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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 اعالميه كميتة مركزي حزب توده ايران به مناسبت اول ماه مه،  روز جهاني كارگر!
درود آتشين به پيكار دليرانه طبقه كارگر و زحمتكشان ميهن 
براي دست يابي به حقوق صنفي، عدالت اجتماعي، آزادي و 

 طرد رژيم واليت فقيه!
كارگران و زحمتكشان شـريـف      

 ميهن!
 

كميته مركزي حزب توده ايران،     
ارديبشهت ماه، اول مـاه         11روز  

مه، روز جهاني كارگر را به شـمـا،         
كه در شرايط دشوار فشارهاي كمر      
شكن اقتصادي، و ادامـه حـيـات         
رژيم استبدادي و كارگـر سـتـيـز          
واليت فقيه، همچنان به پـيـكـار         

خود براي تحقق حقوق صنفي  و         
سربلندي و رهايي كشور ادامه مي      

 دهيد، تبريك مي گويد.
امسال برگزاري اول مـاه مـه         

مين سالگرد  روز اول      -  127مصادف است با    
، روز نبرد دليرانـه و خـونـيـن            1886ماه مه   

كارگران نساجي شيكاگو، با گزمگان سرمـايـه        
داري. پيكاري كه  طاليه دار مبارزه پـيـگـيـر             
طبقه كارگر با سرمايه داري جهاني شد، جهان        
را تغيير داد و با همه فراز و نشيب ها بيش از             
يك سده اخير دست آوردهاي سترگي را براي        
بهبود زندگي كارگران و زحمتكشان جهان بـه        
همراه داشت.  روز اول ماه مه، روز بزرگداشت          
بيش از يك قرن پيكار تاريخي و حـمـاسـي            
طبقه كارگر بر ضد ستمكاري سرمايـه داري،         
براي برابري و عدالت اجتماعي، صلح و آزادي        
و رهايي انسان از استثمار و روز گرامي داشـت          
خاطره تابناك همه انسان هاي نستوهي است       
كه جان خود را بر سر آرمان هاي واالي طبقه          

 كارگر گذاشتند. 

امسال كارگران جهان در شرايطي به استقـبـال         
روز جهاني كارگر مي روند كه با گذشت بيش از           
شش  سال پس از آغاز دور جديد روند بـحـران              
سيستم مالي، پولي و اقتصادي در جهان سرمايـه         
داري، و با وجود ادعاهاي نظريه پردازان سرمايـه         
داري درباره موقتي بودن ايـن بـحـران، امـروز             
مشخص است كه بحران اخير نه يـك بـحـران            
مقطعي به دليل عدم كارآيي مـكـانـيـزم هـاي              
سرمايه داري يا قصور در به كارگيـري آن هـا،             
بلكه  نمايشگر  شكست بنيادي ترين اصـول و            
ساختارهاي سيستم سرمايه داري، و بـه ويـژه            

، قابليت سرمايـه داري      “ بازار آزاد ” مفاهيمي نظير   
به  تنظيم روابط دروني خود و مجموعه سيـاسـت       
هاي مخرب نوليبرالي است كه در سال هاي اخير         

 6ادامه  در صفحه 
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تاملي بر مبارزه جنبشِ 
سنديكايي، و -كارگري

 روي زحمتكشان وظيفه پيشِ 

   9ادامه  در صفحه 

 سخنراني نماينده كميته مركزي 
 حزب توده ايران در ميز گرد كنگره 
 حزب كمونيست فدراسيون روسيه

 
از طرف حزب توده ايران، از  حزب كمونيست            

براي تدارك اين ميزگرد تشكر        فدراسيون روسيه 
كنم، يعني ميزگردي كه در آن موضوع بسيار            مي

سيماي سوسياليسمي كه براي    ”پراهميت چگونگيِ   

 بحث خواهد شد. “ كنيم تحقق آن مبارزه مي
برنامه حزب توده ايران، كه هفته گذشته در            

روشني   به تصويب رسيد، به     مان  حزبكنگره ششم   
بار   گردهاي فاجعه   رغم عقب   دهد كه به    توضيح مي 

خورشيدي(1360هاي آخر دهه        و دردناك سال   
ميالدي) در ساختمان سوسياليسم در اتحاد        1980

شوروي و كشورهاي سوسياليستي در اروپاي           

ھان! ان  ویا کار ، روز  رزم  نده باد اول ماه   

يافتنِ بحران اقتصادي و رشـد نـرخ              با شدت 
هـاي     تورم همراه با افزايشِ بيكاري، اعـتـراض        

هاي مختلف كشور گسـتـرشـي         كارگري در نقطه  
روز “است. امسال در آسـتـانـه            جدي پيدا كرده    

، جنبش اعتراضـي كـارگـران و          “ جهاني كارگر 
اش را      زحمتكشان ميهن ما گرچه حالت تدافعي     

هايي نـظـيـر       حفظ كرده است و پيرامون خواست     
ا بـه        دريافت دستمزدهاي معوقه دور مي     زند، امـ

تـر     لحاظ گستردگي، ميزان مشـاركـت وسـيـع         
كارگران، و افزايش آگاهي طبقاتي، نسـبـت بـه           

انگيزي   بر  هاي پيشين رشد محسوس و توجه       سال
هـاي     دهد. افزايش رشته اعـتـراض     را نشان مي 

هايي چـون حـق         پراكنده كارگري، طرح مسئله   
برخورداري از سنديكا و احياي حقوق سنديكايـي        
و مخالفت گسترده با ميزان حداقل دستـمـزدهـا،          

هزارنفري، و نيز طرح شكـايـت    30امضاي تومار  
ها و معيارهايي براي سـنـجـش           دادگاه، نمونه   به

كمي و كيفي مبارزات جنبش كارگري ميهن ما و         
قضاوت درباره ميزان رشد و بلوغ آن در مـرحلـه           

است. رشد و گسترش مبارزات كارگري، و          كنوني  
همراه با آن، قوام جنبش سنديكايي را در بـطـن           

اجـتـمـاعـي        -هاي سياسي و اقتـصـادي       تحول
توان ارزيابي كرد. هرگونه برآورد و تحليل از            مي

جنبش سنديكايي موجود زحمتكشان، بدون توجه      
دقيق به چارچوب مشخصِ تاريخي كـنـونـي و           

اي كه درآن قرارداريم، مـوجـب ارزيـابـي            مرحله
گرايانه و حتي انفعالـي درخصـوص          ذهني و اراده  

روي   هاي پيشِ     ها، و چالش    نقش، جايگاه، وظيفه  

 2ادامه  در صفحه 
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حركت پرپيچ وخم اما تاكنون رو بـه            تواند به     حال مي   خواهد شد، و درعين   
روي،    هاي معيني وارد كند. ازايـن        رشد جنبش كارگري و سنديكايي، آسيب     

است تحليلي هرچند مختصر، و ديدي شفاف و عيني از مـوقـعـيـت                     الزم
كرد و بر بستر آن        هاي ضعف و قوت مبارزات كارگري، ارايه        كنوني، و نقطه  

هاي موجود راهكار مناسب انديشيد. تنها ازاين          ها و چالش    براي حل دشواري  
توان ضمن ترسيم نقش جنبش كارگري و سنديكايي در دو عـرصـه               راه مي 

پراهميت صنفي و سياسي، وظايف مبرم، فوري، و دور و نزديك آن را در             
راستاي قوام هرچه بيشتر اين جنبش و پيوند تنگاتنـگ آن بـا مـبـارزات                   

 خواهانه مردم طرح و تعيين كرد. سراسري دمكراتيك و آزادي
ها و نيروهاي مخالف و منتقد استبداد واليي، پس ازكودتاي            در كليه حزب  
كشاندن   ، برخورد به جنبش كارگري و چگونگيِ به ميدان          88انتخاباتي سال   

بحثـي مـحـوري و            تر ساختن آن در مبارزه با ارتجاع و استبداد، به           و فعال 
مركزي تبديل گرديده است كه تا امروز ادامه دارد. تجربه ساليان اخير ايـن               

يافته زحمتكشان غلبه بـر       اثبات رساند كه، بدون حضور سازمان       واقعيت را به  
هاي بنيادين ناممكن است، ازايـن         سمت تغيير و تحول       استبداد و حركت به   

هاي جنبش كارگري در جـهـت           بايد با طرح و گنجاندن خواست       روي، مي 
كرد. دراين زميـنـه و          جلب و جذب آن به صحنه رويارويي با استبداد، اقدام         

مثابه كارا تـريـن          براساس چنين واقعيتي، جنبش سنديكايي زحمتكشان به      
گـردد و      بخش جنبش كارگري داراي نقشي برجسته و پراهميت قلمداد مي         

گذاري، و احياي سنديكاها و حقوق سنديكايي         گيري، پايه   اين لحاظ شكل    به
 -باهدف متشكل كردن كارگران و زحمتكشان براي تامين منافع صـنـفـي             

شان، در اولويت قرارداشته و دارد. بنابرايـن، يـكـي از                 رفاهي و نيز سياسي   
دهـيِ    وظايف اساسي، چگونگي فعاليت موثر و كارآمد براي تشكل و سازمان          

شـان در واحـدهـاي           اي  هاي پايه   وسيع كارگران و زحمتكشان در سازمان     
است. از زمان احياي برخي سنديكاهـاي          صنعتي و خدماتي    -مختلف توليدي 

دادهاي دوم خرداد تا به امروز، جنـبـش سـنـديـكـايـي              مستقل، پس از رخ   
هـاي     زحمتكشان كشور فراز و فرودهاي بسياري را تجربه كـرده و درس             

 است.  ارزشمندي اندوخته
ها براي مبارزه امروز و حفظ استقاللِ طـبـقـاتـيِ جـنـبـش                    اين تجربه 

هاي ارتجاع و امپرياليـسـم، از          ها، و برنامه    ها، توطئه   سنديكايي در برابر دام   
اهميت بنيادين برخوردار است. باتوجه به رشد و آگاهيِ طبقاتي كارگـران و               
زحمتكشان، خواست احيا و برپاييِ سنديكاها و احياي حقوق سنـديـكـايـي،              

بيش از   ،“ زرد” هاي حكومتي و      گيرد. تشكل    بيش از پيش، در اولويت قرارمي     
شوند. دراين زمينه گزارش خبرگزاري ايلنا،         گذشته از سوي كارگران طرد مي     

منظور تـعـيـيـن           به  ،”شوراي عالي كار  “اسفند ماه، در گرماگرم جلسات         8
، بسيار جالب و گوياي مـيـزان تـنـفـر             92ميزان حداقل دستمزدهاي سال     

و ارتجـاعـي اسـت. ايـلـنـا              “ زرد“هاي    هاي وسيع كارگران از تشكل      توده
سخنان رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي كـار و ريـيـس           ” داد:     گزارش

هاي صنفي كارگري كشور در آستانه تعيين[حداقل] مـزدسـال          كانون انجمن 
آينده كارگران از اهميت برخورداراست... رييس كانون عـالـي شـوراهـاي                  

آوري طومار اعتراضي تـوسـط بـرخـي             اسالمي كار كشور با انتقاد از جمع      
ها و فعاالن مستقل كارگري كه خواهان افزايش دستمزد كـارگـران               تشكل

سـمـت      باتوجه به شرايط نامطلوب اقتصادي كشور هستند گفت، ما بايد بـه          
هاي كارگـري     دنبال تنش در محيط     آرامش در كشور حركت كنيم و نبايد به       

انـد.    هاي رسمي كارگري در راستاي حفظ نظام تاسيس شده          باشيم... تشكل    
علي بيگي[رييس كانون عالي شوراهاي اسـالمـي كـار] در پـاسـخ بـه                      

شدن انتقاد برخي فعاالن كارگري مبني بر ناكارآمدي نـمـايـنـدگـان                مطرح
جانبه شوراي عالي كار براي تعيين حـداقـل           رسمي كارگري در مذاكرات سه    

كننـد؟ مـا در         دستمزد گفت، آقايان چگونه در مورد عملكرد ما قضاوت مي         
است. بنده عـلـي     هايي براي نظام ايجاد شده شرايطي هستيم كه محدوديت 

بيگي ابتدا سرباز واليت هستم و در مرحله دوم از حقوق كـارگـران دفـاع                  
زاده    تر است. همچنين خادمـي   كنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب   مي

قانون كـار،   130هاي صنفي كارگري] با اشاره به ماده  [رييس كانون انجمن 
هاي رسمي كارگري اساساً در راسـتـاي    داد، تشكل اين انتقاد اينگونه پاسخ   به

كنيـم كـه       اند. ما زماني از حقوق كارگران دفاع مي          حفظ نظام تاسيس شده   
هاي رسمي كارگري پشتوانـه كـارگـري           متضمن حفظ نظام باشد... تشكل       

 “كنند. احساس نمي
طور رسمي منتشر ساخته است، گـويـاي فضـاي             آنچه خبرگزاري ايلنا به   

و ارتجاعـي اسـت.       “ زرد“هاي    هاي كارگري و طرد تشكل      حاكم در محيط  

فراموش نكنيم كه، در موضوع مخالفت با ميزان حداقل دستمزدهـاي امسـال،              
سنديكـاهـا و       به  -ها  برخالف رهبري آن    -هاي حكومتي   بدنه بسياري از تشكل   

 دادند.  هاي مستقل تمايل و نزديكي نشان تشكل
مان بايد بيش از پيـش     در وضعيت كنوني جنبش سنديكايي زحمتكشان ميهن      

فقيه و امپرياليسم ازخود هوشياري و حساسيت         هاي رژيم واليت    نسبت به توطئه  
 دهد.  نشان 

هـاي     نبايد گذاشت ظرفيت موجود جنبش اعتراضي زحمتكشان و امـكـان            
آلـتـرنـاتـيـوسـازي       ” سنديكايي ازسوي ارتجاع و نيروهايي كه اهرم بـرنـامـه             

در معرض دستبرد قرار گيرد. با تشديد تضـاد و رويـارويـي                   اند، “  امپرياليستي
يابد. در مرحلـه كـنـونـي،            طبقاتي، مبارزه اقتصادي به مبارزه سياسي ارتقاء مي       

هاي معيني درآن، و نـيـز           فقيه، و جناح    بانظرداشت تالش هدفمند رژيم واليت    
هـاي     ، با مطرح كردن شعارها و خواست         “ آلترناتيوسازي امپرياليستي ” سياست  

در راه احيا و برپاييِ سنديكاهـاي         ،”جنبش مردمي “منطبق با واقعيت و ظرفيت      
طـور     هاي جنبش سنديكايي موجود، ضروري اسـت بـه      مستقل، و تقويت صف   

ترين سـازمـان      ترين و متشكل ناپذير پيكاركرد. جنبش سنديكايي وسيع    خستگي
طبقاتي كارگران و زحمتكشان است. اين جنبش وظايـف، نـقـش، و                  -صنفي

و “  اسـتـبـداد   “اش را در چارچوب منافع عام و مبارزات سراسري برضد             موقعيت
كند. جنبش سنديكايي همواره و هميـشـه           تعيين و معرفي مي    “ مداخله خارجي “

نـاپـذيـرِ       جانبداري طبقاتي خود را حفظ و بر اساس آن در مقام بخش جـدايـي              
براي نيل به آزادي، تضمين حق حاكميـت مـلـي، عـدالـت                  ”جنبش مردمي “

پـيـكـار       ،“ مداخله امپرياليستـي  ” اجتماعي، طرد استبداد و ارتجاع، و مخالفت با         
جـنـبـشـي         طوركلي جنبش سنديكايي، به     كند. محدودكردن سنديكاها، و به       مي

مانع از رشد و شكوفـايـي         ،“ جنبش مردمي ” هاي    منزوي و جدايِ از ديگر بخش     
طبقه كـارگـر و          شود. درمرحله كنوني، احياي حقوق سنديكايي و تشكل          آن مي 

طوركلي تقويت و استحـكـام        هاي سنديكايي، و به       ديگر زحمتكشان در سازمان   
هاي مـهـم و        جنبش سنديكايي، ازاين واقعيت برخاسته است كه: يكي از جنبه      

هـاي     يابي طبقه كارگر، عالوه بر تامـيـن خـواسـت                حياتي تشكل و سازمان   
ها، و ديگـر   ها، سنديكاها، حزب دمكراتيك عام يعني تامين آزادي فعاليت انجمن     

هاي دمكراتيك مانند آزادي بيان، انديشه، قلم، اجتماعات و مـطـبـوعـات               آزادي
هاي مـردم،   يافته توده كرد كه فقط نيروي متشكل و سازمان       است. نبايد فراموش   

هـاي     سوي تحـول  تواند مسير حركت به  ها كارگران، است كه مي و در راس آن 
 بنيادين و تامين آزادي و استقالل و عدالت اجتماعي را ميسر و پشتوانه باشد.

جنبش سنديكايي فعاليتي وسيع است كه همه كارگران و زحمـتـكـشـان را،                
اي كه نسبت به وضع خود دارند، به منظـور دفـاع از              نظر از درجه آگاهي     صرف

هـاي سـنـديـكـايـي و            سازد. سازمان   حقوق صنفي و رفاهي خود متشكل مي      
توانند و بايد همه كارگران و كارمندان زحـمـتـكـش را                هاي مستقل مي    تشكل
نظر از هرنوع تعلق مسلكي، عقيدتي، مذهبي، و فارغ از رنگ، زبان، و نژاد                صرف

دربرگيرند. جنبش سنديكايي زحمتكشان جنبشي مستقل و قائم بالذات است و             
ها و دسـت      قوانين رشد ويژه خود را دارد. استقالل طبقاتي سنديكاها از حكومت           

هاي نيروهاي ارتجاعي، پشتوان بقا و تداوم فعاليت سنديكايي است. اين                اندازي
پـوشـي      ويژه در مرحله كنوني تحوالت ميهن ما، اولويتي غيرقابل چشم              امر به 

هاي بانفوذي در      هاي جدي از تالش و تمايل ارتجاع حاكم و جناح           است. نشانه  
است كه، اثرگذاري و رسوخ در جنبش سنـديـكـايـي              فقيه در دست      رژيم واليت 

يـي     كننـد. ايـن بـرنـامـه           هاي مختلف دنبال مي    ها و نام    موجود را زير پوشش   
شده و دقيق در رويارويي با جنبش سنديكايي زحمتكشان ايـران اسـت.                حساب
روي، در مرحله فعلي، حد اعالي هوشياري فعاالن كارگري در رودررويـي               ازاين

منظور تامين حركت جنبش سنديكايي در مسير واقـعـي،            بااين گونه ترفندها، به     
 آيد. شمار مي ضرورتي تام و تمامي به

هاي جنبش سنديكايي موجود، افشاندن بذر آگاهي و فـعـالـيـت               تقويت صف 
هـا،     ها، استفاده ازهمـه روزنـه        ها و كارخانه    صبورانه و خستگي ناپذير در كارگاه     

هاي كـارگـري، ازجـملـه          ها، و تاكيد برهويت طبقاتي و استقالل تشكل         امكان
وظايف مهم در مقطع زماني كنوني است. دراين زمينه و تالش برايِ هماهنگي              

هـاي     شدن نقش تشـكـل       هاي جنبش سنديكايي موجود و برجسته         ميان صف 
رو    هاي نويدبخش طي يك سـال اخـيـر روبـه              ها و رويش    مستقل، ما با اقدام   

  كننده نيز اشـاره        هاي منفي و نگران     برخي نشانه   حال بايد به    ايم. اما درعين     بوده
كرد كه با اصل كليدي وحدت عمل جنبش سنديكايي موجـود در مـغـايـرت                  

طوركلي صنفي، اصل و محور حمـايـت از            قراردارد. درهر اقدام سنديكايي، و به      
اجتماعي نـبـايـد        -هاي سياسي   حقوق رفاهي زحمتكشان است. تعلق و ديدگاه       

هاي سنديكايي بدل شود. نمونـه هـمـاهـنـگـي بـراي                   مانعي در راه فعاليت     به
دهد كه بايد حـد اعـالي           مي    هزار امضاي كارگران نشان     30آوري تومار     جمع
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ميليون تن از زحمتكشان در سراسر جهان بـنـابـر           صدها  اول ماه مه هر سال       
كنند كه بي همتاست، و در قياس، فقط روز           سنتي ديرينه مراسمي را برگزار مي     

توان با آن همطراز قلمداد كرد. جشني كه بدون تـوجـه بـه                  جهاني زن را مي   
هاي نـيـروي      ها و توانايي  رنگ و نژاد و مليت و موقعيت جغرافيايي، بر دغدغه         

بـار ايـنـكـه، در كشـورهـاي                كار در سرتاسر جهان تمركز دارد.  تـاسـف           
ها نهادينه نشده است ما همـچـنـان           اي كه هنوز دمكراسي در آن       داري  سرمايه
هاي خشونت باري برضد برگزاركنندگان اين مراسم را شـاهـديـم. در                  حادثه

داري نيز با به رسميت نشناختن اين روز،  در مسيـر    كشورهاي پيشرفته سرمايه  
كننـد. بـدون هـيـچ            اندازي مي   پرشكوه برگزار كردن اين روز در عمل سنگ       

اغراقي بايد با اطمينان اذعان كرد كه، در وضعيت طبقه كارگـر از هـنـگـام                   
برگزاري نخستين مراسم به مناسبت سالروز كشتار كارگران در شيـكـاگـو در               

شود، و همچنين بـايـد         ، تاكنون دستاوردهاي چشمگيري ديده مي     1886سال  
هاي فراواني در پيش روي زحمتكشان جهان قـرار           اذعان كرد كه، هنوز چالش    

الـمـلـلـي را          دارد، و همين امر اهميت تالش براي برگزاري اين مراسم بيـن           
 همچنان دوچندان مي كند. 

