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!راني ای جنبش کارگرريتحوالت اخ  

  
   م آذرماه هشتاد و ششهدنزاپ                                                                                            یبهرام رحمان 
 

     
 . از سر می گذرانند دوران سخت و سرنوشت سازی راجامعه ما،  اجتماعیجنبش کارگری ايران و ديگر جنبش های

، جامعه  توسط دولت آمريکا و متحدانشراکز نظامی حکومت اسالمی محاصره اقتصادی و احتمال بمباران مخطر

نيروگاه  چه محاصره اقتصادی و چه بمباران زيرا. ن را شديدا در هراس و نگرانی فزاينده ای قرار داده استايرا

 که در حالی .عواقب وخيم و فاجعه باری در پی خواهد داشت...  و اقتصادی شاهرگ های نظامی وهای اتمی، مراکز

 برتاثير مخربی ه است، گرانی و تورم و بيکاری و ده ها آسيب اجتماعی، اد روی ند فجايع ايناز هنوز هيچ کدام

احمدی نژاد، سپاه ست که از رهبری حکومت اسالمی تا  ها مدت.گذاشته استزيست و زندگی خانواده های کارگری 

به حال آماده باش درآمده  ب اهللا و نيروهای انتظامیپاسداران، بسيج، وزارت اطالعات، لباس شخصی ها، انصار حز

 تا صدای  سرکوب شورش های شهری برگزار کرده اند جهت در را مختلفی و تمرين های نظامیمانورها اند و

. فه کنندخوزنامه نگاران پيشرو را ، جنبش دانشجويی و نويسندگان و راعتراض بر حق جنبش کارگری، جنبش زنان

 ضرب باند و ده می اهانت قرار  را مورد جوانان و زنان،»اراذل و اوباش« با» مبارزه «حت عنوان ت ها،در خيابان

 روشن ترور می کنند تا با روز فعال جنبش کارگری را در . غيرانسانی آن ها را دستگير و زندانی می کنندو شتم

د و بهره کشی و استثمار را تشديد آفريدن رعب و وحشت در جامعه اين جنبش ها و فعالين آن ها را مرعوب سازن

مدل آمريکايی که با بمب افکن ها و » !دموکراسی؟« جامعه ما نه به انرژی اتمی حکومت اسالمی، و نه به .کنند

غرش موشک ها و ويرانی شهرها و روستاها، مدارس و بيمارستان ها و مراکز اقتصادی و کشتار و بی خانمانی 

جامعه ما، به تغيير و تحول بنيادی در کليه عرصه های . سان می آيد، نياز داردصدها و هزاران و ميليون ها ان

  .اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی نياز دارد که اصلی ترين مانع سر راه آن نيز حکومت نکبت اسالمی است

رگر و حرکت ضدکارگری اسالمی ايران، برای جلوگيری از پيشروی طبقه کاحکومت سرمايه داری و بدين ترتيب، 

های جنبش های برابری طلبانه و آزادی خواهانه ديگر، موج جديدی از سرکوب، دستگيری، زندان و شکنجه و اعدام 

را در مالء عام راه انداخته است تا به زعم خود، راه سازمان يابی و رشد و گسترش جنبش کارگری و جنبش های 

قای حکومت خود، ای پيش برد اين اهداف غيرانسانی و برای باسالمی، برحکومت سرمايه داری . اجتماعی را بگيرد

زه کردن جامعه بحران اتمی و تهديدات آمريکا و دولت های غربی را دستاويزی برای ميليتاريسررقابت و کشمکش بر

  .داده استحرکت های اعتراضی قرارسايرگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی وجنبش کارسرکوب گسترده ترو

 نيز در  از موضع چپ ظاهرا که امروز بيش از هر زمان ديگری اهميت دارد اين است که برخی گرايشات حتیآنچه

 اگر برای بورژوازی  اين تبليغات.سر داده اند  رابر عليه فضای موجود» همه باهم« تبليغ داخل و خارج کشور،

 به  را نيروی اين جنبش بورژوازیازير.  استمهلکیياليستی سم س برای جنبش کارگری سوسودی دارد برعکس،
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جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجويی . دکن می  تبديل برای پيشبرد اهداف سرمايه داری اشیسياهی لشکر

 ٥٧ را در انقالب »هم با هم«جامعه ما اين . دنبايد در هر شرايطی آلترناتيو طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار ده

 های طبقاتی، بنابراين، بايد از تاريخ بياموزيم و اجازه ندهيم مرزد را می خور هنوز هم چوب آن وهايران تجربه کرد

هر چقدر رقابت و کمشکش حکومت اسالمی و دولت . در هم بريزدجنبش های اجتماعی و گرايشات راست و چپ 

 خواهد آمد و پديدزيسيون های غربی و در راس همه آمريکا حادتر شود، صف بندی های جديدی در جامعه و در اپو

 برای مثال، يک بورژوا و يک کارگر نمی توانند در . شدگسترده تر خواهد» همه با هم«به همان نسبت نيز شعار 

 چرا . مبارزه کنند چه بر عليه سرکوب و اعدام، چه بر عليه استثمار و چه بر عليه جنگکنار هم برای امر مشترکی

و سياسی و اجتماعی، نه تنها منافع مشترکی را دنبال نمی کنند، بلکه در مقابل هم که در مورد همه مسائل اقتصادی 

گرايشات بورژوايی اين تبليغات را راه انداخته اند تا نيروی جنبش های اجتماعی را به سياهی لشکر . نيز قرار دارند

ين تبليغات، تبليغات مزورانه ا. خود در جهت اهداف بورژوايی شان مورد بهره برداری و سوء استفاده قرار دهند

طبقه کارگر بايد صفوف سراسری . گرايشات بورژوايی و ليبرالی برای ابديت بخشيدن به استثمار طبقه کارگر است

ش زنان، جنبش ب متحد کند و جنبش های اجتماعی ديگر مانند جن فارغ از تبليغات و هياهوی بورژوازیخود را

تان و همه نيروهای برابری طلب با جنبش کارگری پيوند بخورند تا حرکت دانشجويی، جنبش انقالبی مردم کردس

  . باشدهن را نداشتآديک شدن به ت نزحرکتی که هيچ نيروی سرکوبگری جرا.  بيافتدهعظيم طبقاتی در جامعه را

، طبقه کارگر، يکی از طبقات اصلی جامعه است و بر اين اساس نيز بايد در همه عرصه های اقتصادی، سياسی

اجتماعی و فرهنگی دخالتگر باشد و سياست های اقتصادی و اجتماعی و آلترناتيوهای طبقاتی خود را در مقابل کل 

 برای برداشتن گام های بلند و تاثيرگذار در سطح عمومی تری، بايد تشکل سراسری .طبقه و جامعه قرار دهد

  .کارگران بر عليه سرمايه داران سازمان دهی شود

 طبقاتی را درک کرده اند که در مقابل وحشی -وهم ترين افراد و جريانات نيز اين واقعيت اجتماعی امروز حتی مت

 توان و قدرتنان، فقط طبقه کارگر متشکل و متحد آحامی ت ه داران و حکوماي و استثمار سرم های سياسیگری

با افق   در سطح سراسری ای رازمان يافتهه و سانند و آگاهام هدف مبارزه اگر اين طبقههمه مهم تر از . داردايستادگی

