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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

 ۵٨۵شماره    ٨٩دوم آبان نيمه  –سال سی و دوم 

 چه خواهد شد و چه بايد کرد؟
 

کارگران و زحمتکشان، نگران اجرای طرح                  
ها، موسوم به هدفمندسازی  دولتی آزادسازی قيمت

در همه جا صحبت از گران شدن       .  ها هستند یارانه
مردم از یکدیگر      .  بهای کاالها و خدمات است          

چه که    پرسند چه خواهد شد و چه باید کرد؟ آن           می
خود دولت  .  رخ خواهد داد بر کسی پوشيده نيست       

سازی و به         های پيش به قصد زمينه              از مدت  
اصطالح جا انداختن قضيه در ميان مردم و                       

سازی ذهنی اجرای طرح، به طرق مختلف            آماده
اعالم کرده است که مردم باید در انتظار افزایش           

اما .  وار بهای کاالها و خدمات باشند                      جهش
توجيهات مختلفی نيز برای آرام کردن توده مردم          

شود که این یک                ادعا می   .  ارائه داده است       
ست   برای شفای اقتصاد بيماری   "  جراحی بزرگ "

که مردم زحمتکش را در سراسر دوران حيات              
جمهوری اسالمی، به فقر، گرسنگی، بيکاری و           

ها محکوم کرده است و        تمام مصایب ناشی از آن     
مردم از وضعيت         "  جراحی بزرگ    "با این         
ادعای دیگر این   .  یابند  بار موجود نجات می     فالکت

های فقير و  است که دولت به خاطر رفاه حال توده
را در دستور   "  ها  هدفمندسازی یارانه "زحمتکش،  

توزیع شوند  "  عادالنه"ها    کار قرار داده تا یارانه      
. و گویا فقط نصيب مردم فقير و زحمتکش گردند         

. تر کسی پوشيده است     پوچی ادعاهای رژیم بر کم    
دانند آزادسازی    ترند، می   آن بخش از مردم که آگاه     

ها، جزء دیگری از سياست اقتصادی                        قيمت
دار و      نئوليبرال در خدمت منافع طبقه سرمایه             

. عليه طبقه کارگر و اقشار زحمتکش مردم است          
در تعداد    .  ای نيست       ی جدید و ناشناخته             پدیده

داری جهان به           دیگری از کشورهای سرمایه          
منافع کالنی عاید               .  مرحله اجرا درآمد              

های زحمتکش را به             توده.  داران کرد      سرمایه
ی فقری کمرشکن سوق داد و به جای                       ورطه

تر    های عميق     بهبود اوضاع اقتصادی به بحران        
انجاميد و سرانجام، ورشکستگی این سياست                  

ان و           وست ن پ راست این است که برخی از رنگي
م در                     است، آن ه ه در سي جرب نيز جوانان بی ت
ودجه             قط ب صحنه ی سياسی آمریکا که فقط و ف
ارد دالری ضامن         های هنگفت تبليغاتی چند ميلي
پيروزی در انتخابات هستند، همچنين بسياری از   
ات                       اب خ ت ه اغلب در ان ی ک ای ک ری شهروندان آم
شرکت نمی کنند، دو سال پيش با توجه به ظاهر     
ه در                  باراک اوباما و نيز وعده های او از جمل
ه       زمينه اصالح نظام بهداشتی به ميدان آمدند و ب

اکنون .  نفع او آرای خود را به صندوق ها ریختند
قط وضعيت                 ه ف ه ن همانان و دیگران شاهدند ک
ن             ي داخلی آمریکا بهبود نيافت، بلکه در سطح ب

ا در            همان گونه که انتظار می رفت دمکرات ه
انتخابات ميان دوره ای کنگره ی آمریکا که روز   
د و                         وردن ت خ س ک د ش ا ش رپ ر  ب ب وام دوم ن

 .جمهوریخواهان از آنان پيشی گرفتند
ه ای دو        ان بسيارند کسانی که هنوز جو کاذب رس

د            کرده ان راموش ن ان      .  سال پيش را ف در آن زم
گ                      ن ره ه ف ی از آن چ أس ه ت ا ب ام اراک اوب ب
ی                     ن رم ده می شود همچون سوپ ي آمریکایی نام
م        ان و ه معرفی می شد که قرار بود هم آمریکایي
ن      جهانيان را از تمام مصائب موجود در سطح ای

د     ا          .  کشور و کره ی گيتی نجات ده ا آن ج ار ت ک
م                ل را ه وب ح ن زه صل پيش رفت که حتا وی جای

 !گرفت

گرد قرار دارند ، بلکه حتا با کمترین تحرک و                 
فعاليتی در جهت اهداف این سندیکا، شدیدًا مورد          

. بازخواست و بازداشت و ارعاب قرار می گيرند       
 –ارتجاع حاکم و دستگاه مخوف اطالعاتی                       

امنيتی آن، با اعمال یک رشته فشارهای خرد                  
ترین و        کننده و مستمر و استفاده از خشن                       

های سرکوب عليه این سندیکا ،  ترین شيوه رذیالنه
فعاالن آن و اعضای خانواده آن ها به قصد                         
نابودی و از هم پاشاندن این سندیکا اگر چه                        
توانسته است موانعی جدی بر سر راه فعاليت                  

ای و مؤثر این سندیکا ایجاد کند و تا حد            های توده 

دو سال از تشکيل سندیکای کارگران شرکت                  
سندیکای کارگران     .  نيشکر هفت تپه گذشت            

های پی    شرکت نيشکر هفت تپه که حاصل تالش        
ها زحمت و کاِر       گير و پردرد و رنج و ثمرۀ ماه         

فشرده و پرهزینۀ کارگران این شرکت است، در         
این سندیکا   .  اعالم موجودیت نمود       ١٣٨٧سال   

در حالی وارد سومين سال موجودیت خود                        
شود که تقریبا تمام اعضای اصلی هئيت                       می

مدیره آن، پس از بارها احضار و بازداشت و                  
دوسال پس از      .  اند   زندان، از کار اخراج شده          

ای کارگری، نه فقط تمام           ایجاد این تشکل توده      
پایه گذاران و فعاالن آن پيوسته تحت تعقيب و پی 

  ٣درصفحه 

  ١٢درصفحه 

  ۴درصفحه 

 ستون مباحثات

 گامی به پس، گامی به پيش: جنبش کارگری
 

اعتراضات اخير کارگری منجر به واکنش برخی از سازمان های کمونيست و نيز دیگر فعالين جنبش                         
علی رغم  : "آبان نوشت   ١٤ای به تاریخ      سازمان ما با صدور اطالعيه     .  کارگری از جمله سازمان ما شد      

تشدید سياست اعمال فشارهای اقتصادی و سياسی عليه کارگران، وعلی رغم سرکوب و بازداشت                                
کارگران آگاه و اعمال شدیدترین فشارهای امنيتی عليه آنها به منظور ارعاب عموم کارگران و واداشتن                    
آنها به سکوت و خاموشی، شواهد موجود حاکی از آنست که اعتصابات و اعتراضات کارگری درحال                       

برد و در چه      اما این گسترش به چه معناست؟ جنبش کارگری در چه شرایطی بسر می                 ".  گسترش است 
دهد؟ نيازهای شرایط کنونی چيست؟ پاسخ به این سواالت و سواالتی نظير             مسيری به روند خود ادامه می     

آن ما را بر آن داشت تا نگاهی فراتر از یک اطالعيه به این موضوع داشته باشيم تا شاید پاسخی باشد به                       
 .این سواالت

 بحران اوباما را شکست داد

دوسالگی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و 
 چشم انداز فعاليت  سنديکايی

 خالصه ای از
اطالعيه های سازمان   

 اتحاديه های کارگری آلمان

٢در صفحه   

 در اين شماره

۵در صفحه   

٨در صفحه  

 نگذاريم وکالی زندانی مدافع 
٩در صفحه    متهمان سياسی، تنها بمانند  
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 .های  خيابانی روی آوردند سنگربندی
ه         این مبارزه در مقایسه با شورش    ی    های دو ده

ه  پيش، بازتاب مرحله ر و       ای بسيار سازمان یافت ت
ه         آگاهانه ال ن س دی ن تر بود که بر بستر مبارزات چ

قبل از آن توسط کارگران و زحمتکشان و تالش      
رای                     ان ب ان و زن ان، دانشجوی م ل ع کارگران، م

ه،        متشکل شدن و پيشبرد مبارزه ت اف ان ی ای سازم
از همين رو، این مبارزه در اشکالی . شکل گرفت

ا  .  رخ داد که توانست به مدت چند ماه دوام آورد ب
ه سطح       این همه، فروکش این مبارزه نشان داد ک

ر آن           سازمان یافتگی و شکل مبارزه ق ب طب ن ی م
ای         هنوز در آن حد نيست که بتواند رژیم را از پ

ی            .  درآورد ون ي ل ي ارزه م ب حضور مردم در این م
ری و شکل                  دهی، رهب ان بود، اما ضعف سازم
روی                       ي ا یک ن م ب ه رژی د ک ردی مبارزه، سبب گ

ی             سازمان یافته ده ون ي ل ي ری، ارتش م ها هزار نف
ازد                ده س ن راک د و پ ن وب ک ردم را سرک ن .  م ای

ی  ه            واقعيت ن ه صح ی و                ست ک ات ق ارزه طب ب ی م
ی مردم یک کشور برای تحقق مطالبات و  مبارزه

ی  اهداف خود عليه رژیم حاکم، همانند یک صحنه
خاصم است       های دولت جنگ ميان ارتش . های مت

ان          در جنگ، آن طرفی پيروز می ه سازم شود ک
ه  ر عمل می           یافت د     ت ن دی           .  ک ن م درت ری ق از رهب

درت           تاکتيک.  برخوردار است ا ق اسب ب ن های مت
اذ       خ خود را در شرایط زمانی و مکانی مناسب ات

 .کند و هدفی کامًال روشن دارد می
با این  .  کميت نيرو، عامل مهمی در جنگ است          

سازمان، در    وجود یک ارتش پرجمعيت، اما بی         
تر    تر ولی سازمان یافته           برابر ارتشی کوچک     

ست که    ای  این تجربه .  متحمل شکست خواهد شد     
های کارگر و زحمتکش مردم ایران باید به               توده

خوبی از آن آموخته باشند و آن را در جریان                     
این واقعيت را   .  مبارزات پيش روی به کار بندند       

هدف،   های بی   داند که شورش     اکنون هر کس می     
ای مطلوب برای مردم در پی نخواهد                         نتيجه
در عين حال مردم در عمل دیدند که                     .  داشت

ها   پيمایی  ی راه   اشکال مبارزات خيابانی از نمونه     
و تظاهرات نيز به تنهایی برای پيروزی کافی                 

تر و کارآتری از مبارزه        نيست و به اشکال عالی     
ترین این اشکال،            نياز است و یکی از مهم                 
ست و این نيز سطح       اعتصابات وسيع و سراسری   

 .طلبد تری از سازمان یافتگی را می عالی
تردیدی نيست که با توجه به نارضایتی عمومی              

های وسيع مردم از جمهوری اسالمی، همراه         توده
ی جدید پروژه آزادسازی                  با اجرای مرحله        

ها و فشار بيش از حد آن بر کارگران و                       قيمت
زحمتکشان، اعتراض و مبارزه وسعت خواهد              

این .  گرفت و جنبش اعتالی مجدد خواهد یافت             
مبارزات قاعدتًا در کشوری که اختناق و                             
دیکتاتوری عریان بر آن حاکم است به شکل                     

. های اعتراضی خودانگيخته رخ خواهد داد       جنبش
ها   گيری این جنبش    چه حائز اهميت است، جهت      آن

ی   تری از مبارزه از نمونه        به سوی اشکال عالی    
اعتصابات در مؤسسات مختلف توليدی و                          

اما پوشيده    .  خدماتی، در سراسر کشور است             
نيست که کارگران  و زحمتکشان دستمزد و                      

خيزند، از همان     حقوق بگيری که به مبارزه برمی  
دهی و رهبری الزم برای شکل        آغاز، از سازمان  

. دادن به اعتصابات سراسری برخوردار نيستند          
های کارگر    توان انتظار داشت که توده      اصوًال نمی 

و زحمتکش در شرایط دیکتاتوری عریان حاکم            
بر ایران، نخست به سطح باالئی از سازمان                     

افسارگسيختگی نرخ تورم را حتا به رقمی بسيار         
در بطن این   .  نماید  درصد تقویت می    ۵٠فراتر از   

شرایط و فشارهای غير قابل تحملی که بر                         
های زحمتکش وارد خواهد آمد، رشد                           توده

نارضایتی، گسترش اعتراضات و اعتالی جنبش       
. ای به واقعيتی انکارناپذیر تبدیل خواهد شد           توده

ست که شاهد رشد اعتراضات مردم،                     طبيعی
ها در برابر این فشارهای غير        تالش و مبارزه آن   

های   حتا احتمال وقوع شورش     .  قابل تحمل باشيم   
 .ای وجود خواهد داشت توده

تواند داشته باشد و      این مبارزه چه دستاوردی می     
تواند به یک مبارزه کامًال پيروزمند            چگونه می 
 تبدیل گرد؟

ی  ی نخست، همه چيز به وسعت و دامنه در وهله 
 .وابسته است  ای ی توده اعتراض و مبارزه

ی     کارگران و زحمتکشان مردم ایران تجربه                
مبارزات حدودًا دو دهه پيش را دقيقًا بر سر                      

ها و عواقب ناشی      ی آزادسازی قيمت    همين مسئله 
در پی اجرای طرح      .  از آن فراموش نکرده اند       

ها توسط رفسنجانی، در اواخر          آزادسازی قيمت 
، موج اعتراضات       ٧٠و اوایل دهه              ۶٠دهه    
این .  ای مناطق وسيعی از ایران را فراگرفت        توده

اعتراضات که عمومًا از ميان تهيدستان                             
نشين شهرهای بزرگ آغاز گردید، در                  حاشيه

مشهد، شيراز، همدان، لرستان و اکبرآباد یا همين 
شهر کنونی، شکل شورش و حمله به                         اسالم

ها   مؤسسات و نهادهای دولتی و مالی نظير بانک        
ترین این اعتراضات به          مهم.  را به خود گرفت      

شهر رخ داد که رژیم تنها        لحاظ وسعت، در اسالم   
باران مردم توسط      با گسيل توپ و تانک و گلوله         

کوپترها توانست اوضاع را تحت کنترل                    هلی
جنبش سرکوب شد، اما بدون نتيجه                 .  درآورد
همين مبارزات باعث گردید که رژیم                   .  نبود

. ها را متوقف سازد     عجالتًا طرح آزادسازی قيمت   
سازمان بود و        گرچه جنبش تهيدستان کامًال بی         

شکل مبارزه، شورشی، اما وسعِت اعتراض که          
مناطق وسيعی از ایران را فراگرفت، رژیم را              

بخش    بنابراین نتيجه .  نشينی کرد    ناگزیر به عقب   
های مردم ایران در            بودن مبارزه کنونی توده        

ها که ابعادی بسيار       مرحله جدید آزادسازی قيمت    
ها در دوران           تر از آزادسازی قيمت              گسترده

بارتر،   رفسنجانی دارد و نتایجی به مراتب فاجعه        
مقدم بر هر چيز به دامنه و گستره مبارزات و                  

 .اعتراضات وابسته است
ن    ي اما اگر دو دهه پيش، رژیم انتظار واکنشی چن
ه     شدید را از جانب مردم نداشت و از همين رو ب

ا،     علت عدم آمادگی و ترس از گسترش شورش ه
ا             راه عقب م ب ون رژی ن ت، اک نشينی در پيش گرف

ا موج                          ه ب ابل ق ه م ادگی ب گی و آم ت اف سازمان ی
ارزات        ب ن م ت اعتراضات به ویژه با در نظر گرف

روژه را        سال گذشته ن پ ی مردم ایران، اجرای ای
ا     . در دستور کار قرار داده است ه ب بنابراین مقابل

وده  رژیم و سياست ردم        های آن از جانب ت های م
گی و اشکال                        ت اف ان ی ان سازم ن د چ ن نيز نيازم

ا         ست که بتواند تالش مبارزاتی ث ن های رژیم را خ
وده   . کند ران، در             روشن است که ت ردم ای های م

