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 6ادامه در صفحه 

 “روز جهاني كارگر”به مناسبت 
 وظايف و چالش هاي جنبش كارگري در مرحله كنوني

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت روز جهاني كارگر!
پيكار براي عدالت اجتماعي و تحقق حقوق پايمال 
شده زحمتكشان بخش جدايي ناپذيري از مبارزه 

 بر ضد رژيم استبدادي حاكم!
 كارگران و زحمتكشان شريف!

ارديبشهت ماه، اول ماه مـه،     11روز 
روز جهاني كارگر، روز بزرگداشت بيـش  
از يك قرن پيكار تاريخي و حـمـاسـي      
طبقه كارگر بر ضد ستمكاري سرمـايـه   
داري، براي برابري و عدالت اجتمـاعـي،   
صلح و آزادي و رهايي انسان از استثمار 
و روز گرامي داشت خاطره همه انسـان    
هاي نستوهي كه جان خود را بـر سـر     
آرمان هاي واالي طبقه كارگر گذاشتنـد  
را، به شما مبارزان راستين راه رهـايـي     

سال پيش، روز    125بشريت شادباش مي گوييم.  
، كارگران نساجي شيكاگـو، بـا     1886اول ماه مه 

خواست هـاي بـرحـق       راه تحققنبرد خونين، در 
خود، طاليه دار مبارزه پيگير طبقه كارگر با سرمايه 
داري جهاني شدند كه با همه فراز و نشيب ها ولي 
با دست آوردهاي سترگي تا به امروز ادامه داشتـه  

 است.   
امسال كارگران جهان در شرايطي به استقـبـال   

كه افـزون بـر ادامـه         روز جهاني كارگر مي روند

سركوب مردم عرب 
 خوزستان محكوم است!

 3و  2ادامه در صفحه 

طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن مـا درگـيـر      
مبارزه يي دشوار، پرفراز و نشيب، و بسيار خطيـر بـه     

سياسي خودند. اين مبارزه   -منظور تامين منافع صنفي
حاد و حياتي، در پيوند با صحنه سياسي كشور و پيكار 
همگاني با استبداد واليي قرار دارد، و از اين رو مـي      
توان مبارزه كنوني زحمتكشان را به لحاظ اهـمـيـت      
سياسي و نيز از نقطه نظر تاريخي مهم و سـرنـوشـت    
ساز به شمار آورد. تاكيد بر اين نكته اساسي نيز ضرور  
است كه، مبارزه جنبش كارگري ايران جداي از پيكـار  
طبقه كارگر جهان نبوده و نيست. تفاوت در وضعـيـت    
جامعه، سطح مطالبات صنفي و سياسي، و مرحله يـي    
كه زحمتكشان كشور ما درآن به مبارزه مشغولند، هيچ 
گونه مغايرتي با همبستگي و پيوند سرشتي جـنـبـش      

كارگري ايران با جنبش جـهـانـي كـارگـران و            
زحمتكشان ندارد. طبقه كارگر ايران با همه فراز و    
فرود هايي كه در تاريخ حيات خود با آن مـواجـه     
بوده است، يكي از گردان هاي صاحب تجربه، بـا    
سابقه، و رزمنده جنبش كارگري جهان قلمداد مـي  

 گردد. 
جنبش كارگري ايران با چنين سيما و سرشـتـي،   
اكنون با وظايف، اولويت ها، و نيز چـالـش هـاي      

 معيني رو به روست.
روز جهاني ” مروري بر اين مسئله ها به مناسبت 

، با هدف ارتقاء سطح و كيـفـيـت مـبـارزه        “ كارگر
 زحمتكشان، ضروري است.

 7ادامه در صفحه 

تشديد درگيري جناح هاي 
اصول گرا، و جنبش مردميِ 

 مبارزه با  ديكتاتوري
 9و  8در صفحات 

 و#� "� اول  �� �، روز ����� ��ر��

خبر سركوب خونين تظاهرات مسالمـت آمـيـز      
مردم عرب ايران در خوزستان، در هفته گـذشـتـه،    
اعتراض همگاني نيروهاي مـتـرقـي جـهـان و            
همچنين سازمان هاي حقوق بشر و عفو بين الملل 
را برانگيخت. رژيم واليت فقيه و بازوي مسلح آن  
(سپاه پاسداران)، در هفته اي كه گذشت، با يورش   
به مردم بي دفاع در مناطق عرب نشين اهـواز و      
حميديه، ضمن كشتار كساني كه براي بزرگداشـت  

آوريـل )       15(    1384فروردين    25سالگرد قيام 
قصد انجام تظاهرات مسالمت آميز داشتند، بيش از 
دويست نفر از فعاالن فرهنگي ـ مدني اين مناطق 
را دستگير كردند. تعداد كشته ها طبق آمار ارائـه     
شده از طرف خانم شيرين عبادي، برنـده جـايـزه      

نفر و مجروحان نيز ده ها نفر بوده  12صلح نوبل، 
 اند.
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 در راه احياي حقوق سنديكايي،
نارضايتي ژرف ناشي از اجراي برنامه هـاي ضـد مـردمـي           

اجتماعي، سبب گسترش اعتراض هاي كارگـري در     -اقتصادي
 سراسر كشور گرديده است. 

امسال با توجه به برنامه آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها 
بر پايه دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جـهـانـي، و        
اثرهاي فاجعه بار آن بر زندگي و امنيت شـغـلـي كـارگـران و          
زحمتكشان، گسترش اعتراض ها به ويژه در برخي از رشته ها و 
مراكز صنعتي مادر و راهبردي را شاهديم. طبقه كـارگـر ايـران       
سال گذشته را با تجربه اندوزي از اعتصاب و حـركـت هـاي          

پااليشگـاه   “، “ ايران خودرو” ، “ پتروشيمي تبريز“اعتراضي نظير 
پشـت سـر      “ تراكتور سازي تبـريـز  “و  “ واگن پارس“، “ آبادان

منطقه گـازي    “گذاشت، و سال جديد را با اعتصاب كارگران در 
مـجـتـمـع     “،   “ كاغذ سازي پـارس “، ”پارس جنوبي (عسلويه)  

آغـاز   “ مجتمع پتروشيمي مـاهشـهـر   “و  “ پتروشيمي بندر شاپور
كرده است. گسترش اعتصاب به مراكز صنعتي بـزرگ حـائـز         
اهميت تلقي مي شود، اما هنوز اين حرك هاي اعتراضي حـتـي   

صنعتـي از سـطـح         -در واحدها و كارخانه هاي بزرگ توليدي
مطلوب سازمان دهي و همبستگي برخوردار نيست. علت اصلـي   
اين ضعف را بايد در جو شديد پليسي، و نبود سـنـديـكـاهـاي        

سنديكايي  -مستقل كارگري جستجو كرد. گرچه جنبش كارگري
ميهن ما بر بستر عيني و زمينه اجتماعي موجود رشد و گسترش 
مي يابد و رخ دادهاي سياسي جامعه به ويژه تحوالت پـس از      
كودتاي انتخاباتي و تغييرات و كنش و واكنش هـا در فضـاي       
سياسي به رشد و قوام آن ياري مي رسانند، اما در عين حال بـه  
علت هاي بسيار، رشد و شكل گيري سازمان هـاي مسـتـقـل       
صنفي زحمتكشان (سنديكاها) متناسب با درجه آمادگي كارگران   

اجتماعي كشور نيست. به اين ترتيب مـبـارزه     -و فضاي سياسي
براي احياي حقوق سنديكايي و تشكيل سازمان هاي صنفي بـر  
پايه صحيح طبقاتي، كماكان از زمره مهم ترين اولويـت هـاي     
پيكار جنبش كارگري ايران و همه فعاالن سنديكايي است. براي 
آنكه بتوان اعتراض هاي پراكنده، ناهماهنگ و هنـوز عـمـدتـا       
تدافعي را سازمان داده و صفوف جنبش سنديكايي زحمتكشان را 
تحكيم و تقويت كرد، نياز به مبارزه يي خستـگـي نـاپـذيـر و          
هوشيارانه و به دور از هر گونه شتاب زدگي است. در اين زمينـه   
اولويت اصلي، تامين وحدت صف ها در جنبش سنديكايي است. 
جنبش سنديكايي زحمتكشان، بنابه ماهيت خود، وسيع تـريـن     
تشكل صنفي همه زحمتكشان فارغ از هر عقيده، ديدگاه، نـژاد،    
مذهب و زبان است. در مبارزه براي وحدت صف هاي جنـبـش    
سنديكايي و احياي حقوق سنديكايي، اختالف ايدئولوژيك بيـن  
گروه هاي زحمتكشان، كه امري طبيعي قلمداد مي شود، هرگـز  
مانعي غلبه ناپذير نبوده و نيست. براي دست يابي بـه وحـدت        
صف ها، جنبش سنديكايي بايد بدور از هر گونه راست روي و     
چپ روي، بر كارِ پيگير، صبورانه و هدفمند تاكيد ورزد. در ايـن     
زمينه به ويژه تكيه بر آگاهي و رشد آگاهي طبقاتي كارگران بـا    
اهميت تلقي مي شود. براي دست يابي به حقـوق صـنـفـي و          
درعين حال پيوند و تلفيق صحيح خواست هـاي صـنـفـي بـا          
خواست هاي سياسي، ضرورت انكار ناپذيـر احـيـاي حـقـوق          
سنديكايي است. مبارزه با برنامه ضد كارگري و ضد مردمي آزاد  
سازي  اقتصادي كه زير نام هدفمند سازي يارانه ها و سيـاسـت   
هاي عوام فريبانه پرداخت نقدي يارانه ها انجـام مـي گـيـرد،         
مطالبات پر اهميتي چون لغو قراردادهاي موقت، افزايش ميـزان  
دستمزد ها مطابق با نرخ واقعي تورم، مخالفت بـا خصـوصـي        

، مشاركت در تدوين و تـهـيـه      44سازي و اجراي ابالغيه اصل 
كليه طرح ها و برنامه هايي كه با زندگي كارگران مرتبط اسـت،  

حق برخورداري از سنديكا و حقوق سنديكايي و جز اين ها، فقط و فقط با تامين و احـيـاي   
 حقوق سنديكايي امكان پذير بوده و خواهد بود.

 
 مضمون و خصلت مبارزات اعتراضي 

اجتماعي رژيم واليت فقيه  -مبارزه كنوني كارگران و زحمتكشان با برنامه هاي اقتصادي
تنها جنبه صنفي ندارد. اين واقعيت كه بخشي از جنبش اعتراضي كنوني پيرامون مسـئلـه      
هاي صنفي دور مي زند نبايد منجر به آن گردد كه مضمون و محتواي واقعي اعتراض ها و 
مبارزه كارگران و زحمتكشان ناديده گرفته شود. مبارزه با برنامه آزاد سـازي اقـتـصـادي،        
خصوصي سازي و نظاير آن، داراي بار و مضمون سياسي روشني اند. دراين زمينه بيـانـيـه     

به مناسبت اول ماه مه، به خوبي گواهي بر اين واقعيت اسـت.   “ كارگران فلز كار مكانيك“
بـا  ”...  در بخشي از اين بيانيه، با اشاره به سياست هاي فاجعه بار دولت كودتا، آمده است:    

خصوصي سازي كارخانجات متعلق به زحمتكشان، سرمايه داري انگلي تجاري بـا خـريـد      
ارزان اين موسسات توليدي ... با دريافت وام هاي چند صد ميليارد تومـانـي و دالري از            
سيستم بانكي، كارخانه ها را به حال خود رها كرده و با نپرداختن حقوق كـارگـران، بـاري      
ديگر را به دوش زحمتكشان مي نهند ... سيستم بانكي به اين سرمايه داران خائن با سهـل    
ترين شرايط وام مي دهند تا اين بي وطنان ارزهاي با ارزش نفتي را در آن سوي مـرزهـا     
سرمايه گذاري كرده، اقتصاد ملي را هر چه بيشتر به سمت نابودي بكشانند و يا واردات را   
بالي جان صنعت و كارگران ايراني با همين وام هاي گرفته شده از سيستم بانكي بنمايند. 
تا با ويران سازي صنايع كشور، كارگران را بيكار كرده و اقتصاد ملي را هر چه بيشتـر بـه     

هـر چـه     ” كارگران فلز كار مكانيك به درستي خاطر نشان مي سازند:  “  خارج وابسته كنند. 
عرصه بر زحمتكشان تنگ تر مي گردد، فضا براي غارت ثروت زحمتكشان و استثمار هرچه 

 “بيشتر آنان براي سرمايه داري انگلي تجاري بازتر مي گردد.
 -طبقه كارگر بيش از ساير طبقات و قشرهاي جامعه از اجراي برنامه هاي اقـتـصـادي     

اجتماعي رژيم واليت فقيه زيان ديده و مي بيند. در حقيقت منافع كوتاه مدت و بلند مـدت   
كارگران و زحمتكشان با برنامه هايي چون آزاد سازي اقتصادي، حذف يارانه هـا، واردات      
سيل آسا از خارج، رواج اقتصاد داللي و غير مولد در تضاد و مغايرت كامل قرار دارد. اجراي  
برنامه خصوصي سازي از سوي دولت ضد ملي احمدي نژاد و حمايت بي دريغ اين دولت از 

نظامي در حيات سياسي و اقتصادي كشور، دقيقا در نقطه مقـابـل    -حضور نهادهاي امنيتي
منافع طبقه كارگر ايران قرار دارد. كارگران و زحمتكشان به طور عيني و مسـتـقـيـم از            
فروپاشي صنعت و توليد و رواج فعاليت هاي غير مولد زيان مي بينند و از اين رو منافـع و    
خواسته هاي سياسي آنان در تقابل با رژيم واليت فقيه، دولت كودتا و اليه هاي انـگـلـي      

 سرمايه داري حاكم كشور قرار مي گيرد. 
اين موضوع يكي از مهم ترين زمينه هاي عيني براي تعامل طبقه كارگر با ديگر اليه ها 
و طبقات اجتماعي را در مرحله كنوني مبارزه فراهم مي آورد كه بايد به روشني و با دقت به 
آن توجه داشت و در پيكار با استبداد واليي مورد تاكيد قرار داد. جنبش كارگري هـوشـيـار     
   ايران به دليلِ استيالي جو سركوب، از مبارزه در راه خواسته هاي صنفي به منظور ارتـقـاء
سطح مبارزاتي خود و تلفيق خواسته هاي صنفي با مطالبه هاي سياسي، بهره مي گيرد. اين 
تجربه يي سودمند برگرفته از تاريخ و سنت هاي جنبش سنديكايي زرمجويانه ميهن ماست. 
به عالوه، جنبش كارگري در لحظه كنوني خواسته هاي مشترك با ديگر طبقات و اليـه      
هاي جامعه و نمايندگان سياسي آنان دارد: خواست آزادي انديشه، اجتماع ها، حـزب هـا،        

 ادامه وظايف و چالش هاي جنبش...