 از ستم و کل جامعه را و بگسلد خود را ارتهای اسادر نخواهد بود زنجير قسازمان ندهد،ياليستی سو چشم انداز سو

  . سرمايه داری رها سازدنابرابری و استثمارتبعيض و 

ه فضای خفقان  چ که حکومت اسالمی، می بينيم مبارزه کارگرانو سرکوب اوضاع نابسامان اقتصادی  بهبا نگاهی

بايد اين فضای رعب و وحشت را با قدرت طبقاتی کارگران و . آفريده استآميز و غيرقابل تحملی را در جامعه ايران 

اين کار عملی و امکان پذير است به شرطی تشکل و اتحاد و . همه نيروهای آزادی خواه و برابری طلب شکست

  .وجود آيدهمبستگی سراسری طبقاتی به 

  

  در عرصه های مختلف اجتماعی گرانی  و تورمگوشه هايی از
  

 ارد ميلي١٢٠در حالی که در دو سال گذشته به خزانه حکومت اسالمی فقط از منبع فروش نفت خام، مبلغی در حدود 

تنها وضعيت ؛ نه افزايش نشان می دهد نسبت به سال های قبل نزديک به سه برابر ، اين مبلغ ودالر واريز شده است
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 برابر ١٣٨٦ آبان ماه ٢٩شنبه، به گزارش خبرگزاری ها،  . بدتر هم شده است معيشت مردم بهبود نيافته، بلکهکار و

 ٩٨٫٠٣ دالر رسيد و بشکه ای ٩٨ به باالتر از قيمت نفت  خود،برای نخستين بار در تاريخ ،٢٠٠٧ نوامبر ٢٠با 

ز فقر و سيه روزی چيز جيران، از اين درآمدهای هنگفت و کالن،  محروم ا مردماما سهم کارگران و. معامله شد

 محروم می مانند افزوده می شود و بر عکس، تحصيل ارقام کودکانی که از مدرسه و  به هر سال!؟بوده استديگری ن

  .  قدرت خريد مردم تنزل پيدا می کند، هر سال نسبت به سال قبل.افزايش می يابدتعداد کودکان کار 

 رمشکالت اقتصادی و تورم و گرانی و تاثير آن ب درباره ، های حکومتی و غيرحکومتیه متفاوتی در رسانیآمارها

  آن ها از در حالی کههژهر چند که اين آمارها چندان دقيق نيستند و به وي.  انعکاس می يابدزيست و زندگی مردم

 به  رافقر و فالکت اقتصادی  بحران وبعاد وسيع ا اما در همين حد نيزرد می شوند، فيلتر سانسور حکومتی صافی و

ن را کارگران و مردم محروم می پردازند تا سرمايه داران و آ  گزاف و سنگينبحرانی که بهای. نمايش می گذارند

  . در رفاه و ثروت بلولندها هر چه بيش ترسران حکومت و نزديکان آن 

حدود دو هفته گذشته بانک :  نوشت٢٠٠٧ نوامبر ٢٤ا  برابر ب١٣٨٦ذر آ ٣برای مثال، سايت حکومتی آفتاب، 

اين در حالی است که روز گذشته علی عسگری، سخنگوی .  درصد اعالم کرد١٦مرکزی نرخ تورم را بيش از 

های مجلس،  پيش از اين مرکز پژوهش .  درصد است٢٤ اعالم کرد که نرخ واقعی تورم ،اهللا مجلس فراکسيون حزب

  . بينی کرده بود که از سوی دولت اين رقم رد شده بود پيش  درصد ٢٣نرخ تورم را 

  .  اخير استکم تر از دو ماه  به مربوط که اشاره می کنيم ها آن نمونه هايی ازبه زير  که درآمارهايی

  ) ايسنا(» . درصد کودکان کار، خيابان خواب هستند٢٠ «:قادری معاون اجتماعى بهزيستى خراسان رضوى* 

 درصد از آب شرب در روستاها و مناطق محروم قابل آشاميدن ٥٠متاسفانه فقط «: نى نماينده مجلسجهانبخش امي* 

   )فارس(» .است

   )ايسنا(» . هزار کارگر واجد شرايط در کشور فاقد مسکن هستند٥٠٠بيش از  «: معاون وزير کار،طاهايی* 

 ميليون ١١هزار خانوار در آشور آه بالغ بر  ٧٠٠ ميليون و ٢از   بيش: رئيس حفاظت اطالعات قوه قضائيه گفت* 

 . شوند، زير خط فقر هستندی نفر را شامل م

 برابر شده و اين ٥/٧ها نيز    برابر و رشد متوسط جمعيت زندان٧/١ رشد جمعيت آشور ، اسالمىحکومتپس از *

  .  سال عمر دارند٣٠ درصد زندانيان زير ٥٠در حالى است آه نزديك به 

 وزير رفاه و )ايسنا. (ميليون نفر در سال است ٦آاهش نرخ بيكارى مستلزم ايجاد اشتغال براى : آاروزير جهرمی * 

 هزار نفر در آشور زير خط فقر مطلق ٣٠٣هفت ميليون و :  آميسيون اجتماعى مجلس گفت تامين اجتماعى در جلسه

 نفر در آشور ٧٠٠ هزار و ٢٤٢ن و  ميليو٩، یهستند آه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهرى و روستاي

  )ايسنا (.زير خط فقر شديد و مطلق هستند

 ٣/٢حاشيه نشين وجود دارد که با فرض نرخ رشد  ميليون نفر ٥/٥در حال حاضر فقط در شهر تهران، پنج تا * 

ره آمار حاشيه  شهردار تهران نيز دربا،قاليباف.  خواهيم بودی ساليان آتی شاهد افزايش رو به رشد آن در طیدرصد

 ٥/٣، تهران بيش از ی صورت گرفته در حوزه خدمات شهریها ی  گويد، با توجه به ارزيابیان مر تهینشين ها

  ) صدرا نيوز (. خواهد داشتی در پی فراوانی هایعوارض و ناهنجار ميليون نفر حاشيه نشين دارد که اين معضل،
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خور  ی ماند البته اگر خيلى چا ی ه براى يك خانواده باقى ميك بسته چاى معمولى بدون عطر معموال تا آخر ما* 

 .  تومان قيمت دارد٢٠٠٠اين يك بسته چيزى حدود . نباشند

براى يك خانواده . شود گفت آه خرج نان هر خانواده بين دو تا سه هزار تومان است ی در واقع به طور متوسط م

انواع و  . تومان خرج دارد٦٠٠٠   الى٥٠٠٠  آه چيزى حدودچهار نفره تقريبا يك آيلو پنير تبريزى احتياج است

 ٢٠٠٠هاى يك نفره  ی بند  هاى متفاوت در بازار موجود است اين پنيرها از بسته  بندى شده با طعم  اقسام پنيرهاى بسته

ى است و در هاى بزرگ براى دو هفته آاف  هر آدام از اين بسته.  تومان ادامه دارد٢٥٠٠ شود و تا ی تومان شروع م

 . دارد ی  تومان خرج برم٥٠٠٠  تا٤٠٠٠ ماه چيزى حدود

ماه نفره درخانواده چهاررسد آه تقريبا هر یبه فروش مبازار گرمى در٥٠٠ گرمى تا ٥٠هاى آوچك   بستهآره از

