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 مبارزه درراه احياي حقوق سنديكايي

  6ادامه در صفحه    

مراسم گراميداشت 
جان باختگان فاجعه 

 ملي در كلن

تـولـيـدي    -اوضاع درمراكز صـنـعـتـي    
وخدماتي و به طور كلي مـحـيـط هـاي       

. كارگري سخت بحراني و متشنـج اسـت    
روزي نيست كارگران و زحـمـتـكـشـان        
حركتي اعتراضي را نسبت به وضـعـيـت      
ناگوار حاكم بر كار و زندگي خود سازمـان  
ندهند و به مخالفت با سـيـاسـت هـاي         
حاكميت، زورگويي كارفرمايان و اقدامـات  
مخرب تشكل هايـي چـون شـوراهـاي         

 !اسالمي كار برنخيزند
طي سال هاي اخير، هيچگاه وضعـيـت   
زحمتكشان تا به اين درجه وخيم نـبـوده     

از يك سو گراني و تورم فـزايـنـده    .  است
قدرت خريد وسطح زندگي ميلـيـون هـا      
زحمتكش را كاهش داده و آنان درتاميـن  
مايحتاج اوليه با دشواري هاي جدي روبرو 
هستند و از ديگر سـو خـطـر اخـراج و           
بيكاري چون شمشير داموكلوس بر باالي 
سرآنها قرار دارد و تامين و تضمين امنيت 
شغلي به رويارويي دست نيافتـنـي بـدل      

 . گرديده است
رواج قراردادهاي موقت، خروج كارگـاه  
هاي زير ده نفر از شمول قـانـون كـار،        
دستمزدهاي پايين تر از نرخ واقعي تـورم،  
حقوق هاي معوقه، خصوصي سازي افسار 
گيسخته مراكز توليدي و كـارخـانـجـات،     
چنان اوضاعي را پديد آورده كه طـبـقـه      
كارگر و ديگر زحمتكشان بـراي نـجـات      

به . ازآن راهي جز مقاومت و مبارزه ندارند
اين مجموعه اوضاع بايد سياست كنونـي  
دولت ضـد كـارگـري احـمـدي نـژاد             
درخصوص اصالح قانون كارو مـقـررات   
زدايي براي پيوستن به سازمان تـجـارت   

 . جهاني را نيز افزود
شـهـريـور مـاه،        6،” ايسنا“خبرگزاري 

درگزارشي از نتايج بررسي هاي كار گروه 
كـار  ” : تدوين برنامه پنجم اعالم داشت   

گروهي كه مدتي است درمورد تنـظـيـم    
روابط بازار كار فعاليت مي كند تا نتـايـج   
كارخود را براي درنظـر گـرفـتـن ايـن          
موضوع درتهيه برنامه پنجم ارايه كند، تا 
پايان شهريور ماه نظرات و نتايج خود را   

عضو  گروه تنظيم بـازار  ”  . اعالم مي كند
كـار و    “ كار در گفت و گو با خبرنـگـار     

با اشاره به فعاليت چند ماهه كار ”  اشتغال
گروه تنظيم روابط بازار كار دراين مـورد    

دراين كار گروه مسايل مربوط به “ :  گفت
تنظيم بارزار كار و مسايل ايمني كـار و    
واگذاري واحدهاي دولتي بـه بـخـش        
خصوصي و موارد ديگر مورد بحث قـرار  

 ”.مي گيرد
بر اساس اين گزارش اصالح قـانـون     
كار و تغيير و اصالح سازمـان تـامـيـن       
اجتماعي از اولويت هاي كار گروه تنظيم 
روابط بازاركار است و به همين جـهـت     

  2ادامه در صفحه    

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

 4ص  !                                                        تهديد زندانيان سياسي با تدوين منشور الجوردي

جنبش زنان، رژيم واليت فقيه را 

 !به عقب نشيني واداشت

  2ادامه در صفحه    

شهريور ماه، مـراسـم      9روز شنبه، 
گراميداشت جان باختـگـان كشـتـار       

، از سوي 67زندانيان سياسي در سال 
هواداران و اعضاي حزب توده ايـران،  

. واحد آلمان، در شهر كلن، برگزار شـد 
اين مراسم به مناسبت بـيـسـتـمـيـن       
سالروز فاجعه ملي مورد استقبال هـم    

. ميهنان ساكن آلمان، قـرار گـرفـت       
در بـيـسـتـمـيـن       “ سالن با شعارهاي 

در پي چند ماه مبارزه بي دريغ زنان و سـايـر مـبـارزان       
حقوق زن در ميهنمان،سرانـجـام بـخـشـي از اليـحـه              

بند چهارم مـاده  و  25و  23مواد (” اليحه خانواده“ارتجاعي
 . از دستور كار مجلس خارج شد)   53

تن از  50ساعاتي پيش از اعالم رسمي اين خبر، پيش از 
فعاالن جنبش زنان درساختمان مجـلـس حـاضـر شـده          

خـانـم   .  وخواستار خروج اين اليحه از دستور كار شده بودند
شيرين عبادي درخصوص حضور زنان درمجلس به خبرنگار 

تـعـداد   ” : شهريور ماه يادآوري كرده بود  11روزنامه اعتماد 
زيادي از گروه هاي مختلف زنان با همدلي و همـفـكـري    

در مالقات با نمـايـنـدگـان     )  يكشنبه( تصميم گرفتيم امروز

 منتشر شد
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مجلس، آنان را مانع كنيم كه اين اليحه بدون كارشناسي تنظيم شده وبايد پس از رعايت وقت بيشتر و 
ضروري مي دانم يادآور شوم به دليل ”:وي سپس افزود ” انجام كارهاي كارشناسي درمجلس مطرح شود

مشكالت اقتصادي از جمله گراني مسكن و تورم، تشكيل خانواده براي بسياري از پسران جوان درحـد    
يك آرزو باقي مانده است و مشخص نيست، چه ضرورتي ايجاب مي كند كه دراين شرايط تعدد زوجات 

خروج طرح ضد خانواده ازدستور كار مجلس به علت اعتراضات گسترده اجتماعي و هراس ” .تسهيل شود
درهفته هاي اخير بر شمار مخالفان اليحه خانواده كه به اليحه ضـد    .  ارتجاع از آن صورت گرفته است

خانواده درجامعه شهرت يافته، افزوده شده بود و شخصيت ها، افراد و سازمان هاي بيشـتـري مـوضـع       
مـذهـبـي    -شهريور ماه سخنان يكي از فعاالن ملـي  9خبرگزاري ايلنا.  مخالف خود را رسما اعالم كردند

مذهبي و سردبير نشريه توقيف شده ايران -رضا عليجاني از مبارزان طيف ملي.  دراين زمينه را انتشار داد
اليحه حمايت از خانواده اليحه اي است كـه    ” : فردا درخصوص اين اليحه از جمله خاطر نشان ساخت 
اليحه حمايت از خانواده توسط قوه فضـايـيـه      .  درآن تعدد زوجات براي طيف خاصي تسهيل شده است

هم تغييراتي درآن بوجود آورده كه البته اين عـمـل   )  احمدي نژاد( تهيه و به دولت ارايه شده است، دولت
 ”.درحوزه اختياراتش نبوده و سپس اليحه را با اين تغييرات به مجلس ارايه كرده است

اين اليحه درواقع دررابطه با خانواده مدل سازي مي كند و مدلـي كـه     ” : رضا عليجاني درادامه افزود 
دراين اليحه زن، خـدمـتـكـار     .  ازاين اليحه براي خانواده بيرون مي آيد كمتر مورد نقد قرار گرفته است

همه جانبه اي است كه مرد درصورتي كه بتواند حقوق آن خدمتكار را بدهد، مي تواند خدمـتـكـارهـاي     
مساله مهم بعدي كه دراين اليـحـه   .  متعددي داشته باشد واساسا اين اليحه نگاهي انساني به زن ندارد

هم  53اشكال ايجاد كرده است، عقب گردي است كه نسبت به همه لوايح پيشين انجام داده و درماهده 
تمامي قوانين گذشته فسخ مي شود و به اين ترتيب با لغو قوانين قـبـلـي       53درماده .  به آن اشاره شده

اليحه كه  23ماده . تمامي امتيازهاي محدودي هم كه تا حاال براي زن ها قايل شده اند، حذف مي شود
. كرده است، چند همسري را رواج مي دهد)  نه اجازه زن( اختيار همسردايم بعدي را منوط به اجازه دادگاه

يعني ازدواج موقت مي تواند حتي بدون ثبت صورت بگيرد و نيازمـنـد   .  مشكل ديگر ازدواج موقت است
مذهبي و از مدافعان عدالت اجتماعي با تاكيد برزمينه -اين عضو فعال اتئالف ملي”  . مجوز دادگاه نيست

افـراد  ” : هاي اقتصادي و اينكه چنين اليحه اي براي قشرهاي خاص متمول تنظيم شده، يادآور گرديد   
زنان بايد از شيوه هـاي مـخـتـلـف        .  معتقد به عدالت ونهادهاي مدني بايد به اين اليحه اعتراض كنند