چند روز قبل از موعد برگزاري مراسم روز جهاني كارگر، سازمان بين الملـلـي               
به اين سو، با هدف پـيـشـگـيـري از حـوادث                   2003، از سال    (ILO)كار  

مـاه،     ارديبهشـت   8هاي شغلي، در اين روز، كه در ايران برابر است با              وبيماري
كند . روز جهاني ايمني وسالمت شغلي، در واقع فعاليـت              مراسمي را برگزار مي   

منظور نهادينه كردن كار سالم و ايمـن در سـرتـاسـر                 اي به   المللي  ساليانه بين 
شود.   آوريل هر سال مراسمي به مناسبت آن  برگزار مي           28جهان است، كه در   

المللي   سازمان بين “هاي جهاني     برگزاري اين مراسم بخش مهمي از استراتژي      
هاي كاري است  كـه         براي ارتقاي ايمني وسالمت شغلي در همه محيط        “ كار

هاي مردم وهمچنين افزايش امنيت وسالمت در مـحـيـط     باعث ارتقاي آگاهي  
از برگزاري ايـن مـراسـم از سـوي              “ سازمان بين المللي كار   ” شود .      كار مي 
ها، حمايـت و       هاي خصوصي، كارفرمايان، وكارخانه     ها، بخش   ها، سازمان   دولت

خصوص در     كند. اين موضوع از آن روي با اهميت است كه ما به              پشتيباني مي 
روييـم كـه       هايي دلخراش در ايران روبه      طول يكي دو سال گذشته، با گزارش      

كنـنـده    يي نگران ها ايمني كارگران در محيط هاي كار را به دغدغه       موضوع آن 
، تيرماه سال گذشته، نسبـت   898شماره  “ نامه مردم“تبديل كرده است. ما در       

كند ابراز نگراني     هاي كار تهديد مي     به خطرهايي كه جان كارگران را در محيط       
يـي    گونه نشانه   كرده بوديم. متاسفانه، و همان طور كه پيش بيني مي شد، هيچ            

از تخفيف يافتن اين وضعيت خطرناك  مشاهده نشده  است. روزنامه آرمـان،                
نفر بر اثر حـوادث       811هزار و     9مرگ  ” ، در خبري با عنوان:       91مرداد ماه     21

بر اساس آمارهاي ارايه شده به طور مـتـوسـط و              ” ، مي نويسد:     “ ناشي از كار  
بدون احتساب روزهاي تعطيل در هر ماه سه كارگر در همدان مي ميـمـرد و                 
اين تنها تعداد كارگراني است كه توسط كارفرمايان بيمه شده اند و آمـارهـاي               

آرمان در ادامـه گـزارش       “  ثبت شده تنها كارگران بيمه شده را در برمي گيرد.          
 9حوادث ناشي از كار در واحدهاي توليدي و صنعتي كشـور از               ” آورده است:    

كـاهـش      89مورد در سـال        314هزار و     8به    88مورد در سال      182هزار و   
درصـدي    18، افزايش   89اين رقم دوباره نسبت به سال         90يافت. اما در سال      

كارگر معدن يال شمالي در طبس، در آذر ماه سـال             8كشته شدن   “   را داشت.  
هايي درباره وضعيت كار      گذشته، جوي را به وجود آورد كه به دنبال آن گزارش          

ها را جلب كرد، اما اين مهم چـنـد روزي              ها و ايمني كارگران  توجه       در معدن 
، در بـاره    91دي ماه     2خود مشغول نداشت. خبرگزاري مهر،         ها را به    بيش ذهن 

بعضي از مـعـادن       ” نويسد:   كنند، مي  ها كار مي    وضعيت كارگراني كه در معدن    
خصوصي زغال سنگ از جمله شركت معدن جو و نگين كه سوابـق حـوادث                
كاري متعددي نيز در كارنامه دارند، كارگران را در دو تا سه شيفت كـاري بـه         

گيرند. در حالي كه كار در اعماق زمين بـه             روز به كار مي     15صورت مداوم در    
باري كه در دراز مدت بر سالمتي كارگران مي گذارد طبق مـاده   دليل آثار زيان 

“ ساعت تجاوز كـنـد.        36ساعت و در هفته از        6قانون كار نبايد در روز از         52
در قم، كه   “  سنگ منگنز ايران  “هاي    همين گزارش به وضعيت كارگران معدن     

سنگ منگنز خاورميانه نام برده شده اسـت، و      ترين معدن از آن در مقام بزرگ    
،  به بررسي دستمزدهاي اين      “ زغال سنگ طبس  “همچنين با اشاره  به معدن       

فرسا و خطرناك بودن اين       دهد كه بررغم طاقت     كارگران پرداخته و توضيح مي    
ها ناچيز بوده است، و در ادامه در اين بـاره           نوع كار، حقوق كارگران اين معدن     

متري و در دو      300كارگران معادن زغال سنگ طبس در عمق        ” نويسد:     مي
ساعته در روز كار مي كنند، ايـن كـارگـران بـا قـرارداد                   6شيفت كاري   

هزار تومان كه حداقل حقوق تامين اجـتـمـاعـي              400پيمانكاري، ماهيانه   
است، را دريافت مي كنند. كار كردن در معادن زغال سنگ به دليل خـطـر                 
ريزش معدن و وجود انواع گازهاي كشنده و گرد زغال و خاك مـعـلـق در         

“ فضاي معدن خطرات بسيار زيادي را براي سالمتي كارگران در پـي دارد.              
آذر مـاه     27خبرگزاري مهر در پايان اين گزارش آمار پزشكي قانوني كه در            

كـارگـر    5كه] نشان مي دهد روزانه  ”[ سال گذشته انتشار يافته آورده است:       
 “  در سراسر ايران بر اثر حوادث ناشي از كار جان خود را از دست مي دهند.

، نيز در اشاره به كشته شدن كارگـران         91آذرماه    29روزنامه جهان صنعت،    
هاي گذشته معادن ذغال سنگ ايران هـمـواره            در سال ” معدن مي نويسد:     

و  “ باب نيزو“اند. معدن      هاي كار محسوب شده     خيزترين محيط   يكي از حادثه  
در كرمان در چند سال اخير با انفجار و ريزش به قتلگاه كارگران              “ هجدك“

جهان صنعت سپس به بي توجهي مسئوالن در اين باره          “  تبديل شده است.   
تنها اقدام انجام شده بررسي حوادث معـدنـي در           ” مي پردازد و مي نويسد:       

مجلس و سپردن آن به حافظه تاريخي مردم است، بي آنكه اقدام اصـولـي               
كـنـد،      ها را قرباني مـي   براي پيشگيري و وقوع حوادثي كه تنها جان انسان        

كارگر   8، يعني چند روز پس از كشته شدن         91دي ماه     2ايلنا،  “  اتخاذ شود.  
در معدن يال شمالي، خبر داد كه مجمع عالي نمايـنـدگـان كـارگـري از                   

خبر داد.  ايلنا به نـقـل از فـرخ              “  آيين نامه ايمني كار در معادن     ” تصويب  
در صورت تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجـتـمـاعـي،             ” شهني مي نويسد:     

اجراي اين آيين نامه از سوي دولت به تمامي معادن كشور ابـالغ خـواهـد            
با استناد به همين گزارش و اظهارات، بايد اين طور استنباط كرد كـه    “  شد. 

نامه و مقرراتي كه كارفرمايان را ملزم به اجـراي آن              گونه آئين   تاكنون هيچ 
براي حفاظت از جان كارگران بكند وجود ندارد، و قرار اسـت در صـورت                
تصويب وزير اين آيين نامه ابالغ شود. نكته تامل برانگيز در اين گـزارش،                

يـكـي از     ” گـويـد:         هاي فرخ شهني است. او مـي           قسمتي ديگر از گفته   
نامه فوق مـمـكـن         هاي شوراي عالي حفاظت فني اين بود كه آيين          نگراني

هاي اقتصادي،    است، كارفرمايان و پيمانكاران معادن كشور، به دليل تحريم        
معادن كشور نتوانند تجهيزات ايمني و بـهـره بـرداري مـوجـود را بـا                      
استانداردهاي  حفاظت و ايمني كار تطبيق دهند و در نتيجه بهره برداري از              

هـا،     ها و كار در آن        برداري از معدن    بهره“  معدن براي مدتي متوقف شود.     
مربوط به يكي دو سال گذشته نيست و قبل و بعد از انقالب اين نوع كـار                  
وجود داشته است. چگونه ممكن است بعد از بيش از سه دهه از تـاسـيـس                  

العملي براي حفاظت از نيروي كار وجود         نامه و دستور    جمهوري اسالمي آيين  
نداشته باشد؟ فرخ شهني نگران است كه تهيه تجهيزات الزم براي ايمـنـي             

رو شود و همين امـر   هاي اقتصادي با مشكل روبه محيط كار به دليل تحريم  
ها را به تعطيلي بكشاند. مشخص نيست كه چرا تجهيزات ايمني قبل               معدن

گـونـه    اند؟ اينكه چرا پس از ساليان متمادي هيچ  ها خريداري نشده    از تحريم 
هاي بسياري را بـه       ها وجود ندارد سئوال     وسايل و تجهيزات ايمني در معدن     

هايي نشانگر آن است كه عزمي براي حفاظت از           آورد. چنين توجيه     وجود مي 
جان كارگران وجود نداشته و به وجود هم نخواهد آمد. اولويت مهم و اصلي               

كارگر بـر اثـر        5ست. مرگ روزانه   ها  براي كارگرستيزان ادامه كاري معدن    
آذر    28تواند باشد. ايلنـا،      حوادث كار، از ديد و نظر آنان، مسئله مهمي نمي  

در    ،، به نقل از گزارش سالنامه آماري سازمان تاميـن اجـتـمـاعـي          91ماه  
، مي نـويسـد:     90هاي روي دادن حادثه در حين كار در سال            خصوص علت 

احـتـيـاطـي(     مورد)، بي  815مورد)، وسايل معيوب(  1072وسايل بي حفاظ (  ” 
مـورد)، فـقـدان          15مورد)، لباس خطرناك (   19مورد)، نور ناقص(      12040

نگاهي به موردهاي اشـاره  ”  مورد).    7236مورد) و ساير علل(      33اطالعات (  
دهد كه مي توان به راحتي ميزان مـرگ و           شده در باال به خوبي نشان مي      

دليـل   اي كاهش داد. منتها به  هاي ناشي از كار را به نحو فزاينده مير و حادثه 
توجهي و بي كفايتي مسئوالن حكومتي اين حوادث دلخراش نه تـنـهـا           بي

سبب وضعيت بد اقتصادي ما قاعدتا بايـد شـاهـد              اند، بلكه به    كاهش نيافته 
، در خبري بـا    91آذر    21افزايش چنين حوادثي هم باشيم. خبرگزاري ايلنا،         

، به حادثه انفجار كـوره      “ راه تكرار فجايع كارگري بسته نشده است      ” عنوان:   
كارگر مـنـجـر گـرديـد،           18يزد كه به كشته شدن       “ كارخانه فوالد غدير  “

شدت زخـمـي از        پرداخته است و از قول يكي از كارگران جان بدربرده و به           
كوره كيپ شده بود، فوالد مذاب سرد شده داخلش         ” اين حادثه، مي نويسد:      

ريخته بودند، دهنه كوره بسته بود. راهي وجود نداشت كه گاز خارج شـود.                
گاز زير مواد مذاب جمع شده بود و فوالد هم داشت مي جوشيد. پنج ثانـيـه         

تامل برانگيز اينكه، ايلنا در ادامه به نقل از علـي اكـبـر               “  هم طول نكشيد.   

افزايش حوادث كار، و ادامه  روند روبه
  اعتناييِ مسئوالن حكومتي به آن بي

 5ادامه  در صفحه 
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 مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
ارتجاع حاكم در راستاي حفظ و تقويت مـوقـعـيـت            

بودن انـتـخـابـات ريـاسـت              خود، با توجه به در پيش     
يي برضد    ريزي شده   كار گرفتن فشار برنامه     جمهوري، به 

هـاي     خصوص فعاالن جـنـبـش        زندانيان سياسي، به    
است. درهمين رابطه، تشديـد        اجتماعي، را سازمان داده     

محروميت ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد، و مـهـدي         
كروبي را بايد مورد اشاره و تاكيد قـرارداد. مـامـوران               

تنها از ديدار يا تماس تلفني دختران موسـوي           امنيتي نه 
اند، بـلـكـه        و رهنورد با پدر و مادرشان جلوگيري كرده       

انـد.     اجازه ديدار رهنورد با مادر خـود را نـيـز نـداده               
ها كه رژيم حـتـي حـاضـر            حصرخانگي اين شخصيت  

طورعلني محاكمه كند، اعتراض همـه        نيست آنان را به   
دوست كشور را برانـگـيـخـتـه اسـت.              نيروهاي ميهن 

آنان، در چارچوب سياست معيـن        فشارهاي گوناگون بر    
گيرد. موسوي، رهنورد، و كروبي، از          ارتجاع صورت مي  

ترين حـقـوق       بديهي ترين الزام هاي حقوقي و ابتدايي      
 اند. زندانيان نيز محروم بوده

هاي مبارزان گرفتار در بند       عالوه، فشار بر خانواده       به
هاي امنيتي كماكـان ادامـه دارد.           رژيم از سوي ارگان   

شهرونـد    5” فروردين ماه، نوشت:       12خبرگزاري هرانا،   
بهمن ماه (پارسال) در منازل خـود      30تهراني كه صبح    

اويـن    209بودند، دربند       در استان تهران بازداشت شده    
بصورت بالتكليف تحت فشار قراردارنـد... مـامـوريـن              
وزارت اطالعات از بين ايشان خانـم اكـرم السـادات             

و تهديـد بـه حـكـم              سنجري را تحت فشار قرارداده    
سنگين كردند تا از وي مصاحبه تلويزيوني بـگـيـرنـد.            
گفتني است (او) مادر زنداني سياسي زندان رجايي شهر           

باشد كه به اتهام محاربه به تحمل         نژاد مي   ميثاق يزدان 
السـادات     است. خانم اكرم     سال حبس محكوم شده     14

اش مـيـالد... آصـف            ساله  17همراه فرزند     سنجري به 
 20همراه فـرزنـد        رضاييان و دينا كريمي راهجردي به     

 “اند. اش دستگير شده ساله
در راستاي چنين سياستي، فشار بر فعاالن كارگـري،         

هاي مذهبي در      دانشجويي، زنان، فعاالن ملي، و اقليت     
است. هدف ارتجاع از اين گـونـه              ها شدت يافته    زندان
زعـم     ها ايجاد جو رعب و وحشت در جامعه و بـه            اقدام

هاي موثر اجتماعي در آستانه انتخابات        خود مهار جنبش  
كـوشـنـد بـا         گرايان مي   رياست جمهوري است. واپس    

تشديد فشار و سركوب مانع احياي بدنه جنبش مردمي         
همين دليل    ها در صحنه سياسي شوند. به        و حضور توده  

هـاي     مبارزان گرفتار در بـنـد، نـخـسـتـيـن هـدف               
 15شوند. سايت جـرس،          انديشان محسوب مي    تاريك

داد كه، ضيا نبـوي دانشـجـوي،             ماه، گزارش   فروردين
دار و سخنگوي كميته دفاع ازحق تحصيل كه از            ستاره

روز مرخصـي در       1تاكنون بدون حتي      88خرداد سال   
برد، اسفندماه سال گذشته بـار ديـگـر            سر مي   زندان به 

سلول انفرادي منتقل و زير بازجويي قرارگرفت. ضيـا            به
زندان كارون اهواز منتـقـل     به  1389نبوي از پاييز سال     

 است. شده

بود:     ماه، نوشته   فروردين  9همچنين هرانا،   
شدگان در شهر پـاوه    هشت نفر از بازداشت ” 

آبـاد     زنـدان ديـزل          بصورت بالتكليف به  
هـاي    كرمانشاه منتقل شدند... تالش خانواده       

دستگيرشدگان براي كسب جوابي مبني بـر     
ها مبني بر     داليل دستگيري و درخواست آن    

براي آزادي، تاكنون ازجـانـب           تَوديع وثيقه 
سپاه پاسداران و دادگسـتـري پـاوه بـدون            

 “است. جواب مانده
هـاي اخـيـر         دراويش گنابادي طي هفته   

انـد.     شدت مورد آزار و اذيت قـرارداشـتـه          به
دراويش زنداني بارها از سوي ماموران زندان       
و بازجويان در معرض شكنجه و تـوهـيـن           

تـن   2گيرند. اعتصاب غذاي    و مي     قرارگرفته
از اين زندانيان عقيدتي چندي پيش درصـدر     
خبرها بود. وكالي دراويش گنابادي نيـز از          

انـديـش در امـان           تعرض گزمگان تاريك  
تن   7هاي منتشر شده،      نيستند. بنابر گزارش   

از وكالي مدافع دراويـش كـه بـازداشـت            
اوين زيـر فشـار        209اند، اينك در بند       شده

اند. عـالوه      بازجويان سپاه و وزارت اطالعات    
داد كه، دادگاه انقالب اسالمي مراغه واقع در آذربـايـجـان               ماه، گزارش   فروردين  15براين، هرانا،   

هاي اين دوتن تبليـغ   سال زندان محكوم كرد. اتهام  8و  1ترتيب به  فعال اجتماعي را به   2شرقي،  
اسـت.       برضد نظام، توهين به مقدسات اسالمي و مقام رهبري در فضاي مجازي، عنوان گرديده             

هاي غيرقانوني    بازداشت  يي، به   با انتشار اطالعيه    ،”روابط عمومي جبهه ملي ايران    “ها،    عالوه براين 
اعـتـراض كـرد. درايـن           “ آموختگانِ جبهه ملي  سازمان دانش“ازجمله بازداشت يكي از اعضاي  

هاي غيرقانوني، آزادي همه زندانيان سياسي مورد تـاكـيـد             كردن بازداشت   اطالعيه ضمن محكوم  
 است. قرارگرفته 

زندانيان سياسي، پيگرد خانواده زندانيان سياسي و عقيدتي، و ايجاد جو رعب و                تشديد فشار بر    
يي متحـد خـواسـتـار          گرايان در قبال جنبش مردمي است. با مبارزه          وحشت، سياست معين واپس   

آزادي فوري همه زندانيان سياسي و عقيدتي بدون استثناء، و رفع حصر مـوسـوي، رهـنـورد، و                     
 هاي ارتجاع شد! توان مانع اجراي سياست كروبي شويم. فقط با اتحاد و وحدت عمل مي

 
   اند! كارگران، خواستار لغوِ قرارداد هاي موقت 

در  “ قراردادموقـت “ها كارگر     با آغاز سال جديد، بار ديگر وضعيت زندگي و امنيت شغلي ميليون           
مـالـيـات تصـاعـديِ كـارگـران                  يي از ابهام قرار گرفت. در روزهاي اخير اعتـراض بـه               هاله

“كارگر    450حقوقيِ آنان دركنار اخراج       صنعت نفت، و بي   “  قراردادموقت“كارخـانـه    “ قراردادموقت
قـانـونـي درحـق          هاي برجسته بي    آهن يزد، نمونه    پروفيل آلومينيم اراك، و اعتصابِ كارگران راه      

هـاي     و اعتراض و مقاومت آنان است. يكي از پيامدهاي ناگوار برنـامـه              “ قراردادموقت“كارگران  
فقيه، در بيش از دو دهه اخـيـر، رواج و گسـتـرش پـديـده                       اجتماعي رژيم واليت    -اقتصادي

هـاي گـونـاگـونـي هـمـچـون:                سو، شـكـل    است كه ازچند سال پيش به اين “  قراردادموقت“
هـاي     است. اينك با تشديد بحران اقتصادي و تحـريـم            خود گرفته     به “ سپيدامضا“هاي  “ قرارداد“

هـا و       اولين قربانيان ركود و تعطيلـي كـارخـانـه          “  قراردادموقت“ويرانگر امپرياليستي، كارگران    
 آيند. سال جديد با موج اخراج كارگرانِ قراردادي آغازشد. شمار مي فروپاشي صنايع كشور به

تعديل “هايي چون  دنبال اجراي برنامه    ميليون كارگر ايراني، به       7بنابر آمار منتشر شده، بيش از       
كارند، و كمـتـريـن        ها) درساليان اخير با قراردادهاي موقت مشغول به          (هدفمندي يارانه   “ اقتصادي

 شود.   حقوق و مزاياي قانوني نصيب آنان مي
از واحـدهـاي مـخـتـلـف           “ قراردادموقت” ميليون كارگر     1،  91دهد كه، درسال      آمار نشان مي  

اين ترتيب، مسئله قراردادهاي موقت و مبارزه با آن،           اند. به    صنعتي و خدماتي اخراج شده      -توليدي
شدن به سال نو، و ازآنجا        هاي مهم پيكار جنبش كارگري است. هر ساله با نزديك              يكي از عرصه  

هـا و       شود، دركنار اين امر، مخالفـت       كه موضوع افزايش دستمزدها مطرح و درباره آن بحث مي         
شان را شاهديم. خـبـرگـزاري كـار         به شرايط كار و زندگي “ قراردادموقت“هاي كارگران     اعتراض

شوراي عالي كار بايد طرحي را بـراي افـزايـش      ” بود:   ، گزارش داده 91ماه   بهمن  2  -ايلنا  -ايران
 1392باشد كه بر اساس آن، حداقل مزد كارگـران بـراي سـال                   دستمزد در دست تهيه داشته      

درصد افزايش يابـد...        100بايد    مي  92درصدي خريد كارگران، نرخ دستمزد درسال         100بصورت  
اي را نيز دركـاهـش        است كه كاهش قدرت خريد خانوار كارگري، تاثيرات قابل توجه           اين درحالي   

 “است. ها، از امكانات آموزشي، درماني و غيره داشته استفاده اين خانواده
هاي مربوط به افزايش دستمزدهـا        حتي از بسياري مصوبه    “ قراردادموقت“دراين ميان كارگران    

ماهه، شش ماهه، و سپيد امضـا، از           دليل رواج قراردادهاي سه     مستثني هستند، زيرا كارفرمايان به    
آنان تـعـلـق        روي، حقوقي به      كنند، و ازاين    امتناع مي “  قراردادموقت“پرداخت حق بيمه كارگران     

نژاد   ويژه سپيدامضا، كه در دوران دولت ضدملي احمدي         گيرد. مخالفت با قراردادهاي موقت به        نمي
هـاي كـارگـر در           تري از تـوده     هاي وسيع   بيش از پيش رواج يافته است، با گذشت زمان بخش         

هـا،     گيرد. همزمان با گسترش اين اعـتـراض    هاي بزرگ و كوچك را دربر مي       ها و كارگاه    كارخانه

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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مجلس شوراي اسالمي در اقدامي كه تنها معني آن حمايت از كـالن              
طرح بـهـسـازي     ” داري انگلي است، مانع طرح و بحث راجع به            سرمايه

، ازقـول    91مـاه     بهمن  4شد. خبرگزاري ايلنا،      “ قراردادهاي موقت كار  
نفوذ ديدگاه كارفرمايـي در      ” رييس اتحاديه كارگران قراردادي، نوشت:       

مجلس مانع طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار؛ كارگران قراردادي با          
گونه امنـيـت شـغـلـي           مدت و سفيدامضاء هيچ     وجود قراردادهاي كوتاه  

ندارند. دربرخي واحدهاي توليدي از كارگران، قراردادهاي بدون تاريـخ           
شود و بدين ترتيب هر زمان كارفرما اراده كند كارگر را اخـراج                اخذ مي 

اين   دليل وضعيت بد بازار اشتغال... مجبورند به    كند و كارگران نيز به     مي
دهند... بزرگترين معضل، ... قراردادهاي موقت كـار اسـت.               شرايط تن 

است، اما متاسفانه كارفرمايان دولتي و         هنگامي كه ماهيت كاري دايم      
كنند... حتـي   خصوصي، با قراردادهاي موقت كار از كارگران استفاده مي 

طرحي با نام بهسازي قراردادهاي موقت كار تدوين و درصحن علـنـي             
نظـر    مجلس مطرح شد كه چون راي الزم نياورد اعالم وصول نشد. به            

رسد بخش كارفرمايي نفوذ بسيار بااليي درميان نمايندگان مجلـس            مي
 “دارد.
طوركلـي   نژاد، و به   تنها مجلس شوراي اسالمي، بلكه دولت احمدي        نه

هاي انگلي و     شان، حامي منافع اليه     فقيه، باتوجه به ماهيت     رژيم واليت 
هايي نظير جلوگيـري از طـرح           اند، و اقدام    داري ايران   غيرمولد سرمايه 

آور نبـوده   مربوط به قراردادهاي موقت در مجلس امر تصادفي و شگفت    
نژاد   و نيست. درعين حال بايد يادآوري كنيم كه، دولت ضدملي احمدي           

 -درچارچوب راهبرد اقتصـادي   “  اصالح قانون كار  “نيز با تدوين اليحه     
زيان منافـع     داري به   اجتماعي جمهوري اسالمي، از منافع كالن سرمايه      
كـنـد. درخصـوص          طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان پشتيبـانـي مـي          

، كه اينـك ازسـوي       “ اصالح قانون كار  “قراردادهاي موقت، در اليحه     
فعلي  “ قانون كار “  7ماده    1دولت به مجلس ارايه گرديده است، تبصره        

گرايان: اصالح) شده است و بنابرايـن پـديـده               بيان واپس   حذف [ يا به    
است. بنابر ايـن       تن كرده     قراردادهاي موقت و سپيدامضا، جامه قانون به      

تواننـد كـارهـا و          ، كارفرمايان به تشخيص خود مي     “ اليحه اصالحي ” 
دلخـواه    صنعتي و خدماتي را غيرمستمر دانسته و به         -هاي توليدي   شغل

 خود با كارگران قراردادهاي موقت و سپيدامضا ببندند.
گرفته است، و  نام   “ يوغِ بردگيِ نوين  “حق    ، به “ موقت“هاي   ”قرارداد” 

بر همين اساس كارگران سراسر كشور با آن مخالفند. بايـد جـنـبـش                 
هـاي     دهيِ مناسب در راه تامين خواست   اعتراضي كارگري را با سازمان    

هاي  ”قرارداد“هاي اساسي، لغو      زحمتكشان تجهيز كرد. يكي از خواست      
داران   سود كالن سرمايه    به “ اصالح قانون كار  “، و جلوگيري از     “ موقت“

 است!  
 