 مرباهاى قيمت. تومان قيمت دارد ٢٠٠٠ تا ١٥٠٠كنند آه چيزى حدود يگرمى مصرف م٥٠٠عدد آرهچيزى حدود دو

 .اش آافى است  ماه همين يك شيشهاست آه در تومان متغير١٠٠٠ تا ٤٠٠اى حدود   اى بسته  آارخانهبندى شده و  بسته

متوسط خرج دارد حاال تومان به طورهزارا١٠ماه حدودنفره درآامل براى يك خانواده چهار سرجمع يك صبحانه سنتى

 .زند ی مرغ هم اضافه آنيد آه خرجتان آخر ماه سر به فلك م  سوسيس تخم پرتقال وو آبباشيد و شيرتر  آمى مدرناگر

ها برنج است و براى هر وعده غذاى دو نفره براى نهار چيزى حدود نيم آيلو  ی ترين غذاى ناهار ما ايران ی اصل

هر . تومان است ٢٠٠٠  تا١٥٠٠ قيمت برنج هم متوسط آيلويى . می شود آيلو١٥شود و در ماه تقريبا  ی مصرف م

شود آه سرجمع هر  ی  گرم گوشت و آلى سبزيجات و حبوبات و البته روغن را شامل م٢٥٠وعده خورش هم حدود 

 آيلو برنج حساب آنيد و شش آيلو گوشت از قرار آيلويى ١٥حاال شما .  تومان٣٠٠٠ تا ٢٠٠٠شود حدود  ی وعده م

 . تومان گوشت٤٢٠٠٠شود و  یتومان خرج برنج م ٣٠٠٠٠تومان تقريبا  ٧٠٠٠

 تا ٨٠شود آه اين يعنى حداقل  ی  تومان در ماه م٨٠٠٠ تا ٥٠٠٠حبوبات و سبزى هم خيلى خوب تخمين بزنيم بين 

 ! خيال ماست و نوشابه و مخلفات ديگر بشويد؟ی حاال شما دوست داريد آه ب.  هزار تومان خرج ناهار٩٠

 هزار تومان ٢٠٠ تا ١٥٠ها حدودا   ره به حساب ما با حداقل هزينهخرج خورد و خوراك در يك خانواده چهار نف

 هزار تومان با اين حساب آه پدر و ٤٠٠ تا ٣٠٠تر باشد بين   تر و خوشمزه  زده شده است و اگر آمى لوآس  تخمين

برند و  ی  ممحل آار خورند همان غذاى شام گذشته را با خودشان به اداره ی خورند يا اگر م ی مادر ظهرها غذا نم

 . گيرندی آنند يا از محل آار خود غذا م ی نوش جان م

 الى ٣٠٠٠٠اما اگر بخواهند آه به خودشان تنوعى بدهند و ظهرها چند روزى در هفته بيرون غذا بخورند تقريبا 

 . تومان هم به خرجشان اضافه خواهد شد ٤٠٠٠٠

 الى ٦٠٠٠٠٠ها در ماه در مجموع بين   قوق متوسط آنحاال خودتان حساب آنيد اگر هر دوى والدين شاغل باشند ح

 تومان باشد چطور بايد تا سر برج نفس بكشند و خرج آرايه خانه، پول بنزين يا رفت و آمد، خرج تحصيل، ٨٠٠٠٠٠

  )سرمايهچکيده ای از گزارش درج شده در  (.چگونه بايد جور در بيايد... پوشاك و

های وحشيانه حکومت ، سرکوب  موجوداسب دستمزدها با گرانی و تورمنتاگر به اين مشکالت اقتصادی و عدم 

  ! و انسانی نيست ایشرايطی که شايسته هيچ جامعه. بيفزاييم با شرايط غيرقابل تحملی روبرو می شويماسالمی را نيز

   به اين بی حقوق هاراض آن هاتبی حقوق کارگران و اع
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ی ايران که در زندان سنندج به سر می برد، به دليل وضعيت ، رهبر سرشناس جنبش کارگر»محمود صالحی«* 

  .مناسب جسمی در بهداری زندان بستری شدان

 و ن مهر ماه به دليل افت فشار خو٢٥ عصر روز چهارشنبه ٧محمود صالحی که از بيماری کليه رنج می برد ساعت 

  يک کليه محمود از کار افتاده.دش منتقل زندان ساعت به ٤ و پس از گرديدناراحتی کليه در بهداری زندان بستری 

  .  درصد فعاليت دارد٢٥ و کليه ديگر وی نيز تنها است

 فروردين ماه سال ٢٢محمود صالحی که از سوی دادگاه حکومت اسالمی به يک سال زندان محکوم شده است، روز 

  .ت، زندانی اسجاری در محل کارش بازداشت و از آن تاريخ تاکنون در زندان سنندج

در » ياسوج«جمعی از کارآموزان فنی و حرفه ای شاغل در طرح پتروشيمی شهرستان  ، آبان۵روز شنبه * 

رس جنوبی در اين ماه و در مگين طرح پاشکارگران خ. اعتراض به عدم دريافت حقوق خود دست به اعتصاب زدند

  .را محاصره کردند ادژ حامل احمدی نمعيشتی خود خودرویاعتراض به وضع بد در،احمدی نژاد به عسلويهطی سفر

  .  برگزار کردندیکارگران البرز نيشابور، در اعتراض به اخراج کارگران، طی چند نوبت تجمع اعتراض* 

 نفر از کارگران واحد ژئوتکنيک سد گاران مريوان در اعتراض به عدم ٣٠ آبان ماه، ١٠ و ٩ ، ٨طی روزهای 

اين اعتصاب اولين اعتصاب اين کارگران نبوده و آنان از سه ماه .  زدندپرداخت دستمزدهايشان دست به اعتصاب

  . گذشته تاکنون در اعتراض به عدم پرداخت به موقع دستمزدهايشان، سه بار اعتصاب کرده اند

 جمعی از کشاورزان که در طی طرح خصوصی سازی دولت مجبورند زمين های خود را باالجبار ، آبان١٩روز  *

  . مغان بفروشند مقابل مجلس تجمع کردندبه شرکت پارس

  . اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتصاب زدندسد سياه زاغ ديواندره در کارگران شاغل در، آبان٢٠*

 تن از کارگران شرکت تعاونی جنگل امامزاده ابراهيم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايا ٤٠همين روز در *

  .رداخت حق بيمه دست از کار کشيدند و در مقابل فرمانداری تجمع کردندو همچنين عدم پ

در اعتراض به عقب افتادن دستمزدهايشان در مقابل  تعدادی از کارگران کارخانه قند بردسير ، آبان٢٤روز * 

  . آرمان تجمع آردندیاستاندار

يك راهپيمايی بزرگ شابور، دران نيآارگران آارخانه های شهرستتن از ١٠٠٠ حدود ،آبان ٢۵جمعه صبح روز* 

  . به خواست هايشان شرآت آردندی رسيدگ عدم پرداخت حقوق و عدم اعتراض به در

 تعدادی از اعضای سنديکای کارگران نقاش به منظور پيگيری شکايت خود از انجمن صنفی کارگران ، آبان٢٨* 

راجعه می کنند اما در عوض دريافت جواب از مسئوالن نقاش، که تحت نفوذ کارفرمايان قرار دارد، به اداره کار م

