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"فراخوان آميته هماهنگى براى ايجاد تشكل آارگرى"  

  
در راستاى تالش آارگران ايران براى دستيابى به تشكل هاى خود، در بهمن ماه " 

با طومار حمايتى چند هزار » ته پيگيرى ايجاد تشكل هاى آزاد آارگرىآمي«گذشته 
چند روز قبل از اول ماه مه امسال نيز اطالعيه اى با . آارگر اعالم موجوديت نمود

منتشر شد آه خبر از تالش » آميته هماهنگى براى ايجاد تشكل آارگرى«امضاء 
متن اين . گر ايران ميدهدديگرى براى تحقق اين پايه اى ترين خواسته طبقه آار

  !"به پيش \.اطالعيه را ميخوانيد
  

!تشکل کارگری را به نیروی خود ایجاد کنیم   
 

!آارگران 
و شناخته شدۀ کارگران  مسلم حقوق ترین ابتدائی و بدیهی ترین از امروز یکی

است کارگری تشکل نوع جاد هر حق  ا خود . جهان تشکل کارگران دنيای امروز در
فقط را بدو جهانی، استانداردهای طبق ها، و دولت کنند می ایجاد ها اجازۀ دولت ن

هم، این  ها آن کردن ثبت  صورت دارند و در عهده بر را تشکل ها وظيفه  ثبت این
کنند ليت و فع شوند توانند  تشکيل می کارگری   تشکل های

        
ی          

           
ن           

ا       .
 ٢صفحه                       

  اعالميه به مناسبت اول ماه مه
  وى ايجاد تشكلھاى آارگرىپيش بس

  
اول ماه مه بايد بعنوان روز آارگر تعيين 

روز آارگر بايد تعطيل رسمى . شود
باشد و آارگران بايد آزاد باشند تا به 

 مى دهند  هر نوعى آه خود تشخيص
اين حكم . مراسم روز آارگر برگزار آنند

جهانى طبقه آارگر براى اول ماه مه 
ا براى آارگران همه آشور ه. است

تحقق اين حكم در آشور خود مبارزه 
در اين راه، مبارزه طبقه . آرده اند

آارگر ايران تاريخى پر فراز و نشيب 
دارد و اول ماه مه سال گذشته سقز 
يك نقطه درخشان در اين تاريخ 

 7دستگيرى و محاآمات . طوالنى است
نفر دستگير شده اول ماه مه سقز  

اين . نزديك يكسال است جريان دارد
  واقعه هم وسيله اتصال محكم جنبش

 آارگرى جهانى  آارگرى ايران با جنبش
شد و هم مبارزه براى روز آارگر را 

مبارزه آارگران . گامها به جلو سوق داد
  ايران براى روز آارگر هنوز به موفقيت 

 .آامل نرسيده و بايد ادامه يابد
اول ماه مه امسال در شرايطى فرا 
ميرسد آه اعتصاب و مبارزه آارگران در 
تمام طول سال گذشته بدون وقفه ادامه 
داشته است اما  ليست طوالنى 
مطالبات آارگران ايران هنوز بى پايان 

خواستهاى آارگران از آسى . است
وسيع ترين توده هاى . پنهان نيست

ن اين خواستها آارگر و به انحاى گوناگو
را بيان آرده اند و مقامات رژيم، صاحبان 
سرمايه و صنايع همگى از آن مطلع 

 دستمزد يكى از  افزايش. هستند
. عمومى ترين و همگانى ترين آنهاست

فاصله حداقل دستمزد فعلى با حداقل 
دستمزدى آه آارگران ميخواهند بسيار 
زياد است، چنانچه اگر جريانى براى 

 برابر شدن 5و فورا خواستار مرحله اول 
حداقل دستمزد شود، بسيارند بخشى 

 آارگرى آه آنرا آافى  هايى از جنبش
.نميدانند

            ٢صفحه                      
                         
                

 ! به پيشدر باره 
  

  . در دست شماست! به پيش  اولين شماره

 نشريه سياسى، خبرى اتحاد ! به پيش 
حوزه آار اين . سوسياليستى آارگرى است

نشريه را بررسى رويدادهاى جارى در همه 
عرصه هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و 
فرهنگى و ارزيابى تاثيرات آنها بر اقشار مختلف 

 .ميدهدجامعه تشكيل 

 بر متن نظريه و مشى سياسى همه ! به پيش
جانبه اى آه منافع و اهداف طبقاتى آارگران و 
  زحمتكشان را تامين ميكند، به مسائل مشخص

مطرح در جامعه و مبارزات اعتراضى و روزمره 
مردمى معطوف است؛ و در اين راستا همه 
اشكال مجسم و عينى تبيينات سوسياليسم 

 و جدالهاى اجتماعى جارى را آارگرى از زندگى
 . در خود جاى ميدهد

هدف ما اينست آه اين نشريه در تحكيم و 
تقويت مبارزات حق طلبانه سهم درخورى ايفا 
آند و در تداوم و تكامل خود به ابزارى موثر در 

 .  رو مبدل گردد نبردهاى پيش

 حاوى اخبار، مقاالت و ! به پيشهر شماره 
، آه بنا برآنچه گفته مصاحبه هائى خواهد بود

شد، بطور عمده به مسائل جارى مطرح در 
 هاى اجتماعى موجود و نيز به رويدادها  جنبش

و موضوعات مهم روز و اوضاع و تحوالت 
سياسى در ايران ميپردازد؛ اما در عين حال 
پرداختن به مسائل عمده و مهم جهانى را نيز در 

 . محدوده آار خود ميداند
يم آرد آه انتشار منظم اين  خواه ِما تالش

نشريه را همراه با بهبود مداوم آيفيت آن تُامين 
  .آنيم

 در گرو همكارى ! به پيش ديرپائى و پربارى 
همه آسانى است آه خود را در اهداف آن 

ما نظرات و پيشنهادات شما را . ندسهيم ميدان
در چارچوب اصولى آه راهنماى اين نشريه 

 هاى شما  د و پرسش خواهيم آر است، منعكس
 .     را مورد توجه قرار خواهيم داد

نویسندگان و  شوراى زیر نظر ! به پيش
  هز مطلب مسئوليت.منتشر ميشودویراستاران 

نظرات . استه آن درج شده بر عهده نويسند
جمعى شورا در سرمقاله يا مقاالتى با امضاى 

  شورا در رد يا پذيرش.  ميگردد  منعكس! به پيش
 رسيده نوشته هر  ز در آوتاه آردن و ويرايشو ني

فرستنده آزاد است و تصميمات خود را به اطالع 
    *. ميرساندآن

                          

  !رگران آارگرى به نيروى خود آااد تشكلھاىبسوى ايجپيش 



               !به پيش                                                                                                        ٢
  ١صفحه   دنباله  از

  
  راادامه وضع فعلى، آارگران

. به خواستهاى خود نميرساند
آارگران فقط با ايجاد تشكل به 

.  خود ميرسندخواستهاى
تحقق هر مطالبه  آارگرى نياز 

فقدان تشكل . به تشكل دارد
  يكى از معضالت ديرينه جنبش

رفع اين معضل . آارگرى است
ديرينه راهى جز تمرآز همه 

جانبه آارگران بر موضوع 
 براى يافتن راه  تشكل و تالش

. هايى براى ايجاد آن ندارد
  گرايشات مختلف جنبش

تفاوتى آارگرى تشكلهاى م
ميخواهند و بر آن پاى 
ميفشارند و در عين حال براى 
ايجاد تشكلهاى آارگرى اتحاد 

ايجاد هم . آل طبقه الزم است
نظرى ميان تمامى طرفهاى 

درگير بمنظور ايجاد يك نوع 
تشكل آارگرى نه ممكن است 

اما ايجاد هم . و نه ضرورى
نظرى حول يك راه حل واحد 
 براى ايجاد تشكل آارگرى هم

اين . ضرورى است و هم ممكن
آن موضوعى است آه ظرفيت 
و امكان آنرا دارد تا تالشها و 
فعاليتهاى آليه بخشهاى 