ی   قياس با دو دهه ری از       ی پيش، به سطوح عال ت
ارزه دست               ب ال م ری اشک ي ارگ ه ک اهی و ب آگ

ون   .  اند یافته ي ل ه                سال گذشته مي ردم ب ن از م ا ت ه
ارزه  ب م                 م ی رژی ون گ رن رای س ای رودررو ب

د     ن ت اس رخ رات، راه         .  ب اه ظ ه ت ی و          ب ای م ي پ

های مردم که     برای آن بخش از توده    .  برمال گردید 
ی طرح اجرای     شناخت و آگاهی دقيقی از رابطه       

ها با کل سياست اقتصادی دولت          آزادسازی قيمت 
ندارند، نيز جعلی بودن ادعاهای دولت پوشيده                

اند که جمهوری           ها به تجربه دیده              آن.  نيست
ای به    سال، حتا لحظه     ٣٢اسالمی در طول این        

ها نبوده    فکر بهبود وضعيت مادی و معيشتی آن          
چه که انجام داده در جهت انباشت              هر آن .  است

سرمایه و ثروت در دست گروهی اندک و فقر                 
روزافزون اکثریتی عظيم از مردم ایران بوده                

اند که دولت کارش           ها به تجربه دیده          آن.  است
تر    گرفتن از مردم و خالی کردن هر چه بيش                   

. هاست و نه دادن چيزی به مردم                          جيب آن   
ست که فقط با ارتزاق       ست که دولت انگلی     حقيقتی

از حاصل دسترنج کارگر و زحمتکش به حيات             
بنابراین وقتی که دولت اعالم      .  دهد  خود ادامه می  

تومان   ۴٠۵٠٠خواهد در هر ماه مبلغ         کند می   می
به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند، حتا                                 

خواهد   فهمند که البد می       ترین مردم نيز می       ناآگاه
حداقل، دو برابر آن را از طریق گران کردن                    
کاالها و خدمات بازپس بگيرد و نه این که واقعًا              

 .قصد پرداخت چيزی را به مردم داشته باشد
جای قضيه روشن است که قرار        به هر رو، تا این    

است بهای کاالها و خدمات، افزایشی بسيار                      
فراتر از آن چيزی داشته باشد که همه ساله وجود    

ی ابهام    اما یک چيز هنوز در پرده        .  داشته است 
تورم تا کجا به پيش خواهد تاخت؟ آیا          .  قرار دارد 

های برخی مقامات و                  گونه که ارزیابی             آن
ای    گوید، در  محدوده         های خود رژیم می         ارگان
درصد متوقف خواهد ماند، یا به           ۵٠تر از      پایين

از آن رو احتمال این      .  کلی افسار خواهد گسيخت    
آمد آزادسازی    افسارگسيختگی وجود دارد که پی       

ای و واکنشی افزایش           ها به تأثير زنجيره          قيمت
بهای چند کاالی انحصاری دولت یا حدف به                     

ی تعدادی از کاالها بر تمام کاالها  اصطالح یارانه
چه این احتمال را          آن.  و خدمات، محدود نيست      

ها   کند، اجرای پروژه آزادسازی قيمت        تقویت می 
داری ایران      ست که اقتصاد سرمایه         در شرایطی  

ترین بحران و از هم گسيختگی به سر               در وخيم 
ها برخالف ادعای            آزادسازی قيمت   .  برد    می

های رژیم، از آن رو که قدرت خرید               اقتصاددان
دهد، رکود را تشدید خواهد            مردم را کاهش می      

از آن جایی که مؤسسات توليدی، تحت تأثير . کرد
گویی به      المللی، قدرت پاسخ      عومل داخلی و بين     

نيازهای بازار داخلی را ندارند، کمبود شدید                    
کاالهای مورد نياز روزمره مردم پدید خواهد                 

ذخائر دولتی تنها برای مدت محدودی                     .  آمد
تواند تأثير ناچيزی داشته باشد، نتيجتًا بهای                 می

های   تحریم.  کاالها پی در پی افزایش خواهد یافت       
المللی که مانعی بر سر راه                           اقتصادی بين    

ست، تأثير منفی     گذاری انحصارات جهانی    سرمایه
این .  خود را بيش از پيش بر جای خواهد گذاشت          

ها از جهت دیگر، یعنی واردات مواد خام،            تحریم
ای و پيش ساخته و افزایش                      کاالهای واسطه   

های نقل و انتقال بر افزایش بهای کاالها                  هزینه
ی   در نتيجه .  تأثير دیگری بر جای خواهد گذاشت      

ها، درآمد دولت از        بحران جهانی و ایضًا تحریم      
فروش نفت و گاز کاهش یافته و این خود به                        
مانعی دیگر برای واردات کاالها و نتيجتًا کمبود           

بنا بر این،     .  تر تبدیل خواهد شد          و گرانی بيش    
کنند که احتمال        ای از عوامل عمل می           مجموعه

٢ 

  ۴درصفحه 

١از صفحه  چه خواهد شد و چه بايد کرد؟  
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اصالح شود که در نمایندگی اشکال مختلف                      
ای وجود      تشکل کارگری، انحصار و حق ویژه           

موانع قانونی تشکيل سندیکاها             .  نداشته باشد    
برطرف گردد و حق کارگران در ایجاد تشکل به          

های قبلی به        انتخاب خودشان و بدون محدودیت        
 .رسميت شناخته شود

شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر، البته خود            
ها    را برای انجام تغييراتی بر طبق این توصيه               

آماده ساخته بودند و به رغم غر و ُلندهای گاه و                
بيگاه، اما آمادگی خود را برای پرهيز از کار                   
سياسی، فعاليت صرفًا صنفی، ایجاد تغييراتی در         
اصول ناظر بر شوراهای اسالمی و انطباق                     
تدریجی خود با شرایط جدید به نحوی که رضایت 

 .سازمان جهانی کار را فراهم کند، اعالم کردند
داند که          البته هر کسی این واقعيت را می                        

ها قبل    شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر سال        
ُا به ایران در ميان           .  ال.  از باز شدن پای آی          

کارگران به شدت منفور و بی اعتبار بودند و                    
ها نيز کاسته     پيوسته از تعداد و اهميت این ارگان        

شده بود به نحوی که سران این نهادهای ارتجاعی 
نيز به ریزش و ناتوانی و ناکارآئی آن اعتراف                

شوراهای اسالمی کاردر واقع                  .  کردند      می
محصول دوران و شرایط دیگری بودند که با                   

توانستند در شکل و          تغييراین شرایط دیگر نمی      
. شمایل پيشين خود، نقش گذشته را بازی کنند                 

روند اضمحالل این به اصطالح شوراها که                     
ها قبل    کارآئی خود را از دست داده بودند از مدت        

رویگردانی .  از این رویدادها آغاز گشته بود                
دولت وقت از این نهادهای کنترل و جاسوسی که          

داران و      عمری را در خدمت حکومت سرمایه            
مرتجعين، به تالش برای انحراف و مهار                          
مبارزات کارگران گذرانده بودند، اما اکنون دیگر 

توانستند نقش و وظيفه سابق را با                  نه فقط نمی    
حفظ ساختار تا کنونی خود ایفا کنند، بلکه به                      
مثابه مانع کند کننده و دست و پاگيری در پيشبرد            

های    ها و سياست        های دولت و برنامه           سياست
المللی پول    نئوليبرالی بانک جهانی و صندوق بين      

ها را واداشت تا      کردند، سران این ارگان     جلوه می 
ها و      تر این نهادها را با خواست              هر چه سریع    

های اعزامی سازمان     اميال دولت و نظرات هيات    
 .جهانی کار هماهنگ سازند

در همين رابطه است که بالفاصله پس از نخستين 
سفر هيأت اعزامی سازمان جهانی کار در سال             

، سران خانه کارگر دست به کاِر ایجاد                          ٨١
بسياری .  های صنفی می شوند       گسترده ی انجمن   

از شوراهای اسالمی کار، به انجمن صنفی تغيير         
دهند و در عين حال روند اضمحالل                       نام می   

شوراهای اسالمی کار با شدت بيشتری ادامه پيدا         
 ۶۶،   ٨٢و      ٨١کند به نحوی که در سال                   می

درصد از تعداد شوراهای اسالمی کار کاسته                   
در دیدارها و گفتگوهای بعدی وزارت         !  شود  می

 ٨٢ُا در اردیبهشت سال     .  ال.  کار با نمایندگان آی   
در تهران، پيرامون ایجاد تغييراتی در فصل ششم        

گيری       قانون کار به منظور تسهيل شکل                           
و     ١٣۵های صنفی و نيز تغيير ماده                        انجمن

به منظور حذف         ١٣٧تبصره آن، تغيير ماده            
ها به    اختيارات شوراهای اسالمی کار و تبدیل آن        

های صرفًا مشورتی نيز توافقاتی حاصل               ارگان

رفسنجانی وبویژه در دوران خاتمی اساسًا بر پایه 
المللی تنظيم و      های انحصارات مالی بين       سياست

جمهوری اسالمی همزمان   .  به اجرا در آمده است    
های اقتصادی و رهنمود           با اجرای این سياست      

های انحصارات مالی، در عرصۀ مناسبات                     
های کارگری و  فيمابين کارگر و کارفرما ، تشکل

مقررات و ضوابط حاکم و جاری در این زمينه              
المللی     نيز باید به سرمایه و انحصارات بين                    

داد تا مسير              اطمينان و ضمانت کافی می                 
. های خارجی را هموارتر سازد            گذاری   سرمایه

های کافی و         صاحبان سرمایه خواهان ضمانت       
قانونی بودند و از جاری شدن ضوابط، معيارها           

های کار و      و مقررات مورد نظر خود در محيط         
. توليد بایستی اطمينان خاطر کسب می کردند                

المللی صاحب    ُا به عنوان یک ارگان بين         .ال.آی
تجربه در این زمينه که تحت نفوذ سرمایه                          

المللی و محور فعاليت آن به سازش کشاندن              بين
کار و سرمایه است، وظيفه ارزیابی از تشکل                
های کارگری، اندازه گيرِی درجه تطابق                           
مناسبات و مقررات جاری در جمهوری اسالمی         
با معيارهای سازمان جهانی کار و حصول به                 

 .چنين اطمينانی را بر عهده گرفت
دولت جمهوری اسالمی با ارائه گزارشات                      
مشروحی در مورد شوراهای اسالمی کار و                   
خانه کارگر، تمایل خود را به امضای مقاوله                   

سازمان جهانی کار اعالم          ٩٨و      ٨٧های      نامه
وزیر کار وقت رژیم           ٨١در سال      .  کرده بود  

صفدر حسينی در نودمين اجالس این سازمان                
رسمًا از این ارگان درخواست نمود که با                           

خود، زمينه   "  های فنی و کارشناسانه         همکاری"
رفع موانع ورود ایران به سازمان تجارت جهانی        

به دنبال این دعوت و تمایل              .  را فراهم سازد     
دولت جمهوری  اسالمی،  مهر ماه  همان سال                  

از "  برنارد جرنيگان "هيأتی به سرپرستی     )  ٨١(
طرف سازمان جهانی کار به ایران اعزام گردید          
تا نسبت به شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر           

تری بدست آورد و در بارۀ درجه             ارزیابی دقيق 
ها با معيارهای سازمان جهانی        انطباق این تشکل  

این هيأت نيز پس از چند          .  کار اظهار نظر کند     
روز اقامت در تهران و دیدار و گفتگو با                             
مسئولين وزارت کار،  خانه کارگر و شوراهای           
اسالمی کار سرانجام وضعيت جاری شوراهای          

های مندرج "آزادی"اسالمی کار را ناقض مفهوم 
سازمان جهانی کار ارزیابی       ٨٧در مقاوله نامه     

در گزارشی که از طرف این هيأت انتشار         .  نمود
یافت،  ضمن اشاره به آزاد نبودن و مستقل نبودن 

ها ، در عين حال به سران خانه کارگر           این ارگان 
و شوراهای اسالمی کار نيز چنين توصيه شده               
بود که فعاليت سياسی را کنار بگذارند،                               

های صنفی و سندیکا ایجاد کنند و یا                           انجمن
این .  شوراهای اسالمی را با آن انطباق دهند                 

هيأت همچنين پيشنهاد و توصيه کرده بود که                   
های صنفی تدوین        مقررات جدیدی برای تشکل      

قانون کار به نحوی        ١٣١ماده    ۴تبصره  .  شود  

زیادی دست و بال سندیکای کارگران هفت تپه را          
بسته است، اما تا این لحظه، از قلع و قمع کامل                 
آن و گذاشتن نقطه پایان بر حيات این سندیکا باز             

 .مانده است
در آغاز سومين سال حيات سندیکای کارگران                
شرکت نيشکر هفت تپه و به منظور درس آموزی         

بهای این سندیکا و        ها و تجارب گران       از فعاليت 
فعاالن آن، مروری خواهيم داشت بر شرایط                     

ها، موانع و            گيری این سندیکا، فعاليت               شکل
کاری و بقای        های موجود برای ادامه          محدودیت

های سندیکائی    انداز فعاليت   فعال این سندیکا ، چشم  
ترین شکل      و سرانجام به نکاتی پيرامون مناسب         

ای    سازماندهی کارگری در شرایط کنونی اشاره          
 .خواهيم داشت

بحث در مورد سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه    
گيری این سندیکا اما بدون       و بررسی شرایط شکل   

ورود به بحث سندیکای کارگران شرکت واحد                
اتوبوس رانی تهران و حومه، بحث کاملی نخواهد     

چرا که اوًال احياء سندیکای کارگران شرکت       .  بود
واحد از لحاظ زمانی بر تأسيس سندیکای                             
کارگران هفت تپه مقدم است و ثانيًا در اساس،                  
سندیکای کارگران شرکت واحد الگوی کارگران         
هفت تپه و سندیکای کارگران هفت تپه است                      
هرچند هریک از این دو سندیکا مختصات و                     

 .ویژگی های خود را نيز دارند 
بررسِی شرایط شکل گيری و احياء سندیکای                   
کارگران شرکت واحد نيز مستلزم بررسی شرایط       
مشخص ایران در مقطع احياء این سندیکا ست که         
پيش زمينه های آن به شرایط پس از جنگ ایران            
و عراق و اتخاذ سياست های اقتصادی نئوليبرال           

متعاقب این تحوالت است که پای          .  بر می گردد   
به ایران باز می       )  ُا.ال.آی(سازمان جهانی کار       

شود واز پِی آن تشکل ها و سندیکاهای کارگرِی             
منطبق برمعيار های  این سازمان نيزمطرح می            

 .شود
مستقل از تالش های هميشگی کارگران برای                 
ایجاد تشکل های خود و صرف نظر از                                 

های  دور، بحث ها و تحرکاتی که در                         گذشته
ها و    جنبش کارگری ایران پيرامون ایجاد سندیکا        

های کارگری از اوائل دهه جاری به شکل             تشکل
محسوسی آغاز گردید، اساسًا به باز شدن پای                   

به ایران       )  ُا.ال.آی(سازمان جهانی کار                    
موضوع بدین قرار است که جمهوری . گردد برمی

اسالمی بالفاصله بعد از پایان جنگ ایران و                     
عراق و برای غلبه بر بحران عميق اقتصادی،                

المللی و    هائی را در مقياس بين         یک رشته تالش   
گذاری خارجی از سوی      برای کسب وام و سرمایه    

انحصارات مالی جهانی مانند بانک جهانی و                    
المللی پول و به همراه آن برای                       صندوق بين   

) ُا.ت.ِو(پذیرفته شدن درسازمان تجارت جهانی           
های اقتصادی    پذیرش و اجرای سياست   .  آغاز کرد 

نئوليبرال که از زمان رفسنجانی آغاز شده بود،              
تر    تر و جدی        در دوران خاتمی بسيار پررنگ          

های اقتصادی در دوران           تمام برنامه  .  دنبال شد  

٣ 

  ٧درصفحه 

دوسالگی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و 
 چشم انداز فعاليت  سنديکايی

١از صفحه   

 زنده باد سوسياليسم 
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ا     ک ری المللی و سياست خارجی ایاالت متحده ی آم
ن            .  نيز تغييری صورت نپذیرفت ي ه ی ب ن ي در زم

المللی کافی ست به اوضاع در افغانستان و عراق  
ل                    .  نگاهی انداخت  وب ح ن ده ی صل رن د ب ن هر چ

