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2شماره  1387 ارديبهشت 8يكشنبه     داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران  

 :سرمقاله

 “كار داخل كشور” درحواشي انتشار نشريه 
 

     انتشار كار داخل كشور همانطوريكه پيش بيني مي نـمـوديـم             
اميل هاي متعددي كه    .   عكس العمل هاي متفاوتي را در پي داشت       

براي ما ارسال شده حاكي از استقبال گرم و شادمانه تعداد زيـادي              
. ازآنها بوده، كه اكثراً خواهان اشتراك اينترنتي نشريه گشـتـه انـد        

ارتباطات محدود ما در داخل كشور با كساني كه نشريه را ديده انـد          
البته بودنـد   .   اكثراً  ذوق زده و از اين اقدام رفقاي خود خشنود بودند           

.  رفقايي كه سؤاالت و ابهاماتي هم در مورد حركت  فوق داشـتـنـد              
متأسفانه بعلت مسائل امنيتي نمي توانستيم جـوابـگـوي رودرروي            

هر چند كه ارتباطات  مستقيم ما هم در حدي نيـسـت             .   آنان باشيم 
باالجبار وسيله ارتباطـي  .   كه جوابگوي سؤاالت همه مخاطبين باشد    

ما به همين چند صفحه نشريه محدود مي شود، كه تنـهـا سـهـم              
اما در خارج از .   كوچكي از آنرا مي توانيم به اين امر اختصاص دهيم       

. كشور به نظر مي رسد با بايكوتي بي سرو صدا مواجه شـده ايـم               
سايت كار آنالين و ديگر سايت هاي فدايي و احزاب و سـازمـان                
هاي چپ نه تنها از گذاشتن اين نشريه در سايت هاي خود و يـا                 
دادن لينك آن امتناع نمودند، حتي از اعالم خبر انتشـار آن نـيـز                 

كه خود اخيراً مـغـضـوب        “   ياران ما ”   تنها سايت   .   خودداري كردند 
هيئت سياسي سازمان قرار گرفته خبر انتشار آنرا اعالم و بـا دادن             

صـداي  ” لينك امكان دسترسي به نشريه را فراهم ساخت و سايت          
و چند سايت ديگرهم به نقل از اين سايت خبر انتشـار آنـرا          “   مردم

 . درج نمود
اف  براي حفظ شكل       -دي  -     الزام انتشار نشريه در فورمت  پي      

نشريه در پرينت و تكثير آن در داخل كشور، مشكالتي را براي نقل          
سـعـي   .   مقاالت در سايت هاي اينترنتي را به همراه داشتـه اسـت            

خواهيم نمود در شماره هاي بعدي مقاالت آنرا در فورمت وورد هـم     
هر جند كه درج خـبـر       .   ارائه كنيم تا اين مسئله مشكل ساز نباشد 
 .انتشار آن به اين موضوع ارتباطي نداشت

 :در اين شماره 
 2صفحه         - مين سالگرد روز اول ماه مه 123به مناسبت 

 2صفحه                 -“ ...برگي از صفحات جنبش كارگري و ”

 3صفحه             –در همراهي و همدردي با كارگران زنداني 

 3صفحه          -اقدامي مشترك براي آزادي كارگران زنداني 

 4صفحه                               -مي توان جهان بهتري ساخت 

 5صفحه   -“ ...شمه اي از تاريخچه ي جنبش سنديكائي و ”

 6صفحه     -از ميان رويدادهاي كارگري در يك سال گذشته 

 7صفحه                      -“ ...جمعي از مادران و ”پاسخ به نامه 

 7صفحه                        - ارديبهشت روز معلم 12گرامي باد 

 7          صفحه    -انتخاباتي كه برازنده جمهوري اسالمي بود

 8صفحه                 -پيش بسوي انترناسيونال كارگري جديد 

 9صفحه          -اطالعيه دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب 

 10صفحه           -... گرامي باد ياد و خاطره رفيق بيژن جزني 

 10صفحه                             -نماد خيانت  “  شاهزاده سرخ”

  مين سالگرد روز اول ماه مه123به مناسبت 
 هزار نفر از كارگران زن ومرد        200،  1886     در اول ماه مه سال       

اعتصاب و  ... آمريكايي در شهرهاي شيكاگو، نيويورك، ديترويت و         
“   ساعت كار  8” دست از كار كشيده، وبا بازواني گره كرده و با شعار            

 مه پليس به گرد همايي كارگران در شيكاگو        4در  . راهپيمايي كردند 
 . وحشيانه يورش برده و بسياري از كارگران را زخمي و بازداشت كرد

 
 2ادامه در صفحه 

 :ارتباط با ما 

Kar_dakhel@yahoo.com 
Kar.dakhel@gamil.com 

 اقدامي مشترك براي آزادي كارگران زنداني
       دادگاه انقالب سنندج كه با محكوم كردن محمود صـالـحـي،            

فعال كارگري و از بنيان گذاران سنديكاي خبازان سقز بـه دو مـاه               

زندان به جرم ارتباط با خارج از زندان و ارسال پيام هاي حمايتي بـه           

دانشجويان و نوشتن نامه تشكر آميز به كساني كه خـواهـان آزادي        

وي گرديده بودند، از آزادي وي كه مي بايستي در چهارم فـرورديـن      

 .ماه انجام مي گرفت خودداري نمود
 3ادامه در صفحه 

 در همراهي و همدردي با كارگران زنداني
      سوار بر مركب عشق وحركت به سوي مقصد جز كار رهـروان           

راستين درد آشنا و رنج كشيده  و محنت ديده نيست، سالكان ايـن               

طريق جملگي هم زادان درد انسان هايند، گرچه بـا مـرارت هـاي         

 .شديد و سختي هاي جانكاه و جانفرسا دست و پنجه نرم مي كنند

 
 3ادامه در صفحه 

 مي توان جهان بهتري ساخت
     با پايان جنگ دوم جهاني آمريكا در حاليكه رقـيـبـان بـزرگ                

