
 :بيـالن جديـد دولـت احمـدي نـژاد

 سابقه تورم، گراني و فقر عمومي تشديد بي
 

هر چند که حاصل سي سال حکومت جمهوري اسالمي، گسترش دامنه فقر و تعميق هرچه بيشتر                      

هاي اخير نمايان و برجسته  اندازه سال گاه اين امر به شکاف ميان فقر و ثروت درجامعه بوده، اما هيچ

اند اما    ميليون نفر اعالم کرده     ١۵تا    ١۴دست اندرکاران دولت فعلي تعداد فقراي کشور را         . نبوده است 

بر . درصد جامعه است    ۵٠کارشناسان اين رقم را واقعي ندانسته و معتقدند که تعداد فقرا درحد                 

درصد درآمدهاي کشور زندگي      ۴٠درصد جامعه امروز ايران با        ۷٠اساس اظهارات اين کارشناسان،     

 2صفحه  . دهنده شکاف عميق طبقاتي موجود در جامعه امروز ما است اين امر خود نشان. کنند مي

 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
 ١۳٨۷   ارديبهشت

١٥۴ 

 

 

 !مستحکم باد اتحاد و همبستگي طبقاتي کارگران
 

به کميـسـيـون     » طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري« وزارت کار تعرض به کارگران را با ارائه 

سال، با لـغـو    ۵اين طرح پس از تصويب در مجلس براي مدت .  صنايع و معادن مجلس شدت بخشيد

اي و نـه       داران و مقررات زدائي در روابط کار و تبديل قانون کار به قانوني توصيه تعهدات سرمايه

براساس اين تغييرات، فسخ قـرارداد کـار بـه          .  پيدا کرد و به اجرا گذاشته شد » قانونيت« اجرائي، 

 ۲۹صورت يک جانبه و اخراج بي چون و چراي کارگران در اختيار کارفرما قرار گرفت، قراردادهـاي    

حقوقي وتشديد استثمار کارگران شدت گرفت و انعقاد قرارداد موقت وقرارداد  روزه رسميت يافت، بي

درصد کارگران با  ۷٠اي که امروز بيش از  به گونه.  سفيد امضا به روش وقاعده عمومي تبديل گرديد

 3صفحه           کميته مرکزي سازمان     .اند قراردادهاي موقت به کار مشغول
  داران عليه كارگران تعرضات رژيم و سرمايه 

داران و رژيم جمهوري اسالمي عليه طبقـه   درطي سال گذشته دامنه وشدت تعرض و يورش سرمايه

و  » چند اليه« اي سيستماتيک و  وقفه و مداوم بگونه اين تعرضات بي.  اي يافت سابقه کارگر فزوني بي

آمد اين تعرضات، ضربات سخت وسنگينـي را بـر        پي.  هاي خاص بوده است برخوردار از پيچيدگي

ايـن  .  طبقه کارگر ايران وارد ساخت و تأثيرات منفي در روند پيشرفت جنبش کارگري بوجـود آورد   

حاشيه راندن هرچه بيشتر کارگران و زحمتکشان و در وضـعـيـت تـدافـعـي            تعرضات در جهت به

 7صفحه          کميسيون کارگري سازمان          .قراردادن آنان بوده است
 هاي كارگري مروري بر مسائل و حركت 

 در سه ماه گذشته
 ١۲٠٠٠تنها در سه ماه گذشته بيش از        . بيکاري بزرگترين مشکل کارگري ايران در حال  حاضر است          

بکار گيري وسيع قراردادهاي     . اند واين تنها بخش کوچکي از آمار واقعي است             کارگر اخراج شده  

دهد و اين همه، به       طور دائم بخش وسيعي از کارگران را در معرض بيکاري قرار مي               موقت نيز به  

دهد تا بسياري از حقوق ابتدايي کارگران را زيرپا گذاشته و آنان را وادار به                   کارفرمايان اجازه مي  

 10صفحه          کميسيون کارگري سازمان         .پذيرش شرائط خود کنند
 

 يابـي طبقـه کارگـر، وضعيـت، موقعيـت و سطـح تشـکل
 هـاي تعـرضي رژيـم سيـاست

 17صفحه          سوئيس -راديو پيام آزادي    گفتگو با آقاي عبـاس فـرد از فعالين کارگري

 انتخابات مجلس در ايتاليا
انتخابات مجلس ايتاليا براي احزاب کمونيست       

ائتالف .  بار داشت   اين کشور پاياني مصيبت     
هاي دموکرات که      ميان آنها و سبزها و چپ        

اند،   معروف شده   »هاي رنگين کمان    چپ«نام    به
براي اولين بار بعد از        .  به شکست انجاميد   

، هيچ نماينده   ۱۹۴۵آزادي از فاشيسم در سال       
 .کمونيستي در پارلمان کرسي نگرفت

 21صفحه  ناهيد جعفرپور:  برگردان از سه منبع
 سازي جهاني 
 دستان جهان و خشم تهي

 گـــرانـــي در جهـــان
 Der Spiegel  -برگردان ناهيد جعفرپور 

 23صفحه       
 گزينش نظامي 

 Uri Avnery -برگردان ناهيد جعفرپور 
 26صفحه 

 

 اول ماه مه روز همبستگي جهاني طبقه كارگر گرامي باد

 مبــارزات کــارگــري
 در عرصــه بيــن المــللي

 14صفحه   کميسيون کارگري سازمان

 كـارگـران جهـان
 متحـد شـويـد

 

 مراسـم اول مـاه مـه در تهـران
 4صفحه          سايت فرياد کارگر



 ١۵۴اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۷ارديبهشت    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

تري به خود     افزايش درآمد نفت، ابعاد مخرب     
درعين حال، بخش اعظم کارگران     .  گرفته است 

شاغل کشور نيز ازدريافت هرگونه دستمزدي      
ها از دادن     ها و حتي سال     گاه ماه .  اند  محروم

ها    حقوق کارگران در بسياري از کارخانه         
هاي   و تحصن   تجمع، راهپيمائي .  خبري نيست 

کارگران براي دريافت دستمزدهاي بخور و         
هاي اخير، شاهد اين مدعا        نميرشان طي سال  

در چنين وضعيتي تکليف نيروي جوان       .  است
شود،    کشور که تازه وارد بازار کار مي             

در پرتو چنين سياستي، مخالفت     .  روشن است 
دولت با ايجاد سنديکاهاي کارگري و                

ها را به     هائي که بتوانند اين نوع سياست       تشکل
 .چالش بکشند، بيشتر قابل فهم است

 ١۹المللي تورم در ايران را در حدود     منابع بين
بر اساس اين آمار،     .  اند  درصد ارزيابي کرده  

، )درصد  ١٨با حدود    (ايران حتي از اتيوپي       
) درصد١۳نزديک به (، يمن   )درصد١٨(ونزوئال  

. ، وضع بدتري دارد   )درصد١۲حدود(و آنگوال   
بر اساس اين گزارشات، ايران در منطقه              

همه کشورهاي   .  خارميانه يک استثنا است      
رقمي   منطقه جز قطر و آذربايجان، تورم يک        

تورم افسارگسيخته در کشور در عين       .  دارند
حال که شرائط ناشي از تحريم اقتصادي            
کشوردرنتيجه بحران اتمي، درتشديد آن موثر      
بوده است، اما قبل ازهمه، نتيجه سياست             

 .اقتصادي دولت جمهوري اسالمي است
هر چند که حاصل سي سال حکومت                 
جمهوري اسالمي، گسترش دامنه فقر و تعميق       
هرچه بيشتر  شکاف ميان فقر و ثروت در             

اندازه   گاه اين امر به     جامعه بوده است، اما هيچ    
. هاي اخير نمايان و برجسته نبوده است         سال

خود دست اندرکاران دولت فعلي تعداد فقراي        
. اند  ميليون نفر اعالم کرده     ١۵تا    ١۴کشور را   

اما بسياري از کارشناسان اين رقم را واقعي         
در   ۵٠ندانسته و معتقدند که تعداد فقرا در حد         

بر اساس اظهارات اين       .  صد جامعه است    
درصد جامعه امروز ايران با       ۷٠کارشناسان،  

. کنند  درصد درآمدهاي کشور زندگي مي       ۴٠
دهنده شکاف عميق طبقاتي      اين امر خود نشان   

 6صفحه  . موجود در جامعه امروز ما است

اين طريق، موجودي اين صندوق را                  
سخاوتمندانه در اختيار رئيس دولت و خاصه       

هاي ايشان قرار داده بود، با اين حال            خرجي
ظاهرا وجودش بعنوان يک ناظر هم باب طبع         

 .نژاد و شرکاء نبوده است دولت آقاي احمدي
از قرار معلوم، هدف از ايجاد صندوق  اين             
بوده است که با ايجاد اين حساب ارزي و با            
توجه به تجربه کشورهاي ديگر، بخشي از           
درآمد ارزي کشور از محل فروش نفت،              
ذخيره شود تا در موقع لزوم و زماني که              
درآمد کشور با کسري مواجه است، از آن            
استفاده شود و مازاد درآمد صرف                  

هاي استراتژيک شده و به            گذاري   سرمايه
اما ظاهرا  .  اي ملي حفظ شود      عنوان اندوخته 

هر چه درآمد    .  نتيجه بر عکس بوده است       
دولت از فروش نفت باالتر رفته است، به              
همان ميزان برداشت از اين ذخيره هم بيشتر         

درآمد ايران از فروش نفت، زماني      .  شده است 
که تصميم به ايجاد اين صندوق گرفته شد،           

ميليارد دالر بوده است و امروز که                 ١٦
اند،    تصميم به انحالل اين صندوق گرفته           

ميليارد   ۷۹حدود    ١۳٨٦درآمد کشور درسال    
دالر بوده است و در حد فاصل دو سال                

دالر   ۵۲گذشته بهاي هر بشکه نفت از حدود         
 .دالر رسيده است ١٠٠باالي   سابقه به رقم بي

امروزه بسياري از کشورهاي صادر کننده         
نفت، بخش مهمي از درآمد ارزي خود را              

کنند، تا فردا و      گذاري مي   ذخيره و يا سرمايه   
بعد از اتمام ذخاير نفتي خود، منابع درآمد            

دولت جمهوري  .  جايگزين آن را داشته باشند     
اسالمي اما، همه درآمدهاي ارزي کشور را          
خرج ماشين دولتي عريض و طويل خود             

کند، بدون آن که طرحي براي رفع موانع            مي
اقتصادي کشور داشته باشد، تنها نگاهي به          
سطح و ميزان بيکاري و گراني و تورم،               

دهنده ابعاد تشديد تخريب اقتصادي            نشان
 .کشور توسط دولت است

ايجاد اشتغال عمال جزو برنامه هيچکدام از          
. هاي نظام جمهوري اسالمي نبوده است       دولت

سازي   اکنون سالها است که روندعمومي بيکار     
هاي   کارگران، چه از طريق بستن کارخانه         

موجود کشور به بهانه خصوصي سازي و          
چه از طريق ورشکست نمودن توليد داخلي          
توسط واردات بي رويه از خارج، در تمامي           

ها از توليد صنعتي تا کشاورزي جاري         عرصه
 هاي اخير و بعد از  امري که طي سال. است

وقتي که دولت احمدي نژاد بر سر کار آمد            
اش بردن پول نفت بر سر سفره          شعار اصلي 

شعار ديگر اين دولت افشاي         .  مردم بود  
در مورد بردن پول    .  مافياهاي اقتصادي بود  

نفت بر سر سفره مردم، هر چه درآمد ارزي          
دولت از فروش نفت باالتر رفته است، به             
همان ميزان و بيشتر، قدرت خريد مردم             

هاي خالي مردم نيز       سفره.  پائين آمده است  
در مورد شعار دوم هم      .  تر شده است    خالي

در عمل روشن شده است که قصد دولت             
کنوني، قبل از همه، شاخ و شانه کشيدن              
براي باندهاي رقيب و کوتاه کردن دست آنها        
از منابع ثروت ملي و مصادره به نفع                 

 .ها بوده است خودي
فرمول دولت کنوني در همه امور، بسيار            

هر کجا که هر نهادي، چه            :  ساده است  
سياسي و چه اقتصادي و چه مدني، با اراده          

هيچ خط  .  خواند، بايد منحل شود      دولت نمي 
فاصلي بين قدرت عريان دولتي و بدنه جامعه    

نبايد وجود داشته باشد که منشاء             ...  و
مقاومتي و يا احيانا سوالي در برابر                 

سرنوشت .  هاي دولتمردان شود     خودسري
نهادهاي مدني، فعاالن اين نهادها اعم از             
فعاالن جنبش کارگري و يا جنبش زنان و نيز         
. دانشجوئي، از همان آغاز روشن شده است       

ها در هر صورت در پشت            جاي همه اين   
خواست حق تشکل،    .  هاي زندان است     ميله

خواست حقوق برابر، مخالفت با قوانين             
... آلود و غيرانساني، خواست آزادي و تبعيض

ملي   »امنيت«همه جزو خطراتي هستند که         
دهند و    دولت را در معرض خطر قرار مي          

مستوجب محاکمه و صدور حکم شالق و           
نژاد عالوه بر تشديد       دولت احمدي .  اند  زندان

اين قبيل اقدامات، اين سياست را در حوزه           
اقتصاد کشور نيز جاري ساخته است که از          

سابقه انحالل      توان از اقدام بي         جمله مي  
سازمان برنامه و بودجه و سپردن سکان آن        

ولي .  به دست نهاد رياست جمهوري نام برد       
ها فقط به     کردن  در اين زمينه هم، اين منحل      

شود، اين روزها      سازمان برنامه ختم نمي     
هيات امناي حساب ذخيره ارزي هم منحل           

اين هيات اگرچه هيچ مانع و           .  شده است  
هاي دولت به      اندازي  رادعي در مقابل دست    

هاي گذشته    ذخيره ارزي کشور، طي سال       
سابقه   ايجاد نکرده بود و عليرغم افزايش بي       

 قيمت نفت و در نتيجه، درآمد ارزي دولت از 

 :بيالن جديد دولت احمدي نژاد
 

 سابقـه تـورم، گـراني و فقـر عمـومي تشـديد بي



 ۳صفحـه    ١۳٨۷ارديبهشت    ١۵۴اتحـاد کـار     

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

امسال اول ماه مه مصادف است با                  
ايستادگي، مبارزه و مقاومت گسترده              

داران و رژيم     کارگران بر عليه يورش سرمايه
 .ضد انساني جمهوري اسالمي

دولت برگماشته واليت فقيه و شرکاي نظامي      
داران، طي چند     اش به همراه سرمايه     امنيتي  -

ساله اخير آشکارا بر خشونت و شالق و             
شکنجه و زندان، براي سرکوب هر چه بيشتر        

تنها در سال     .  اند   جنبش کارگري، افزوده    
گذشته براي فراهم ساختن نيروي کار ارزان       
و مطيع و خاموش و براي تضمين امنيت             
سرمايه و سود و براي انتقال هر چه بيشتر           

داري ايران    بار بحران ساختار نظام سرمايه     
بر دوش کارگران و زحمتکشان، بر اقدامات         

، مسخ قانون کار    »اصالح«خود براي حذف و   
وتحديد دامنه شمول آن و حاکم کردن قانون        

وزارت .  جنگل وگسترش هرج و مرج افزودند     
طرح رفع  «کار تعرض به کارگران را با ارائه        

به کميسيون    »موانع توليد و سرمايه گذاري     
اين .  صنايع و معادن مجلس شدت بخشيد        

 ۵طرح پس از تصويب در مجلس براي مدت          
داران و مقررات     سال، با لغو تعهدات سرمايه    

زدائي در روابط کار و تبديل قانون کار به            
 »قانونيت«اي و نه اجرائي،         قانوني توصيه 

براساس اين  .  پيدا کرد و به اجرا گذاشته شد       
تغييرات، فسخ قرارداد کار به صورت يک           
جانبه و اخراج بي چون و چراي کارگران در          

 ۲۹قراردادهاي  .  اختيار کارفرما قرار گرفت    
حقوقي و تشديد      روزه رسميت يافت و بي      

اشتغال دائم  .  استثمار کارگران شدت گرفت    
حذف و يا به موارد استثنائي تقليل يافت و            
انعقاد قرارداد موقت و قرارداد سفيد امضا به        

به .  روش وقاعده عمومي تبديل گرديد           
درصد کارگران    ۷٠اي که امروز بيش از   گونه

 .اند با قراردادهاي موقت به کار مشغول
گسترش خصوصي سازي و اجراي               

هاي نئوليبراليستي و همچنين اجراي       سياست
قانون اساسي،    ۴۴هاي ابالغي اصل      سياست

ها افزوده و      بر ابعاد بيکاري و بيکارسازي      
شمار بيکاران از مرز پنج ميليون        .  افزايد  مي

از اين رو بر جواناني که حتي        .  گدشته است 
اند براي خود شغلي      براي اولين بار نتوانسته   

 پيدا کنندويا فارغ التحصيالن دانشگاهي بيکار

فعاالن و پيشروان کارگري و فرستادن آنان به 
زندان، بر تعرض خود به جنبش کارگري             

هاي ضد کارگري خود را          افزود و سياست   
منصور اسانلو رئيس سنديکاي     .  گسترش داد 

کارگران شرکت واحدوشمار زيادي از فعاالن       
 .کارگري همچنان گرفتار زندان رژيم هستند

اما، اعتراضات و اعتصابات کارگران ايران در        
ها،    طول سال گذشته عليرغم همه سرکوب         

ها، نه تنها     ها و حبس و زندان کردن        دستگيري
. فروکش نکرد، بلکه ارتقا و شدت يافت               

تپه، آزمايش    اعتصابات کارگران نيشکر هفت    
مرودشت، قوه پارس، مجتمع صنعتي سما و         

، تنها    )کيان تاير   (شرکت الستيک البرز          
. هايي از گسترش اين اعتصابات است          نمونه

وضعيت جنبش کارگري و مقابله حکومت            
بيانگر آن است که جمهوري اسالمي به               

ترين شکل براي درهم شکستن اين               خشن
کند و از     اي فروگذار نمي    جنبش از هيچ توطئه   

سوي ديگر نشان از اين دارد که مبارزه                
کارگران در اشکال مختلف مانند تجمعات            

ها و    وتحصن هاي جمعي، مسدود کردن جاده      
ها، راهپيمائي و تظاهرات      ها، اشغال کارخانه  راه

و اعتصابات گسترده و روياروئي مستقيم با         
. انتظامي، گسترش يافته است  -نيروهاي امنيتي

اند   کارگران در جريان اين اعتراضات دريافته       
که براي متوقف کردن يورش رژيم و                 

داران و بهبود شرايط زندگي خود و           سرمايه
همچنين تحقق خواستها و مطالبات جنبش            

هاي مستقل      کارگري، نيازمند برپائي تشکل      
يابي   ها با سازمان    اين تشکل .  کارگري هستند 

آگاهانه در کارخانه و کارگاه و محل کار و در          
تواند شکل    مقياس سراسري کارگران ايران مي    

بدون مبارزه متحدانه و سراسري           .  گيرد
کارگران براي افزايش دستمزد و بهبود شرايط   

هاي مستقل    کار و زندگي و براي برپائي تشکل      
کارگري، بساط حکومت جمهوري اسالمي به        
عنوان مانع اصلي بر سر راه تحقق خواست ها         

  .و مطالبات کارگران، برچيده نخواهد شد
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران   
ضمن حمايت و پشتيباني قاطعانه از مبارزات         

ها و      کارگران ايران براي تحقق خواست         
مطالبات جنبش کارگري، باصميمانه ترين           
شادباش ها، فرارسيدن اول ماه مه روز اتحاد         
و همبستگي بين المللي کارگران را به همه              
کارگران جهان و به ويژه کارگران و                  

گويد و        زحمتکشان ايران تبريک مي           
ترين درودهاي خود را به همه                صميمانه

مبارزان راه آزادي، دموکراسي و سوسياليسم      
 .تقديم مي کند
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و همچنين زنان محروم از اشتغال، بيش از           
هاي     سياست.  پيش افزوده شده است         

زائي رژيم شکست خورده و نتايج            اشتغال
 .بار آورده است زيانباري به

وزير کار آشکار و پنهان با افزايش حداقل            
جهرمي .  دستمزد کارگران مخالفت کرده است    

با مرتبط دانستن تعيين حداقل دستمزد با            
توان پرداخت  «و يا      »تعيين نرخ بيکاري   «

وضعيت اقتصادي    «و يا           »کارفرمايان
و يا    »فروش و توليد محصوالت   «و    »جامعه

هاي حداقل      تعيين دو نرخي و يا منطق          «
هاي ضد کارگري            ، سياست   »دستمزد

جمهوري اسالمي و حمايت از سرمايه و             
داران را در تعيين حداقل دستمزد            سرمايه

کارگران و افزايش شدت استثمار آنان نشان        
از اين رو، حداقل دستمزد کارگران            .  داد

همچنان چند    ٨۷مشمول قانون کار براي سال      
برابر زير خط فقر و بدون حضور نمايندگان         

هاي مستقل آنان و       واقعي کارگران و تشکل    
هاي   بوسيله منتصبين وزير کار از ميان تشکل      

ازسوي .  دست ساز وزارت کار تعيين گرديد      
ديگر در حالي که دولت از درآمدهاي                 

اي برخوردارشده است، افزايش          سابقه   بي
ها و تورم افسار گسيخته       سريع و جهش قيمت   

اي دم افزون قدرت خريد کارگران        نيز به گونه  
موج گراني  .  و زحمتکشان را کاهش داده است     

و تورم همراه با رکود، باقيمانده مايحتاج            
گراني .  غذايي را از سفره آنان ربوده است         

شديد مايحتاج و ارزاق عمومي و تورم               
ها، يکي از علل مهم انتقال بار بحران              قيمت

مزمن اقتصادي بر دوش مزد و حقوق بگيران        
و اقشار کم درآمد و تحميل شرايط طاقت             

 .فرساي کار و زندگي بر آنان است
دولت احمدي نژاد در عرصه تامين اجتمائي،         

هاي بيکاري و بازنشستگي، تمهيدات            بيمه
هرچه بيشتري را براي محدود کردن دايره          

در شهريورماه گذشته   .  شمول آن بکار گرفت   
السهم   وزير کار با اعالم اين مساله که حق           

يابد، بر      »کاهش«داران بايد        بيمه سرمايه  
 .تحديد حقوق کارگران در اين عرصه افزود

در سال گذشته جمهوري اسالمي همچنان از        
هاي مستقل کارگري جلوگيري      بر پائي تشکل  

 رژيم با پيگرد، دستگيري و سرکوب . کرد

 کميته مرکزي سازمان 
 

 !مستحکم باد اتحاد و همبستگي طبقاتي کارگران

 اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگي جهاني کارگران،

 بر زنان و مردان آزاد انديش و بر کارگران و مزد بگيران ميهنمان، مبارک باد



 ١۵۴اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۷ارديبهشت    

 مراسم اول ماه مه در پارک چيتگر

اين .  مان را اجرا كنيم     اجازه ندادند كه برنامه   
مراسمي است كه آخرين جمعه قبل از شروع        

سه تا چهار   .  شود  ماه مه هر سال برگزار مي     
سال است كه كه اين مراسم سنتي را برگزار          

هاي جاده      كنند و كارگران كارخانه          مي
 .مخصوص هستند

امسال اجازه برگزاري مراسم داده نشد و           
موتور .  ها زيادبودند   اطالعاتي.  درها را بستند  

دم در، همه را سوال پيچ      .  سواران زياد بودند  
 .خواستند كردند و كارت شناسايي مي مي

يك سري از كارگران و فعالين جمع شدند و          
نماي كرج رفتند كه آنجا هم          به پارك جهان  

 نگذاشتند برنامه برگزار شود
 

ممنوعيت ورود فعاالن کارگري به مراسم        

 خانه کارگر

روز اول ماه مه، روز جهاني کارگر، امسال          
مصادف شده است با دوازدهم ارديبهشت         

اما کارگران ايران مثل هر سال روز           .  ماه
يازدهم ارديبهشت را روز جهاني کارگر            

ارديبهشت،   ١١(در روز چهارشنبه     .  دانستند
گروهي از فعاالن کارگري در        )  آوريل  ۳٠

تهران تالش کردند تا در مراسمي که خانه           
کارگر ترتيب داده بود شرکت کنند، اما ورود        

خانه .  آنان را به مراسم ممنوع کرده بودند         
کارگر مراسمي را در روز چهارشنبه از             

بعدازظهر در منطقه پونک در        ۵تا    ۳ساعت  
هر سال  .  برگزار کرد “  ورزشگاه خيريه عمل  ”

مناسبت روز جهاني کارگر        خانه کارگر به   
مراسمي را در خيابان طالقاني، استاديوم           

کرد، يعني در      شهيد شيرودي، برگزار مي     
اي که بيشتر        مرکز شهر تهران، به گونه        

کارگران براي شرکت در مراسم و به لحاظ          
اما امسال محل   .  رفت و آمد، مشکلي نداشتند    

اي   اين مراسم را در منطقه پونک که منطقه          
خالي از سکنه و سوت و کور توصيف               

 .شود، درنظر گرفتند مي
نفر از فعاالن کارگري تهران، از         ١٠٠حدود  

سنديکاي شرکت واحد، اتحاديه آزاد کارگران      
ايران، سنديکاي نقاشان و فلزکاران و مکانيک 

هاي   وجمعي ازديگر فعاالن کارگري در کميته     
پيگيري و هماهنگي، به محل برگزاري مراسم       

 .خانه کارگر رفتند تا در آن شرکت کنند
از آنجا که فعاالن کارگري در دوسال گذشته        

هاي فراواني براي برگزاري          با محدوديت  
اند و    مستقل مراسم روز کارگر مواجه بوده      

 امسال نيز حق تجمع را ازآنان سلب کردند و

همچنين بخاطر اينکه بشدت زيرنظر ماموران      
اطالعاتي و امنيتي هستند، تصميم گرفتند در        
مراسم خانه کارگر شرکت کنند اما پالکاردها       

 .و شعارهاي خود را با خود داشته باشند
نيروهاي پليس امنيتي و انتظامي که منطقه          
پونک را زير نظر داشتند، اجازه ورود به             

رضا شهابي، عضو   .  فعاالن کارگري را ندادند   
هيئت مديره سنديکاي شرکت واحد                

من و  ”:  اتوبوسراني تهران در اين باره گفت      
اي با يکي     يکي از اعضاي هيئت مديره مذاکره     

نام نجف زاده         از مامورين اطالعات به       
داشتيم، گفتگويي با او انجام داديم در اين            
باره که امروز روز کارگر است و همه                
کارگران آزادند که در اين مراسم شرکت            

کنيد غيرقانوني    اين کار که شما مي       .  کنند
او گفت که واهللا ما هم مشتاق هستيم و         .  است

توانيد در اين     شما مي .  مشکلي با شما نداريم   
اما طبق اعالم خانه       .  مراسم شرکت کنيد    

رييس [محجوب   )  عليرضا(کارگر و آقاي       
اعالم ]  فراکسيون کارگري در مجلس هفتم       

توانند   شده که اعضا و فعاالن سنديکايي نمي       
 .“در اين مراسم شرکت بکنند

پس از ورود اتوموبيل عليرضا محجوب به          
کنند تا    منطقه پونک، فعاالن کارگري تالش مي     

پرسند که آيا او      از او مي  .  با او صحبت کنند   
دستور داده که فعاالن کارگري اجازه ورود        

گويد   به مراسم را نداشته باشند؟ محجوب مي      
که چون سنديکاي شرکت واحد عضو خانه         
کارگر نيست، اجازه ورود به اين مراسم را          

شهابي در پاسخ به عليرضا محجوب       .  ندارد
خاطر اول ماه     اگر اين مراسم را به    ”:  گويد  مي

ايد که اين خالف       مه در اينجا برگزار کرده      
شما به عنوان نماينده    .  قوانين و مقررات است   

مجلس تهران که خود را به عنوان نماينده            
کنيد خودتان را با اين          کارگران اعالم مي   

 .“بريد کنيد زير سوال مي حرکتي که مي
شود گفتگوکنان با      رضا شهابي موفق مي     

عليرضا محجوب به همراه چند تن ديگر از           
فعاالن کارگري که براي ماموران امنيتي            

به .  اند وارد سالن مراسم شود      ناشناس بوده 
نفر حضور    ۳۵٠گفته او در سالن حدود          

اند هيچ پالکاردي درمورد                    داشته
زندگي ”:  هاياساسي کارگران مانند     خواست

ملغي ”، يا   “شايسته حق مسلم کارگران است     
باالرفتن ”و    “  شدن قراردادهاي موقت      

به گفته  .  خورده است   چشم نمي   به“  دستمزدها
شهابي، گروهي از حاضران در مراسم خانه        

 کارگر، دانشجويان دختر و پسر دانشگاه 

اند که زير پوشش       جامع علم کاربردي بوده    
اين دانشجويان با حدود     .  خانه کارگر است   

ده اتوبوس از جلوي دانشگاه خود به محل           
 .برگزاري مراسم خانه کارگر آمده بودند

يکي از مسئوالن خانه کارگر در پاسـخ بـه         
اعتراض فعـاالن کـارگري کـه چـرا همـه                

: گويـد  دهند مي کارگران را در مراسم راه نمي
واهللا من هم مثل شما کارگر هستم، مـن هـم     ”

همکار شما هستم، ولي خب بخاطر مـسائلي    
. که پارسال اتفاق افتاده، به ما مجوز ندادنـد   

در .  اينجا را خود خانه کارگر تـدارک ديـده      
حقيقت خانه کارگر از اعضاي خودش دعوت 
به عمل آورده تا از آنهايي که در انتخابـات      
مجلس هشتم شـرکت کردنـد و بـه آقـاي             

 ".محجوب راي دادند قدرداني وتشکر شود
شود گفت که  ما آنجا اعالم کرديم که پس مي

اين محفلي خصوصـي اسـت و در اينجـا              
توانيد اسمي از کارگر و اول مـاه مـه            نمي
به گفته عضو هيئت مـديره سـنديکاي     .  ببريد

شرکت واحد، خود عليرضا محجوب نـيز در    
گفتگو با وي و جعفر عظيم زاده، سـخنگوي      

کند کـه     اتحاديه آزاد کارگران ايران، تاييد مي
مراسم خانه کارگر نه بخـاطر روز جهانـي         
کارگر بلکه براي قدرداني از کساني است کـه  

اند و در ضـمن کـساني کـه           به او راي داده
اند و خانـه کارگـر      اند تلفني دعوت شده آمده

فراخوان براي شرکت کـارگران در مراسـم       
افزايـد کـه پارسـال           وي مـي   .  نداده اسـت   

سنديکاي شرکت واحد مراسم خانه کارگر را 
هم زده و براي هميـن     با پالکاردهاي خود به

تصميم گرفته شده کـه مراسـم امـسال در          
 .فضايي بسته برگزار شود

گيرنـد     فعاالن کارگري در نهايت تصميم مـي 
. که اعتراض خود را به حاضران نشان دهنـد 

آقـاي  ”:  گوينـد    آنها به عليرضا محجوب مـي   
گوييد، با  محجوب حرکت شما و چيزي که مي

آنچه در قانون آمده که در اول ماه مـه همـه     
کارگران آزاد هستند در راهپيمـايي شـرکت     

ما کـه  .  کنند تناقض دارد و ضدکارگري است

 5صفحه  شويم،   االن حدودا صد نفري مي

 سايت فرياد کارگر
 

 مراسـم اول مـاه مـه در تهـران



 ۵صفحـه    ١۳٨۷ارديبهشت    ١۵۴اتحـاد کـار     

، " علي حسيـنـي  " ، " غالب حسيني" ، " عبداله نجار" 
آنـهـا   ".  سوسن رازاني" و "  بهاء الدين صدوقي" 