 
 از منافع و حقوقِ پرستاران حمايت كنيم! 

هاي كار، در چنـد   ها، و ساعت    درآمد پرستار، شرايط كار در بيمارستان     
ناپذيـر كـرده       سال اخير، وضعيت كاري را براي پرستاران ايراني تحمل        

گـويـي بـا        و  است. محمد شريفي مقدم، دبير كل خانه پرستار، در گفت            
شـود،    وقتي صحبت از كار مي    ” ، گفت:    1391ماه    اسفند  15،  “ مهر نيوز ” 

پرستاران فرشته نجات هستند و بايد كار كنند. ولي موقع بودجه وزارت             
هـاي طـوالنـي كـار،            ساعت“  شوند.   بهداشت، پرستاران فراموش مي   

هـايـي      دستمزد پايين، و تورم كمرشكن، زندگيِ پرستاران را با چالـش          
  است.  رو ساخته جدي روبه
، بـه نـقـل از          1391مهرماه    27، پنجشنبه   “ تهران امروز ” روزنامه  

غضنفر ميرزابيگي، رئيس كل سازمان نظام پرستاري ايـران، نـوشـت:             
هاي كشور در حال تبديل شـدن         كمبود نيروي پرستاري در بيمارستان    ” 

همچنين خانم صديقه سالمي، دبير شوراي عالي       “  به يك بحران است.    
پرستار از ايران سخن گفته بـود و            40نظام پرستاري، از خروج روزانه      

حقوق دريافتي يك پرسـتـار تـازه       1387اسفند سال  ” اشاره كرده بود:     
 1388هزار تومان بوده است. در حالي كه از سال              470استخدام شده،   

هزار تومان رسيده است، همين عـامـل    270تا همين زمان اين رقم به      
 “باعث شده كه بسياري از پرستاران تازه استخدام شده، ترك كار كنند.

به نظر خانم سالمي، اكثر پرستاران ايراني به آمريكا، كانادا، و استرالـيـا              
، متوسط حقـوق  1391روند. مطابق ادعاي خانم سالمي، در مهر ماه           مي

هزار تومان بود؛ در صورتي كه در همان زمـان در       500پرستار ايراني   

ميليـون تـومـان دسـتـمـزد            5تا  3كشورهاي يادشده در باال، پرستاران حداقل      ادامه  رويدادهاي ايران  ...
ها، كانادا و امارات مـتـحـده عـربـي در جـذب                   رسانه    گرفتند. بنابر گزارش     مي

 هاي اول و دوم را دارند.  پرستارهاي ايراني به ترتيب مقام
هاي مربوط بـه      هاي كنوني پرستاران كشور اجرايي نشدن قانون        يكي از مشكل  

آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. شريفي مقدم اعالم              
توجهي وزارت بهداشت و درمان به اين قشر موجب مهاجرت يا خـانـه                 بي” كرد:     

تـوان آمـار        هاي خروج از كشور نـمـي   نشيني آنان شده است... به علت تعدد راه      
دقيقي از ميزان مهاجرت پرستاران اعالم كرد، اما بر اساس بررسي انجـام شـده                

   “كنند. پرستار به كشورهاي ديگر مهاجرت مي 700ساالنه افزون بر 
كـه در      -“ وري   قـانـون ارتـقـاي بـهـره          ” بر اساس هاي اخير و  بنابر مصوبه 

ساعت كاري پرستاران بايد كاهش يابد و يا بـه   -تصويب شد  1388ماه    فروردين
هاي خصوصي و بـعـضـي از            التفاوت پرداخت گردد. اكثر بيمارستان       صورت مابه 
كنند، و اين يـكـي ديـگـر از              هاي دولتي هنوز اين قانون را اجرا نمي         بيمارستان
  هاي پرستاران است. نارضايتي

بار پرستاران كشـورمـان،       با آنچه كه در باال بدان اشاره شد، شرايط كاري اسف          
بهره كشي غيرانساني از نيروي كاري كه اكثريت قاطع آن را زنـان كشـورمـان                 

طور آشكـار در جـمـهـوري            دهند، و نيز پايمال شدن حقوق آنان، به         تشكيل مي 
شود. تنها راه مقابله با اين وضعيت، مبارزه متحد و متشـكـلِ       مي    اسالمي مشاهده 

 اين بخش زحمتكشان كشوراست.

اوليا، نماينده وقت مجلس، و عزيزاله يوسفي، فرماندار وقت[يزد]، مي نـويسـد:                
انفجار كپسول گاز يا مهمات مستعمل و عمل نكرده به جا مانده از زمان جنگ               ” 

از زمـان راه     ” اما كارگران كارخانه اظهار داشته اند:        “  دليل اين حادثه بوده است.     
 5، حـداقـل       90تا زمان انفجار در آذر ماه سال  86اندازي اين كارخانه در سال  

كارگران همـچـنـيـن      “  حادثه مشابه ديگر در كارخانه فوالد غدير رخ داده است.          
كارفرما بدون در اختيار گذاشتن پوشش و لباس كار مناسب، كارگران را    ” گفتند:   

به محيط كار اعزام مي كرده است و آنها همواره به اجبار در مـجـاورت كـوره،                   
اي كه سوختگي سطحي همواره يكـي از حـوادث              مشغول كار بوده اند به گونه     

آذر ماه  20خبرگزاري ايلنا،  “  شايع در ميان كارگران اين واحد توليدي بوده است.         
گراني وسايل ايمـنـي و       ” ، به نقل از اصغر برشان، دبير خانه كارگر اصفهان:            91

ها و همچنين بي مسئوليتي و منفعت طـلـبـي بـعـضـي                  حفاظتي به تبع تحريم   
“ كارفرمايان را موجب افزايش به خطر افتادن جان كارگران در محيط هاي كـار             

كند و اظهار مي دارد از يك دهه پيش به اين طرف اين رونـد سـيـر         قلمداد مي 
صعودي داشته است. همان طور كه قبال هم اشاره كرديم، موضوع ايمنـي كـار                 

عـمـلـي       هاي اقتصادي ندارد، و اين تنها توجيهي براي بي          هيچ ربطي به تحريم   
دهد كه اين معضل الاقل از يك دهـه            است، و سخنان برشان باز هم نشان مي       

آبـان     30پيش وجود داشته و سير صعودي را طي كرده است. خبرگزاري مهر،               
هاي ايران را انتشار داد. در اين گـزارش بـخـش                ، آمار حوادث كار در استان     91

درصد از كل حوادث ناشي از كار كشور را در كـارنـامـه                30ساختمان به تنهايي    
دارد، كه درصد بااليي از وقوع حادثه در اين حوزه نيز به فوت كارگر منجر شـده              

هاي كارگري مي توانستند فعالـيـت         است. تجربه ميهن ما در دوراني كه اتحاديه        
هـا و       ها فعاليت آزاد اتحـاديـه       كنند، و همچنين تجربه ديگر كشورها كه در آن        

سنديكاهاي كارگري ممكن است، اثرگذاري چنين نهادهايي را بـراي بـرآورده              
هاي كـارگـران را قـطـعـي              ها و پاسخ مناسب دادن به دغدغه        كردن خواست 

انـد    اند. سنديكاهاي كارگري با فشار آوردن به كارفرمايان و دولت توانسته             دانسته
قوانيني را به تصويب برسانند كه در آن حفظ سالمت و جان كـارگـران در آن                   
لحاظ گرديده است. متاسفانه با توجه به جلوگيري از فعاليت سنديكاهاي مستقل             

وجود   مان، چشم اندازهاي اميد بخشي در عرصه مبارزه براي به           كارگري در ميهن  
آوردن شرايط مناسب كاري تصوركردني نيست. دغدغه حاكمان كنوني حـفـظ              

نامه صبح صـادق،      مناسبات موجود به بهاي نيستي و تباهي كارگران است. هفته          
، بـه نـقـل از          91ارديبهشت ماه    11هاي مطبوعاتي وابسته به سپاه،        از ارگان 

عليرضا اليق حقيقي، مسئول سازمان بسيج كارگري، درباره� نقش ايـن ارگـان               
اين بخش از بسيج در جامـعـه دو          ” نويسد:     هاي كاري، مي    گر در محيط    سركوب

نقش دارد، نقش اول اعتماد سازي به محصوالت داخلي است و نقش دوم ايجاد              
اطمينان براي سرمايه گذاران، كارفرمايان و كارآفرينان است كه بدانند در عرصه            

 “  كار و توليد تنها نيستند.
ايمني در رژيم واليت فقيه، حفاظت از مناسبات ضـد انسـانـي و سـركـوب                     

هاي كارگري معـنـا    حق زحمتكشان ميهن در محيط هاي به   ها و خواست    اعتراض
 دهد.   مي

 ادامه  روند رو به افزايش حوادث ...
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كه ما در سال    “  اتحاديه اروپا ” بر بشريت تحميل شده است. ادامه بحران در          
اخير شاهد فروپاشي اقتصادي كشور هايي همچون يونان، اسپانيا، پـرتـغـال             
ايتاليا و در ماه هاي اخير قبرس بوده ايم و همچنين ادامه بحران اقتصـادي               
در آمريكا و ژاپن نشانگر پوچ بودن نظريات نظريه پردازان نوليـبـرالـيـسـم                
اقتصادي و ادامه وخامت اوضاع براي سرمايه داري جهاني اسـت. اعـمـال                
سياست هاي ضد مردمي از بين بردن خدمات اجتماعي، از قبيل بهداشت و        
آموزش عمومي، حقوق تأمين اجتماعي و موج فزاينده بيكاري در كشورهاي           
پيشرفته سرمايه داري و تشديد فقر و محروميت در كشورهاي در حال رشد             
كه زير سياست هاي ديكته شده از سوي صندوق بين المللي پول و بـانـك                
جهاني دست و پا مي زنند بيش از پيش نشانگر وضعيت دشواري است كـه       

 طبقه كارگر در كشورهاي مختلف جهان با آن رو به روست.
المللي كار،  شـمـار بـيـكـاران             بر اساس آخرين برآوردهاي سازمان بين      

ميليون نفر فرا تر رفته اسـت و       197) از مرز  1391(   2012جهان، در سال    
) تشديد خواهد شـد. بـر       1393و  1392(   2014و      2013اين روند در سال     

درصد نيروي كار جهان بيكارند و در شرايط بسـيـار             6اساس همين گزارش    
دشواري زيست مي كنند. محروميت شديد  بخش بزرگي از كـارگـران و                  
زحمتكشان جهان، در كنار ناهنجاري هاي رو به رشد اجتماعي،  نـاشـي از                
فقر مفرط،  تشديد دره عظيم ميان فقر و ثروت و تشديد درگـيـري هـاي                 

سـيـاسـي كشـورهـاي        -قومي، نژادي و  دخالت هاي روز افزون نـظـامـي          
امپرياليستي در امور كشورهاي مستقل، از جمله معضالت فاجعه باري اسـت        
كه نظام سرمايه داري جهاني بر بشريت تحميل كرده است. مـردم صـلـح                 
دوست جهان نگران اين هستند كه در شرايط تشديد بحـران اقـتـصـادي،                
همانند تجربه هاي مشابهي در يك قرن گذشته كشورهاي سرمايه داري بـا        
به راه انداختن جنگ و برخورد نظامي و از طريق فعال كردن انحصـارهـاي               
توليد اسلحه سعي به غلبه بر بحران هاي كنوني بنمايند. سـيـاسـت هـاي                  
مداخله گرانه امپرياليسم در منطقه خاورميانه از دخالت مـخـرب در امـور                 
سوريه ، و يورش نظامي و سرنگوني دولت ليبي و همچنين مداخله مستقيم             
بر ضد مبارزه مردم بحرين و حمايت از رژيم وابسته و ضد مـردمـي ايـن                   
كشور بار ديگر ضمن تأييد بي اعتباري مدعيات كشورهاي امپرياليستي در             
زمينه دفاع از دموكراسي و حقوق بشر تأكيدي است بـر ضـرورت تـوجـه                  
نيروهاي ترقي خواه جهان به امر مبارزه براي صلح و سازماندهي موثـر در                

 اين مسير. 
 

 كارگران و زحمتكشان ميهن!
شما در شرايطي به استقبال روز اول ماه مه، روز جهاني كارگر مي رويـد                
كه به دليل سياست هاي مخرب و خانمان برانداز رژيم واليت فقيه و دولت              
برگمارده آن و همچنين ادامه تحريم هاي مخرب كشورهاي امپرياليسـتـي،            
ده ها ميليون تن از هم ميهنان مان، خصوصا طبقه كارگر و زحمتكشان در               
شرايط بي سابقه فشارهاي اقتصادي و محروميت براي تـأمـيـن زنـدگـي             

 حداقلي براي خود و خانواده هايشان با دشواري هاي عظيمي رو به رويند.
برخالف همه دروغ هاي سران رژيم، از جمله علي خامنه اي، ولي فقـيـه               
مجموعه سياست هاي مخرب و ضد ملي دولت نظاميان نه تنها ايران را در     
ركود اقتصادي بي سابقه يي فرو برده است بلكه تورم افسـار گسـيـخـتـه،                  
بيكاري ميليوني، ورشكستگي واحد هاي توليدي و تشديد فقر و محروميـت            
در مجموع شرايط بسيار دشواري را براي ميليون ها خانواده ايرانـي پـديـد                
آورده است. بنا به آمار منابع دولتي و روزنامه هاي مجـاز كشـور، مـيـزان                    
بيكاري اكنون به باالترين حد خود، در دو دوره رياست جمهوري احـمـدي               
نژاد رسيده است. در حالي كه آمارهاي بين المللي، از جـملـه بـرآوردهـاي                  

درصدي در ايران حكايت مـي         17تا    15سازمان بين المللي كار از بيكاري       
كند حتي بر اساس آخرين آمارهاي مركز آمار ايران، شمار بيكاران در ايـران              

هزار نفر فرا تر رفته و اين روند          146ميليون و     3، از مرز    1391در آغاز سال    
تشديد خواهد شد. نكته قابل توجه ديگر اينكه نرخ            1392فاجعه بار در سال     

بيكاري در ميان زنان و جوانان نسبت به ساير قشرها بيش از پيش تشـديـد                
 شده است.

بيكاري مزمن در كنار تورم افسار گسيخته، در مقابل سقوط چشـمـگـيـر               
توان مالي و قدرت خريد زحمتكشان بيانگر شرايط تكان دهنده زيستـن در              

جهان است. بر اساس آخرين آمار       “  نظام نمونه ” چارچوب رژيم واليت فقيه،     
درصد گذشته اسـت      30ارائه شده از سوي مركز آمار ايران، نرخ تورم از مرز            

و اين نرخ تورم از دوران رياست جمهوري رفسنجاني تاكنون بي سابقه بوده             
 است.   

 كارگران و زحمتكشان مبارز!

ششمين كنگره حزب توده ايران، كه در بهمن ماه سال جاري برگزار شـد،                ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب ...
ضمن بررسي و توجه ويژه به وضعيت شديداً بحراني كشور و عواقب آن براي              
كارگران و زحمتكشان از جمله ياد آور شـد كـه آنـچـه ايـن اوضـاع را                         

جـويـانـه       هـاي مـداخلـه        سازد، تحريـم    تر و تحمل ناپذيرتر مي      كننده  نگران
روزي مردم به ويژه زحمتكشان بسـي         امپرياليستي است كه بردامنه فقر و تيره      

گويا و مشـخـص فـقـر بـراثـر                   است. زندگي شما كارگران، نمونه       افزوده  
هـاي اخـيـر،        هاي امپرياليستي است. در طول ماه        هاي رژيم و تحريم     سياست

هاي بازار ارز و كاهش ارزش پولِ ملي، به طور رسمي اعالم شـد                براثر نوسان 
است. درعـيـن       روز كافي   10كه، دستمزد كنوني زحمتكشان فقط براي گذرانِ        

درصد كارگران كشور با قراردادهاي موقت و سـپـيـدامضـا               80حال، بيش از    
داران اراده كنند آنان اخراج و بـيـكـار             سرمايه  كارند، و هرگاه كالن     مشغول به 

دهد كه، رشد شاخص مزد و حـقـوق          شوند. دراين زمينه آمارها نشان مي        مي
درصـد     33سال اخير،     5كارگران واحدهاي صنعتي بزرگ و كليدي كشور در         

است. عالوه براين، بـرآوردهـاي       هاي زندگي بوده  كمتراز رشد شاخص هزينه  
رسمي منتشر شده حاكي از آنست كه، فقط طي يك سـال قـدرت خـريـد                   

 اسـت.        درصـد كـاهـش داشـتـه            75كارگران و زحمتكشان بـيـش از          
اين موردها اصالح قوانين كار و تامين اجتماعي را بايد افـزود تـا ژرفـاي                    به

حقوق و دستاوردهاي طبقه كارگر ايران و نـيـز زنـدگـي و                  يورش ارتجاع به  
خوبي درمعرض داوري قرارگيرد. با تغيـيـر و اصـالح                ها به   معيشت ناگوار آن  

قوانين كار و تامين اجتماعي، بسياري از حقوق كارگران نظير: حق تشـكـل،                
افزايش دستمزدها، تامين امنيت شغلي، دسترسي به بهداشت و درمان، حـق             

 گـردنـد.     بازنشستگي، و موردهايي مهم ازاين قبيل، به كـلـي نـابـود مـي                 
درچنين وضعيتي، مبارزه دليرانه شما كارگران و فعاالن سنديكايي حـتـي در              

گـردد.     تر سركوب مـي     سختي و باشدت هرچه تمام      چارچوب قوانين موجود به   
ها، تهديـد، اخـراج، و بـازداشـت              اعمال فشارهاي هدفمند به سنديكاليست    

هاي مستـقـل، سـيـاسـت دايـمـي و                 كارگران فعال در سنديكاها و تشكل     
شده ارتجاع حاكم در رويارويي با طبقه كارگر و ديگر زحـمـتـكـشـان                  شناخته

عالوه، تهديد، تطميع، و فريـب، ازديـگـر اجـزاي               ميهن ما بوده و هست. به      
   آيند. شمار مي سياست ارتجاع در برابر جنبش كارگري به

 
 كارگران و زحمتكشان شريف!

، سال تحوالت مهمي است كه مي تواند تأثير مهمي بر آيـنـده              1392سال  
ميهن ما به همراه داشته باشد. انتخابات رياست جمهوري و بـحـران جـدي                 
سياسي اي كه رژيم واليت فقيه با آن دست به گريبان است و بازتاب آن را                 
مي توان در برخوردهاي فزاينده جناح هاي مختلف حاكميت مشاهده كرد، در            
كنار بحران بين المللي و تحريم هاي مخرب كشورهاي امپريالـيـسـتـي، در                
 مجموع شرايط به شدت بحراني و حساسي را براي ميهن ما پديد آورده است.

به گمان ما طبقه كارگر ايران و زحمتكشان ميهن مي توانند و بايد نـقـش                
تعيين كننده يي در تحوالت آتي داشته باشند. آينده ايران و سرنوشت جنبـش    
مردمي ميهن ما براي دست يابي به عدالت اجتماعي، آزادي و حاكـم شـدن                
مردم بر سرنوشت شان در گرو مبارزه مشترك وسيع ترين قشرهاي اجتماعي            
حول محورهاي مشترك است. سران رژيم مصصم اند كه اجازه نـدهـنـد تـا          

در ايران تكرار شود ولي اين امر تنها در            1388و خرداد     1376حوادث خرداد   
اراده آنها نيست و به توان، سازمان يافتگي  و حركت هدفمند و مشترك همه               
نيروهاي مدافع آزادي و عدالت اجتماعي وابسته است. از اين روست كه رژيم              
واليت فقيه به شدت از سازمان يافتگي گردان هاي اجتماعي خصوصاً طبقـه             
كارگر و زحمتكشان به شدت در هراس است و تمام توان خود را در سـال                   
هاي اخير به كار گرفته است تا از تحقق چنين امري جلوگيري كند. رژيم بـه                 
تجربه مي داند كه حركت هاي پراكنده اعتراضي كارگران و زحمتكـشـان و               
همچنين قشرهاي ديگر اجتماعي از جمله زنان، جـوانـان و دانشـجـويـان                  
اثربخشي الزم را نداشته و مي توان با محدود كردن حيطه عمل اين اعتراض              
ها، آنها را به سرعت كنترل و سركوب كرد. جنبش اعتراضي پس از كودتـاي                

اگر با اعتراض ها و اعتصاب هاي هماهـنـگ كـارگـران و             1388انتخاباتي  
زحمتكشان همراه گشته بود بي شك ادامه حيات رژيم واليت فقـيـه را بـا                  
دشواري هاي جدي رو به رو مي كرد. بايد از اين تجربيات آموخت و آن را در              
نبرد پيش رو براي طرد رژيم واليت فقيه به كار گرفت. حزب ما در شادبـاش                 
نوروزي اش به مردم ايران و در بررسي چالش هاي پيش رو، از جمله دربـاره                

، ضمن اشاره به اين  مهم كه نيروهاي         1392انتخابات رياست جمهوري سال     
مترقي و قشرهاي اجتماعي بايد از اين روند به نفع سازمان دهي و به عرصـه                
ميدان كشيدن طيف وسيعي از مردم جان به لب رسيده بهره جويند از جـملـه                

بـه چـالـش      درباره وظايفي كه پيش روي نيروهاي مترقي است تأكيد كرد:             
هاي مرتجعان حاكم از جمله: خواست حذف نظارت استصوابـي             كشيدن برنامه 

 12ادامه  در صفحه شوراي نگهبان، تأمينِ عدم دخالـت      
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كار برد و از هرگونه تفرقه پرهيز كرد. در تهيـه              هوشياري را به  
هاي سنديكايي مختلف مشاركـت       ها و تعلق    اين تومار، ديدگاه  

داشتند، بنابراين اين واقعيت را نبايد ناديده انگاشت و چنـيـن            
نام يك جريان يا ديدگاه معين محدود نساخـت.           حركتي را به    

كنيم كه، با توجه به اوضاع حساس سياسي، ضروري           تاكيد مي 
عملِ جنبش سنديكايـي مـوجـود را            است درهر گام، وحدت   

بايد براساس ظرفيت و توانِ       مدنظر قرار داد. در اين اوضاع مي       
سنديكايي حركت كرد. بايد انرژي و تـوانِ            -جنبش كارگري 

هايِ جنبش سنديكـايـي را در           شده ناشي از اعتراض     متراكم
كار گرفت. هرنوع شـعـار و            زمانِ مناسب و لحظه مناسب به     

اقدامِ نابهنگام (زودهنگام، يا ديرهنگام) منجر بـه تضـعـيـف               
هـا و       دهي اعـتـراض     جنبش كارگري خواهد شد. در سازمان      

هـاي     ها با ظرفيت موجود و واقعـيـت         تعيينِ شعار، انطباق آن   
 كنوني جنبش كارگري اصلِ مهم است. 

