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 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 مناسبت اوِل ماه مه: اعالمیه  کمیته  مرکزى حزب توده  ایران، به
پیکار سازمان یافته، متحد و سراسری کارگران و زحمتکشان، بر 

عدالتی، سرکوب، و نقض حقوق صنفی شان  راهکار  ضد ظلم، بی
اساسی مبارزه  در راه دست یابی به حقوق، آزادی های 

  دمکراتیک و طرد رژیم استبدادی حاکم! 

 ۲ادامه  در صفحه     ۶ادامه  در صفحه 

 کارگران و زحمتکشان مبارز! 
کمممهمتمرک ممرکم ت حم   یمان،ک ا ممران  

ارن بهشت ما،(   ۱۱فرارسهدن اول ما، مر )
روز جهانی کارگر را بر شما یبر ک می گا د. 

ناشمت نمبمرن  روز اول ما، مر مر  روز گرامی
یار خی طبقر کارگر و یجد د عهد بما ررممان 
هات واالت پا ان نانن بر  بمی عمدایمتمی  

محرومهت و انامر بهر، کشی کار از سمات 
سال پهش  روز  چمهمار   ۱۳۱سرما ر است. 

  کارگران نسماجمی کمارهمانمر ۱۸۸۱ما، مر 
نر شهکاگا  نر اعتمرا  بمر    ”هی مارکت“

شرا ط نشاار کار و برات کاهش ساعات کار 

 وژیه انهم اول ماه هم
هاى جنبش کارگرى  وظایف و چالش

 در مرحله کنونى
بندى کوتاه از مبارزات  جمع

یكساله جنبش کارگرى و 
 سندیكایى میهن ما

  ۳۲و  ۳۳ادامه  در صفحات 

 ۱۱بار ن گر بر بهانرک روز جهانی کارگر نر اّول ماِ، ممر )
ارن بهشت ما،( طبقرک کارگر کشارمان برات چند روزت بر 

هما و  ات از روزنماممر ماضاع محارت و مهمی برات پار،
هات کشار یبد ل شد. بنا بمر رسمر را مر نر  نا س مقایر

جمهارت اسالمی  نویت اعتدال نمهم  بمر ممنماسمبمت 
  بر یجلهل از کارگران پرناهمت ”هفتر کارگر“اصطالح  بر

و علی ربهعی  وز ر کار   با حاضر شمدن نر گمارسمتمان 
ن دار کرن! قابل یاجر است کمر “ کارگران“بهشت زهرا با 

با رشد سرطانی قرارنانهات ماقت نر نور،ک وزارت عملمی 
ربهعی  وضعهت اکثر ت زحمممتمکمشمان مم نبمگمهمر و 

 بگهر بسهار بدیر شد، است.  حقاق
ات  یبد ل مشاغل ثابت بر غهرثابت سهاست عماممدانمر

و یاسط ا م  نویمت “ امهد و اعتدال“است کر نر نویت 
نهمد  شتا  گرفتر و گسترش  افتر است. رمار نشان ممی

نرصد از نوازن، مهلهان شغل ماجان  بر صارت  ۸۸نکر  
نر صد ا منمهما قمرارنانهمات  ۸۱اند و  قرارنانهات ماقت

کمتر از  ک سال نارند. ا   هصلت برجستمرک بمازار کماِر 
گا ند برات رشد اقتصمانت و  پذ رت است کر می انعطاف

دولت «طبقه  کارگر و 
 »امید و اعتدال

جنبش کارگرت مهه  ما سال نشاار ن مگمرت را 
سر نهان. طی  کسال گذشتر شماهمد صمدهما  پشت

همات  اعتصا  و اعتمرا  پمراکمنمد، نر ممحمهمط
 –هات مختملمت یمایمهمدت  کارگرت  صنا ع و رشتر

هدمایی نر سراسر کشار بان ر. مبارزات اعتمراضمی 
کارگران و زحمتکشان ا ران بمرات نسمتمهمابمی بمر 

صارت پراکند، و  حقاق حقر و بد هی هان گرچر بر
همرا، با ضعِت سازماندهی بان، و هست  اما با ا   
وجان نشانگر اف ا ش و گسترش اعتمرا  هما بمر 

همات  بستر عهنی نارضا ی عممماممی از سمهماسمت

فقهر و بمر  اجتماعی ضدمرنمی رژ ر وال ت  –اقتصانت 
گاهی طبقایی است.  ماازات رن رشد و ژرفش ر

طی  کسال اههر نر چهارگاشمر کشمار مما صمدات 
هات گمانماگمان  حق زحمتکشان علهر برنامر اعترا  بر

رژ ر و نویت حس  روحانی بلندبمان. بمرات ارا مر  مک 
بهنانر از کمهت و کهمفمهمِت پمهمکمار  ارز ابی نقهق و واقع

سند کا ی و مه ان یاثهرگذارت رن بمر   –جنبش کارگرت 
صحنر سهاسی کشار و نه  یبهه  و یحملمهمل جما مگما،  

هات مبمارزات کمنمانمی جمنمبمش  ها و مشخصر و ژگی
 –همات عمهمنمی  کارگرت  ضرور است. بستر و زممهمنمر

ها و همممرا، بما رن گسمتمرش  اجتماعی رشد نارضا تی
ها  ماانع عهنی و ذهنی عد  اریمقما   اعتراضات  چایش

سطح مبارزایی جنبش سند کا ی کارگران و زحمتکشان 
یهکی ممهمان ممبمارز، جمنمبمش  و پهاند و اریباط ن ایک

کارگرت و جنبش ممرنممی نر را، بمرقمرارت عمدایمت 

سندیكاهاى کارگرى جهان: 
هاى  ایران باید حقوق و آزادى

 سندیكایى را محترم بشمارد!
 در صفحه
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 حساب بانكى ما:
                   .Iran e.Vنام حساب

 Berlinerبانک:           
Sparkasse 

 00 500 100کد بانک:                     
شماره حساب:              

790020580 
IBAN: DE35 1005 0000 
0790 0205 80 

 لطفًا در مكاتبات خود با آدرس هاى زیر از ذکر هرگونه نام اضافى خوددارى کنید.
       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس هاى پستى: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 
             http://www.tudehpartyiran.org“ میل-اى”آدرس هاى اینترنت و   

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 

Nameh Mardom  No. 998 
Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارۀ فاکس و تلفن 
 پیام گیر ما

009400 
30734232 

2 May 2016 

فرورن   نر هاوانا  پا تخت  ۳۱یا  ۱۸هفتمه  کنگر،ک ح   کمانهست کابا نر روزهات 
چهار روز، کر نر رن   مهمان برگ ار شد. نر ا   کنگر،ک  ۱۸۱کابا  با شرکت اعضات ح   و 

ه ار واحد ۷۹ه ار عضا ح   و بهشتر از ۱۸۱نما ند،ک منتخب از مهان  ۱۱۱۱ن ن ک بر 
ح بی نر سراسر کابا شرکت ناشتند  از مسهر یاسعرک اقتصانت پا دار کابا بر سات شکافا ی 

هات ارا ر شد،  و ساسهایهسر حما ت قاطع شد و نما ندگان شرکت کنند، نر کنگر، از طرح
نر زمهنرک ایگات رشد و یاسعرک اجتماعی و اقتصانت و بنهانهات طرح مّلی یاسعرک اقتصانت 

هات ارا ر شد،   مهالنت استقبال کرنند. با یاجر بر اهمهت طرح ۱۱۳۱و اجتماعی یا سال 
کنگر،ک هفتر ح   کمانهست کابا یصمهر گرفت کر بحث و بررسی نماکرایهک گسترن، 

ات با اعضات ح   و سازمان جاانان کمانهست  نما ندگان  نربار،ک سندهات برنامر
هات جامعرک کابا رغاز شان و بر جر ان بهفتد. نر جلسرک  هات مرنمی  و ن گر بخش سازمان

رون کر ا    پا انی کنگر،  را ال کاسترو  نبهر اّول ح   کمانهست کابا  گفت کر انتظار می
روند بحث و بررسی یا پا ان سال جارت مهالنت )نت ما،( بر انجا  برسد یا کمهترک مرک ت 

ات را  ات کر کنگر، بر عهد،ک رن گذاشتر است  سندهات برنامر ح   بتااند با یاجر بر وفهفر
 یصا ب و اجرا ی کند.

سال پس از روزت برگ ار شد کر رفهق فهدل  ۷۷کنگر،ک هفتر ح   کمانهست کابا نرست 
کاسترو اعال  کرن کر انقال  کابا سرشتی ساسهایهستی نارن و کابا بر را، ساسهایهسر 
هااهد رفت. ا   کنگر، نر شرا طی برگ ار شد کر کشار کابا  کر همدنان پا گا، 

ات از نستاورنهات  هاا، نر رمر کات الیه  و نمانر مستحکمی برات نهروهات یرقی
هات گاناگان اجتماعی و اقتصانت است  نوران پریحّایی را پشت سر  چشمگهر نر زمهنر

ها و محاصر،ک اقتصانت گسترن،ک رمر کا بر  گذارن. بهش از نهر قرن پس از اعمال یحر ر می
سازت روابط ن پلمایهک به  کابا و رمر کا رغاز  ا   ج  ر،ک کاچک  حرکتی نر راستات عانت

شد، است  اگرچر هناز محاصر،ک کابا  و اشغال بخشی از هاک کابا نر هلهر گاانتاناما و 
فعایهت پا گا، نظامی رمر کا نر رن همدنان انامر نارن. از سات ن گر  بحران جهانی 

گذارن. نر کنار همرک  کابا می  نارت همدنان یأثهر هان را بر روند یاسعرک اقتصانت سرما ر
هات نهروهات راستگرات محلی و امپر ایهسر جهانی برات بازپس گرفت   ا نها  یالش

هات وابستر نر شمارت از کشارهات رمر کات الیه  شّدت  افتر است. نر قرن  حکامت

ها سال است زندگی  و کر  مرن  کابا بر رغر رنکر ن، بهست
اند نر نظامی مرنمی نستاورنهات  اند  یاانستر نشاارت ناشتر

هات اجتماعی ناشتر  چشمگهر و پرافتخارت نر بسهارت از زمهنر
حق هااستار زندگی شکافایرت هستند. نر چنه   باشند  اّما بر

اجتماعی -گهرت نربار،ک روند یاسعرک اقتصانت شرا طی  یصمهر
اکنان نر جامعرک کابا  کشار ماضاع حهایی و مهمی است کر هر

مارن بحث و بررسی است  و  کی از وفا ت کنگر،ک هفتر ح   
کمانهست حاکر نر کابا   افت  رو کرنها ی نا    نر شرا ط نا    

هاست برجامعرک کابا سا ر انداهتر  برات مسا لی است کر سال
است. نر ا   را،  ح   کمانهست کابا ز ر پا گذاشت  اصال 

 کند. بنهان   ساسهایهسر را قاطعانر رن کرن، است و می
نر روز گشا ش کنگر،  رفهق را ال کاسترو  نبهر اّول ح   
کمانهست کابا  گ ارش کمهترک مرک ت را بر کنگر، ارا ر نان. او نر 
شروع گ ارشش از کشتر شدگان کابا ی نر جر ان حملرک نهروهات 

 ۷۷نر “ ها هلهر هاک“ضدانقالبی بر کابا نر یهاجر ماسا  بر 
سال پهش  ان کرن و نسبت بر رنها انات احترا  کرن. رفهق را ال 
کاسترو نر انامر بر ا   نکتر اشار، کرن کر پهشَروت بر سات روزرمد 

ناپذ ر  کرنن ایگات ساهتمان ساسهایهسر شکافا  پا دار  و بازگشت
نر کابا مستل   رعا ت  حفظ  و یحکهر و یقا ت همان اصال 

ما ر و شایان،ک انقال  کابا بان، است.  برابرت و عدایتی است کر ُب 
جمهارت کابا نه  انجا  وفهفر  رفهق کاسترو  کر نر مقا  ر است

ها ش گفت کر یاسعرک اقتصان مّلی   کند  نر انامرک صحبت می
همرا، با مبارز، نر را، حفظ صلح  اّیحان  و ثبات و استحکا  

هات اصلی و بنهان   ح   کمانهست کاباست. او  نظرت  از هدف
همدنه   انرورت ا   نکتر را الز  شمرن کر اجرات ایگات 

 ۷) ۱۱۱۱اقتصانت نا   کابا کر نر کنگر،ک ششر ح   نر سال 
سال پهش( یصا ب و ینظهر شد  کارت نهست کر نر  ک  ا نو 

نبا د “سایر بشان رن را بر سرانجا  رساند  و اف ون کر  برنامرک پنر
 نرمانی شاک“نههر  فراماش کنهر کر ما نر کابا هرگ  اجاز، نمی

یر   قشرهات جامعر اجرا  نست اجرا شان کر غایبًا بر ز ان ینگ“
شان. ا   منطق ما  کر مطابق با ا   اصل مارن قبال ماست  می

کس نر کابا بر حال هان رها نخااهد شد  روت سرعت  کر ههر
هات صارت گرفتر نر روند روزرمد کرنن ایگات اقتصانت  پهشرفت

ات نارن  و ایبتر نر ا   روند  یأثهر بحران  کنند، کشار یأثهر یعهه 
و ژ، پهامدهات محاصر،ک اقتصانت کابا را نه   اقتصانت جهانی و بر

هات نایهبرایی کر هااهان شتا   یاان نان د، نگرفت. سهاست نمی
سازت اماال نویتی و هدمات اجتماعی مثل  بخشهدن بر هصاصی

اند  هرگ  نر ایگات  بهداشت و نرمان  رمازش  و یأمه  اجتماعی

 برگزارى هفتمین کنگره  حزب کمونیست کوبا
 مردم کوبا پیروز خواهند شد

 ۳۱ ادامه  در صفحه 

 کمک هاى مالى رسیده
  ارو ۷۷۱بر  مناسبت اول ما، مر  رفقا از بریه                       
  ارو  ۱۱۱بر مناسبت اول ما، مر  رفهق کارگر از بریه            



 ۹۹۹شمارۀ   ۳۱۹۱اردیبهشت ماه  ۳۱دوشنبه    ۳۱ 

 ادامه مردم کوبا پیروز خواهند شد...

ساسهایهستی کابا اجرا نخااهد شد... ویی ما همدنان بر بهبان کهفهت ا   
 ”هدمات یأکهد نار ر.

نر گ ارش کمهترک مرک ت بر کنگر،  بر طار مشخص چهار ماضاع مهر 
 مطرح شد کر کار بر روت رنها بالفاصلر پس از کنگر،ک ششر رغاز شد، بان:

. کارکرن اقتصان مّلی نر پنر سال گذشتر  و نتهجرک اجرات رهنمانهات ۱
 اقتصانت و اجتماعی ح    و روزرمد کرنن رنها برات پنر سال بعدت.

 .۱۱۳۱. عناصر بنهان   طرح یاسعرک اقتصانت و اجتماعی مّلی یا سال ۱
 اجتماعی ساسهایهستی کابا.-بندت ایگات یاسعرک اقتصانت . فرمال۳
شد، نر نهانهات  هات یعهه  هات حاصل شد، نر رسهدن بر هدف . پهشرفت۹

 رهبرت ح بی.
یدو   ج  هات ا   چهار ماضاع حاصل یالش مشترک استانان نانشگا،  
فرهنگهان  کارشناسان و پژوهشگران اقتصانت و اجتماعی  و نما ندگان ح   و 

 نویت کابا بان، است. 
هات رمر کا اشار،  رفهق را ال کاسترو نر انامرک گ ارش هان بر مسئلرک یحر ر

رغر فضات ا جان  ها و محاصر،ک اقتصانت رمر کا  کر بر کرن و گفت کر یحر ر
سازت  با هدف عانت ۳۳هات مهان رمر کا و کابا نر نت ما،  شد، نر پی یاافق

یر   مانع نر را،  روابط ن پلمایهک مهان نو کشار همدنان انامر نارن  ب رگ
نوستی کامل مهان نو کشار است. او اف ون کر جنگ اقتصانت واشنگت  با کابا 

کنند،ک  قرن است کر انامر نارن  همدنان اثر مخّر  و مرعا  کر بهشتر از نهر
هان را نارن و مانع مبانیرک متقابل رزان کابا با بقهرک جهان است  چان طبق قانان 

یااند  هر کشار ن گرت هر کر با کابا معاملرک اقتصانت کند  می“ ِبریان-ِهلم “
هات ینبههی و یحر می رمر کا قرار بگهرن! رفهق کاسترو نر بخش  مارن اقدا 

ن گرت از سخنانش ضم  اشار، بر ا نکر رغاز ذو  شدن  خ روابط ن پلمایهک 
ناشتر است کر “ نتا ر مشخصی“یا کنان  ۳۳مهان کابا و رمر کا از نت ما، 

بان، است  هااستار پا ان نانن بر اشغال گاانتاناما )نر “ مثبت ویی ناکافی“
ما “هات رمر کا ی از رنجا شد  و گفت:  هاک کابا( یاسط رمر کا و برچهدن پا گا،

هبر نهستهر کر بر قال  یاح نهستهر  و از نهروهات قدریمند هارجی بی سان،
یا بتاانند “ اهتهار و قدرت نهند“هااهند بر باز گران غهرنویتی  هانشان می

هات  عاامل یغههر را بر وجان بهاورند یا کار انقال  و ساسهایهسر را نر کابا از را،
اند کر  هات رمر کا ی کر رشکارا گفتر اند مقا  ن گرت  کسر، کنند... کر نبان،

با “رفهق کاسترو اف ون: “ ها یغههر کرن، است... ها همان است  فقط روش هدف
یاجر بر قصد همهشگی ا االت متحد رمر کا برات یسّلط بر مّلت ما  و ع   

ها برات رزان و مستقل بانن  با وجان هطرها ی کر نر پهش روست   ا  کابا ی
بها ی کر با د بپرناز ر  یار خ رابطرک ما با ا االت متحد رمر کا برات کابا همهشر 

 ”رور بان، است. چایش
ن بر اّول ح   کمانهست کابا نر مارن اقتصان کابا گفت کر اقتصان 
ساسهایهستی شایان،ک قدرت مّلی است و از رنجا کر مناسبات مایکهت 

کنند،ک نظا  اجتماعی است  وسا ل یایهد با د نر نستان زحمتکشان باقی  یعهه 
بماند. او نربار،ک مایکهت هصاصی گفت کر نر نویت کارگرت  بر رسمهت 

نارت نهست  و اف ون:  شناهت  مایکهت هصاصی بر معنات احهات سرما ر
هات هصاصی نر چارچا  مرزهات کاماًل مشخص و بر مثابر مکّمل  شرکت“

رفهق کاسترو نربار،ک رشد اقتصانت و “ کنند. بافت اقتصانت کشار عمل می
یاسعرک اقتصانت و اف ا ش مصرف کافی نهست؛ “هات هارجی کابا گفت:  بدهی

بدهی هارجی کشار نه  با د کاهش  ابد... ما اوضاع مایی ناهلی کشار را سر و 
ا ر یا از ا    هات هارجی مذاکر، کرن، ا ر و نر مارن بازپرناهت بدهی سامان نان،

گذارت نر مسهر  ایمللی اقتصان کابا را بر سان مبانیر و سرما ر را، اعتبار به 
 ”یاسعر احها کنهر.

 کی از مسا لی کر چند سایی است ح   و نویت و مّلت کابا را بر هان 
شان کر  نرهی ارز است.  انرورت می-مشغال کرن، است  رها شدن از نظا  نو

هات ساسهایهستی نر ایحان شاروت و کشارهات اروپات  پس از فروپاشی نویت
شرقی  نویت کابا کر اّیکات ز انت بر مبانالت یجارت با ا   کشارها ناشت  از 

هات فراوانی روبرو شد و مرن  کابا چند   ساِل  یحا  اقتصانت با نشاارت
ها ی کر نویت کابا برات جلاگهرت از  سخت و ُپررنر را گذراندند.  کی از را،

نرهی کرنن ارز )پ و( بان:  کی -فروپاشی اقتصان کشار نر پهش گرفت  نو

پ وت کابا ی معمایی  کر برات هر د نهازهات ضرورت و اّویهر قابل مصرف 
شان کاالهات یاکس  ا  یبد ل  کر با رن فقط می است  و ن گرت پ وت قابل

هات نشاار   غهرضرورت هر د. اکنان  بهست و پنر سال پس از رن سال
نویت و اقتصان کابا نر وضعهتی است کر ما ل است ا   سهستر را برچهند و 

نرهی را برقرار کند. نبهر اّول ح   برانر نر گ ارش بر کنگر، بر ا    ارز یک
نرهی کرنن ارز  حلی برات یک زونت را، ما بر“ماضاع نه  اشار، کرن و گفت: 

هات ساهتارت کشار  حل  برات نشاارت پهدا هااههر کرن  و اگرچر رن را،
معج ، نخااهد کرن  یأثهرت مهر نر پهشُبرن کارهات مرباط بر روزرمد کرنن 
ایگات اقتصانت کابا هااهد ناشت. یجد دسازمان سامانرک ارزت کشار شرا ط 
الز  را برات غلبر بر پهامدهات ز انبار برابرگرا ی مطلق  و برات اجرات اصل 

فراهر “ از هر کس مطابق یاانش  و بر هر کس مطابق کارش“ساسهایهستی 
رفهق کاسترو نر زمهنرک روزرمد کرنن نظا  اقتصانت کشار گفت: “ هااهد رورن.

