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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

  9و  8ادامه در صفحه    

 !��ر��ان �� ���ر	 ���� ��ی� 

   9ادامه در صفحه 

اعالميه فدراسيون جهاني سنديكاهاي 
 كارگري به مناسبت اول ماه مه 

سنديكايي –مبارزه جنبش كارگري 

 2در ص !     دراوضاع دشوار كنوني

جنبش سنديكايي و 
 مطالبات زنان كارگر

 !كارگران و زحمتكشان ايران
كميته مركزي حزب توده ايران 

 11( فرارسيدن جشن اول ماه مه   
، روز جهاني كـارگـر،     ) ارديبهشت

روز همبستگي رزمي كارگـران و    
زحمتكشان جهان و تجديد عهد با 
آرمان هاي واالي آنـان، بـراي       
رهايي از بندهاي استثمار و ستـم  
را به شما مبارزان پيشرو و ثـابـت   
قدم راه آزادي، استقالل، صـلـح،     
دموكراسي و عدالت اجـتـمـاعـي     

سـال     123.  شادباش مي گـويـد  
، 1886پيش، روز اول مـاه مـه       

كارگران نساجي شيكاگو، با نـبـرد   
خواست هاي  راه تحققخونين، در 

برحق خود، طاليـه دار مـبـارزه        
پيگير طبقه كارگر با سرمايه داري 
شدند كه تا كنون ادامـه داشـتـه      

 .   است
 !كارگران و زحمتكشان مبارز

امسال كـارگـران جـهـان در         
شرايطي به استقبال روز جـهـانـي    

كـه بـحـران         كارگر مي رونـد   

� روز ����� ��ر���!و �   

 ! مبارزه متحد جهاني، همبستگي رزمجويانه
 ! به اخراج ها پايان دهيد
 ”!استثمار را متوقف كنيد

 برادران و خواهران، 
به مناسبت فرا رسيدن روز كارگر، فـدراسـيـون جـهـانـي         
سنديكاهاي كارگري گرم ترين درودهاي خود را به كارگران، 
بيكاران، مهاجران، زنان و جوانان در سراسر جهان تقديم مي 
دارد و همگان را فرامي خواند در راه مقابله موثر و سـازمـان     
يافته جنبش سنديكائي با جانبداري طبقاتي به دفاع از حقـوق  

 .و دستاوردهاي خود برخيزنند
سيماي حقيقي جهاني شدن سرمايه داري اينك به روشني 

ما اين جهاني شـدن را در بـي         .  خود را هويدا ساخته است
عدالتي گسترده در جهان، تمركز بي سابقه ثروت در چنـگـال   
گروهي كوچك درحالي كه اكثريت بشر در فقر و تيره روزي   

آمار اثبات مـي    .  زندگي مي كند، ارزيابي و معرفي مي نماييم

مبارزه دانشجويان بر ضد رژيم 

جنبش دانشجويي متحد : واليت فقيه

 3استوار جنبش كارگري       در ص 

مبارزه زحمتكشان براي افزايش 

 6دستمزدها                               در ص 

 !زندانيان سياسي را آزاد كنيد

 4در صفحه 

مبارزه براي افزايش كمي و كيفي حضور زنان 
كارگر درمبازرات اعتراضي طبقه كارگر و ديـگـر   
زحمتكشان ميهن ما در ساليان اخير يـكـي از       
 . موضوعات اصلي جنبش سنديكايي  بوده است

ستم مضاعفي كه برزنان كارگر وارد مي شود، 
زمينه و بستر حضور فعال تـر ايـن زنـان در            
اعتراضات بزرگ و كوچـك كـارخـانـه هـا و            

صنعتي و خدماتي را فـراهـم   -واحدهاي توليدي

   3ادامه در صفحه 



 . ان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام، سپاه پاسداران و جز اينها داردهبنگ

نبايد فراموش كنيم كه يكي از جنبه هاي مهم و حياتي تشكل صنفي طبقه كـارگـر،   
رفاهي، نياز مبرم كارگران و زحمتكشان به تاميـن  -عالوه بر تامين خواست هاي صنفي

خواست هاي دمكراتيك عام، يعني تامين آزادي فعاليت انجمن ها، سنديكاها و احزاب و 
سازمان ها و ديگر آزادي هاي دمكراتيك نظير آزادي بيان، انديشه، قلم، مطبوعـات و    

ما هميشه و همواره براين اعتقاد راسخ بوده ايم كه فقط و فقط نيـروي  .  اجتماعات است
متشكل و سازمان يافته توده هاي محروم جامعه و درراس آنها كارگران ضامن تحـقـق   
عدالت اجتماعي و حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي است و در لحظه كنـونـي و در       
آستانه انتخابات رياست جمهوري يافتن امكانات و استفاده از همه روزنه ها براي پيـش  

دراين . برد اين هدف و سازماندهي زحمتكشان يك ضرورت غير قابل چشم پوشي است
خصوص نگاهي دقيق به موضعگيري و برنامه و شعارهاي بعضي نامزدهـاي ريـاسـت      
جمهوري از جمله ميرحسين موسوي نشان مي دهد فشار نارضايتي اجتماعي يا به بيـان  
دقيقتر نارضايتي ژرف توده هاي محروم از سياست هاي رژيم واليت فقيه چنان نيرومند 
است كه اين نيروها را وادار به مانورهاي حساب شده اي درخصوص خواست ها و منافع 

به عالوه در خصوص انـتـخـابـات        . زحمتكشان كرده كه نسبت به آن بايد هوشيار بود
افشاي نظارت استصوابي و نقش به غايت مخرب شوراي نگهبان كه مانعي جدي درراه 
برگزاري انتخابات آزاد، سالم، رقابتي و عادالنه است و اين نكته كه تمامي نامزدها بايـد  
از فيلتر اين نهاد بگذرند و تالش براي كنترل روند انتخابات از سوي ولـي فـقـيـه و           

در عين حال مسئله بكار گـرفـتـن        . مرتجعان حكم فوق العاده با اهميت تلقي مي شود
بودجه مفقود شده كه بالغ بر ميلياردها تومان است، از سوي دولت احمدي نـژاد بـراي     

آنچـه درايـن      . خريد راي در انتخابات آينده نشانگر برنامه ارتجاع درلحظه كنوني است
زمينه اهميت داشته و بايد به آن توجه داشت، تقويت صفوف كارگران، تاكيد بر شـعـار     
محوري احياي حقوق سنديكايي و استفاده از همه گونه امكانات و روزنـه هـا بـراي          

عالوه بر .  هاي زحمتكشان و منافع طبقاتي آنها استخواست پيگيري و سرانجام تحقق 
اين، در ماه هاي اخير شاهد موضعگيري برخي چهره هاي وابسته به تشكل هايي نظيـر  
خانه كارگر هستيم كه از ضرورت اصالحات در قانون تشكيل نهادهاي كارگري سخـن  

و كانون عالـي   اسالميمي گويند، بدنامي و ناكارآمدي انجمن هاي اسالمي، شوراهاي 
شوراهاي اسالمي كار تا به آن درجه است كه وابستگان رژيم را به هراس فرو بـرده و    
نگران ساخته اين نوع موضعگيري و شعارها نيز به نوبه خود محتوي روندهايي را كه در 
مسايل كارگري و جنبش سنديكايي درحال وقوع است آشكار مي سازد و حقانيت مبارزه 

آنچه .  درراه احيا و ايجاد سنديكاهاي واقعي برپايه صحيح طبقاتي را به اثبات مي رساند
سنديكايي به شدت نـيـازمـنـد       -مورد اشاره قرار گرفت نشان مي دهد، جنبش كارگري

تقويت صفوف خود، استفاده از روزنه ها و امكانات موجود و به عقب راندن و تسـلـيـم      
تجربه تاريخي نشانگر اين واقعيت اسـت  .  ارتجاع حاكم و افشاي رژيم واليت فقيه است

كه وجود سنديكاهاي واقعي نه تنها براي دست يابي به اهداف مبـارزه اقـتـصـادي و         
 ،رفاهي، بلكه براي پيشبرد هدف هاي عام سياسي و ارتقاء جنبش سراسري عليه استبداد

 . تا چه حد ضروري مي باشدو امپرياليست ارتجاع 

در اين دوران حساس و مبارزه بسيار دشوار تاكيد بر تجربيات ارزشمند تاريخي و سنن 
افتخار آميز جنبش كارگري كشور راهگشاي رسيدن به كاميابي در دو عرصه صنفـي و    

 !سياسي است
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سنديكايي –مبارزه جنبش كارگري 

 !دراوضاع دشوار كنوني

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

سنديكايـي  -، جنبش كارگري1387با پشت سرگذاشتن سال 
زحمتكشان ميهن ما، سالي پر فراز و نشيب را سپري كرد و بـا    

سالي كه درآن .  اندوختن تجربياتي نو، گام به سال كنوني گذارد
قرار داريم، براي مجموعه جنبش مردمي ايران و هـمـراه ودر       
بطن آن جنبش كارگري، سال پراهميت، حساس و درعين حال 

انتخابات رياست جمهوري دوره دهـم  . دشواري قلمداد مي گردد
كه درخرداد ماه امسال برگزار خواهد شد و فعل و انـفـعـاالت        
صحنه سياسي و درگيري و جدال جناح هاي مختلف درون و     
پيرامون حكومت درآستانه انتخابات تاثير مستقيـم بـرزنـدگـي،       

سياسي طبقه كارگـر و    -امنيت شغلي و بطور كلي منافع صنفي
ديگر زحمتكشان داشته و از اين رو زحمتـكـشـان كشـور بـا          
حساسيت و دقت رخ دادهاي سياسي كشور و تغيير و تـحـوالت   

عالوه بر ايـن  .  صحنه سياسي و آرايش نيروها را دنبال مي كنند
بر كسي پوشيده نيست كه سال جاري به لحاظ ژرفش بـحـران   
اقتصادي، با دشواري هاي بزرگ و جدي بويژه براي كارگران و 

دراين خصوص دراواخر فرورديـن  .  زحمتكشان همراه خواهد بود
درگزارش كوتاهي راجع به ) ايلنا(ماه امسال خبرگزاري كار ايران 

وضعيت زندگي و امنيت شغلي كارگران با صراحت تاكيد كـرده    
وضعيت كارگران بدتر خواهد شد، رونـد افـزايـش مـزد         “  : بود

كارگران درقياس با روند افزايش هزينه هاي زنـدگـي آنـقـدر         
محدود است كه كارگران حتي در نقاط ارزان قيمت بعيد اسـت    
بتوانند با اضافه كاري يا كار دوم و سوم از عهده مخارج زندگـي  

با تشديد بحران اقتصادي وضعيت كـارگـران در سـال        .  يندبرآ
 ” .جاري نسبت به سال هاي گذشته بدتر خواهد شد

مـنـافـع       تامينبنابر اين مبارزه كارگران و زحمتكشان درراه 
كه درزمينه مسايل صنفـي در     ( رفاهي-سياسي و حقوق صنفي

قـرار  در راس آن   لحظه كنوني وظيفه احياي حقوق سنديكايي 
، دراوضاعي فوق العاده دشوار جريان داشته و دارد و بـه        ) دارد

همين سبب حد اعالي احساس مسئوليت و هوشـيـاري را از       
مبارزان راه طبقه كارگر و فعالين سنديكايي و كارگران آگـاه و    

درحقيقت درمبارزه بسيار دشوار كنوني تلفـيـق    ! پيشرو مي طلبد
صحيح مبارزه صنفي و سياسي، حركت درراستاي تقويت جنبش 
سنديكايي با هدف احياي حقوق سنديكايي و تشكل زحمتكشان 

و نيز مبارزه براي بـه    -سنديكاها-در سازمان هاي واقعي صنفي
عقب راندن و سپس درهم شكستن ارتجاع حـاكـم و دولـت          

سـال     4احمدي نژاد كه با سياست هاي ضد كارگري خود در   
گذشته بيش از هر زمان ديگري، حقوق طبقه كارگر و ديـگـر       
زحمتكشان را نابود و پايمال ساخته از اهميت برخـوردار اسـت،     
زيرا مبارزه دراين مرحله و با چنين آماج هاي تاكتيكي درخدمت 
هدف اصلي يعني طرد رژيم واليت فقيه و نيـل بـه عـدالـت         
اجتماعي و آزادي قرار داشته و اتخاذ سياست صحيح طبـقـاتـي    

 .دراين مرحله ضرورت تام و تمام دارد
دراين زمينه الزم است تاكيد كنيم، مبارزه جنبش سنديكايـي  

مردمـي  به مفهوم دقيق كلمه دراين مرحله جدا از پيكار جنبش 
سنديكايي ضـمـن حـفـظ       جنبش .  عليه مرتجعان حاكم نيست

هويت مستقل خود داراي نقش كـلـيـدي درايـن رويـارويـي           
سرنوشت ساز است و توان و ميزان تاثيرگذاري جنبش سراسري 
دمكراتيك و آزاديخواهانه مردم ايران رابطه تنگاتنگ با درجـه    

جنبش كارگري بـه  به عبارت ديگرتوانايي جنبش كارگري دارد، 
عنوان ستون فقرات مبارزات سراسري مهمترين و اصلي تـريـن   
عامل استحكام و قدرت و تاثير گذاري جنبش مردمي درمصاف 

اين رو، تـالش درراه      از  .  با استبداد و ارتجاع به شمار مي آيد
احياي حقوق سنديكايي و برپايي سـازمـان هـاي مسـتـقـل           
سنديكايي پيوند مستقيم با مبارزه با ارتجاع حـاكـم و افشـاي        

و ارگان هايي نظـيـر شـوراي      يت فقيه سياست  هاي رژيم وال
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 . مي سازد
بنابر اين تامين حقوق و منافع زنان كارگر به عنوان بـخـشـي از      
مجموعه طبقه كارگر ايران در پيوند مستقيم با مبـارزه سـراسـري      

 . زحمتكشان براي احياي حقوق سنديكايي دارد
سياسي بـا مـردان       -زنان كارگر عالوه بر منافع مشترك صنفي

كارگر، داراي مطالبات ويژه خود نيز هستند كه جداي از الويت هاي 
جنبش سنديكايي زحمتكشان نيست و كامال درچارچوب هدف هاي 

 .جنبش كارگري و برنامه هاي آن قرار دارد
تاكيد بر اين خواست ها براي تقويت جنبش سنديكايي در مبارزه 