 آارگرى براى ايجاد  جنبش

تشكل را در يك بستر عمومى و 
وسيع قرار دهد و آل طبقه را 
. براى ايجاد تشكل متحد آند

اين آن موضوعى است آه 
 ميتواند اول ماه مه امسال را با

مهمترين مسئله روز آارگرى 
  چفت آند و به شتاب جنبش

 *.آارگرى بيافزايد

 زنده باد روز آارگر                        
  آميته اجرايى اتحاد سوسياليستى آارگرى    

 1384ارديبهشت                    
                                                                                                                                                    ١از صفحه دنباله  

  

تشكل آارگرى را به 
نيروى خود ايجاد 

 !آنيم
  

پذیرش  ران به رغم دولت 
های نامه  97 و87مقاوله

تنها  نه کار، جهانی سازمان
ده،  ند تن تعهد این به عمَال
رابر  وان در تمام  با بلکه

آرایی مطلبات صف کارگران
است کوشه . کرده در این امروز

از حق  جهان، کارگران از
و  مستقل داشتن تشکل
به  محرومند، خود سراسری
آزادانه مراسم  ری رگز خاطر
د،  شو می محاکمه ماه مه اول
مطالبۀ  خاطر خاتون آباد به در
کشته می  شغلی امنيت کارو
ماندن زنده خاطر  شوند، به

پذیر ش دستمزد برناچار به
بيست استانداردهای اساس
به خاطر می شوند، پيش سال
مدت داشتن کار کوتاه
پای یک کنند می مجبورشان
بی قيد و قرارداد سفيد را
ستثمار کنند،  شرط امضا
معادل حقوقی مضاعف زنان با
حداقل دستمزد همان سوم یک
مصوبۀ دولت ادامه دارد، و
تحصيل و جای کودکان، به

به شکلزندگی  کودکانه،
های در کارگاه ای وحشيانه
به جاها عضی در و زیرزمينی
بردگی به مخفيانه صورت

  کشيده می شوند
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  !آارگران
  

سيه همه این از رهایی برای
بی و فالکت و فقر و روزی
چيزباید هر از يش حقوقی

شویم را. متشکل تشکل ما اما
دولت،   از هيچ

درخواست هادی سازمان و
ماست، حق شکل کنيم، می
کنيم ایجاد خود نيروی را به آن
آن را دولت بخواهيم از سپس و

بشناسد رسميت از. به عدم
برای تشکل دولت مجوز به
و مبرهن بدیهی کارگری چنان
نامه در مقاوله حتی است که

جهانی کار نيز، که87  سازمان
کارگری تشکل در بارۀ آزادی
جمهوری دولت و است

پذیرفته، بهاس را آن هم المی
است شده قيد بر. صراحت نا

سازمان جهانی کار که این،
تدوین را نامه ها مقاوله خود
دولت ها امضای به کرده و
است به است موظف رسانده
با دولت مماشات جای
خود تعهد سالمی به جمهوری
ای بر وظيفه و بنا باشد بند پای
است دولت به دوش گرفته که

سرکوبایر به تا کند وادار را ان
پایان جنبش کارگری فعاالن

جمهوری. دهد دولت چنين،  هم

است  موظف ران اسالمی
را  رگری ک امنيت فعاليت

  تضمين کند
  

و اکنون ای هم طبقه ای 
  !های شريف 

  
و  مشترک پایۀ منافع بر
از  حمایت وظيفۀ طبقاتی،
بر دوش تمامی  زان کارگران

های شریف  در سراسر انسان
کند سنگينی می هست . جهان

ثر  ران بر  نيست کارگران ا و
سرمایه  نظام مان بی تهاجم

است رفته باد از . داری بر ما
و فعاالن  پيشروان شما
و  اتحادیه ها کارگری،
و  انجمن ها سندیکاها،
کارگر  می  طبقۀ طرفداران
حمایت  و را یاری خواهيم ما

*کنيد

 

  ايجاد تشکل کارگری هماهنگی برایکميته
  ) خباز( محمود صالحی)جوشکار(  بهرام دزکی-)فلز کار( بهروز خباز -)مترجم(محسن حکيمی 

 
www.komiteyehamahangi.com 

mco.yahoo@hamahangi_komiteye  
  

سازمان ديده بان حقوق بشر: رونوشت به  
  یکنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگر                                                             

سازمان جهانی کار                                                               
:فوق را تأييد و تشکل کارگری را به نيروی خود ايجاد می کنيم ما امضاء کنندگان زير فراخوان   

. نفر منتشر شده و امضاها ادامه دارد ٣٠٢٩ با امضاء ١٣٨۴ ارديبهشت ماه ٧اين فراخان در تاريخ   
ظرات ن. مسئوليت هر مطلب درج شده بر عھده نويسنده آن است. زير نظر شوراى نويسندگان و ويراستاران منتشر ميشود! به پيش

شورا در رد يا پذيرش و نيز در آوتاه آردن و ويرايش هر . منعكس ميگردد! جمعى شورا در سرمقاله يا مقاالتى با امضاى به پيش

  .نوشته رسيده آزاد است و تصميمات خود را به اطالع فرستنده آن ميرساند

Postfach    940166                                                                     !به پيش
60459  Frankfurt

fr.hotmail@bepish           Germany                               



  
  !به پيش                            ٣

                                                                                                          
  آه هر لحظه ايستادنم خاموشى است در اين جھان) اول ماه مه(امروز را شاهد ميگيرم 

  
  محمود صالحى:  از
  گاى رايدردبير آل آنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد آارگرى:  به

   ٢٠٠۵ضرورت پشتيبانى از برگزارى مراسم مستقل در اول ماه مه :  موضوع
   ١٣٨۴ين ، فرورد٢٧:  تاريخ

  
 

روز همبستگى جهانى طبقه ما در حالى دارد فرا ميرسد آه من و 
آقايان جالل حسينى، محمدعبدى پور، برهان (شش رفيقم 

آه ) ديوانگر، هادى تنومند، اسماعيل خودآام، و محسن حكيمى
وز با مقامات ن در شهر سقز دستگير شديم، ه٢٠٠۴ در اول ماه مه

 جمهورى اسالمى ايران گرچه در . قضائى ايران در آشاآشيم
قانون آار يازده ارديبهشت را بعنوان روز آارگر برسميت شناخته 

  :ولى آنرا
بعنوان اول ماه مه و روز همبستگى جهانى طبقه آارگر :  الف

  .  برسميت نمى شناسد
برگزارى مراسم مستقل و علنى روز آارگر را برسميت :  ب

  .  نشناخته است
يران سال آبيسه بود همزمان با همطبقه اى ما پارسال آه در ا

 ارديبهشت گرامى داشتيم و آنرا ١٢هاى خود در دنيا روزمان را در 
يعنى بدرون سالنهاى سربسته .  يممستقل از دولت برگزار آرد

بلكه .  رفتيم و بعنوان پيك نيك در دشت و صحرا مراسم نگرفتيم

.  ز انتخاب آرديمبراى بزرگداشت روز خود پارآى را در دل شهر سق
آارگران امسال همچون پارسال قصد دارند مراسم بزرگداشت روز 

ر جا آه ممكن باشد ه.  جهانى خويش را آزادانه سازمان دهند
 مسالمت آميز به خيابانها بيايند، سخنرانى آنند، ىدوباره و بطرز

قطعنامه بدهند و مطالبات طبقه آارگر براى بهبود وضع اقتصادى، 
و سياسى اقشار محروم و تحت ستم جامعه ايران را اجتماعى 

اما .  اينها همه حقوقى بديهى و اوليه است.  بگوش همه برسانند
آارگران براى تحقق همين حقوق بديهى بايد خطرات بسيارى را 

فعالين آارگرى براى آم آردن و به صفر رساندن اين .  بجان بخرند
المللى اتحاديه هاى خطرها به نظارت و توجه آنفدراسيون بين 