پايگاه  رضا دهقان از اعضای سنديکای کارگران نقاش توسط نيروی انتظامی بازداشت می شود و به ،اداره کار

 .چهارم پليس امنيت نيروی انتظامی واقع در ميدان هفت حوض منتقل می گردد

 و مسئول تشکل های کارگری،  تخلفات انجمن صنفی نقاشاندليل افشایه سنديکای نقاشان ب  عضو،رضا دهقان

  . هفت حوض به زندان اوين منتقل گرديد ساعت بازداشت در٢٤پس ازشد و دستگير٢٨/٨/٨٦پليس امنيت ظهر   توسط

 ١٨اين کارگران .  کارگران کارخانه قوه پارس قزوين برای سی و پنجمين بار تجمع کردند، آبان٢٨روز دوشنبه * 

 .ه است که حقوقی دريافت نکرده اندما
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 جمعى از آارگران شرآت قوه پارس قزوين در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود  آذر،٤ روز صبح* 

  .مقابل مجلس تجمع آردند و خواستار شروع مجدد فعاليت اين واحد و پرداخت حقوق معوقه خود شدند

تکنيک سد گاران مريوان، در اعتراض به عدم پراخت حقوق طی روزهای گذشته جمعی از کارگران واحد ژئو* 

 ماه است حقوق خود را دريافت نکرده اند، روزانه ٥اين کارگران که حدود . ماهيانه خود دست به اعتصاب زدند

  . ساعت اضافه کار می باشند٢ ساعت کار سخت در ازای احتساب فقط ١٢مجبور به انجام 

، وضعيت جسمی وی روز پنج شنبه يکم آذر ماه، بار ديگر »محمود صالحی «بر اساس گزارش کميته دفاع از* 

 روز از انتقال وی به بيمارستان ٤به مدت » محمود صالحی«وخيم شد، اما مسئولين زندان بدون توجه به وضعيت 

  . آذر ماه او را در بهداری زندان بستری می کنند٤خودداری کرده و سرانجام روز يک شنبه 

اعالم شده به صورتی که وی طی دو ماه » محمود صالحی«مناسب يکی ديگر از عوامل تشديد بيماری عدم تغذيه 

 گذشته تنها يک بار در زندان سنندج گوشت مصرف کرده است

 آذر ماه آغاز شده بود روز سه شنبه نيز ٤سنندج که از روز يک شنبه » نيرو رخش«اعتصاب کارگران کارخانه * 

کارگران کارخانه نيرو رخش . يابی به خواست هايشان تاکيد کردند ن بر ادامه اعتصاب تا دستادامه يافت و کارگرا

 ماه گذشته خود و نصب دستگاه های گرمايشی در محل کارشان هستند، اما ٣سنندج خواستار پرداخت دستمزد معوقه 

آارخانه  . به اخراج تهديد کرده اند کارگران قراردادی را نيز،های آنان کارفرمايان اين واحد بدون توجه به خواست

  . کارگر دارد و در زمنيه مونتاژ آابل و سيم برق صنعتی فعاليت می کند٣٦نيرو رخش 

 آذر ماه در نامه ٦ می شوند، روز سه شنبه ضرکارگران اخراجی کارخانه شاهو که هر روز در محل کارشان حا* 

 رونوشت آن به اطالعات، استانداری کردستان، نيروی انتظامی، ای به اداره کار و امور اجتماعی استان کردستان که

 ارسال شده است، اعالم کردند که تا حل مشکالت و احقاق حق شان از پای نيزاداره کل صنايع و اداره روابط کار 

رفته  خطاب به ماموران اداره اطالعات که به کارخانه آذر، ٦ از سوی ديگر کارگران روز سه شنبه. نخواهند نشست

 آذر ماه به خواست هايشان رسيدگی نشود از محل کارخانه به ١٠بودند اعالم کردند، در صورتی که تا روز شنبه 

  .سوی داخل شهر راهپيمايی خواهند کرد تا عموم مردم را در جريان وضعيت خود قرار دهند

  
  ترور فعال جنبش کارگری

 
قصد  سوء  مورد   در «، ٢٠٠٧ اکتبر ١٩ - ١٣٨۶ر ماه  مه٢٧کومه له، طی اطالعيه در تاريخ   مرکزی  کميته 

 مهر ٢۶شنبه  صبح روز پنج«: ، خبر داد»عوامل جمهوری اسالمی به جان مجيد حميدی از فعالين جنبش کارگری

، يکی از فعالين جنبش کارگری، عضو کميته هماهنگی، کميته دفاع از محمود صالحی و فعال »مجيد حميدی«ماه 

گری در شهر سنندج به هنگام خروج از منزل به وسيله افراد مسلح نقاب دار جمهوری اسالمی ايجاد شورای کار

  .مورد سوء قصد قرار گرفت

که از ناحيه شانه راست و گردن مورد اصابت چندين گلوله ماموران نقاب دار رژيم قرار گرفته بود » مجيد حميدی«

د امکانات پزشکی و بنا به توصيه پزشکان برای معالجه به تهران به بيمارستان بعثت سنندج منتقل شد که به دليل کمبو

  .انتقال يافته و آخرين خبرها حاکی ست که وضعيت جسمی اين فعال کارگری وخيم است
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کار انداختن ماشين ه  رشد جنبش کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی بعد از ب  هراسناک از،جمهوری اسالمی

 عام به منظور حاکم کردن فضای الءهای دسته جمعی در م  کشيدن جوانان، اعدامبنده جنايت خود، دستگيری و ب

ها از   آن بار به ترور فعالين شناخته شده جنبش کارگری روی آورده است تا با ترور رعب و وحشت بر جامعه، اين

يابی جنبش  زمانها در زمينه سا های آن ديگر فعالين و پيشروان کارگری زهر چشم بگيرد و مانع تالش و کوشش

  .کارگری شود

کارانه و تروريستی رژيم جمهوری اسالمی، از همه کارگران و مردم   ضمن محکوم کردن اين اقدام جنايت،کومه له

گسيخته و سياست وحشت لجام  مبارزاتی خود، تروريسم هوشياری و اتحاد و همبستگی خواه می خواهد که با آزادی

  ».شکست روبرو سازندپراکنی و جنايکارنه رژيم را با 

 صبح، دو نفر موتورسوار با لباس شخصی، ٩ساعت ، در گزارش ديگری آمده است، ٢٦/٧/١٣٦٨شنبه  روز پنج

در اين اقدام تروريستی،  .سوء قصد قرار دادند و وی را زخمی کردند مجيد حميدی را در نزديکی خانه خودش مورد

  .ا سريعا به بيمارستانی در تهران منتقل گرديداصابت کرد، برای مداو» مجيد حميدی« گلوله به ٨

 از اعضای کميته هماهنگی و ،روز قبل از اين واقعه نيز يک نفر لباس شخصی به درب منزل آقای بهزاد سهرابی

  .گوی کميته دفاع از محمود صالحی رفته که کسی در خانه نبوده است سخن

، در گفتگويی با يکی از راديوهای فارسی ه استلم به در برد که از اين مهلکه جان سامجيد حميدی  اکنونخوشبختانه