مهم ترين پرسش دررابطه به ايـن    .  اعتراضي استفاده كنند و اعتراضاتشان رابه گوش مسئوالن برسانند
اليحه اين است كه تسهيل تعدد زوجات وصيغه به دنبال حل كدام معضل اجتماعي است و مشكل چـه  

 ”.اقشار و افرادي را مي خواهد حل كند
بايد با همه . مبارزه با اليحه ضد خانواده، وظيفه همه نيروهاي معتقد به عدالت اجتماعي و آزادي است

امكانات و درصفي واحد با اين اليحه واپس مانده كه داراي خصلت طبقاتي به سود دالالن و سرمـايـه   
بزرگ تجاري است مقابله و مبارزه كرد، همين مبارزات درهفته هاي اخير رژيم را وادار به عقب نشينـي  
كرد و اليحه ضد خانواده فعال و بطور موقت از دستور كار مجلس و طرح درصحن مجلس خارج شـده    

 !است
 
 

 ...ادامه  جنبش زنان 

سالگرد فاجعه ملي ياد جانباختگان را گرامي مـي  
گرامي باد خاطره تابناك شهيدان تـوده    “ ، ” داريم

برقرار باد اتحاد همه  مبارزان راه آزادي،     “ ، ” اي
آزادي براي “و ” صلح، استقالل و عدالت اجتماعي

و هـمـچـنـيـن         ” همه زندانيان سياسـي ايـران    
پوسترهايي از عكس جان باختگان هـمـراه بـا        

مين سالگرد فاجـعـه    20پوستر حزب به مناسبت 
شمع تزئين شده  20شاخه گل سرخ و  20ملي  و 

شماره هايي از نامه مردم كه قبل از وقـوع      .  بود
جنايت مزبور اعالم خطر كرده بود، نظر شـركـت   
كنندگان درمراسم بزرگداشت را به خود جلب مي 

 .كرد
پس از اعالم يك دقيقه سكوت، بـه نشـانـه        
احترام به خاطره جاويدان جان باختگـان، سـرود     
حزب پخش شد، و پيام كميته مركزي حزب توده 

توطئه سكوت رژيم پـيـرامـون    “ :  ايران زير عنوان
 .قرائت شد” جنايت مدهش ملي را درهم شكنيم

سپس پيام هايي از سـوي رفـقـاي حـزب             
 .قرائت شد... كمونيست آلمان، يونان و

از گفتـار     ” دي وي دي“    در ادامه برنامه يك 
و تصوير و موسيقي، درباره فاجعه ملي و نيز نامـه  

 . ها و شرح حال رفقاي جان باخته پخش شد
در بخش دوم برنامه اشعاري از هوشنگ ابتهاج 
و محمد زهري خوانده شد و سپس گفـتـاري بـا      

را يكـي از رفـقـا        ”  بيست سال سكوت“ :  عنوان
: در اين گفتار از جـملـه آمـده بـود        .  قرائت كرد

صرف نظر از بازتاب اخبار رخداد فاجعه ملـي و    “ 
اعتراض به آن از سوي احزاب و سازمـان هـاي     
اپوزيسيون ايراني و برخي سازمان هاي مستـقـل   
مدافع حقوق انسان ها، چه خارجي و چه  ايرانـي،  
و نيز كنشگران حقوق بشري و نويسـنـدگـان و      
روزنامه نگاران و شخصيت هاي اجتمـاعـي، دو     
منبع بسيار موثر در كارزار افشاء و اعـتـراض بـه      
كشتار زندانيان سياسي كه درقالب يك پـروسـه     
جريان داشت و نيز بعد از وقوع جنـايـت، حـزب      

بـنـا بـه      ...  توده ايران و آيت اله  منتظري بودنـد 
مـورد كـارزار و        50اسناد موجود، حزب بيش از 

ماه بيـش از     4، يعني 67فراخوان، از ارديبهشت 
وقوع جنايت كشتار همگاني، سازمان داد، و از       

ماه، تمام صفحات نـامـه      9به مدت  1367آبان 
مردم به درج اخبار كـارزارهـاي جـهـانـي در            
محكوميت آمران و عامالن اين جنايت مدهش و 
شرح حال جان باختگان و نيز اوضاع داخل زندان 

 ”...ها اختصاص يافت
در اين مراسم، تصاويري از جان باختگان و نيز 
مناظري از زحمتكشان شهر و روستاي ميهن، در   

ميز كتـاب و    .  معرض ديد حاضران قرار داده شد
نشريات حزب مورد استقبال حاضران قرار گرفت، 
و در كنار نامه مردم و نشريات ديگر حـزب، دو      
كتاب از زنده ياد رفيق طبري ـ نـوشـتـه هـاي       
فلسفي و اجتماعي در دو جلد، و برخي بررسي ها 
درباره جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در   
ايران در چاپ جديد ـ مورد توجه بسيار حاضـران  

در پايان مراسم شاخه هاي گل سرخ .  قرار گرفت
 .ميان حاضران توزيع شد

 ...ادامه برگزاري مراسم  

اعتراض شديد حقوق دانان به حكم 
 ظالمانه بر ضد 

 يوسف عزيزي  بني طرف

در پي انتشار خبر صدور حكم ظالمانه دستگاه 
بيداد رژيم واليت فقـيـه بـر ضـد يـكـي از               
نويسندگان و روشنفكران عرب ايرانـي كـه در       
سال هاي اخير هدف حمالت مداوم دسـتـگـاه      
هاي امنيتي رژيم بوده است، شماري از وكـالي  
دادگستري با انتشار نامـه سـرگشـاده اي بـه           

در .  هاشمي شاهرودي به اين امر اعتراض كردند
 :نامه آمده است

ما، جمعي از حقوقدانان و وكالي دادگستري، “ 
امضاكنندگان اين نامه شناخت خودرا از آقـاي      
يوسف عزيزي بني طرف به شرح زير اظهار مـي  

 .داريم
ايشان از روشنفكران عرب ايرانـي، روزنـامـه      
نگار و نويسنده مستقلي است كه داراي بيـسـت   
وچهار كتاب و صدها مقاله به زبان هاي فارسـي  

وي طي چهار دههء گذشته در آثار . و عربي است
ادبي و پژوهشي خويش كوشيده اسـت ادب و      
فرهنگ معاصر عرب را به ايرانيان و ادب فارسي 

خدمت ايشـان  .  را به جهان عرب معرفي نمايد
از اين رو .  در اين زمينه بر كسي پوشيده نيست

صدور حكم پنج سال زندان براي آقاي بـنـي     
طرف، ما و جامعه فرهنگي و مطبوعاتي ايـران  

لذا با توجه به سابقه و شأن .  را شگفت زده كرد
فرهنگي ايشان تقاضا داريم پرونـده وي بـه       
شعبه اي از دادگاه هاي تجديد نظر ارجاع شود 
كه قضات محترم آن با تسلط بيشتر بـر امـور     
فرهنگي بتوانند قضاوت شايسته اي در مـورد    

 .اين شخصيت فرهنگي كشور داشته بـاشـنـد     
امضا كنندگان اين نامه از آقاي عزيزي بـنـي     
طرف سابقه اي غير از خدمات فرهـنـگـي و      
مطبوعاتي در عرصه ملي و به ويـژه در بـاره       
فرهنگ مردم عرب خوزستان، سراغ ندارنـد و    
ايشان را شايستهء اتهامات مندرج در دادنـامـه   

 .بــــدوي نــــمــــي دانــــنــــد              
حسن اسدي زيدآبادي، پـرويـز     :  امضاكنندگان

خورشيد، دكتر ناصر زرافشان، سيد محمد سيف 
زاده، عبدالفتاح سلطاني، دكتر محمد شـريـف،   
دكتر ناصر طاهري، شيرين عـبـادي، احـمـد       

ــي            ــوالي ــف م ــوس ــر ي ــت ــي، دك ــح ــت  .ف
ــنـــاب آقـــاي آوايـــي       :  رونـــوشـــت  جـ

 “ رياست كل محترم دادگستري استان تهران 
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صد ها هزار تن از كمونيست ها و ترقي خواهان چپ پرتغال در  *
، نشريه ارگان حزب كمونيست پرتغال، شـركـت   ” آوانته“ فستيوال 

 . داشتند
، دبيركل حزب كمونيست پرتـغـال، در     ” جرنيمو سوسا“ رفيق  *

مالقات با نماينده كميته مركزي حرب توده ايران از  مبارزه مـردم  
 ايران حمايت كرد  

، نشريه ارگان حزب كمونيست پرتغال، در روزهـاي    ” آوانته “ فستيوال ساالنه  
، كـه  ” ستوبال“ شهريورماه در پارك ويژه اين جشن، در شهر كارگري  17الي  15

كنترل شوراي شهر آن در دست حزب كمونيست پرتغال اسـت، در نـزديـكـي         
مين فستيوال ساالنه كمونيست هاي 32اين .  ليسبون، پايتخت پرتغال، برگزار شد

، يعني دو سال پس از انقالب آوريل و سرنـگـونـي    1976پرتغال  بود كه از سال 
دريايي از پرچم هاي سرخ بـر    .  ديكتاتوري ساالزار، بطور مرتب برگزار شده است

