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گام هاي بلند ارتجاع حاكم به سمت تشديد 
 اختناق براي مهندسي انتخاباتي فرمايشي

سئوال اساسي كه توجه و پاسخگويي 
به آن در اين شرايط ضروري مي نمايد 
اين است كه آيا در حال حاضر نامزد 
شدن براي انتخابات از سوي اصالح 

طلبان امري مفيد براي جنبش مردمي و 
روند اصالح طلبي در ميهن ماست يا 

 خير؟
 

با نزديك تر شدن موعد انتخابات ريـاسـت         
، مواضع و برنامه هاي رهـبـري        92جمهوري  

رژيم واليت فقيه براي انتخابات روش تر مـي     
گردد. شماري از اظهار نظرهاي هفتـه هـاي           
اخير، چه از سوي كساني همچون هـاشـمـي          
رفسنجاني و اصالح طلبان، و چـه از سـوي            
نمايندگان رهبري رژيم نگراني ها پـيـرامـون         
برنامه هاي رژيم براي تشديد جـو فشـار و             
خفقان و حركت قاطع به سمت سازمان دهـي         
انتخاباتي فرمايشي و مهندسي شده را  تشديد        

 كرد.
رفسنجاني در سخناني كه ضمن آن اشـاره        
كرد كه در حال تصميم گيري درباره نـامـزد           
شدن براي انتخابات آينده است به روشـنـي           

براي آمـدن بـه صـحـنـه            ” اعالم كرد كه:    
انتخابات رياست جمهوري در حال ارزيـابـي         
شرايط هستم من بدون موافقت ايشان [خامنه        
اي] وارد عرصه نخواهم شد چون اگر ايشـان          
موافق نباشند نتيجه اي كه به بار مـي آيـد             

 “معكوس خواهد بود.
از البالي اين سخـنـان روشـن اسـت كـه               
رفسنجاني خوب مي داند بدون توافق خامنه اي و 
سپاه شركت در انتخاباتي، كه براي حاكميـت در         
شرايط بحراني كنوني بسيار حساس است، نتيجـه   
اي به همراه نخواهد داشت. نكته جالب ايـنـكـه            
رفسنجاني در سخناني كه در جمعي از استانداران        
پيشين ايران درباره دشواري هاي كنوني بـيـان          
كرده بود به روشني اشاره كرده بود كه به دلـيـل            
عدم اعتماد خامنه اي به او اميد زيادي به شركت          

سـحـام   ” در انتخابات ندارد.  بر اساس گـزارش           
رفسنجاني در اين نشست از جمله گـفـتـه          “   نيوز
رابطه ما(هاشمي و رهبري) مثل دو بـرادر           ” بود:   

بوده اما مسائلي كه در اين سال ها پيـش آمـده             
موجب شده كه ايشان ديگر به من اعتماد نداشته         
باشند، اگرچه من برادرانه راه برون رفت كشور را          

هاشمي در بخش ديگري از سـخـنـان         “  گفته ام.  
مهندسي رزمي سپاه امكاناتي از      ” خود گفته بود:     

جنگ داشت كه در سازندگي كشور مي توانسـت         
موثر باشد و ما در آن زمان پروژه هايي مثل راه            
سازي به آنان داديم؛ هم براي كشور مفيد بود و           
هم براي سپاه، اما حاال سپاه نبض اقـتـصـاد، و             
سياست خارجه و داخله را در دست گرفته و بـه           

 “كمتر از كل كشور راضي نيست..
اگرچه دفتر رفسنجاني، پس از درج اين سخنان 

مدعي شد كه سخنان درج “ سحام نيوز”در پايگاه 
نوعي اعمال سليـقـه     ” شده به نقل از رفسنجاني:       

 6ادامه  در صفحه 

 جنبش كارگري و خطر گسترش 
 تفكرات گمراه كننده

فاجعه كودكان كار و 
 سياست هاي مخرب 
 رژيم واليت فقيه 

   7و  3ادامه  در صفحات 

 2ادامه  در صفحه 

درخصوص ميـزان     ،“ شوراي عالي كار  ” تصميم  
هـاي     حداقل دستمزد كارگران كشور، از جـنـبـه        

است. در      مختلف مورد بحث و بررسي قرارگرفته       
هاي كمتر مـورد تـوجـه،          اين ميان يكي از جنبه    

رابطه كاهش قدرت خريد كارگران و زحمتكشـان     
 و افزايش شمار كودكان كار است.

هنگامي كه مجلس شوراي اسالمي در بـحـث         
امسال بر پيامدهاي بسيـار      پيرامون اليحه بودجه  
ويژه افزايش تورم براثـر بـاال      منفي اين اليحه به   
هزار ميليارد  120هاي انرژي تا   رفتن قيمت حامل  

تومان تاكيد و از امكان انفجار اجتـمـاعـي ابـراز         
در    -ايلنـا   -كرد، خبرگزاري كار ايران     نگراني مي 

 485با مبلغ    ” داد:     ، گزارش 91آخرهاي اسفندماه   
هزار تومان همچنان كارگران بايد با سخـتـي و           

هاي زيادي زندگي كنند. قـدرت خـريـد        دشواري
] با كـاهـش    1392خانوار كارگري در سال آينده [   

مناسبت  روز جهاني كارگر  فرصتي پديد آورد تـا           
بار ديگر نگاه ها و افكار عـمـومـي نسـبـت بـه                  

هاي زحمتكشان در جهان و ايران بـيـشـتـر             مشكل
اي كه ميهن ما به     جذب شود. به دليل موقعيت ويژه      

هـاي     هاي اقتصادي و اجراي برنـامـه        دليل تحريم 
هـا در آن قـرار           اي همچون حذف يارانه     نوليبرالي

گرفته است، حجم زيادي از خبر، گزارش، و تحليـل     
هاي زحمتكشان ايران اختصاص پيدا كرد.  به مشكل

اين رويكرد ويژه كه خوشبختانه هر سال نسبت بـه          
گذشته بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد، روند مثبتـي    
است كه فعاالن كارگري و حاميان آنان بـايـد بـا              
حساسيت و توجه ويژه براي تداوم آن بكوشند. براي   

اينكه به وضعيت فعلي بيشتر واقف شويـم الزم         
يي نه چندان دور      به يادآوري است كه در گذشته     

گـيـري      اي در پـي      چنين گستردگي و فراگيري   
هاي كارگري در ايران وجود نداشـت، و          خواست

امسال را شايد نقطه اوج اين حمايت هـا بـايـد             
هايي را شاهد     قلمداد كرد. براي مثال، ما حمايت      

بوديم كه جنبش زنان و فعاالن حقوق بشري را      
گرفت، كه جاي تحسين دارند. رشـد        نيز دربر مي  

هاي اجتماعي و پيوند زدن اين نيروها بـا           جنبش
يكديگر روندي مثبت است كـه از آن بـايـد               

 در اين شماره
اي  زحمتكشان جهان تا دست يافتن به زندگي

 4نشينند!                        ص  شايسته، آرام نمي
كارزار جهاني براي صلح و همبستگي با 

 8زحمتكشان ايران                                       ص 
به ياد خسرو روزبه، مشعل خاموش ناشدني 
 9اميد و پيكار  در راه رهايي زحمتكشان   ص 
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درصدي پايه حقوق كارگران براي       25بيشتري مواجه خواهد شد... افزايش         
هـاي     سال آينده با تورم موجود، كفاف هزينه تحصيل فرزنـدان خـانـواده          

 “دهد. كارگري را نمي
ويژه كارگران و زحمتكشان درسـال    درخصوص وضعيت معيشتي مردم به    

جاري، كليه برآوردها حاكي از ژرفش نابرابري و فقر درجامعه است. روزنامه 
مردم را فقيرتر  92بودجه  ” ، درگزارشي اعالم داشت:      91اسفندماه    15بهار،  
كند... جامعه بايد حسرت خيلي از خدمات و رفاه اجتماعي را بخورد... در        مي

“ شـونـد.      رسند بلكه هرروز فقيرتر هم مـي         واقع نه تنها مردم به رفاه نمي      
هـاي     ترين گزارش   ، تازه 91اسفندماه    20درگزارشي ديگر، روزنامه اعتماد،     

هاي شهري را مـنـتـشـر        بانك مركزي از وضعيت بودجه خانوار در منطقه      
هاي بانك مركزي از وضعيت بودجـه        گزارش” ساخت، و دراين باره نوشت:       

درصدي درآمدهاي متفرقه حكايت دارد. روند افـزايـش            48خانوار، از رشد    
دهد كه همراه     نشان مي   89دوبرابري اين بخش از درآمدها نسبت به سال         

با رشد تورم و كاهش قدرت خريد، خانوار تالش هرچه بيشتري براي يافتن 
ايـن  “  هاي دوم و سوم داشتند تا منبع درآمدي خود را افزايش دهنـد.               شغل

هاي افـزايـش شـمـارِ           ترين علت   تواند يكي از اصلي     حال مي   آمار در عين  
كودكان كار را توضيح دهد. كاهش قدرت خريد منجر به آن شده است تـا                

هاي محروم و زحمـتـكـش     هاي كارگري و ديگر خانواده  بسياري از خانواده  
جامعه براي تامين مخارج خود به كارِ كودكان و نوجوانـان چشـم امـيـد                  

دسـتـمـزد    ” بود:    ، يادآوري كرده91اسفندماه    26بدوزند. دراين زمينه ايلنا،      
افزايد. دليل كار كودكان، نـاتـوانـي يـا           برشمارِ كودكان كار مي     92ناچيز  
هاي زندگي است. باتوجه به اينكه         تواني سرپرستان آنها در تامين هزينه       كم

است احتـمـال        وجه با نرخ تورم متناسب نبوده       هيچ  به  92افزايش مزد سال    
دارد كودكان بيشتري براي تامين معاش خانواده از سوي سرپرستان خـود            
وارد بازار كار شوند... دليل اصلي گسترش اين پديده افزايش تورم و فقيرتر              

روز    همين دليل باتوجه به شرايط بد اقتصادي روزبه         شدن جامعه است و به    
شويم. سرپرستان بعضي از اين كودكان حتـي    بيشتر با اين پديده مواجه مي    

فروش يا كارگر هستـنـد        توان جسمي كار كردن ندارند و مابقي اكثراً دست        
هاي كارگـاهـي    كه درآمد بسار پاييني دارند... درآمد كودكاني كه در محيط         

 “شود. هزارتومان بيشتر نمي 200فعاليت دارند در بيشترين حالت از 
ها، واقعيت تلخ گسترش پديده كودكان كار و فـقـر               انتشار اين گزارش  

دهد. درسال گذشـتـه آمـارهـا و              مي    هاي كارگري كشور را نشان      خانواده
 91هاي بسياري از وضعيت كودكانِ كار منتشر شد. ايلنا در پاييـز                 گزارش
كارگـيـري كـودكـان         يك فعال حقوق كودكان كار از افزايش به       ” نوشت:   

تبع افزايش هزينه توليد و مشـكـالت           عنوان نيروي ارزان و جايگزين به       به
واحدهاي توليدي خبرداد. بيشترين نيروي كار جايگزين را كودكان تشكيل           

اند و به عناوين مـخـتـلـف تـحـت          دهند كه از شمول قانون كار خارج        مي
 “گيرند. كشي قرارمي بهره

سياست تورمي كشور باعـث  ” شود:     دربخش ديگر اين گزارش افزوده مي     
پـذيـر جـامـعـه         هاي آسيب است و بخش هاي زندگي شده      باالرفتن هزينه 

انـد...       مجبور به استفاده از كار كودك براي تامين معيشت خانـواده شـده             
دراليحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه اكنون در مجلس درحال بررسي   

شود كه بيشترين ضربه      ترين بخش مربوط به كار كودكان مي        است، ضعيف 
شود و آنان را از مسير اصلي رشدشـان           به كودكان از همين طريق وارد مي      

توان گفت كه، بـحـران        اين تحليل و برآوردها مي      باتوجه به “  كند.   خارج مي 
اقتصادي، ژرفش شكاف طبقاتي، و گسترش فقر درجامعه، اثرهاي دلخراش 

ايـن        هاي گوناگون باقي گذارده است. از جملـه      و ناگوار بسياري درعرصه   
كرد. درطول سال گذشته، همراه با    پيامدها بايد به پديده كودكان كار اشاره      

اي از قبيل سقوط ارزش پول ملي، رشد نـرخ تـورم،               هاي اقتصادي   معضل
هاي اجتماعي، وضـعـيـت       بيكاري زحمتكشان، و افزايش هولناك نابرابري 
است. كليه آمارهاي منتـشـر      كودكان كار نيز روبه وخامت بيشتري گذاشته        

مـوازات        شده، از افزايش جمعيت كودكان كار طي چند سال اخير و بـه             
حكـايـت    -“ ها  حذف يارانه “  -اجراي برنامه ضدمردمي آزادسازي اقتصادي    

گواهـيِ آمـارهـاي        ، به “ ها  هدفمندي يارانه “كند. از زمان اجراي قانون         مي
هـاي كـارگـري         رسمي، بخش چشمگيري از كودكان و نوجوانان خانواده       

هـاي     اند، و كودكي و نوجواني آنان در سـيـاهـي             كار شده     كشور  وادار به   
اسـت. در      هاي ناعادالنه محو و نابود شده    هاي وحشيانه و رابطه     كشي  بهره

نـژاد بـه اجـراي           ، زماني كه دولت ضدملي احـمـدي       1391ابتداي سال   
بـانـك   “و    ”المللي پول صندوق بين“هاي    آزادسازي اقتصادي طبق فرمان   

هـا گـزارش        كرد، رسانه و مشمئز كننده افتخار مي       با نخوتي زننده    ،”جهاني
دليل شرايط بد اقتصادي، پديده ترك تحـصـيـل فـرزنـدان                دادند كه، به    مي

است. ايلنا، همان زمـان (خـرداد و              معضلي اجتماعي بدل شده         كارگران به 
نايب رييس دوم كميسيون اجتـمـاعـي        ” كرد:       )، در گزارشي اعالم    91تيرماه  

مجلس، خواستار بررسي مسائل ترك تحصيل فرزندان... كـارگـران درپـي                
تشديد بحران اقتصادي توسط دولت و كميسيون اجتماعي مجلس شـد. ...                 