 3ادامه در صفحه 
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آزادي فوري و بدون قيد و شرط كليه زندانيان سيـاسـي، لـغـو       
مجازات اعدام، لغو كليه قوانين زن ستيز و مبتني بر تـبـعـيـض     
جنسيتي، خواست برگزاري انتخابات آزاد، عادالنه و بدون نظارت 
استصوابي، از زمره خواسته هاي مشترك هـمـه طـبـقـات و          
نمايندگان سياسي ناراضي از استبداد واليي است. ما بارها اعالم  

 -كرده ايم كه يكي از جنبه هاي مهم و حياتي تشكل صنـفـي  
 -سنديكايي طبقه كارگر، عالوه بر تامين خواسته هاي صنـفـي  

رفاهي، نياز مبرم طبقه كارگر به تامين خواسته هاي دمكراتيك 
عام، يعني تامين آزادي فعاليت انجمن ها، سنديكاها، حزب ها و 
ديگر آزادي هاي دموكراتيك فردي و اجتماعي مـانـنـد آزادي      
بيان، انديشه، قلم، مطبوعات و اجتماع ها است. همچنين همواره 
تاكيد داشته ايم كه اين حقوق فقط و فقط با نيروي متشكـل و    
قدرت سازمان يافته توده ها، و در راس آنها كارگران، تـحـقـق    

 پذير خواهد بود. 
 

 چالش هاي فراروي جنبش كارگري 
عالوه بر وظايف، مسئوليت ها و اولويت هاي مبارزاتـي يـي      
كه جنبش هاي كارگري با آن ها روبه رو است، توجه به چالش 
ها و دشواري هاي موجود آن نيز، هر چند گذرا، ضروري اسـت.  
از جمله مسايل كنوني جنبش كارگري كشور ضعف كمي هسته 
اصلي طبقه كارگر، يعني كميت كارگران صنعتي است. فروپاشي  
صنعت، و رواج اقتصاد غير مولد تاثير بسيار منفي يي  بر كميـت  
و كيفيت طبقه كارگر ايران داشته است. افزايش حجم كارگـران   

خـدمـاتـي و       -شاغل در كارگاه ها و واحدهاي كوچك توليدي
خروج آنان از شمول قانون كار، به عالوه گسترش قراردادهـاي  
موقت و سپيد امضاء، به ميزان معيني توان و تحرك جـنـبـش      
كارگري را تحت تاثير مخرب خود قرارداده اند و ايـن امـر در       
پيوند با سركوب شديد و خشن و استيالي جـو پـلـيـسـي بـر           
واحدهاي صنعتي و نبود سنديكاهاي مستقل مانع هاي عيني و   
ذهني متعددي را در برابر ارتقاء سطح مبارزاتي كارگران پـديـد     
آورده اند. نبايد فراموش كرد كه اجراي برنامه هايي مانند تعديل  
اقتصادي، اصالح ساختار اقتصادي و به طور كلي راه كار رژيـم  
واليت فقيه در حل معضل انباشت سرمايه در طول دو دهه اخير 
ضربه هاي  جدي يي به موقعيت طبقه كارگر ايران وارد آورده   
اند. بخشي از معضل هاي كنوني جنبش كارگري و چگـونـگـي     
سطح مبارزاتي آن ، از اين ضربه هاي سنگين ارتجاعي و فاجعه 
آميز ناشي شده اند. بنابه گزارش هاي رسمي، از ابتـداي سـال      

،  بر پايه اجراي برنامه هايي چون تعـديـل   1377تا سال  1370
هزار كارگر كارخانه هاي سراسر كشور از كـار       400اقتصادي، 

اخراج و يا بازخريد شده اند و اين نيروي فعال به صف بيكـاران  
 رانده شده اند. 

، يعـنـي طـي      1389تا  1386يك نمونه ديگر اينكه، از سال 
هزار كارگر، شامل كارگران مـاهـر و بـا         52چهار سال، حدود 

تجربه در منطقه گازي پارس جنوبي (عسلويه) بيكار شده انـد.      
اين بيكاري در منطقه اي كه قطب مهم صنعتي كشور به شمار 
مي آيد، پيامدهاي معين و جدي يي بركيفيت و سطح مبارزاتـي  

 طبقه كارگر داشته است.
خورشيدي،  60اين واقعيت ها و نمونه ها، در كنار كشتار دهه 

كه طي آن بسياري از رهبران، كادرهاي جنبش كـارگـري، و       
سنديكاليست هاي با تجربه اعدام شدند، دامنه و ژرفاي چالـش  
ها و دشواري هايي را كه امروز در جنبش كارگري به چشم مي 
خورد نشان مي دهد. به اين مسئله ها بايد تغييرات پرشتاب در    
آرايش طبقاتي جامعه از جمله مهاجرت گسترده از روستا به شهر 
را افزود، زيرا بخشي از اين مهاجران به صف  طبـقـه كـارگـر       
پيوسته اند و درگير معضل هاي  آن شده و مي شوند در حـالـي   

كه از تجربه و آگاهي نسل پيشين طبقه خود به طور مستقيم دور و محروم مانده انـد.   ادامه وظايف و چالش هاي جنبش ...
اينان غالبا در كارگاه هاي كوچك به كار مشغولند. عالوه بر اين، اين بخش ها بيش از 
ساير اليه هاي زحمتكشان در معرض تبليغات عوام فريبانه و مسموم ارتجاع قرار دارند. 
به رغم همه اين مسئله ها، رشد و تكامل جنبش كارگري در چارچـوب رويـدادهـاي      

 سياسي كشور دلگرم كننده و اميد بخش است.
 

 دور نماي مبارزه جنبش كارگري 
جنبش كارگري ايران با وجود همه معضل هايي كه آن را به چالش مي طلبد، و بـا    
وجود همه  ضعف ها و كاستي هاي موجود، حركتي رو به جلو و تكاملي را طـي مـي     

 كند. 
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان حضور خود را در صحنه مبارزات سياسي افزايش مي 
دهند. گام هاي استوار زحمتكشان به پيش بي شك اثرهاي  مثبت بسياري از خود در    

 مجموعه رويدادهاي كشور برجاي خواهد گذاشت.
در اين ميان جنبش كارگري مي بايد اقدام هاي معين و دقيقي را در جهت پـيـونـد    
گسست ناپذير با جنبش سراسري ضد استبدادي انجام دهد. تحقق خواسته ها و مطالبه 
هاي كارگران و زحمتكشان در گرو تقويت هر چه بيشتر رابطه با مبارزات هـمـگـانـي     
مردم با استبداد واليي بوده و است. با آغاز سال كنوني، و با گسترش اعتصاب هـا بـه     
مراكز صنعتي بزرگ، و همچنين با رشد آگاهي طبقاتي زحمتكشان، اميد تـحـوالتـي      

 جدي  در صحنه سياسي كشور مي رود.
 

 ادامه اعالميه كميته مركزي ...

جنبش كارگري در كنار ديگر قشرهاي اجتماعي در مبارزه بـر ضـد رژيـم هـاي             
ديكتاتوري بوده است. رژيم با درك اين خطر برزگ، يعني وحـدت عـمـل هـمـه             
نيروهاي ضد استبداد همه تالش هاي خود را براي جلوگيري از اين امر به كار بسته 
است. جنبش كارگري كشور، به خاطر سال ها سركوب خشن، به دليل عدم سـطـح      
مطلوب سازمان يافتگي و پراكندگي نيرو و محدوديت شديد فعاليت سنـديـكـاهـا و       
اتحاديه هاي مستقل كارگري، بدون شركت در مبارزه عمومي و سراسري خلـق بـر     

 ضد استبداد حاكم نمي تواند به حقوق پايمال شده خود دست يابد.  
حزب توده ايران، در تمامي طول تاريخ هفتاد ساله مبارزه خود، همواره نبرد در راه   
تحقق آرمان هاي طبقه كارگر را از مهمترين وظايف خود دانسته، و امروز نيز متعهـد  
به اين تاريخ پرافتخار كه از درون آن چهره هاي درخشان جنبش كـارگـري كشـور      
مانند علي اميد، شناسايي ها، حسين پور تبريزي ها زاده شده اند، به اين پيكار مقدس 

 در كنار كارگران و زحمتكشان ميهن ادامه مي دهد. 
 

 كارگران و زحمتكشان ايران! 
در آستانه فرا رسيدن روز كارگر، جشن بين المللي كارگري در روز اول مـاه مـه،       
بيائيد هم صدا با جنبش سنديكائي جهاني خواهان آزادي هاي سنديكـايـي و حـق        
تشكل در اتحاديه هاي كارگري مستقل براي همه، خاتمه فوري كشتار و پـيـگـرد      
فعاالن سنديكايي، آزادي فوري زندانيان سياسي بشويم.  بيائيد دست در دست هـم     
جبهه وسيع ضد ديكتاتوري را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرايي بنا 
كنيم و راه را براي تحقق عدالت اجتماعي، آزادي و استقالل بگشائيم. تاريخ نزديـك   
به يك قرن مبارزه قهرمانانه طبقه كارگر ميهن نويدبخش پيروزي خـلـق 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!

 
 

 كميته مركزي حزب توده ايران
 1390ارديبهشت ماه 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

 آزادي براي همه زندانيان سياسي،  
 كارگران در بند را آزاد كنيد

 
رژيم كارگر ستيز واليت فقيه در رويارويي  بـا  
جنبش سنديكايي زحمتـكـشـان، شـمـاري از          
كارگران فعال در سنديكاها و تشـكـل هـاي          
مستقل صنفي را به عنوان گروگان به بند كشيده 
است.  فعاالن سنديكايي صرفا به دليل مبارزه در 
راه حقوق كارگران و زحمتكشان و فعاليت علني 
سنديكايي بازداشت و زنداني اند، و خانواده هاي 
شان در اثر اين بي قانوني و بي عدالتي آشكار، با 
رنج و محروميت هاي گونه گونـي دسـت بـه        
گريبانند.  پيگرد و اعمال فشار دايمي به مبارزان  
سنديكايي سياست رسمي دولـت ضـد مـلـي           
احمدي نژاد و به طور كلي رژيم واپـس گـراي     

 واليت فقيه است. 
در اين زمينه رفتار دستگاه قضايي با كارگراني 
مانند منصور اسانلو و علي نجاتي نمونه گويـا و    
فارغ از هر توضيح و تفسيري است. اسالو به رغم 
تجويز پزشكان، از دسترسي به پزشك و دارو در 
حد مناسب و الزم محروم است. علي نـجـاتـي،     
رييس پيشين سنديكاي كارگران نيشكر هـفـت   
تپه، نيز پس از تحمل زندان، از كار اخراج شـده  
است، و در اواسط فرورديـن مـاه، بـه دلـيـل            
فشارهاي شديد دادستاني انـقـالب اسـالمـي         
دزفول، و احضارهاي پـي در پـي بـه وزارت            
اطالعات، و تعقيب قضايي، دچار حمله قلبي شده 

 و در بيمارستان بستري گرديده است. 
ارتجاع  حاكم با اعمال فشار دايمي به مبارزان 
جنبش سنديكايي و مسـئـوالن و رهـبـران             
سنديكاهاي مستقل، از طبقه كارگر انتقـام مـي     

سنديكايي، در كـنـار        -گيرد.  جنبش كارگري 
تمامي حزب ها و نيروهاي ترقي خواه و ميـهـن   
دوست، خواستار پايان دادن به اعمال فشـار و      
سركوب فعاالن سنديكايي و آزادي كارگران در   

، با يادكـرد از    “ روز جهاني كارگر“بند است. در  
كارگران و فعاالن سنديكايي در بند، آزادي آنـان  
و همه زندانيان سياسي را با بانگ رسا خواسـتـار   

 شويم! 
سنديكـايـي    -اسامي كارگران و فعاالن صنفي

 زنداني:
سنديكاي كارگران شركـت   -. منصور اسانلو 1

 واحد اتوبوس راني، 
سنديكاي كارگران شركت  -. ابراهيم مددي 2

 واحد اتوبوس راني، 
سنديكاي كارگران شـركـت      -. رضا شهابي 3

 واحد اتوبوس راني، 
سنديكاي كارگران  -. غالمرضا غالمحسيني 4

 شركت واحد اتوبوس راني، 

 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، -. بهروز نيكو فرد5
 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه،  -. بهروز جالل زاده6
 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه،  -. عليرضا سعيدي7
 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه،  -. رضا رخشان8
 فعال كارگري و روزنامه نگار،  -. ابوالفضل عابديني9

 فعال كارگري،  -. بهنام ابراهيم زاده10
 فعال كارگري، -. ابراهيم اسماعيلي11
 انجمن صنفي معلمان،  -فعال صنفي فرهنگيان -. رسول بداغي12
 معلم اخراجي و فعال زنان،  -. عاليه اقدام دوست، فعال صنفي13

 كانون صنفي معلمان،  -. غالمرضا قنبري، فعال صنفي فرهنگيان14 
 براي آزادي همه زندانيان سياسي، متحد و يكپارچه مبارزه كنيم!