آارگرى آزاد بر برگزارى روز جهانى طبقه آارگر در ايران و آمك و 
   .پشتيبانى شما در صورت لزوم احتياج دارند

ول در پايان از حمايت هاى بيدريغ و ارزنده شما از دستگير شدگان ا
.*ميكنم ماه مه سقز در سال گذشته تشكر

  زنده باد اول ماه مه
  محمود صالحى

 
طعنامه مراسم ق

اول ماه مه ، 
روز جهانى 

  آارگر
  

نظر به اينكه نظام سرمايه 
دارى اوضاعى را به آارگران 
تحميل آرده آه فقر، فساد، 
تبعيض، بى حقوقى، تن 
فروشى، اعتياد و ديگر مصائب 
زندگى بشر امروزى از مظاهر 
آشكار و بارز آن است،  ما 
مطالبات اساسى طبقه آارگر 

ح زير اعالم مى ايران را به شر
  .آنيم
اول ماه مه بايد به عنوان روز -١

جهانى آارگر در تقويم رسمى 
آشور تعطيل رسمى و 
عمومى اعالم شود و دولت 
جمهورى اسالمى موظّّّف 

برگزارى علنى، آزادانه و .  است
بدون مجوزاين روز را به 
رسميت بشناسد و امنيت 
  .فعاالن آارگرى را تضمين آند

ايد به نيروى قانون آار ب-٢
تشكل هاى آارگرى و توسط 
نمايندگان منتخب آارگران 

  .تعيين و تدوين گردد

 ما خواهان تعيين حداقل -٣
دستمزد آارگران، نه در زير خط 
فقر، بلكه بر مبناى يك زندگى 

  .مرفه و انسانى هستيم
ما خواهان آاهش شدت آار، -۴

لغو اضافه آارى اجبارى و 
همچنين آاهش ساعت آار و 
دو روز تعطيلى متوالى در 

  .هفته هستيم
 دولت بايد تا زمان ارائه آار -۵

مناسب به آارگران بيكار، به 
آنان بيمه بيكارى آافى پرداخت 

  .آند
 دستمزد معوقه آارگران -۶

همراه با خسارت آن بايد يكجا و 
  .فورى پرداخت گردد

ما خواهان توقف اخراج -٧
 به بهانه هايى چون –آارگران 

 الغاى –)) ازى صنايع نوس((
قراردادهاى موقت ، اشتغال 
دائم و تامين امنيت شغلى 

  .آارگران هستيم
ما خواهان بستن پيمان هاى -٨

دسته جمعى از طريق تشكل 
هاى واقعى و مستقل آارگران 

  .هستيم
ما خواهان الغاى آار آودآان -٩

و تامين زندگى شايسته 
انسانى براى آنان فارغ از 

گى و آشورى تعلقات خانواد
  .هستيم

تبعيض جنسى بايد از ميان -١٠
برداشته شود و زنان بايد در 
تمام عرصه هاى زندگى از 

حقوق برابر با مردان برخوردار 
  .شوند
تمامى شهروندان جامعه -١١

اعم از ايرانى و غير ايرانى و 
شاغل و بيكار بايد از بيمه 
خدمات درمانى رايگان برخوردار 

  .شوند
هاجر در سراسر آارگران م-١٢

جهان بايد از حقوق سياسى ، 
فرهنگى ، اجتماعى و 
اقتصادى برابر با ديكر آارگران 

  .برخوردار شوند
ما از مبارزات حق طلبانه -١٣

معلمان و پرستاران ،  آه 
بخشى از طبقه آارگر را 
تشكيل مى دهند حمايت مى 

  .آنيم
 ما خواهان آزادى تشكل -١۴

، هاى آارگرى ، آزادى اعتصاب
تجمع و راهپيمايى، آزادى بى 
قيد و شرط بيان و مطبوعات و 
آزادى تمامى زندانيان سياسى 

  .هستيم
ما ضمن حمايت از مبارزات -١۵

آارگران آشورهاى مختلف 
عليه نظام سرمايه دارى، 
آارگران جهان را به ايجاد 
انترناسيونال آارگرى فرا مى 

  .خوانيم
ما جنگ بين دولت هاى -١۶

 و آشورهاى امپرياليستى
ارتجاعى منطقه را محكوم مى 
آنيم و مردم اين آشورها را به 
مقابله با اين جنگ و مقاومت در 

برابر اشغالگران فرا مى 
  .خوانيم

 ما آشتار آارگران خاتون -١٧
 را محكوم ١٣٨٢ بهمن ۴آباد در 

مى آنيم و ضمن درخواست 
مجازات امران و عامالن اين 
جنايت، آارگران را فرا مى 
خوانيم به هر نحو آه مقتضى 

 بهمن ياد جان ۴مى دانند روز 
باختگان شهر بابك را گرامى 

  .بدارند
 ما دستگيرى و محاآمه -١٨

فعاالن آارگرى سقز در اول ماه 
 را محكوم مى آنيم و ٢٠٠۴مه 

خواهان تبرئه فورى و بى قيد و 
  .شرط آنان هستيم

پيروزى مبارزه براى تحقق -١٩
رو ايجاد مطالبات فوق در گ

تشكيالتى است آه هدفش از 
ميان برداشتن نظام سرمايه 

ما آارگران را به .  دارى است
مبارزه براى ايجاد تشكل ضد 
سرمايه  دارى فرا مى خوانيم 
و با شعار زير به استقبا ل سا 

 *.ل جديد مى رويم
 

آارگران بياييد عليه سرمايه 
  !متشكل شويم

آميته برگزارى مراسم اول ماه 
  مه

تهران، سقز، بوآان، بانه، ( 
  )مريوان 

 ١١ -٢٠٠۵اول ماه مه 
  ١٣٨۴ارديبهشت 
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پر شكوه باد مراسمھاى اول ماه مه
  على خدرى

 
تمام خبرها حاآى است آه 
براى برگزارى مراسم روز آارگر 
امسال جنب و جوش زيادى در 

اين .   ميشودشهرها مشاهده
جنب و جوش دو شكل متضاد 

در صف آارگران و مردم .  دارد
آزاده شادى و نشاط و در صف 
سرمايه داران و جمهورى 
اسالميشان غم و نگرانى 

در صف .  بچشم ميخورد
نخست رهبران آارگرى آشكارا 

دلها را  تالشند تا دستها و در
  .بزنندبهم گره 

و در صف دوم مخيفانه در حال 
 تا اين دستها و دلها اند هئتوط

اولى پيام آور .  وحدت نكنند
.  رهائى، سربلندى و رفاه است

ست تا از دومى در تالش ا
 و درسيدن اين پيام جلو گير

عبوديت، سرافكندگى و فقر را 
راستى چه خبر .  دوام بخشد

است؟  اينهمه تحرك از 
اول ماه مه، روز .  آجاست

 طبقه همبستگى جهانى
 باش براى هرچه آارگر، و تال

شكوهتر برگزار آردن آن در راه 
     .است

جمهوى اسالمى بعنوان يك 
حكومت ايدئولوژيك از همان 
ابتدا دريافته بود آه روز جهانى 
. آارگر برايش مثل بختك است

به همين جهت خمينى خدا و 
پيغمبر را به يارى گرفت تا 
طبقه آارگر را قانع سازد آه 

اين نيازى به رسميت شناسى 
وقتي اين حيله . روز نيست

آارگر نيفتاد و ترفندهاى ديكر 
نيز توسط وزن و جايگاه 
اجتماعى طبقه آارگر و شدت 
اعتراضات و مبارزات آن خنثى 

 ١١شد عاملين سرمايه بناچار 
اردينهشت را بعنوان روز آارگر 

اما جنبه بين المللى .  پذيرفتند
و تظاهرت خيابانى آنرا هرگز 

تالش آنها .  ختندبرسميت نشنا
اين بود آه آارگران را ناچار 

آنند تا در مراسمهاى دولتى و 
در سالنهاى دربسته شرآت 
لنند و حرفهاى صد من يك غاز 

 – ١٣۵٨(سه سال .  بشنوند
پس از تظاهراتهاى روز ) ١٣۶٠

آارگر در اآثر شهرهاى ايران 
آه به برآت اانقالب ممكن 
گرديد اولين بار در سنندج بود 

