  مورد حمايت وي براي مجلس جمهوري و به نامزدهاي
ماري ژرژ بوفه تنها نامزدي است كه خواستار                
همكاري نيروهاي چپ با يكديگر براي متحول كردن          

او . زندگي روزمرة مردم به صورتي مثبت شده است            
نمايندة چپ مبارز و تأثير گذار است، چرا كه تعداد رأي            

آورد، وسيله اي خواهد بود        هايي كه او به دست مي         
براي متوقف كردن راست، ماوراي راست و سرمايه هاي         

يك رأي براي ماري ژرژ بوفه يعني يك رأي            . بزرگ
براي سياستي متفاوت با گزينه هاي پيشنهادي راست؛ او 
در راه يك خط مشي اصيل سياسي چپ فعاليت مي              

تاريخ به روشني به  ما نشان مي دهد كه وجود               . كند
يك چپ قوي، كه در آن حزب كمونيست نقش مهمي           

كند، پيشرفت در عرصة سياست هاي            را بازي مي   
اجتماعي و دمكراتيك استوار و درازمدت را ممكن مي           

 .سازد
هر چه  . ماري ژرژ بوفه مظهر چنين تضميني است         

رأي هاي او بيشتر باشد، شرايط براي پيروزي چپ              
اما، پيش از هر چيز، او ضامني           . هموارتر خواهد شد   

خواهد بود براي آن كه اميدها نه تخطئه بشوند و نه به             
 .  گمراهي كشانده شوند

هنوز همه چيز   .  روز به انتخابات مانده است       7فقط  
شبكة مبارزان  كه در سراسر كشور در حال         . امكان دارد 

گسترش است هنوز مي تواند از هر دامي بپرهيزد و              
پس ما  . شرايط را براي تحقق اميدي تازه به وجود آورد         

 !از چپ حمايت كنيد: مي گوييم

 ...ادامه انتخابات فرانسه 

فدراسيون بين المللي 
-سي-آي(سنديكاهاي كارگران  

قتل رهبر سنديكايي عراق ) ام-يي
 را محكوم كرد

 
فدراسيون بين المللي سنديكاهاي         
كارگران بخش عمومي ، مواد شيميايي،        

، ) ام-يي–سي   –آي  (انرژي و معادن      
قتل رهبر اتحاديه ي سراسري سنديكا         

“ جاسم -نجيم ابد ”هاي كارگري عراق ،     
 .را محكوم كرد

(فدراسين بين المللي اتحاديه ها            
Global Union federation    ( نيز

 ميليون عضو دارد، اين      20، كه بيش از      
جنايت مخوف را ، نشان ديگري از تالش        
سيستماتيك  براي نابود كردن رهبري         
اتحاديه ي كارگري تازه تاسيس شده و         

 .مستقل و دمكراتيك عراق ، خواند
“ مالكي-نوري ال ”، در نامه اي كه براي         “ مانفرد واردا ” ،  ) ام-يي-سي–آي  (دبير اول   

ارسال كرد، ضمن محكوم كردن اين جنايت و ساير جنايت هايي كه بر ضد رهبران سنديكاهاي 
كارگران و سنديكاليست ها بايد بتوانند بدون آنكه        ” : كارگري عراق صورت گرفته، گفته است       

 .زندگيشان مورد تهديد قرار بگيرد،  فعاليت هاي صنفي خود را انجام دهند
او همچنين بنيان گزار     .  بود   2003جاسم رهبر اتحاديه ي كارگران مكانيك از سال            -ابد

 .اتحاديه ي سنديكاهاي كارگري عراق نيز بود
 

 سومين تالش براي به قتل رساندن رهبر سنديكايي در فلسطين
   

معاون فدراسيون سنديكا هاي سراسري فلسطين، در طول سال جاري ، براي   “ راسم البياري” 
 .سومين بار مورد سوء قصد قرار گرفت

بياري ، در حالي كه به همراه خانواده ي خود در غزه  در               - آوريل ، آقاي ال    6در روز جمعه    
حال رانندگي بود، توسط يك گروه مسلح و نقابدار ، مورد حمله قرار گرفت و مهاجمان ماشين                  

 .وي و تمامي سرنشينان آن را به گلوله بستند
بياري در جريان اين توطئه آسيبي نديد ، ولي خود او از              -خوشبختانه ، خانواده ي آقاي ال      

 .ناحيه ي گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمي شد
 (1385 بهمن ماه    9اولين بار در روز       . بياري دو بار ديگر مورد سوقصد قرار گرفته بود          –ال  

 ساعت پس از آن نيز در        24، منزلش مورد حمله ي موشكي قرار گرفت و            2007) ژانويه   29
 .محل زندگيش بمب گذاري شد