 
 آنجا كه قانون معنا ندارد

 نگاهي گذرا به وضعيت كارگران كارگاه هاي كوچك
 

اجتماعي رژيم واليت فقيه بر زواياي گوناگون جامعه در طـي     -تاثير ويرانگر برنامه هاي اقتصادي
بيش از دو دهه اخير، بر كسي پوشيده نيست. برنامه هايي چون تعديل اقتصادي، اصـالح سـاخـتـار          
اقتصادي، و اينك طرح تحول يا آزادسازي اقتصادي، بيش از همه در رشته هاي صنعت و توليد و در   
نتيجه موقعيت و منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان فكري و يدي، تاثير مخرب خود را نشان مـي    

 دهد.
كارگران شاغل در واحدها و كارگاه هاي كوچك از زمره قربانيان اجراي فـرامـيـن و دسـتـورات          
نهادهاي قدرتمند سرمايه داري نظير بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از سـوي دولـت هـاي        
جمهوري اسالمي اند. كليه گزارش ها و برآوردهاي رسمي منتشر شده در طول سال هاي اخير گـواه     
آنست كه كارگران شاغل در واحدهاي كوچك به شدت مورد بهره كشي قرار گرفته، و اصوال قانونـي  
در دفاع از حقوق و منافع آنان وجود نداشته و اعمال نمي شود. اين وضعيت در چند سال اخير، با روي  
كار آمدن دولت ضد ملي احمدي نژاد به مراتب وخيم تر شده است، و سياست هاي ضد كارگري ايـن  

 دولت نامشروع صدمه هاي جبران ناپذيري به حقوق كارگران واحدهاي كوچك وارد آورده است.
در اين خصوص، ايلنا در پاييز سال گذشته، در مطلبي، ضمن اعتراف به وضعيت ناگوار و دردنـاك      

به دليل نوع نگاهـي  ”ميليون ها كارگر واحدها و كارگاه هاي كوچك سراسر كشور از جمله نوشته بود: 
كه در قانون كار نسبت به اداره كارگاه هاي كوچك وجود دارد، كارگران شاغل در اين واحدها نياز بـه  
حمايت ونظارت بيشتري دارند ... در شرايطي هستيم كه بيشترين حجم سرمايه گذاري در واحـدهـاي      
توليدي كوچك صورت مي گيرد و براي همين ضروري است تا بر شرايط شغلي حاكم بر اين واحدهـا  

 “نظارت بيشتري شود.
نوع نگاهي كه درقانون كار نسبت به اداره كارگاه هاي كوچـك وجـود     ” البته دراين مطلب به عمد 

اجتماعي رژيم واليت فقيه و در  -واكاوي نشده است. در حقيقت براساس سمت گيري اقتصادي “  دارد
قالب برنامه هايي چون اصالح ساختار اقتصادي، و هم اكنون آزاد سازي اقتصادي و مقررات زدايـي،    

نفر، از شمول قانـون كـار      10كه با هدف تامين امنيت سرمايه صورت گرفت، كارگاه هاي با كمتر از 
به كالن سرمايه داري ايران داده شد تا ميليون هـا    “  قانوني” ايران حذف شدند و اين امكان به لحاظ 

 كارگر را چون برده در چنگال خود بگيرد و از گردن نهادن به هر قانون و تبصره يي هم معاف باشد.
خدماتي كوچك از شمول قانون كار، كليه كـارگـران    -با خارج كردن كارگاه ها و واحدهاي توليدي

اين گونه واحدها درچهار گوشه كشور از مزايا و حقوق قانوني خود نظير حق بيمه، افـزايـش سـاالنـه       
دستمزدها، حق بازنشستگي، حق قراردادهاي دايمي و دستجمعي و جز اين ها، محروم گرديده انـد و    

 بي قانوني يي  دهشتناك بر زندگي كارگران اين واحدها سايه افكنده است.
و وادار ساختن كارگران بي پناه به امضاي تعهد محضري كـه در     ،”سپيد امضاء“رواج قراردادهاي 

، تنها “ كارگر حق مطالبه هيچ گونه حقوقي را در صورت بروز حادثه هنگام كار ندارد” آن قيد مي شود 
نفر از شمول قانون كار است كه در مـجـلـس     10دو نمونه از اثرات خارج كردن كارگاه هاي كمتر از 

 ششم به تصويب رسيد. 
جـمـهـوري     “ خانـه كـارگـر     “خبرگزاري كار ايران، ايلنا، در دي ماه سال گذشته، از قول مسئولين 

صـنـعـتـي      -اسالمي، كه يك تشكل حكومتي است، گزارش داده بود كه، كارگران واحدهاي توليدي
كوچك اجبارا بايد تعهدي محضري را امضاء كنند كه در صورت وقوع حادثه هنگام كار هيچ حقوقي را 

نفر  10كارگاه هايي كه كارگرانشان زير ” طلب نكنند. همچنين ايلنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش داد:   
هستند از شمول قانون كار خارج بوده و كارفرمايان با ميزان حقوقي كمتر از مصوبه شوراي عالي كـار  
در مورد حداقل دستمزدها كارگران را استخدام مي كنند. در اين كارگاه ها اغلب قراردادها مـوقـت و      

 “سفيد امضاء است.
در برخي شهرستان ها مانند خرم آباد، اردبيل، ساوه، دزفول، يزد، همدان، سنـنـدج، اراك، قـم و          

هزار تومان به عنوان دستمزد پرداخت مي شود  60سمنان، به كارگران واحدهاي كوچك ماهيانه فقط 
 و از مزايايي چون حق بيمه و بازنشستگي به هيچ وجه خبري نيست.

مطابق يك گزارش رسمي كه در ايسنا، اسفند ماه پارسال، منتشر شد، ميانگين حـقـوق كـارگـران       
هزار تومان است و بيشـتـر كـارگـران بـا           90تا  80واحدهاي صنعتي كوچك فعال در استان تهران 

 قراردادهاي سپيد امضاء مشغول به كارند. دراين كارگاه ها مصوبه حداقل دستمزدها اجرا نمي گردد.
خدماتي بخش بزرگي از طبقـه كـارگـر       -كارگران شاغل در كارگاه ها و واحدهاي كوچك توليدي

جمهـوري   “ خانه كارگر“كشور را تشكيل مي دهند. ايلنا، آذر ماه سال گذشته، با استناد به برآوردهاي  
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 ادامه رويدادهاي ايران ...

ميليون نفر اعـالم   7اسالمي، آمار كارگران شاغل در كارگاه هاي كوچك را 
 1387داشت. از سوي ديگر، وزارت صنايع جمهوري اسالمي، در آمار سال    

 90خود، رسما تاكيد مي كند كه بنگاه ها و واحدهاي كوچك نزديك بـه      
درصد اشتغـال كشـور در        63درصد صنايع توليدي ايران را تشكيل داده و 

 اختيار اين گونه واحدها و بنگاه ها ست.
با توجه به اين آمار مي توان به اهميت حمايت از كارگـران شـاغـل در        
كارگاه هاي كوچك و همچنين به نقش و تاثير آنان درجنبش كارگري امروز 

 كشور پي برد. 
كثرت واحدهاي كوچك و وضعيت كارگران شاغل در اين كـارگـاه هـا،      
سازمان دهيِ جنبش كارگري و تقويت صفوف جنبش سنديكايي زحمتكشان 
را با دشواري هاي معيني روبه رو مي سازد. اما اين واقعيت به ايـن مـعـنـا        
نيست كه بر زمينه هاي فعاليت در اين كارگاه ها چشم فرو بستـه شـود و       
وظيفه مبرم سازمان دهي براي تحقق خواسته هاي صنـفـي و سـيـاسـي          

 كارگران را به دست فراموشي بسپاريم.
در مبارزه با سياست هاي كارگر ستيزانه دولت كودتا، از جمله پيـكـار بـا      

كه در چارچوب اين برنامه ها  -برنامه حذف يارانه ها و آزاد سازي اقتصادي 
اصالح و تغيير قانون كار به سود تامين امنيت سرمايه و به زيان زحمتكشان 

خدماتي  -ميليون ها كارگر شاغل در كارگاه ها و واحدهاي صنعتي و توليدي
نقش مهم و غير قابل انكاري بازي مـي   -مورد نظر دولت كودتا بوده است 

كند و خواهد كرد. مبارزه خستگي ناپذير براي لغو قـراردادهـاي مـوقـت،          
تشكيل سنديكاهاي مستقل، افزايش عادالنه دستمزدها، مخالفـت بـا آزاد       
سازي اقتصادي و تحميل برنامه هاي ويرانگر اقتصادي نو لـيـبـرالـي، از         
حمايت قاطع كارگران واحدهاي كوچك برخوردار بوده است و بازتاب منافع 

 و خواسته هاي به حق آنان است.
در وضعيت كنوني، كه دولت ضد ملي احمدي نژاد مي كوشد با اصالح و   
تغيير قانون كار در قالب برنامه آزاد سازي اقتصادي، نظام منسوخ شده استاد

شاگردي را زنده كند، و با هدف تامين منافـع كـالن سـرمـايـه داران             -
قراردادهاي موقت را تثبيت سازد، ميليون ها كارگر واحـدهـاي كـوچـك         
توليدي به طور عيني در در رويارويي با اين برنامه ها قرار دارند. از ايـن رو     
توجه به نقش اين بخش زحمتكشان و فعاليت پيگيرانه در بين آنان، با قصد 
سازمان دهيِ جنبش اعتراضي و تحكيم و تقويت جـنـبـش كـارگـري در          

 رويارويي با استبداد واليي، از اهميت درجه اول برخوردار است. 
تنها در پرتو مبارزه يي خستگي ناپذير، هوشيارانه و دقـيـق، مـي تـوان         
صفوف ميليون ها كارگر را سازمان دهي كرد و بر بي قانوني فـاجـعـه بـار       

 كنوني نقطه پاياني نهاد.
 
 

 وزارت كار، و تقويت و تازاندن تشكل هاي فرمايشي
 

يكي از سياست هاي دولت احمدي نژاد از آغاز برگماري اش تـاكـنـون،      
سركوب سنديكا و تشكل هاي مستقل و تضعيف فعاليـت تشـكـل هـاي         
كارگري غير همسو با دولت بوده است. اين سياست از كودتاي انتخاباتي بـه  
اين سو، خصوصا از زمان اجراي برنامه حذف يارانه ها، با شـدت و قـوت         

 بيشتري اعمال مي شود. 
بهمن ماه سال گذشته، با افشاي كمك   23، “ كلمه“پايگاه اطالع رساني 

مالي غير قانوني دولت ضد ملي احمدي نژاد به تشكل هاي ارتجاعي و ضد 
، از روي سياست مداخله دولـت  “ جامعه اسالمي كارگران” كارگري يي نظير 

 سنديكايي، پرده برافكند.  -با هدف سركوب و مهار جنبش كارگري
در اقدامي غير قانوني و تامل برانگيـز، وزارت    ” دراين زمينه كلمه نوشت:  

 80كار و امور اجتماعي با عنوان كمك به نهادها و تشكيالت كـارگـري،       
ميليون تومان به جامعه اسالمي كارگران ... كمك مالي غير قانوني پرداخت    

... پرداخت     1385ميليون تومان .... در ارديبهشت ماه   80كرده است ... مبلغ 
شده است. اين عمل غير قانوني در دوران وزارت كار دولت نهم بـود كـه        
درآن برهه حسن تيز مغز (عضو اتاق بازرگاني ايران) رياست سازمان (اداره      

 “كار) استان تهران را عهده دار بود.
جامعه اسالمي كارگران از احـزاب  ” در ادامه اين مطلب افزوده شده است:  

 10سياسي حامي دولت است كه مجوز فعاليت خود را از كميسيـون مـاده       
قانون احزاب و از وزارت كشور دريافت كرده است و نهاد صنفي ثـبـت در       

 ...“وزارت كار نيست. 

جامعه اسالمي “پرداخت ميليون ها تومان به جريانات ماوراء راست مانند 
، در حالي است كه سنديكاهاي مستقل و مبارزان جنبش كارگـري  “ كارگران

زير فشار سنگين قرار داشته اند، به بند كشيده شده اند و گروهي نيز صـرفـا   
 به دليل فعاليت سنديكايي از كار اخراج گرديده اند.

سياست تقويت تشكل هاي فرمايشي فقط محدود به كمك مالي نيسـت،  
و در تمام زواياي مالي ، تداركاتي، نظري، و جز اين ها، دنبال مـي شـود.       
دولت ضد ملي كودتا با اين برنامه مي كوشد جنبش كارگري واعتراض هاي 

صنعتي و به طور كلي محيـط هـاي      -رو به گسترش در واحدهاي توليدي
كارگري را خنثي و مهار كند. نكته قابل تامل ديگر، گزينش اعضـاي اتـاق      
بازرگاني در پست هاي حساس و تاثير گذار وزارت كار و امور اجـتـمـاعـي       
است. نمونه رييس اداره كار استان تهران خود گوياي همه واقعيت محسوب  
مي شود، و مي توان ماهيت ضد كارگري دولت احمدي نژاد را با توجه بـه    

 آن كامال شناخت.
 
 

 مبارزه فرهنگيان براي تامين حقوق و امنيت شغلي
 

فرهنگيان آزادي خواه و متعهد ميهن ما، بر اثر سياست هاي واپس گرايانه 
فرهنگي، و اجراي آزاد سازي اقتصادي و عدم برخورداري از فعاليت آزادانـه   
تشكل هاي مستقل صنفي خود، تحت فشار فزاينده و شديد رژيـم واليـت     

 فقيه قرار دارند.
در دوره پـس از كـودتـاي        
انتخاباتي، تشكل هاي مستقـل  
فرهنگيان نظير كانون صنـفـي   
معلمان، به طور پيوستـه آمـاج     
حمله هاي كودتاچـيـان بـوده      
است، و ده ها آموزگار و دبـيـر     
ترقي خواه به جـرم دفـاع از         
آزادي و عدالت مورد پيگرد قرار 
 گرفته و به بند كشيده شده اند. 

خواسته هايي نظير افـزايـش   
دستمزد مطابق با نرخ واقـعـي     
تورم، تامين امنيت شغلي و لغـو  
قراردادهاي موقت، و استـخـدام   
معلمان حق التدريسي، مخالفت 
با خصوصي سازي آموزش بـر    
پايه برنامه آزاد سازي اقتصادي 

، و مسايلـي   44و ابالغيه اصل 
از اين قبيل، به عالوه تـامـيـن    

فعاليت آزاد و علني تشكل هاي صنفي فرهنگيان (سنديكاي مـعـلـمـان)،         
همواره در كانون مبارزات فرهنگيان كشور قرار داشته و دارد. بـه هـمـيـن        
جهت نيز ارگان هاي امنيتي، به ويژه وزارت اطالعات و سپـاه پـاسـداران،      
اعمال سركوبگرانه خود را نسبت به اين بخش تاثير گذار جامعـه، تشـديـد      

 كرده اند. 
 ”سازمان معلمان ايران“و ”   كانون صنفي معلمان” با مشاهده مسئوالن 

در بين زندانيان سياسي بازداشت شده پس از كودتاي انتخاباتي، مي توان به 
ژرفاي كينه واپس گرايان تاريك انديش نسبت به مبارزات فرهنگيـان پـي     

 برد!
از زمان برگماري احمدي نژاد، دامنه مداخله سپاه و بسيج در آمـوزش و      

 پرورش گسترش يافته و اين امر نارضايتي آموزگاران را برانگيخته است. 
در سال گذشته براي فعاليت بسيج در بين دانش آموزان و آمـوزگـاران،       
ميليون ها تومان بودجه به عناوين گوناگون اختصاص يافت، درحـالـي كـه      
اغلب فرهنگيان از دريافت به موقع دستمزدهاي خود محروم بوده اند، و بـه  
خواست آنان براي افزايش عادالنه دستمزدها هيچ اعتنايي نشده اسـت. در     
عين حال اجراي طرح تحول اقتصادي وحذف يارانه ها بيش از پيش منافـع  

 و حقوق فرهنگيان را به چالش كشيده است. 
فرهنگيان شجاع، متعهد و ترقي خواه كشور، با وجود جو سركـوب و ارعـاب و         

 تهديد، به مبارزه خود در راه  تامين حقوق صنفي وسياسي شان، ادامه مي دهند.  
در اين مبارزه، همه مدافعان آزادي و عدالت اجتماعي در كنار فرهنـگـيـان قـرار       

 داشته و از خواسته هاي به حق آنان حمايت مي كنند.
فرهنگيان و تشكل هاي صنفي مستقل آنان بخش مهم، فعال و جدايي نـاپـذيـر    

 جنبش سراسري سنديكايي زحمتكشان فكري و يدي ايران بوده و هست.
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بحران جهاني سرمايه داري تحوالت تاريخي يي كه طبقه كارگر در 
آن نقش مهمي را ايفاء كرده است منطقه خاورميانه را از مصـر تـا     
تونس و يمن فرا گرفته و حيات پوسيده رژيم هاي ديكتـاتـوري را     
درهم نورديده است. چهار سال پس از آغاز روند بحران سـيـسـتـم      
مالي، پولي و اقتصادي در جهان سرمايه داري، و ادعاهاي نظـريـه   
پردازان سرمايه داري درباره موقتي بـودن ايـن بـحـران، امـروز            
مشخص است كه بحران اخير نه يك بحران مقطعي به دليل عـدم  
كارآيي مكانيزم هاي سرمايه داري  يا قصور در به كارگيري آن ها، 
بلكه دقيقاٌ  نمايش شكست اصلي ترين تجليات سيستم سـرمـايـه    

، قابليت سرمايه داري به “ بازار آزاد” داري، و به ويژه مفاهيمي نظير 
ادامه بحران در خود تنظيمي و اعمال سياست هاي نوليبرالي است.  