سنديكايي در ارتقاء سطـح   -نقش و جايگاه جنبش كارگري   
هـاي    سمت تحول   منظور حركت به      مبارزاتي جنبش مردمي به   

هاي حاكم، و تاثيرگـذاردن بـر          دادن به سياست    بنيادين، پايان 
صحنه سياسي كشور، انكارناپذير است. پيوند مستحـكـم بـا             

خواهانه سراسري مردمـي بـرضـد          جنبش دمكراتيك و آزادي   
وضعيت موجود و ديكتاتوري حاكم، كماكان اولويت غيرقابـل         

ها   گردد. نبايد فراموش كرد كه، زمينه        پوشي محسوب مي    چشم
منظور تقويت نقش جنبش كارگـري و          هاي عيني به    و محمل 

جنبش سنديكايي كارگران و زحمتكشان و يـافـتـن فصـل              
هـا و       هاي طبقه كارگر و ديگر اليـه    ها بين خواسته  مشترك

ويـژه     ها به هاي اجتماعي وجود دارد. اين فصل مشترك     طبقه
در آستانه انتخابات رياست جمهوري در خـردادمـاه امسـال             

تواند به اهرم موثري در راه اتحاد عمل وسيع نـيـروهـاي                مي
مخالف استبداد واليي و ارتجاع حاكم بدل شـود. جـنـبـش                

رغـم     سنديكايي ميهن ما از اين توان و ظرفيت، بر          -كارگري
ها، برخوردار است كه در مقام بخشي موثـر           ها و كاستي    معضل

در جنبش مردمي، در چارچوب برگزاري انتخابات، نيـروهـاي          
اجتماعي را دوباره به عرصه پيكار كشانده، بدنه اجـتـمـاعـي              

بينانـه    هاي واقع   جنبش را بازسازي و انتخابات را در حد امكان        
جنبش مردمي، به عرصه چالش جدي بر ضد رژيـم واليـت             

طريـق اولـي، جـنـبـش            فقيه و ارتجاع حاكم بدل سازد. به         
كارگري و مبارزات سنديكايي زحمتكشان در مرحلـه دشـوار           

هايي معين براي تقويت و تحكيم موقـعـيـت            كنوني از امكان  
خود و اثرگذاري بر مجموعه مبارزات سراسري برخوردار بـوده           

هـاي     بينانه، و منطبق بـا ضـرورت         است كه بايد دقيق، واقع    
 ايِ جنبش ضدديكتاتوري، ازآن استفاده كرد. مرحله

شك جنبش سنديكايي موجـود       با فرارسيدن اول ماه مه بي     
اين امكان را باوجود جوِ سركوب به نمايش خواهد گـذاشـت             
كه: مسير وحدت عمل جنبش سـنـديـكـايـي كـارگـران و                  

نـاپـذيـر       زحمتكشان ايران، با همه فراز و فرودها، برگشـت           
هاي جنبش    سود تقويت صف    هايي به   است. رشته اقدام     گرديده  
سنديكايي و ارتقاء سطح رزمندگي آن دور از انتظار           -كارگري

هـايـي      اكنون در افق سياسي ميهن مـا نشـانـه            نيست. ازهم  
تر جـنـبـش       تر، و آگاهانه    تر، متشكل   تر، منسجم   ازحضور جدي 

 شود. مي سنديكايي موجود زحمتكشان ديده 
باتمـام تـوان       -حزب طبقه كارگر ايران     -حزب توده ايران  

خود دركنار زحمتكشان و همراه و همگام آن است و مـنـادي             
هاي آن برپايـه      وحدت عمل جنبش سنديكايي و تقويت صف      

هـاي كـارگـري و          صحيح طبقاتي است. در ارتباط با مسئله       
سنديكايي، حزب ما برپايه مشي اصولي و انقالبي خود تاكيـد           

هاي ايدئولوژيك مـوجـود مـيـان            داشته و دارد كه، اختالف    
هاي زحمتكشان هرگز مانعي غلبه ناپذير در راه تـامـيـن              گروه

وحدت عمل و وحدت سنديكايي نيست. حزب مـا هـمـواره               
روي،    روي و چپ    است كه به دور از هرگونه راست        يادآور شده 

گرايي، با كار پيگير و توام با شكيبايـي، در             گرايي و اراده    فرقه

 ادامه  تأملي بر جنبش ...

 ].482، جلد اول، ص آثار منتخب“[آميزند؟ هر دو انقالب، در هم مي
به عبارت ديگر، روند حركت به سوي سوسياليسم در مسيري مستمرّ و با خصلت                    

كند و    تغيير مي  “كهنه”گيرد كه در آن، در همان حال كه             مشخص انقالبي صورت مي   
كند. اين همان ديالكتيك تحولِ اجتماعيِ است كه اصول            ظهور مي “ نو”شود،    تسليم مي 

بيني كرد، اين      طور كه لنين پيش      دهد. همان   ماترياليسم ديالكتيك آن را توضيح مي       
هاي انقالبي و اصالحات خواهد بود. در قرن            يي از تحول    وخم، و آميزه      مسيري پر پيچ  

كُنش پيچيده ميان همه        بيست و يكم، راهي كه در پيشِ رو داريم، مستلزم برهم                
زمان براي رسيدن به سوسياليسم در سراسر جهان از يك سو، و                      هاي هم   مبارزه
داري جهاني از سوي ديگر است. هسته مركزي و نيروي محرّك تغيير، مبارزه                   سرمايه

طبقاتي است كه كنش و واكنش خلّاقِ تحول و رشد نيروهاي مولد و مناسبات توليد را به                  
برد. ما معتقديم كه، اين در روند، و در هر مرحله از اين فرآيند، مبارزه براي                       پيش مي 

و چگونگيِ   “سيماي سوسياليسم ”عدالت اجتماعي و دموكراسي، تأثير ژرفي بر آينده             
 گيري آن خواهد داشت. شكل
 

 رفقا،
بندي   گوييِ زمان وقوع رخدادها يا فرمول        گويد كه پيش    تجربه عملي و علم به ما مي       

هاي هر روند پيچيده انقالبي، امري غيرممكن است، و اين واقعيت عيني، در               تك جنبه   تك
توان با    مورد پيكار ما در راه رسيدن به سوسياليسم نيز كامالً صادق است. با وجود اين، مي               

اطمينان از برآمدهاي مشتركي در هر جاي جهان سخن گفت كه در آينده در سيماي                    
 سوسياليسم ديده خواهد شد:

شيوه توليد قدرتمندي كه نيازهاي رفاهي مادي و اجتماعي همه شهروندان را، بدون                
 كنند ويران كند، بتواند تأمين كند. آنكه دنيايي كه در آن زندگي مي

رعايت واقعي حقوق دموكراتيك كه به طورِنهادي با رعايت اصول عدالت اجتماعي                
 نهد. هاي اجتماعي و فرديِ ماندگار براي همگان ارج مي آميخته است، و به آزادي

 
 رفقا،

گويند كه اين نظام اجتماعي برابرگرا و انساني يك            داري مي   مبلّغان و هواداران سرمايه   
كنند كه سوسياليسم با سرشت انسان كه هميشه در           ناكجا آباد بيش نيست. اينان ادعا مي      

داري   گوييم كه، متولّيان برده       اش است، مغايرت دارد. ما به آنان مي         پي كسب منافع فردي   
كردند كه برده كردن ديگري، يك حق طبيعي فردي است؛ آنان نيز             نيز چنين استدالل مي 

يي   اي را كه در آن ديگر برده         بافتند و آن نظم اجتماعي      در زمان خود فلسفه خود را مي       
كردند. اما اكنون روشن است كه         گرايي تصور مي    آليسم و خيال    وجود نداشته باشد، ايده   

 كردند. آنان كامالً اشتباه مي
 

 رفقا،
ها تا آخر و تا رسيدن به سوسياليسم خواهند رزميد، چرا كه سوسياليسم تنها                  كمونيست
گري   توان بدان دست يافت.  در غير اين صورت، وحشي              اي است كه مي      آينده مترقي 

 بايست پذيرا شويم؛ و ما هرگز تن به چنين خفّتي نخواهيم داد. (بربريسم) را مي
 

 متشكرم.
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 ادامه  سيماي سوسياليسمي كه ما ...

هاي جنبش سنديكايي موجود و احياي حقوق سنديكايي زحمتكشان بايـد             راه وحدت صف  
روي    اي نيرومند، مردمي، و متشكل، كه درهايش بـه             پيكاركرد. وجود سازمان سنديكايي    

كننده در جنبش مردمي و تغيير تـوازن           همه زحمتكشان باز باشد، اهميتي اساسي و تعيين       
قوا به سود نيروهاي مدافع عدالت اجتماعي، آزادي، و حق حاكميت ملي دارد. جـنـبـش                    

طـرف نـيـسـت.        كارگري و سنديكايي در صحنه سياسي كنوني كشور نيرويي خنثي و بي      
سنديكـايـي، و كـوشـش           -حفظ وحدت، يكپارچگي و استقالل طبقاتي جنبش كارگري       

هاي صنفي    دهي و همبستگي آن، و تلفيق خواست        ناپذير براي ارتقاء سطح سازمان      خستگي
ناپذير است. احياي حقوق سنديكايي زحمتكشان در دلِ مبـارزه             يي درنگ   و سياسي، وظيفه  

هاي جنبش سنديكايي جريان دارد، و ادامه آن به حـركـت              براي اتحادعمل و وحدت صف    
 موزون و سالم دراين جهت وابسته بوده و هست!

گزارش مفصل شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران، در 
انتشار “ نامه مردم”كنگره حزب كمونيست فدراسيون روسيه در شماره آينده 

 خواهد يافت.
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جمعي منعـقـد      و قرارداد دسته    ،دولتي به مذاكره بپردازند     هاي  مقامكارفرمايان و   
ها   سنديكاهاي كارگري حق دارند براي دفاع از حقوق كارگران به دادگاه            ... كنند

مشـي     مراجعه كنند. سنديكاهاي كارگري حق دارند در اداره و تعيـيـن خـط                  
اجتمـاعـي     هاي  مسئله  اكه ب   ييا هرسازمان ديگر    ،هاي تامين اجتماعي    سازمان

 هايي  مسئلههاي سنديكايي كارگري در تمام        ، شركت كنند. سازمان    سروكار دارد 
در    خصـوص    بهشود،    غيرمستقيم به كارگران مربوط مي    يا  مستقيم و   طورِ  بهكه  

 طرف مشورت قرار گيرند.بايد ها،  نامه تنظيم قوانين و آيين
 حقِ اعتصاب   .4

نـظـر از        صـرف   ،كارگران است. هر كارگر    براي  سياسي    يحق  ،حقِ اعتصاب 
به حربه اعتصاب توسل جـويـد.     ،گونه محدوديتي   اش، حق دارد بدون هيچ      حرفه

هاي سنديكايي كارگري حق دارند در دفاع از منـافـع خـود                كارگران و سازمان  
دهـيِ     حمايت كـنـنـد. سـازمـان           ييها  اعتصابرا سازمان دهند يا از        ياعتصاب

وجـه     هيچ  بهنبايد    ،نشانه همبستگي   اعتصاب، شركت در اعتصاب يا تظاهرات به      
 نسـبـت بـه     توبيخي ديگر      اقداميا هر     ،تنبيه، جريمه   ي براي به دستاويز   نبايد

 . ...بدل شود ،كارگران، چه هنگام اعتصاب و چه بعد يا قبل ازآن
 
مصـوبِ     ،منشور جهاني حقوق سـنـديـكـايـي           : برگرفته از [ 

 “].WFTU –فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري 

 فرازهايي از:  منشور جهاني 
 حقوق سنديكايي

بارشد آگاهي طبقاتي كـارگـران و         
 ،زحمتكشان ميهن ما درچندسال اخيـر     

حـقـوق   “احياي    خواستو فراگيرشدن   
، آشنايي هرچند فشرده بـا       “ سنديكايي

هـاي     و تبصـره    ها،  ماده  ها،  نكتهبرخي  
 ،”منشور جهاني حقوق سنـديـكـايـي       “

فدراسيون جهاني سنديكاهاي   “مصوب  
و    هـا    نـكـتـه   برخـي      ي،رو  يابد. ازاين    ضرورت و اهميت مي     ”كارگري

 فـعـاالن  كارگران و    بيشتر  باهدف آشنايي     ،اين منشور جهاني    هاي  ماده
 .شود  بازانتشار مي ،مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر به ، وسنديكايي

مـوردهـا   ازجمله اين      ،كارگران  ”منشور جهاني حقوق سنديكايي   “در  
  آمده است: 

 حقوق كارگران  .1
كارگران حق دارند سنديكاهاي كارگري تشكيل دهند، به سنديكاهاي         

دولتي يا كارفرمايان   هاي    مقامآنكه اجازه يا نظارت       و بي   ،موجود بپيوندند 
شركت كنند. كارگران حـق   توانند  ميباشد، درهر فعاليت سنديكايي   الزم  

آيند، به مـذاكـره        دارند در محل كار خود يا در هر جاي ديگري گردهم            
آنان مربوط      كه به   هايي  مسئلهو عقايد خود را در خصوص تمام          ،بنشينند

را    شـان مورد نظر هاي    نشريهدارند    است، آزادانه ابراز دارند. كارگران حق      
به تـبـلـيـغ        كنند، وهاي سنديكايي و كارگري را پخش      بخوانند، نشريه 

كارگران حق دارند در دفاع از مـنـافـع خـود،             ... براي سنديكاها بپردازند  
هـاي     ديگر فـعـالـيـت       يا  ،درهرعمل مشترك اعم ازاعتصاب، تظاهرات    

دولتي تـحـت هـيـچ          هاي مقامشركت كنند. كارفرمايان يا   ،سنديكايي
 هـاي هاي سنديكايي كارگران يا آرا و اعتقـاد         شرايطي حق ندارند فعاليت   

و    ،براي تبعيض در استخدام، شرايط استخدام       يي  زمينهشخصي آنان را      
اخراج يـا جـريـمـه          يي براي   را وسيله     ، يا آن  دستاويز قرار دهند  دستمزد  

   كردن قرار دهند.
 آزادي فعاليت سنديكايي كارگران   .2

هاي مربوط به سنديكـاهـا و          نامه  اعضاي سنديكاها، اساسنامه و آيين    
و بـدون      ،ها را بايد خود آزادانه تدوين كنند        چگونگي و حدود فعاليت آن    

، رهبران و مسئوالن سنديكاهاي خود را برگزيننـد.         يگونه محدوديت   هيچ
دور از مزاحمت يا دخـالـت          دارند به   هاي سنديكايي كارگري حق     سازمان

نامه خـود عـمـل       اساسنامه و آيين پايهبر ،دولتي يا كارفرمايان هاي    مقام
كارگران عضو سنديكاهاي كارگري حق عضويت خود را مطابـق          ...  كنند

هـا     ، حق عضويت  يرو  ازاين  ،با اساسنامه سنديكاها پرداخت خواهند كرد     
خـواهـد شـد.         گرفتـه است،    اي كه اساسنامه معين كرده        همان شيوه   به

هاي سنديكاهاي    پرداخت حق عضويت اختياري است. موجودي صندوق       
هـا    ضبط ناشدني است و نحوه اداره آن        ،هاي آن   كارگري يا ديگر دارايي   

نـمـايـنـدگـان      ...  ها تنها برعهده سنديكا خـواهـد بـود            يا نظارت برآن  
 ، و دارند درمحل كار خود     سنديكاهاي كارگري يا نمايندگان كارگران حق     

هـاي     مسئولـيـت    ،دولتي و كارفرمايان  هاي    مقامبدون دخالت يا نظارت     
هاي سـنـديـكـايـي خـود            فعاليت  و مادام كه به       ،ندكن  يگير  خود را پي  

شـونـد.      ييا تـوبـيـخـ        ،نوع جريمه، تنبيه  هيچ  مشغولند، نبايد مشمول    
دولتي يا كارفرمايان حق ندارند از ورود نمايندگان سنديكاهاي           هاي  مقام

انجام وظايف خود جلوگيري كننـد. سـنـديـكـاهـاي                منظور  بهكارگري  
و    ،در هر محل، ناحيه، كشـور  ها هدارند برپايه صنايع و حرف     كارگري حق 

 بـرپـايـي   و بـه        ،فدراسيون تشكيل دهند    ،حتي در هر منطقه از جهان     
را دربـر       هاي گوناگـون    يا تخصص   ها، و   هكنفدراسيوني كه صنايع، حرف   

 ، اقدام كنند.بگيرد
 حق سنديكاها در نمايندگيِ كارگران   .3

و هـر     ،سنديكاهاي كارگري حق دارند از منافع هر كارگري دفاع كنند         
را كه به منافع كارگران مربوط است، بررسي كرده و در بـاره            يي  مسئله

و ازجـملـه        ،ها اظهار نظر و دخالت كنند. سنديكاهـاي كـارگـران              آن
حـق دارنـد بـا           ،سنديكاهاي كارگران در واحدهاي خدمات عمـومـي       

پيگرد و بازداشت فعاالنِ در ايران و جهان: 
 كارگري ادامه دارد! 

شده برضد سنديكـاهـا و فـعـاالن          فشار، پيگرد، و سركوب، سياست شناخته     
است. برخـورد رژيـم           كارگري در شماري از كشورهاي جهان از جمله در ايران         

هـا از       هاي سركوب آن     هاي مستقل، و شيوه     فقيه با سنديكاها و تشكل      واليت
نيست. چگونگيِ برخورد ارتجـاع حـاكـم بـا               سوي اين رژيم، بركسي پوشيده      

و    ،”تـپـه    سنديكاي كارگران نيشكر هفت   “،  “ سنديكاي كارگران شركت واحد   “
هايي از سياست دايمي رژيم بـوده و            هاي مستقل كارگري، نمونه     ديگر تشكل 

اكنون گروهي از كارگران و فعاالن صنفي مانند: شاهرخ زماني، رضـا      است. هم  
زاده، و      شهابي، محمد جراحي، پدرام نصراللهي، رسول بداغي، بهنام ابـراهـيـم         

برند. مبارزه جنـبـش        سر مي   دليل فعاليت سنديكايي در زندان به       ديگران، تنها به  
             رژيم و نيز همه سنديكايي زحمتكشان ايران براي آزادي كارگران گرفتار در بند
زندانيان سياسي، و خواست توقف پيگرد فعاالن سنديكايي، بخشي از پـيـكـارِ               

هايي از گوشـه    جهاني سنديكاهاي كارگري با سياست سركوب است. ذكر نمونه         
و كنار جهان پيرامون مقاومت سنديكاها در برابر سياست سركوب، بـه قصـد                

 انتقال تجربه و آگاهي، خالي از فايده نيست. 
 بازداشت فعاالنِ كارگري، در تركيه

اتحاديه كاركنان بخش عمومـي     “اعضا و رهبران      هاي  پليس با حمله به خانه    
)، عده زيـادي   2013فوريه  19ماه (  اسفند 1، در صبح روز “) KESK” “ ( تركيه

شهر   28هاي صنفي تركيه همزمان در        را دستگير كرد. حمله به فعاالن اتحاديه       
ها،   و در سراسر تركيه صورت گرفت، و طي آن بيش از صد تن از سنديكاليست              

نيز در بين آنـان    “)  EgitimSen(” “ اتحاديه معلمان ” از اعضاي    كه شماري 
نفر حكم اخطار در ارتباط بـا     167  شوند، بازداشت شدند. در كل براي   ديده مي 

بهانه قوانينِ ضدتروريستي، صـادر     خواه، به هاي چپ و ترقي   همكاري با سازمان  
شد. اين اولين باري نيست كه مسئوالن امنيتي تركيه با استفاده از قـوانـيـن                   

 كنند.   ضدتروريستي، به فعاالن سنديكايي حمله و آنان را بازداشت مي
جنوبي، دربرابـر بـازداشـت         پايداريِ سنديكاهاي كارگري كره   

 فعاالن كارگري
، رئـيـس     “ كيم جونـگـنـام   “جنوبي، ازجمله  گروهي از فعاالن سنديكايي كره  

دسـت  هـاي اخـيـر،          طول ماه )، در    “ KGEU“هاي كاركنان دولت (      اتحاديه
تن از كـارگـران       137اند. اين اقدام در اعتراض به يورش به            اعتصابِ غذا زده    به
اي، كه در بين آنان رئيس و منشي اتحاديـه نـيـز                هاي اتحاديه   خاطر فعاليت   به

يـي      ”اتـحـاديـه   ” است. آنان به رهبـري      گرفته      محكوم و زنداني شدند، صورت    
KGEU ”اتحاديهاند.   متهم شده“  غير قانوني”KGEU   “     ،معتقد اسـت كـه

شده جزو حقوق انسـانـي آنـان         آزادي و بازگشت به كارِ اين كارگرانِ بازداشت      
هاي كارگري جهان مبـنـي    خواهد كه به درخواست سازمان  و از دولت مي    است،

هاي كارگري، و از جمله آزادي پيوسـتـن بـه              حقوق اتحاديه  بر محترم شمردن  
 رسميت بشناسد. ها، را به اتحاديه