سرمايه داري خود را نابود شده ميديد در راس ساختار امپرياليسـتـي             

قرار گرفت، در طول جنگ دوم زنان بيش از هر زمان ديگـر گـروه                

گروه به نيروي كارگري مي پيوستند و به كارهايي كه پـيـشـتـر از                 

 . انجام آن محروم بودند

 
 4ادامه در صفحه 

شمه اي از تاريخچه ي جنبش سنديكائي و ”

 “اتحاديه اي كارگران ايران
     جنبش سنديكائي واتحاديـه اي ايـران در دوران انـقـالب                 

مشروطيت توسط كارگراني كه در باكو و عشق اباد كار كرده و بـه       

 . وطن بازگشته بودند بنا نهاده شد

 
 5ادامه در صفحه 

 از ميان رويدادهاي كارگري در يك سال گذشته
:     اعالم موجوديت اتحاديه ي سراسري  كارگران اخراجي و بيـكـار         

هيئت موسس اتحاديه سرا سري كارگران اخراجي و بيكار فعا لـيـت             
خود را با  راه اندازي سايت اينتر نتي با مشاركت كارگـران بـرخـي                  

 . واحد هاي كارگري تهران و سنندج و كرمانشاه شروع  بكار كرد
 

 6ادامه در صفحه 
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  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1387ارديبهشت 8يكشنبه   

2صفحه   - 2شماره    

  مين سالگرد روز اول ماه مه123به مناسبت 
 هزار نفر از كارگران زن و مرد آمريكايي در شهرهاي شيكاگو،                200،  1886     در اول ماه مه سال       

“   ساعت كار  8” اعتصاب و دست از كار كشيده، وبا بازواني گره كرده و با شعار               ... نيويورك، ديترويت و    
 مه پليس به گرد همايي كارگران در شيكاگو وحشيانه يورش برده و بسياري از                 4در    . راهپيمايي كردند 

 تن به اعدام و يك نفر به        7 تن از رهبران بازداشت شده كارگران        8از  . كارگران را زخمي و بازداشت كرد     
دو تن مورد عفو و     . يكي ازكارگران پيش از اجراي حكم در زندان در گذشت          . حبس ابد محكوم گرديدند   

 تن به نامهاي آلبرت پارسونز، آگوست اسپايس، جورج انگل و آدولف فيسچر                4به حبس ابد محكوم و     
 .  به دار آويخته شدند1887 نوامبر11در

 كنگره  1889در  .      مبارزه و قهرماني اين جان باختگان به پرچم مبارزه كارگران و زحمتكشان بدل شد             
بين المللي سوسياليستها با مساعدت انگلس تشكيل و طي قطعنامه اي اول ماه مه را بعنوان روز جهاني                   

 كارگران سراسر جهان در حمايت از كارگران         1890كارگر تصويب كرد و مقرر داشت كه اول ماه مه               
 . ساعت كار در روز دست از كار بكشند8آمريكايي و براي 

 ساعت به مدت ها قبل از        8و شعار كار روزانه     “ روز كارگر ”      سابقه تالش براي تعيين روزي بعنوان       
 جشني را تحت شعار     1856 آوريل سال    21براي اولين بار كارگران استراليايي در     . اين تاريخ بر مي گردد    

برگزاري اين جشن چنان اثري قوي در تحكيم صفوف كارگران             .   ساعت كار در روز برگزار كردند         8
 .داشت، كه تصميم گرفته شد هر دو سال يكبار اين جشن برگزار شود

 در لندن بيانيه اي توسط كارل ماركس و فريدريش انگلس در بين كارگران                1861      در اول ماه مه     
كارگر تو در اتحاد و قيام       ” ،  “!رنجبران روي زمين اتحاد كنيد     ”در اين بيانيه گفته مي شد        . منتشر شد 

نمودن براي آزادي غير از زنجير استبداد چه داري كه متضرر شوي؟ در عوض اگر موفق شوي يك عالم                    
 سال  بعد    9اين بيانيه دنياي سرمايه داري راتكان داد، از نتايج اين بيانيه بود كه                “  را خالص كرده اي   

 .پرچم كمون در كوچه هاي پاريس به اهتزاز در آمد
 ساعت كار در روز را مطرح ساخت و به آن هدف رسيد، ولي از بين نرفت و                    8     اول ماه مه خواست     

در بيانيه اول ماه مه خود از         ) دبليو اف تي يو    (فدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري        . تداوم يافت 
كارگران سراسر جهان خواسته است، با هم انديشي و اقدام مشترك و گرد آمدن در اتحاديه ها و                          
سنديكاهاي صنفي بر مبارزه كارگران سراسر جهان براي مقابله با سياست جهاني سازي نؤليبرالي و                    
خصوصي سازي كه منجر به فقر و بيكاري ميشود، و براي ايجاد جامعه اي فارغ از تبعيض و فقر و براي                      

 .جهاني مبتني بر صلح و دوستي ميان خلقها متحد شوند و مبارزه كنند
      بشريت و طبقه كارگر و زحمتكشان همواره روز اول ماه مه را به احترام مبارزه بر عليه نظام سرمايه                    

 .داري و تحقق سوسياليسم و عدالت اجتماعي جشن خواهند گرفت
 

 روز جهاني كارگر، )  ارديبهشت11(گرامي باد اول ماه مه 

 روز تجلي اعتراض كارگران جهان عليه سرمايه داري

دوستان زيادي را خشنود، عده اي را شوكه و كسانـي را نـاراحـت                 “   كار داخل كشور  ”      انتشار نشريه   
. ساخته، كساني كه معتقدند اگر كاري بايد انجام گيرد، حتماً بايد از كانال آنها و البته با اجازه ايشان باشـد         

عدم معرفي و ناآشنا بودن دست اندركاران نشريه .   هرچند كه خود هم زياد حال وحوصله كار كردن ندارند        
نعمتـي    -و مسائل امنيتي شايد دستĤويز محكمه پسندي براي بايكوت خبري آن باشد،  و يا دعواي حيدر             