برخي از مهمتـريـن ايـن      .  بسيار دشوار كنوني اهميت فراواني دارد
زنان كارگر دربرابر كار مساوي با مردان مـزد  “  :  مطالبات عبارتند از

مساوي دريافت كنند، قوانين و مقررات تبعيض آميز در محيط هاي 
كار و كارخانجات و واحد هاي مختلف از ميان برداشـتـه و لـغـو         
گردنند، اشتغال زنان در كارهاي سخت و زيـان آور كـه طـبـق           
معيارهاي بين المللي تعيين شده، ممنوع اعالم شود، زنان كـارگـر     

هفته مرخصي قبل و هشت هفته مرخصي پس از  6حق استفاده از 
زايمان را با استفاده از حقوق دارا باشند، به زنان كارگـر هـر سـه        
ساعت يكبار، نيم ساعت وقت براي شيردادن به نوزاد خود داده شود 
و جزو ساعات كار منظور گردد، دركنار هر كارگاه و كارخانه مـهـد     
كودك براي نگهداري از كودكان زنان كارگر ايجاد شـود، مـحـل      
شغلي زنان كارگر دردوران استراحت قبل و بعد از زايمان محـفـوظ   
بماند و كارفرما حق اخراج آنان را نداشته باشد، براي كليه كارگـران  
بيكار از جمله زنان كارگر بيكار شده بيمه بيكاري مقرر گردد و بيـن  

 . زنان با مردان دربيمه بيكاري تبعيض نباشد
طرح هايي نظير كاهش ساعت كار زنان در صنايع ملغـي شـود،     
براي زنان كارگر حق انتخاب پوشش مناسب كار به رسميت شناخته 

شود، زنان شاغل در كارگاه هاي خانوادگي مشمول قانون كار شـده  
و زنان شاغل دراين نوع كارگاه ها از مزاياي قانـون كـار شـامـل         
سنوات، حق بيمه و جز اينها برخوردار شوند، دركالس هاي آموزشي 

 .حرفه اي تبعيض ميان زنان و مردان كارگر از ميان برداشته شود

مبارزه دانشجويان بر ضد رژيم واليت  ...ادامه  جنبش سنديكايي و مطالبات  
جنبش دانشجويي متحد استوار : فقيه 

 جنبش كارگري

اعتراضات پي 
درپي و دامـنـه   
دار دانشجويـان  
به سـيـاسـت      
وعملكرد رژيـم  
واليت فـقـيـه    
ــم      ــي رغ ــل ع
اعـمـال فشـار      
سيستماتيك به 
ــنـــبـــش    جـ
ــي    ــوي ــج دانش
درسراسر كشور 

بـه  .  جريان دارد
گزارش خبرنامه 
اميركبير، صدها 
تـــــن از       

صبح  8دانشجويان دانشگاه صنعتي بابل واقع دراستان مازندران از ساعت 
فروردين دراعتراض به اقدامات ارگان هاي مختلـف رژيـم       22روز شنبه 

خبرنامه اميركبير دراين .  واليت فقيه دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند
باره گزارش داد، اعتراض به بازداشت دانشجويان و خواست هاي ديـگـر     

 ،دانشجويان روز يـكـشـنـبـه      .  سبب اعتصاب و تحصن دانشجويان است
 800بيش از .  تحصن روزدوم خود را با اعتصاب غذاي گسترده آغاز كردند

تن از دانشجويان دراين اعتصاب غذا شركت كرده و غذاي امروز خـود را    
درطول اعتصاب و راه پيمايي شعارهايي نظير، ....  به بهزيستي اهدا كردند 

دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد و زنداني سياسي آزاد بايد گردد سر داده 
همچنين دانشجويان شعار مي دادند، حراست زور نمي خـواهـيـم ،        .  شد

مرگ بر ديكتاتور و ضمن راه پيمايي حمايت   –رييس مزدور نمي خواهيم 
 . خود را از دانشجويان دربند اعالم مي كردند

فروردين، دانشجويان دانشگاه آزاد تبـريـز    24عالوه بر مازندران، درروز 
تجمع گسترده اي را در اعتراض به مرگ سه دانشجوي دختـر سـازمـان      

درجريان اين تجمع اعتراضي كه صدها دانشجو درشهر تبريز درآن   .  دادند
شركت داشتند، دانشجويان دانشگاه آزاد خواست تشكيل شوراي صنفي را 

 . طرح و براي آن توماري را به امضاء رساندند

ماموران امنيتي و نيروهاي انتظامي به شكل وسيع درمقابل اين تجمـع  
آرام دانشجويي صف آرايي كرده و به تهديد و تـحـريـك دانشـجـويـان         

همچنين ماموران لباس شخصي از ساختمـان هـاي     .  مبادرت مي كردند 
 .مجاور محل تجمع به فيلم برداري مشغول بودند

در دانشگاه اصفهان گروهي از دانشجويان ضمن اعتراض بـه رفـتـار        
حراست و بسيج دانشجويي خواستار انحالل كميته هاي انضباطي شده و   
اعالم داشتند درصورت ادامه فشارها دست به اعتصاب زده و از رفتن بـه    

 . كالس هاي درس خودداري خواهند كرد

بعالوه درماه گذشته ده ها حركت اعتراضي دردانشگاه هـاي شـيـراز،        
سنندج، اهواز و رشت صورت پذيرفت كه طي آن براي مهار اعتراضات رو 
به گسترش، تعدادي از دانشجويان دردانشگاه هاي رشت، سنندج و اهـواز  

 . د تهديد قرار گرفتندوربه كميته انضباطي فراخوانده شده و م
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 !زندانيان سياسي را آزاد كنيد
 
درروز جهاني كارگر، بـراي آزادي      * 

عاليه اقدام دوست، منصور اسـانـلـو،      
ابراهيم مددي، محمد پورعبداهللا، سانـاز  
اهللا ياري، مريم مددزاده، احمد قصابان، 
عباس حكيم زاده و همه مـبـارزان و       
فعاالن جنبش كارگري، زنان و جنبـش  
دانشجويي، وب الگ نويسان و روزنامه 
نگاران و كليه زندانيان سياسي در بـنـد   
 !بدون استثناء درصفي متحد مبارزه كنيم

 
اعمال فشار هدفمند رژيم واليت فـقـيـه بـه       
جنبش مردمي و دستگيري و بازداشت فـعـاالن   
سياسي و صنفي درماه هاي اخير ابعاد نـگـران     

 . كننده به خود گرفته است
منصور اسانلو رييس هيات مديره سنـديـكـاي    
كارگران شركت واحد اتوبوس راني تـهـران و       
حومه و ابراهيم مددي مـعـاون ريـيـس ايـن          
سنديكاي علني و قانوني مدتها است در زنـدان    

 . بسر مي برنند و تحت شرايط سخت قرار دارند
تن از  5با حكم دادگاه انقالب اسالمي دزفول، 

كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه، كه به عـلـت     
فعاليت صنفي، طرد پيگرد قرار داشتند، محكـوم  

سال از فعاليت هـاي     3شناخته شده و به مدت 
اعمال فشار به فعاليـن  .  سنديكايي محروم شدند

سنديكايي كارگران نيشكر هفت تپه، به اشكـال  
 . گوناگون همچنان ادامه دارد

جنبش زنان نيز در ماه هاي اخير بـه شـدت       
تحت فشار قرار گرفته و فعاالن آن دستگـيـر و     

 . مورد بازجويي قرار مي گيرند
خانم عاليه اقدام دوست از فعاالن جنبش زنان 
چند ماه پيش صرفا به دليل دفاع از خـواسـت       
هاي به حق زنان و رفع تبعيض جنسي و برابري 
اجتماعي ميان زن و مرد در تمام عرصـه هـاي     
اجتماعي، با تاييد حكم ناعادالنه سه سال زندان، 

 .به بازداشتگاه اوين انتقال يافت
خواست آزادي عاليه اقـدام دوسـت درحـال        
حاضر از زمره مطالبات كانون ها و سازمان هاي 

 . علني و مترقي زنان كشور است
دستگيري و بازداشت و شكنجه دانشجـويـان   
بويژه درماه هاي اخير افزايش چشم گير يافـتـه   

ده ها دانشجوي مبارز با عقايد گونـاگـون   .  است
فقط و فقط براي عدالت و آزادي و مقـابلـه بـا      
سياست هاي ارتجاع حاكم به بند كشيده شـده    

به گفته سخنگوي سازمان دانش آموختگـان  .  اند
دانشجويان درزيـر فشـار       )  ادوارتحكيم وحدت( 

بازجويي هاي شـديـد   
قرار داشـتـه و بـيـم         
اعتراف گيري از آنها و 
وادار كردن زنـدانـيـان    
سياسي به اعـتـرافـات    
دروغين و ساخـتـگـي    

 .وجود دارد
درچنين اوضـاعـي     
خواست آزادي زندانيان 
سيـاسـي از جـملـه         
مواردي است كه همـه  
نيروهاي مترقي، ملـي  
و آزدايخواه كشور برآن 

 . توافق دارند
اين خواست به حـق  
و فراگـيـر از سـوي        
جنبش كارگري ميهـن  

ما نيز پشتيباني مي شود 
و به همين علت برپايـي  

كارزاري گسترده در ابعاد ملي و بين المللي براي آزادي همه زندانيان سياسي بدون استـثـنـاء يـك       
درروزجهاني كارگر هم صدا با زحمتكشان كشور در صفي واحـد و در راه          .  ضرورت اساسي است

 !سازماندهي كارزار وسيع براي آزادي زندانيان سياسي مبارزه كنيم

 
 مبارزه براي تامين امنيت شغلي روزنامه نگاران 

 
در وضعيتي آغاز شد كه عالوه بر هزاران كارگر، صدها روزنامه نگار و خبرنگـار نـيـز       1388سال 

 .شغل خود را از دست داده و به صف طويل بيكاران كشور رانده شدند
تن از كـاركـنـان       350تا  300درآغاز سال نو خورشيدي به گزارش رسانه هاي همگاني، حداقل 

بخش فرهنگي يعني روزنامه نگاران و خبرنگاران از كار اخراج گرديده و آينده خود و خانواده هايشان 
 .درمسير ناروشن و نگران كننده اي قرار گرفت

درطول چند سال گذشته و با روي كار آمدن دولت ضد مردمي احمدي نژاد روزنامه نگاران كشـور  
سال اخير حـقـوق    4در .  از زمره آن گروه هايي بودند كه متحمل صدمات و آسيب ها فراواني شدند

ومنافع و امنيت شغلي هزاران زحمتكش بخش فرهنگي شامل روزنامه نگار و خبرنـگـار و ديـگـر         
نويسندگان به شدت نقض گرديد و غالوه بر بيكاري، ده ها روزنامه نگار و خبرنگار طعم تلخ زندان و 

دراين مورد انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در گزارشي كه سال گذشـتـه   .  محروميت را چشيدند
سه حـق    “ :  منتشر ساخت به نقض حقوق بديهي و شناخته شده روزنامه نگاران اشاره كرده و نوشت

امنيت شغلي -الف حق برخورداري از انتشارات آزاد مطبوعات، ب-بديهي شغلي روزنامه نگاري يعني
امنيت قضايي براي خبرنگاران و روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري، نسبـت بـه     -و حرفه اي و ج

 . سال هاي گذشته بيشتر پايمال گرديد
تحت نام مقابله با براندازي نرم، ارگان هاي امنيتي ده ها روزنامه نگار، وب الگ نويـس، طـراح،     

مرگ يك جوان وب الگ نـويـس       .  كاريكاتوريست و خبرنگار را بازداشت و مورد تهديد قرار دادند
. دراين ميان ميزان اعمال فشار ارتجاع حاكم بر صاحبان قلم و انديشه را به خوبي آشكار مي سـازد   
درحقيقت باسياست تاريك انديشان نشسته بر مسند قدرت، حقوق و امنيت شغلي روزنامه نگاران بـا  

 .شدت پايمال و نابود مي گردد
ده ها روزنامه نگار مستقل و دگر انديش درطول يك سال اخير به اشكال و روش هاي گوناگون از 
كار اخراج شده اند، نمونه اخراج بي سروصداي تعدادي از روزنامه نگاران مستقل و دگـرانـديـش از      

با دگرانديشان ناميده شد تا اخـراج    ”  برخورد نرم“ كه به اصطالح )  قبل از توقيف( روزنامه كارگزاران 
روزنامه نگاران از روزنامه اعتماد ملي، خبرگزاري فارس، خبرگزاري ايرنا و ديگر رسانه ها بهـتـريـن    

 . گواه نوع برخورد رژيم واليت فقيه با كاركنان زحمتكش و شرافتمند بخش فرهنگي جامعه است
هم اكنون نيز صدها روزنامه نگار و خبرنگار با مشكالت جدي معيشتي روبرو بـوده و اخـراج و         

 .بيكاري زندگي آنها را تهديد مي كند
سياسي روزنامه نگاران، حق ايجاد و احياي تشكل مستقل براي كاركـنـان     -دفاع از حقوق صنفي

بخش فرهنگي و پشتيباني از خواست هاي به حق آنان بويژه آزادي بيان و انديشه و قلم و تـامـيـن    
امنيت شغلي و دستمزد مناسب و مطابق با نرخ واقعي تورم دربرنامه جنبش سنديكايي زحمتكـشـان   

 !ايران قرار دارد

 
 

 پرستاران زير خط فقر زندگي مي كنند
 

اخراج گسترده بسياري از پرستاران با سابقه دربرخي مناطق كشور از جمله استان هـاي تـهـران،      

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

اصفهان، آذربايجان شرقي و هرمزگان نارضايتي و اعتـراضـات   
اخراج ها درزمـانـي   .  پرستاران سراسر كشور را برانگيخته است

صورت مي گيرد كه طبق پژوهش سازمان نظـام پـرسـتـاري       
ايران، تعداد پرستاران كشور به عنوان موثرترين اعضاي نـظـام   
سالمت حتي به نيمي از رقم استاندارد جهاني هـم نـرسـيـده       

 !است
با وجود اعتراض سازمان نظام پرستـاري ايـران و ديـگـر           
نهادهاي صنفي فعال نسبت به اخراج پرستاران با توافق وزارت 
بهداشت ارتجاع حاكم كه طرح جايگزيني نيروهاي بسيجي بـه  