فراز دست هاي هزاران دختر و پسر جوان پرتغالي كه سرود خوان و پـايـكـوبـان     
نظمي ديگر را طلب مي كردند، به اين جشنواره عظيم هنري، اجتماعي و سياسي 

اجراي برنامه هاي همزمان با شـركـت گـروه هـاي           .   جلوه خاصي داده بودند
صحنه در محوطه عظيم پارك مـحـل      8موسيقي پرتغالي و بين المللي در روي 

برگزاري جشن پاسخگوي نياز هاي همه سليقه ها و گروه هاي سنـي شـركـت      
در وسط محوطه فستيوال با ظرفـيـت پـذيـرش        ”آوريل 25“صحنه .  كننده بود

كه هزاران تـن مـي        ”ماه مه 1“تماشاچي و مستمع، صحنه سرپوشيده  60000
توانستند در آن به اجراي موسيقي هاي متنوع گوش كنند، و صـحـنـه هـاي           

كه محل ارائه موسيقي و انجام بحث هاي متنوعي بودند،  ”بين المللي“، ”جوانان“
 .از جمله مراكز پرجمعيت در تمامي زمان فستيوال بود

در دهكده بين المللي كه محل استقرار غرفه هاي روزنامه هاي ارگان احـزاب  
كمونيست و كارگري جهان بود، نشريات، كارهاي دستي و هنري و غـذا هـا و       
نوشيدني هاي ملي و سنتي از سراسر جهان در دسترس شركت كـنـنـدگـان در       

غرفه هاي آنگوال، صحراي غربي، موزامبيك، كوبا، برزيـل،  .  فستيوال قرار داشت
كلمبيا، شيلي، ونزوئال،چين، فلسطين، تركيه، آلمان، انگليس، اسپانيا و ايتالـيـا از     
جمله ده ها غرفه اي بود كه جهان مبارزه براي صلح و پيشرفت را در قلب كشور 

شـوراي  “ و    ” كميته صلح پرتـغـال  “ غرفه هاي فعال .   پرتغال نمايندگي مي كرد
صحنـه بـيـن      “ در حاشيه ميدان تجمعات در دهكده بين المللي و  ” جهاني صلح

به دعوت رهبري حزب كـمـونـيـسـت        .   از پر مراجعه ترين مراكز بودند ” المللي
پرتغال، امسال پس ازنزديك دو دهه وقفه، غرفه نامه مردم در قلب محله ويـژه    

پاسخگوي سئوال ها و عطش پايان  ” آوانته“ جنبش هاي بين المللي در فستيوال 
ناپذير هزاران كمونيست و مبارز صلح پرتغالي شد كه مي خواسـتـنـد در مـورد         

ديوارهاي غرفه با پرچم هاي حزب .  تحوالت بغرنج كشورمان اطالع داشته باشند
مبارزه “ توده ايران، نامه مردم و همچنين پالكارد بزرگي به زبان انگليسي با شعار 

كه گل سرخ حـزب و آرم      ”   براي صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي در ايران
مين سالگرد 20را در دو سوي خود داشت، و ده ها پوستر به مناسبت  ”نامه مردم“

گروهي از رفقاي جوان پرتغالي داوطلبانه بـه طـور       .   فاجعه ملي تزئين شده بود
خستگي ناپذير در تزئين و ادامه كار غرفه در طول مدت فستيوال و از جـملـه         

كـمـك    ” ايران امـروز “ و )  توده نيوز(  ” اخبار توده“ پخش نشريات  انگليسي زبان 
شرايط بغرنج و متشنج در خاورميانه و از جمله درگـيـري هـاي بـيـن            .  كردند

جمهوري اسالمي ايران و آمريكا و اتحاديه اروپا، و ماهيت و سـرانـجـام ايـن           
تحوالت در مركز بحث هاي متنوعي بود كه با شركت هيئت نمايندگـي حـزب     

توده ايـران    
 . برگزار شد

ــول    در ط
ــدت  مــــــ
ــوال   ــي ــت فس
ــده   ــن ــاي ــم ن
ــه    ــت ــي ــم ك
مركزي حزب 
توده ايران با 
دبيركل حزب 
كمونـيـسـت    
پرتغال، رفيق 

جرونـيـمـو    “ 
، ” مانوئال برناردينو“ و  اعضاي هيئت سياسي آن از جمله رفقا ”   سوسا

آنجلو “عضو هيئت اجرائيه،  ”آلبانو نونس“دبير بخش امور بين المللي، 
مالقـات و در       ” جورج كورديرو“ ، مسئول روابط بين المللي و ” آلوارز

رابطه با شرايط بغرنج منطقه و روابط متقابل دو حزب برادر گفـتـگـو    
در همين رابطه مالقات رسمي و جلسه تبادل نظري با هيـئـت   .   كرد

نمايندگي حزب كمونيست پرتغال  برگزار شد كه در جريان آن شرايط 
سياسي دو كشور، عرصه هاي اصلي مبارزاتي و ضـرورت گسـتـرش      

.  همبستگي بين دو حزب برادر مورد بحث و مطالعـه قـرار گـرفـت        
نماينده حرب توده ايران همچنين مراتب قدرداني خود را از تـمـامـي    
كمك هاي حزب برادر در رابطه با فراهم كردن شرايط شـركـت در     

هيئت نمايندگي حزب توده ايران بـه  .  ابراز كرد ” آوانته“ فستيوال مهم 
همراه نمايندگان ديگر احزاب برادر در جلسه اي با شـركـت رفـيـق       
كاسانووا، سردبير آوانته، و همچنين دبير بخش امور بين المـلـلـي، و      
رفيقي از رهبري سازمان جوانان كمونيست پرتغال كه بـه مـنـظـور       
آشنائي با عرصه هاي مبارزاتي حزب كمونيست پرتغال تشكيل شـده  

بـه   .  بود كه در آن رفيق جرنيمو سوسا سخنراني كرد، شركـت كـرد    
ابتكار بخش بين المللي حزب كمونيست پرتغال و مسئوالن فستيـوال  

صحنه بين المللي پذيراي بحثي زنده و پر شنـونـده اي در        ” آوانته“ 
مقاومت درخاورميانه، مبارزه بر “ رابطه با تحوالت منطقه تحت عنوان 

اين بحث كه نزديك به دو ساعت ادامه داشت .    بود”  ضد امپرياليسم
، استاد دانشگاه و عضو دفتر بين المللي ” جورج قديما“ با سخنان رفيق 

عالوه بر نماينده حزب تـوده    .  حزب كمونيست پرتغال آغاز شد
، سفيـر  ” موسي نجيب“ ايران سخنرانان ديگر اين جلسه 

، نـمـايـنـده     ” مصطفي مشعل“ فلسطين در پرتغال، رفيق 
جبهه خلق براي آزادي فلسطين، و رفيق برونـو ديـاس     
عضو كميته مركزي حزب كمونيست و نماينده پـارلـمـان    

سخنراني نماينده حزب به تشريح شرايط بـغـرنـج       .  پرتغال بودند
كنوني كشور، تبعات سياست هاي حاكميت، و تحليل مشخص حـزب  
توده ايران در رابطه با ضرورت اتحاد وسيعترين طيـف نـيـرو هـاي         
مترقي، آزاديخواه و دموكرات در مبارزه براي دموكراسي، حقوق بشر و 

او با اشاره به ضـرورت گسـتـرش جـنـبـش           .   عدالت اجتماعي بود
همبستگي بين المللي با مردم ايران به كليدي بودن مبارزه نيروهـاي  
مترقي كشور براي دموكراسي و حقوق بشر به مثابـه پـيـش شـرط         

نمايـنـده   .  ضروري ايجاد جنبش ضد جنگ در داخل كشور تاكيد كرد
حزب مان با تاكيد بر اين حقيقت كه رژيم هاي حاكم در مـنـطـقـه       
عمدتاٌ ارتجاعي، فاسد و ضد دموكراتيك هستند، حقايقي در رابطه بـا  

رژيم حاكم در ايـران   ” ضد امپرياليستي“ بي محتوي بودن ژست هاي 
او با توجه دادن به سياست هاي اقتصادي فاجعه بـار،    .   را مطرح كرد

موج وسيع خصوصي سازي ها در كشور و پيروي رژيم حاكم از نسخه 
محتوي برنامه هاي اقتصادي رژيم را  ” صندوق بين المللي پول“ هاي 

همخوان با برنامه هاي نوليبرالي حاكم در جهان سرمايه داري ارزيابي 
نماينده حزب توده ايران در رابطه با تهديدات نظامـي  .  و محكوم كرد

اگر ممانعت از   “  :  امپرياليسم آمريكا و اسرائيل در رابطه با ايران گفت
به وقوع پيوستن يك تراژدي ديگر در خاورميانه عاجل است، ضرورت 
مبارزه براي دموكراسي در ايران از آن كمتر نيست، چـرا كـه بـراي        
مقابله با خطر جنگ ايجاد يك جنبش وسيع مردمي، غلبه بر تفرقه ها 
و يك كاسه كردن تمامي تالش ها براي صلح نيز ضرورتي عـيـنـي    