 حكم و اراده حكومت آه
اسالمى سرمايه را ناديده 

در " اتحاديه صنعتگر " گرفتند و 
اول مهه ها شهر را سه سال 

به عرصه ) ١٣۶٧ -١٣۶۵(پياپى 
آواى سرود انترناسيونال  و  
سر دادن قطعنامه هائى تبديل 
آردند آه خطوط يك قانون آار 

اول .  انقالبى را بدست دادند
 ١٣۶۵ماه مه در سنندج، سال 
 ١٣۶۶در پاساژ رنج آورى، سال 

 در ١٣۶٧در سالن تختى و سال 
زنده .  پاساژ عزتى برگزار شد

ان ياد جمال چراغ ويسى سخنر
 ١٣۶٧مراسم اول ماه مه سال 

م يدج بود آه توسط رژننس
  .اسالمى دستگير و اعدام شد

بعد از ناممكن آردن برگزارى 
مراسمهاى مستقل و با شكوه 

ژيم آه با قتل سنندج از جانب ر
و زندان و شكنجهه هاى 
جنايتكارانه ممكن گرديد اين 
آارگران و مردم آزاده در سقز 
بودند آه اين پرچم را سال 
.  گذشته بار ديگر برافراشتند

رهبران و فعالين راديكال 
آارگرى در چند شهر آردستان 
در سال گذشته همره با فعالين 
آارگرى در تهران و رشت 

نى خود را بطور مراسم روز جها
مستقل و با خواستهاى 
.  راديكال  سازماندهى آردند

آنها آردستان را بخارج 
آردستان پيوند زدند و به اين 
لحاظ ز مراسمهاى دهه شصت 

اين .  سنندج فراتر رفتند
دستاورد مهمى است و فعالين 
قصد دارند امسال به ليست 

شهرهائى آه نمايندگانش در 
 لننده شوراى آارگران برگزار"

شرآت آردند " اول ماه مه
  .بيافزايند

امسال تناسب قوا بين آارگران 
و رژيم به نسبت پارسال بهتر 

 : بداليل زير.  است
  پارسال مقامات و ماموران -١

انتظامى در شهر سقز دچار يك 
آنها به .  اشتباه فاحش شدند

صف آسانى آه عازم پارك الله 
براى برگزارى مراسم بودند 

 نفر را ۵٠دند و حمله آر
 ٧دستگير آردند و سرانجام 

رهبر و فعال آارگرى را زندان 
آمپينى آه راه افتاد .  آردند

رژيم را به تمامى در تنگنا قرار 
نتايج اين آمپين پيروزمند .  داد

.  روحيه آارگران را باال برد
دستگير شدگان در داخل 
شناخته تر شدند و در سطح 

.  آردندبين المللى نيز وجه پيدا 
خانوادههاى آنها نيز بعنوان 
همسران و فرزندانى رزمنده 

اين مسئله .  شناخته شدند
باعث شد تا بى حقوقى 
آارگران بيشتر مورد توجه قرار 
گيرد و ايران را زير ذره بين قرار 

با توجه به تماسى آه اين .  داد
مبارزين با تشكلها و رهبران 
آارگرى بينالمللى دارند توجه 

 به مراسمهاى اول ماه جهانى
مه امسال بيشتر خواهد شد و 
همين امر امكان وحشيگرى 

 .رژيم را آاهش خواهد داد
  آارگاران در تداوم مبارزات -٢

ساليان خود آه عمدتا دفاعى 
گير مبارزاى بودند هم اآنون در

ى رآامال تهاجمى و سراس
براى تحميل حق تشكل به 

اين مبارزه آه هم .  رژيمند
ريان داشته و در حال اآنون ج

گستردگى و تقويت است خود 
از يك تناسب قواى بهتر 
برخاسته و به نوبت خود بر 

بهبود تناسب قواى آنونى تاثير 
 .  خواهد گذاشت

  امسال مراسمهاى اول ماه -٣
مه بر بستر اعتراضى 
سرتاسرى آه عليه تعيين 
حداقل دستمزد وجود دارد، 

در چنين .  برگزار ميشود
 زنان و مردان ن ميتواشرايطى

آارگر بيشترى را همراه با 
خانوادههايشان در وسيعتر و 
بهتر برگزار آردن مراسمها 

 .  شريك آرد
  اقشار تحت ستم و -۴
شارى آه قبال براى تحقق اق

مطالباتشان به دوم خرداد، 
بعنوان يكى از بروزات جنبش 
اصالحات در ايران اميد بسته 

اين بخشى از .  بودند نوميدند
ان نيروها، مخصوصا در مي

  جوانان، تا حدى به چپ آمدهاند
اينها ميتوانند صفوف شرآت 
آننگان در مراسمها را 

  .  گستردهتر آنند
با توجه به نكات فوق 
مراسمهاى امسال ميتواند با 
صفوفى گستردهتر و با 
سخنرانيها و قطعنامه هاى با 

در .  آيفيت ترى پيش رود
آردستان بايستى براى 
برگزارى مراسمهاى در دل 

.  يا خيابانها تالش آردشهرها و 
ردستان ميتوان با آدر خارج 

  .  انعطاف آامل عمل آرد
مراسمهاى امسال توسط 
رهبران و فعالينى شجاع، با 
تجربه و آگاه سازماندهى 

طبعا آنها خود تناسب .  ميشود
نكاتى آه .  قوا را ميشناسند

من مطرح آردم صرفا براى 
ادن و احتماال بحث و توجه د

  .  تبادل نظر بود و بس
فرارسيدن اول ماه مه فرخنده 

 *.باد

  ٢٠٠۵ آپريل ١٧لندن،                        
  

  آارگر ايران خودرو در زندان اوين
، وقتي آارگران شيفت صبح سـالن تعميـرات         1384 فروردين   23در  

به سرآار آمدنـد متوجـه توقـف خطـوط توليـد بـه علـت قطـع هـاي                    
صـبح  11آـه ايـن توقـف تـا سـاعت           . ب آابل هاي بـرق شـدند        متناو

در همــين راســتا تعــدادي از آــارگران بــه حراســت  . ادامــه داشــت 

ز ساالروند   فراخوانده شدند آه بعد از بازجويي هادر نهايـت            پروي

از آن  .به زندان اوين برده شد آه تا آنون در آن جا به سـر مـي بـرد                   
ارگراني را بــه تنــاوب مــورد تــاريخ تــا بــه امروزحراســت آارخانــه  آــ

بازخواست و بازجويي قرار مي دهد وجو خفقان و ارعاب بيـشتري            
آقــاي ســاالروند داراي همــسر و دو . درآارخانــه حــاآم شــده اســت

 .*آودك خردسال  مي باشد
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رامى باداول مه، روز جھانى کارگر گ  
  

اول ماه مه، روز جهانى طبقه کارگر، در دل فصل زيباى بهار 
در اين . اين روز بهمه ما زنان و مردان کارگر تعلق دارد. فراميرسد

روز کليه تعلقات محلى، نژادى و ملى بکنارى گذاشته ميشود و يا 
به اين دليل ما اين روز را بهمه کارگران . بايد کنار گذاشته شود

به لحاط تعلق سياسى ما خود را بخشى از . ريک ميگوئيمدنيا تب
دارى يعنى  آن نيروئى بحساب ميآوريم که با اساس جامعه سرمايه

با اينحال در اين . استثمار مخالفت ميورزند و عليه آن مبارزه ميکنند
 . روز روى همبستگى طبقاتى و هويت کارگريمان تاکيد ميورزيم