ا          رد، ام ل ک نيروهای بيش تری به افغانستان گسي
ر شد        ل ت در عراق    .  باتالق افغان عریض و طوی

هر روز وضعيت خراب تر از گذشته می شود و    
ه          ز ب ي ده ن حتا توافق بر سر یک دولت دست نشان

ن در      .  معضل تبدیل شده است ي دولت اوباما همچن
 .رابطه با مسئله ی فلسطين کاری از پيش نبرد

ر از               ق ت ي تصادی عم در داخل آمریکا بحران اق
ده  %    ١٠ميزان بيکاری به .  گذشته شده است رسي

م                  درال از رق ت ف ه ی دول ودج است، کسری ب
ه   نجومی یک تریليون و سيصد ميليارد دالر گذشت
حران                       ه در پی ب ی ک ای ک ری ا آم است، ميليون ه

subprime             د ها خانه ی خود را از دست داده ان
 .هنوز سرگردان اند

ون       گت ي اف یک نویسنده ی آمریکایی به نام آریانا ه
ه              ت د داش ون وم ه ی ل در گفتگویی که اخيرًا با مجل
است وضعيت عمومی آمریکا را چنين ترسيم می  

ر از             :  کند م ت ا درآمدی ک صد ميليون آمریکایی ب
د،                 ن ذران ار می گ ان سن روزگ والدینشان در هم
م شغل از سال                          ي ون و ن ي ل ي نزدیک به هشت م

ی            ٢٠٠٧ ای ک ری ج آم ن از دست رفته اند، از هر پ
یک نفر یا بيکار است یا شغلی کاذب دارد، از هر 
هشت آمریکایی یک نفر با ُبن های غذایی زندگی  

ه                  .  می کند د ک زای ون می اف گت ي اف %   ٣٠خانم ه
دانش آموزان بدون اخذ هيچ مدرکی ترک تحصيل 

 .می کنند
به عنوان یکی از عوامل    Tea  Partyبه پدیده ی 

ان دوره ای            ي ات م اب شکست دمکرات ها در انتخ
ی     .  اشاره می شود اما این پدیده چيست و چه کسان

کی از                  ه ی ی ب ارت آن را به راه انداخته اند؟ تی پ
ا در سال        رویدادهای تاریخی بنيان گذاری آمریک

در                      ١٧٧٣ ن ال و در ب ردد، در آن س ی گ رم ب
ه در       بوستون قيامی عليه مجلس بریتانيا رخ داد ک
د       ردن ه ک طی آن مردم به کشتی های انگليسی حمل
. و محموله ی آنها را که چای بوده به دریا ریختند

ه ی مجلس                      ه مصوب راض ب ام اعت ي علت این ق
جارت چای          بریتانيا بود که با توجه به انحصار ت

د        ن ل ک ي . می خواست مصرف آن را به مردم تحم
اما تی پارتی که امروز در آمریکا رشد نموده در   
ی از            ای واقع جنبشی ست که در پشت آن بخش ه
ه دارای        د ک حزب جمهوریخواه آمریکا قرار دارن
ا                   ت جاعی و ح ه و ارت ان ت رس نظراتی عميقًا نژادپ

د      ن ت رای                .  فاشيستی هس عات خود ب جم ان در ت آن
ح واژه ی             ي وض ات            Teaت م ل  Taxedاز ک

Enough Already استفاده کردند. 
ه   واقعيت این است که برخی از جمهوریخواهان ک
ه         د و ن ن دیدند مردم دیگر نه به آنان اعتماد می کن
به دمکرات ها، بر آن شدند تا این جنبش ارتجاعی 
ی                      ظرات ه دارای ن شی ک ب د، جن دازن را به راه ان
ه ی جرج بوش دوم                ت ارتجاعی تر از دار و دس

د      .  است ای طرفداران تی پارتی معتقدند که دولت ب
ات        "  مردم درستکار" دست از سر  ي ال بردارد و م

داران       م ت اس ي آنان را هزینه ی فقرا، مهاجران و س
ه    .  واشينگتن نکند آنان می گویند که هر کس باید ب

دار               اشد و طرف يت های        " فکر خودش ب ول مسئ
ردم     .  در جامعه هستند"  فردی ه م آنان می گویند ک

۴ 

 بحران اوباما را شکست داد
د   ن ان  .  باید در شهرهای کوچک سنتی زندگی کن آن

ا و               ی ه ن ان، چي ران       " همچنين مسلمان ه گ وطئ ت
ا می      "  خارجی ک را مسئول مشکالت کنونی آمری
د ن ه                  .  دان د ک ن وی ی گ ی م ارت ی پ داران ت رف ط

د           ن ت ا هس ه ج م . سوسياليست ها در حال نفوذ به ه
آنان اوباما را یک مسلمان مخفی اعالم می کنند و 
د               ه می خواه د ک ن ن وی را با هيتلر مقایسه می ک

د                ن اری ک ب اعی را اج م ت ای اج ه ه م ي ام ب ظ ! ن
ن خود را مخالف                   ي چن طرفداران تی پارتی هم
د    ن سرسخت سقط جنين معرفی می کنند و می گوی
گی اخالقی                   رای ورشکست ا را ب که خدا آمریک

 .مجازات می کند
تی پارتی بر خالف نامی که یدک می کشد یک          
روه                 ا و گ ه ه ت ي م ه ک حزب نيست و از یک رشت

ل شده است                  ی تشکي اردرهای     .  های محل ي ل ي م
ه            ان رداران کوچ، رس صنعت نفت آمریکا مانند ب
ن                 ي چن وز و هم ي اکس ن های ارتجاعی همچون ف
ال و       اعضای پرنفوذ جمهوریخواهان مانند راند پ
ایت           ه حم ه ب سارا پالين از جمله کسانی هستند ک
ی می                         ارت اسی از تی پ ه ای و سي ان مالی، رس

 .پردازند
ی                    ات اب خ ت روزی ان ي ا پس از پ ام آقای باراک اوب
ظام های         جمهوریخواهان همانگونه که در تمام ن
مبتنی بر دمکراسی پارلمانی مرسوم است اعالم     
نمود که حاضر است با جمهوریخواهان همکاری  

به هر حال وی در این برهه چاره ای به جز  .  کند
ر                        ی اخي ات اب خ ت روزی ان ي ه پ دارد، چرا ک این ن
ا از سال                   ک ری گره ی آم ن جمهوریخواهان در ک

بدون این که . بدین سو بی سابقه بوده است ١٩٣٨
د گفت           ای قصدی بر قرینه سازی تاریخی باشد، ب

ی               ال ران م ح ه در آن دوران ب اسی در     –ک ي س
م                حران عظي آمریکا و در سطح جهان پس از ب

جهان را به کام یک فاجعه  ١٩٢٩بورس در سال 
بحران کنونی . برد که جنگ جهانی دوم نام گرفت

نظام جهانی سرمایه داری ابعادی به مراتب وسيع 
ده ی تی        .  تر از آن دوران گرفته است دی ظهور پ

ت                  زاب راس روزی اح ي ا، پ ک ری ی در آم ارت پ
د،           ا در سوئ افراطی در انتخابات های اخير اروپ
اضت               ای ری است ه ي ره، س ي ان و غ ت ارس ج م
ی، چه                       ای وسط دولت های اروپ ه ت اقتصادی ک

ا و چه            –سوسيال  ي ان پ دمکرات مانند یونان و اس
ال می         نئوليبرال همچون انگلستان و فرانسه اعم
ن        ری درت ت رق شوند همگی از تعميق بحران در پ

 .کشورهای سرمایه داری جهان خبر می دهند
روی   انتخابات ميان دوره ای اخير و برآمد یک ني
ه                           د ک ی نشان می ده ارت د تی پ ن ان ارتجاعی م
وضعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکا در 
ذارد     آینده ی نزدیک رو به وخامت بيش تر می گ
ی    و نيروهای راست و ارتجاعی که دارای نظرات
ا              د ب ن ت نئوفاشيستی و ویرانگر از همه جهت هس
م از راه های                   ر و آن ه سياست های تعرضی ت
و       ه جل قانونی، با داشتن اکثریت در پارلمان ها، ب
می آیند و امکان هر گونه فاجعه ای چه در زمينه 
ًال در           ث ی م ل ل ی داخلی و چه در زمينه ی بين الم
برخورد با برنامه ی هسته ای جمهوری اسالمی     
ا از             وق ملت ه یا پایمال نمودن بيش از پيش حق
جمله مردم افغانستان، عراق و فلسطين از جانب     

 . آنان وجود دارد

١از صفحه   

 چه خواهد شد و چه بايد کرد؟
٢از صفحه   

ی    یافتگی و رهبری دست یابند و سپس مبارزه               
این سازمان یافتگی، آگاهی و      .  خود را پيش برند    

ای ایران، تنها      رهبری، در کشورهایی از نمونه       
آید که شرایط      ای به دست می       در جریان مبارزه   

سازمان   های بی   عينی، آن را در دستور کار توده        
چه که ضروریست     در این جا آن    .  قرار داده است  

وجود ولو گروه محدودی از پيشروترین و                         
ترین کارگران، معلمان، پرستاران،                               آگاه

ست تا    دانشجویان و غيره در محل کار و زندگی          
ای را که خود به خود به حرکت                      بتوانند توده  

دهی و رهبری کنند و                 درآمده است، سازمان      
های منفرد و پراکنده را به یکدیگر پيوند                جنبش
از این طریق است که مبارزه در ایران                 .  دهند
تواند شکلی سازمان یافته، رهبری شده و                     می

انداز اعتالی نوین     آگاهانه به خود بگيرد و با چشم      
ای که نتيجه ناگزیر       و خود به خودی جنبش توده       

های رژیم خواهد بود، ضربه قطعی را بر        سياست
اگر در هر          .  جمهوری اسالمی وارد آورد             

کارخانه و مؤسسه توليدی و خدماتی، یک کميته           
ای مخفی از کارگران پيشرو و        مخفی و حتا هسته   

آگاه شکل گرفته باشد، اگر معلمان پيشرو، خود              
دهی کرده باشند      را در یک تشکل مخفی سازمان       

که بتوانند در جریان اعتراضات پيش روی                       
دخالتی فعال داشته باشند، اگر دانشجویان چپ و           

های مخفی دانشجویی را در                      رادیکال هسته    
ها دائر کرده باشند، اگر جوانان مبارز در      دانشگاه

های مخفی محالت را سازماندهی         محالت، کميته 
کرده باشند، در آن صورت قطعًا جنبش خود به               

های مردم ایران که زیر فشارهای                خودی توده  
مادی و معيشتی ناشی از اجرای پروژه                                

ها، اعتال خواهد یافت از این                 آزادسازی قيمت  
ای   ظرفيت برخوردار است که سریعًا به مبارزه          

تری از    سازمان یافته تبدیل شود و به اشکال عالی       
مبارزه نظير اعتصابات عمومی و قيام مسلحانه            

برای مقابله با رژیمی سر تا پا مسلح و         .  ارتقا یابد 
ای سازمان یافته و               سازمان یافته، به مبارزه         

اگر .  اشکال مبارزاتی مؤثر و کارآ نياز است                
جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان مردم              
ایران نتواند به جنبشی سازمان یافته، سراسری و        

های فوق      هدفمند برای مقابله با رژیم و سياست            
ی ناشی    ارتجاعی آن تبدیل گردد، نخستين نتيجه         

ها   از اجرای قانون موسوم به هدفمند سازی یارانه       
ست که اکثریت بزرگ مردم ایران  ای سابقه فقر بی

ای     راهی جز مبارزه      .  گرفتار آن خواهند شد         
گسترده، پردامنه، سازمان یافته و آگاهانه برای             

در .  های مردم ایران وجود ندارد            پيروزی توده  
تر    این ميان وظيفه سنگينی بر دوش بخش آگاه               

های کارگر و زحمتکش قرار دارد که باید                توده
های کنونی جنبش و      برای برطرف ساختن ضعف   

گرانه رژیم برای     های سرکوب   خنثا کردن تاکتيک  
ها اقدام کنند و در        جلوگيری از متشکل شدن توده     

هر کجا که هستند، در محل کار و زندگی خود                  
های مخفی را ایجاد          ها و تشکل       ها، کميته     هسته
ترین    تالش کنيم در شرایطی که وسيع              .  نمایند
های کارگر و زحمتکش زیر فشار فقر،                       توده

ای علنی و رو در          گرانی و بيکاری، به مبارزه       
خيزند، ضربه قطعی را به              رو با رژیم برمی        

 .جمهوری اسالمی وارد آوریم
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مختلف سوسياليستی و سپس مرگ  مارکس  تاثيرات منفی خود را نه تنها بر احزاب                     
در این مقطع بود که گرایش راست  در                 .  کارگری بلکه بر اتحادیه ها نيز گذاشت            

احزاب و اتحادیه های کارگری تقویت گردید و حتی در اتحادیه ها به گرایش غالب                       
در اواخر قرن   .  تبدیل شد  ولی در احزاب هنوز به این درجه از غلبه دست نيافته بود                 

نوزدهم جریانی در داخل سوسيال دمکراسی بوجود آمد که مارکسيسم را مورد تجدید                
تجدید .  رهبر و تئوریسين برجسته این جریان رفرميستی برنشتاین بود          .  نظر قرار داد  

نظرطلبان به قدرت رسيدن طبقه کارگر را توسط انقالب رد ميکردند و به جای                               
سازماندهی این طبقه و سامان دهی انقالبی مبارزه طبقاتی جاری در جامعه طرفدار                   

طرفداران .  مبارزه ی پارلمانتاریستی و ارسال نماینده به مجلس ودولت بودند                              
سوسياليسم علمی مخصوصا روزا لوکزامبورگ وکارل ليبکنشت به مبارزه قاطع عليه 
این گرایش برخاسته و از مارکسيسم دفاع کردند و تا حدود زیادی در این امر موفق                      

 1914در سال   .  این روند تا شروع جنگ جهانی اول به همين شکل ادامه یافت            .  بودند
به علت فشار سرمایه داری و به تحليل رفتن فعاليت کارگری و اتحادیه یی وتقویت                       

در همين سال فریدریش    .  رفرميسم در احزاب و اتحادیه ها انترناسيونال دوم منحل شد          
کارل کائوتسکی . دبيرکل حزب سوسيال دموکرات گردید) ert Friedrich Eb(ابرت 

یکی از رهبران سوسيال دموکرات ها تا شروع جنگ موضعی رادیکال و انقالبی                       
کارل ليبکنشت از رهبران سوسيال دموکرات ها و نماینده آن ها در مجلس بود               .  داشت

روزا لوکزامبورگ    .  و با تصویب بودجه ی دولت برای جنگ مخالفت می ورزید                    
وی مبارزه یی بی امان عليه موافقين جنگ را آغاز           .  مانند ليبکنشت مخالف جنگ بود    

سوسيال دموکراتها در این مقطع در مجموع بر اتحادیه ها   مسلط بودند و                  .  کرده بود 
اکثر فعالين و رهبران کارگری در اتحادیه ها و خيل             .  سياست آن را تعيين می کردند      

عظيمی از کارگران یا عضو حزب سوسيال دموکرات بودند و یا از سوسيال دمکرات           
.                                                                                                ها طرفداری می کردند

با شروع جنگ جهانی اول سوسيال دموکرات ها به رهبری ابرت و کائوتسکی و                     
درفوریه .  بعضی رهبران به بهانه دفاع از ميهن از بورژوازی خودی حمایت کردند                

سال بعد در جریان انقالب نوامبر              3رزا لوکزامبورگ دستگير شد و              1915سال   
او نيز در    .  ليبکنشت دستگير شد     1916در اول ماه مه       .  از زندان آزاد گردید      1918

روزا لوکزامبورگ وليبکنشت با تماسی که        .  از زندان آزاد شد      1918انقالب نوامبر    
را از داخل     1918از زندان با انقالبيون و کارگران مارکسيست داشتند انقالب نوامبر            

دولت آلمان اتحادیه ها را          1916در سال        .  زندان سازماندهی و رهبری می کردند       
بدون آن که طبقه ی سرمایه دار در کليت خود آن ها را به رسميت                 (برسميت شناخت   