 919شمارة   1392ارديبهشت ماه  2شنبه دو   9 

هاي   شرقي، سوسياليسم همچنان هدف راهبردي و غايي همه جامعه               
ما، سوسياليسم را در حكم جايگزينِ منطقي،         حزب داري است. برنامه    سرمايه

كند. البته مبارزه براي دستيابي       داري تعريف مي    ناگزير، و چند وجهي سرمايه    
هاي گوناگوني    هاي گوناگون از راه      به اين جايگزينِ راهبردي، در جامعه       

ها بستگي دارد. در      گيرد، كه به شرايط عيني و ذهني غالب در آن           صورت مي 
مورد مشخص مبارزه در ايران، به علت شرايط عيني و ذهني مسلط بر                   

شرطي بنيادي    دموكراتيك را همچون پيش     -جامعه ما، حزب ما مرحله ملّي     
مان به سوي سوسياليسم، تعريف كرده است. اين          و مهم در راه پيشبرد مبارزه     

مرحله، براي فراهم آمدن و ايجاد شرايط الزم براي گذار به سوي                      
 آورد. سوسياليسم و تحولِ سوسياليستي، فرصت مورد نياز را به وجود مي

حزب توده ايران بر اين اعتقاد است كه، نزديك به يك قرن پيش و با                   
نظري و سياسي در راه سوسياليسم         پيروزي انقالب اكتبر در روسيه، مبارزه        

گردهاي   رغم عقب   وارد مرحله عملي و كيفي نويني شد. به اعتقاد ما، به              
)، كه بسيار دردناك بود، و با همه           1990و  1980(1370و    1360هاي  دهه

تنها اين مبارزه قطعي به پايان نرسيده          يي كه داشت، نه     پيامدهاي گسترده 
است، بلكه در حقيقت اينك در قرن بيست و يكم اين مبارزه وارد مرحله                  

سال گذشته، جهشِ نظام       25نوين ديگري شده است. بشريت، در طول           
كشيِ   اش، يعني بهره    داري جهاني و دگرسانيِ آن به شكل امروزي           سرمايه

داري هم    فراگير و تجاوزگر را شاهد بوده است، كه براي خود سرمايه                
داشته است. اقتصاد نوليبرالي، زير پوشش                   جانبه   پيامدهايي همه  

، چيرگيِ سرمايه مالي    “زدايي براي افزايش كارآيي     مقررات”و   “سازي  جهاني”
را در سرتاسر جهان تأمين كرده است، و توانسته است به هزينه زحمتكشان              

سازي   دست آورد. مالي     و ويرانيِ محيط زيست، سودهاي سرشاري به           
طورِمستقيم و    كار گرفتن نفوذ سياسي به       هاي اقتصاديِ كليدي و به       فعاليت

امروزي شده است. در سه دهه        “ نظم نوين جهان  ”علني، واقعيت موجود     
 -گذشته، انحصارگرايي و ديكتاتوريِ ذاتي اقتصاد سياسي امپرياليسم              

روشني ديده شده     در سراسر جهان به     -طور كه لنين تشريح كرده است       همان
سال پيش ماركس و انگلس در        165بينيِ داهيانه و دورانديشانه       است. پيش 

سازي   ومرجي كه از جهاني      درباره آشفتگي و هرج     “مانيفست كمونيست ”
 بينيم. داري ناشي خواهد شد، امروز به عيان مي گسترده شيوه توليد سرمايه

از     اش، به طرزي شتابنده      داري در مرحله كنوني      خالصه آنكه، سرمايه  
كه رشد ناپايدارِ     “مانيفست كمونيست ”كنترل خارج شده است. استعاره         

كند، بازتاب    داريِ جهاني شده را با افسوني مهارنشدني مقايسه مي            سرمايه
اين جامعه كه گويي به نيروي جادو         ”...روشن و جالبي از روزگار ماست:         

چنين وسايل پرتواني براي توليد و مبادله پديد آورده است، اكنون به                    
ماند كه ديگر از عهده مهار كردن نيروهايي كه با وِرد و افسون               جادوگري مي 

 “آيد. از زير زمين احضار كرده است، برنمي
 رفقا،
داري در شكل كنوني آن در بحراني ژرفنده و گسترده قرار دارد،                 سرمايه

اش وجود داشته     انداز روشني براي بازيافت پايداري       بدون اينكه هيچ چشم    
باشد. اين وضعيت، فرصتي است باارزش براي نيروهايي كه در راه رسيدن              

آموزد كه نبايد     كنند. اما رويدادهاي كنوني به ما مي        به سوسياليسم پيكار مي   
زده درباره سقوط زودآيند      هاي شتاب   گويي  مورد به خود غرّه شويم. از پيش        بي

شود، بايد    خوديِ سوسياليسم منجر مي     داري كه به فرارسيدن خودبه      سرمايه
تواند نظامي سازگارپذير     داري ثابت كرده است كه مي        پرهيز كنيم. سرمايه  

 باشد، و هنوز داراي توان و قدرت زيادي است.
 رفقا،

بندوبار و    داري بي   اكنون روشن است كه مرحله امپرياليستي، و سرمايه          
گونه كه ماركس     اند. همان   داري  بدون نظارت، برآمدهاي ناگزيرِ تحول سرمايه     

هاي توزيعِ گسترده     داري توليد انبوه كاال و شبكه       بيني كرده بود، سرمايه     پيش
حساب و    را كامالً توسعه داد و هنوز هم پشتوانه آن، همان حرص و آز بي                

كتاب بخش بسيار كوچكي از جمعيت جهان است. استفاده سودجويانه از               
ها، و ويران كردن زيستگاه مان، شدت يافته            ها، بحران   ها، جنگ   نابرابري

است. اين همان قدرت ويرانگرِ الگويِ اقتصادي نوليبرالي است كه                   
تازد. بحران كنونيِ اقتصادي و سياسيِ ژرف و            گسيخته بر جهان مي      لگام

شود،   داريِ جهاني كه از تضادهاي سرشتي آن ناشي مي             گسترده سرمايه 
ترديد مانعي است بر سر راه توسعه و            كند و بي    اينك بشريت را تهديد مي     

ترديد   داري بي   ها. مرحله ناگزير امپرياليستي نظام سرمايه       تحول مترقيانه ملّت  
تهديدي است براي صلح و بقاي كره خاكي ما كه محل مناسب سكونت و                

ها ارزش فراواني براي زندگي انسان و           هاست. ما كمونيست    زيست انسان 
پيشرفت انسان در سطح اجتماعي و فردي قائليم. به همين دليل است كه                

 كند. داري پيكار مي حزب توده ايران براي تحقق گزينه جايگزين سرمايه
هاي   شرايط مشخص قرن بيست و يكم گوياي آن است كه، اينك دليل             

كنند كه    را تأييد مي      عيني بيشتري وجود دارند كه اين استدالل ديالكتيكي        
تواند مرحله    ست كه مي     سوسياليسم تنها وزنه تعادل منطقي ممكني         

داري را از ميان بردارد و خطري را كه متوجه بشريت                امپرياليستي سرمايه 
ساز كه      فرد و سرنوشت       است، برطرف كند. اين مشخصه منحصربه          

داري را نفي كند، در       تواند سرمايه   داند كه مي    سوسياليسم را تنها رقيبي مي    
توان مشاهده كرد. با ارزيابي و تحليل تاريخي و              انداز عملي نيز مي      چشم

جز   توان نشان داد كه در طول يك قرن و نيم گذشته، به                 اي مي   منطقي
مند و    سوسياليسم علمي ماركسيستي، هيچ نظام انديشگي(فكري) سامان         

داري مخالف باشد وجود نداشته است.            همبسته ديگري كه با سرمايه       
، همه زودگذر   “راه سوم ”اصطالح    هاي مختلف سوسيال دموكراسي و به       گونه

اند كه در نهايت هم       هاي متزلزلي داشته    اند و مباني و استدالل      و موقّتي بوده  
اند. اخيراً سوسيال دموكراسي حتّي        داري پيوند خورده    ناگزير به خود سرمايه   

و تجاوزگري امپرياليستي عمل     “بازار آزاد ”در مقام هوادارِ سرسخت اقتصاد       
، كه آن را    “اقتصاد اسالمي ”اصطالح    كرده است. همچنين است در مورد به       

در برخي از كشورهاي خاورميانه و از جمله در ايران تبليغ و ترويج كردند.                 
چيزي بيش از مشتي شعارهاي      “اقتصاد اسالمي ”اينك روشن شده است كه      

اصطالح    اي به     ايدئولوژي   مايه و توهم فريبنده شبه           پايه و بي       بي
داري نيست كه ريشه در نفرت ارتجاعي ضدمدرنيته دارد. براي              ضدسرمايه

ساالر،   ايران پس از سه دهه حكومت رژيمي دين          “اقتصاد سياسي ”نمونه،  
  رحمي است كه حجم عظيمي از سرمايه        داران اليگارشي بي    زير سلطه سرمايه  

ويژه در همين چند سال       هاي اخير، و به     اند. در دهه    مالي و انگلي انباشته كرده    
هايي از تجديد ساختار        گذشته، زحمتكشان ايران پيامدهاي ناگوار موج         

صندوق “هاي    اي بر اساس نسخه      “درماني اقتصادي   شوك”اقتصادي و    
ها به    اند كه خود اين صندوق در اجراي آن          را متحمل شده  “ المللي پول   بين

 رژيم ايران كمك كرده است.
توان گفت كه چه در عمل و چه در نظر، به              به اين ترتيب، با اطمينان مي     

استثناي سوسياليسم، هيچ گزينه و جايگزين ديگري وجود نداشته است كه             
 داري را به چالش بكشد. بتواند سرمايه

 رفقاي گرامي،
توان   فروريزيِ اتحاد شوروي و كشورهاي سوسياليستي اروپا را نمي              

اهميت دانست. با وجود اين، درست در همين لحظه، در نقاط گوناگون                 كم
تر   شود. مهم   هاي گوناگون گذار به مرحله سوسياليستي آزموده مي         جهان، راه 
هاي    ها و برهان       رغم تبليغات عظيم و كر كننده رسانه                آنكه، به  

جاي   روشنفكران درباره پايان ناكام سوسياليسم و ماركسيسم، در همه             شبه
ومرج خطرناك كنونيِ نظام        جهان مردم جوياي جايگزيني براي هرج         

اند. البته ممكن است همه مردم هنوز تصور روشني از آن جامعه              داري  سرمايه
نوين نداشته باشند و هنوز آن را سوسياليسم ننامند، و اين بدان علت است                

هاي مياني    هاي مختلف هنوز از مرحله       كه در بسياري از نقاط دنيا، جامعه        
پيش از سوسياليسم بايد گذر كنند. اما اين امر تغييري در اين واقعيت عيني               

تواند به سوسياليسم منتهي      داري، فقط مي    دهد كه راه خروج از سرمايه        نمي
مان، نقشي    ها، و پيكار انقالبي      شود؛ و اينجاست كه حضور ما كمونيست        

 كند. ناپذير پيدا مي همتا، و جايگزين كليدي، بي
دهد كه مسير سوسياليسم      تجربه بيش از يك قرن و نيم به ما نشان مي           

آزمون و  ”شد. اين مسير دربردارنده       تر از آني است كه در ابتدا تصور مي          بغرنج
هاي رويكردهاي گوناگون است. هر كشور و حتّي هر قاره شايد مجبور            “خطا

هاي مياني متفاوتي به سوي       شود راهي متفاوت را در پيش گيرد و از مرحله          
هاي پيش از     سوسياليسم رود. نقطه ورود و خروج هر يك از اين مرحله              

سوسياليسم، خود جهشي انقالبي به مرحله كيفي نويي خواهد بود كه                  
هايي   هايي انقالبي و تشكيل ائتالف         كارگيري سلسله شيوه     مستلزم به 

هاي اجتماعي و نيروهاي      تاكتيكي ميان طبقه كارگر و ديگر قشرها و طبقه         
ارتباط با هم و جدا از يكديگر نيستند، و ما             ها بي   خواه است. اين مرحله     ترقي

هاي گذار به سوسياليسم، فعاالنه       ها بايد در هر يك از اين مرحله          كمونيست
شركت كنيم، و خواهيم كرد. لنين با توجه به اين شرايط مشخص تقريباً                 
يك قرن پيش بود كه درباره پويايي بغرنج اين مسيرِ تحولي اظهار نظر كرد،              

بندي   ما همه انقالب بورژوايي و انقالب سوسياليستي را طبقه            ”و گفت:    
كنيم. اما    كنيم؛ ما همه بر لزوم مطلق تمايز قطعي ميان اين دو تأكيد مي              مي

توان انكار كرد كه در طول         آيا مي 
تاريخ، عناصر جداگانه خاص اين        
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طورِعمده ايرانياني بودند كه به منظور يافتـن كـار بـه                اين اشخاص به  
خصوص در صنايع نفت قفقاز به آن كشـور      مركزهاي صنعتي روسيه و به    

كردند. مقياس اين رفت و آمدها بسيار گسترده بود، و تنـهـا         مهاجرت مي 
هزار نفر بنابر آمار  رسمي آن زمان براي يافتن  190حدود    1911در سال   

 80نيز     1913كار به اين منطقه روسيه مهاجرت كرده بودند، و در سال            
هـاي     هاي ديگر نيز در همين حدود بوده است. بررسـي            هزار نفر، و سال   
درصد   50درصد كل كارگران صنعتي قفقاز و         5دهد كه     آماري نشان مي  

اند. اين مهاجرت زماني صـورت       كارگران نفت باكو از ايرانيان مهاجر بوده      
گرفت كه حزب سوسيال دمكرات روسيه به پختگي كامل در شـكـل              مي

سازماني، تئوريك، و تجربة مبارزاتي رسيده بود، و كارگران مهاجر ايراني           
ها، و     طورِ متشكل و چشمگيري در مبارزات، اعتصاب        نيز در اين دوره به    

ها به رهبري حزب سوسيال دمكرات روسيه شركت داشتنـد. و               اعتراض
هاي سوسيال دمكرات ايـرانـي      در اين عرصه كار و پيكار است كه گروه      

شوند. بايد اذعان داشت كه نه تنها نقش ايـن سـوسـيـال                  ريزي مي   پايه
هاي بعدي در      بديل است، بلكه انقالب     دمكراسي در انقالب مشروطه بي    

آذربايجان، گيالن، و خراسان، امتداد كار و تفكر هـمـيـن سـوسـيـال                  
هاي كارگري قفقـاز     دمكراسي است كه در جريان مبارزه عملي در منطقه        

پخته شدند و اين تجربه را با مبارزات داخل كشور پيوند زدند. در امتـداد                
هاي چپ در ايـران، مـثـل            اين مبارزه عملي بوده است كه بعدها حزب       

حزب عدالت، حزب كمونيست، حزب سوسياليست ايران (سليمان مـيـرزا            
اي گسترده شكـل      اسكندري) و همچنين حزب توده ايران، با پايگاه توده         

هـا،    اوغلي  اي چون حيدرعمو    گرفت، و رهبران برجسته و خوشنام كارگري      
 ها، در زمين اين مبارزات باليدند. سليمان ميرزاها، و اميرخيزي

هاي سوسيال دمكراسي در ايران كه در تـبـريـز،             اگرچه در مورد گروه   
انـد و نـيـز دربـاره              رشت، مشهد، آسياي ميانه، و قفقاز وجود داشـتـه      

هـا     (برنامـه) هـاي آن            شان، و دستورنامه    هاي  شان، همكاري   پراكندگي
جـا     هايي كـه بـه        هايي وجود دارد، ولي از اسناد و شواهد و نوشته           ابهام
هـا و نـحـوه           توان شكل همكاري اين سوسيال دمكـرات        اند مي   مانده

هـا، و       هـا، ادغـام      ها، جبهه   شان در داخل كشور، برپايي ائتالف       مبارزات
 هاي مردمي را ديد و از آن تجربه آموخت.   نهادسازي

ها در انقالب مشروطه در تبريـز نشـان            شكل عمل سوسيال دمكرات   
ها كار تشكيل جبهه به صورت ايجاد نهادهاي مـردمـي              دهد كه، آن    مي

كه كار عملي مبارزه را به پيش ببرد و به ضرورت مبارزه انقالبي پـاسـخ                
ياد احمـد كسـروي، در          دهد را در اولويت كارشان قرار داده بودند. زنده         

در ايـن    ”...  نويسد:     ، مي 167چاپ چهارم، صفحه      تاريخ مشروطة ايران،  
ميان كساني از سران كوشندگان، شادروانان علي مسيو و حـاج رسـول             
صدقياني و حاج علي دوافروش... يك نشست نهائي به نام مركز غيـبـي                 

يي   كوشيدند و آن اينكه دسته      بر پا كرده و به يك كار ارجدار ديگري مي         
دهند كـه تشـكـيـل          دادها نشان مي    روي“  پديد آوردند.   “ مجاهد” به نام   

  اند، و اين هستـه      هاي ايراني بوده    دهندگان مركز غيبي سوسيال دمكرات    
وجود آوردن جمعيت وسيعي در مسير سـازمـان دادن              منظور به   كاري به 

هاي گوناگونـي در آن         يي بوده است كه قشرها و طبقه        مبارزه مسلحانه 
يـي   “ جبـهـه  “شركت داشتند و همچنين نشانگر شكل عملي و ضروري          
هاي شركـت     بسيار وسيع بوده است. احمد كسروي درباره قشرها و طبقه          

كننده در آن و نحوه كار آن به تفصيل صحبت كرده اسـت. در ادامـه                   
ها را     ها، و همكاري    توان انواع اتحادها، جبهه     مبارزه جنبش مشروطه مي   

هاي قفقـازي     هاي داخل كشور و سوسيال دمكرات       بين سوسيال دمكرات  
هاي ارمني با     هاي تبريز، رشت و خراسان، و داشناك        با سوسيال دمكرات  

هاي انقالبـي دهـقـانـي          هاي تبريز و رشت، و سازمان       سوسيال دمكرات 
ديـد كـه در چـارچـوب            “ رشت و انـزلـي      ” ارمني در جنبش گيالن     

گرفته، و در     هاي مبارزات عملي آن دوره شكل مي        ترين مضمون   ضروري
هاي تصنعي، غيرضروري، و جدا افتـاده از     كنار آن هيچ صحبتي از اقدام     

 شود.   مبارزات مردم، در آن نمي
 

هـا، و       ها، ائـتـالف      دوره دوم، درس آموزي از همكاري     
ده    شاه  هاي مبارزان چپ در دوره حكومت رضا        سازي  جبهه

ويژه بسيار تاُمل برانگيز است، و شرايط اين          رضاشاه به   سال اول حكومت  
هـاي     دوران از جمله شرايطي است كه فعاليت علني و نيمه علني حزب           

ها با جامعه وجود دارد، و از ايـن نـظـر               اي آن   چپ و پيوند عملي و توده     
گراييِ جنبش چپ و نـحـوه طـبـيـعـي ايـن                   تواند در مورد وحدت     مي

 گرايي، چراغ راهي باشد.   وحدت
طوركلـي سـيـر اوضـاع           به

از تاريخ بياموزيم:  برپاييِ جبهه متحد 
نيروهاي دموكراتيك و چپ ضرورتي 

 ناپذيراست! تعطيل
توان سراغ گرفت كه بـه طـور            خواهي را مي    امروزه كمتر فعال سياسي ترقي    
هاي جامعه براي شـركـت        ترين قشرها و طبقه     جدي ضرورت حياتي بسيج وسيع    

وجود آوردن تغييرهاي بنيادين در ايران را نـفـي             منظور به   هدفمند در مبارزه به     
هاي جدي، خردمندانه، و جامعه شناسانـه عـلـل نـاكـام مـانـدن                     كند. تحليل  

هـاي     هاي رژيم واليت فقيه در دهـه        هاي مردمي در مخالفت با سياست       جنبش
هـاي پـس از          ها، و مـاه      و به ويژه قيام اعتراضي مردم در روزها، هفته          -اخير

را شركت نكردن طبقه كارگر و زحمتكشان         -1388خرداد    22كودتاي انتخاباتي   
انـد    هاي علمي به اين حقيقت اشاره كرده        در آن مي دانند. بسياري از اين بررسي        

هـاي    هاي كشور، به دليل     هاي چشمگيري از زحمتكشان شهر و روستا        كه، بخش 
متفاوت و از جمله بر پايه تجربه مشخص خود، در اين جنبش بسيار با اهمـيـت                 

 هاي اخير شركت موثر نكردند.   سال
موفقيت نـهـايـي       هاي مهم و موثر در عدم       در ارتباط با توضيح و بررسي عامل      

شنـاسـانـه      جنبش وسيع اعتراضي پس از كودتاي انتخاباتي، كندوكاوهاي جامعه        
سابقه نيروهاي چپ كشور اشـاره        ماركسيستي از جمله به پراكندگي و انشقاق بي       

ها با مقايسه مبارزات مردم ايران بر ضد ديكـتـاتـوري در                مي كنند. اين بررسي    
، عـراق در دوره        1973سپتامبر   11هاي اخير با آنچه كه در شيلي پس از            دهه

 1960ديكتاتوري صدام حسين، و رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي در دهه هاي             
، روي داد، عامل مهم و موثر در عقيم مـانـدن جـنـبـش را ضـعـف                    1990تا  

اپوزيسيون در ارائه آلترناتيوي جدي كه توانايي ايفاي نقش سخنگويي از سـوي             
 آن را داشته باشد، تعريف مي كنند.     