در سقزهم چندين نفـر بـراي     .  بعداً آزاد شدند
 .مدت کوتاهي دستگير شدند

در بسياري نقاط از برگزاري مراسم اول مـاه  
هاي دولت، ممانـعـت    تراشي مه به دليل اشکال

در تهران، از اقدام به برگزاري قبـل  .  بعمل آمد
آوريـل   ۲۵از موعد مراسم اول ماه مه در روز

جلوگيري شد، زماني که پليس و نـيـروهـاي      
امنيتي پارک چيتگر را بستندوشرکت کنندگان 

نفر  ۱۰۰۰را متفرق کردند، در حاليکه بيشتر از
نيروي امنيتي پارک را  تعطـيـل کـردنـد امـا          

نـمـا در هـمـان          کارگران فوراً به پارک جهان
نزديکي رفتند و توانستند اول ماه مه را جشن 

درسنندج، فرماندار شهر ازدادن اجازه .  بگيرند
براي برگزاري مراسم امتناع کرد و فـعـالـيـن     
اتحاديه هاي کارگري مجبور شدنـد مـراسـم      

در .  جشن را به حومه اطراف شهر هدايت کنند
هاي برنامـه ريـزي      شهر کرمانشاه، از فعاليت

 .شده، بخاطر فشار مقامات، جلوگيري شد
در جشن اول ماه مه که توسط نهاد وابسـتـه     
به دولت خانه کارگر در اسـتـاديـوم پـونـک          
سازماندهي شده بود، به فـعـالـيـن مسـتـقـل          

 .کارگري اجازه ورود داده نشد
مراتب تأسف خود را از ايـن      .  سي. يو. تي. آي

واقعيت که دولت ايران بـه سـرکـوب کـردن         
آميز در اول مـاه مـه ادامـه           مراسم مسالمت

اين خجالت آور اسـت    .  دارد دهد، ابراز مي مي
که کارگران ايراني بايد هـنـوز از سـرکـوب         
بخاطر شرکت کردن در اين جشـن جـهـانـي       

ايران دوباره و دوبـاره      .  کارگران رنج ببرند
فعالين کارگري را تنـهـا بـراي شـرکـت در            

 .مراسم اول ماه مه سرکوب کرده است
مايل است به دولت ايران بکبار .  سي. يو. تي. آي

ديگر يادآوري کند که مراسم مسالمت آمـيـز     
اول ماه مه بـعـنـوان اصـل آزادي تشـکـل               

" او.  ال.  آي"   ۸۷همانطوري که در کنوانسيون   
گرامي داشته ميشود، مورد حمايت اسـت و      
دولت ايران موظف است بخاطر عضويتش در 

 .به اين اصل احترام بگذارد" آي ال او"
اي ندارد غير از اينکه  هيچ چاره.  سي. يو. تي. آي

براي آزادي "  آي ال او" اين اتفاقات را به کميته 
موارد ديگري که هنوز در   .  تشکل گزارش کند

اين کميته در حال رسيدگي هستند، همـچـنـان    
از شـمـا   .  سي. يو. تي. آي.  داراي فوريت هستند

که سرکوب معلمين و سـنـديـکـاي        خواهد مي
شرکت واحد را متوقف کنيد و از همه مهمتـر،  

 کـه    خواهد ميمصرانه از شما .  سي. يو. تي. آي
 .منصور اسانلو را فوراً آزاد کنيد

 ۲۰۰۸مه  ۷_ ارادتمند شما، دبيرکل 
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کنيم که آقاي محجوب اجازه ورود         اعالم مي 

به اعضاي سنديکاي شرکت واحد و فعالينش       
و جمعي از کارگراني که االن بيرون هستند          

دهد و ما در اعتراض به اين عمل آقاي           را نمي 
محجوب و عواملش و خانه کارگر داريم             

فعالين کارگري حين   .  “کنيم مراسم را ترک مي
سخنراني عليرضا محجوب ورزشگاه منطقه      

 .پونک را ترک کردند

 به محمود احمدي نژاد" سي.يو.تي.آي"نامه 
 سركوب اول ماه مه و چندين دستگيري 

 رئيس جمهور محترم،
هاي کـارگـري      المللي اتحاديه کنفدراسيون بين

 ۳۱۱به نمايندگـي از طـرف         )  سي. يو. تي.آي(
سازمان عضو وابسته، با عضويت در مجموع 

کشور و منطقه، بر  ۱۵٦ميليون کارگر از  ۱٦۸
آميز اول    هاي مسالمت عليه سرکوب تظاهرات

ماه مه در ايران ودستگيري بسياري از فعالين 
 .کند هاي کارگري، قوياً اعتراض مي اتحاديه

مطلع شـده اسـت کـه مـدت           .  سي. يو. تي. آي
 ۲۳کوتاهي فبل از اول ماه مه، مشخصاً روز   

، شيث اماني، يکي از بنيانگـزاران  ۲۰۰۸آوريل 
اتحاديه ملي کارگران اخراجي و بيکار و يکـي  
از رهبران سابق اتحاديه در شرکت نسـاجـي     

اعتقاد .  سي.يو.تي.آي. کردستان، بازداشت شد
هـا، ايـجـاد         دارد که منظور از اين دستگيـري 

فضاي رعب و وحشت پيش از فـرا رسـيـدن      
آقاي .  اول ماه مه در بين فعالين کارگري است

شيث اماني سال قبل هم در روز اول ماه مـه    
روز    ۴۲دستگير شد و در آن زمـان بـراي         

او بعداً به دو سال و نيـم زنـدان     .  زنداني شد
محکوم شد اما هنوز براي نتيجه درخـواسـت   

دادگاه تجديد نظـر  .  کشد تجديد نظر انتظار مي
آوريل حـکـمـي را         ۲۳قبل از بازداشتش در 

 .صادر نکرده بود
در همان روز اول ماه مه چندين دستگيري و   
اقدامات ايذائي ديگردرنقاط مختلف کشورتـان  

مطلع شده است .  سي. يو. تي. آي. صورت گرفت
و "  جوانميـر مـرادي    " نفر فعال کارگري،  ۳که 

از اعضاء اتحاديه آزاد کارگـران  "  طاها آزادي" 
" سعيد حضـرتـي    " ايران و کارگر ديگري بنام 

در جريان اول ماه مه در عسلويه در جـنـوب     
نـيـروهـاي پـلـيـس         .  ايران بازداشت شـدنـد    

پالکاردهايشان را ضبط کردند و مـراسـم را     
مـه بـا      ٦مرادي و آزادي روز .  متوقف کردند

دستبند از بازداشتگاهشان در عسـلـويـه بـه       
 .اداره اطالعات در بوشهر منتقل شدند

هاي بيشتري در شـهـر اشـنـويـه،         دستگيري
نسريـن مـحـمـودي       " نفر از فعالين،  ۳جائيکه 

، " آرام ابراهيم خـالـص  " و "  حميد اطهري" ، " آذر
روز فبل از اول ماه مه در مـحـل کـارشـان         

خانم نسرين با .  دستگير شدند، صورت گرفت
وثيقه آزاد شد اما دو نفر ديـگـر از هـيـئـت            
مسئولين اتحاديه آزاد کارگران در ايـران در    

 .برند بازداشت بسر مي
 ۷هاي ديگري در سنندج، جائي کـه     دستگيري

نفر از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مـه   
در جلوي ساختمان سازمان تأميـن خـدمـات      
. اجتماعي دستگير شـدنـد، صـورت گـرفـت           

عضـو  "  صالح زماني: " هايشان از اينقرارند نام
 ، "شيوا خيرآبادي"مرکزدفاع ازحقوق کودکان،

مراسم گراميداشت روز كـارگر در سـالن       

 در پونك" مجتمع ورزشي خيرالعمل"

هزار كارگر و فعالين كارگري،          ۳بيش از    
در   ١۷تا    ١۵ارديبهشت ساعت     ١١بعدازظهر  

گرد هم آمدند و     "  سالن ورزشي خيرالعمل   "
مراسمي را براي گراميداشت اين روز برگزار       

رغم تدابير شديد امنيتي از جانب          به.  كردند
ماموران نيروهاي انتظامي و حراستي دولت،      

 ١١هزاران كارگر زحمتكش تهران، روز            
مجتمع ورزشي    "ارديبهشت در سالن           

در پونك، مراسم گراميداشت روز     "  خيرالعمل
هاي   كارگر را به صحنه اعتراض به سياست       

 .چپاولگرانه دولت عليه كارگران تبديل كردند
الزم به ذكر است مراسمي كه از طرف خانه          

صبح امروز جلو      ٨كارگر قرار بود ساعت       
خانه كارگر در خيابان ابوريحان برگزار            
شود، با تعجب از طرف خانه كارگر در دقايق 
پاياني شب گذشته منتفي گرديد و حتي با            
شوراهاوكارگراني كه قصدشركت در مراسم     
را داشتند، با وجود ديروقت بودن، تماس           
تلفني گرفته شده و به آنها تاكيد شده بود كه          

عده .  حق شركت در مراسم صبح را ندارند        
رغم منتفي شدن، قصد شركت         اي هم علي   

مستقل را داشتند که در مراجعه به جلو خانه         
 .آنها را مجبور به متفرق شدن كردند, كارگر

اين تمهيدي براي جلوگيري از برگزاري            
پرشكوه و گسترده روز جهاني كارگر و            
پيوستن مردم و حاميان كارگران در خيابان        

. حق آنها بوده است      هاي به   و اعالم خواسته  
در نهايت اعالم شد كه براي برگزاري مراسم        

كارگران .  به مجتمع ورزشي خيرالعمل بروند    
براي استفاده از همين امكان كه بتوانند              
حداقل، حقوق خود را فرياد كنند، راضي به          

 6صفحه  . شركت در مراسم اين محل شدند
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با توجه به كوچك بودن اين سالن، عده كمي          
امكان حضور در اين محل را پيدا كردند و            
برخالف ميل باطني در اين مراسم شركت           
كردند چون آنها معتقداند که مراسم بايد در          
محل روباز و عمومي مانند خيابان ابوريحان       

به يك سري از كارگران و        .  شد  برگزار مي 
فعالين اجازه ورود داده نشد و بيرون مجتمع        

خواستند و لباس شخصي       از آنها كارت مي    
 . كردند ها، از ورود افراد جلوگيري  مي

در داخل سالن نسبت به گراني و تورم عليه           
با توجه به كنترل     .  شد  دولت شعار داده مي    

شديد مراسم،  بعد از سخنراني محجوب به          
نشانه اعتراض دو سوم جمعيت سالن را            

در هنگام سخنراني محجوب       .  ترك كردند  
اي به نشانه      گفتند و عده     بعضي ناسزا مي   
 .زدند اعتراض كف مي

بعد از خروج از سالن و اتمام مراسم                  
خواستند دست به راهپيمايي بزنند       جمعيت مي 
, هاي زيادي از نيروي انتظامي           اما گروه  

هاي ويژه، با چوب      گروههاي ضربت و يگان   
و چماق جلوي در ايستاده بودند و از                 

قبل از  .  كردند  راهپيمايي مردم جلوگيري مي    
اتمام مراسم  به تعدادي از كارگران هدايايي         

كه بعد از خروج از سالن ماموران         !  داده شد 
دهيم، بيرون    در داخل كادو مي     :  گفتند  مي

 !!دهيم چوب و چماق مي
: شعارهايي كه داده شد عبارت بودند از            

كارگر ",  "كارگر زنداني آزاد بايد گردد          "
داري،   نظام برده "،  "قردادي ملغي بايد گردد    
 ". حرام است، حرام است

در طي سال گذشته هزاران نفر از کارگران          
در سراسر کشور همچون گذشته با تعويق         
چندين ماهه حقوق خود مواجه بوده و بيش          

کار  درصد آنان با قراردادهاي موقت به ۷٠از 
اين در حالي است که بنا بر              .  مشغولند

گزارشات رسمي، بر ميزان درآمد نفت در           
درصد افزوده    ۴٠طي سال گذشته به ميزان       

 .ميليارد دالر رسيده است ۷٠گشته و به مبلغ 
به موازات سرکوب و افزايش فشار بر               
کارگران و فعالين آنها، بر اعتصاب، تجمع و         
اعتراضات کارگري در سراسر کشور و در         

ها تا    اشکال متنوع آن از مسدود کردن جاده       
تعطيل ساختن مراکز صنعتي و توليدي،            

کارگران کشورمان   .  افزوده گشته است     
اند تا احقاق حقوق برحق خود از پاي           مصمم

نايستند، آنان خواهان آزادي تمامي فعالين         
هاي مستقل    کارگري و آزادي فعاليت تشکل     

رسميت    خويش هستند، آنها خواهان به          
شناخته شدن اول ماه مه بعنوان روز کارگر         
بوده و در مقابل قوانين استثمارگرانه و             

داري، تا رسيدن به اهداف         ظالمانه سرمايه 
 .خود، از پاي نخواهند نشست

ما جريانات امضاء کننده اين اعالميه، ضمن         
تبريک اول ماه مه به کارگران کشورمان،           

هاي بر حق آنان در   حمايت خودرا از خواست
هاي مستقل وآزادي فعالين آنها       داشتن تشکل 

هاي   ابراز داشته و از تمامي فعالين جنبش         
ها و نهادهاي      مترقي کشورمان و سازمان     

المللي انتظار داريم تا ضمن اعالم         مترقي بين 
همبستگي با کارگران و زحمتکشان ايران،          
رژيم جمهوري اسالمي را وادار به پذيرش          

 .هاي عادالنه آنان نمايد خواسته
 زنده باد اول ماه مه روز جهاني کارگر

 زنده باد آزادي و سوسياليسم

 مرگ بر رژيم جمهوري اسالمي ايران

 ١۳٨۷ارديبهشت  ١۲برابر با  ۲۰۰۸اول ماه مه 

از ماه مه سال گذشته تا کنون، بر شدت               
هاي اجتماعي مترقي و بويژه       فشار بر جنبش  

بر جنبش کارگري در کشورمان افزوده            
هاي   فعالين کارگري و تشکل     .  گشته است 

مستقل آنان همواره تحت فشار قرار داشته و        
تالش گرديده است تادراين مدت با بازگشائي 

ها، آنها را     هاي فعالين اين تشکل     مجدد پرونده 
هاي فاقد صالحيت خود مورد            در دادگاه  

آنها حتي از   .  اي فرمايشي قرار دهند     محاکمه
تجمع مسالمت آميزي که قرار بود به سنت           
هر ساله، يک هفته پيش از اول ماه مه در               
پارک چيتگر در تهران برگزار گردد، با بسيج        
صدها نفر از نيروهاي اتتظامي و سرکوبگر         

 .خود ممانعت بعمل آوردند
در طي دوره گذشته، بسياري از فعاين              
کارگري دستگير و حتي تعدادي از آنان             

خاطر دفاع از حقوق اوليه خود به احکام             به
آقاي .  قرون وسطائي شالق محکوم گرديدند     

محمود صالحي يکي از رهبران سنديکاي           
ها حبس، با      نانوايان سقز پس از تحمل ماه       

اي سنگين آزاد گرديد و آقاي          سپردن وثيقه 
منصور اسانلو رهبر سنديکاي کارگران           
شرکت واحد اتوبوسراني تهران و شماري از       
فعاالن کارگري همچنان در زندان بسر             

در طي همين مدت بر گراني سرسام       .  برند  مي
شکل چشمگيري    آور مواد غذائي و تورم به       

 ۵افزوده گشته است و تعداد بيکاران از              
 .ميليون نفر گذشته است

. کند  در کردستان، بيکاري و تورم بيداد مي        
براي امرار معاش خود         کارگران بيکاري که  

کار     شان، درطول نوار مرزي به        وخانواده
  مشقت بار حمل کاال مشغولند، بوسيله             

  مورد حمله        پاسداران جهل و سرمايه       
تعداد زيادي      گيرند وساالنه   قرار مي     مسلحانه

  شود، بلکه   مي    تنها اموالشان مصادره       نه
 .دهند جانشان را نيز از دست مي
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اما در ميان همه    .  اند  تر آورده     ايران را پائين  

نژاد سرآمد همگان     ها، دولت احمدي    اين دولت 

 . بوده است

کارنامه دولت کنوني در يغماي اموال               

عمومي، بذل و بخشش منابع ملي و سپردن          

سکان اقتصاد کشور به دست بنيادها و             

سابقه بوده    نهادهاي نظامي و مذهبي، بي       

تشديد حاصل حکومت دولت کنوني،       .  است

در   بي سابقه تورم، گراني و فقر عمومي           

کشور، در همين مدت کوتاه حضور آن بوده        

 . است

درآمد کشور را خرج واردات نمود و اگر با           
توان با تزريق پول      زور سرکوب هم نشد، مي    

باد آورده، سر و صداها را خواباند، از اين            
استان به آن استان سفر کرد و با دادن وعده          
و وعيد و بذل و بخشش اموال عمومي، براي         

 .انتخابات بعدي تبليغ نمود
هاي    کدام از دولت        بيالن اقتصادي هيچ     

تاکنوني جمهوري اسالمي درخشان نبوده        
همه آنها، از دولت جنگي موسوي تا          .  است

دولت سازندگي رفسنجاني و ادامه آن در           
 دوران خاتمي، همواره سطح زندگي مردم 

 بيالن جديد دولت احمدي نژاد
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دولت جمهوري اسالمي بر خوان يغماي            
درآمدهاي نفتي چنگ انداخته است و نيازي         

براي .  بيند   به رشد اقتصادي کشور نمي        
دولتي که بخش اعظم نيازهايش را به اين            

کند، رشد    طريق، مفت و مجاني تامين مي         
ها يا پائين     اقتصادي کشور، باال بودن هزينه     

 . آمدن سطح زندگي مردم فاقد اهميت است

هر کجا که نياز باشد، بخشي از دالرهاي             
 توان تزريق کرد يا ميلياردها دالر  نفتي را مي
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در طي سال گذشته دامنه و شدت تعـرض و    
داران و رژيـم جـمـهـوري              يورش سرمايه

اي    سابقه اسالمي عليه طبقه کارگر فزوني بي
اي  وقفه و مداوم بگونه اين تعرضات بي.  يافت

و بـرخـوردار از        » چند اليه« سيستماتيک و 
آمـد ايـن      پي.  هاي خاص بوده است پيچيدگي

تعرضات، ضربات سخت و سنگينـي را بـر       
طبقه کارگر ايران وارد ساخت و تـأثـيـرات        
منفي در روند پيشرفت جـنـبـش کـارگـري          

حاشيه  اين تعرضات درجهت به.  بوجود آورد
راندن هرچه بيشتر کارگران و زحمتکشان و   
در وضعيت تدافعي قرار دادن آنـان بـوده         

دولت برگماشته ولي فقيه و شـرکـاي     .  است
داران در  اش به همراه سرمايه امنيتي  -نظامي

يورش عليه کارگران و زحمتکشان آشـکـارا     
برخشونت، زندان، شالق، شکنجه و سرکـوب  
هرچه بيشتر جنبش کارگري دست يازيدند و 
بر اقدامات خود در مسخ و منـجـمـد کـردن       

. ها و مطالبات کـارگـران افـزودنـد         خواست
تعرضات رژيم ازيکسو بيانگر عمق و گستره 

داري ايران و    بحران ساختار اقتصاد سرمايه
داران    ناتواني هر چه بيشتر رژيم و سرمايـه 

در يافتن راه حل و پاسخ به عملکرد ونتـايـج   
هاي مختلف واز سوي ديگر،  بحران درعرصه

ٍ يـافـتـه         تصويرگر مبارزه و مقاومت ارتـقـاء
هاي مختلف و افـزايـش و      کارگران در حوزه

ها و مطالبات آنـان بـا      انباشته شدن خواسته
مضاميني ترکيبي براي بهبود شرايط کـار و    

هاي سياسـي آنـان      زندگي و حقوق و آزادي
 . است
دستان جمهوري اسالمي براي فـراهـم      کاربه

ساختن نيروي کار ارزان، مطيع و خـامـوش،   
براي تضمين امنيت سرمايه و سود و بـراي    
انتقال هر چه بيشتر بار بـحـران سـاخـتـار          
اقتصاد سـرمـايـه داري ايـران بـر دوش                

و زحمتکشـان، از هـيـچ اقـدامـي            کارگران 
تـوان     تعرضات رژيم را مي.  فروگذار نکردند

 :در عرصه هاي زير برشمرد
 

لغو و حذف قـانـون کـار، بـرقـراري             -١

 قانوني و هرج و مرج بي

کشـمــکــش بــر ســر قــانــون کــار مــيــان            
داران و دولت حامي آنها از يک سـو     سرمايه

و طبقه کارگر از ديگر سو، با گماشته شـدن    
امنيتي اش -دولت واليت فقيه وشرکاي نظامي

 . اي يافت حدت و شدت بي سابقه
جهرمي وزير کار و امور اجتماعي رژيم پـس  
از گمارده شدن به وزارت کار در آبـان مـاه     

 :خطاب به کارگران گفته بود ١۳٨۵

رفع موانع توليد و  «امور اجتماعي رژيم طرح 
را بـه کميـسيون صـنايع و           »گذاري  سرمايه

 بررســي  کــرده بــود، معــادن مجلــس ارائــه     
قـانون    ٨۵آن در چـارچوب اصـل       وتصويب

از آنجـا کـه       .اساسي رژيـم صـورت گرفـت      
هــائي در حکــم قــانون تلقــي        چنيــن مــصوبه 

شوند، اين طرح ازسوي مجلس براي مدت    مي
ايـن    سـر انجـام   .  سال به تـصويب رسـيد       ۵

بعنـوان  (کشمکش بـه سـود رژيـم و دولـت            
داري   و طبقه سـرمايه   )  دار  بزرگترين سرمايه 

ايران بـر عليـه طبقـه کـارگر و زحمتکـشان             
زارعي دبير کميـسون اجتماعـي     .  خاتمه يافت

شهريورماه گذشـته   ۲۲دولت احمدي نژاد در 
داران دولـتي و خصوصـي گفتـه           به سرمايه 

سرانجام دولت نهـم کـار تغيـير مـواد         «:  بود
بربنياد اين . »قانون کار را يکسره خواهد کرد

داران و مقـررات   لغو تعهدات سرمايه تغييرات
زدائي در روابط کار و تبديل قـانون کـار بـه      

ــانوني توصــيه   ــي      ق ــه اجرائ ــسخ    اي و ن و ف
صورت يک جانبه و اخراج بـي    قرارداد کار به

 داران،  چون چراي کارگران ازسوي سـرمايه      
 .يافت »قانونيت«

 دستمزد و اوضاع معيشت کارگران  - ۲

در حالي که خط فقر اعالم شـده از سـوي         
مقامات دولتي جمهوري اسالمي چند بـرابـر     
باالتر از حداقل دستمزد تعيين شده از سـوي  
وزارت کار و امور اجتمـاعـي رژيـم اسـت،         

ها وموج گراني و تورم همراه با  افزايش قيمت
رکود اقتصادي باقيمانده مايحتاج غذائي را از 
سفره کارگران و زحـمـتـکـشـان ربـوده و           

گراني شديد مـايـحـتـاج و ارزاق           .  ربايد مي
ها، انتقال پـوشـيـده و         عمومي و تورم قيمت

پنهان بار بحران مزمن اقتصـادي بـر دوش       
مزد و حقوق بگيران و اقشار کـم درآمـد و       
تحميل شرايط طاقت فرساي کار و زندگي بر 

مـعـوق   اين در حالي اسـت کـه         .  آنان است
مـوقـع      دستمزد و يا عدم پرداخت به گذاشتن

آن، خود به يک روش عمومي در بـرخـورد       
چنگ اندازي بـر حـقـوق       برايداران  سرمايه

کـارگـران و     وحـق مـعـيـشـت          ودستمزد   
اين وضعـيـيـت    .  زحمتکشان تبديل شده است

بخش عظيمي از کارگران شاغل را به ورطـه    
فقر و تنگدستي رانده است و بر جمعيتي کـه    

کـنـنـد، افـزوده و            زير خط فقر زندگي مـي 
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شما نبايد به قانون کار متکي بـاشـيـد، بـه       « 
ويا  » مهارت وانضباط کاري خودمتکي باشيد

ها  درصد بنگاه ۹۵در)  قانون کار( اين قانون « 
وي در همين راستـا در     .  » نياز به اجرا ندارد

در حـال    « اعالم کرد که    ١۳٨٦شهريور ماه 
درصد کارگران قراردادي هستنـد   ٦۵حاضر 

وبا احتساب شاغلين بخش ساختماني و حمل 
وي .  » رسد درصد مي ٨۵و نقل، اين ميزان به 

سال  ۴تا  ۲ظرف « بيني کردکه  همچنين پيشن
.   » شـونـد     آينده تمامي کارگران قراردادي مي

 )خبرگزاري فارس ١۳٨٦شهريور  ١۲(
عالوه بر اين، با گسترش تعرضات رژيم بـه    
کارگران، وزارت کار رژيم دو طـرح پـيـش        

و تغيير قانون کار را منتشر  » اصالح« نويس 
جهرمي درخصوص تغيير قانون کار به .  کرد

: داران و برعليه کارگران گفته بود نفع سرمايه
تغيير قانون کار حاصل اجماع و تصـمـيـم      « 

گيري در باالترين نهادهاي جمهوري اسالمي 
است و با تصويت سند فرابخشي توسعـه و    
اشتغال برنامه چهارم و ابـالغ آن تـوسـط          
سازمان مديريت، تغيير قانون کار به اولويـت  

 .»اول وزارت کار و امور اجتماعي تبديل شد

 کميسيون کارگري سازمان
 

  داران عليه كارگران تعرضات رژيم و سرمايه

سمت گيري ضد کارگري اين تغييرات و يـا      
قانون کار بر علـيـه کـارگـران را          » اصالح« 

اصـالح قـانـون      « :  کند جهرمي چنين بيان مي
باشد و مـا   کار حکم برنامه چهارم توسعه مي

موظفيم که اصالح قانون کـار را مـطـابـق           
اجتمـاعـي بـه مـجـلـس             -شرايط اقتصادي

در نـتـيـجـه     « و  » شوراي اسالمي ارائه کنيم
وزارت کار بايد نسبـت بـه تـهـيـه اليـحـه              

قانون کار در جهت ايجاد انعطـاف   » اصالح« 
پذيري بيشتر، کاهش تعهدات غـيـرضـروري    
کارفرما و انـطـبـاق بـا اسـتـانـداردهـا و                 

المللي، کنسولي و تحوالت  هاي بين نامه مقاوله
جهاني کار، امـحـاي تـبـعـيـض در هـمـه                 

هاي اجتماعي و نحوه شـکـل گـيـري        عرصه
و    » کـارگـري  « هاي عالـي     ها و کانون تشکل

در آخرين تـعـرض     .  » کارفرمايي اقدام نمايد
 در سال گذشته باتوجه به اينکه وزارت کار و 



 ١۵۴اتحـاد کـار     ٨صفحـه     ١۳٨۷ارديبهشت    
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وزير کار رژيم هنگام تعيين حداقل دستـمـزد   

آشکار و پنهان با افـزايـش      ١۳٨۷براي سال 
حداقل دستمزد مخالفت کرد و آشکارا گـفـت   
که دستمزد هيچ نقش مؤثر و کـارآمـدي در     

هاي کارگران و خـانـوار آنـان         تأمين هزينه
افـزايـش      وي عوام فريبانه کـوشـيـد،   . ندارد 

افـزايـش   « دستمزد را بـا مسـائـلـي چـون            
و يـا       » تعيين نرخ بيکاري« و يا  » وري بهره

وضعـيـت   « و يا  » توان پرداخت کارفرمايان« 
فـروش و تـولـيـد         « و      » اقتصادي جامعـه 

تعيين دو نـرخـي و يـا          « و يا  » محصوالت
از    . تبط سـازد   مر » اي حداقل دستمزد منطقه

اين رو، سياست هاي ضد کارگري رژيم در   
پيروي از راهبردهاي نئوليبراليسم جـهـانـي      

 .شود تر مي روشن
ً  تعيين حداقل دسـتمزد را    اين ديدگاه اصوال

و دانسته  موجب افزايش کسري بودجه دولت
آثـار     مدعي است که تعيين حداقل دسـتمزد   

اين نظر بر آن است که .  خواهد داشت تورمي
مانع جدي بر سر راه    تعيين حداقل دستمزد،
و آن را     خواهـد بـود       ساز و کـار بـازار       

مهمترين مانع در فضاي کسب و کـار تلقـي       
از اين رو بر اساس چنيـن ديدگاهـي     .  کند مي

حداقل دستمزد چند برابر زير خط فقر بـدون  
ــارگران و             ــدگان واقعــي ک حــضور نماين

وسـيله منتـصبين        هاي مستقل آنان به تشکل
هاي دسـت سـاز و        وزير کار از ميان تشکل

 .وزارت کار رژيم تعيين گرديد

نهاونديان رئيس اتاق بـازرگـانـي در بـاره         
ها و استراتژي  خصوصي سازي و    سياست

قــانــون اســاســي و        ۴۴در بــاره اصــل       
آنـچـه در     « :  هاي ابالغي آن گـفـت       سياست

شرايط کنوني براي اقتصاد ايـران اهـمـيـت         
دارد، تعامل دولت با بخش خصوصي بـراي    

هـا بـه بـخـش            انتقال آرام و تدريجي بنگاه
خصوصي است که اگر تحقق يابـد ضـريـب      

هاي اقتصادي نـظـام    موفقيت اجراي سياست
محتواي و استـراتـژي   .  » کند را چند برابر مي

خصـوصـي      ۴۴هاي ابالغي اصـل       سياست
هاي گسترده و از جملـه خصـوصـي       سازي

سازي صنايع کليدي و راهبردي در کشـور      
است و اين موضوع بدون تـأمـيـن امـنـيـت         
سرمايه و تدوين و تصـويـب قـوانـيـن در            

داران و بـر عـلـيـه          حمايت و بسود سرمايه
 .پذير نيست کارگران و زحمتکشان امکان

بر اين اساس در آذرماه سال گذشتـه عـلـي      
سـالـه      ۵هاشمي دبير ستاد تدوين برنـامـه     

پنجم در حوزه بازار کار بر ايـن مـوضـوع        
تدوين برنامه پنج ساله پنجـم  « :  که کردتأکيد 

در حوزه بازار کار با نگاهي جامع و مبتـنـي   
هاي فعال، حمايتي و تـنـظـيـمـي         بر سياست

اقتصاد کالن در وزارت کار و امور اجتماعي 
 . »آغاز شد

با توجه بـه نـقـاط      « شود که  وي يادآور مي
هـاي اول     ضعف و قوت و نيز عملکرد برنامه

هـاي نـاشـي از           تا چهارم توسعه و دغدغه
معضل بيکاري در کشور و همچنين پيچيدگي 

هاي چند اليه بازار کار، سـاخـتـار       و ويژگي
سازماني تدوين بـرنـامـه پـنـجـم در ايـن              

وي .  » گـيـري اسـت      وزارتخانه در حال شکل
فرابخشي بودن ماهيت بازار کـار  « :  افزايد مي

هاي مذکـور در     و تمايل چند وجهي سياست
اين حوزه و نيز تأثيرگذاري اجتناب نـاپـذيـر    

ها دقت نظر مضاعـفـي را      آن بر ساير حوزه
در تدوين برنامه پنج ساله پنجـم در حـوزه       

گفته هاي وزيرکار در   .  » بازار کار نياز دارد
مورد شماي سازماني وزارت کار و اهـداف    
جديد آن، پرده از راهبردهاي ضد کـارگـري     