روي سخن ما با كساني است كه ما و امثال مـا را           .   اكثريتي بودن ما هم دليلي است براي عده اي ديگر         
دوستان ما باري را برداشته ايم كه متأسفانه سالهـاسـت   .  آلترناتيو و يا بديلي براي خود محسوب مي دارند 

ولـي بـه     .   شما برزمين گذاشته ايد، و مطمئنيم به تنهايي توان رساندن آن به سرمنزل مقصود را نداريـم                
البته انكار نمي كنيم كه نگراني امنيتي بخشـي از دوسـتـان         .   ياري ياران آشنا و ناآشناي خود اميدواريم      

حتماً شما نيز نگراني هاي امنيتي ما را   .   ما اين نگراني ها را درك ميكنيم و بر آن ارج مي نهيم       .   بجاست
سعي خواهيم نمود در    .   كه در كام افريت مرگ چنين رقص رندانه اي را شروع كرده ايم، درك مي كنيد               

پروسه اي با اين دوستان به تعاملي منطقي دست يابيم، فقط اجازه دهيد بخاطر محدوديت هاي فـراوان                
 .براي ما، چگونگي آنرا  هم ما تعيين كنيم
سياسي در داخل كشور بود كه بتواند خلع نسبي مطبوعـاتـي              -    هدف ما راه اندازي نشريه اي تئوريك      

“ كار داخل كشور” چپ و خصوصاً سازمان مان را در حد توان برطرف سازد، ما در نخستين شماره  نشريه       
در اين نشريه  سعي خواهيم كرد صداي همه فدائيان و كمونيست هاي داخـل كشـور را              ”   :   نوشتيم كه 

انعكاس دهيم، و در صفوف كارگران و زحمتكشان، در ميان زنان و دانشجويان براي صلح، دمـكـراسـي،                   
ما اقدام خود را مكمل ديگر صداهاي چپ كشـورمـان مـي         .   عدالت اجتماعي و سوسياليسم مبارزه كنيم     

دانيم، وضمن حمايت از جنبش چپ و مبارزه در اين اردو كاستي ها و انحرافات تمامي جريانات چـپ را                    
نقد خواهيم نمود، ضمن آنكه تالش خواهيم كرد از ارائه تصويري از خود بعنوان آلترناتيوي براي دوستان                 

ما براين باوريم كه پربار بودن نشريه و تداوم انتشار آن، نيازمند ياري شما رفقا و هم                 .   ديگر دوري گزينيم  
با ارائه گزارش، اخبار و مقاالت و نوشته ها و رهنمودهاي خود مـا  .  رزمان داخل و خارج از كشور مي باشد 

از اين رو دو مطلب از فعـالـيـن     . و همچنان بر اين باوريم“ .را در اين راهي كه آغاز كرده ايم ياري نمائيد 
در شماره بعدي ما به علل تشتت صفوف چپ و راه كارهاي بـرون      .   داخل كشور در اين شمار گذاشته ايم      
از دوستاني كه بواسطه ايميل براي انجام مصاحبه اينترنتي تـمـاس     .   رفت از اين معضل خواهيم پرداخت     

 .مي گيريم، انتظار داريم با همكاري خود، ما را در اين راستا ياري نمايند

 ���� ��� ١ادا�� ���

  رفقاي رنجبر و زحمتكش،

امروز روزي است كه رنـجـبـران قـدرت       .        امروز روز اول ماه مه عيد رنجبران جهان است      

امـروز در سـراسـر        .   تشكيالتي و ارادة دفاع از حقوق و منافع طبقاتي خود را ظاهر مي سازند        

در اين روز رنـجـبـران        .   جهان، رنجبران كار را ترك مي گويند و روز كار را جشن مي گيرند            

آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، و ساير كشورها، و البته روسية آزاد،  در خيابان ها تظاهـرات                 

شعار انقالبي و سرود هاي بين المللي رنجبران تمام جهان را به تكان در مـي      .   برپا مي كنند  

 .آورد

 رنجبر ايراني

تو بايد در كنار رنجبـران  !        تو يكي از افواج اين ارتش قدرتمند و مهيب را تشكيل مي دهي      

تمام جهان عليه بي قانوني هاي امپرياليسم، استبداد رژيم موجود، جنگ خونين سرمايه داران           

تو بايد براي  روز كار هشـت سـاعـتـه         :   و زورگوئي هاي روز افزون كار فرمايان قد علم كني         

 !بخاطر اعالم قوانين مدافع كارگر بپا خيزي

 !  برادران، رفقا

عـالـي   [        شاه، مالكين ارضي، مالها، نمايندگان مجلس، سران نظامي، حكام، كـارمـنـدان          

، فرمانداران، و كليه سرمايه داران بر شما حكومت مي كنند و از طريق وسايلي كه شمـا              ] رتبه  

اينان به حساب بردگي شما و       :   و دهقانان فلك زده تهيه مي كنيد به عشرت زندگي مي كنند           

امروز شما محكوم بـه فـالكـت          .   فلك زدگي شما و دهقانان بدبخت ايراني زندگي مي كنند         

شما مدام زير تهديد بيكاري و فقـر قـرار           .   شما به فردا نه اميدي داريد و نه اطميناني        .   هستيد

اين دولت نماينـده  .   دولت اشرافي كنوني هرگز از حقوق شما دفاع نكرده، و نخواهد كرد   .   داريد

و مدافع اشراف، مالكين وسرمايه داران بزرگ ايران و همچنين دست نشاندگان امپريالـيـسـم           

 .خارجي است

     نيروهاي ملي و عناصر آزادي طلب كه اكنون عليه رژيم مستبده و عليه فعـالـيـت هـاي                  

جنايتكارانه، به خاطر آزادي، عليه مظالم و بي قانوني هاي دولت بورژوا مبارژه مي كننـد، بـه                   

شما بايد حامي و اساس اين گروه هاي انقالبي، پـيـش قـراوالن                .   حمايت شما احتياج دارند   