ر  ت ندارن. هر نو  وارن کرنن قاانه  عرضر و یقاضا ضدّ تی با اصل برنامر“
یاانند نر کنار  کد گر وجان ناشتر باشند و  بر سان کشار  مکّمل  کد گر  می

طار کر روند اصالحات نر چه  و ناسازت نر و تنا  نشان نان،  باشند  همان
نامهر چان بنا ندار ر کر یغههرت نر  می“ روزرمد کرنن“است. ما رن را 

گفتنی است کر نر روند گسترش بخش “ هات بنهان   انقال  بدههر. هدف
نرصد بر ۸۱۶۱غهرنویتی  مه ان اشتغال نویتی نر کابا نر پنر سال گذشتر از 

نرصد جمعهت ۳۱نرصد کاهش  افتر است  بر ا   معنا کر ن ن ک بر ۸۱۶۸
نر بخش غهرنویتی شاغل است )شامل هاناشتغایی(. بر اسا، گ ارش رفهق 

نرصد بان، ۱۶۸کاسترو  رشد یایهد ناهایص مّلی کابا نر پنر سال گذشتر 
هات الز  برات  برات ا جان شرا ط سازند، و یأمه  ز رساهت“است کر 

 ”گسترش یاسعرک اقتصانت و بهبان مصرف کافی نهست.
هات  گذارت گ ارش کمهترک مرک ت ح   کمانهست کابا بر ماضاع سرما ر

گذارت هارجی  سرما ر“هارجی نه  پرناهتر است. نر ا   گ ارش رمد، است: 
یصا ب شد،  و برات یاسعرک کشار ضرورت و مهر یشخهص نان، شد، است. 

ها و  ات نر ا   مارن بر اجرا گذاشتر شد، است کر ضمِ  ارا رک انگه ، قانان یاز،
گذاران و حفافت قانانی از رنها  استقالل  هات معّه  برات سرما ر مشّاق

ز ست  و استفان،ک نرست و معقال از منابع طبهعی را  مّلی  حفافت از محهط
هات هارجی نر کابا بر  گذارت گفتنی است کر کانان سرما ر“ کند. یضمه  می

هات یایهد و ز رساهتی است کر نر پنر سال گذشتر  طار عمد، نر بخش
هات هارجی را بر هان اهتصاص نان، است. مطابق  گذارت نرصد سرما ر۸۱

هات  ها ی نر زمهنر گ ارش کمهترک مرک ت بر کنگر،  کمبانها و نشاارت
ر  ت نقهق و  نار  برنامر کنترل کهفهت  نهروت کار متخصص و صالحهت

جامع  و رمازش وجان نارن کر بر یعلل و یأههر نر انجا  کارها و پا ه  بانن 
 کهفهت کار منجر شد، است.

رفهق کاسترو نر بخش ن گرت از گ ارش کمهترک مرک ت بر مسئلرک حقاق 
برات ما نستم ن مساوت نر برابر کار مساوت  کی از “بشر اشار، کرن و گفت: 

اصال حقاق بشر است  ویی نر کشارهات ن گر  از جملر نر ا االت متحد 
رمر کا  چنه  نهست... نر کابا بهداشت و نرمان را گان  ک حق است. نر 
چند کشار ن گر جهان چنه  است؟ نر ههلی از کشارها بهداشت و نرمان 

وکار است. نر کشار ما  را گان اصاًل ج و حقاق بشر نهست  بلکر کسب
 ”وکار است... رمازش را گان است... نر ههلی از کشارهات ن گر کسب

یاسعرک اقتصان مّلی  همرا، “نبهر اّول ح   برانر نر مارن اقتصان کابا گفت: 
قدمی نظرت  رسایت اصلی ح   است. اقتصان  با مبارز، نر را، صلح و ثابت

نظرت کارت -هات نر نست است  و کار سهاسی همدنان  کی از وفهفر
نا می است کر پهاندت ینگاینگ با مبارز،ک اقتصانت نارن چان با مشارکت 
گاهانر  فّعال  و متعهدانرک اکثر ت مرن  نر روند روزرمد کرنن ایگات  ر

 ”اقتصانت و اجتماعی کشار مرباط است.
نر گ ارش کمهترک مرک ت ح   برانر نر زمهنرک مسا ل هارجی و رمر کات 

نارت  هات یاز،ک امپر ایهسر و نهروهات سرما ر الیه   ضم  اشار، بر حملر
هاا، رمر کات الیه  و منطقرک کارا هب  هات انقالبی و یرقی جهانی بر نویت

ثبات  نر ا   حملرک اریجاعی  نر کنار یالش برات کانیا و بی“رمد، است: 
و ژ، نر  هات غهرمتعارف بر هات و ژ،ک جنگ ها و فّناورت کرنن کشارها  ار شها،

شان.ا   سهاست بر طار عمد، متاجر  عرصرک اریباطات و فرهنگ استفان، می
جمهارت بایهاارت ون و ال است  و نر 

 ۳۲ادامه  در صفحه هات اههر نر بایهات  اکاانور   ما،

 ۹۹۹شمارۀ   ۳۱۹۱اردیبهشت  ۳۱دوشنبه    ۲ 

همات  گذارت ضرورت است؛ کر ایبتر بار کمرشک  رن بر نوش هانماان، سرما ر
 طبقرک کارگر گذاشتر شد، است.

هما می  اّما چرا فقط نر ا   چند روز و سایی  ک بار طبقرک کارگمر نر روزنماممر
کنند   ا هبرگ ارت ا لنما حمّتمی حماضمر  بر ا   ماضاع یاجر می“ شرق“مانند 

ات  شان مقایر و یفسهرت نر مارن شعر و انبهات کارگرت بازیا  نهد و گاشر می
از یار خ طبقرک کارگر و جنبش کارگرت را شرح نهد؟ بنا بر ماضع رسمی رژ مر 

 –وال ی  طبقرک کارگر و یار خش  و نهروهات سهاسی و اجتمماعمی ممدافمع رن 
 .”وجان ندارند“محلی از ِاعرا  نر ا ران ندارند و از ن د گرنانندگان رژ ر اصاًل 

و هماانار “ نمظما “پرنازان معتقد بر  گان نظر ر هات گانر سهاستگذاران و نحلر
استمفمان، “ جامعرک کارگرت“اصطالح اپاز سهان  از واژ،ک  ها ی از بر رن  و بخش

کنند  و رن را چمهم ت غمهمرواقمعمی  کنند و وجان طبقرک کارگر را انکار می می
 نانند.  می

اگر قبال کنهر کر مقایرک طبقرک کارگر نر قرن بهست و  کر نر پهنرک جهانی  و 
ها و قشمرهمات اجمتممماعمی  از جملر نر کشار ما  شامل طهت وسهعی از ال ر

شان کر برات ِامرار معاش و گذران زندگی با د از طمر مق اشمتمغمال و بمر  می
وقت با د پذ رفت کر طمبمقمرک  استخدا  نررمدن نهروت کار هان را بفروشند  رن

نهنمد.  هات رنها  اکثر ت مرن  مهه  ما را یشکهل می کارگر و اعضات هاناان،
یمر م   ات کر وسمهمع ر د کر چرا چنه  طبقر نر ا   صارت ا   سؤال پهش می

چمنمهم   گهمرن   بخش از جمعهت کشار را نر اقتصان و یایهد و مصرف نر بر می
یأثهر اندکی نر یحّاالت سهاسی کشار نارن و فقط سایی  ک بار حال و حماش 

شان؟ جاا  ا م  سمؤال را  ات یبد ل می روز جهانی کار بر ماضاع مهر رسانر
 با د از نو جنبر مارن یاجر قرار نان.

سا طبقرک کارگر کشار ما هناز نر زمهنرک نرک ماضاع عهنی اجتماعمِی  از  ک
همات ذهمنمی و  ناران وکارفرما نچمار ضمعمت بانن کار و رابطرک رن با سرما ر

 6پراکندگی سازمانی و روابط صنفی است. پرو   صداقت نر گفتگا با ا ملمنما )
ات از  بخش عمممد،“کند:   ارن بهشت ما،( ا   ماضاع را بد   شکل بهان می

متاسط است. رمازگاران و پرستمارانمی   کارگر ما نچار یاّهر یعلق بر طبقرک   طبقرک 
هما و  بازیایهد اجتماعی )نر رممازشمگما،  نستم نت نر زنجهر،ک   کر نر  ک رابطرک 

کنند اّمما بمر نال ملمی   شد،( کار می ها ی اغلب هصاصی  ا کاال ی بهمارستان
ممتماسمط   مانند سال ق و سبک زندگی  ا سطح یحصهالت  همان را طمبمقمرک 

ها ی از نهروهات چپ نه  همنماز  با د گفت کر بخش“ اند. نانند  نچار یاّهر می
یعر فی بسهار محدون و ینگ از طبقرک کارگر نارند و رن را منحصر بر گمفمتمممان 

هات عهنی رن زممان   نانند کر بنا بر واقعهت کارل مارکس نر قرن نازنهر می
 نر بررسی طبقرک کارگر  بر طار عمد، کارگران صنعتی َمرن را نر نظر ناشت.

سازت طبقرک کارگر ) ا نر واقع اکثر ت مرن ( از منافمع  از سات ن گر  محرو 
اش  و جلاگهرت از امکان یأثهرگذارت ا   طبقر نر قایب  ک جنبش  اقتصانت

هات کلهدت کشار  فرا ندت  گهرت اجتماعی قدریمند بر روند یحّاالت و یصمهر
گهرت از وجان حکامت ن کتایارت  و  ر  ت شد، است کر با بهر، مداو  و برنامر

 شان. بر انگه ، و نیهل مبارز،ک طبقایی بر پهش برن، می
  نر پی ایحمان سمهماسمی ۱۸عراق نر سال -سایرک جنگ ا ران 8بعد از پا ان 

ات و هاشمی رفسنجانی  و روت کمار رممدن نسمل  قدریمند به  علی هامنر
هارشهدت بر سات ایما مت  ۸۱ها  اقتصان کشار نر نهرک  جد دت از یکناکرات

هما می از  هات هصاصی یغههر جهت نان، شمد. مما  نانن بر انباشت سرما ر
هات نویمت  نر چارچا  برنامر ۸۱نر نهرک “ هات اقتصانت یعد ل“اصطالح  بر

و با رزان گمذاشمتم  “ هانکفا ی اقتصانت“رفسنجانی  با شعار ُپر سر و صدات 
ها رغاز شد کر  ا   قشر یاز، بر نوران رسهد،  حهطرک عمل نسل جد د یکناکرات

کمرن. نر  وکار هصاصی یشا ق و حّتمی مماّفمت ممی هات کسب را بر فعایهت
وارن انمااع  “ هانکفا ی اقتصانت“همه  نهر بان کر سپا، پاسداران با نستاو   

 هانکفا ی اقتصمانت“هصاصی شد.  وکار هصاصی و شبر هات کسب فعایهت
نقطرک شروع اجرا و جا انداهت  یدر جی ایگات اقمتمصمانت نمایمهمبمرایمهمسمر “

یمدر مر ویمی   اقتصانت بان کر بهش از نو نهر است کر با کش و قما،  بمر
 ما بمر “ اقتصمان رزان“پهاستر و پهگهر  گرا ش اصلی اقتصان کشار را بر سات 

هدا ت  کرن، است. یجربرک جهان و “ اقتصان بدون نظارت و کنترل“بهان بهتر 

روشنمی  نشمان  کشار ما بر
نر “ رزان“نان، است  کر واژ،ک 

نر “ اقمتمصمان رزان“ایگات 
عمممل ممتمرانف اسمت بمما 

سازت طبقرک کارگر از  محرو 
نهممی  امممکمماِن سممازمممان

هات صنفی مستقمل  یشکل
هممان بممرات نفمماع از  و 
نسممتممهممابممی بممر حممقمماق 

 اش . اقتصانت و سهاسی
 امهد و اعمتمدال“نویت 

نه  طبقرک کارگر و حمقماق “
اش بمر  سهاسی و اجتماعی

رسمهت نمی شناسد  و طبق روال معمال نر رژ ر وال ی  فقط بما شمعمارهما و 
مصان ق ن نی  و از روت یرّحر و صدقر و ههرهااهی اسالمی با طبقمرک کمارگمر 

  علی ربهعی )وز ر کار( ”اعتدال“کند. برات مثال  بر گ ارش سا ت  برهارن می
با کارگران بخش یطههمر “ گفتگات صمهمانر“برات “ هفترک کارگر“نر اّویه  روز 

بهشت زهرا بر ا   گارستان رفت. گذشتر از غهرعانت بانن گ  منمش ممحمل 
همات  ن دار وز ر کار با کارگران  سخنان وت نه  همهمر ربمطمی بمر نشماارت

امروز اگر جبهرک جنگ نهسمت  بما مد یممما  قمد بمرات “زحمتکشان نداشت: 
استقالل کشار با ستهر و یایهد کنهر... روزهات رغاز   انقمال  کمارگمران بما 

ها و اهتالیگران ا ستانند... ا   نرست اسمت کمر  هاشمندت مقابل گروهک
کنهمر  ها ی از کارگران صدا شان کمتر شنهد، شد، است  اّما ما اعال  می گرو،

  !!”شنا ر. کر نر نویت یدبهر و امهد صدات شما را می
هات اساسی طمبمقمرک  ات برات حل نشاارت فقط ههر برنامر نویت اعتدال نر

همات  نهمی یشمکمل کارگر ندارن  بلکر فعاالنر نر برابر هر یالشی برات ساممان
صنفی ا ستان، است  ز را سهاست نویت حس  روحانی بمر ممحمار بمازار کمار 

گمذارت  پذ ر و نهروت کار ارزان بر منظار ا جان انگه ، بمرات سمرمما مر انعطاف
یدو   شد، است  و می بهنهر کر حس  روحمانمی نا مر بمر نمقمش کملمهمدت 

 هفترک کارگر“کند  ویی فقط نر  ناران برات بازسازت اقتصانت اشار، می سرما ر
 افتد.   ان کارگران و زحمتکشان می“

هما می  ها و طمرح سال گذشتر  نویت  ازنهر نر چارچا  حرف 3نر قر ب 
هات بسهارت با شعار و رمار نربار،ک بهبان وضع اقتصانت کشار نان،  کّلی  قال

است  اّما یا کنان  ک برنامرک مدّون نر سطح مّلی ارا ر نشد، است کر بر طمار 
مشخص بهان کنند،ک یغههرت واقعی نر وضعهت معهشتی طبقرک کارگر و عم ممی 

وجر بمر  ههر جّدت نر ا   را، باشد. نداشت   ک برنامرک مّلی اقتصانت مدّون بر
نهست  بلکر ا   نویمت “ یدبهر و امهد“ما گی اعضات نویت  نیهل نایاانی  ا بی

و “ اجمتممماعمی-یاسعرک اقتصمانت“ر  ت مدّون برات  اساسًا اعتقانت بر برنامر
اقمتمصمانت -هات اجتماعمی زا ی هدفمندانر ندارن. نر عا   سهاست اشتغال

اصمطمالح  گفتر و بر نویت کنانی با هدف استمرار همان ایگات نایهبرایی پهش
یرن د مبتنی بر منافع طبقایی و پشتاانرک ا د ایماژت  بنا شد، کر بی“ اقتصان رزان“

رن است. پا رک نظرت سهاست نویت  ازنهر برات رشد اقمتمصمانت بمر قمانمان 
گمذاراِن  نارت و سمانرورت بمرات سمرمما مر ت سرما ر”عرضر و یقاضا“مقّد، 

هات مرباط  ها ی از اقتصان  برات مثال نر رشتر کالن قرار نارن. اگر نر بخش
ناران نر کناِر قانان عمرضمر و  بر هاراک و پاشاک  فرا نِد رقابت مهان سرما ر

اف ا ی شمان  ویمی  سازت  و ارزش یقاضا نر بازار بتااند عامل برانگه ش  بههنر
رور بمان، اسمت  ز مرا  یعمهر و گسترش نانِن ا   ایگا بر اقتصان کالن فاجعر

نارت بماروکمرایمهمک و  اندوزت کالن یاسط سرما ر شان برات ثروت منبعی می
 بارژوازت یجارت غهرماّید.

منافع طبقرک کارگر و زحمتکشان )نر واقع اکثر ت ممرن (  و الزممرک یمرقمی 
 اجتمماعمی-یاسعرک اقتصانت“اجتماعی ا   طبقر  بر طار مستقهر وابستر بر 

ر  ت شمد، نر سمطمح  است کر فقط از طر ق رشد اقتصانت مازون و برنامر“
هما می اسمت کمر نویمت  پذ ر است  و ا   نقهقًا برهالف سهاسمت مّلی امکان

اعتدال یا کنان پهگهرانر ننبال کرن، است. ایگات اقتصانت مارن نظمر نویمت 

 ...  »اعتدال امید و«ادامه  طبقه کارگر و دولت 

 ۱ادامه  در صفحه  



 ۹۹۹شمارۀ   ۳۱۹۱اردیبهشت ماه   ۳۱دوشنبه     ۱ 

 ...  »اعتدال امید و«ادامه  طبقه کارگر و دولت 

 -کر ناف رن محکر بر ایاق بازرگانی بستر شد، اسمت -حس  روحانی
هات هصماصمی  اندوزت ایا ت نانن بر رشد اقتصانت بر محار ثروت

حمداکمثمر فمقمط  “ اجتمماعمی-یاسعرک اقتصانت“است  و نر ا   ایگا 
 یأثهرت جنبی و ایفاقی است.

بر ا ران بها منمد “ برجا “هات کالنی کر قرار است بر برکت  سرما ر 
گهرت از منابمع  ر ند  بلکر نر نرجرک اول بر بهر، بر هدف کاررفر نی نمی

و ژ، نفت و گاز و ماان ها    و بازار مصمرفمی ا مران  طبهعی کشار  بر
ر  ت راهمبمرنت ممّلمی  ا م   اند. بدون  ک برنامر چشر طمع نوهتر

اندازت صنا ع کارَبر  هات کالن هارجی  ا ناهلی نر مجرات را، سرما ر
هات مایمی از  و یاسعرک اقتصانت فّعال نخااهند شد. نر پی رفِع یحر ر

هات سهاسی پمهمدمهمد، و  ا ران  کر هان مشروط بر معانالت و کنش
شمّدت  هدفمندت است  نویت  ازنهر شا د بتااند یکانی بر اقتصان بمر

راکد و کسان ا ران بدهد  اّما ا   ناع یکان  ا رشد مقطعی اقتصمانت  
اف ا  و بدوِن یاسعر نر سطح ممّلمی همااهمد  ناپا دار و فاقد یایهِد ارزش

بان  کر نر نها ت برهالف حق حاکمهت و منافع مّلی و نر راسمتمات 
 سهاسِی ا ران عمل هااهد کرن. -یشد د وابستگی اقتصانت

همات  رغمر رقمابمت مجماعرک حاکمممهمت رژ مر وال می ا مران  بمر
هات کار و زحمممت بمر وضمعمهمت  شان  از رشد اعترا  یان، جناحی

شمّدت بمهمممنماک اسمت  و همممرک  بحرانی اقتصانت و معهشتی بمر
اند کر بر هر قهمت کر شد،  حّتی بمرات  ایقال هات رقهب متفق جناح

هات مرن،ک اقتصان ی ر مق  مّدیی کایا،  الز  است کر هانی یاز، نر رگ
روحانی بمر -بر محار رفسنجانی“ گرا ان اعتدال“شان. جناح نافهاِر 

و یأثهر رن بر یاازن نهرو نر ناهل کشار  نر حال رشد و “ برجا “برکت 
یأثهرگذارت بهشتر بر یحّاالت کشار است. یغههر نر یماازن نمهمروهمات 

ها  ها و  ارکشی هات مهان جناح   نامنر و عمق ن اع”نظا “نرون هر  
هات جمنماحمی   هات رنها را یشد د کرن، است. نر رقابت کشی و سهر

پشتاانر هر چر بهشتر شنهد، هااهد شد. اّما   شعارهات فر بند، ویی بی
شان  منافع رن نر یضان با منمافمع  یا رنجا کر بر طبقرک کارگر مرباط می

 7یاان نر کارزار انتخمابمات  مجماعرک ا   حاکمهت است  و ا   را می
و مژ، گمرو، ا متمالفمی  همات ممتمخماصمر  و بمر اسفند ن د کر جناح

طلبان حکامتی  فاقد هرگانر برنامرک اقتصانت گرا ان و اصالح اعتدال
ات  همات و مژ، اجتماعی معّه  و مشخص برات حل کرنن نشاارت-

کمنمنمد  ز مرا اناممرک ا م   بانند کر گر بان زحمتکشان را رهما نمممی
یر   ایگات اقتصانت و ا د ایاژت نایهبرایهسر برات اسمتمثمممار  ُمدرن

همات  طبقرک کارگر و منابع طبهعی  مخر  مشترک مهان جمنماح“ رزان“
 ماجانند.“ اقتصان سهاسی“حاکمهت است کر همگی هااهان یداو   

نر مرحلرک کنانی مبارزۀ جنبش مرنمی برات گذر از ن کتایمارت بمر 
نماکراسی  نقش طبقرک کارگرت کر بتااند نر قمایمب  مک جمنمبمش 

بد ل  نشهنی وانارن  نقشی بی اجتماعی قدریمند  ن کتایارت را بر عقب
ناپذ ر است. نر ا   مرحلر از مبارز، برات گذر از ن کتایمارت   و اجتنا 

بسهار ضرورت است کر ن گر فعاالن و نهروهات سهاسی و اجتمماعمِی 
کر ن دگما، و  -هااهان یغههر و نماکراسی و مدافع حق حاکمهت مّلی

شان هر شا د بر شایان،ک شعارهات جنبش کارگمرت  هط مشی سهاسی
ها ی را نر راسمتمات  شعارها و فعایهت- ا برگرفتر از مارکسهسر نباشد

و مژ، همممکمارت بمرات   افتگی طبقرک کارگر  و بمر انسجا  و سازمان
نهی سند کاهات مستقل  نر نستار کار همان قمرار نهمنمد.  سازمان

هات گاناگمان از  ها و صنت امروز، فعاالن سند کا ی متعلق بر حرفر
رانمی   قبهل معلمان  کارگران صنعتی  رانندگان شرکت واحد ایمابما،

شان برات حق رزانِت نفاع از ممنمافمع و  معدندهان... بر نیهل مبارز،
مطایبات طبقرک کارگر )نر واقع اکثمر مت ممرن (  همممرا، بما ن مگمر 

شاند. ینها راِ، بمر پمهمش بمرنن و  نگراند شان سرکا  و زندانی می
اعتالت مبارز، برات یرقی و پهشرفت جامعرک اممروز ا مران  از مسمهمر 

 گذرن.  ا جان ایحانها و همبستگی واقعی می

 ادامه  اعالمیه کمیته مرکزى حزب...