و بالفاصله در همين سال سوسيال دموکرات ها اتحادیه های آزاد را به                )  شناخته باشد 
در سایر کشورهای اروپایی      .  بهانه ی دفاع از ميهن و دفع دشمن وارد جنگ کردند                

همه ی احزاب سوسيال دموکرات به نفع بورژوازی خودی موضعگيری کرده و                          
. کارگران اتحادیه ها را تشویق به حمایت از دولت خودی و دفع دشمن متجاوز نمودند               

در جنگ جهانی اول سوسيال دموکرات ها مخالف تظاهرات در اول ماه مه و یا                              
جنگ جهانی اول وخيانت    . حرکات  اعتراضی کارگران برای افزایش دستمزدها بودند

روزا .  بسياری از رهبران حزب باعث انشعاب در حزب سوسيال دمکرات آلمان شد               
لوکزامبورگ و ليبکنشت بعد از جنگ جهانی اول سازمان اسپارتاکيست و سپس                          
حزب کمونيست آلمان را بنيانگذاری کرده و عليه خيانت رهبران سوسيال دمکرات و               

روزا لوکزامبورگ از    .  افشای ماهيت آن ها دست به تبليغ و مبارزه یی فشرده زدند                 
در بين الملل دوم احزاب       1914و    1904آلمانی های لهستان بود و در سال ها ی بين            

سوسيال دموکرات لهستان و ليتوانی را نمایندگی می کرد سپس به حزب سوسيال                          
. دموکرات المان پيوست و در این حزب عليه نظرات برنشتاین به مبارزه برخاست                    

او .  وی مخالفين جنگ را ابتدا درگروه انترناسيونال وسپس در اسپارتاکوس جمع کرد             
همراه با ليبکنشت عضو هيآت مؤسس حزب کمونيست المان                1918در اواخر سال      

همزمان با ليبکنشت به دستور وزیر دفاع کشور                  1919ژانویه سال      15بود و در      
) Freikorps(از حزب سوسيال دموکرات المان توسط فرایکوربس        )  Noskeنوسکه(

با شورش ملوانان کيل و همبستگی           1918نوامبر    4انقالب آلمان  در     .  به قتل رسيد   
این موج انقالبی    .  کارگران با آن و تشکيل شوراهای کارگران وسربازان شروع شد              

بوسيله این قيام   .  نوامبر به برلين رسيد و در مدتی کوتاه تمام آلمان را فرا گرفت               9در  
انقالبی جنگ به پایان رسيد و قيصر المان سرنگون شد، حق رای عمومی و حق رای                 

ساعت کار در روز و رفرم های دیگری به نفع طبقه                   8زنان برسميت شناخته شد،       
در سراسر آلمان شوراهای کارگران و سربازان تشکيل شد که               .  کارگر به دست آمد    

همزمان با آن دستگاه حکومتی قدیم هم             .  کمابيش کنترل جامعه را در دست داشت            
همه جا ميان شوراها ونيروهای     .  ماه ها یک قدرت دوگانه حاکميت داشت      .  موجود بود 

بورژوازی مورد حمایت      .  بورژوایی جنگی سياسی و گاه نظامی در جریان بود                     
با    1919رهبریت راست سوسيال دموکرات ها بود و جنگ قدرت در طول سال                          

در همين سال انتر         .  سرکوب شوراها پایان یافت وبورژوازی قدرت فائقه گردید                  
لنين از  .  ناسيونال سوم یا کمينترن بوسيله احزاب کمونيست به رهبری لنين تشکيل شد            

بود او بوسيله تئوری          1898بنيانگذاران حزب سوسيال دموکرات روسيه در سال               
با رهبری لنين   .  امپریاليسم و آثار دیگرش نقش عمده یی در تکامل مارکسيسم ایفا نمود 

بورژوازی را      1917وسایر اعضای بلشویک ها، طبقه کارگر روسيه در اکتبر                       
برای اولين بار احزاب کمونيست آسيایی در          .  سرنگون وشوراهای اش را ایجاد کرد       

. حزب  در گنگره دوم شرکت نمود          41در مجموع   .  انترناسيونال سوم شرکت کردند    

                                                                               اتحاديه های کارگری آلمان 
از تاریخچه تشکيل اتحادیه های کارگری        مختصریدر این ئوشته سعی شده است         

در آلمان، فعاليت آن ها، مختصات فيزیکی، ممنوعيت، انحالل و بازسازی آن ها در                 
البته فقط  (قبل و بعد از جنگ جهانی و موقعيت فعلی آن ها و همچنين ظهور فاشيزم                    

شرح داده شود و در  پایان نظر نویسنده               )  تا آنجا که به این بحث مربوط می باشد              
 .                                       نسبت به عملکرد اتحادیه ها در آلمان ارائه گردد

ميالدی اولين اتحادیه یی که در آلمان تاسيس شد، اتحادیه کارگران  1848در سال      
این کارگران مانند سایر همکارانشان در بخش های دیگر از                  .  و ناشران کتاب بود     

ساعت کار کنند، دستمزدها پایين بود و حتی          12جمله معادن مجبور بودند هر روز   
در چنين   .  پول روشنایی  چراغها در معادن از دستمزد کارگران کسر می شد                             

شرایطی کارگران خود را سازماندهی می کردند و انجمن ها و اولين اتحادیه ها را                      
با وجودیکه تشکيل اتحادیه ممنوع بود، بعد از تاسيس اولين                    .   بوجود می آوردند    

اتحادیه کارگران      1848در سال         )  اتحادیه کارگران    وناشران کتاب               (اتحادیه   
دخانيات، بافندگی، فلزکاران، معادن، خياطان، نا نوایان، کفاشان و چوب و ساختمان               

جنبشهای کارگری در دهه شصت قرن نوزدهم نه تنها اتحادیه ها را جلو         . ایجاد گردید
راند بلکه احزاب سياسی را هم مطرح نمود که مهمترینش حزب سوسيال دموکرات                  

کارگران آلمان را     )  سراسری(انجمن عمومی        1863این حزب خود در سال           .  بود
این . حزب سوسيال دموکراسی کارگران را بوجود اورد 1869تاسيس کرد و در سال 
  1864درسال   .  در حزب سوسيال دموکرات ادغام شد              1875دو تشکل از سال             

انترناسيونال اول در لندن با عنوان بين الملل اتحادیه ی گروههای کارگری بوجود                      
بسياری از اعضای اتحادیه های کارگری دنيا مانند احزاب سياسی در تشکيل و                 .  آمد

این بين الملل به      1872در سال     .   فعاليت های بين الملل اول نقش چشمگيری داشتند         
علت تفاوت گرایشات سوسياليستی درون آن و اختالفاتی که به ویژه ميان نظرات                        

) مارکس و انگلس   (آنارشيست ها به رهبری باکونين و هواداران سوسياليسم انقالبی              
باکونين بنيانگذار مکتب انارشيسم و عضو موسس بين               .  وجود داشت منحل گردید      

الملل اول بود وی پس از اختالف با مارکس از بين الملل اول اخراج شد و در همان                       
کارگران      1878در سال       .   بين الملل آنارشيست ها را بوجود اورد             1872سال     

یعنی آزادی  (  خود را   "  قوانين سوسياليستی "اتحادیه ها با کمک سوسيال دموکرات ها        
به تصویب دولت بيسمارک        )  حق تشکل، مطالبات رفاهی و سياسی در آن زمان                  

ولی  بيسمارک در همان سال با توسل به قوانين بورژوایی توانست فعاليت                 .  رساندند
کارل مارکس    1883در سال    .  های اتحادیه یی و سوسيال دمکراسی را ممنوع کند             

با مبارزه کارگران قانون بيمه خدمات درمانی          .  بنيانگذار سوسياليسم علمی درگذشت    
سنين (و قانون بيمه کهولت و ناتوانی     1884، بيمه تصادفات  در سال  1883در سال 
انترناسيونال دوم    1889در سال   .  به تصویب رسيد    1889در سال     )  سال  70باالی    

انگلس تا زمان مرگش    .  با رهبری انگلس از بنيانگذاران سوسياليسم علمی تاسيس شد         
او انقالبی  .  اتفاق افتاد در رهبری انترناسيونال دوم قرار داشت               1895که در سال      

بعد از   .  فعال ومغز متفکر مارکسيستی سوسيال دموکرات ها در قرن نوزدهم بود                    
عزل بيسمارک توسط قيصر جدید ویلهلم دوم قانون سوسياليستی لغو شد و بيش از                      

ولی با  .  انجمن کارگری که بسياری از اتحادیه ها را شامل می شد منحل  گردید                 300
متشکل از تمامی اتحادیه      (  کميسيون عمومی      1889وجود این بعد از مدتی در سال         

) Karl  Legien(تاسيس شد و      )    Dachverband(بعنوان اولين اتحادیه مادر        )  ها
تا .  کارل لگين طرفدار رفرم و مخالف انقالب بود               .  کارل لگين دبير اولش گردید        

اتحادیه ها در ابتدای       .  اتحادیه در آلمان وجود داشت           18بيش از        1889دسامبر      
فعاليت شان گرایشات مارکسيستی و حزبی داشتند و آگوست ببل سوسيال دموکرات                  

) جذب نيرو (که انموقع موضع رادیکال داشت به سندیکاها لقب مدارس سربازگيری              
دموکرات مسيحی ها و سوسيال ليبرال ها ميخواستند که تاثيرات                                  .  داده بود   

کميسيون عمومی در سال       .  مارکسيستی را از اتحادیه ها بزدایند ولی موفق نشدند                
هزار عضو داشت که دموکرات مسيحی ها و ليبرال ها ی درون                  680حدود    1900

اتحادیه ها چه از نظر        19در مجموع تا اواخر قرن       .  هزار عضو داشتند    72آن تنها   
اینکه چرا  .  تعداد و چه از نظر تشکيالتی سازمان های قدرتمندی محسوب می شدند                

سندیکاها گرایش مارکسيستی و حزبی داشتند و یا از سازمان های قدرتمند سياسی و                 
صنفی محسوب می شدند، به دليل نقش و تاثير نفوذی بود که تئوریهای مارکس و                          
انگلس و دیگر مارکسيست های آن دوره در اتحادیه ها و حزب سوسيال دموکرات                      
المان داشت به طوریکه تا اواخر قرن نوزدهم اکثر کارگران المانی آثار مارکس و                      

. انگلس را مطالعه کرده بودند و به حداقلی از اگاهی طبقاتی  دست یافته بودند                                  
مضمون نامه های مارکس و انگلس به یکدیگر به خوبی نشان می دهد که اکثر                                
کارگران آلمانی کتاب کاپيتال مارکس را  خوانده بودند و این کتاب به علت کثرت                          

اساسآ به دليل همين آگاهی  طبقاتی          .  تقاضا می بایستی در المان تجدید چاپ می شد            
البته نقش  .  بود که کارگران اتحادیه ها در انترناسيونال اول و دوم شرکت فعال داشتند             

و تاثير و نفوذ تئوریهای مارکس و انگلس تنها محدود به اتحادیه های کارگری آلمان                   
نمی شد بلکه اتحادیه های کارگری سایر کشورها مثال انگليس و فرانسه و بلژیک و                   

و انحالل        1871شکست کمون پاریس در سال                    .  غيره را نيز شامل می شد               
و بعد ماجراجویی های انارشيست ها و گرایشات             1872انترناسيونال اول در سال         

۵ 

  ۶درصفحه 

 . کتفرانس ششم سازمان ما تصویت نمود که یک ستون در نشربه کار به ابراز نطرات مدافعين سوسياليسم و حکومت شورائی اختصاص یابد* 
 .گردد مسائل مطرح شده در این ستون نظر شخصی نویسنده محسوب می* 
 .کلمه یا در دو صفجه نشریه کار باشد ٢٠٠٠تواند جدود  گردد، حد اکثرمی ای که برای درج در این ستون ارسال می هر مقاله* 

 ستون
مباحثات   
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 اتحادیه فلزکاران

 اتحادیه صنایع مواد غذایی، دخانيات و رستوران داران
 اتحادیه خدمات عمومی و حمل و نقل

 )نيروی انتظامی(اتحادیه پليس 
 اتحادیه پست آلمان

 اتحادیه نساجی و پوشاک
در سپتامبر    .  عضو اتحادیه سراسری شده است            1978اتحادیه پليس از سال                   

اتحادیه های کارگری در آلمان شرقی منحل گردید و بسياری از آن ها در                               1990
اتحادیه جنگل بانان و کشاورزان  و  1996در سال . اتحادیه های آلمان غربی ادغام شد

اتحادیه صنایع مواد غذایی و دخانيات و رستوران داران خود را در اتحادیه معماران                   
اتحادیه چرم و اتحادیه صنایع شيميایی و کاغذ و سراميک              1997در سال   .  ادغام کرد 

سندیکای نساجی و پوشاک در             1998در سال     .  با اتحادیه معادن و نيرو یکی شد             
اتحادیه صنایع چوب و          2000در سال        .  اتحادیه رسانه های عمومی ادغام گردید           

در واقع با ادغام اتحادیه      .  پالستيک خود را در اتحادیه رسانه های عمومی ادغام کرد            
تعداد اتحادیه های عضو اتحادیه              2001های عضو در یکدیگر تا مارس سال                       

اتحادیه مشمول      8تا امروز همين       .  اتحادیه تقليل یافت       8به      16سراسری آلمان از       
.                                                                                    اتحادیه سراسری آلمان می باشند

از اتحادیه های تجاری،    )  Verdi(اتحادیه خدمات اجتماعی      2001در مارس سال         
بانک و بيمه، خدمات عمومی، رسانه ها، اتحادیه پست و اتحادیه های کارمندان که                       

هم اکنون هشت اتحادیه    . قبال عضو اتحادیه سراسری نبودند تشکيل گردید و تاسيس شد
 :عضو اتحادیه سراسری آلمان عبارتند از

 اتحادیه فلزکاران - 1
 اتحادیه کارگران معادن، شيميایی و نيرو -2
 اتحادیه ساختمانی، کشاورزی و محيط زیست -3
 اتحادیه تعليم و تربيت -4
 اتحادیه صنایع مواد غذایی، دخانيات و رستوران -5 
 )نيروی انتظامی(اتحادیه پليس  -6 
 اتحادیه خدمات اجتماعی  -7
 اتحادیه حمل و نقل   - 8

هزار عضو      300ميليون و   6با    2010تا اوایل سال      )  DGB(اتحادیه سراسری آلمان    
اتحادیه سراسری آلمان با اتحادیه سراسری اروپا         .  بزرگترین اتحادیه در دنيا می باشد      

)ETUC    (      و اتحادیه سراسری بين المللی)ITUC    (      همکاری می کند و فعاليت های
اتحادیه های آلمانی را در مجامع بين المللی مثال در اروپا و سازمان ملل متحد                                    

. تاسيس شده است 1973در سال )  ETUC(اتحادیه سراسری اروپا . نمایندگی می کند
اتحادیه حوزه اروپا     12کشور و     36اتحادیه سراسری از       82اتحادیه سراسری اروپا     

 .                         ميليون نفر می رسد نمایندگی می کند 60را که در مجموع تعداد اعضای آن به 
کشور تشکيل شده     153اتحادیه از     305از  )  ITUC(اتحادیه سراسری بين المللی          

یکی از وظایف اتحادیه سراسری بين المللی بر         .  ميليون نفر عضو دارد     167که جمعآ   
طبق اساسنامه ی آن اینست که برای شرایط کاری و زندگی بهتر کارکنان و اعضای                    
خانواده آن ها فعاليت کند و همچنين در سطح بين المللی از حقوق بشر، عدالت                                   

البته این   .  اجتماعی، حق مساوی زن و مرد، صلح، آزادی و دمکراسی دفاع نماید                       
وظایف در اساسنامه اتحادیه سراسری آلمان و اروپا هم به اشکال مختلف درج شده                       

 .است
 :عبارتند از ارگانهای اتحادیه سراسری آلمان

 کنگره سراسری -1
 کميته سراسری - 2
 هييت مدیره - 3
 کميته تجدید نظر و مالی -4
باالترین ارگان این اتحادیه است که هر       "  اتحادیه سراسری آلمان  "کنگره سراسری   -1

اتحادیه ی      8چهارصد نماینده از    .  چهار سال یکبار از چهارصد نماینده تشکيل ميشود        
عضو اتحادیه سراسری در مورد استراتژی و خط مشی عمومی سال های آینده تصميم       