 . جنبش آزاديبخش و انقالبي باشيد

رنجبران و دهقـانـان   !        رفقا، براي كسب حقوق خود، در زير بيرق سرخ انقالب متحد شويد         

 .ايراني مدافع و حامي ديگري ندارند مگر فرقة كمونيست ايران كه فرقة رنجبران است

     رفقاي رنجبر، تظاهرات كنيد، زيرا آزادي بشريت به اتحاد و تظاهرات رنجبران بسـتـگـي                

بپا خيزيد، زيرا خيانت، ظلم، استبداد و خود سري دولت اشرافيت ايران حد و مرزي نمـي              .   دارد

 .متحد شويد و براي ويران كردن اساس اين ظلم و استبداد تظاهرات كنيد. شناسد

 !زنده باد اتحاد بين المللي و همبستگي رنجبران

 !زنده باد ستاد فرماندهي انقالب جهاني، بين الملل سوم

 !زنده باد اول ماه مه

 فرقه كمونيست ايران

 ]1307 [1928اول ماه مه 

 “برگي از صفحات جنبش كارگري و كمونيستي ايران”

  اعالميه حزب كمونيست ايران 

 ”اول ماه مه ” 

 “ترجمه شده از متن روسي”

 اي كارگران عيد شما امروز است

 امروز براي كارگران نوروز است

 روزي است كه از طنطنه كرگري 

!سرمايه پرست در گداز و سوز است  

“شيوا”   
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 زنـداني سـياسي آزاد بـايد گـردد

 اقدامي مشترك براي آزادي كارگران زنداني

   
     دادگاه انقالب سنندج كه با محكوم كردن محمود صالحي، فعال كارگري و از بنيان گذاران                        
سنديكاي خبازان سقز به دو ماه زندان به جرم ارتباط با خارج از زندان و ارسال پيام هاي حمايتي به                         
دانشجويان و نوشتن نامه تشكر آميز به كساني كه خواهان آزادي وي گرديده بودند، از آزادي وي كه                      

در پي اعتراض سازمان ها و احزاب       . مي بايستي در چهارم فروردين ماه انجام مي گرفت خودداري نمود           
كارگري  ايران و جهان همچنين       -كارگري، سياسي و حقوق بشري و نيزشخصيت ها و مقامات سياسي           

عفو بين الملل، اتحاديه كارگران صنعتي جهان، كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري،                      
فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل اعتراض به اين عمل غير انساني و ضد كارگري جمهوري                       

 .مجبور به آزادي وي گرديد18/1/1387اسالمي در تاريخ 

    اين اقدام جمهوري اسالمي به نظر مي رسد در راستاي پرونده سازي هاي اخير عليه فعالين                         
سنديكايي و كارگري و براي باز گرداندن آنان به زندان و يا تمديد دوران محكوميت شان مي                            

اتهامات جديد محمود صالحي كه به استناد آن دوران محكوميت وي تمديد گرديده بود، هم به نظر               . باشد
 مي رسد اقدامي از همان دست باشد، 

     ما اقدامات ضد انساني و ضد كارگري براي سركوب جنبش كارگري و فعالين سنديكايي  و كارگري                  
را كه از جمله تالش ها وتمهيدات جمهوري اسالمي براي تسهيل غارت سرمايه داري لجام گسيخته و                   

كارگري و   –در راستاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است، هم صدا با تمامي فعالين سياسي                     
و بر اين باوريم كه كارگران در اين مبارزه           . مدافعان حقوق بشر جهان و كشورمان محكوم مي نمائيم          

چپ ايران در عرصه مبارزات كارگري و براي ايجاد و گسترش             . چاره اي جزوحدت و تشكيالت ندارند      
 .تشكل هاي سنديكايي نيازمند همكاري و اقدام مشترك مي باشد

    در آستانه روز جهاني كارگر ضمن استقبال از آزادي محمود صالحي، از تمامي سازمانها و احزاب                
چپ و تشكل هاي كارگري دعوت مي نمائيم براي آزادي منصور اسانلو، بختيار رحيمي و ديـگـر                    

 . فعالين كارگري، سياسي و دانشجوئي متحدانه عمل كنيم

 در همراهي و همدردي با كارگران زنداني

 “آنكه با درد زبان گشود حقيقت گفت”
 شكسپير                                                                 

      سوار بر مركب عشق وحركت به سوي مقصد جز كار رهروان راستين درد آشـنـا و رنـج                     
كشيده  و محنت ديده نيست، سالكان اين طريق جملگي هم زادان درد انسان هايند، گرچه بـا        

اما تاريخ همĤره  .   مرارت هاي شديد و سختي هاي جانكاه و جانفرسا دست و پنجه نرم مي كنند              
بر هنر و استعداد و كارآئي و توانائي و بردباري اين نوع انسان ها شاهد و گواه بوده،  و عليرغـم            

بايد بخاطر داشت كه تنها   .   نداشتن افسر و ديهيم آنان را خسروان عهد خويش قلمداد مي نمايد           
كار عملي است كه اين آگاهي و بينش خردمندانه را در مغز و ميدان مانور همه جانبه سوژه بـه                    

و چنان او را با آالم كارگران جهان همدم و همنوا مي سازد كه هيچ قدرتي را . وديعت مي گذارد
زيرا هر فعال محنت كشيده اي از ديد عموم بر صف مقدم اين حركت قرار . توان انكارش نيست

او نيازمند هيچ عنوان و مقامي نيست، بلكه تنها خواست بر حق توده هاي كار و زحمت او          .   دارد
 .را كافي است

     در سالهاي اخير كم نبوده اند انسان هاي مبرز و نمونه، فعال و با شهامت كه در عـرصـه             
 حضور خود پرچم مبارزه را بر افراشـتـه نـگـه       سياسي و اجتماعي كشورمان به ميدان آمده و با 