 ! جاي پرستاران را به تصويب رسانيد
براساس اين طرح درصورت اعتراض و اعتصاب پرسـتـاران،   
نيروهاي بسيجي كه دوره هاي كارآموزي كوتاه مدت و فشرده 
پرستاري را به انجام رسانده اند، جاي پرسنل اعتصابي را مـي    
گيرند و بطور كلي دركليه بيمارستان ها و مراكز بـهـداشـتـي       

 !درصد پرستاران را بايد نيروهاي بسيجي پر كنند 25حداقل 
درحال حاضر پرستاران خواستار افزايش دستمزد مطابـق بـا     
نرخ واقعي تورم، توقف خصوصي سازي بيمارستان ها، كاهـش  
ساعات كار و طرح طبقه بندي مشـاغـل، تـوقـف اخـراج و            
جايگزيني بسيجي ها به جاي پرستاران با سابقه، تامين مسكن 
مناسب و تضمين امنيت شغلي و لغو طرح هاي ارتجاعي نظيـر  

 . طرح انطباق جنسيتي هستند
مدتي قبل رييس سازمان نظام پرستاري ايران درمصاحبه اي 

هزار پرستار شاغل نيستند كـه   40درحال حاضر “ :  اعالم داشت
اجراي برنامه نظام سـالمـت از       .  هزار نفر آنان زن هستند 25

سوي دولت نهم مشكالت عديده اي ايـجـاد كـرده و بـه             
مشكالت روحي و جسمي و مالي پرستاران دامن زده اسـت،      
حقوق پرستاران شاغل درمراكز درماني دولتي، تماما از مـحـل   
سرانه درمان پرداخت مي شود و به نظر سازمان نظام پرستاري، 

برابر افـزايـش    2رقم شش هزار و پانصد تومان بايد حداقل به 
 ”.يابد تا به پرداخت حقوق پرستاران خدشه وارد نشود

با احتساب رقم خط فقر كه سـال  “ :  وي هم چنين تاكيد كرد
هزار تومان درمناطق شهري اعالم شده بود،  600گذشته حدود 

هزار تـومـان    450امروز كه ميانگين حقوق پرستاران ما حدود 
است مي توانيم بگوييم كه حقوق دريافتي تمام پرستاران كشور 
زير خط فقر است و البته حقوق پرستاران بخش هاي خصوصي 

درصد پرستاران را شامل مي شونـد، درمـواردي      30كه حدود 
درصـد     50هم اكنون حدود . بسيار مورد اجحاف واقع مي شود

پرستاران كشور، دردو نوبت پشت سرهم كار مي كنند كه هـر    
 ”.ساعت طول مي كشد 8نوبت حداقل 

پرستاران به حق خواستار رعايت قـانـون كـار درخصـوص         
پرستاران به عنوان بخشي از .  كارهاي سخت و زيان آور هستند

مزدبگيران جامعه، خواستار تامين حقوق و منافع خود هستند كه 
اين منافع درچارچوب مبارزه جنبش سنديكايي زحمتكشان قابل 

 !دسترسي مي باشد

 
 

 )عسلويه(وضعيت كارگران درپارس جنوبي 
 

يـكـي از     )  عسـلـويـه   ( با آنكه منطقه گازي پارس جنوبـي    
مهمترين قطب هاي صنعتي كشور محسوب مي گردد، شـاهـد   
كمترين گزارشات پيرامون اين منطقه و چگونگي كار و زندگي 

وضعيت كارگران .  هزاران كارگر در رسانه هاي همگاني هستيم
و اصوال چگونگي كار در عسلويه هرگز به درستي و با شفافيت 

 . درمطبوعات بازتاب نيافته است
در پارس جنوبي، اغلب كارگران درشركت ها و واحـدهـاي     
گوناگون قرارداد موقت هستند و دربدترين اوضاع با پايين ترين 

 .درآمد مشغول به كار مي باشند

درگزارشي كه خبرگزاري ايسنا دراواسط آبان ماه سال گذشته منتشر ساخت درباره زمان 
بعد ظهر ادامـه دارد،     7صبح شروع وتا  6ساعت كار از :  كار درپارس جنوبي تصريح شده

دربعـضـي   .  براي ناهار يك ساعت استراحت اعالم مي كنند و پس از آن كارادامه مي يابد
 . ساعت هم نمي رسد 1ساعت كار به  12واحدها مجموع استراحت كارگران درطول 

دربرخي واحدها و شركت هاي فعال . وضع غذا و بهداشت كارگران بسيار نامطلوب است
درعسلويه رستوران اختصاصي براي مديران وجود دارد كه انواع غذاها درآن يافت مي شود 
ولي درغذاخوري كارگران هم كيفيت و هم كميت غذا قابل مقايسه با رستـوان مـديـران      

عالوه بر قراردادهاي موقت و وضعيت ناگوار كار و زنـدگـي، اغـلـب كـارگـران           .  نيست
دستمزدهاي خود را به موقع دريافت نمي كنند، كارگران درتعدادي از شركت هاي فـعـال   

مساله دستمزد هاي معوقه بالي .  ماه حقوق طلب كار هستند 6تا  4در پارس جنوبي بين 
 .ساعت كار مي كنند 12جان كارگراني است كه د رگرماي توان فرسا روزانه حداقل 

راجع به عسلويه و زندگي كارگران در يكي از مهمترين مـراكـز   )  ايسنا( درادامه گزارش 
يكي از كارگران با اعتراض به شرايط زندگي و محل سكونـت  “ :  صنعتي كشور آمده است

ماه دور باشيم و    3كارگران گفت، ما كارگران بايد جان بكنيم و عرق بريزيم و از خانواده 
تعدادي واحد در عسلويه ايجاد شده كـه  ....  نفره زندگي كنيم  15در اتاق هاي سه در پنج 

درآن از گازهاي خطرناك استفاده مي شود، ولي هيچ نظارت و ايمني براي آنكه كارگـران  
 . از اين گازها آسيب نبينند وجود ندارد

بعضي كارفرماها و مديران شركت ها با پرداخت رشوه به ماموران بـازرسـي مـانـع از         
نظارت و كنترل هستند، تعداد زيادي از كارگران قرارداد موقت در اين گونه شركت هـا و    
. واحدها دچار معلوليت شده و سرنوشت آنها نامعلوم است زيرا حتي بيمه هم نـيـسـتـنـد       
وضعيت هزاران كارگر كه برخي از آنها از جمله كارگران ماهر جوشكاري و تـاسـيـسـات     

اين زحمتكشـان از    .  هستند درمنطقه پارس جنوبي فوق العاده ناگوار و نگران كننده است
كوچكترين حقوقي بر خوردار نيستند و قرار دادهاي موقت سبب گرديده، امنيت شغلي در   

درساليان اخير برخي كوشش ها براي تشكيل سنديكـا درمـيـان      .  عسلويه بي معني باشد
كارگران شاغل درپارس جنوبي صورت گرفته كه بايد ادامه يابد، زيرا بهبود وضعيت كار و 
زندگي و تامين امنيت شغلي زحمتكشان دراين قطب پراهميت صنعتي كشور بستگي تام و 

 !تمام با احياي حقوق سنديكايي دارد
 

 بدهكاري كالن دولت به تامين اجتماعي
يكي از اقدامات بسيار مخرب دولت احمدي نژاد دررابطـه بـا حـقـوق كـارگـران و               

 .زحمتكشان، دستبرد اين دولت به منابع مالي سازمان تامين اجتماعي بوده است
درحـال  “ :  خبرگزاري ايلنا چندي قبل درگزارشي پيرامون سازمان تامين اجتماعي نوشت

. حاضر مديران سازمان تامين اجتماعي ارزشي به كارگران و نمايندگان آنان نمي نـهـنـد     
دولت احمدي نژاد پيش بيني كرده با كاهش قيمت نفت درآمدهاي ارزي كاهش خـواهـد   
يافت، به همين دليل به دنبال تعريف منابع جديدي است و بهترين و راحت ترين روش را، 

 ”... .دست اندازي به منابع سازمان تامين اجتماعي مي داند 
براساس اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي اين نهاد ماهيت كنوني خود را از دست 

 .داده ونقش و نفوذ نمايندگان كارگران درآن بكلي حذف مي گردد
وزيـر  “ :  دراين باره رييس كانون بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي اعالم داشت است

رفاه قول داده بود تا شوراي عالي تامين اجتماعي سه جانبه باشد اما دراساسنامه جـديـد     
وضعيت وخيم تر از گذشته شده، وجود سرمايه هاي عظيم از جمله درشركـت سـرمـايـه       

باعث شده تا چشم هاي ناپاك به دنبال مسايل حاشيه اي )  شستا( گذاري تامين اجتماعي 
 ”....درتامين اجتماعي باشند

شركت  150سهام ) شستا(الزم به تذكر است كه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
توليد مي ) اين شركت ها(درصد توليد ناخالص داخلي را توسط  17را دردست دارد و حدود 

كند، دولت احمدي نژاد با حمايت سپاه و برخي بنيادهاي انگلي درصدد تصـاحـب ايـن        
 . سرمايه هاي عظيم است
هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است و از  10درحال حاضر، دولت 

بعالوه، مبلغ كالني نيز كارفرمايان سراسر كشـور  .  پرداخت اين بدهي كالن سرباز مي زند
بـه  .  به اين سازمان كه درواقع جزو دارايي هاي زحمتكشان ايران است، بدهكار مي باشند

ميليارد تومان به سـازمـان تـامـيـن           550گزارش ايلنا، كارفرمايان تهران بزرگ بيش از 
اجتماعي بدهكا رهستند ولي در سايه حمايت شوراي نگهبان، مجلس و دولت كوچكترين 

 . اقدامي براي باز پرداخت اين بدهي نكرده و نمي كنند
كارگران وزحمتكشان و كليه بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي به شـدت  
از سياست هاي ارتجاع حاكم درخصوص اين سازمان و دارايي هاي هنگفت آن نـاراضـي   
هستند و به اين علت ادامه اين سياست ها و حضور دولت احمدي نژاد را خطـري جـدي     

 !براي منافع خود ارزيابي مي كنند
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مبارزه زحمتكشان براي افزايش 

 دستمزدها

 21پس از آنكه شوراي عالي كار درجلسه روز چهارشـنـبـه      
اسنفد ماه گذشته، حداقل دستمزد كارگران براي سال كنوني را 

را    87اعالم داشت وميزان آن نسبت به حداقل دستمزد سال   
درصد افزايش داد، با مداخله بانك مـركـزي جـمـهـوري         25

اسالمي و پافشاري وزيركار و معاون رييس جمهور، بـارديـگـر    
جلسه شوراي عالي كار برگزار و برخـالف خـواسـت و اراده          

 . درصد از ميزان مصوبه قبلي كاسته شد 5ميليون ها كارگر، 
حداقل دسـتـمـزد      “  :  خبرگزاري ايلنا دراين باره گزارش داد

. درصد از رقم پيشين كمتر اعالم شد 5، 88كارگران براي سال 
با حضـور مـحـمـد          87اسفند ماه  27شوراي عالي كار عصر 

جهرمي وزير كار و نمايندگان گروه كارگري و كارفـرمـايـي و      
دولت حداقل دستمزد كارگران را نسبت به مصوبه قبلي خـود    

 20شوراي عالي كار دراين نشـسـت افـزايـش           .  كاهش داد
درصـدي     25درصدي حداقل دستمزد را به جاي افـزايـش       

تصويب كرد و با توجه به نامه رسمي بانك مركزي تصـمـيـم    
ضمن توجه به نرخ تورم درنشسـت   1388گرفت تا در مهر ماه 

مطـابـق   ”   .مجدد براي شش ماهه دوم سال اتخاذ تصميم كند
ميليون و    2اين مصوبه، حداقل دستمزد كارگران براي امسال، 

ريال ماهيانه تعيين گرديده و حداقل دستمزد  200هزار و  635
علت چنين اقدامـي  .   ريال مي باشد 840هزار و  87روزانه نيز 

را نبايد صرفا نامه بانك مركزي آن هم پس از تصميم شوراي 
تعيين حداقل دستمزدها پايين تر از نـرخ  .  عالي كار ارزيابي كرد

واقعي تورم و تحميل يك ميزان ساختگي براي دستمزد سـال    
، بخشي از سياست دولت احمدي نژاد است كه با حذف ماده 88
قانون كار بر پايه طرح تحول اقتصادي و هدفمنـد سـازي      41

دراين باره محـمـد جـهـرمـي        .  يارانه ها ارتباط تنگاتنگ دارد
 28وزيركار درحاشيه جلسه هيات وزيران به خبرگزاري فارس   

افزايش دستمزدها درسـال  “  :  اسفند ماه خاطر نشان ساخته بود
حـفـظ      88براي تعيين حداقل دستمزد سال .  پلكاني است 88

اشتغال و توليد و حل مشكالت واحدها درنظر گـرفـتـه شـده       
همچنين وزارت كار و شخص وزيركار تعيين حـداقـل     ”  . است

دستمزدها امسال را جلوگيري از تعديل نيروي كار اعالم كـرده  
اين وضعيت چنان غير قابل قبول وتبليغات مـرتـجـعـان       .   اند

حاكم تا بدان پايه پوچ است كه حتي نمايندگان تشكل هـاي    
ساخته و پرداخته ارتجاع حاكم نيز از پذيرش سيـاسـت وزارت     
كار و امور اجتماعي درخصوص تعيين حداقل دستمزدها امتنـاع  

فروردين ماه، درگـزارش خـود        15خبرگزاري ايلنا، .  مي كنند
را امضـاء       88نمايندگان كارگري صورت جلسه مزد “  :  نوشت

نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار كشور . نكرده اند
روز توسط بانك مركزي را تعجـب   20اعالم دو نرخ تورم طي 

آور دانست و تصريح كرد از سازمان بازرسي كل كشـور مـي       
خواهيم كه دراين زمينه ورود و اعالم نظر كند زيـرا مـرجـع        

.... درصدي هنوز مشـخـص نـيـسـت           19محاسبه نرخ تورم 
نمايندگان كارگري شوراي عالي كار صورتجلسه مـربـوط بـه      

 88سرنوشت افزايش مزد   .  را امضاء نكرده اند 88كاهش مزد 
كارگران قرباني سياست هاي ناكارآمد و غير واقع بينانه بانـك  