 
 پايمال كردن حقوق سنديكايي در كستاريكا

 
بنا به گزارش جديد كنفدراسيون بين المللي سنديكا ها ، در مورد شرايط فعاليت سنديكايي در   
كستاريكا، فعاالن سنديكايي در خطر دايم اخراج قرار دارند و در انزوا ، اضطراب و نگراني به سر  

 . كارگران نيز تحت فشار تهديد ، از پيوستن به سنديكا ها منع مي شوند. مي برند
گزارش بر عدم پشتيباني قانوني از سنديكا ها تاكيد مي كند و اين كه  مفاد اساسنامه ي                      
سازمان جهاني كار ، در مورد حمايت از حقوق سنديكايي كارگران ، در برابر مقررات ضد                      

 .سنديكايي ، ناديده گرفته مي شود
مورد تهديد جدي قرار گرفته      ” قراردادهاي جمعي ”گزارش همچنين حاكي از اين است كه         

كارگران بخش هاي عمومي ، سازمان ها و خدمات ، اجازه ي عقد قراردادهاي جمعي را                  . اند  
 2آنچه كه در مغايرت  با قوانين سازمان جهاني كار قرار دارد بنا به همين گزارش ، طي . ندارند 

 مورد از مفاد قوانين قراردادهاي جمعي ، كه در جهت تامين منافع كارگران                16سال گذشته ،    
 .بود، ملغي شده اند

 چند خبر سنديكايي از جهان



نيكال «.   ارديبهشت برگزار شد2دور اول انتخابات رياست جمهوري فرانسه روز 
، با UDF)(“اتحاد براي دمكراسي فرانسه” ، نامزد حزب دست راستي »ساركوزي

 نامزد حزب سوسياليست فرانسه، ،»سه گولن رويال«آراء و خانم % 31كسب نزديك به 
 ارديبهشت برگزار خواهد 16آراء به دور دوم انتخابات، كه روز % 25/ 87با نزديك به 
مسئله تاسف آور دور اول انتخابات تقليل قابل توجه راي نيروهاي جپ .  شد، رسيدند

بنظر .  فرانسه بود كه با پنج كانديدا در اين انتخابات مهم و تعيين كننده شركت جستند
ناظران مطلع تحوالت سياسي فرانسه تعدد نامزدهاي چپ و عدم توافق بر سر قبول 

يك برنامه مشترك و تعيين كانديداي واحد نه فقط آراء چپ را شكست، بلكه برخي از 
“ اتحاد براي جنبش مردمي” راي دهندگان بالقوه را به سمت نامزد حزب دست راستي 

(UMP) »احتمال .  آرا را بدست آورد% 18/ 57راند كه در دور اول نزديك به » بايرو
اينكه ساركوزي برنده نهائي اين انتخابات بشود، با توجه به نقطه نظرات ارتجاعي و شبه 

فاشيستي او در رابطه با آزادي هاي فردي و اجتماعي و مسير آينده سرمايه داري 
در بيان .  فرانسه، نگراني همه نيروهاي دموكرات و مردمي فرانسه را برانگيخته است

، كانديداي حزب نو فاشيستي فرانسه، »لوپن«ماهيت مواضع ساركوزي همين بس كه 
 !! او را متهم كرد كه براي جلب آراء شعار ها و سياست هاي كليدي او را دزديده است

د تا وري به عمل آ فراوانتالشحزب كمونيست فرانسه از ابتداي كارزار انتخاباتي اخير 
 اما اين امر با تك جبهه واحدي را براي انتخاب يك نامزد مشترك چپ تشكيل شود

نيروهاي چپ  .روي برخي نيروهاي چپ افراطي و آنارشيست با ناكامي رو به رو شد
فرانسه در شرايطي در مرحله دوم انتخابات شركت مي كنند كه انتخابي 
جز رأي به خانم رويال در مقابل آنها وجود ندارد، بدون آنكه بتوانند بر 

 .سياست ها و تركيب كابينه خانم رويال تأثير مشخصي داشته باشند
نظر به اهميت  نتيجه انتخابات فرانسه، و تجربيات نيروهاي چپ در جريان اين مبارزه 

در ادامه ترجمه كامل سر مقاله مهم و هشدار دهنده  “نامه مردم”بغرنج و دشوار،  
، وابسته به حزب كمونيست فرانسه، را كه درست يك هفته قبل از “اومانيته”روزنامه 

 .انتخابات چاپ شد، منتشر مي كند
 

شبكة . هنوز همه چيز امكان دارد    .  روز به انتخابات مانده است     7فقط  
مبارزان  كه در سراسر كشور در حال گسترش است هنوز مي تواند از هر 

پس ما  . دامي بپرهيزد و شرايط را براي تحقق اميدي تازه به وجود آورد            
 !از چپ حمايت كنيد: مي گوييم

آشكار است كه نخبگان مالي فرانسه در دفاتر خصوصي خود تصميم گرفته اند كه به                
صورتي بي سابقه از ثروت هنگفت و موقعيت و نفوذ خود استفاده كنند و انتخابات                     
رياست جمهوري و مجلس را از مسائل جدي مطروحه منحرف كنند، به ويژه به منظور                