ايـجـاد   ” ،   “ اتحاد چپ” ، “ اتحادها” هاي گذشته بحث در ارتباط با      البته در دهه  
، بين نيروهاي چپ كشور هـمـواره در          “ تشكل بزرگ چپ  ” و  “  حزب واحد چپ  

هـاي     گـرائـي     ها، ذهن   هاي عمده اين بحث     جريان بوده است. يكي از مشخصه      
هاي مبارزاتي نيروهـاي      روشنفكرانه، توجه نداشتن به روند قانونمند تحول مرحله       
گرايانه با امر اتـحـادهـا،        مطرح در جامعه، مطلق كردن يك شكل و برخورد اراده         

گرايانه در نفي حقايق مطرح در جـامـعـه     برخورد مكانيكي با مسئله، و سعي اراده     
 هاي سياسي بوده است.     ايران در رابطه با حضور و فعاليت جريان

مبارزات نيروهاي چپ براي نضج و تكوين عامل ذهني موثر در تغـيـيـرهـاي             
ناپذير   درازاي بيش از صد سال، در تالشي خستگي         سياسي، تاريخي به    -اجتماعي

هـا،     توان از ضرورت بـرپـايـي ائـتـالف          و بسيار موثر در جامعه ايران دارد. نمي        
چه در جبهه چپ و چه در جبهـه           -ها صحبت به ميان آورد      ها، و همگرايي    جبهه

آميز را دليـل      اما اين تاريخ پر فرازونشيب و عبرت        -نيروهاي ملي و ميهن پرست    
راه قرار نداد. حزب توده ايران، با توجه به اهميت مسئله اتحـادهـا و ضـرورت                    

ناپذير برپايي جبهه نيروهاي ضد ديكتاتوري، بخش مهمي از سند مصوب             تعطيل
كنگره ششم خود را به بحث و ارائه پيشنهاد در ارتباط با وظايف آن اختـصـاص                 
داد. در حكم آغازي براي بحثي جدي و ادامه يابنده با نيروهاي مترقي و چـپ           

مـان و       ميهن، در مطلب زير تاريخچه كوتاهي از تجربه برپايي جبهه در ميهـن            
 آوريم.   عملكرد آن، مي

از بدو شروع فعاليت سوسيال دمكراسي در ايران، كه تاريخ شروع فـعـالـيـت                 
هـا، و       هـا، جـبـهـه         نيروهاي چپ در كشور نيز است، مسئله وحدت، ائتـالف         

هاي مشترك، هميشـه      برد يك سري هدف     هاي تشكيالتي بر سر پيش      همگرايي
گوها و يا عملكردها بوده است. براي اينكـه    و ترين موضوع گفت از زمره با اهميت 

هـا،     بهاي مبارزان چپ در ايران و گـروه  هاي بسيار ارزنده و گران   بتوان از تجربه  
ساله بهره برد، مفيد اسـت         هاي مردمي در طي اين تاريخ صد        ها، و حزب    سازمان
 ها را به چهار دوره مشخص كه نمود بارزتري دارد، تقسيم كرد. كه آن

 
ها در آستانه و طي       دوره نخست: آغاز مبارزات سوسيال دمكرات      

 دوران انقالب مشروطه ايران
 

درباره پايه گذاران سوسيال دمكراسي در ايران، تاريخ نويسان در ايـن امـر                 
وحدت نظر دارند كه نخستين پيشقراوالن مبارزه براي سوسياليسم و تشـكـيـل              

اند كـه در مـاوراء          هاي سوسيال دمكراسي انقالبي ايرانياني بوده       دهندگان گروه 
 11ادامه  در صفحه بودنـد.      هاي روسي مبارزه كرده و تجربه اندوخته        قفقاز در كنار سوسيال دمكرات    
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بدين عبـارت اسـت:        “ حزب كمونيست ايران  “سياسي در جامعه در آغاز تشكيل       
هاي شمال كشور، تا مدتـي روحـيـه عـمـومـي ضـد                    هاي قيام   پس از ناكامي  

ها و قشرهاي مختلف تحت الشعاع        امپرياليستي تسلط  دارد و منافع محدود طبقه       
هـاي وسـيـعـي از نـيـروهـاي                      گيرد. در اثر اين وضع، سـازمـان           آن قرار مي  

هايـي نـظـيـر         خصوص در نقطه      هاي مختلف كشور، به     ضدامپرياليستي در نقطه  
هـاي     ها، بازمانده   ها، وجود دارند. اين سازمان       قزوين، همدان، كرمانشاه، و جز اين     

ها ) هستنـد       ها، و جز اين     ها، سوسيال دمكرات    هاي گوناگون سابق (دمكرات      حزب
ها شكل و نام خاصي بـه خـود            هاي محل و سابقه مبتكران آن       كه بنا بر ويژگي   

اند. حزب كمونيست ايران، از زماني كه مركزيت خود را به تهران منـتـقـل                   گرفته
دهـد. بـه         هاي پراكنده را در برنامه خود قرار مي         كند، كار در بين اين تشكل       مي

تواند تاُمين كـنـد،        دليل نداشتن كادرهاي ورزيده، هنوز رهبري اين جبهه را نمي         
دهد، بلـكـه      هاي شتابزده را در دستور كار خود قرار نمي          وجه كار ادغام    هيچ  ولي به 

دهد، و در نتيجه، براي انجام وحـدت           ها را مد نظر خود قرار مي        ارتقاء اين تشكل  
هاي ضدامپرياليـسـتـي،       تشكيالتي و باال بردن توان نظري (تئوريك) اين تشكل          

هـاي     هـا روزنـامـه       ، و بعد از آن    ”كار“، سپس روزنامه    “ حقيقت” نخست روزنامه   
هاي واليـتـي      ، و روزنامه“ پيك رشت” قزوين، “  نصيحت“اي مثل روزنامه   محلي

شـدت    خواه و مبارز ديگري كه به       كند. در اين دوره، حزب ترقي        ديگر را منتشر مي   
زير تاُثير انقالب اكتبر بوده است، به رهبري شخصيت بنام انـقـالب مشـروطـه،          
ســلــيــمــان مــيــرزا اســكــنــدري، شــكــل گــرفــتــه اســت و آن، حــزب                 

(سوسياليست) است كه بر مبناي تمايالت قشرهاي ميانـه شـكـل        “  اجتماعيون“
و حـزب     “ كمونيسـت ايـران    “گرفته است و همكاري بسيار نزديكي بين حزب         

وجود دارد. نزديكي و وحدت كاري ميان اين دو حزب به نـحـوي                 “ اجتماعيون” 
هايي كه براي وزارت خارجه انگلـيـس          است كه بارها كنسول انگليس در گزارش      

 در اين دوران فرستاده اين دو حزب را با هم اشتباه گرفته است.  
هـاي     در آن هنگام جوانان روشنفكر ذوق و شوق مخصوصي به ايجاد جمعيت           

نـظـر از        فرهنگي، ادبي، و نمايشي از خود بروز دادند. در برخي از شهرها، صرف             
تريـن ايـن       وجود آمده بودند. مهم      هايي نيز به    هاي سياسي، چنين جمعيت     سازمان
قـزويـن،    “ انجمن پـرورش  ” رشت،   “ جمعيت فرهنگ ” ها عبارت بودند از:        جمعيت

 “ نسوان وطنـخـواه   “، و   “ پيك سعادت نسوان  ” بندر انزلي، و    “  جمعيت فرهيخت “
 “ كمونيـسـت ايـران     “و حزب  “ اجتماعيون” ها، حزب  تهران. در تمام اين تشكل 

اند. ولي عملكرد اساسي حزب بر فعالـيـت در بـيـن                  هاي قوي داشته    فراكسيون
هاي سياسي آن زمان متمركز بود. پس از مرزبندي و تشـكـيـل حـزب                 جمعيت

، اين حزب به يكي از مركزهاي فعاليـت مـبـدل شـد، و حـزب                     “ اجتماعيون“
داخل اين حزب فراكسيوني بسيار قوي داشته است. براي كنگره            كمونيست ايران 

، كه در نظر بود تشكيل شود، عدة زيـادي از اعضـاي                “ اجتماعيون“حزب   دوم
از شهرهاي مختلف از جمله: تهران، تـبـريـز، رشـت،                “ حزب كمونيست ايران  “

ها، به نمايندگي انتخاب شدند، و اگر اين كنگره تشكيـل      قزوين، مشهد، و جز اين    
كرد. اما موضوعي كـه        شد، قطعاً حزب كمونيست در آن نقش بزرگي بازي مي           مي

، با وجود “ حزب اجتماعيون ” و نه    “ حزب كمونيست “شايسته تاُمل است اينكه، نه      
همه وحدت عمل مشترك و همكاري بسيار نزديك، در جهت دسـت زدن بـه                  

هـا     هاي شتابزده و غير طبيعي حركت نكردند، و از انجام اين گونه الـحـاق                ادغام
 جستند.   دوري مي

 
ها،   دورة سوم، تجربه مبارزات نيروهاي چپ در شكل دهي ائتالف         

 جبهه ها،  
تـوان    ها، و جبهه ها، را مي       تجربه مبارزات نيروهاي چپ در شكل دهي ائتالف       

جستجو كرد.    1332انگليسي سال     -يي  هاي دهه بيست تا كودتاي امريكا       در سال 
و اين دوره به حضور حزب تازه تاُسيس حزب توده ايران، در مقام وارث حـزب                  

 كمونيست ايران، مربوط است.  
اي كه در ميدان مبارزه شكل گرفت، و موفق بـود، و                هايي از كار جبهه     نمونه

اسـت،    1323در سال    “ جبهه آزادي ” گيري    حزب توده ايران مبتكر آن بود، شكل      
عالـي    اي كه مرحله به مرحله شكل گرفت و شكل سازماني پيداكرد، شوراي             جبهه

 12انتخاب كرد و برنامه خود را ارائه داد. اين جبهه به سرعت رشد كرد و نخست             
سي روزنامه، و در اوايـل       1323روزنامه در آن عضويت داشتند، و در پايان سال  

هايي كـه در آن          چهل و چهار روزنامه، يعني بيش از نصف تمام روزنامه           1324
شدند، عضو آن شدند. اين جبهه در جريان مبارزة عيني شـكـل                 زمان منتشر مي  

گرفت، و نتيجه درخشاني نيز در مقاومت در برابر بازگشت ديكتاتوري رضا شاهي             
 دست آورد.  به كشور به

 

هاي اجتماعي نيز شكل عملي       در همين دوره اتحاد بين قشرها و طبقه       
شوراي مـتـحـده      “گيرد، مثل: اتحاد بين كارگران و تشكيل           به خود مي  

، و   “ اتحاديه دهقانـان ايـران     “و اتحاد بين دهقانان در تشكل         ”مركزي
همكاري اين دو تشكل با همديگر. هر دو تشكل برضد ستم طبـقـاتـي،                

كردند و در آن نفع داشتند، و بـا           سيستم ديكتاتوري، و استعمار مبارزه مي     
توجه به ساختار و آرايش جمعيتي آن زمان، فراگيرترين اتحادهـا بـيـن               

هـا در       هاي اجتماعي آن دوره بوده است. در مورد الحاق           قشرها و طبقه  
هايي كه به سمت حزب تـوده         توان نتيجه گرفت كه الحاق      اين دوره، مي  

اي خـود     هاي جبهه ايران شكل گرفته است، نخست به صورت همكاري    
به  1324در سال   “  حزب ميهن “هاي    را نمايان ساخته است. الحاق شاخه      
هاي گرگان، كرمانشاه، خـراسـان، و           حزب توده ايران، از جمله سازمان     

سمنان... كه به طور وسيع صورت گرفت. در مرحلـه اول بـه صـورت             
هاي عمده مـبـارزه در آن دوران              اي روي مضمون    هاي جبهه   فعاليت

متمركز بود، كه در نهايت در مبارزه مشترك و عملي، به الحاق به حزب              
توده ايران منجر شد. نمونه ديگر جبهه در آن دوره جـبـهـه مـوتـلـف            

دهد حزب تـوده ايـران درك            خواه است كه نشان مي      هاي آزادي   حزب
حـزب  “داده است. اين جبهه نخست بيـن            درستي از اتحادها را ارائه مي     

در مقام نماينده طبقه كارگر و جمعيت عظيم دهـقـانـان، و              “  توده ايران 
در مقام نمايندگان بورژوازي ملي، شكل گرفت، و برنـامـه     ”حزب ايران “

آقايان الهيار صالح و مهندس زيـرك   “ حزب ايران “اين جبهه را از طرف      
و  “ حزب دمـكـرات آذربـايـجـان       “هاي بعدي  زاده امضاء كردند. در قدم 

به آن پيوستند، كه نيروي عظيمي را بـراي            “ حزب دمكرات كردستان  “
رويارويي با برگشت ديكتاتوري فراهم آورد. برنامه حداقل اين جبهه بـه       

 قرار زير بوده است: 
مبارزه مشترك براي شكست كامل عـنـاصـر        –در سياست داخلي   •

ارتجاع، دست نشاندگان استعمار، مخالفان اصالحات، و مـبـارزه در       
 راه آزادي و ترقي ملت ايران.

مبارزه مشترك در راه تاُمين استقالل سياسي         –در سياست خارجي     •
 كن ساختن استعمار. و اقتصادي ايران و ريشه

 
فراكسيون حـزب تـوده       “اي همكاري   نوع ديگر همكاري هاي جبهه    

خواه در مجلس شوراي ملي آن زمـان            با نيروهاي ملي و آزادي     “ ايران
جـبـهـه    “هاي بسيار درخشاني را دربرداشته است. تشكيل           بود، كه نتيجه  
از ديگر ابتكارهاي حزب تـوده ايـران         “  دفاع از صلح  “و   “ ضد فاشيستي 

بوده است كه اهميت تشكيل جبهه را در كار مبارزات مشـتـرك بـيـن                 
دهد كـه      سازد. تمام اين ابتكارها نشان مي        هاي مبارز نمايان مي     سازمان

بايست روند طبـيـعـي        هاي متحد مي    ريزي جبهه   اتحاد ها، وحدت، و پايه    
خود را طي كند، و در جريان مبارزة مشترك عملي در بـطـن جـامـعـه                   
صورت گيرد، و بهترين شكل انجام آن هم، وحدت عملي بين قشرها و              

يابـي   هاي اجتماعي جامعه بر زمينه و مبناي ضرورت مبارزه و دست      طبقه
 هاي مشخص باشد.  به هدف

 
   1357هاي انقالب بهمن  دوره چهارم، تجربه

جـبـهـه مـتـحـد ضـد            “در آستانه انقالب، حزب توده ايران با شعار         
پاي در ميدان مبارزه توده ها براي سرنگوني رژيم كـودتـا              “ ديكتاتوري

تا پـيـروزي      1356هاي انقالبي مخصوصاً از اوايل سال  گذاشت. حركت 
، نشان درستي اين شعار بود. اگر چه در رابطه بـا              1357انقالب در سال    

اين جبهه سازماني رسمي شكل نگرفت و برنامه رسمي مشـتـركـي از                
هاي سياسي نوشته نشد، ولي وحدت بين قشرها و    ها و گروه  سوي حزب 

ها، و روستاها شكل گرفت، و         هاي اجتماعي در خيابان ها، كارخانه       طبقه
جـبـهـه    “نشان داد كه تنها راه شكست رژيم شاه، برپايي و شكل گيري           

 است.   “ واحد ضد ديكتاتوري
از مبدا پيروزي انقالب بهمن و سرنگوني رژيم شاه، حزب توده ايـران             

يي روشن وارد كارزار مبارزه       تنها حزب و سازمان سياسي بود كه با برنامه        
منظور عمق بخشيدن و گستردن انقالب و حـركـت آن در                 سياسي به 

هاي اجتماعي و اقتصـادي و سـرعـت             هاي تحول   مسير ورود به مرحله   
هاي مبارزاتي حزب     دادن به حركت آن در پيمودن راه به جلو بود.  برنامه            

گـيـري      با كوشش براي سمـت  1360تا  1357هاي  توده ايران  در سال 
صحيح و منطقي انقالب، تاثيرهاي چشمگيري بر سمت و سوي انقالب            

ها، و تدوين و تصويب قوانين، در دوره دو ساله اول              گيري  بهمن، تصميم 
انقالب داشت. حزب در ايـن         

جبهه مـتـحـد      “دوره نيز شعار    

 ادامه  از تاريخ بياموزيم ...

 12ادامه  در صفحه 
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هـاي     را پشتوانِ ژرفش و گسترش انقالب و خنثي كردن دسيسه “ خلق
هـاي     دانست. اين شعارهاي درست و بـرنـامـه           امپرياليسم و ارتجاع مي   

روشن، در آن شرايط بسيار پيچيده، به اين منجر گرديد كه يـكـي از                 
هاي سياسي چپ، يعني سازمان فدائيان خلق ايـران،         ترين سازمان   بزرگ

با قبول ضرورت تمركز مبارزه براي حفظ و عـمـق بـخـشـيـدن بـه                    
دستاوردهاي انقالب در حكم تحول ضرورِ ملي دموكراتيك، اتحاد عمل          
با حزب توده ايران را بپذيرد، و روند وحدت سياسي و تشكيالتي با آن               
را آغاز كند. همكاري نزديك بين دو جريان سياسي چپ سـرشـنـاس،                
قدرت عظيمي را به وجود آورد كه مي توان از آن در حكم موفـقـيـتـي                  
بزرگ در تاريخ مبارزات چپ در ايران و منطقه نام بـرد، كـه وحشـت                  
ارتجاع و امپرياليسم را دوچندان ساخت. اما اين وحـدت سـيـاسـي و                  

اي منجر به ادغام شتابزده بين دو جريان سياسي منجر نگرديد، و              برنامه
هم حزب توده ايران و هم سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) وحدت              
تشكيالتي را موكول به روند طبيعي رشد و ارتقاء تشكيالتي و فـراهـم              
آوردن زمينه براي آن موكول كردند. حزب توده ايران بـراي فـراهـم                 

كار گرفت.  اينكه بـه         هاي خود را به     آوردن اين شرايط بسياري از تجربه     
دليل شكست انقالب بهمن و يورش خونين رژيم واليت فقيه  ابتدا بـه              
حزب توده ايران و سپس به سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) ايـن                

هايي معكوس شده اسـت را         تعويق درآمده، و در مرحله      روند متوقف، به  
توان به هيچ روي غلط بودن استراتژي سياسي ايـن دو جـريـان                  نمي

هاي سياسي در ميـهـن        سياسي قلمداد كرد.  حقيقت اينست كه، تحول        
هاي جامعه ايران، بافت طـبـقـاتـي      ما، به باوري كه در درك قانونمندي 

جز حركت بر زميـنـه    هاي پيشارويِ آن پايه دارد، شايد به      آن، و ضرورت  
هاي وسيع نيروهاي سياسي ملي و دموكـراتـيـك راهـي          تشكيل جبهه 

هايـي    ندارد.  نيروهاي راستين چپ ايران جائي جز در مركز چنين جبهه            
 ندارند.  و اين بحث ادامه دارد.      

 

 شدت بخشيدن به فضاي امنيتي: ادامه  از تاريخ بياموزيم ...
 ها  هاي گسترده و سركوبِ عرب بازداشت

 در خوزستان!
هاي درون حكومت واليي، در داغ كردن فضـاي            در شرايطي كه جناح   

اند، امـا      دروغينِ انتخابات پيشِ رو درگير رقابت و به عقب راندن حريفان          
هـم شـدت        همگي بر يك نقطه  اشتراك نظر و هماهنگي دارند و آن             

هاي مختلف ايرانند.     به فضاي امنيتي و سركوب مردم در منطقه         بخشيدن
هاي گسترده جوانان و فعاالن مدني و فرهنگي عـرب، در                موج بازداشت 

ها نـفـر     هاي عرب نشينِ خوزستان، ده      شهرها و روستاهاي مختلف منطقه    
هـا و       هاي منتشر شده از سوي خبرگـزاري        را در برگرفته، و بنابر گزارش     

 دهد. تن خبر مي 200هاي حقوق بشري، از دستگيري بيش از  سازمان
آوريل، اهـواز و       15اگرچه همه ساله و با نزديك شدن سالروز جنبش       

اي غيرمتـعـارف و        ديگر شهرهاي عرب نشينِ خوزستان با فضاي امنيتي       
هاي   شدند، اما شدت سركوب و بازداشت       رو مي   نوعي حكومت نظامي روبه   
سـابـقـه در         ها و روزهاي اخير، از بحراني بـي         گسترده پيامد آن در هفته    

ساله در جريان تخريب خانه  15منطقه نشان دارد. كشته شدن يك جوان       
اش از سوي يكي از جالدان رژيم (تيمسار چابـك سـوار)، بـر                    مسكوني

هاي اين بحران افزوده است.  اين در حالي است كـه بـرخـي از                      دامنه
كانديداهاي احتمالي انتخابات، با دعوت به حضور برخي از شيوخ قبايل به           

وجـود آوردن       شان در بـه     اي در اين زمينه، تالش      تهران و تبليغات رسانه   
رو    تفرقه بين مردم و ارائه تصويري دروغين از اوضاع با شكـسـت روبـه        

ترين حقوق انساني مانند آمـوزش         مردم عرب در ايران، از ابتدايي      گرديد. 
حال كه در ثروتمندترين منـطـقـه          شان محرومند، و درعين     به زبان مادري  

كنند، باالترين آمار فقر، بيكـاري،        لحاظ منابع ملي زندگي مي      كشورمان به 
گويي بـه حـقـوق          و بيسوادي را دارند. رژيم واليت فقيه، به جاي پاسخ          

المللي و    هاي بين  هاي مذهبي و قومي در ايران، با مسئله         ها و اقليت    مليت
اي در سوريه، عراق، و لبنان درگير شده است كه در پيش گرفتـن                اقليمي

 راهي بدون بازگشت به سوي قهقرا و ويراني كشور است.
حزب توده ايران، باال گرفتن سركوب مردم عرب خوزستان را محكـوم            
مي كند، و بر اين باور است كه ادامه چنين برخوردهايي به حل مسـئلـه                 

هـاي     ها و گـرايـش       گري در بين سازمان     ملي در ايران، جز رشد افراطي     
وجود آوردن زمينه براي انحراف درجنبش دموكراتيـك مـردم             قومي و به  

به حداقل مزد كارگران افزوده شده است. اين افزايش مزد حتي در ساير               يي دربرنخواهد داشت. ايران، نتيجه
درصد هم كمتر است. در چنيـن شـرايـطـي بـار                20مزدي از      سطوح
ها و شرايط بحراني اقتصادي كشور بر دوش كـارگـران افـتـاده                  گراني
 ماه). فروردين 21(ايلنا، “ است
مان، بيش از هر زمان ديگر، زير فشـارهـاي       امروزه زحمتكشان ميهن   

اند. آزادي براي اخراج كارگران از سـوي          “ قانوني” اقتصادي، اجتماعي، و    
ها بدون پرداخت دستمزد و خسارت براي         كارفرما، تعطيل كردن كارخانه   

رفـتـن از        زمان بيكاري، بسته نشدن قراردادهاي دايم با قصد طفـره            
پرداخت بيمه و خدمات به كارگران، تحميل قراردادهـاي مـوقـت بـه                
زحمتكشان، و پرداخته نشدن حقوق كارگران، نبود امنيت شغلي، زندانـي          

انـد كـه از طـريـق              و شكنجه كردن فعاالن كارگري، از موردهايـي       
شود. دركنار     هاي رژيم واليت فقيه بر كارگران ايران تحميل مي         “ قانون” 

هاي اوليه زندگي از قـبـيـل          ها، تورم لجام گسيخته و افزايش هزينه        اين
اي    خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت، و تحصيل، زندگـي جـهـنـمـي             

 وجود آورده است. هاي آنان به براي زحمتكشان و خانواده را
دادن    هاي كارگري مستقل، و سـازمـان         تشكيل سنديكاها و سازمان   

هاي ضد كارگري از سـوي رژيـم           ها براي رويارويي با تحميل قانون       آن
مـان     واليت فقيه به كارگران، ضرورت پيشِ رويِ زحمتكشان مـيـهـن           

است. رژيم واليت فقيه درهر جايي كه تشكل مستقل كارگري به وجود             
هاي   آمده است، تالش كرده آن را متالشي سازد، چرا كه در نبود تشكل            

دهي شـده بـراي رويـارويـي بـا               مستقل كارگري، آن نيروي سازمان    
دهي شود، و به راحـتـي سـركـوب              فشارهاي رژيم، نمي تواند سازمان    

آهنگي بـا ديـگـر         مان در هم شود. گسترش مبارزات كارگران ميهن      مي
هـا و       تواند مانعي جدي در برابر تعـرض    هاي كشور، به يقين مي      جنبش

 فشارهاي رژيم واليت فقيه باشد.
 