ويژه مشكالتي كه درحوزه مسكن وجـود      اگر مشكالت اقتصادي كارگران، به    
دارد، برطرف شود، بسياري از مشكالت تحصيلي فرزندان خانواده كـارگـران            

 “شود. نيز حل مي
هـاي كـارگـري و ديـگـر             ترك تحصيل كودكان و نوجوانان در خانواده   

افزايش آمار كودكان كار منجر       يي است كه به       هاي محروم جامعه پديده     اليه
اي منتشر شده از سوي انجمن حـمـايـت از حـقـوق           است. در بررسي    شده  

هاي زحـمـتـكـش           شود كه، بسياري از فرزندان خانواده       كودكان تصريح مي  
اند. دراين گزارش خاطرنشـان گـرديـده            جامعه به جمع كودكان كار پيوسته     

هاي  شدن اوضاع اقتصادي خانواده دليل تورم دو سال اخير و بحراني به”است: 
فقير، بسياري از كودكاني كه تا پيش ازاين مشغول تحصيل بودند اكنون بـه              

هاي كارشناسي مستـقـل       عالوه، پژوهش   به  ”اند.   جمعيت كودكان كار پيوسته   
نشانگر اين واقعيت است كه افزايش آمار كودكان كار با نابودي بنيه توليدي             
كشور و رواج اقتصاد غيرمولد و داللي رابطه مستقيم دارد. ايلنا دراين زميـنـه    

يك پژوهشگر مسايل اجتماعـي  ” بود:   طي گزارشي تاكيد كرده  91در تيرماه   
ها] در اقتصاد و بـازار كـار            گفت، فساد [ اقتصاد داللي،  اختالس، و جز اين          
عنوان نيروي كار است. اقتصاد   يكي از مهمترين عوامل استفاده از كودكان به      

هـا،     افـزون بـرايـن     “  غيرمولد و فاسد عامل گسترش كار كودكـان اسـت.         
 70نشيني، كه از زمان اجراي برنامه تعـديـل اقـتـصـادي دردهـه                     حاشيه

هاي مهم افزايش شـمـارِ        اي پيدا كرد، از عامل      هاي گسترده   خورشيدي دامنه 
روزي از روستاها به حاشيه       كودكان كار است. هزاران خانواده براثر فقر و تيره         

  رشد آمار كودكان كار مـنـجـر شـده       اند، و اين امر به    شهرها مهاجرت كرده  
هاي اخير با خروج  يي را فراموش كرد. درسال  است. اما دراين ميان نبايد نكته 

كه براساس اصـالحِ       ،”قانون كار “نفر از شمول      10هاي كوچك زير      كارگاه
كشي وحشيانه از كـودكـان و            قانون كار صورت گرفت، بهره      ”191ماده  “

اي    معضلِ اجتماعـي     يي كه اينك به     گونه  شدت افزايش يافت، به     نوجوانان به 
 است.  بزرگ تبديل گرديده

وقفـه آمـار      هاي انتشاريافته از رشد پيوسته و بي آخرين برآوردها و گزارش 
آبـان مـاه        15كند. پايگاه خبري كلمه،         مربوط به كودكان كار حكايت مي     

هزار كودك كار در كشور وجـود   615ميليون و  2حدود ”، گزارش داد: 1391
هـزار نـفـر       315هزارنفر آنان پسر و  300ميليون و  1دارد، كه از اين تعداد      

اند. اين آماري است كه مركز آمار ايران درسـال            ساله بوده   18تا    10دختران  
است و از آن زمان تا كنون هيچ آمار دقـيـق ديـگـري در                     ارايه كرده     85

 1390هاي مجلس (كه درسال         دسترس نيست. براساس آمار مركز پژوهش      
هزار كودك درسـطـح كشـور از تـحـصـيـل               265ميليون و  3منتشرشد)  

اند. بسياري از كارشناسان معتقدند كه بخش اعظمـي از كـودكـان               بازمانده
اند. لذا بسياري از فـعـاالن حـقـوق              تحصيل كرده   واسطه كار و فقر ترك        به

 “كودك معتقدند كه حدود سه ميليون كودك كار در كشور وجود دارد.
ديدگاه اعضاي جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان نيز            دراين گزارش، به  

يـكـي از     ” سازد:   گرديده است. گزارش، دراين خصوص خاطرنشان مي   اشاره
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كار بست. به دلـيـل           ها را به    پشتيباني كرد و براي تداوم آن تمامي كوشش       
هراس رژيم واليت فقيه از فعاليت كارگران آگاه و سنديكاليست، در طـول            
چند سال گذشته فشارهاي زيادي به فعاالن در اين عرصه وارد آمد كه بـه               
زنداني شدن شمار زيادي از آنان منجر گرديد، و در آخرين نـوع از ايـن                   

هاي غيرانساني سه نفر ديگر از كارگران وابسته به سنديكاي شـركـت        اقدام
يـي از فـعـاالن           اتوبوسراني واحد از كار اخراج گرديدند. خارج شدن عـده      
هاي طاقت فرسا با      كارگري از ايران به دليل خطرهاي جاني و ديگر مشكل         

اينكه تاثيرهايي منفي به دنبال خواهد داشت، اما در صورت هوشياري ايـن             
فعاالن، از اين پديده اجباري هم مي توان برضد رژيم واليت فقيه و به نفع               

هايي وجود  طبقه كارگر استفاده كرد. درهرحال، در خارج از كشور هم امكان      
دارد كه بر پايه اعتبار اين كارگران سنديكاليست و حضورشان در مـجـامـع           

توان از آن به نفع جنبش كارگري ميهـن و طـرحِ           كارگري بين المللي مي   
مـان بـا        هاي مبرم آن بهره گرفت. با اينكه جنبش كارگري ميهـن             مسئله
رو است، اما همينكه ما هر سال نسبت          اي روبه   هاي جدي   ها و معضل    ضعف

به سال پيش توجه بيشتري نسبت به اين جنبش را شاهديم نشان دهـنـده               
ها، مبارزات صـورت گـرفـتـه        آن است كه، بررغم تمامي اين فراز و نشيب      

اند؛ شاهد ايـن ادعـا هـم            هاي گذشته بي نتيجه نبوده      خصوص در سال    به
هـاي     هاي كارگري در قياس بـا سـال           فزوني به مسئله    همين توجه رو به   
چه در داخـل و        -يي كه فعاالن كارگري و حاميان آنان        گذشته است. نكته   

بايد با تيز هوشي نسبت به آن حسـاسـيـت نشـان                -چه در خارج از كشور    
دهند، مبارزه با القائات و تفكراتي است كه در ظاهر با نام حمايت از جنبش               
كارگري نوشته و يا بيان مي شوند، اما در باطن، آگاهانه و يا ناآگاهانه، خاك 

و به    88پاشيدن به چشم جنبش كارگري بايد دانسته شود. انتخابات خرداد            
هـاي مـردم، جـنـبـش            دنبال آن تقلب انتخاباتي ولي فقيه برضد خواست       

 “ جنبش سـبـز    “اجتماعي عظيمي را به وجود آورد كه هم اكنون با عنوان       
هايي است كـه مـدعـيِ           از جمله سايت  “  كلمه” شناخته شده است. سايت      

نمايندگي بخش چشمگيري از اين جنبش است. به دليل وجـود هـمـيـن                  
ها پيش رويكردهايي مثبت در رابطه با جنبـش           جنبش اجتماعي، ما از مدت    

ايم. حاصل اين رويكرد، انـتـشـار           كارگري را از سوي اين سايت شاهد بوده       
طـورِعـمـده بـه          است كه تمام و يـا بـه    “  كلمه كارگري” دائم تك برگيِ  

 11اش كه  در آخرين شماره“  كلمه كارگري”پردازد.  هاي كارگري مي  مسئله
ارديبهشت همزمان با روز جهاني كارگر منتشر شد در مطلبي بـا عـنـوان:                

ها و استفاده از سنديكاها براي        ، به نقش حزب   “ فراتر از نزاع  چپ و راست      ” 
پيشبرد مقاصدشان پرداخته است. مطلب ياد شده، در اين باره آورده اسـت:               

هاي سوسيال دمكراسي از صدر مشروطه و بخـصـوص در              احزاب و نحله  ” 
دهه بيست شمسي آغاز كننده بحث دفاع از حقوق كارگران در ايران بـوده      

اند. امـا      ها در نوشتن اولين قانون كار نقش مهمي داشته  اند. حتي اين نحله    
ها پيوند خورده بـود.       شيوه دفاع از حقوق كارگران با تعلقات حزبي اين نحله         

شد وارد سنديكـاهـا شـد و            بايست در يك حزب پيگيري مي       آنچه كه مي  
هاي حزبي تبديل شده بود. به         ها و برنامه    فعاليت سنديكايي به ادامه دغدغه    

اي كه مثال نام سنديكا با دفاع از حقوق كارگران همواره با تعلـق بـه                   گونه
نـهـاد      سياسي عجين شده بود. سنديكا سازمان مردم  -هاي حزبي اين نحله 

نهاد است. وجه تمايز اصلي  مبتني بر كار است و حزب نيز يك سازمان مردم
سنديكا و حزب در اين است كه حزب اساساً براي كسب قدرت دولتي شكل 

گيرد و تالش براي ورود به ساختار دولتي از لوازم ذات حـزب اسـت.               مي
نهادي است كه ميان جامعه مدني و دولت درنوسان     حزب تنها سازمان مردم   

شود كه سنديكـاهـا       است. ميل به كسب قدرت دولتي احزاب باعث اين مي          
هاي دانشجويي، بـايـد    نهاد، همچون سازمان   هاي مردم   همانند ساير سازمان  

قبل از وارد شدن به اين “ فارغ از تعلقات حزبي شكل بگيرند و فعاليت كنند.
آيد كه، چه ضرورتي موجب گرديده است كه نگاه  بحث، اين سؤال پيش مي

به اين موضوع معطوف گردد؟  نخست ايـنـكـه، تـمـام               “  كلمه كارگري ” 
سنديكاهاي مستقل تعطيل و يا زير فشارند و فعاالن سنديكايي نيز يـا در        

اند و يـا در داخـل اگـر           زندانند و يا به خارج شدن از ايران مجبور گرديده 
هـا هـم كـه           گريبانند. در مورد حزب  به هاي بسيار دست اند با معضل  مانده

اي در      طورِكامل مشخص است. هيچ حزب مستقل و مـردمـي            وضعيت به 
شرايط كنوني نه اجازه و نه امكان فعاليت دارد. بنابراين، بايد نتيجه گرفـت               

هاي بسيار مهم تر و در اولويت باالتري وجود دارند كه مي شـد              كه موضوع 
ها انگشت گذاشت. صرف نظر از اين موضوع، از انـتـشـار چـنـيـن                  بر آن 

يـي     ديدگاهي مي توان دو برداشت كرد، كه به نظر ما در نهايت به نتيجـه              
حزب توده و  ”حزب كمونيست ايران“مشابه خواهند رسيد. يكي اينكه نقش 

كند، و دو ديـگـر          در جنبش كارگري ايران را منفي و مخرب ارزيابي مي         ايران
دانـد كـه        هاي صـنـفـي مـي       اينكه فعاليت سنديكاها را صرفاً پيرامون مسئله 

 -فعاليت حزبي “  كلمه كارگري ” و به تعبير      -هاي سياسي   بايست به موضوع    نمي
كلمـه  ” يي نيست كه  كارانه و ارتجاعي مقوله وارد شود. البته اين ديدگاه محافظه 

به كشف آن نايل آمده باشد. تاريخ مبارزات كارگري در طول بيش از             “  كارگري
يي را تجربه كرده چندان كه تـازگـي           نما شده   يك قرن گذشته چنين القائات نخ     

اي كـه       ها و فعاالن سياسي     كلي از دست داده است. شخصيت        اش را به    پيشين
هاي سياسي ديگر كشورها دارند آگاهند كه اتحاديه هاي          آشنايي كامل با تحول   

در بريتانيا بودند، و     كارگري، در آغاز قرن بيستم ميالدي، پايه گذار حزب كارگر         
طـورِ     در بريتانيا هستند، و به        هاي مالي حزب كارگر       يكي از عمده ترين منبع    

در  ها پيش ادامه داشته است. رهبران حزب كـارگـر             سنتي اين وضعيت از دهه    
هـا سـخـنـرانـي          كنند و در آن     هاي ساليانه اين سنديكاها شركت مي       كنفرانس

هاي كارگري عالوه بر مطالبـات صـنـفـي در          كنند. در آمريكا هم اتحاديه      مي
شان كمابيش به  هاي مالي هاي سياسي هم شركت فعال دارند، و با كمك     مسئله

كنند. فـرانسـه     شان ياري مي در مبارزات انتخاباتي“  حزب دمكرات ” كانديداهاي  
يكي از معدود كشورهايي است كه سنديكاهاي قدرتمندي در آن مشغـول بـه               
فعاليتند. نگاهي اجمالي به وضعيت سياسي فرانسه در همين يك سال گذشـتـه         

طورِفعال هم در عـرصـه        دهد كه سنديكاها در اين كشور به        به خوبي نشان مي   
سياسي و هم در عرصه مطالبات صنفي فعاليت مستمر داشته اند. در ايـتـالـيـا،                  

يي را مشاهده كرد. داسيلـوا،         توان وضعيت مشابه    يونان، و ديگر كشورها هم مي     
رئيس جمهوري سابق برزيل، از دل سنديكاهاي كارگري و به نمايـنـدگـي از                

بر مسند رياست جمهوري برزيل تكيه زد. رئيـس    “ حزب كارگران برزيل“سوي  
جمهوري جديد ونزوئال از فعاالن سنديكايي است. الزم به يادآوري است كـه،               

اند از  هاي مختلفي از تاريخ سعي كرده نيروهاي ضدانقالبي و ارتجاعي در مقاطع
هاي پليدشان استفاده كنند. از شيليِ       سنديكاهاي كارگري براي رسيدن به هدف     

توان   هاي نخست زمامداري چاوز  براي نمونه مي         دوران آلنده و ونزوئال در سال     
اش را     هاي ضد انقالبي    هاي كارگري فعاليت    نام برد. لخ والنسا از درون اتحاديه       

هـاي بـاال،      به پيش برد و حتي به مقام رياست جمهوري رسيد. با توجه به داده   
بـه  “  كلمه كارگري ” هاي موجود،     مشخص نيست بر اساس كدام يك از واقعيت       

اي رسيده است. زياد دور نرويم، نمونه خود ايران هم در ايـن                گيري  چنين نتيجه 
مـاه، از       ارديبـهـشـت    13تواند روشن كننده باشد. خبرگزاري مهر،          موضوع مي 

 -وزير كار در دولت خاتـمـي   -عليرضا محجوب در رابطه با كانديداتوري كمالي   
ما در مورد كانديدايي حرف ” سوال كرده است، و محجوب در جواب گفته است:      

زنيم كه چون هنوز ثبت نام نكرده، اعالم كانديداتوري هم نكرده، بلكه خانه            مي
“ كـلـمـه   ” سايـت    “  كارگر اصرار دارد كه آقاي كمالي اعالم كانديداتوري كند.         

خوبي آگاه است كه بسياري از قوانين ضد كارگري در زمان وزارت كـمـالـي                  به
هم تشكلي زير فرمان رژيم واليت فقيه است. امـا   “ خانه كارگر“تصويب شد، و  

ها را بـه        هاي ارتجاعي هم فعاليت     بحث بر سر اين است كه، حتي اين تشكل        
كنند، و در ظاهر هم كه شـده بـراي ريـاسـت                 هاي صنفي محدود نمي     مسئله

هاي صنفي سنـديـكـاهـا بـا         كنند. بنابراين، فعاليت  جمهوري كانديدا تعيين مي   
تر  اند و الزم و ملزوم يكديگرند. براي روشن       هاي سياسي درهم تنيده شده      تحول

جنبش “هاي اساسي  آوريِ دو نمونه تاريخي الزم است. در مقطع كردن بحث ياد
هاي كارگري انكارناپذير بـود، و         نقش اثرگذارِ اتحاديه    ،”ملي شدن صنعت نفت   

شان، نقشي تعييـن كـنـنـده در             هاي  كارگران توانستند با تظاهرات و اعتصاب     
رويدادهاي اين جنبش ملي بازي كنند. آيا چنين رويكردي از سوي سنديكـاهـا             

كـلـمـه    “هاي حزبي بوده است؟        شود و يا در خدمت خواست       مثبت ارزيابي مي  
نقشي تـعـيـيـن      “ كارگران شركت نفت“داند كه اعتصاب  خوبي مي به “ كارگري

كننده در پيروزي انقالب شكوهمند بهمن ايفا كرد. آيا چنين رويكردي مثـبـت               
هاي صنفي مـحـدود        شان را به حركت     هاي  بايست فعاليت   بود و يا كارگران مي    

شان  هاي صنفي، و رابطه ها، و ديگر تشكل كردند؟ فعاليت سنديكاها، اتحاديه    مي
هاي سياسي موضوعي نيست كه از آن برداشت منـفـي بشـود، و در                    با حزب 

اند و هستنـد. ايـنـكـه           بسياري از موردها اين رابطه الزم و ملزوم يكديگر بوده         
ها براي رسيدن به قدرت مبارزه مي كنند هم موضوعي نيست كه از آن                حزب

برداشت منفي شود. اين واقعيتي شناخته شده و جا افتاده در تمامي دنيا است، و                
هاي مردمي براي رسيدن  در حقيقت تظاهري از دموكراسي در عمل است. حزب

به اين مقصود به پشتيباني اجتماعي نيازمندند، و براي رسيدن به اين منظور از               
دهـد كـه        كنند. تاريخ معاصر ميهن ما نشان مـي  ابزارهاي مختلف استفاده مي 
هاي مختلفي نقشي مهم را در مبارزه با ارتجاع بازي  جنبش دانشجويي در مقطع

طورِمثال، جنبش دانشجويي در اعتراض به تـوقـيـف روزنـامـه           كرده است. به  
به شدت مورد حمله قرار گرفت. آيا رويكرد جنبش دانشجويي نسبت به  “  سالم” 
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اگـر  ” جاكوب زوما، رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي:       
هاي طبقه كارگر آن طور كـه       ها و خواست    به دشواري 

الزم است رسيدگي و توجه نشود، دموكراسي موفق و          
پايدار نخواهد بود... كارگران آفرينندگان ثروت كشورند       

 “و بايد سهم متناسبي از اين ثروت ببرند.
 