سال گذشتر  انجا  ندان و م ا ا ی مانند  حق ُب  و پا رک سناایی کارگران بر همان یریهب 
 ه ار یامان نر ما، باقی هااهد ماند. ۳۱ه ار یامان و  ۱۱۱قبل مبایغ 

یاجهی بر هااسمت  بی  از سات نویت روحانی ”  ها فاز نو  هدفمند کرنن  ارانر“ رغاز 
زحمتکشان نر یعههِ  حداقل نستم نها و اف ا ش رن بمر اسما، نمرو یمار  اسمت. 

ات  افمتمر اسمت  یشمد مد  هات اههر او  یاز، هات کارگرت کر نر ما، سرکا  اعترا 
هات صنفی کارگران  بخمشمی از  فشار بر فعاالن کارگرت  و جلاگهرت از برپا ی یشکل

بمر  ۱۳۳۱فقهر است کر با مهندسی انتخابات سال  وال ت”  یدبهر و امهد“کارنامرک نویت 
سر کار رمد. نر حال حاضر ن، ها فعال و رهبر یشکل هات کارگرت قانانی  نر کشمار  

 بر اسا، حکر هات طاالنی مدت قضا ی  نر زندان هات رژ ر بر سر می برند.
  کارزار گسترن، یبلهغایی رژ ر وال ت فقهر برات ۳۹مرن  ما  نر ما، هات پا انی سال 

نر انتخابات مجلس شمارات اسمالممی نهمر و   ”مخایفان نظا “حتی  ”شرکت همر“
انتخابات مجلس هبرگان رهبرت را شاهد بانند. بر هالف همر یبلهمغمایمی  از سمات 

اعمتمممان “سران رژ ر و اصالح طلبان حکامتی شد )اصالح طلبانی کر با سمهماسمت 
اکثر ت گستمرن، ممرن  و   با حاکمهت اریجاع بر مهدان انتخابایی رمد، بانند(  ”سازت

هصاصا کارگران و زحمتکشان با شرکت نکرنن نر انتخابات و  ا رات نانن بمر ضمد 
نام نهات منتسب بر حاکمهت  ان جار هان را از حاکمان کنانی و انامر وضعهت وههر 

اقتمصمانت رژ مر وال مت -کشار اعال  کرنند.  واقعهت  ا   است کر  بحران سهاسی
فقهر بر رغر همر یالش هات سران برات رفع و رجاع رن  نر ینها کاهش نهافتر اسمت 

 بلکر با رشد نارضا تی یان، ها  رو بر گسترش است. 
رشد اعترا  هات کارگرت  نر سراسر کشار  نسبت بر بستمر شمدن واحمد همات 

نسبمت بمر افم ا مش  نسبت بر پرناهت نشدن نستم نهات بر یعا ق افتان،    یایهدت 
چشمگهر قرار نانهات ماقت و همدنه  یالش هات بی وقفر رژ ر برات یغههمر نانن 

نمانر هات روشنی از پهکار ف ا ند، طبقر کارگر ا مران  قانان کار بر ضد منافع کارگران 
نر مقابلر با رژ ر سرما ر نارت حاکر بر ا ران است. ح   ما سال هاست کمر بمر ا م  
نکتر مهر یاکهد ناشتر کر حاکمهت جمهارت اسالمی و نویت همات بمرگمممارن،ک رن  
نما ندگان کالن سرما ر نارت یجارت و سرما ر نارت باروکرایهک ا ران هستنمد  و از 
ا   روت منافع رن ها نر یضانت رشتی ناپذ ر با ممنمافمع طمبمقمر کمارگمران و ن مگمر 
زحمتکشان مهه  قرار نارن. بر ا   اسا،  مبارز، برات نستهابی بمر همااسمت همات 
صنفی طبقر کارگر و بهبان وضعهت معهشتی رنان نر پهاندت جدا ی ناپذ ر بما ممبمارز،ک 
طبقایی نر جامعر ما قرار نارن. بنابرا   گسترش مبارز،  برات برپما می سمنمد مکماهمات 
مستقل کارگرت و سازمان نهی مبارزات پراکند، ویی رشد  ابند،ک طبقر کارگر نر سراسر 
کشار  گا  مهمی نر را، بر چایش کشهدن سهاست هات حاکممهمت کمنمانمی و گما  

 گذاشت  نر را، نستهابی بر حقاق کارگران و زحمتکشان است.
 

 کارگران و زحمتکشان!
را از   بار ن گر فرا رسهمدن اول مما، ممر  ح   یان،ک ا ران  ح   طبقر کارگر ا ران 

سایرک ا   کمهم  یمر م   ۸۷صمهر قلب بر شما یبر ک می گا د  و همدنان کر یار خ 
ح   یار خ معاصر مهه  ما نشان نان، است  همدنان پهگهر و هلل ناپذ مر نر کمنمار 
شما نر را، یحقق ررمان هات انسانی  عدایت اجتماعی  و پا ان نانن بر ستر طبقایمی 

 و استثمار   بر پهکار هان انامر می نهد.
بها هد امسال یظاهرات اول ما، مر را بر هما ش پرشکما، طمبمقمرک کمارگمر ا مران و 
زحمتکشان برات اعترا  بر انامرک سهاست هات ضد کارگرت حاکمهت و نویت رن و 
نر جهت یحقق هااست هات مهمی چان: اجرات مقاویر نامر هات پا ر ات سمازممان 

نر مارن رزانت هات سند مکما می و حمق  ۳۸و  ۸۸جهانی کار  با ژ، مقاویر نامر هات 
کارگران برات یشکل و برپا ی سند کاهات مستقل کارگرت یبد ل کنهر. ینها با ممبمارز،ک 

منسجر  و سراسرت است کر می یاان حاکمهت استبدانت وال ت فقهر را بمر  مشترک  
 عقب نشهنی و ی  نانن بر هااست هات زحمتکشان وانار کرن. 

 
 فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

 عقیدتی و فعاالن کارگری در بند!-آزادی برای همه زندانیان سیاسی
دست در دست هم در راه برپایی جبهه واحد ضد دیکتااتایری و دارد 

 رژیم والیت فقیه!
 

 کمهترک مرک ت ح   یان،ک ا ران
 ۱۳۳۷ارن بهشت ما،  ۱

 ۹۹۹شمارۀ   ۳۱۹۱اردیبهشت ماه  ۳۱دوشنبه    ۳۴ 

: تسلیم در برابر آمریكا، »نامۀ تدارکات توافق«
 و خیانت به حاکمیت مّلى

نامۀ پشمتمهمبمانمی  یاافق“اند کر  ا االت متحد رمر کا و هندوستان یصمهر گرفتر
با  کد گر را رسمهت بدهند و امضا کنند. ا   یصمهر پمس از  )LSA)“ یدارکات

گفتگاهات مهان اشتان کاریر  وز ر نفاع رمر کا  و َمناهر پار مکمار  وز مر نفماع 
 فرورن   نر نهلی اعال  شد. ۱۹هندوستان نر روز 

نو طرف اعال  کرنند کر ا   یاافق بر سر اشتراک یدارکات ممهمان نو کشمار 
گمذارت   نامهد، هااهد شد. هدف از ا   نما “ نامرک یبانل یدارکات  انناشت یاافق“

نماممۀ  یماافمق“انحراف یاجر همگانی از ا   واقعهت است کر نر عمل  ا   همان 
است. نو وز ر م بار اعال  کرنند کر مت  یاافق نر چند هفتۀ “ پشتهبانی یدارکات

یمر م  حمرا  ممنمافمع  نامۀ یدارکمات بم رگ ر ند، رمان، هااهد شد. امضات یاافق
“ ممانت“همتا می بمر نسمت نویمت  راهبرنت هندوستان  و عمل ضدمّلی بی

 وز ر هندوستان( هااهد بان. )نخست
 نامۀ پشتیبانی تدارکات چیست؟ تیافق

کر مهان رمر کا و متحدان نمظماممی رن امضما “ نامۀ پشتهبانی یدارکات یاافق“
همات  نهد کر از اممکمانمات پما مگما، شان بر نهروهات نظامی رمر کا اجاز، می می

نظامی کشارهات امضاکنند،ک ا   یاافق استفان، کند. برات نمانر  فهلهپه  و کرۀ 
 اند.  ها ی از ا   ناع را با رمر کا امضا کرن، جنابی یاافق

نماممۀ نر اهمتمهمار  یاافمق“کر نا  ن گرت برات “ نامۀ پشتهبانی یدارکات یاافق“
است  بر نهروهات نظامی کشارهات طرف یاافق اجماز، ”گرفت  و هدمات متقابل

گهمرت   ما  نهد کر از امکانات  کد گر برات پشتهبانی یدارکایی  مانند ساهت می
یعمهرات و نگهدارت استفان، کنند. همدنه   یأمه  یمجمهمهم ات نفماعمی )نر 

شان. چنه  یاافقی )با هندوستان( بر رمر کا اجماز،  صارت نهاز( نه  شامل رن می
نهد کر از یأسهسات نهروت هاا ی و نر ا ی هندوستان بر مثابر پا گاهی برات  می

 نهروهات نظامی هان و برات عملهات نظامی علهر کشارهات ن گر استفان، کند.
هات نهروت هماا می و بمنمانر ممارن  یااند از پا گا، با چنه  یاافقی  رمر کا می

استفان،ک نهروت نر ا ی هندوستان برات نهروهات نظامی هان و برات عممملمهمات 
اش نر افغانستان و عراق اسمتمفمان،  هات گذشتر هات سال ات مثل جنگ نظامی

پمهمممان  کند. هندوستان با امضات چنه  یاافقی جا گا، هان را بمر عمنماان همر
  کر برات ن، سال ر ند، یمد د شمد، ”نامۀ چارچا  نفاع یاافق“نظامی رمر کا نر 

 است  عملی هااهد کرن.
ا   همان یاافقی است کر رمر کا از ن، سال پهش   عنی از زمانمی کمر نویمت 

را نر ”نامۀ چمارچما  نفماع یاافق“هاا، هندوستان ) اپا(  ا تالف متحد پهشرفت
هات چپ کر  امضا کرن  بر ننبال اجرات رن بان. نر رن زمان  ح   ۱۳۸۹هرنان 

ممخمایمفمت “ نماممرک چمارچما  یاافق“شّدت با  کرنند بر حما ت می“  اپا“از نویت 
روش  ساهتند کر امضما کمرنن “  اپا“کرنند و نر گفتگاهات هان با رهبرت  می

بر معنات یبد ل شدن هندوستان بر متحد نظامی “ نامۀ پشتهبانی یدارکات یاافق“
نماممۀ  یماافمق“ات برات نپذ رفت   رمر کا هااهد بان. نر رن زمان  یضمه  ناناشتر

 یاسط نویت نان، شد، بان.“ پشتهبانی یدارکات
 به زیر ییغ آمریکا بردن هندوستان 
نماممرک  بر سر کار رمد  یاافمق“ مانت“نر یهرما، سال گذشتر  پس از رنکر نویت 

  ”مناهر پار کمار“بر مدت ن، سال ن گر یمد د شد. سال گذشتر  “ چارچا  نفاع
وز ر نفاع هندوستان  بر واشنگت  سفر کرن و گفت کر نویت برات امضمات سمر 

نماممنمد  مماضمع  ممی“  می هات پا مر نامر یاافق“ها  رنها را  قرارنانت کر رمر کا ی
و نو یاافق ن گر “ نامۀ پشتهبانی یدارکات یاافق“ات نارن. ا   یاافق شامل  پذ رند،

یماافمق “و ن مگمرت  '” انناشت یاافق امنهت اطالعات و اریباطات“است   کی 
 ی چر  هات پا ر ممک  است پرسهد، شان کر ا   یاافق .” ی یبانل و همکارت پا ر

کنند؟ با د گفت کر هدف ا   است کر اریش رمر کا نهروهمات  هدفی را ننبال می
نظامی هندوستان را بر ز ر  اغ هان بکشد یا هدف راهبرنت رممر مکما نر رسمهما 

 بررورن، شان.
نامۀ یدارکایی  ههر سرباز رممر مکما می نر  با گفت  ا نکر یحت یاافق“ پار کار“

هات ما ]هندوستان[ مستقر نخااهد شد  سعی نر فر ب نانن مرن  نارن.  پا گا،
گهرت  یعممهمر  و  اگر ناوهات جنگی و هااپهماهات نظامی رمر کا نهاز بر ساهت

یاانند ا   همدممات را انمجما   نگهدارت ناشتر باشند  ر ا ا   کارکنان هندت می
نهند؟ برات ا   منظار  کارکنان نهروهات مسّلح رمر کا بر صارت نا می نر هند 

 جا هااهند شد. مستقر و بستر بر ضرورت جابر
یمرز، و  نه  ر اکارانر مدعی است کر نر صمارت وقماع زممهم “ اشتان کاریر“

هات ب رگ نر سطح کشار از چنه  امکانات و یأسهسایی استفان، همااهمد  فاجعر
اش نر شارات روابط هارجمی نر  شد. او پهش از سفر بر هندوستان  نر سخنرانی

نها ارک ههلی روش  گفت کر بر نظر او هندوستان بخشی از شبکۀ کشمارهمات 

با رنها همکارت “ امنهت رمر کا و منطقر“رسهاست کر رمر کا برات  یقا ت 
جانبر نرگهر است:  کمی  کند. بر گفتۀ او  هندوستان نر نو سازوکار سر می

گمهمرت  هندوستان  و ن گرت ا تالف نر حال شکل–ژاپ -همکارت رمر کا
هندوستان  کر ا تالفی امنهتی و نظماممی اسمت کمر نر  -استرایها-ژاپ 

 هدمِت هدف رمر کا برات مهار چه  است.
 فروش تسلیحات  آمریکا

نر اجرات “ مانت“جنبۀ ن گر نر عرصۀ نفاعی  شتابی است کر نویت 
 ی مهان رمر کما و   نستارکار ن گر نویت رمر کا نارن. امضات یاافق هستر

یمر م   یمر م  و عمممد، هندوستان مشروط بر ا   بان کر رممر مکما بم رگ
هات نفاعی هندوسمتمان بماشمد. ا م   اف ار و سازوبرگ کنندۀ جنگ یأمه 

ههلی روش  مطرح شد، بان. رمر کا اکمنمان “ ۱۱۳یاافق “رابطر نر زمان 
 هات نفاعی هندوستان شد، است. کنندۀ سازوبرگ یر   یأمه  ب رگ

و بر ممنمظمار وسماسمر  ۱۳۳۱نر سال “ طرح فناورت و مبانیرک نفاعی“
کرنن هندوستان و با ا   امهد ینظهر و یدو   شد کر هندوستان بر هر مد 

هات نفاعی با فناورت پهشرفتر روت رورن و یضمهنی باشد بمرات  سازوبرگ
ا نکر هندوستان بر مشترت اسلحر و یجهه ات متعارف رمر کا بدل گرنن. 
حاال کر رن طرح ینظهر شد، است  رمر کا اصرار نارن کمر همنمدوسمتمان 

را امضما کمنمد کمر نسمتمرسمی “ نامۀ امنهت اطالعات و اریباطات یاافق“
سازن. بر   ی پهشرفتر را فراهر می هندوستان بر اریباطات ران ا ی و ماهاار،

کند کر یما  اریباطات ناهمل سماممانمرک  ا   یریهب  رمر کا امکان پهدا می
 نفاعی هندوستان را ز ر نظر ناشتر باشد.

بنابرا    ضرورت قابلهت همکارت و یعامل متقابل و یمأممهم  فمنماورت 
نفاعی و سازوبرگ اریباطایی نیهل و منطقی شد، است برات امضا کمرنن 

 گفتر.  ی پهش اصطالح سر یاافق پا ر بر
نر رهبرت کشار بر قدرت رسهد، اسمت  “ بهارایها جانایا“هرگا، کر ح   

هات راهبمرنت  عالقرک و یما ل ز انت از هان برات همراهی کرنن با هدف
ریمال بمهمهمارت  “وز ر پهشمهم   و نظامی رمر کا نشان نان، است. نخست

بان کر اعال  کرن  هندوستان متحد طمبمهمعمی رممر مکماسمت. “ واجپا ی
هماا،  کر یاسط نویت ا تالف متحد پهمشمرفمت“ نامۀ چارچا  نفاع یاافق“

امضا شد  او  و پا انداِن گمفمتمگماهمات  ۱۳۸۹نر هرنان “  اپا“هندوستان 
 نراز مّدیی بان کر نویت ا تالف نماکرایهک مّلی رغاز کرن، بان.

 رکن اساسی در سیاست چرخش به سیی آسیا
بد نهست  انرورت شان کر چهار سال پهش  همنمگماممی کمر رممر مکما 
سهاست چرهش بر سات رسها را بر عناان ج  ی از سمهماسمت راهمبمرنت 

  ”یما یئمان پمنمر“مهار کرنن چه  اعال  کرن  وز ر نفاع رن زمان رمر کا  
نر سهاست یاازن مجدن رمر مکما “ رک  اساسی“اعال  کرن کر هندوستان 

نرصد از امکانات نمهمروت ۱۱جا کرنن  نر رسهاست. ا   یاازن شامل جابر
اقهمانما، ررا  اسمت. نر چمنمهم  -نر ا ی رمر کا بر سمت منطقۀ رسها

 ات است کر رمر کا بر همکارت نر ا ی با هندوستان یأکهد نارن. زمهنر
برنامۀ رمر کا برات کشانهدن هندوستان بر ا   راهبرن رسها ی بر منظار 
رو ارو ی با چه  اکنان وارن مرحلۀ عمل شد، اسمت. نر جمر مان سمفمر 

برات “ ن دگا، راهبرنت مشترک“جمهار اوباما نر اسفند ما، گذشتر   ر هس
اقهانا، ررا  و اقهانا، هند منتشر شد  کر نر رن  بمرات -منطقۀ رسها

نخسته  بار همگرا ی نو سهاست رمر کا ی چرهش بمر سمات رسمهما و 
  وز مر ”اشتان کماریمر“اعال  شد. “ اقدا  عملی نر شرق“سهاست هندت 

نفاع رمر کا  ا   اعالمهۀ مشترک را عملهایی کرنن همکارت راهبرنت و 
 یرت نانستر است کر چه  را هدف قرار نان، است. نظامی ن ن ک

 لطمه خیردن به حاکمیت مّلی
ا تالف نظامی رو بر رشد هندوستان با رمر کا پهامدها می جمّدت بمرات 
سهاست هارجی و استقالل راهبرنت هندوستان نارن. طن  یملمخ نر ا م  

راشتر ا ساا امسمااک -بهارایها جانایا“است کر نرست نر زمانی کر یرکهب 
همات  زنمد و فمعمایمهمت نر کشمار نامم  ممی“ گرا ی مّلی“بر جّا “ سانگ

نر “ ممانت“نهد  نویمت  اصطالح ضد مّلی نر کشار را هدف قرار می بر
ها ی هر نر عرصرک ناهلی و هر نر عرصمرک همارجمی گما   جهت سهاست

 اند. برناشتر است کر ضد مّلی و  بر ز ان منافع مّلی
و “ ممانت“افشاگرت نربار،ک پذ رش طرح نظامی رمر کا یاسط نویمت 

رور اسمت کمر  پهامدهات هطرناک بسهار مهر است. ا   واقعهتی یمأسمت
هات بارژا ی سکاالر از هر طهفی  از پهاممدهمات جمّدت بمر همطمر  ح  

گهمرت چمنمهم  ا متمالف راهمبمرنت و  افتانن حاکمهت مّلی بر اثر شکل
گاهی اندکی نارند. رنها با د نسبت بر هطرت کمر نر  نظامی ات با رمر کا ر

پهش است هشهار باشند و رن را ببهنند. نهروهات چپ و نماکرایهک کشار 
نامۀ یدارکمات را  با د نر ایحان با  کد گر کارزار متاقت کرنن امضات یاافق

 بر را، بهندازند و بر پهش ببرند.



 ۹۹۹شمارۀ 

بممهمممممر اسممت کممر 
مصمممممابمممممات و 

همات  گمذارت قهمممت
قمانمانمی را رعما مت 
نکرن، و حتمی همان 
نسممممممت بممممممر 

گمممذارت  قمممهمممممممت
 زنند. می

نر چنه  شرا طی 
ممعماون کمل وزارت 
بهداشت با اشار، بمر 
بانجر طرح یمحمال 
سمممالممممت اعمممال  

است کر طرح  ناشتر
سممازت و  هصمماصممی

هما نر  یجمهع بهمممر
نوران پسممابممرجمما  

شمان.  پهگمهمرت ممی
معنات ا   سخمنمان   
ا   است کر نویمت 

همات ممایمی  حما ت
هممان نر عممرصممر 
بممهممداشممت را نر 

کماهمش همااهمدنان و ا م    –هما  هدفمندت  مارانمر  –چارچا  برنامر رزانسازت اقتصانت 
گهرند. ممعماون  هات بهمر هصاصی هستند کر نقش اصلی را نر جامعر بر نست می ماسسر

هات نویتی با د نر وضعهت جمد مد بمر سمممت  است: "بهمر کل وزارت بهداشت یاکهد کرن،
یر نر نقش هان فاهر شاند .  ها با د قات یجمهع و همدیی با بخش هصاصی بروند . . . بهمر

. . نقش نویت نر امار بهمر هدمات نرمانی با د بر حداقل برسد . . . مه ان اهتصاص  افتمر 
اسمفمنمدمما،  ۱۸نهد." )ا سنا   نرصد کل بانجر را یشکهل می ۱۱بر طرح سالمت کمتر از 

۳۹) 
رغر پرناهت ماهمهمانمر حمق  بنابرا   مطابق طرح نویت و رژ ر مرن  ه  نر نرمان را علی

 بهمر  هان با د از جهب ها ش بپرنازند.
شدت بر ز ان سالمت جامعر و شکافا ی اقتصانت  سازت بهمر و امار نرمانی بر هصاصی
فقهر نر زمهنر سالمت نر مغا رت با هااست و منافع اکمثمر مت  هات رژ ر وال ت است. طرح

 مرن  مهه  ما قرارنارن!
 