  .دارد رژيم در اين عرصه برمي
وزير کار تغيير در شـماي سـازماني وزارت      

و جديـد   کار و امـور اجتمـاعي و مأموريـت          
: کند  اهداف اين وزارتخانه را چنين تعريف مي

ــصميم          « ــار در ت ــهم وزارت ک ــسترش س گ

 9صفحه  هاي اقتصادي دولت،  گيري

قراردادهاي موقت به قراردادهاي چند روزه   
قرارداد شفـاهـي و     .  روزه تبديل شدند ۲۹تا 

سفيد امضاء و اخـذ سـفـتـه از کـارگـران             
طـرح     ١۳٨٦ماه سال    در دي.  گسترش يافت

دوفوريتي تبديل قراردادهاي موقت کارگـران  
و کارکنان قراردادي با بـيـش از ده سـال            
سابقه کار به قرارداد دائم رأي نياورد و از     

بـر اسـاس ايـن        .  سوي مجلس رژيم رد شد
شدند قرارداد آن  طرح کارفرمايان موظف مي

دسته از کارگران و کارکنان شاغلي که بيـش  
سال سابقه کار دارند را بـه قـرارداد        ١٠از 

قـرارداد از    با اين تاکيد کـه    دائم تبديل کنند، 
صورت قرارداد پـنـج    سال پنجم تا دهم هم به

ساله با حق فسخ  از سوي کارفرما مـنـقـعـد     
قراردادهاي موقت بيان نـاتـوانـي      .  گرديد مي

رژيم در حل بحران بيکاري و پنهـان کـردن     
قراردادهاي موقت شرايطـي  .  اين مسئله است

سـو کـارگـران         آورند که از يک را فراهم مي
شاغل از طرح اعتراضات و مطالـبـات خـود      
خودداري کنند و از سوي ديـگـر کـارگـران       

 دارد تا بـا  يافتن لقمه ناني واميبيکار را براي 
حقوقي کامل و شديـدتـريـن نـرخ        پذيرش بي

دستمزد در حد بخـور و     به کمتريناستثمار 
 .تن در دهندنمير و يا بقاء در لحظه 

وزارت    ياد آوري اين نکته اهميت دارد کـه،     
کار رژيم و شخـص وزيـر، بـيـش از هـر              

شرايط مـنـاسـب بـراي          برموضوع ديگري 
بـازار کـار در        » مزيت نسبي« مندي از  بهره
همانا فـراهـم       » اين مزيت« .  تاکيد دارد ايران

آوردن کارگران ارزان و مـطـيـع و بـدون           
کارگران .  است يحقوقهرگونه برخورداري از

قرارداد موقت عليرغم آنکه از همـه مـزايـاي      
هاي بيکاري و تأمين اجتماعي و  شغلي و بيمه

اند، در همـان حـال کـه         بازنشستگي محروم
اند در خطر اخراج بي چون و چرا قرار  شاغل
اين کارگران هيچ تضميني براي تمديـد  .  دارند

از ايـن رو      .  قرارداد و ادامـه کـار نـدارنـد        
اي اسـت     موضوع امنيت شغلي اصوالً  مقوله

 .که از مناسبات کار رخت بربسته است

هـاي   خصوصي سازي، اجراي سياست   -  ۴

قانـون اسـاسـي، بـيـکـاري و              ۴۴اصل 

 بيکارسازي 

خصوصي سازي و يا خودماني سـازي در      
اي    سـابـقـه      طي چند سال اخير در ابعاد بـي 

هـاي     گسترش يافته است و يکي از عـرصـه    
تعرض و تهاجم به کارگران و زحمتـکـشـان    

در مهرماه سال گذشته مجلـس رژيـم     .  است
طرحي را که بر اساس آن واگذاري بيـش از    

هاي دولـتـي و      درصد مؤسسات و بنگاه  ٨٠
نحوه واگذاري اين مؤسـسـات را تـعـيـيـن           

آمـد ايـن        کرد از تصويب گذراند و پـي      مي
هـا و       اقدامات گسترش بيش از پيش اخـراج   

 .هاي گسترده است بيکار سازي

 قراردادهاي موقت وعدم امنيت شغلي  - ۳

عرصه ديگر تعرض به طبقه کـارگـر، حـذف      
اشتغال دائم و گسترش قراردادهاي مـوقـت     

رفع موانع تولـيـد و     « با تصويت طرح .  است
در سال گذشتـه، رژيـم و        » سرمايه گذاري

و    » قانـونـي  « داران هدف خود را که  سرمايه
آزاد کردن اخراج بي چون و چراي کارگـران  

داران از امکان يـک   سرمايه.  بود تأمين کردند
جانبه فسخ قرارداد کار و پـرداخـت هـرچـه       
کمتر دستمزد و استثمار شديـد و مـحـروم        
کردن کارگران از حقوق تأمين اجتمـاعـي و     
 .بيمه بازنشستگي و بيکاري برخوردار شدند



 ٩صفحـه    ١۳٨۷ارديبهشت    ١۵۴اتحـاد کـار     

المللي و نهـادهـاي کـارگـري        هاي بين حمايت
آزاد گرديد و رژيم در اين عرصه مجبور بـه  

اما منصور اسانلو رئيـس  .  عقب نشيني گرديد
هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحـد  
و شمار زيادي از فعاالن کارگري همـچـنـان    

 .اند هاي رژيم اسير زندان
اگر چه با يکدست شدن بيشتر حکومـت، بـر     
شدت سرکوب جنبش کارگري افـزوده شـد،     
اما مبـارزه و مـقـاومـت، اعـتـراضـات و                
اعتصابات کارگران در طول سال گذشته نـه    
تنها فروکش نکرد بـلـکـه عـلـيـرغـم هـمـه              

هـا،     ها، حبس، زنـدان  ها و دستگيري سرکوب
 يورش نيروهاي انتظامي و امنيتي رژيم براي

شکستن ايـن اعـتـراضـات، مـبـارزه            درهم
اعتصابات کـارگـران   . کارگران گسترش يافت

تپه، مجتمع صنعتي سما و شرکت  نيشکر هفت
ايران صدرا، آزمايش مرودشت، قوه پارس و 

هـاي     کارگران کارخانه کيان تـايـر نـمـونـه       
 .گسترش اين اعتصاب است

  8صفحه 
هـائـي کـه       تدوين و اجراي برنامه و سياست
هاي ابالغـي   ارتباط مستقيم با اجراي سياست

و ايـن هـمـه        » قانون اساسي دارد ۴۴اصل 
همانطور که وزير کار تأکيد دارد يک حرکـت  

درحمايت از بخش  » بسيار بزرگ و اساسي« 
و برعليه کارگران و زحمتکشان  » غيردولتي« 

 .خواهد بود

هـاي     بيـمـه  و درمان، تأمين اجتماعي    -  ۵

 بيکاري و بازنشستگي 

در سال گذشته، دولت احمدي نژاد در               
راستاي تحديد دامنه شمول تأمين اجتماعي و     

هاي درمان و بيکاري و بازنشستگي بر          بيمه
تعرض خود افزود و با حذف سازمان تأمين         
اجتماعي و ادغام آن در وزارت رفاه و تأمين         

خدمات ارائه    و محدود کردن    اجتماعي، حذف 
از اين  .  شده به بيمه شدگان را شدت بخشيد       

رو، بر اساس قانون جامع رفاه و تامين              
اجتماعي، تغييراتي در نحوه انتخاب هيات          
مديره و اعضاي شوراي عالي تامين                

 ١۵براين اساس، از     .  وجود آمد   اجتماعي به 
عضو شوراي عالي تامين اجتماعي هشت نفر       

رژيم    .را وزير رفاه منصوب خواهد کرد          
کار گرفت تا دامنه        اي به   اقدامات گسترده 

شمول برخورداري از حقوق تأمين اجتماعي       
و بيمه بيکاري و بازنشستگي را هرچه بيشتر   

هاي بهداشت و درمان و       محدود کند و هزينه   
خدمات درماني و پزشکي را بر دوش مزد و          

بگيران منتقل کند و يا آن را به بخش            حقوق  
 . خصوصي واگذار کند

اين خود به معناي پايان ارائه خدمات درماني 
در همين سطح محدود که از سوي سـازمـان   

. گيرد، خواهد بـود  تأمين اجتماعي صورت مي
يکـي  « :  وزير کار در شهريورماه گذشته گفت

 کنيم آن است  هائي که دنبال مي ديگر ازحرکت

هاي بازنشستگي و بيمه  که تفکيکي بين هزينه
وي    » درمان پايه با بيمه تکميلي قائل شويـم 

اگر اين تفکيک ايجاد شود، هزينه « :  تأکيد کرد
پرداختي توسط کارفرما بايد هزينه پايه باشد 

البد از جيـب  ( و بخش تکميلي از طرق ديگري 
 .تأمين شود) کارگران

هـزار     ۷در شرايطي که دولت خود بيش از   
ميليارد تومان و سرمايه داران بيش از هـزار  
ميليارد تومان به سازمان تأمين اجـتـمـاعـي     

کار گرفته  بدهکارند، دولت همه تمهيدات را به
سازمان تـامـيـن    به خود تا از پرداخت بدهي 

زيان کارگران و زحـمـتـکـشـان      اجتماعي به 
شوراي عالي اشـتـغـال در        .  شانه خالي کند

اي حق السهم  شهريورماه گذشته طي مصوبه
وزيرکـاردر  .  داران را کاهش داد بيمه سرمايه

داران عـوام فـريـبـانـه             حمايت از سرمـايـه  
هاي پـرداخـتـي بـه          کاهش هزينه« :  گويد مي

 تامين اجتماعي از سوي کارفرمايان منجر به 
اين مسـالـه     .  شود هاي توليد مي کاهش هزينه

هاي اقتصادي  به امر افزايش اشتغال در بنگاه
اما اطالعات و نـتـايـج مـورد       .  » کند کمک مي

. کند اشاره خود وزارت کاراين داليل را ردمي
بر اساس آمار و اطالعات رسمي جمـهـوري   

هاي تامين اجتماعي طي  اسالمي کاهش هزينه
پنج دوره آزمايشي و طرح ضربتي اشتغـال،  

هـاي تـولـيـد          هيچ موفقيتي در کاهش هزينه
هـا و       حتي نصف شدن ماليات.  نداشته است

تقليل حق بيمه از سوي دولـت در بـرخـي          
صنوف منجر به افزايش اشتغال و کـاهـش       

 .هاي توليد نگرديد هزينه
از سوي ديگر مدير کل تامين اجتماعي تهران 

اعالم کرد که تنها  ١۳٨٦در شهريورماه سال 
هزار کارگر از خدمـات   ٦٠٠در استان تهران 

تر اينـکـه    مهم.  تامين اجتماعي محروم هستند
اين تعداد کارگر با وجود اشتـغـال، از ايـن        

مدير کـل تـامـيـن         .  حقوق برخوردار نيستند
ترس از اخراج شـدن  « :  افزايد که اجتماعي مي

و يا تقليل حقوق توسط کارفـرمـا، از عـلـل         
اصلي ممانعت اين کارگران در اطالع دادن به 
سازمان تـامـيـن اجـتـاعـي از وضـعـيـت                

 .»شان است کنوني

هـاي     گسترش سرکوب کارگران، تشکل  -  ٦

 مستقل کارگري

در سالي که گذشـت جـمـهـوري اسـالمـي           
هاي مستقل کارگري  همچنان از برپائي تشکل

رژيم با پيگرد، دستگـيـري و     .  جلوگيري کرد
سرکوب فعاالن کارگري، شـالق و زنـدان،         
ربودن و سوء قصد به آنان، اخراج آنـان از    

هـا،   هاي کار، فراخواندن آنان به دادگاه محيط
سرکوب جنبش کارگري و مـحـدود کـردن        

مـحـمـود    .  هاي آنان را شدت بخـشـيـد    تشکل
بهمراه  و مقاومت جانانه وي به دليلصالحي 

 اعتراضات کارگران و همچنين اعتراضات و 

جنبش کـارگـري کـمـاکـان از           امروز گرچه
. يافتگي رنج مي برد پراکندگي و عدم سازمان

از يک سو براي پرداخت حـقـوق     کارگراناما 
، بـراي افـزايـش        هاي معوق مانده خـود  ماه

و يا بـراي   دستمزد، براي جلوگيري از اخراج
در اشـکـال      بهبود شرايط کار و زندگي خود

امـا  از سوي ديـگـر     .  کنند مختلف مبارزه مي
هاي مسـتـقـل     همزمان خواهان برپائي تشکل

نـيـز   و برخورداري ازديگر حقوق خود   خود 
 .هستند

تواند از کارگران بازپس  آنچه را که رژيم نمي
ارتـقـاء      آگاهي، گيرد و يا آن را سرکوب کند

کارگـران در زنـدگـي،        .  است کارگران يافته
درمبارزه واقعا جاري و در وضعيتي که در   

انـد کـه      روشني دريافته برند، به سر مي بهآن 
براي متوقف کـردن تـعـرضـات رژيـم و              

 تحقق برايداران وعقب راندن آنان و  سرمايه
بـرپـائـي    ،   خـود ها و مطالبات  خواست پايدار
هاي مستقل کارگري، از ميان برداشتن  تشکل

پراکندگي و ايجـاد و گسـتـرش اتـحـاد و              
همبستگي در جنبش کارگري، نيازي بالدرنگ 

برچيدن بسـاط جـمـهـوري        از اين رو.  است
بـر سـر راه       اسالمي که خود مانع اصـلـي     

ضـرورتـي      دستيابي به اين مطالبات اسـت،   
 .انکارناپذير خواهد بود

 ۲٠٠٨مه  ۴  - ١۳٨۷ارديبهشت  ١۵



 ١۵۴اتحـاد کـار     ١۰صفحـه     ١۳٨۷ارديبهشت    

 اعتراضات کارگري

مورد خبر    ۵٠در دوره مورد بررسي جمعا       
که (اعتراضات کارگري گزارش شده است         

يقينا تنها بخشي از اعتراضات و حرکتهاي          
موارد ).  گيرد  کارگري وقوع يافته را دربر مي     

بسيار متنوع بوده و از يک کارخانه کوچک          
هاي بزرگي چون الستيک      نفره تا کارخانه    ۳٠

البرز، صنايع مخابراتي،  ذغال سنگ طبس،          
را شامل  ...  فرنخ مه نخ، نيشکر هفت تپه،           

اين اعتراضات و اعتصابات نزديک     .  شوند  مي
. گيرد  هزار نفر کارگر را دربر مي           ١٨به  

تقريبا اغلب  اين اعتراضات و اعتصابات،            
مبارزه براي دريافت حقوق معوقه، بين يک تا        

در ميان موارد گزارش     .  باشد  هشت ماه مي  
شده از اعتراضات کارگري تنها يک مورد           

گيري زمين      تالش کارگران براي بازپس       
کارخانه، يک مورد براي افزايش حقوق و دو         
مورد در اعتراض به قراردادهاي موقت بوده       

تجمع :  اشکال اعتراضات متنوع ميباشد   .  است
، تجمع درمقابل   )مورد۲٦(درمحوطه کارخانه   

، راهپيمايي از     )مورد   ۲٠(ارگانهاي دولتي     
، )مورد  ۲(کارخانه تا مقابل ارگانهاي دولتي       

 ۲(راهبندان در خيابان يا جاده کنار کارخانه         
مورد،   ۳نتيجه اعتراضات جز در        ).  مورد

در يک مورد کارگران     .  گزارش نشده است   
موفق به دريافت مطالبات خود شدند و در دو 
مورد بخشي از مطالبات کارگران پرداخت         

در ساير موارد هيچگونه گزارشي     .  شده است 
 .از نتيجه اعتراضات داده نشده است

از ميان اعتصابات گزارش شده، سه مورد با        
توجه به تعداد کارگران شرکت کننده در             
اعتصاب و مدت زمان و تاثيرات آن در ميان          

 :ساير حرکتهاي اعتراضي شاخص هستند

 )کيان تاير(کارخانه الستيک البرز   -١

اعتصاب  از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد          
. و بيش از هزار کارگر در آن شرکت داشتند         

اين کارگران دراعتراض به تعويق چهار ماهه       
دستمزدها و تصميم مديريت بر انحالل             
کارخانه و اخراج کارگران دست به اعتصاب        

: هاي آنان عبارت بود از         درخواست.  زدند
پرداخت مطالبات معوقه، تهيه مواد خام،            
 ازسرگيري توليد و مشخص شدن موجودي 

دنبال اين    به.  اند  نفر خبر داده    ۴٠تا    ۳۵بين  
وقايع، مسئولين دولتي اعالم کردند که دو           
ماه حقوق معوقه پرداخت ميشود و بالفاصله       

د رحاليکه  .  اين مبلغ به کارگران پرداخت شد      
هنوز سه ماه حقوق معوقه باقي مانده بود و          
تکليف آينده کارخانه و تامين مواد اوليه             

همزمان .  براي راه اندازي توليد ناروشن بود      
هاي کارگران بازداشتي در مقابل           خانواده

پاسگاه احمدآباد مستوفي تجمع کرده و            
 ۳٠دو روز بعد     .  خواستار آزادي آنها شدند    

. تن از کارگران با دادن تعهد نامه آزاد شدند         
يکي از کارگران آزاد شده به خبرگزاري             

کارگران با امضا اين         «:  دسترنج گفت  
تعهدنامه، متعهد شدند که ديگر در قبال              
اجحاف کارفرما و تضييع حقوق، گرسنگي،        
فقر و زبوني، معترض نشوند و در مقابل ظلم   

ده تن از کارگران      .  »واکنشي نشان ندهند   
 .همچنان در بازداشت باقي مانده اند

اعتصاب بيش از يکماه    .  هاي كارگران   صندوق
به طول کشيد و با وعده رسيدگي به                  

هاي کارگران از سوي مسئولين         درخواست
دولتي و تصميم به فروش محصوالت              
کارخانه براي پرداخت مطالبات معوقه             

موجودي انبار کمتر   .  کارگران، به پايان رسيد   
از مطالبات کارگران بود و با وجود فروش           
محصوالت كارخانه، غير از پرداخت بخشي        

ها برآورده    از مطالبات معوقه، ديگر خواسته     
فروردين امسال      ۲١روز چهارشنبه     .  نشد

كارگران و كاركنان در چهاردانگه تهران در         
ماه حقوق معوقه خود دست از        ۵اعتراض به   

كار كشيده و اقدام به تجمع اعتراضي كردند          
آمده، بخصوص بعد از          جان   كارگران به  

هاي   گذرندان روزهاي سخت عيد با سفره        
-جاده ساوه ,  در جريان اين اعتراض    ,  خالي

كند را    تهران كه از مقابل کارخانه عبور مي        
بستند تا افكار عمومي مردم را به ستمي كه           

يكي از كارگران   .  رود جلب كنند    بر آنان مي  
ما قبل از عيد بارها و بارها اعتصاب         «:  گفت

و اعتراض كرديم اما مقامات حكومت بجاي         
حل مشكل ما، نيروي انتظامي را به جان ما           

كارگران باآتش زدن الستيک، نظر     .  »انداختند
 .عابرين را به اعتراضات خود جلب کردند

اسالمشهر،   -دنبال بسته شدن جاده تهران      به
پليس ضد  .  مامورين انتظامي وارد عمل شدند    

شورش براي ورود آسان به کارخانه،              
ديوارها و ساختمان نگهباني کارخانه را            
تخريب کردوپس ازحمله وبازداشت کارگران     
معترض، براي پنهان ساختن اين حرکت            
خشونت آميز در عرض چند ساعت با کمک          
ماموران شهرداري دوباره ديوارهاي تخريب     

 تعداد بازداشت شدگان را . شده را ساخت

 کميسيون کارگري سازمان
 

 هاي كارگري در سه ماه گذشته مروري بر مسائل و حركت

 شركت نيشكر هفت تپه  -۲

کارگران اين واحد توليدي در دو سال گذشته  
شان   بار بر سر مطالبات صنفي        ١١حداقل  

حدود پنج هزار    .  اند  دست به اعتصاب زده     
كارگر شركت نيشكر هفت تپه در استان             

اسفند در اعتراض به      ١۵خوزستان، از روز    
پرداخت نشدن دو ماه حقوق و پاداش و              

 .اند شان، اقدام به اعتصاب كرده عيدي
بحران توليد قندوشکر درايران بدنبال اعطاي      

و   »آقازاده«انحصار ورود قند و شکر به دو        
قاچاق گسترده شکر، عمالبه تعطيلي بسياري      

هاي قند و شکر منتهي شده و             از کارخانه 
هزاران کارگر شاغل در اين صنعت قديمي را        

اما عالوه برمشکالت فوق،    .  بيکارساخته است 
بامشکالت ديگري نيزمواجه   ”  تپه  نيشکر هفت “

ها،  عدم پرداخت حقوق        بنا به گزارش  .  است
گيرد که      کارگران در حالي صورت مي         

تپه توسط مديران        هاي زراعي هفت       زمين
عامل و حراست شرکت فوق، با همدستي            

که خود خريدار نيز      (نماينده شهر شوش      
ميليون تومان فروخته     ١۷۵، در مقابل    )هست

اين اعتصاب بيش ازيک هفته طول    . شده است
. کشيد بدون آنکه نتيجه روشني گزارش شود  

بنا بر خبرها، در اوائل ارديبهشت پنج تن از           
کارگران اعتصابي و يک خبرنگار به دادگاه         

 11صفحه  . اند انقالب شوش احضار شده

و  ۱۳۸٦هاي خبري در سه ماهه بهمن و اسفند  کميسيون کارگري بر مبناي گزارشات مندرج در رسانه

هاي اعتراضي و  ، بررسي آماري پيرامون مسائل و مشکالت کارگران و همچنين حرکت۱۳۸۷فروردين 

يقينا فقدان اخبار کامل در      .   مقاومت آنان در مقابل فشارهاي کارفرمايان و دولت، انجام داده است            

گيري دقيق از وضعيت کارگران در ايران و          زمينه مسائل کارگري، امکان يک بررسي آماري و نتيجه         

توان   ولي با نگاهي به همين حد از اطالعات موجود، مي         .  مسائل و مشکالت آنها را ناممکن کرده است       

 .دست داد ارزيابي معيني از وضعيت طبقه کارگر در ايران به



 ١١صفحـه    ١۳٨۷ارديبهشت    ١۵۴اتحـاد کـار     
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 صنايع مخابراتي راه دور ايران  -۳

كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور        
ايران در استان فارس نيز از جمله كارگراني         

با مشكل عدم پرداخت      ٨٦بودند كه در سال     
تعداد كارگران اين   .  اند  مطالبات روبرو بوده  

نفر است و توليدات       ١۵٠٠کارخانه  بالغ بر      
هاي هوشمند مورد     اين کارخانه انواع كارت    

صنايع .  بود  بندي سوخت      استفاده در جيره   
مخابرتي راه دور ايران، تنها مجري ساخت         

هاي هوشمند سوخت كشور بود كه           كارت
در زمان  .  پس از اتمام اين پروژه تعطيل شد       

ماه حقوق و مزاياي         ٨تعطيلي کارخانه       
تاخير طوالني در   .  معوقه پرداخت نشده بود    

ماهه، كارگران را وادار       ٨پرداخت مطالبات    
به اعتصاب در محل كار و تجمع و تحصن            

تجمعي .  در مقابل نهادهاي اداري استان كرد      
كه در نتيجه آن، مديران و اعضاي هيات             
مديره كارخانه مجبور به حضور در                
. كمسيون كارگري استان فارس شدند            

اي از مطالبات اين          سرانجام بخش عمده    
كارگران از محل تسهيالت چند ميليارد             

اما كارگران هنوز   .  توماني بانكي پرداخت شد   
 .منتظر راه اندازي كارخانه هستند

همانگونه که در باال آمد، بخش عمده                 
اعتراضات کارگري پيرامون عدم پرداخت         
حقوق و دستمزدها بود، اما اخبار مربوط به         
تعويق پرداخت دستمزدها تنها محدود به           

در اين دوره سه ماهه      .  شود  موارد باال نمي  
مورد از تعويق پرداخت دستمزدها، از           ٦۷

هاي   هاي بزرگ توليدي تا کارخانه         شرکت
کوچک، گزارش شده است که مجموعا در           

تعويق .  گيرد  کارگر را دربر مي     ١۹٠٠٠حدود  
ماه گزارش    ١٨دستمزدها نيز از يک ماه تا         

شده است که اکثرا بين سه تا شش ماه                
اکنون چند سالي است که پرداخت      .   باشد  مي

دستمزدها با تاخير چندين ماهه، به روش           
ها تبديل شده     ها و شرکت    کار عادي کارخانه  

صورت   است و گاه بخشي از دستمزدها به        
بطور مثال، به    .   شود  مساعده پرداخت مي   

گفته يک فعال کارگري در شرکت کشت و            
صنعت گوهرکوه خاش، بيش از پنج سال           
است که دستمزدها با تاخير چند ماهه               

شود و بنهاي کارگري از سال          پرداخت مي 
 يا در شهر طبس، . پرداخت نشده است ١۳٨۴

يك فعال كارگري در منطقه غرب تهران           -۲
هزار كارگري كه         ۵از مجموع      :  گفت
هاي اين      صورت قراردادي در كارخانه         به

درصد درسال آينده     ٦٠منطقه شاغل هستند،    
هاي خدمات پيمانكاري        در اختيار شركت    

: وي گفت .  نيروي انساني قرار خواهند گرفت     
كارفرمايان اين كارگران براي پرداخت            
نكردن مطالبات پايان سال و عدم اعطاي            
مرخصي نوروزي باحقوق، از تمديد قرارداد       

اين شيوه در چند سال      .  روند  آنان طفره مي  
هاي   اي متداول در كارخانه       اخير به پديده   

منطقه غرب تبديل شده و هر سال نيز بر              
 .شود تعداد اين كارگران افزوده مي

بيش از هزار کارگر فني معدن ذغال سنگ    -۳
طبس با پايان قرارداد کاري در آستانه سال         

فعال   »غالمرضا محمدي «.  جديد بيکار شدند  
اين :  گفت  »دسترنج«کارگري در طبس به       

تعداد از کارگران قراردادي که بواسطه             
هاي پيمانکار در معدن ذغال سنگ            شرکت

کار هستند، طبق روال هر سال در         مشغول به 
هزار .  شوند  روزهاي پاياني سال اخراج مي      

کارگر با امضاي اجباري برگه تسويه حساب       
هاي   عالوه بر مزاياي پايان سال و مرخصي       

ايام نوروز، از حقوق يک ماه کاري خود نيز          
 .محروم شدند

سياه «کارگر قرارداي سد      ١٠٠بيش از      -۴
دره عالوه بر عدم دريافت سه ماه         ديوان  »زخ

حقوق و مزاياي شغلي خود، در ابتداي سال         
 .از کار بر کنار شدند ٨۷
مرتضي ريحانيان از فعاالن کارگري          -  ۵

هزار کارگر در     ۴۷زنجان ضمن اعالم اينکه      
 »دسترنج«کار هستند، به       زنجان مشغول به  

درصدآنان راکارگراني با     ٨٠ازاين ميان :  گفت

 12صفحه .دهند قراردادهاي موقت تشکيل مي

کارگران قراردادي بيمارستان، شهـرداري و    
راه آهن، بيش از دو سال است که با تاخـيـر   

. کـنـنـد      چند ماهه حقوق خود را دريافت مـي 
عمدتا دليل روشني براي تاخير در پـرداخـت   
دستمزدها گزارش نشده است و تنها در چند 
مورد فـقـدان بـودجـه و اعـتـبـارات الزم                

، ...) هاي عمرانـي چـون سـدسـازي و           طرح( 
کاهش نقدينگي کارخانه و کـاهـش فـروش          

در مجموع بايد گفت .  توليدات طرح شده است
که کارفرمايان و صاحبان صنايع با توجه به 
وضعيت موجود و پشتيباني دولت، سياسـت  

هاي کارگري را  شـيـوه          تاخير در پرداخت
هاي مخـتـلـف     متداول خود ساخته و به بهانه

ها را با تاخير انجـام   کنند تا پرداخت تالش مي
در اين بين بسياري از مزايا و حـقـوق     .  دهند

جانبي چون بن کارگري، پاداش آخر سال و   
اصطالح ُمالخـور   عيدي، خودبخود حذف و به

 .شود مي

 بحران در صنايع و اخراج کارگران

مورد از اخراج     ۴٨در دوره مورد بررسي         
 ١۲٠٠٠کارگران گزارش شده است که تقريبا       

دالئل اخراج عمدتا    .  گيرد  کارگر را دربر مي    
تغيير محل کارخانه، مشکالت مالي، کاهش         

دليل واردات محصوالت      فروش توليدات به   
در .  ذکر شده است    ...  مشابه از خارج، و      

مواردي، تعطيلي کارخانه به منظور فروش         
بساز و  «هاي    هاي آن يا انجام پروژه       زمين

در دوره مورد بررسي    .  بوده است   »بفروشي
که شامل ماه اسفند و پايان سال است، موارد 

تر از      ها به مراتب وسيع         گزارش اخراج  
در .  باشد  هاي ديگر در طول سال مي           ماه
هاي اخير، با اخراج کارگران استخدام           سال

دائمي، کارفرمايان و صاحبان صنايع به            
هاي مختلف قراردادهاي موقت کار را          بهانه

قراردادهاي موقت و   .  گيرند  کار مي   وسيعا به 
بويژه قراردادهاي سه ماهه و يکساله، به            

دهد تا با عقد اين         داران اجازه مي     سرمايه
گونه قرارداد اوال سوابق کار کارگران را از          
بين ببرند و ثانيا، در پايان هر دوره قرارداد،          
با توجه به شرائط اجتماعي، ميزان                  
روزافزون بيکاري و نياز کارگران به کار،           

تري   دستمزدهاي کمتر يا شرائط کاري سخت     
در اسفندماه همچنين   .  را به آنها تحميل کنند     

موارد متعددي از سوءاستفاده کارفرمايان از      
قراردادهاي موقت در نپرداختن حداقل دو          

ماه حقوق آخر قرارداد و يا ندادن اضافه             
کاري، مزايا و پاداش آخر سال و عيدي،             

در اين موارد، يکي از        .  گزارش شده است   
شرائط کارفرمايان براي عقد قرارداد مجدد        
با کارگران در فروردين ماه، نديده گرفتن           

به چند مورد   .  باشد  حقوق معوقه سال قبل مي    
هاي متعدد در اين باره اشاره            از گزارش 

 :شود مي

طاهر «مديريت شرکت پيمانکاري خدماتي     -١
در قزوين، با امتناع از پرداخت حقوق          »نيرو

کارگران، بيش از هزار کارگر قراردادي خود       
اين کارگران روزانه مجبور به     .  را اخراج کرد  

ساعت کار بودند و      ١۲تا    ١٠انجام  بيش از     
در پايان هر ماه، حداقل حقوق قانوني را             

تحت چنين شرايط کاري،     .  کردند  دريافت مي 
هزار تومان از        ۵٠٠هر کارگر به ميزان         

حقوق قانوني خود را از کارفرما طلبکار است  
و کارفرما با اخراج آنان از پرداخت                  

 .کاري کارگران سرباز ميزند اضافه
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سال گذشته نيز در روزهاي پاياني      “:  او گفت 

سال قرارداد تعداد کثيري از کارگران تمام          
مندي از مزاياي کامل آخر       شد و آنان از بهره    

هاي با حقوق ايام       سال و همچنين مرخصي    
درصد آنان پس     ٦۷عيد محروم شدند و تنها      

از عيد توانستند قرارداد خود را تمديد کنند و         
 . ”باقي براي هميشه اخراج شدند

آمار دقيقي از تعداد کارگران قراردادي در          
هاي اين دوره،     بر طبق گزارش  .  دست نيست 
هزار کارگر قراردادي در قزوين،        ازميان سي 