وظایف کنگره تدوین سياست و خط مشی عمومی اتحادیه ها و در                     .  گيری می کنند   
عضو اصلی    5کنگره روسا و جانشينان آن ها و          .  صورت لزوم تغيير اساسنامه است     

. هيآت مدیره و همچنين اعضای کميسيون مالی و تجدید نظر را انتخاب مينماید                                
.                                      نمایندگان کنگره از طرف اتحادیه ها بر طبق اساسنامه انتخاب ميشوند

نفر   9نماینده ی عضو اتحادیه ها، هيآت مدیره سراسری و              70کميته سراسری از      -2
تشکيل )  هراتحادیه باید حداقل دو نفر نماینده بفرستد        (از روسای منطقه یی اتحادیه ها         

بين تشکيل کنگره سراسری، کميته سراسری هر سال حداقل یکبار تشکيل                 .  می شود 
.                                                                                                            جلسه می دهد

هيآت مدیره موضوعات کنگره را پيشنهاد می کند و قبل از تشکيل کنگره پيشنهاد                    -3
تشکيل نمایندگان کميسيون مشورتی را می دهد تا همه نمایندگان اتحادیه ها در امور                     

روسای مناطق اتحادیه های سراسری با رای مشورتی            .  مربوط به کنگره فعال باشند      
و . هيآت مدیره هر ماه مرتبا یک بار تشکيل جلسه می دهد. در جلسات شرکت می کنند

روسای هر اتحادیه می توانند یک نفر از اعضای خود را به این جلسه با حق رای                            
هيآت مدیره، نمایندگی داخل و خارج را بعهده دارد، این هيآت باید تصميمات              .  بفرستند

کنگره و کميته سراسری را اجرا کند، رؤسای اتحادیه ها و دیگر اعضای هيآت                               
 .                                             مدیره، هيآت اجرایی هيآت مدیره را انتخاب می کنند

کميسيون تجدید نظر و مالی از سه نفر عضو اتحادیه ی سراسری تشکيل شده است              -4
که نظارت بر صندق مالی و حساب ساليانه اتحادیه ها را بعهده دارد و به کنگره و                            

 .کنترل صندق مالی هر سه ماه یکبار انجام ميشود. کميته سراسری باید گزارش بدهد
  )       ادامه دارد( بهرنگ  -2010نوامبر 

یکی ازعمده ترین بحث ها حول مبارزه با چپ روی احزاب کمونيست در رابطه با                     
در جنگ جهانی دوم مسآله ی اصلی          .  شرکت و یا حمایت از انتخابات پارلمانی بود           

. برای کمينترن قدرت یابی فاشيسم بود وبيشتر وقت آن صرف این مسآله می شد                           
                                      .                                                                                                                            بنا به دالیل مختلف منحل شد 1943سرانجام کمينترن در سال 

 بعد از جنگ جهانی اول                                                                                      
در .  سرمایه داران در کليت خود، اتحادیه ها را برسميت شناختند             1919در سال        

در شهر نورنبرگ اتحادیه عمومی سراسری کارگران آلمان تاسيس             1919جوالی    5
 1890شد این اتحادیه سراسری جدید بعنوان جایگزین کميسيون عمومی که در سال                 

به اسم اتحادیه اضافه شد به        "  عمومی"علت اینکه کلمه     .  تشکيل شده بود بوجود آمد      
ماه قبل از آن      5این دليل بود که فعالين اتحادیه ی دمکرات مسيحی ها و ليبرال ها هم                

اتحادیه سراسری کارگران   "برای خودشان اتحادیه مادر با نام           1919در ماه مارس       
          .                                                                                                                            رهبران اتحادیه ها بيشتر از حزب سوسيال دموکرات بودند. تشکيل داده بودند" آلمان
نمایندگان کارگران توانستند برای اولين بار طبق قانون در                       1920در سال              

قانون بيمه بيکاری دولتی      1927در سال   .  شوراهای کاری اجازه حضور داشته باشند     
به تصویب رسيد و کارگرها برای اولين بار دارای حمایت  قانونی و حقوق بيکاری                    

رهبران سوسيال دموکرات مخالف برگزاری مراسم اول ماه مه            1929در سال   .  شدند
ولی وقتی که     .  برگزار می شد بودند      )  DKP(که از طرف حزب کمونيست آلمان             

طرفداران حزب کمونيست آلمان بدون توجه به سوسيال دموکرات ها تظاهرات کردند         
که رئيس پليس برلن و عضو حزب          )  sorgiebe(ماموران پليس به دستور زرگيبل         

نفر را    28سوسيال دموکرات بود به روی تظاهرات کنندگان در برلين آتش گشودند و           
اولين .  این در واقع سومين جنایت بزرگ سوسيال دمکرات ها تا آن تاریخ بود             .  کشتند

جنایت ایشان در خالل جنگ جهانی اول رخ داد که طی آن به بهانه ی جنگ ميهنی                       
از بورژوازی خودی حمایت کرده و توده ی کارگران و زحمتکشان را به شرکت در                 

دومين جنایتشان اعدام      .  جنگ و به توليد هر چه بيشتر برای آن تشویق کردند                           
 .                                                                                                                انقالبيونی نظير رزا لوکزامبورگ و ليبکنشت بود

اتحادیه ها هم زیر فشار قرار گرفته بودند و تا                 1929در بحران اقتصادی سال            
قریب   1932در سال   .  یک ميليون نفر از اعضای خود را از دست دادند             1932سال  

حمله به دفاتر     1933با تسخير قدرت توسط هيتلر در سال         .  ميليون نفر بيکار شدند     6
در عين حال هيآت مدیره های اتحادیه ها               .  اتحادیه ها در دوم ماه مه آغاز گردید              

همچنان می خواستند که در تشکيل کابينه برای هيتلر فعاليت کنند اما هيتلر آنها را                        
را به خود جذب     )  و نه رهبران آن ها را       (نپذیرفت  و سعی کرد اعضای اتحادیه ها            

سپس .  کند زیرا هيتلر به کارگران اوآل برای جبهه و ثانيآ برای توليد نياز داشت                           
اتحادیه ها کال منحل و تعداد زیادی از فعالين اتحادیه یی دستگير و شکنجه و یا کشته                   

و همچنين دارایی های اتحادیه ها به غارت رفته و کليه ی  اسناد آن ها سوزانده . شدند
اول ماه مه را روز تعطيلی ملی کار نامگذاری کرد ولی               1933هيتلر در آوریل    .  شد

با وجود این فعالين سندیکایی به شکل زیرزمينی و در خارج از آلمان خود را برای                     
اتحادیه های دمکرات مسيحی و ليبرال ها هم خود . مبارزه آینده سازماندهی می کردند
 .                                                                                                        اتحادیه های خویش را منحل نمودند

. درصد اعضای اتحادیه ها بيکار بودند       44حدود    1933در بحران اقتصادی سال          
رژیم فاشيستی هيتلر مشغول کشتار کمونيست        )    1939(از این زمان تا آغاز جنگ          

ها، فعالين کارگری و اتحادیه یی، کولی ها، یهودی ها و حتی خود سوسيال دموکرات               
جلوی هر گونه فعاليت سندیکایی در آلمان را           1945ها بود و تا پایان جنگ در سال            

یعنی دو ماه قبل از پایان جنگ در شهر آزاد شده                   1945مارس    8فقط در      .  گرفت
اتحادیه اعالم موجودیت کرد این اتحادیه ها از طرف کمونيست ها و                             18آخن      

سوسيال دموکرات ها و سوسيال مسيحی ها بوجود آمد و یکی از اهداف شان این بود                  
یک ماه پس از        1945در سال    .  که اتحادیه ها نباید در احزاب سياسی ادغام شوند              

 1945اتمام جنگ جهانی دوم اتحادیه های آزاد کارگری بوجود آمد و در اول ماه مه                   
کارگران توانستند اول ماه مه را که کمونيست ها و سوسيال دمکرات ها و فعالين                           
اتحادیه یی سازماندهی کرده بودند در بعضی از مناطقی که تحت نفوذ متفقين قرار                      

در منطقه ی     1945بعد از اتمام جنگ در سال          .  داشت به شکلی محدود برگزار کنند      
تا سال   .  تاسيس شد  )  FDGB(زیر نفوذ شوروی اتحادیه ی سراسری آزاد آلمان                   

متفقين در بخش غربی آلمان به فعالين کارگری اجازه تشکيل سندیکا نمی                           1949
در شهر مونيخ کنگره موسس     )  DGB(اتحادیه سراسری آلمان      1949در سال   .  دادند

. خود را تشکيل داد و در این کنگره اساسنامه اتحادیه ی سراسرای آلمان تصویب شد                
در نوزدهمين    2010ماه مه سال      18این اساسنامه بارها طی سال ها و آخرین بار در           

اتحادیه های عضو اتحادیه ی سراسری با وجود        .  کنگره تغيير داده شد و تکميل گردید 
آن که تحت رهبری سوسيال دمکرات ها قرار داشتند ولی تحت کنترل و نفوذ متفقين                   

که فعاليت اتحادیه یی افت کرده و در عوض فعاليت               1995تا    1969از سال   .  بودند
احزاب چپ و انقالبی رشد نموده بود شانزده اتحادیه ی کارگری عضو اتحادیه ی                        

 :                                                                                    سراسری آلمان بود که عبارت بودند از
 اتحادیه معماران

 اتحادیه کارگران معادن و نيرو
 اتحادیه صنایع شيميایی و کاغذ و سراميک

 اتحادیه راه آهن آلمان
 اتحادیه معلمان و دانشگاهيان

 اتحادیه جنگل بانان، باغبانان و کشاورزان
 اتحادیه تجار، بانک ها و بيمه ها
 اتحادیه صنایع چوب و پالستيک

 اتحادیه صنایع چرم
 اتحادیه رسانه های عمومی

۶ 
۵از صفحه   
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 .شود می
مجموعۀ این شرایط و فضای حاصله پس از سفر         

های اعزامی سازمان جهانی کار به ایران،            هيأت
ها پيرامون    ها و اظهار نظرهای این هيأت     گزارش

شوراهای اسالمی کار و حق کارگران به ایجاد              
های برخی از           تشکل کارگری، موضع گيری         

مسئولين دولتی عليه شوراهای اسالمی کار که              
رفت، توأم    ها نيز پيش می     حتا تا انحالل این ارگان    

با موج وسيعی از تبليغات عوام فریبانه اصالح              
طلبان که وسيعًا مورد حمایت بورژوازی                          

المللی قرارداشت، بسياری از عناصر به ویژه       بين
های درون جنبش کارگری را دچار این  رفرميست

توهم ساخت که گویا وزارت کار رژیم، به کمک          
ها و با همياری سازمان جهانی کار،         برخی از این  

های آزاد و مستقل صنفی            در صدد ایجاد تشکل      
توهم در بين این نيروها به حدی             .  ست   کارگری

ها را به تمجيد       زیاد بود که در برخی موارد، آن          
 .گران و شيفتگان جبهه دوم خرداد تبدیل ساخت

شرایط جدید البته شور و شوق و تحرک مشهودی 
را نيز در جنبش کارگری و در ميان کارگران                 

ترین    پيشرو و فعاالن کارگری، بدون آنکه کم                
توهمی نسبت به دولت خاتمی یا سازمان جهانی             
کار داشته باشند، اما ساليان متمادی از ایجاد                     
تشکل کارگری محروم و در برهوت بی تشکلی            

 .بردند نيز ایجاد نمود و پراکندگی بسر می
ست که      بر متن این شرایط و اوضاع سياسی                 

برخی از فعالين کارگری به سمت ایجاد و یا                      
آوردند و          احياء سندیکاهای کارگری روی                  

ها نيز بر این باور بودند که در                  بسياری از آن    
ُا از ایران، به جای      .  ال.دیدار بعدی نمایندگان آی    

سران خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و یا             
ها، از این فعاالن نيز دعوت         دست کم در کنار آن     

های    می شود و در مورد چند و چون تشکل                      
کارگری با آنان مشورت و به پيشنهاداتشان                       

اما وقتی که فرستادگان       .  شود   ترتيب اثرداده می    
وارد تهران    ٨٣ُا بار دیگر در مهر سال           .ال.آی

شدند و قبل از هر کس به دیدار سران خانه                          
ترین اعتنائی به متوهمان            کارگر شتافتند و کم        

های توهم ایشان نيز اندک اندک        ننمودند، ذوب یخ  
ُا در دیدار با      .ال.نماینده آی "  تاپيوالر. "آغاز شد 

مسئولين مرکزی شوراهای اسالمی کار و خانه            
هایی که همواره مورد نفرت            کارگر، این ارگان    

های مندرج  عميق  کارگران بوده اند، نقض آزادی
سازمان جهانی کار را از یاد          ٨٧در مقاوله نامه     

" های فعًال موجود    تقویت تشکل "نام برده بر    .  برد
ُا را عجالتًا در         .ال.تأکيد کرد و معيارهای آی           

ها به انجمن صنفی، تحوالت         تغيير نام این ارگان    
درونی شوراهای اسالمی و چرخش آن به سوی            
انجمن صنفی تأمين یافته دید و صریحًا گفت مهم            
نيست این تشکل چه ناميده شود بلکه مهم آن است          
که از سوی دولت و کارفرما به رسميت شناخته             

 !شود
ُا به       .ال.نحوه برخورد هيأت اعزامی آی                        

های کارگری در ایران، بار دیگر بر این               تشکل
موضوع صحه گذاشت که در افکار و معادالت             

ها و کارفرماها و خواست      ها، این دولت سياسی آن
. هاست که جایگاه اصلی و درجه اول را دارد             آن

ها یا به کلی فاقد          های کارگر و خواست آن         توده
اهميت اند و در این معادالت جائی ندارند و یا                   
اگر هم اهميت و جایگاهی داشته باشند صرفًا                   

داران و به     برای به سازش کشاندن آنان با سرمایه      
. تبعيت درآوردن کارگران از کارفرمایان است            

این مسأله در عين حال یکبار دیگر نشان داد که              
سازمان جهانی کار به رغم هرگونه ادعائی که               
داشته باشد، همواره آماده است عليه کارگران، با          

ها و کارفرمایان و کسانی که به دروغ خود            دولت
زنند وارد معامله و زد       را نماینده کارگران جا می    

و بند شود و حتا معيارهای شناخته شده خود را                
به هر رو پس از این برخورد       .  نيز زیر پا بگذارد   

نمایندگان سازمان جهانی کارو بندوبست آن ها با          
دولت وسران شوراهای اسالمی و خانه کارگر،           
راه بر هرگونه توهمی در این باره که گویا این                
سازمان و دولت ایران یا جناحی از حکومت                    

های واقعًا آزاد و مستقل              خواستار ایجاد تشکل     
کارگری ولو از نوع تشکل صنفی و سندیکایی               

 !هستند، بکلی مسدود گردید
ُا به ایران،    .ال.با نخستين سفر هيات اعزامی آی        

های فعاالن  ها و تالش به نحو محسوسی بر فعاليت
کارگری از جمله و به ویژه فعاالن کارگری در              
شرکت واحد برای کسب حق تشکل و ایجاد                       

های آزاد و مستقل کارگری افزوده شد و                تشکل
. های بعد از آن نيز پيوسته گسترش یافت           در سال 

اسالو و تعداد دیگری از همراهانش، به عنوان                
هيأت مؤسس و احياء سندیکای کارگران شرکت          

 ٨٣مهر سال        ١٩ای به تاریخ           واحد، در نامه    
خطاب به وزیر کار، موضوع بازگشائی                            

. سندیکای کارگران شرکت واحد را مطرح کردند      
تجربه مبارزه برای ایجاد تشکل کارگری، به                  
سرعت به این دسته از فعاالن کارگری ثابت نمود 
که نباید در انتظار یاری و مساعدت مقامات و                 
نهادهای دولتی بنشينند تا ایشان موانع ایجاد                       

های کارگری را برطرف سازند و برای                 تشکل
های     ها و از جمله سندیکای                ایجاد این تشکل      

آنان این تجربه را      .  کارگری مجوز صادر نمایند    
پشت سر نهادند و با تکيه بر نيروی توده                              
کارگران شرکت واحد، تالش های خود برای                  

به رغم تمام فشارها     .  احياء سندیکا را پی گرفتند      
های زیادی که بر سر راه         و تهدیدات و محدودیت   