 

 مطالبات زنان سرپرست خانیار
نر جر ان هشتمه  نما شگا، زنان و یایهد ملی کر نر اواهر سال گذشتر نر شهمر یمهمران 

بان  مد ر ستان یاانمندسازت زنان سرپرست هاناار اعال  کرن: "زمانی کر کار همانرا  برپا شد،
 ۹۱یما  ۳۷سال بان اما اکنان بر  ۷۱رغاز کرن ر  مهانگه  س  زنان سرپرست هاناار یهرانی 

علت جدا می از همممسمر  است . . . نرحال حاضر رمار زنان سرپرست هاناار بر ]سال[ رسهد،
 است." اف ا ش  افتر اما رمار زنان سرپرست هاناار ناشی از فات همسر کاهش  افتر

فقهر از  وسطا ی رژ ر وال ت  سته  و قرون هات زن هابی اثرهات اجرات سهاست ا   رمار بر
 سازن. هات اقتصانت ضدمرنمی از ن گرسا را رشکار می سازت برنامر سا ی و پهان،

اف ا ش رمار زنان سرپرست هاناار و کاهش س  ا   زنان محرو  و زحمتکش نشانگر ا م  
برنمد  بملمکمر  ینها از یبعهض جنسهتی نهان نر شد، رنر می واقعهت است کر زنان مهه  ما نر

سازت بهمش  و ژ، رزانسازت اقتصانت و هصاصی اجتماعی بر  –هات اقتصانت  اجرات برنامر
هات اجتماعی بر منافع و ماقعهت شغلی و معهشتی رنان رسمهمب وارن  از سا ر قشرها و گرو،

رورن. بر عناان نمانر نر جر ان نما شگا، مارن اشار، نر سطار پهشه    عنی نممما شمگما،  می
نرستی بر نقش بازنارند، و  اندر کاران صنعت نساجی کشار بر زنان و یایهد ملی   کی از نست

و ژ، زنان سرپرست هاناار انگشت نهان. او  انرورت  منفی قاانه  نر هصاص اشتغال زنان بر
ات وجان نارن . . . نرصارت یغما ا م  قماانمهم    نمان: "نرحال حاضر قاانه  بسهار بازنارند،

  ۳۱۹۱اردیبهشت ماه  ۳۱دوشنبه     ۴ 

 وضعیت ناگیار بهداشت و سالمت کشیر
هات نخسته  سال نما  مماضماع بمهمداشمت و  نر هفتر

هات نرمانی و بمهمداشمتمی   سالمت و گرانی ف ا ند، ه  نر
 است. ماجب نگرانی مرن  شد،

هات اههر  بهشتر م   هات رسمی  طی ما، مطابق گ ارش
مه ان یار  مرباط بر امار بسهار حهایی بهداشت و نرممان و 

است. مرک  رمار ا ران نر اوا ل اسفنمدمما، سمال  رمازش بان،
قبل نر بررورنت رسمی اعال  ناشت: "بهشتر   مه ان یمار  
مرباط بر رمازش و بهداشت و نرمان بان، کمر اویمی یمار  

است . . .  نرصدت ناشتر ۱۷۶۱نرصدت و نومی یار  ۱۱۶۸
با وجان ا نکر یار  نر نو سال گذشتر . . . روند ن ویی را طمی 

است  مرن  از ا   کاهش یار  رضا ت ندارند و بر گفتمر  کرن،
کمنمنمد." )روزنماممر  هانشان ا   افت یار  را احسا، نمممی

 (۳۹اسفندما،  ۳اعتمان  
هات بهداشت و نرمان نرحمایمی  رور ه  نر اف ا ش سرسا 

گهرن کر مه ان نستم ن اکثر ت زحمممتمکمشمان  صارت می
مهه  ما کماکان ز ر رقر واقعی یمار  قمرارنارن و شمکماف 

سازن.  م ن فشار معهشتی سنگهنی را بر مرن  وارن می –ه  نر 
هات هدمات نرمانی یامه  اجتماعی  نر وضعهت کنانی بهمر

کنند بر نال ل متمعمدن ار  کر اکثر ت مرن  از رن استفان، می
امکانات و یاان الز  برهارنار نهست. رشد و گسترش مراکم  

هات هصاصی کر نفمتمرچمر  هصاصی نرمان و بهمارستان
پذ رند  عامل ن گمرت  هدمات نرمانی یامه  اجتماعی را نمی

نر ین ل سطح بهداشت و سمالممت جماممعمر و افم ا مش 
 هات نرمانی و بهمارستانی است. ه  نر

همات  طار مثال نر اواهر اسفمنمدمما، پمارسمال گم ارش بر
متعدنت از یماهمهمر پمرناهمت ممطمایمبمات رزمما شمگما، و 

اسمفمنمدمما،  ۳ها انتشار  افت. مهر  ها یاسط بهمر بهمارستان
ها با رن مااجهمر  بان: " کی از مشکالت کر رزما شگا، ناشتر

هاست . . . امروزت چه ت حمدون  هستند. بحث معاقر بهمر
نرصمد  ۱۷یا  ۷۷نهند و حدون  ها می نرصد یعرفر را بهمر ۹۷

  شان . . . رهر م  پمرناهمتمی یاسط هان بهماران پرناهت می
هات یشمخمهمص طمبمی  هات پا ر بر رزما شگا، بدهی معاقر

 است." ۳۹مرباط بر ارن بهشت و یهرما، 
ا   وضعهت سبب گرن د،  بسهمارت از ممرن  هصماصمًا 

هات محرو  جامعر نسترسی بمر همدممات نرممانمی و  یان،
ها  ماجمی از  بهمر  بهداشتی و پ شکی نداشتر باشند. معاقر

اسمت کمر  نابسامانی نر مراک  پ شکی و نرمانی ا جان کمرن،
سمازت  رون. بما هصماصمی نون رن بر چشر مرن  عانت ممی

ها و یضعهت سازمان یامه  اجتمماعمی مسمایمر نارو و  بهمر
رن بر  ک معضل فمراگمهمر  پ شک و نسترسی بدون مانع بر

است. انجم  ناروسمازان ا مران چمنمدت  اجتماعی فرا رو د،
ها و مماسمسمات  پهش اعال  کرن  مشکل مرباط بر سازمان

داهی اریان  تأملی رب رویدا

 ۹۹۹شمارۀ   ۳۱۹۱اردیبهشت ماه  ۳۱دوشنبه    ۳۱ 

خاطرات یک زندانى سیاسى از آخرین 
روزهاى سندیكالیست و شاعر توده اى 

 حسن حسین پور تبریزى

با نرون فراوان بر شهدات را، 
استقالل  رزانت و عدایت 
اجتماعی ا ران و با سال  بر 
زندانهان نر بند رژ ر اسالمی حاکر 
بر ا ران. نگارند، ا   سطار زندانی 
سابق جمهارت اسالمی ا ران 

 ۷۸بهم   ۱۱باشد کر بعد از  می
چهار بار یاسط م نوران رژ ر 
نستگهر و بر زندان افکند، شد، 
است. رهر   مریبر نر یابستان 

بان کر زندانهات ا ران  ۱۳۱۱سال 
مشحان از اعضا و هااناران ح   
یان، ا ران و مملا از مبارزان را، 
رها ی وط  از بند م نوران و 
نژههمان حاکر بر جامعر ا ران 
بان. م  نر زندان با هااناران و 

هات مختلت سهاسی برهارن ناشتر و صحبت کرن، ا . نر ا    اعضا گرو،
ها ر را اززبان  ک رفهق مبارز بر  قسمت از ناشتارها ر قصد رن نار  کر شنان،

یحر ر بکشر کر یا رهر   یحظات حهات رفهق شههد حسه  پار یبر  ت با وت 
هر سلال بان، است. رفهق هر بند شههد حسه  پار هان نه  مدت زمان ز انت 
نر زندانهات رژ ر ضد مرنمی ا ران بر زنجهر کشهد، شد، بان و اطالعات 

ا ران و اعمال   وسهعی پهرامان نستگهرت رهبران و اعضا و هااناران ح   یان،
و روانی بر  کا ک رن ع   ان نر بند شد، از جملر   هات فراوان جسمی شکنجر

 شههد برجستر رفهق حسه  پار یبر  ت ناشت.
م  پس از رشنا ی با ا شان از وضعهت نستگهر شدگان نر زندان سااالیی  

 ان حسه  پار یبر  ت   نمان . او نر پاسخ مدت زمان ز انت نر رابطر با گرامی
صحبت نمان کر پس از استماع مرا بسهار متأثر ساهت. ا شان مهگفت: روزت با 
 ک ی  ن گر نر سلایی کر ما را نر رنجا افکند، بانند نشستر بان ر. بناگا، نر  

نرون سلال هدا ت گرن د. گر،ک  سلال گشان، شد و  پهرمرنت با چشمان بستر بر 
مااجر شد ر کر بر پا،   چشمبند را کر باز کرن ما با چهر، گشان، انسانی

احترامش قد برافراشتهر و وت را محکر نر رغاش کشهد ر. ا شان نر عه  
ا نکر حایش ها  نبان از محبت ما نسبت بر ها ش یشکر و با ما بر صحبت 
نشست. متاجر شد ر کر حال وت ها  نهست و پتا ی کر نر کت سلال بر 
عناان ز رانداز ناشتهر یا کرن، و از ا شان هااستهر کر روت پتات یا شد، 
استراحت نما د. نر همان حال هر برات ما صحبت مهکرن و اشعار ز با ی را کر 

ان ب  واال   سرون، هانش بان مهخااند. رن زمان نر افتهر کر ما نر کنار انسانی
و ارزشمند قرار نار ر و نر همان اوان رشنا ی  کرنار و گفتارش یأثهرت ژرف نر 

را کر با ما بان گرچر حال هابی   ژرفات ضمهر ما گذارن. رفهق حسه  پار مدیی
( و هر بار کر باز ۱نداشت یذا با همان حال بارها برات بازجا ی برن، شد )

گشت مشخص بان کر برهارنهات وحشهانر م نوران رژ ر نتاانستر بان  می
مقاومت سلحشارانر ا   پهکارجا را کر ما شهفتر معنا ت پارسا انر اش شد، 

بر   بان ر نر هر شکند. روزهات رهرت کر ما با ا شان بان ر یشنر فراوان جسمی
ا شان غلبر و م  با هر سلایی ن گر مریبا ا   اسطار، حدانت شد، نر کار، 

( یا رن زمان کر ن گر سلال ۱مبارز، با فلر و ستر طبقایی را پرستار بان ر )
محل ماندن ا شان نبان و نژههمان بر ا   نتهجر رسهد، بانند کر با د وت را بر 

نانست کر ب ونت نر کنار شهدات پر  بهمارستان منتقل نما ند. ایبتر او هان می
ا ران قرار هااهد گرفت و برگر زر     افتخار ح   طبقر کارگر ا ران  ح   یان،

ن گرت را بر یار خ پر افتخار جنبش کارگرت و کمانهستی ا ران هااهد اف ون. 
وت قبل از انتقال بر بهمارستان برات ما سرون مقاومت مهخااند و از ما 

هااست کر نر مقابل امهال و اهداف شا  م نوران رژ ر اسالمی سر یسلهر  می
هات  ها نر سای  فرون نهاور ر. همدنه  عناان مهکرن کر "مرگ مبارزان را، یان،

  هات ضد مرنمهست و ما از زمر، رن مرنمهر. ما نر شکنجر و گاشر سلال
مرگمان". وت روحهر مقاومت را نر   امان متعّلق بر هانمان است و نر  زندگی

ما یقا ت و نر، مبارز، نر زندان را بر ما رماهت. ا شان با ما وناع رهر را 
هات یار خ پر افتخار مبارزات مرن   از اسطار،  نمان و با باسهدن روت او  کی

ا ران از ما جدا شد. با جدا ی وت چشمانمان اشکبار و اندو، سراپات 
 وجانمان را فرا گرفت.

هبر شهانت وت پس از انتقال بر بهمارستان بر گاش ما زندانهان رسهد و 
  یأثر فراوان ما را برانگهخت. رفهق حسه  پار بر یحا  هصاصهات اهالقی

نارات سالمت نفس  طبعی بلند  نهکخاا،  سایر و   فرنت نهک و انسانی
برنبار بان. وت اند شمندت واال مقا  و نیساز  فروی  و مهربان  ب رگاار و 

هات پر فروغ جنبش طبقر کارگر ا ران است.  بان.  او از چهر،  نوستداشتنی
 ها ش ایها  بخش و پر طپش بان!   راهش پر رهرو و هاطر،  انش گرامی

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  هات قد می از سرون،  ( منجملر  کی از ماارن بازجا ی نستنا س  کی۱)

شاعر بان. نر ا   شعر  شا، بنا  "اسکندر" هطا  شد، است. بازجا با ضر  
و شتر نر کار گرفت  "اقرار" بان کر منظار شاعر از اسکندر همان همهنی 

 ست. مطلع شعر چنه  است:
 شما اسکندر شهر د و حرفی نهست

 و شهر از فلمتش رذ   
  کر ر  زندگی را برکسش بخشهد و حرفی نهست

  
 شما هرکس هدا هفت رسمان حّقهد و حرفی نهست 

 فقط  ك پرسشی باقهست: 
 کسی رنجهد

 ا نجا چراغ نانهااهی را “کسی پرسهد اگر: 
  “ کجا افروهت با د  بر کدامه  نرگهش رو خت؟

    
 شما ن گر چرا

   شب را همر 
     هاابهد؟ بهدار می

...        
(رفهق حسه  پار ن گر قانر بر هارنن غذا نبان. همبندان او غذا را ۱)

 جا د، و نر نهان او مهگذاشتند.

 ادامه مطالبات فرهنگیان...

  هبرگ ارت مهمر نماشمت  ۳۳نت  ۳۱است." نو هفتر بعد از رن یار خ  روز 
ه ار یاممان حمقماق نر مافمت  ۱۱۱" ک معلر با سابقر ینها  ک مهلهان و 

کند." بر عبارت ن گر  هط فقر نر کشارمان بهشتر از نو بمرابمر حمقماق  می
" ک معلر با سابقر" بان. نر مارن شرا ط حمقماقمی ممعملمممان نر ممدار، 
هصاصی   کی از رمازگاران چهار ما، پهش گفت  "معلمان بما مد حمداقمل 

ه ار یامان بان ویی با یاجر بر بهکمارت ۸۱۱گرفتند کر حدون  نستم ن را می
یعدان ز انت از فارغ ایتحصهالن نانشگاهی  با معلممان نر ا م  ممدار، 

ه ار یامان حقاق بگهرند و همه  حقاق همر  ۷۱۱شد کر ماهی  یاافق می
شمد... نویمت از ممدار، بمخمش  پس از چند ما، و با یاههر پرناهت ممی

نرصد رن پال بمر جمهمب بمخمش  ۷۱کند ویی  هصاصی هر د هدمت می
رون... فرنت کر  ک گرا ش هاص و یعلق فکرت و شغلی بمر  هصاصی می

 ک نهان نظامی ناشتر  افران همسا با هانش را بر عناان ممعملمر جمذ  
کرن، و نر نتهجر مدرسر را بر پانگان و فضمات نمظماممی یمبمد مل کمرن، 

(. نر اعتراضات سراسرت گسمتمرن، و ۳۹بهم   ۹است" )هبرگ ارت ا لنا  
باشکا، ه اران رمازگار کشارمان  کر یاسط کانان صنمفمی فمرهمنمگمهمان 

  ۳۹ارن بمهمشمت مما،  ۱۸فرورن   و  ۱۸  و ۳۳اسفند  ۱۳و  ۱۱ا ران  نر 
سازماندهی شد، بان شعارهات عمدۀ رمازگاران نر مخایفت علهر هصاصی 
سازت  رزانت معلمان زندانی  و "بهبان معهشت و اف ا ش حقاق بر بماالیمر 
از هط فقر برات عما  فرهنگهان شاغل و بازنشسمتمر بمان." نر  مکمی از 

کرنند  ناشتر شد، بان  "هط فمقمر سمر  پالکارنها ی کر معلمان حمل می
 مهلهان  حقاق ما  ک مهلهان." 



 ۹۹۹شمارۀ   ۳۱۹۱اردیبهشت ماه  ۳۱دوشنبه    ۳۲ 

بنابرا   مبارز، برات اریقا  سطح مبارزایی جنبش کارگرت و سمازممانمدهمی 
جنبش اعتراضی کنانی اریباط ارگانهک و غهر قابل انکارت با ممبمارز، عملمهمر 

همدفمممنمدت   –و ژ، رزانسازت اقتصانت  هات اقتصانت رژ ر و نویت بر برنامر
سازت نارن. بدون یاضهح چنه  ضروریی برات کمارگمران  و هصاصی  –ها   ارانر

یماان  ها و یجهه  جنبش سند کا ی ماجان  نممی ها و کارگا، نر یمامی کارهانر
انتظار رشد و یکامل جنبش اعتراضی را حداقل نر مرحلر کنانی نر افمق ن مد 

 هات سهاسی وارن ساهت. قرارنان و نر محاسبر
 
 ناپذیر جنبش مردمی: جنبش کارگری به مثابه بخش جدایی* 

سند کا ی ماجان زحمتکشان بخش جمدا می نماپمذ مر و   –جنبش کارگرت 
کلهدت جنبش مرنمی نر را، طرن رژ ر وال ت فقهر نر مهه  مماسمت.  رژ مر 
 وال ت فقهر هرا، عمهقی از سازمان  افتگی جنبش کارگرت و یاثهرهات رن

بر جنبش عمامی ضد استبدانت نارن و از ا   رو نر سال هات اهمهمر همممر 
یالش هات هان را بر کار بستر است یا از ن ن کی  هممماهمنمگمی و ممبمارز، 
مشترک گرنان هات اجتماعی هصاصا طبقر کارگر ا ران و زحمتمکمشمان نر 
کنار ن گر گرنان هات اجتماعی جلاگهرت کند.  کی از یمالش همات ارگمان 
هات وابستر بر رژ ر کشاندن مبارزات سند کا ی و جنبش اعتراضی نر کشمار 

 –همات حمکماممتمی  بنمدت هات "اعتدال" و پهروت از جناح بر مجرات سهاست
بان، است. یالشی کر هانر کارگر نر یعهه  شعارهما و   –مستقهر و غهرمستقهر 

چگانگی سازمان نهی یظاهرات اول ما، مر امسال نر یهمران بمر کمار بمرن. 
هات اههر وزارت کار نر هصاص حقاق سند کا ی و چگانگی  همدنه  طرح

هات کارگرت نافر نمانر هات ن گرت از ا م  یمالش هماسمت. بما مد  یشکل
ناپذ ر با ا   جر ان مقابلر کرن. همسا سماهمتم  جمنمبمش  صارت هستگی بر

سند کا ی و کارگرت با هط اعتدال و نفاع از نویت روحانی ثمرت جم  اناممر 
وضعهت کنانی و انامر سهاست هات کارگر سته انر ممجممماعمر حماکمممهمت 
جمهارت اسالمی نخااهد ناشت. نرا   زمهنر جنبش کارگرت و سند مکما می 

گاهانر و ماثر از شکاف ها کر ناشی از اصمطمکماک  ها و روزنر ضم  استفان، ر
ها نر نوران جد د است  با د با یما  یاان بر مقابلر با یمرفمنمدهمات  منافع جناح

 رژ ر و ارگان هات امنهتی رن بپرنازن.
 
 ای مبرم: تلفیق مبارزه سیاسی و صنفی وظیفه* 

صد سایر هان و  جنبش کارگرت و سند کا ی مهه  ما بایاجر بر پهشهنر  ک
مثابر ستان فقرات جمنمبمش  هات نرهشان طبقایی و انقالبی هماار، بر سنت

است. اکنان نهم   ملی و نمکرایهک مرن  ا ران ا فات نقش سازند، و ماثر کرن،
همات  ا   جنبش با بازسازت و احهات بدنر هان و پهاند ضرور با ن مگمر گمرنان

رفمر منمی نر  یااند نر ینها بر یکامل و قماا  همان و نمقمش جنبش مرنمی می
هات سهاسی کمر همت بر بندن  بلکر از هر حهث سبب یقا ت جنبمش  معانیر

مترقی و رزان خااهانر مرن  علهر استبدان مذهبی هااهدشد. منافع  هااستمهما 
 یااند باشد. ها نهست و نمی و سرناشت جنبش کارگرت جدات از ن گر جنبش

هات هان نر عرصر سند کا ی و  رو جنبش کارگرت ضم  یقا ت صت از ا  
یاکهد بر ایحانعمل گسترن، و فراگهر جنبش سند کا ی نر نفاع از شعار همات 

همات  با د هااستهات سهاسی هان نظهر حقاق رزانت مطلبایی صنفی هان می
نمکرایهک  عدایت اجتماعی  حق حاکمهت ملی و استقالل و رزانت بمهمان  

ها را متناسب با شرا ط و هر مرحلر طرح و پهگهمرت کمنمد.  اجتماعات و ح  
ات مبر  و یاههرناپذ ر ممحمسما   یلفهق ا   نو عرصر سهاسی و صنفی وفهفر

 شان. می
طبقر کارگر و ن گر زحمتکشان مهه  ما با د از حقاق و منافع هان با مبارز، 

 افتر نفاع کنند. یضمه  و یامه  حقاق سند مکما می  حمق بمرپما می  سازمان
هات واقعی و مستقل و ن گر هااستهات صنفی اریمبماط مسمتمقمهمر و  یشکل

روت  سمال نشماارت بمرات   نرونی با هااستهات سهاسی نارن. سال پمهمش
کارگران و زحمتکشان مهه  ماست  از هر اکنان با د با عم   راسمخ نر را، 

جانبر جنبش کارگرت و سند کا ی کاشهد و ازا   رهگذر بر یقا ت  یقا ت همر
هات نمکرایهک فرنت و  مبارز، برات نهل بر عدایت اجتماعی  حقاق و رزانت

 اجتماعی و یضمه  حق حاکمهت ملی و استقالل ملی  ارت رساند!