پنج هزار کارگر در کارخانجات غرب تهران،        
هزار   ١۵هزار کارگر در استان زنجان و          ۴۷

کارگر در استان سمنان، بخش قابل توجهي         
جمعي در    هاي دسته   از آنان  مشمول اخراج     

 .اند پايان سال شده

پر توقع شده اند و به همين دليل نه تنها به              
صرفه نبودن توليد، از واقعي شدن          بهانه به 

كنند، بلكه با           دستمزدها جلوگيري مي      
كوچکترين افزايشي در ميزان دستمزدها، به       

 .اخراج كارگران مبادرت مي كنند
به اعتقاد ابراهيم مددي، نايب رييس                 
سنديكاي كارگران شركت واحد، قانون            

 ۴١نويسان بهتر است از اين پس در ماده             
تعيين حداقل مزد كارگر     ”قانون كار، عبارت     

را ”  به كرم و بخشش كارفرما بستگي دارد        
اي   حداقل مزد بايد به اندازه      ”بجاي عبارت    

باشد تا زندگي يك خانواده متوسط را تامين         
اگر :  مددي همچنين گفت  .  جايگزين كنند ”  كند

عالي كار        شوراينمايندگان كارگري        
نمايندگان واقعي كارگري بودند، بايد قبل از          

العجلي   امضاي صورتجلسه اين شورا، ضرب    
را براي جبران و واقعي شدن دستمزدهاي          

: مددي يادآور شد  .  كردند  كارگران تعيين مي  
عالي كار درحالي به گفته وزير كار با          شوراي

 ٨٦درصدي دستمزدهاي سال        ۲٠افزايش  
عنوان   تومان را به     ٦٠٠هزار و      ۲١۹مبلغ  

تعيين كرده است كه      ٨۷حداقل دستمزد سال    
همچنان برخالف وعده دولتمردان نهم،            

اين .  فاصله طبقاتي و فقر رو به افزايش است       
دستمزدهاي جديد  :  فعال كارگري يادآور شد   

هزار توماني اختالف     ٦٠٠نه تنها با خط فقر       
هزار توماني    ۳٠٠فاحش دارد، بلكه از مبلغ        

عنوان   كه از سوي برخي نهادهاي وابسته به       
  ٨۷حداقل دستمزد كارگران براي سال             

 .پيشنهاد شده بود نيز كمتر است
حداقل دستمزد تعيين شده با خط فقر کنوني         
در ايران فاصله داشته و قادر به تامين               
نيازهاي واقعي کارگران براي پاسخگويي به       

عبداهللا مختاري   .  يک زندگي انساني نيست      
عضو كميته مزد كشور در گفتگو با خبرنگار        

، ميزان خط فقر را در سراسر كشور         »موج«
هزار تومان اعالم كرد و اظهار        ٦٠٠الي    ۵۵٠

ميزان فاصله مزدي كارگران با خط      «:  داشت
درصد برآورد    ۷۵فقر كنوني در جامعه فعلي      

 .»شده است
حقوق و دستمزد كانون     «در گزارش كميته     

هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان            
در مورد سبد هزينه خانوار آمده            »تهران

 13صفحه  : است

 افزايش دستمزد

يکي از مشکالت مهم کارگران در ايران، پائين        
در ماه اسفند    .  بودن سطح دستمزدها است     

وزارت کار اعالم کرد که حداقل دستمزد در          
به ميزان بيست درصد نسبت به         ١۳٨۷سال  

سال قبل افزايش خواهد يافت و ميزان آن              
. تومان تعيين شده است       ٦٠٠هزار و      ۲١۹
دنيال اعالم افزايش دستمزد، بسياري از           به

فعالين و نهادهاي کارگري به ناکافي بودن          
اين افزايش، با توجه به تورم موجود، اشاره         

 .کردند
اين افزايش دستمزد درشرائطي صورت           

گيرد که تا چند روز قبل از آن مسئولين             مي
حکومتي از عدم افزايش حداقل دستمزد خبر        

وزير كار و امور اجتماعي، جهرمي،      .  دادند  مي
ما «:  در گفتگويي با ايسنا اعالم کرده بود که        

براي بخشي از كارگران يك          ٨۵در سال    
رقمي را بيشتر اعالم كرديم كه عالوه بر              
كارفرماها كه با مشكل روبرو شدند، خود           
كارگران نيز به دليل نبود امكان پرداخت اين         
ميزان دستمزد، از ما درخواست تجديدنظر         

اگر كارگران  «:  وي در ادامه ميگويد    .  »كردند
ها به نحوي     بدانند كه با افزايش دستمزد تورم     

رود كه خود آنها اولين افرادي هستند         باال مي 
كنند، ديگر دنبال آن نخواهند بود        كه ضرر مي  

كه دستمزدها به نحوي باال رود كه تورم              
 . »تاثير منفي در قدرت خريد آنها بگذارد

ديگر سخن، جهرمي وزير کار چنين وانمود         به
کند که با باال رفتن دستمزدها، تورم نيز            مي

افزايش يافته و عمال قدرت خريد کارگران در         
 . کند بهترين حالت تغييري نمي

ادعاي وزير کار در واقع تکيه کالم                   
هاي توليدي      کارفرمايان و صاحبان بنگاه      

کنند که سهم        است که چنين وانمود مي         
دستمزدها در قيمت تمام شده توليدات باال           

اين .  ها است   بوده و عامل عمده تورم قيمت       
ادعا نادرست است چرا که به دليل پائين              
بودن دستمزدها در ايران، سهم دستمزد در         

هاي توليد چون قيمت       مقايسه با ديگر هزينه    
مواد اوليه، تکنولوژي، بازاريابي و حمل و           

بايد دقت داشت که     .   باشد  پائين مي ...  نقل و 
علت اصلي تورم در ايران، حجم زياد نقدينگي        
و اقتصاد بيمارگونه و داللي ايران است که           
امکان سرازير شدن سرمايه ها به صنايع را         
محدود کرده و خريد و فروش و داللي را به           
. منبع اصلي افزايش سرمايه تبديل کرده است      

به عالوه معلوم نيست که چرا بايد تنها مزد و          
 .حقوق بگيران تاوان تورم موجود را بپردازند

علي اکبر عيوضي، مسئول کميته کارگري          
، با رد   »برنا«مزد استان تهران،  در گفتگو با        

اظهارات برخي از افراد مبني بر اينکه افزايش         
ها   دستمزد کارگران سبب تعطيلي کارخانه       

درصد از مشکالت     ١٠تنها  «:  شود، افزود   مي
ها به دليل افزايش حقوق             مالي کارخانه  

تواند با ارايه      کارگران است که دولت مي       
تسهيالت خود به کارفرمايان اين مشکل را          

هاي کشور براي      مديران کارخانه .  رفع کند 
جلوگيري از شکايت کارگران، چند ماه پيش         
از فروش کارخانه حقوق کارگران را                

پردازند و در نهايت اعالم ورشکستگي           نمي
کنند تا به راحتي بتوانند اقدام به فروش             مي

 .»هاي خود کنند کارخانه
جعفر عظيم زاده ـ سخنگوي اتحاديه كارگران       
اخراجي و بيكار، با اين استدالل كه به گفته            

 ۷نظران اقصادي كارگران تنها در           صاحب
درصد قيمت تمام شده توليد سهيم هستند،          

در چند سال اخير كارفرمايان به اخراج        :  گفت
اند و براي چنين       اي كارگران عادت كرده      فله

. کنند  اخراجي افزايش دستمزدها را بهانه مي      
وي افزود در اين چند سال كارفرمايان چون         

 اند، بسيار  به كسب سودهاي كالن عادت كرده
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كميته دستمزد استان تهران در خصوص         «

ميانگين سبد هزينه ماهيانه خانوار، براي يك        
خانواده چهار نفره، طبق تحقيقات و بررسي        

هزار تومان      ۴٦۹هاي كارشناسانه مبلغ        
برآورد كرده است كه يك خانواده ايراني            

 .»قادر به ادامه زندگي باشد

 هاي کارگري تشکل

اي از      در دوره مورد بررسي، گزارش ويـژه 
هاي مستقل سنديکايي منتشر نشده و    فعاليت

اگرچـه درايـن مـدت،        .  يا در دسترس نيست
هاي معمول خـود     فعالين سنديکايي به تالش

براي ايجاد سنديکاهاي مستقل و همزمان بـه  
مبارزه خود براي آزادي فعالين سنديکايي از 

براي نـمـونـه، مـحـمـود           .  زندان ادامه دادند
فروردين ماه با دادن وثيقـه   ١٨صالحي روز 

در مقابل، از تالش رژيـم    .  از زندان آزاد شد
هاي مستقـل   بر هرچه محدودتر کردن فعاليت

کارگري، جلوگيري ازفعاليت سـنـديـکـايـي،        
دستگيري ومحاکمه فعالين کارگري وهمچنين 

هـا و       از فشار به کارگران فعال در کارخانـه 
مواردي از اخراج اين فعالين گـزارش شـده       

فـعـال      » لقـمـان مـهـري      « از آن جمله . است
سـال حـبـس       ۵کارگري در سقز است که به 

تعليقي محکوم شده است و يا حبس تعليـقـي   
غالمرضا غالمحسـيـنـي از      شش ماهه براي 

اعضاي سنديکاي شرکت واحد به دليل پخش 
پيـش از آن نـيـز          .   هاي اين سنديكا اطالعيه

چهار تن ديگر از فعالين سنديکـاي شـرکـت      
 .واحد به دادسراي انقالب احضار شده بودند

نفر از بازداشت        ١۳دادگاه سنندج براي       
 ٨٦شدگان مراسم روز جهاني كارگر سال          

عالوه بر حبس و جزاي نقدي، مجازات شالق        
دنبال اجراي احكام      به.  نيز تعيين كرده بود    

؛ آقايان     كارگر سنندجي     ۴شالق براي      
نيز در اسفند ماه براي       »مواليي«و    »چتاني«

اين حکم با   .  اجراي حكم شالق احضار شدند    
 .اعتراضات  کارگري روبرو شد

در اعتراض به سرکوب کارگران و فعالين           
اي در    هاي نسبتا گسترده    سنديکايي، فعاليت 

داخل و خارج از کشور صورت گرفته است          
هاي    که از آن جمله، مراجعه به سازمان            

المللي چون کميسيون حقوق بشر،               بين
سازمان بين المللي کار، فدراسيون جهاني          

 .باشد مي... کارگران حمل و نقل و

 هاي اعتراضي مقاومت و حرکت

مقاومت کارگران در مقابل تعرضات               
عليرغم .  کارفرمايان و دولت ادامه دارد          

شرائط سخت کار، تهديد به اخراج از کار،            
فقدان هرگونه امنيت شغلي و حمايت آشکار        

داران،    حکومت از کارفرمايان و سرمايه         
کارگران براي حفظ کار و حقوق خود از             
سالح اعتراض، اعتصاب، تجمع در مقابل           

بندان و غيره        هاي حکومتي و راه         ارگان
اين مبارزه اگر چه پراکنده،     .  کنند  استفاده مي 

ولي گسترده است و غالب واحدهاي توليدي        
در سه ماه    .  گيرد  و خدماتي را دربر مي       

گذشته، در مواردي، اعتراضات کارگري با         
هجوم پليس و نيروهاي انتظامي و ضرب و          
شتم و زندان مواجه شده اما عليرغم تشديد          
سرکوب رژيم، اعتراضات کارگري کاهش         

 .نيافته است
هاي اعتراضي در سطح          در کنار حرکت    

هايي نيز از سوي فعالين         ها، تالش   کارخانه
هاي   کارگري براي ايجاد سنديکاها و انجمن       

ها   اين تالش .  شود  مستقل کارگري دنبال مي    
اگرچه با مخالفت دولت مواجه است، اما             
عليرغم دستگيري و زنداني کردن فعالين           

ها متوقف نشده و در         سنديکايي، اين تالش   
ها به آزادي برخي از       سه ماه اخير اين تالش    

 .فعالين سنديکايي از زندان منتهي شده است

 جمـع بنـدي
 بيکاري

بيکاري بزرگترين مشکل کارگري ايران در         
همانگونه که در باال آمده     .  حال  حاضر است   

 ١۲٠٠٠است، تنها در سه ماه گذشته بيش از          
اند واين تنها بخش کوچکي       کارگر اخراج شده  

در کنار اين آمار، بکار      . از آمار واقعي است    
گيري وسيع قراردادهاي موقت و بويژه            

طور دائم    قراردادهاي سه ماهه و يکساله، به      
بخش وسيعي از کارگران ايران را در                

مشکل بيکاري  . دهد  معرض بيکاري قرار مي    
عالوه برآنکه خودعامل بسياري از معضالت      
اجتماعي و بزهکاري است، در سطح جامعه         
کارگري ايران، عمال نقش بسيار منفي بازي         

دهد تا با      کرده و به کارفرمايان اجازه مي        
استفاده از لشکر وسيع بيکاران که در اختيار        
دارند، بسياري از حقوق ابتدايي آنها را زيرپا        
گذاشته وکارگران را وادار به پذيرش شرائط       

 .خود کنند
پديده تعويق پرداخت دستمزدها و پذيرش         
کارگران به ادامه کار عليرغم عدم دريافت           
دستمزد به مدت چند ماه، با توجه به سطح            

ها و گراني سرسام آور کنوني،          تورم قيمت 
خود نمونه بارزي ازناچاري کارگران به           

. باشد  حفظ کار خود به هر قيمت ممکن مي          
تنها در شرائط بحراني و در وضعيتي که            
کارگران هيچ امنيتي براي حفظ شغل خود          
ندارند است که کارفرمايان به راحتي قانون         

. گذارند  کار، پرداخت دستمزد، را زيرپا مي        
نرخ بيکاري بر اساس آمار رسمي دولت بين        

شود ولي      درصد گزارش مي       ١۴تا      ١۲
کارشناسان مستقل نرخ واقعي بيکاري را بين 

 .کنند درصد ارزيابي مي ۲۵تا  ١٨
 

 دستمزدهاي نازل

ترين حد    دستمزدها در حال حاضر در پائين      
خود قرار دارند که پاسخگوي نيازهاي تامين       
يک زندگي عادي براي بخش عمده کارگران         

تعيين حداقل دستمزد زير خط      .  ايران نيست 
فقر معنايي جز ناديده گرفتن حقوق کارگران        

ها   اعتنايي به سرنوشت و زندگي ميليون       و بي 
کارگر و خانواده آنها ندارد و اين درحالي            
است که همين حداقل دستمزد تعيين شده از         

ها عمال    سوي دولت نيز در بسياري از کارگاه      
 .شود رعايت نمي

 

 قراردادهاي موقت

لغو قراردادهاي دائمي کار و تبديل آنها به           
هاي اخير به        قراردادهاي موقت در سال      

روش اصلي کار کارفرمايان و دولتيان تبديل       
بر طبق آمار غير رسمي نزديک        .  شده است 

درصد کارگران ايران درحال حاضر        ۷٠به  
 .قراردادهاي موقت کار دارند

فرسا براي حق کار      کارگران در شرائط طاقت   
. کنند  و حيات خويش مقاومت و مبارزه مي         

اين مبارزات اساساً همچنان تدافعي و براي         
محافظت از حقوق و دستاوردهايي است که         

ها مقاومت ومبارزه پيگيرانه          حاصل دهه  
ضعف و  .  کارگران و زحمتکشان بوده است     

هاي مستقل کارگري، خصوصا       فقدان تشکل 
اي و سراسري،      اي، منطقه   در سطوح حرفه   

همچنان معضل عمده جنبش کارگري ايران        
طلبانه    است که از اثربخشي مبارزات حق         

 . کاهد پراکنده ولي جسورانه آنها نيز مي
 ۲۰۰۸مه  ۷ -۱۳۸۷ارديبهشت  ۱۸
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کارگران .  بيش از دو هزار يورو در ماه است       
اعتصابي به دليل سطح نازل  دستمزدها،            

هاي فزاينده مايحتاج      بويژه در مقابل هزينه    
عمومي و مسکن در روماني و همچنين به            

در   »رنو«واسطه سودهاي فراواني که عايد       
هاي گذشته شده است، خواستار               سال

افزايشي در حقوق و پاداش خود بودند که از         
رفت   درصد دستمزد جاري آنها فراتر مي       ۵۰

هاي رايج در ديگر       ولي در قياس با حقوق      
جاها، ميزان افزايش درخواستي به ده درصد       

معضل عمده جاري نه فقط       .  رسيد  هم نمي 
بلکه غالب مزد و حقوق         »داسيا«کارگران  

بگيران در روماني و ساير کشورهاي اروپاي 
هاي کاالها و      شرقي اين است که  قيمت         

خدمات مصرفي به سطح موجود درجوامع         
 »اتحاديه اروپا «داري عضو     پيشرفته سرمايه 

شود در صورتي که حقوق و            نزديک مي 
دستمزدها همچنان در سطحي بسيار پايين و       

 .نابرابر باقي مانده است
 »غير واقع بينانه   «با عنوان      »رنو«کمپاني  

بودن خواست افزايش دستمزد کارگران به         
مخالفت با آن برخاست و طبق معمول به             
شگردهاي گوناگوني براي در هم شکستن         
. اتحاد و اعتصاب کارگران دست يازيد            

نخستين آنها گذشته از تالش براي                  
افکني در ميان کارکنان، شکايت به              تفرقه

بودن اعتصاب    »غير قانوني «دادگاه بعنوان   
با تدارک    »داسيا«لکن اين بار کارگران     .  بود

و تمهيدات الزم براي مراعات قوانين و              
اعالم و اجراي    (مقررات سختگيرانه موجود     

اعتصاب اخطاري، کارت زدن و حضور در         
محل کار در ساعات متعارف کار طي دوره          

عمل کرده بودند تا از اين جهت       ...)  اعتصاب و 
پنج سال  .  اي به دست کارفرما ندهند        بهانه

پيش که کارگران همين کارخانه دست به            
روز از آن        ۳اعتراض زده بودند، هنوز         

غير «حکم    »رنو«نگذشته بود که کمپاني        
بودن اعتصاب را از دادگاه اخذ              »قانوني

کرده و به حرکت صنفي کارگران خاتمه داده        
هاي کارفرما و     اين دفعه به رغم کوشش    .  بود

همچنين تالش دولت روماني براي پايان دادن 
به اعتصاب، دادگاه مربوطه سرانجام رأي به       

بودن اعتصاب داد و اين اولين            »قانوني«
پيروزي براي اعتصابي بود که نه تنها در            

اتحاديه «روماني بلکه در ديگر کشورهاي          
 .انداز شده بود هم طنين »اروپا

براي مقابله با      »رنو«توجيه ديگر کمپاني      
خواست عادالنه کارگران اين بود که چون          
اين خودروها براي فروش در اروپاي شرقي        

شود و سطح درآمدها هم در اين            توليد مي 
تر    کشورها نسبت به اروپاي غربي پائين          
هاي   است، بنابراين دستمزدها و ديگر هزينه      

 15صفحه  توليد هم بايستي 

صنايع به اصطالح سوسياليستي      ”  سرسبد
هزار نفر    ۲۵بيش از   روماني بوده و زماني      

کردند و بنابراين سابقه زيادي       در آن کار مي   
هاي فني و تخصصي دارد،        به لحاظ مهارت  

خريداري ”  رنو“بوسيله کمپاني    ۱۹۹۹درسال 
هاي اين شرکت در آن          و مونتاژ اتومبيل   

 ۱۳اين کارخانه هم اکنون با       .  اندازي شد   راه
هزار کارگر به توليد خودروهاي مدل               

پردازد که ميزان توليد آن در          مي  »لوگان«
هزار دستگاه    ۲۳۰سال گذشته ميالدي به        

بالغ گرديده و با در نظر گرفتن سطح بسيار          
نازل دستمزدها و همچنين رونقي که فروش        
و صدور اين مدل پيدا کرده، سود سرشاري         

. ساخته است   »رنو«را هم نصيب شرکت        
اين مدل همان اتومبيل نسبتا ارزان قيمت اين   (

کمپاني است که از سال پيش در ايران هم با           
شود و    مونتاژ و عرضه مي      »۹۰تندر  «نام  

قرار است شعبات ديگري از آن در هند،              
 ). مراکش و روسيه هم راه اندازي شود

مارس    ۲۴در      »داسيا«اعتصاب کارگران     
گذشته با مشارکت بيش از ده هزار نفر از            
آنان و در پي شکست مذاکرات ميان                 

و   »سنديکاي کارگران اتومبيل سازي داسيا    «
خواست اصلي  .  مديريت شرکت، شروع شد    

 ۱۴۸کارگران افزايش دستمزدها، به ميزان         
يورو در ماه و همچنين افزايش پاداش               

متوسط حقوق ماهانه ناخالص     .  ساليانه بود 
يورو و براي     ۲۸۵کارگران با سابقه حدود      
يورو است، در     ۲۰۹کارگران کم سابقه فقط      

حالي که متوسط حقوق ناخالص همتايان           
 آنها، با همان سطح مهارت، مثال در فرانسه 

خواهيم بردگان اتحاديه اروپا       ما ديگر نمي  

 ! باشيم

آميز کارگران    اي موفقيت   اعتصاب سه هفته   
متعلق به کمپاني        »داسيا«خودرو سازي     

 »پيتستي«واقع در شهر          »رنو«فرامليتي   
هاي گوناگون،      روماني، در واقع از جنبه        

اعتصاب کارگري دراين کشور    :  سابقه بود   بي
در   »بلوک شرق «نيز همانند ديگر جوامع        

 »سوسياليسم واقعا موجود  «دوره حاکميت   
غير قانوني و عمالً  ناشناخته بود و هر جا             

 »گدانسک«مثال در   (پيوست    هم که بوقوع مي   
اي سياسي    ، بالفاصله جنبه  )۱۹۸۰لهستان در   

ً  سرکوب مي        »امنيتي«و   . شد  يافته و شديدا
داري و      در دوره حاکم شدن سرمايه           

ليبراليسم لجام گيسخته در اين کشورها طي        
هفده سال گذشته نيز اعتصاب و اعتراضات        
کارگري گرچه غيرقانوني نبوده ولي در            
فضاي توهمات و تالش براي جلب بيشتر           

و   »مکروه«هاي خارجي،     ها و شرکت    سرمايه
 .بسيار نامتداول بوده است

هم   »رنو«گذشته از اينها، از ديدگاه کمپاني        
هاي چند مليتي،        که همراه ديگر شرکت       

اروپاي شرقي را همواره عرصه بسيار             
مناسبي براي بهره برداري از نيروي کار            

هاي   ارزان و مطيع، همراه با کمترين تأمين         
اجتماعي، به منظور کسب سودهاي کالن به         

آورند، اعتصاب اخير کارگران          حساب مي  
را به صدا درآورد   »زنگ خطر«اين  »داسيا«

راحتي    که بعد از اين، اين جوامع نيز به              
 .آنها نخواهد بود »شکارگاه اختصاصي«

 گل “که ” داسيا“کارخانه عظيم اتومبيل سازي 

از اعتصاب گسترده کارگران صنايع نساجي مصر براي افزايش دستمزدها در بهار گذشته تا                     

هاي ايتاليا و از مقاومت و مبارزه مزد و حقوق بگيران فرانسوي               اعتصاب وسيع کارگران شهرداري   

آهن آلمان، سال گذشته شاهد       نظام بازنشستگي تا اعتصاب بيسابقه کارکنان راه        »اصالح«در مورد   

اي در اعتراضات و مبارزات کارگران و زحمتکشان در کشورهاي مختلف جهان بوده                  گسترش تازه 

جانبه سرمايه جهاني عليه حقوق و دستاوردهاي کارگران در مقابل تثبيت             در برابر تهاجم همه   .  است

هاي فرامليتي    دستمزدها و کاهش قدرت خريد خانوارهاي کارگري و در برابر نظام ناعادالنه کمپاني             

اي فراگير در پي تحميل حداقل حقوق و نامساعدترين شرايط کار بر مزد و حقوق                 »مناقصه«که طي   

تر يافته، چنانکه      ها و مبارزات اينان نيز ابعادي وسيع           بگيران در عرصه جهاني است، مقاومت       

در همين  .  المللي مبارزاتشان نيز آشکار گرديده است       هاي ملموسي از همبستگي و پيوند بين        نشانه

حال رشد افسارگسيخته بهاي ارزاق عمومي در سطح جهاني طي سال گذشته، فشار مضاعفي را بر                  

ها نفر ديگر را در معرض گرسنگي قرار داده،           خانوارهاي کارگران و زحمتکشان وارد کرده و ميليون       

به طوري که در همين چند ماه گذشته، اعتراضات شديد و شورش گرسنگان در بيش از سي کشور                    

 .وقوع پيوسته است جهان به

در اينجا به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگي جهاني کارگران، به مرور اجمالي دو نمونه از                        

اعتصاب پيروزمندانه کارگران اتومبيل     :  پردازيم  ها و مبارزات کارگري در يکسال اخير مي           حرکت

در روماني و اعتصاب گسترده کارگران ساختماني در کشورهاي جنوب خليج                  »داسيا«سازي  

آمدها و تأثيرات مشخص      ها گذشته از جوانب و معاني نمادينشان، در برگيرنده پي           فارس، اين نمونه  

 .نيز بوده و خواهند بود

 کميسيون کارگري سازمان 
 

 مبارزات كارگري در عرصه بين المللي
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پائين نگهداشته شود تا محصوالت به بهاي         

لکن پاي اين گونه    .  تر به فروش برسد     ارزان
زيرا همانطور  !  بود  »چوبين«استدالالت نيز   

کرد   مطرح مي   »داسيا«که سنديکاي کارگران    
بخش بزرگي از محصوالت اين کارخانه در         

هاي متداول در آنجا      اروپاي غربي و به قيمت    
بعالوه، سطح حقوق و       .  شود   عرضه مي  

درآمدها در روماني و ساير کشورهاي             
اروپاي شرقي هم بايد باال برود تا آنها هم            
بتوانند روزي از خودروهائي که خود توليد         

اما شگرد ديگر      .  کنند، استفاده کنند        مي
 »داسيا«کارفرما براي برچيدن اعتصاب          

تهديد به تعطيلي کارخانه در روماني و انتقال        
بود ولي اين حربه    ...  توليد به هند، مراکش و     

نيز در    »رنو«هائي مانند      پرقدرت شرکت 
کارگران اعتصابي آگاه    .  اينجا کارگر نيفتاد   

بودند که با در نظر گرفتن سود سرشاري که    
از توليدات اين کارخانه و سطح باالي         »رنو«

آورد و    مهارت و کيفيت آن به چنگ مي           
همچنين چشم انداز پررونق اين محصول،          

راحتي مبادرت به بستن اين             کارفرما به  
 .کند کارخانه نمي

گذشته از اينها، حفظ يکپارچگي و اتحاد             
کارگران اعتصابي، جلب همکاري و همدردي       

اي که کارخانه در       ديگر اهالي شهر و منطقه     
آنجا واقع است و همچنين ابراز همبستگي و         

هاي کارگري در      حمايت کارگران و اتحاديه    
ديگر کشورها و در سطح اروپا، از عوامل            

 .تداوم و موفقيت اين حرکت بيسابقه بود
 »رنو«در فرانسه که مرکز اصلي کمپاني           

هاي خودروسازي    است، کارگران کارخانه   
و سنديکاي    »سيتروئن«و    »پژو«،  »رنو«

و ديگر  )  ت.ژ.س(عمومي کارگران فرانسه      
سنديکاهاي بزرگ کارگري از همان ابتدا به         

اقدام    »داسيا«گران      حمايت از اعتصاب     
هاي جمع آوري کمک مالي به        صندوق.  کردند

هاي   کارگران اعتصابي در جلوي کارخانه       
 »اومانيته«فرانسوي و نيز بوسيله روزنامه       

هاي کارگري اين  داير شده و نمايندگان تشکل
گران،   کشور ضمن حضور در جمع اعتصاب      

هاي صنفي و طبقاتي      هاي مالي و حمايت     کمک
فدراسيون اروپائي  .  خود را عرضه کردند     

فلزکاران نيز از جمله نهادهائي بود که به             
. اقدام کرد   »داسيا«حمايت وسيع از کارگران     

که با فراخوان      »تظاهرات اروپائي «در يک    
وبا خواست ” کنفدراسيون اروپائي سنديکاها“

مشترک افزايش دستمزدها و بهبود شرايط        
همزمان با اجالس وزراي     (آوريل    ۵کار در   

” ليوبليانا“در شهر    )  اقتصاد اتحاديه اروپا   
مرکز اسلووني با شرکت بيش از چهل هزار         
نفر از کارگران کشورهاي مختلف اروپا            
برگزارشد، اعالم حمايت از اعتصاب کارگران   

 .روماني يکي از موضوعات اصلي بود

با گذشت نزديک به سه هفته از آغاز                  
 ۱۱، سرانجام در    »داسيا«اعتصاب کارگران   

هاي    آوريل با پذيرش بخشي از خواست          
اعتصابگران از جانب مديريت، اين اعتصاب        

اي که بين کارفرما      طبق مصالحه .  پايان يافت 
 ۷۰(و سنديکاي کارگران حاصل شد و              

، )آن را تأييد کردند     »داسيا«درصد کارگران   
يورو بر دستمزد ماهانه کارگران،         ۹۷مبلغ  

در دو نوبت افزوده شد که اولين نوبت آن از          
اول ژانويه سال جاري ميالدي بوده و ميزان        

يورو    ۲۴۳پاداش ساالنه آنها نيز حداقل           
هرچند که کارگران اعتصابي      .  تعيين گرديد 

تنها به بخشي از        »داسيا«متحد و مصمم     
هاي خود رسيدند ولي پيروزي اين          خواست

اي آشکار در سياست      حرکت کارگري، خدشه  
هاي بزرگ جهاني مبني بر          جاري سرمايه 

پايين نگهداشتن هر چه بيشتر دستمزدها و         
تحميل ناعادالنه ترين شرايط از طريق تشديد       
رقابت بين کارگران و ميان کشورها بوده           
است که تاثيرات آن تنها محدود به روماني و         

نمانده و چه بسا  »رنو«يا منحصر به کمپاني 
در سطح اروپا و حتي در سطح جهاني، در            
جهت تقويت مقاومت، مبارزات و همبستگي        

 .کارگران نمايان خواهد شد
اعتصاب گسترده کارگران ساختماني در        

 جنوب خليج فارس
هزاران تن از کارگران ساختماني شاغل در         
دوبي، که اکثريت عظيم آنها را کارگران             

اکتبر گذشته    ۲۸دهند، در     مهاجر تشکيل مي  
براي افزايش دستمزدها دست به تحصن و         

طي اين حرکت صنفي         .  اعتصاب زدند  
اعتراضي که در اول نوامبر نيز ادامه داشت،         

هاي   ها و جاده    اعتصابگران برخي از خيابان   
منطقه آزاد جبل   «دوبي از جمله جاده اصلي       

ها   را بستند و مانع حرکت اتومبيل           »علي
رژيم حاکم بر امارات متحده عربي و        .  شدند

کارفرمايان از پذيرش خواست اوليه کارگران      
امتناع کردند و با دخالت خشونت بار                
مأموران انتظامي و امنيتي رژيم تظاهرات به        
درگيري انجاميده و گروه زيادي از کارگران        

در برابر سرکوب    .  اعتصابي دستگير شدند   
شديد حکومتگران، حرکت مطالباتي کارگران      
ساختماني با ناکامي روبرو گرديد و دولت          
امارات اعالم کرد که چهار هزار کارگر              

 .کند اعتصابي را از اين کشور اخراج مي
اي که بدون حق هرگونه دفاع            در محاکمه 