آزادانه به اکثر . امروز سرمايه در سراسر دنيا در تاخت و تاز است
نقاط گيتى سرک ميکشد و هر جا که نيروى کار ارزان، بدون تامين 
و يا با حداقل تامين پيدا کند، هر جا امکان توليد و حمل و نقل بهتر 

بانک جهانى، صندوق . پيدا کند همانجا قصد فرود و ورود ميکند
ل و ناتو و نيروى نظامى آمريکا نيز پشتيبان اين المللى پو بين

شرايط ناامن کار و دستمزد پائين . حرکت آزاد سرمايه هستند
کارگران در اکثر کشورها، مخصوصًا در چين و ويتنام و اندونزى و 

اند خود شاهدان اين  هندوستان و غيره که محل ورود سرمايه
سميت شناسى اين در اول ماه طبقه جهانى ما بايد با ر. وضعند

داران جهانى و  وضعيت تاسف انگيز بياد داشته باشيم که سرمايه
اين امر در کشمکش .  اى ژرف هستند دولتهايشان خود دچار تفرقه

هاى آمريکائى، اتحاديه اروپا، چين، ژاپن، خود را  بين سرمايه
روسيه و هندوستان نيز در صف ورود به خط اول جبهه . مينماياند

اگر دنيا به اينها واگذاشته شود آينده مهلکى . ستندکشمکشها ه
پيش پرده اين اوضاع وحشتناک را . در انتظار بشريت خواهد بود

طبقه ما که . کارگران و مردم محروم در عراق دارند تجربه ميکنند
خاک شده بايد از زمين نيرو بگيرد و بار ديگر بپا خيزد، بر 

ند و اجازه ندهد که دستاوردها و تجارب جهانى خود اتکا ک
  . داران دنيا را بيش از اين به عقب ببرند سرمايه
داران و دولت اسالمى سرمايه در ايران، با تمام جناحها و  سرمايه

متفرعاتش و از آنجمله خانه کارگر و شوراهاى سالمى کار 
محروميتهاى قانونى نظير . اند باشکال مختلف بجان کارگران افتاده

تصاب و تشکل، بيکارى، کار موقت، کنترات محروميت از حق اع
سفيد، دستمزد ناچيز و پرداخت نشده، محيط ناامن کار مصيبتهاى 

مقابله وسيعى را که زنان و . زيادى بر طبقه ما تحميل کرده است
مردان کارگر عليه توحش سرمايه در ايران به پيش ميبرند بدليل 

. را نداشته استنبود تشکلهاى رزمنده کارگرى آن تاثيرات الزم 
خوشبختانه رهبران گرايشهاى مختلف کارگرى دارند ميکوشند 
موانع سرراه را يک بيک بردارند و تشکلهائى بسازند که هيچ 
نيروى دولتى، کارفرمائى و غيرکارگرى توان دخالت در 

کميته پيگيرى با بيش . سياستگزاريها و اقدامات آنرا نداشته باشد
 است که گرچه بجاى اتکا به توان  امضا شروع حرکتى٢٣٠٠از 

مبارزاتى توده کارگر به وزارت کار متوسل شده، اما بهر اندازه نياز 
. و تمايالت کارگران راديکال را منعکس کند جاى خوشحالى است

گرايش ضد استثمار در ميان کارگران و رهبران شاخص آن نيز 
ن مشغول فعاليتهاى مثمر ثمرى هستند که اميد است نتايج آ

 هزار تومان ١٢٢اعتراض سراسرى به تعيين . بزودى معلوم گردد
حدااقل دستمزد ماهانه براى کارگران خود ميتواند اين حرکت را 

 اى براى تقويت کيفيت  اينها همه ميتوانند دستمايه. شتاب بخشد
مراسمها، سازماندهى بهتر آنها و فراهم آوردن امکان براى شرکت 

اين مراسمها با توجه به تناسب .  باشندوسيعتر در اول مه امسال
  . قوا ميتواند به اشکال مختلف پيش برود

کارگران در کردستان نيز بخشى از جنبش سراسرى هستند و 
رهبران آن نه فقط در ميان کارگران بخشهاى ديگر ايران که در 
ميان تشکلهاى سراسرى کارگران جهان داراى نفوذ و اعتبار 

حرکت کارگران .  شايسته خود را ايفا کنندهستند و ميتوانند نقش
در سقز، )  ميالدى٢٠٠٤( هجرى ١٣٨٣و مردم آزاده در اول مه 

دستگيرى هفت نفر از آنان و توجه بخش قابل زيادى از تشکلهاى 
کارگرى دنيا به آن زمينه را براى برگزارى هرچه وسيعتر اول ماه 

براى برگزارى در کردستان زمينه . تر کرده است مه امسال فراهم
مراسم مستقل در شهرها فراهمتر ميباشد و ضرورى است 
رهبران کارگرى و فعالين اول مه بکوشند در اين روز شهرها را به 

  . تصرف خود گيرند
روز همبستگى جهانى طبقه کارگر در اغلب کشورها روز روياروئى 
نيروهاى سرمايه و کار بوده و طبقه ما در اين کشاکشها بزرگانى 

 از دست داده است که يکى از آنها رفيق جانباخته جمال را
 ١٣٦٨ويسى، سخنران مراسم اول ماه مه سنندج در سال  چراغ
 کارگر در اين روز گرامى  ما ياد همه جانباختن طبقه. است

  *.ميداريم

  
  ويسى انجمن کارگرى جمال چراغ 

  ١٣٨٤ فروردين ٢٩
 

تیکكدر ستایش دیال  
   .عدالتی با گام مطمئن به پيش می آیدمروز، بی            ا

.ماندهمينی که هست، همين طورباقی نخواهد زار سال باقی ماندن، سازمان می  ستمگران خود را برای ده ه 
.دهند  

: خشونت تأکيد می کند
.خواهد ماند  

.نوبت صحبِت دربند کشيدگان نيز فرا خواهد رسيدهمينی که هست، همين طور باقی   

. در دست ما-پا برجا ماندن ستمگری در دست کيست؟.صدائی جز بانگ اربابان به گوش نمی رسد  هيچ  
. در دست ما-در هم شکستن آن در دست کيست؟:زار، با صدای بلند فریاد می کشد  و استثمار، بر سر با 

.را دیدید، هنوز اول کار استکجایش   
ولی در ميان کسانی که تحت ستم به سر می برند، اکنون 

:بسيارند که می گویند  
.زیرا که مغلوبين امروزی، غالبان فردایند.حقق نخواهد یافت  آنچه را که ما در طلبش هستيم هرگز ت 

 
.را به زبان نياور» هرگز« اگر تو هنوز زنده ای، کلمه   

.حتمًا ، حتمی نيست  

.اگر اربابان حرف شان را زده اند  

 چه کسی جرأت دارد که بگوید؛ هرگز؟

!اگر از دست رفته ای، به جنگ  
آگاهی یاقته است، چگونه می توان کسی را که از و موقعيت خود 

 مهارش کرد؟

 خواهيم ساخت.*امروز، یک هرگرو ما از یک 

 بر تولت برشت
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 و نھادهای کارگری ھاایجاد عملی تشکل
!بدست کارگران را در دستورکاربگذاریم

 
 

 بهزاد بارخدایی
 ١٣٨۴ فروردين ٢٠

 
 

جنبش کارگری مدتی است که 
پا به دوره جدیدی گذاشته 

در مقابل کل جنبش . است
کارگری دنيایی از کار و فعاليت 

فعالين کارگری مدتی . قرار دارد
است دست به کار ساختن 
تشکالت کارگری، نهادهای 

اعتراضی ، برپايی اعتصابات  
 و برای حق و حقوق انسانی

اوليه خود، مبارزه برای برگزاری 
مراسم اول مه، مقابله با 

( بيدادگاههای سرمایه داری 
دستگيری و احضار فعالين 
کارگری اول مه سقزبه 

شده ... و ) دادگاههای دربسته
  .اند

 شناساندن هرچه بهتر و همه 
 جانبه تر اوضاع کارگران و بی
حقوقيهایشان به نهادهای بين 