كه ما در سال اخير شاهد فروپاشي اقتصـاد كشـور     “  اتحاديه اروپا” 
د و همچنين وضع وخيم اقتصادي پرتغال و اسپانيا هاي يونان، ايرلن

و بريتانيا با صدها ميليارد دالر بدهي، و همچنين ادامـه بـحـران        
اقتصادي در آمريكا و ژاپن بوده ايم، نشانگر ادامه وخامـت اوضـاع     
براي سرمايه داراي جهاني است. اعمال سياست هاي ضد مردمي از 
بين بردن خدمات اجتماعي، از قبيل بهداشت و آموزش عـمـومـي،    
حقوق تأمين اجتماعي و موج فزاينده بيكاري در كشورهاي پيشرفته 
سرمايه داري و تشديد فقر و محروميت در كشورهاي در حال رشـد  
كه زير  سياست هاي ديكته شده از سوي صندوق بين المللي پـول  
و بانك جهاني دست و پا مي زنند بيش از پيش نشانگر وضـعـيـت    
دشواري است كه طبقه كارگر در كشورهاي مختلف جهان با آن رو 

 به روست.  
المللي كار شمار بيكاران  بر اساس آخرين برآوردهاي سازمان بين

ميليون نفـر فـرا تـر رفـت و              205از مرز  2011جهان، در سال 
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري در بيانيه خود به منـاسـبـت    

ميليون انسان بيكار در آمريكـا و     10اول ماه مه امسال از بيش از 
درصد بيكاري جوانان در كشورهاي اروپايي خبـر مـي      20بيش از 

 دهد. 
مردم صلح دوست جهان نگران اين هستند كه در شرايط تشديـد  
بحران اقتصادي، همانند مقاطع مشخص در يك قـرن گـذشـتـه         
كشورهاي سرمايه داري با به راه انداختن جنگ و برخورد نظامي و   
از طريق فعال كردن انحصارهاي توليد اسلحه سعي به غلـبـه بـر      
بحران هاي كنوني بنمايند.  سياست هاي مداخله گرانه امپرياليسـم   
در منطقه خاورميانه از يورش نظامي به ليبي تا مداخله مستقيم بـر    

حمايت از رژيم وابسته و ضد مردمـي  ضد مبارزه مردم بحرين و در 
اين كشور بار ديگر ضمن تأييد بي اعتباري مدعيـات كشـورهـاي      
امپرياليستي در زمينه دفاع از دموكراسي و حقوق بشر تأكيدي است 
بر ضرورت توجه نيروهاي ترقي خواه جهان به امر مـبـارزه بـراي      

 صلح و سازماندهي موثر در اين مسير.  
 

 كارگران و زحمتكشان  ميهن!
بر خالف همه مدعيات دروغين سران رژيم و دولت ضد مردمـي  
احمدي نژاد، امسال روز جهاني كارگر، در ميهن مـا، در شـرايـط        
بحران همه جانبه سياسي، اجتماعي و اقتصادي  و تشـديـد رونـد      
سركوب و تعرض رژيم به كادرها و فعاالن كارگري كشور بـرگـزار   
مي شود. علي خامنه اي،  با درك بحران اقتصادي تعميق يـابـنـده     

اعـالم كـرد ولـي        “  جهاد اقـتـصـادي   ” را سال  1390رژيم، سال 
همانگونه كه پيش بيني مي شد مجموعه سياست هاي مخـرب و    
ضد ملي دولت نظاميان نه تنها ايران را در ركود اقتصادي بي سابقه 
يي فرو برده است بلكه تورم افسار گسيخته، بيكاري مـيـلـيـونـي،      
ورشكستگي واحد هاي توليدي و تشديد فقر و مـحـرومـيـت در         
مجموع شرايط بسيار دشواري را براي ميليون ها خانـواده ايـرانـي      

  پديد آورده است.  
بنا به آمار منابع دولتي و روزنامه هاي مجاز كشور، ميزان بيكاري 
اكنون به باالترين حد خود، در دو دوره رياست جمهوري احـمـدي   
نژاد رسيده است.  بنا بر بررسي هاي اخير مركز آمار ايـران، نـرخ        

 3/  5درصد، و تعداد بيكاران نيز بـه بـيـش از           14/  6به  1389بيكاري در بهار  ادامه اعالميه كميته مركزي حزب ...
ميليون نفر افزايش يافت. اين درحالي است كه نرخ رسمي بيكاري در سال هـاي     

ميليون نـفـر    2/  5درصد و تعداد بيكاران نيز كمي بيشتر از  11/  9گذشته حداكثر 
در بررسي يي كه سال گذشته توسط روزنامه مهر صورت گرفت، نشان داده     بود. 

با باالتـريـن نـرخ       88، كشور در سال  88تا  1384سال بين  5شده است كه در 
سالـه   24تا  15درصد جوانان  24/  7بيكاري مواجه بوده است. بر اساس اين آمار، 

بيكاري براي اين گروه سني، طبق گزارش مـركـز    89كشور بيكار بودند. در سال  
  درصد است. 29/ 6آمار، برابر با 

زمينه هاي بيكاري كنوني را بايد در سياست هاي كالن اقتصـادي كشـور، از       
جمله روند خصوصي سازي واحد هاي توليدي، عدم حمايت از توليد داخلي و ايجاد 
اقتصادي متكي بر داللي و رانت خواري و همچنين كنترل بخش اساسي يـي از      

روزنامه دنـيـاي   شريان هاي اقتصادي كشور توسط سران سپاه و نظاميان دانست.  
 52هزار واحد نيمه تمام معـطـل      20” خرداد ماه امسال، گزارش داد:   23اقتصاد، 

هزار واحد صنعتي  20هزار ميليارد تومان سرمايه است. معاون وزير صنايع از وجود  
نيمه تمام دركشور خبر داد و گفت، حل مشكل نقدينگي مورد نياز اين واحدهـا را    

 ...“در دستور كار داريم. 
 50اتاق بازرگاني نيز درگزارش كميسيون صنعت خود خاطر نشان مي سازد كه، 

درصد واحد هاي توليدي دراكثر مناطق در حالت ركود قرارداشته و هـزاران تـن       
خرداد ماه ، درگزارشي بـا عـنـوان:        29بيكار شده اند. پايگاه اطالع رساني كلمه،  

بـا  “  نگاهي به گزارش اقتصادي اتاق بازرگاني، روزهاي بحراني براي توليد ايراني” 
”... ذكر آمار به بررسي وضعيت ناگوار توليد پرداخته و از جمله يادآور شده است :    

درزمان حاضر توليد دركشور بدترين روزهاي خود را سپري مي كند ... بـراسـاس        
درصد واحدهاي توليدي در اكثر مناطـق   50گزارش كميسيون صنعت اتاق ايران، 

صنعتي كشور درحال تعطيلي يا در شرف تعطيل شدن هستند ... اكثر واحـدهـاي        
درصد ظرفيت اسمي خود مشغول بـه   30توليدي و صنعتي بزرگ كشور با كمتر از 

كار هستند ... برخي واحدهاي توليد به دليل شرايط اقتصادي مجبور به تـعـديـل         
  ”نيروي انساني هستند. 

 
 كارگران آگاه و مبارز!

بيش از دو سال از كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و سران سپاه مي گذرد. سركـوب   
خشن و خونين اعتراضات گسترده مردم بر ضد ادامه حاكميت استبداد و پـايـمـال    
شدن حقوق و آزادي هاي دموكراتيك از جمله حقوق صنفي از مسايل مهمي بوده 
است كه تĤثير آن را در حيات و فعاليت روزه مره جنبش كارگري مي توان مالحظه 
كرد. سركوب شديد فعاليت هاي سياسي و اجتماعي تنها به دانشجويان و زنـان       
مبارز كشور محدود نبوده است و بلكه فعاالن كارگري كشور را نيز هدف قرار داده 
است. مبارزه پيگير شما براي احقاق حقوق طبيعي تان و از جمله بـرخـورداري از      
حق تشكيل سازمان هاي صنفي و طبقاتي مستقل در سال هاي اخير با فـراز و      
نشيب همچنان ادامه يافته است و حاوي درس هاي گرانبهايي براي نبـرد هـاي     

طبقه كارگر ايران دو سال گذشته را با تجربه اندوزي از اعتـصـاب و     آينده است.  
پـااليشـگـاه    ” ،      “ ايران خودرو” ، “ پتروشيمي تبريز” حركت هاي اعتراضي نظير  

را پشت سـر   “ تراكتور سازي تبريز” و   “ نيشكر هفت تپه” ، “ واگن پارس” ،  “ آبادان
منطقه گازي پـارس جـنـوبـي       “گذاشت، و سال جديد را با اعتصاب كارگران در 

مجـتـمـع    “و  “ مجتمع پتروشيمي بندر شاپور“، “ كاغذ سازي پارس“، ”(عسلويه)  
تجربه غني نزديك به يك قـرن مـبـارزه          آغاز كرده است.   “پتروشيمي ماهشهر

كارگري در ايران و جهان نشان داده است كه چاره كارگران، زحـمـتـكـشـان و          
رنجبران در مقابل ترفندهاي سرمايه داري، وحدت و تشكيالت است. طبقه كارگر  
متحد و سازمان يافته، نيروي عظيم رهايي بخشي است كه مي تواند و بـايـد در     
رهايي ميهن از بندهاي استبداد كنوني نقش اساسي را ايفاء كند. امروز در كـنـار      
مبارزه براي افزايش حقوق، بهبود شرايط كاري و تامين شغلي و اجتماعي، مبـارزه  
براي ايجاد تشكل هاي مستقل صنفي از اهميت ويـژه اي بـرخـوردار اسـت.             
سازماندهي مبارزه براي ايجاد سنديكا و اتحاديه هاي مستقل كارگري از جـملـه     
وظايف مهمي است كه امروزه در مقابل جنبش كارگري ميهن ما قرار دارد. در اين 

 مبارزه بغرنج و دشوار مي بايست از همه امكانات موجود بهره گرفت.
تجربه دو ساله مبارزات اخير بر ضد حكومت استبدادي واليت فقيه نشانگر ايـن  
واقعيت گران است كه بدون وحدت و كار مشترك قشرهاي مختلف اجتماعـي و    

توان بر رژيم ديكتاتوري حاكـم، بـا     اتحاد همه نيروهاي سياسي آزادي خواه نمي 
اقتصادي آن غلبه كرد. تجربيات اخيـر پـيـروزي       -وجود همه بحران هاي سياسي

جنبش هاي مردمي در مصر، تونس و يمن، از جمله نشانگر نقش فعال و برجستـه  

 3ادامه در صفحه 



1390ارديبهشت ماه   5شنبه  دو   7   867شمارة  

ها و محله هاي كوخ نشيـنـي مـانـنـد:         “ حلبي آباد“سياست ها مردم عرب را در 
در شهر اهواز، يـعـنـي     “ شلنگ آباد“، “ حصير آباد“، “ گاوميش آباد“، “ رفيش آباد“

 ششمين كالن شهر ايران، وادار به سكونت كرد.
سـازمـان   “  اسكان منـاسـب  ”بنا به گزارش ميالن كوتاري، فرستاده ويژه بخش 

)، در استان خوزستان، هزاران نفر از مـردم   2005(جوالي  1384ملل، در مرداد ماه 
عرب در مكان هايي با فاضالب هاي روباز و بدون سيستم بهداشتي زندگي مـي    
كنند. ميانگين نرخ بيكاري در شهرهاي آبادان و خرمشهر، با اكثريت عرب نشيـن،   

درصد است. بيشتر روستاهاي عرب نشين فاقد مدرسه اند. در      50و  31به ترتيب 
درصد  50درصد است، بيش از  18تا  10حالي كه ميانگين نرخ بيسوادي در ايران 

 مردان عرب استان بي سوادند. 
درصد مي رسد. ميانگين نرخ بيسوادي در مـنـاطـق        80اين نسبت در زنان به 

 30درصـد اسـت.           100روستايي غير صنعتي نظير شادگان (فالحيه) نزديك به   
  70درصد در مقطع راهنمايي و       50درصد دانش آموزان عرب در مقطع ابتدايي، 

درصد در مقطع دبيرستان ترك تحصيل مي كنند، و اين به دليل وادار كردن آنـان  
 3است كه زبان مادري شان نيست. از مجـمـوع      “  زبان رسمي فارسي“ به آموزش

دانشجويان عرب ، 1380/  1379هزار دانشجوي دانشگاه چمران در سال تحصيلي 
درصد از شمار كل دانشجويان اين دانشگاه را تشكيل مـي دادنـد. ايـن            7فقط 

درحالي است كه بر اساس اظهارات دكتر باللي، رئيس اداره بـهـداشـت دشـت         
درصد از كودكان استان از سوء تغذيه رنج مي برند. ميانگين بيمـاري    80آزادگان، 

هاي پوستي، قلبي، وكليوي در بين ساكنان شهر شادگان (فالحيه) و سوسـنـگـرد      
 (خفاجيه) افزايش فوق العاده اي يافته است.

اندكي تامل در آمار ارائه شده به خوبي نشان مي دهد كه رژيم واليت فقيه ستم 
فرهنگي ـ زباني اعمال شده بر اقليت ملي عرب در خوزستان را وسيله اي بـراي    
تضييع حقوق زحمتكشان، كشاورزان، و ساير قشرهاي مردم منطقه قـرار داده و      
قادر نيست پاسخگوي خواسته هاي به حق و مشروع مردم عرب ميهنمان بـاشـد.   
اين آمار و وضعيت جديد منطقه خاور ميانه، كه با جنبش بي سابقه دمـوكـراسـي      
خواهانه مردم بساط حاكمان مستبد و مرتجع برچيده يا در آستانه برچيـده شـدن     
است، زمينه را براي خيزش دوباره جنبش توده اي در داخل كشورمان فراهم كرده 

 است. 
در اين ميان دخالت رژيم واليت فقيه در امور داخلي كشورهاي همسايه و عمل 
متقابل شيوخ مرتجع منطقه و خصوصا حاكمان سعودي، يادآور نزاع هاي پيشـيـن   
حكام پهلوي ورژيم واليت فقيه با رژيم بعثي عراق در چهار دهه گذشتـه اسـت.     
منازعه هايي كه قربانيان  آن در درجه اول مردم عرب ايران و همـزمـان بـا آن         

 جنبش دموكراسي خواهي در منطقه است. 
حزب توده ايران، ضمن تقبيح و محكوم كردن اقدام هاي سركوبگرانه و كشتـار  

 وحشيانه مردم عرب خوزستان، خواستار آزادي دستگير شدگان حوادث اخير است.
 