 ”.دارد
اين بزرگترين فستيوال كمونيست هاي اروپا با گردهمايي عظيمـي  

پايان  ”جرنيمو سوسا“در عصر روز يك شنبه و با سخنراني مهم رفيق 
 . پذيرفت

نامه مردم در فستيوال 
 پرتغال ”آوانته“باشكوه 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

تهديد زندانيان سياسي با تدوين 
 !منشور الجوردي

 
هم زمان با تشديد فشارها برجنبش مردمي و         
دستگيري و بازداشت فعاالن دانشجويي، زنان        
ومبارزان سنديكايي، ارتجاع حاكم آشكارا جنبش      

. مردمي را مورد خطاب قرار داده و تهديد كرد           
درجريان نشستي موسوم به كنگره بزرگداشت         
ديده بان انقالب اسالمي، اسداهللا الجوردي،          
برخي چهره هاي شاخص رژيم واليت فقيه           
خواستار تدوين منشوري براي زندانيان سياسي        

روزنامه اعتماد  . به نام منشور الجوردي شدند       
ملي دراين باره ضمن گزارش اين كنگره و تاكيد    
شماري از رهبران رژيم برسركوب جنبش مردمي 

كنگره بزرگداشت  ”:ازجمله خاطرنشان ساخت      
با حضور  ) شهريورماه2(اسداهللا الجوردي ديروز   

برخي شخصيت ها از جمله مهدي كروبي، روح         
اهللا حسينيان، قاضي مرتضوي، حجت االسالم        
دعاگو، ناطق نوري و برخي اعضاي حزب موتلفه        

ناطق نوري درسخنراني خود    .اسالمي برگزار شد  
دراين مراسم با بيان اينكه الجوردي به دنبال           
وظيفه و تكليف بود، گفت اگر بخواهيم بدانيم           
كه با زندانيان چگونه رفتار كنيم، منشور               
الجوردي كافي است، دشمن شناسي و جريان         
شناسي الجوردي از ديگر خصوصيات وي بود از        
ديگر خصوصيات وي با ماركسيست يا منافق          
اصال تعارف نداشت، ما بايد درحال حاضر برخورد 
او با زندانيان را دريك منشور تدوين كرده و اجرا          

 ”.كنيم
ابراهيم رييسي معاون اول قوه قضاييه نيز با          
تاكيد بربرخورد قاطع با انحرافات كه به زعم وي         
بويژه دردانشگاه ها گسترش يافته بر تدوين           
منشور الجوردي براي زندانيان سياسي انگشت        

درپيام مقام معظم رهبري به ”:گذارد و يادآور شد 
مناسبت شهادت اين بزرگوار به نكاتي اشاره شده 
كه نياز به تبيين دارد وناظر بر جمع بندي روش           

 ”.الجوردي با زندانيان است
عسگراوالدي نيز مسئوالن را فراخواند تا           
همانند الجوردي با قاطعيت با مكاتبي چون           
ماركسيسم مبارزه كنند و روش الجوردي را           
دربرخورد با زندانيان سرلوحه عمل خود قرار           

 . دهند
الجوردي شناخت  ”:عسگراوالدي متذكر شد     

دقيقي از مكاتبي چون ماركسيسم داشت و            
دشمنان خدا و امام و جمهوري اسالمي را به            

 !!!”.شيوه خود به راه مي آورد

البته شيوه هاي       
حيواني عناصر          
جنايتكاري جون        
الجوردي همچنان      
درزندان هاي رژيم      
اجرا مي شود و نيازي      

. به تاكيد آن نيست      
آنچه شماري از چهره     
هاي ارتجاع           
درخصوص ضرورت     
تدوين منشور          
الجوردي براي         
زندانيان سياسي طرح    
مي كنند، نشانه هراس    
آنان از رشد مبارزات      
مردمي بويژه حضور      

فعال زنان، جوانان         
ودانشجويان وكارگران    

بدون ترديد، اينگونه تبليغات كه تهديدي آشكار محسوب مي گردد، نخواهد توانست مقاومت و . است
شيوه هاي الجوردي   . پيكارمبارزان گردان هاي مختلف جنبش مردمي را متوقف و خدشه دار سازد            

وعناصر پليدي چون او همچون گذشته دربرابر اراده مبارزان راه آزادي محكوم به شكست بوده                    
 !وهست

 
 موج جديد بازداشت دانشجويان

 
فعاالن جنبش دانشجويي از آغاز موج جديد بازداشت دانشجويان دردانشگاه هاي سراسر كشور                

خبرنامه اميركبير، پايگاه خبري تحليلي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير و               . خبر مي دهند   
خبرنامه آزادي و برابري، پايگاه خبري دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب دانشگاه هاي ايران                   
همزمان از آغاز دستگيري هاي تازه مبارزان جوان و فعاالن جنبش دانشجويي گزارشاتي را منتشر                 

موج جديد بازداشت   ”:شهريور ماه دراين باره از جمله نوشت         14خبرنامه اميركبير، پنجشنبه    . ساختند
دانشجويان از طي روزهاي گذشته آغاز شده است، درهيمن راستا يكي از دانشجويان دانشگاه تربيت               

پيش از اين نيز دو دانشجوي دانشگاه        ... معلم تهران سه شنبه توسط افرادي ناشناس بازداشت شد         
 ”.روز آزاد شدند8تربيت معلم دريكشنبه هفته گذشته بازداشت شده بودند كه پس از 

براساس گزارش همين خبرنامه دانشجويي، درشهرهاي مشهد، اراك و اصفهان، بازداشت                   
دانشجويان همچون تهران صورت پذيرفته و ماموران وزارت اطالعات با يورش به خوابگاه ها و يا                  

خبرنامه . خانه هاي فعاالن دانشجويي آنان را دستگير و خانواده هايشان را تحت فشار قرار داده اند                 
درمشهد نيز مجددا طي روزهاي گذشته سه دانشجو        ”:اميركبير دراين باره از مشهد گزارش مي دهد       

به منازل پدري اين    ) شهريورماه11(بازداشت شدند، ماموران امنيتي دراقدامي هماهنگ صبح دوشنبه 
دانشجويان مراجعه كرده و پس از تفتيش منزل آنان را به همراه خود به مكان نامعلومي منتقل كرده   

خبرها حاكي از آن است كه اين دانشجويان شب گذشته طي تماس تلفني تنها سالمت خود                 .......اند
را به خانواده ها اعالم كرده اند، دراصفهان نيز دانشجوي ترم آخر دانشگاه مالك اشتر اصفهان،                     

 ”.بازداشت شد) استان آذربايجان غربي(درروز يكشنبه درمنزل پدري خود درشهر خوي 
عالوه بر اين پايگاه خبري دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب دراوايل شهريور ماه گزارش داد،                
دوازده تن از دانشجويان درپارك الله تهران مورد هجوم پليس قرار گرفته و بازداشت شدند، اتهام                  

عنوان گرديده و با خانواده هاي آنان كه به كالنتري           ) بيش از چهارنفر  (اين افراد تجمع غير قانوني      
ها و قرارگاه هاي نيروي انتظامي مراجعه وخواستار اطالع از وضعيت فرزندان خود بودند، توهين آميز 

 .برخورد شده و از اعالم مكان بازداشت اين جوانان خودداري كردند
اعمال فشا رو موج جديد بازداشت ها از سوي رژيم درآستانه بازگشايي دانشگاه ها ومراكز آموزشي 

رژيم واليت فقيه   . با هدف ايجاد رعب و وحشت و مهار جنبش پرتوان دانشجويي صورت مي گيرد              
مي كوشد با دستگيرِي، اخراج و محروم ساختن از تحصيل شعله مبارزه دانشجويان را خاموش و                    

 !پادگاني را بر دانشگاه ها تحميل نمايد” انضباط“سكوت گورستاني و 
 

 مشكالت زنان كارگر
 

يكي از نتايج اجراي سياست اصالح ساختار اقتصادي، بي قانوني مطلق درحق زنان كارگر، بويژه                
 .زنان كارگر متاهل و صاحب فرزند است

صنعتي و  -از هنگام افزايش چشمگير قراردادهاي موقت بسياري از واحدها و مراكز توليدي                 

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

خدماتي بطور رسمي و جدي از استخدام زنان متاهل و داراي فرزند خردسال امتناع مي شود و                 
آن دسته از زناني هم كه موفق به استخدام درچنين مراكزي مي شوند، درصورت بارداري،                   

چندي پيش شماري از زنان كارگر استان گيالن           . بالفاصله حكم اخراج دريافت مي كنند       
دراعتراض به اين روش كارفرمايان با امضاء توماري خطاب به وزارت كار و اموراجتماعي                   
خواستار رسيدگي به وضع خود شده واعمال فشار قانوني به مديران مراكز صنعتي و كارخانجات 

 5عالوه براين خبرگزاري ايلنا       . را براي استخدام زنان متاهل و داراي فرزند طلب كردند             
با اشاره به   ” خودداري كارخانه ها از قبول زنان متاهل      “شهريور ماه امسال درگزارشي با عنوان       