 ادامه  آزاد سازي اقتصادي ...

 ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب ...

نيروهاي سپاه و امنيتي در انتخابات، آزاديِ فوري و بدون قيد و شـرط هـمـه                   
زندانيان سياسي، و پايان دادن به حصرِ زهرا رهنورد، ميرحسيـن مـوسـوي، و                 

اند كه جنبش مردمـي و تـمـامـي              اي  هاي مهم مبارزاتي    مهدي كروبي، عرصه  
هـايـي      خواه بايد براي عملي كردن آن، با صـف          نيروهاي اصالح طلب و آزادي    

منسجم، به ميدان آيند. تبديلِ صحنه انتخابات به عرصه چالش جدي با ادامـه                
حاكميت كنوني و سياست هاي نابخردانه و خانمان سوز ولي فقيـه و شـركـا،                  

يي است كه بسيج در راه تحقق آن مي تواند شرايط كـنـونـي                  ترين وظيفه   مهم
  سياسي كشور را به كلي دگرگون كند. 

كميته مركزي حزب توده ايران بار ديگر ضمن تبريك فرا رسيدن، اول مـاه               
مه، روز جهاني كارگر، و تجديد عهد با آرمان هاي واالي طـبـقـه كـارگـر و              
زحمتكشان ميهن ما، همه كارگران و زحمتكشان ميهن را به منسجم شـدن، و               
مبارزه مشترك و متحد با ديگر گردان هاي اجتماعي بر ضد رژيم واليت فقـيـه      
فرا مي خواند. تحقق حقوق صنفي، دست يابي به عدالت اجتماعي و رهايـي از                 
شرايط دهشتناك فقر و محروميت كنوني ارتباطي گسست ناپذيـر بـا مـبـارزه           

 عمومي خلق براي طرد رژيم واليت فقيه دارد.  
 فرخنده باد اول ماه مه، روز جهاني كارگر!

 درود به خاطره تابناك جان باختگان جنبش كارگري ميهن!
 آزادي براي همه زندانيان سياسي!

 كميته مركزي حزب توده ايران
  1392ارديبهشت ماه 
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با نزديك شدن به پايان دوره دوم رياست جمهوري احمدي نژاد، دولـت ضـد                
مردمي او در چند ماه گذشته تالش كرده است تا با سرعت هرچه بـيـشـتـر بـا                     

ها بر زندگي زحمتـكـشـان     تر و تحميل آن  هاي هرچه ضد كارگري     تصويب قانون 
اش را نسبت به حاكميت سرمايه داري انگلي تمام و كمال انجـام        ميهنمان وظيفه 

، بـانـك مـركـزي        “ هدفمند كردن يارانه ها   ” سال پس از اجراي طرح          دهد. يك  
، با اشاره به تورم فزاينده به       1391ماه    فروردين  30ايران در گزارش خود در تاريخ       

هـاي نـقـدي        يارانه“  بي فايده بودن  ” و  “  بي اثر بودن  ” دليل اجراي اين طرح، بر      
شـكـاف   “  داند و نسبت به كند و آن را سببِ كاهش سطح رفاه مردم مي   تاكيد مي 
دهد. بر اساس اين گزارش، طي همان سال اول اجراي طرح              هشدار مي “  طبقاتي

بيكاران كشور افزوده شد كه آمار       درصد به عده      3/  2،  “ هدفمند كردن يارانه ها   ” 
درصد رساند، و همزمان، به سبب افـزايـش            14/  1بيكاران را در سطح كشور به       

بـه     90هزار تومان در سـال       250ميليون و 1نرخ كاالهاي اساسي، خط فقر از       
هـزار  700هزار تومان افزايش يافت. نرخ خط فقر مطلق نيز بـه              400ميليون و   1

تومان رسيد، در حالي كه بنا بر مصوبه دولت احمدي نـژاد، مـيـزان دسـتـمـزد                   
هاي خانوارهاي    بود كه به هيچ وجه هزينه           هزار تومان تعيين شده     390كارگران  

كرد. در همين جا بايد به اين موضوع نيز اشـاره           زير خط فقر مطلق را تامين نمي      
درصد كارگران استخدام رسمي كشور دستمزد  60بيش از     1390كرد كه در سال     

كردند. بانك مركزي دراسفند ماه سال گذشتـه           هزار تومان) دريافت مي    390پايه (  
گزارش ديگـري      و كاهش قدرت مردم   “  شكاف طبقاتي ” نيز در رابطه با افزايش      

يـي اسـت كـه           را ارايه داده است كه تا حدود زيادي بيانگر عـمـق فـاجـعـه                 
كـنـد كـه       مان شده است. بانك مركزي اعتراف مي    زحمتكشان ميهن  گير  گريبان

بيـش از     1390ها و در آمد اكثريت خانوارهاي ايراني در سال  شكاف ميان هزينه 
مـان   در ميان زحمتكشان ميهن“  فقر مطلق” بود كه خود بيانگر    ميليون تومان 13

دهد كه، خط فقر طي همين سال براي يك خـانـوار               است. اين گزارش ادامه مي     
 ].91ماه  فروردين 31هزار تومان بوده است[ايلنا، 500ميليون و  1چهار نفره 

  يارانه ها، بدون ارايـه    ”  هدفمند سازي   ” البته دولت احمدي نژاد در يك سالگي        
فريبانـه    ها، به دفاع از آن پرداخت و عوام         آمار و ارقام از روند اجراي پرداخت يارانه       

“ هـا   ها و آزاد سازي قيمت      يارانه” آن را به سود مردم دانست و ادعا كرد كه حذف            
“ كاهش مصـرف   ”  در برخي موارد به كاهش مصرف انجاميده است. هرچند كه            

“ درسـت ” هـاي       سبب سياسـت  در برخي موردها وجود داشته است، اما اين نه به    
هاي اقتصادي بيشتر و      هدف رفاه مردم، بلكه نتيجه تحميل رياضت        اقتصادي و به  

مان بوده است. زحمتكشان به دليل ناتوانـي           تر بر دوش زحمتكشان ميهن      سنگين
هاي بيشتـر، بـه      جويي شان به صرفه هاي زندگي   هاي نيازمندي   در برآوردن هزينه  

ويژه در مصرف انرژي، مجبور شده اند. افزايش بهاي انرژي خود سبب افـزايـش                
در چنين شرايطي و به رغم فـقـر       است.   هاي ارزاق عمومي بوده       قيمت ديگر قلم  

فزاينده در ميان زحمتكشان، احمدي نژاد كـه سـرلـوحـه كـارهـاي خـود را                      
است، در آخـريـن       تر اقتصاد كشور قرار داده     سازي هرچه بيشتر و سريع      خصوصي

و قـانـون      “ كـار    قانون“اش، دست به تغيير و تصويب      هاي رياست جمهوري    ماه
هاي واقـعـي دولـت         ها، هدف   زد كه بررسي كوتاهي درباره آن      “ تامين اجتماعي “

دهد. در دوره دولت احمدي نژاد، روند    احمدي نژاد را از چنين تغييرهايي نشان مي       
عـدهـاي          سازي صنايع و نهادهاي دولتي، نسبت به دولت         خصوصي هاي قبلـي بـ

هـا و       يـي از شـركـت          تري داشته است، و عالوه بر اينكه بخش عمـده           وسيع
اند، در دفاع از منافع هميـن         واگذار شده  “ بخش خصوصي “هاي دولتي به      كارخانه
و  “ تامين اجتماعي “هاي    داران كشور، قانون    هاي خصوصي و ديگر سرمايه      شركت

اند. اين تغييرهـا    زيان زحمتكشان تغيير داده شده  ترين شيوه به نيز با خشن“  كار“
بـانـك   “و   “ المللي پول   صندوق بين “هاي پيچيده شده از سوي        در راستاي نسخه  

هاي دولتي در امور خـدمـات          صورت مي گيرد، كه در آن كاهش هزينه        “ جهاني
نـاپـذيـرِ آن را           اجتماعي و افزايش فشار بر زحمتكشان، اصول اساسيِ اجتنـاب         

داري زيـر نـام          و ديگر كشورهاي سرمـايـه      دهند. آنچه كه در اروپا       تشكيل مي 
به مردم آن كشورها تحميل كرده اند، در كشور ما زيـر نـام               “  رياضت اقتصادي ” 

 گيرد .  صورت مي “تامين اجتماعي“و “ كار“هاي  تغيير قانون
هـاي ضـد        ، در واقع ادامه خشن سياست   “ قانون تامين اجتماعي  “اصالح اخير   

كارگري رژيم برضد زحمتكشان كشورمان است كه شرايط اجتماعي و اقتصـادي            
مهم ترين موردهاي اصـالحـيـه در           مراتب براي آنان سخت تر خواهد كرد.         را به 

، عبارتند از: تغييرهايي در خصوص سن و سابقـه           “ سازمان تامين اجتماعي  “قانون  

هاي عادي و سخت و زيان آور، افزايش سهم حـق             بازنشستگي در شغل  
اي و درماني رايگان سازمان تامـيـن          بيمه كارگران، كاهش تعهدات بيمه    

سـازي در       اجتماعي، فروش خدمات درماني به بيمه شدگان، خصوصـي        
مركزهاي درماني متعلق به سازمان تامين اجتماعي از طريـق واگـذاري             
مديريت اين مركزها، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومي بـه            
سازمان تامين اجتماعي، اختياردار كردنِ دولت در خصوص پرداختن يـا            

بر اساس اين تغييرها، ميـزان  درصدي حق بيمه دولت.   3نپرداختن سهم   
درصد افزايش مـي يـابـد كـه             2سهم كارگران در پرداخت به بيمه ها        

 درصد حقوق دريافتي كارگران بيمه شده خواهدبود. 32معادل 
شود. با تصويب ايـن         شدگان محدود مي    ارائه خدمات رايگان به بيمه     

به كساني كه به مركزهاي درماني كمتر       “   بخش تشويقي ” قانون و ارايه    
وجود آوردن محدوديت براي استفاده       و تعيين سقف و به     كنند،  مراجعه مي 

كه براي پيشگيري از بسيـاري       از خدمات درماني رايگان و در واقع الزم       
هاي جسمي و روحي كـه قـابـل             ها الزامي است، ميزان بيماري      بيماري

بـه   اند، افزايش خواهد يافت كه در نهايت فشار هزيـنـه آن              پيش گيري 
 گردن بيمار خواهد بود.

محدود كردن وظايف دولت در مورد تامين بهداشـت عـمـومـي بـه                 
سـازي ايـن بـخـش از             سازمان تامين اجتماعي، كه در روند خصوصي      

يي كه بنا بر قانون اسـاسـي، بـر         گيرد، وظيفه  خدمات دولت صورت مي   
هـاي     تر شدن شرايط بازنشستگي در شـغـل           سخت  دولت است.   عهده

اي براي كارگـرانـي       در قانون جديد هيچ شرط سني       -سخت و زيان آور     
كنند، درنظر گـرفـتـه نشـده           هاي سخت و زيان آور كار مي        كه در شغل  

است، و در صورت پرداخت نشدن بيمه از سوي كارفرما (كه بسيـاري از     
آنان از پرداخت آن به ويژه در مورد كارگران موقت، سرباز مـي زنـنـد)                 

توانـد    كارگر مشمول قانون حتي با داشتن شرايط سني و سابقه كار، نمي           
در مورد سن بازنشستگي كه به بهانـه    از مزاياي اين قانون برخوردارشود.     

سال به سن بازنشستگي افزوده شده اسـت، كـه             5افزايش طول عمر ،     
برخالف قوانين قبلي است كه در آن زحمتكشان مي توانستند با سابـقـه              
كار مشخص، در هر سني بازنشسته شوند. ايـن بـخـش ديـگـري از                    

هـاي     است كه در روند سيـاسـت        ”المللي پول   صندوق  بين  “هاي    نسخه
نوليبرالي است و با هدف محدود كردن خدمات اجتماعي و اقـتـصـادي               

گيرد و در اين ميان، افزايش متوسط طول عـمـر             زحمتكشان صورت مي  
 يي براي افزايش سن بازنشستگي است. تنها بهانه

قـانـون   “  اصالح” قانون تامين اجتماعي، برنامه      “ اصالح” پس از طرحِ    
كار نيز ضربه ديگري بر شرايط كار و زندگي معيشتي كارگران خـواهـد               
بود. اين قوانين در شرايطي برضد منافع زحمتكشان تـغـيـيـر كـردنـد                   

ضدكارگري سابق، قـراردادهـاي كـار در          “  قانون كار “حتي بر پايه     كه
موقع دستـمـزدهـا       هاي تعيين حداقل دستمزد، اخراج، و پرداخت به         زمينه

رويه، دستمزدهاي معوقـه   هاي بي   شدند. شاهد اين امر، اخراج       رعايت نمي 
سال و تعيين حداقل دستمزد در سال گذشته بـود.             بين شش ماه تا يك      

تـنـهـا بـه سـود           “ اصالح قانون كار“بنا به اعتراف مسئوالن كشوري،     
درصد، يـكـي    25كارفرماها بوده است. افزايش حداقل دستمزد به ميزان  

به طور وسيعي با اعـتـراض كـارگـران              ترين موردهايي بود كه     از عمده 
، چهارصد   92رو شد. بنا بر مصوبه دولت، حداقل دستمزد براي سال            روبه

تعيين شده است، كه با در نظـر          ]   487000و هشتاد و هفت هزار تومان[      
درصـد   31گرفتن نرخ تورم در سال گذشته كه بنا بر آمار رسمي بيش از         

نرخ تـورم مـواد        91ماه  بوده است (بنا به گزارش سازمان آمار در اسفند         
درصد افزايش داشته اسـت)، در           57غذايي نسبت به سال قبل بيش از        

هاي اقتصادي بيشتري براي زحمتكشان خـواهـد           عمل تحميل رياضت  
اي است كه ما همه روزه         هاي ضد كارگري    بود. بر اساس چنين سياست     

هاي كارگري را شاهـديـم        ها، و گردهم آيي     ها، اعتراض   افزايش اعتصاب 
هـا و       گـاه اعـتـصـاب         مان هـيـچ     كه در دوران پس از انقالب، ميهن     

هاي كارگري با چنين وسعتي را شاهد نبوده است. عـالوه بـر                  اعتراض
هاي پراكنده، چه از سوي كارگران و چـه از سـوي دسـت                     اعتراض

، شـش    “ اصالح قانون كـار “اندركاران كارگري، در سومين هفته پس از      
ها   تشكل كارگري برضد حداقل دستمزدها شكايت كردند، كه آخرين آن         

، رييس ايـن    “ ناصر چمني” انجمن صنفي كارگران پتروشيمي تبريز بود.     
مصوبه تعيين حداقل مزد شوراي عالي كار، نقض آشكـار        ” انجمن، گفت:    

آيد. ميزان افزايش دستمزد [بايد] با تورم اعالم شده از       قانون به شمار مي   
سوي بانك مركزي مطابقت داشته باشد... در حالي كه نـرخ تـورم بـه                    

روايت بانك مركزي بـيـش از        
درصـد    25درصد است تنها      30

آزادسازيِ اقتصادي، و برنامه 
 فقيه ضدكارگريِ رژيم واليت
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“ بانوي آهنين”كارنامه سياه و ويرانگر 
 سرمايه داري و نو ليبراليسم!

در وزير اسبق بريتانيـا،        با انتشار خبر درگذشت مارگارت تاچر، نخست      
دو نوع واكنش نسبت به اين خبر نشان داده            فروردين،  19روز دوشنبه   

گـرايـان كشـورهـاي بـزرگ             كاران و راسـت      محافظه  يياز سو   : شد
هـاي فـرامـلـيـتـي            ويژه در خود بريتانيا، و نيز غـول         امپرياليستي و به  

هاي زرينِ دفتـر      با بوق و كرنا درباره برگ       كه  و مالي   ،نظامي  ،يا  رسانه
و از سوي ديـگـر         ،دادند   داد سخن  “ بانوي آهنين ” زندگي سياسي اين    

كه درد و  ،ويژه زحمتكشان بريتانيا و نيز در سراسر دنيا     و به   ،مردم عادي 
هنوز بر    كه  وزيري او   ساله نخست   11جامانده از دوران      هاي به   رنج زخم 

وزير بريتانيا از حـزب       . مارگارت تاچر، نخست    بود را فرياد كردند     شان  تن
)، بـه     1990تا    1979(   1369تا  1358هاي  كار در فاصله سال  محافظه

خواه، كه    آمريكا از حزب جمهوري     يرئيس جمهور   ،همراه رونالد ريگان  
داري بـودنـد، از          هاي هار سرمايه    گراترين بخش   هر دو نماينده راست   

آيند كه پيامدهاي آن هـنـوز هـم              شمار مي   به “ نوليبراليسم” معماران  
و رياضت براي     ،بيكاري  ،فقر  ،و جنگ   ،دامنگير زحمتكشان جهان است   

اكثر مردم جهان به بار آورده است. در انگلستان، مردمـي كـه هـنـوز           
شان است، از هر راهـي كـه            تاچر بر تن    يوزير  هاي دوره نخست    زخم

ممكن بود، از جمله با تجمع و تظاهرات، نسبت به تصميم دولت بـراي              
كـه     -برگزاري مراسم تشييع رسمي و سلطنتي (دولتي) بـراي تـاچـر              

 خشم شـان را      -داشت  برميدرميليون دالر آمريكا      15يي بالغ بر      هزينه
خـواه و مـردمـي           ابراز كردند. دنيس اسكينر، يكي از نمايندگان ترقي      

، در   زماني كارگر معدن بوده است    خود  مجلس عوام از حزب كارگر كه       
اشاره به اعتراضش به تصميم دولت براي لغو جلسه سؤال از دولت در              

تشييع تاچر شركت كنـنـد،        مجلس مبني بر اينكه نمايندگان در مراسم      
 4مرد،     كردم، وقتي كسي مي     آن زمان كه من در معدن كار مي       : ” گفت

بردند و بقيه مـا بـه كـار ادامـه                 نفر او را با گاري چرخدار بيرون مي       
 “ داديم. مي

 مـوردهـاي  از نگاه منافع مردم و نيروهاي اجتماعي مترقي جهان، به           
از جمله اشاره كرد،  توان مي  فراواني در كارنامه سياه و خونين خانم تاچر       

 حتّي به مفهوم جامعه هم باور نداشت!او كه اين
هاي اقتصادي    در عرصه داخلي: تدوين و اجراي سياست       كارنامه تاچر   

 اي   هاي گسترده و فروش صنايع دولتي       سازي  نوليبرالي شامل خصوصي  
سـازي، صـنـايـع         مثل آب و برق و گاز، مخابرات، خودروسازي، كشتي        

بـه  كه لطمه شديد      ها،  جزاينو    ،آهن، فوالدسازي، معدن    هواپيمايي، راه 
را    گيري و تسلط بخش مـالـي        بخش صنعت و توليد در كشور و قدرت       

داري؛ كاهش شديد خـدمـات         سازي سرمايه   شد؛ پيشبرد جهاني    موجب
هـاي ارزان بـه          هاي دولتي كه بـا اجـاره         رفاهي دولتي؛ فروش خانه   

رحـمـانـه بـا          شد؛ مخالفت صريح و مبارزه بـي         درآمدها واگذار مي    كم
ها؛ كوتاهي    خواندن آن  “ دشمن داخلي ” سنديكاها و جنبش سنديكايي و      

هاي كارگري و سنديكـاهـا،        نكردن از هر اقدامي براي سركوب سازمان      
خـانـم   آن،    در جريان كه    1363اعتصاب معدنچيان در سال     در  از جمله   

 خشـن ها را براي سركوب       تاچر نيروي پليس و دستگاه قضايي و رسانه       
هـا سـال       كارگران بسيج كرد؛ بيكاري گسترده و فزاينده كه پس از ده          

هاي ديكتاتورمĤبانه در اداره دولت       شيوه  كارگيريِ  بههنوز هم ادامه دارد؛     
و كابينه، و حتّي منحل كردن برخي از نهادهاي دولـتـي؛ مـخـالـفـت              

شنـاخـتـه      براي  -“ بابي سندز ”   -سرسختانه با درخواست مبارز ايرلندي    
در    در پي اعتصاب غذايي طـوالنـي،      زنداني سياسي، كه      شدن در مقام  

 شد. منجر “بابي سندز“به مرگ  ،نهايت
و “  جنگ سـرد  ”   شدت بخشيدن به  المللي:     در عرصه بين    كارنامه تاچر 

طـلـبـانـه و          ي از اتحاد شوروي؛ جـنـگ بـرتـري           ا  خواهي هسته   باج
الويناس؛ حـمـايـت     مآرژانتين بر سر مالكيت جزاير        برضداستعمارگرانه  

ــح از       ــريــ صــ
ديكتاتورهايي مثـل   

، “ هآگوستو پينـوشـ   ” 
حاكم نظامي شيلـي    
و قــاتــل هــزاران     
شيليايي، از جـملـه     

 ،“ سالوادور آلـنـده   “
 يرئيس جـمـهـور    

گراي   منتخب و چپ  
كـاران     هم محافظه  “ توني بلر “ها بعد حتّي      شيلي، به طوري كه سال    

هاي نوليـبـرالـي       سياست  كارگيريِ  بهخواند؛   “ حزب پينوشه ” تاچري را   
ها؛ حمايت از رژيـم         يكي از نخستين تجربه     در حكم خشن در شيلي    

ـ  ” آپارتايد آفريقاي جنوبي و      خـوانـدنِ    “ تـروريسـتـي      ينمونه سازمان
 .“كنگره ملي آفريقا“

وزيري تاچر، و تا حد زيادي بر اثر مبارزه و            دوره نخست   هايخرآدر  
مقاومت مردمي، حتّي بسياري از اعضاي كابينه خود او و نماينـدگـان             

 ،كار هم ديگر حاضر نبودند از او حمايت كنند          مجلس از حزب محافظه   
، در   “ بانوي آهنين ” كنار گذاشتند.      كار  محافظهو او را از رهبري حزب       

وزيري بيرون رانـده      با چشم گريان از كاخ نخست       ،   1369     پاييز سال 
شد. پس از اعالم خبر مرگ مارگارت تاچر، شماري از نـمـايـنـدگـان                 

بـار     وزيري او و پيامدهاي فاجعه      مجلس بريتانيا در تقبيح دوره نخست     
بـود. او      “ گلندا جكسون “خانم    آناناز    تن  آن صحبت كردند كه يك    

تئاتر و سينماي جهان، نماينده حزب كارگر       و معروف   هنرپيشه پيشين   
و دو بـار       ،در مجلس عوام انگلستان است     “ كيلبِرن“و  “  همپستد“از  

است. او    را برده   جايزه سينمايي اُسكار براي بهترين بازيگر نقش اول         
 برضد  كارانهتجاوزجنگ  يكي از مخالفان سرسخت شركت بريتانيا در        