از آن جمله اند صدها كارگر آگاه و شجاع در اقصي نقاط ميهنمان، كارگران شـركـت   .   داشته اند 
، مي توان از محمود صالـحـي،   ...   واحد، نيشكر هفت تپه،عسلويه، ايران خودرو، نانوايان  سقز و  

منصور اسانلو، ابراهيم مددي، بختيار رحيمي و دهها كارگر جان بر كف و نترس و حق طلب، بي 
انسان هايي وارسته و مبارز .   نام و نشاني نام برد كه پرچم سرخ مبارزه طبقاتي را در اهتزاز دارند      

و مدافعان راستين طبقه كارگر كه ماهها و سالهاست كه در زندان ها و سياه چال هـا و زيـر                    
 :شديدترين شكنجه هاي روحي و جسمي و اعتصاب غذاهاي طوالني ثابت  نوده اند

 كه عشق از كنده و زندون نترسه  هر آنكس عاشقه از جون نترسه
 كه گرگ از هي هي چوپون نترسه   دل عاشق بود گرگ گرسنه

 )رقيه دانشگري(
.      كارگران زنداني عليرغم رنج بردن از بيماري هاي و دردهاي جسماني كه هم زاد آنان است

هم چون سدي محكم و استوار و تسخير ناپذير در برابر نامردي ها و حق كشي هاي استثـمـار                   
تمامي مراجع بين المللي از جمله مدافعان حقـوق    گران توده هاي رنج ديده مقاومت مي نمايند،    

بشر و سازمان هاي مدافع حقوق طبقه كارگر كامالً بر اين امر واقفند و همـه روزه از طـرف                   
مراجع و منابع مختلف بين المللي از حاكمان ظلم و جور و پايمال كننده حقوق زحمـتـكـشـان                    
ايران، آزادي بي قيد و شرط كارگران زنداني مطالبه ميگردد، اما گوش استبداديان و زورگـويـان       
كر و چشم شان كور و فلب شان چنان قسي و كين توز گشته كه نه مي شنوند و نه مي بينند و    

اما كارگران ازخواست هاي قانوني و بر حق خود عدول نكرده  و پيگيرانه . نه احساس مي نمايند
در دفاع از حقوق حقه خويش در تالشند، ومصرانه براي ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري مي            

خوني كه در رگهاي كارگران نيشكر هفت تپه، سنديكاي شركت واحد، روزنامه نگاران در . رزمند
بند، دانشجويان زير شكنجه، معلمان حق طلب، زنان مبارز و آزادي خواه  جاريست چنان گرم و            
سيال است، كه هر لحظه بر پايمردي و استقامت و استحكام اراده و توان پايـداري آنـان مـي          

آنـان بـر ايـن        .   آنكه با درد زبان گشوده، از گفتن حقيقت ترسي به دل راه نخواهند داد.   افزايد
 “اگر خواهي افسانه شوي، افسانه نيك بايد شد و نه افسانه بد و بيمار” باورند، 

از حقوق ماه ها عـقـب        .       جرم كارگران زنداني دفاع از عمومي ترين مطالبات كارگران است         
افتاده، از بيمه بنا حق ملغي شده كارگران، از حق تأسيس سنديكاهاي كارگري، از بي سرپناهي                
ميليون ها خانواده كارگران و زحمتكشاني كه آلونكي و مأوائي ندارند، از تضييع حقوق كارگـران     
غير رسمي كه بخش عمده اي از زحمتكشان اين مملكت را شامل مي شوند، از حقوق كارگراني 

از كارگراني  كه در كارگاه ها . كه در كارگاه هاي كوچك، معدنها و كوره پزخانه ها كار مي كنند
آري آنـان نـه     .   بدون رعايت موازين بهداشتي در معرض انواع بيماري ها و آسيب ها قرار دارند  

بشنـويـد فـريـاد        .   براي خود بلكه از بهر هم سر نوشتان خود سربه عصيان و فرياد برداشته اند          
كارگران زنداني را كه اعتراض كردند به خصوصي سازي هاي تاراج گرانه، به اجحاف گري ها و 
.  رانت خواري باندهاي حاكم، به سنديكا ستيزان استثمارگر، به بورژوهاي يك شبه ميلياردر شده          

در اين پيكارسرنوشت ساز آنها تنها نيستند، توده هاي ستم ديده و زجر كشيده، حق طلب و در             
به در و بي خانمان شده، دانشجويان، كارگران، معلمان، روشنفكران قلم شكسته و زبان بريـده،                

توده هاي كار وزحمت چشم به راه و نگران، اما استوار و            .   همه و همه همراه و هم دوش آنانند       
 .“كارگر زنداني آزاد بايد گردد” محكم فرياد بر مي آورند كه 

آنكه با درد زبان گشود، حقيقت گفـت و هـيـچ              ”   .       فراموش نخواهيم نمود  

 “.حقيقتي كتمان شدني نيست
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 رفع ستم جنسي ، در گرو مبارزه عليه سرمايه داري و ارتجاع حاكم

 مي توان جهان بهتري ساخت

 “تقديم به زنان كارگر”
     با پايان جنگ دوم جهاني آمريكا در حاليكه رقيبان بزرگ سرمايه داري خود را نابود شده              

ميديد در راس ساختار امپرياليستي قرار گرفت، در طول جنگ دوم زنان بيش از هـر زمـان                   

ديگر گروه گروه به نيروي كارگري مي پيوستند و به كارهايي كه پيشتر از انجام آن محـروم                  

پس از جنگ با گسترش پر شتاب سرمايه داري تعداد بيشتري از زنان بـه بـازار كـار        .   بودند

اين امر موجب استقالل اقتصادي و پيشرفت كيفي در وضعيت اجتماعي زنـان             .   كشانده شدند 

تحول در بينش اجتماعي، سياسي و طبقاتي ميليونها زن كه گرفتار كارهـاي خـانـگـي                  .   شد

و سنتي بودند و همچنين تغيير و دگرگوني در جايگاه زن در جامعه از پـي                  )   بردگي خانگي ( 