 چه فعالتر المللی و جذب هر
پشتيبانی جهانی به اشکال 

به . وسيع و موثر به پيش ميرود
همت گرایش چپ جنبش 
کارگری شرایط واقعی کارگران 
به گوش نهادها و سازمانهای 
مختلف جهانی  رسيده و کسب 
پشتيبانيهای عملی تری در 
دستور این نهادها قرار گرفته 

  .   است
تمامی گرایشات درون جنبش 

د سال گذشته به کارگری در چن
اشکال مختلف برای طرح 
نظرات و خواسته های خود در 
جنبش کارگری در صحنه حضور 

اگر در دوره ای فقط . داشته اند
گرایش راست در سطح 
عمومی نمایان بود و بروز 
نظری داشت، دراین چند سال 
گرایش چپ  و ضد سرمایه 
داری جنبش کارگری توانسته 
 به اشکال مختلف خود را طرح

کند و عمال به موفقيتهایی 
  .  دست یابد

بخشی از گرایش راست  بعد از 
سالها، با فعاليت عملی و 
فشارهای مبارزاتی  ضد 

سرمایه جنبش کارگری، آزادی 
تشکالت را پذیرفته و این خود 
موفقيتی برای گرایش چپ 

  .است که باید ادامه یابد
 گرایش راست هنوز اسير 

لتی اجازه گيری ازارگانهای دو
است ودر آینده نيز چنين خواهد 
بود، و این نشانی دیگراز 
. ناپيگيری این گرایش است

برای گرایش چپ ضروری است 
که با آلترناتيو عملی خود، کل 
جنبش را در مسير واقعی 

یعنی ساختن عملی تشکالت  
طبقاتی کارگران راه برد و این 
ناپيگيری و انحراف گرایش 
 راست را بار دیگر پشت سر

گرایش متکی بر مبارزه . بگذارد
طبقاتی در درون جنبش 
کارگری مبارزه ای پيگيرتر با 
آلترناتيو مشخصتررا برای کل 
جنبش طبقه کارگر به پيش 

  . ميبرد
جنبش کارگری ایران چه در 
مقابل دستگاه دولتی و چه در 
درون خود با گرایشات راست و 
سازشکار وارد مبارزه 

رود رودروتری شده است، و مي
که در طول مصافهایش با 
آلترناتيوهای کنکرت راست 

به حکم این . وچپ مواجه گردد
واقعيت پيچ و خمهای فراوانی 
در مقابل جنبش کارگری قرار 

طيف چپ جنبش . گرفته است
کارگری با مسئوليت سنگينی 
در پيشروی مبارزه طبقاتی 

باید از یکسو در : روبروست
مقابل دولت سرمایه داری 

گی کند و از سوی دیگر ایستاد
در مقابل گرایش راست درون 
جنبش کارگری آلترناتيوهای 
خود را، برای جنبش کارگری و 
کل جامعه، بشکل 
مستحکمتری طرح و عملی 

  . نماید
طرح ارائه شده از طرف 

کميته پيگيری برای ایجاد «
شمایی از » تشکالت کارگری

آلترناتيوهای مختلف درون 
ایش جنبش کارگری را به نم

اگر در چند سال . ميگذارد
گذشته گرایش سوسياليستی 

مجبور بود که تشکالت 
فرمایشی دولتی و دسته پخته 
اتحادیه جهانی را نقد و افشا 
کرده و بطور عملی در مقابل 
آن ایستادگی کند، امروز نيز 
می باید برای رفع موانع تشکل 
یابی کارگران بر ناپيگيری 
گرایش راست مبنی بر اجازه 
گيری وتفاضا از وزارت کار 

که وظيفه ( جمهوری اسالمی 
 اش خفه کردن جنبش کارگری

  . غلبه کند)  استبوده و
گرایش چپ و سوسياليستی  
با مبارزه پيگير خود گرایش 
راست را به عقب رانده و آنها را 
به پذیرش بخشی از خواسته 
ها ی خود یعنی آزادی تشکل 
برای کارگران واداشته است، 

 گرایش راست باردیگر گرچه
ناپيگير و چشم به دستگاه 
دولتی، اجازه تشکل را به 

در . وزارتخانه ها حواله ميدهد
آینده این اختالفات به اشکال 
مختلف خود را نمایان کرده و 
عمال بروز خواهند یافت و در 
موارد متنوع وفراوانی راست و 
چپ جنبش کارگری در مقابل 

  .هم قرار خواهند گرفت
و » کميته پيگيری«نجا که به تا آ

اجازه گيری برای ساختن 
سازمانهای کارگری برميگردد، 
استراتژی جدیدی بيان و طرح 

مدتهاست که . نشده است
گرایش راست با سياست 
سازش و همکاری با سرمایه 
. قدم به ميدان گذاشته است

گرایش چپ در دور گذشته 
نشان داد که مدافع پيگير حق 

ران است تشکل واقعی کارگ
وتوانسته گرایش راست را به 

در . قبول آزادی تشکالت وادارد
این شرایط ضروری است که 
گرایش چپ بطور عملی مبلغ 
ایجاد و تشکيل تشکالت و 
تجمعات کارگری در کارخانه ها 

و عمال در . و کارگاهها باشد
مقابل گرایش راست متکی بر 
اجازه گيری از نهادها و 

هت ایجاد ارگانهای دولتی، در ج
سازمانهای کارگری اقدامات 
عملی کند و به ساختن 

تشکالت هر چه بيشتری 
بدین شکل ميتوان . بپردازد

باردیگر از گرایش راست درون 
جنبش کارگری سبقت گرفت و 
نگذاشت که تالش برای 
ساختن و ایجاد سازمانهای 
کارگری واقعی بدست کارگران 

  .به هدر رود
د گرایش چپ جنبش کارگری بای

خود را آماده مبارزه در سطوح 
حتی زمانی که . متفاوتی کند

تشکالت توده ای کارگری در 
و (سراسر کشور ایجاد گردند 

ميباید از امروز به فکر ایجاد 
گرایش ) چنين تشکالتی  بود

راست و چپ در مورد مسائل 
مختلف کارگری اظهار نظر کرده 
وبرای طرحها ونظرات خود به 

هند جمع آوری نيرو خوا
گرایش چپ به آنچنان . پرداخت

قدرت سياسی و تشکيالتی 
نياز دارد که او را از توانايی الزم 

کسب مطالبات و حقوق برای 
کل کارگران در مقابل سرمایه و 

  .کارفرمایان برخوردار کند
تشکالت کارگری فردای ما آیا 
تشکالت سازش به نفع 
کارفرمایان و سرمایه داران 

کالتی که خواهند بود و یا تش
برای دفاع از منافع کارگران 
واعضای خود در مقابل 
کارفرمایان وسرمایه داران قرار 
گرفته و به مبارزه با آنها 
ميپردازند؟ جنبش کارگری در 
سطح جهانی  تجربيات 
گرانبهايی در این زمينه بر جای 

  . گذاشته است
 جنبش یگرایش سوسياليست

کارگری در ایران ازهم اکنون 
رد که آلترناتيوهای نياز دا

اقتصادی، سياسی و اجتماعی 
خود را برای پيشروی هرچه 
بيشترکل جنبش کارگری طرح 
. کند و دردستور کار بگذارد

ایجاد مجامع عمومی کارگری و 
نيزاز همين امروز ساختن 
تشکالت  طبقاتی و واقعی 
کارگران را پيگيرانه در 
دستورکار فعالين کارگری 

  *.تگذاشتن، یک ضرورت اس

             
             
                      



!    به پيش  ٧ 
      

 ؟! امروز" محلل"رفسنجانى ،  سردار سازندگى ديروز و
 

 شروين رها
 ٢٠٠۵آوريل 

    
به پايان يافتن دور دوم رياست 
جمهورى خاتمى وآمدن آسى 
ديگر براى گرفتن اين پست در 
ايران ، زمان چندانى باقى 