 ادامه جمع بندى کوتاه از مبارزات ...

نر گ ارش کمهترک “ برز ل  و نه  نهکاراگا ر و ایسایاانور شّدت گرفتر است.
مرک ت  با مرن  فلسطه   سار ر  و جمهارت نماکرایهک عربی صحرا نر 

ها شان اعال  همبستگی شد،  و با هرگانر  شان علهر اشغال سرزمه  مبارز،
 مخایفت جّدت شد، است. -کر کابا هان بارها قربانی رن بان، است -یرور سر

و باالهر،  رفقا  ا نکر “طار بر پا ان برن:  رفهق را ال کاسترو گ ارشش را ا  
ما نر ا   کنگر، کر رهدانت یار خی و سازند، هااهد بان  چند روز کار جّدت و 
ز انت نر پهش نار ر. حاصل ا   کار  هط مشی کار ر ند،ک ماست کر هدفش  

 ”کشارت و مّلتی مستقل  ساسهایهست  شکافا  و پا دار هااهد بان.
ها ی کر روت گ ارش کمهترک  نر روز سّا  کنگر، و پس از بحث و بررسی

مرک ت شد  ا   گ ارش بر رأت گذاشتر شد کر بر ایفاق ررا بر یصا ب کنگر، 
 رسهد.

 ۱۸نفرت و ههئت سهاسی  ۱۹۱کنگر، همدنه  اعضات کمهترک مرک ت 
نفرت ح   را انتخا  کرن. نر یرکهب کمهترک مرک ت و ههئت سهاسی بر یریهب 

زن حضار نارند. همدنه   بار ن گر رفقا را ال کاسترو و هاز، رامان  ۹و  ۱۷
 ونتارا بر یریهب بر ِسَمت نبهر اّول و نبهر نّو  ح   انتخا  شدند.

نر نشست پا انی کنگر، نر روز چهار  و رهر  رفهق فهدل کاسترو  رهبر 
یار خی انقال  کابا  سخنرانی کرن و از جملر بر اهمهت حضار نسل یاز، و 

کابا  پهشُبرن   ها و زحمتکشان کابا نر ح   و جامعرک  جاان کمانهست
هات اصهل انقال  کابا  و نه  هطرها ی کر جامعرک بشرت با رنها  هدف

هات امروزت کر  وهاا ی و قدرت و رانگر سالح و ژ، یغههرهات ر  روبروست  بر
اندازند  اشار، کرن. او نر  صلح جهانی و زندگی بشر روت زمه  را بر هطر می

شا ... همرک ما  سایر می ۳۱زونت  م  بر“ها ش گفت:  بخشی از صحبت
هات کابا پا بر جا  هات کمانهست ها و ررمان روزت هااههر رفت  اّما اند شر

هااهند ماند و ثابت هااهد شد کر اگر با شار و حرارت و افتخار بر روت ا   
یاانند کاالهات ماّنت و فرهنگی مارن نهاز  ها کار شان  می ها و ررمان اند شر

بشر را یایهد کنند؛ ما با د بدون ا نکر از پا بنشهنهر برات یحقق ا   امر مبارز، 
 “ کنهر.

نر جر ان کار کنگر،ک هفتر ح   کمانهست کابا نه  پهشنهان شد کر حداکثر 
سال  و حداکثر س  برات بر عهد،  ۱۱س  برات عضا شدن نر کمهترک مرک ت 

عالو،   ک فرن ح بی  سال باشد  و بر ۸۱گرفت   ک مقا  رهبرت ح بی 
حداکثر نوبار بتااند نر  ک مقا  سهاسی ح بی بماند. نر همه  اریباط  رفهق 

جمهارت )ر است شارات نویت  را ال کاسترو  انرورت کرن کر نور،ک نّو  ر است
)نو سال ن گر( بر پا ان هااهد رسهد و او  ۱۱۱۸و وز ران(  او نر سال 

 ها ش را بر هر کس ن گرت کر انتخا  شان واگذار هااهد کرن. مسئایهت
کر “ برناران رمر کات الیه  و جهان“رفهق فهدل کاسترو پس از هطا  بر 

شا د ا   “طار بر پا ان برن:    سخنانش را ا  ”مرن  کابا پهروز هااهند شد“
رهر   بارت باشد کر م  نر چنه  ساینی صحبت کنر. م  بر نام نهات 
اعال  شد، نر کنگر، رأت نان   و سپاسگ ار  کر مرا نعات کرن د و افتخار 

هات م  گاش نان د. بر همرک شما  و پهش از همر بر رفهق  نار  کر بر صحبت
نار ر   گا ر. ما بر پهش گا  برمی را ال کاسترو برات یالش واال ش یبر ک می

و رندر را کر با د کامل کنهر  نر نها ت صداقت و یعهد و با نهرو ی متحد  و نر 
 ”ناپذ ر بر جلا  کامل هااههر کرن. حرکتی یاقت

ح   ما نه  نر پهامی کر از جانب کمهترک مرک ت هطا  بر رفهق را ال 
کاسترو و کمهترک مرک ت ح   کمانهست کابا ارسال کرن  مافقهت ح   

گهرت نربار،ک  کمانهست برانر نر برگ ارت کنگر،  و بحث و بررسی و یصمهر
هات نر نست اقدا  برات یکمهل ساهتمان جامعرک ساسهایهستی نا     طرح

پا ا  و پا دار نر رن کشار را یبر ک گفت. پها  کمهترک مرک ت ح بمان بر 
پهاندهات یار خی مهان نو ح   برانر و انامرک روابط انترناسهانایهستی رفهقانر 

وقفر و پهگهرانرک رفقات  هات بی مهان نو ح   یأکهد و یصر ح ناشت. یالش
کابا ی برات شکافا ی جامعرک ساسهایهستی نر کابا مارن احترا  همرک 

هات ننها  و از جملر ح   یان،ک ا ران است. ح   ما برات رفقات  کمانهست
 کابا ی و مرن  کابا صمهمانر ررزوت صلح  یرقی  و بهروزت نارن.
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 ادامه رویدادهاى ایران ...

صنعت پاشاک ]نساجی[ قانر بر ا جان شمغمل ممایمد بمرات زنمان 
ها می  سرپرست هاناار است نر حال حاضر با د نر صدن ا جان شغل

اسمفمنمدمما،  ۱۱کنند." )ا سنا   باشهر کر برات کشار ثروت یایهد می
۳۹) 

گمرا مانمر همر شماممل  یر واپس قاانه  بازنارند،  ا بر عبارت نقهق
مجماعر قاانه  ضد زن ماننمد  کماهمش سماعمات کمارت زنمان  
نورکارت زنان و یفکهک جنسهتی اسمت و همر شماممل قماانمهم  
ضدمرنمی و ضد اقتصان ملی ممانمنمد کماهمش یمعمرفمر وارنات  

 یسههالت بانکی بر یجار عمد، و روا  اقتصان غهرماید است.
مهلهان نفر نر کشار یحت یکفل زنان قرارنارند. مطابق  ۸بهش از 

ه ار زن سرپرست  ۷۱۱مهلهان و  ۱رمار رسمی جمهارت اسالمی  
کنند. بررورن واحد رمار نفتر  نر ا ران زندگی می ۱۳۳۳هاناار نرسال 

است کر زنمان حمدون  مشارکت زنان جمهارت اسالمی حاکی از رن
طمار  کنند. بمر هات ا رانی را انار، و سرپرستی می نرصد هاناان، ۱۱

ه ار نمفمر نر کشمار  ۱۱ساالنر  ۳۳یا  ۳۱هات  مهانگه  طی سال
شمان.  سرپرست شد، و بر رمار زنان سرپرست هاناار افم ون، ممی بی
نر گ ارشی اعمال   ۱۳۳۹اسفندما،  ۱۷طار مثال هبرگ ارت مهر  بر

هات اهمهمر  کرن: "رمار زنان سرپرست هاناار استان ارنبهل طی سال
روند صعانت ناشتر و همدنان شاهد اف ا ش رن هسمتمهمر." نر 

هات مشابر ن گر نه  بر اف ا ش یعدان زنان سرپرست هانماار  گ ارش
 است. نر یهران  شهراز  سنند   اصفهان و کرمانشا، یاکهد شد،

یر   حقاق محرو  هستند. ا سنما  زنان سرپرست هاناار از بد هی
نر اواهر سال گذشتر از قال مد ر کل به  ستی استان ایبرز گ ارش 
نان: "رمار زنان سرپرست همانماار . . . نرحمال افم ا مش اسمت. 

یمر م   بانن مستمرت ماههانر زنان سرپرست هانماار از ممهمر پا ه 
هات رنهاست . . . با د  ک سا  پا ر حقاق کمار بمر عمنماان  چایش

مستمرت ماههانر بر زنان سرپرست هاناار اهتمصماص  مابمد. ویمی 
متاسفانر بر علت نبان اعتبارات الز  مستمرت هر زن سمرپمرسمت 

 ه ار یامان است." ۱۱۱ه ار یامان یا  ۳۷هاناار چه ت به  
ا نکر چرا بر زنان سرپرست هاناار ههر اعتبارت بمرات پمرناهمت 

 ابد  پرسشی است کر پماسمخ  حقاق حق قانانی رنها اهتصاص نمی
فقمهمر جسمتمجما  را با د نر قاانه  اریجاعی و ماههت رژ ر وال ت رن

 نمان.
ناپذ ر جاممعمر  زنان سرپرست هاناار بر عناان بخش مهر و جدا ی

حق هان  هات محرو  و زحمتکش  نارات مطایبات بر و طبقر و ال ر
هستند. یغا قاانه  اریجاعی و اویا ت نانن بر زنان سرپرست هاناار 
نر استخدا  و اشتغال نر همر امار صنعتی  هدممایمی  یمایمهمدت  
علمی  قضا ی و غهر،  اف ا ش مستمرت برپا ر نرو واقعی یمار  و 
سبد معهشت هر هاناار یحت سرپرستی زنان  یضمه  و حممما مت 
ماثر از اشتغال و یحصهل زنان سرپرست هاناار و فرزنمدان و افمران 
یحت یکفل رنها  حما ت از زنان سرپرست هاناار یماسمط سمازممان 
به  ستی و هرو  رنها از نظارت و پاشش کمهتر اریمجماعمی اممدان 
همهنی  یضمه  حق کار  یحصهل و بهداشت برات زنان سرپرسمت 
هاناار و یضمه  رزانت رنها نر انتخا  شها، زندگی )یجرن  ا یاهمل( 

حق زنان سرپمرسمت  و انتخا  پاشش  ازجملر مطایبات بد هی و بر
هاناار است. حقاق و منافع ا   زنان زحمتکش با د یماسمط همممر 

پرست کشار یمحما   هاا، و مهه  ها و نهروهات انقالبی  یرقی ح  
شد، و مارن یاجر قرار گهرن. با د قاطعانر از حقاق و مطایبات زنمان 

 سرپرست هاناار پشتهبانی کرن!
 
 

 سازی دبقاتی شدن آمیزش با اجرای برنامه خصیصی
است.  و ژ، برات فرزندان زحمتکشان بر  ک چایش جدت بدل گرن د، مسایر رمازش بر

فقهر نر نوران پسابرجا   شتا  بخمشمهمدن بمر  اجتماعی رژ ر وال ت  –راهبرن اقتصانت 
و ژ، رمازش و بهداشت است.  ها بر سازت و یسرت رن بر یما  عرصر هات هصاصی برنامر

برنامر پنجر یاسعر و نه  ال حر برنامر ششر یاسعر نرا م  زممهمنمر بما وضماح کماممل 
هات یاسعر کشار مدنظمر قمرارنان، و  سازت رمازش را بر عناان  کی از ایا ت هصاصی

 است. منظار ناشتر
هات هصماصمی و نمهم   سازت رمازش و یشکهل نبستان  نبهرستان برنامر هصاصی

مراک  هصاصی رمازش عایی  پهش از یدو   برنامر ششر نه  نر نسمتمار کمار اصملمی 
سمازت  هات جمهارت اسالمی قرار ناشت. از نوران نویت رفسنجانمی هصماصمی نویت

نا  ا جان "مدار، غهر انتفاعی" رغاز شد  نر نویت هایمی بما جمد مت و ز مر  مدار، بر
نمژان  پاشش اصالح ساهتارت اقتصانت انامر  افت و سپس نر نویت ضدملی احمممدت

هات کلمی اقمتمصمان  یرت گرفت و اکنان نه  نویت روحانی نر قایب سهاست نامنر وسهع
نهد. نر اوضاع کمنمانمی و  بخش انامر می ا   برنامر مخر  و ز ان فقهر بر مقاومتی ویی

هات گاناگان یمالش نارن.  ها و روش بایاجر بر نوران پسابرجا   نویت روحانی بر شکل
مرباط بمر رممازش را بمر  هات  نمان، و امکانات و بانجر  رمازش و پرورش را  هصاصی

همات  نهد. ایبتر ذکر ا   نکتر ضرور است کر مماسمسمر بخش هصاصی اهتصاص می
سمازت  یر   ممدافمعمان هصماصمی هات علمهر و بنهانهات انگلی از مهر مذهبی  حاز،

 ها و نهانهاست. رمازش هستند و اقدا  نویت نر حقهقت یامه  منافع ا   ماسسر
سازت رمازش نر وضعهت کنانی یدو   ال محمر "نا مممی  هات هصاصی  کی از روش

بهم  ما، نر گ ارشی ناشت: "مد رکل ممدار،  ۸کرنن مدار، غهرنویتی" است. ا سنا 
غهرنویتی وزارت رمازش و پرورش افهار ناشت  قانانمدار و همدفمممنمدکمرنن یماسمعمر 

کمنمهمر." ممدار،  مدار، غهرنویتی و نظارت بر رنها را نر قایب ا   قانمان ننمبمال ممی
اند. مدار، ههات امنا ی غایبًا  غهرنویتی نرکنار مدار، ههات امنا ی ا جان و یاسعر  افتر

هات علمهر  بازار ان و بنهانهات انگلی با نر افت بمانجمر کمالن از وزارت  یاسط حاز،
هات ناکهسر  رمازش و پرورش انار، شد، و نقش مدار، هصاصی برات فرزندان هاناان،

را نارا   عنی فرماندهان سپا،  بستگان رهبران رژ ر  مد ران ارشد حکامتی و نظما مر رن
 هستند.
گانر مدار، نر نظا  رمازشی ناشمت: "بمرهمی  نت ما، با اشار، بر نقش ا   ۱۱ا سنا 

مدار، ههات امنا ی یحت عناان فاق برنامر برات یامه  نررمد مبایغ بماال می از اویمهما 
 ۱اش از اویها بابت فاق برناممر بمر  ات را ناشتهر کر نر افتی اند . . . مدرسر نر افت کرن،

 است." مهلهارن یامان رسهد،
پرواضح است  کارگران  نهقانان  معلمان  پرستاران  افسران ج  اریش و کمارممنمدان 

یاانند فرزندان هانرا بر چنه  مدارسی بفرستند  ج و متاسط نوا ر نویتی و هصاصی نمی
ها و وابسمتمگمان  مهلهارن یامان از عمد، نالل 1رورت نظهر  و قاعدیًا پرناهت مبایغ سرسا 

 ر د. نستگا، حاکمهت برمی
گانر مدار، هصاصی کر ممد مر مت و انار، رن بما  با چنه  وضعهتی و رشد سرطان

فقهر است  وزارت رمازش و پمرورش عمالو، بمر  هااران معمر و مکالت رژ ر وال ت جهر،
سمازت ممدار، و  بخشمهمدن بمر هصماصمی ال حر برنامر ششر یاسعر  هااستار شتا 

 ایگاسازت مدار، هصاصی برات نظا  رمازشی سراسر کشار است.
بهم  ما، گ ارش نان: "معاون وز ر رمازش و پمرورش و ر مهمس  ۱۷هبرگ ارت ا سنا 

سازمان مدار، غهرنویتی گفت  مدار، غهرنویتی ]بخاان هصاصمی[ بما مد ایمگما و 
نظرت نر حاز، مدار، غهرنویتی مماجمب  سررمد نظا  رمازشی باشند . . . پرهه  از ینگ

 شان." گذاران[ می رشد  اریقا  و یاسعر مشارکت ]سرما ر
سازت رمازش با استفان، از همر امکمانمات نر اویما مت  ا   یریهب راهبرن هصاصی بر

سازت رمازش و ا جان مدار، هصاصی نر ینها بر کماهمش سمطمح  قرارنارن. هصاصی
رمازش و محرو  ساهت  اکثر ت کانکان و ناجاانان و جاانان بر رمازش را مگمان و بما 

سازن  بلکر ماجب نابانت امنهت شغلی فرهنگهمان و  ناپذ ر وارن می کهفهت یطمر جبران
بما مد نر  سازت رمازش می گرنن. مبارز، با هصاصی کاهش سطح زندگی و نررمد رنها می

ها و نهروهات انقالبی  مترقی و ملی قرار بگهرن. رمازش نقش اساسمی  اویا ت همر ح  
هات اریجاعی رژ ر نرا   عرصمر  رو با د علهر سهاست نر ساهت  ر ند، ا ران نارن و از ا  

  د از روحانهان نر سهستر رمازشی مبارز، جدت و هماهنگی بر پهش برن! و ژ، هلع بر
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سمنمد مکما می   –هات جنبش اعتراضی زحمتکشان و مجماعر جنبش کمارگمرت  هااست
عالو، ا جان و گسترش مناطق رزان یجارت و و ژ، اقتصانت کمر  برجات گذاشتر است. بر

نررن کارگران بدون کمتر   حقاق و با اشکایی نظهر کارگران پهمانکارت  ماقت و فصلی 
هات صنعتی بمایمقما، و  کار هستند  مانع از رن گرن د، کر نر قطب و نظا ر رن مشغال بر

کارگران صنعتی یمرک   افتر و بما ا م     –عسلا ر   –بایفعل کشار مانند منطقر پار، جنابی 
فقهر بر ماازات سرکا  هش  و هانه  جنبش کمارگمرت شماممل  یمرک   ابند. رژ ر وال ت

ح   یان، ا ران و همدنه  جنبمش سمنمد مکما می   –بخش سهاسی رن ح   طبقر کارگر 
ر  ت شد،  مانع از یمجمممع   صارت پهگهرانر و برنامر کشار  نر یما  طال سایهات اههر بر

یاانند پا گا، و  است کر می کارگرت نر کشار بان،  –هات صنعتی  گهرت قطب یمرک  و شکل
گا، مبارزات کارگرت و نه  ملی و نمکرایهک بر حسا  ر ند. نبما مد از اثمرهمات ا م   یکهر

اجرا گذاشتمر  بمر  فقهر با حد اعالت هشانت و مهارت بر سهاست ضدملی کر رژ ر وال ت
 را نر محاسبر و یحلهل سهاسی نرنظر نگرفت!  سانگی گذشت و اهمهت رن

 
 های اقتصادی: های فیری با برنامه ضرورت پییند مبارزه برای خیاست* 

جانبر نر را، رشد جنبش اعتراضی و سازماندهی رن  طار ماثر و همر برات رنکر بتاان بر
پهش برناشت  ضرورت نارن کر بر ماازات بسهر و سمازممانمدهمی کمارگمران حمال  گا  بر

شعارهات مطایبایی شان نر مارن نستم ن و شرا ط کارت عانالنر  ماضاع مبارز، عملمهمر 
گاهی طبقایی زحمتکشان طمرح و بما   –هات اقتصانت  برنامر اجتماعی نر راستات رشد ر

 ها و امکانات بر مارن اجرا گذاشتر شان. بهنی و استفان، از همر روزنر واقع
و ژ، فعاالن سند کا ی رمماهمتمر اسمت   یجربر چند سال اههر بر هابی بر کارگران بر

ات مشخص و مستقهر مهان نابانت امنهت شغلی و کاهش و ین ل سطح زندگی و  رابطر
سمازت  رزانسمازت اقمتمصمانت   ها ی همدان هصاصمی نررمد کارگران با اجرات برنامر

ها و جلب و جمذ  سمرمما مر  زنا ی  "بهبان فضات کسب و کار"  رزانسازت قهمت مقررات
شها، رژ ر  وجاننارن. مبارز، برات یغا قرارنانهات ماقمت افم ا مش عمانالنمر  هارجی بر

یااند و نمبما مد  نستم نها مطابق نرو واقعی یار  و سبد معهشت هاناارهات کارگرت نمی
سمازت و  هما می همممدمان هصماصمی جدات از مبارز، و مخایفت فعال و ماثر با برناممر

 شمار ر د. ها بر هدفمندت  ارانر
با غر  و حرکت بمر  ”برجا ” کاشد پس از امضات ماافقتنامر  نر مرحلر کنانی رژ ر می

ممارن اجمرا  اجتماعی را بر  –هات اقتصانت  سمت احهات مناسبات با امپر ایهسر  سهاست
بماشمد   بگذارن کر پا ر بازسازت مناسبات با سرما ر جهانی ضم  رنکر شتا  معه  ناشتر

فضات کافی برات زنوبند با رمر کا و ایحان ر اروپا را فراهر ساهتر و بر مجرات کر نرنسر 
فقهر و برنامر شمشمر  کنند، هدا ت نما د. اقتصان مقاومتی ویی هات نگران و فارغ از ینش

یاسعر نقهقًا و هدفمند نر هدمت چنه  راهبرنت قرارنارنمد. ممانمارهمات فمر مبمکمارانمر 
ات و ن گر باندهات رژ ر نر هصاص چگانگی و سرعت اجرات برجا  نه  یما حمد  هامنر

و ژ، طمبمقمر  گنجد. رژ ر ازسا ی با پا مال کرنن حقاق مرن  بر معهنی نرا   چارچا  می
گمذارن کمر ممارن  اجتماعی بر مارن اجرا می  –ها ی را نر عرصر اقتصانت  کارگر  سهاست

کند یا  پسند و یما ل امپر ایهسر است و از ن گر سا نر عرصر سهاسی بر مانار مبانرت می
یعانل ضرور را نر حاکمهت برات انامر سهاست "نرمش قهرمانانر" و یمداو  و یضمممهم  
مافقهت سهاست حفظ نظا  مهها سازن. نر هر نو زمهنر زحمتکشان مهه  ما مارن  ارش 

 قرارگرفتر و منافع و حقاق رنان نر ههدهک از محاسبات رژ ر حتی جا ی ندارن!