 ” .مركزي شد
تاكيد براين نكته كه مزد و سرنوشت دستمزد كـارگـران و       
زحمتكشان قرباني نه فقط بانك مركزي كه قرباني سـيـاسـت    
. هاي دولت احمدي نژاد ارزيابي مي شود، خالي از فايده نيست
زيرا محدود كردن معضل دستمزد و پايمال شدن منافع طبـقـه   
كارگر به سياست هاي بانك مركزي به معناي فراموش كـردن  

بي جهت .  ماهيت ارتجاع حاكم وسياست ضد كارگري آن است
نيست، خانه كارگر كه وابسته به جناح هاي ديگر رژيم بـويـژه   
نزديك به باندهاي هوادار هاشمي رفسنجاني اسـت، از ايـن       

موضوع يعني سياست وزارت كار دولت احمدي نژاد استفاده كرده و در آستانه انتـخـابـات    
دردولت آقاي احمدي “  :  رياست جمهوري در بيانيه كميته دستمزد خود از جمله مي نويسد

درچنين شرايطي آقـاي    .....  نژاد عدالت منظور نظر ايشان مشمول حال كارگران نگرديده 
احمدي نژاد نمي بايستي انتظار همراهي كارگران را در انتخابات رياست جمهوري با خـود  

 ” .داشته باشند
سنديكايي ميهـن مـا     –موضوع دستمزدها، از مهمترين مسايل كنوني جنبش كارگري 

رژيم واليت فقيه و دولت هاي مختلف آن هر يك با سياست خاص خود، هـمـواره   .  است
آمارهاي موجود حاكي از . مانع افزايش دستمزد كارگران مطابق با نرخ واقعي تورم بوده اند

آن است كه درطول سه دهه گذشته قدرت خريد كارگران مرتب كاهش يافته و دستمـزد  
 .ماهيانه آنان بسيار پايين تر از نرخ واقعي تورم است

بر پايه آمار رسمي، درسال گذشته تورم لگام گسيخته سبب گرديد، قيمت مواد غذايي تا 
درصد افزايش يابد، ولي با اين وجود شوراي عالـي   50درصد وقيمت مسكن در حدود  60

درصـد     20را نسبت به مزد سال قبل فقـط     88كار حداقل دستمزد كارگران براي سال 
دريك محاسبه مي توان با صراحت تاكيد كرد براثر سياست رژيم واليت فقيه .  افزايش داد

 5دربرابر خواست و منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، ميزان دستمزد كارگران بيش از 
اسفند ماه درايـن بـاره طـي           22روزنامه سرمايه در .  هزار درصد از تورم پايين تر است

هزار درصد  18سال گذشته نرخ تورم درايران حدود  30درعرض “  :  گزارشي اعالم داشت
را مبنا در نظـر   57اگر سال ....  افزايش يافته و ارزش پول ملي كاهش زيادي داشته است 

هزار درصد افزايش تورم را نيز به رقم دستمزدها اضافه كنيم، مي بـيـنـيـم      18بگيريم و 
 ” .هزار درصد از آن رقمي كه بايد باشد عقب تر است 5دستمزدها درحدود 

“ :  اسفند ماه سال گذشته درگزارشي تحـت عـنـوان      21از سوي ديگر خبرگزاري ايلنا 
درحال حاضر “ : ، ياد آوري كرد” درصد هزينه هاست 40دستمزد كارگران تنها پاسخگوي 

درصد هزينه هاي زندگي آنان  40حداقل دستمزدي كه به كارگران پرداخت مي شود تنها 
عالوه بر اين ها، زحمتكشان و سنديكاها و تشكل هـاي مسـتـقـل         ”   . را پاسخگو است

كارگري به اين موضوع كه بانك مركزي همواره نرخ تورم را غير واقعي اعالم و بر اساس 
دراين باره ايلـنـا   .  اين نرخ نادرست ميزان حداقل دستمزدها تعيين مي شود، اعراض دارند

قلم كاال تعيـيـن مـي       36سبد هزينه خانوار كارگري براساس “  :  فروردين ماه نوشت 14
شود، درحالي كه سبد هزينه اي كه بانك مركزي اعالم مي كند براساس شاخص قيمـت  

درصـد     33حـدود     1383قدرت خريد كارگران نسبت به سال .  قلم كاال است 354ها در
نرخ تورم اعالم شده توسط بانك مركزي غير واقعي است و هر .... كاهش پيدا كرده است 

ساله شوراي عالي كار بر اساس اين نرخ غير واقعي درخصوص حداقل دستمزدها تصميـم  
گيري مي كند و به همين دليل شكاف عميقي ميان دستمزد و كال درآمد كـارگـران بـا        

شوراي عالي كار در اوضاعي ميزان حداقل دستمزدها را   ”  .هزينه آنها به وجود آمده است
تعيين كرد كه پيش از آن تعدادي از سنديكاهاي مستقل كارگري كه زير فشار غير قانوني 

 88ارگان هاي سركوبگر قرار دارند، به درستي اعالم كرده بودند، حداقل دستمزد درسال   
 . ميليون تومان ماهيانه باشد 1نبايد كمتر از 

مقايسه خط فقر اعالم شده از سوي رژيم با حداقل دستمزد ماهيانه كارگران به خوبـي  
و .  نشان ميدهد چه فاصله ژرفي ميان درآمد زحمتكشان با هزينه هاي آنـان وجـود دارد      

مسئوالن جمهوري اسالمي هيچ اقدام جدي و موثر براي حتي كاستن از اين فاصلـه بـه     
برخالف ادعاي وزير كار، شخص رييس جمهور و معـاون اول    .  عمل نياورده و نمي آورند

 . وي، سهم مزد در قيمت تمام شده كاال و خدمات بسيار اندك است
وزارت كار دولت احمدي نژاد درچند سال اخير مرتبا ادعا كرده كه افزايش دستمـزدهـا   

امـا آمـار     .  سبب گراني كاالها شده و بنابر اين بايد يك تصميم جدي براي آن گـرفـت    
برپايه ايـن  .  منتشره از سوي نهادهاي وابسته به رژيم عكس اين مدعيات را ثابت مي كند

درصـد، دربـخـش         13آمار، دربخش صنعت سهم مزد كارگران از قيمت تمام شده تنها 
به هرروي با مصوبه شوراي عالي كـار  .   درصد  مي باشد 10خدمات نيز اين رقم درحدود 

باز هم كارگران و زحمتكشان از ميزان دستمزدي بسيار پايين تر از نـرخ واقـعـي تـورم         
مـبـارزه بـراي افـزايـش          .   برخوردار هستند و اين به معناي زندگي درزير خط فقر است
دراين .  سنديكايي ميهن ماست-دستمزدها يكي از عرصه هاي مهم پيكار جنبش كارگري

مبارزه به تشكيالت و سازماندهي، به سنديكاهاي واقعي و مستقل نيازاست و بنابـر ايـن     
پيوند ژرفي ميان مبارزه درراه احياي حقوق سنديكايي با مبارزه براي افزايش دستمـزدهـا   

در ماه هاي اخير برخي تشكـل هـاي مسـتـقـل و            .  مطابق نرخ واقعي تورم وجود دارد
سنديكاهاي واقعي كارگري كارزار جمع آوري امضاء و نوشتن تـومـار بـراي افـزايـش            

ولي نبايد اينـگـونـه    .  دستمزدها را سازمان دادند كه درجاي خود قابل تقدير بوده و هست
جمع آوري امضاء و تـهـيـه    .  رفاهي زحمتكشان قرار بگيرد-شيوه ها محور فعاليت صنفي

تومار صرفا به عنوان يك وسيله تبليغاتي دراوضاعي معين مي تواند، اينجا و يا آنجا موثـر  
ولي با تاكيد بر ماهيت و خصلت جنبش كارگري و اصوال فعاليت سنديكايي، محـور  .  باشد

مبارزه مي بايد بر سازماندهي، افشاندن بذر آگاهي سنديكايي، آموزش سنديكايي و بطـور  
كلي مبارزه براي تشكيالت سنديكايي و درلحظه كنوني احياء ايجاد سنديكـاهـا اسـتـوار       

قدرت جنبش سنديكايي به سازماندهي و تشكيالت آن است و مـبـارزه كـارگـران       .  باشد
همه گونه شيوه هاي تبليغاتي دراين چـارچـوب     .  ميهن ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست

 !موثر خواهد بود
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 پيام حزب توده ايران به 
يازدهمين كنگره سازمان فدائيان خلق 

 ) اكثريت(ايران 

     10ادامه در صفحه  

 رفقاي گرامي
كميته مركزي حزب توده ايران، برگزاري يازدهمين كنگـره  
سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت را به شما تبريك مي گويد 

 . و موفقيت شما را در برگزاري كنگره تان آرزومند است
 

 رفقاي عزيز
و )  اكـثـريـت   ( اين حقيقتي است كه مبارزات فدائيان خلق   

حزب توده ايران در راستاي استقالل، آزادي، عدالت اجتماعي 
از همان اولين سال هاي حيات سازمان در بيش از چهار دهـه  

حزب تـوده ايـران از       .  پيش با هم پيوند نزديكي داشته است
همان آغازين لحظات مبارزه فدائيان خلق بر رغـم تـفـاوت        
نظري مهم در تحليل شرايط حاكم بر جامعه و تعيين تاكتيك 
هاي مبارزاتي، سازمان شما را به مثابه جرياني مثبت و مردمي 

اين برداشت مثبـت  .  در راستاي حركت چپ ايران ارزيابي كرد
ريشه در اين حقيقت دارد كه ما  بنيان سياست هاي سازمـان  
شما را بر بستر مبارزه برحق زحمتكشان براي صلح، پيشرفـت  

عمده مبارزات قهرمانانـه،  .  و عدالت اجتماعي ارزيابي كرده ايم
برحق، بغرنج و پيچيده حزب و سازمان چه در مقاطع اولـيـه     

و چه در راه تـدارك        1357انقالب ملي و دموكراتيك بهمن 
رهايي مردم و زحمتكشان كشور از حكومت  استبدادي  رژيم 

و براي آينده اي دموكراتيك و آزاد متـاثـر از     »  واليت فقيه« 
باورهاي سوسياليستي و چپ راديكال دو جريان سياسي بـوده  

 .    است
 

 رفقاي فدائي
شما كنگره يازدهم خود را در شرايطي آغاز مي كنيـد كـه     
تحوالت سياسي در ميهن بحران زده مان به مرحله بغرنجـي  

در آستانه انتخابات رياست جمهوري در خرداد .  وارد شده است
ماه بحران همه جانبه ناشي از ادامه رژيم واليت فقيه حـيـات   
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميهن و زندگي مـردم  

بخش هاي وسيعي .   زحمتكش را تحت الشعاع قرار داده است
از مردم به ويژه كارگران، زنان، جوانان و روشنفكران به ايـن    
باور رسيده اند كه با ادامه حاكميت رژيم واليت فقيه و استبداد 
حاكم نه تنها استعداد هاي طبيعي و انساني بالقوه ميهـن بـه     
هدر مي رود بلكه استقالل سياسي كشور بـا خـطـر روبـرو          

اين امر اكنون به باوري توده اي بدل شده اسـت    .  خواهد بود
كه آماج اصلي سياست هاي سبعانه و سركـوبـگـرانـه رژيـم        
ممانعت از شكل گيري يك آلترناتيو سياسي دموكراتيك، ملي، 

حزب توده ايران بر اين باور است كـه  .   مردمي و مترقي است
اتحاد عمل نيروهاي مترقي، ملي و آزادي خواه ميهن ما، بـه    
ويژه اتحاد عمل ميان  نيروهاي مدافع حقـوق كـارگـران و        
زحمتكشان، عامل اساسي و انكار ناپذيري در راستاي ايـجـاد   
يك جايگزين مردمي و دموكراتيك در مقابل رژيم ضدمردمي 

 . خواهد بود� واليت فقيه�
 
 

 رفقاي گرامي
 

اجالس كنگره شما در شرايط بسيار بغرنج و حسـاسـي از       
همـه نـيـروهـاي مـلـي،           .  حيات ميهن مان برگزار مي شود

دموكرات و ترقي خواه با نگراني شاهد شرايط بسيار خطرناكي 
مي باشند كه به دليل تنش ها و درگيري هاي ادامه يـابـنـده    
بين استبداد گران رژيم واليت فقيه از يكسو و پـرچـمـداران      

سرمايه داري از سوئي ديـگـر     »  نظم نوين جهاني« گسترش 
اياالت .   آينده تحوالت سياسي ميهن مان را دربر گرفته است

متحده آمريكا و متحدان آن در اتحاديه اروپا، آسيا و اقيانوسيه در پي بسط و تحكـيـم   
تسلط خود بر منطقه خاورميانه و منابع انرژي و انساني آن، با بهره جويي از سيـاسـت   
هاي نابخردانه و نمايشي سران رژيم، طرح هاي مخاطره انگيزي براي استـقـالل و     

در حال حاضر شرايطي ايجاد شده است .   تماميت ارضي كشور را به جريان انداخته اند
كه آينده تحوالت سياسي كشورمان به عوض اين كه توسط مردم و نيروهاي ملي و   
سياستمداران واقعاٌ انتخاب شده از سوي آنان تعيين شود، مورد بحث و جـدال بـيـن      

سران رژِيم واليت فقيه در خـلـوت   .  قطب هاي مختلف جهان سرمايه داري مي باشد
مالقات هاي خود با نمايندگان كشورهاي امپرياليستي به ازاي حفظ حاكميت متزلـزل  
خود  به قبول نقشي براي كشور در تحوالت منطقه گردن نهاده اند كه مـي تـوانـد        

 . آخرين نشانه هاي استقالل سياسي كشور را زايل نمايد
 

اين حقيقتي است كه به دليل سياست هاي رژيم و نقش بي كفايت و ماجراجويانـه  
دولت احمدي نژاد كه انزواي بين المللي كم سابقه اي را بر ايران تحميل كـرده، نـه     
تنها حقوق طبيعي و به لحاظ بين المللي تصريح شده كشورمان زير عالمت سـئـوال     

در اين .   قرار گرفته است، بلكه اجماع بين المللي اي نيز بر ضد آن شكل گرفته است
شرايط وظايف دشواري پيش روي همه نيروهاي مترقي و آزادي خـواه و جـنـبـش         