  

، بر ضد سياست تغـيـيـر    1384قيام مردم عرب خوزستان در سال 
ساختار دموگرافي مردم منطقه، از طريق تهجير مردم بومـي (عـرب      
ها) و جايگزيني آنان با غير بوميان از ساير مناطق از طريق احـداث     
شهرك هاي تازه تاسيس، غارت حاصلخيزترين زمين هاي كشاورزي 
و واگذاري آن ها به شركت هاي تعاوني وابسته به سپاه پـاسـداران     
(تعاوني هاي ايثار گران) و منطقه آزاد اروند بـر پـاشـد. خـيـزش               
خودجوش مردم عرب خوزستان در آن سال، كه به سرعـت كـلـيـه       
شهرها و مناطق عرب نشين را در بر گرفت، با سـركـوب خشـن و        
عريان رژيم ارتجاعي واليت فقيه رو به رو گرديد. در نتيـجـه ايـن       
سركوب، ده ها تن به خون درغلتيدند و به شهادت رسيدند، ده ها نفر 
مجروح شدند، و صدها نفر از ميان جوانان اين خطه اسير گرديدند، و 
پس از آن نوبت به اعدام هاي بدون  محاكمه و دسته جمعي رسيـد.  
قساوت رژيم به حدي بود كه تا چند روز پس از آن اجسـاد بـرخـي      
قربانيان از رودخانه ها گرفته مي شد. به دار آويختن ده هـا جـوان        

نفر در  38، 1389عرب در مال عام در سال هاي اخير (فقط در سال  
اهواز به دار آويخته شدند) كه هدف آن زهر چشم گرفتن از توده ها،  
و ايجاد تشتت ميان زحمتكشان و ستمديدگان عرب و غـيـر عـرب      

اسـت،  “  عرب و عـجـم    ” ساكن منطقه با دامن زدن به جنگ جعلي 
شايد چند صباحي به عمر رژيم جنايت پيشه بيفزايد،  اما قادر نخواهد 
بود به اتحاد مستحكم خلق هاي تحت ستم با همديگر و با جنـبـش   
كارگران و زحمتكشان خلل وارد  كند. ما در چند روز اخير، اعتصـاب   
پيروزمند كارگران پتروشيمي در بندر امـام را كـه بـا وحـدت و               
يكپارچگي رژيم را وادار به عقب نشيني در مقابل خواسته هـاي بـه     

 حق خود كرده بودند، شاهد بوديم.
رژيم واليت فقيه در سال هاي اخير هر گونه حركت اعـتـراضـي،    
حتي به صورت فرهنگي، را از جانب عرب هاي ايران بـا خشـونـت      
پاسخ گفته و با اتهام تجزيه طلبي و وابستگي به بيگانگان به شنـيـع   
ترين شيوه ها سر كوب كرده است. همان گونه كه رهبران جنبش ها 
و سازمان هاي سياسي سراسري و ساير مليت هاي تـحـت سـتـم       
ايراني، اعم از كرد، ترك، بلوچ و تركمن، را با اتهام هاي مشابه بـه    
زندان افكنده و يا اعدام كرده است. رهبران جنبش هاي دانشجويـي،  
كارگري، زنان و روزنامه نگاران از جمله مبارزاني اند كه درفش نظام 
ارتجاعي حاكم بر ميهنمان گلوي آنان  را هدف قرار داده تا فـريـاد     

 آزادي خواهي و دموكراسي طلبي از آن در نيايد.
نگاهي آماري به وضعيت مردم عرب خوزستان، كه همانند سـايـر   
مليت هاي ساكن ايران از ستمي مضاعف رنج مي برند و هويت ملي، 
فرهنگي و زباني آن ها قريب به يك قرن است كه از طرف هـر دو    
رژيم ارتجاعي پهلوي و واليت فقيه در معرض نـابـودي قـراردارد،        
 زمينه ها و ابعاد جنبش مردم اين مناطق را روشن تر آشكار مي كند.

سال جـنـگ    8طبق آمار رسمي اعالم شده از سوي رژيم، در طي 
نفر به شهادت رسيده انـد.     12000ايران و عراق، از بين مردم عرب 

نفر شهروند عرب،  بر اثر برپايي منطقه  50000عالوه بر اين، بيش از
هزار كيلومتر مربع در امتداد شط الـعـرب،      5امنيتي يي  به مساحت 

هكتـار  200000تاكنون   1357آواره شده اند. پس از پيروزي انقالب 
از اراضي زراعي مردم مصادره و به پروژه نيشكر زير نـظـر دولـت        

هكتار از زمين هاي كشاورزي مـردم    47000واگذار گرديد. بيش از  
، به شركت تعاوني ايثارگران [بخوان پاسداران “جفير“عرب در منطقه 

هكـتـار از اراضـي         6000و بسيجي ها] واگذار شده است. بيش از   
زراعي در شمال شوش از مردم عرب غصب و در اختيار غير بـومـي     

خانه هـاي   1382هاي وابسته به حكومت قرار گرفته است. در سال  
در اهواز ويران و نابود شد. ايـن    “ سپيدار“عرب ساكن منطقه  4000

 ادامه سركوب مردم عرب خوزستان ...
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تشديد درگيري جناح هاي اصول گرا، و 
 جنبش مردميِ مبارزه با  ديكتاتوري

بحراني كه در سال هاي اخير رژيم واليت فقيه را فرا گرفته است مي تـوان    
بحراني همه جانبه به حساب آورد. عدم توانايي رژيم به شكست دادن جـنـبـش     
مردمي، تعميق بحران اقتصادي، فساد ساختاري به همراه بحران ارزش هـاي      
ديني و ايدئولوژيك، از مزمن ترين و مرگبار ترين مسئله هايي اند كه كل رژيـم  
را به چند پارگي كشانده است. شكافي كه هر روز در حال گسترش است تـمـام    
جناح هاي ارتجاعي گرد آمده زير پرچم واليت فقيه و مدافع كودتاي انتخاباتـي  
را به قطب بندي و گرد آوري نيرو كشانده است. ستيزه جويي در گفتار، عمل و    
خط و نشان كشيدن هاي هر كدام از سران جناح ها نشان از آن دارد كه تضـاد  
هاي  دروني و در گيري ها داراي چنان ماهيتي شده اند كه رژيم را به سمت در 
گيري يي تمام عيار سوق مي دهند. شدت درگيري ها تا حدي است كه شرايـط   

نيز طعمه حـريـق     “  وزيراطالعات“نظامي  حتي پست حساسي مانند   –امنيتي 
اختالفات باند هاي درون رژيم گشته است. عزل وزير اطالعات، حيدر مصلحي،   
و بر سر كار آوردن مجدد و بالفاصله او در همان روز از سوي خامنه اي نشـان    
مي دهد كه  مبارزه قدرت تا هسته مركزي نظام رسوخ كرده است، و شـكـل       

  30كنوني نظام در آستانه تغييرات است. يادداشت حسين شريعتمداري، كيهان،    
فروردين،  در مورد افتضاح مسئله امتناع و عدم پوشش خبرحكم ابقاي مصلحي 

در رسانه هاي متصل به دولت كودتا، نشانه التـهـاب و     “  رهبر انقالب” از سوي 
عمق شكاف است. حسين شريعتمداري، از طرفداران دوآتشه كودتاي انتخاباتـي   

خود، با معادل قرار دادن توصيف دخالـت رهـبـري       “يادداشت“احمدي نژاد، در 
، به طـور    “ آژير خطر دزد گير” (ابقايِ مصلحي)، با صداي گوشخراش ولي الزم   

“ منحرف مشـايـي    ” علني تيم دولت و خود احمدي نژاد را در  بخشي از جريان 
قلمداد كرد. بسياري ديگر از نيروها و شخصيت هاي اصول گرا نيز ديگر تعـارف   
و چاپلوسي با احمدي نژاد را كنار گذاشته اند و با پاي بوسي و مداحي رهبري، به 

سايـت  طور مستقيم  رئيس جمهوري  را  در مقابل  واليت فقيه قرار مي دهند.  
، متعلق به توكلي، پيش از اين خبر داده بود كه  وزير اطالعات به دلـيـل   “ الف” 

“ جريان انحرافي دولت” برداشتن يكي از معاون هاي  خود كه نماينده مشايي و 
مجبور به استعفا شده بود.  “  فشار دفتر رئيس جمهور” در وزارتخانه بوده است، با 

شكـاف  ” مي گويد:  “  نفاق جديد” فرمانده سپاه از اين هم جلوتر رفت و با تهديد 
در حكومت رو به گسترش است و ... جريان انحرافي يعني كساني كه از مسـيـر      

كنيم كه به آنها جريان انحرافي  اصول گرايي منحرف شدند و البته ما تعارف مي
رويم و زاويه اين انحراف با مسير اصلي انـقـالب      گوييم اما هرچه جلوتر مي مي

علي خامنه اي چنـد روز    “  تر خواهد شد.  شود، عمق اين شكاف نمايان بيشتر مي
غـفـلـت    ” بعد از ابقاء مصلحي،  در دفاع از تصميم خود عمل احمدي نژاد را        

 اعالم كرد.“ بزرگ
البته اكثراصول گرايان حكومتي، با دورويي معمول خود، در بـرابـر مـردم           

يـا  “  جهاد اقـتـصـادي     ” درمورد ادعاهاي دروغ و تبليغات فريبكارانه نظام مانند 
كامال با هماهنگي عمل مي كنند. براي مـثـال،    “   مبارزه با استكبار” بزرگنمايي 

اگر بنا به گفته  بسياري از نيروها و عوامل مطلع و كليدي اصول گرا، اين تـيـم   
منحرف، مشكوك، ” دولت احمدي نژاد تا باال ترين سطح تحت تاثير يك جريان 

است، پس توجيه و پشتيباني از سركوب و كشتن مـردم بـه       ...“  فراماسيوني و 
چيست؟  و مهم تر، چگونه بنا “  از فتنه بزرگ” بهانه حفظ نظام واستقالل كشور 

به ادعاهاي متضاد و طوطي وارهمين اصول گرايان منتقد دولت ـ و هماهنگ با 
تبليغات دولتي ـ درعين حال همين دولت احمدي نژاد توانسته است تجاوزها و   

را نقش بر آب كند و حتي درون موساد نفوذ كند؟ “  استكبار جهاني”فعاليت هاي 
اين همان خدعه گري و شارالتان بازي متحدانه تمامي اين جناح هاي اصـول    
گرا است كه تصور مي كنند مي توانند هر دروغي، حتي در مورد مسئلـه هـاي      
امنيتي  كشور را به خورد مردم دهند. واضح است كه، خطر دست اندازي بر ضد  
استقالل ملي كشور ما  مسئله  واقعي و جدي است. ولي اين رژيم بغايت بحران  
زده  كه حتي مسند وزارت اطالعات آن آلت دست جنگ  جناح ها شده است، و 

جـريـان مـنـحـرف        ”از قرار معلوم دولت آن تا سطح رياست جمهوري  به يك 
آلوده است، چگونه مي تواند يا اصوال مي خواهد منـافـع حـيـاتـي        “   مشكوك

كشورمان را در مقابل دست اندازي هاي امپرياليسم حفاظت كند؟ اين 
اكثر طيف هـاي      1388همان دولت اصول گرايي است كه از خرداد 

اصول گرايان با دل و جان از حركت كودتايي آن در قبـضـه كـردن      
دفـاع  “ تهديد خارجي”قدرت از راه سركوبگري سپاه پاسداران در برابر 

مي كردند. اين پشتيباني بي چون چراي اصول گرايان از احمدي نـژاد    
آنان را در سطح جامعه  به آماج  تنفر و تمسخر تبديل كـرده اسـت.     
مهم تراينكه،  اين دولت تقلبي است كه، با رضايت كامل ولي فقـيـه،   
نسخه هاي اقتصادي ساخته پرداخته سرمايه داري جهاني را بـا نـام     

با رياضت كشي در حلقوم مردم فرو مي كند. اين  “   جراحي اقتصادي” 
است كه پينوشه وار  به هر نوع  حـركـت   “  اصول گرايي”همان دولت 

حمله ور مي شود. ايـن   “   جراحي اقتصادي” اعتراضي توده ها در برابر 
برنامه اقتصادي خشن و اعمال سركوب و زور در راستاي اجـراي آن    
نيز دقيقا مورد پشتيباني اكثريت اصول گرايان منتقد دولت  و از جملـه  
نمايندگان كالن سرمايه تجاري ساكن در مجلس بي خاصيت و دست 
بوس ولي فقيه است. بنابراين با وجود تعميق شكاف ها و اختالف هـا   
در صف هاي اصول گرايان، يكي از مهم ترين نكات سياسي مشترك 
بين آنان، حمايت از سياست سركوبگري دولت كودتـا بـه مـنـظـور          
جلوگيري قاطعانه از گسترش خواسته هاي مادي و اعـتـراض هـاي      
 سازمان يافته مردم نسبت به  ساختار ناعادالنه اقتصادي موجود است.