هات نمکرایمهمک و یضمممهم  حمق  اجتماعی  یامه  حقاق و رزانت
 قراربگهرن.  حاکمهت و استقالل ملی بررسی و مارن یاجر جدت و نقهق

 
 سیاسی: –گسترش اعتراض های صنفی * 

رشد جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان طی سمایمهمان اهمهمر 
برپا ر هااستر هات صنفی بر حق کارگران مانند سطح نستم ن  عمد  
امنهت شغلی و شرا ط کارت و همدنه  اف ا ش نارضا تی از اعمممال 

فمقمهمر صمارت  اجتماعی رژ ر وال ت  –هات مخر  اقتصانت  سهاست
است. ا   بستر عهنی گرچر ماجبات گستمرش اعمتمراضمات را  گرفتر
رو برات اریقا  سطح رزمندگی جنبش و یکاممل  ههر  رورن،  اما بر فراهر
 یر کافی نهست. مرحلر عایی رن بر

نهد  قدرت هر مد و ممهم ان نسمتممم ن  رمارهات رسمی نشان می
ات  کارگران مهه  ما طی بهش از سر نهر اههر هممماار، بما فماصملمر

هات زندگی قرارناشتر و نارن. از زممان اجمرات  معنانار از یار  و ه  نر
 77سهاست یعد ل اقتصانت یاسمط نویمت رفسمنمجمانمی نر نهمر 

همات اقمتمصمانت رژ مر و  هارشهدت  نکتر محارت و کانان برنماممر
هات مختلت جمهارت اسالمی  اجمرات نسمتمارات صمنمدوق  نویت

ها نر بط  راهبمرن  است. ا   برنامر ایمللی پال و بانک جهانی بان، به 
رژ ر  سبب نابانت امنهت شغلی طبقر کارگر و نمهم  پما مممال شمدن 

شد، زحمتکشان مانند نستمم ن عمانالنمر   یر   حقاق شناهتر بد هی
هات  حق انعقان قرارنانهات نستجمعی  حق برپا ی سند کا و سازمان

سند کما می  قمرارنانهمات نا مر و رسمممی و حمق   –واقعی صنفی 
است. بما اجمرات بمرنماممر رزانسمازت  بازنشستگی و نظا ر رن گرن د،

ها  وضمعمهمت زنمدگمی و  اقتصانت یحت عناان هدفمند کرنن  ارانر
امنهت شغلی طبقر کارگر و ن گر زحمتکشان روبر وهامت بمهمشمتمرت 
نهان و رندنان اوضاعی را رقر زن کر ا نک شاهد رن هستهر. ماضماع 
م نهات معاقر  قرارنانهات سپهد امضا  و ماقت  شکاف مهان نررمد 

ه  نر و رعا ت و یضممهم    –و ه  نر  ا بر عبارت ن گر شکاف نستم ن 
حقاق سند کا ی و حقاق بنهان   کمار  همممگمی نماشمی از اجمرات 

رحر رنهماسمت.  فقهر مجرت غّدار و بی ها ی است کر رژ ر وال ت برنامر
شد، ر ماسمت جمممهمارت  حس  روحانی نر جر ان انتخابات مهندسی

ها را پر هااهدکرن و نر را،  بان  شکاف مهان نستم نها و ه  نر  گفتر
هات مشخص انمجما  همااهمدنان. ا م   بهبان معهشت کارگران اقدا 

هان نگرفت  بلکر بما اناممر اجمرات  ها نر ینها صارت واقعهت بر وعد،
ها شکماف ممهمان نررممد  ها و رزانسازت قهمت برنامر هدفمندت  ارانر

هات زندگی ژرفش بازهر بهمشمتمر  مافمت.  هاناارهات کارگرت با ه  نر
مطابق اعال  رسمی مراک  حکامتی و وزارت کار و هانر کارگر نستم ن 
کنانی کارگران سراسر کشار کر مشمال قانان کار هستند  ینها کفاف 

نهد و زحمتکشان قانر بمر یماممهم  مما محمتما   روز اول ما، را می ۱۱
عالو، روا  قرارنانهات ماقت کمر اکمنمان  ضرورت زندگی نهستند. بر

گهرن  امنهت شمغملمی را نر  نرصد زحمتکشان را نر بر می ۸۱بهش از 
یایهمدت و همدممایمی نمابمانسماهمتمر و   –هات مختلت صنعتی  رشتر

است. ا   مجمماعمر  هات نستجمعی بر امرت متداو  بدل شد، اهرا 
یاانست بر رشد جنبش اعتراضی طبقر کارگر فرا نرو د. نر  مسا ل نمی

واقع جنبش اعتراضی فعلی کارگران و زحمتکشان محصال ا   بستمر 
عهنی و نارضا تی عمامی و گسترن، است. ا   اعتراضات کماکان نر 

نال ل متعدن از امکان رشد و قاا  و یبد ل  حایت یدافعی قرارناشتر و بر
 –ر  ت صحهح صنفی   افتر  هدفمند و با برنامر شدن بر مبارز، سازمان

هات واقعی سند کا ی و نقمض  سند کا ی بازماند، است. کمبان یشکل
هات عممد، یمداو   هش  حقاق سند کا ی کارگران ا ران  کی از علت

 گرنن.  ا   وضعهت قلمدان می
بر نیهل رشد و روا  اقتصان  نر کنار سهاست عمهقا سرکابگرانر رژ ر 

نالیی و غهرماید و سلطر سرما ر ب رگ یجارت و نما ندگان سهاسی رن 
نر حاکمهت  یغههرات مهمی نر یرکهب طبقر کارگر ا ران نر نهر هات 
اههر نه  رو نان، است  کر یاثهرهات معهنی بر اعترا  ها  شعارهما و 

 ادامه جمع بندى کوتاه از مبارزات ...

 ۳۲ادامه  در صفحه 

 ۹۹۹شمارۀ   ۳۱۹۱اردیبهشت ماه  ۳۱دوشنبه    ۶ 

بر هشت ساعت نر روز  نست بر اعتصا  و را، پهمما می زننمد کمر 
سرانجا  با  ارش سرکابگرانر پلهس  شهکاگا رو بر رو شد. سر سمال 
پس از ا   نبرن قهرمانانرک کارگران شهکاگا  شرکمت کمنمنمدگمان نر 

بر پا، هاطر،ک ممانمدگمار  کنگر،ک انترناسهانال نو   روز اول ما، مر را 
 کارگران جان باهتر نر نبرن شهکاگا  روز جهانی کارگر اعال  کرنند. 

کارگران جهان امسال نر شرا طی بر استقبال روز جهانمِی کمارگمر 
هات مخر  نایهبرایی از سات حمکماممت  روند کر انامر سهاست می

هات کشارهات پهشرفترک سرما ر نارت بر بحران ف ا ند،ک بهکمارت و 
فقر صدها مهلهان انسان زحمتکش نر پهنرک جمهمان ممنمجمر شمد، 

سازمان بمهم  “است. بر اسا، رهر   گ ارش منتشر شد، از سات 
ژانما مر  ۱۸)   ۱۳۳۹نت مما،  ۱۸)رت.ال.او(  کر نر “ ایمللی کار

منتشر شد رمار بهکارت نر جهان  نر انتهات سمال  (  نر ژنا  ۱۱۱۱
مهلهان نفر است.  بمر اسما، همممهم   ۱۳۸  رقمی بایغ بر ۱۱۱۷

 ۱۳۳رشد  افتمر و بمر  ۱۱۱۱گ ارش شمار بهکاران جهان نر سال 
مهلهان نفر هااهد گذشمت  ۱۱۱از مرز  ۱۱۱۸مهلهان نفر  و نر سال 

مهلهان نفر هااهد رسهد. نکتر یاجر برانگه   ۱۱۱بر  ۱۱۱۳و یا سال 
از زمان رغاز بحران   ”سازمان به  ایمللی کار“ن گر ا نکر بر گ ارش 

مهلهان کار از به  رفتر است. ا    ۱۱گسترن، سرما ر نارت بهش از 
سال ر ند، بمر بمازار کمار وارن  ۷گ ارش با احتسا  نهروها ی کر نر 
مهلهان فمرصمت  ۱۸۱بر  ۱۱۱۳هااهند شد معتقد است کر یا سال 

کر برات رهما می  نارت جهانی نرحایی شغلی جد د نهاز است. سرما ر
اش نر نهمرک اهمهمر   جانبرک اقتصانت از چنگال بحران عمهق و همر

هات ملی نر کشارهات مخمتملمت را بمر  ه اران مهلهارن نالر نارا ی
سهستر بانکی و انحصارهات ب رگ سراز ر کرن، است  با ا نهمر  نر 

اش را اناممر  گهرانر کشی سخت هات ر اضت قبال کارگران سهاست
هات نماکرایهک طبقرک کارگر و زحمتکشان  می نهد. حقاق و رزانت

ازپهش نر ممعمر  یمهماجمر سمرمما مرک انمحمصمارت و  جهان بهش
هات مخر  و ضدانسانی و رها از هر قهد و بند سرما ر برات  سهاست

 است.    هات محرو  قرار گرفتر استثمار هش  یان،
همات  جهان ما نر سال هات اههر همدنه  شاهد اعمال سهاست

قصد کنتمرل بمازارهما و  نااستعمارت هش  سرما ر نارت جهانی  بر
منابع طبهعی کشارهات مناطق مختلت بان، است  کر نر نتهجر بر 

و ژ،  بر -رشد ف ا ند،ک نهروهات افراطی   هات محلی و یقا ت و جنگ
گنا، و  و فاجعرک عظهر کشتار مرن  بی -نر منطقرک هاورمهانر و رفر قا

یخر ب فرهنگ و یار خ منطقر  منجر شد، اسمت. سمراز مر شمدن 
سهل مهلهان ها مهاجر بر کشارهات اروپا ی کمر از جمنمگ همات 
ساهتر و پرناهتر امپر ایهسر و اریجاع  نر منطقر هماورممهمانمر  بمر 

یهبی و افغانستان می گر  ند و صمحمنمر   هصاص نر سار ر  عراق 
هات نیخراش جان باهت  ه اران انسان بهگنا، نر نر ا مد ترانمر و 
نر مسهر رسهدن بر مرزهات کشارهات اروپا ی  و سپس عممملمکمرن 

نر بسمتم     هش  و غهر انسانی برهی از ا   کشمارهمات اروپما می 
مرزهات هان بر روت ا   پناهجا ان  نمانرک روشنی از فاجعمر اناممرک 
حاکمهت سرما ر انحصارت است.  نر کنار ا   فاجعرک عظهر انسانمی 
رشد نهروهات جنا تکارت همدان ناعش و متحدان رن نر برهی از 

و   ”اسمال  سمهماسمی“هات نمظمرت  بر بنهان -کشارهات رفر قا ی
ات از ا مران و  اند ش و ضدمرنمی هات نهروهات یار ک رسانی  ارت

هات مخر  و  نتهجرک مستقهر سهاست -عربستان گرفتر یا پاکستان
هات اههر نر منطقرک ما و  ات است کر امپر ایهسر نر نهر ضدانسانی

ن گر کشارهات جهان بر پهش برن، است. نر مقابمل ا م  یمهماجمر 
انحصارت  طبقرک کارگر نر کشارهات گاناگان جهان    هش  سرما رک 

  و رونررو می بما ” جمهمانمی بمهمتمر“ نر صت نخست پهکار بمرات 
ها ی بان، است کر سرناشت بشر را با ممخماطمرایمی جمدت  سهاست

 است.   رو کرن، روبر
 

 کارگران و زحمتکشان میهن!

ن ن ک بر سر سال از روت کار رممدن نویمت    ۱۳۳۷ارن بهشت ما،  ۱۱با فرا رسهدن 
حس  روحانی می گذرن. اجرا کرنن همان سهاست هات کالن اقتصانت نویت فاسمد و 
ضد مرنمی احمدت نژان باسهلرک نویت روحانی ثمر، اش انامرک بحران اقتصانت و یشد مد 
فقر و محرومهت طبقرک کارگر ا ران و ن گر قشرهات زحمتکش جامعر بان، است. نویمت 

همدنه  مصمر است کر طرح هصاصی سازت کامل سهستر بهداشمت  ”یدبهر و امهد“
 و نرمان و رمازش و پرورش را نر نقض صر ح قانان اساسی هان رژ ر بر انجا  برساند.  

مقا  وز ر رفا،  نر انعا ی کر از سات کارشناسان اقتصانت   اباایقاسر فهروزربانت  قا ر
 ی از فمقمر نر ا مران    انعا کرن کر ههر نقشر۳۹نر ارن بهشت ما،   نانرست هااند، شد 

مهلهان نفر نهازمند هستند. حسه  راغفر  از کارشناسان اقتمصمانت   ۱۱وجان ندارن  اما 
ایفاقًا نقشر فقر وجمان “نر مصاحبر  ی با روزنامر شرق   نر واکنش بر سخنان او  گفت: 

بمر   ”ک  کرنن فقمر وجمان نمدارن. نارن اما ههر برنامر هاصی از سات نویت برات ر شر
مهلهان نهازمند شناسا ی شد، از سات وزارت رفا،  یمنمهما افمران یمحمت  ۱۱گفترک راغفر  

پاشش کمهترک امدان و سازمان به  ستی اند و رنانی کر نر ا   نو نهان پروند، نمدارنمد  نر 
وگا با روزنامر شرق  عناان می کند کمر  اند. راغفر نر انامرک همه  گفت رمارها یحا  نشد،

ها از بهبان وضعهت اقتصانت ا ران نشانی ندارن  و اگر نویت برات فقرا می  روند شاهص
ات نداشتر باشد  رمارشان از ا    نرصد کشار جمعهت رسهد،  برنامر ۹۱کر یعدانشان بر 

 هر بهشتر هااهد شد.
هات ممخمر  و  ات  سهاست هات سران رژ ر  ازجملر علی هامنر برهالف همر نروغ

فمرو   سمابمقمر ینها ا ران را نر رکان اقتصانت ات بی ضدملی حاکمهت نر نهرک گذشتر  نر
و  -هصماصمًا نر ممهمان جماانمان کشمار  -برن، است  بلکر بر یار   بهکارت مهلهانی

ورشکستگی واحدهات یایهدت منجر شد، است. بر اسا، گ ارش هبرگ ارت جممهمارت 
طبق رمار و مستندات مرک  رمار ا ران نر سمال گمذشمتمر  “  ۱۳۳۹اسالمی نر هرنان ما، 

 ۱۷نرصد و نرو بهکارت جاانان  ۱۱/ ۳سایر کشار برابر با   ۱۹یا  ۱۷نرو بهکارت جاانان 
بمرابمر نمرو رسمممی  ۱نرصد است کر ا   مه ان بهش از ۱۱/    ۱سایر نه  معانل  ۱۳یا 

بهکارت عمامی کشار و نشان نهند، انامر بحران بهکارت جاانان است. ا   نر حمایمی 
است کر ورون سایهانر حدون  ک و نهر مهلهان نفر بر نانشگا، ها و هرو  رنمهما نر  مک 

سایر بر امهد  افت  شغل از نانشگا،  مسئلر ات است کر بمر نیمهمل فمراهمر  ۹یا  ۱نور، 
نبانن زمهنر هات اشتغال کارجا ان جاان نر حال حاضر بر عناان  کی از ممهمر یمر م  

 ”چایش هات کشار شناهتر می شان.
  

 کارگران و زحمتکشان مبارز!
نبمهمر و “گذرن. نویمت  ن ن ک بر سر سال از روت کار رمدِن نویت حس  روحانی می

ینها ههر گا  اساسی و مثبتی نر را، یحقق حقاق کارگران و  نر سر سال گذشتر نر ”امهد
هات متفاوت   زحمتکشان برنداشتر است  بلکر وضعهت زحمتکشان مهه  ما  نر عرصر

رو شد، است. با وجان امضات یاافقنامر )برجا ( بما رممر مکما و  روبر  ها ی یاز، با نشاارت
کر بر اسا، رن بخشی از یحر ر هات اقتصانت از ا ران برناشمتمر  -کشارهات اروپا ی 

هناز ههر نشانی از بهبان وضع اقتصانت و  ا یاجر نویمت و حماکمممهمت  -شد، است 
جمهارت اسالمی بر وضعهت وههر مرن  محرو  و هصاصًا کارگران و زحمتکمشمان بمر 

 ۸۱۱چشر نمی هارن. یصمهر شارات عایی کار بر یعهه  نستم ن غهر عانالنرک ماههانمر 
را می یاان گا  هدفمند نویت نر جهت رزان سازت نستم ن  ۱۳۳۷ه ار یامان برات سال 

بابت انمجما   ۱۳۳۷ارز ابی کرن. حداقل نستم نت کر نر سال “ پسابرجا “ها نر نوران 
یماممان  ۱۸۱هم ار و  ۸۱۱ ک ما، کار بر هر کارگر با د پرناهت شان  مبلغی نر حدون 

هااهد بان. نر ممارن ن مگمر مم ا مات کمارگمران 
نه شارات عایی کار ههر یغههرت نسبت بر مصابر 

 ادامه اعالمیه کمیته مرکزى حزب...

 ۱ادامه  در صفحه  
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فراخوان برای آزادی فعاالن جنبش کارگری و سندیکایی 
 ها! ایران از زندان

سندیکاهای کارگری جهان: ایران باید 
های سندیکایی را  حقوق و آزادی

 محترم بشمارد!
میلیین عضی از دولت  ۰۱۱نهاد های سندیکایی جهان با بیش از 

روحانی خیاستند که رهبران و فعاالن سندیکایی را از زندان ها 
 آزاد کند و به حقیق و آزادی های سندیکایی احترام بگذارد!

 
ات واقعهت بازار کار نر جمهارت اسالمی ا ران را  هر فعال سند کا ی بایجربر
هات کالسهک عملکرن ن کتایارت سمرمما مر نر  یصا رت بسهار شبهر بر نمانر

کمنمد.  اوا ل قرن بهستر نر کشارهات نر حال یاسعر  ا جهان سّا  ارز ابی ممی
فقط حق و قدرِت طلِب حقاق بمنمهمانت  ا   بازار کارت است کر نر رن کارگر نر

نار  کارفرما  و  ات ندارن  بلکر سرما ر هان و شرا ط کارت مناسب و یعر ت شد،
یاانند بدون ههر مانع قانانی مه ان نستم ن را هان یعر ت و یصما مب  رؤسا می

جمعی طفر، روند  و حّتٰی بمهمگمارت و  کنند و از وارن شدن بر قرارنانهات نستر
همات مصمّا   نماممر برهارن با کارگر مثل برن، را طبهعی اعال  کننمد. ممقماویمر

هات جهانی و قاانه  و مقررایی کر زحمتکشان برات یصا ب و اجمرات  سازمان
شمانمد  و  اند  نر عمل و عامدانر ز ر پا گذاشتر می رنها مبارز، کرن، و هان نان،

نستاورنهات طبقرک کارگر از برهارنارت از یأمه  اجتماعی و حقاق بازنشستگمی 
گرفتر یا قرارنانهات جمعی کار و حق عضا ت و فعایمهمت نر سمنمد مکماهمات 

شان. نر چنه  شرا طی  همبستگی جهانی زحمممتمکمشمان  مستقل پا مال می
یااند بر یاازن قاا بر سان کارگران نر مبمارز،ک  جهان عامل قدریمندت است کر می

 سهمگهنی کر به  کارگران و سرما ر ناران حاکر نر جر ان است کمک کند.
نر شرا طی کر کارگران و زحمتکشان کشمار همر روز بما بمهمکمارت  یماّر  

همات  کنند  سمهماسمت رور  و  شرا ط کارت جهنمی نست و پنجر نر  می سرسا 
نمژان   همات نویمت احمممدت   نر انامرک سهاست”امهد و اعتدال“محارت نویت 

متاجر حذف و برناشت  هرگانر مانعی از مسهر استثمار وحشهانرک نمهمروت کمار  
هات ثابت  و رشد ساناگرت محض بمان،  چپاول ثروت مّلی  نستبرن بر سرما ر

هات کارگرت ز ر فشمار  شان. یشّکل  ی قانان کار نقض می هات پا ر است. اصل
ها اسهرند  ا بر نیهمل اهمرا   ات قرار نارند  و فعاالن کارگرت  ا نر زندان ف ا ند،

هات منتشر شد، نر ا   بمار،  از کار نر شرا ط نشاار معهشتی قرار نارند. گ ارش
ها کارهانر و کارگا، یایهدت و بمنمگما،  هشدار نهند، است. هر هفتر کارگران ن،

هات کارگران بر پا مممال شمدن  پهاندند. اعترا  اقتصانت بر ههل بهکاران می
حقاقشان با حملرک نهروهات امنهتی و انتظامی و نستگهرت فعاالن کمارگمرت و 

هات سرکا  رژ مر  شان. برهارن سرکابگرانرک نهان سخنگا ان کارگران روبرو می
ها  شان  بلکر اکنان ن، می“ ها  قر ربی“فقط شامل کارگران صنعتی و بر قایی  نر

یهد د عملمهمر “ات مثل  پا ر هات واهی و بی فعال و رهبر سند کا ی معّلر بر ُجر 
هما حمبمس و ممارن  نر زنمدان“ یشکهل اجتماعات غهرقانانی“و “ امنهت کشار

 شکنجر و رزار قرار نارند.
 