 . مردمي ميهن ما قراردارد
 

 رفقا
 
، انقالبي كه از نـظـر       1357سال پس از انقالب ملي و دموكراتيك بهمن ماه  30

وسعت شركت فعال و عملي ميليون ها تن از مردم زحمتكش، و ايثار بي كران آن هـا  
در تاريخ كم نظير بود، به دليل پشت گرداني سران جمهوري اسالمي به شعـار هـاي     
كليدي آن، مردم ايران از نبود آزادي هاي پايه اي، از ديكتاتوري خشن، از عمـلـكـرد    
همه جانبه سرمايه داري انگلي و از عواقب سياست هاي امپرياليسم جهاني عذاب مي 

نيرو هاي سياسي ترقي خواه و به ويژه حزب ما و سازمان شما براي پـيـروزي     . كشند
.  انقالب و ممانعت از تسلط ارتجاع بر كشور بي دريغ نيرو گذاشتند و مبـارزه كـردنـد     
مبارزه اي كه در مسير آن جنبش انقالبي و سوسياليستي ايران جمعي از فرهـيـخـتـه     
ترين كادرهاي خود، ميهن پرستان پرشور و مبارزان آزاديخواه، گل هاي سـر سـبـد        

ولي سه دهه پس از انـقـالب     .  جنبش چپ، را در صحنه نبردي نامتوازن از دست داد
شعارهاي آن براي آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي به درستي هنوز بر پرچم هاي 

شكست انقالب .   مبارزات توده هاي مردم و جنبش هاي اجتماعي نقشي پر رنگ دارد
و فجايع انساني، فرهنگي، اقتصادي و سياسي رژيم حاكم نه تنها نمي تواند  توجيهـي  
براي بر زمين گذاردن شعارهاي اصولي، عيني و قانونمند جنبش انقالبي باشد، بلـكـه   
ضرورت توجه مسئوالنه نيروهاي سياسي ترقي خواه را به شرايط و داليل شـكـسـت    

به باور ما يكي از عمده ترين داليل شكست انقالب بهمن در .   انقالب مطرح مي كند
اولين مراحل پس از پيروزي سياسي آن در سرنگوني رژيم شاه، تفرقه و جـدايـي در     
جبهه خلق، عدم غلبه بر جو سوء ظن و بدبيني بين نيروهاي ملي و ترقي خواه، و عدم 

 . تشكيل جبهه متحد خلق بود
 

 رفقاي گرامي
در سال هاي اخير عمده توان  نيرو هاي سياسي، دموكراتيك و مـردمـي كشـور        
متوجه پيدا كردن راهي براي غلبه بر بحران همه جانبه اي است كه ميهن مان را دربر 
گرفته است، بحراني كه بيش از هر امري نتيجه عملكرد اصل به غايـت ارتـجـاعـي       

سياست هاي رژيم حاكم در همه عـرصـه هـاي      .  مي باشد»  واليت فقيه« حاكميت 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه منافع اكثريت مردم كشور را مورد تهديد 

در حالي كه خصوصي سازي و تاراج سرمايه هاي كشورفقر و بيكاري .   قرار داده است
را به واقعيتي براي بخش هاي عمده اي از زحمتكشان ايران تبديل كرده، تهاجم بـه    
آزادي هاي سياسي، محدوديت هاي فرهنگي و اجتماعي، تعطيل مطبوعات مستقل و 
بازداشت و زنداني كردن روزنامه نگاران و انديشمندان جامعه عمالٌ ايران را به زنـدان  

براي نمايش عدم كفايت رژيم حـاكـم و دولـت          .   انديشه و بيان تبديل كرده است
احمدي نژاد فقط كافي است به اين توجه كنيم كه بر رغم درآمد نفتي بـي سـابـقـه       
صدها ميليارد دالري در چهار سال اخير، زحمتكشان مورد تهديد بيكاري، فقر و از بين 

ميليون زحمتكش،  20بيكاري نزديك به .  رفتن پوشش هاي حمايتي ضرور مي باشند
قرار گرفتن حدوداٌ يك چهارم جمعيت كشور در زير خط فقر، و گسترش روز افـزون      
اعتياد، فحشاء، عدم امنيت و ديگر معضالت اجتماعي مشخص ترين دستـاورد هـاي     

 .   رژيم مي باشند
 

در مقابله با اين شرايط ما بر اين باوريم كه گردان هاي مختلف جنبش اجتماعي كه 
اخير هم از نظر سازماندهي و هم به لحاظ ذهني رشد قابل مالحـظـه    هايدر سال   
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اقتصادي همه جانبه اي تمامي كشورهاي سرمايه داري جهان 
دو سال پس از آغـاز رونـد بـحـران و             .    را فرا گرفته است

فروپاشي سيستم مالي، پولي و اقتصادي در جهان سرمايه داري 
امروز مشخص است كه بحران كنوني نه يك بحران مقطـعـي   
به دليل عدم كارآيي مكانيزم هاي سرمايه داري  يا قصور در به 
كارگيري آن ها، بلكه دقيقاٌ  نمايش شكست اصـلـي تـريـن         

بـازار  ”  تجليات سيستم سرمايه داري، و به ويژه مفاهيمي نظيـر 
، قابليت سرمايه داري به خود تنظيمي و اعمال سيـاسـت   ” آزاد

بحران كنوني از سوي اقـتـصـاد دانـان         .  هاي نوليبرالي است
مشهور جهان به مثابه يك بحران سيستميك سرمايه داري و   
ناشي از اضافه توليد كه از دو دهه پيش مشخصه سيستم بوده، 

 .  معرفي شده است
در طول دو سال گذشته تعدادي از مشهور ترين بانك هاي  

جهان، به ويژه گروهي از آنان كه عمدتاٌ در رابطه با بنيادهـاي  
مسكن عمل مي كردند و در ارائه وام هاي مسكن تـخـصـص    
داشتند، ورشكسته شده و مجبور به درخواست و قبول كنـتـرل   

سرمايه داري جهاني در حالي كه براي رهايـي  .   دولتي شده اند
از چنگال بحران عميق و همه جانبه اقتصادي  هزاران ميليـارد  
دالر دارايي هاي ملي در كشورهاي مختلف را به سيستم بانكي 
و انحصار هاي بزرگ سرازير كرده، در قبال كارگران سيـاسـت   

حقـوق و آزادي هـاي         .  هاي سختگيرانه اي اعمال مي كند
دموكراتيك طبقه كارگر و زحمتكشان جهان بيش از پيش در   
معرض تهاجم سرمايه انحصاري و سياست هاي مخرب و ضـد  
انساني آزادي بي قيد و شرط سرمايه براي استثمار خشن تـوده  

المللي كار پـيـش      سازمان بين.   هاي محروم قرار گرفته است
ميليون نـفـر در      190بيني مي كند كه تعداد بيكاران جهان از 

افزايـش خـواهـد          2009    ميليون در سال  210به  2007سال 
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري پيش بيني كـرده  .  يافت

كارگران و زحمتكشان دركليه بخش ها خصـوصـاٌ     “   است كه 
صنايع ساختمان، خودروسازي، توليد فـلـزات، بـانـكـداري و          

كـار  .   گردشگري از كار بيكار و شغل خود را از دست بـدهـنـد   
نيمه وقت با دستمزد پايين تر، سبب وخيم تر شدن وضعيت كار 
و نابودي امنيت شغلي، دستبرد بـه حـقـوق و آزادي هـاي             

دولت هاي سرمايه داري كه نـگـران     ”   . سنديكايي خواهد شد
رشد ابعاد بي سابقه بحران اند كه امروز ديگر  از ابعـاد ركـود     

پيشي گـرفـتـه       1929 -33اقتصادي سرمايه داري سال هاي 
است، با تغيير قواعد عمل سيستم بانكي، تزريق هزاران ميليارد 
دالر به سيستم بيمار مالي و بانكي جهان اميدوار به از سرگيري 
مجدد رشد جهاني، ايجاد ثبات در  بازار وتشويق به تـوسـعـه      

نيروهائي كه شعارشان تا ديروز حـفـظ   .   تجارت جهاني هستند
تقدس عمل بازار به تنظيم خود و نفي ضرورت هرگونه مداخله 
اي دز آن بود، و در مقابل هرگونه تخصيص بودجه اي بـراي    
هزينه هاي عمومي و ارائه خدمات اجتماعي به زحمـتـكـشـان     
جامعه مقاومت مي كردند، اكنون تنها راه برون رفت را مداخلـه  
دولت در تخصيص وام ها و بودجه هاي سرسام آور به بانك ها 

  . مي دانند
كمتر از دو دهه از فروپاشي نظام سوسياليستي در كشورهاي 

ميـالدي،   1990اروپاي شرقي و اتحاد شوروي، در ابتداي دهه 
و در پاسخ به شعار ها و پيش گوئي هاي  مداحـان سـرمـايـه       
داري در رابطه با به پايان رسيدن تاريخ و جاودانه بودن سيستم 
مبتني بر بهره كشي، صحت پيش بيني هاي كليدي ماركس و  
در رابطه با زوال قانون مند سيستم سرمايه داري مورد تـائـيـد    

مردم صلح دوست جهان نگران اين هستند كـه  .  قرار مي گيرد
در شرايط تشديد بحران اقتصادي، همانند مقاطع مشخص در   
يك قرن گذشته كشورهاي سرمايه داري با به راه انـداخـتـن      
جنگ و برخورد نظامي و از طريق فعال كردن انـحـصـارهـاي     

خـطـر   .  توليد اسلحه سعي به غلبه بر نشانه هاي بحران بنمايند
جنگ و درگيري در مقطع كنوني را بر رغم تغييرات مـهـم در     

ضرورت توجه كليدي به امر مـبـارزه   .    دولت اياالت متحده را نمي بايد دست كم گرفت
اجالس اخير ناتو .   براي صلح و سازماندهي موثر در اين مسير، بر اين حقيقت متكي است

در شصتمين سالگرد اين پيمان تجاوزگر در استراسبورگ و تاكيد مجدد كشورهاي عمـده  
سرمايه داري بر اهداف استراتژيك آن نمايشگر اين حقيقت است كه امپرياليسم با بـهـره   

 .  جويي از هرگونه حربه اي سعي در ادامه موازنه كنوني نيرو ها در جهان خواهند داشت
 

 !كارگران و زحمتكشان  ميهن
.  در كشور ما ايران نيز، اول ماه مه امسال، در شرايطي بسيار حساس برگزار مـي شـود    

نتايج قابـل  .   بحران سياسي، اجتماعي و اقتصادي همه جانبه اي كشور را فرا گرفته است
پيش بيني شكست سياست هاي رژيم نه تنها كشور را از نظر بين المللي بـه طـور بـي        
سابقه اي در انزوا قرار داده ، بلكه زندگي زحمتكشان را با دشواري هاي كمر شكننده اي   

با رسيدن نتايج بحـران اقـتـصـادي       همانگونه كه پيش بيني مي شد .   مواجه كرده است
جهان به ايران، نه فقط در آمد كشور از بابت فروش نفت به تقريباٌ يك سوم ميزان گذشته 
آن تقليل يافته، بلكه همچنين سرمايه گذاري ها در عرصه توليد و به تـبـع آن سـطـح         

 . اشتغال كاهش يافته است
مـاهـه اول سـال         9گزارش اخير بانك مركزي در رابطه با فعاليت هاي اقتصادي در 

اين گزارش دربر دارنده اين حقيقت .   نمايشگر آغاز ركود عميق اقتصاد كشور است 1387
ماهه منتـهـي بـه       9است كه بر رغم اينكه درآمد حاصله از صادرات نفتي و غيرنفتي در 

ميليارد دالر بوده است تاسيس واحدهاي جديد صنعتي در    85آذرماه سال گذشته بيش از 
درصد نسبت بـه     21درصد و در بهره برداري ها حدود  40حدود  1387ماهه اول سال  6

به گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، . كاهش داشته است 1386مدت مشابه سال 
ماه گذشته در ركـود     14يعني بالغ بر  1386شاخص هاي صنعتي كشور از زمستان سال 

 .  قرار داشته است
طي سال هاي اخير وضعيت كار و زندگي كارگران و زحمتكشان همواره رو به وخامـت  

از يك سو گراني و تورم فزاينده قدرت خريد وسطح زندگـي مـيـلـيـون هـا           .  بوده است
زحمتكش را كاهش داده و از سوي ديگر اخراج هاي گسترده به اشكال مختلف امـنـيـت    

و اين در شرايطي است كه نگراني هاي به .   شغلي ميليون ها مزد بگير را نابود كرده است
حق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن در رابطه با كوشش دولت احمدي نـژاد بـراي     

در سال گـذشـتـه    ”  هدفمند سازي يارانه ها”  تصويب و به اجرا در آوردن اليحه ارتجاعي
نگراني محافل كارگري از اين است كه اجراي اين اليحه فشارهاي تورمي بر .   ادامه دارد

زندگي زحمتكشان را باز هم افزايش خواهد داد و اين در حالي است كه نرخ تورم در طول 
با .  درصد پائين تر نيامده است 23.6سال گذشته بر اساس گزارش هاي رسمي مجلس از 

افزايش تورم هر ساله فاصله درآمد كارگران با هزينه هاي ضرور براي تامين سطح قابـل  
جنبش اعتراضي كارگران كشور در رايطه با حذف مـواد    .  قبولي از زندگي بيشتر مي شود

رژيـم  .   حمايت گرانه قانون كار و تغيير ديگر قوانين به زيان زحمتكشان ادامه يافته است
 .  سرسختانه در مقابل خواسته هاي طبيعي و برحق مردم زحمتكش مقاومت مي كند

عالوه بر  دشواري هاي ذكر شده در باال  تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري هـزاران  
در حالي كه مديركل بـيـمـه    .  كارگر چون بختك بر زندگي زحمتكشان سايه انداخته است

واحد مشكل دار در كشور سخن مي گويد  1417بيكاري وزارت كار در بهمن ماه از وجود 
هزار كارگر در آن واحدها مشغول به كار هستند، آمارهاي مطرح در مـجـلـس         570كه 

بر اساس ايـن    .   واحد تعطيل شده اند 400مشخص مي كنند كه در سال گذشته حدوداٌ  
اين تعداد را بايـد  .   هزار نفر است 200آمار تعداد بيكاران اين واحدهاي تعطيل شده حدود 