يكي از جناح هاي پرقدرت حكومتي اصول گرايان سنتـي، كـالن     
سرمايه هاي تجار وابسته به بازار است كه علي الريجاني، با كـمـك     
بخشي از اصول گرايان پر سابقه مانند حزب موتلفه اسالمي، آن را در 
صحن مجلس نمايندگي مي كند. آن طور كه از سخنان و رفتار ايـن     
اصول گرايان شريك در حكومت بر مي آيد،  آنان از قـدرت گـيـري      
بورژوازي بوروكراتيك نظامي نوكيسه و وابسته به فرماندهان سـپـاه     
پاسداران و احمدي نژاد احساس خطر مي كنند. اين جناح با تـجـربـه     
براي تداوم موقعيت سياسي و سرمايه هاي كالن خود هر چه بيشتر از 

، كـه وابسـتـگـي       “ جامعتين“نقش واسطه اي ولي فقيه و اهرم فشار 
ديرينه با بازار دارند، استفاده مي كند. فرضيه ها و مقاله هاي بسيـاري   
در مورد جنگ قدرت اصول گرايان و جريان مشايي وجود دارند كه در 
يك سو تمام كنش هاي سياسي را دسيسه و جنگ زرگـري مـيـان        
خامنه اي و احمدي نژاد براي حفظ نظام واليي ارزيابي مي كنند، و در 
سوي ديگر، نظراتي اند كه احمدي نژاد و مشايي را در صـدد حـذف     
خامنه اي و روحانيت عنوان مي كنند. اساس بسياري از اين فرضيه ها  
در مورد اختالفات اصول گرايان  بر نظرات شخصي و گمانه زنـي در    
مورد  طرز تفكر و روحيات فردي خامنه اي، احمدي نژاد و يا مشايـي  
بنا شده اند. به طور عموم، خود ارائه دهندگان اين تحليـل هـا هـم         
معتقدند كه فقط آينده صحت يا اشتباه آنان را نشان خواهد داد.  در      
صورتي كه جنبش مردمي و فعاليت جدي سياسي نمي تواند بر پـايـه   
حدس، منفعالنه منتظر وقايع در آينده شود. جنبش نمي تواند تحليـل   
خود را به رفتار فردي شخصيت هاي كليدي يي حتي مانند ولي فقيـه  
و رئيس  جمهوري محدود كند، زيرا تحوالت صرفا به رفتار شخصيت 
ها بسته نيست. نيروهاي مبارز در جنبش مردمي بايد بر اساس واقعيت 
هاي عيني و شناخت حلقه هاي اصلي بتوانند مبارزه بـي امـان بـا          

 ديكتاتوري را جلو ببرند.  
آنچه كه واضح است، به دليل تضاد اكثريت جامعه با كل رژيم، و    

سياسي بين جناح ها، نـظـام      -ژرفش شديد اختالف هاي اقتصادي 
حاكم در صدد ايجاد نوعي تقسيم جديد قدرت و ثروت، از بـاال بـه         
پايين، است. در تحوالت سريع اخير آنچه كه براي جنبش مردمي مهم 
است، از يك سو تضعيف تدريجي نقش رهبري مطلق خامنه اي، بـه    
موازات ريزش نيرو و تزلزل در اتحاد نامقدس پيرامون دولت كـودتـا     
است. از سوي ديگر، جنبش  شاهد تالش متحدانه  تمام جناح هـاي     
درگير به منظور جلوگيري از دخالت مردم در كنش واكـنـش هـاي        

و “  مشايـي ” روبناي سياسي است. مسئله هايي مانند جريان موسوم به  
يا گفتمان پوپوليستي احمدي نژاد كه از ناچاري گاهي به ناسيوناليسـم  
ايراني اشاره مي كند و روز ديگر حكومت و ظهور صاحـب زمـان را       

 9ادامه در صفحه 
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پيش مي كشد، علل شكاف هاي درون رژيم نيستد. جنگ قدرت بيـن   
سياسي  –جناح هاي درگير، برخاسته از رويارويي شديد منافع اقتصادي 

سه كانون تمركز سرمايه هاي كالن است كه هر كدام به شكل هـاي  
مختلف در صدد آرايش نيرو به منظور مبارزه و ائتـالف در روبـنـاي        
سياسي اند. به طور خالصه، اين سه كانون كه شئون اصلي اقـتـصـاد       
كشور را در دست دارند، عبارتند از: سرمايه هاي عـظـيـم در دسـت           
بورژوازي بوروكراتيك نظامي يعني سپاه؛ بنيادهاي غول پـيـكـر زيـر       
نظارت بيت رهبري؛ سرمايه هاي عظيم تجاري. بايد توجه داشت كـه     

اجتماعي  در قبل و بعد   -صورت بندي  جامعه ايران از نظر  اقتصادي 
، بر زير پايه سرمايه داري ناقص الخلقه اي بنا بوده و   1357از انقالب 

است. به عبارت ديگر، رشد و تمركز اين سرمايه ها به شكل كالسيك  
و تاريخي سيستم سرمايه داري، منطبق با بازار داخلي و خارجي يا  بـر  
مبناي فرايند تكاملي توليد و مصرف در اقتصاد ملي نبوده و نـيـسـت،      
بلكه از نظر تاريخي و نيز هم اكنون، فعاليت و تمركز سرمـايـه هـاي      
كالن از باال به پايين و به بركت قدرت سياسي استبدادي و بـر پـايـه      
روابط شخصي و فاميلي بنا گشته است. در نظام استبداد سلطـنـتـي و       
همين طور در ديكتاتوري واليي حاكم، تمركز سرمايه ها در چارچـوب  
اين شكل مخدوش از باال به پايين، منجر به ايجاد قشرهـاي جـرگـه      
ساالر(اليگارشي) پرقدرت سياسي و ضد ملي منجر شده است. از اين رو 
در رژيم واليي، رقابت اقتصادي بين اين سرمايه هاي كـالن، نـه در       
عرصه بازار و توليد بلكه به طور عموم به صـورت اخـتـالف هـا و             
كشمكش هاي سياسي جناحي و حتي شخصي بروز مي كند كـه در      
نهايت حل مناقشه هاي اقتصادي آنان به روابط درون هـرم قـدرت         
سياسي منتقل مي شود. صفات بارز و مشترك بين اين سرمايه هـاي     
كالن از جمله اند: اعمال فشار و زورگويي قانوني يا غير قـانـونـي بـر        
نيروي كار، رانت خواري و گرايش به فعاليت هاي غير تـولـيـدي در        
كسب سريع مافوق سود  به همراه انحصارگرايي در مقابله و نـابـودي     
سرمايه داري توليدي ملي. در مجموع، اين سه كانون با اجراي شـكـل    
مخدوشي از الگوي نوليبراليسم اقتصادي، باهدف  حذف يارانه هـا و      
خدمات عمومي، تحليل نقش برنامه ريزي اقتصادي دولـت، ايـجـاد        
فشارهاي نزولي بر ارزش نيروي كار، دركنار بازار كار انعطـاف پـذيـر     
(حذف حقوق قانوني زحمتكشان) با يكديگر اشتراك نـظـر دارنـد. از           
موضع سياسي، اين سه كانون تمركز سرمايه هاي كالن، دولت كودتـا  
را به حذف نقش مردم در كنش هاي سياسي تصميم گيرنده تقـسـيـم    
قدرت و ثروت، موظف مي دانند، يعني: حذف حقوق صنفـي و آزادي       

اين همان تضاد اكثريت قشـرهـا و     دموكراتيك قشرهاي زحمتكشان.  
طبقات مختلف جامعه ما با روبناي سياسي ديكتاتـوري و زيـربـنـاي         
اقتصادي بغايت ضد ملي آن است. به عبارت ديگر، روبناي سياسـي و     
زير بناي اقتصادي كنوني رژيم واليي هم اكنون از هر نظر به  مـانـع     
هاي اصلي پيشرفت جامعه تبديل شده اند. اين تضادي اسـت آشـتـي       
ناپذير، دروني، و تعيين كننده آينده كشور، كه هر روز تار و پـود رژيـم     
واليي را از هم مي شكافد. انعكاس اين تضاد را مي توان در تشـديـد      

جبهه بندي هاي درون رژيم ديد كه به تمـام اركـان     شكاف و تجديد 
اصلي نظام از جمله  قواي سه گانه، بيت رهبري، سپاه پاسداران، وزارت 
اطالعات، مجلس خبرگان و بركناري هاشمي رفسنجاني كشيده شـده  

 است. 
اين تضاد آشتي ناپذير و زمين لرزه هاي پي در پي آن در روبـنـاي     
سياسي، زاينده شرايط ذهني و عيني يي اند كه مي تواند و بايد با ايجاد 

از قشرها و طبقات اجتماعي در مقابله با ديكتاتوري حاكم جبهه وسيعي 
مورد استفاده قرار گيرند. در شرايط موجود جهاني،  تشديد اختالف هـا،   
ريزش نيرو و سرانجام عدم مشروعيت كل نظام در نزد اكثريت مـردم    
در غياب يك جبهه وسيع ملي بر ضد ديكتاتوري، فرصت خطرناكي را   
در اختيار امپرياليسم مي گذارد. مقايسه تحوالت اخير در مصر و تونس  
با ليبي نشان مي دهد كه چگونه در ليبي در غياب يك جنبش مردمـي  
فراگير در مقابل ديكتاتور، استقالل ملي به سهولت دستخوش مداخلـه  

نيروهاي امپرياليستي قرار مي گيرد. واضح است كه شرايط داخلي و خارجـي و     
تحوالت كشور ما با ليبي تفاوت مشخصي دارند. ولي تاريخ كشور ما در بردارنده  
برهه هاي مشخصي است كه در غياب اتحاد عمل نيروهاي سياسي بـر ضـد       
استبداد حاكم، در نهايت ابتكار عمل را به امپرياليسم و نيروهاي هم پيمان بـا    
عوامل ارگان هاي آن سپردند. نقض استقالل ملي در جهان كنوني لزوماً  بـه       

نخواهد بود. با توجه بـه شـرايـط بـحـرانـي             1332شيوه نظامي و يا كودتاي 
اقتصادي و سياسي كشور و وجود مليت هاي مختلف در ايران، امپرياليسم مـي  

، فرد گرايـي  “ دموكراسي بازاري” تواند زمينه هاي مساعد نفوذ بر پايه حمايت از 
، مورد استفاده قرار “ اقتصاد بازار آزاد” و تجزيه طلبي را به موازات رشد به طريق 

دهد. از اين رو حزب ما تاكيد بر اهميت ايجاد شرايط  ذهني و عيني  الزم  در    
راستاي گذر كشور مان به مرحله دموكراتيك ملي تاكيد مي ورزد. اين نـكـتـه       
بسيار ظريف و مهمي است، زيرا جنبش مردمي بايد درك  صحيحي از رابـطـه   
كليدي بين مبارزه براي آزادي هاي دموكراتيك، عدالت اجتماعي و اسـتـقـالل    
ملي داشته باشد. اين سه مقوله در يك رابطه حساس اُرگانيك الزم و مـلـزوم      
يكديگرند. اين مقوله ها بمانند راس هاي يك مثلث به طور همزمان به يكديگر  
متصل اند و در غياب يكي از آن ها، در عمل فقط شكل مخدوشي از يك مثلث 
باقي مي ماند. البته در جامعه بشري روابط و ابعاد متصل كننده اين مقولـه هـا      
پيچيده تر از مثال ما  در مورد سه  ضلع يك مثلث هندسي اند. تاريخ مـعـاصـر    
     جهان و كشورمان نشان مي دهد كه، در روند تكامل و ترقي جامعه نيز نـبـود
يكي از اين سه مقوله نيز دو مقوله ديگر را، يعني كل جامعه را، از مـحـتـواي        
انساني و ترقي خواهانه تهي مي كند. بحث و تحليل در مورد اولـويـت يـكـي        
نسبت به ديگري، بي معني است. براي مثال، حتي اگر بر پايه نوع تعريف آقـاي   
مهاجراني بخواهيم رژيم حاكم را حداقل از نظر سياسي و روابط بين المللي اش، 

فرض كنيم (سخنراني لندن)، مي توان نشان داد كه در عـمـل ايـن        “  مستقل”
رژيم  چيزي نيست به غير از يك شبح مسخ شـده و    “  استقالل سياسي” شكل 

. آقاي مهـاجـرانـي     1357باقي مانده از خواست ها و دستاوردهاي اوليه انقالب 
مسلما منكر اين مسئله نبود كه دموكراسي و آزادي در كشورمان وجود نـدارنـد.   
همين طور غير منطقي خواهد بود اگر انكار شود كه  كشـورمـان از جـنـبـه            

اجتماعي، با در نظر گرفتن ثروت ملي عظيم نفت، يـكـي از غـيـر          -اقتصادي
عـدالـت   ” عادالنه ترين جامعه هاي دنيا است. كتمان نمي توان كرد كه مقوله    

در دست نظام واليي صرفا وسيله مبتذل تبليغات پوپوليستـي اسـت.     “  اجتماعي
همين طور انكار نمي توان كرد كه برنامه نوليبرالـيـسـم اقـتـصـادي رژيـم،             

اسـت كـه رژيـم        “  استكبار جهاني”الگوبرداري از نسخه هاي اقتصادي همان 
از آن خود را قلمداد مي كند. واضح است كه،  “  مستقل“ با آن و“  مخالف” واليي 

تحميل اين الگو و رياضت كشي الزمه آن، دقيقا و فقط به بركت نـبـود آزادي     
خيريه و ”به  نمادهاي “ عدالت اجتماعي”هاي دموكراتيك و تنزل دادن عامدانه 

و خرافه هاي ديني امكان پذيرشده است (دولت عدالت محور و سـهـام    ”  صدقه
كه آقاي مهاجـرانـي در     “  استقالل سياسي” عدالت!). به عبارت ديگر، اين نوع    

مورد رژيم حاكم استدالل مي كنند، در غياب دو راس ديگر بي ثبات و در عمل 
بين المللي رژيم  عمال  “  استقالل” بي محتوا است. براي مثال، اين به اصطالح  

كشورمان را در عرصه بين المللي به بازيچه تهديدها و يا بـده بسـتـان هـاي         
فرصت طلبانه با ديگر دولت ها مبدل كرده است. مهم تر اينـكـه، ايـن نـوع          

در عرصه داخلي وسيله راهبردي رژيم براي توجيه سركوب مردم  به “ استقالل”
 شده است.“ فتنه خارجي”بهانه دفاع از كشور در مقابل 

بنابراين، جنبش مردمي بدون گرفتار شدن در شاخ و برگ هاي فرعي كنـش  
هاي ما بين جناح ها و گمانه زني ها در مورد هدف هاي اين يـا آن جـريـان        
مشكوك، بايد همزمان برضد ديكتاتوري واليي و كانون هاي انگـلـي تـريـن       
تمركز سرمايه هاي كالن  مبارزه را به پيش ببرد. ارائه هـمـزمـان مـنـشـور            

آزادي، به همراه يك برنامه اقتصادي مترقي، منعكس كننده منافع  -دموكراسي
قشرهاي زحمتكش و سرمايه هاي توليدي ملي، دو راس عدالت اجتـمـاعـي و      
آزادي هاي دموكراتيك را قويا به هم متصل خواهد ساخت. وجود جبهه وسيعي  
از اليه هاي مختلف مردم و مخصوصا طبقه كارگر، با هدف ايجاد تـغـيـيـرات       

اقتصادي براي گذر به مرحله دموكراتيك ملي، تنها ضـامـن      -بنيادي سياسي 
 واقعي ايجاد اتحاد ملي در حفظ استقالل كشوراست.   
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آزاد سازي اقتصادي، جايگاه سازمان تامين 
 اجتماعي، و حقوق زحمتكشان 

در خصوص تعيين حداقل دستمزدهـاي امسـال،      “ شوراي عالي كار“مصوبه 
ماهيت و مضمون برنامه ضد مردمي آزاد سازي اقتصادي را بيش از گذشته براي 
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما آشكار ساخت. از مدت ها قبـل، و در       
چارچوب طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه ها، رژيم واليت فقيه و خصـوصـا   
دولت كودتا، برنامه يورش و دستبرد به منافع و دستاوردهاي تاريخي زحمتكشان 

، در كنار اصالح و “سازمان تامين اجتماعي“را تهيه و تدارك ديده اند. برخورد با 
تغيير قانون كار به سود كالن سرمايه داران، در مركز اين برنامه هاي ارتـجـاع     

بر پايه مصوبه كـار گـروه        “ شوراي عالي كار“قرار دارند. پس از تغيير تركيب  
اصالح قانون كار، دامنه مداخله وزارت كار دولت كودتا به آنجا رسيد كه صـادق  
محصولي، پاسدار ميليارد و وزير رفاه، گروهي را با دور زدن قـانـون، بـه نـام           

 منصوب كرد.  “تامين اجتماعيسازمان  “نمايندگان كارگري درهيات امناي 
خبرگزاري ايلنا، در هفته هاي پاياني دي ماه سال گذشته، پـيـرامـون ايـن         