 ابتکار های میفق
همات اهمهمر نر کشمار  و  سابقرک اقتصانت سمال نر شرا ط انامرک بحران بی

یاجهی بر نهازهات مبر  کارگران ا ران   ک مشخصرک و ژ،ک  عملکرن نویت نر بی
روز جهانی کارگر امسال را با د مافقهت فعاالن کارگرت و سند کا ی مههنمان و 
 اران رنها نر جلب یاجر و حما ت و همبستگی جنبش سند کا می جمهمان بمر 
مبارز،ک نشاارت نانست کر جنبش کارگرت و سند کا می ا مران بمرات احمقماق 

 برن.  یر   حقاق کارگران کشار بر پهش می ت بنهان
افشاگرت وسهع فعاالن کارگرت نر مارن مرگ مشکاک شاهرو زمانی  فعال 
سند کا ی  نر زندان او   نر شهر ار گذشتر  چشر جنبش سند کا ی جهان را 

طلبانرک فعاالن کارگرت و مماهمهمت  هات حق بر روت شها،ک برهارن رژ ر با فعایهت
بماز کمرن. نر ا م  ممارن  و “ رژ ِر نمانرک جمهمان“حقاق بشر اسالمی انعا ی 

همدنه  نر مارن همبستگی با اعتصا  غذات محمان بهشتی ینمگمرونت  از 
فعاالن برجسترک کانان صنفی معلمان ا ران  اعضا و هااناران ح   یان،ک ا مران 

)کمان مر( نر “ کمهترک نفاع از حقاق مرن  ا مران“با حما ت از کارزارهات مافق 
ربان ما، گذشتر یاانستند پها  روش  فعاالن سند کا ی ناهل کشمار نر ممارن 

ها و شعارهات عمد،ک مطرح نر مبارز،ک کارگران ا ران نر طلب حمقماق  عرصر
 طبهعی و قانانی هان را بر جنبش سند کا ی جهانی برسانند. 

ایمللی جنبش سند کا ی و کارگرت ا ران هممماار،  نوستان و حامهان به 
اند کر صدات جنبش کارگرت ا ران را بمر گماش جمهمانمهمان  یالش کرن،

هات برحق ا   جنبش نفاع کنند. رنمهما  برسانند و بر طار جمعی از هااست
اند کمر بمر حمقماق بمنمهمانت  هات رسمی ا ران هااستار شد، بارها از مقا 

کارگران و زحمتکشان ا ران مطابق با معهارهات پذ مرفمتمر شمد،ک جمهمانمی 
احترا  بگذارند و ماانع ماجان نر را، یحقق ا   حقاق را از مهمان بمرنارنمد. 

نهی کارگران و زحمتکشان  دت و فکرت نر   ابی و ضرورت سازمان یشّکل
ایململمی  هات عمد،ک مارن یاجر جنبش کارگرت به  کشار ما  کی از ماضاع

بان، است  و بنابرا   طبهعی است کر هااست یشمکمهمل سمنمد مکماهمات 
همات ممربماط  ها و نمممانهما و یمحمّال مستقل بر صارت ُپررنگی نر بهانهر

انعکا، ناشتر باشد. کمهترک نفاع از حقاق مرن  ا ران )کمان مر(  مکمی از 
اش نر  گمذارت ایمللی است کر از زممان پما مر هات همبستگی به  سازمان

 سال پهش  یا کنان پهگهرانر نر ا   مسهر حرکت کرن، است. ۳۱بهشتر از 
و نشمر مات و “ مارنمهمنمگ اسمتمار“روزنامرک انگلهسی زبان چپ بر تانها 

هات کمانهست جهان نر گستراندن ا م  پمهما  و  هات مرک ت ح   ُارگان
هات کارگران ا ران سهر مهممی ا مفما  نهی بر هااست نرک ضرورت پاسخ

هات مهر سهماسمی  ما  ها مقایر و گ ارش نر مارن یحّال اند. انتشار ن، کرن،
از زممر،ک ا م  “ ممارنمهمنمگ اسمتمار“رهدان هات کارگرت و سند کا ی نر 

 هات مهر و یأثهرگذار است.  کاشش
فرورن  ( بما  ۱۷رور ل ) ۱۳نر روز “ مارنهنگ استار“برات نمانر  روزنامرک 

نر مارن بازناشت غمهمرقمانمانمی پمنمر فمعمال “ کان ر“بازانتشار گ ارشی از 
مطباعایی کشار نر ربان ما، گذشتر   از جملر نستگهرت و بازناشت رقمات 

هات اریجاعی و سرکابگرانمرک رژ مر  عهسی سحرهه   کر نسبت بر سهاست
 اممهمد و اعمتمدال“اند  از نویمت  اسالمی ا ران برهارنت انتقانت ناشتر

بر نمقمل از  ممعماون “ مارنهنگ استار“هااهان اقدا  بر رزانت رنها شد. “
نبهرکل کان ر ناشت کر نستگهرت ا   فعاالن مطباعمایمی نمممان نمحما،ک 
نگرش جمهارت اسالمی بر رزانت بهان است. معاون نبهرکل کان ر گفمتمر 

نگاران نما ش سرناشت رنها ی است کمر بمرات  بازناشت ا   روزنامر“بان: 
معاون نبهرکل و سمخمنمگمات “ کنند. رزانت بهان نر نرون ا ران مبارز،  می

همات کمارگمرت و  ه اران نفر از اعضات ایحان مر“کان ر اضافر کرن، بان: 
فعاالن سهاسی اغلب بدون ههر ایهامی  ا بر اسا، 'ُجر  هات ساهتمگمی' 
کر ههر پا رک واقعی نر چهارچا  قاانه  متکی بر عدایت طبهعمی نمدارنمد  

همدنه  نر گ ارش ن گرت نر روز “ مارنهنگ استار““ شاند. بازناشت می
فعاالن سند کا ی مصّمر بمر اعمتمصما  غمذا “فرورن   ما، با عناان  88

بر بهانهرک منتشر شد، از سمات اسممماعمهمل “ نهازمند همبستگی ما هستند
زان،  نبهر ههئت  عبدت  نبهرکل کانان صنفی معلمان ا ران  و جعفر عظهر

مد ر،ک ایحان رک رزان کارگران ا ران  نر مارن یصمهر هان بر شروع اعمتمصما  
پس از معرفی نو “ مارنهنگ استار“ارن بشت ما، اشار، کرن.   ۱۱غذا از روز 

 ۹ادامه  در صفحه فعال سند کا ی و اشار، بر سمابمقمرک 
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گمرفمتمر ممهمان  زبانِی شکل نر نو سال گذشتر بر اسا، همدیی و هر”ناشت:
 .[!!]” افتر است کارگران و کارفرما ان  شکاِف ماجان مهان یار  و م ن کاهش

ربهعی همدنه  نر سخنانی کر نر نماز جمعر یهران ا مران کمرن  یصما مرت 
رهبر ممعمظمر انمقمال  ”روش  از وضعهت کارگران نما ش نان و ازجملر گفت:

براف ا ش امنهِت شغلِی کارگران یأکهد نارند و امسال با جمد مت بمهمشمتمر ا م  
همات  ربهعی روز کارگر امسال را متفاوت با سمال“ ماضاع پهگهرت هااهد شد.

امسال مفهاِ  کارگر از ابعان باال و واالیرت بمرهمارنار ”گذشتر نانست و گفت:
 ”هااهد بان.

مماِ، همان   ارن مبمهمشمت ۱۱جایب ا نکر هبرگ ارت مهر نر گم ارش روز 
مهلهانِی بازاِر کار ا مران را  ۱۱مهلهان نفر از جمعهِت بهش از  ۸هرچند ”ناشت:

سا برهی نه  هستند کر روزانمر  نهند  از رن نررمد یشکهل می کارگران سان،ک کر
اصمطمالح  کمنمنمد و بمر ساعت کار  نررمدهات باال ی را کسب می ۱۶۷یا  ۱با 

شمانمد.  هات شاغل نر اقتصان ا ران محسا  می یر   گرو، ُپرنررمدیر   و و ژ،
هات پ شکی را نر ا   بخش جا نان  امما نرصمِد  شا د بتاان وکال و برهی گرو،

ها ی هستند کر بر مشماغمل  گانر شاغالن و صاحبان نررمد گرو، باال ی از ا   
همات  هات اقتصانت و برهی ماقمعمهمت گذارت  ایصال بر رانت نالیی و سرما ر

 ”پرنازند. و ژ، و مانند رن می
عبارت ن گر کارگ اراِن نویتی  نر نما ش نویتِی روز کمارگمر  سخنرانان   ا بر 

نهند،ک وضعهتی  طارِگا ا بازیا  نر یهران  بر مارنها ی اشار، ناشتند کر هان بر
گهر طبقرک کارگر ا ران است. محجا  نر سخنانش ازجملر بمر  است کر گر بان

هات صنفی  اصالح قمرارنانهمات مماقمت  عدِ  امنهت شغلی  رزانت فعایهت
همات  اشار، ناشت. حس  صانقی هر با گرفت  ژسِت مخمایمفمت بماسمهماسمت

شمد، از سمات  اقتصانت نایهبرایی  بر مارنهات مشابر بما ممارنهمات اشمار،
 همکارش پرناهت و مشکالت معهشتِی کارگران را  انرورت کرن.

ات  ربهعی  محجا   و صانقمی   هات حکامتی ازجملر هامنر سخنان مقا 
 می از افمهمارایمی  پهش از روز جهانی کارگر و نر رستانرک ا   سایگرن  مجماعر

چنهنی و  ما نر جمر مان  ها ی ا   مناسبت گا، و بر هایی از محتاا ند کر گا، بر
شان  اما نرعمل  نر وضعهِت نشماار  هات کارگرت بهان می گهرِت نارضا تی او 

ر مد. نمکمتمرک  ساِز کارگران و زحمتکشان مهه  بهبمانت پمد مد نمممی و هستی
برانگهِ  ن گر نر ا   مجماعر افمهمارات  نماِع رو مکمرِن سمخمنمرانمان و  یاجر 

بار نر عمرصمرک  کر گا ی مسئایهِت ا   وضعهِت فالکت سخنانشان است  چنان
عهد،ک جر ان و  ا شخصی ناشمنماهمتمر و  اقتصانت و معهشتی و کار کارگران بر

زنمنمد کمر ا م   فراماشمی ممی بهرون از کشار  ا بر فراز ا ران است و هان را بر
ر م ان  گهرندگمان و بمرنماممر ر ند کر یصمهر سخنان از نهان کسانی بهرون می

اند. سخنانی مشابر با ا   سخنان نر  هات معهشت و کار کارگران اصلِی عرصر
ها رشناسمت.  گاش کارگران و زحمتکشان ا ران با رن اند و  گذشتر نه  ا ران شد،

رو بازهر شماهمد  هات پهش نر صارت انامرک ا   وضعهت  نر سال ر ند، و سال
ها ی هااههر بان. نر ا   ممهمان ا م  واقمعمهمت را  گا ی چنه  یرفندها و  او،

یاان کتمان کرن کر  چنه  حدت از گستاهی نر ناِع برهارن با کمارگمران و  نمی
ها ی گاناگان است کر جمنمبمرک ناهملمی و  زحمتکشان ا ران نربرگهرند،ک عامل

ایمللی  نر بمرابمر همرگمانمر حمرکمتمی کمر بما  ایمللی نارند. نر عرصرک به  به 
شدت فشار وارن  نایهبرایهسر اقتصانت مخایت باشد  از سات سرما رک جهانی بر

کنمنمد،ک کمنمانمی  هات نگران ها و یحر ک شان. یحرک اندازت می شد، و سنگ
هات غهرنایهبرایی نر اقتصمان   هات رمر کات جنابِی نارات گرا ش برضِد نویت

هماسمت.  انمدازت ها ی از ا   فشارها و سمنمگ نر هالل چندما، گذشتر  نمانر
هات طرفداِر نایهبرایهسر و گسترش رن نر ا ران  بما اسمتمفمان، از ا م   رسانر

هات ضدکارگرِت حکامت نقشی ممهمر نارنمد.  وضعهت  نر پهان، کرنِن برنامر
متأسفانر رو کرنهات مدافعاِن کارگران نر رو مارو می جمنمبمش کمارگمرت بما 

روند.  ها ی محدون گرن د، است کر از حد شعار جلایر نمی یحلهل نایهبرایهسر بر
هات گذشتمر بما  عد،ک ز انت از کارگران و فعاالن صنفی نر ا ران نر طال سال

هما می کمر بماعمث  برانگه  نست زنند  یالش یحسه  ها ی  شجاعت بر یالش
ها بپرنازند. نر ا   رهگذر نمبما مد انمتمظمار  هات سنگهنی بابت رن گرن د ه  نر

وجان ر د. با د ا   واقعهت را پمذ مرفمت  ناشت کر یحایی کهفی نر ا   زمهنر بر
کر  پتانسهِل جنبِش کارگرت بسهار باالیر از حد یصار نرحال حاضر است  امما 

کارت است کر با رن بتاان ا   جنبش  بهمارت م مِ  ا   جنبش  پهدا کرنِن را،
هات جمارت نر کشمار  اش بهرون رورن و یأثهرش را بر یحال را از پاسترک کنانی

کاِر مهر  افتر نشان  نبا د انتظار ناشمت نر سمال  برجا گذارن. چناندر ا   را،
رو نشما مر.  یر با وضعهتی کمابهش مشابر امسال روبمر هات ر ند، ر ند، و  ا سال

 هات فعاالن کارگرت قرار گهرن. ا   ماضاعی است کر با د نر صدِر برنامر

 فرهنگیان کشور و مطالبات آنها ادامه  روز کارگر در ایران...
هات ز انت از شرا ط اسفباِر فمرهمنمگمهمان  هات اههر شاهد گ ارش نر هفتر

هما یمأهمهمر   هات ز ِر هِط فقر  نر افت نستم ن با مما، کشارمان  ماننِد حقاق
فقدان امنهِت شغلی  عد  نر افت اضافر کارت  نداشت  بمهمممر نرممانمی  ما 

عبمارت ن مگمر  ممانمنمد سما مر  ا ر؛ بر هات نرمانی نامناسب و غهر، بان، بهمر
هات رنها نه  یممماِ  پمهماممدهمات  زحمتکشان کشارمان  فرهنگهان و هاناان،

هات مبتنی بر هصاصی سازت و رزانسازت اقتمصمانت را بما   اجرات سهاست
کنند. نر یاصهِت "اقتصاِن مقاومتی"  اههرًا ویمی  پاست هان یجربر می و گاشت

ات گفت  "با اقتصان جهانی یعامل نارن ... مرن  بنهان است   عمنمی  فقهر هامنر
بر محار نویت نهست و اقتصان نویتی نهست  اقتصان مرنمی اسمت  بما اران، 

 ۱۱کند" )هبرگم ارت ممهمر   مرن   سرما ر مرن   حضار مرن  یحقق پهدا می
ات از "مرن "  همان غاریگمران و کمالن  (. ایبتر منظار هامنر۳۷فرورن   ما، 

ناران   ا "ههر  " است کر فرهنگهان کشارمان رشنا ی کامل بما ا م   سرما ر
سا  هِط فقر فرهنگهان  با اشمار،  هاِت  ک ناع یفکر نایهبرایی نارند. با حقاق

بر "طرح ملی نویت برات هدفمندسازت  ارانر گند   ررن و نان"  اههرًا محسم  
حل نها ی برات جلاگهمرت از  بهرامی  مشاور معاون اجرا ی روحانی گفت  "را،

ضا عات نان و حما ت هدفمند از چرهر گند   ررن و نمان حمتمممًا رزانسمازت 
(. با اشار، بر "کارگرو، ملی گنمد   ۳۷فرورن   ۱۸هااهد" شد )هبرگ ارت مهر  

ها پروژ، مملمی اسمت کمر نر  ررن و نان"  بهرامی اف ون  "ا   طرح  کی از ن،
سازت اقتصان مقاومتی و رهنمانهات مقا  معمظمر رهمبمرت نر  راستات پهان،

هات ضد ملی هان را   حال انجا  است." رژ ر ضد ملی وال ت فقهر  یما  پروژ،
   کند.  فقهر  بنا  "ملی" بر مرن  یحمهل می مانند کلمۀ "مرن " ویی

 ۱۹ما، معاقات م نت نارند  روز  ۱با اشار، بر ا نکر "معلمان حق ایتدر س 
  ا لنا ناشت  "حق بهمر معلمان حق ایمتمدر مس ممریمب پمرناهمت ۳۹اسفند 

شان و ا   معلمان با سایها سابقر یدر س از م ا ات قانانی محرومنمد." بما  نمی
فمرورن م   ۱۱اشار، بر "وضعهِت نا مطمئ  شغلی معلمان حق ایتدر س"  روز 

همات نرممانمی  ا لنا ناشت  "ا   معلمان با مشکالت مختلت از قبهل بهمر ۳۷
نامناسب  عد  اطمهنان شغلی  عد  نر افت نستم ن نر روزهات یعطمهمل ... 
روبرو هستند." با یاکهد بر "عد  پرناهت حق ای حمر اضمافمر کمار ممعملمممان 
رسمی"  ا لنا اف ون  "یقر بًا همر معلمان چر رسمی و چر غهر رسمممی بمنمابمر 
رمارهات رسمی اعال  شد، یاسط هان مراک  نویتی  ز ر هط فقر قرار نارنمد... 
معلمان رسمی برات جبران مشکالت معهشتی ... بر کمارهمات نو  و سما  

هات  پرنازند." ا   شرا ط اسفبار زحمتکشان کشارمان نتهجۀ اجراِت نسخر می
ایمللی پال و بانک جمهمانمی بمرات  اقتصانِت ن کتر شد، از سات صندوق به 

هصاصی سازت و "رزان سازت" اقتصان از سر نهمر پمهمش اسمت؛ ویمی ا م  
نژان منفار و نویِت "یدبهر و امهد" روحمانمی بما  هات احمدت ها نر نویت سهاست

شاند. بر عناان نمانر  حدون پانم ن، مما، پمهمش   رهنگی یند بر پهش برن، می
عبا، قا درحمت  عضا کمهسهان اجتماعی مجلس گفت  "اف ا شی کمر نر 

برات رمازش و پرورش نر نظر گرفتر شد، کافی نهمسمت... امما ۳۹بانجر سال 
اسمتمفمان،  زممهمنمریاان از پتانسهل ههر   و افمران نمهمکماکمار نر ا م   می

(. چند روز بعد  "ضم  قدرنانی از هممر ۳۳ما،  بهم  ۳کرن" )هبرگ ارت ا سنا  
ساز"  روحانی گفت  "نویت هر جا کر نهاز باشد  زمه  نر اهتهمار  ههر   مدرسر
ساز قرار هااهد نان و رنجا کر الز  باشد  یسههالت بمانمکمی بمر  ههر   مدرسر

(. نر پماسمخ بمر ۳۳ما،  بهم  ۱۹رنها اهتصاص هااهد نان" )هبرگ ارت ا لنا  
پرسش هبرنگارت نر بار، "حما ت نویت از مشارکت بخش هصاصی نر یاسعر 
مدار،"  روحانی گفت  "نویت نر همر امار از جملمر نر رممازش و پمرورش 

 هماار، هااهان همراهی و مشارکت ملت ب رگ ا ران بان،" است.      
اههرًا  کی از معلمان کشارمان گفت  "گسترش مدار، هصاصمی کمر نر 
نستار کار نویت فعلی قرار گرفتر  مستقهمًا امنهت شغلی و معهشت معلمان را 

نرصد معلمان بخش هصاصی نهروهمات  ۸۱هدف قرار نان، است... بهشتر از 
ات  ایتدر س و جملمسمر رزان هستند... نستم ن غایب ا   معلمان بر صارت حق

شان... از بهمر و امنهت شغلی نه  چندان هبرت نهست...معلمممان  پرناهت می
شمانمد...  نر بخش هصاصی حق اعترا  ندارند و بر راحتی کنار گذاشتر ممی

سازت را هر نر ینظهر بانجر و هر نر برناممر شمشمر  نویت فعلی... هصاصی
کارگهرت معلمان نر بخش هصماصمی مصمداق  یاسعر اعمال کرن، است... بر

(. بهش از پان ن، ما، پهش  ۳۹بهم   ۱۷کشی است" )هبرگ ارت ا لنا   بارز بهر،
هات مهر و ا لنا گ ارش نانند  "مهانگه     هبرگ ارت۳۳نت  ۱۸هم مان  روز 

هات  ک هاناان، چهار نفر، بایغ  ه  نر
 ۳۱ادامه  در صفحه بر سر مهلهان و چهارصد ه ار یماممان 



 ۹۹۹شمارۀ   ۳۱۹۱اردیبهشت ماه  ۳۱دوشنبه    ۹ 

رغِر پتانسهل عمظمهمِر  شا ر یا بر ا   نکتر یأکهد کنهر کر: بر روت  انرور می ازرن
کند  یهد مدت  ها ی از ا   نست نه  جنبش را یهد د می جنبش کارگرت  چایش

 کر  هاشهارت و رو ارو ِی با رن ضرورت است.
اش  بمر مماارن  فقهر رژ ر  نر سخنماِن ]چمهمارشمنمبمر[ ات  ویی علی هامنر

روت بهان شد کر رژ ر با مشکالت پرشمار  متعدنت اشار، کرن. ا   سخنان ازرن
  ”برجا “اقتصانت نرگهر است: کاهِش قهمت نفت  بررورن، نشدِن انتظارات از 

ایمللی  رکاِن اقتصانت  یعطهملمِی  مشکِل ا ران نر مبانالِت نالرت نر سطح به 
 هصاص نر به  نسل جاان. مرک هات یایهدت  و رشِد بهکارت  بر

نروغ ممتماسمل شمد و  ات نر قسمتی از سخمنمانمش بمار ن مگمر بمر هامنر
گا، بر یبلهمغماِت ضمدانمقمال   باوجان مشکالت معهشتی  کارگران ههر”گفت:

اعتنا نکرنند و نر مقابل نظا  نا ستانند  بلکر هماار، ممدافمِع نمظما  اسمالممی 
اسمالممی فمعماالن کمارگمرت و  هات جمممهمارت اکنان نر زندان هر“ اند. بان،