فرانسوي ها بايد اين امكان را داشته باشند كه خود           . پرده پوشي مسائل مبرم اجتماعي    
در . بتوانند برنامه اي را يا طرحي قانوني را كه اكثريت تدوين كرده است برگزينند                   

عوض، مي خواهند از آشپزخانة سياسي، معجوني قالبي به خورد مردم بدهند كه كل                 
به همين دليل است كه هيچ       . نظام سياسي فرانسه را به سوي راست سوق خواهد داد           

گونه مناظره اي كه در آن نقطه نظرهاي مخالف بيان شود انجام نگرفته است، كه اين                 
بحث هايي كه   . خود منجر به بروز شايعاتي در مورد ساختگي بودن انتخابات شده است            

در محافل مختلف مطرح شده اند، از جمله در همايش داووس، در نشست صندوق بين                
بزرگ  [جنبش كارفرمايان فرانسوي  المللي پول، توسط نخبگان سرمايه داري فرانسه در         

اتحاد براي جنبش   ، و از سوي دو حزب دست راستي          ]ترين اتحادية كارفرمايان فرانسه   
همگي  -ساركوزي  UDF) ( اتحاد براي دموكراسي فرانسه   بايرو، و   (UMP) مردمي

به دليل بدهي، به دليل اروپا، و به دليل جهاني            : يك پيام دارند  
. سازي، چرخش به طرف يك نظام مترقي تر غيرممكن است            

هدف آنها ممانعت از اين است كه  رأي دهندگان امكان واقعي              
واكنش و برخورد مثبت به آروزهاي اجتماعي و دموكراتيك خود           

 Marie)را ببينند، چيزي كه بنا به گفتة مكرر ماري ژرژ بوفه              
George Buffet)            از طريق يك همبستگي نوين

دموكراتيك، سياسي، اقتصادي و اجتماعي اروپايي،  در ميان چپ       
ترديدي نيست كه تحقق اين امر در       . مي توان بدان دست يافت    

 . جهت منافع ملي ماست
هدف از  . پيشرفت اقتصادي به پيشرفت اجتماعي بستگي دارد       

بين لوپنِ ماوراي “ رقابت دوستانه”توطئة منزجر كنندة ايجاد يك 
راست و ساركوزي، پس از آن كه لوپن نمايندگي ساركوزي را به            
رسميت شناخت، چيزي نيست جز تبديل كشور ما به مملكتي             
تحت تسلط قانون جنگل محافظه كارانة سرمايه داري افراطي، از 

اما تمام رأي دهندگان چپ، تمام كساني       . نوع مدل بوش يا تاچر    
، به جنبش    1936كه مانند ما به آرمان هاي جبهة مردمي              

مقاومت در دوران اشغال نازي ها، به رهايي و مبارزات عمدة               
سياسي و اجتماعي از آن زمان تا به حال وفادار مانده اند، بايد تا               
پايان آگاه، فعال و مبارز باقي بمانند تا مطمئن شوند ـ به لطف               
چپي كه با وجود چند ساني همچنان قوي است ـ كه آرمان ها و              
آرزوهاي آنها براي دگرگوني هاي ژرف توسط ترفندهاي ديگران         

 . محو نخواهند شد
در آخرين هفتة نخستين دور كارزار انتخابات رياست جمهوري، 

شكل گرفت كه سردمداران     “ چپ آمريكايي ”گروه به اصطالح     
پيشنهاد اينان ائتالف با    . آن ميشل روكار و برنار كوشنر هستند       

بخشي از راست است، كه هدف آن چيزي نيست جز تالش براي    
. به گور سپردن سوسياليسم و كمونيسم، يك بار براي هميشه            

روكار و كوشنر هميشه در كنار احزاب ميانه و دولت هاي متمايل            
راحت تر بوده اند تا در ائتالف با كمونيست          “ ژيسكار دستن ”به  

اين . ها، زيرا آنها مخالف تمام خط مشي هاي اصلي چپ هستند          
كمك اجتماعي  ( س  اس  ژ       1990دولت روكار بود كه در سال       

را اختراع كرد كه ماليات ناعادالنه اي بود براي هزينه           ) همگاني
هاي تأمين اجتماعي، كه كمونيست ها عليه آن رأي عدم اعتماد           

از سوي ديگر، گروه وزيران سابق سوسياليست به نام              . دادند
 پيشنهاد مشابهي را براي ائتالف با بخشي (Graque)“ گراك” 

ويژگي اين سوسياليست هاي سابق     . از راست مطرح كرده است    
اين است كه همگي از مديران عامل شركت هاي سرمايه داري            
فرانسوي، از رؤساي بانك ها يا شركت هاي خصوصي بزرگ             
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