وزيـر     نـخـسـت   ” ، سخنان او را درباره    اين مقدمه عراق بود. در ادامه      
فالكتي كه تاچر و تاچريسم براي مردم       نيز  و    ،ويراني و تباهي  “  مؤنث

 :خوانيد ميدر زير  ،عادي و زحمتكشان بريتانيا به بار آورد
لُرد ” اصالً جاي تعجب نيست كه خانم تاچر در خالي كردن زير پاي    

نسنجيده رفتار كرد، و ابايي نداشت كه حتّي معاون خود را بـا              “ هاوي
دستي شكسته به ميدان [بازي كريكت] بفرستد. [ريچارد هاوي،               چوب

وزير مارگارت تاچر بود كه در اعـتـراض بـه رفـتـار                   معاون نخست 
خودسرانه او و نايده گرفتن نظريات وزيران كابينه و رئـيـس بـانـك                

از سـمـت خـود           1990مركزي در ارتباط با شوراي اروپا، در نوامبر         
استعفا داد. سه هفته بعد از استعفاي او، كابينه مارگارت تاچر سـقـوط        

هاي خودسرانه تاچـر      به شيوه     دستي شكسته اشاره    كرد. استعاره چوب   
كـه  است در به حساب نياوردن و ضايع كردن حتّي ياران نزديك خود    

هـاي     تصـمـيـم      شـان كرد و پشت سر    را خلع سالح مي     آنانهميشه  
 برد]. را به پيش مي شخود

ش]،  1371م،   1992اندكي بيش از بيست سال پيش [در سـال              
ام را در اين مجلس ايراد كردم، مارگـارت           زماني كه من نخستين نطق    

وزير نبود و به نمايندگي مجلس لُردها ارتقا يـافـتـه             تاچر ديگر نخست  
كرد. در دهه پيش از آن،           وتاز مي   همچنان تاخت  “ تاچريسم” بود، اما   

و معنوي را بـه   ،هاي اجتماعي، اقتصادي  ترين آسيب   فجيع “ تاچريسم” 
هاي مـن وارد كـرد.           اين كشور، به حوزه انتخاباتي من، و به موكّل        

مان بودجه نداشتند. بيماران را روي برانكاردهاي  هاي محلي بيمارستان
خواباندند. اآلن از اين فـكـر بـه             دار در راهروهاي بيمارستان مي      چرخ

عيار   هنوز به طور تمام    “ تاچريسم” هاي    لرزم كه اگر آن شيوه      خودم مي 
سخت] امسال به چـه      [ ومير بازنشستگان در زمستان       جاري بود، مرگ  

هاي مـا، پـدران و مـادران،             ها، مدرسه   رسيد! در آن سال      مي  يميزان
آموزان، وقت بسيار زيـادي را         ها، حتّي دانش    مدرسه  آموزگاران، رئيس 

كـردنـد تـا بـتـوانـنـد               هاي مالي صرف مي     آوري كمك   براي جمع 
ترين لوازم تحرير و تحصيل از قبيل كاغذ و قلم را  تهيه كنند.                ابتدايي

هـاي     ها و كاردستـي  ها را با نقاشي   هاي مدرسه   گچ روي ديوار كالس   
آموزان و كيلومترها چسب      دانش

 15ادامه  در صفحه پوشاندند تـا نـريـزد.         نواري مي 
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شماري كتـاب، آن       هاي خالي و اندك     ها پر بود از قفسه      هاي مدرسه   كتابخانه
جا با نوارچسب به هم چسبانده شـده           هايشان همه   هايي كه صفحه    هم كتاب 

كـم     هاي آموزگاران جلد شده بود تا دست        هاي كاغذديواري   مانده  بود، و با ته   
تـريـن تـظـاهـر           بارترين و دردناك    توان گفت كه فاجعه     پاره نشوند. مي     تكه

فقط در لندن، بلكه در همه شهرهاي بزرگ سراسـر            كه آن را نه     ،“ تاچريسم” 
ها تبديل شده بـود     ها و فروشگاه    شد ديد، اين بود كه درگاهيِ مغازه        كشور مي 

هزار هـزار     آنانها. شمار      خانمان  به اتاق خواب، اتاق نشيمن، و دستشويي بي       
ها، كساني بودند كه در نتيجه  خانمان شده يافت. بسياري از آن بي  افزايش مي 

هاي مخصوص نگهداري درازمدت از بيماران روانـي،           بسته شدن بيمارستان  
و    -گذاريم  گفتند اسم اين كار را مي       ها ريخته شده بودند. به ما مي         به خيابان 
يـي     ؛ اما در حقيقت اين هرچه بود، ذره“ مراقبت در آغوش جامعه   ”   -گذاشتند

انـد     از مراقبت در آن نبود. برايم جالب بود كه شنيدم خانم تاچر مايل بـوده                
را كه در ايام كريسمس جايي براي رفتن نداشتند، دعوت كنند؛ حـيـف                آناني

(منظور فروش واحدهاي مسكن بخـش        “ حق خريد ” كه ايشان پس از اينكه      
هاي ارزان) را        هاي دولتي (با اجاره      دولتي است) را مطرح كرد، ساختن خانه       

ها از آنچه بود كمتر شود. به قـول يـكـي از                  خانمان  شروع نكرد تا شمار بي    
 “ هوگارت” دوستانم، در دوره تاچر، لندن به شهري تبديل شد كه حتماً براي             

بود [ويليام هوگارت، نقّاش و منتقد اجتماعي انگلـيـسـي در قـرن                   آشنا مي 
 گفت. هجدهم]، و دوستم چه درست مي

پـردازم    ، به بخش معنوي آن مي     “ تاچريسم” در صحبت از بنيادهاي پديده      
يي به مسيري غلط كشـانـد.          طور نااميد كننده    كه از ديد من اين كشور را به       

امري نكوهيده و ناپسند به ما ياد داده بودند، و            همچون  آن هنگام هرآنچه تا   
 “ تاچريسم” دانم، در دوره      ها را اموري ناپسند و نكوهيده مي        من هنوز هم آن   

توجهـي   شد: آزمندي، خودپسندي، بي      در واقع فضيلت و نيكويي محسوب مي      
ترها، پا گذاشتن روي سر ديگران، تكبر و نخوت؛ همه را پسنديـده               به ضعيف 

از سر راه برداشت، زيـاد   “ تاچريسم” كه  هايي مانعدانستند. تا كنون درباره      مي
وتاب   هاي آينده هم باز خواهيم شنيد. آنچه با آب           ايم و در هفته و هفته       شنيده
يي كه آرزوي    تاچر يك جامعه آرماني بنا كرد، جامعه  ،ايم اين است كه     شنيده

وزيران پيشين، كه خود او هـم           را داشت. يكي از نخست      “ متعلقات” داشتن  
وزيري به نمايندگي مجلس لُردها ارتقا يافتـه بـود،             مثل تاچر پس از نخست    

در دوره تاچر صحبت جالبي كرده بود.        “ آالت خانوادگي   نقره” راجع به فروش    
ا ارزش         چيز را مي    ها مردم قيمت همه     گفته بود كه در آن سال      دانستنـد، امـ

كـم شـاهـد        كند اين است كه كم      دانستند. آنچه مرا نگران مي       چيزي را نمي  
تواند ظهور مجدد همان به بازي گرفتن كامل چيزهايي           روندي هستم كه مي   

 :كـه ايـنـ    ، از جملـه   دانم  ها را بنيادهاي معنوي اين كشور مي        باشد كه من آن   
موقعيت جامعه براي ما مهم است، ما به وجود جامعه اعتقاد داريم، ما مـردم               

شويم. هنوز چنين نشـده         رد نمي   آنانكنيم و از كنار       را به حال خود رها نمي     
است، اما اگر نگاهي به روزهاي آغازين آن دوره (تاچريسم) بيندازيم، تـرس      

وارد    ببينيـم:   من آن است كه مشابهتي را با آنچه امروزه در حال تكرار است  
]  به      العاده  خارق  يشدن گزند  يك ملّـت صـدمـه         در مقام انسان كه ما    [شأنِ

ايم؛ استعدادهايي كه به طور كامل به هرز رفـتـنـد،               زيادي از اين گزند ديده    
دوسـت    نتوانستيم ارزش فردي هر انسان يگانه را بفهميم.          ،وراست    چون رك 

كـنـي نـورت      ” نماينده مجلس از      ،محترم من، خانم اَبوت    اسـتـوك   ” و    “ هـ
به اين واقعيت اشاره كـرد كـه اگـرچـه بـا                   ،[از حزب كارگر]     “ نوئينگتون
دانست كه اينجا بيايد      هاي بانو تاچر موافق نيست، اما وظيفه خود مي          سياست

وزير زن اين كشور اداي احترام كند. من از آن               و نسبت به نخستين نخست    
، چرا كه همه مردان براي دفاع از        كردبزرگ و تربيت    آن را   كه زنان     ام  نسلي

فـقـط يـك         جنگ دوم جهاني] رفته بودند. آن زنان نـه          [ آزادي ما به جنگ     
شان، كه    شناختم  كردند. آن زناني كه من مي        دولت، كه يك كشور را اداره مي      

هاي مـا و       ها نفر مثل من را بزرگ و تربيت كردند، كه كارخانه            من و ميليون  
هـا را       ها آتـش  وكارهاي ما را اداره كردند، كه پس از فرو افتادن بمب          كسب

ت      در  شان از يك زن شايسته،        كردند، در تعريف    خاموش مي  واره    الگوي بـ
گنجد. در اينكه بگوييـم اداي احـتـرام بـه                 وجه نمي   هيچ  مارگارت تاچر به    
 وزير مؤنث، حرفي نيست؛ اما زن؟ نه با معيارهاي من. نخستين نخست

 ادامه  پيام هاي احزاب كارگري و كمونيستي... ادامه  كارنامه سياه و ويرانگر...

تان براي كسب حقوق دمكراتيك و عدالت اجتماعي پشتيباني مـي            
كند. ما به تالش شما براي همكاري با همه نيروهاي مـتـرقـي و                  

ما قاطعـانـه    منظور رسيدن به اين خواست، ارج مي نهيم.            دمكرات به 
گيري در باره سرنوشت ايران و سـاخـتـار                اعتقاد داريم كه تصميم   

اقتصادي آن تنها به عهده خود مردم ايـران اسـت. مـا                  -اجتماعي
توقف خشونت در ايران و تونس از جمله نسبت به سنـديـكـا هـاي        

يگر حمايت ر د  ما با هاي سياسي را خواهانيم.            كارگري و شخصيت  
ي ها وهمه نير ان، و     ير ده ا  تو ب   حز  كارگـر،  طبقه رزه مبا د را از    خو 
عـي، و    جتما الت  اعد ل،   ستقال ي، ا  س اموكر د  در راه  ه  ـكاه خوقيتر

ر پيكا ي   مپرياليست ي ا  نظام  خله امد ر و     حضو ري از     عا يي    منطقه 
  كنيم.م ميعال، اكننديم

يي دموكـراتـيـك و         به اميد پيروزي مبارزه حزب شما براي آينده       
 خواهانه عدالت

 پيروز باد مبارزه حزب توده ايران
 زنده باد روابط برادرانه بين المسار و حزب توده ايران

 المللي زنده باد همبستگي بين
[  2013فوريـه    7  -“ حزب المسار تونس” دفتر بين المللي   
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 دكتر عبدالعزيز مساعودي

 
پيام حزب كمونيست اردن به رفقاي عزيز حزب تـوده          

 ايران، با درودهاي رفيقانه
ماده مي شويد،   آدر شرايطي كه شما براي كنگره ششم حزب خود           

 ما نيز خوشوقتيم از اينكه در اين برهه در كنار تان خواهيم بود.
رفقا، كنگره بزرگ شما در شرايط مخفي وسركوب خشن و بسيـار            

انـد     سختي كه نظام حاكم و ايادي آن بر حزب شما تحميل كـرده             
هاي حزب بزرگ شما در       برگزار مي گردد، نظامي كه تمامي فداكاري      

يي دموكراتيك با هدف دستيـابـي بـه            راه مردم ايران را براي آينده     
 ترقي، صلح، و سوسياليسم، ناديده گرفته است.

، مطمئنيم كه كنگره ششـم حـزب         “ حزب كمونيست اردن  ” ما در   
ها و آرزوهاي شما و ملت برادر در ايران خواهد            نامدارتان، تبلور آرمان  

ترين درود ها و آرزوها را         بود . يك بارديگر حزب كمونيست ما، گرم        
كند. با امـيـد تـحـقـق              براي موفقيت كنگره ششم شما، تقديم مي      

خاطر مردم ايران و در راه تـرقـي،           هايتان به   برد هدف   ها و پيش    آرمان
 آزادي، و سوسياليسم.

 دبير كل حزب كمونيست اردن، دكتر منير حمارنه
 ]  1391ماه  بهمن 18[ 2013فوريه  6عمان، 

 
 پيام حزب كمونيست فنالند 

 رفقاي گرامي،
حزب كمونيست فنالند درود هاي رفيقانه خود را به حـزب تـوده              

 فرستد. ايران، به كنگره پر اهميت شما و به همه اعضاي حزب مي
ما از نقش مهم حزب شما در مبارزه در راه حقوق زحمـتـكـشـان،                
صلح، دموكراسي، حقوق بشر، عدالت اجتماعـي، و بـرضـد رژيـم                

دانيم كه شما مـخـالـف          ساالر ارتجاعي در ايران آگاهيم. ما مي         دين
نقش امپرياليستي اياالت متحد آمريكا و اتحاديه اروپا در خاورميـانـه            
هستيد. ما در مبارزه عليه مداخله نظامي خارجي در ايران بـا شـمـا                 
همگام هستيم. آينده ايران فقط بايد توسط خود مردم ايران تعيـيـن              
شود. در وضعيت كنوني جهان، همكاري انترناسيوناليستي كمونيست         

هاي مترقي و        خواه و چپ، و ترويج گزينه       ها و ديگر نيروهاي ترقي      
 يابد. انداز سوسياليسمِ بيش از پيش اهميت مي  چپ و چشم

 هاي آتي شما آرزوي موفقيت داريم. براي كنگره شما و فعاليت
 

 ايريو هاكانن
صدر هيئت سياسي كميته مركزي حزب كمونـيـسـت          

 فنالند
 2013هلسينكي،  فوريه 
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، “ روي كويـت    جنبش پيش ” شادباش  
به مناسبت برگزاري ششمين كنگـره      

 حزب توده ايران
 

 ،رفقاي گرامي حزب توده ايران
، برگزاري كنـگـره     “ روي كويت   جنبش پيش ” 

گويد، و به مـنـاسـبـت تـاريـخ               ششم حزب برادر توده ايران را تبريك مي       
ايد، بـه   تان، و دستاوردهايي كه در طول تاريخ طوالني مبارزه داشته        درخشان

كنيم و همبستگي خود را بـا         فرستد. از اين فرصت استفاده مي        شما درود مي  
پيكار حزب شما و مردم ايران در راه صلح و حقوق دموكراتيك، و حق مردم               
در تعيين سرنوشت خود بدون هرگونه دخالت خارجي، اعالم كنيم. چـنـيـن               

يي خليج فارس و كل منطقه خاورميانه را به آتش خواهد كشـيـد و                  مداخله
حال، نسبت به نقض حـقـوق         صلح جهاني را به خطر خواهد انداخت. درعين        

اي در ايران نـگـرانـي          هاي توده   هاي سركوبگرانه برضد جنبش     بشر و اقدام  
 كنيم. داريم و آن را محكوم مي عميق خود را اعالم مي

 رفقاي گرامي،
هـاي     در اين لحظه تاريخي، در زماني كه جنبش جهاني چپ با چـالـش             

المللـي   روست، دنيا شاهد پيشرفت جنبش چپ است. اوضاع بين         فراواني روبه 
كند كه نشان     هاي حادي حكايت مي     از تجاوز امپرياليستي و تضادها و تنش      

هـاي     ترين بحـران  داري در يكي از جدي   تري دارد. سرمايه     از آينده پرچالش  
داري پايان تاريـخ   ساختاري خود قرار دارد. تاريخ نشان داده است كه سرمايه     

نيست، قدرت مانور آن محدود است، و در سراشيب نـابـودي قـرار دارد.                  
تر از آنكه ما انتظارش را داشتيم به پايان خـود نـزديـك          داري سريع   سرمايه

اي است كه اين نظـام        شود، و همين، بيانگر ناكارآيي سازوكارهاي سنّتي        مي
داري بـه       كند. يـورش سـرمـايـه        ها استفاده مي  براي غلبه بر بحران از آن     

پيشرفت اجتماعي و حقوق اقتصادي و سياسي طبقه كارگر و متحـدان آن،              
هـا،     هاي فزاينده اجتماعي، و سركوب فزاينده حكومتي، و جـزايـن            نابرابري

كش و جنـبـش روبـه          هاي زحمت   همگي به خشم و رويارويي فزاينده توده      
هاي اخير در خاورميانه، و        داري، منجر شده است. دگرگوني       رشد ضدسرمايه 

توفان تغييري كه سراسر دنيا را درنورديده است، هيچ كشوري را از اثرهـاي              
يـي رنـج        مانـده   خود مصون نخواهد گذاشت. مردم ما نيز از حكومت عقب          

برند كه توجه آن تنها به حفظ موقعيت و منافع اقتصادي خود به هزينـه                 مي
منافع مردم كشور، معطوف است. فساد، سركوب فزاينده، و نقض حقـوق و               

الملـلـي پـذيـرفـتـه شـده،              هاي بين   شأن انساني، نقض هنجارها و پيمان     
 هاي حكومت ما شده است. ترين مشخصه عمده

به علت تضاد شديد ميان رويكرد ضددموكراتيك رژيم حاكم از يك سـو،             
شده سـيـاسـي      هاي دموكراتيك مردم از سوي ديگر، بحران وخيم         و خواست 

يي افزايش يافته است. انزواي حكومت و مـتـحـدان               سابقه  كشور به حد بي   
طبقاتي حاكم آن در حالي آشكار شده است كه جنبش مخالفان رشد يافـتـه          

يي از نيـروهـاي اجـتـمـاعـي             ايِ متشكل از گستره     است و به جنبشي توده    
وسياسي، تبديل شده است. حكومت در برخورد با مخـالـفـان، رويـكـردي                 

امنيتي در پيش گرفته است. نتيجه اين اقدام، سركوب شديـد تـظـاهـرات                 
اي، دستگيري شماري از نمايندگان پيشين مجلس و فعاالن جـوان در               توده

جنبش اعتراضي، و محاكمه آنان به اتهام ارتكاب جرم برضد امنيت كشـور              
ويـژه     هاي همگاني، و به     بوده است. حكومت همچنين محدود كردن آزادي       

 آزادي ابراز عقيده، آزادي بيان، و آزادي تشكل را آغاز كرده است.
مادام كه راهنماي ما نظريه ماركسيسم است، ما به توانايي خود ايـمـان               
داريم. تاريخ ثابت كرده است كه اين نظريه تنها گزينه براي دستيابـي بـه                 

 هاست. عدالت اجتماعي براي طبقه كارگر و همه انسان
 رفقاي گرامي،

در اين زمان حساس، همبستگي ما و همكاري متقابل رهبري دو حـزب              
يي است  اي، و جهاني، وظيفه     ما، و اتحاد نيروهاي چپ در سطح ملّي، منطقه        

، به تاريخ   “ روي كويت   جنبش پيش ” تر شده است.       كه از هر زمان ديگر مبرم     
فرستد، و بـراي      هاي شما درود مي     مبارزه قهرمانانه درخشان شما و فداكاري     

تان در راه عدالت اجتماعي، دمـوكـراتـيـك كـردن كشـور،                  شما در مبارزه  
هاي اجتماعي و اقتصادي، و رهايي ايران از بندهاي ديـكـتـاتـوري        پيشرفت

آرزوي موفقيت دارد، و خواهان تقويت پيوند ميان دو حـزب، و تـقـويـت                 
 همبستگي ميان مبارزه دو ملّت در راه آزادي و عدالت اجتماعي است.

 با درودهاي برادرانه،
 “روي كويت جنبش پيش”كميته مركزي 

 
 سابق) تونس   “جنبش التجديد“ (”حزب المسار”پيام 

 
 رفقاي گرامي،

م گر  سـابـق)    “ جنبش التجديـد  (” راه دمكراتيك و اجتماعي،      حزب المسار 
ب توده ز ـح ة كنگر  ششمين اريرگز ـاسبت ب ـبه من را   ي خود ا ـه درودرين  ـت 

شما كه در شرايط بحراني      كنگره   ايمان داريم كه    . ما    دايران تقديم مي دار   
شود، در بررسي و تصـويـب           و سخت منطقه خاورميانه و جهاني برگزار مي       

سندهاي مورد بحث نمايندگان كنگره موفقيت آميز خواهد بود.  زحمتكشان            
خواه و دموكراتيك تونس با مبارزات خستگي ناپذير حـزب            و نيروهاي ترقي  

توده ايران براي دموكراسي، حقوق بشر، و استقالل ايران، آشنا هستـنـد و               
]  1357ماه     [بهمن  1979نقش مهمي كه حزب شما در جريان انقالب فوريه          

 71خوبي به ياد دارند. حزب شما با دادن قربانيان فراوان در                  ايفاء كرد را به   
حـزب  ” حـق       سال گذشته در خدمت جنبش انقالبي مردم ايران بوده و بـه           

دار مبارزه مردم ايـران بـراي       نام گرفته است. حزب توده ايران پرچم        “ شهدا
استقالل، آزادي، و عدالت اجتماعي بوده است. انقالب بهمن اما با خيـانـت                

عوض آزادي و دموكراسـي،    روحانيت به آماج انقالب به شكست انجاميد. به 
تفتيش عقايد و سركوب وحشيانه نيروهاي مردمي و از جمله حـزب تـوده                

 ايران و رژيم جهل و ناداني، شكنجه و اعدام در ايران حاكم شد.
مبارزه حزب شما براي دموكراسي و آزادي، صلح و حقوق بشر و عـدالـت               

 دهه گذشته، ادامه يافته است. 3اجتماعي، بررغم شرايط دشوار كشور در 
ها و تبادل تجربـه   در تونس، دو حزب ما تماس      2011پس از انقالب بهار     

يي كارا در راه دموكـراسـي و           دهي مبارزه   خود در رابطه با چگونگي سازمان     
عدالت اجتماعي در شرايط ويژه كشورهاي در حال توسـعـه را گسـتـرش                 

دمـوكـراسـي، حـقـوق         اند، و در آينده نيز به آن ادامه خـواهـنـد داد.                داده
مان است، وبراي رسـيـدن          دمكراتيك، و عدالت اجتماعي، خواست مشترك     

 به اين خواست، همكاري همه نيروهاي مترقي و دمكرات را الزم مي دانيم.  
  از مـبـارزه   سابق)،  “ جنبش التجديد”راه دمكراتيك و اجتماعي،  “المسار”  

 15ادامه  در صفحه 

پيام هاي احزاب كارگري و 
كمونيستي جهان به ششمين كنگره 

 حزب توده ايران