نیهمِل    اما نرواقع بر”اقدا  علهر امنهت کشار“جر   اند کر بر ات نر حبس صنفی
همات  انمد و حمکمر پا دارت نر احقاق حقاق کارگران بر زندان انمداهمتمر شمد،

اند. ما هر ایفاقًا معتقد ر کر هدِف ا م  فمعماالن کمارگمرت  زمان گرفتر طاالنی
و عمااممل همارجمی “ یبلهغاِت ضدانقال “براندازِت نظا  نبان، است و ز ر یأثهر 

گااهِی یمامی شااهد عهنی  فعاالن کارگمرت و صمنمفمی نر  اند. بر قرار نگرفتر
فشار و مارن پهمگمرن  ها ز ر  هات صنفی و پهگهرِت ا   هااست چارچا  هااست

اند. نمانرک رسمال  اند  و نرنها ت  بازناشت و سپس حکر زندان گرفتر قرار گرفتر
نهند،ک ا م   هان نشان -ها زندان رزان شد کر چند روز پهش پس از سال -بداقی

وارونر جلا، نانِن حقا ق از سات باالیر   مقا  حکماممتمی کشمار مما اسمت. 
فقهر رژ ر را بپذ ر ر  بر ا   سؤال چر جاابی بما مد نان  چناندر ا   انعات ویی

ممقمابملمر بما “جر   کر: سرکا  و زندانی کرنِن عد،ک ز انت از فعاالن کارگرت بر
 بر چر اساسی صارت گرفتر است؟“ نظا 

اش  معمنمی  ات نر قسمتی ن گر از سخنانش بر ماضاع مارن عمالقمر هامنر
پها  اصلِی اقتصان ممقماوممتمی؛ اقمدا  و ”پرناهت و گفت:“ اقتصان مقاومتی“

همات کملمی  عمل. ا   است کر مسئاالن با د برات  کا ک بندهات سمهماسمت
او نر انامر “ صارت واقعی اجرا کنند. ها را بر ر  ت و رن اقتصان مقاومتی  برنامر

ها ی کر یایهد ناهملمی نار مر   ما با ننها یعامل نار ر اما نر عرصر”اضافر کرن:
عناان  ک ضِدارزش یبلهغ  وارنکرنن و فروش و مصرف کاالهات هارجی با د بر

او منطِق مناسبات کارگر و کارفرما را نه  یشر ح کرن و یاضهمح “ و شناهتر شان.
 ”کارفرما و کارگر نر منطِق اسال  مکمل  کد گرند نر معار  و نشم .”نان:

  ”وارناِت مهلهارنِت برهی یااز  غهمرضمرورت“ات همدنه  با انتقان از  هامنر 
بمر ”بر مشکِل جدِت قاچاق کاالها و اجنا، بر ناهل کشار  اشار، کرن و گفت:

هما نمهم   ا  و رن هات مختلت  مکرر ا   مسئلر را گاش ن کرن، مسئاالن نویت
رون  امما  گا ند اگر یعرفرک ]گمرکِی[ سنگه  بگذار ر  قاچاق رن کاال باال می می

 ”ا   نیهل  پذ رفتنی نهست.
ناعی با روز جهانی کارگر و مسا ل کمارگمران اریمبماط  باا نکر ا   سخنرانی بر

طارعمد، بمر  ناشت  اما نر ا   اریباط حتی حفظ فاهر هر نشد  و سخنرانی بر
همات همانش  جا ِی حکامت نر رفِع بحران اقتصانِت بررمد، از سهماسمت چار،

ات کر: کارفرما و کارگر ممعمارِ  ]نشمممِ [  اهتصاص  افت. ا   گفترک هامنر
حداقل ا   یناقض را نر  -چناندر ا   افهارنظر را باور کنهر - کد گر نهستند

هات کارفرما ی اجاز،ک فعایهت و حمتمی  بر نارن کر: پس چگانر است کر یشکل
همات مسمتمقمل  حِق یعهه  سهاست برات نویت را نارند  اما از برپا مِی یشمکمل

شدت جلاگهرت شد، و  بر -ساهترک کارگرت هات حکامت ج  یشکل بر -کارگرت
شان؟ جایب ا نکر علی ربهعی  وز ر کار  نر همممهم  ممنماسمبمت افمهمار  می

روِز کارگر در ایران: لزوِم خروج از 
 وضعیِت کنونى!

 ۳۱ادامه  در صفحه 

همات  نیمهمل رسد مناسبِت روز جهانی کارگر نر ممهمهم  مما  بمر نظر می بر
هات مجاز نر ا ران و  گهرن. رسانر گاناگان  بهش از گذشتر مارنیاجر قرار می

 ی هماص   هار  از کشار  با نانِن پاشِش هبرت بر ا   روز  هر ک نر زمهنر
هما   مقصدت مشخص را نر نظر نارن. نقطرک مشترک نر یممماممِی ا م  یماجمر

برهالِف گذشتمر  -برانگه  شدِن ا   روِز ب رگ یار خی کارگرت است حساسهت
اعتنا گذشت  از کناِر ا   روز و سکات کرنن نربار،ک رن بان.  قراِر بی کر برنامر بر

همه  نیهل  نشِر مطایب و مباحث گاناگان را ا نک نر اریباط با روز جهانی  بر
هات ناهل و هار  از کشار و همدنه  فضمات  کارگر شاهد ر. رندر از رسانر

هاانهر  واقعهتی ن گر را هر بهانگرند  و رن  بهنهر و می شنا ر و می مجازت می
هما و فضماهما   واقعهت ا   است کر  شمماِر چشمممگمهمرت از ا م  رسمانمر

اند  اما با فرا رسمهمدِن  هات ضِدکارگرت گِر هماار،ک سهاست کنند، و رواز، حما ت
شاند و مقمصمد  مناسبِت روز جهانی کارگر  بر ما  حما ت از کارگران ساار می 

روت بمااهمممهمت  ها ازرن گهرند. رو کرِن نوگانرک ا   شمار از رسانر هان را پی می
طمر مق اویمٰی  و طبهعتًا و بر -نهد مخایفاِن حقاق کارگران است کر نشان می

با پتانسهل عظهِر نهفتر نر جمنمبمِش  -طرفداران و فعاالِن حقاق کارگران نه 
گاهند. مخایفاِن حقاق کارگران فعاالنر نر پِی رننمد کمر  کارگرت رشنا و بدان ر

فمقمهمر ا م  همطمر را  رسد رژ ر وال ت نظر می ا   پتانسهل را کنترل کنند. بر
هات ماجمان نر عمرصمرک کمار و  یاجهی بر مسئلر احسا، کرن، است کر بی

همممرا،  معهشت کارگران و زحمتکشان پهامدها ی ناهاشا ند برات حاکمهت بر
هااهد ناشت. بنابرا    مانارها ی گاناگان را نر ا   زمهنر از سات حاکمممان 

ما،  روز شنمبمر ] ارن بهشت ۱۱گ ارش هبرگ ارت ا لنا   ضِدکارگر شاهد ر. بر
بار ن گر کارگرناِن نما شی حکامتی از برگ ارت “ هانرک کارگر“ارن بهشت[   ۱۱

مراسر روز کارگر بان. نر ا   نما ش  سخنرانان اصلی  همممدمان گمذشمتمر  
علهرضا محجا  و حس  صانقی بانند. حضار ا   نو نفر نر مقا  سخنرانان 
اصلِی روز کارگر نر نما ش حکامتهان  مقصِد نانِن مجاز بمر بمرگم ارت ا م  

و  -کرن. همرک فعاالن کمارگمرت و نمهمروهمات سمهماسمی مراسر را رشکار می
از ماههِت ضدکارگرِت ا م   -ها کارگر و زحمتکش نر ا ران هصاص مهلهان بر

گاهند. ا   نو چهر،ک حکامتی  فارغ از ا نکر چر نویتی بر سمر  نو شخصهت ر
همممهم    ی ثابت نر اقدا  بر ضِد منافع کارگران نارنمد  و بمر کار باشد  وفهفر

ها نم ن  حق از منفاریر   چهر، نیهل  بدون اغراق  با د گفت کر  ا   نو ی  بر
]وابستر بر سپما،[ نر “ روزنامرک جاان“کارگرانند. نکترک جایب ن گر ا نکر  حتی 

ارن بهشت[  پس از یهتر اول  نر صفحرک نخمسمت همان   ۱۱شمار،ک روز شنبر]
هات رنمان  نربار،ک کارگران و هااست“ پاسخ بر مطایبات کارگرت... ”ز ر عناان:

هات یبلهغی سپا، است. نقِش سپا،  از ُارگان“ روزنامرک جاان“مطلبی چاپ کرن. 
 -نر مقها، ا ران -ات هات گسترن، نر اقتصان ا ران نه  چنان است کر عرصر

یبِع رن  فشار و یضمهمهمع  هات کارت و  کارگرت را نراهتهار نارن و بر از محاطر
انکارناپذ ر است. سخنرانِی روز  طاِر نمانر عسلا ر[  ها ]بر حقاق کارگران نر رن

ات هر نر اریمبماط بما کمارگمران و  ما،[ علی هامنر ارن بهشت ۸چهارشنبر ]
هات پربهنند، و پرشناند، نر هار  از کشار همر نر  مشکالت رنان بان. رسانر

ها ی  اند. رسانر ساارت را ننبال کرن، شان همه  رو رک ما  هات گاناگان برنامر
همات    سمهماسمت”ران ما فمرنا“و “ صدات رممر مکما“  ”سی بی بی“همدان 

کمنمنمد. نر ا م   زبان فارسی[ ننبال می ها شان بر ات را ]نر برنامر شد، یعهه 
 می از افمرانت را  ها  مجمماعمر اقتصانت ا   رسانر“ گراِن  یحلهل“ها   برنامر

کمنمنمد. ا م   هات نایهبرایی حما ت می شدت از سهاست شاند کر بر شامل می
هات ا م   شد، نر برنامر شد، و گنجاند، یعهه   هات مشخص و ازپهش سهاست

شمانمد.  یبلهغ ممی -پروا و عر ان گا، نر یفافر و ماذ انر و گا، هر بی -ها رسانر
فعاالن کارگرت و نهروهات سهاسی مترقی با د با هاشهارت و یالِش مسمتمممر 

هما و  برات کارگران و زحمتکشان روش  و مشخص کنند کر جنِس ا   برنامر
ها بهش از رنکر نر جهت حممما مت از کمارگمران و  محتااِت مطایب ا   رسانر

گا ی بر فشار افکار عممماممی  و نرنمهما مت   حقاق رنان باشند  ناعی پاسخ
هات اقتصانت نایهبرایی است.  هدا ِت رن نر مسهِر هماار کرنِن اجرات برنامر

کر از او نر حکر مشاور سمابمق  -مثال  نر بهشتر ماارن  مهرنان عمانت برات 
و “ سی بی بی“نر “ گِر اقتصانت یحلهل“نر مقا   -شان برن، می ایحان ر اروپا نا 

شد، نر بماال بمر  هات اشار،   نر زمهنرک سهاست”ران ا فرنا“و “ صدات رمر کا“
پرنازن. مهرنان عمانت ازجملر کسانی بان، است کمر نر چمنمد  افهارنظر می

طار رشکار حتی  محدون ِت بهشتر کارگران را هااستار شد، است یما  نابت و بر
]نر ا ران[ یحقق  ابد. مما ا م  ممارنهما را “ رشِد اقتصانت“قال هانش  بر

 ۹۹۹شمارۀ   ۳۱۹۱اردیبهشت ماه  ۳۱دوشنبه    ۹ 

هات سند کا ی رنها  و نه   فشارهات رژ ر بر رن نو برات جلاگهرت از فعایهت
مّدت برات رنان  بر نقل از سخنگمات  سابقرک زندان طاالنی اشار، بر احکا  بی

ایمللمی از کمارزار نفماع از  ایعان،ک انامرک حما ت به  بر اهمهت فاق“ کان ر“
هما نمممانمرک  متأسفانر ا   بازناشت“حقاق بشر نر ا ران اشار، کرن و ناشت: 

ن گرت از سرناشتی است کر نر ا ران منتظر رنانی است کمر بمرات حمقماق 
 کمنمنمد. هات نماکرایهک یالش و ممبمارز، ممی سند کا ی و حقاق و رزانت

سخنگا و معاون نبهرکل کان ر اضافر کرن کر رژ ر بر طار کامل نسبت بمر “
یر   حقاق سند کا ی  و از جممملمر   ی مسئایهت قانانی هان نر زمهنرک پا ر

یاجر است و افمکمار  رمه  بی هات اعتراضی صلح رزانت بهان و یشکهل یجّمع
همااهمد  هرچر ممی“هااند کر نگذارند رژ ر ا ران  ایمللی را فرامی عمامی به 

نربار،ک فعاالن سند کا ی زندانی انجا  نهد... ضرورت اسمت کمر بمر رژ مر 
هما وفمهمفمر و  حاکر نر ا ران یفههر شان کر نر یضمه  ا   حقاق و رزانت

 ”مسئایهت نارن.
المللی دیگری برای دفاع از حقیق سندیاکاایای در  کارزار بین

 ایران
کان ر نر بهانهرک مطباعایی هان بر مناسبت روز جهانی کارگر امسال از  ک 

ایمللی با فعاالن و رهبران سند کا ی زندانی و نر  کارزار همبستگی وسهع به 
حما ت از حقاق سند کا ی نر ا ران هبر نان کر بر ابتکار ا   سازمان بر را، 

ایممململمی  یاجهی از نهانهمات ممّلمی و بمهم  انداهتر شد، است. یعدان قابل
اند. نر  سند کا ی بر طار رسمی و نر سطح رهبرت بهانهرک کان ر را امضا کرن،

جمهار ا ران  هااستر شد، است کر بمرات  ا   بهانهر از حس  روحانی  ر هس
اش نر ممارن  هات انتخابمایمی رزان کرنن فعاالن زندانی اقدا  کند و بر وعد،

 ایمللی کر ا ران امضا کرن، است  عمل کند. هات به  نامر احترا  بر مقاویر
هما  نر بهانهرک مشترک همبستگی سند کاهات جهان کر نر ممجممماع ن،

کنند بر گسمتمرش مما   مهلهان کارگر و زحمتکش را نر جهان نما ندگی می
سرکا  فعاالن و نهانهات سند کا می و سمانسمار ممطمبماعمات و فشمار 

جانبر بر هبرنگاران مستقل ا ران اشار، شد، است. ا   بهمانمهمر ضممم   همر
اشار، بر ماارن مشخص احکا  زندان برات رهبران و فمعماالن سمرشمنما، 

و ژ،  اعضات کانان صنفی معلمممان ا مران   جنبش کارگرت کشارمان  و بر
شان کر حقاق سند کا ی و صنفی زحمتکشان نر ا ران بمرهمالف   انرور می

سازمان جهانی کار )کر ا ران همدنان از پذ رفتم   ۳۸و  ۸۸هات  نامر مقاویر
شان.  نمهمانهمات ُپمرقمدرت  زند( نا مًا یگدمال می و امضات رنها سر باز می

سند کا ی جهان نر بهانهرک مشترک هان هااستار از مهان برناشت  همرک ماانع 
ماجان بر سر را، کارگران برات یشکهل سند کاهات مستقل و پهماسمتم  بمر 

)حق مذاکر،ک  ۳۸)حق رزانت یشّکل( و  ۸۸هات  نامر سند کا بر اسا، مقاویر
نهی و  جمعی( سازمان جهانی کار  و همدنه  یغا ممناعهت سازمان نستر

برگ ارت مراسر اّول ما، مر و ب رگداشت روز جهانی کار و اعال  روز اّول مما، 
 مر ) ازن، ارن بهشت( بر عناان روز یعطهل عمامی شدند.

بهانهرک مشترک همبستگی سند کاهات جهان با اشار، بمر نما  بمرهمی از 
انمد   ها  زندان و محرومهمت شمد، فعاالن سند کا ی کر ناروا محکا  بر سال

 قهد و شرط ا   زندانهان شد، است. هااهان رزانت فارت و بی
جمشهد احمدت  معاون نبهرکل کان ر  چنه  ابتکارهات همممبمسمتمگمی 

ها ی بسهار مؤثر برات رساندن صدات کارگران ا ران  ایمللی را اقدا  وسهع به 
گرمی برات جنبش کارگرت و سمنمد مکما می  بر جهانهان و نهرو گرفت  و پشت

 ا ران نانست. مت  کامل ا   بهانهر نر انامرک همه  مطلب رمد، است.
 

 ۶۱۰۲فراخوان به مناسبت اّول ماه مه 
 در همبستگی با کوشندگان سندیکایی در ایران

 
هات سند کا ی احترا  بگذار د؛ رهبران سند کا می زنمدانمی نر  بر رزانت

 ا ران را رزان کنهد.
ات را نر ممارن اجمرات  نامر [ نویت ا ران یاافق۳۹]نت  ۱۱۱۱نر ژانا رک 

ایمللی انرژت ایمی نر زممهمنمرک  ایمللی و مقررات رژانس به  هات به  معاهد،
 ی و استفان، از رن امضا کرن. مرن  جهان نفس راحتی  یاسعرک فناورت هستر

هات هاورمهانر از سمر را،  کشهدند کر  ک یهد د عمد، نر عرصرک کشمکش
برناشتر شد، است. با وجان ا    نویت حس  روحانی برات کاهش فشار بمر 
روت فعاالن سند کا ی و کاشندگان حقاق بشر نر کشار ا ران ههر اقداممی 
نکرن، است. برعکس  همرک شااهد گا ات ا   واقعهت اسمت کمر نر رژ مر 

همات  نماممر ا ران ههر نشانی از حرکت بر سات قانانی کرنن و اجمرات ممقماویمر ادامه  سندیكاهاى کارگر جهان...
 شان. ن د، نمی ۳۸و  ۸۸بنهانت و کلهدت 

 اند  از جملر: شمار ز انت از فعاالن سند کا ی زندانی
. اسماعهل عبدت  نبهرکل کانان صنفی معلمان ا ران  کر نر مجممماع بمر ۱
 سال زندان محکا  شد، است  ۱۱

سمال زنمدان  ۱زان،  ر هس ایحان رک رزان کارگران ا ران  کر بر  . جعفر عظهر۱
 محکا  شد، است 

. محمان بهشتی  از اعضات برجسترک کانان صنفی ممعملمممان ا مران  کمر ۳
 اکنان نر اعترا  بر بازناشتش اعتصا  غذا کرن، است. هر

اند. شمار ز ان ن گرت از فعاالن  شد، ا   سر نفر فقط چند نمانرک بسهار شناهتر
ها ی جعلی  کر پاششی برات مجازات ا   فعاالن بمر  سند کا ی بر اسا، ایها 

همات ا مران اسمهمرنمد.  هات سند کا ی است  نر زنمدان جر  شرکت نر فعایهت
شان و بمدرفمتمار می  زان، نر اعترا  بر نستگهرت اسماعهل عبدت و جعفر عظهر

اند کر نست بر اعتصا  غذا هااهند زن. ا م  نو  شان  اعال  کرن، کر با رنها می
ما... نر اعترا  بر... “اند:  اند  ناشتر ات کر از نرون زندان ناشتر زندانی نر نامر

نستم نهات ز ر هط فقر  ممناعهت برگ ارت مستقالنر و رزانانر روز جمهمانمی 
هات  کارگر و روز جهانی معلر  با هااست هار  کرنن... ایهامات امنهتی از پروند،

گانر ایهامات جعلی و ساهتگی  مفتاح کارگران و معلمان معتر  و برناشت  ا  
هات هان و ن گر فعایه  کارگرت و ممعملمممان زنمدانمی  از روز نهمر  از پروند،

 ۳۱زممان   همر .”ارن بهشت ما، نست بر اعتصا  غذات نامحدون هااههر زن.
همات   ی  بر ایمهما  نگار مستقل  از جملر چند   شخصهت برجسترک رسانر روزنامر

 اند. ساهتگی بازناشت و زندانی شد،
 ی و سند کا ی امضاکنمنمد،ک ز مر  از نویمت ا مران  هات ایحان ر ما  سازمان

اش نر قبال حقاق بشر و حمقماق  ایمللی هات به  هااههر کر مطابق با یعهد می
یماانمد  سند کا ی عمل کند. یا یحقق ا   شرا ط  افکار عمماممی جمهمان نمممی

هااهد کر بر جماممعمرک جمهمانمی  واقع می اطمهنان ناشتر باشد کر نویت ا ران بر
 بپهاندن.

 
 خیاهیم که: در آستانٔه روز جهانی کارگر، ما از دولت ایران می

و  ۸۸جهانی کار  بر و ژ، مقاویر نامر همات   هات سازمان نامر . همرک مقاویر۱
مریبط با حقاق بشر و سند کا ی را کر حق کارگران نر پهاست  بر سند کات   ۳۸

 مارن نظر و انتخا  هان و فعایهت نر رن را یضمه  می کند   اجرا کند؛
 . همرک رهبران و فعاالن سند کا ی را فارًا از زندان رزان کند؛۱
. از ایها  زنن )بر اسا، قاانه  ج ا ی فایمانر( بر فعاالن سند کاها ی کمر ۳

 اند نست برنارن؛ ههر جرمی مریکب نشد،
. اجاز، بدهد کر محاکمرک فعاالن و رهبران سند کا ی مطابق با ممعمهمارهمات ۹

ایمللی  شامل نسترسی بر وکهمل ممدافمع و حضمار نمافمران  شد،ک به  شناهتر
 ایمللی حقاق سند کا ی  صارت بگهرن؛ هات به  ایمللی از سازمان به 
نهمی  هما نر گم ارش نگاران زندانی را رزان کند و رزانت رسانمر . همرک روزنامر۷

 بدون م احمت و مانع را یضمه  کند؛
قانان اساسی ا ران بر سند کاها امکان و اجاز، بمدهمد کمر  ۱۸. طبق اصل ۱

 روز جهانی کارگر را سازمان نهی و بر طار علنی و رزان برگ ار کنند.
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