فعاالن کارگری شرکت واحد قرار گرفته بود،               
این کارگران شجاعانه پا به ميدان گذاشتند و طی           
یک دوره درگيری و رودرروئی با نهادهای                    
حکومتی سرانجام سندیکای مستقل خود را احيا             

کارگران پيشرو شرکت واحد اتوبوس              .  کردند
رانی تهران و حومه که کار طوالنی مدتی را                   
جهت تشکيل سندیکای خود آغاز کرده بودند، به           
رغم آنکه چند روز قبل از برگزاری نخستين                   

مورد   ٨۴/  ٢/  ١٩مجمع عمومی خود، در تاریخ       
یورش وحشيانه چماق داران و چاقو کشان رژیم           
قرار گرفتند و در این حمله سبعانه، تعدادی از                 
فعاالن کارگری شدیدًا مضروب و مجروح گشتند        
و حتا زبان اسالو به دست اوباشان خانه کارگری           
بریده شد، اما سندیکای کارگران شرکت واحد                
اتوبوس رانی تهران و حومه، به همت و ابتکار             
کارگران پيشرو این شرکت و با اتکاء و حمایت             

خرداد   ٢٣وسيع کارگران شرکت واحد در روز          
در یک مجمع عمومی که در کف پياده                  ١٣٨۴

رو خيابان برگزار گردید، موجودیت خود را                  
 .اعالم کرد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی               
تهران و حومه، گرچه از همان آغاز با                                  

وزارت کار ممهور گردید و در " غيرقانونی"مهر
های آن موانع جدی و متعددی نهاده           برابر فعاليت 

گيری، شجاعت و از          شد، اما این سندیکا با پی          
خود گذشتگی اعضاء و فعاالن سندیکا به فعاليت           

های سندیکای شرکت  فعاليت. خود ادامه داده است
واحد که البته کم و کيف آن باید مورد وارسی                    
قرار گيرد، از زمان تأسيس تا کنون، اگر چه به              
بهاء اخراج و محروميت و زندان فعاالن اصلی             
این سندیکا و اگر چه به بهاء تحميل شرایط                         
دشوار معشيتی بر خانواده این فعاالن، اما با افت           

با این وجود از همان          .  و خيز ادامه یافته است        
لحظه اعالم موجودیت این سندیکا و به رغم                     
تأثيرات بال انکار آن در پيشرفت جنبش کارگری         
اما همواره این سؤال بزرگ برای فعاالن                           
کارگری و عموم مدافعان حقوق کارگر مطرح              
بوده است که باتوجه به حاکميت دیکتاتوری هار           
و عنان گسيخته و با توجه به شرایط خفقان و                     
سرکوبی که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد           
نيز بيش از پيش تشدید یافته است، آیا تضمينی بر          
ادامه کاری سندیکای کارگران شرکت واحد                    
هست؟ آیا سندیکای کارگران شرکت واحد،                      
سندیکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در                
توازن قوای موجود و در شرایط مشخص کنونی          

توانند ادامه کاری و بقاء فعال داشته                ایران، می  
 )ادامه دارد(باشند؟   

٣از صفحه   

دوسالگی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و 
 چشم انداز فعاليت  سنديکايی
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 خالصه ای از اطالعيه های سازمان
 

دراین اطالعيه، به     .  انتشار داد  "  گسترش اعتراضات و موج جديد اعتصابات کارگری              "  سازمان اطالعيه ای با عنوان             ١٣٨٩آبان      ١۴درتاریخ   
کارگران آبان ، ازجمله اعتصاب         ١۴اعتراضات و اعتصابات هزاران کارگر درکارخانه ها و واحد های توليدی مختلف، درمدت یک هفته منتهی به                            

 ميدان گازی پارس جنوبی، اعتصاب کارگران ساختمان نصب پاالیشگاه آبادان، اعتصاب وراه پيمائی کارگران نساجی مازندران، اعتصاب کارگران                             
 .درادامه اطالعيه چنين آمده است. سيمان درود، اعتصابات واجتماعات اعتراضِی کارگران الستيک البرز وکارگران الستيک بارزاشاره شده است

علی رغم تشدید سياست اعمال فشارهای اقتصادی وسياسی عليه کارگران ، وعلی رغم سرکوب وبازداشت کارگران آگاه واعمال شدیدترین فشارهای                         "  
امنيتی عليه آنها به منظور ارعاب عموم کارگران و واداشتن آنها به سکوت و خاموشی، شواهد موجود حاکی ازآنست که اعتصابات واعتراضات                                           

بازداشت وآزار مداوم فعاالن کارگری، بازداشت وحبس تعدادی از فعاالن سندیکای کارگران شرکت واحد ازجمله                              .  کارگری درحال گسترش است      
آبان درکرج ربوده شد واز سرنوشت وی اطالعی دردست                ١٢منصوراسالو، ابراهيم مددی، رضاشهابی و غالمرضا غالمحسينی که  روزچهارشنبه                 

کوشش های مذبوحانه رژیم    .  نيست، ادامه سياست های سرکوبگرانه رژیم برای جلوگيری از مبارزات کارگریست که قطعًا با شکست روبرو خواهد شد                     
اعتصابات .در زمينه اعمال سانسورومحدودیتهای شدید برای جلوگيری ازانعکاس اخبارمربوط به اعتصابات ومبارزات کارگری نيز بجائی نرسيده است                   

نمونه هایی ازاعتصابات کارگری که فوقًا به آن اشاره شد، تنها بخشی ازاعتراضات واعتصابات کارگریست که                   .  کارگری درحال افزاش وگسترش است    
 . " این اعتصابات ، پيش درآمِد موج جدیدی از اعتصابات کارگریست.خبرآن از دیوارضخيم سانسور وخفقان عبور نموده و به رسانه ها راه یافته است

 . است شتهدر ادامه، اطالعيه  از اعتصابات واعتراضات کارگران قویًا حمایت نموده و خواستارتحقق فوری و کامل مطالبات کارگران شده و درپایان نو
باردیگردستگيری، بازداشت، حبس وپرونده سازی عليه فعاالن کارگری ازجمله فعاالن سندیکای کارگران شرکت واحد راشدیدًا                    )  اقليت(سازمان فدائيان 

         .محکوم ميکند و خواستارآزادی فوری و بی قيد وشرط همه کارگران زندانيست
 

اطالعيه ای در همبستگی و حمایت از کارگران فرانسوی و               )  ١٣٨٩آبان    ۵(  ٢٠١٠اکتبر    ٢٧در تاریخ    )   اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان        
 :در این اطالعيه از جمله آمده است: مبارزه و مطالبات آنها انتشار داد

درصد   ٧٠به رغم مخالفت گسترده کارگران فرانسوی با اقدام ضد کارگری دولت دست راستی سارکوزی در مورد افزایش سن بازنشستگی، و حمایت                         "
اند که    اما کارگران اعالم کرده   .  دار حاکم، سرانجام این الیحه را به تصویب نهائی رساند           ی سرمایه   مردم فرانسه از این مطالبه و مبارزات کارگران، طبقه        

یافته   موج وسيع  اعتراضات و اعتصابات سازمان        .  دهند  نشينند و به مبارزه خود ادامه می          آوردهای خود آرام نمی      در برابر این تعرض به حقوق و دست         
ق، آوردهای طبقه کارگر فرانسه شدت گرفته، شو        داران به دست    سرمایه  طبقه کارگر و سایر اقشار زحمتکش که از یک ماه گذشته در اعتراض به یورش                 

این اعتراضات وسيع، فاز جدیدی در مقاومت طبقه کارگر جهانی در مقابله با                .  اميد و همبستگی جهانيان را با این حرکات ميليونی به همراه داشته است               
 .داری را در برگرفته است ای است که جهان سرمایه عواقب بحران فزاینده

یافته هر    ها آمدند، با به کارگيری اشکال متنوع  سازمان             سال به خيابان    ۶٢به    ۶٠اعتصابيون فرانسوی که در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی از               
ها، بر زندگی روزمره مردم تأثير گذاشته است، اما               ها و اعتصاب     با آن که تظاهرات    .  تری از جامعه را با خود همراه کردند             روز حمایت بخش وسيع    

 ."همچنان حمایت اکثریت جامعه فرانسه را با خود دارد
 :افزاید اطالعيه سپس خطاب به نيروهای انقالبی، فعالين و هواداران سازمان می

رو   آن  شرکت در این مبارزات و حمایت از این اعتراضات کارگران فرانسوی نه تنها از جنبه همبستگی با مبارزات جاری طبقه کارگر فرانسه بلکه از                        "
چگونگی سازماندهی، بسيج عمومی، به کارگيری اشکال        .  باشد  های ایران است، حائز اهميت می       های متعددی برای انقالبيون و کمونيست       که حاوی درس  

 ."ها و تجارب مهمی برای کارگران و اقشار زحمتکش مردم ایران در برخواهد داشت متنوع و کارساز در جریان مبارزات اخير فرانسه، قطعا درس
 

 :متن اطالعيه به شرح زیر است. ، امضای سازمان را در بيانيه کنفرانس دانمارک تکذیب کرد ٢٠١٠اکتبر  ٣٠کميته خارج کشور سازمان در تاریخ 
 ٢٢  –  ٢۴، به تاریخ     )دانمارک(در کپهناگ   ”  المللی همبستگی، دفاع و مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی در جهان                کنفرانس بين “پس از برگزاری     "

نيز ”  )اقليت(سازمان فدائيان   “ها و نهادهای گوناگونی از جمله         در زیر این بيانيه، اسامی سازمان     .  ای از سوی این کنفرانس منتشر شده است          اکتبر، بيانيه 
 .آمده است

 .رساند که نام سازمان بدون اطالع ما در زیر این بيانيه آورده شده است به اطالع می) اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان 
کنيم   م می اعالما، ضمن همبستگی با اهداف این کنفرانس، مبنی بر آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی در جهان، و مستثنا از محتوای این بيانيه،                               

ما منتشرکنندگان این بيانيه را پاسخگوی عمل غير مسئوالنه خود                .  درج نام  سازمان بدون اطالع سازمان، عملی نادرست و نوعی جعل امضا است                      
 ."دانيم می

 
های نژاد    ای در حمایت از پناهجویان ایرانی در یونان و محکوميت سياست                  اطالعيه)  ١٣٨٩آبان    ١٨(  ٢٠١٠نوامبر    ٩کميته خارج کشورسازمان در    

 : در این اطالعيه گفته شده است. پرستانه و ضد پناهندگی کشورهای اروپائی انتشار داد
شور با های اخير از سوی پناهجویان ایرانی در یونان برگزار شده، حاکی از وخامت شرایطی است که آنها در این ک هایی که در ماه اعتراضات و آکسيون"

بالتکليفی، بی سرپناهی، بی پولی و ضرب و شتم توسط پليس و حمالت دستجات نژادپرست از جمله مصائبی است که هزاران پناهجو                    .  آن روبرو هستند
 .اند از جمله پناهجویان ایرانی با آن مواجه

ن و  های ضد پناهندگی و با تمام قوا راه را بر ورود مهاجری                   های گذشته با اتخاذ سياست        برد، طی سال     یونان که در بحران عميق اقتصادی به سر می            
ها وام و اعتبار به کمک اقتصاد ورشکسته یونان شتافته بود، اخيرا با  اتحادیه اروپا نيز که سال گذشته با تزریق ميليون. پناهجویان به این کشور بسته است

بدین   های دولت یونان و جلوگيری از ورود مهاجرین و پناهندگان به یونان  برآمد تا                   اعزام نيروی نظامی به مرزهای یونان، در صدد حمایت از سياست            
 .وسيله مانع از مهاجرت به اروپا از کانال یونان گردد

جا شود و در کليه کشورهای اروپایی جو مهاجرستيزی و نژادپرستی رو به گسترش است، اما از آن                     های ضد پناهندگی به یونان محدود نمی         گرچه سياست 
 .شود تری اعمال می شود، سياست ضد پناهندگی با سرکوب ، فشار و اعمال شرایط ضدانسانی که یونان دروازه ورود به اروپا محسوب می

کند، جریانات راست و نژادپرست، مهاجرین و پناهجویان را               در شرایطی که بحران اقتصادی عرصه را بر مردم و زحمتکشان این کشورها تنگ می                     
این تنها مختص این کشورها نيست، در         .  کنند تا افکار عمومی را منحرف کنند و عليه خارجيان و مهاجرین بشورانند                   علت و عامل بيکاری معرفی می       

رند و آنان   گي  ، نشانه می    ترین کارها تن داده     ها به سخت    ایران نيز جمهوری اسالمی هر چند گاه یک بار، مهاجرین و پناهجویان زحمتکش افغان را که سال                
 .کنند را عامل بيکاری معرفی می

کند و فعالين و هواداران سازمان را به              های ضد پناهندگی کشورهای اروپایی را شدیدا محکوم می              سياست)  اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان         
 ."خواند انعکاس اعتراضات پناهجویان  و مبارزه عليه نژادپرستی فرا می
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١٠در صفحه   

با گذشت بيش از سه دهه از حاکميت ارتجاعی                
جمهوری اسالمی، دیگر کمتر کسی از فعاالن               

اجتماعی را می توان یافت که                         –سياسی     
بازداشت، زندان و شکنجه را در سایه حکومت             
اسالمی تجربه نکرده و یا مورد تهدید و ارعاب              

 . نيروهای اطالعاتی رژیم واقع نشده باشد
نظام جمهوری اسالمی تحت رهبری خمينی از             
همان آغاز با ماهيت استبدادی و  سرکوبرانه پایه          

این رژیم، حاکميت ضد مردمی اش را . ریزی شد
بر بستر اعمال سانسور، اختناق، سلب آزادی                 
های دموکراتيک، ایجاد جو پليسی در جامعه،                
کشتار توده های مردم  همراه با گسترش زندان و          

اگر .  شکنجه تا به امروز استمرار بخشيده است           
در سال های نخست استقرار این رژیم، تنها                      
سازمان های کمونيست، نيروهای رزمنده و                    
انقالبی بودند که زیر چرخ دنده های ماشين                       
سرکوب جمهوری اسالمی له شدند، اگر طی سال     
های نخست دهه شصت، سياست حاکمان                           
اسالمی، دستگيری، کشتار و حذف پيگيرترین             
نيروهای مخالف این رژیم بود، اما، به اقتضای             
ماهيت مذهبی و به غایت ارتجاعی این رژیم،                 
مسلم بود که دامنه سرکوب، زندان، شکنجه و                 

کشتار، هرگز نمی توانست در محدوده قلع و قم               
 . نيروهای انقالبی، چپ و کمونيست متوقف گردد

سازمان های سياسی و نيروهای انقالبی مدافع               
حقوق کارگران و توده های زحمتکش ایران، تنها 
نخستين قربانيان حاکميت قرون وسطایی                           

نيروهایی که در وسيع      .  جمهوری اسالمی بودند   
ترین شکل ممکن توسط آدم کشان جمهوری                     

 . اسالمی به داغ و درفش کشيده شدند
اعضاء و فعالين سازمان های کمونيست، مبارز           
و انقالبی در دهه شصت، بی آنکه از کمترین                   
حق دفاع برخوردار باشند، بی آنکه حتا وکيل                  
مدافعی به پرونده هایشان دسترسی داشته باشد، یا        
در شکنجه گاه های رژیم جان باختند و یا در                      
بيدادگاه های جمهوری اسالمی با رای و نظر                  
همان بازجویان شکنجه گر، به اعدام و یا حبس               

اما، مسلم بود که    .  های طویل المدت محکوم شدند    
چنانکه دیدیم و     .  این همه، فقط آغاز کار است            

شاهدش بودیم، جمهوری اسالمی از همان آغاز،          
در کنار سرکوب عریان سازمان های چپ  و                   
کشتار نيروهای انقالبی، با گسترش خرافات                   
دینی، تصویب قوانين ارتجاعی ضد زن و حذف           
تمامی آزادی های اجتماعی و حقوق دموکراتيک        
توده های مردم ایران ، زمينه های گسترش بی               
حد و حصر اختناق و سرکوب وسيع توده ها را               
در تمام عرصه های فرهنگی، سياسی و                              