   .زبان خارج کشور گفت، اين ترورها، ما کارگران را نمی ترساند و ما هم چنان به مبارزه خود ادامه خواهيم داد

  .اين ها فقط چند نمونه از بی حقوقی ها و اعتراضات کارگری در هقته های اخير است

  
  ان نيشکر هفت تپهاعتصاب و اعتراض کارگر

  
 هزار ۵بيش از . يکی از مهم ترين اعتصاب های کارگری دوره اخير، اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه است

و اعتراضات خود را آغاز کرده و   مهر ماه برای چندمين بار اعتصاب ٧ از روز شنبه نيشکر هفت تپهکارگر 

قل از دولت، دريافت تخواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، ايجاد تشکل کارگری مس

په مطرح کرده اند بخشی در واقع مطالباتی که کارگران نيشکر هفت ت. خانه های سازمانی و اخراج مديريت شده اند

  .از مطالبات کل طبقه کارگر ايران است

اعتصاب و اعتراضات هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه، ششمن روز از  مهر ماه، در ١٢صبح روز پنج شنبه 

در جريان اين يورش وحشيانه، حدود . با يورش وحشيانه ماموران امنيتی و ضدشورش حکومت اسالمی قرار گرفتند

  .نيز بازداشت شدند» رمضان عليپور «و» فريدون نيکوفرد« نفر از کارگران با اسامی ٢کارگران زخمی و ازفر ن١٠

می اعالم هم زمان با يورش به صفوف اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه، نيروهای سرکوبگر حالت حکومت نظا

  . مردم شهر با کارگران حق طلب شوندمانع حمايت و همبستگی  در سطح شهر به اجرا در آوردند تا نشده ای را 

، با ارسال نامه ای، از ٢٠٠٧ اکتبر ٧  - ١٣٨۶ مهر ١۵   يک شنبهکارگران معترض نيشکر هفت تپه، همچنين  

 کرده اند کهجامعه جهانی، سازمان جهانی کار، سنديکای کارگری جهان و سازمان های حقوق بشری در خواست 

 .کنند حمايت آن ها ت شان از مبارزه و مطالبا به اهدافبرای دست يابی
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در حالی که ما از تامين ... «: می خوانيمن آن فرموله شده است، امه که سيزده خواسته نيز در پايادر بخشی از اين ن

و ما کارگران نيز به دليل اين نحوه برخورد مسئولين . حداقل های زندگی عاجز بوده و شرمنده خانواده خود می باشيم

تفاوتی به آن مشکالت نظر می کردند اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری شهرستان شوش که باالترين نهاد که با بی 

 حل مشکل بدهی -١: و اداره حکومت در اين شهر می باشد کرديم و اعالم نموديم تا رسيدن به خواسته های خود مانند

 تضمين در خصوص اين که شرکت با وضع -٢. شرکت که دولتی می باشد و دولت توان بخشش آن بدهی ها را دارد

 اصالح سياست های به نفع دولت -۴.  رها نکردن شرکت از نظر مالی توسط دولت-٣. موجود ورشکسته نمی شود

در خصوص صنعت شکر و شرکت، تقليل تعرفه کمرگی، جلوگيری از واردات بی رويه شکر توسط بخش 

 سال يک بار بايد مورد بازنگری قرار ۴ سال که هر ١٣ از  اجرای مشاغل بندی پس-۵. خصوصی و حتی دولت

 تشکيل -٨.  ارتقای شغلی کارگران شاغل-٧.  رسمی کردن کارگران موقت-۶. گيرد که متاسفانه مسکوت مانده است

 واگذاری منازل شرکت که در اختيار نيروهای نظامی؛ اطالعاتی، بانکی و آموزش و پرورش -٩. سنديکای کارگری

.  اجرای استانداردهای الزم در محل کار-١١.  پرداخت به موقع حقوق کارگران-١٠.  ادارات دولتی استو ديگر

 اصالح -١٣. ها در سطح شرکت اجرای طرح زيان آور با توجه به زيان آور بودن محل کار، بعضی از کار-١٢

  .  درجه در محل کار و موارد ديگر۵٠با توجه به دمای باالی هوا و بدی آب وخصوص سختی کار دادن مزايا درنحوه

موقتا اگر در کوتاه . صورت مشروط خواهد بوده دست از تحصن بر نداشته و در صورتی که تحصن پايان پذيرد بما 

مدت و در مهلت داده شده به نتيجه  خاصی نرسيم، اقدام مجدد به تحصن کرده و حاضر به پرداخت هرگونه هزينه 

همان گونه که قبال نيز تعدادی از کارگران توسط دولت به دادگاه احضار شده و . ستيمجهت رسيدن به حقوق خود ه

مورد بازخواست قرار گرفته اند و در چند روز گذشته نيز شبانه به درب منازل تعدادی از فعاالن کارگری از طرف 

 برده و مورد بازخواست حفاظت و اطالعات و امنيت شهرستان مراجعه و احضار شدند و کارگران را به آن اداره

دن ردست آوه قرار دادند و آن ها را تحت فشار قرار دادند تا از حضور در تحصن امتناع کرده و کارگران را از ب

الزم به ذکر است در مدت زمانی که کارگران در آن محل مورد بازپرسی قرار می گرفتند . خواست هايشان باز دارند

ديد به اين نوع برخورد کردند که با واکنش و برخورد شديد نيروهای انتظامی ديگر همکاران اقدام به اعتراض ش

  »...مواجه شدند و تعدادی زخمی و بازداشت شدند که با فشار کارگران نيروی انتظامی اقدام به آزادی آن ها نمود

ت طرح نيشکر هفت  مهر مطلع شديم که مديري٢٤ امروز ه اند از جمله نوشتديگری نيز در اطالعيه ،کارگراناين 

برکناری مديريت يک خواست ما کارگران بود و اين را يک موفقيت ديگر برای خود . تپه آقای شفيعی برکنار شدند

خواست . ما به مديريت جديد آقای مطيعی اعالم می کنيم که کماکان بر خواست های خود پافشاری می کنيم. می دانيم

  : های ما عبارتند از

ما در انتخابات شورای اسالمی شرکت نمی کنيم و شورای اسالمی . ا مانع تشکل خود می دانيم شورای اسالمی ر-١

 عصر جمع می شويم و در مورد شرايط کار خودمان تصميم می ٢ تا ١شنبه ساعت   ما هر پنج-٢. بايد منحل شود

ما تشکيل سنديکا را . نستمجمع عمومی تشکل واقعی ما کارگرا. و مجمع عمومی خودمان را تشکيل می دهيم. گيريم

 ما -٤. ها به کار هستيم  ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادی و بازگشت آن-٣. حق خود می شماريم

.  ما خواهان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستيم-٥. خواهان پرداخت فوری همه طلب هايمان با پاداش و بن هستيم
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ما تا رسيدن به خواست هايمان به اعتراضات . ا به عنوان کار سخت و زيان آور هستيم ما خواهان برشمردن کار م-٦

  .خود ادامه می دهيم و از مديريت جديد می خواهيم به خواست های ما فورا پاسخ دهد

 نيز از ترس گسترش و تداوم اعتصاب و اعتراض  نماينده مجلس شورای اسالمی٣٤ مهر ماه، ٢٥در اين ميان، 