زنان مشكالت بسياري دارند كه اصلي      ”:اعتراضات زنان كارگر دراين خصوص از جمله نوشت         
ترين آن خودداري كارخانه ها از قبول زنان متاهل است، دليل اصلي اين معضل فرار مديران از 
مرخصي هاي دوران بارداري و شيردهي و تاسيس مهد كودك براي نگهداري از كودكان اين                

هيچ كس پذيراي زنان متاهل نيست      ”:درادامه اين گزارش با صراحت تاكيد شده        ” .زنان است 
و فقط دربعضي كارخانه ها از آنان به صورت كارمزد با ساعت هاي طوالني و كارهاي طاقت                  
فرسا بدون بيمه استقبال مي شود، ساعت كاربيشتر زنان كارگر كه به صورت كارمزد مشغول به 
كار هستند از شش صبح تا شش بعد از ظهر است و از بيمه و حق بازنشستگي و ساير مزايا                       

 ”.خبري نيست
وضعيت زنان كارگر و ازجمله زنان متاهل و داراي فرزند با سياست هاي دولت احمدي نژاد                 
درخصوص اصالح قانون كار وخيم تر شده و اندك مواد تبصره هايي هم كه درحمايت از آنها                  

جنبش سنديكايي زحمتكشان ايران    . وجود دارد، از متون قانوني و قانون كار حذف خواهد شد           
به درستي از        
حقوق زنان كارگر   
دفاع مي كند و      
خواست هايي     
نظير، زنان كارگر،   
دربرابر كار        
مساوي با مردان    
مزد مساوي       
دريافت كنند،      
زنان كارگر حق     
استفاده از شش     
هفته مرخصي     
قبل و هشت       
هفته مرخصي     
پس از زايمان را     

با استفاده از حقوق دارا باشند، به زنان كارگر درطول ساعت كار، زمان و فرجه مناسب براي                    
شيردادن به نوزاد خود داده شود و اين مدت جزو ساعت كار منظور گردد، دركنار هر كارگاه و                   
كارخانه مهد كودك براي نگاهداري از كودكان زنان كارگر ايجاد شود و نيز محل شغلي زنان                 
كارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زايمان محفوظ بماند و كارفرما حق اخراج او را نداشته                   

اين مسايل دركنار خواست هايي چون افزايش دستمزد ها متناسب با نرخ واقعي تورم، لغو . باشد
قراردادهاي موقت و حق ايجاد سنديكاهاي مستقل، مخالفت با خصوصي سازي از الويت هاي              

رفاهي و تضمين   -جنبش سنديكايي و پيكار طبقه كارگر ميهن ما براي تامين حقوق صنفي              
حضور هرچه گسترده تر زنان كارگر دراين مبارزات از اهميت اساسي                . امنيت شغلي است   

 !برخوردار بوده و سبب تقويت توان مبارزه اي سراسري كارگران و زحمتكشان مي گردد
 
 

 نامه سرگشاده گروهي از دانشجويان محروم از تحصيل
 

دراوايل شهريور ماه امسال گروهي از دانشجويان ستاره دار و افرادي كه به دليل احكام                   
سنگين انضباطي از تحصيل محروم شده اند در نامه اي سرگشاده به وزير علوم، تحقيقات و                  

آموزش عالي، به محروميت از تحصيل و رفتار رژيم               
دردانشگاه ها اعتراض كردند، دربخشي از نامه آمده              

متاسفانه همانطور كه مطلعيد با تكيه زدن شما بر          ”:است  
منصب رياست وزارت علوم، محروم كردن دانشجويان از         

سه سال پيش،   .تحصيل بدل به امري معمول گشته است       
نزديك به هزار و هفتصد تن از داوطلبين آزمون                  
كارشناسي ارشد كه حائز صالحيت علمي الزم براي ادامه         
تحصيل درمقطع باالتر گرديده بودند، در اعالم نتايج             
نهايي آزمون متوجه شدند كه درمقابل نام آنها يك، دو يا            
سه ستاره قرار گرفته است كه دراين ميان از ثبت نام                
هفده نفر ازدانشجويان سه ستاره درمرحله نهايي ممانعت         

اين سياست درسال گذشته با شيوه جديدي        . به عمل آمد  
ظهوركرده است، به اين ترتيب كه براي تعدادي از                
داوطلبين آزمون كارشناسي ارشد اصال كارنامه صادر نشد         
و از آنها خواسته شده بود كه به هسته گزينش استاد و               
دانشجو واقع درطبقه چهارم سازمان سنجش مراجعه            
نمايند و درآنجا به آنان توضيح داده شد كه اگر چه واجد              
صالحيت علمي براي پذيرش درمقطع كارشناسي ارشد          

از ! مي باشند و ليكن به سبب عدم احراز صالحيت عمومي
همچنين ... ادامه تحصيل شان ممانعت به عمل آمده است       

درسه سال گذشته كميته هاي انضباطي دانشگاه هاي            
مختلف، براي بسياري از فعالين دانشجويي احكام سنگين        
تعليق بعضا دو، سه يا چهار ترم صادركرده اند كه دربرخي           
موارد اين احكام منجر به پايان سنوات تحصيلي اين              

. فعاالن دانشجويي و اخراج آنها از دانشگاه گرديده است          
نمونه اين گونه احكام را مي توان در دانشگاه عالمه،               
صنعتي اميركبير، اراك و تبريز مشاهده كرد، احكامي كه           

 ”.تقريبا همگي آنها درشرايطي ناعادالنه صادر شده است
درادامه اين نامه سرگشاده و افشارگرانه، دانشجويان          

آقاي وزير مگر نمي گوييد      ”:معترض به حق مي پرسند       
. كه دانشجو بايد سياسي باشد و دانشگاه مركز تحول است     

پس چگونه است كه فعالين دانشجويي منتقد دولت اين           
گونه متحمل هزينه هاي سنگين مي گردند و از حق               
طبيعي خود محروم مي گردند؟ آيا فعاليت سياسي مورد            
نظر شما، صرفا درتعريف وتمجيد از دولت خالصه مي             
گردد؟ آقاي وزير چگونه مي توانيد اين محروميت از              
تحصيل ها را توجيه كنيد؟ مگر نه اينكه حق تحصيل جزو 
حقوق اوليه انسان هاست، براستي آيا وزارت تحت امر شما 

... حقوق اوليه انسانها را نيز به رسميت نمي شناسد؟              
دركجاي دنيا براي ادامه تحصيل، شرط احراز صالحيت          
غيرعلمي نهاده اند، كه شما اينگونه مي كنيد؟ براستي             
عدم صالحيت اين افراد دركدام مرجع حقوقي و قانوني            
مورد بررسي قرار گرفته است؟ پس چرا فرصتي براي دفاع    

 ”دانشجويان از حقوق قانوني شان به آنان داده نشده؟
دانشگاهي كه  ”:درپايان نامه سرگشاده تاكيد مي گردد        

شما از اسالمي كردنش دم مي زنيد مي رود اندك مايه             
به راستي  ... هاي انساني خويش نيز به فراموشي به سپارد        

كه دانشگاه قبل از هرتغييري، نياز به باز انديشي شما              
درسياست هاي تان واساسا فهم تان در آكادمي وعلم             

 ”...دارد
تاكنون وزارت علوم و ديگر نهادهاي رژيم واليت فقيه          
پاسخي به پرسش هاي دانشجويان محروم از تحصيل           
نداده و برعكس بر ميزان فشارها و اقدامات كميته هاي            
انضباطي دردانشگاه افزوده اند و مشغول خط و نشان              

 !كشيدن براي فعاالن بخش دانشجويي هستند
 
 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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دولت نهم آن در الويت خود قرار داده و پس از بررسي هاي الزم دركـمـيـسـيـون          
 .اجتماعي دولت، متن آن انتشار و به مجلس ارايه خواهد شد

با توجه به همه اين مسايل اوج گيري مبارزات درمراكز كارگري واقعيتي است كـه    
رژيم واليت فقيه قادر به كتمان آن نيست، اما اين مبارزات از آنجا كه پـراكـنـده و        
دراغلب موارد فاقد سطح الزم سازماندهي و همبستگي است، دستاورد قابل توجه و يا 
نتيجه ملموسي به همراه نداشته و دربرخي زمينه ها نيرو و توان زحمتكشـان را بـه       

از اين رو درسال هاي . تحليل برده و اعتصاب و اعتراضات را با ناكامي روبرو مي سازد
اخير طبقه كارگر آگاه و فعاالن جنبش كارگري به درستي بيشترين تالش خود را بـر    

مبـارزه  .  احياي حقوق سنديكايي و احيا و ايجاد سنديكاهاي مستقل متمركز ساخته اند
-دراين عرصه با وجود اوضاع نامساعد داخلي و خارجي، فشار شديد ارگان هاي امنيتي

اطالعاتي و عواملي چون تضعيف كمي و كيفي طبقه كارگر به دليل اجراي سيـاسـت   
تعديل اقتصادي و ركود و تعطيلي كارخانه ها و مراكز صنعتي و دريك كالم فروپاشي 