 .آمدهاي اين فرايند بود

 در اروپا و آمريكـا  1945  -  46     موج اعتراضات و خيزش ها و اعتصابات كارگري سالهاي        

با بن بست روبرو گرديد ولي كارگران زن با مبارزه مستمر و پيگير توانستند امتيـازهـايـي را                    

هر چند سـرمـايـه داري بـا           .   نظير دستمزد برابر با مردان و شرايط كار برابر را بدست آورند           

حركت گسترده سياسي وايد ئولوژيك مي خواهد دگرگونيهاي به وجود آمده را از ميان بردارد               

و با سياست زدايي از مبارزات طبقه كارگر، با ايجاد ترس و دو دستگي و نااميدي، با كاسـتـن      

از آگاهي طبقاتي و سياسي كارگران زن در پي آنند كه كارگران زن را در قبال حقوق كمـتـر                    

ايدئولوگ هاي سرمايه داري همواره  تبليغ مي كنند كه زنان خواه بخشـي از            .   به كار وادارند  

نيروي كار و طبقه كارگر باشند يا نه، نخست و پيش از همه همسر، مادر و خـانـه دار مـي                       

 .باشند

     بهره كشي سرمايه داري از زنان با استفاده از تبليغات گسترده براي لوازم آرايشي و مد با                 

اتكاء به رسانه هاي جمعي و با كمك گرفتن از سيستم آموزش همگاني و مجـامـع ديـنـي،           

توانسته است  تا حدودي فشارهاي وارده  بر زنان را در خود دروني و جذب كند، و ناآگاهـانـه     

تجارت سكـس شـكـل      .   نقش و جايگاهي را كه جامعه براي آ نها تعيين كرده بود را بپذيرند    

جديد بردگي است كه موضوع آن ميليونها زن و كودكي است كه با گسترش جهاني سـازي                  

 .به عنوان كاالهاي جنسي ارائه  مي شوند

     يكي از مهمترين عرصه هاي پيشرفت و موفقيت اجتماعي زنان ورود زنان به كـارهـاي         

بـاعـث بـاال      . . .   كار زنان در صنايع اتومبيل سازي، فوالد و معدن و     .   صنعتي و تخصصي بود   

البته هنوز هم زنان كارگر مورد تبعيـض  .   رفتن ميانگين دستمزد و مزاياي بهتر براي زنان شد     

تبعيض جنسي خود تضعيف گـر    .   و تعصب و آزار و اذيت جنسي در محيط كار قرار مي گيرند 

جزء آگاه ترين و پيگيرتريـن   )   بخش صنعتي (   اين قشر از كارگران زن    .     جنبش كارگري است  

كارگراني هستند كه در اتحاديه ها، سنديكاها و سازمانهاي مدافع منافع كارگران فعالـيـت و                 

 .مبارزه مي كنند

      هدف سرمايه داري از يورش به حقوق زنان اساساً بيرون كشيدن زنان از جـريـان كـار            

چرا كه نه شرايط و روند تاريخي اين امكان را به سرمايه مي دهد، و نه سرمايه كـه                    .   نيست

زنان بعنوان آسيب پذير ترين     .   هميشه جوياي نيروي كار ارزان است در پي چنين امري است          

و ستم ديده ترين اقشار اجتماعي از اهداف سرمايه داري براي بهره كشي بيشتر با دستـمـزد                  

يورش اقتصادي، سياسي و ايدولوژيك سرمايه عليه زنان     .   كمتر جهت كسب سود بيشتر است     

بدنبال كم رنگ ساختن آگاهي هاي طبقاتي، اجتماعي و سياسي زنان كارگر كه بخـشـي از                  

طبقه كارگرند، با برجسته كردن نقش خانگي زنان و اينكه مسئوليت واقعي زن وقتي شـروع         

مي شود كه از سر كار به خانه بر مي گردد، و اينكه زنان داراي نقش درجه دو در اجـتـمـاع                   

هستند و بايد پيوسته به مردي وابسته باشند، با هدف ايجاد شكاف در صفوف طبقه كارگر و                  

براي نيل به اين هدف سرمايـه سـود     ”   .   تضعيف صفوف متحد كارگران بكار گرفته مي شود   

مدار با ايجاد رقابت بين كارگران زن و مرد براي يافتن كار ميانگين ارزش كار را كـاهـش                     

ميدهد و دستمزدها را پايين مي آورد در حاليكه بخش عمده نيروي كار بيكار را زنان تشكيل                 

 )سپاه ذخيره كار -ماركس(“ .مي دهند

    سرمايه داري هميشه نيازمند نيروي ذخيره كار به صورت كارگران موقت، پاره وقت، نيـم               

ارزش نيروي كار زنان نسبت به مردان كمتر و فشار ناشي .   وقت و كارگران خانگي بوده است     

از بيكاري موجب گشته زنان بي تشكيل و بدون برخورداري از حقوق اوليه و انسـانـي خـود                 

سرمايه داري مي خواهـد     .   وارد بازار كار شده و مورد بهره كشي و اهانت و تعرض واقع شوند             

و مسئوليت بيكاري كارگران مرد را به گردن زنان كارگر بياندازد و زنان در دشـواريـهـا ي                     

اقتصادي و اجتماعي خود را سرزنش كنند نه مناسبات اجتماعي و توليد سرمايه داري را كـه                  

 . عامل تمامي دشواري ها، فالكت ها و فجايع بشري است

     نظم كنوني جهاني بر پايه چنان سيستمي از غارت و استثمار استوار گشته كه در طـول            

. شركتهاي فرا مليتي گردانندگان اصلي اقتصادي جهان هسـتـنـد           .   تاريخ سابقه نداشته است   

صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني  روند جـهـانـي سـازي و                      

فقر و بيكاري، نابرابـري و افـزايـش        . خصوصي سازي را بر پايه منافع و خود پيش مي برند 