براي گروهي از بازداشت شدگان، در مارس        
نفر از آنان به اتهام        ۴۵گذشته ترتيب يافت،    

کارگران به اعتصاب به شش ماه         »تحريک«
اما با  .  زندان و اخراج از کشور محکوم شدند      

وجود سرکوب و شکست اعتراضات               
کارگري، تبعات آن در اين کشور و همچنين         
ديگر کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس،       

 .برجاي مانده است

هاي  ها و دشواري با در نظر گرفتن محدوديت
سياسي، اجتماعي و فرهنگي حاکم بر شـيـخ     

هاي خليج فارس، خـاصـه در مـورد           نشين
کارگران مهاجروخارجي که طبق برآوردهاي 

ميليون نفر بالغ  ۱۳المللي به حدود  مراجع بين
گـردنـد، اعـتـصـاب وسـيـع کـارگـران                 مي

ساختماني در ماه اکتبر بواقع جسـورانـه و       

 16صفحه  . نظير بوده است بي
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اگر چه همين بخش کارگران که سهم عمده           

دهند در بهار و      کارگران مهاجر را تشکيل مي    
تابستان سال پيش نيز در اعتراض به شرايط        
طاقت فرساي کار به چند حرکت و تظاهرات         

هاي   موردي وازجمله تصرف دفاتريکي ازبرج    
بزرگ نيمه تمام دوبي، اقدام کرده بودند ولي        
اعتصاب و راهبندان پائيز گذشته بسيار            

يافته و در برگيرنده      وسيع و نسبتاً  سازمان    
 .خواست اصلي افزايش دستمزدها بود

مقابله فوق العاده خشن و وحشيانه پليس           
امارات و سپس صدور حکم محکوميت             
کارگران بي دفاع، بيش از هر چيز افشاگر            
رژيم خودکامه قرون وسطائي بوده که چهره       
خود را در پس ويترين تجدد برج سازي و            

بازتاب .  رونق اقتصادي پنهان ساخته است      
گسترده اخبار اعتراضات کارگري و پاسخ         
سرکوبگرانه و ظالمانه حکومتي، ماهيت           

هاي جنوب خليج فارس را       واقعي شيخ نشين  
در برابر افکار عمومي جهانيان بيش از پيش         

هاي مربوط به      انتشار گزارش .  نمايان کرد 
شرايط کاروزيست کارگران خارجي درشش     

 »شوراي همکاري خليج فارس   «کشور عضو   
حاکميت شرايط شبه بردگي در اين جوامع را        

شان به    که شيوخ حاکم بر آنها و وابستگان        
برکت درآمدهاي سرشار نفتي و اخيرا              

اي دست    هاي افسانه   تجارت و داللي به ثروت    
 .اند، بار ديگر برمال ساخت يافته

دراين کشورها هرگونه اعتصاب و تظاهرات       
خصوصا از جانب کارگران خارجي ممنوع         

هاي انباشته شده     رغم همه ثروت    است و به  
در آنها و اين واقعيت که چرخ عمده                   

هاي توليدي و خدماتي را همين               فعاليت
چرخانند، مقوالتي مانند      کارگران مهاجر مي   

حداقل دستمزد، بيمه و تأمين اجتماعي محلي       
غالب کارگران خارجي از      .  از اعراب ندارد   

 شرکت هاي  «طريق دالالن و يا به اصطالح 

شوند   کار گرفته مي    به  »تأمين نيروي انساني  
که همان ابتدا قراردادي يک جانبه را با               

که يکبار براي هميشه     (حقوقي نازل و ثابت      
بر جويندگان کار تحميل       )  شود   تعيين مي  

کنند و اختيار کار و اشتغال و اخراج آنها            مي
ً  در دست خود قبضه مي               . کنند   را کامال

ً  از هند،             بخشي از کارگران مهاجر که غالبا
پاکستان، بنگالدش، سريالنکا، افغانستان،         

در جستجوي کار به آن       ...  ايران، فيليپين و   
غير «در حالت   کنند،    ها عزيمت مي    شيخ نشين 

شوند و در مورد       به کار گمارده مي      »مجاز
شمرده    »مجاز«بخش ديگر از آنها که            

شوند نيز پاسپورت آنها در هنگام امضاي         مي
هاي واسطه ضبط        قرارداد توسط شرکت    

شود و بدين ترتيب عمالً  سرنوشت کار و     مي
اشتغال، دستمزد و درآمد آنها در کنترل            

اين عوامل  .  گيرد  ها و دالالن قرار مي       واسطه
ً  حتي از پرداخت دستمزد              واسطه بعضا

کنند،   کارگران مهاجر شاغل نيز امتناع مي         
چنانکه يکي از شکايات و موارد اعتراضي           
مکرر کارگران در اين کشورها، مسئله تعويق       

اجبار به  .  در پرداخت دستمزدها بوده است      
کار هفت روز در هفته، سختي طاقت فرساي         

که طبق گزارش   (شرايط کار در غالب نقاط        
بعنوان   »سازمان ديده بان حقوق بشر    «اخير  

، )توصيف شده است     »شرايط غيرانساني «
هاي فرسوده و     زندگي در منازل و خوابگاه     

و بويژه کولر که در        (فاقد تجهيزات اوليه      
گرماي شديد بخش بزرگي از سال کامال            

، درصد مرگ و مير بسيار         )ضروري است 
باالئي را در ميان اين کارگران به ثبت                

ها و      همه اين دشواري     .  رسانده است  
تضييقات در حالي است که کارگران خارجي        
ً  حق دفاع از حقوق اوليه خود را هم                غالبا

ها    يا قوانين حاکم بر شيخ نشين          :  ندارند
ها تنظيم گرديده و يا در         کامالً  عليه خارجي   

 غير اين صورت، محاکم مربوطه از پذيرش 

دادخواست کارگران خارجي طفره رفته و يا        
وضعيت کارگران  .  دهند  عليه آنها رأي مي     

خانگي و خدمتکاران منازل، در اين زمينه           
انگيز است که     بيش از همه ظالمانه و تأسف      

ماجراهاي رقت بار آنها بارها در رسانه هاي        
 .بين المللي بازتاب يافته است

در کنار همه اين مشقات، مشکل مضاعف           
کارگران مهاجر در يکي دو سال گذشته آن          
بوده که از يک سو با تشديد رونق اقتصادي،         
بورس بازي وبسازوبفروشي، بهاي بسياري     
ً  مسکن             از کاالهاي ضروري و خصوصا
ً  باال رفته است و از سوي ديگر با                شديدا

و قيمت درهم     (کاهش مستمر قيمت دالر         
ً  وابسته به نوسانات دالر             امارات که کامال

از جمله  (در برابر برخي ديگر از ارزها       )  است
، قدرت خريد درآمدهاي نازل و        )روپيه هند 

که ناگزير  (اندازهاي کارگران خارجي      نيز پس 
از تبديل آنها براي ارسال به خانواده هايشان      

، باز هم تنزل يافته     )درکشورهاي خود هستند  
هاي   همين مشکل نيز يکي از انگيزه        .  است

اعتراضي کارگران ساختماني در جريان          
 .اعتصاب اکتبر گذشته بوده است

هر چند که حرکت حق طلبانه کارگران مهاجر        
در دوبي، در آن مقطع با ناکامي روبرو              
گشت، اما وقوع چنين اعتراض گسترده             

اي، بيانگر آن نيز بود که شيوخ             سابقه  بي
توانند   حاکم بر جنوب خليج فارس ديگر نمي        
هاي    بي سر و صدا بساط غارتگري              

هاي ارتجاعي و استبدادي خود را           حکومت
هنوز چند ماه از اعتصاب       .  استمرار بخشند 

کارگران در دوبي سپري نشده بود که در            
کارگر   ۱۳۰۰بحرين در اوائل مارس، بيش از       

اين .  ساختماني دست به اعتصاب زدند          
طول انجاميد و شيوخ       اعتصاب يک هفته به    

دارشان ناچار به      بحرين و شرکاي سرمايه    
پذيرش خواست کارگران معترض و افزايش       

  .دستمزد آنان شدند

 بين المللي در حمايت از کارگران در ايران اتحاد: ترجمه و تكثير از
 
 

 نامه اعتراضي اتحاديه كارگران صنعتي جهان به جمهوري اسالمي ايران

  در محكوميت بازداشت و سركوب كارگران البرز تاير
المللي اتحاديه      كميسيون همبستگي بين      

كارگران صنعتي جهان اين اقدام ظالمانه از         
جانب حكومت شما و شركت توليدي الستيك       

ما همبستگي خود را    .  كند  البرز را محكوم مي   
با كارگران ايران اعالم ميكنيم و از مطالبات          
آنها مبني بر پرداخت بموقع دستمزدها كامال        

خواهيم   ما ازحكومت ايران مي   .  حمايت ميكنيم 
كه فورا تمامي كارگراني كه هنوز در                
بازداشتند را آزاد نمايد و از تعهد گرفتن از           
كارگران بعنوان شرط آزادي آنها صرفنظر        

شركت توليدي الستيك البرز و            .  نمايد
خاطر اين    هاي شريك آن نيز بايد به         شركت

تجاوز به حقوق ابتدايي كارگران مسئول و          
 .جوابگو باشند

 ۲٠٠٨آوريل  ١۵_ مايكل پسا : با احترام

اتحاديه كارگران صنعتي جـهـان، كـه يـك          
باشد، از  اتحاديه كارگري جهاني و مستقل مي

دستگيري و ضرب و شتم صـدهـا كـارگـر         
شركت توليدي الستيك البرز در نـزديـكـي        

شـديـدا      ۲٠٠٨آوريـل       ١۲تهران در تاريخ 
كارگران اعتراض كرده بودند، .  برآشفته است

ماه بود كه پـرداخـت      ۵چرا كه دستمزد آنها 
بعنوان شرط آزادي، كارگـران را    .  نشده بود

مجبور كردند تا تعهد كتبي دهند كه ديگر در   
 . هيچ اعتراضي شركت نخواهند كرد

ترين حقوق انساني در      اين نقض كامل ابتدايي   
ارتباط با آزادي بيان، تجمع و حق اعتصاب          

بعالوه، عدم پرداخت دستمزدها كه         .  است
روشني يك    موجب اعتراض كارگران شد، به     

عدالتي عظيم و نيز نقض قوانين ايران و             بي
چرا :  ما سئوال ميكنيم    .  بين المللي است    

يعني (نيروهاي دولتي قربانيان اين جنايت          
كه   كنند، در صورتي    را دستگير مي  )  كارگران

را )  مديريت ومالكان  (مرتكبين اين جنايت       
 .دهند مورد حمايت قرار مي



 ١۷صفحـه    ١۳٨۷ارديبهشت    ١۵۴اتحـاد کـار     

ي اول مـاه مـه قـرار         ـ آقاي فرد در آستانه
مناسبت اين روز، که روز اتـحـاد و      داريم؛ به

المللي کارگران جـهـان اسـت،         همبستگي بين
کارگران کشورمان صميـمـانـه      شما و همه به

 .گويم تبريک مي

با سالم و تشکر از اين گفتگو و    :  عباس فرد

مـن هـم     .  همچنين قدرداني از زحمات شـمـا  
  هـمـه     متقابالً فرارسيدن اول ماه مه را بـه        

عـنـوان      هاي آزاده و شما به کارگران، انسان
يکي از حاميان جنـبـش کـارگـري تـبـريـک            

گويم؛ و اميدوارم که امسال هم هـمـچـون     مي
چهار سال قبل که جـنـبـش کـارگـري           ـ  سه
پـيـش      مناسبت اول ماه مه يـک گـام بـه          به

. داشت، يک خيز گسترده و بلند بـردارد  برمي
اش فـراتـر از          خيزي که گستردگي و بلندي

 .جهان را بپوشاند  ايران، همه
خواستم ازشما خواهش کنم بفرماييد  س ـ مي

که چه تبيين و تحليلي از وضـعـيـت امـروز       
طـور مشـخـص          کارگر ايران داريد؟ به طبقه

که موقعيت جنبش کارگري   منظورم اين است
از نظر مرحله، خصلت، شـکـل و مضـمـون         

طور اخص موقعـيـت    مبارزه کارگران و يا به
برپايي تشکل مسـتـقـل        اين جنبش در مسئله

کارگري در ايران چگونه است؟ تأکـيـد دارم     
ها و    گاه که با توجه به پيشرفت، موانع و گره

هاي مختلف، تحول و انکشاف اين امـر   ديدگاه
 چگونه است؟

دهم که اين سـؤال   من ترجيح مي  : عباس فرد

) الـف ( خيلي وسيع و پيچيده را به دو قسمت   
يکي روي وضعيت جنبـش  .  تقسيم کنم)  ب( و 

تـکـيـه       » وضعيـت « کارگري؛ من روي کلمه 
جـنـبـش       » موقعـيـت  « يکي هم روي .  کنم مي

 »وضع« را ازريشه  » وضعيت« من .  کارگري
که گريبان  اي  گيرم، يعني آن سکون نسبي مي

را    » موقعـيـت  « کارگر را گرفته است؛ و  طبقه
فهمم که از درون اين  هايي مي معني آن گام به

جـنـبـه     اگر به.  شود داشته مي سکون نسبي بر
ي کـه   ا گذشته کارگري يا  به نسبتاً ثابت جنبش

سـازد   درحال متبلور است ووضعيت آنرا مي
اش    توان خالصـه  نگاه کنيم، در چند کالم مي

. گـريـزي     پراکندگي، ناموزوني و تشکـل :  کرد
گريزي، هـم   اين پراکندگي، ناموزوني و تشکل
کـار وجـود      در روابط توليد و فروش نيروي

کـارگـر      دارد؛ هم در مناسبات دروني طبـقـه  
 خود را ) مناسبات کارگران باهم: يعني(

هايي   نمايند؛ و هم در ميان افراد و گروه           مي
کارگري   که خودشان را مدافع يا حامي جنبش      

 :اين مسئله را بازکنيم. دانند حضور دارد مي
شنويم که بخش اعظمي از          امروزه ما مي   

يا   ٨جايي    کارگران دو شغل دارند؛ يعني يک        
کنند و دستمزدي که          ساعت کار مي       ١٠
کند و    شان را تأمين نمي       گيرند زندگي   مي

عبارت   به.  پردازند  اجباراً  به کار دوم مي        
ديگر، کار دوم و کار سوم مسئله رايجي در          

واقعيت اين است   .  ميان کارگران ايران است    
که بخش زيادي از اين کارهاي دوم و سوم،          

يعني .  کار نيست   مثل کار اول فروش نيروي     
يک جوري فراتر يا متفاوت از فروش نيروي         

يک جايي، در يک    )  الف(کارگر  .  باشد  کار مي 
حاال موقت يا   (اي    کارگاهي، يا در يک کارخانه      

. کند  کار مي )    دائم، که عموماً هم موقت است      
اين پول  .  گيرد  او در ازاي اين کار  پولي مي         

بنابراين، او از سر    .  چرخاند  زندگي او را نمي   
رود   ـ مي   مثالً    اجبارِ گذران زيست، عصر هم ـ     

فروشد و    خرد و مي    مسافرکشي، جنسي مي  
. کند    وپا مي   اي دست   طور کلي، کمک هزينه     به

بدين ترتيب، کارگر مفروض ما جدا از               
مناسبات فروش نيروي کارِ معمول، اجباراً         

شود که در اکثر      نوع مناسباتي مي    درگير يک   
کار متفاوت    موارد با مناسبات فروش نيروي     

. پايي هم دارد     خرده    است؛ يعني يک جنبه     
گرچه اين شامل کليت طبقه کارگر نيست؛ اما         
بخش قابل توجهي از کارگران درگير               

طور   اين مسئله به  .  گونه مناسبات هستند    اين
خود در درون طبقه کارگر يک نوع             خودبه

پراکندگي .  کند  دوگانگي و پراکندگي ايجاد مي    
ـ تحميل ويژه      در واقع   اي که ـ     و دوگانگي 

تحميل   داري امروز، و در ايران        جهان سرمايه 
اين پراکندگي و   .  ويژه جمهوري اسالمي است   

دوگانگي ناشي از مناسبات توليد، مانع             
. يابي کارگران است    اي در امر تشکل     گسترده
ـ  مناسباتي که اين بخش از             اوالً:  چرا که 

کارگران درگير آن هستند، مناسبات مشخصِ      
اي با يک        طرفه   دست و يک       جا، يک     يک

کارفرماي مشخص نيست؛ يعني کارگر محل       
دوماً خود اين مناسبات يک       .  گريز هم دارد   

کند   روحيه انفرادمنشي به کارگران منتقل مي      
که با شکل جمعي کار و روحيه جمعي                
کارگري نه تنها تفاوت دارد، بلکه گاه                

 کارگران در چنين . شود متناقض هم واقع مي

 سوئيس -راديو پيام آزادي_  جمشيـد مهـر 
 

 يابي طبقه كارگر، وضعيت، موقعيت و سطح تشكل
 هاي تعرضي رژيم سياست

  

 بخش اول -گفتگو با آقاي عبـاس فـرد از فعالين کارگري 

وضعيتي حساسيـت خـود را نسـبـت بـه              
هاي برخاستـه   هاي کارگري و رفاقت آشنايي 

دهـنـد و        از سرنوشت مشترک از دست مـي 
هاي کارفرما نيز  ها و زرنگي نسبت به زيرکي

  رسنـد کـه نـتـيـجـه           اعتنايي نسبي مي به بي
روشنش، بروز ناموزوني در درون مناسبات 

اين ناموزوني مانع پـيـدايـش      .  کارگري است
هاي عمومي کارگري در مقابـل    ها و سنت ترم

ـ اصالً ايـن     سوماً.  شود مي  صاحبان سرمايه
قدر درگيـر گـذران زنـدگـي          کارگري که اين

است، اساساً وقتي براي فکر و انديشه روي   
تشکل کارگري ندارد؛ در واقع، مفهوم تشکـل  

که بايد براي ايجـاد تشـکـل       و وقت و زماني 
صرف کند، روال عادي و روزمره زندگي او   

رو، نه تـنـهـا نسـبـت         از اين.  کند را مختل مي
کند، بلکه از تشکل  اعتنايي مي يابي بي تشکل به

با اين وجـود، کـارگـران در          .  گريزد نيز مي
ايران همانند کارگران همه کشورهاي جهـان،  
چيزي جز زنجيرهايشان ندارند که از دسـت    

جـا زنـجـيـره        بدهند؛ با اين تفاوت که در اين
هاي زيستي چنان به مناسـبـات    گذران حداقل

که کـارگـر، نـيـرو،        غيرکارگري گره خورده 
وقت و انگيزه چنداني بـراي گـريـز از ايـن           

واقعيت اين است که کـارگـران   .  زنجيره ندارد
کـه بـه     ( در ايران از طريق کار دوم و سوم   

لحاظ پتانسيل طبقاتي با کار اول ناهمگون و   
دسـت   ، آنقدر امکان معيشت به) متناقض است

توانند خودرا براي همان  آورند که فقط مي مي
  فرسـايـنـده     چرخه کار اول بازتوليد کنند و به

عـبـارت ديـگـر،          به.  مرگ تدريجي بازگردند
کار چنان قيمت کار را کـاهـش    خريدار نيروي

نـيـروي       که کارگر براي فروش دوباره داده 
کارش به همان کارفرما، مجبور است کـه از    

هاي زندگي بزند تا در منـاسـبـاتـي      همه جنبه
ناروشن، مغشوش و آلـوده، کـمـبـودهـاي          

. کار خود را فراهم کـنـد     الزامي ترميم نيروي
که استثمار بسـيـار    ضمن اين » وضعيت« اين 

کند، بخش  شديدي را به طبقه کارگر وارد مي
عظيمي از نيروهاي انساني او را نيز نـابـود     

گري اقتصادي و شـدت     اين سرکوب.  کند  مي
توان با وضعيت کارگـران   استثمار را تنها مي

داري بـه اصـطـالح           و سرمايـه  ١۹در قرن 
همان شرايطي :  منچستري مقايسه کرد؛ يعني

 ۵ساعت درگير کار بودند و    ١٨که کارگران 
. خوابـيـدنـد    مي ۳در  ۲نفر در يک اطاق  ١٠تا 

منظورم همان شرايطي است که انگـلـس در     
 »کارگر در انـگـلـيـس         وضعيت طبقه« کتاب 

انگيـزگـي    اين پراکندگي و بي.  کند توصيف مي
نيروهايي منتقل شده که خودشـان را     عيناً به

دانند و تا چند  طبقه کارگر مي به نوعي حامي 
. سال پيش عمدتاً در خارج از کشور بـودنـد    

گـران داخـل        وضعيت حـمـايـت      در ادامه به

 18صفحه  . رسيم کشوري هم مي
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هايي که هر جـريـان    در خارج از کشور تبيين

سياسي، هر گروه سياسي يا حتي اشـخـاص   
و افراد سياسي از وضعيت و موقعيت طبـقـه   

تفاوت .  کارگر دارند با هم کامالً متفاوت است
اشکالي ندارد، اما خيلي جاها اين تـبـيـيـنـات      

در واقع هر گروه .  متناقض يکديگر هم هستند
اي    و هر جريان و حتي هرشخصي به گوشه

شـايـد کـه      .  کنـد  پراکنده نگاه مي  از اين طبقه
اي هـم درسـت        آنها تا اندازه  هاي همه حرف

تبيينات مثل قطعات يک پـازل      باشد؛ ولي اين
که بايد کنار هم چيده شوند تا بـتـوان    هستند 

. کـامـل درسـت کـرد              از آنها يک مجموعه
هريک از اين جـريـانـات،    :  تر عبارت روشن به

ارتباطـات، اطـالعـات،       ها و افراد، بنا به گروه
اي    آرزوها و يا حتي منافع خويش، به گوشه

کنند و همان گوشه را    از طبقه کارگر نگاه مي
ترتيب، واقعيـت   بدين.  پندارند تماميت طبقه مي

زندگي کارگري پشـت آن تصـويـري گـم             
شود و تـمـامـيـت        شود که به آن نگاه مي مي

به همـيـن دلـيـل، ايـن          .  گردد طبقه فرض مي
. رونـد    نظرات گاه به تناقض همديگر نيز مـي 

اين وضعيت کارگران در ايران بود که در آن 
انـد؛ و       اند؛ در آن به سکون رسيده گير کرده

 .اند بدان بسته شده
کارگر  کارگران و طبقه » موقعيت«   اما درباره

آنچه در مناسبات دروني اين :  در ايران؛ يعني
طبقه درحال وقوع وشدن است؛ وآن امکاناتي 
که بطور واقعي در برابر طبقه وجود دارد؛ و   

هايي که اين طبقه بطور واقعي و مؤثر  آن گام
ايـن را نـيـز        .  بايست بـردارد    تواند و مي مي
آب شـدن    :  توان با چند کلمه خالصه کرد مي

هـاي   گريزي در سطح توده تدريجي يخ تشکل
کار؛ احساس نياز به تشـکـل    نيروي  فروشنده
هايي از طبقه کارگر کـه در مـورد        در بخش

اند؛ و    يابي، زمينه، سنت يا تاريخ داشته تشکل 
سرانجام دريافت ضرورت تشکل در بـخـش   

سال پيـش در حضـور        ١٠اگر . تر طبقه آگاه
کارگران از تشکل مستقل کارگري صـحـبـت    

شد، آنها نه تنها خـود را بـه نشـنـيـدن             مي
کردند کـه از       زدند، بلکه اساساً سعي مي مي

چنين گفتگوهايي بگريزند تا حتي در معـرض  
تـفـاوتـي و       گرچه اين بي.  آن هم قرار نگيرند

گريز مطلقيت نداشت، اما در اغلب مواقع و در 
اي از کارگران رايـج    العاده گسترده بخش فوق

امروز آن يخ .  طور نيست ولي امروز اين.  بود
تشـکـل     گفتگو درباره و انجمادي که نسبت به

در ميان کارگران وجـود داشـت، در حـال          
امروز، هرآنجا که .  شکستن و آب شدن است

کارگران بر بستر رفاقت و اعتماد و احـتـرام   
شوند، اين امـکـان بـوجـود        دور هم جمع مي

تشکل کارگري به بحـث و      آيد که درباره مي
هايـي    اگر در چنين جمع:  گفتگو نشست؛ يعني

صحبت از تشکل کارگري پيش بيايد، بيش از 
 . دهند درصد حاضرين به آن گوش مي ۵٠

ها و    ها، اتحاد کميته    همکاري فعالين و تشکل   
شايد مثالً به چندتاي ديگر هم بشود اشاره          

موقعيت     شما چه تعبير و تحليلي درباره     .  کرد
ها و    ها و راه طي شده، سياست         اين تشکل 

اند و احتماالً     راهبردهايي که آنها اتخاذ کرده     
موانعي که فراروي آنها است و نهايتاً و              

ها در حمايت از       که، اين تشکل     خالصه اين 
ها و مطالبات کارگران از چه قدرت و   خواست

 نفوذي برخوردارند؟
دهم که اين  باز هم من ترجيح مي  : عباس فرد
يـکـي   .  کـنـم        دو بخش تـقـسـيـم     سؤال را به

کـار؛ و ديـگـري         هاي در درون محيط تشکل
 :کار هاي خارج از محيط تشکل
دانيم که سنديکاي کارگران شرکت واحد         مي

يا مثالً  .  کار  تشکلي است در درون محيط       
تپه   تالش براي ايجاد تشکل در نيشکر هفت         

اما کميته  .  تالشي است در درون محيط کار      
ها مانند    پيگيري و بقيه تشکل       هماهنگي، کميته 

هاي بيرون    تشکل کارگران بيکار، همه تشکل     
گرچه کارگران بيکار هم    .  کار هستند   از محيط 

حساب   کارگراند، يعني پيوستارطبقه کارگر به    
آيند، ولي اآلن در محيط کار درگير و               مي

توانند يک    بالفاصله نمي :  يعني.  متشکل نيستند 
بخش از توليد را فلج کنند؛ رو در روي                
کارفرما نيستند که بتوانند واکنش نشان            

آنها عموماً محدود، اجتماعي و         بدهند؛ واکنش 
اما مثالً سنديکاي   .  گونه است   بعضاً سياسي 

شرکت واحد تشکلي است که هرلحظه در            
مقابل کارفرما قرار دارد و در شرايط مناسب        

تواند ضربات اقتصادي سنگيني به              مي
. کارفرما بزند يا حتي تهران را هم قفل کند           

که اين دو نوع       شود    گاه چنين تصوير مي    
کار   هاي در درون محيط     تشکل:  يعني(تشکل  

از يکديگر  )  کار  هاي بيرون از محيط     و تشکل 
اي از اشخاص     در واقع، پاره  .  اند  نتيجه شده 

بدين باورند که  با جريان اول ماه مه سال             
ي ايجاد سنديکاي      در کردستان زمينه     ٨۳

! اما نه .  کارگران شرکت واحد هم بوجود آمد     
از :  يعني(واقعيت اين است که تاکنون             

ها و    تمام چالش )  بعد  به  ٦٠سرکوب سال    
کارگري در دو     هاي دروني جنبش    کنش  برهم

يکي در هيئت    .  بخش خود را نمايانده است      
مؤسس سنديکاهاي کارگري، که از پهلوي         

اش سنديکاي واحد زاده       کارگري و رزمنده   
اش به  کارگري شد؛  و پهلوي سازشکار و غير

مديريت آقاي حسين اکبري همچنان حول          
محور مثلث خانه کارگر، فدراسيون جهاني         

بخش .  چرخد  کار و جمهوري اسالمي مي       
کارگري   هاي جنبش   کنش  ها وبرهم   ديگر چالش 

نمايان   ٨۳با وقايع مربوط به اول ماه مه            
گرديدکه بيشتر ازفعالين آگاه جنبش کارگري      
و حتي مجهزبه يک دريافت سياسي وتاريخي       

داليل گوناگون از      تشکيل شده است که به      
اينها اغلب به    .  محيط کار رانده شده بودند      
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شايد که واکنشي نشان ندهند، کار خـاصـي     
نکنند؛ اما از شنيدن بحث تشکل کارگري فرار 

اين .  کنند ها گوش مي کنند وبه صحبت هم نمي
تحولي است که در درون طبقه کارگر و در     

گيـري و     هاي کارگر درحال شکل سطح توده
تـوده عـظـيـم             اين دربـاره   .  گسترش است
 .کارگران بود

هايـي هـم کـه در           همين تحول در آن بخش
نـوعـي درگـيـر          گذشته تشکل داشتند و بـه   

. گيري اسـت  اند، درحال شکل يابي بوده تشکل
در اين بخش سنديکاي کارگران شرکت واحد 

طور کلي، در    به.  پيشتاز و پيشقدم بوده است
نوعي بـا     هايي که به ها و کارگاه مورد شرکت

توان  اند، مي سنت تشکل کارگري بيگانه نبوده
هـا جـنـب و جـوش              که در درون آن    گفت
در ايـن    .  گـيـري اسـت      اي درحال شکل ويژه

  واحدها کارگران نه تنها از گفتگـو در بـاره      
دهـنـد،      گريزند و به آن گوش مـي  تشکل نمي

. کـنـنـد      بلکه احساس نياز به تشکل هـم مـي    
يک ابـزار      مثابه کنند که تشکل به احساس مي

تواننـد   خورد و با کمک آن مي به دردشان مي
. شان را فراهم کننـد  موجبات بهبود در زندگي

نمايد که اين مـراکـز      هر صورت، چنين مي به
يابي و تشـکـل    تشکل  کار يا خدمات در زمينه

از .  تـري دارنـد     مستقل کارگري آمادگي بيش
آن بخش بسيار مـحـدودي   :  تر ها مهم اين  همه

طـور مـتـمـرکـز،           از طبقه کارگر است که به
يابي را درک    روشن و علني، ضرورت تشکل

هاي اجرايي، عمدتـاً   کرده و ضمن بعضي گام
. درگير تئوريزه کردن ايـن ضـرورت اسـت       

اي بين آب شدن يخ  گرچه هنوز پيوند آگاهانه
کارگـر؛   هاي طبقه تشکل گريزي در ميان توده

احساس نياز به تشکل در آن واحدهايي کـه    
انـد و       در اين زمينه تاريخ و سنـت داشـتـه     

فعالين آگاه جنبش کارگري، صورت نگرفـتـه   
طـور     اما اين سه بخش يـا حـوزه بـه       .  است

گذارند و    خود روي هم تأثير مثبت مي خودبه
  موجبات پيشرفت هربخـش را در زمـيـنـه          

بنـابـرايـن،    .  کنند تر مي وجودي خويش فراهم
اي بيـن ايـن      ضروري است که پيوند آگاهانه

سه بخش سامان بگيرد تا ُبرد هر يک از ايـن  
تر گردد و جنبش کارگري بـه     ها وسيع بخش

. اش به باروري و تولد بـرسـد     معناي طبقاتي
اما در راستاي چنين پيوند و ترکيبي، موانعي 

دهـم در       هم وجود دارد که من ترجيـح مـي    
 .ادامه گفتگو به آن بپردازم

هاي آخر شمـا   صحبت ـ با توجه به همين س 
آقاي فرد طي چند سـال    .  سؤال ديگري دارم

تـر اشـاره        گذشته يا اگر که بخواهيم دقـيـق  
به بعد، چند تشکل  ١۳٨۳کنيم، حداقل از سال 

کارگري و چند جمع از فعالين کارگري بـراي   
هاي کارگري بوجود آمـده کـه        ايجاد تشکل

سنديکاي کارگران شرکت واحد،  توانيم به  مي
پيگيري براي    سنديکاي کارگران نقاش، کميته

 هماهنگي، شوراي  تشکل کارگري، کميته
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نماينده :  يک دولت يکپارچه است؛ يعني          
دار در ايران، که از اين        سياسي طبقه سرمايه  