گرچه در دوران نماند ه است ـ ا
خاتمى براى شكل گيرى 
انسجام سياسى، به منظور 
اصالح در قوانين ادارى ،قضايى 
، اجتماعى و اقتصادى ، جهت 
رفع موانع بارآورى آار در ايران 
و ادغام در سرمايه 

 )گلوباليزاسيون(جهانى
تالشهاى زيادى شد و اگر چه 

 هفتم و نيز  ترآيب مجلس
حاآميت ، با شكست جناح 

وم به دوم خرداد تا موس
حدودى يكدست تر شد،  اما 
هنوز آن اليت سياسى ،آه 
ميبايست نماينده گى حكومتى 
نئوليبرال در ايران را رسميت 
دهد و مورد تاييد دولتهاى 
بانفوذ در اقتصاد سرمايه دارى 
جهانى قرار گيرد ، شكل 

 نگرفته است ـ
  مدتى است آه دوباره 
رفسنجانى ،آه يكى از سران 

ا نفوذ رژيم اسالمى از همان ب
   تشخيص ابتداى آار و رئيس

مصلحت جمهورى اسالمى 
است ، در رابطه با نوع سيستم 
اداره آتى آشور و تنظيم روابط 
ايران با سيستم جهانى و مدل 
توسعه، در اين جا و آنجا به 
اظهارنظر ميپردازد و از طرف 
رسانه هاى خبرى در غرب ، 
رد مورد مصاحبه قرار ميگي

  وحتى صحبت ازاحتمال رئيس
 جمهور شدن وى ميشود ـ

  در مصاحبه با روزنامه امريكاى 
امروز، در مورد مشكالت رابطه 
ايران با آمريكا، رفسنجانى ادعا 
ميكند آه يكى از محللهاى 
مسئله ايران و آمريكاست ـ و 
در مراسم افتتاح سمينار 
جهانى شدن و زن مسلمان 

بين صدها سازمان : ميگويد 
المللى است آه هر يك بخشى 
از اختيار دولتها را گرفته اند ـ ما 
نميتوانيم بر خالف مصوبات آنها 
در داخل آشور آارى آنيم و در 
اين ميان سازمان بين الملل 

در بعد بزرگترين آنهاست ـ 
اقتصادى ، بانك جهانى ، 
صندوق بين المللى پول و 
سازمان تجارت جهانى و غيره 

دارند آه اگر مقرراتى را 
مراعات نكنيم نميتوانيم از 

به ( ـامكاناتشان بهره بگيريم
نقل ازسايت اينترنتى پيك نت ، 

  )تاآيدات از من است 
    اگر چه رفسنجانى و دولتش

 پايان  از سالها قبل وبه محض
يافتن جنگ ايران و عراق، پروژه 
هايى را در انطباق با سياست 
جديد جهانى در دستور آار 

شته بودند و تحت نام تعديل گذا
نيروى انسانى به بيكارسازى 
گسترده اى در صنايع و آارخانه 
ها دست يازيدند و خصوصى 
سازى را به اجرا در آوردند ، 
اگرچه تالشهاى بين المللى 
گسترده اى  چه پنهان وچه 

شكار در رابطه با آمريكا و آ
اروپا سازمان  دادند، ولى هيچ 
 وقت اينچنين روشن به

محسنات سازمان تجارت 
جهانى و بانك جهانى در جان 
دادن به اقتصاد سرمايه دارى 
در ايران لب به سخن نگشوده 
بودند، آن هم از زبان آسى آه 
از مقامات باالى حكومتى در 
ايران است ـ چرا آه در دوره 
ذآر شده ،اين انتقال نه تنها به 
سرانجام نرسيده بود بلكه 

تااين چنين حتى در آغاز آار بود 
آشكار گفته شود آه حاال 

 .ميشود 
یکی ازدالئل پایه ای که منجر 

.  در ایران شد1357به تحوالت 
ناخوانی مدل رژیم دیکتاتوری 
شاه با اقتصاد یک جامعه 

در مقابل صف .سرمایداری بود
خواهان تحوالت انقالبی که 

 نيروی عظيم توده  مشتمل بر

ای و در مرکز آن شوراهای 
بودند،و برای از تير رس کارگری 

بدر بردن موقعيت سياسی 
سرمایه ضربه خورده ناشی از 
آن ، رژیم تازه به قدرت رسيده 
درهئيت ایده ئو لوژیک اسالمی 
ميبایست قبل از هر گونه طرح 
اقتصادی ،اقدامات عاجلی در 
دستور ميگذاشت و آن فراهم 
کردن انسجام سياسی و 
نظامی در مقابله با عميق تر 

 این تحوالت انقالبی و در شدن
اولين قدم از بين بردن این 
شوراهاو نيز تشکلهای 
سياسی و چپ  و آزادیخواهانه 

همزمان و به موازات این . بود 
اقدامات در جامعه ، مسائل 
منطقه و تنش ناشی 
ازخالءسياسی در آن و جنگ 
ایران و عراق و ادامه طوالنی 

آن نيز در به تعویق انداختن  
گزیراقتصادی چرخش نا

سرمایه در ایران دخيل بود و 
تازه بعد از آن بود که این روند 
ميتوانست آهنگی 

تحوالت جهانی ،  .بگيرد
فروپاشی بلوک شرق وپایان 
جنگ سردو شکل گيری قطب 
های جدیدبين المللی  ناشی از 
آن به آهنگ ضرورت مدل 
اقتصادی توسعه در ایران 

 .                 شدت بخشيد 
  اکنونلى آنچهمبيان ع  

رفسنجانى به زبان آورده ، دال 
  بررعايت مقررات ارگانهاى پيش
برنده سياستهاى 
نئوليبراليستى همچون بانك 
جهانى و صندوق بين الملى 
پول ، سازمان تجارت جهانى 
وسازمان جهانى آار، البته نه 
از اراده گرايى ايشان بر ميايد و 
 نه حرف تازه اى است ـ چراآه

 است آه رژيم ی دهسالقيقأد
اسالمى براى برون رفت از بن 
بست اقتصادى و در جهت 
ادغام در بازار جهانى از هيچ 

 فروگذارى   عملیتالشى
نكرده است و اين همان مدلى 
است آه آل طبقه سرمايه دار 

 نه تنها در خود  و سخنگويانش
رژيم جمهورى اسالمى بلكه 

ى در طيف سلطنت طلبان ، حت
رنگارنگ  اىاتحاده

الئِِِِيك _ جمهوريخواهان ليبرال 
ورفراندم چيهاى داخل و خارج 
از ايران بدنبال آنند ـ آنچه تازه 
است شكل دادن به آن رهبرى 
سياسى و اليت سياسى است 

 امثال رفسنجانى در  آه تالش
 جمهورى را دو  انتخابات رئيس

با توجه به " چندان ميكند ـ 
ه با  گفته و اين آ مسائل پيش

حضور بنده يك مقدار آراى 
انتخاباتى باالتر و بيشتر خواهد 
شد و همچنين تنازعات در 
جامعه آم ميشود،اآنون 
وظيفه سنگينى براى 
  حضورخود در انتخابات احساس

ميكنم و اينها عوامل تشويق 
از سخنان (" آننده من است ـ 

رفسنجانى در اولين آنگره 
راهبردى انتخاباتى دفتر تحكيم 

امدنم " حدت ، تحت عنوان و
به نقل از " جدى تر شده است 

 )84 فروردين 25ايرنا،پنجشنبه 
 اما مبارزه طبقاتى جارى در 

 که به شدت قطبی شده ايران
  دو سر دعوا دارد و در است ،
يا طبقه آارگربا ايجاد  اين گذار

  -تشكل هاى سراسرى 
که اکنون بارقه ( طبقاتى خود

ده های ازآن به وضوح دی
 به دولت   و تحميلش)ميشود

 به  وزنه اى ،سرمايه داران
قابل اتكا به منظور آزادى و 
رفاه در جامعه تبديل ميشود و 
يا در فقدان آن ، سرمايه دارى 
سكان جامعه را به سوى مدل 
توسعه و جهانى شدن 