شكاف طبقاتي، جنگ و خشونت، عدم امنيت، تبعيض نژادي و جنسي، فحشا و قاچاق انسـان       

از پيامدهاي جهاني سازي نئوليبراليستي و از خصايص ذاتي سرمايه و نتيجه انباشت سرمايـه               

جهاني سازي كه مهمترين شالوده ساختاري زنانه شدن فقر و بي ارزش شدن كار زنان        .   است

تـاريـخ   .   است، همچنين داليل بنيادي انقياد زنان به نظام سرمايه داري را افزايش داده است             

سرمايه داري نشان داده است كه چشم انداز آزادي زنان از مبارزه براي رهايي طبقه كـارگـر        

 .جدا نيست

     مذهب و حتي جنبش اصالح طلبي مذهبي كه با تولد سرمايه داري امكان رشد پيدا كرد،           

فرهنگ مرد ساالرانه باز تـولـيـد       .   متقابالً  به شكل گيري و رشد  سرمايه داري كمك نمود           

شده از مناسبات سرمايه داري،  با ديدگاهي كه بر جداسازي مردان از زنان، جداسازي محـل                 

كار، مردانه و زنانه كردن كارهاي صنعتي و خدماتي، ممنوعيت تحصيل دختران در برخـي از     

رشته هاي تحصيلي و تبليغ و ترويج نقش همسري و مادري براي زنان، ارتجـاعـي تـريـن                    

 .نظرات را همگام باسرمايه داري پيش مي برد

    در اين مبارزه تالش براي ارتقاء آگاهي هاي طبقاتي، سياسي و دموكراتيك، مبارزه بـراي               

سازمان يابي و تشكل، اتحاد زنان كارگر، مبارزه براي اتحاد جهاني بر عليه جهـانـي سـازي                   

ئوليبرالي و عليه جنگ،  مبارزه بر پايه منافع فوري طبقه كارگر براي افزايـش دسـتـمـزد،                     نـ

 .روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي كند ....مقابله با خصوصي سازي،  بهبود شرايط كار و

سوسياليسم يك ضرورت تاريخي و آلترناتيو سرمايه داري است، سوسياليسم شرط الزم بـر            

هر روز بيشتر از قبل بر اين باور راسخ تر مي شـويـم         .   اداره زندگي انسان و بقاء طبيعت است      

 .كه مي توان جهان بهتري ساخت
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  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1387ارديبهشت 8يكشنبه   

5صفحه   - 2شماره    

     جنبش سنديكائي واتحاديه اي ايران در دوران انقالب مشروطيت توسط كارگراني كه در بـاكـو و                    

اين كارگران كه عموماً با افـكـار سـوسـيـال        .   عشق اباد كار كرده و به وطن بازگشته بودند بنا نهاده شد    

هم چنين حركتهـاي  .   دموكراسي اشنا بودند  تاثير عميق خود را بر روي ديگر كارگران ايراني نيز گذاشتند   

 در چاپخانـه اي    1284در سال .    تحولي ملموس در كارگران ايران به وجود اورند1907 و 1905انقالبي  

هم زمان با اتحاديه كارگران چاپخـانـه هـا در        . كوچك در تهران نخستين اتحاديه كارگري تاسيس شد 

ديگر كارخانه ها نيز اين امر رو به نضج نهاد، تا اينكه كارگران مشهد، تبريز، انزلي و ديگر نقاط كشور را               

سـر  . . .   شعارهاي مزد عادالنه، هشت ساعت كار در روز، زمين براي دهقان، جمهوري و     .   هم در بر گرفت   

 . داده شد

     با سركوب انقالب مشروطه از طرف استبداد، جنبش سنديكائي و اتحاديه اي نيز مورد هجـوم واقـع              

در اين بين منـافـع   .   گرديد، تا مانع از رسوخ افكار پيشرفته و سوسيال دموكراسي و مشروطه خواهي شود             

كارگران پيشرو ايراني كه مدافعان حقيقي  .   صنفي و طبقاتي كارگران بطور اشكارا مورد تعرض قرار گرفت         

استقالل، ازادي و عدالت اجتماعي بودند، پس از جريانات انقالب مشروطه تا سالهاي قبل از پـيـروزي                    

انقالب اكتبر آماج شديد ترين حمالت ارتجاع داخلي و خارجي قرار داشتند، و ارتجاع سلطنتـي قـاجـار،                    

 .امپرياليست هاي روس و انگليس از هيچ گونه جنايتي در حق آنان خودداري نمي نمودند

 

 دوران رشد گسترده ي جنبش سنديكائي پس از پيروزي انقالب اكتبر  -

هنگامي كه ارتجاع داخلي و همدستان خارجي شان جنبش سينديكائي و اتحاديه اي ايران را دفن شـده           

و با تأثير پذيري از انقالب اكـتـبـر بـه       .   مي پنداشتند، زحمتكشان ايران با خيزشي مجدد سر بر افراشتند     

 رسيـده  15تعداد اتحاديه هاي  كارگري تهران به 1299در سال . بسط جنبش هاي سنديكايي دست زدند 

 شوراي مركزي اتحاديه هاي حرفه اي كارگران ايجاد گرديد كه هـدف ان رهـبـري        1300بود، در سال 

 هزار كارگر و كـارمـنـد     30 سال بيش از4در عرض . جنبش سنديكائي و اتحاديه اي در سطح كشور  بود 

تحت تأثير همين جنبش بود كه در فاصـلـه   .  زير پرچم  شوراي مركزي اتحاديه هاي حرفه اي گرد امدند 

 روزه كارگران چاپخانه ها و اولين 14 چندين اعتصاب بزرگ، از جمله اعتصاب 1300-1304ي  سالهاي   

ساعت كـار، آزادي فـعـالـيـت                8دولت وثوق الدوله روزانه   .   اعتصاب كارگران نفت ابادان انجام گرفت     

 .سنديكاها و جشن اول مه را قبول نمود

      كارگران با طرح خواست هاي سياسي و دفاع از ازادي هاي دمكراتيك بر عليه تسلـط اسـتـعـمـار                      