اين .  کند  اي دفاع مي     جانبه  طبقه بطور همه   
رژيم بنا به تحوالت جهاني و بنا بر وضعيت          
دروني خويش، جابجايي هم در درونش            

اما حرکت کلي اين دولت       .  گيرد  صورت مي 
همواره، از اولين روز پيدا شدنش، يعني از           

اصطالح فرشته    اولين روزي که قرار بود به      
برود و ديو بيايد يا ديو برود وفرشته بيايد،          

حاال تا  .  سرکوب جنبش کارگري بوده است     
امروز و تا روزي که هنوز برقرار بماند، اين          

اگر تغييراتي را   .  سرکوب ادامه خواهد داشت   
بينيم، در رابطه با جنبش کارگري فقط             مي

يا در  .  هاي سرکوب است    بحث برسر شيوه  
. سرکوب است     واقع، عمده شدن يک شيوه      

ها، از احمدي نژاد و         وگرنه در همه دولت     
رفسنجاني و حاتمي و غيره، اساساً سرکوب       

شدت :  يعني(جنبش کارگري دربعد اقتصادي     
مشغول :  يعني(، در بعد اجتماعي        )استثمار

کردن ذهن کارگران به امور غيرطبقاتي و           
يعني بگير و   (و سرکوب سياسي    )  فراطبقاتي

برآيند هرسه شکل سرکوب،    .  بوده است )  ببند
استثمار يا در واقع انباشت روزافزون           شدت

برخالف ظاهر  .  سرمايه در ايران بوده است     
امر، جمهوري اسالمي همينطور که از عمرش       
گذشته، بطور دائم با اقالم نجومي انباشت           

اينکه اين    .  سرمايه مواجه بوده است         
شود، بخش قابل توجهي       ها چه مي     سرمايه

کند، بخشي از آن        ازآن از ايران فرار مي       
  شود، ولي به چرخه      تبديل به مستغالت مي    

شود، صرف    آيد، تلف مي      توليد نمي     دوباره
گردد؛ اينها بحث      جنگ و امور نظامي مي       

ولي شدت استثمار دائم باال        .  ديگري است 
حاال يکي مثل خاتمي زير لب          .  رفته است 

دهيم کارگران هم     زمزمه کرده که مااجازه مي    
متشکل بشوند؛ يعني اينطوري بازي کرده که       
شمشيرش را از زير عبا و فريب بر فرق              
کارگران بکوبد، يکي هم شمشيرش را بطور        

دهد و فرود     اي آشکارا نشان مي      مهرورزانه
 ۴۴تر، خوِد اصل      اينها مهم     از همه .  آورد  مي

اين اصل اساساً مربوط به احمدي نژاد       .  است
اين اصل قانون اساسي       .  و غيره نيست    

جمهوري اسالمي است و بيش از هرکسي           
اي که    نکته.  اي روي آن تأکيد دارد      خود خامنه 

در اينجا بايد به آن اشاره کرد اين است که            
هاي نئوليبرالي از طرف       گاه کاربرد سياست  

  کند که رابطه     رژيم اين تصور را ايجاد مي       
جمهوري اسالمي با کليت سرمايه جهاني           

کشور نيجريه با       ـ همانند رابطه    براي مثال  ـ 
جمهوري .  نه اينطور نيست   .  اين کليت است   

اسالمي خودش بعنوان يک نظام بورژوايي،        
هاي امروزين خودش را دارد؛ و              دريافت

ها را    هاي نئوليبرال   بسا بسياري از نظرگاه     چه
خودش مستقال استنتاج کند، بدون اينکه الزم        
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شان از کار اخراج شده و از         سوابق مبارزاتي 

فعالين     اين.  محيط کار فاصله گرفته بودند      
پيگيري     جمع شدند و در ابتدا دو تشکل کميته       

هماهنگي را درست کردند که تا حال           و کميته 
هاي اجتماعي و سياسي      جنبه    حاضر بيشتر به  

نظر   به.  اند  جنبش پرداخته )  نه الزاماً طبقاتي  (
ها زماني مشروعيت طبقاتي پيدا   من اين کميته

کنند يا در واقع با طبقه موازي حرکت              مي
خواهند کرد که بتوانند سرمنشأ معيني براي        

چنين   اگر به .  ايجاد تشکل در محيط کار باشند     
عنوان يک نهاد کمکي       موقعيتي فرانرويند، به  

توانند آگاهي طبقاتي را در             کارگري مي  
اما .  کارگران منتقل کنند    هاي مختلف به    نسبت

کارگري     از آنجا که اکثر اين فعالين جوهره        
ايجاد :  يعني(توانند در اين زمينه         دارند، مي 

نيز گسترش داشته    )  تشکل در محيط کار     
اما تاکنون نه سرمنشأ گسترش وسيع  . باشند

اند و نه در ايجاد تشکل         آگاهي طبقاتي بوده  
گرچه .  اند   در محيط کار موفقيتي داشته         

ها   هايشان ارزشمند بوده، اما اين تالش       تالش
هنوز نتوانسته ايجاد تشکل در محيط کار را         

در واقع دو تشکل خارج از           .  تجربه کند  
طور تعريف      کار خودشان را اين          محيط

کردند که بايد در جهت رفع موانع                  مي
ترين   بزرگ.  يابي کارگري مؤثرباشند    سازمان

يابي جنبش کارگري، دولت يا         مانع سازمان 
حاال فرقي  .  در واقع سرکوب دولتي است       

اقتصادي     کند که اين سرکوب در عرصه       نمي
طور   اجتماعي باشد يا به        باشد، در عرصه   

مثل بگير و ببند    (سياسي      مشخص در عرصه  
ها با دولت     اين کميته ).  ها  و زندان و اين حرف    

گروهي که فرضاً   .  توانند مقابله کنند    که نمي 
امضاء شکل گرفته باشد،          ۴٠٠٠بر پايه     

تواند اين مانع را کنار بزند؛ حتي اگر بر             نمي
نيروي مسلح هم شکل گرفته باشد        ۴٠٠٠پايه  

در .  بازهم داراي چنين تواني نخواهد بود         
بايست انجام    ها مي   نتيجه، کاري که اين تشکل    

بدهند اين است که آگاهي، آرزومندي و             
يابي کارگري    تاريخي تشکل     ـ    امکان اجتماعي 

هاي کار ببرند و در مورد         را به درون محيط   
راهکارهاي اين مسئله با کارگران به گفتگو          
بنشينند تا ضمن آگاهي دادن به آنها، از آنها          

گرچه اين دو تشکل در اين         .  نيز بياموزند 
هايي هم    اند، تماس   هايي داشته   زمينه تالش 

اند   هر دليلي، تاکنون نتوانسته     اند؛ اما به    گرفته
. کار ايجاد کنند     يک تشکل در درون محيط      

در ايران      امروز    متأسفانه، هزار بار متأسفانه،     
فقط يک تشکل کارگري در محيط کار وجود         
دارد که زير ضربات سنگين و زير فشار             

حيات   يابنده، افتان و خيزان به      شدت    سرکوب
اين تشکل، سنديکاي     .  دهد   خود ادامه مي    

بازهم متأسفانه  .  کارگران شرکت واحد است   
نه همواره    اي از مواقع ـ     بايد بگويم که در پاره    

 هاي خارج از  ـ بخشي از اين تشکل و هميشه

همين تنها نهاد در        مقابله  به    محيط کار، حتي  
البته اين هم از    .  اند  درون محيط کار هم رفته    

کارهاي جريان موسوم به لغو کار            خميني
هايي   در اينجا از گفتگوها و بحث      .  مزدي بود 

هماهنگي مطرح بود يا         که در درون کميته    
هايي که عموماً از خارج از          اساساً درگيري 

شد   دامن زده مي  )  آشکار يا پوشيده  (کشور  
تا کميته پيگيري وکميته هماهنگي را به مقابله        
با سنديکاي کارگران واحد بکشانند، حرفي         

هرصورت، من اين دوتا بحث را         به.  زنم  نمي
 :کنم جمع مي

  اکنون تنها تشکل اعالم موجوديت کرده          هم
. عملي، سنديکاي کارگران شرکت واحد است      

هاي ديگر    يابي دربخش  تشکل  صحبت و زمينه
هم وجود دارد که هنوز به نتيجه نرسيده             

تپه يا    کارگران نيشکر هفت  :  براي مثال .  است
تاير و يا مراکز توليدي يا        همين کارگران کيان  

واحدها يا نهادهاي خارج از       .  خدماتي ديگر 
ترين وقتشان را صرف          محيط کار بيش    
توانستند از    اند که اساساً مي       گفتگوهايي کرده 

آن پرهيز کنند؛ و بجاي آن، مستقيماً با               
اخيراً بخشي از   .  کارگران تماس داشته باشند   

اي از عناصر کميته       کميته هماهنگي و پاره    
تماس مستقيم با   :  يعني(پيگيري در اين مورد     

اند، بايد    فعال شده )  کار  کارگران در محيط   
آوردي خواهند    ببينيم که در آينده چه دست      

توانم در مقابل سؤال      من همين را مي   .  داشت
 .شما بگويم

خواهم بپرسم که با       س ـ من در ادامه مي        
توجه به روي کار آمدن دولت احمدي نژاد و         

کار   مشخصاً گماشته شدن جهرمي به وزارت     
هاي کارگري و     رژيم چه تغييراتي درسياست   

هاي    استراتژي جمهوري اسالمي و ارگان        
آن در رابطه با جنبش کارگري           وابسته به 

هاي   با توجه به بحران     بوجود آمده است؛ البته   
اکنون رژيم گرفتار آن است و         داخلي که هم  

.   همچنين اوضاع جهاني که پديد آمده است         
اين مسئله جلب      خواهم به   توجه شما را مي    

هاي مربوط      سياست   کنم که با توجه به        
قانون اساسي و همچنين            ۴۴اصل      به

هاي کلي رژيم، حال چه در عرصه           سياست
هاي  اقتصادي يا سياسي و چه اعمال سياست

کار رژيم بنا      امروز وزارت [نئوليبراليستي  
 هاي وزيرش براي خودش مأموريتي گفته  به

تازه و اهداف و وظايف ديگري را براي اين           
ها چه    ؛ اين سياست  ]کند  وزارتخانه تعريف مي  

تغييري کرده و اگر تغييري نکرده کدام              
کارگري    ها در برخورد با جنبش           سياست

 شود و خواهد شد؟ اعمال مي
  دهم که در رابطه     من ترجيح مي      :عباس فرد 

ـ تفکيکي قائل     اساساً ـ   رژيم با جنبش کارگري     
نشوم؛ يعني وضعيت يا موقعيت جنبش             
کارگري را با اينکه چه کسي رئيس جمهور          

شود يا ترکيب مجلس چگونه است، نگاه           مي
 من فکرميکنم که دولت جمهوري اسالمي .نکنم
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. ديگري در برنامه وجودي خويش دارد            
فدراسيون سنديکاهاي  “کارگر با     ارتباط خانه 

معناي ديگري جزمشروعيت     (wftu)”  کارگري
  جمهوري اسالمي در عرصه         بخشيدن به  

اصطالح کارگري ندارد و         المللي و به     بين
جمهوري اسالمي هم با استفاده از اين              
مشروعيت هرگونه حرکت کارگري از پايين        

بنابراين، .  کند  و غيردولتي را سرکوب مي       
قبلي را به شکل      »خدمات«کارگر همان     خانه

ديگري در اختيار جمهوري اسالمي قرار           
هاي خود را     دهد و نحوه دريافت پاداش       مي

کارگري اگر بخواهد     جنبش.  تعيير داده است  
روي تحوالت ناچيز دروني طبقه حاکم             
متمرکز شود، بايد صدها کارشناس براي          
خودش استخدام کند تا بتواند بعضاً دو قران        

هاي اين طبقه بيرون       امتياز از ميان شکاف    
جنبش     اين کاري است که اوال ازعهده        .بکشد

آيد و دوما، بازي در ميان اين         کارگري برنمي 
ها، رزمندگي، راديکاليزم و پتانسيل          شکاف

بطور  .کارگر را هدر خواهد داد       انقالبي طبقه 
، اصل قانون اساسي است؛        ۴۴کلي، اصل    

هاي جمهوري    بخش    پشت اين اصل همه     
 و اسالمي ودررأس آن هم ولي فقيه قراردارد        

تشديد استثمار  :  يعني(سياست نوليبرالي هم     
آوردهاي   نيروي کار يا بازپس گرفتن دست       

استنتاج هربخشي از      )  مبارزات کارگري  
دار   سرمايه جهاني و ازجمله طبقه سرمايه        

اکنون   در توازِن طبقاتي هم       حاکم برايران ـ   
اين تهاجم      تنها عامل بازدارنده  .  ـ است   موجود
اصطالح نوليبرالي به        دارانه و به       سرمايه

هاي   فروشندگان نيروي کار، گسترش تشکل     
هم زدن توازِن     کارگري، تعرض مبارزاتي، به   

نفع   طبقاتي موجود و ايجاد توازِن ديگري به        
 . همين. کارگر است طبقه
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طبيعتاً وقتي امروز مرزهاي باصطالح ملي         

داري ايران هم        برداشته ميشود، سرمايه    
تنها .  جهاني رقابت کند      خواهد در عرصه    مي

ابزاري که بورژوازي ايران در اين رقابت           
جهاني دارد، شدت کار و کاستن از قيمت             
نيروي کار است؛ چرا که تکنولوژي پيشرفته        
ندارد و بخشي از نيروهايش را در جنگ و            

. دهد  هاي نظامي از دست داده و مي          آمادگي
خواهم بگويم که اساساً بحث         بطورکلي مي 

کشيدن خاتمي، رفسنجاني، احمدي نژاد        پيش
يا هر ابله ديگري که بعداً بخواهد بعنوان              

رسمي اين دولت سر کار بيايد، بحث             چهره
دولت .  انحرافي در جنبش کارگري است         

اين کليت  .    جمهوري اسالمي يک کليت است     
دار است و طبقه           نماينده طبقه سرمايه     

دار هم بطور دائم استثمار نيروي کار         سرمايه
توازن   حاال هرروزي بنا به   .  بخشد  را شدت مي  

قواي طبقاتي و اوضاع و احوال اقتصادي، به        
يک روزي مثل     .  شود   ترفندي متوسل مي    

امروز با لودر از ديوار کارخانه کيان تاير            
کند تا کارگران اعتصابي را قلع و قمع  گذر مي

نفر را بازداشت کند، ، يک روز هم            ١٠٠٠و  
دهد که کارگران در مقابل استاديوم       اجازه مي

رسد     تختي تظاهرات کنند، چونکه زورش نمي     
که سرکوبشان کند؛ يعني اگر به چنين کاري         

کارگران     نمود، به دليل حضور توده      اقدام مي 
در ميان مردم و اينکه نهاد مشخصي چنين          
فراخواني را نداده بود، به يک درگيري بسيار        

اما .  شد  سخت و احتماال خونين منجر مي         
سادگي   همين رژيم به وقت احساس خطر، به       

نفر   ١۵٠٠آورد و     هزار نيرو به خيابان مي  ١٠
. کند  از کارگران شرکت واحد را بازداشت مي      

بنابراين، از زاويه سرکوبگري براي جنبش         
تک کارگران در     کارگري يا حتي براي تک       

 کند که چه کسي و چگونه در  ايران فرقي نمي

اگر که  .  رأس اين دولت قرار داشته باشد         
هاي نسبتاً متشکل کارگري وجود             بخش

اي از اوقات اين امکان       داشته باشند، در پاره   
اي از    وجود خواهد داشت که براي لحظه         

بعضي مفرهاي ديپلماتيک عبور کنند تا             
خود   خودشان را اجتماعاً تبيين کرده و به          

توان از اين         مي.  هويت اجتماعي بدهند     
ها پيدا کرد و از آن فرار کرد؛ اما نه             گريزگاه

. بعنوان يک شيوه درامر سازمانيابي کارگري     
هاي گوناگوني در اين زمينه         امروزه نوشته 

. شود تا به يک بحت تبديل شود           نوشته مي 
اين نظرگاه وجود دارد که بخشي      :  براي مثال 

از بورژوازي ايران خواهان اين است که            
اي از کارگران تشکل آبکي و تحت کنترل          پاره

نه، واقعيت اين است که هيچ        .  داشته باشند 
داري ايران    اي از سرمايه    بخش وقشر و دسته   

خواهان )  اعم از آبکي و غيره    (به هيچ شکلي    
در اين زمينه   .  تشکل کارگران در ايران نيست    

هرچه که هست وشکل بگيرد، از باال و دولتي         
اي جز سرکوب آشکار      خواهد بود؛ که وظيفه   

 .تواند داشته باشد نمي
  خاتمي يا بويژه در دوره    در دروه: براي مثال
کارگر از قدر قدرتي بسيار        خانه  ،رفسنجاني

بااليي برخوداربود؛ جايگاه وااليي در دستگاه  
هاي مالي و سياسي        دولت داشت و کمک     

بسياري را در ازاي فريب و سرکوب                
فرض .  داد  کارگري به خود اختصاص مي       

کارگر جايگاه قبلي      اکنون خانه   کنيم که هم   
خود را از دست داده است؛ با اين وجود، اين          
ارگان همچنان دولتي است و حيات خويش را 
مديون وجود دولت جمهوري اسالمي و            

بدين .  هاي مالي و سياسي آن است           کمک
کارگر در گذشته از طريق        معني که اگر خانه   

سنديکاي    دروغ پردازي و قداره بندي             
کارگران شرکت واحد را مورد يورش قرار          

 را به شکل ” خدمات“داد؛ امروز همان  مي

 راني به مناسبت اول ماه مه پيام سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس

 زندگي شايسته و سنديكاي كارگري حق مسلم كارگران است

ملي شدن صنعت نفت و دوران انقالب و             
عليرغم عدم وجود مانع قانوني و حقوقي            
جهت تشکيل سنديکاهاي کارگري، متاسفانه      

منظور دفاع از حقوق خويش از          کارگران به 
حق داشتن سنديکاهاي مستقل کارگري           
محروم هستند، اين براي کشوري که بيش از        
نيم قرن از تاريخ عضويت آن در سازمان            

گذرد، نقطه قوت و افتخار        المللي کار مي    بين
 .شود محسوب نمي

بنابر اين سنديکاي کارگران شرکت واحد           
اتوبوسراني تهران وحومه، پيرو اهداف عاليه      
انساني از مسئوالن قواي سه گانه کشوري         

 خواهد شرايط فشار وجلوگيري از فعاليت مي

سنديکا راپايان داده ونسبت به آزادي رئيس        
هيات مديره سنديکا، آقاي منصور اسانلو و         
بازگشت به کار فعاالن سنديکايي شرکت           

 .واحد اقدامات شايسته رابعمل آورند
سنديکاي کارگران شرکت واحد از کليه             

هاي حق طلبانه کارگران ايران و جهان         حرکت
حمايت نموده و از همکاري و دفاع عمومي           

المللي نظير      هاي بين     کارگران و اتحاديه    
المللي کارگران آزاد،           کنفدراسيون بين   

المللي کارگران حمل و نقل و         فدراسيون بين 
جو   طلب و صلح     خواهان عدالت   همه آزادي 

 .نمايد سپاسگزازي مي
به اميد برپايي سنديکاهاي مستقل کارگري و       
 .برقراري عدالت اجتماعي وصلح کامل جهاني

زندگي شايسته و سنديکاي کارگري حق           
 . مسلم کارگران است

راني   سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس    
تهران و حومه، روز جهاني کارگر را به              
همکاران زحمتکش شرکت واحد و عموم           

 .گويد کارگران ايران و جهان شادباش مي
بر پايه و بنياد آئين روز جهاني کارگر در             

ها واعتراضات    همه کشورهاکارگران خواسته  
گذارند و    خود را در اين روز به نمايش مي          

مسئوالن همه جوامع به اهميت و حساسيت         
اين روز جهاني آگاهي و توجه دارند و بر             
اين اساس اين روز را تعطيل و جشن عمومي         

 .اند کارگري اعالم نموده
در کشور ما عليرغم صد سال سابقه فعاليت         

 سنديکاهاي کارگري از انقالب مشروطيت تا 
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 ۱۴و    ۱۳انتخابات مجلس ايتاليا درتاريخ        
آوريل، براي احزاب کمونيست اين کشور          

ائتالف ميان آنها و    .  بار داشت   پاياني مصيبت 
نام    هاي دموکرات که به          سبزها و چپ    

اند، به    معروف شده   »هاي رنگين کمان    چپ«
براي اولين بار بعد از آزادي . شکست انجاميد

، هيچ نماينده     ۱۹۴۵از فاشيسم در سال         
 .کمونيستي در پارلمان کرسي نگرفت

هاي صاحب    آوريل، شخصيت   ۱۷در تاريخ   
نام ايتاليا فراخواني براي نجات جنبش سنتي        

خطاب آنان تمامي   .  کمونيستي صادر نمودند  
هاي کشور از تمامي احزاب               کمونيست

صادر کنندگان اين فراخوان     .  کمونيست بود 
خواهان اين شده بودند که تمامي نيروهاي          

در .  کمونيست ايتاليا زيريک سقف جمع شوند     
هاي   ما کمونيست «:  اين فراخوان آمده بود که    

ها و در مبارزات       ما درون جنبش   .  امروزيم
احساسات و   .  طبقاتي جاي خود را داريم       

تاريخچه زندگي هر کدام از ما متفاوت از             
دانيم که اين زمان، زمان       ما مي .  ديگري است 

ما با تاريخمان که آنرا      .  اعتماد کردن نيست  
ها و همچنين به آن نقدها        رابطه  ،کنيم  نفي نمي 

. اما نگاه ما متوجه حال و آينده  است         .  داريم
ما آرزوي گذشته را نداريم بلکه لزوما در            

 .»باشيم اي بهتر مي آرزوي آينده
 »هاي رنگين کمان       چپ«نتيجه انتخابات     

چهارم آراء را     آنها تنها يک  :  فاجعه بار است  
سه   ۲۰۰٦آرائي که در سال      .  بدست آوردند 

با )  غير از دوحزب کمونيست و سبزها     (حزب  
. درصد آراء بود     ٦/۱۰هم بدست آوردند،      

درصدي   ۸حتي آراءکنوني کمترازنصف آراء     
بود که دو سال قبل، دو حزب کمونيست             

بدست آورده    »آي.سي.د.پ«و    »س.ار.پ«
بودند و همچنين کمتر از يک سوم بهترين            

ريفون “درصدي حزب         ۸/٦نتيجه آراء      
ميليون راي    ۳.  قبل از انشعابش   ”  داسيونه

از دست داده شد و       ۲۰۰٦درمقايسه با سال    
براي اولين بار بعد از زمان جنگ ايتاليا،              

 . اي ندارند ها درپارلمان هيچ نماينده کمونيست

نتيجه انتخابات بيان کننده سرخوردگي عميق      
ها و سرخوردگي      و گسترده هواداران چپ    

ها ازسياست دولت پرودي است       مجدد جنبش 
هاي   چپ«و همچنين بخشا سرخوردگي از        

است که خودمختاري سياسي،      »رنگين کمان 
نفع   تئوريک و سازماندهي کمونيستي را به        

يک موقعيت جديد، که نه کمونيستي است و          
داري و کامال رفرميستي است،       نه ضدسرمايه 

از بين بردند و ترکيبي را شکل دادند که به             
ها در آن مفهومي نداشته و          هيچ وجه بديل   

هاي احزاب دموکرات     بيشتر در راستاي طرح   
 .گيرد هاي پارلماني قرار مي و منطق بازي

 هاي بي حزب کمونيست
زمان تصميم  :  درفراخوان همچنين آمده است   

اين زمان، زمان     .  گيري فرا رسيده است      
ما تنها ازايده يک فرماسيون مشخص      .  ماست

کنيم بلکه ما چشم انداز يک         چپ حرکت نمي  
وحدت و خودمختاري نيروهاي کمونيست        

آنهم در يک    .  کنيم  در ايتاليا را پيشنهاد مي      
آئي که از نيروهاي اصلي            پروسه گردهم  

فراتر   »اي.س.د.پ  «و  »س.ار.پ«کمونيستي
گرائي يا خودمحوري و       رفته و بدون محفل    

هاي سياسي و اجتماعي ديگر        غرور، جريان 
ريفون «ما اعضا و رهبران   .  دهد  را دخالت مي  

و ديگر اتحادها يا       »اي.س.د.پ«،  »داسيونه
ها و صدها هزار کمونيست زن و مرد           شبکه

ها   ها به جنبش    بدون حزب را که در اين سال       
و مبارزات اجتماعي کمک نموده اند، فرا             

خوانيم تا بستر يک جامعه بديل                    مي
داري را بگسترانند و اشکال مشخص        سرمايه
ها را کنار نگذارند،       يافته کمونيست   سازمان

بلکه در يک پروسه نوين باز براي بناي               
 .حرکت نمايند »ها خانه مشترک کمونيست«

 :مخاطبين فراخوان ما
ـ به تمامي کارگران زن و مرد و به تمامي             

ها و    روشنفکران قديمي و جديد، به اتحاديه       
اي که    اي و اقشار اجتماعي       هاي پايه   کميته

توانند باآنچه که دارند زندگي       امروز ديگرنمي 
کنند و به کساني که بحران هفته چهارم              

برايشان )  شود  پايان ماه که پول تمام مي        (
ها نيست، بله کساني که با         تنها تيتر روزنامه  

هم ساختار غير قابل تغيير مبارزه طبقاتي           
 .دهند داري را تشکيل مي عليه سرمايه
هاي   هاي جوانان، زنان، جنبش       ـ به جنبش   

هاي حقوق شهروندي     محيطي، جنبش   زيست
و مبارزه عليه هرگونه تبعيض جنسيتي، با          
خودآگاهي، که امروزه در مبارزه براي             
رسيدن به سوسياليسم و کمونيسم، وظيفه        

اش يعني آزادي گسترده را زماني               اوليه
تواند انجام دهد که توانا باشد و همچنين           مي

 .به مشکالت جنبش فمينيستي بپردازد
ـ به جنبش ضد جنگ و جنبش همبستگي             

المللي که عليه استقرار تسليحات اتمي و           بين
هاي خارجي نظامي در کشور ما               پايگاه

هائي   کنند ودرجانب کشورها وملت     مبارزه مي 
 کساني که . گيرند ها قرار مي چون فلسطيني

 ناهيد جعفرپور:  برگردان از سه منبع
 

 انتخابات مجلس در ايتاليا

کنند بر عليه يوغ سياسي، نظامي و          تالش مي 
 .اقتصادي امپرياليسم مبارزه کنند

ـ به جهان مهاجرين، کساني که يورش               
حقي که امپرياليسم به وسعت        وحشتناک بي 

آورد را در جوامع       جهاني مرتبا بوجود مي    
چون تنها در تماس     .  دهند  ثروتمند نشان مي  

توان در مبارزه مشترک      ها و اقوام مي     فرهنگ
 «يک سياست جهاني، ضد راسيسم براي           

فرهنگ همبستگي باز به جلو            »گوناگوني
ها را    مبارزه مشترکي که تمامي انسان     .  رفت

آميز خواهد    به اهداف باال و همزيستي صلح      
ما روندي را براي خود آرزو مي           .  رساند

کنيم که از همان ابتدا توانائي فکر کردن به            
در کنار  .  مشکالت و نقد از خود را نشان دهد       

اين مسئله همچنين بايد بررسي شود که چرا        
اي   يک چنين تالش ارزشمند و اميد دهنده          

قديمي در    »تاسيس مجدد کمونيستي  «چون  
اين موقعيت قرار نداشت که حزب کمونيستي       

ها نياز    را خلق کند که جنبش کارگري و چپ        
داشتند و نياز دارند و چه شد که اين روند             
دچار آن همه تقسيم بندي، انشعاب و جدا            

هاهزار تن از رفقاي زن و         ها شد و ده     شدن
ما مي خواهيم   .  مرد را مايوس ونااميد ساخت    

به اين فکر شود که چرا ريشه طبقاتي و               
اجتماعي احزابي که ازاين تالشها زاده شدند،       

خطاکاران ما  .  شکننده و نارسا از آب درآمد      
را در دولتي وارد کردند که انتظارات                

ها را پاسخ نگفت و اين خود            هواداران چپ 
براي فکر   .  هاست   دليل زنده شدن راست      

کردن به اين، ما به زمان و تحمل و احترام             
حال اگر ما از اين     .  متقابل نيازخواهيم داشت  

هاي   کار صرفنظر کنيم، در اين صورت پايه        
 .يک تجديدبنا بسيار نامطمئن خواهد شد

 تجديد بناي حزب کمونيست 
ـ   »کمان  هاي رنگين   چپ«بعد از فروپاشي     

پ د س   «فراخوان به اعضا و رهبران احزاب       
هاي   و تمامي کمونيست    »پ ار سي  «و    »اي

 :ايتاليا
وظيفه ما در تقابل با نياز واقعي اتحاد عمل          «

با تمامي نيروهاي چپي که مخالف تغييرات          
همچنين اين وظيفه تالش     .  باشد  نيستند، نمي 

اي سودمند براي      براي پيدا کردن همگرائي     
ترين نيروها    متوقف نمودن پيشروي ارتجاعي   

هاي   هرچه يک چنين تالش    .  کند  را نفي نمي   
متحدانه چپي موفق تر باشد، تجديد بناي يک         
حزب کمونيست قوي، متحد ومقتضي بازمان      

براي اين امر،   .  کنوني، بهتر انجام خواهد شد    
امروزه مهم است که در نهادهاي اجتماعي          

هاي مستحکم ايجاد کرد       زندگي نمود و پايه    
توان   هاي اجتماعي مي     زيرا که تنها در پايه      

انداز رشد را امنيت بخشيد       استواري و چشم  
و بسترهائي براي يک حزب با سازماندهي          
مستقل و نقش سياسي مستقل با تاثيرات            

توجه به تصميمات کنوني            گسترده، بي  
پارلمان و همچنين در صورت وضع قوانين         
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که در آن      ۲۰۰۷اکتبر سال      ۲۰گرد همائي    

يک ميليون انسان خوشحال زير دريائي از          
هاي کمونيستي جمع     هاي سرخ با سمبل     پرچم

شده بودند، نشان داد که بيشتر از هر                
گفتگوئي درايتالياي امروزي، فضاي اجتماعي     
وسياسي براي يک نيروي کمونيستي مستقل،      

نيروي .  مبارز، متحد و انساني وجود دارد        
فهمد که بايد      اي که اين را مي         کمونيستي

گاه يک جنبش چپ مردمي باشد و                تکيه
 ۲۰۰فهمد که براي        همچنين اين را هم مي      

کند که بر عليه          هزار انساني صحبت مي      
هاي نظامي آمريکا به تظاهرات                 پايگاه

هائي خواهد بود     پرداختند، سخنگوي اتحاديه  
که براي نه گفتن به قرار داد بستن با دولت            
در باره قوانين مددهاي اجتماعي و حقوق           

 ۱۰بازنشستگي مبارزه کردند و سخنگوي         
 ۱۸ميليون کارگري که رفراندم براي ماده           

يعني قانون امنيت درمقابل اخراج را پشتيباني 
 .نمودند

ها   ما اميدواريم که اين فراخوان در گردهمائي      
ها بطور گسترده مورد پشتيباني قرار        و بحث 
اي، در هر     در هر شهري، در هر منطقه     .  گيرد

محل کاري و يا محل تحصيلي و هر جا که             
زني، مردي، دختري و پسري که نمي خواهد         

داري حرف آخر تاريخ انساني را         در سرمايه 
 .»ببيند، پشتيباني شود

 
 Heinz Bierbaum  -سايت سوسياليسم آلمان 

آوريل ايتاليا يک برنده        ١۴و    ١۳انتخابات  
وي اين  ".  سيلويو برلوسکوني : "آشکار داشت 