 .به ميليون ها كارگر بيكاري اضافه كرد كه  با فقر و محروميت سياه  رو به رو هستند
 

 !كارگران آگاه و مبارز
مبارزه پيگير شما براي احقاق حقوق طبيعي تان و از جمله برخورداري از حق تشكـيـل   
سازمان هاي صنفي و طبقاتي مستقل در سال هاي اخير نمايش فراز هاي جـديـدي از       
مبارزه قانونمند طبقه كارگر ميهن در مقابله با رژيم ارتجاعي و سرمايه داري سركـوبـگـر    

پيكار دشوار و تحسين آميز كارگران نيشكر هفت تپه در سال گذشته، و ادامه .  حاكم است
مبارزه دشوار سنديكاي كارگران شركت واحد، و ديگر كارگران و زحمتكشان مزد بـگـيـر    
تصويرگر مبارزه جويي طبقه  كارگر و درك دقيق آن از ضرورت پايبندي بر شعـار هـاي     

تجربه غني نزديك به يك قرن مبارزه كارگري در ايران و جهان نشان داده .   كليدي دارد
است كه چاره كارگران، زحمتكشان و رنجبران در مقابل ترفندهاي سرمايه داري، وحـدت  

طبقه كارگر متحد و سازمان يافته، نيروي عظيم رهايي بخشي اسـت    .  و تشكيالت است
. كه مي تواند و بايد در رهايي ميهن از بندهاي استبداد كنوني نقش اساسي را ايفاء كـنـد  
امروز در كنار مبارزه براي افزايش حقوق، بهبود شرايط كاري و تامين شغلي و اجتماعـي،  
. مبارزه براي ايجاد تشكل هاي مستقل صنفي از اهميـت ويـژه اي بـرخـوردار اسـت             
سازماندهي مبارزه براي ايجاد سنديكا و اتحاديه هاي مستقل كارگري از جمله وظـايـف     

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

حزب توده ايران، در تمامي طول تاريخ شصت و هفت ساله مبارزه خود، همواره نبرد در 
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راه تحقق آرمان هاي طبقه كارگر را 
از مهمترين وظايف خود دانستـه، و    
امروز نيز متعهد بـه ايـن تـاريـخ           
پرافتخار كه از درون آن چهره هـاي  
درخشان جنبش كارگري كشور مانند 
علي اميد، شناسايي ها، حسين پـور    
تبريزي ها زاده شده انـد، بـه ايـن        
پيكار مقدس در كنار كـارگـران و       

 . زحمتكشان ميهن ادامه مي دهد
 

 ! كارگران و زحمتكشان ايران
در آستانه فرا رسيدن روز كـارگـر،   
جشن بين المللي كارگـري در روز      
اول ماه مه، بيائيد هم صدا با جنبش 
سنديكائي جهاني خـواهـان آزادي       
هاي سنديكايي و حق تشـكـل در       
اتحاديه هاي كارگري مستقل بـراي  
همه، خاتمه فوري كشتار و پـيـگـرد    
فعاالن سنديكـايـي، آزادي فـوري        

بيائـيـد در     .   زندانيان سياسي بشويم
جشن روز كارگر امسال پرچم آزادي 
فوري همه رهـبـران و فـعـاالن           
سنديكائي كشور و همبستـگـي بـا      
مبارزه كارگران صنايع نيشكر هفـت  

 .  تپه را بر شانه ها حمل كنيم
روز جهاني كارگر امسال را بايد به 
كارزار سازماندهي برضد اسـتـثـمـار     
. انسان بوسيله انسان تبـديـل كـرد     
شعار كارگران جهان در اول ماه مـه  

هزينـه بـحـران      “ امسال اينست كه 
مالي كنوني را بايد آنهايي بپـردازنـد   
كه به وجودش آورده اند، نه ميليـون  

بايد براي توقف اخـراج    ”   ! ها كارگر
ها ضمن حمايت از حقوق بيـكـاران   

 . متحداٌ مبارزه كرد
كارگران و زحمتكشان ايران بيائيد 
دست در دست هم جبهه وسيع ضـد  
ديكتاتوري را در مقابل صف واحـد    
ارتجاع، استبداد و واپس گرايي بـنـا     
كنيم و راه را براي تحقـق عـدالـت      
. اجتماعي، آزادي و استقالل بگشائيم
تاريخ نزديك به يك قـرن مـبـارزه      
قهرمانانه طبقـه كـارگـر مـيـهـن           
نويدبخش پيروزي خلـق بـر ضـد        

 .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 فقيه براي آزادي، صلح، 
 استقالل و عدالت اجتماعي،
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درصـد     50درصد كل ثروت هاي گيتي است در عيـن حـال        40درصد جمعيت جهان مالك  1كند، 
به عنوان نـمـونـه،      .  درصد ثروت جهاني است 1جمعيت جهان نيز در فقر بسر مي برد و فقط صاحب 

درجريان اجالس اخير .  درصد درآمد ملي هند را به خود اختصاص داده اند 30ميليارد،  48دركشور هند 
يك هيات آفريقايي، وضعـيـت   )  دي. آ. تي . سي . ان. يو( كنفرانس سازمان ملل پيرامون تجارت و توسعه 

” . آنچه درحال وقوع است يك انتقال خون معكوس واقعـي اسـت    “ :  دراين قاره را چنين توصيف كردد
خون كشورهاي ضعيف جهان سوم مكيده شده وبه سوي انحصارهاي فراملي و كشورهاي امپرياليستي 

امروز بر پايه اطالعات سازمان ملل متحد، ميانگين عمر دركشورهايي مانند زيمـبـابـوه    .  انتقال مي يابد
سال است، ايـن   37و  40سال، در زامبيا، آنگوال و سيرالئون به ترتيب  41سال، در نيجريه و لييريا  43

دردوران حاضر، يعنـي در    .  آيينه تمام نماي غارت و استثمار جهان سوم توسط امپرياليسم جهاني است
دوره بحران ژرف اقتصادي كه از اياالت متحده آغاز گرديد و به اروپا رسيد و درحال گسترش به چهـار  
گوشه جهان است، سازمان بين المللي كار تخمين مي زند بيكاري باز هم افزايش خواهد يافت و تعداد 

كارگران و   .  ميالدي مي رسد 2009ميليون درسال  210به  2007ميليون نفر در سال  190بيكاران از 
زحمتكشان دركليه بخش ها خصوصا صنايع ساختمان، خودروسازي، توليـد فـلـزات، بـانـكـداري و             

كار نيمه وقت با دستمزد پايين تر، كه سبـب  .  گردشگري از كار بيكار و شغل خود را از دست مي دهند
وخيم تر شدن وضعيت كار و نابودي امنيت شغلي، دستبرد به حقوق و آزادي هاي سنديكايي و هـم      
چنين تاثير مخرب برزندگي مهاجراني كه مجبور به بازگشت به كشورهايشان مي شوند، به يـك امـر     

درمقابل اين اوضاع، پرواضح است، فدراسيون جهاني سنديكاهاي كـارگـري و       .  عادي بدل شده است
درهر مكانـي، درهـر     .  ديگر سنديكاهاي داراي هويت و جانبداري طبقاتي، مرعوب و تسليم نمي شوند

محل كارو فعاليت و درهر رشته صنعتي ما بايد از حقوق حقه خود دفاع كنيم و يورش هاي سـرمـايـه      
دراين زمينه يكي از ابتكارات فدراسيون جهاني سنديكاهاي ! داري را با مبارزه سازمان يافته پاسخ دهيم

كشـور بـا        55بود كه در ”  روز جهاني اقدام”  كارگري، اعالم و تعيين روز اول آوريل امسال به عنوان
تجربه موفق اول آوريل، روز جهانـي اقـدام     .  اعتصاب و راه پيمايي و اعتراضات گوناگون برگزار گرديد

عليه استثمار انسان توسط انسان، ثابت كرد كه زحمتكشان سراسر جهان، هر كجا كه باشند، اين توان 
و انگيزه را دارند كه دست به عمل مشترك زده و با گام هايي مطمئن براي مقابله بـا اسـتـثـمـار و          

 .استثمارگران مبارزه كنند
 !كارگران و زحمتكشان 

روز جهاني كارگر امسال بايد، روز سازماندهي بهتر و عالي تر برضد استثمار انسان بوسـيلـه انسـان      
ما تاكيد مي كنيم، هزينه بحران را بايد آنهايي بپردازند كه، به وجودش آورده اند، نه ميليون هـا    .  باشد
آن ها و خـانـواده   .  بايد براي توقف اخراج ها ضمن حمايت از حقوق بيكاران متحداٌ مبارزه كرد!   كارگر

فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري، همه سـنـديـكـاهـاي        .  هايشان نيز حق دارند كه زندگي كنند
سراسر جهان را فرا مي خواند دراين مبارزه دشوار به اعضاء و نيروهاي خود اعتماد و اطمينـان نشـان     

امكان برگزيدن راه ديگري وجود دارد، نمونه كوباي انقالبي بسيار .  ما قادر به پيروز شدن هستيم.  دهند
كوبا پنجاه سال در نبردي سخت در برابر امپرياليسم پايداري كرده و به كاميابي دست يافته .  گويا است

است،  پنجاه سال طي يك مسير غرور آفرين با حفظ اصول، ارزش هاي و آرمـان هـاي واال، مـا            
دردوره كنوني به يك همبـسـتـگـي و       .  تجربيات و درس هايي آموخته ايم كه نبايد ناديده گرفته شود

 !اتحاد بين المللي و اقدام مبارزاتي نيازمند هستيم
 ! كارگران، كارگران اخراج و بيكار شده، مهاجران، تهيدستان و دهقانان فقير

دراول ماه مه، روز جهاني كارگر، ما بر اهميت همبستگي خود با مبارزه مردم فلسطين تـاكـيـد مـي       
ما در كنار مردم عراق، افغانستان و پاكستان براي بيرون انداختن سربازان تجاوزگرخارجـي مـي     .  كنيم

ما استوار و مصمم دركنار مردم ونزوئال، بوليوي، نيكاراگوئه و اكوادور در پيكار براي زنـدگـي     .   ايستيم
. ما هم صدا با خلق هاي آفريقا خواستار لغو بدهي كشورهاي آفريقايي هستيم.  بهتر قرار خواهيم داشت

ما طبقه كارگردر آسيا و اقيانوسيه را كه در وضعيتي ناگوار زندگي مي كنند، برادرانه در آغـوش مـي         
مابه همبستگي با كارگران كشورهاي عرب كه برضد برنامه هاي آمريكا، اتحاديه اروپا، ناتو و   .  گيرييم

 .طرح خاور ميانه بزرگ مبارزه مي كنند، ادامه خواهيم داد
 !همكاران گرامي

در اين اوضاع بغرنج و دشوار بين المللي ما به سنديكاهاي رزمنده و داراي هويت و جانبداري طبقاتي 
احتياج داريم، ما به سنديكاهايي نياز داريم كه درسنگر نخست مبارزه خلق ها براي صلح، دمكراسي و   

 . آزادي و حقوق سنديكايي قرار داشته باشند
ما به سنديكاهايي نيازمند هستيم كه آگاهي طبقه كارگر را تقويت كرده و راه را بـراي رهـايـي از        

فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري دراين راه دشوار اما با شكـوه  . استثمارسرمايه داري هموار نمايند
 !حركت مي كند

 
 كارگران همه كشورها متحد شويد
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 ...ادامه  مانيفست شكنجه  ...ادامه پيام حزب توده ايران 

اين مقاله مجله تايـمـز از قـول وزارت          .  مقننه در سال گذشته است
كند كه طرح مذكور با مشكالتي رو بـه رو بـوده        دادگستري نقل مي

دهـد   اما وزارت دادگستري توضيح نمي.  است كه اينك حل شده است
 .كه آن مشكالت چه بودند و چگونه حل شدند

كس به واقع از قوانيـن ايـن طـرح         اصل مطلب اينجاست كه هيچ
آقاي بوش هرگز كمترين توضيحي در اين مورد .  اطالعي ندارد)  شنود( 

مصـوب  ”    آوري اطالعات امنيتـي خـارجـي      جمع“  نداد كه در قانون 
سپتامبر تصميم گرفـت   11چه كمبودهايي ديده بود كه پس از  1978

به ( هاي راه دور  اجازه تلفن اين قانون را ناديده بگيرد، و دستور شنود بي
بوش معتقد بود كـه او      .  ها را داد هاي آمريكايي و كنترل ايميل)  خارج

همچنين، دولـت    .  تواند بكند رئيس جمهور است و هر كار بخواهد مي
هايي داشت كه بعدها  بوش هرگز توضيح نداد كه چه تفسيري از قانون

به تصويب رسيدند و اين اختيار و قدرت را به دولت دادند كه اسـتـراق   
اي كه به تازگي تسلـيـم دادگـاه       دولت اوباما هم در پرونده.  سمع كند

كرده است، اين طور استدالل كرده كه هر موردي كـه بـه شـنـود           
الكترونيكي مربوط است، از جمله اينكه چه كاري مجاز اسـت و چـه       

 .شود چيزي مجاز نيست، جزو اسرار دولتي محسوب مي
هـاي را       كنيم كه آقاي اوباما بخواهد حقوق آمريكايـي  ما فكر نمي

ها اطالعي از    اما اگر آمريكايي. نقض كند، آن طور كه آقاي بوش كرد
قوانين نداشته باشند، نخواهند توانست قضاوت كنند كه آيا اين دولـت  

 .يا هر دولت ديگري كه بيايد، آيا قانون را مراعات خواهد كرد يا نه
در مورد آزار و شكنجه زندانيان، آقاي اوباما اين اطمـيـنـان را بـه         

هـاي     مأموران سيا داد كه آنها به خاطر ارتكاب اعمالـي كـه مـقـام        
شان به آنها گفته بودند قانوني است، مورد پيگرد قرار نخواهـنـد    مافوق
ايم كه كسي  وقت نظر خوشي نسبت به اين بهانه نداشته ما هيچ.  گرفت
هـا هـنـوز       ويژه اينكه آمريكايي بوده است، به”   مجري دستور”   صرفاً
دانند كه چه اعمالي مرتكب شده و چه كساني آن دسـتـورهـا را       نمي