. بنيه توليدي و رواج اقتصاد غير مولد و داللي، بدون نتيجه نبوده ونمي توانست باشـد 
اينك با همه دشواري ها و كاستي هاي موجود روند احياي حقوق سنديكايي كارگران 
و زحمتكشان همچنان ادامه يافته و دراين زمينه رشد آگاهي تـوده هـاي كـارگـر           
دركارگاه ها و كارخانه ها به عنوان اصل مهمي در تجهيز و قوام جنبش سنديـكـايـي    

بايد كوشيد به دور از انفعال و شـتـاب       .  كشور، بزرگترين پشتوانه محسوب مي گردد
زدگي ازطريق كارخستگي ناپذير و صبورانه و پرهيز از تفرقه با واقع بيني و شكيبايـي،  
بذر آگاهي را درميان زحمتكشان افشاند و با تكيه برتجربيات ارزشمند تاريخ جـنـبـش    
سنديكايي ايران و درادامه وامتداد سنت هاي درخشان آن، مبارزه درراه احياي حقـوق  

دراين خصوص درماه ها و هفته هاي اخير شاهد عـكـس     .  سنديكايي را به پيش برد
العمل جناح هاي مختلف حكومتي پيرامون روند احياي حقوق سنديكايي كارگـران و    

از يك سو دولت احمدي نژاد و جريانات واپس مانده و تـاريـك       . زحمتكشان هستيم
انديش هوادار اين جناح به موازات گسترش مبارزه براي احيا و ايجاد سنـديـكـاهـاي     
واقعي و رزمجوي كارگري، بار ديگر بر سياست قديمي ولي شناخته شده و درعـيـن       
حال بسيار مخرب رژيم درمسايل كارگري و نهادهاي صنفي زحمتكشان تـاكـيـد و        
خواستار اعمال نظر خود هستند، اين جريانات با درك ژرفاي حمايت توده هاي وسيـع  
كارگر از تشكيل و فعاليت سنديكاهاي مستقل، شعار ايجاد نهاد شورايي را بـا نـام         

چندي پيش نمايندگان اين جريانـات بـه     .  شوراهاي اسالمي طرح و پيش كشيده اند
صـنـعـتـي     -شدت ارتجاعي اعالم داشتند شوراهاي كارگري جديد بايد در مراكز توليد

ايجاد گردد و واحدهاي صنعتي و كارخانه ها بيش از گذشته نيازمند حضور و فعالـيـت   
بايد توجه داشت اين شعار و درخواست بـه مـعـنـاي         .  شوراهاي اسالمي كار هستند

خواست برقراري شوراها درموسسه هاي توليدي و خدماتي نيست، بلكه مي خواهـنـد   
اين سياست تفرقه افكـنـانـه    .  نهادي را به نام شوراي اسالمي جايگزين سنديكا سازند

درابتداي انقالب درسال هاي اوليه كه فعاليت كارگران براي تقويت صنوف جـنـبـش    
سنديكايي در اوج بود از سوي جمهوري اسالمي اعمال مي شد، همين سياست  بازهم 
دراوضاع حساس كنوني توسط دولت ضد مردمي احمدي نژاد و با كمك ارگان هـاي    
امنيتي و انجمن هاي اسالمي و نيز دخالت آشكار وزارت كار و امور اجتماعي دردستور 

شوراهاي اسالمي كار كه اينك تقويت شـده و    .  كار مرتجعان حاكم قرار گرفته است
تالش مي گردد جايگزين سنديكاها شوند، تا به امروز نقش بسيار مخرب درزندگي و   

اليحه شوراهاي اسالمي كار دربهمـن  .  رفاهي زحمتكشان ايفا كرده اند-مبارزه صنفي
دراوج سركوب طبقه كارگر و حزب سياسي آن از تصويب مجلس گذشت و  1363ماه 

اين قانون يعني شوراهاي اسالمي كار حق تشكل صنـفـي مسـتـقـل        . قانونيت يافت
كارگران و حق مشاركت آنان درمديريت و نظارت بر واحد كار را نقض كرده اسـت و    

. انحالل اين شوراهاي فرمايشي از خواست هاي به حق زحمتكشان بـوده و هسـت      
برنامه ارتجاع حاكم براي مهار و خنثي ساختن جنبش سنديكايي با جايگزين سـاخـت   

هيچ نـهـاد و     . شوراي اسالمي به جاي سنديكا از هم اكنون محكوم به شكست است
-ارگاني تاكيد مي كنيم هيچ نهاد وارگاني هرگز نمي تواند درامر دفاع از حقوق صنفي

 . رفاهي زحمتكشان جايگزين سازمان سنديكايي گردد
از سوي ديگر ما با ترفند نسبتا جديدي روبرو هستيم كه طراحان آن گـروهـي از       

 .مدافعان و نظريه پردازان نوليبرال وطني هستند
در وضعيت كنوني جناح رفسنجاني با مقاصد معين سياسي ناگهان به ياد كارگران و 

طراحان و مجريان سياست ضـد كـارگـري      .  اهميت سنديكاهاي كارگري افتاده است
. تعديل اقتصادي، اين روزها درروزنامه كارگزاران از ضرورت سنديكا سخن مي گوينـد 

”     كـارگـزاران  “ در روزنـامـه       ”  سنديكا درايران، از آغاز تا امـروز “ مطلبي تحت عنوان 

شهريـور مـاه     6
انتشار يافت كـه  
درآن به تـاريـخ   
جــــنــــبــــش 
سنديكايي ايران 
و تــاريــخــچــه   
ــار      ــون ك ــان ق
پرداختـه شـده     

درسراسـر  .  است
اين مطلب كه به 
اشكال گوناگـون  
درهفـتـه هـاي      
اخير در پايـگـاه   
ــري     هــاي خــب
هــوادار جــنــاح   
رفسنجاني انتشار 
پيدا كـرده، بـه     
شكل هدفمند و   
سيستـمـاتـيـك     

تالش مي شود مبارزه كارگران درراه احياي حقوق سنديـكـايـي    
 . درچارچوب مشخصي قرار بگيرد

به طور مثال درتبليغات كارگزاران، جـنـبـش سـنـديـكـايـي           
زحمتكشان ايران تحريف شده و درباره آن چنين نـوشـتـه مـي       

قوام السطنه براي مقابله شـوراي مـتـحـده       1325درسال ” : شود
كه )  خوب توجه كنيد دخالت ها( مركزي و مقابله با دخالت هايي 

اين شورا درامور كارخانه ها مي كرد نسبت به تشكيل وزارت كار 
اقدام كرد و دراين سال اولين قانون كار به تصويب هيات وزيران 

دراين دوران قوام السطنه نسبت به سازماندهي و تشكيـل  .  رسيد
اقـدام  )  اسكـاي ( اتحاديه سنديكاهاي كارگران و كشاورزان ايران 

كرد و با حمايتي كه دولت از اين تشكيالت كرد، هم كـارگـران     
ناراضي از شوراي متحده و هم كارگران مخالف كمونيسم را در   
اين اتحاديه گردهم آورد و با پيوستن به كنفدراسيون سنديكـاي  

از نفوذ و قدرت بيشتري برخوردار )  ال-اس-آي-سي(آزاد جهاني 
 ”.....شد

همچنانكه ديده مي شود، هدف اين نوع تبليغات و تـحـريـف    
تاريخ ايجاد سنديكاهايي نظير سنديكاهاي زرد و ارتجاعي وابسته 
به قوام و دربار اصوال سنديكاهاي كارگري غير رزمجو و فـاقـد     

اگر هدف دولت احمدي نژاد تقويت شوراها !  اصالت طبقاتي است
و انجمن هاي اسالمي است، جـنـاح كـارگـزاران و پـيـروان             
رفسنجاني موذيانه مي كوشند سنديكاهاي تحت فرمان وعاري از 
جنبه طبقاتي را ايجاد كرده و از نيروي طبقه كارگـر بـه سـود        

. مقاصد و منافع سياسي و طبقاتي خود سـوءاسـتـفـاده كـنـنـد         
درحقيقت اينان با علم به بازگشت ناپذير بودن مسـيـر احـيـاي       
حقوق سنديكايي و رشد و گسترش مبارزات اعتراضـي درصـدد     
فريب كارگران و ايجاد سنديكاهاي گوش به فرمان هـمـچـون      

و با اين هدف ناگهان بـه يـاد حـقـوق           .  دوران گذشته هستند
سياست و روش اين .  كارگران و اهميت فعاليت سنديكا افتاده اند

جناح در قبال طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را چگـونـه بـايـد       
ارزيابي كرد؟ چرا و به چه دليل كساني كه از بدترين نسخه هاي 
خصوصي سازي دفاع مي كنند، به يكباره توجه خود را به جنبش 
پرتوان كارگري معطوب ساخته اند؟ به هر روي مـبـارزه درراه       

حـفـظ   .  احياي حقوق سنديكايي مسير دشوار و بغرنجـي اسـت    
هوشياري، تاكيد بر سنن انقالبي جنبش سنديكايي و كار پيگيرانه 
توام با شكيبايي و استفاده از همه روزنه هاي مـوجـود ضـمـن       
تقويت امر وحدت و پرهيز از تفرقه از وظايف اصلـي و مـبـرم        