ماه، اول مـاه مـه،         ارديبهشت  11چهارشنبه گذشته،   
روز جهاني كارگر بود. اول ماه مه، فرصتي اسـت تـا               
زحمتكشان و استثمارشوندگان در سراسر جـهـان، در          
روزي واحد، اتحاد و همبستگي خود را نشان دهند، ياد          

باختگان جـنـبـش        همه پيشگامان، پيكارگران، و جان    
كارگري را گرامي دارند، و در راه حفظ و تحكيم حقوق       

اي بهـتـر كـه طـي          و دستاوردهاي خود براي زندگي  
اند، و نيز به منظـور        ساليان دراز مبارزه از آنِ خود كرده      

يـابـي بـه         نشان دادن عزم قاطع خود در راه دسـت         
هاي گوناگـون     شان، به شيوه    هاي برآورده نشده    خواست

 نمايي كنند. در برابر طبقه استثماركننده قدرت
طبيعي است كه اين نمايش طبقاتي كـارگـران و             

زحمتكشان، در همه كشورها به يك سان نـبـاشـد و             
هاي متفاوتي به خود بگيرد، چرا كه شرايط كار و            شكل

شـان، گـاه بـا           هاي مشخـص  زندگي آنان و خواست   
رغـم   يكديگر بسيار متفاوت است. در كشور ما ايران، به 

مبارزه نزديك به صد ساله كارگران در راه بـه دسـت             
هاي خود، روز اول      ترين حقوق و خواست     آوردن بديهي 

خالف اكثر كشورهاي دنيا،      ارديبهشت، به   11ماه مه يا    
حتّي روز تعطيل هم نيست تا زحمتكشـان بـتـوانـنـد              

كم گردهم آيند و روز خود را جشن بـگـيـرنـد.                دست
پيمايي روز     امسال هم مثل چند سال گذشته، اجازه راه       

سنديـكـاي كـارگـران       ” كارگر داده نشد، اما به همت       
، زحمتكـشـان   “ شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه     

هاي اتوبوسـرانـي، و از          اين شركت در برخي از پايانه     
، گردهم آمدند و روز كارگر را        “ آزادي” جمله در پايانه    

هاي ديگري نيز در برابر مجلـس،         جشن گرفتند. تجمع   
در جـنـوب تـهـران،         “ معتمدي” در ورزشگاه كوچك    

ها، فعاالن كارگريِ زنداني     برگزار شد. به گزارش رسانه     
نيز ايـن روز را گـرامـي             -در زندان تبريز و اوين      -

زده، رژيم واليت فقيه زنان و         داشتند. در ايران ارتجاع    
تـريـن      مردان زحمتكش را از بسيـاري از بـديـهـي            

شان نيز محروم كرده است، و براي زندگي و كار              حقوق
فرسايي بـه وجـود آورده اسـت.              آنان شرايط طاقت  

هـاي خـانـوار،         دستمزدهاي متناسب با تورم و هزينه     
وقت   موقع دستمزدها، امنيت شغلي، كار تمام       پرداخت به 
عوض قراردادهاي موقت و سفيدامضا، حـق          و دائم به  

برخورداري از تشكيالت صنفي و سنديكايي مستـقـل،         
حق اعتصاب، ايمني و بهداشت كار، جلوگيري از كـار           

سـازمـان تـأمـيـن        “سازي و تقويـت        كودكان، سالم 
، دسترسي به بهداشت و درمان مناسب، حق        “ اجتماعي

هاي اخـيـر آزادي         ويژه در اين سال     بازنشستگي، و به  
هـاي فـوريِ       فعاالن كارگريِ زنداني، از جمله خواست     

 طبقه كارگران ايران است.
روز جهاني كارگر امسال در بسـيـاري از ديـگـر                
كشورهاي جهان رنگ سياسي و اعتراضي بارزي برضد 

نظام حاكم سرمايه به خـود گـرفـت. تـهـاجـم                
داري نـولـيـبـرالـي بـه              افسارگسيخته سرمايـه  

دستاوردهاي زحمتكشان، پايمال كـردن حـقـوق         
هاي رياضتي، و كاهش دادن  آنان، تحميل سياست  

خدمات اجتماعي همگاني، در حالي كه ميلياردهـا        
ميليارد دالر صرف جنگ، مداخله در كشـورهـاي      

هاي پليسـي،     گري، برقراري حكومت    ديگر، نظامي 
پـيـكـر هـزيـنـه           هاي غول   به شركت “  كمك” و  
شود، خشم زحمتكشان جهان را بيش از پيـش           مي

شان را در رودررويـي بـا            برانگيخته است و عزم   
صاحبان ثروت و قدرت كنوني، دوچـنـدان كـرده        

اي    است. زحمتكشان جهان خـواهـان زنـدگـي           
انـد، و       شايسته و انسانيِ همراه با صلح و آرامش       

داري    يي متفاوت با آنچه را نظام سـرمـايـه           گزينه
 كند خواهانند. كنوني بر آنان تحميل مي
ويژه شهر داكا، پايتـخـت      امسال بنگالدش، و به   

آن، در آستانه روز جهاني كارگر در مركز تـوجـه            
جهانيان قرار داشت. هفته پيـش، فـروريـخـتـن             
ساختماني چند طبقه و معيوب كه چندين كـارگـاه          

دوزي را در خود جاي داده بود، به كشتـه و              لباس
زخمي شدن صدها تن از كاركنان و كارگران منجر         

باختگان و زخمـيـان،       شد، كه شمار بيشتر اين جان     
زنان و دختران بودند. اين فاجعه، پيش و بيـش از             
همه، خشم زحمتكشان بنـگـالدشـي را بـرضـد             

ها و سوداگران خـارجـي       صاحبان سودجوي كارگاه  
هـا     قيمت ايـن كـارگـاه      هاي ارزان خريدار فرآورده 

برانگيخت. دختران و پسـران، زنـان و مـردان               
بنگالدشي، با دريافت دستمزدهايي نـاچـيـز، در           

فرسا، كه حـتّـي    وضعيت كاري غيرانساني و طاقت   
آشاميدني سالم و كافي دسترس ندارنـد و           به آبِ   
ترين تدبيرهاي ايمني در محل كـارشـان           ابتدايي

شود، براي تأمين زنـدگـي خـود و              رعايت نمي 
كشند  ها زحمت مي هاي خود در اين كارگاه  خانواده

فرسايند. در روز اول مـاه مـه،              و تن و روح مي    
هـا     هزاران تن از كارگران در شهر داكا به خيابان        

آمدند تا خشم و اعتراض خود را نسبت به آنچه بر          
گذرد فرياد بزنند. آنان خواستار ايمني در           آنان مي 

محيط كار، شرايط كاريِ بهتر، و دسـتـمـزدهـاي           
سـوزي در       باالترند. پاييز سال گذشته نيز آتـش        

اي مشابه، جان بسيـاري از ايـن            مجتمع توليدي 
همه، بر اثر سودجويـي   زحمتكشان را گرفت. با اين     

هاي دولـتـي    مسئوليتي مقام شان، و بي ها و خريداران خارجي     و آزمندي صاحبان بومي اين كارگاه     
هنوز در    -كه پس از چين دومين كشور صادر كننده پوشاك در جهان است            -در اين كشور فقير   

 شرايط كاري اين كارگران بهبودي حاصل نشده است.
، كه براي آنان مـكـان     “ تقسيم” اي در ميدان  در تركيه، در شهر استانبول، كارگران گردهمايي 

خورشيدي، چندين نفـر   1356پراهميتي است، خواستار بودند. در مراسم روز اول ماه مه، در سال   
بر اثر شليك گلوله در اين ميدان كشته شدند. امسال دولت برگزاري هرگونه تجمعي را در ايـن                  
ميدان ممنوع كرده بود، اما با وجود اين، تظاهركنندگان به هر صورت در آن ميدان جمع شدند، و        

ها، شعارهاي ضددولتي سردادند. اين تظاهرات به حمله پليس به   همراه با دراهتزاز درآوردن پرچم    
تظاهركننـده دسـتـگـيـر و           20آور انجاميد، و بيش از  تظاهركنندگان همراه با شليك گاز اشك   

بازداشت شدند. در اندونزي، عراق، مصر، كامبوج، فيليپين، و ديگـر كشـورهـاي آسـيـا، نـيـز                      
ها زحمتكشان، رفع بيكـاري و ايـجـاد         برگزار شد كه در آن  هايي در روز اول ماه مه       آيي  گردهم

شغل، امنيت شغلي، بهبود شرايط كار، اصالح قوانين مربوط به قراردادهاي استخدامي را خواستار           
، كارگران كامبوجي افزايشِ دستمزدها، و فعاالن سنديكايـي در ژاپـن       “ پنه پنوم” شدند. در شهر  
 هاي شغلي بيشتر براي جوانان، را  خواستار شدند. ايجاد فرصت

هاي جوانان، دانشجويان، و زنـان،    در يونان، هزاران تن از كارگران، فعاالن سنديكايي، سازمان        
ها آمدند تا صداي اعتراض خـود   ها شهر ديگر يونان، به خيابان و كارگران مهاجر، در آتن و در ده       

هاي ضدمردمي و رياضتي، و بيكاري فزاينده (بيش از هر كشور ديـگـر در                را نسبت به سياست   
را به گوش دولتمردان فرو كنند. ديميتريس كوتسومپاس، دبيركلِ تازه انتـخـاب      (“ اتحاديه اروپا “

شده حزب كمونيست يونان، گليدا براوو، عضوِ دبيرخانه فدراسيون جهاني سنديكاها، گيـورگـوس              

زحمتكشان جهان تا دست 
اي شايسته،  يافتن به زندگي
 نشينند! آرام نمي

 مراسم اول ماه مه در هاوانا

 مراسم اول ماه مه در بغداد

 مراسم اول ماه مه در مسكو
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در آتن، در    ”اول ماه مه“، از جمله سخنرانان مراسم ”1شوراي اجرايي پامه”پروس، عضو  
 برابر پارلمان يونان، بودند.

لـحـاظ      راستي، مردم آن بـه         در قبرس، نيز كه در پي به قدرت رسيدن دولتي دست       
گذرانند، تظاهراتي در شهر نيكوزيا، پايتخت كشور،      وضعيت اقتصادي روزهاي دشواري مي    

(بـه   “  كنفدراسيون سنديكاهاي انقالبي  ” و  “  فدراسيون كار قبرس  ” برگزار شد كه از سوي      
 دهي شده بود. تبار)، سازمان هاي ترك طور عمده متشكل از قبرسي

در شهرهاي بريتانيا، اسپانيا، جمهوري چك، سوئد، آلمان، فرانسه، روسـيـه، و ديـگـر          
هايي برگزار شـد.       پيمايي  مناسبت روز اول ماه مه تظاهرات و راه         كشورهاي اروپايي نيز به   

هاي قـدرت     ترين نمايش هايي از بزرگ    و بارسلون، نمونه   پيمايي زحمتكشان در مادريد     راه
رياضـت ويـران     ”هايي همچون:  نوشته  ها هزاران تن با پارچه زحمتكشان بودند كه در آن 

اي    پيمايـي  هزار نفر در راه   70ها آمدند. در مسكو، در حدود          به خيابان  “ كشد  كند و مي    مي
دهي شده از سوي سنديكاهاي كارگري، شركت كردند. در لندن، صدها تن پس از  سازمان

هاي مركزي پايتخت انگلستان، به ميدان تـرافـالـگـار آمـدنـد تـا                    راهپيمايي در خيابان  
دستاوردهاي طبقه كارگر در سراسر جهان را ارج نهند و براي مبارزه با رياضت و استثمـار              

هاي صنفي گـونـاگـون و شـمـاري از                 وحشيانه، تجديد عهد كنند. نمايندگان اتحاديه      
نمايندگان چپگراي مجلس در اين گردهمايي حضور داشتند. لن مككالسكي، دبـيـركـل       

ترين اتحاديه كارگري انگلستان است، در سخناني،  ]، كه بزرگ  Unite“ [متحد”اتحاديه  
هـاي     براي متوقف كردن سـيـاسـت       “  هاي كارگري گسترده    نافرمانيِ مدني و اعتصاب   ” 

 رياضتي را خواستار شد.
اگرچه تاريخچه و مقام گرانقدر روز اول ماه مه برآمده از تظاهرات خونين كارگـران در      

اش كـانـادا، روز        شيكاگوي آمريكا است، اما در اين كشور، و همچنين در همسايه شمالي           
شـود. بـا وجـود ايـن،             شناخته نمي طور رسمي در مقام روزِ جهاني كارگر   اول ماه مه به   

دارنـد. امسـال هـم در              زحمتكشان به هر طريق ممكن، اين روز را برگزار و بزرگ مي   
و نـيـويـورك،       وگاس  آنجلس گرفته تا  شهرهاي الس       شهرهاي گوناگون آمريكا، از لُس    

هاي خود را اعالم كردند، كه از جـملـه ايـن            زحمتكشان دور هم گرد آمدند و خواست   
منظور تأمين حقوق كارگران مهاجر بود. تظاهـرات             ها، اصالحِ قوانين مهاجرت به      خواست

در ايالت واشنگتن] آمريكا نيز برگزار شد كه با حـملـه      “[  سياتل”داري در شهر  ضدسرمايه
رو شد. در تورنتو، اوتاوا، و مونترآل، شهرهاي عمده كانادا، تظاهراتي از سـوي                  پليس روبه 

گرايانـه و ريـاضـتـي دولـت              هاي نظامي   هاي كارگري و جوانان برضد سياست       سازمان
راستي آن كشور برگزار شد. در مونترآل اين تظاهرات با خشونت پليـس                كار دست   محافظه

 يي را  نيز بازداشت كرد.  در رويارويي با آن همراه شد، و پليس با حمله به تظاهرات، عده
يي برگزار شد كه زحمتكشان در آن صداي         در بوگوتا، پايتخت كلمبيا، تظاهرات گسترده     

هاي كشور، فساد، بيكاري، فـقـر، و سـركـوب          و ميل ثروت اعتراض خود را برضد حيف     
رو شد.  پليسي بلند كردند. اين تظاهرات با تهاجم بربرمنشانه پليس ضدشورش كلمبيا روبه            

پيمايي روز جهاني كارگر همراه با حمايت از شعارِ افزايش دستـمـزدهـا و               در ونزوئال، راه  
مادورو)، برگزار شد. از سـوي     – اصالح قانون كار به نفع زحمتكشان از سوي دولت (چاوز   

، با پارچـه  ”مادورو“خورده  رقيب شكست  ،“ انريكه كاپريلس“ديگر، تظاهركنندگان طرفدار    
هاي ضددولتي خود تظاهراتي برپا كردند. در كوبا، صدهزار كوبايي همراه با فعـاالن       نوشته  

پيمايي كـردنـد.       راه هاي هاوانا سنديكاهاي كارگري از ديگر كشورهاي جهان، در خيابان    
بود. در مكزيكوسيتي، “ اتحاد براي سوسياليسمِ پايدار و شكوفا”پيمايي،  شعار اصلي اين راه 

روز اول ماه مه  هزاران كارگر، معلم، و دانشجو، از شهرهاي گوناگون، گردهم آمدنـد تـا             
خواستار اصالحات اجتماعي در كشور شوند. پس از مدتي اين تظاهرات مورد حمله پليس               

 ضد شورش قرار گرفت.
در برخي از كشورهاي آفريقايي، از جمله: آنگوال،  گامبيا و  آفريقاي جنوبي روز جهانـي      

تـريـن      ، بزرگ“ كوساتو” دهي شده از سوي  پيمايي سازمان كارگر گرامي داشته شد. در راه      
سازمان سنديكايي آفريقاي جنوبي، رئيس جمهوري، جاكوب زوما، نيز شركت داشت كـه       

هاي طـبـقـه     ها و خواست اگر به دشواري”در بخشي از سخنان خود در اين مراسم، گفت:  
كارگر آن طور كه الزم است رسيدگي و توجه نشود، دموكراسي موفق و پايدار نـخـواهـد                  

 “بود... كارگران آفرينندگان ثروت كشورند و بايد سهم متناسبي از اين ثروت ببرند.
 
 
1.  ” pame “  :كـه در اعـتـراض بـه             “ جبهه رزمنده سراسري كارگران” ، مخفف ،

بـنـيـاد       1999در آوريل   “  كنفدراسيون عمومي كارگران يونان   ” ها و رهبري      گيري  موضع
 هزار نفر است.   850)2012گذاري شد، و عده اعضاي آن (تا سال 

 ادامه  زحمتكشان جهان  ...