 .اند صادر كرده
تازه از اينها گذشته، به گفته وكالي آقاي بوش، اعـمـال صـورت        
گرفته واقعاً شكنجه نيستند، مگر آنكه استخواني شكسته شده، پوسـت  

“ به گفته آقـاي    !  و گوشتي سوزانده شده، يا دنداني كشيده شده باشد
، اين كاري بود كه پليس مخفي ليبي هم در مورد يك زنداني ”  بي باي

ها بايد بسيار  ولي نكته اينجاست كه استاندارد رفتار آمريكايي. انجام داد
 .باالتر از پليس مخفي ليبي است

هاي نمايشي، آن  كم اينكه آقاي اوباما مثل آقاي بوش محاكمه دست
”  ليندي انگلند“  مثل گروهبان   -داران دون پايه ارتش  هم براي درجه

اما او وظيفه دارد .  اندازد به راه نمي  -در جريان رسوايي زندان ابوغريب 
اي كه گواه روشني است بر اتخـاد و     اين قضيه را پيگيري كند؛ قضيه

هايي توسط دولت كه شكنجه و آزار زندانيـان را، بـر        اجراي سياست
. شـمـرد     المللي و قانون اساسي آمريكا، مجـاز مـي     خالف قوانين بين

رسيدگي به اين مورد بايد از تحقيق در مورد وكاليي آغاز شود كه اين 
، كه ) John Yoo( اند، از جمله جان يو  هاي انزجار آور را نوشته جزوه

 Steven( اينك استاد حقوق در كاليفرنيا است؛ استيـون بـرَدبِـري        
Bradbury (      كه مطابق آخرين خبري كه از او داشتيم دنـبـال كـار

العمري در دادگـاه فـرجـام         بي كه كرسي مادام گشت؛ و آقاي باي مي
 .فدرال دارد كه آقاي بوش به ايشان اعطا كرده است

”  بـي  باي“  دهند كه آقاي  هاي مورد اشاره به روشني نشان مي جزوه
براي احراز شغل و مقامي كه مستلزم قضاوت قانوني و احترام به قانون 

و اگر .  كنگره بايد او را استيضاح كند.  اساسي است، فرد مناسبي نيست
دولت رسيدگي دقيقي به اين مسائل نكند، آنگاه كنگره مطابق قـانـون   

و اگـر الزم    .  اساسي وظيفه دارد قوه مجريه را مسئول و پاسخگو بداند
باشد دونالد رامسفلد و آلبرتو گونزالس، و حتي ديك چنـي نـيـز بـه         

اي    و مسلماً مردم آمريكا با اين اقدام مسـئلـه    .  محاكمه كشانده شوند
 .نخواهند داشت

پس از هشت سال عدم شفافيت و پاسخگو نبودن در برابر اعـمـال     
. انجام شده، اينك آقاي اوباما قول هر دو را به مردم آمريكا داده اسـت 

ها نشانه ديگري از تعهد او براي شفافيت  تصميم او در انتشار اين جزوه
مانيم كه تعهد به پاسخگويي در برابر اعـمـال    منتظر مي.  در كارهاست

 .دولت را هم شاهد باشيم

سال گذشته بي سـابـقـه     30اي داشته اند، با خودباوري تحسين آميزي كه در 
ادامه مبارزات گسترده .  است، به نبرد دليرانه اي در مقابل ارتجاع روي آورده اند

كارگران و زحمتكشان، پيكار دليرانه و راه جويانه جوانان و دانشجويان، حضـور  
فعال روشنفكران، هنرمندان و نويسندگان مردمي و ترقي خـواه و مـقـاومـت         
ستايش برانگيز زنان بر ضد رژيم ضرورت توجه ويژه نيروهاي سياسي ترقيخواه 
كشور، و تبلور خواست ها و آرمان هاي اين جنبش وسيع در سياسـت گـذاري     

 .  هاي اپوزيسيون ملي و دموكرات را به امري عاجل بدل كرده است
  

 رفقاي فدائي  
حزب توده ايران معتقد است كه در شرايط كنوني كشور و منطقه نيـروهـاي    

مترقي و دموكرات وظيفه خطيري را  در برافراشته نگهداشتن پرچم دفـاع از      
صلح و تشنج زدائي به موازات ادامه مبارزه براي آزادي، دموكراسي و عـدالـت     

به باور ما مبارزه در دفاع از دمـوكـراسـي،    .   اجتماعي  كشورمان، بر عهده دارند
حقوق بشر و عدالت اجتماعي نه تنها مباينتي با مبارزه براي صلح و حمايت از   
راه حل هاي صلح آميز و مبتني بر گفتگو ندارد، بلكه بطور تنگاتنگـي بـه آن       

استقرار دموكراسي و حقوق بشر يكي از شرايط  ضرور براي پايـه  .  وابسته است
ريزي، رشد و گسترش مبارزه براي توسعه اقتصادي، براي عدالت اجتماعـي و    

اگر ما براي آلترناتيو سوسياليستي مبارزه مي كنيم . صلح و سوسياليسم مي باشد
، ما مبارزه براي  آن را از مسـيـر       � جهاني ديگر ممكن است� و معتقديم كه 

تحوالت صلح آميز، همبستگي بين المللي با ديگر خلق ها و مبارزه بر حق آن   
 . ها در دفاع از استقالل، دموكراسي و عدالت اجتماعي ميسر و ممكن مي دانيم

 
 !رفقاي گرامي

حزب توده ايران از دير باز دعوت كننده ايجاد وسيع ترين جبـهـه مـتـحـد        
نيروهاي ترقي خواه و دموكراتيك ميهن براي سازمان دهي مبارزه اي موثر و   
.  هدفمند براي حصول دموكراسي و عدالت اجتماعي در كشورمان بـوده اسـت    
ديدگاه ما، بر پايه تجربيات تاريخي و نمونه هاي موفق و كارآمد بين المللي، و   
از جمله آنچه كه در سال هاي اخير در كشورهاي آمريكاي التين مـي گـذرد،     
همواره بر آن بوده است كه نيروهاي معتقد به سوسياليسم و رزمـنـده در راه       
منافع زحمتكشان و طبقه كارگر سهم ويژه اي در طرح، ايجاد و توفيق چنـيـن   

ما ارتباط ناگستنني و ديالكتيكي بيـن آمـاج هـاي        .  جبهه هائي داشته و دارند
دموكراتيك و عدالتخواهانه اين جبهه وسـيـع و اهـداف دمـوكـراتـيـك و                
سوسياليستي نيروهاي چپ و مبارز براي سوسياليسم، كه حزب توده ايران خـود  

در شرايطي كه مـبـارزات دشـوار        .   را بخش جدائي ناپذير آن مي داند، قائليم
كمونيست ها در جهان، از آفريقاي جنوبي گرفته تا ونزوئال، از هند گرفـتـه تـا      
قبرس و سودان، به ايجاد شرايط مساعد بـراي طـرح شـعـارهـاي چـپ و               
سوسياليستي، براي تعريف و توضيح رابطه منطقي و قانونمند آزادي، دموكراسي 
و سوسياليسم انجاميده است، حقيقتاٌ جايي براي فرمول هاي نيم بند سوسـيـال   
دموكراتيك كه عدم كارائي خود در رابطه با صلح، حقوق زحمتكشان، و حقـوق  
دموكراتيك در آلمان، انگلستان، ايتاليا و ديگر كشورهاي سرمايه داري به اثبات 

 .  رسانيده اند، وجود ندارد
 

ما همچنان بر اين باوريم كه طرد رژيم واليت فقيه به مثابه سد اساسي راه   
تحوالت ميهن ما، در گرو سازماندهي جنبش مردمي و گردان هاي اصلـي آن    

اين وظيفه خطير بدون تالش و عمل متحد همه نيروهاي مدافع حقـوق  .  است
بشر و معتقد به دموكراسي و عدالت اجتماعي در زمينه هاي گوناگون امـكـان     

 .پذير نيست
 

 رفقاي گرامي
ما براي يازدهمين كنگره شما در تدوين برنامه عملي براي مبارزات سياسـي  
آتي  و رويارويي با تحوالت پرشتاب و بغرنج ايران و جهان، و كمك بـه رونـد     
پايه ريزي و ايجاد جبهه متحدي براي مبارزه با ديكتاتوري حاكم بـار ديـگـر      

 . صميمانه آرزوي موفقيت مي كنيم
 

 با گرم ترين درود هاي رفيقانه
 كميته مركزي حزب توده ايران
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 ...ادامه آمريكاي التين 

كـمـيـتـه     “ كلينتون در جلسه بررسي گزارشي كه  از سوي 
مـارس     14سنا ي اين كشـور، در روز        ”  نيروهاي مسلح

، ارايه شده بود، حضور داشت، خواستار لغو مـحـدود     2008
يت هاي برنامه هاي نظامي اياالت متحده برضـد كشـور     
هايي در آمريكاي التين شد كه حاضر نيستند قرار داد هاي 

چند روز پـس از ديـدار         .  دوجانبه را امضا كنند“  امنيتي “ 
” جيمز استين برگ“  كلينتون از وزارت كشور، ، معاون وي 

، كه به تازه گي به اين مقام منصوب شده بود، در سخنـان  
دوستان و شركاي ما در آمريكاي التين ، از ما “  : خود گفت

انتظار دارند تا اياالت متحده در برابر دولت هايي مـانـنـد      
ونزوئال و بوليوي، كه بر سر قدرت هستند و سياست هايـي  
را اعمال مي كنند كه منافع مردم شان و منطقه را تامـيـن   
نمي كنند، رهبري قدرت مندتري را ارايه كند و بـه آنـهـا      

 ”.ياري برساند
اين تهديدها و برنامه ها در شرايطي صورت مي گيرد كه 

بـه     2000دولت آمريكا از  زمان بوش  تا كنون ، از سال   
ميليارد دالر ، به صورت وسايل نظـامـي و      5بعد، بيش از 

مبـارزه بـا     “ و تحت پوشش ”  طرح كلمبيا“ كمك در قالب 
،  به دولت دست راستي و فاسـد ايـن كشـور         ” مواد مخدر

تحت “ طرح كلمبيا “ هر چند كه فعاليت . كمك كرده است
صورت مي گيـرد، امـا هـدف        “  مبارزه با مواد مخدر “ نام 

ارتـش  “  اصلي آن از سويي مبارزه با نيروهاي ترقي خـواه    
، و از سويي ديگر تغذيه نـيـرو   )  FARC( ”  انقالبي كلمبيا

هاي ضد انقالبي برضد ساير كشـورهـاي مـخـالـف بـا             
 .آمريكاست

سخنان و اقدام هاي مخرب و غير قانوني اياالت متحـده  
برضد كشورهايي صورت مي گيرد كـه بـر اسـاس راي          
مستقيم مردم و بر اساس مبارزات مردم همين كشورها بـه  

كشورهايي كه دولت هاي آنها با رسيـدن  .  قدرت رسيده اند
به قدرت ،به  تغييرات اساسي در كشور و در راه مـنـافـع        
اكثريت مردم ، دست زده اند و ديگر حـاضـر نـيـسـتـنـد          
 . آزمايشگاه سياست هاي غير انساني  اياالت  متحده باشند

دولت هاي مردمي و چپ گراي آمريكـاي التـيـن بـا         
فراخواندن مردم براي شركت در همه پرسي ها ، عالوه بـر  
مبارزه با سياست هاي تجاوز كارانه اياالت متحـده  كـه       

” دفاع  از منافع مـردم “  و “  گسترش دمكراسي “  تحت نام 
صورت مي گيرد،  كوشش در جلب پشتيباني مـردم بـراي     
تسريع كردن روند تحوالت كشور، و وارد كردن آنـهـا بـه      

 . عرصه مسايل سياسي اجتماعي كشور دارند
در حالي كه اياالت متحده ، به همراه ساير كشـورهـاي     
بزرگ سرمايه داري ، از  پيدا كردن  راهي بـراي پـايـان        
بخشيدن به فاجعه اقتصادي كه گريبان آنها را گرفته  است 
، عاجز مانده است، كشورهاي آمريكاي التين، به و يژه در   
جنوب آن، در راه تجربه سيستم سياسي كارايي هستند كـه  
راه تحوالت اجتماعي و اقتصادي در اين كشور را مهيا مـي  

تغييرات صورت گرفته در اين كشورها ، كـنـتـرل      .   سازند
منابع انرژي را  در اختيار مردم قرار مي دهد و باعث ايجـاد  

 .هرچه بيشتر ثبات آنها مي شود
رفراندوم ها و تغييرات در قوانين اساسي اين كشورها ، بر 
خالف ادعاي  اعضاي دولت اوباما، نه در راه  قبضه كـردن  
قدرت ، بلكه در راه تقويت  ثبات كشـور و دادن قـدرت         
. واقعي به دست مردم و نهاد هاي برآمده از اراده خلق است
اين دولت ها به خوبي درك كرده اند كه با حضور مردم در 
صحنه و دادن قدرت به دست مردم ، مي توانند با  تهديدها 

 .و ترفند هاي اياالت متحده به مقابله بپردازند

 گران مانيفست شكنجه

انقالبيون و مبارزان ترقي خواه براي دهه ها با اشاره به منطق كليدي سرمايه در ايـنـكـه      
براي تضمين ادامه شرايط بهره كشي و سودجويي هرگونه عمل و سياستي مجاز اسـت،  از      
اينكه سرمايه داري اخالق نمي شناسد، و براي ادامه نظام بهره كشي هر جنايتي را توجيه مي 

در كشور خود ما ايران داستان شكنجه انقالبيون ترقيـخـواه تـوسـط       .    كند، سخن گفته اند
ساواك و يا ماجراي شكنجه هاي غير انساني رهبران و كادرهاي حزب توده ايـران تـوسـط      

را كسي نيست كه به خاطر نـداشـتـه     1360عامالن و سرسپردگان رژيم واليت فقيه در دهه 
در مقابل سخنگويان سرمايه داري و مداحان سيستم بهره كشي سعي داشته انـد كـه     .   باشد

نظام مطلوب خود  را تجسم و تبلور آزادي، دموكراسي، اخالقيت، احترام به قانون مـعـرفـي      
”  سيا”   اخيراٌ با فاش شدن پرونده شكنجه هاي اعمال شده در بازداشتگاه هاي سازمان.   كنند