 ! درحال حاضربه شمار مي آيد
 

 ...ادامه مبارزه در راه احياي  
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دهند و با تباني از هر راهي كه مقدور باشد، كنـتـرل بـازارهـا و          مي
حتي الزم نيست با هم رايزني كنند و   .  گيرند ها را در دست مي قيمت

هـا را       دانند اگر قمـيـت   همين قدر كافي است كه مي.  جلسه بگيرند
تر خواهد  شان هم چنين كنند، وضع همه خراب كاهش دهند و رقيبان

 .شد
ها در سطـح   هاي نفتي از سودآورترين شركت در حال حاضر شركت

اي برخوردارند كـه   ها از مزيت توليد فراورده اين شركت.  جهان هستند
ناپذيري براي آن وجود دارد، كه توسط صنعـتـي    تقاضاي تقريباً پايان

شود كه در سطح جهان به شدت متمركز است، كه بخشي از  توليد مي
آن به صورت كارتلي است به نام اوپك يـا سـازمـان كشـورهـاي            

هاي بـيـرون از      اين امر تباني تلويحي ميان شركت.  صادركننده نفت
سودهـاي  ” گناه“اين مؤسسات . كند كارتل را تا حد زيادي تسهيل مي

اندازند، در حالي كه اين خود آنهـا   آورشان را به گردن بازار مي سرسام
ها را به دلخواه  هستند كه كنترل بازار فروش را در دست دارند و قميت

 .كنند تعيين مي
توانند به منظور جبران كاهش نرخ سـود،     ها مي دوم آن كه شركت

براي اين كار، يا دستمزدها را متناسب بـا    .  دستمزدها را كاهش دهند
كنند و بـعـد    كنند يا آن كه كارگران را اخراج مي نرخ تورم اضافه نمي

ولـي  .  كنند آنها، يا كارگران ديگري را، با دستمزدي كمتر استخدام مي
در جاهايي كه سنديكا و اتحاديه وجود دارد، متوسل شدن به اين كـار  

گاهي در . هاي زيادي آورد توان نمونه دشوارتر است، و در اين مورد مي
كنند كه دستـمـزدهـا     چنين مواردي، توليد را به كشورهايي منتقل مي

تـري بـراي بسـتـن          ترند و در آنها كارگران در موقعيت ضعيف پايين
جمعي هستند، از جمله در آسيا و كشورهاي اروپـاي   قراردادهاي دسته

شود آنها را به ايـن     هايي كه نمي در عرصه خدمات و فراورده.  شرقي
گيرند كه  گونه كشورها منتقل كرد، كارگران مهاجر ارزان را به كار مي

هـر  .  شـود  جويي در آموزش نيروي كار هم مي به عالوه موجب صرفه
دو روند مورد اشاره، در نهايت سبب پايين بردن دستمزد همه كارگران 

 .شويم اما همين جاست كه با تناقضي عمده رو به رو مي. شود مي
تر ببرند، بازار كاالهـا   هاي اقتصادي دستمزدها را پايين هر چه بنگاه

گـيـري      و همين باعث شكل.  كنند شان را محدودتر مي هاي و فراورده
 .شود اي بعدي مي بحران دوره

سوم آن كه شايد بتوان كاهش نرخ سود را با افزايش اعتبار جبـران  
در اين صورت، مردم توانايي خريد چيزهايي مثل خانه را پـيـدا     .  كرد
به اين .  كنند، كه اگر غير از اين بود استطاعت خريد آن را نداشتند مي

اما مسـئلـه در     .  دهند ترتيب است كه بازار خريد و فروش را رونق مي
اينجا آن است كه دادن اعتبار به كساني كه احتمـاالً كـارشـان بـه         

كشد و قدرت مالي پرداخت وام و بهره آن را نـدارنـد،    ورشكستگي مي
و اين همان چيزي است كه اكـنـون در پـي        .  اقدامي ريسكي است

هاي با بهره كمتر از بهره پـايـه رخ داده        بحران ناشي از اعطاي وام
تري از درآمد مردم صرف پرداخت بدهي  از آنجا كه بخش بزرگ. است

 .شود شود، بازار مصرف كاالها و خدمات ديگر محدود مي و بهره مي
كنند جـز بـه      خالصه آن كه هر سه راهكرد مورد اشاره كاري نمي

اقـتـصـاددانـان     .  تعويق انداختن بحران ناشي از روند كاهش نرخ سود
” تخريب سازنده“ اي از  داري غالباً چنين بحراني را دوره مدافع سرمايه

داري و خـالص     نامند كه به گفته آنها براي احياي پويايي سرمايه مي
اين عده دشواري و نابـودي  .  الزم است”  ها مصرف بي“ شدن از دست 

سهمگين زندگي مردم، و حتي گاهي مرگ آنها را در نتيجه ناتواني در 
آنـان  .  گيرند تأمين معاش و از دست دادن كارشان، به عمد ناديده مي

اند  گيرند كه كاري كه مردم كرده پيش از هر چيز اين امر را نديده مي
و موجب ايجاد سرمايه شده است، چگونه به طور فـاحشـي اتـالف        

 .شود مي
داري را نشـان     شود محكوميت سرمايه ديگر از اين بهتر چگونه مي

 داد؟

 ...ادامه  چهره حقيقي 

درماه هاي اخير مبارزه زحمتكشان پرو  با سـيـاسـت هـاي         *
اجتماعي ديكته شده ازسوي صندوق بين المللي پـول و    -اقتصادي

دراين پيكار وسيـع  .  بانك جهاني وارد مرحله اي تازه گرديده است
مردمي جنبش سنديكايي كارگران پرو نقش كليدي و پر اهمـيـت   

فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري ضمن حمايت .  برعهده دارد
از اين مبارزات به حق گوشه هايي از آن را درپايگاه خبـري خـود     
بازتاب داده است كه فشرده اي از گزارش مذكور براي اطـالع از    

  .اوضاع آمريكاي التين ارايه مي شود
 

اعتصاب واعتراضات وسيع از چند ماه پيش درشهرهاي مختلف پرو ابتـدا بـه     
صورت پراكنده و خودجوش و سپس سازمان يافته آغاز و با پيوستـن كـارگـران      

 .بويژه درپايتخت وحومه آن ژرفش يافت
اين اعتراضات پراكنده با تالش احزاب چپ و )اواخر تيرماه(در اوايل ماه ژوالي 

جنبش سنديكايي شكل سراسري به خود گرفت و سرانجام درگردهمايي بـزرگ    
مردمي درشهر ليما پايتخت پرو، زحمتكشان نيروي متحد خود را بـه نـمـايـش       

اجتماعي ضد مردمي بويژه پـايـان   -گذارده و خواستار توقف برنامه هاي اقتصادي
. دادن به برنامه خصوصي سازي و برنامه حذف يارانه هـاي كشـاورزي شـدنـد        

اعتصاب كارگران واعتراضات دهقانان گوياي وضعيت وخيم معيشـتـي هـزاران      
درگردهمايي بزرگ شهر ليما سخنران اصلي دبـيـر كـل      .  زحمتكش پرويي است

او با اشاره به سقوط سطح زندگي .  كنفدراسيون سنديكاهاي پرو، ماريوهوآمن بود
كارگران و ديگر زحمتكشان، سياست هاي اقتصادي دولـت را كـه مـبـتـنـي             
برخصوصي سازي و مقررات زدايي است، عامل اصلي فقر مردم پـرو و بـويـژه        
كارگران و كشاورزان معرفي ساخت و براي مقابله با دولت و برنـامـه هـاي آن        

بـه  ” : وي با تاكيد يـادآور شـد    . خواستار تشكيل يك اتئالف فراگير مردمي گرديد
فرياد كارگران جان به لب رسيده گوش فرا دهيد، فقر زندگي مردم را به نابـودي  
كشانده واگر سياست هاي فعلي دولت متوقف نشود، اعتـصـابـات گسـتـرده و          

 ”.سراسري درراه خواهد بود
ازجمله خواست هايي كه درجريان گردهمايي بزرگ پايتخت توسط دبـيـركـل    

افـزايـش   -الـف : كنفدراسيون سنديكاهاي كارگري پرو اعالم شد مي توان بـه      
لغو قانـون خصـوصـي        -ب.  دستمزد ها و حقوق بازنشستگي مطابق با نرخ تورم

لغو قوانيـن ضـد كـارگـري         -سازي بويژه خصوصي سازي زمين هاي دولتي،ج
خصوصا قوانين جديد درصنايع برق وبنادر كشور، اين قوانين حقوق كارگران برق 

لغو قوانيني كه شركت درتظاهرات مسالـمـت   -د.  و بنادر را كامال پايمال مي كند
مبارزه عملي و واقعي با فساد و رشوه خـواري      -ه.  آميز را جرم محسوب مي كند

تاكنون درحمايت از خـواسـت هـاي      .  كه سراسر كشور را به تباهي كشانده است
فوق و تشكيل يك اتئالف فراگير مردمي، سنديكاي كارگران حـمـل و نـقـل،         
اتحاديه آموزگاران و دبيران، كنفدراسيون ملي كشاورزان، احزاب چپ و متـرقـي،   
فدراسيون سراسري دانشجويان، سنديكاي زنان كارگر رستـوان هـا و مـراكـز           
كنسروسازي و هتل ها، اعالم آمادگي كرده وسياست هاي دولت را بـه چـالـش      