انتصاب نمايندگان كارگران در هيات امناي تامين اجتماعي ” موضوع نوشته بود:  
غير قانوني است. از زماني كه وزير رفاه به صورت غير قانونـي و بـدون طـي          
مراحل قانوني نمايندگان كارگران را در هيات امناي تامين اجتماعي مـنـصـوب    

 “ كرد، جايگاه تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در كشور تنزل پيدا كرده است.
نيز ماده يي گنجانده شده كه طبق آن  “برنامه پنجم توسعه“عالوه بر اين، در 

دولت از عمل به تعهدهاي مالي خود در مقابل سازمان تامين اجتماعي معاف مي 
گردد. اين ماده در راستاي برنامه آزاد سازي اقتصادي مطابق با نسـخـه هـاي       

 65صندوق بين المللي پول و بانك جهاني صورت مي گيرد. درخصوص مـاده     
، و اثرات ناگوار آن بر بيمه شدگـان سـازمـان تـامـيـن           “ برنامه پنجم توسعه“

درجريان بررسي و تصويـب  ” اجتماعي، ايلنا، دي ماه سال قبل، گزارش داده بود: 
مواد اليحه برنامه پنجم توسعه گروهي از غفلت كارگران [بخوان سـركـوب و        

 65ايجاد فضاي پليسي در محيط هاي كارگري] سوء استفاده كردند و در ماده    
اين اليحه به دولت اجازه دادند تا به شيوه اي قانوني از عمل به تعهدات مـالـي   
خود در مقابل سازمان تامين اجتماعي سرباز زند. ... اين درحـالـي اسـت كـه            
دولت ... بابت اصل و دير كرد سه درصد بيمه كارگران بيمه شده و نيز برداشـت     

هزار ميليارد تومان بـه   20هاي خود از منابع سازمان تامين اجتماعي نزديك به 
قانون برنامه توسعه داراي ابهامات زيـادي     65سازمان بدهكار است. متن ماده  

است و به نظر مي رسد كه هدف از مبهم نوشته شدن اين ماده پايان دادن بـه    
تعهدات دولت در قبال صندوق تامين اجتماعي است. پرداختي هاي دولـت بـه      

درصد بودجه ساالنه اين سازمان را تشكل مي  10سازمان تامين اجتماعي حدود 
پرداخت هاي مالي به سازمان قطع شـده و     65دهد كه در صورت اجراي ماده 

سازمان تامين اجتماعي با مشكل كمبود بودجه مواجه مي شود ... در صـورت         
بروز مشكل كمبود بودجه سازمان تامين اجتماعي در بحث پرداخت مستمري ها 
و ارايه خدمات درماني در مراكز ملكي خود دچار مشكل مي شود كه آثار آن بـه  
مرور در قالب عقب افتادگي [پرداخت] حداقل مستمري ها و دستمزدها و نـيـز       

 “دريافت فرانشيز در مراكز درماني ملكي مشاهده خواهد شد.
و به طور كلي از سر باز كردن تـعـهـد       65همان گونه كه اشاره كرديم، ماده 

،  در پيوند مستقيم با قانون هدفـمـنـد    “ سازمان تامين اجتماعي“مالي دولت به 
حذف يارانه ها قرار دارد. با آزاد سـازي      -يا بهتر گفته باشيم  -سازي يارانه ها 

اقتصادي كه حذف يارانه ها گام نخست آن به شمار مي آيد، و خصوصي سازي 
امور درمان و بهداشت، شركت هاي بيمه خصوصي داخلي و خـارجـي بـايـد           
جايگزين بيمه هاي تامين اجتماعي شوند. فراموش نكنيم كه، رييس كل بيـمـه    
مركزي جمهوري اسالمي در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها گفتـه  

با رقابتي شدن بيمه درمان، انحصار تامين اجتـمـاعـي و بـيـمـه هـاي              ”بود: 
بازنشستگي شكسته مي شود و آنها نيز خدمات درماني خود را در رقابت با بيمـه  
هاي تجاري ارايه مي كنند. آزاد سازي تعرفه بيمه هاي درماني در مرحله سـوم   

 ...“آزاد سازي هاي اقتصادي صورت مي گيرد. 
همچنانكه پيدا است، برنامه هاي مختلف دولت ضد ملي احمدي نژاد از جمله 

، آماج هاي معيني را دنبال مي كند و هـيـچ     “ سازمان تامين اجتماعي“در قبال 
نـيـسـت و      “  مديريت غلط و غير كارشناسي” يك تصادفي يا بر اثر به اصطالح 

نمي تواند باشد. در خصوص نقش و عملكرد سازمان تامين اجتماعي و حـقـوق      
كارگران و زحمتكشان بايد به مساله پر اهميت موضع هاي تشكل هـاي ضـد       

اشاره كرد. درست هنگامي كه طبقـه   “شوراهاي اسالمي كار“كارگري يي نظير 

كارگر و ديگر زحمتكشان و طيف گسترده اي از تشكل هاي كارگري بر 
و سياست هاي مخرب دولت موضع گرفته اند و دست بـه   65ضد ماده 

اسـتـان تـهـران و          “ كانون شوراهاي اسالمي كار“افشاگري زده اند، 
بـه  “  سازمان تامين اجـتـمـاعـي    “با هيات مديره  “ كانون بازنشستگان“

منظور اجراي آزمايشي دريافت فرانشيز (پول و وجه مالي براي ويزيت و  
 درمان) در برخي مناطق به توافق رسيدند. 

مطلـع شـديـم كـه         ” ) نوشته بود:   89ايلنا در گزارشي (آذر ماه سال  
سازمان تامين اجتماعي از طريق توافق با كانون بازنشستگان و كـانـون   
شوراهاي اسالمي كار استان تهران اجراي آزمايشي دريافت فرانشيز را   

شوراهاي اسالمي كار تشكلـي ضـد     “  در برخي مناطق آغاز كرده است.
كارگري و در خدمت اميال رژيم محسوب مي شوند. طبقه كارگر ايـران   
فراموش نكرده است كه اليحه تشكيل شوراي اسالمي كار در پشـت      
درهاي بسته تدوين شد، و پس از تاييد شوراي نگهبان، در بهمـن مـاه     

از تصويب مجلس گذشت، يعني در هنگامه اوج سركوب حـزب     1363
طبقه كارگر، سنديكاهاي كارگري، و حزب هاي چپ و مترقي در دهـه    
خونين شصت. اين مصوبه، خالف تمامي مقاوله نامه هاي سازمان بيـن   
المللي كار و منشور جهاني حقوق سنديكايي است، و حق تشكل صنفـي  
مستقل كارگران ايران و حق مشاركت آنان در مديريت و نظارت بر واحد 
كار را نقض مي كند. بنابراين، اقدام ها و عملكـرد ايـن تشـكـل در            
خصوص بيمه هاي تامين اجتماعي در دوره كنوني، يعني دوره اي كـه    
دولت كودتا برنامه آزاد سازي اقتصادي را با زور و فريب پيش مي بـرد،  

 شگفت آور و دور از انتظار نبوده و نيست. 
دولت احمدي نژاد از طريق كار گروه بازنگري و اصالح قانون كار در   
پي آن است تا  در مسير خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي، مـاده    

را نيز كه ناظر بر حق كارگران در تاميـن   “قانون كار“ 148و  141هاي 
بهداشت و درمان و برخورداري از پوشش هاي بيمه اي است، از مـيـان   
برده و راه بيمه هاي خصوصي داخلي و خارجي را همواره سازد. در سال  

هزار ميليارد تومان بوده كه از  30جاري، بودجه سازمان تامين اجتماعي 
طريق آن خدمات متنوعي ارايه مي شود كه حوادث، بيماري، بـارداري،    
مستمري بازنشستگي، مستمري از كار افتادگي، مستمري بازمـانـدگـان،    
مقرري بيمه بيكاري، غرامت دستمزد ايام بارداري، پـرداخـت هـزيـنـه        
وسايل كمك پزشكي و كمك هزينه ازدواج از جمله خدمات گسـتـرده     

ميليون نـفـر زيـر       30تامين اجتماعي به شمار مي آيند. جمعيت بالغ بر  
پوشش اين سازمان قرار دارند كه بيانگر اهميت اجتماعي، اقتصـادي و    
تاثير سياسي اين سازمان فراگير است. با اين همه، براثر سياست هـاي     
دولت ضد ملي احمدي نژاد، سازمان تامين اجتماعي با بحران و خـطـر     
ورشكستگي روبه رو است. ايلنا دراين خصوص، دي ماه گـذشـتـه، بـا        

تاملي در وضعيت تامين اجتماعي بيانگر اين است كـه  ” صراحت نوشت:  
در خطر ورشكستگي قرار دارد. موضوعي كه   1397اين سازمان در سال 

مي تواند براي مديران ارشد فعلي تامين اجتماعي و حتي وزارت رفـاه      
مهم و اساسي تلقي شود چرا كه سرنوشت حدود نيمي از جمعيت كشـور  
به تامين اجتماعي وابسته است و كوچكترين خللي در اين صندوق مـي  
تواند عواقب جبران ناپذير به همراه داشته باشد ... فقط بار مالي پرداختي   

ميليارد تومان است و حـدود   840هاي ماهانه اين سازمان رقمي بالغ بر 
 “هزار فقط مستمري بگير دارد. 400ميليون و  1

، درگزارشي، با 1389اسفند ماه  15وضعيت چنان وخيم است كه ايلنا، 
نهادهـاي  ” اشاره به اوضاع نابسامان سازمان تامين اجتماعي نوشته بود:  

عالي كارگري تاكنون نتوانسته اند خواسته هاي كارگران را از وزارت كار 
و سازمان تامين اجتماعي به درستي مطالبه كنند ... كاهش مبـلـغ بـن         

هزار تومان يك  50هزار توماني تامين اجتماعي به بازنشستگان به  120
نمونه است ... اگر مشكالت اين سازمان [تامين اجتماعي] سرريز شـود         

 “اولين مجموعه اي كه ضرر مي كند كارگران ... خواهند بود.
اينك با اجراي آزاد سازي اقتصادي، حقوق و مـنـافـع كـارگـران و          
زحمتكشان با تهديد بسيار جدي رو به رو شده است. وضعيـت وخـيـم       
سازمان تامين اجتماعي و خرابكاري تعمدي دولت در اين سازمان تنـهـا   
يك نمونه از پيامدهاي فاجعه بار اجراي دستورات نهادهاي قـدرتـمـنـد     

 سرمايه داري جهاني در كشور ما از سوي دولت ضد ملي كودتا است.



1390ارديبهشت ماه   5شنبه  دو   11   867شمارة  

 اجالسي در راستاي ايجاد 
 توازن بين المللي!

برگزاري اجالس رهبران كشورهاي برزيل، روسيه، هند، چين و آفـريـقـاي        
فروردين، به دليل تحوالتي كه در ماه هاي اخيـر   25، در روز “)  بره چا(” جنوبي 

در جريان بوده است، و به ويژه تحوالت منطقه خاورميانه و مداخلـه نـظـامـي       
كشورهاي امپرياليستي در ليبي، اهميت ويژه اي داشت.  موضع گيري هاي هـم  

در سال هاي اخير و در گفتگو هاي شان در   ”  بره چا ”  آهنگ كشورهاي عضو 
 -نشست هاي بين المللي براي تصميم گيري در مورد بحران سيستم مـالـي       

، تاثيرگذار بوده “ كشور جهان 20گروه ” اقتصادي جهان و از جمله اجالس هاي 
را  “ پره چا” اند.  تحليل گران مسايل بين المللي كه روند شكل گيري و انسجام  

تعقيب مي كنند، از قدرت تاثيرگذاري بالقوه آن به مثابه يك موازنه قدرت در به 
چالش كشيدن عملكرد امپرياليسم آمريكا و متحدان آن سخن مي گويند. خانـم   

ديميتري مدودف ، رئيس جمهوري روسيه، ، ، رئيس جمهوري برزيلديلما روسف
مانموهان سينگ، نخست وزير هند، و جاكوب زوما، رئيس جمهوري آفـريـقـاي    

“ آينده نگري، به اشتـراك گـذاري رفـاه       ”جنوبي، در اجالس خود كه با عنوان 
در برگزار شد، به مهم ترين مسئله هاي جاري اقتصادي و سياسي پرداخـتـنـد.       

كه به ميزباني دولت چيـن، در    “  بره چا” سومين نشست سران كشورهاي عضو 
چين برگزار شد، در مورد مسايلي مانند شرايط بين المللي، مسايل “  سن يا” شهر 

اقتصادي و مالي جهان، مسئله توسعه و همكاري بين كشورهاي عضو، و مسئله 
صلح و ثبات جهاني به گفت و گو نشستند. در بيانيه پـايـانـي ايـن اجـالس،             

ضمن تاكيد بر ضرورت و اعالم حمايت از اصـالح      ”  بره چا ” كشورهاي عضو 
ساختار هاي مالي جهان (صندوق بين المللي پول، بانك جهـانـي و سـازمـان          

بر آن ها تاكيد شـده     20تجارت جهاني)، كه در اجالس سران كشورهاي گروه  
است، با در نظر گرفتن شرايط جديد جهاني و حضور قطب هـاي مـخـتـلـف          

و ايفاي نقـش  “  نوظهور” اقتصادي و سياسي، حضور بيشتر قدرت هاي اقتصادي 
برجسته تر آن ها در عرصه اقتصادي و روابط بين الملل، و دارا بودن نمايندگـان  
بيشتر در اجالس هاي تصميم گيرنده در رابطه با مسايل اقتصادي جـهـان از       

 جانب كشورهاي رو به رشد، را خواستار شدند. 
حقيقت اينست كه اياالت متحده و اتحاديه اروپا مجبور به قبول اين واقعيـت  

درصد  60سهمي بيش از  2010در سال ”  بره چا ” شده اند كه كشورهاي عضو 
درصد بود.  30در رشد اقتصادي جهان داشتند و سهم چين در اين ميان بيش از 

در ده سال اول قرن بيست و ”   : “ آكادمي علوم اجتماعي چين” بر اساس گزارش 
درصد بـوده     8بيش از ”  بره چا ” يكم، درصد رشد متوسط كل كشورهاي عضو 

درصد بـود)   2/  9است كه از رشد متوسط كشورهاي پيشرفته جهان (كه برابر با  
بـره  ” بسيار باالتر است... به دليل رشد سريع اقتصادي، حجم سهم كشورهـاي       

درصـد    24/  4به  2001درصد در سال   17/ 71در رشد اقتصادي جهان از ” چا
سهم چين در  “ صندوق بين المللي پول” رسيد.... و بنا به گزارش      2009در سال 

درصـد در     6(مقام دهم) به    1978درصد در سال   1/  8رشد اقتصاد جهاني، از 
(ريـا      ”( مقام دوم) افزايش يافتـه اسـت      2010درصد در سال  9و  2007سال 

 ).1390فروردين  24نووستي، 
در اجالس اخير به هماهنگي تالش هاي توسعه اي خود  “ بره چا” كشورهاي 

تقويت متوازن و متعادل سياسي و توسعه اقتصادي در جهان، كـمـك   ” در جهت 
به مبارزه با چالش هاي مشترك پيش روي بشريت و افزودن محركه هاي جديد 

 18ادامه دادند.  اين كشورها در حال حـاضـر        “  براي توسعه صلح آميز جهاني
درصـد رشـد      60درصد توليد ناخالص داخلي جهان را در دست دارند و بيش از 

محصول عملكرد اقتصادي آن ها بود.  پـيـش         2010اقتصادي جهان در سال 
از    2020تا سـال       “ بره چا” بيني مي شود كه كل توليد ناخالص داخلي بلوك 

 اياالت متحده آمريكا، بزرگ ترين اقتصاد جهان، پيشي بگيرد.
در عرصه اقتصاد جهاني و روابط ”  بره چا ” همچنين در مورد نقش كشورهاي 

آن ها با كشورهاي رو به رشد (كشورهاي كم درآمد)، در گزارشي كه از سـوي      
صندوق بين المللي پول و پس از نشست اين سازمان با  بـانـك جـهـانـي در          

در حالـي كـه     ” فروردين منتشر شد، آمده است:   26واشنگتن، كه در روز جمعه 
كشورهاي بزرگ صنعتي همچنان شركاي اصلي كشورهاي رو به رشد هستنـد،   

و كشورهاي كم درآمد، ”  بره چا” با اين حال با افزايش سريع روابط بين 
عامل رشد اقتصادي جديدي براي كشورهاي كم در آمد شـده  ”  بره چا” 

است. مبادالت بازرگاني بين كشورهاي كم درآمد، و به طور عـمـده در      
در حال حاضر برابر با نيمي از ارزش مبـادالت ايـن     ”  بره چا” آفريقا،  و 

  27(شـيـن هـوا،         ”   كشورها با مجموع  آمريكا و اتحاديه اروپا  اسـت 
 فروردين).