اعضاي جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان با بيان ايـنـكـه         
معضل كار كودك با فقر اقتصادي جامعه رابطه مستقيم دارد           

كنند كه از طـريـق كـار             ها تصور مي    گفت، متاسفانه رسانه  
اجتماعي را مهار كرد...    توان اين آسيب  فرهنگي و تبليغاتي مي 

هاي نهادهاي حامي اين كـودكـان    اكنون نيز عمده فعاليت     هم
هاي فرهنگي متمركز اسـت.     ش بيشتر بر ارايه تبليغات و آموز    

هاي خُرد و      ويژه ساختار بنگاه    وقتي ساختار اقتصادي ايران به    
كوچك پديده كار كودك را براي بقاي خود الزامي تشخيـص           

كن كرد.    توان با كار فرهنگي اين معضل را ريشه         دهد، نمي   مي
هـاي     يابد از يكسو خـانـواده       وقتي فقر اقتصادي گسترش مي    

كنند و از سـوي         درآمد كودكان خود را روانه بازار كار مي         كم
هاي كوچك نـيـز بـراي كـاسـتـن از                 ديگر صاحبان بنگاه  

كنـنـد...       هاي خود از استخدام اين كودكان استقبال مي         هزينه
تواننـد از      دليل صغر سن و نداشتن آگاهي نمي        كودكان كار به  

باشند. غالب كودكان كـار      كارفرماي خود چنين توقعي داشته     
سال از كار اخراج و جـذب          18پس از رسيدن به سن قانوني       

شوند، دليل اخراج و بيكاري،       هاي نامساعد اجتماعي مي     محيط
هاي قانوني اسـت وگـرنـه          فرار كارفرمايان از رعايت حداقل    

كودكان كار نيز مانند هركارگر ديگري به مرور تجربه آموخته          
دور از      هايي بـه  شود... كودكان كار در كارگاه    و متخصص مي  

كارهاي سخت و دشـوار هسـتـنـد.               چشم جامعه مشغول به   
هـاي غـالـب        كاري، نجاري و آجرپزي از حرفه       خياطي، پرس 

 “كودكان كار است.
درمقايسه با ”شود:  درپايان اين گزارش، با صراحت تاكيد مي
اند و    هاي كارشده     سال قبل هم كودكان بيشتري جذب محيط      
 “است. هم ساعات كاري اين كودكان بيشتر شده 

اين وضعيت دشوار و غيرانساني هر دم دامنـه بـيـشـتـري          
كـنـد.      يابد، و سرنوشت حال و آينده جامعه را تهديد مـي           مي

هـايـي     اند اقدام   هاي مسئول نتوانسته    يك از ارگان    تاكنون هيچ 
  جدي و قابل لمس در خصوص حل معضل كودكان كار انجام      
دهند. پايگاه خبري تحليلي فرارو، چندي پيش، در گـزارشـي      

چاره زخم كودكان كار چيست؟ راهـكـار     “ دهنده باعنوان:    تكان
درمسير ميدان شوش بـه    ” ، نوشت:   “ دولت؛ از انكار تا ضربتي    

نام دروازه غار. از دروازه     اي وجود دارد به       آهن محله   سمت راه 
خبري نيست، هيچ در و پيكري هم نـدارد. بـا ايـن حـال،                   

اند گليم خود را از آب بـيـرون             كودكان دروازه غار ياد گرفته    
قدري كوچكند كه هـنـوز كـامـل حـرف             ها به   كشند. بعضي  

هـا     شود كه كار نكنـنـد... ايـن             زنند، ولي اين دليل نمي      نمي
كودكان كار هستند. كودكاني كه وظيفه دارنـد بـخـشـي از            
زندگي پرمصيبت خانواده را بچرخانند... كودكاني كه هـرگـز              

اند]. گاهي   ا]ند يا براي درمان پيش پزشك [نرفته واكسن نزد[ه 
شوند و ديـگـر مـهـم         اوقات در ازاي مقداري پول معامله مي      

نيست، زير دست سرپرستان سنگدل و خشن، بر سر جسـم و     
آيد... هر از گاه مراكز دولتـي      روح اين كارگران معصوم چه مي  
كنند كودكان  آيند و سعي مي با يك طرح ضربتي به ميدان مي    

ها  دهند آن هاي مختلف نيز وعده مي كار را جمع كنند. سازمان
را سامان داده و آموزش دهند، ولي چند روز بعـد، بـاز روال                

شود و ايـن كـاسـبـان كـوچـك بـه               سابق از سرگرفته مي   
 “گردند. هاي شهر باز مي خيابان

هايي از زندگي و وضعيت كـودكـان          آنچه در باال آمد گوشه    
عدالتـي    كار در سايه حاكميت ارتجاع است. گسترش فقر و بي          

و ژرفش شكاف طبقاتي بدان منجر گرديده است كه بخشي از 
بـديـل      هاي بـي    كودكان و نوجوانان كشورمان، يعني سرمايه     

كشي وحشيانه قرار گيرند، و فـقـر،          مان، مورد بهره    آينده ميهن 
رحـم، رؤيـاهـاي زالل          اي بي   ستم، و خشونت نظام طبقاتي    

 آور تبديل كند. كابوسي دهشت شان را به كودكانه
حل معضل كودكان كار در درجه نخست به حـركـت بـه             

-گيريِ اقتـصـادي   سمت تامينِ عدالت اجتماعي و تغيير سمت 
 است! اجتماعي ضدمردمي كنوني وابسته 

 ادامه فاجعه كودكان كار  ... 
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شخصي و تحريف سخنان ايشان بوده و مطابق با آنچه كه در ايـن ديـدار                
با ذكر اينكه گزارش منتشر شده را   “  سحام نيوز” ولي  “  باشد.   بيان شده نمي  

با دو منبع معتبر ديگر مقايسه و تأييد كرده است بر درستي ايـن گـزارش                
اصرار ورزيد. اهميت اين سخنان از دو منظر است. نخست اينكه رهـبـري                 
رژيم با آمدن هاشمي رفسنجاني  به ميدان انتخابات مشكالت جدي دارد و            
دوم آنكه واقعيت تلخ شرايط كنوني اين است كه خامنه اي و رهبران سپـاه           
و ديگر نيروهاي انتظامي در سركوب خشن و خـونـيـن اعـتـراض هـاي                    
اجتماعي، تصميم گيران اصلي انتخابات، چگونگي برگزاري و نتـيـجـه آن             

 هستند.
سخنان وزير اطالعات رژيم و در پي آن سخنان محمد خامنه اي، بـرادر              

“ عامل فتنـه  ” بزرگ ولي فقيه رژيم در حمله شديد به هاشمي رفسنجاني و            
دانستن او مهر تاييدي بر حركت سازمان يافته رژيم براي حذف هر نامزد نا              

 همخوان با برنامه هاي سران ارتجاع است.
وزير اطالعات ايران در پاسخ به اين بخش از سخنان هاشمي رفسنجاني            

عنوان مي كند و مي گويد        88كسي كه خود را پيشگوي حوادث       ” گفت كه   
در حقيقت پيشگويي نكرده است، ما اطالعـات        “  من گفتم، من بيانيه دادم    ” 

ايـن  ” به گفته مصلحي  “ كه اين آقا در فتنه دست داشته است.      دقيقي داريم 
زد و      فرد با تحريك سران ساده لوح فتنه و اطرافيانش مارش فتنه را مـي    

كند و به هيـچ عـنـوان           امروز چشمان بيدار نظام تحركات وي را رصد مي        
 “در كشور رخ دهد. 88اجازه نخواهد داد اتفاقي مانند سال 

اگر سخنان وزير اطالعات رژيم را برخي به حساب تصويه حساب هـاي           
دولت احمدي نژاد با رفسنجاني ارزيابي كردند و شماري از نـمـايـنـدگـان                 

دانستند ولي مواضع سخت برادر ولي      “  رهبري” مجلس نيز آن را مغاير نظر       
فقيه رژيم جاي شكي درباره ارزيابي ها و برنامه هاي سران ارتجاع بـراي               

گفت و گو با خبرگزاري      شرايط كنوني باقي نمي گذارد. محمد خامنه اي در         
سـنـگ    88دشمنان جمهوري اسالمي ايران در سال ”از جمله گفت:   فارس

تمام گذاشتند و ميرحسين موسوي را با دقت تمام و با عنايت به پشتيبـانـي          
هاي مخالف، براي هدف خود انتخاب كـردنـد. طـرح         آقاي هاشمي و گروه   
نفسه هيچ نقصي نداشت جز آنكه غيرت اسـالمـي و              انقالب رنگي آنها في   

 “ملي ملت ايران و هوشياري مردم را نديده گرفته بودند.
ارديبشهت ماه گزارشي منتشر كرد  16روز دوشنبه “ سحام نيوز”همچنين 

از ديدار اسحاق جهانگيري، از وزراي كابينه خاتمي، با خامنه اي كـه اگـر                
متن گفت و گو هاي اين ديدار را دقيق گزارش داده باشد مـي تـوان بـه                    
روشني از مواضع رهبري رژيم در شرايط كنوني مطلع شد. بر اسـاس ايـن          

من ”گزارش خامنه اي در گفت و گو با جهانگيري از جمله به او گفته است: 
با اصالح طلبان مشكلي ندارم و از حضور آنان در انتخابات استقـبـال مـي          

را بـوجـود      88كنم، اما با فتنه گران مشكل دارم و كساني كه حوادث سال             
آوردند را نمي شود در چهارچوب نظام پذيرفت. از فتنه گران فاصله گرفته و       

وي بـه آقـاي       “  .با اصالح طلبان درون حكومت به انتخابات ورود كنـيـد          
چهانگيري همچنين توصيه مي كند كه در موضع هسته اي هم بـايـد در          
مقابل غرب ايستادگي كنيد تا شائبه كوتاه آمدن در مقابل اين برنامه مطرح             

 “.نشود
با توجه به مجموعه خبري باال و همچنين سخناني كه خاتمي در هفـتـه               
هاي اخير تلويحاً درباره عدم تمايل حاكميت براي  شركت اصالح طلبان در 
انتخابات ابراز داشته است روشن است كه سران ارتجاع با سبك و سنگيـن              
كردن شرايط كنوني، اوضاع بحراني كشور، فشارهاي اقتصادي و تأثـيـرات            
جدي تحريم هاي بر زندگي مردم عادي و همچنين دشواري ها بين المللي             
به اين نتيجه رسيده اند كه هرگونه شركت مخالفان و دگـرانـديشـان در                 
عرصه انتخابات مي تواند همراه با خطرات جدي باشد كه نبايد به هيچ وجه      

 آن را تحمل كرد.  
همان طور كه كميته مركزي حزب ما در شادباش نوروزي اش اشاره كرد   
سران رژيم به خوبي آگاهند كه در شرايط بسيار بحراني كنوني، انتخـابـات              
آينده رياست جمهوري مي تواند به چالشي جدي بر سر راه ادامه حكـومـت          
شان بدل شود. آنها در هفته هاي اخير، در موضع گيري هاي گـونـاگـونـي          

، 92روشن كرده اند كه اجازه نخواهند داد تا انتخابات رياست جـمـهـوري           

زمينه ساز تـكـرار      ادامه  گام هاي بلند حاكميت به سوي ...
تجربه تظـاهـرات    
عظيم مردمي بـر     
ضد رژيم در سال     

و يـا تـكـرار         88
و  76تجربه خرداد   

روي كـار آمـدن      
نامـزدي اصـالح     
طلـب در ايـران       

باشد. نگراني سران ارتجاع از يك سو برگزاري انتخاباتي است كـه در آن،         
همچون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، اكثريت قاطع شهروندان از شركت  
در انتخابات خودداري كنند و يا انتخاباتي كه به صحنه نبرد جنبش مردمي با              

 ارتجاع حاكم بدل شود.
ما تكرار مي كنيم كه بر اساس شواهد موجود ارتجاع حاكـم بـه دنـبـال              
برگزاري انتخاباتي است كه بتواند در آن هم نامزدها و هم راي دهندگـان را     
كنترل كند و آن را به نمايشي تبليغاتي به نفع رژيم تبديل نمايـد. تـجـربـه                    
برگزاري انتخابات در دهه اخير، در ميهن ما، نشانگر دو ويژگي اساسي است.             
نخست آنكه رژيم تالش خواهد كرد تا جلوي شركت نامزدهاي مـردمـي و               
اصالح طلب در انتخابات را سد كند و دوم آنكه در صورت وادار شـدن بـه                   
قبول نامزدهاي اصالح طلب، با استفاده از نيروهاي سپاه و انتظـامـي رونـد                
برگزاري انتخابات و نتيجه آن را با لگدمال كردن راي ميليون ها شهروند بـه         
 سمت خواست هاي ارتجاع حاكم، و در رأس آن ولي فقيه رژيم، تغيير دهد. 

سئوال اساسي كه توجه و پاسخگويي به آن در اين شرايط ضرور مي نمايد            
اين است كه آيا در حال حاضر نامزد شدن براي انتخابات از سـوي اصـالح                 
طلبان امري با فايده براي جنبش مردمي و روند اصالح طلبي در مـيـهـن                  

 ماست يا خير؟
پاسخ به اين سئوال تنها با درك درست روند حوادث كشور امكـان پـذيـر         
است. به گمان ما رژيم اجازه نخواهد داد تا نامزدهاي مستقل، اصالح طلب و        
دگرانديش و يا حتي كساني مانند رفسنجاني، به مقام رياست جمهوري برسند  
و بنابراين از هم اكنون كار مهندسي انتخابات را تدارك ديده است. ولي امري 
كه رژيم نگران آن است نامزد شدن برخي از اصالح طلبان (و نـه از نـوع                  
اصالح طلباني كه خامنه اي آنها را قبول دارد) و تبديل اين نامزدي به يـك      

اجتماعي براي آنهاست. ما قبال گفته بوديم و هـمـچـنـان                -معضل سياسي 
معتقديم كه بايد انتخابات پيش رو را به صحنه مبارزه با رژيم و به حـركـت              
درآوردن جنبش اجتماعي تبديل كرد. از اين منظر نامزد شدن افراد اصـالح               
طلب و مخالف حاكميت انحصاري واليت مطلقه فقيه مـي تـوانـد فضـاي                 
سياسي كشور را تغيير داده و شرايط را براي از سرگيري مبارزه سازمان يافته              

، و رد صالحيت او كـه  84اجتماعي باز نمايد. نامزدي معين در انتخابات سال    
با اعتراض گسترده توده اي رو به رو شد و سرانجام رژيم را به عقب نشينـي                 
وادار كرد، از جمله تجربيات جالبي است كه توجه به آن در شرايط كـنـونـي                 
مهم است. عقب نشيني از صحنه انتخابات بدون به چالش كشـيـدن جـدي         
رژيم و برنامه هاي آن ثمري نه براي جنبش مردمي و نه براي پيشبرد امـر                 

 اصالحات در ميهن ما دارد. 
بايد تالش كرد با اتخاذ سياست هاي درست جنبش مردمي و نـيـروهـاي               
اجتماعي را دوباره به عرصه مبارزه كشاند. رژيم با درك اين خطر گام هـاي        
بلندي را به سمت تشديد جو فشار و اختناق و برگزاري انتخاباتي نمايشي، از           
نوع انتخابات مجلس شوراي اسالمي دوره قبل بر مي دارد. به چالش كشيدن 

هاي مرتجعان حاكم از جمله: خواست حذف نظارت استصوابي مزدوران      برنامه
شوراي نگهبان، تأمينِ عدم دخالت نيروهاي سپاه و امنيتي در انـتـخـابـات،                
آزاديِ فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي، و پايان دادن به حصرِ             

هـاي مـهـم         زهرا رهنورد، ميرحسين موسوي، و مهدي كـروبـي، عـرصـه       
خـواه     اند كه جنبش مردمي و تمامي نيروهاي اصالح طلب و آزادي              مبارزاتي

هايي منسجم، به ميدان آيند. تبديلِ صحنه  بايد براي عملي كردن آن، با صف
انتخابات به عرصه چالش جدي با ادامه حاكميت كنوني و سـيـاسـت هـاي               

يي است كه بسيج  ترين وظيفه نابخردانه و خانمان سوز ولي فقيه و شركا، مهم   
   در راه تحقق آن مي تواند شرايط كنوني سياسي كشور را دگرگون كند. 
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يي كه برضد آن صورت گـرفـت؟          اشتباه بود يا سركوب وحشيانه    “  سالم” تعطيلي روزنامه   
كـرده        يي شجاعانـه    هاي اخير برضد رژيم واليت فقيه مبارزه        جنبش زنان در طول سال    

است. اين جنبش عالوه بر مبارزه براي دستيابي به حقوق زنان، در عرصه سياسي نيز بـه                
هاي سيـاسـي      اي فعال پرداخته است. آيا جنبش زنان از وارد شدن به مسئله              نقش آفريني 

در اين ارتباط چيست؟ واقعيت اين اسـت         “  كلمه كارگري ” بايد اجتناب مي كرد؟ ارزيابي      
ها، و همچنين به  هنگام تجزيه         هاي اجتماعي و بررسي آن      كه هنگام بحث درباره جنبش    

ها دو چندان مي شوند، و سعـي مـي         ها، نسبت به جنبش كارگري حساسيت       و تحليل آن  
هاي فعاالن اين جنبش جلوگيري       گون از رشد آگاهي در صف       هايي گونه   شود كه با توجيه   

 عمل آيد.  به
ايران اشـاره     “ قانون كار“در تدوين اولين    حزب توده ايران    ، به  نقش     “ كلمه كارگري ” 
ها پيونـد خـورده        شيوه دفاع با تعلقات حزبي اين نحله      “كند، اما در ادامه معتقد است:          مي
رسد  منـظـور    مشخص نيست كه منظور اصلي از اين ديدگاه چيست، اما به نظر مي “  بود. 