 .طلبيده اند
به عالوه كنفدراسيون سنديكاهاي كارگري پرو، پيشنهاد راه پيمايي سراسـري  

ميالدي را در صورت خودداري دولت از تـوقـف بـرنـامـه         2009درآستانه سال 
 !خصوصي سازي ارايه داده است

كارگران و زحمتكشان پرو درسال هاي اخير دراثر برنامه هايي مانند خصوصي 
سازي و حذف يارانه بخش كشاورزي با سقوط سطح زندگي و كـاهـش درآمـد      

 !روبرو شده اند
 

org.wftucentral.wwwمنبع: 

مبارزه زحمتكشان پرو بر ضد 

 برنامه خصوصي سازي



هايي كه  با ورشكستگي و از دور خارج شدن بنگاه. شود نخواهند داشت توليد مي
وري كـمـتـري       اند و بنابراين بهره گذاري كمتري در فناوري نوين كرده سرمايه

دارند، و در نتيجه كاهش مقدار توليد در كل، اين بحران تا حـدي تـخـفـيـف        
هاي توليد كاالهايي از هر نوع، هميشـه در حـال        اين روند، در عرصه.  يابد مي

 .وقوع است
هاي توليد  اما هر از گاهي، مازاد عرضه ممكن است در تعداد زيادي از عرصه

. كنـد  رخ دهد، كه نتيجه آن بحراني خواهد بود كه خودش، خودش را تغذيه مي
اين وضع منجر به محدود شدن بـازار  .  شوند پول مي كار و در نتيجه بي مردم بي
شود كه به نوبه خود موجب تعـطـيـلـي      مي)  و در نتيجه فروش و سود( مصرف 

 .شود، و الي آخر كاري بيشتر مي شود، كه موجب بي هاي بيشتري مي بنگاه
رود كه مؤسساتي كـه از آن       يابد و رو به بهبود مي بحران زماني تخفيف مي

گذاري بيشتري در    اند، يعني به طور عمده آنها كه سرمايه جان سالم به در برده
انـد، شـروع بـه           نگري بيشـتـري داشـتـه       دوران پيشين كرده بودند، يا آينده

تواند به داليل گوناگون باشد، از جمله  اين امر مي.  كنند گذاري بيشتر مي سرمايه
ها از  توسعه اقتصادي در نقاط ديگر دنيا؛ يا ايجاد تقاضاي مصنوعي توسط دولت

اندازي جنگ؛ يا حتي استخـدام   راه پرداخت يارانه يا مزايا؛ يا از راه تدارك يا راه
هر يك از ايـن  !  ها، و به احتمال قوي با دستمزدهاي كمتر مجدد توسط شركت

اي بـاشـد كـه           تواند آغاز كننده ايجاد تقاضاي اقتصـادي تـازه     رخدادها مي
هـاي   كند، كه فرصت گويي به آن را ايجاب مي گذاري بيشتر براي پاسخ سرمايه

شود، و الـي       آورد، كه موجب رشد بيشتر تقاضا مي شغلي بيشتري به وجود مي
 .آخر

اند سر پـا     هايي كه توانسته در طي اين بحران و در پيامد آن، نرخ سود بنگاه
امـا  .  يابد، چرا كه با رقابت كمتري رو به رو هسـتـنـد      بمانند موقتاً افزايش مي

داران    در اين اوضاع و احوال، سرمايه.  معضل كاهش نرخ سود باز خواهد گشت
 .هايي براي جبران كاهش ميزان سود هستند همواره در پي يافتن راه

داران از رقابت و داشتن رقيب متنفرند، چرا كـه روي       نخست آن كه سرمايه
نرخ سود تأثير دارد، و براي همين هم براي از ميان برداشتن رقيب هر كاري از 

هاي مختلـف بـه      هاي تجارتي و كاالهايي با نام نام:  كنند شان برآيد، مي دست
كنند مردم را متقاعد كننـد   هاي تجارتي سعي مي فرستند و از راه آگهي بازار مي

كه جنس و كاالي آنها داراي كيفيتي منحصر به فرد و متفاوت با محـصـوالت   
. خـرنـد     هاي تجارتي آنها را مي هاي ديگر و نام مشابه در بازار است، يا شركت

همه . ها را در خبرها نبينيم گذرد كه خبر ادغام يا معامله شدن شركت روزي نمي
داري، تـولـيـد در           از همان آغاز زايش سـرمـايـه     .  كند اينها رقابت را كم مي

هـاي     هاي گوناگون، يكي پس از ديگري، در شمار كمتري از شـركـت     عرصه
تر متمركزتر شده است؛ نخست در كشورهاي جداگانه و اينك در سـطـح    بزرگ
ها پيش از آن كه در مقياسي اين چنيني بـروز   ماركس اين روند را، مدت.  جهان

هايي تشكيل  داران هرجا و هرگاه كه بتوانند، كارتل سرمايه.  بيني كرد كند، پيش
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كاهـش نـرخ     “ كارل ماركس كشف خود درباره نحوه عملكرد روند 
اين نظريه توضـيـح   .  دانست هايش مي ترين يافته را يكي از مهم”  سود
داري ناگزيـر   هاي ادواري در نظام سرمايه دهد كه چرا وقوع بحران مي

تواند بحران كنوني را هم توضيح دهـد كـه در آن          اما آيا مي.  است
پيكر در حال كسـب سـودهـاي كـالن          هاي غول بسياري از شركت

 اي هستند؟ سابقه بي
ميزان سـود    :  شود نرخ سود در يك مدت معين اين طور تعريف مي

يعني ارزش كار  –ناشي از ارزش اضافي به دست آمده از نيروهاي كار 
تقسيم بر   –گيرد  انجام شده مازاد بر آنچه كارگر براي آن دستمزد مي

آالت و      گذاري به صورت ساختمان، تجهيزات و ماشيـن  مبلغ سرمايه
مواد اوليه به كار رفته در فرايند توليد، به عالوه كل مبلغ پرداخت شده 

 .به صورت دستمزد
داري، در هر اندازه و شكل و وضعيتي كه باشـنـد،    هاي سرمايه بنگاه

براي اينكه بتوانند بازارهاي تازه كسب كنند يا بازارهاي موجود را حفظ 
كم در حد ثابت  كنند، و در نتيجه سهم سودشان را باالتر ببرند يا دست

گذاري كنند تا از اين راه يـا       نگه دارند، بايد در زمينه فناوري سرمايه
تـر،   وري را افزايش دهند و بتوانند با استفاده از نيروي كار كوچك بهره

هاي  توليد بيشتري داشته باشند، يا آنكه عرصه توليدشان را به فراورده
اگر شركتي اين كار را نكـنـد و     .  ديگر بكشانند و به آن تنوع ببخشند

ديگران بكنند، آن شركت به ورشكستگي و تعطيلي كشانده خـواهـد     
 .شد

هاي اقتصادي در واكـنـش بـه           اما همين هزينه اضافي كه بنگاه
فشارهاي دايمي بازار ناگزير از صرف آن هستند، موجب كاهش سـود  

هـاي     اگر كارگران يك شركت موفق شوند از طريق اتحاديه.  شود مي
شان دستمزد بيشتري براي خود از كارفرما بگيرند  صنفي و سنديكاهاي

كـنـنـد،       تري از ارزشي را كه توليد مـي  يعني در واقع سهم عادالنه  –
آنگاه آن شركت تحت فشار حتي بـيـشـتـري بـراي          –دريافت كنند 

گذاري در فناوري جديد قرار خواهد داشت، كه به نـوبـه خـود       سرمايه
 .شود كه نرخ سود باز هم كاهش بيشتري بيابد سبب آن مي

گـذاري     ها به اين دليل است كه در نتيجه سـرمـايـه      وقوع بحران
در زمينه فناوري جـديـد بـه      )  خدماتي يا توليدي(هاي اقتصادي  بنگاه

شود كه  منظور باال بردن حاشيه سودشان، ميزان توليد بيشتر از آن مي
 .بتوان به طور سودآور فروخت

دهند  هايي تشكيل مي داران هرجا و هرگاه كه بتوانند، كارتل سرمايه
ها را در      و با تباني از هر راهي كه مقدور باشد، كنترل بازارها و قيمت

اين آن وضعيتي است كه غالباً از آن به عنوان بحران .  گيرند دست مي
در حقيقت چنين بـحـرانـي،      .  كنند اضافه توليد يا مازاد ظرفيت ياد مي

بحران كمبود تقاضاست، و ناشي از اين واقعيت است كـه كـارگـران      
كـنـنـد، و         كنند دريافت نمـي  سهم عادالنه از ارزشي را كه توليد مي

بنابراين، به عنوان يك مجموعه، توانايي مالي خريد هر آنچه را كـه      

  7ادامه در صفحه    

 داري چهره حقيقي سرمايه

 كمك  مالي رسيده
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دالر 100به ياد شهداي جنبش از ونكوور                                      
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