" لگا"پيروزي آشکار را بيش از همه ممنون           
اش نسبت    درشمال ايتاليا است که نتيجه آراء     

درصد   ۸به سال گذشته دو برابر و بيش از          
درحاليکه جبهه برلوسکوني در هر دو        .  شد

درصد آراء را گرفت، آراء جبهه          ۴۷مجلس  
 ۳۸شهردار اسبق روم        "  والتر ولتروني  "

بدينوسيله ولتروني با حزب       .  درصد بود  
دموکراتيکش خيلي کمتر از انتظاراتش راي        

تر از همه موقعيت       نگران کننده .  بدست آورد 
لگا است که در شمال ايتاليا پيروزي کاملي          
را بدست آورد و در برخي از شهرها ـ براي           

ـ به قوي ترين حزب       "  تره ويزو "مثال در    
لگا حزب قوي بسيار        .  تبديل شده است    

 .راستي است که در ايتاليا پايه اجتماعي دارد
 برگشت راست در ايتاليا

برگشت راست در ايتاليا بيانگر اين است که          
وجه موفق نشد که       هيچ  به"  روماني پرودي "

اندازي پيش    جلو ببرد و چشم     اين کشور را به   
باوجود دوبار شکست بنظر . رويش بگستراند

ها رابه برلوسکوني     رسد آنچه که ايتاليائي     مي
کند اين است که اينبار وضعيت          اميدوار مي 

اما اين اميدها هم اينبار       .  زندگي بهتر شود   
گردند وتضادها در توسعه       مجددا نااميد مي  

 اي و همچنين شکاف ميان تهيدست و منطقه

 Uwe Michel  -لوگزامبورگ   بنياد رزا

پيروزي برلوسکوني در انتخابـات مـجـلـس       
بطـور   ۲۰۰۸ريل وآ ۱۴و  ۱۳ايتاليا در تاريخ 

واقعي براي ما غيـرمـنـتـظـره نـبـود و در              
پرسي قبل از انتخابات اين تنيجه روشـن   همه

واقع غير منتظـره   آنچه که به.  و مشخص بود
است کـه    بود، اول فاجعه شکست ائتالف چپ

 ۷۵کـال       ۲۰۰٦در مقايسه با انتخابات سال   
دومـيـن   .  درصد مخاطبينش را از دسـت داد   

مسئله غير منتظره در ايـن انـتـخـابـات کـه           
ي شمال اسـت  " لگا" انگيز بود، باال رفتن  فاجعه

همچنين نيروگرفتن .  که آرائش دوبرابر گشت
تـازه   »حزب دموکراتيک«و "  والتر ولتروني" 

. بينـي نـبـود      وجه قابل پيش هيچ تاسيسش به
باوجود اينکه هنوز براي بررسي کامل نتيجه 
انتخابات زود است، اما براي ايـن بـررسـي        

 :اي قابل مالحظه است برخي از دالئل ريشه
هـا را       الف ـ مسلم است که شـکـسـت چـپ      

" پـرودي " توان از شرکت آنها در دولـت       مي
بـا     ۲۰۰۸بيالن اين دولت که در سال .  فهميد

انتظارات زيادي به قدرت رسيد و از احـزاب    
نماينده در مجلس و همچـنـيـن در       ۱۵۰چپ 

سنا در اين دوره انتخاب شدند، در انتهـا در    
بـا  .  چشم تمامي انتخاب کنندگان منفـي شـد    

ها در پارلمان و    وجود قدرت قابل توجه چپ
سنا، اما تاثير آنها در ايـن دولـت هـمـواره           

آنها تنها بعنوان کساني که .  محدود باقي ماند
اکثريت مفيد را براي جناح دولت در پارلمـان  

کردند باقي ماندند و در واقع  و سنا تامين مي
گرفتند کـه   نوعي هم زير اين فشار قرار مي به

قـدرت     اگر کنار بروند برلوسکوني مجددا بـه 
 .برخواهد گشت
توان توضيح داد که با وجود          تنها چنين مي  

ها همواره    اينکه سياست دولت از سوي چپ      
گرفت، اما با اين وجود       علنا مورد نقد قرار مي    
شدند، در    ها خارج مي    آنها زماني که از بحث    

کردند و    اساس اين سياست را باخودحمل مي     
براي مثال ميتوان از    .  رساندند  به آن ياري مي   

هاي   جوئي  عملکردنظامي درافغانستان وصرفه  
ها بيشتر    توجه چپ .  شديد در بودجه نام برد    

متوجه قوانين مهاجرت، بازار کار و قدرت          
اي برلوسکوني، قانون براي زندگي          رسانه

مشترک خارج از ازدواج و چگونگي مبارزه         
 .بر عليه نفوذ کليسا بود

برداري   تالش براي نمونه  :  نتيجه جالب است  
از حزب چپ آلمان که توانست ائتالف               

ها را سازماندهي نمايد، در       اي از چپ    گسترده
اولين بررسي  .  اساس با شکست روبرو شد     

سازد که    دهندگان روشن مي    تغيير مسير راي  
 ۲۰۰٦درصد آرائي را که در سال         ۴۰ها    چپ

بدست آوردند، به حزب دموکراتيک والتر          
درصد راي      ۵۰همچنين   .  ولتروني باختند  

 .دهندگانشان در انتخابات شرکت نکردند
درباره نتيجه انتخابات   ”  کوريره دالسرا ”ب ـ 

 23صفحه  : اي نوشت باتيتر زيرمقاله

دارا همچنان رشد خواهد نمود و عالئق              
خصوصي و همچنين عالئق مربوط به خود         
برلوسکوني بر رفاه عمومي ارجحيت خواهند      

تر   بنا براين اين کشور همچنان عقب       .  گرفت
 .خواهد رفت

هاي ايتاليا مصيبتي واقعي را لمس               چپ
درصد آراء از راه      ۳آنها با کمتر از      .  نمودند

پيدا کردن به پارلمان محروم شدند و در اين          
دهندگان   درصد راي   ٦۰انتخابات در حدود     
يک چنين شکستي آنهم    .  خودرا ازدست دادند  

. ها غيرمنتظره بود    دراين بعد وسيع براي چپ    
درصد آراء، که مسلما      ٦تا    ۵آنها حداقل بر    

اولين .  اي مطلوب نبود، حساب ميکردند      نتيجه
دهد که بخش بزرگي از         بررسي نشان مي   

اند و    ها در اين راي گيري شرکت نکرده         چپ
بخش قابل توجه ديگر، براي جلوگيري از           
انتخاب برلوسکوني، به حزب دموکراتيک          

 .راي داده است
ها بخصوص اين     شکي وجود ندارد که چپ     
. پرداختند"  پرودي"تاوان را براي دولت          

سرخوردگي از دولت پرودي که نمايندگان         
چپ هم در آن سهيم بودند، بخصوص در            

اين دولت  .  نزد کارگران بشدت قوي است       
هاي رفرم بازنشستگي و       نتوانست در بخش  

همچنين رفرم در ساعات کار و مبارزه با            
پائين آمدن دستمزدها و حداقل دستمزد،           

بخصوص .  انتظارات کارگران را برآورده کند    
اي بر عليه انهدام خدمات        اعتراضات اتحاديه 

اجتماعي و بدتر شدن شرايط کار به لحاظ           
 .نتيجه ماند سياسي بي

در شمال ايتاليا کارگران بطور گسترده لگا را 
انتخاب نمودند و اين خود بيانگر اين است،           
زماني که چپ در موقعيتي قرار نداشته باشد        
که از منافع مزدبگيران حرکت نمايد و به آنها         

اندازي را نشان بدهد، در اين صورت           چشم
ازهمه مهمتر  . ها قدرت را خواهندگرفت     راست

ها خود پايه واقعي اجتماعي              اينکه چپ  
بنابراين چپ درايتاليا بايد ازنو آعاز      . نداشتند

 .به حرکت کند
ريفون «همانطوري که در حال حاضر در           

شود، در زمان آينده          ديده مي     »داسيونه
ها   هاي دروني شديدي ميان چپ         درگيري

همچنين در ميان اتحاديه       . درخواهد گرفت  
هاي چپ فشار        به بخش     » ال. اي. گ. س« 

ها    موقعيت چپ  .  زيادي وارد خواهد شد       
 .ها ضعيف شده است درون اتحاديه

بيني کرد که     در حال حاضر نمي شود پيش       
ها يک نوع کار سياسي          آيا در ميان چپ     

واقعي و يا شروعي جديد با نگاه بجلو انجام          
اي   خواهد گرفت و يا اختالفات به مرحله           

خواهد رسيد که پراکندگي ميان چپ بيشتر          
جائي برسند که همديگر را تکه تکه          شده و به  

هرطور که اين ماجرا پايان يابد، مسلما        . کنند
نه تنها بر مناسبات ايتاليا، بلکه بر توسعه            

 .ها در اروپا هم تاثيرخواهد گذاشت چپ



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۷ارديبهشت    ١۵۴اتحـاد کـار     

 22صفحه 
نتيجه خوب . »کارگران و کارمندان: لگاي نو«
ها که آرائش     ي شمال مورد عالقه راست    "لگا"

را نه تنها در مناطق روستائي شمال بلکه             
که هميشه  (همچنين از شهرهاي شمال ايتاليا      

بدست آورده  )  ها بوده   ها و اتحاديه    منطقه چپ 
" ونتو"در منطقه   .  است، واقعا غيرمنتظره بود   

آراء کانديداي لگا حتي بيشتر از برلوسکوني        
رهبرلگاي شمال بعداز انتخابات    "  بوسي. "بود
آنها حتي افراد   .  »ما حزب کارگرانيم  «:  گفت

ها، چون اتحاديه قدرتمند کمونيستي        اتحاديه
را جذب کردند و اکثريت           ”  ال.اي.گ.س“

اعضاي اين اتحاديه به لگاي شمال راي              
لگا با تبليغاتش برعليه مهاجرت،           .  دادند

بزهکاري، بوروکراسي وبراي عدالت مالياتي،     
اي از اقشار و طبقات        توانسته است مجموعه  

 .اجتماعي را به خود جلب نمايد
ج ـ پيروزي قابل توجهي را که ما در                  

دانستيم، والتر    هاي گذشته غيرممکن مي     هفته
حزب «ولتروني با حزب تازه تاسيسش،           

اين حزب مدتهاي   .  بدست آورد   »دموکراتيک
تر از    ها خيلي عقب     طوالني در همه پرسي     

" فينيس"برلوسکوني قرارداشت و همچنين از      
ولتروني از طريق    .  »ملت آزادي «از حزب    

نتيجه اين انتخابات موقعيت خود را در حزب        
او هدفش چون برلوسکوني تنها     .  تر نمود   قوي

اين بود که دو حزب مجلس به هم نزديک              
اين باعث ميشود که وي در انتخابات        .  شوند
به تجربه، درايتاليا خيلي سريع بوقوع       (آينده  

بعنوان يکي از کانديداهاي رياست     )  پيوندد  مي
در مبارزات  .  جمهوري مورد توجه قرار گيرد    

انتخاباتي، وي بيش از همه از معروفيتش            
 .سود برد »ي ايتاليائي”اوباما«”بعنوان 

در روز بعد از      »ايل مانيفستو «روزنامه چپ   
هاي   چپ«:  انتخابات با تيتر بزرگ نوشته بود     

در کشوري که در آن حزب        .  »غيرپارلماني
سال پيش درانتخابات اروپا      ۳۰کمونيست در   

واقع   درصد آراء را بدست آورد و به            ۳۴
ترين حزب بود، اين يک نوع وضعيت            قوي

حالتي که  .  شوک و خالء را بجاي ميگذارد        
 .توان آن را تحمل نمود سختي مي به

هاي آينده، انتظار ازسر گذراندن اين         در ماه 
تمام .  وجه وجود ندارد    هيچ  بحران از ايتاليا به   

” پروژه رنگين کمان  “رهبران حزب ومسئولين  
پروژه يک حزب   .  اند  گيري کرده   از کار کناره  

جديد پلوراليست، با اين نتيجه انتخابات، به          
العاده   تا زمان جلسه فوق    .  پايان خود رسيد  

درماه ژوئيه، تمامي     »ريفون داسيونه «حزب  
ها بدنبال پيدا کردن مقصري که          فراکسيون

. گردند  شکست را به گردنش بياندازند، مي        
تاريخ شناس مشهور،    "  دومينيکو لوسوردو "

يونگه «اي با روزنامه      در آلمان در مصاحبه   
به برتينوتي تهمت زد که وي هرگز             »ولت

کمان را    کمونيست نبوده است و پروژه رنگين     
 . کمونيستي برتينوتي ناميد پروژه ضد

درصد مردم جهان پول در اختيار         ۴٠اندازه  
ميليون انسان اما بايد هر روز           ٨۵٠.  دارند

کوفي عنان   .  سر گرسنه بر بالين بگذارند        
"گويد  مي اين رنج و بدبختي، بدترين نوع         : 

 ".خدشه دار کردن منش انساني است
بحران تغذيه تهيدستان جهان را مورد هجوم       

در آفريقا، در آسياي جنوبي،       :  دهد  قرار مي 
هاي طوالني قيمت برنج،      سال.  در خاورميانه 

ذرت و گندم ثابت مانده بود اما تنها در سه            
 ١٨١سال گذشته قيمت اين مواد غذائي              

 . درصد افزايش يافته است
تر   آمدهايش بسيار سخت     بحران موجود پي   

. از پيامدهاي بحران بازارهاي مالي است          
گرسنگان چيزي براي از دست دادن ندارند و        

 .انتهاست خشم آنها بي
در آخر هفته گذشته بانک جهاني و صندوق          
بين المللي پول خودرا بااين بحران موجوديت       

"جهان درگير ديدند   رئيس "  روبرت سوئليک . 
کشور   ۳۳بانک جهاني اخطار نمود که حداقل       

هاي انفجاري، مورد تهديد          به لحاظ قيمت    
 .ثباتي قرار دارند بي

هاي   در ميان اين کشورها همچنين قدرت         
اي چون مصر، اندونزي و پاکستان نيز         منطفه
باشند که در آنها ارتش بايد امنيت                 مي

در آفريقاي  .  عهده گيرد   جابجائي آرد را به    
هاي   شمالي اين نياز باعث مي شود تا جنبش        

در هفته هاي گذشته     .  اسالمي تقويت شوند   
، مارتنيک،  )نفر کشته شدند    ۱۰۰(در کامرون   

موزامبيک، سنگال و سواحل عاج، ناآرامي          
 .وجود داشت

 

 :دالئل بسيارند

جمعيت جهان همواره در حال رشد است         -  ١
هاي زراعي زير کشت           و مساحت زمين    
 .گردد همواره کمتر مي

تغييرات آب و هوايي بخشا از طريق             -  ۲
، ...سيل، طوفان، خشکسالي، فرسايش زمين و     

هاي زراعي وارد     بار بر زمين    هاي فاجعه   زيان
 .مي کنند

هاي غذائي،    به لحاظ تغيير در عادت         -  ۳
هاي   هاي زراعي بيشتر و جنگل      همواره زمين 

 .گردند ها تبديل مي بکر و انبوه به چراگاه
بانک جهاني از کشورهاي درحال توسعه        -  ۴

به اين  .  خواهان رفرم در بازارهايشان است     
هاي گمرکي خود     صورت که آنها بايد امنيت     

را بردارند و اين مسئله کشاورزي محلي را          

 24صفحه  . رساند شدت زيان مي غالبا به

ميليون انسان در جهان از گرسنگي رنج         ٨۵٠
نااميدي به وضعيت زندگيشان،       .  برند   مي

انقالب در آفريقاي شمالي، آسيا و آمريکاي         
 .التين را گسترانده است

زندان قديمي، در ميان تپه      "  فورت ديامانچه "
مرکز هائيتي  "  پورت دو پرنس   "هاي شهر    

نام جهنم روي زمين ناميده        قرار دارد که به    
اين زندان سابقا در زمان ديکتاتور       .  شود  مي

زنداني مخوف بوده     "  بابي دوک دوواليه    "
است، اما امروز هزاران نفر از مردم اين              

ها   سرزمين دراين محل زندگي ميکنند و ذباله      
ها هم در     حتي سگ .  گردند  دنبال غذا مي    را به 

 .کنند اينجا چيزي براي خوردن پيدا نمي
اند که    خرج داده   در اينجا زنان ابتکاري را به      

ها   روزها کاميون .  اند  نام آنرا کيک گذاشته     
آورند و اين     ها مي   گلي زرد رنگ را از کوه       

صورت   زنان با کمي نمک و روغن آن را به          
آورند و در آفتاب خشک             خميري درمي  

براي بسياري از مردم اين ناحيه،         .  کنند  مي
. باشد   ها تنها غذاي موجود مي           اين کيک  

خورند غالبا    ها را مي     کساني که اين کيک     
ها احساس      گيرند اما اين کيک         اسهال مي  

 .کنند گرسنگي را برطرف مي
ها   عدد از اين کيک      ١٠٠گلي که براي تهيه       

در فاصله  .  دالر قيمت دارد    ۵رود    کار مي   به
يکسال گذشته، يک و نيم دالر بر قيمت آن             

اما با اين وجود، قيمت اين      .  افزوده شده است  
تر از نان گندم و يا نان ذرت             ها ارزان   کيک
هاي گذشته به اين دليل در           در هفته .  است

هائيتي انقالبي گسترده شد و جمعيت که            
کرد، در مقابل قصر      سنگ وشيشه پرتاب مي   

به "  پورت دو پرنس   "رياست جمهوري در      
"زدند  آنها فرياد مي   .  اعتراض پرداخت  ما : 

بسياري کشته شدند و الستيک      "!  گرسنه ايم 
 .ها به آتش کشيده شدند اتومبيل

شود و    مواد غذائي همواره کمتر و گرانتر مي      
ها تهيه آن غير ممکن       براي بسياري از انسان   

 نفر ثروتمندترين افراد جهان به  ۲٠٠. است

 گــــرانــــي در جهــــان
 دستان جهان سازي و خشم تهي جهاني

 
 Der Spiegel  -برگردان ناهيد جعفرپور 



 ١۵۴اتحـاد کـار     ۲۴صفحـه     ١۳٨۷ارديبهشت    

ها و جزاير        هتل هاي درجه يک، موزه         
سازد،   مصنوعي که دوبي با آنها پول مي          

مزد اين بردگان کار     .  وجود نخواهند داشت   
شود   خارجي به پول رايج دوبي پرداخته مي       

که آن هم وابسته به پائين و باال رفتن دالر             
سازي درخليج فارس      برندگان جهاني .  است
ها و      خواهند در سايه آسمانخراش          نمي

پاساژهاي خريد، انقالب گرسنگي داشته           
 .باشند

از کميسيون مبارزه با         "  روبين لودگه  "
"گويد  گرسنگي سازمان ملل مي     آمدهاي   پي: 

ها در اين منطقه،          جغرافياي سياسي قيام    
". شدت سخت تر از ساير نقاط جهان است          به

اين مسئله بخصوص در باره مصر صادق          
"است که کيوسک کوچکي در     "  سعد ابراهيم . 

گويد در    دارد مي "  ال اظهر "نزديکي مسجد    
فوند   ١۵٠٠پائيز گذشته يک تن ماکاروني         

ارزش داشت،  )  يورو  ١۷۵در حدود   (مصري  
. اما امروز او بايد سه برابر براي آن بپردازد         

"گويد  او مي  ما بعنوان  .  دولت مقصر است   : 
توانيم همه چيز را خود          کشور زراعي مي   

 ".بکاريم بجاي اينکه از خارج وارد کنيم
ميليون مصري بايد با        ٨٠ميليون از      ۳۲

ميليون از    ١٦.  روزي يک يورو زندگي کنند     
جمعيت اين کشور با کمتر از اين مبلغ زندگي         

تنها روغن خوراکي در فاصله يک        .  کنند  مي
تورم در  .  درصد گران شده است      ۴٠سال  

درصد افزايش داشته است و        ١۲ماه فوريه   
گراني بخصوص گريبانگير گندم هم شده          

نان گرد بربري غذاي اصلي مصري        .   است
ها سال است که دولت مصر          ها است و ده    

براي آرام کردن مردم، براي آرد سوبسيد          
تواند اين کار را بکند        دهد ولي تا کي مي       مي

هائي که نان        صف نانوائي  .  معلوم نيست  
شود   تر مي   فروشند، هر روزطوالني    ارزان مي 

زيرا که هرروز تعداد بيشتري از مردم مصر        
حداقل .  شوند  هاي دولتي وابسته مي      به کمک 

هاي گذشته در مصر وجود       کشته در هفته    ۹
داشته است زيرا که نانواها آرد ارزان دولتي        

اند و    را در بازار سياه به قيمتي گران فروخته       
  .اين کار خشم مردم را برافروخته است

ميليارد  ۲/۵دولت مصر در بودجه آينده خود 
. دالر سوبسيد براي نان در نظر گرفته اسـت   

برخي از دهقانان دامدار به دام خود بـجـاي     
پـرورش دام سـودآور       .  دهنـد  علوفه نان مي

. است زيرا که گوشت هميشه متقاضـي دارد   
قشر متوسط دهلي يا پکن ديگر به بـرنـج و       

يک دامدار براي هر کيلو .  عدس راضي نيست
کيلو علوفه و مـقـدار    ۷گوشت گاو احتياج به 

اين چنين است کـه    .  اي آب دارد قابل مالحظه
 .شود ها روز به روز باالتر برده مي قيمت

در اردن که اسـاسـا از کشـاورزي مـدرن           

 25صفحه  برخوردار است،  

از سازمان آلماني کمک به         "  يوهان وان  "
"گويد  گرسنگان جهان مي   جنگ هاي داخلي   : 

بيش از دو ميليون انسان را در مقرهاي              
هاي غذائي وابسته      آوارگان کامال به کمک     

ميرند   ها پيش چشم ما مي      انسان.  نموده است 
 .گر است و جهان تنها نظاره

 دومين انقالب سبز

يک نسل قبل جهان سوم در مقابل يک چنين          
در آن زمان       .  اي قرار داشت          مبارزه

کشورهاي عقب مانده چيزي را به نام انقالب        
دهقانان توانستند به کمک    :  سبز آغاز نمودند  

کود شيميائي و سم براي سمپاشي و بذر            
پيوندي، محصول خود را به شدت افزايش          

کنند که    حال برخي به اين فکر مي         .  دهند
مسئولين :  دومين انقالب سبز را شروع نمايند     

هاي زراعي وعده داده اند         تحقيقاتي کنسرن 
 .تکنيک، اين مشکل را حل کنند که با کمک ژن

همچنين درکشورهاي ثروتمنداخيرا گرسنگي    
در اين  .  مثال در دوبي   .  بحثي محوري است   
اي خود را     هاي زنجيره   کشور سوپر مارکت  

موظف نموده اند براي اينکه کارگران               
ساختماني هندي و پاکستاني ساکت باشند،        

قلم مواد غذائي ضروري را حداقل         ۲۰قيمت  
 بدون اين، کارگران . تا يکسال ثابت نگاه دارند

 23صفحه 
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برند و قيمت باالي نفت هم مجددا             باال مي 
بجاي "  زا  گياهان انرژي "گردد تا      باعث مي 

ها   هاي گندم و يا ذرت براي خوراک دام          دانه
 .کاشته شوند

هاي داخلي خود     ميليون ها قرباني جنگ      -  ٦
ازجرگه توليد کنندگان مواد غذائي خارج شده    

 .هاي غذائي پيدا مي کنند و احتياج به کمک
موضوع تنها بر سر يک کميابي مزمن نيست         
بلکه موضوع بر سر بحران غذائي بنيادي           

اين بحران از همه بيشتر          .  جهاني است  
. تهيدستان را مورد هجوم قرار داده است          

براي "  زياد"کساني که بطور نسبي بايد            
در چنين   .  خوردن و نوشيدن بپردازند        

هائي که درسالهاي گذشته      شرايطي، پيشرفت 
براي مبارزه با گرسنگي و بيماري صورت          

 .روند گرفته است مجددا از دست مي

 تاثيرات بحران مواد غذائي

مبارزه :  انسانهاي زياد، زمين هاي زراعي کم     
يک .  هاي زراعي   براي تقسيم بهترين زمين     

جنوب در حال جريان       -جنگ جديد شمال     
"است اقتصاددان آمريکائي  "  پاول کروگمن . 

"ميگويد در اين روزها انسان درباره            : 
شنود، اما همزمان     هاي مالي بسيار مي     بحران

بحران جهاني ديگري به جريان افتاده است،         
بحراني که انسانهاي بسيار زيادتري را زيان   "

 ".رساند مي
هائي    مکزيکي ها آغاز سال گذشته اولين          

قيمت آرد  .  ها ريختند   بودند که به خيابان     
را افزايش   "  تورتيالس"ذرت، ماده اصلي       

تواند تنها بخشي ازنيازش      مکزيک مي .  اند  داده
را برآورده کند و بقيه احتياجاتش را از              

داران،   آنجا اما مزرعه   .  کند  آمريکا وارد مي   
هاي خود را به توليد            هرچه بيشتر ذرت    

بنزيني که از     (کنندگان بنزين بيولوژيک        
فروشند   مي)  شود  هاي روغني توليد مي      دانه

رئيس .  پردازند  زيرا که آنها پول بيشتري مي      
براي "  فليپه کالدرون   "جمهور مکزيک        

جلوگيري از اعتراضات بيشتر تصميم گرفت       
اما .  سوبسيد ذرت را بيشتر از گذشته نمايد       

. توانند اين کار رابکنند         همه کشورها نمي    
درهائيتي يا بوليوي و يا الجزيره و يا يمن،            
تورم طبقات پائين جامعه را کامال مورد             

 .هجوم قرار داده است

 گراني جهاني براي هميشه؟

 ١٨/١ها بطور متوسط روزانه در حدود         يمني
دولت آنها با مشکالت      .  يورو درآمد دارند   

موج پناهندگان از سومالي، جنگ ميان باندها        
درشمال اين کشور و همچنين مشکل ترورها       

از ماه فوريه به اين سو قيمت         .  روبرو است 
گندم دوبرابر گشته است و قيمت برنج و             

 .درصد افزايش يافته است ۲٠روغن خوراکي 

در اينجا هم از اواخر ماه مارس تا کنون              
هاي بيشماري در مبارزه براي نان            انسان
 .اند تر کشته شده ارزان

در لبنان مواد غذائي در سه ماهه آخر سال           
تر شده    درصد گران   ١۴۵گذشته در حدود     

در سوريه اين گراني ارزاق عمومي تا        .  است
يکي از مردم   .  يک پنجم قيمت باال رفته است      

حتي قيمت جعفري که ما در      : "گويد  دمشق مي 
گذشته برايش اصال چيزي نمي پرداختيم به        

 ".ناگهان سه برابر گشته است
عراق وسودان که قبال مرکز نان بودند امروز        

در .  باشند  به برنامه غذائي جهان وابسته مي      
ها    حدود يک ميليون عراقي به اين کمک            

سودان دو ميليون    "  دارفور"در  .  اند  وابسته
در .  هاي جهاني هستند    انسان وابسته به کمک   

 .اين منطقه هميشه زندگي سخت بوده است
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مواد غذائي اصلي مردم در فاصله يک سـال    

حسـيـن   . " تـر شـده اسـت          درصد گـران  ٦٠
اش، در کنار مسجد بزرگ  در مغازه"  بورابدي

تـوانـم      مـن نـمـي     : " گـويـد     شهر عمان، مـي   
شاه " چه خواهد شد؟ ".  سبزيجاتم را بفروشم

" کاراک" زماني که در شهر کوهستاني "  عبداهللا
شهروندان خشمگين را پليس دستگير کـرده    
بود، ترسيد که مبادا انقالب گرسنگي جديـدي  

 .گريبانگيرش شود ١۹۹٦چون سال 
در الجزيره قيمت روغن خـوراکـي، روغـن        

ماه گذشته شده  ٦ذرت، شکر و آرد دو برابر 
بيشترين مردم دچار سوء تـغـذيـه در      .  است

ميليون  ۲۲٠درحدود .  برند هندوستان بسرمي
. کشند انسان دراين کشور ازگرسنگي رنج مي

هاي گذشته دو کنفرانس بين الملـلـي    در هفته
نو برگزار شـده     براي بحران غذائي در دهلي

مسئول سنگالي سازمان صنايع غذائـي  .  است
نياز رو به رشد چين : " و کشاورزي مي گويد

و هندوستان، مسئول اصلي ايـن وضـعـيـت       
اين مسئله ميتواند به يک فاجعه تبديـل  ".  است
چين بايد يک چهارم جمعيت جهـان را    .  شود

درصد مساحت زراعـي   ۷تغذيه کند ولي تنها 
اين مشکل را  هندوسـتـان   .  را در اختيار دارد

به اين صورت، هر دو اين کشورهـا  .  هم دارد
. کنند مقدار بسيار زيادي مواد غذائي وارد مي

بسياري از کشورهاي صادر کـنـنـده مـواد         
غذائي به اين دو کشور، بايد مواظب بـاشـنـد    
که مردم کشور خودشان به ناگـهـان دچـار      

 .بحران غذائي نشوند
زماني که در هائيتي در هفته هـاي گـذشـتـه       

ها بـراي     گرسنگان شورش کردند، آمريکائي
هـايشـان را در ايـن           امنيت خود سفارتخانه

اين حوادث زنگ خطـري  .  کشورتعطيل کردند
اي    بود براي نخست وزير بريتانيا که نـامـه    

کـه در    "  ياسو فوکودا" اش  براي همکار ژاپني
بـاشـد،      مـي "  ٨" هاي  حال حاضر رئيس دولت

بنويسد و در اين نامه به وي پيشنهاد کند که 
بايست پاسخي هماهنگ و  الملل مي جامعه بين

 . کامل به اين مسئله بدهند

در هر دو سوي سيم خارداري که نوار غزه          
در جريان   انداز  چشم  بيکند، جنگي     را قطع مي  

حماس برعليه محاصره غير قابل          .  است
دهد،   ها است نوارغزه رارنج مي      تحملي که ماه  

کند و ارتش اسرائيل غالبا به اين          مبارزه مي 
مشغول است که قدرتش و همچنين قدرت           

تنها کافي است   .  نمايش بگذارد   انتقامش را به  
که ما دستورات هفته قبل فرمانده يکي از             

هاي ارتش اسرائيل که سه سربازش          گردان
را از دست داده بود بشنويم که چگونه به             

داد هر چه بيشتر          سربازانش دستور مي    
اي که حمالت     ها را بکشند و منطقه      تروريست

سپس .  شود رامنهدم سازند    ازآنجا شروع مي  
هاي ميان اين دو        خواهيم فهميد که تفاوت     

 .طرف جنگ هرچه بيشتر درحال کاهش است
هاي انساني هم بين اين دو در         همچنين تفاوت 

براي مثال اگر که     .  حال از بين رفتن است      
درست باشد و   ”  بت سلم “گزارش خبرگزاري   

هائي را به سوي غزه       ارتش اسرائيل نارنجک  
شوند صدها    فرستاده باشدکه وقتي منفجرمي   

تيرکوچک آهني کشنده پخش مي کنند و ريز         
قتل مي رسانند، دراين صورت       و درشت را به   

کند که    اسرائيل درست همان کاري را مي        
هردو طرف، هر ديالوگي را با      .  کند  حماس مي 

 .کنند هم رد و بدل مي
اسرائيل يک بايکوت پر سر و صدا و ننگين           

را بر عليه حماس رهبري مي کند و            المللي  بين
کند اين خشونت غيرقابل      هرکس که تالش مي   