اي براي جـنـبـش     آثار منفي “  تعلقات حزبي ” چنين   “ كلمه كارگري ” اين است كه به باور      
همراه داشته است. اگر فرض كنيم كه اين ارزيابي درست باشد، آن گاه بايد به        كارگري به 

هـاي    اين نتيجه رسيد كه قلع و قمع سنديكاهاي كارگري به هنگام مستحكم سازي پايه             
  60هاي خونين دهه  مرداد، و يا سركوب     28ديكتاتوري رضاخان، يا بعد از كودتاي ننگين        

هاي اجتماعي نـاشـي شـده          هاي سياسي در ارتباط با جنبش       مان، از عملكرد حزب     ميهن
هاي كارگري در سه دوره ياد شده، بر خالف خواست و تمـايـل                است، و سركوب اتحاديه   

هاي  از تحول“ كلمه كارگري”حاكميت به مرحله اجرا درآمده است. بعيد است گردانندگان 
جنبش كارگري در دهه بيست اطالع نداشته باشند. اما سعي در وارونه جـلـوه دادن آن                  

ها بنگريم هاي آن سال يي كه به تحول آورد. از هر زاويه     هايي را پيش مي     ها، سئوال   تحول
هاي دهه بيست اتفاقا  بايد اذعان كرد كه، مبارزه -به شرطي كه ارزيابي واقع بينانه باشد -

اش يعني حـزب     هاي تاريخ مبارزه طبقه كارگر و حزب پيشاهنگ         ترين صفحه   از درخشان 
هاي فعـالـيـتـش        توده ايران است. استناد به سخنان مهندس بازرگان، كه در تمام دوران            
يي كـه قـبـل از         كمونيست ستيز بود، جالب است. زنده ياد مهندس بازرگان در مصاحبه         

هاي سياسي در تاريخ معاصر ايران، در          داشت، درباره فعاليت  “  ايران فردا ” فوتش با مجله    
مورد حزب ما و مبارزات سياسي آن دوران اين طور مطرح مي كند كه، مبارزات سياسـي                 

ها به جوانان ايراني ياد دادند:  اي هاي انقالبي را توده در دوره جديد و تاسيس حزب و گروه
هـا و نـه          حاال اگر چه ما با آنها مخالفيم ولي حق را بايد گفت كه در آن زمان نه ملي” 

ها بودند كه انديشه مبارزه  آخوندها هيچ كدام در اين مسايل وارد نبودند و عمال كمونيست  
، “ كـلـمـه كـارگـري       “ ” سياسي را به ايران آوردند و راه و رسمش را به همه تعليم دادند. 

حزب كمونيست “آگاهانه و يا ناآگاهانه نمي خواهد اين واقعيت را باور كند كه اگر فعاليت         
شد. فعالـيـت     نبود اصوال جامعه ايران با مقوله سنديكا آشنا نميحزب توده ايران    و    ”ايران

ها  هاي كمونيست ها گره خورده است. فعاليت زنان با كوشش   كارگري با فعاليت كمونيست   
درهم تنيده است. جنبش دانشجويي از سوي حزب توده ايران به اين حد از گستـرش و                    
پيشرفت رسيده است. اگر به فعاالن كارگري كه در داخل و خارج از ايران مـبـارزه مـي                   

اند كه چندين دهـه   هاي درختان پرباري كنند، نظر بيفكنيم متوجه مي شويم كه آنان ميوه    
اند. با اينكه بعد از كودتـاي          ها را غرس كرده     پيش حزب كمونيست و حزب توده ايران آن       

هاي سنديكايي به محاق تعطيلي كشـانـده شـدنـد، امـا روح نـاآرام                مرداد فعاليت 28
گونه تالشي را شاهد نباشيم. در ميان          هاي سنديكايي مانع از آن گرديد كه ما هيچ          انديشه

اند كـه در     هاي سابق فعاالن كارگري هم اكنون كساني هستند كه فرزندان سنديكاليست  
دامن حزب كمونيست و حزب توده ايران پرورش يافتند. حزب توده ايران از شروع فعاليت   

هايش قرار داده است و به چنين         هاي كارگري را در سرلوحه برنامه       تاكنون، برپايي تشكل  
كه سعي مي كنـد  “  كلمه كارگري” رويكردي با ديده افتخار مي نگرد، و بر خالف تحليل       

رود.    شمار مـي     اي ما به    هاي درخشان فعاليت حزب توده      آن را مذموم جلوه دهد، از نقطه      
حزب توده ايران، حزب كارگران و زحمتكشان، حزب دهقانان بي زمين و زحمتـكـش، و         

هاي تدويـن شـده        حزب زنان ستم ديده، آگاه، پيشرو، و محروم است: روح تمامي برنامه            
سعي دارد  “  كلمه كارگري ” حزب در ارتباط تنگاتنگ با اين نيروهاي اجتماعي بوده است.            

تعلقات ”در دفاع از حقوق نيروهاي اجتماعي را جدا از هم تفسير كند. “ تعلقات حزبي”اين 
ايـم، بـر        اي كه ما در طول بيش از هفتاد سال فعاليت بر آن تـاكـيـد ورزيـده                    “ حزبي

ها استـوار بـوده اسـت، و جـزء                هاي كارگران، دهقانان، جوانان، و حقوق خلق        خواست
ها بوده است. ما معتقد نيستيم كه انتشار چنيـن       اي  هاي تاكنوني توده    ناپذير كوشش   جدايي

هـايـي ضـد         طورِحتم هـدف    ديدگاهي در مقطع حساس كنوني تصادفي بوده است. و به          
كارگري در پشت آن نهفته است. از اين منظر بايد به فعاالن كارگري يادآوري كرد كـه،          

فشار بياورند تا از نشر چنين افكار ضـد    “  كلمه كارگري” ضمن هوشياري، به گردانندگان     
رسد كه در ليست طويل      اي جلوگيري شود. ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي             كارگري

هاي نوليبراليستي نـگـرديـده         يي به برنامه    ، اشاره “ كلمه كارگري ” مطالب منتشر شده در     
است. وظيفه بدنه جنبش سبز و ديگر فعاالن كارگري است تـا در ايـن ارتـبـاط بـه                     

كـلـمـه    ” هاي ضروري اقدام كنند، چرا كه ادامه چنين عملكردي از سـوي                  روشنگري
 در اساس بر ضدمنافع و مصالح جنبش اصالحات مردمي مي باشد.   “كارگري

بيانيه فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري،  ادامه  جنبش كارگري و خطر  ...
 مناسبت روزِ اول ماه مه: به

 نخواهيم شد! 21ما بردگانِ قرن 

، از هـمـه       “ فدراسيون جهاني سنديكاهـاي كـارگـري       ” 
كند كـه   هاي كارگري در سراسر جهان درخواست مي        اتحاديه

ها، و  در سراسر جهان ، همه قاره     2013در جشن اول ماه مه      
باختـگـانِ     كشورها، براي بزرگداشت اين روز و تجليل از جان        

پيمايي و تظاهرات خياباني برگزار كننـد.   طبقه زحمتكش ، راه 
، بر اساس تصميم شوراي رهبري آن، كه در          “ ف.ج.س.ك   ” 

)، در شـهـر    2013مارچ  8و  7(  91اسفندماه  18و  17جلسه  
” ، گرفته شده اسـت، شـعـار:            “ پرو” ، پايتخت كشور    “ ليما” 

را در كنار  “ ما نشان داده است  هاي شيكاگو راه را به        اعتصاب
 ديگر شعارهاي سازماني و سنديكايي خود مطرح كنند.

داري،    هاي سرمـايـه     در رويارويي با تالش بي وقفه دولت      
اي  هاي گوناگون، و يا گروههاي غيردولتي       كارفرماها، سازمان 

كه در پيِ حذف و يا تغييرِ مضمونِ روز جهانـي كـارگـرنـد،                
ها در زمينه حفظ و دفاع از ايـن روز              جنبش جهاني اتحاديه  

 برعهده دارد. مسئوليت بسيار عظيمي را
اين روز براي زحمتكشان جهان در مقام نمادي(سمبـلـي)           
انكارناپذير از نقشِ كارگران در جامعه و توليـد اسـت. ايـن               
دستاورد مهم و تاريخي بيانگر اين واقعيت است كه، اغـلـب            
حقوق بدست آمده كنونيِ طبقه كارگر نتيجه مبارزات خونين         

انـد.     راحتي بدست نيامـده     خود آنان بوده است. اين حقوق به       
قه         داشت جان   روز احترام و گرامي   اول ماه مه     ب ط باختگان 
ب     كارگر صا عت در ا ت كه  س ري     ا ــ رگ س كا سا ح هاي 

 8ساعت كار،    8) جان خود را براي 1886آمريكا در شيكاگو( 
ساعت فراغت، از دست دادند. همچنـيـن           8ساعت تفريح، و    

داشـت زحـمـتـكـشـانـي اسـت كـه                  اين روز، روزِ گرامي   
چه قبل و     -هاي كاري در سراسر جهان      ساعت كاهش براي  

تـالش و     -هاي شيكاگو و در طول تاريخ      چه بعد از اعتصاب   
باختگاني را كه در اين مـبـارزات           اند. ما ياد جان      مبارزه كرده 

اند و يا با خشونت و فشار         كشته و يا شكنجه و يا زنداني شده       
انـد    داري ناپديد شده    سرمايه هاي ضد كارگري    از سوي دولت  
 داريم. را گرامي مي
در بـر دارد:         هايي بزرگ براي نسل جديد      درساين روز   

هايي چون: همبستگيِ جهاني زحمتـكـشـان، اتـحـاد               درس
تـر    مهم  طبقاتي، و حقِ انكارناپذير آنان براي مبارزه مشترك.        

زحمتكشان بـراي     از همه اينكه، اول ماه مه روزي است كه        
هـا     مبارزه براي حقوق اجتماعي و كارگري خود در خيـابـان          

هاي كاري بـا حـقـوق           يابند. آنان كاهشِ ساعت      حضور مي 
 1880هاي    ها در سال    مكفي را خواستارند، و اگر اين خواست      

نـيـز      21اند، در نتيجه در قـرن            هاي برحقي بوده    خواست
 هايي برحق خواهند بود. خواست

داري در بحرانِ عميق و همـه         كه سرمايه     امروزه، در حالي  
تمام همه حقوق   گري سويه خود گرفتار شده است ، با وحشي      

هـاي     كند. امروزه رقابت   طبقه كارگر را به نفع خود باطل مي       
هـاي     هاي جنگ جديد و گسترش دخالـت        انحصاراتي ميدان 

هـاي     شود. امروزه تعـرض    امپرياليستي جديدي را موجب مي    
داري در جهت مـحـدود كـردن حـقـوق           هاي سرمايه  دولت

هاي كارگري رو به گسترش دارد،        كارگران و تشكيل اتحاديه   
 پس پيش به سوي:

 “ نـه ”    -ما راه را نشان داده است       شيكاگو به     -
 داري! داريِ مدرن سرمايه بزرگ به برده

ما براي جهاني بدونِ بهره كشي انسـان از             -
 كنيم! انسان مبارزه مي

، در   “ فدراسيون جهاني سنديكاهاي كـارگـري  ” 
المللي خود را بـا         همبستگي بين  روز اول ماه مه،   

مردم كوبا، فلسطين، سوريه، لبنان، مالي، كلمبيـا،        
  دارد. ونزوئال، و ديگر كشورها، اعالم مي
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سلفي را محكوم كرد. او با اشاره به نشستي كه هفته پيش با شـركـت                  
در استانبول “  دوستان سوريه” كشورهاي امپرياليستي زير عنوان دروغينِ   

مليتي اسـلـحـه سـازي،         و با حضور نمايندگان سياسي انحصارهاي چند      
هاي عضو پيمان ناتو، شيخ نشين هاي خليج فارس، و به صحـنـه                دولت

هاي خارجي    گرداني تركيه، عربستان سعودي، و قطر، برگزار شد، مداخله        
ور شدن    در اوضاع داخلي سوريه را محكوم كرد و در مورد  احتمالِ شعله            

جنگي جديد در منطقه، نگراني خود را ابراز كرد.  او سخنان جان كـري،        
وزير خارجه جديد آمريكا، در اعالم دوبرابر شدنِ كمك مالي امپرياليسم           

 موقع درسوريه مداخله به”آمريكا به اپوزيسيون ارتجاعي سوريه و توجيه “
را در خالف مسيرِ صلح و دموكراسي در منطقه دانست.  سـخـنـگـوي              

هاي رژيم حاكم بر ايران، يادآور شـد:     گاه با توضيح سياست آن“  كودير” 
نيروهاي طرفدار صلح و همه نيروهاي مترقي در ايران، نـگـران ادامـه               

اند كه در آن هرگونه ماجراجويي نظامي در منطقه براي مردم و              وضعيتي
همه آناني كه در راه دموكراسي واقعي، پيشرفت، و عدالت اجـتـمـاعـي               

آفرين شود. ما بر اين باوريم كه سـهـم         تواند فاجعه   مبارزه مي كنند، مي   
يي صلح آميز و  ايجاد خاورميانه“  صلح جهاني“مان در مبارزه براي      واقعي

پيشرفته است، و آن هم در درجه نخست از راه كمك به تضـمـيـن و               
اطمينان از توسعه مستقل، دموكراتيك، همراه با رفاه همگاني مـردم، و          

از       جانـبـه   با ارائه تحليلي همه“  كودير” صلح آميز در ايران.  سخنگوي     
هاي حاكم و شرايط مسلط بر كشور، با تاكيد بر ضرورت مبـارزه            سياست

فزاينده براي صلح، رابطه مستقيم ميان جنبش ضد ديكتاتوري، مـبـارزه            
براي دموكراسي، و جنبش صلح در ايران را توضـيـح داد. او گـفـت:                    

ها همزبانـيـم،      اند، و ما هم با آن       صراحت گفته   نيروهاي مترقي ايران به   “
اي از سوي ايران يا در واقع از سوي  آميز از انرژي هسته كه استفاده صلح

هر كشور ديگري در منطقه يا جهان، حق مشروع آن كشور است و بـه           
اجازه و يا تأييد دولت اياالت متحده يا اتحاديه اروپا نياز ندارد. توجه بـه                

از سوي دولت   آمريكايي هاي ضد   اين نكته مهم است كه، با وجود لفاظي       
هاي كـالن اجـتـمـاعـي و             ايران و رهبران حكومت آن، همه سياست      

هاي اخير آنان برضد حقـوق كـارگـران،       اقتصادي رژيم، از جمله تهاجم    
كـه از سـوي            گرايانه  اي راست   هاي ارتجاعي   چيزي نيست جز سياست   

اند. همچنين بـر    تجويز شده“  صندوق بين المللي پول“و “ بانك جهاني“
هاي ماجـراجـويـانـه و          اين نكته تأكيد و آن را تكرار كنيم كه: سياست          

دار از سوي رژيم ايران تنـهـا بـه نـفـع              هاي درازنفسانه و دنباله     لفاظي
گرا در منطقه خاورميانه و امپـريـالـيـسـم             ترين نيروهاي راست    ارتجاعي

ها ما با استواري  جهاني به رهبري اياالت متحده است! بنا بر اين واقعيت 
بر اين باوريم كه، مبارزه مردم ايران برضد استبداد و ديكتاتوري تنهـا و     
تنها به مردم ايران مربوط است، و بنابراين، ما هرگونه دخالت خارجي را             

محكوم مي كنيم. كوشندگان راه صلح   -يي و به هر بهانه -در امور ايران 
هاي مسـتـقـل و       در ايران، در كنار ديگر نيروهاي مترقي و برخي چهره  

برجسته جنبش مبارزه براي دموكراسي در ايران، برضد جنگ و مداخلـه            
نظامي در ايران، مبارزه مي كنند. اينكه بسياري از كوشندگان راه صلـح              

انـد،     هاي آن زير شكنـجـه       اند و در زندان     زير پيگرد و آزار و اذيت رژيم      
امري تصادفي نيست. رژيم حاكم در ايران نيز مانند امپرياليسم، تـداوم              

    “داند. فضاي تنش و تهديد به جنگ را براي سياست هايش مفيد مي
به مناسـبـت روز       “ اتحاديه كاركنان دولت بريتانيا   ” پيام  

 جهاني كارگر
پـيـام     ،”اتحاديه كاركنان بخش عمومي [ و دولتي] بريتانيا         “از سوي   
، بـه    [“ روز جهاني كارگـر “[   2013اي به مناسب اول ماه مه       همبستگي

كميته دفاع از حقـوق مـردم        “
، و به كارگران    (“ كودير“)“ ايران

كارزار جهاني براي صلح و 
 همبستگي با زحمتكشان ايران!