رييس جمهوري چين، هو جين تا ئو، نيز در افتتاحيه اجالس گفت كه، 
بايد سيستم اقتصادي  و مالي جهان را بر اساس اصول عادالنه و برابري 
ايجاد كرد و اينكه سيستم تجاري بين المللي با حقوق برابر ايجاد شـود.   

بزرگ ترين ناهم آهنگي در اقتصاد جهان، عدم ” او همچنين اشاره كرد:  
بيشتر مشكالت اسـاسـي   ” و اينكه ”  توازن  رشد بين شرق و غرب است

(شين  “   در اقتصاد جهان  عدم رشد كافي در كشورهاي رو به رشد است
 فروردين). 25هوا، 

نگـرانـي   “ ” بره چا” در بيانيه مشترك پايان اجالس، سران كشورهاي 
خود را در رابطه با حمالت نظامي اياالت متحـده، فـرانسـه و        “  عميق

استقالل، حاكـمـيـت    ” انگلستان به ليبي ابراز داشتند، و تأييد كردند كه 
ملي، وحدت و تماميت ارضي هر كشوري بايد محترم شمرده شود ... مـا    

 “در اين اصل با هم هم عقيده ايم كه از استفاده از زور بايد اجتناب شود.
اجالس، حمايت خود را از ابتكار صلح اتحاديه آفريقا ابـراز داشـت و         

نقش خود ” سازمان ملل متحد و سازمان هاي منطقه اي را فراخواند كه 
همـكـاري   ” ايفا كنند. پنج كشور قول دادند كه به  “  را به صورت مناسب

خود در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با ليبي ادامه “  مستمر
اختالفات خـود را از        ” بدهند و از همه  طرف هاي درگير خواستند كه 

 “بره چا”سران “  طريق مسالمت آميز و گفت و شنود حل و فصل كنند.
همچنين نياز به اصالحات جامع در ساختار و عملكرد شوراي امنيت بـه  
منظور تقويت ظرفيت آن براي نجات نسل هاي بعدي از بالي جنگ، را 

 مورد تاكيد قرار دادند.
و سيستم هاي ”  بره چا ” به رغم رشد اقتصادي متفاوت در كشورهاي 

اقتصادي  موجود در اين كشورها، همكاري اقتصادي با توان رشد باال و 
رو به گسترش بين اين كشورها به وجود آمده است كه سران آن ها بـا    
توجه به اين قابليت ها خواستار تغييرات اساسي در مناسبات اقتصادي در 

 سطح جهان و نهاد هاي مالي و اقتصادي بين المللي شده اند.
عالوه بر ترغيب  همكاري هاي اقـتـصـادي،      ”  بره چا” اجالس اخير 

همچنين ضرورت همكاري در عرصه هاي ديگري را مورد توجه قرار داد  
كه بر روابط بين المللي تاثير گذار خواهد بود. اين كشورها با در نـظـر        

درصد جمعيت جهان انـد و     40گرفتن اينكه در حال حاضر در بردارنده 
سهم چشمگير و تعيين كننده اي در اقتصاد جهان دارنـد، خـواسـتـار         
افزايش تاثير نظر خود در نهادهاي اقتصادي، مالي و سيـاسـي جـهـان       

 شدند.
و همكاري بـيـن كشـورهـاي          “ بره چا” روند نضج گيري و انسجام 

قدرتمند پنج گانه اي كه خارج از نظارت امپرياليسم اياالت متحده عمل 
مي كنند، نمايشگر رشد و سرعت گيري روند چند قطبي شدن جـهـان     
است.  اين كشورها با توجه به اينكه محرك جديد و موثر رشد اقـتـصـا     
دي جهان اند، اين را حق خود مي دانند كه اصالحات مشخصي را در     

 مكانيسم هاي پولي، مالي و اقتصادي جهاني طالب شوند و ايجاد كنند.
يكي از زمينه هاي اصلي بحث و تصميم گيـري مشـخـص سـران         

ضروري بودن ايجاد تغييرات در سيستم پولي ”  بره چا ” كشورهاي عضو 
در “  بـره چـا    ” جهان و سيستم ذخيره ارزي بين المللي بود. كشورهاي    

سال هاي اخير استدالل كرده اند كه بحران كنوني اقتصـادي جـهـان      
نشان داده است كه سيستم پولي متكي بر دالر آمريكا ديگر نمي توانـد  
هم آهنگ با رشد اقتصادي جهان باشد و در خدمت تنظيم عملكرد آن   
قرار گيرد.  آن ها در همين راستا و براي ايجاد ثبات و اطمينان در بـازار   
هاي اقصادي جهان معتقد به ضرورت ايجاد يك سيستم ذخيره ارز بين 

 المللي اند.
 
 



طبق آمار رسمـي  
ــزان       ــي ــا م اروپ

در 9/  3بيكاري به 
صد رسـيـده بـه      
خصوص بيكـاري  

 15در بين جوانان 
/ 7ساله به    20تا 

درصد افزايش   20
 يافته است.

اجتماعي و نيـز   -خصوصي سازي و عدم توجه به امينت شغلي 
كاهش ميزان دستمزد و ميزان بازنشستگي جزو برنامه بلند مـدت  

اروپايي شـده اسـت.         حكومت هاي نوليبرال و سوسيال دمكرات
توافقات  ليسبون چهره واقعي اتحاديه اروپا و نقش ارتجاعي او را 

طبقات زحمتكش در سطح جهاني با مبارزات و    عريان مي نمايد. 
ابتكارات متحد خود به اين سياستهاي تعرضي امپـريـالـيـسـم و        
سرمايه جهاني پاسخ مي دهند. اعتراضات ميليوني بـا شـركـت         

اي را در    جوانان، زنان و كارگران مهاجر تحرك جديد و اميد تازه
 بين زحمتكشان جهان ايجاد كرده است.

 WFTU     هميشه در خط اول اين مبارزات بوده است! هـيـچ
هميشه در كنار  WFTUاي از جهان نبوده كه آنجا نباشد،  نقطه

ضعفا، در كنار مردم، همراه طبقات زحمتكش و عليه اسـتـثـمـار       
در جهت  16است. ما بر اساس رهنمود كنگره   سرمايه داري بوده 

هاي طبقات زحمتكش كوشا بوده و همواره تالش  تقويت  اتحاديه
مي كنيم. تصميمات اتخاذ شده در كنگره تاريخي كـه در آتـن         

هاي نوينـي را در       برگزار شد افق 2011آوريل  10تا  6يونان از 
 برابر چشمان  طبقات زحمتكش جهاني گشود.

سخنران از پنج قاره جهـان در     115طي چهار روز كار كنگره، 
رابطه با بخشهاي اصلي سخنراني كردند. همه مشكـالت روز و       
جاري مردم زحمتكش و كشاورزان فقير و صـاحـبـان مشـاغـل        
كوچك، جوانان، زنان، بازنشستگان و كشاورزان فاقد زمين مـورد   

هاي تصويب شده در اين كـنـگـره در       بحث قرار گرفت. قطعنامه 
مي باشد و بيانگر سـمـت    WFTUتاييد ويژگي موضع طبقاتي 

گيري و تشديد فعاليت آن در تقويت اتحاديه هاي بين الـمـلـلـي     
قويتر، مبارزتر و متحـدتـر از      WFTUامروزه  كارگران  است.  

پيش بوده و داراي توانايي هاي بيشتري در متحد كردن طـبـقـه    
هاي بـيـن    هاي انحصارگران و  سرمايه زحمتكش بر ضد سياست

اي  سياست هايي كه باعث گسترش فقر و فربه شدن عده -المللي
  .گرديده است -قليل مي باشد

مبارزه ما براي داشتن دنيايي عاري از بهره كشـي انسـان از         
 انسان مي باشد.

 
 زند باد روز جهاني كارگران!
 كارگران جهان متحد شويد!
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 كارگران، زنان و مردان
اي    را در حالي جشن مي گيـريـم كـه دوره        2011ما با افتخار روز اول ماه مي 

هـاي تـجـاوزگـرانـة         اي كه توام است باسياست حساس را از سر مي گذرانيم. دوره 
اش. در شرايطي كه بحران جهـانـي     هاي ضد كارگري امپرياليستي همراه با سياست

اقتصادي مواجه كرده   داري عميقتر شده و اين نظام را با بحرانهاي چند جانبه سرمايه
ها اعم از اقتصاد، محيط زيست، كيـفـيـت     است. اين بحران خود را در تمامي عرصه 

دهد. بحران در ذات سرمايه داري   زندگي، فرهنگي و تغييرات آب و هوايي نشان مي
داري    كند. سيستم سرمايـه   است و بهمين دليل اين بحران خود را هميشه تكرار مي

 قادر به حل مشكالت مردم جهان نيست.
در حوزه شرقي مديترانه، خاورميانه و شمال افريقا حوادث خطرنـاكـي در حـال        
توسعه است، درگيري ها و رقابت جناحهاي  مختلف امپريالستي كه نفت لـيـبـي و      
منابع عظيم گاز شمال افريقا را هدف قرارداده اند و در تالشند كه  كنـتـرل نـقـاط       

 استراتژيك جريان مواد اوليه  خام را در آن منطقه بدست بگيرند .
مـا     سوازيلند. در كشور  ما شاهد اقدام تجاوزگرانه امپرياليستها برضد ليبي هستيم

شاهد برخورد خشونت بار دولت با تظاهرات  مسالمت آميز مردمي هسـتـيـم كـه         
خواهان حكومت مردمي و دموكراتيكي هستند كه حافظ منافع اصولي مردم باشد. در 
الجزاير حكومت بار ديگر چهره واقعي خود را با بكار بردن سركوب شديد حكومـتـي   
برضد تظاهرات آرام مردم كه خواهان رفع فقر از  جامعه و مهار بيكاري و كـنـتـرل    
قيمت هاي افزايش يابنده بخصوص مواد اصلي غذايي  بوده  و نيـزمـعـتـرض بـه         
نبودن آزادي ها و افزايش خفقان و سركوب هستند، نشان داد. در مصـر  شـاهـد         
مبارزات مردم براي كسب آزادي و دموكراسي و عدالت اجتماعي و نـيـز بـرضـد           
سياستهاي امريكا كه  تالش مي كند تا مهره جديدي را در رهبري مصر جا بـزنـد     
هستيم. در تونس، روند كارها دست به دست مي گردد اما همواره توام  با محدوديت  

ها، محاكمه نيروهاي مترقي و سركوب هر نوع صداي مخالف، افزايـش   كامل آزادي
 شديد فقر و بيكاري، بيعدالتي اجتماعي و گراني مواد اصلي غذايي است.

در خاورميانه زجر و عذاب براي مردم قهرمان فلسطين، لبنان و سوريـه تـوسـط      
اسراييل و با پشتيباني كامل امريكا، اتحاديه اروپا و ساير همپيمانانشان هـمـچـنـان     
ادامه دارد. در بحرين در پاسخ مردم و زحمتكشاني كه خواستار دموكراسي، آزادي و  

داران و شاهزادگان و شاه هسـتـنـد،       هاي كشور توسط سرمايه توقف غارت سرمايه
حكومت نظامي اعالم شد. در آسيا نيز تصوير خوبي نداريم: امپرياليستهاي آمريكايي   
و اروپايي به اشغال نظامي و عمليات خونين خود در عراق و افغانستان و پـاكسـتـان    
همچنان ادامه مي دهند. عالوه براين گونه مشكالت متاسفانه مردم جهان در قبـال   
حوادث طبيعي نيز اغلب ايمن نبوده و صدمه هاي غير قابل جبراني را متحمل مـي    
شوند. جاري شدن سيل ويرانگر در پاكستان و  فاجعه سونامي در ژاپن نمونه هايي از 
اين حوادث مي باشند. در اياالت متحده امريكا نيز اوضاع پيچيده است. در امريكاي   

 شمالي رشد بيكاري روبه افزايش است. 
ميليون آمريكايي هـم   10/  2در صد بوده يعني 9/ 5آمار رسمي بيكاري در امريكا 

 اكنون بيمه بيكاري دريافت مي كنند.
در امريكاي التين شدت  تعرضات و تحريكات خصمانه امريكاي شمالي احساس 
مي شود: تهديد و حمله  به كوباي انقالبي، حمالت عليه ونزوئال، بوليوي و اكوادور،  

سال اخـيـر    5اشغال هاييتي و حمايت از ديكتاتوري در هندوراس. در كلمبيا در طي  
هاي كارگري ترور شده اند و كشور به پايگاه نـظـامـي     صدها نفر از فعاالن اتحاديه 

امريكا تبديل شده است. در شيلي، حادثه فاجعه بار معدن سان خوزه اتفاق افتاد و در  
برزيل، جاري شدن سيل عظيم جان هزاران نفر را گرفت. حتي در اروپا، سـرمـايـه       
داري دشواري هاي جديد را موجب گرديده و همچنين مشكالت موجود را تشـديـد   
كرده است. بيكاري در كشورهاي اتحاديه اروپا سر به چندين ميليون نفر زده اسـت.   

25 April 2011  

پيام اول ماه مه فدراسيون جهاني 
 سنديكاهاي كارگري 

 كمك مالي رسيده
مين سالگرد 70به ياد شهداي جنبش، و به استقبال 

دالر 120از تورنتو                           بنيادگذاري حزب  