 .اجتماعی فراهم ساخت
لذا، به رغم اینکه بحث دستگيری، زندان،                         
شکنجه و اعدام فعالين سياسی از همان آغاز با                
این حاکميت همزاد بوده است، به رغم اینکه بيش         
از سه دهه در باره اش افشاگری شده است، اما                
موضوع زندان و شکنجه همچنان یکی از                          
محوری ترین موضوعات روز درون جامعه                 

و مسلما، تا زمانی که این نظام متعفن بر              .  است
مسند قدرت باشد، نه تنها پایانی بر این ماجرا                   
نيست، بلکه همچنان شاهد دستگيری، زندان،                 

اجتماعی   –شکنجه و اعدام فعاالن سياسی                     
 . خواهيم بود

 نگذاريم وکالی زندانی مدافع متهمان سياسی، تنها بمانند
با این همه و به رغم واقعيات موجود، آنچه که                  
شرایط امروز جامعه را با مختصات دیروز آن              
متفاوت کرده است، وضعيت جدیدی است که در          
روند مبارزات عمومی توده های مردم ایران به            

 . وجود آمده است
گسترش عمومی مبارزات توده ها، مخالفت رو             
به تزاید گروه های اجتماعی با سياست های                      
ارتجاعی جمهوری اسالمی، دفاع فعالين جنبش            
های اجتماعی از حقوق دموکراتيک توده های               
مردم، امکان دست یابی به اینترنت و دیگر                        
وسایل ارتباط جمعی همراه با اطالع رسانی                     
سریع و به موقع حوادث درون جامعه، افق های            
وسيع تری را جهت مقابله با جنایت کاران                          

 .جمهوری اسالمی باز کرده است
در وضعيت به وجود آمده، سير مبارزات                           
کارگران و توده های مردم ایران، هم اکنون در              
عرصه های طبقاتی و مطالبات آزادی خواهانه به 

جدای .  صورت همزمان در حال پيشروی است          
از مبارزات طبقاتی جاری کارگران در درون               
جامعه، روند مبارزات آزادی خواهانه و دفاع از          
حقوق دموکراتيک کارگران و توده های مردم               

تا جایيکه  .  ایران نيز ابعاد وسيع تری یافته است         
به مقتضای این وضعيت جدید، عناصر وسيع                 
تری از نيروهای اجتماعی از جمله وکالی                       
دادگستری به صورت مستقيم و غير مستقيم به                
درون صف مبارزه عليه جمهوری اسالمی کشيده     

 .شده اند
ورود وکالی دادگستری به پرونده متهمان سياسی     
و قبول رایگان دفاع از این متهمان و نيز پذیرش            
مسئوليت وکالت زنان محکوم به سنگسار و                      

سال که متهم به قتل هستند، اگر          ١٨کودکان زیر   
چه پدیده تازه ای نيست اما، گسترش آن در                         
شرایط کنونی می تواند تکيه گاه مثبتی برای                     

 .مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران باشد
و پس از آن، نام       ٧٠اگر در سال های پایانی دهه       

دکتر ناصر زرافشان به عنوان وکيل مدافع شجاع    
خانواده های جعفر پوینده، محمد مختاری،                        
داریوش و پروانه فروهر، از قربانيان قتل های             
موسوم به زنجيره ای بر سر زبان ها افتاد، هم                 
اکنون اسامی  تعداد دیگری از وکالی دادگستری         
همچون محمد اوليائی فر، محمد علی دادخواه،               

نه فقط برای توده های مردم          ...  نسرین ستوده و   
ایران نامی آشنا هستند بلکه، در سطح بين المللی           
نيز به عنوان وکالی آزادی خواه و مدافع حقوق             

 . دموکراتيک مردم ایران شناخته شده اند
دکتر محمد اوليائی فر، وکيل بسياری از فعاالن             

. دانشجویی، مدنی، کارگری و صنفی بوده است          
سال   ١٨وی دفاع از پرونده برخی متهمان زیر            

اعتراض او نسبت به    .  را نيز بر عهده داشته است 
اعدام بهنود شجاعی و انتقاد او از روند دادرسی            

این وکيل  .  این پرونده، منجر به بازداشت وی شد       
دادگستری به دليل انتقاد از سيستم قضایی                           

تبليغ عليه نظام   "جمهوری اسالمی و نيز به اتهام        
بازداشت و به یک سال حبس " از طریق مصاحبه
 ١٧اوليائی فر،  ابتدا در تاریخ    . محکوم شده است

به بهانه بررسی پرونده چند تن از                    ٨٨اسفند    
در جریان این   .  موکالنش به دادگاه فرا خوانده شد     

فراخوانی، بازداشت و پس از یک هفته از زندان          
اردیبهشت ماه    ١١وی سپس در تاریخ       .  آزاد شد 

 ٣۵٠مجددا بازداشت و هم اکنون در بند                     ٨٩
زندان اوین دوران محکوميت یک ساله خود را             

 . سپری می کند
نيز "  سرطان خون "محمد اولياوی فر، با بيماری       

تا جایيکه در همين رابطه، برای            .  مواجه است  
مدت کوتاهی نيز از زندان به بيمارستان منتقل و           

 . بستری بوده است
نسرین ستوده، وکيل دادگستری، فعال جنبش                   

 ١٣زنان و مدافع آزادی بيان نيز در تاریخ                         
، پس از مراجعه به دادسرای           ٨٩شهریور ماه        

نسرین ستوده که    .  ویژه زندان اوین بازداشت شد      
سازمان حقوق   "جایزه حقوق بشر          ٨٨در سال     

در ایتاليا را دریافت کرد، از             "  بشر بين الملل     
جمله وکالیی ست که در عرصه دفاع از حقوق              

این وکيل  .  کودک نيز فعاليت مستمر داشته است        
دادگستری که وکالت بسياری از فعاالن جنبش               
های اجتماعی را به عهده داشته، در اعتراض به           
دستگيری و فشارهای اعمال شده بر او، بيشترین         
روزهای بازداشت خود را در اعتصاب غذا بوده         

در همين رابطه، رضا خندان، همسر                   .  است
همسرش که پيش از       :  نسرین ستوده اعالم کرده      

کيلو وزن داشت، به علت اعتصاب         ۵٧بازداشت  
کيلو وزن کم کرده و بسيار  ١٣روزه،   ٢٧غذای 

 .  الغر و ضعيف شده است
محمد علی دادخواه، دیگر وکيل دربند، یکی از              

کانون مدافعان حقوق بشر در              "بنيان گذاران       
دادخواه، .  و نيز سخنگوی این کانون است     "  ایران

عالوه بر وکالت بسياری از فعالين جنبش                           
دانشجویی، وکيل مدافع خانواده زهرا کاظمی                 

کانادایی که در زندان        -خبرنگار عکاس ایرانی   (
 .نيز بوده است) اوین به قتل رسيد

، با  ٨٨تيرماه   ١٧این وکيل دادگستری، در تاریخ 
یورش ماموران امنيتی جمهوری اسالمی به دفتر        

نيروهای امنيتی، پس از         .  کارش مواجه گردید     
پلمپ دفتر کار محمد علی دادخواه، او و تنی چند            

 .از وکالی حاضر در دفتررا بازداشت کردند
، ٨٩مهر ماه      ٢۵محمد علی دادخواه، در تاریخ         

در یکی از بيدادگاه های جمهوری اسالمی به                   
" تبليغ عليه نظام      "و    "  نگهداری اسلحه   "اتهام    

 .محاکمه شد
نسرین ستوده، محمد علی دادخواه و محمد                         
اوليائی فر، تنها نمونه هایی از وکالی مبارزی              
هستند که هم اکنون در زندان های جمهوری                     

در این نوشتار، ذکر نام        .  اسالمی بسر می برند     
این وکالی بازداشتی، فقط به عنوان نمونه بوده و         
هرگز به معنای غفلت از فعاليت آزادی خواهانه            

وکالیی که با ورود به پرونده        .  دیگر وکال نيست   
فعالين جنبش های اجتماعی و دفاع از حقوق                    
مسلم آنان، آگاهانه خطر بازداشت، زندان و                      

 .شکنجه را به جان خریده اند
در نظام جمهوری اسالمی، اگرچه ظاهرا حق                
داشتن وکيل برای متهمان سياسی و فعاالن جنبش        
های اجتماعی در نظر گرفته شده است، اما،                     
وکالیی که در این عرصه وارد کارزار می شوند         

موکلين خود می     "  قانونی"و به دفاع از حقوق           
پردازند، از همان آغاز تحت فشار نيروهای                     

به عبارت دیگر، در          .  امينتی قرار می گيرند         

٩ 
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از متهمان    دفاع جدی حاکميت جمهوری اسالمی،    
سياسی و فعاالن اجتماعی، خود نوعی جرم تلقی           

طبيعتا در نظامی که توده های مردم            .  می گردد 
ایران از تمام حقوق انسانی و دموکراتيک خود              
محروم شده اند، تا جایيکه حتا بيرون آمدن  تار                
موی زنان، اقدامی مجرمانه عليه موجودیت                    
جمهوری اسالمی تلقی می گردد، پر واضح است        

وکالی دادگستری به عرصه دفاع        ورود جدی که  
از فعالين جنبش های اجتماعی تا چه اندازه برای          
سران جمهوری اسالمی ناگوار و غير قابل تحمل        

 . است
بيدادگاه های جمهوری اسالمی، ورود وکالی                
مدافع در پرونده متهمان سياسی را تا آنجا بر می            
تابند که این وکال، امر دفاع از موکلين خود را                  
صرفا در محدوده ظاهری و فریب افکار عمومی         

اگر قرار باشد که در جدال سياسی             .  پيش ببرند  
ميان رژیم و فعاالن اجتماعی که به زعم بيدادگاه           

بيش "  مجرمانی"های جمهوری اسالمی صرفا          
نيستند، وکالی دادگستری به طور جدی در کنار           
این فعاالن قرار گيرند، در آن صورت، خود این           
وکال نيز، در زمره مخالفين نظام حمهوری                       
اسالمی محسوب شده و چه بسا با پرونده سازی             

 .    عليه خود مواجه گردند
از این روست که قبول مسئوليت وکالت فعاالن               
سياسی، فعاالن جنبش زنان، حقوق کودک،                      
جنبش کارگری و دانشجویی، از آنجا که تکيه گاه         
مثبتی برای مبارزات توده های مردم ایران و                  
فعالين جنبش های اجتماعی است، عمال از طرف        
نيروهای امنيتی رژیم، اقدامی مجرمانه به حساب       

لذا، این دسته از وکالی مدافع، از همان           .  می آید 
به این عرصه، با تهدید                      ورود جدی    آغاز     

اگر تهدید،    .  نيروهای اطالعاتی روبرو هستند         
ارعاب و فشارهای روزمره نيروهای سرکوبگر        
جمهوری اسالمی برای جلوگيری از ورود آنان           
به نقد قوانين قضایی جمهوری اسالمی موثر واقع 
نشد، آنگاه زمان پرونده سازی عليه این وکال                   

 .آغاز می شود
با توجه به ميزان پيگيری و  ورود موثر وکال ی             
متهمين به عمق پرونده های امنيتی و یا ورود به            

سيستم قضایی جمهوری             "  حریم ممنوعه      "
. اسالمی، این پرونده سازی ها متفاوت خواهد بود

پرونده سازی ها، ابتدا با اتهاماتی از قبيل                            
اقدام عليه   "و یا    "  مصاحبه با رادیوهای بيگانه     "

پس از آن، با پيدا       .  شروع می شوند   "  امنيت ملی 
در "  کشف اسلحه  "و   "  مشروبات الکلی  "شدن   

پرونده "  دفتر کار یا منزل این وکالی مدافع                   
 ). ١(سازی وارد مرحله پيچيده تری می شود

اگر اینگونه پرونده سازی نيز کارساز نشد، اتهام  
در مسير پرونده سازی              "  رابطه نامشروع    "

دستگاه امنيتی رژیم عليه وکال و دیگر فعالين                  
 . اجتماعی راه پيدا می کند

لذا، همين اقدام به ظاهر ساده وکالی دادگستری             
اجتماعی، زنان  -در دفاع قانونی از فعاالن سياسی     

سال متهم    ١٨متهم به سنگسار و یا جوانان زیر            
به قتل، که می بایست یکی از بدیهی ترین اقدام                
وکالی مدافع در سيستم قضایی محسوب گردد،             
در نظام قضائی جمهوری اسالمی به امری                      

بنابراین، بدون توجه به    .  مجرمانه تبدیل شده است   
واقعيت های موجود و شرایط حاکم بر سيستم                  
قضائی جمهوری اسالمی، هرگز قادر نخواهيم             
بود درکی عينی و واقع گرایانه از مجموعه                       
فعاليت و اقدامات این دسته از وکالی دادگستری           

وکالی که با ورود جدی به پرونده           .  داشته باشيم 
اجتماعی ریسک می کنند،      -متهمان فعالن سياسی  

خطر را به جان می خرند بدان اميد که با استفاده             
از کورسوهای قوانين موجود در سيتم قضایی                

از .  جمهوری اسالمی از موکلين خود دفاع کنند          
این نظر، مستثنا از اینکه بتوانند از کورسوها و             
حداقل روزنه های موجود در سيستم قضایی                    
جمهوری اسالمی برای دفاع از موکلين خود سود   
ببرند یا نتوانند، نفس اقدام این وکال، بی هيچ                      

 .تردیدی قابل تقدیر است
لذا، گسترش این پدیده و ورود عناصر بيشتری              
از کانون وکالی ایران به این عرصه، مسلما                   
جمهوری اسالمی را با چالش بيشتری روبرو                 
کرده و نتيجتا، هزینه های امنيتی را برای                          
مجموعه وکالی مدافع آزادی های مدنی و حقوق          

 .دموکراتيک مردم ایران کاهش خواهد داد
به همان اندازه که تالش و کوشش این مجموعه               
از وکال در قبول مسئوليت و ورود آنان به دفاع               
از پرونده های متهمان سياسی، زنان و مردان                
محکوم به سنگسار و کودکان محکوم به اعدام،              
قابل تقدیر و قدردانی ست، به همان نسبت نيز،               
سکوت آن دسته از وکالیی که حتا به خود جرأت           
دفاع از همکاران در بند شان را نمی دهند، قابل             

 . نکوهش است
اگر مجموعه اعضای کانون وکالی ایران،                      
امروز نتوانند به طور همگانی و گسترده از                     
همکاران صنفی شان دفاع نمایند، مسلما فردا دیر        

 . خواهد بود
شرایط امروز جامعه، روند مبارزاتی کارگران و       
توده های وسيع مردم ایران، ایجاب می کند در                
این برهه زمانی، نيروهای مختلف اجتماعی وارد       
کارزار مبارزه عليه سيستم قرون وسطائی حاکم          

 . بر ایران شوند
در وضعيت کنونی، که رژیم ارتجاعی جمهوری        
اسالمی بيش از هر زمان دیگری دچار بحران               
سياسی و بحران قدرت در حاکميت است، قدر                
مسلم، دفاع همه جانبه ی اعضای کانون وکالی             
ایران از مبارزات مردم و تالش پيگير و جمعی             
آنان برای آزادی همکاران دربندشان، گامی به              
پيش جهت کاهش هزینه ها و فشارهای امنيتی بر          
روی مجموعه اعضای کانون وکال ی ایران                    

 .خواهد بود
 
داشتن "دکتر ناصر زرافشان را به اتهام                -)١(

محمد .  سال زندان محکوم کردند          ۵به   "  اسلحه
نگهداری "علی دادخواه نيز، با پرونده سازی                 

. مواجه و با همين اتهام محاکمه شده است       "  اسلحه
محمد مصطفائی، وکيل مدافع سکينه محمدی                  
آشتيانی که به تازگی از کشور خارج و در نروژ            
اقامت گرفته است، اخيرا به طورغيابی محاکمه           

سال حبس محکوم      ۶و به اتهام داشتن اسلحه به           
 .گردید

   

 

 کمک های مالی 
 

 کانادا
 دالر  ٥٠الکومه                                  
 دالر  ٥٠صدای فدائی                           
 دالر  ١٠نرگس                                   
 دالر ١٠نفيسه ناصری                         

 دالر ١٠٠               ١دمکراسی شورائی  
 دالر  ٣٠زنده باد سوسياليسم                   
 دالر  ٢٠احمد زیبرم                             
 دالر ٢٠کمال بهمنی                            