ى  انباشت  سرمايه ژدباترا
ن به آوتحميل روى ديگر 

جامعه، يعنى تشديد فقر 
نچه آ ، هدايت ميكند ـ وفالآت

امثال رفسنجانى در سر 
ميپروراند و آينه تمام نماى 

، عادى جهانى شدن است 
  .* است سازى روند اين گردش
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 سى روز آارگر براى شوراهاى اسالمىنح
 

   رضا مقدم
  

سال گذشته شوراهاى 
اسالمى هدفشان استفاده از 
مراسم روز آارگر براى تحكيم 
موقعيتشان در خارج از ايران و 
در بين تشكلهاى آارگرى 

به همين جهت . جهانى بود
نمايندگانى از آنفدراسيون 

تحاديه هاى آزاد جهانى ا
آارگرى را در اوايل ارديبهشت 
به ايران دعوت آرده بودند تا از 
جمله با بردن اين هيات به 

 ارديبهشت ميزان 11مراسم 
نفوذ و اعتبار خود در ميان 
. آارگران را به آنها نشان دهند

شوراهاى اسالمى به موفقيت 
خود براى تحت تاثير قرار دادن 

"  يوآى سى اف تى"نمايندگان 
اطمينان داشتند، چرا آه رژيم 
اسالمى به هيچ جريانى جز 
آنها اجازه تظاهرات در روز 

البته چندين . آارگر را نميدهد
سال است آه مقامات امنيتى 
به توان شوراهاى اسالمى در 
استفاده از اين حق انحصارى 

زيرا مخالفت . مشكوك هستند
 بى پايان و  و اعتراض

هميشگى آارگران عليه 
وراهاى اسالمى به صفوف ش

خود آنها هم سرايت آرده 
است و حال سران خانه آارگر 
حتى قدرت آنترل همان چند 
هزار عضو خود، از ميان چند 
ميليون آارگر در تهران، را هم 

علت مخالفت وزارت . ندارند
آشور با مسيرهايى آه 
شوراهاى اسالمى براى 
راهپيمايى بر مى گزينند هم  از 

 . همينجاست
پارسال و عليرغم تمامى 

 به موانع، محمود صالحى
همراه محسن حكيمى به 

 به ديدار عنوان مترجم اش
نمايندگان آنفدراسيون جهانى 

اتحاديه هاى آزاد آارگرى رفت، 
هم وضع طبقه آارگر ايران را 
برايشان تشريح آرد و هم 

 11ماجراى مراسم فرمايشى 
ارديبهشت آه قرار بود به اين 

دهند را افشا آرد هيات نشان 
و از آنها دعوت آرد آه همراه 

 به يك مراسم روز آارگر  خودش
اين هيات اگر . غير دولتى بروند

چه نتوانست شاهد يك مراسم 
غير دولتى روز آارگر در ايران 
باشد اما از رفتن به تظاهرات 
ميدان بهارستان خانه آارگر هم 

دو روز بعد از اين . سر باز زد
ى انتظامى سقز ديدار، نيروها

به آارگرانى آه در صدد 
برگزارى مراسم روز آارگر 
بودند حمله آردند و از جمله 

 و محسن محمود صالحى
 آه دو روز قبل با حكيمى را

آى سى اف تى "هيات اعزامى 
ديدار آرده بود را هم " يو

اخبار اين . دستگير آردند
دستگيرى ها و اعتصاب غذاى 
  دستگيرشدگان در جنبش

رى جهانى ابعادى عظيمى آارگ
يافت و اعتراضات آامال بى 
سابقه اى را عليه رژيم 
جمهورى اسالمى برانگيخت آه 

از اين . تمام سال ادامه داشت
نظر روز آارگر سال گذشته 
براى شوراهاى اسالمى و 

 .  بود خانه آارگر نحس
امسال شوراهاى اسالمى 
هدفشان استفاده از مراسم 
 روز آارگر براى تحكيم

خانه . موقعيتشان در داخل بود
آارگر به دنبال آنگره اى آه 
چند ماه قبل برگزار آرد اولين 
تشكلى بود آه بطور 
سازمانيافته تبليغات براى 
رياست جمهورى رفسنجانى را 

طى اين مدت . آغاز آرد

شوراهاى اسالمى همه جا 
 ساله 8اعالم آردند آه در دوره 

رياست جمهورى رفسنجانى 
شترين بيكار سازيها و اگرچه بي

باز خريدها صورت گرفت و 
صدها هزار آارگر را اخراج آرد 
و  ميليونها آارگر و خانواده 
هايشان را خاك سياه نشاند 

خانه آارگر و " عزت"اما دوره 
شوراهاى .  بوده است سرانش

اسالمى بازگشت دوباره 
رفسنجانى به آاخ رياست 
جمهورى را بازگشت دوره 

. خود مى دانند" رعزت و اعتبا"
 حمايت رژيم اسالمى از  آاهش

شوراهاى اسالمى، چنان 
وضعيت دشوارى براى آنها 
بوجود آورده است قدرت  ديدن 
بى اعتبارى مطلقشان در بين 
آارگران را و توان شنيدن پند و 
اندرزها و هشدارهاى وزارت 
آشور و وزارت اطالعات را 

از نظر اين وزارت خانه . ندارند
نيتى به صالح اسالم و هاى ام

رژيم اسالمى نيست آه 
شوراهاى اسالمى آارگران را 
براى وسط شهر تهران و يا 
مقابل اماآن دولتى به 
راهپيمايى دعوت آند و اين در 
 . مراسم امسال به اثبات رسيد

درسى آه امسال آارگران به 
شوراهاى اسالمى دادند 
نحسى روز آارگر پارسال را 

شوراهاى . آامال تكميل آرد
اسالمى دو سال پياپى است 
آه تمام برنامه هايشان براى 

 تبديل  روز آارگر به ضد خودش
پارسال آبرويشان در . ميشود

خارج از ايران رفت و امسال در 
ميان دوست و آشنايانشان در 
حاآميت، در ميان آارگران هم 
. هيچ وقت آبرويى نداشتند

وقايع امسال اول ماه مه را بايد 

 جزئيات و عكسها و با شرح
اظهار نظرهاى امثال محجوب 
براى اتحاديه هاى آارگرى 
جهان و سازمان جهانى آار 

سازمان جهانى آار . فرستاد
بايد بداند آه تشكلى را آه 
بعنوان تشكل آارگران ايران 
پذيرفته حتى با آمك انتظامى 
رژيم اسالمى و در پايتخت 
ايران توان برگزارى يك ميتينگ 

امسال .  نفرى را نداردچند هزار
اول ماه مه هم براى آارگران و 
هم شوراهاى اسالمى در 
. امتداد سال گذشته بود

امسال روز آارگر براى خانه 
آارگر و شوراهاى اسالمى در 
امتداد نحسى روز آارگر 
پارسال بود و آنها با بزرگترين 

 روبرو  رسوايى حيات خويش
شدند؛ و همچنين روز آارگر 

ى آارگران نيز در امسال برا
 پارسال  امتداد روند رو به پيش

بود و آارگران نسبت به سال 
قبل مراسم روز آارگر را بسيار 
سازمان يافته تر، گسترده تر، 
متنوع تر و با قطعنامه هايى 
 . بسيار شفاف تر برگزار آردند

بعالوه امسال اطالعيه هاى 
جمعى از دانشجويان دانشگاه 
فردوسى مشهد، انجمن 
اسالمى دانشجويان دانشگاه 
سهند و همچنين ويژه نامه 
نشريه دانشجويى بذر به 
مناسبت اول ماه مه، نشان 
  روند رو به رشد توجه جنبش

دانشجويى به طبقه آارگر و 
با .  است مسائل و مبارزاتش

اميد به اينكه در روز آارگر سال 
آينده  شوراهاى اسالمى رسوا 
تر و آارگران متحد تر و سر 

                                 *.باشند  افراز تر 
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