كنفرانس جهانـي  ” در    نماينده كميته دفاع از حقوق مردم ايران      
طورِاستوار با هرگونه مداخله امپرياليستي در خاورميانه  ما به :“ صلح

 مخالفيم!
 

در ،   “ شوراي جهاني صلح” و “  مجمع صلح تركيه” به ابتكار و دعوت مشترك  
هـاي كشـورهـاي         جـويـي     در خاورميانه، مخالفت با بهـانـه      “  صلح” ارتباط با   

هاي سوريه، و افشـاي        منظور مداخله مستقيم نظامي در درگيري       امپرياليستي به 
ماه، برگزار شد.   ارديبهشت 9تا  5المللي، از  ها، دومين كنفرانس بين ترفندهاي آن 

كشور جهان از جمله: ايـاالت مـتـحـده،             20نمايندگان و فعاالن صلح بيش از       
برزيل، انگلستان، آلمان، سوئد، سوريه، لبنان، فلسطين، اردن، يونان، و ايران،  به     

در اين كنفرانس مـهـم شـركـت كـردنـد، و                 “  شوراي جهاني صلح  “دعوت  
هاي سه ميزگرد بيان      هاي منطقه را در طول بحث       شان درباره تحول    هاي  ديدگاه

كميته دفـاع از     “نماينده    ،”شوراي جهاني صلح  “داشتند. با هماهنگي و رهبري       
، در اين اجالس بين المللي شركت كرد و پيرامون “] كودير““ [حقوق مردم ايران 

مان ايران تهديد مي كننـد،        را در منطقه و به ويژه ميهن      “  صلح“هايي كه     مسئله
هاي پر قدرت تركيه در ايـن         سخناني روشنگرانه ايراد كرد. شركت فعال سنديكا       

“ حزب عدالت و توسعه   ” اي كه دولت      كنفرانس، با توجه به نقش مخرب و منفي       
هاي خونين و تراژيك سـوريـه    ويژه در درگيري هاي كنوني منطقه و به در تحول 
اي    در هماهـنـگـي    -برانگيز بود. دولت اسالمي تركيه  كند، بسيار توجه    بازي مي 

در به آتش و خـون        -”عربستان سعودي “و  “  قطر“عيار با سران كشورهاي       تمام
سياسي در اين كشـور    كشيدن اوضاع و احوال سوريه و تغيير دادنِ آهنگ تحول    

 در مسير منافع اياالت متحده، نقشي كليدي داشته است.   
شـوراي  ” ، با تشكـر از      “] كميته دفاع از حقوق مردم ايران ““[ كودير” نماينده  

هنگام  براي سازمان دادن اين كنفرانسِ به ”مجمع صلح تركيه  “و  “  جهاني صلح 
و بااهميت در دهمين سالگرد جنگ و اشغال جنايتكارانه عراق و در اوضـاع و                 

روست، سخنراني خـود را        احوالي كه صلح در منطقه با تهديدهاي جديدي روبه        
المللي دردهميـن سـالـگـرد جـنـگ              اينكه اين كنفرانس مهم بين    ” آغاز كرد:    

آن در      اي”ناتـو “جنايتكارانه و اشغال عراق از سوي اياالت متحده و متحدان           
اتحاديه اروپا برگزار مي شود، شايسته توجه است. مشخصه ويژه دوره كـنـونـي                

هاي نظامي در سـوريـه،         سابقه در منطقه است كه در افزايشِ درگيري         تنش بي 
ثباتي در پاكستان و عراق بازتاب مي  تهديد آشكار به حمله نظامي به ايران، و بي

يابد.  در اوايل اين هفته وزير دفاع جديد اياالت متحده، چاك هيگل، در جريان                
توان گفت اين اسـت       ترين چيزي كه مي     بازديدش از اسرائيل اعالم كرد كه، كم      

كه ايران يك تهديد محسوب مي شود، تهديدي واقعي. اين بـيـانـيـه بسـيـار                    
خطرناك و تحريك آميز فقط دو روز پس از اينكه پنتاگون اعتـراف كـرد كـه            

مـنـظـور       بـه   -ميليارد دالر تسليحات به اسرائيل    10قراردادهاي فروش بيش از     
و به دو رقيب و مخالف عمده ايران در خليج فارس، يـعـنـي                 -تقويت ارتش آن  

عربستان سعودي و امارات متحده عربي، در حال امضاي نهايي است، بـازتـاب           
آميز اسرائـيـل در      هاي تحريك سياست“  كودير” سخنگوي   ”اي پيدا كرد.     رسانه

منطقه خاورميانه را تهديدي براي صلح جهاني ارزيابي كرد. او گفت كه، با توجه         
هاي دفاعي و استراتژيك بين دو       به روابط نزديك سوريه و ايران و وجود پيمان        

آميزي در زمينه مداخله اسرائيل و يا اياالت متحده  كشور، هر گونه اقدام تحريك
هاي نظامي مـنـطـقـه      هاي سوريه، مي تواند ايران را نيز به درگيري          در درگيري 

حمله نـظـامـي    ” در ادامه افزود: به اهميت تهديد به “ كودير”بكشاند. سخنگوي  
محدود برضد ايران از سوي اياالت متحده و يا دولت دسـت نشـانـده آن در                    
منطقه، يعني دولت دست راستي اسرائيل، كه هنوز همچنان ادامه دارد بايد توجه 

سپس در ادامه سخـنـان      “  كميته دفاع از حقوق مردم ايران     “بسيار كرد. نماينده     
و سـقـوط     “  بـهـارِعـربـي    “خود به شرايط ايجاد شده در منطقه پس از شروع            

در “  عـلـي     العابدين بـن    زين” در مصر و    “  حسني مبارك ” هاي ديكتاتوري     دولت
خواهـانـه     هاي ضدديكتاتوري و عدالت     تونس اشاره كرد، و ضمن دفاع از جنبش       

اش   هاي اياالت متحده و متحدان اروپايي       مردم زحمتكش اين كشورها، كوشش    
ها در كشورهاي عربي و هـدايـت آن در            براي سوار شدن بر موج مبارزه توده      

 11ادامه  در صفحه هـاي اسـالمـي        ترين محفل   اش و حمايت از ارتجاعي      كشانه  راستاي منافع بهره  
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 كنم.   و كوشندگان سنديكايي ايران، تقديم مي
اتحاديه ما همبستگي خود را با مبارزه مردم ايران در راه صلح، حقـوق بشـر،                  

اتحاديـه  “كند. در همين راستا،        حقوق دموكراتيك، و عدالت اجتماعي، اعالم مي      
براي آزادي همه   “  كودير” به پشتيباني خود از كارزارهاي      “  كاركنان دولت بريتانيا  

زندانيان سياسي، دستيابي به حقوق زنان، و دفاع از سنديكاهاي مستقل در ايران،     
كنگره سراسري ”ادامه خواهد داد. اتحاديه ما تالش جدي خواهد كرد تا از طريق 

انگلستان موضوع حقوق كارگران ايران را در اولـويـت             “  هاي كارگري   اتحاديه
 قرار دهد.  “ سازمان جهاني كار”دستور كار 

اتحاديه ما آزادي همه فعاالن سنديكايي در ايران را خواستار است، و از دولـت        
، از جـملـه       “ سازمان جـهـانـي كـار        “هاي مهم  نامه  خواهد تا مقاوله    ايران مي 

دهـي، و       ترتيب: آزادي تشكّل و تأمين حق سازمان  به[   98و  87هاي  نامه  مقاوله
هاي   نامه  جمعي] را تصويب و امضا كند، و ديگر مقاوله           حق تشكّل و مذاكره دسته    

ناظر بر حق كارگران در پيوستن به سنديكاهاي مستقل به منظور دستيابـي بـه                
 حقوق خود، را اجرا كند.
 با احترام و همبستگي،
اتحاديه كاركنان بخش عمومي (و دولـتـي)      ” ديويد پرِنتس، دبيركل   

 ”بريتانيا
 

 حمايت از مبارزه كارگرانِ ايران
، كـه    “ تاين و وير  ” به دعوت كميته برگزار كننده مراسم اول ماه مه در استان            

هر ساله در شهر صنعتي نيوكاسل، در شمال شرقي انگلستان، برگزار مي شـود،               
، از جمله سـخـنـرانـان اصـلـي             “ كودير” آقاي جمشيد احمدي، معاون دبيركل      

، “ كتي تايلـور ” ، خانم “ كودير” گردهمايي روز جهاني كارگر بود. عالوه بر نماينده       
، آقـاي    ”هاي آموزش عالي انگلستـان  ها و كالج اتحاديه استادان دانشگاه”رئيس

پيتر ” ، و آقاي    “ سنديكاي آموزگاران و استادان انگلستان    “، رئيس   “ هانك رابرتز ” 
اتحاديه كارگران راه آهن، كشتيراني، و سيستم حمل و نقـل        “، رئيس   “ پينك ني 
پيمايـي بـا       در اين گردهمايي سخنراني كردند. مراسم اول ماه با راه            ،”انگلستان

ها و بنرهاي منقش بـه         كه پرچم   -هاي منطقه   شكوه اعضا و كوشندگان سنديكا    
تايم ” از ميدان     -بردند  همراه مي   شان را به    هاي  هاي اتحاديه   شعارها، نمادها، و آرم   

، در مجاورت راه آهن شهر نيوكاسل، آغاز و پس از عـبـور از مسـيـر           “ اسكوئر
هاي مركزي شهر، كه به روي ترافيك بسته شده بودند، و همچنين پـس                خيابان

هاي شهر كه براي مـراسـم      از عبور از برابر دو دانشگاه شهر، در پارك نمايشگاه    
پيمايي به پايان رسيد. گردهمايي اول ماه مه در همين محـل               تزئين شده بود، راه   

پـيـمـايـان بـا           در جلو صف راه  “  اتحاديه معدنچيان“برگزار شد. گروه موزيك  
هـا و       هاي كارگري توجه مردم و كاركنان شـركـت           پيمايي  هاي ويژه راه    آهنگ

كرد.  پس از گشايـش گـردهـمـايـي               هاي مسير را به مراسم جلب مي        فروشگاه
و “  هاي كارگري نيوكاسـل  شوراي اتحاديه“، رهبر “ مارتين ليوي ” وسيله رفيق     به

از اعضاي رهبري حزب كمونيست بريتانيا، كه محـورهـاي اسـاسـي مـبـارزه                  
هاي كارگري بر ضد دولت ائتالفي راستگرا را تصـريـح كـرد، ديـگـر                     اتحاديه

 سخنرانان، از سكوي ويژه، شركت كنندگان در گردهمايي را مخاطب قرار دادند. 
در سخنراني مفصل خود ضمن اظهار تشكر از فرصت داده     “  كودير” سخنگوي  

گو با سنديكاهاي كارگري و اعـالم حـمـايـت از                  و  شده براي شركت و گفت    
هاي كـارگـر      ها، به تشريح وضعيت كارگران ايران، سياست    هاي برحق آن    مبارزه

ستيزانه رژيم واليت فقيه، و پيامدهاي فاجعه آميز اقتصادي به سبب تـحـمـيـل                
داري پرداخت. او بـا      هاي اقتصادي همه جانبه از سوي كشورهاي سرمايه      تحريم

اش، و از جمله قـطـع      هاي نوليبرالي   اشاره به اينكه دولت احمدي نژاد با سياست       
هاي روزمره مردم زيـر   هاي ضروري نيازمندي  كاالها(سوسيد كاالها) و قلم         يارانه

هاي گسترده، تعطيلي     ، ويراني اقتصادي، بيكاري   “ ها  هدفمند كردنِ يارانه  ” عنوان:   
آور، و فقر مطلق بخش  هاي توليدي، سقوط قيمت ارز ملي، گراني سرسام       كارخانه
يي از كارگران و زحمتكشان را موجب شده است، دامنه مبارزه كارگـران و             عمده

زحمتكشان و شرايط دشوار فعاليت سنديكاهاي مستقل به دليل پـيـگـردهـاي               
پليسي رژيم، را تشريح كرد. او جنبش كارگري بريتانيا  را به همبستگي فعال بـا                  

المللـي بـراي آزادي        طبقه كارگر ايران فراخواند، و خواهان كارزاري موثر و بين      
 87هاي    هاي رژيم واليت فقيه و نيز اجراي مقاوله نامه    فعاالن كارگري از زندان   

المللي كار در ارتباط با حق كارگران به تشكيل سنديـكـاهـاي              سازمان بين   98و  
دهي، و حق تشكّل و مذاكـره      مستقل كارگري، آزادي تشكّل، تأمين حق سازمان      

در ميان ابراز احساسات و   “  كودير” جمعي را خواستار شد. سخنراني نماينده        دسته
 حمايت حاضران به پايان رسيد.   

به ياد خسرو روزبه، مشعل خاموش  ادامه  همبستگي با مبارزه كارگران  ...
ناشدني اميد و پيكار در راه رهايي 

 زحمتكشان! 

ارديبهشت   21درسحر گاه   
، رژيم جنايـتـكـار      1337ماه  

پهلوي ، كـه بـا كـودتـاي           
مزدوران آمريكايي روي كـار     
آمده بود،  بـا تـيـربـاران             
خسروروزبه بـه زعـم خـود         

شعله هـاي   “  آخرين” كوشيد  
رزم و پيكار جنبش مردمي بر      
ضد كودتا را خاموش ساختـه      
و سكوتي گـورسـتـانـي را          

 .برميهن ما حاكم كند

اگر چه كودتاچيان توانستند 
با سركوب خشن و خـونـيـن        
جنبش مردمي ميهن مـا بـا        

اعدام گروهي از شريف ترين افسران و ميارزان راه آزادي، اعضـاء و              
كادرهاي حزب توده ايران، براي مدتي به  حيات ننگين خـود ادامـه        
دهند  ولي سرانجام رژيم ضد ملي شاه با اراده و دستان تـوانـمـنـد                  
جنبش مردمي ميهن ما به زير كشيده شد، شاه و جالدان او فـراري               
شدند و آنكه تا به امروز درانديشه و اراده جويندگان راه حقيقت زنده و 
مژده بخش است، خسرو روزبه، حزب و آرمان ها و آرزوهاي شريف و  

رفيق خسرو روزبه در دفاعيات خود مسيـر زنـدگـي              !انساني اوست 
خويش را كه منجر به پيوستن به صفوف حزب توده ايران و مـبـارزه               
در راه سعادت و خوشبختي توده هاي محروم شد با كلماتي آتشين و             
پرشور بيان مي كند، كلماتي كه هنوز نيز پس از ساليان دراز انگـيـزه      
بخش و شورآفرين است. روزبه دربيدادگاه نظامي خطاب به دادرسان           

اگر عاشق و شيفته سوسياليسم هستم، با تمام عقـل  ” اعالم مي دارد:   
و شعور و منطق و درايت خود برتري اصول آن را برساير رژيـم هـا                 
احساس كرده ام و محرك من درهر عملي كه انجام داده ام، آرزوي            
تحقق اين اصول و بالنتيجه ايجاد بناي نوين براي جامعه ايـران و                
سرانجام تامين سعادت و رفاه و سربلندي و آزادي و شـرف مـلـت                 
عزيزم بوده است ... من به اقتضاي آتشي كه به خاطر خدمت به خلق 
هاي ايران دردرون سينه ام شعله مي كشد راه حزب توده ايـران را                
برگزيده ام و بايد اذعان كنم كه جانم، استخوانم، خونـم، گـوشـتـم،        
پوستم و همه تارو پود وجودم اين راه را، راه مقدسي شناخته است و               

 ..“تمام سلول هاي بدن من وتمام ذرات وجودم توده اي است.
آياچنين كلمات شورانگيزي درباره مبارزه براي خوشبختي انسـان          

وتوده ي محروم را مي توان با تحريف و دروغ پـردازي از ذهـن                   
جستجوگر و تشنه حقيقت نسل جديد مبارزان آرمان گـراي امـروز              

  ايران زدود؟! پاسخ بي ترديد منفي است.