 دالر ٢٠داوودی                    حسن نيک
 دالر  ٢٠بهمن آژنگ                            
 دالر  ٢٠فرهاد سليمانی                         
 دالر  ٢٠انقالب در راه است                   

 دالر ٢٠زاده       کرم شرف به یاد رفيق اهللا
 دالر ٢٠به یاد رفيق جهان کمونيست          

 
 سوئيس

 فرانک  ٣٠اکبر صفائی فراهانی             علی
 فرانک   ٣٠)            اسکندر(سيامک اسدیان 

 فرانک ٣٠امير پرویز پویان                     
 فرانک ٥٠حميد اشرف                            
 فرانک  ٦٠سعيد سلطانپور                        

 
 ايران 

 تومان   ٥٠٠٠احمد شاملو                             
 تومان   ٥٠٠٠رفيق حميد مومنی                    
  ١٠٠٠٠رفيق  بيژن جزنی                    

 تومان 
 

 آلمان 
 یورو  ١٥رضا نابدل                          علی

 یورو  ١٥مناف فلکی                              
 یورو  ١٥بهروز دهقانی                           

 
 هلند

 اکبر  رفيق کبير علی
 یورو  ١٠٠صفائی فراهانی                        

 
 دانمارک

 کرون  ٢٠٠هوشنگ احمدی                        
 کرون   ٢٠٠دکتر نریميسا                           

 
 آمريکا

 ماه با خاطره جانباختگان فدائی در آبان
 

 دالر   ٥٠)          مهران(منصور اسکندری
 دالر ٥٠چی                  محسن مدیر شانه

 دالر ٥٠هوشنگ احمدی                        
 دالر ٥٠هادی اشکان                           

 دالر ٥٠داوود مدائن                             
 دالر ٥٠زاد                         سوزان نيک
 دالر ٥٠فرد                          علی دبيری

 دالر ٥٠رحيم خدادادی                          
 دالر ٥٠علی برنشان                            
 دالر ٥٠علی جدیدی                             
 دالر ٥٠مریم دژآگاه                             
 دالر ٥٠نصرت رئيسی                        
 دالر ٥٠منيژه طالبی                           

٩از صفحه   

نگذاريم وکالی زندانی 
مدافع متهمان سياسی، 

 تنها بمانند

١٠ 
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روبرو گردیدند اما وضعيت کارگران اکنون         
بهتر از گذشته است و در کنار راه افتادن                   

ی توليد موضوع انحالل کارخانه که             چرخه
پيش از این مطرح بود، اکنون کم رنگ شده            

ای که ذکر شد شاهدیم      به رغم دو نمونه   .  است
که در بسياری از کارخانجات، تالش                          
کارگران برای جلوگيری از اخراج و یا                    

ی مثبتی    انحالل کارخانه متاسفانه به نتيجه           
 .نيانجاميده است

گيرد؟  اما چرا این اعتراضات اوج می                       
اعتراضاتی که با توجه به وضعيت اقتصادی        

ها گسترش بيشتر آن از لحاظ          و حذف یارانه   
موضوع این است   .  آید کمی حتمی به نظر می    

ی مستقيم همان         که این اعتراضات نتيجه           
فقر گسترده  .  شرایطی است که پيشتر گفته شد 

و نداشتن کمترین امکانات، کارگران را                   
کند تا به صحنه آمده و برای                     مجبور می   

مقابله با تهاجم کارفرمایان دست به مقاومت           
کارگرانی که در جریان        .  و اعتراض زنند     

ی  ی زندگی خود، و در محدوده                   روزمره
همان آگاهی، اعتراض به وضعيت کنونی را        

در اين ميان آن چه که            .  حق خودمی دانند    
اهميت بسياری دارد، تجاربی است که                       

. آورند کارگران در جريان مبارزه بدست می         
یابند  کارگران در جریان این مبارزه در می            

که چرا باید متحد باشند و چرا اتحاد با                          
کارگران سایر واحدها از اهميت برخوردار          

یابند که راز حمایت        کارگران در می    .  است
. شان در چيست   دولت از کارفرما و سرکوب     

ی کارگران پيشرو    و در این جاست که وظيفه     
و عناصر کمونيست بيش از پيش اهميت پيدا         

ها هستند که با شرکت در                          آن.  کند می
ها و    مبارزات کارگری و یا حمایت از آن               

تبليغ سوسياليستی، به کارگران که در اثر                
مبارزات خود و در جریان زندگی به آگاهی           

کنند تا با        اند کمک می       یافته مشخصی دست   
تکيه بر تجارب خود به این موضوع پی                    

های شان      ببرند که علت اصلی بدبختی                   
یعنی مناسبات       - حاکميت مناسبات کنونی        

است و سرنگونی دولتی که با        -داری   سرمایه
انواع دوز و کلک و سرکوب و جنایت سعی           
در تثيبت شرایط کنونی را دارد گامی                          

راه حل   .  ضروری در این مبارزات است           
قطعِی رهائِی کارگران سرنگونی رژیم                    
جمهوری اسالمی، کسب قدرت سياسی                    
توسط طبقه کارگر و ادامه مبارزه تا نابودی           

 .ست نظام سرمایه داری
 
 

اما در این جا باید بر این نکته تاکيد شود که              
سرکوب اعتراضات کارگری در واقع به                

های مشخص کارگران هم چون       دليل خواست 
عدم پرداخت دستمزد یا قراردادهای                           

علت اصلی ترس      ی کاری نيست،          ظالمانه
. حاکميت از گسترش اين اعتراضات است            

ترس از نه فقط گسترش مبارزات که تعميق         
آن، ترس از آن که کارگران با پيروزی در              

تری  های مهم  اين مبارزات به سراغ خواست     
تری حاکميت     بروند که به شکل مستقيم               

های آن را مورد هدف             اسالمی و سياست     
از همين روست که حاکميت                   .قرار دهد   

طور که کارگران نيز به خوبی آن را               همان
شان مطرح      دریافته و در اظهارنظرهای             

کنند، به هر گونه اعتراض کارگران به              می
وضعيت معيشتی خود به چشم مخالفت و                 
مبارزه با حاکميت جمهوری اسالمی                          

 .نگرد می
اما همان طور که در ابتدای مطلب و به نقل            
از اطالعيه سازمان گفته شد، به رغم تمامی          
این معضالت و شرایط اسفناک کنونی،                    
مبارزات کارگران ادامه داشته و هر از چند          

در این بين مبارزات         .  گيرد گاهی اوج می     
های خود گاه با     کارگران برای کسب خواست   

موفقيت . موفقيت روبرو شده و گاه با شکست
و شکست در این مبارزات همواره تابعی از          

از سویی شرایط محلی و       .  شرایط بوده است   
ی خاص و از سوی    حتا کشوری در آن لحظه

دیگر وضعيت مشخص کارگران واحد                    
مزبور از نظر اتحاد و سوابق مبارزاتی،                

به .  اند عواملی که نقشی بسيار مهم داشته              
طور مثال کارگران الستيک البرز به دليل             
موقعيت جغرافيایی کارخانه و این که حرکت       
اعتراضی حتا در برابر کارخانه با آتش زدن     

تواند کل آن منطقه را که       الستيک و غيره می   
کارخانجات بسياری نيز در آن هستند تحت            
تاثير قرار دهد و نيز اتحاد و پيگيری                           

شان، باعث گردیده         کارگران در مبارزات       
است که مقاومت کارگران در برابر تالش              
کارفرما و حکومت برای تعطيلی کارخانه             

هر چند مشکالت        .  تاکنون مثمرثمر باشد       
دیگِر کارگران از جمله نبود و یا کمبود مواد          
اوليه و عدم پرداخت به موقع دستمزدها هم             

اما هدف    .  چنان به قوت خود باقی است               
اصلی کارفرما و دولت تعطيلی کارخانه                  

. بوده است که تاکنون به نتيجه نرسيده است           
کارگران نيشکر هفت تپه نيز اگر چه                          

شان با مشکالت بسياری          رهبران سندیکای  

یعنی .  ميليون بيکار در سراسر کشور وجود دارد       
ميليون خانواده در ایران فاقد هرگونه               ٤حداقل   

ميليون نفر چه گونه        ٤ُخب این    .  درآمدی هستند 
باید اجاره مسکن خود را بپردازند و چگونه                       

های شان را سير            های خود و یا خانواده              شکم
نمایند؟ بيکاری و ترِس از دست دادن همان حداقل 
درآمد برای کارگران خود به یک معضل بزرگ           

معضلی که با همگانی شدن         .  تبدیل گردیده است    
قراردادهای موقت، پيمانی و حتا سفيد امضا،                   
تغيير قانون کار در راستای خواست و منافع                     

ها با کمتر از     کارفرمایان و نيز خارج شدن کارگاه 
و شدت  ده کارگر از شمول قانون کار بر دامنه              

 .آن افزوده گردیده است
ی  اما جدا از شرایط اسفبار اقتصادی طبقه               

کارگر، شرایط سياسی نيز اگر بد تر از                      
از .  شرایط اقتصادی  نباشد بهتراز آن نيست         

نظر سياسی، کارگران ایران از جمله                          
ترین کارگران جهان هستند به                       حقوق بی

ای که از این جهت حتا از کارگران                      گونه
کشورهای همسایه و فقيری چون پاکستان،              

. هند و بنگالدش نيز بسيار بدتر است                           
کارگران در این کشورها حداقل اجازه دارند          
دارای تشکل باشند اما این حق نيز به سادگی           

هر گونه  .  از کارگران ایران گرفته شده است      
ی  تشکل کارگری با سرکوب وحشيانه                       

تنها تشکلی در        .  شود حاکميت روبرو می       
ایران مجاز است که توسط حاکميت برپا شده         
باشد و هر گونه تشکلی که از درون طبقه                  
بيرون آمده باشد، مانند سندیکای شرکت واحد       
و یا نيشکر هفت تپه، با برخورد قهرآميز                   

 .گردد حاکميت روبرو می
از سوی دیگر حتا دستمزدهای کارگران نيز          

افتد و هر گونه اعتراض           ها به عقب می       ماه
کارگران به این موضوع و یا موضوعات                
دیگر با حمایت نيروهای سرکوب از کارفرما       

ها  که گاه این کارفرما خود دولت و یا ارگان      -
منتسب به آن مانند سپاه و یا بيناد مستضعفان           

. شود به خشونت کشيده می      -باشد   و غيره می  
های  سرکوب کارگران سيمان درود در هفته          

هاست که منجر به         اخير یکی از این نمونه         
قدرت متمرکز  .  کارگر شد   ٣٠دستگير حدود   

نيروهای سرکوب از سویی و متفرق بودن              
کارگران به دليل نداشتن تشکل از سوی دیگر   
از جمله موانع عمده در پيشبرد مبارزات                   

اعتراضات .  کارگران تاکنون بوده است              
کارگران یک کارخانه به دليل تنها بودن                    
همواره در خطر تهاجم نيروهای سرکوبی              

باشد که دارای تمرکز بوده و امکان                        می
استفاده از هر گونه ابزاری از ضرب و شتم            
گرفته تا زندان و یا اخراج از محل کار را                  

 .دارند

١١ 

 : جنبش کارگری
 گامی به پس، گامی به پيش

١٢از صفحه   

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

برنامه های راديو دمکراسی شورايی در روزهای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و                    
 .جمعه هر هفته پخش می شود

 .شب به وقت ايران خواهد بود ٨/  ٣٠ها هر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 .ظهر روز بعد می باشد ١٢صبح و ٧همان شب و نيز  ٢٣تکرار آن درساعت 

 .های روزهای قبل پخش خواهد شد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برنامه
 : هم زمان می توانيد از طريق

  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   
 برنامه های راديو را دريافت کنيد 

 :های راديو دمکراسی شورايی از مشخصات زير استفاده کنيد برای دريافت برنامه

 Radioshora :نام

 Hotbird 6 :ماهواره

 درجه شرقی ١٣ :زاويه آنتن

مگا  ١١٢٠٠ :فرکانس پخش
 هرتز

 عمودی :پوالريزاسيون

FEC ۶  /۵ 
Symbol rate ٢٧۵٠٠ 

ش          خ ات پ ص خ مش
ه    ماهواره ام رن های     ای  ب

راديو دمکراسی شورايی 
د و           اري پ را به خاطر بس

 .به ديگران نيز بگوييد
 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠٣٣٩۵۴٩١۶٧٨٩ 
 

 گامی به پس، گامی به پيش: جنبش کارگری

برای درک شرایط حاکم بر جنبش کارگری پيش           
از هر چيز الزم است نگاهی به وضعيت طبقه                

بی .  کارگر و اوضاع سياسی حاکم داشته باشيم            
شک، بدون داشتن درک درستی از وضعيت                   

توان  کنونی طبقه کارگر و نيز شرایط سياسی نمی       
به برداشت درستی از اعتراضات کارگری و                 

اش و نيز در نهایت نقش         اندازهای نتایج آن، چشم   
ی سياسی دست      ی کارگر در تحوالت آینده         طبقه
 .یافت

ی کارگر ایران در          واقعيت این است که طبقه           
فقر و     .  برد شرایط بسيار دردناکی بسر می                 

بيکاری از هر سو عرصه را بر کارگران                          
. ی ایران تنگ کرده است        زحمتکش و رنج دیده     

دستمزدهای پایين هرگز جوابگوی حداقل زندگی        
. های شان نيست         انسانی کارگران و خانواده             

فقر .  برند کارگران در فقر مطلق بسر می                       
ی کارگران بيتوته کرده       ست که در خانه      هيوالیی

وضعيت زندگی    .  و آن را غمبار نموده است               
خانواده های کارگری به لحاظ بهداشت وتغذیه               
وتأمين ابتدائی ترین نيازهای زندگی و حتا دست           
یابی به یک لقمه نان خالی نيز بدتر و وخيم تر                   

لزومی نيست تا بار دیگر تکرار کنيم          .  شده است 
ی کارگر به      که هر ساله وضعيت معيشتی طبقه         

داران هر   تر آن سرمایه   قهقرا رفته و به بيان دقيق      
سال تهاجم خود را به ارزش نيروی کار در                       

ی آن به عنوان یک کاال گسترش                 بازار مبادله  
 .دهند می

بيکاری نيز غول دیگری است که تاثير منفی                   
عميقی بر زندگی و نيز بر مبارزات کارگران                 

براساس آمارهای دولتی       .  برجای گذاشته است      
آور یافته   های اخير رشدی سرسام    بيکاری در سال  
رود که با اجرای طرح حذف                   و بيم آن می          

ی  که خود تهاجم دیگری به سفره                 –ها     یارانه
افزایش بيکاری سرعتی            –کارگران است           

ی آمارهای مرکز آمار              برپایه.  دوچندان یابد    
ایران، با وجود هجوم نيروهای کار جدید به                      
بازار کار، بر ميزان اشتغال در سطح کشور نه              

هزار نفر کاهش نيز          ٣٠٠تنها افزوده نشده که         
در این ميان بيکاری، نه فقط کارگران . یافته است

ساده که حتا بسياری از نيروهای کار با سطح                  
به .  تحصيالت دانشگاهی را نيز دربرگرفته است       

ی مجيد ابهری مشاور کميسيون اجتماعی                گفته
مجلس اسالمی بيکاری حتا به پزشکان نيز                        

هزار پزشک در       ٥٠سرایت کرده و هم اکنون          
ی وی بيکاری    به گفته .  صف بيکاران قرار دارند   

ای  کردگان دانشگاهی به گونه         در ميان تحصيل     
ها هم اکنون در مشاغلی  باشد که بسياری از آن می

بسيار پایين تر و یا ناهمخوان با تحصيالت خود             
 ٤براساس آمارهای دولتی بيش از . باشند فعال می

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 هلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

یان برای ارتباط با  دا ت(سازمان  های خود  نامه  )اق

 . های زیر ارسال نمائيد را به یکی از آدرس

اره حساب                   کمک ه شم ی خود را ب ال های م
د     بانکی زیر واریز و رسيد آن را به همراه ک

کی از آدرس          ه ی ان         مورد نظر ب های سازم
 . ارسال کنيد

I. W . A  
6932641 Postbank 
HOLLAND 

یان فکس   شماره دا ت(سازمان   )          اق

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اینترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://96.0.49.207/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

یان گير  شماره های پيام دا ت(سازمان   :) اق

 0031649953423در اروپا                

 00982184693922تهران        -درایران

 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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