 ١٧» .به خاطر سياست های اشتباه اقتصادی تذکر دادند« در نامه ای به احمدی نژاد، رئيس جمهوری، ،کارگران

نماينده در تذکری کتبی خواستار پاسخ گويی احمدی نژاد نسبت به علت واردات سه ميليون تن شکر به کشور با تعرفه 

  .رگر شده است کارخانه شکر و بيکاری هزاران کا٣٥صفر درصد شدند که موجب تعطيلی 

اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه، در جهت پيگيری خواست هايشان به عناوين و اشکال مختلف ادامه دارد، به 

طوری که اين کارگران معترض در اطالعيه های خود نيز هشدار داده اند تا برآورده شدن اهداف شان، به اعتراض 

  .و اعتصاب بر حق خود ادامه خواهند داد

  
   احمدی نژاد در سراسر ايران دولتی به اليحه ضد آارگر ها هزار کارگر دهاعتراض

  
  به مناسبت سالروز تصويب قانون آار،٢٠٠٧ نوامبر ٢٠ برابر با ١٣٨٦بان آ ٣٠سه شنبه هزاران آارگر روز 

ح قانون  اصالی نژاد برای دولت احمدیخود را با اليحه پيشنهاد مع آردند و مخالفت ج تی خمينگور در محل اجبارا

 کارگران اين محل را برای اعتراض خود انتخاب نکرده بودند، بلکه نيروهای انتظامی کارگران را .دندنموآار اعالم 

 مانع از ی انتظامی نيروقبل از اين اعتراض، صبح .مع اعتراضی خود را در اين محل پيش ببرندجوادار کردند ت

 بيان اعتراض خود به یها را وادار آرده بود برا آارگر شده و آن   ساختمان خانهی از اين آارگران جلویتجمع بسيار

   . تهران قرار دارد، بروندیاز محدوده شهر  آه خارج ی اسالمبنيان گذار حکومت جهل و جنايتمحل دفن 

 تهران، آرج، ی صنعتی از واحدها،سه شنبه صبح ی هزار آارگر آه در ساعات ابتدايچندينها،   بر اساس گزارش

 سمت دفتر  تهران آمده بودند، بهبه... شهر و  اسالمشهر، آاشان، ساوجبالغ، قائم ، ساوه، ماهدشت،یشهر ر، امينور 

 ينمامورمانع مقابل خانه آارگر با   پس از حضور در حرکت کردند، خانه آارگر واقع در خيابان ابوريحان یمرآز

آنندگان در اين   به تجمع، ی انتظامینيرو.  اعالم آردند»یغيرقانون« را اين تجمع  مواجه شدند و ی انتظامینيروها

 ، و اين آارگران نيز به ناچار» استیتجمع در حرم امام خمين« در اين روز، یقانون محل اعالم آرد آه تنها تجمع 

   .رفتند  به سمت اين محل برای بيان اعتراض خود

 در تجمع .ر نيز تجمعات مشابهی برگزار شده بود که در همين روز در شهرهای ديگ استی از آنها حاآ  گزارش

 پنج ميليون گرسنه، افتخار=  واحد بحرانی ٥٠٠ «،»درود بر آارگر «چون  همیآارگران در تهران نيز شعارهاي

لياقت استعفا  ی وزير ب«، »ها خواهد شد  آارخانه اين اصالح موجب اخراج دسته جمعی آارگران از«، »نيست

 اين آخرين ی جهرمیجهرم«، » حق مسلم ماستیامنيت شغل«، »، درود بر آارگری جهرممرگ بر«  ، »استعفا

اصالح قانون آار، «، »پذيرد ی نم ميرد، ذلت  ی آارگر م«، » به حال ما آنیفرانسه را رها آن، فكر«، »است اخطار 

   . سر داده شده است... و»نرها آرا  حيا آن وزارت یجهرم«، » بايد گرددیقرارداد موقت ملغ« ،»سد آارگران است

 موضوع اصالح ،ای را تهيه آرده است آه بر اساس آن نويس اليحه   پيش ، دولت نهمیوزارت آار و امور اجتماع  

 مجلس هفتم احتمال اين اصالحيه آه با توجه به هماهنگی دولت نهم با. شود قانون آار برای سومين بار مطرح می  
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   . به عنوان طرف ضعيف قراردادهای آار استکارگرانبه ضرر به نفع کارفرمايان وامالزياد است، آتصويب آن نيز 

اليحه پيشنهادی دولت . آند  آارگران بازتر می  هر چه بيش ترآارفرما را برای اخراج يك بند از اين اليحه، دست 

 آه بر اساس آن آارفرما اختيار پيدا می آند  اين قانون پيشنهاد می ٢٧  های ماده  احمدی نژاد، تغييراتی را در تبصره 

های انضباطی آارگاه را نقض  نامه  وظايف قصور ورزد و يا آيين  آارگر در انجام «زعم او   آند به صرف اين آه به 

   .آند پس از دو بار تذآر آتبی، آارگر را اخراج » آند

 فقط به تغيير  مهار کنند و کارگران رایض اعترا تجمعهر چند سران خانه کارگر محجوب و صادقی، سعی می کردند

قانون کار محدود کنند اما، کارگران مشکالت ديگر خود را نيز در شعارهای خود به ميان کشيدند، به طوری آه حتی 

  . ماه حقوق آن ها عقب افتاده بود١٧ تا ٣آردند آه از  های رسمی دولتی نيز سخنان آارگرانی را منعكس  خبرگزاری 

ر و شوراها و انجمن های اسالمی، اساسا ارگان های کنترل و سرکوب حکومتی در درون طبقه کارگر خانه کارگ

ايران هستند که تاکنون اکثريت کارگران نه تنها به اين ارگان ها نپيوسته اند، بلکه در جاهايی مانند نيشکر هفت تپه که 

حالل اين ارگان های سرکوب و برپايی تشکل مستقل مله به انجاعتراض و اعتصاب کارگران باال می گيرد آن ها، از 

  .پافشاری می کنند

 ها آه آارگر شرآت به گفته يكی از تجمع آننده  «:مله نوشتجايسنا، طی گزارشی از اين تجمع کارگران، از 

وم آرد معل آار می   ماه است آه حقوق نگرفته و هم چنان وضعيت واحدی آه در آن١٧الكتريكی در قزوين بود او 

عيدی و پاداش دريافت نكرديم و برای  دو سال است آه از شرآت: نيست و عالوه بر او همكار ديگرش اظهار آرد

يكی از آارگران يك شرآت . ای نداد ديگری رفتيم اما هيچ نتيجه  های ها، استانداری و اداره  اعتراض به فرمانداری 

با خصوصی شدن واحد ما سه ماهی بيكار : يز بيان آردشدن واحد خود ناراضی است ن الكترونيكی آه از خصوصی

به . واحد بازگردانيم  آارگر را به٤٠هايمان توانستيم  آارگر نيز اخراج شدند آه خوشبختانه با پيگيری  40 شديم و

ای آه از مقدار حقوق   ساله ٨٠پيرمرد . واحدها وجود ندارد گفته اين آارگر اصال نظارتی بر آار خصوصی شدن

به من   سال سن، حقوقی را٨٠ سال سابقه آار و ٣٥با : ناراضی است نيز در مورد مشكالت خود گفت افتی خوددري