براي نسل جوان كه پاي در ميدان دشوار مبارزه گذاشته است، نـام     
و خاطره خسرو روزبه همچون نسل هاي پيشين الـهـام بـخـش و                 
ارجمند است. نسل هاي پي درپي آرمان خواهان ميهن ما بـه حـق                 
روزبه را تجسم اصولي و بي خدشه مبارزه انقالبي مي دانند، از او مي             
آموزند و راه پرفراز و نشيب نبرد براي سعادت توده هاي كار و زحمت    
را با گام هايي كه استواري آن از روزبه به ارث رسيده طي مي كننـد.     
نقش و تأثير زندگي و پيكار رفيق شهيد خسرو روزبـه درجـنـبـش                 
مردمي كشور ما، به ويژه درميان مدافعان سوسياليسم و رهايي طبقـه       
كارگر، تا به آن پايه است كه تحريف شخصيت و جايگاه تـاريـخـي         
خسرو روزبه درنوشته ها، جزوات و تاريخ نگاري هاي وابستگان بـه             
امپرياليسم و رژيم واپس گراي واليت فقيه، جاي ويژه اي را به خـود     
اختصاص داده است. ولي شخصيت تاريخي رفيق خسرو روزبـه، بـه            
رغم تالش همه بدخواهان، همچنان بر تارك مبارزات جنبش آزادي    
خواهانه ميهن ما مي درخشد و پيكار دالورانه اش همچنـان الـهـام               

 بخش نسل جوان مبارزان راه آزادي است.
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مبارزه براي سوسياليسم: اعتماد به 
هاي روسيه براي  نفس كمونيست

 پيروزيِ دوباره!
گزارش شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب تـوده         
 ايران در پانزدهمين كنگره حزب كمونيست فدراسيون روسيه

 
اسفـنـدمـاه      7تا  3،  ”حزب كمونيست فدراسيون روسيه   “پانزدهمين كنگره   

، در مسكو، پايتخت تاريخي اين كشور، با موفقيت برگزار شد. حضـور               1391
ها و نيروهاي كمونيست، چپ، و مترقي،         هيئت نمايندگي از حزب   95سابقه    بي

هاي حاكم در كشـورهـاي    از كشورهاي مختلف هر پنج قاره، و از جمله حزب   
چين، ويتنام، و كوبا، به اين كنگره اهميت فراواني داده بود، و نمايشگر اعتبار              

است، كه نخسـتـيـن كـارت       “ حزب كمونيست فدراسيون روسيه“روز افزون  
صادر شده  “ والديميرايليچ لنين“طورِنمادين(سمبوليك)، به نام  عضويت آن، به 

كميـتـه   “است. به دعوت و با هماهنگي رهبري حزب برادر، هيئت نمايندگي             
نيز در اين كنگره شركت موثر داشـت. رهـبـران              “ مركزي حزب توده ايران   

، “ شوراي جهاني صلح  “خواه و دموكراتيكي نظير:        الملليِ ترقي   ساختارهاي بين 
فدراسيون جهاني دمـوكـراتـيـك     “، “ هاي كارگري فدراسيون جهاني اتحاديه“

، نيز در كنگره حضـور فـعـال      “ فدراسيون جهاني جوانان دموكرات   “و    ،”زنان
“ نماينده ناظر“و  ”كادرحزبي“نماينده داراي حق رأي، و صدها   323داشتند.     

تـنـي را دربـر           1400المللـي،      دعوت شده به كنگره در كنار مهمانان بين       
حزب كمـونـيـسـت فـدراسـيـون          “گرفتند كه در كنگره پانزدهم باشكوه        مي

[برگزار شده در دهكده المپيك مسكو] شركت داشتند. حضور درصـد            “  روسيه
باالئي از كادرهاي جوان زن و مرد در كنگره، توفيق حزب در غلبه بر مشكل               

داد.     در ارتباط با بافت سني اعضاي حزب را نشان مـي    1990هاي دهه   سال
حضور قهرمانان ورزشي (از جمله برخي از برنـدگـان مـدال الـمـپـيـك و                    

هاي  هاي جهاني) و همچنين افسران و كادرهاي نظامي، كه با اونيفورم مسابقه
حزب كمونيست فدراسـيـون   “خود در كنگره شركت داشتند، موقعيت برجسته  

داد.  هاي مهم و تاثيرگذار درجامعه روسيه را بازتاب مي در جذب بخش “روسيه
هاي گروهي نيز در كنگره بسيار نمايان بود. اين امـر          حضور نمايندگان رسانه  

هاي سياسي روسيه و ديگر كشورهاي جهـان     سبب اهميتي است كه محفل      به
كه از نـظـر       -“ حزب كمونيست فدراسيون روسيه   “ها و عملكرد      براي سياست 

اند. البته حـزب      قائل -آيد تعداد رأي در واقع دومين حزب روسيه به شمار مي        
با ايجاد ساختارهايـي سـازمـانـي و داشـتـن                 ،كمونيست فدراسيون روسيه  

لحاظ پوشش  منطقه اين كشور پهناور، به 300گران مجرب در بيش از  سازمان
سال   4گري در روسيه منحصر به فرد است.  در طول              سازماني و قدرت بسيج   

 اند. هزار نفر عضو جديد به حزب كمونيست راه يافته 30گذشته بيش از 
، “ گنادي زيوگـانُـف   “هاي روسيه، با سخنراني       پانزدهمين كنگره كمونيست  

اش بـه دولـت      رهبر حزب در طول دو دهه گذشته، و با حمله صريح و گزنده         
گنـادي  “، رئيس جمهوري روسيه، آغاز شد. سخنراني رفيق     “ والديمير پوتين “

. 1محور اساسي تاكـيـد داشـت:          5در مراسم گشايش كنگره، بر      “  زيوگانُف
دولـت  “هاي رژيم سياسي حاكم و        مشخصه            . 2المللي،    ها و شرايط بين     معضل
. 4. ضرورت و امكانِ برپاييِ شكلي از اتحاد جمـاهـيـر شـوروي،          3، “ پوتين

هـا، در       . دسترسيِ مردم به فرهنگ، آموزش، و جز ايـن           5مالكيت عمومي،   
حزب كمونيست فـدراسـيـون    “داري و سوسياليسم.  رهبر  هاي سرمايه  سيستم
هاي گونگوني دربر داشت، گفت         يي كه جنبه    يك ساعته     ، در سخنراني  “ روسيه

اسـت، و افـزود:       “  هـا    اتحاد اليگارشي و بـوروكـرات  ” كه روسيه زير كنترل     
داري به تخريب گسترده اقتصاد، جـامـعـه، و              بازگرداندن روسيه به سرمايه   ” 

هـاي     رهبر كمونيسـت “   فرهنگ انجاميده و امنيت آن را ويران ساخته است. 
هاي گستـرده   روسيه، كه سال قبل در انتخابات رياست جمهوري بررغم تقلب         

ميليون رأي جايگاه دوم را به خود اختصاص  12دست آوردن  حزبِ حاكم با به 
داد، در سخنان خود، در اشاره به اتكايِ گسترده اقتصاد روسيه به صادرات گاز   

او “  اقتصاد خط لوله، روسيه را به مستعمره تبديل كرده اسـت.           ” و نفت، گفت:     
در ادامه گفت كه، پائين رفتنِ توليد صنعتي و خصوصـي سـازيِ خـدمـات                  

هاي خارجي وابسته     عمومي، فدراسيون روسيه را به درآمدهاي نفتي و سرمايه        
نياز به مالكيت عمومي بر صنايعِ اساسي كشور   ”زيوگانُف“كرده است.  رفيق  

جمعـيِ    درآمدي بر مالكيت، كنترل، و اداره دسته        و آب و برق را در حكم پيش       
خش مهمي از سخنراني رفـيـق   اقتصاد از سوي مردم، مورد تاكيد قرار داد. ب      

در نـابـود    “ بوريس يلتسين“و “  پوتين“هاي  به انتقاد از سياست“   زيوگانُف” 
 ،”فـدراسـيـون روسـيـه       “كردن امنيت دفاعي و همچنين بنيه اقتصـادي          

هـاي بـحـران         در توضـيـحِ دلـيـل         ”زيوگانُف“رفيق  اختصاص داشت.        
داري    داري، ضمن تاكيد بر اهميت درك تضاد اصلي سيستم سرمايه     سرمايه
در اقتصاد اياالت متحده و ديگر اقتصادهاي “ سرمايه ماليِ سوداگر”و سلطه 
هاي ويژه سرمايه مالي اشاره كرد.  او يادآور   داري پيشرو، به خصيصه     سرمايه

اي كـرده       سابقه  هاي مالي و فراملي رشد بي       شد كه، قدرت سياسي شركت    
المللـي   شود. تقسيم بين  كشي از كار در همه جا شدت داده مي        است. به بهره   

هاي اجتماعي در مقياس جهاني افزوده است. ساختـارهـاي             كار، بر نابرابري  
هـاي مـلـي         كـه دولـت      اند در حالي    جديد قدرت جهاني در حال گسترش     

آوري، و      دهند. علم، فـن   شان را بر فرآيندهاي اقتصادي از دست مي     كنترل
هـاي    شوند، و قدرت    كار برده مي    سازي اقليتي ثروتمند به     فرهنگ، براي غني  

اصلي امپرياليستي با سهولت بيشتري از ابزارهاي تحميل غير اقتصـادي و             
 جويند. هاي خود بهره مي منظور پيشبرد سياست نيروي نظامي به

هاي امپرياليسم در خاورميانه و    همچنين درباره سياست ”زيوگانُف“رفيق  
، به تفصيل   “ خاورميانه جديد ” شمال آفريقا، و از جمله برنامه آن براي ايجاد          

برزيل، روسيه، چين، هند، “[بريكس”سخن گفت و به توانِ بالقوه كشورهاي 
پذير در    وجود آوردن عاملِ موازنه قدرتي مؤثر و اتكا         و آفريقاي جنوبي] در به     

گيري و بـه قـدرت          صحنه جهاني اشاره كرد. او تغييرهاي مثبت در جهت         
رسيدن نيروهاي مترقي و ضدامپرياليست در برخي از كشورهاي آمريـكـاي            
التين در بيش از يك دهه گذشته را عاملي مهم ارزيابي كرد، يعني عاملـي               

 تواند موازنه نيروها در سازمان ملل را تغيير دهد. كه مي
عضـو    180اي دربردارنده     هاي خود، كميته مركزي     كنگره، در پايان بحث   

عضو مشاور را انتخاب كرد.  كميته مركزي جديد نماينـدگـان     116اصلي و  
هـاي قـومـي آن را            هاي كشور پهناور روسيه و همه اقليت        تمامي منطقه 

بـه   ”زيوگانُف“گيرد. در نخستين نشست كميته مركزي جديد، رفيق    دربرمي
به سمت معاون رهبـر و مسـئـول         “ ايوان مالينكوف “سمت رهبر، و رفيق     

روابط بين المللي حزب انتخاب شدند. اين نشست همچنين سـه مسـئـول                
هاي ايدئولوژي، آمـوزش، و         رتبه رهبري جديد را كه مسئوليت بخش        عالي

و  30تبليغات حزب را برعهده خواهند داشت، برگزيد. سن هر سه رفيق بين    
روز برپاييِ كـنـگـره، در         4مان، در طول  است.  هيئت نمايندگي حزب 40

هاي كـمـونـيـسـت و           گوهاي دوجانبه با نمايندگان حزب    و  مالقات و گفت  
هـاي     ، سيـاسـت  ”كنگره پانزدهم“المللي شركت كننده در  هاي بين  سازمان

حزب توده ايران و تحليل مشخص آن از شرايط حاضر در كشور و به ويـژه                
كار گرفته شده را تشريح       هاي به   بحران اقتصادي و تاثيرهاي مخرب تحريم     

هاي تهيه شده به زبان انگليسي در ارتباط با اوضاع كشـور را       كرد، و نشريه  
حـزب  “مان در مالقات بـا رهـبـريِ           در اختيار آنان گذاشت. نماينده حزب      

خطاب  ”كميته مركزي حزب توده ايران“، پيام ”كمونيست فدراسيون روسيه 
را به آنان تـقـديـم       ”حزب كمونيست فدراسيون روسيه“به كنگره پانزدهم    

كرد. در اين پيام، به مناسبات ويژه دو حزب برادر، نقش ويژه روسـيـه در                   
داري و ارتجاع و برضد  هاي منطقه، مبارزه مشترك دو حزب با سرمايه تحول

تر ميان دو      جنگ و تجاوزگري، و همچنين ضرورت تبادل نظرهاي نزديك        
اسفند، و به ابتكار  7پس از پايان كار كنگره در روز        حزب، اشاره شده است.    

سـيـمـاي    ” ، نشست مهمي با عنـوان:     ”حزب كمونيست فدراسيون روسيه“
هـاي     ، با شركت حزب“ كنيم سوسياليسمي كه ما براي تحقق آن مبارزه مي   

كـمـيـتـه     “كمونيست حاضر در كنگره پانزدهم، برگزار شـد. نـمـايـنـده                 
“ بستي از فرازهاي اصليِ سند بـرنـامـه    مان در اين گردهمايي جمع     “ مركزي

حزب توده ايران كه در ارتباط با سوسياليسم است را در سخنراني خود ارائه              
رو شـد. (مـتـن             داد، كه با توجه فراوان شركت كنندگان در نشست روبـه        

 درج شده است)“ نامه مردم”سخنراني نماينده حزب ما در شماره قبل 
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 ادامه  پيام هاي احزاب كارگري و كمونيستي...

، كه قطبي امپرياليستي و در خدمت       “ اتحاديه اروپا “فرماندهي آن در    
هاي  هاي بزرگ اروپايي است، قرار دارد. سياست سرمايه كالنِ قدرت

هـاي    كه از سوي طبقه     ،”المللي پول   صندوق بين “و  “  اتحاديه اروپا “
شـود،     حاكم در هر يك از كشورهاي عضو اين اتحاديه حمايت مي          

رحمانـه حـقـوق       سرشتي آشكارا طبقاتي دارد: در همان حال كه بي         
هـاي     گيرند، دستـمـزدهـا و حـقـوق           اجتماعي مردم را از آنان مي     
هاي تأمين اجتمـاعـي و      دهند، و از بودجه بازنشستگي را كاهش مي 

هـاي     زنند، به سرمايه مالي كـمـك        آموزش و بهداشت و درمان مي     
 دهند. مالي و اعانه مي

انـد.    كارگران پرتغال با پيكار خود به اين تجاوز واكنش نشان داده          
كنفدراسيون ”در اين مبارزه، مركز سنديكايي طبقاتي بزرگ ما، يعني  

يـي     ، نقش برجستـه “) CGTP-IN“ (” سراسري كارگران پرتغال  
هاي عمومي و كـارزارهـا و           داشته و دارد. تاكنون شماري اعتصاب      
هاي جداگانه [صـنـعـتـي و            تظاهرات سراسري، محلي يا در بخش     
اند. ديگر قشرهاي مردم نيز، كه         خدماتي] سازمان داده و برگزار شده      

رحمانه مورد حمله قرار گرفـتـه       شان در اين اوضاع بي      حقوق و منافع  
پيوندند. حزب ما تـمـام        هاي گوناگون به اين مبارزه مي       است، از راه  

مـنـظـور       هاي مردم بـه    تالش خود را در راه بسيج كارگران و توده        
بندد. كنگره نوزدهم حزب كمونيـسـت          رويارويي و مبارزه به كار مي     

 -هاي پاياني سال ميالدي گذشته بـرگـزار شـد            كه در ماه    -پرتغال
بازتاب حضور حزبي فعال، متحد، و رشديابنده بود كه خود را به عمل 

هايي را  ها و پيچيدگي  داند. ما دشواري     طورِكامل متعهد مي    انقالبي به 
گيريم. عزم راسخ داريم كه بـا      روييم دست كم نمي    ها روبه   كه با آن  

اتحاد و مبارزه مردم، توازن نيروها را تغيير دهيم و در دست يافتن به  
ها و دولت ملّي و چپ، سهم         اي مناسب، با سياست     جايگزين سياسي 
 خود را ادا كنيم.