و مشخص شدن چهره آنهايي كه شنيع ترين شيوه هاي شكنجه را در مورد بازداشت شدگان 
سران سرمايه داري به قانون، كـنـوانسـيـون     ”   تعهد”   را تدوين و تجويز مي كرده اند، ميزان

ابـعـاد افـتـضـاح        .   هاي بين المللي و اخالقيات متداول بي پرده به نمايش گذاشته مي شود
سياسي در رابطه با اين مسئله تا به آنجاست كه حتي رسانه هاي سرمايه داري در مقابل آن   

در مطلب ذيل، سرمقاله روزنامه نيويورك تـايـمـز، چـاپ         .   مجبور به موضع گيري شده اند
 .         آمريكا،  در اين رابطه منتشر مي شود

***************** 
شدگان و زندانيان منتشر شد كه تهيه  هاي بازجويي از بازداشت درباره شيوه   اخيراً چهار جزوه

در مورد اين چهار جـزوه چـيـزي      .  كننده آنها وزارت دادگستري دولت جورج بوش بوده است
هـا     سبك و زبان به كار رفته در اين جـزوه .  انگيزند آور و تنفر توان گفت جز اينكه چندش نمي

. ها در تاريخ گذشته بشر اسـت  چال ها و سياه گاه هاي اربابان شكنجه درست مثل بيان و نوشته
هاي شكنجه با جزئيات موهني شرح داده شده است، از قبيل نحوه ساختـن   در اين اسناد شيوه

شـود     غل و زنجيري كه با آن بتوان زنداني را به ديوار آويزان كرد، يا اينكه دقيقاً چند روز مي
، يا اينكه پيش از انداختن زنداني در اتـاقـك مـمـلـو از          )روز 11(زنداني را بيدار نگاه داشت 

براي هيأت منصفه يك دادگاه چـنـدان دشـوار        !  حشرات مشخصاً بايد به او چه چيزي گفت
 .ها را ناقض قوانيني بداند كه مخالف شكنجه و آزار زندانيان هستند نخواند بود كه اين اقدام

است كه پيشتر دستيار دادستان كل ) Jay Bybee(بي  ها جِي باي مؤلف يكي از اين جزوه
در بخشي از اين جزوه او با افتخار در مـورد    .  است] آمريكا[و اكنون قاضي يك دادگاه فدرال 

پوشاندن صورت با پارچه يا چيزي مشابه آن و ريخـتـن آب روي       ( نويسد  شكنجه با آب مي
كند و دست و پا  تواند نفس بكشد چگونه با شدت تقال مي كه وقتي زنداني ديگر نمي)  صورت

دهد تا در ايـن گـونـه مـوارد          كند كه ترتيبي مي او از سازمان سيا با تحسين ياد مي.  زند مي
زنداني بر بالين او به حالت )  ناي( هميشه پزشك براي سوراخ كردن اضطراري مجراي تنفسي 

 .آماده باش حضور داشته باشد
توان تالشي صادقانه براي مشخص كردن حد و مرز بازجويي دانسـت،     ها را نمي اين جزوه

ها براي كسب مصـونـيـت       اين جزوه.  آن طور كه در ظاهر مقصود و وظيفه مؤلف بوده است
اند كه به صراحت غيرقانوني، غـيـراخـالقـي و نـاقـض              قانوني در قبال اعمالي نوشته شده

 .هستند] آمريكا[هاي اين كشور  ترين ارزش اساسي
جز آنكه وكالي مدافع از سازمان  هاي گانگستري است، به ماجرا درست مثل سناريوي فيلم

دهند، از وزارت  سيا هستند، و وكاليي كه راه و چاه انجام اين اعمال ايذايي را به آنها نشان مي
و همه اينها با تأييد وزير دفاع، دادستان كل، مدير سازمان امنيت، و به احتمـال  .  اند دادگستري

بايد از اتحاديه آمريكايـي  .  قوي خود پرزيدنت بوش و معاون او ديك چني صورت گرفته است
هـا   هاي مدني قدرداني كرد كه از طريق طرح يك دعوي قانوني خواستار نشر اين جزوه آزادي

مريزاد گفت كه روي حرف مدير سيا حرف زد   و نيز بايد به پرزيدنت اوباما هم دست.  شده بود
توان مورد مشابه  مشكل مي. ها براي عموم مردم علني شود و دستور داد كه محتواي اين جزوه
تقريباً بدون آنكه چيزي از آنهـا حـذف     ”   فوق محرمانه”   ديگري را يافت كه اين گونه اسناد

هايي از اين دسـت در     اما اين مورد، آخرين مورد رسيدگي به تصميم.  شود، منتشر شده باشند
ها و  هايي متوسل به قانون دولت بوش براي توجيه چنين آزار و اذيت.  دولت بوش نخواهد بود

ها و رهبران آنها شناخت كامـلـي از ايـن         تا زماني كه آمريكايي.  مقررات من در آوردي شد
ريزي و چه كساني آنها را  قوانين ساختگي نداشته باشند، و ندانند چه كساني اين قوانين را پايه

كنند، اميدي به اين نخواهد بود كه نظام قضايي به شدت در هم ريخته  كنوني را  تصويب مي
داستان اين آزارها و . بتوان اصالح كرد، و در نتيجه بتوان از تكرار چنين اعمالي جلوگيري كرد

ها هنوز در مـورد تصـمـيـم            آمريكايي. شود هاي شكنجه هم ختم نمي ها به اين جزوه اذيت
اين طرح پـس از      .  دانند پرزيدنت بوش به شنود غيرقانوني شهروندان آمريكا چيز زيادي نمي

هفته گذشته، مجله تايـمـز گـزارش داد كـه           .  اعالم، توسط كنگره پوشش قانوني پيدا كرد
هاي تلـفـنـي     هاي ايميلي و مكالمه آوري پيام سرگرم جمع]  آمريكا[ هاي امنيت كشور  سازمان

اند، آن هم در حد و مقياسي كه فراي حدود تعيين شده توسط قـوه     ها بوده شخصي آمريكايي

     10ادامه در صفحه  



روز حوادث بسياري ممكن است اتفاق بيافتد، از جمله اين كه بـنـا بـه      
شواهد به دست آمده ، قرار بود تا دولت اورا متهم به دريافـت پـول از       

حركت هاي اخير در كشورهاي آمريكاي التين .  فروش مواد مخدر كنند
به صورت تغيير در قوانين اين كشورها دو هدف اصلي را دنـبـال مـي      

هدف اول، ايجاد شرايط ضروري براي  پيشبرد تغييرات سياسي ،   .  كنند
اقتصادي و اجتماعي به سود اكثريت مردم كه بنا به قوانين گذشـتـه و     
قديمي اين كشورها، دولت از اختيار كامل براي اين تغييرات بـرخـوردار   
نيست و هدف دوم براي دولت هاي اين كشورهـا بـه دسـت آوردن          
پشتيباني وسيع مردم در تسريع تغييرات و مشاركت آنها در مهم تـريـن   

آنچه كه مردم را به آينده كشورشان پيوند مي دهـد  . مسايل كشور است
 .و پشتوانه نيرومندي را در تحوالت آينده ايجاد مي كند

اما ايجاد تغييرات به سادگي صورت نمي گيرد و نيروهاي مـخـالـف      
دولت ، كه به طور عمده از كالن سرمايه داران و مـالكـان بـزرگ و        
مديران بخش هاي اقتصادي بزرگ كشور هستند، در كنار دخالت ها و   
تهديد هاي اياالت متحده، سد بزرگي در راه ايجاد تغييرات هستند و در 
تالشي دايمي  مي كوشند تا با ايجاد عدم ثبات، كار شكني و توطئه و يا 
حتي تهديد نظامي ، از عميق تر شدن تحوالت جلوگيري كنند و يا در   

با ايـن كـه بـراسـاس         .  صورت امكان ، شرايط را به گذشته برگردانند
تحوالت و پيشرفت هايي كه  در آمريكاي التين صورت گرفته است ،   
بسياري بر اين باورند كه روند تغييرات و استقالل اين كشورها از اياالت 
متحده ، غير قابل بازگشت به نظر مي رسد، با اين حال ، اياالت متحده 
سياست هاي مخرب و مزورانه اي را در قبال اين كشورها اتخاذ كـرده    

سياست هايي كه در دوران رياست جمهوري جرج بـوش ، از        .  است 
طريق تحريم، خرابكاري ، تبليغ و تهديد فشار هاي نظامي ، برضد ايـن  

، به باور بـرخـي ،     ”  اوباما“ با روي كار آمدن دولت .  كشورها اعمال شد
چنين سياست هايي مي بايست و مي توانست تغيير يابد و قدم هايي در 

اما .  جهت به رسميت شناختن حقوق قانوني اين كشورها  برداشته شود 
بر مي آيد، دال بـر      ”  اوباما“ آنچه كه  از برنامه هاي اعالم شده دولت 

ادامه كلي سياست هاي پيشين در پوششي متفاوت و مـداخلـه هـاي        
 .بيشتري در منطقه از سوي آمريكا مي باشد

ژانويه در وزارت خـارجـه    23   روزهيالري كلينتون، در نشستي كه در
اياالت متحده داشت، بر روي حركت ها و گفت و گوهاي ديپلماتـيـك   

كلينتون در مقالـه  .  تاكيد كرد، آنچه كه در تضاد با نظرات پيشين او بود 
 Foreign(” مسايل خارجي“، مجله 2007، اكتبر  86اي كه در شماره 

Affairs   ( نوشته بود، دولت بوش را به بي توجهي و سهل انگاري در
مورد امور  آمريكاي التين متهم كرده و اظهار داشته بود كه اين سهـل  
انگاري باعث عقب نشيني و افت اقتصادي و محدود شدن دمكراسي در 

او با اشاره به شرايطـي  .  بخشي از كشورهاي آمريكاي التين شده است
. بيشتر و نيرومند تـر شـده اسـت         “  دخالت “ كه پيش آمده ، خواستار 
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در چند ماه اخير، كشورهاي آمريكاي التين دست به  تغييرات جديدي در   
قوانين كشورشان و در راه تسريع تحوالت اجتماعي ، اقتصادي و سياسي زده 

رييس جمهوري بوليوي، براي تضمين عـدم    ”  اوو مورالس“ در بوليوي ، .  اند
بازگشت كشور به شرايط گذشته و سرعت بخشيدن به تغييرات اقـتـصـادي      
كشور، اعالم رفراندوم براي تغيير در قانون اساسي كرد و توانست بـيـش از     

بنا به تغيير جـديـد در قـانـون         .  درصد آرا ي مردم را به دست آورد  61.97
صورت گرفت، دسترسي بومـيـان    2006اساسي ، كه طرح  اوليه آن در سال 

بوليوي به خدمات اجتماعي ، تحصيل و بهداشت افزايش خواهد يـافـت و       
دولت نقش اصلي و تععين كننده را در مديريت اقتصاد و كنترل منابع طبيعي 

اين انتخابات عالوه بر تقويت نيروهاي مترقي بوليوي .  بر عهده خواهد گرفت
، ضربه اي جدي به نيروهاي راست اين كشور بود كه پس از روي كار آمدن 
دولت مورالس ، تالش كرده اند تا با پشتيباني اياالت متحده، با تجزيه طلبي 
و تخريب در منابع نفتي و گازي بوليوي،  در دولت مورالس اختالل و عـدم    

 .ثبات ايجاد كنند
نامز جبهه ” ماريسو فونس“ماه مارس مردم السالوادور با انتخاب  15در روز 

به حكومت نيروهاي دست راستي در اين ” فارابوندو مارتي“آزادي بخش ملي 
كشور خاتمه دادند و دوران نويني را براي بازسازي مردمي اين كشـور آغـاز     

 .كردند
 54.85فوريه، در رفراندومي، با به دسـت آوردن       15دولت ونزوئال نيز در 

درصد آرا، قانون انتخابات رياست جمهوري را، كه محدود به انتخا ب شـدن  
دردو دوره را  مي كرد، تغيير داد و امكان انتخاب چندين باره را جايگزين آن 

هدف از اين تغيير، ايجاد امكان براي پيشبرد پيگير استراتژي اقتصادي .   كرد
چنين تغييري زمينه الزم را براي دولت به وجود مي آورد تا با ادامه كـار  .  بود

خود، طرح هاي اقتصادي را بدون توقف و طبق برنامه هاي تنظيم شـده و      
به دنبال رفراندوم هاي انجـام شـده در       .  تحت نظارت دولت ، به پيش ببرد

 10رافائل كوررا، رييس جمهور اكوادور ، نـيـز در روز         “ بوليوي و ونزوئال، 
 26، اعالم كرد كه در روز       ”  ال تلگرافو“ مارس ، در مصاحبه اي با نشريه 

، در اين كشور انتخابات زود رس صورت خواهد گرفت، تا دولت 2009آوريل 
او بتواند با تغيير در مجلس كشور و با به دست آوردن اكثريت نمايندگان در   
مجلس ، روند تغييرات را سرعت بخشيده و از سياست هـاي بـازدارنـده ،          
مخرب و ايجاد عدم ثبات به وسيله بخشي مشخصي  از نمايندگان مجلس ، 

 .جلوگيري به عمل آورد
براي تغيير در ..  “  :  در مصاحبه خود ، در باره اين اقدام اضافه كرد ”  كوررا“ 

به همـيـن   .... كشور ، من نياز دارم تا به رياست جمهوري خود ادامه بدهم،  و
ما قدرت را به خاطر داشـتـن   .  دليل نيز نياز به يك اكثريت در مجلس داريم 

”  . قدرت نمي خواهيم، ما به قدرت نياز داريم تا بتوانيم سيستم را تغيير بدهيم
او اخطار كرد كه ، پيروزي در اين انتخابات شرط الزم بـراي ادامـه رونـد          
. اصالحات است و در غير اين صورت به مفهوم بازگشت به گذشته خواهد بود
او به رغم نظر سنجي هاي انجام شده كه او او را شانس مسلم پيروزي مـي  

آوريل مشخص خواهد شد، و تا آن    26دانند، اعالم كردكه همه چيز در روز 

آمريكاي التين در مسير 

 تحوالت  جديد

Monday 27th April 2009 

  11ادامه در صفحه    

 كمك  هاي  مالي رسيده

 يورو 100دالر و  950از طرف عيسي                                             
 دالر 500آرش چمني كمك به حزب                                             

 كرون  1100به ياد رفيق شهيد مرتضي كيوان                                  