  »...ام آافی نيست می دهند آه برای معيشت خانواده 

مده بود که در شرآت های پاآدشت آرج، اجازه خروج از آارخانه به آارگران داده نشده و آاز جمله در گزارش ها 

 اتوبوس از سمنان، برای شرآت در تجمع ٧ کارگر با ٣٥٠حدود . گر موفق شدند به تهران بروند آار٣٠٠فقط 

 از آارخانه   آارگر١٠٠٠در سمنان نيز بيش از . اعتراضی آارگران در مخالفت با تغيير قانون آار به تهران آمدند

  . ردند آ برگزارهای مختلف عليه وزير آار، طرح و اصالح قانون آار تجمع اعتراضی

.  نفر از آارگران آارخانه های ساوه برای اعتراض به طرح به اصطالح قانون آار به تهران آمدند٤٠٠بيش از 

 نفر از آارگران آارخانه های مختلف مقابل خانه آارگر اين شهر تجمع آردند و عليه وزير آار و اصالح قانون ٥٠٠

  .آار شعار دادند

 پالآارد نصب ٤٠- ٥٠حدود . آارخانه آل استان جمع شدند ١٠٠ از ا کارگرصدهدر شيراز در محوطه خانه آارگر 

در تظاهرات کارگران يزد، درگيری های آوچكی بين کارگران و مامورين سرکوبگر درگرفت و يكان . کرده بودند

 تن از ٦٠٠ بيش از، ٨٦ آبان ٢٩ صبح سه شنبه ٩ساعت . ويژه خيابان ها را تا پايان اين تجمع و تظاهرات بسته بود
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آارگران آارخانجات مختلف اصفهان در سالن اجتماعات خانه آارگر تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به قانون 

  .دی نژاد و وزير آار اعالم دارندضدآارگری و عليه اجحافات دولت احم

ن ها و اعتراضاتی کسيودر شهرهای ديگر ايران نيز به شيوه مختلف نسبت به اليحه ضدکارگری دولت احمدی نژاد، آ

  . برگزار گرديد

 و مجری سياست های حکومت اسالمی در  در تظاهرات کارگری، خانه کارگر ضدکارگرالزم به تاکيد است که

د اعتراض کارگران را به رقابت های جناحی حکومت محدود کند تا بهره ر سعی کدرون جنبش کارگری، همواره

 اعتراضات کارگران را با برگزاری و سازمان می کند تالش گر، هم چنانخانه کار .برداری سياسی خود را ببرد

مضمون طبقاتی و دهی اعتراضات کنترل شده و نمايشی از اهداف واقعی منحرف و خواست های کارگران را از 

عليه  تجمعات خانه کارگر را به تريبونی برای بيان اعتراض خود بارها کارگران  تاکنون، اما.دضدحکومتی تهی ساز

کرده اند و امکان بهره برداری و سوء استفاده سياسی به آن  و سران خانه کارگر تبديل  اسالمیحکومت سرمايه داری

  .ها نداده اند

اساسا قانون کار حکومت اسالمی، در کليت خود يک قانون ضدکارگر است اما در اين سال ها دولت رفسنجانی، 

 است به ان هم که به نفع کارگر از قانون کار ضعيفیبندهایی کرده اند آن  نژاد، همگی سعی احمد نيزخاتمی و اکنون

مسلما تا روزی که نمايندگان واقعی منتخب کارگران، قانون کار را تدوين . نفع کارفرمايان و سرمايه داران تغيير دهند

ن و حکومت حامی آن ارو به حکومت تحميل نکنند قانون کار موجود ابزار مهمی در دست کارفرمايان و سرمايه دا

  .، هم چنان به کار گرفته خواهد شدثمار شديدتر کارگرانتها برای اس

  جمع بندی
  

 رابطه با دراعتراض و اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه، و اعتراض ده ها هزار کارگر به اليحه پيشنهادی دولت 

  .يدآی ايران به شمار می تغيير قانون کار به نفع کارفرمايان، مهم ترين حرکت اخير جنبش کارگر

 زير خط فقر نسبى و افزايش ی ميليون نفر٥/١٦ زير خط فقر مطلق و ی ميليون نفر٢/١٢با توجه به جمعيت حدود 

 و نرخ ١٣٨٨تا سال دولت  براساس پيش بينى هاى خوش بينانه برنامه چهارم توسعه ير ميليونى جمعيت فق٥حداقل 

 ميليون ٨/٢ درصد از جمعيت فقير ذکر شده کودک باشند چيزى حدود ١٠خمين  اگر تنها با يک ت،باالى ترک تحصيل

 نفر از ١٠از سوى ديگر با خروج کارگاه هاى زير . کودک در معرض ورود به مناسبات اقتصادى و کار هستند

 که رقم  انجام دهد و در شرايطى هاشمول قانون کار و فقدان نظارت هايى که مى بايد وزارت کار در مورد کارگاه

 ،بااليى از بيکارى وجود دارد مجموع شرايط مذکور و ارزان قيمت بودن نيروى کار کودکان و مطيع بودن آن ها

  .اند کودکان کار ايران فراهم کرده  براى سودجويى از را مناسبیزمينه

 ميليون ٩ هستند بيش از  ورود به بازار کار  سال که آماده٢۴ تا ٢٠مطابق اطالعات مرکز آمار ايران، تعداد جوانان 

طی دو سال از برنامه چهارم   وزير کار و امور اجتماعی،اين در حالی است که به گفته محمد جهرمی. نفر است

 درصد ٧۵همچنين  )٨۶ مرداد ١۵روابط عمومی وزارت کار، ( . است ميليون شغل جديد ايجاد شده٢توسعه تنها 

های کاذب روزگار می   مهارت هستند؛ بيکارانی که بخشی از آن ها با شغل  فاقد،بيکاران ثبت نام شده در باشگاه کار
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  .ماند اما فقرشان آشکار است شان پنهان می  گذرانند، بيکاری  

به گزارش خبرنگار سرويس دين و انديشه :  آذر ماه سال جاری نوشت١٨اين در حالی است که خبرگزارى انتخاب، 

اليت های قرآنی اين بودجه فع: ارشاد اسالمی، گفتفرهنگ وهرندی، وزيرخبرگزاری انتخاب، محمد حسين صفار

 وی اضافه. رسيده است  ميليارد تومان٨اين رقم به مرزحاضردرميليون تومان بود اما٦٠٠آغاز فعاليت وزارتخانه در

  .  ميليارد تومان برسد٢٠ مرز برابر خواهد شد و قرار است اين بودجه به٢سال آينده بودجه فعاليت های قرآنی تا: کرد

بودجه ساليانه، فعاليت کانون های : وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در چارچوب اين افزايش بودجه همچنين گفت

 ٢٥٠٠در حال حاضر : صفار هرندی افزود.  ميليون ريال می رسد٥فرهنگی؛ هنری در هر مسجد سال آينده به 

.  مسجد می رسد٤٥٠٠جد کشور است که اين تعداد در سال اينده به مسجد تحت پوشش ستاد عالی کانون های مسا

 ميليارد ٢با اعتباری در حدود : وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تجهيز کتابخانه مساجد سراسر کشور گفت

دارس  هزار جلد کتاب با موضوع مسائل دينی از جمله نماز و مسجد در کتابخانه های مساجد و م٤٠تومان حدود 