ديگري جز مقـاومـت و       هاي جهان چاره و گزينه      كارگران و ملّت  
يي است كه مسـتـلـزم شـكـل گـرفـتـن                  پيكار ندارند. اين مبارزه    

دوست، و  خواه، صلح ترين اتحاد ممكن از همه نيروهاي ترقي    گسترده
ضدامپرياليستي است. در اين مبارزه و در راه دستيابي بـه چـنـان                  

 يي به عهده دارند. هاي سراسر جهان نقش يگانه اتحادي، كمونيست
 هاي جهان! زنده باد مبارزه كارگران و خلق

 
 حزب كمونيست پرتغال  كميته مركزي

 ) 2013فوريه   4( 1391ماه  بهمن 16ليسبون، 
 

به: كميتـه مـركـزي       كميته ملي حزب كمونيست هندوستان     پيام
 حزب توده ايران

)، درودهـاي     CPIكميته ملي حزب كمونيست هـنـدوسـتـان (           
كـنـگـره    ” كننده در    خود را  به رهبري و نمايندگان شركت          صميمانه

 دارد. حزب توده ايران اعالم مي “ششم
شود كه بحران ژرف اقتصادي و  كنگره شما در شرايطي برگزار مي 

شدت  هاي به يورش پياپي به طبقه كارگر در سراسر دنيا، و نيز تحول        
خطرناك در خليج فارس و سرتاسر منطقه خاورميانه كه هـدف از              

منظور تغيير رژيم در سـوريـه و            ها اجراي برنامه امپرياليستي به      آن
 است، ادامه دارد.“ خاورميانه نوين”ايران براي تحقق رؤياي تشكيل 

حزب كمونيست هندوستان از اوضاع ايران آگاه است. مردم ايـران    
از دو سو مورد تهديدند: از يك سو اياالت متحده و متحدان آن كـه                

اي براي تأمين سوخـت   مخالف حق ايران در استفاده از انرژي هسته    
هاي اقـتـصـادي و         است، و از سوي ديگر رژيم مذهبي با سياست        

 سازد. اي كه زندگي را براي مردم ايران هر روز دشوارتر مي اجتماعي
حـزب تـوده ايـران از           “ كنگره ششم ” در اين شرايط، برگزاري     

از “  حزب كمونيست هـنـدوسـتـان      ” اي برخوردار است.      اهميت ويژه 
تنگناهايي كه براي حزب توده ايران در دستيابي به صلح، دمكراسي، 
و پيشرفت اجتماعي در ايران وجود دارند آگاه است، و اميدوار اسـت             

هاي مردم   توده   كه دستاوردهاي اين كنگره مرحله جديدي در مبارزه       
منظور دستيابي به حقوق انساني و دمكراتيك وعدالت اجتماعي در        به

 ايران فراهم آورد.
كند و مخالف دخالت  حزب ما كه از يكپارچگي و تماميت ارضي ايران پشتيباني مي       

هـاي آن و       امپرياليستي در امور ايران است، پشتيباني از حزب توده ايران و فعاليـت            
 مان با آن،  بدون خدشه خواهد ماند. همبستگي

مناسبت برگزاري كنگره ششم، بار ديگر بر پشتيباني خود از مبارزه شمـا بـراي                  به
 ورزيم. مي جو تأكيد  ايراني دمكراتيك و صلح
ها وآزمون  كنگره شما، ما را براي داشتـن تـفـاهـم        جويي ما ايمان داريم كه چاره   

بيشتر با يكديگر و آغاز پيكاري مشترك براي صلح، پيشرفت، و سوسياليسـم يـاري                
 خواهد رساند

 با درودهاي رفيقانه
 كميته ملي حزب كمونيست هندوستان

 
 حزب كمونيست دانماركپيام شادباشِ  

 رفقاي گرامي حزب توده ايران،
)، به مناسبت برگزاري شـشـمـيـن كـنـگـره            KPiDحزب كمونيست دانمارك (    

سـر     فرستد. امروزه مردم ايران در دشوارترين شرايـط بـه      تان، به شما درود مي  حزب
داري حاكم است، و از         اي مذهبي و سرمايه     برند: از يك سو، بر ايران ديكتاتوري         مي

المللي امپرياليـسـتـي بـه          سوي ديگر، استقالل ايران در معرض تهديد نيروهاي بين        
هاي دانمارك تمام تالش و  جلوداري اسرائيل قرار دارد. طبيعي است كه ما كمونيست   

گيريم تا از حمله نظـامـي         نيروي  خود را براي تقويت جنبش جهاني صلح به كار مي           
ها ايرانـي و     تواند به بهاي جان ميليون يي مي برضد ايران جلوگيري شود. چنان حمله 

 هاي ديگر در منطقه تمام شود. ملّت
در پيكاري كه زحمتكشان ايران براي دموكراسي، زندگي شايسته، و صلح، به پيش  

برند، حزب توده ايران عامل و عنصر بسيار مهمي است. بنابـرايـن، در مـبـارزه                      مي
 مان براي صلح و سوسياليسم، ما براي شما بيشترين موفقيت را آرزومنديم. مشترك

 حزب شما هرچه بارورتر برگزار گردد! “ششمين كنگره“اميدواريم كه 
كند. اطمينـان    درودهاي برادرانه خود را تقديم شما مي “  حزب كمونيست دانمارك  ” 

 توانيد روي همبستگي كامل ما تكيه كنيد! داشته باشيد كه مي
 

 از سوي كميته مركزي حزب كمونيست دانمارك، 
 المللي بو مولر، دبير شعبه روابط بين

 
 حزب كمونيست مالتپيامِ  

كند،  حزب كمونيست مالت  درودهاي برادرانه خود را به حزب توده ايران تقديم مي 
زودي برگزار    تاريخي آن حزب، كه به     “ ششمين كنگره “آميز      و براي برگزاريِ موفقيت   

 شود، بهترين آرزوها را دارد. مي
حزب توده ايران در مدت هفت دهه موجوديت خود، براي برافراشته نگاه داشـتـن               

لنينيسم در شرايط دشوار و گاهي غيرممكني مبارزه كرده است؛ از      -پرچم ماركسيسم 
خـورشـيـدي) كـه        1330و  1320(1950و اوايل دهه  1940آن جمله در اواخر دهه  

امپرياليسم بريتانيا و آمريكا شرايط دشواري را به وجود آوردند، و نيز در شرايطي كـه                
خورشيدي) برضد رژيم استبدادي شـاه بـا دسـت          1357(1979انقالب دموكراتيك  

انقـالب  ” بنيادگرايان اسالمي به بيراهه كشانده شد، و از انقالبي دموكراتيك به يك             
ساالر   تبديل گرديد، چندان كه صرفاً رژيم محمد رضا پهلوي با رژيمي دين            “ اسالمي

 جايگزين گشت.
خواه در آن انقالب دموكراتـيـك حضـور            حزب توده در ميان ديگر نيروهاي ترقي      

يي قهرمانانه بـراي      ها و قربانيان زياد، در مبارزه       داشت و همراه با مردم، و با فداكاري       
دموكراسي و سوسياليسم شركت كرد. به بيراهه كشاندن انقالب در نـهـايـت بـه                    

كردن حزب توده و اجبار آن حزب به ادامه فعاليت در شرايط مـخـفـي          “ غيرقانوني” 
هاي دشوار، حزب توده توانسته است در   اين روزها و سال       منجر شد. اما در طول همه      

ميان زحمتكشان ايران نفوذ داشته باشد و اميدبخشِ آنان در ادامه پيكار براي حقـوق       
 خود و براي دموكراسي باشد.

كـنـگـره    “هاي    گيري اميدوار است كه گفتگوها و تصميم“ حزب كمونيست مالت” 
حزب شما، راهنماي رهبري حزب توده و كادرهاي آن در مسير مناسب مبارزه  “ششم

ساالري و تهديدهاي امپرياليستي، و در راه صـلـح،                براي رها كردن ايران از دين     
 يي سوسياليستي باشد. دموكراسي، و ساختمان آينده

 
 لنينيسم. -زنده باد ماركسيسم

 زنده باد حزب توده ايران!
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  پيام حزب كمونيست برزيل
حزب كمونـيـسـت    ” ها و درودهاي گرم      سالم
به اعضا و نمايندگـان حـزب. ايـن،             “ برزيل
يي تاريخي پراهميتي براي حزب شمـا         مرحله

در شناسايي و گزينش برنامه راهبردي انقالب 
رود. ما با پيكار طبقه كارگـر         شمار مي   ايران به 

ايران و ايستادگي مردم ايران در برابر خطر يورش نظامي امـپـريـالـيـسـم،               
 ايم.  صميمانه همبسته

 رفقا،
كننده در هـمـايـش       مايليم كه نخست همبستگيِ خود با اعضاي شركت       

هاي انقـالبـي    حزب توده ايران را اعالم داريم. ما از دشواري داشتن انديشه       
داشت مشعل صلح، پيشرفت، و       در فضاي سركوب، مبارزه مخفي براي پاس      

سوسياليسم آگاهي داريم. از اين روي، با ياد آن رفقاي ايراني جان باخته در          
شان زمينه موفقـيـت ايـن          مان را با آناني كه با پويندگي        راه مبارزه، همدلي  

 ستائيمشان.  داريم و مي سازند اعالم مي همايش را فراهم مي
وجود آورن گـفـتـمـان پـيـرامـون           ضرورت به“  حزب كمونيست برزيل  ” 

يافتن طبقه كـارگـر و مـردم در              يي راهبردي و روشي براي دست       برنامه
اي پايـدار،     مسيري به سوي سامانه پيشروِ عدالت اجتماعي، يعني دمكراسي        

رفت از تهـديـد كـنـونـي         يابد. همزمان، داشتن آمادگي براي برون     را درمي 
تـوانـد    كه به استقالل و حاكميت ملي ايران مـي          -امپرياليسم در خاورميانه  

داشت صلح در جـهـان امـري          يورش ببرد، پراهميت است. اين، براي نگه       
 ساز است. سرنوشت

اين بازي ناجوانمردانه كه در خاورميانه جريان دارد، در خود چندين ترفند            
، از رژيم آپارتايد اسـرايـيـل در      “ اتحاديه اروپا”نهفته دارد. اياالت متحده و  
كنند، و در هـمـان          هاي فلسطين پشتيباني مي    مستعمره ساختن سرزمين  

فـرسـتـد. بـراي         هم ريختن سوريه، مزدور به اين كشور مي         زمان، براي به  
استـقـالل     -“ جنگ برضد تروريسم جهاني   ” زير پوششِ     -تكميل اين بازي  

كنند، به ترتيبي كه در ليبي روي داد و هم اكنـون در               كشورها را نقض مي   
 دهد. مالي روي مي

همبستگي و همكاري نيروهاي پيشرو، چپ، و انقالبي در جهان، در برابرِ            
يي گسترده به ايران، از اهميت بسيار بـرخـوردار      خطر جنگي بزرگ و حمله    

تـوانـيـم از ايـن جـنـگ              است. ما بر اين باوريم كه، با همبايي خود مـي     
 گيري كنيم. امپرياليستي پيش

يي كه پـس از شـكـسـت دادن                قاره   ما اين پيام را از آمريكاي التين،      
هاي نوليرالي به اتحادهايي نو ميان نيروهاي پـيـشـرو،             ديكتاتوري و دولت  

فرستيم. در منطقه مـا شـمـاري از               چپ، و انقالبي روي آورده است، مي      
كشورها در گستره رفاه اجتماعي، نياز زحمتكشان، ژرفـش دمـكـراسـي،               

انـد. ايـن       اي بالنده گام نـهـاده       انديشي سوي هم   سياست خارجي پيشرو، به   
شان، دركـنـار       كشورها همراه با جنبش اجتماعي و نيروهاي پيشرو سياسي        

 مردم ايران و بر ضد جنگ خواهند ايستاد.

حزب تـوده ايـران،       “ كنگره ششم ” ترين درودهايمان را به      بار ديگر گرم  
 كنيم. تقديم مي

 !“حزب توده ايران”و  “حزب كمونيست برزيل”پايدار باد دوستي ميان 
 پايدار باد پيكار نيروهاي انقالبي و طبقه كارگر ايران!
 باهم اين جنگ امپرياليستي را به پس خواهيم راند!

 
 المللي حزب كمونيست برزيل ريكاردو آلمائو آبرئو، دبير روابط بين

 
 حزب كمونيست پرتغال   پيام شادباش
 رفقاي گرامي،

حزب كمونيست پرتغال به شركت كنندگان در كنگره ششم حزب تـوده             
ها، كارگران، و مردم ايـران، درود          ايران، و از طريق شما به همه كمونيست       

فرستد. ما موفقيت كامل كنگره شما را آرزو داريم و اميدواريم كه ايـن                  مي
هاي ايران  كنگره نقش و سهم خود را در تحكيم و تقويت فعاليت كمونيست

هـا از      در دفاع از منافع مردمي و ملّي كشور ادا كند. اين فعاليت كمونيست             
هاي جهـان جـدا نـيـسـت؛           مبارزه با تجاوز امپرياليسم به كارگران و ملّت  

هاي حاكم نسبـت بـه         تجاوزي كه در چارچوب واكنش ضداجتماعي طبقه      
 داري، صورت گرفته است. بحران سرمايه

داري تأكيدي است بر سرشت تجاوزگر و استثمارگـر ايـن      بحران سرمايه 
ها و تضـادهـاي درونـيِ نـظـام              نظام برتريِ طبقاتي. اين بحران از قانون       

هـاي     حـل   تواند به راه    داري ناشي شده است. سرمايه كالن كه نمي          سرمايه
ديگري دست يابد، در واكنش به اين بحران، به زور و خشونت مـتـوسـل                  

شدت نامطلوب نيروهاي جهاني در بيست        شود، و در اين راه، از توازن به         مي
پس از فروريزي اتحاد جماهير شوروي سوسيـالـيـسـتـي و                -سال گذشته 

داري با زور و    گيرد. سرمايه    بهره مي   -كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي   
گيري دستاوردهاي تاريخي مردم در زمـيـنـه             منظور بازپس   قدرت تمام به  

كوشد و در صدد استـعـمـار مـجـدد         شان، مي حقوق و شرايط كار و زندگي     
ها و منطقه شما جزو نخـسـتـيـن      هاي بزرگي از جهان است كه ملت       بخش
ها، و تجاوزهاي نظامي، از ليبي تـا     ها، اشغال هاي اين تجاوزند. جنگ   هدف

سوريه و از مالي تا فلسطين و افغانستان، در كنار تهديد دائم به تجاوز برضد  
هاي امپرياليستي به منظور بازساخـت        هاي قدرت   ايران، همگي بيانگر نقشه   

هاي استعماري و تحميل كنترل بر منابع و ذخاير جهان و غـارت               امپراتوري
طور كه در قرن بيستم رخ داد، اين خطر واقعي وجود دارد         ها است. همان     آن

هايي بسيـار گسـتـرده بـراي            هايي با دامنه    ها به فاجعه    كه اين تجاوزگري  
 بشريت منجر شود.
هاي بزرگ امپرياليستي، از ايـاالت مـتـحـد             هاي قدرت   كارگران و ملّت  

آمريكا گرفته تا اروپا نيز قرباني اين تهاجم و تجاوزند. مردم پرتغال، مـثـل         
رويند كه مـركـز اصـلـي           هاي اروپايي، با تهاجمي وحشيانه روبه       ديگر ملّت 

 11ادامه  در صفحه 

پيام هاي احزاب كارگري و 
كمونيستي جهان به ششمين كنگره 

 حزب توده ايران

 كمك هاي مالي رسيده
  يورو 600                       برلين  رفقا از    به مناسبت اول ماه مه

   كرون 200              ت -سروش     به مناسبت روز جهاني كارگر
    يورو 100                                             به ياد رفيق صفري