تحمل را درهم بشکند، فورا از سوي اسرائيل        
وجه سخني    هيچ  از اعتدال به  .  محکوم مي شود  

هاي هيستريک    تمامي تاکتيک .  در کار نيست  
وزارت دفاع اسرائيل در اين واقعيت تغييري        

دهد که در جنوب، يک جنگ فرسايشي            نمي
ميان ارتشي منظم با تمامي تسليحات و             

افتاده   تجهيزات ممکن و يک سازمان عقب         
باچند اسلحه ونظم جنگي مسخره، در جريان       

ميان .  اين حقيقت را نبايد فراموش نمود    . است
. اين دو قدرت، هيچگونه توازني وجود ندارد       

توان در تعداد کشته شدگان       اين مسئله را مي   
فلسطيني ها موفق    :  دو طرف مشاهده نمود    

شدند دريک حمله درنزديکي مرز، سه سرباز       
کمي بعد از اين حمله، اسرائيلي ها        .  را بکشند 

فلسطيني به اضافه يک گزارشگر وچندين        ۲۰
ميان باندها هم درست    .  جوان را بقتل رساند   
 .شود همين گونه عمل مي

. شود  گره نا اميدي هيچگاه با خشونت بازنمي      
کشيم و کشته خواهيم شد و امنيت ما           ما مي 

تحت اين شرايط در رنج خواهد بود و شانس         
براي رسيدن به پيمان صلح همواره دورتر          

 .خواهد شد
باور به اين مسئله که محاصره نوار غزه             

 حماس کمترشود، ازشود تا پشتيباني ميباعث 

تجربه به ما نشان داده است        .  احمقانه است 
هر .  که دقيقا برعکس آن اتفاق خواهد افتاد         

زمان که خطر عملکردهاي تروريستي رشد        
. نمود، افکار عمومي بطرف راست کشيده شد      

اي، حس ناسيوناليستي ما و همچنين        هرحمله
. ترنمود  ها قوي   نفرت ما را بر عليه فلسطيني      

پس چرا بايد اعتقاد داشته باشيم که اشغال و     
هاي طرف مقابل تاثير      محاصره و کشتن آدم   

ديگري بر روي آنان خواهد داشت؟ اگر ما           
يک و نيم ميليون غيرنظامي راگرسنه بگذاريم       
وکاري کنيم که آنها آب کافي و يا دارو و              
مواد غذائي نداشته باشند، آيا مي تواند نظر          
آنان را به نفع ما تغييردهد؟ از زماني که نوار        
غزه محاصره شده است، هيچ نشانه اي             
وجود ندارد که به ما ثابت کند که حماس              

 .ضعيف شده باشد
تاريخ جهان پر از نمونه براي اين قضيه است      
که توازن و توافق تنها در نتيجه مذاکرات             

اگرطرفين دعوا باهم گفتگو    .  پذيرد  صورت مي 
هاي گذشته    نمايند و خود را از تمامي طوفان      
گرائي راکنار    آزادسازند ونفرت عميق وافراط   

بگذارند، آمادگي براي توافقات ظهور خواهد        
حتي اين مسئله در باره افراطيون و          .  نمود
ها هم    ترين جنگجويان و يا تروريست       خشن

در ايرلند و آفريقاي جنوبي        .  صادق است 
هاي ناسيوناليست      افراطي ترين تروريست    

وقتي که دور ميز مذاکرات نشستند، تغيير           
مناخيم بگين، ياسر عرفات، نلسون        .  کردند

زماني که    »اي ار آ   «ماندال و يا رهبران        
نشستند تا با هم گفتگو کنند ديگر هيچ                

 .شان نداشتند شباهتي با گذشته
هاي ديروز همه مردان دولت فردا         تروريست

خواهند شد اگر که زماني به قدرت برسند و          
خيلي ساده است که    .  شريک مذاکرات بشوند  

بگوئيم بسياري از ما مي دانيم که در مورد           
پرسش .  اين قضيه هم اينچنين خواهد شد         

تنها اينجاست که کي خواهد شد؟ و يا با               
زباني ديگر، چقدر ما بايد هنوز خشونت و           
خونريزي ببينيم و تجربه کنيم؟ حماس دست       

روند   برنميدارد، فلسطيني ها پي کارشان نمي     
تر و    شوند، آنها تنها افراطي       و محو نمي   

 .تر خواهند شد جري
اگر نخست وزير ما واقعا آرزوي رسيدن به         
يک راه حل را دارد، دراين صورت آهود             
المرت امروز به کارتر تلفن خواهد زد و به او          
خواهد گفت که وي حاضر است هر زمان و           
بدون قيد وشرط خالد مشال رامالقات نمايد        
و دراين فاصله وي آتش بسي را درنوار غزه         

مطمئنا .  و کرانه غربي برقرار خواهد کرد         
روزي اين اتفاق خواهدافتاد همانطورکه براي      

اما آن زمان   .  اتفاق افتاد   »پ ال او  «سازمان  
 ۲٠٠٨آوريل  ۲١ .ديگر بسيار ديرخواهد بود



 ١۵۴اتحـاد کـار     ۲۶صفحـه     ١۳٨۷ارديبهشت    

اما اين موقعيت را مسلما از          .  اروپا است 
بلکه بدون  .  طريق تانک و توپ بدست نياورد      

اش و تنها از        جنگ و بدون قدرت نظامي       
طريق ديپلماسي و صادرات به اين موقعيت         

يک نسل بعد از اينکه تمامي          .  برتر رسيد 
ها به    شهرهاي آلمان در پايان عمر نازي         

مخروبه تبديل شده بودند، آلمان به                 
. اي رسيد که تا کنون ناشناخته بود        شکوفائي

توان در باره      درست همين موقعيت را مي      
ژاپن هم  .  تر بود   ژاپن گفت که از آلمان نظامي     

ها با جنگ به      با ابزار صلح آميزي که ژنرال      
 .آن دست نيافتند، به موقعيت امروزيش رسيد

هاي   هاي توريست   من هرچند مدت دستنوشته   
چه «:  خوانم  آمريکائي در باره ويتنام را مي       

چه .  چه مردم مهرباني    .  اي   کشور عالي  
توان در آنجا انجام        هاي خوبي مي     تجارت

بله، يک نسل قبل، در اين کشور جنگي           »!داد
مردم بسيار زيادي    .  وحشيانه انجام گرفت   

صدها دهکده به آتش کشيده       .  کشته شدند 
ها و مزارع با مواد شيميائي از بين          جنگل.  شد

. سربازان چون پشه کشته شدند    .  برده شدند 
چرا؟ آيا اين انعکاس دومينو بود؟ اين تئوري        

گويد که اگر تمامي ويتنام تسخير شود،           مي
سپس تمامي کشورهاي ديگرآسياي جنوبي       

اما واقعيت نشان داد که      .  کنند  هم پيروي مي  
ها    کمونيست.  اين فکر واهي و پوچ است          

ويتنام را تسخير نمودند بدون اينکه به ثبات         
زماني .  تايلند و مالزي و سنگال صدمه بزنند       

که خاطرات جنگ از بين رفتند، ويتنام به واقع 
راه همسايگان شمالي خود يعني چين سرخ         

اما در اين فاصله چين اقتصاد      .  را دنبال نمود  
 .داري شکوفائي دارد سرمايه

ها با حماقت      در جنگ ويتنام حماقت ژنرال      
هنري کسينجر  .  سياستمداران در رقابت بود    

اي   جنايتکار جنگي .  در صدر آنها قرار داشت    
اش را      اش حماقت واقعي       که خودخواهي  

در نقطه عطف جنگ، وي به         .  پوشانده بود 
جو، کامبوج، حمله نمود      کشور همسايه صلح  
آمد اين حمله     پي.  تکه کرد   و اين کشور را تکه    

اي   کشي وحشيانه   نوعي جنگ داخلي و مردم     
ها مردم خودرا بقتل      راموجب شد وکمونيست  

اما هنوز هم بسياري کسينجر را         .  رساندند
 .دانند العاده مي بعنوان سياستمداري خارق

بنظر ميرسد که رهبري سياسي درواشنگتن،       
باال رفتن اسفناک مصرف نفت در جهان را           

از اين روي تصميم گرفت      .  کرد  بيني مي   پيش
موقع اقتدارش بر ذخاير نفت در خليج              به

. فارس و اطراف درياي خزر را قوت بخشد         
بايست عراق را به يک کشور اقماري  جنگ مي

آمريکا تبديل کند و در آنجا، تحت حاکميت           
هاي دائمي آمريکائي     يک رژيم دوست، پادگان   

مستقر شوند و تمامي منطقه را زير کنترل           
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باخوشحالي تمام به جنگ عازم شدند به آنها        
وعده داده شده بود که قبل از کريسمس              

در .  هاي خود برخواهند گشت     مجددا به خانه  
. اين جنگ هيچ هدف سياسي بدست نيامد          

پيمان صلحي که تسليم بازندگان گرديد، سند       
 .يک حماقت وحشتناک بود

مي توان ادعا نمود که نتيجه اصلي جنگ             
جنگ .  جهاني اول، جنگ جهاني دوم بود          

. تر بود   رسد که عقالني    نطر مي   جهاني دوم به  
تنهائي اين جنگ را آغاز نمود،          مردي که به  

دانست که    او مي .  کسي نبود جز آدولف هيتلر    
مخالفين وي به جنگ رفتند       .  خواهد  چه مي 

اغلب .  زيرا که حق انتخاب ديگري نداشتند        
هاي هر دوطرف جنگ بسيار دانا تر از          ژنرال
اما با اين وجود    .  هاي ماقبل خود بودند     ژنرال

 .اين جنگ هم جنگي احمقانه بود
هيتلر اصوال مردي عقب افتاده بود که در            

کرد و روح زمان خود را        ها زندگي مي    گذشته
خواست آلمان را به       وي مي .  کرد  درک نمي 

موقعيت قبلي خود به عنوان قدرت جهاني           
هاي   هدفي که خارج از توانائي       .  تبديل کند 

او تصميم داشت که        .  آلمان قرار داشت    
هاي دور اروپاي شرقي را هم فتح              بخش

نمايد و پاکسازي انساني کند تا در آنجا              
درواقع، اين منطقي   .  ها را مستقر سازد     آلماني

هائي که     بود که درست مانند تمامي ايده         
عنوان   هاي مهاجرين را به       تاسيس شهرک 

دانستند، به    استراتژي توسعه قدرت ملي مي     
هيتلر مفهوم  .  صدها سال قبل تعلق داشت       

انقالبي که در    .  انقالب تکنولوژي را نفهميد     
توان گفت که هيتلر      مي.  حال تغيير جهان بود   

تنها يک مستبد خبيث و جنايتکار جنگي نبود         
 .بلکه در واقعيت هم يک آدم احمق بود

تنها چيزي که وي در آن کامال موفق شد،             
اما حتي اين      .  نابودي ملت يهودي بود       

ديوانگي هم در نهايت با شکست روبرو شد          
زيرا که يهوديان امروز نفوذ بسيار زيادي در 
قدرتمندترين کشور جهان دارند و هلوکاست       
نقش مهمي در تاسيس کشور اسرائيل بازي        

خواست شوروي را نابود کند       هيتلر مي .  نمود
او .  و با امپراطوري بريتانيا به توافق برسد        

توجهي   نقش آمريکا را بها نداد و کامال با بي         
آمد جنگ اين بود که        پي.  به آن برخورد کرد   

شوروي بخش بزرگي از اروپا را اشغال            
نمود و آمريکا بزرگترين قدرت جهان شد و          
امپراطوري بريتانيا براي هميشه از هم             

 .فروپاشيد
واقع هم ديکتاتور نازي بيشتر از هر کسي           به

حد جنگ بعنوان      ديگر بيانگر بيهودگي بي     
بعد از  .  ابزاري سياسي در زمان کنوني است     

نابودي امپراطوري هيتلر، آلمان موفق شد به       
آلمان اکنون قدرت رهبري    .  هدف خود برسد  

 کننده اقتصادي و قدرت سياسي در اتحاديه 

جنگ با سوريه يا صلح با سوريه؟ عمليات           
بزرگ نظامي برعليه حماس در نوار غزه يا          

هاي ما با        آتش بس با حماس؟ رسانه         
ها   تفاوتي قابل توجهي درباره اين پرسش        بي

کنند بطوري که انسان        بحث و گفتگو مي     
هاي   انديشد که موضوع برسر گزينش         مي
: زند  و هيچ کسي فرياد نمي     .  ارزش است   هم

کارل وان      .جنگ، نهايت حماقت است         
کاليوسويتز تئوريسين معروف نظامي           

جنگ چيز   «:  اي معروف گفته است         جمله
ديگري نيست جز ادامه سياست با ابزاري           

اين به اين مفهوم است که جنگ به           .  »ديگر
کند و اگر اين کار را نکند،          سياست کمک مي  
 .چيزي بيهوده است

هاي صد سال گذشته چه سياستي را            جنگ
ياري رساندند؟ نود و چهار سال پيش اولين         

بهانه بالواسطه اين   .  جنگ جهاني آغاز گشت   
جنگ، قتل وليعهد اطريش گويا توسط               

زماني که من    .  دانشجويان صربستاني بود   
آنجا بودم محلي را که اين قتل انجام گرفته           

بعد از اينکه اولين     :  بود به من نشان دادند      
تالش در خيابان اصلي با ناکامي روبرو شده    
بود و ترور کنندگان از اين کار منصرف             
شده بودند، يکي از آنها کامال اتفاقي با               

قتل   قرباني خود روبرو شده و وي را به            
دقيقا بخاطر اين قتل کامال         .  رسانده بود  

ميليون انسان در چهار ساله بعد از          ۴اتفاقي  
طبيعتا .  اين واقعه جان خود را از دست دادند       

هر کدام از     .  اي بيش نبود       اين قتل بهانه    
کشورهاي درگير در جنگ، منافع سياسي و         

 .برد اقتصادي خود را از اين جنگ مي
اما آيا واقعا جنگ به اين منافع ياري رساند؟          

آمدهاي بعدي دقيقا عکس اين ماجرا را            پي
سه امپراطوري بزرگ روسيه،    :  نشان ميدهند 

. آلمان و اطريش از درون فروپاشيدند             
فرانسه موقعيت برتروقدرت خودرا در جهان      
از دست داد و هيچگاه ديگر نتوانست به اين          

امپراطوري بريتانيا بطوري    .  موقعيت برسد 
کارشناسان نظامي   .  آور زخمي شد       مرگ

ها   اشاره به حماقت باور نکردني تمامي ژنرال      
هائي که سربازان بيچاره خود        ژنرال.  ميکنند

کردند که    هايي پرتاب مي    را همواره به جبهه   
 .چيزي نبود جز محل تکه تکه شدن آنها

ها عاقل تر بودند؟ هيچکدام        آيا مردان دولت  
از سياستمداراني که جنگ را آغاز نمودند،          

توانستند تصور کنند که جنگ اين همه            نمي
اوائل .  طول بکشد و اينچنين وحشتناک باشد      

 زماني که سربازان تمام کشورها   ١۹١۴اوت 



 ۲۷صفحـه    ١۳٨۷ارديبهشت    ١۵۴اتحـاد کـار     

بعد از دومين انتفاذه، حماس انتخابات              
فلسطيني را برنده شد و کنترل مستقيم بر            

 .بخشي از اين سرزمين را در اختيار گرفت
ها   گويد زماني که انسان      آلبرت اينشتن مي   

همواره عملکردهاي مشخصي را تکرار            
کنند و هر بار با وجود اينکه شکست               مي
اي را    خورند، از آن عملکرد انتظار نتيجه        مي

. دارند، اين خود نشانه بيماري جنون است         
ها با اين قاعده       اغلب سياستمداران و ژنرال    

کنند   آنها همواره تالش مي    .  آيند  جور درمي 
اهدافشان را با ابزار نظامي بدست آورند و          

ما .  آورند   اي بدست نمي       در مقابل نتيجه    
اي   ها در ميان ديوانگان جايگاه ويژه       اسرائيلي

يک ژنرال آمريکائي گفت که . باشيم را دارا مي
او هم بندرت به اهدافش       .  جنگ جهنم است   

  ۲٠٠٨آوريل  ۲٦ . دست يافت
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تعداد کارگراني که دراين تجمع شرکت دارند       

کارگران . نفرتخمين زده ميشود ١۵٠٠بيش از
: خشمگين و معترض با شعارهايي مانند          

، »ايم، گرسنه   ايم، گرسنه   کارگر هفت تپه   «
مدير «،    »خواهيم    وعده توخالي نمي       «
مرگ بر شفيعي،   «،  »لياقت، استعفا، استعفا    بي

در مقابل فرمانداري در        »مرگ بر زيبدار   
همجنين تعدادي از   .  حال شعار دادن هستند    

مردم شهر به صفوف کارگران معترض            
 .پيوستند و از آنها حمايت نمودند

مجديان معاون فرماندار و حري بخشدار          
حاضر    مرگزي در محل اعتراضات کارگران    

وعده دادن      شدند و سعي کردند که با          
کارگران معترض را متفرق کنند که کارگران        

معيشت و زندگي، حق مسلم          «با شعار     
 .به افراد فوق جواب دادند »ماست

تعداد زيادي از نيروهاي اطالعاتي و انتظامي 
. کارگران معترض را در محاصره خود دارند

نيروهاي انتظامي و اطالعاتي  در ابتدا سعـي  
داشتند از اين تجمع جلوگيري کننـد کـه بـا        
مقاومت کارگران روبرو گرديدند و پس زده   

نيروهاي اطالعاتي براي مرعوب کردن . شدند
کـردنـد کـه       بـرداري  کارگران شروع به فيلم

کارگران با هو کردن از فيلم برداري کـردن    
 . آنها ممانعت کردند
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بجاي .  اند  نتايج تا به امروز برعکس بوده         

اينکه عراق بعنوان کشوري متحد تحت يک          
رژيم با ثبات طرفدار آمريکا قرار بگيرد،             
غرش يک جنگ داخلي به هوا است و اين              

مردم از  :  رود تا از هم بپاشد         کشور مي 
ها متنفرند و به آنها بعنوان دشمنان         آمريکائي

استخراج نفت کمتر از      .  نگرند  اشغالگر مي 
هزينه جنگ،   .  زمان قبل از اشغال است         

قيمت نفت  . اقتصاد آمريکا را صدمه زده است
يابد و نظر افکار عمومي        همچنان افزايش مي  

ترين درجه    جهان در باره آمريکا به پائين        
خود رسيده است و افکار عمومي در آمريکا،        

 . خواهان خروج سربازان از عراق است
هاي    شک منافع آمريکا از طريق راه              بي

شد و      ديپلماسي خيلي بهتر برآورده مي        
ديد و جان     اقتصاد آمريکا اين همه صدمه نمي  

ها بار بيشتر     هزاران سرباز آمريکائي و ده     
شمار غيرنظامي عراقي      سرباز عراقي و بي    

جوئي   ها دالر صرفه    يافت و بيليون    نجات مي 
ساز جرج بوش     خواهي مشکل   اما خود .  شد  مي

 .باعث اين جنگ شد
سال موجوديتش    ٦٠کشوراسرائيل درفاصله   

جنگ بزرگ و تعدادي جنگ کوچک را آغاز          ٦
اگر که ما تجاوز يهودي به فلسطين را         .  نمود

با اين واقعيت توجيح کنيم که آنها راه حل             
ديگري براي حل مشکل ادامه بقايشان              

 ١۹۴٨نداشتند، در اين صورت مقابله سال          
اما دومين دور    .  جنگي بدون آلترناتيو بود     

بيني   مثالي بود از کوته    ١۹۵٦جنگ يعني جنگ 
 :غير قابل باور جنگ افروزان، يعني

ـ فرانسويان در يک موقعيت انکار قرار             ١
خواستند بپذيرند    آنها خيلي ساده نمي   :  داشتند

بخش واقعي    که در الجزاير يک جنگ آزادي       
خود تلقين    رو آنها به     از اين .  رخ داده است   

 »جمال عبدل الناصر  «ميکردند که رهبرمصر    
 .ريشه مشکالت است

بخصوص (ـ داويدبن گوريون وهمکارانش       ۲
خواستند که مستبد مصر        مي)  شيمون پرز 

جا وي با اين نام        آن زمان در اسرائيل همه     (
را براندازند، زيرا که او         )  شد   خوانده مي  

اي که    خواهان وحدت عربي شده بود، مسئله      
 .مجددا تهديد براي موجوديت اسرائيل بود

ـ بريتانيا هم بعنوان سومين شريک جنگ           ۳
در آرزوي شهرت سابق خود بعنوان               

 .برد امپراطوري بسر مي
تمامي اين اهداف توسط جنگ کامال بر باد           

به :  فرانسه از الجزاير بيرون رانده شد      .  رفت
بريتانيا .  همراه بيش از يک ميليون مهاجر         

براي هميشه از خاورميانه بيرون رانده شد و 
وحدت عربي بعنوان مترسک خود را        »خطر«

نسل کاملي  :  قيمت براي اين جنگ    .  نشان داد 
 ازعربها به اين باوررسيدند که اسرائيل متحد

هاي استعمارگر بود و بنابراين        بدترين رژيم 
ها   شانس صلح ميان اسرائيل و فلسطين سال      

 .عقب افتاد به
بايست اشغال اسرائيل     درابتدا مي   ١۹٦۷جنگ  

را فراهم سازد اما در طول مبارزه، از جنگ           
تدافعي يک جنگ پيروزمندانه حاصل شد و          
. اسرائيل را به نشئگي مسمومي فرو برد           

بطوري که تا به امروز هنوز از اين نشئگي            
از آن زمان تا کنون ما        .  بيرون نيامده است  

در يک دايره شيطاني اشغال، مقاومت،              
. ايم  شهرک نشيني و جنگي دائمي زنداني شده      

آمدهاي مستقيم اين جنگ، جنگ         يکي از پي   
ناپذير ما را  بود که عرف ارتش شکست ١۹۷۳

بله دولت ما ناخواسته در اين         .  نابود نمود 
سه :  اي مثبت را بدست آورد         جنگ نتيجه 

شخصيت چون انورسادات، مناخيم بگين و        
جيمي کارتر موفق شدند غرور مصر در باره        
عبور موفقيت آميز از کانال سوئز را در يک          

اما در همين صلح هم     .  پيمان صلح تغيير دهند   
اگر گلداماير پيشنهاد سادات را ردنکرده بود،       

توانست يک سال قبل هم قابل دست يافتن          مي
 .بدون جنگ و بدون هزاران کشته: باشد

ترين و      اولين جنگ لبنان شايد مايوسانه        
جنگي که  .  ترين جنگ اسرائيل بود       احمقانه

مخلوطي از خودپسندي، حماقت و ناداني           
آريل شارون  .  کامل درباره طرف مخالف بود    

: خواست ـ قبلش هم به من گفته بود ـ که            مي
. سازمان آزاديبخش فلسطين را نابود کند       -١
جائي بکشد که      آوارگان فلسطيني را به      -۲

. لبنان را ترک کنند و به اردن متواري شوند          
لبنان   -۴.  سوريه را از لبنان بيرون براند        -۳

 .را به جزئي از اسرائيل تبديل کند
عرفات به تونس      -الف:  آمد ها اين بود       پي

رفت و بعنوان پيامد اولين انتفاذه، بعدا با             
آوارگان   -ب.  پيروزي به فلسطين بازگشت     

فلسطيني با وجود کشتار صبرا و شتيال که          
 -ج.  قرار بود آنها را بترساند، در لبنان ماندند 

 -د.  سال ديگر در لبنان ماند      ۲٠سوريه براي   
گرفتند و    شيعيان که سنتاً تحت فشار قرار مي      

کردند،   درمقابل اسرائيل دوستانه برخورد مي    
در لبنان نيروئي قدرتمند و دشمني مصمم          

 .براي اسرائيل شدند
هر چه کمتر در باره جنگ دوم لبنان صحبت          

وضعيت حقيقي اين    .  کنيم بهتر خواهد بود     
اهداف اين  .  جنگ از همان آغاز روشن بود       

جنگ از بين نرفت چون خيلي ساده اين جنگ         
حزب اهللا آنجائي است     .  اصوال هدفي نداشت  

تر و از سوي        قويتر، مسلح  .  که قبال بود   
المللي درمقابل اسرائيل محافظت      نيروهاي بين 

 .گردد مي
جائي کشاند که     اولين انتفاذه، اسرائيل را به     

رسميت   سازمان آزاديبخش فلسطين را به       
 . بشناسد و عرفات را به سرزمينش برگرداند
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 :خبرنامه اميرکبير

بيش از سه هزار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه           
ارديبهشت دست به اعتصاب      ۱٦از روز دوشنبه    

شرکت نيشکر    اعتصاب جديد کارگران           .اند  زده
هفت تپه در درجه اول در اعتراض به پرداخت            

شان صورت گرفته      نشدن دو ماه حقوق معوقه      
در اين اعتصاب، کارگران مطالبات ديگري           .است

سازي و    پايان پرونده   ”:  ند که عبارتند از   رهم دا 
، “احضار فعالين کارگري به دادگاه انقالب             

برکناري يعقوب شفيعي، مدير عامل شرکت           ”
وهمچنين اعضاي هيات مديره اين    تپه  نيشکر هفت

برکناري رييس حراست شرکت که        ”و  “  شرکت
نقش مستقيمي در سرکوب، جاسوسي و پرونده        

 . “سازي عليه کارگران دارد
در جريان اعتصاب هاي گذشته کارگران شرکت        

 ۵۰۰۰نيشکر هفت تپه که در اکثر موارد، تمامي           
کارگر آن را دربرگرفته است، برخوردهاي              

قضايي گسترده اي با نمايندگان و              -امنيتي
از جمله، فريدون     .  فعاالن کارگر انجام شده است    

نيکوفر، جليل احمدي، علي نجاتي، محمد حيدري        
مهر و قربانعلي رمضان پور به همراه ابوالفضل         

عابديني، خبرنگاري که اعتصاب هاي کارگران را         
تحت پوشش خبري قرار داده بود، در آبان ماه           

و پس از سپردن وثيقه        گذشته بازداشت شدند     
اين پنج کارگر و يک روزنامه نگار،           .  آزاد شدند 

انقالب احضاريه     براي دريافت احکام دادگاه         
ارديبهشت به    ۳۱اند و بايد در روز        دريافت کرده 
در همين زمينه، کارگران شرکت          .دزفول بروند 

اي در روز جهاني     نيشکر هفت تپه با انتشار بيانيه
پايان پرونده    کارگر، روز اول ماه مه، خواستار         

 .سازي و احضار فعاالن کارگري شده اند
کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال              

اند تا حقوق     گذشته بارها اقدام به اعتصاب کرده      
آنان همچنين خواستار   .شان رادريافت کنند    معوقه

مشاغل و حق تشکيل        بندي    اجراي طرح طبقه   
  .سنديکا شده بودند

  تپه کارگران نيشکر هفت  اعتصاب و اعتراضات گسترده

بنابه آماررسمي انتشار   .  گسترده بود 
يافته از سوي پليس اين کشور، بيش        
از دويست و هشتاد نفر از جوانان          
خشمگيني که به نظام سرمايه داري        

 .اند معترض بودند دستگير شده
 ١۳٨۷ارديبهشت  ١۲ - ۲٠٠٨اول ماه مه 

هاي   کارگران اعتصابي اين شرکت دراعتصاب       
قبلي خود در دو سال گذشته، از دولت محمود            

اند که با مافياي شکر             احمدي نژاد خواسته    
درايران مبارزه کند، زيرا به گفته آنان، اين               

هاي   موضوع باعث رکود و ورشکستگي کارخانه     
در همين ارتباط،       .توليد شکر در ايران شده است       

عباسعلي زالي، وزير پيشين کشاورزي و رييس        
اسفند سال    ۱۵سابق مرکز آمار ايران، روز          

هاي دولت محمود      انتقاد از سياست     گذشته با    
احمدي نژاد در زمينه واردات، به روزنامه اعتماد        

کارخانه قند و     ۳۲   رويه شکر،     واردات بي ”:  گفت
هفت کارخانه نيشکر را از چرخه توليد خارج             

  .“کرده است
شود   گونه انتقادها در حالي به دولت وارد مي         اين

کنند که بحث     که برخي از اقتصاددانان اشاره مي     
نيست و در گذشته نيز اين          مافياي شکر، جديد     

اما به گفته آنان،       .  موضوع مطرح بوده است      
هاي پيشين اجازه ورود به اين محدوده را           دولت

نفوذ در واردات     به خاطردخالت برخي ازافراد ذي      
افزايند که     اين اقتصاددانان مي   .  شکر نداشتند 

کار   از روحانيون محافظه    همان افراد که شماري     
خورند، اکنون جزو      در ميان آنها به چشم مي        

حاميان سرسخت محمود احمدي نژاد هستند و         
اين موضوع باعث شده است که وي چشمان              

 .خود را بر روي پرونده مافياي شکر ببندد
رويه شکر توسط دولت، عدم خريد          واردات بي 

هاي توليد کننده و پايين       تضميني توليدات شرکت  
توسط دولت، از جمله        آوردن تعرفه گمرگي      

شدند که در بيانيه روز          مواردي محسوب مي   
جهاني کارگر توسط کارگران شرکت نيشکر           

 .هفت تپه مورد انتقاد قرار گرفته بودند
 :فعالين حقوق بشر و دموکراسي در ايران

 ۲۲کارگران نيشکر هغت تپه صبح روز يکشنبه          
ارديبهشت ماه، در هفتمين روز اعتصاب و              
اعتراضات خود در مقابل فرمانداري شوش            

 27صفحه  . تجمع نمودند

ها   اول ماه مه روز جهاني کارگر، از سوي ده            
هزار نفر از کارگران و زحمتکشان در اشکال            
بسيار متنوع در بسياري از شهرهاي سوئيس          

سخنرانان بر  .  شکلي پرشکوه جشن گرفته شد      به
فشارهاي روزافزون بر مزد و حقوق بگيران            

هاي   بار بانک   هاي فضاحت   اشاره داشته و زيان    
هاي   بزرگ سوئيسي را ناشي از شکست سياست      

در اين    .  نئوليبرالي و کاپيتاليسم خواندند         
ها، سنديکاهاي کارگري،  ها و راهپيمائي گردهمائي

جريانات سياسي و کارگري خارجي مقيم              
تنها در  .  سوئيس شرکتي بسيار چشمگير داشتند    

شهر زوريخ بالغ بر پانزده هزار نفر در اين               
هموطنان ما در قالب       .  مراسم شرکت کردند    

ها و نهادهاي دمکراتيک، فعاالنه در اين            سازمان
 حرکت حضور داشته،  با حمل پالکارد و توزيع 

هاي فارسي و آلماني، به افشاي         اطالعيه به زبان  
هاي ضد کارگري رژيم جمهوري               سياست

از جمله جريانات ايراني،    .  اسالمي ايران پرداختند  
له    شرکت مشترک واحد سوئيس حزب کومه          

کردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق            
اکثريت،   -ايران، سازمان فدائيان خلق ايران         

 -همراه با اتحاد دمکراتيک ايرانيان ترقيخواه           
رسم همه    به مناسبت اول ماه مه، به     .  سوئيس بود 

ساله، سه روز جشن در مرکز شهر زويخ برگزار 
جريانات ايراني ذکر شده، در طي اين         .  شود  مي

مدت با داشتن غرفه و با توزيع اعالميه، به                
افشاي سياست هاي ضد کارگري و غير انساني         

 .جمهوري اسالمي خواهند پرداخت
حضور نيروي ضدشورش وپليس، همچون ديگر      

 کشورهاي سرمايه داري، در اين مراسم بسيار 

 دهها هزار نفر در تظاهرات اول ماه مه سوئيس شركت كردند