 فيلم کوتاه و بلند با موضوع ترويج فرهنگ نماز ٢٥٠: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، همچنين گفت. توزيع شده است

  .مورد حمايت قرار گرفت

 می  اختصاصافات مذهبیر مجلس شورای اسالمی به تبليغات و خ هر سال دولت واگر اين بودجه های کالنی که

ب نمی شود و شکم کسی را نيز سير نمی کند غير از دستگاه تبليغ خرافی و د که برای هيچ شهروندی نان و آنده

ال غ بهداشت و درمان و اشت،شورر بودجه های اختصاصی به آموزش و پ با؛ متوهمزی جوانانغشست شوی م

 می  نيزنآمسئوالن همواره  می بينيم که در اين عرصه های کمبودهای کالنی وجود داردند و  به سادگیمقايسه کنيم

 ١٠٠ هزار و ٢ با یوزارت آموزش و پرورش در سال جار« ،آموزش و پرورش قائم مقام وزيربنا به اقرار . نالند

بنابراين، پول در دستگاه حکومت ) ١٣٨٦ آذر ١٢خبرگزاری قارس، (» . بودجه مواجه استیميليارد تومان آسر

 شغلی شهروندان، که اين هم ريشه در ايدئولوژی و اسالمی به وفور وجود دارد اما نه برای رفاه و آسايش و امنيت

  . تفکر و سياست های سرمايه داری حکومت اسالمی دارد

بدين ترتيب، مسلم است که حکومت اسالمی، بودجه های کالنی به ارگان های سرکوب، توليد سالح های کشتار 

 و عامدانه کليه مزدبگيران را  آگاهانهجمعی، تبليغ خرافات ارتجاعی اسالمی و غيره اختصاص می دهد؛ در حالی که

 خانواده شان غرق شوند تا به  زندگی خود وزهایا نيو فالکت اقتصادی نگاه می دارد تا آن ها آن چنان در تامينفقردر

 وقت و حوصله فکر کردن ندارد تا به امور سياسیکسی که گرسنه است فرصت و. يافتندفعاليت سياسی نسياست وفکر

  . تامين کند خود و خانواده اش راو نميرر می زند تا زندگی بخوی آب و آتش هرکند، بلکه خودش را به فکریو اجتماع

 يکی از ثروت مندترين  نيز و حکومت آننشسته اندروی منابع غنی اقتصادی شهروندان آن بر در کشوری که 

   !؟ندگی خود را تامين می کنند به سختی زاين شهروندان اکثريت ، اما های جهان به شمار می آيدحکومت

 همه  به نفع کارگران تغيير نخواهد کرد، بلکه روزبروز نيز خود به خودیمسلم است که اين وضعيت نه تنها

 جوانان بيش تر از اين، .دشوارتری دست به گريبان خواهند بود با موقعيت اقتصادی و سياسی و اجتماعی مزدبگيران

اشتغال و زندگی مستقل از دست خواهند داد و زندگی بسياری از آن ها دستخوش اميد خود را در راه رسيدن به 

 برای برون رفت از اين وضعيت، تنها برپايی تشکل مستقل .ناماليمات و ناکامی ها و آسيب های اجتماعی خواهد شد
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 های هدفمندو سراسری کارگران و پيوند جنبش زنان و جنبش دانشجويی با اين جنبش و روی آوری به فعاليت 

 يک دست صدا ندارد و مبارزه جداگانه کارگران يک کارگاه و کارخانه نيز به . است و اجتماعی سياسیاقتصادی،

اگر اين مبارزات پراکنده در اتحاد و همبستگی و در ارتباط با هم قرار گيرند آن وقت روزنه های . جايی نخواهد رسيد

  .ه خواهد شداميد ديگری بر روی مبارزه طبقاتی ما گشود

از اين رو، کارگران، برای تحميل خواست ها و . قدرت کارگران در اتحاد و مبارزه متشکل و هدف مند است

.  مانند نان شب نياز دارند قدرت مندمطالبات خود به سرمايه داران و حکومت حامی آن ها، به يک تشکل سراسری

 و تاکنون حس می کنند را به خوبی  بزرگدارند اين کمبود آتش برفعالين اين جنبش و آن هايی که از نزديک دستی 

 محمود صالحی، منصور اسانلو، مددی و  نابخشودنی»جرم«. نيز در اين راه آگاهانه بهای سنگينی پرداخت کرده اند

رفيق کارگری که در روز روشن توسط تروريست های حکومت اسالمی ترور می شود تنها . غيره نيز همين است

فعالين جنبش زنان و جنبش .  است و پيگيری مطالبات هم طبقه ای هايشيری برپايی تشکل مستقل کارگریگناهش پيگ

تحت کنترل و اسارت به بيان ديگر، در جامعه .  و دستگير و زندانی می شوندد، تهدي»جرم«دانشجويی نيز به همين 

 و تروريست ها و ستم گران و ته می شوندشناخ» مجرم«عدالت خواه ، انسان های برابری طلب وحکومت اسالمیبار

نماينده مجلس ووزيرورييس جمهورورهبردست درازی می کنند حاکم ونيزی که حتی به سفره خالی کارگراستثمارگران

 که بايد  ایتاريخی وارونه!  ماستههم از واقعيت های تلخ و جان کاه تاريخ جامعهستند؟ اين... و فرماندار و و شهردار

  . مافوق جامعه، بلکه مطيع آن باشدحکومت نهی خواه دگرگون شود و ادمردم محروم و آزبا قدرت طبقاتی کارگران و

 مهمی هستند که بر سر  اصلی و مشکالت مالی از جمله موانع سکتاريسم و و سرکوب های هيستريک ویخفقان پليس

 در نظر گرفتن کليه جه به اين فضای رعب و وحشت و با توبا اتفاقا.  قرار دارند ايرانتشکل يابی سراسری کارگران

   .موازين امنيتی، بايد تالش گسترده و پيگيری را برای تشکل يابی سراسری کارگران سازمان دهی کرد

  که بدون کوچک ترين چشم داشتی و بدونموظفنددر اين ميان همه نهادها، سازمان ها و احزاب کارگری کمونيستی 

  . طبقه کارگر قرار دهند و اتحاد، امکانات خود را در اختيار سازمان يابی)ريسمسکتا( فرقه گرايی

نبايد به اين وضعيت غيرانسانی که حکومت سرمايه داری اسالمی، عامل و بانی اصلی آن است، گردن گذاشت؛ 

شم انداز مبارزه تنها طبقه کارگر متحد و متشکل با افق و چ. وضعيتی که شايسته هيچ انسانی و هيچ شهروندی نيست

؛ جلو سرکوب های حکومت اسالمی را بگيرد؛ خواست ها و سوسياليستی می تواند به اين وضعيت خاتمه دهد

 فعاليت های ماجراجويانه اتمی حکومت اسالمی و سياست های در مقابلمطالبات خود را به اين حکومت تحميل کند؛ 

 تاسيس حکومت خود و با اتکا به گونی حکومت اسالمی، و با سرن با سرانجام وبايستداليستی يتجاوزکارانه امپر

روابط و مناسبات شورايی، کل جامعه ايران را از نابرابری و تبعيض، تهديد و ترور، شکنجه و اعدام و استثمار 

  .رها سازدانسان از انسان 
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