از مهم ترين وقايع كارگري اين دوره وصل شدن كـارگـران ايـران بـه                .   امپرياليسم به مبارزه برخاستند   

شوراي مركزي اتحاديه هاي حرفه اي ايران به عضويت سازمان بين المـلـلـي           .   انترناسيونال كارگري بود  

 .كارگران سنديكاي جهاني كارگران پذيرفته شدند

 

 و جنبش سنديكائي )  1304-1320(سالهاي خفقان  -

     سركوب جنبش سنديكائي واتحاديه اي و جلوگيري از فعاليت هاي سنديكائي و اتحاديه اي  و غـيـر              

  به تصويب قانونـي مـعـروف بـه          1304  -1310قانوني  ساختن فعاليت حزب كمونيست، در فاصله ي  

رضاخان با راهبري هاي اربابان انگليسي اش مدافعان ازادي و استقالل و تـرقـي     .   انجاميد”  قانون سياه ” 

كشور را آماج حمالت خود ساخت، اما جنبش سنديكائي واتحاديه اي در زير ضربات سنگين با اعتصابات                 

و اعتراضات در شركت نفت و صنايع نساجي و ساير كارخانجات به مبارزه  عليه استبداد و امپريـالـيـسـم              

در اوج سال هـاي ديـكـتـاتـوري،        .   انگلستان و عليه چپاولگران و زور گويان ادامه دادند و پاي ننشستند           

اتحاديه ي مخفي كارگران راه آهـن    .    ساعت در روز تقليل دادند9كارگران شركت نفت ساعت كار را به      

 نفري، نمونه  اي از قدرت يابي مجدد و رو به رشد كارگران ايراني را به نمايش         800با برگزاري اعتصاب    

رضاخان در سوم شهريور توان و قدرت نيروي مصمم و پايداري را كه بسـان آتشـي از زيـر              .   گذاشت

 .خاكستر سر بر آورده بود را به عينه لمس كرد

 

 )1320-1332(دوران شكوفايي جنبش سنديكائي در ايران  - 

 فعاليتي علني داشت و تعداد كارگران صنايع ماشينـي  1326 الي 1320     جنبش كارگران ايران از سال      

با بكارگيري  تجربيات گذشته طي آن سال ها گام هاي مهمي درراه گسترش سنديكـاهـا   . بيشترشده بود 

در اين سالها ابتدا اتحاديه هاي مختلف كارگري و سنديكاها شكل گرفتند و از اتحاد آنـهـا             .   برداشته شد 

بـاالخـره   .    با  پا به عرصه وجود گذاشت1321 هزار عضو در 30شوراي مركزي اتحاديه كارگران ايران با  

كـه  .      تاسيس گـرديـد  1323شوراي متحده مركزي اتحاديه كارگران و زحمتكشان ايران در اول ماه مه             

اين امر متقابالً  در تسريع تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري در بخشهاي مختلف نقش بسزايـي                 

از آن جمله تشكيل سنديكاي كارگران نفت و پيوستن آن به شوراي متحده مركزي تـحـت نـام           .   داشت

بدين ترتيب وحدت كامل جنبش سنديكايي ايران .   سنديكاي كارگران نفت خوزستان، دستĤورد مهمي بود      

هزار كارگر ايراني زير پرچم شوراي متحده مركزي اتحـاديـه   300بيش از .     در سراسر كشور تامين گرديد   

. كارگران و زحمتكشان ايران، به عنوان مهم ترين سازمان سنديكايي ايران و خاور ميانه گرد هم آمـدنـد               

 از طرف فدراسيون جهاني كارگران مورد شناسائي قرار گرفت و به عضـويـت       1325اين تشكل در سال     

در آن زمان احزاب كارگري و ملي كشور، حتي دولت و وزارت كـار،             .   فدراسيون سنديكائي جهان در آمد    

شوراي متحده مركزي را به رسميت شناختند و حق نمايندگي در شوراي عالي كار به شوراي مـتـحـده                     

 . مركزي داده شد

سـال بـعـد      .     روزه يك هزار كارگر نفت در كرمانشاه صورت گرفـت  6 اولين اعتصاب  1324   در خرداد   

عدم رسيدگي به خواست هـاي    .    روز در اعتصاب بودند14هزار نفر از كارگران نفت آغاجاري به مدت 10

هزار نفري گرديد، كه عالوه بر خواست هاي صنفي خـواسـت          100 ماه  بعد موجب اعتصابي       2كارگران  

فعاليت و نقش حـزب    .   هاي سياسي از جمله عدم دخالت عمال انگليسي در شركت نفت را در پي داشت       

 .توده ي ايران در اين جريانات كامالً مشهود بود

      محمد رضا پهلوي پس ازشكست فرقه ي دمكرات آذربايجان فرصتي مناسب بـراي يـورش بـه                    

ارتجاع سلطنت به ياري امپرياليست هاي انگليس و امريـكـا           .   تشكل هاي سنديكائي را بدست آورده بود      

 به صورت وحشيانه اي شوراي متحده مركزي اتحاديه كارگران و زحمتكـشـان ايـران و        1326در سال  

 با صحنه سازي  ترور شاه، فعاليت 1327در سال .   سنديكا هاي سراسر كشور را مورد تهاجم خود قرار داد         

شوراي متحده مركزي اتحاديه كارگران و زحمتكشان ايران و سنديكا هاي كارگري  و حزب توده ايـران                  

 .را ممنوع  و غير قانوني اعالم نمودند

      طبقه ي كارگر ايران با تشديد مبارزات و اعتصابها در منطقه نفت خيز خوزستان و در سايـر نـقـاط                    

مـقـاومـت    .    مقاومت شايان توجهي از خود نشان دادنـد   1329كشور منجمله كارگران كارخانه شاهي در  

در .     كمك مؤثري به ملي شدن نفت توسط دولت مصدق نـمـود    1329قهرمانانه كارگران نفت در سال      

باالخره بدنبال مبارزات و افت و خيزهـاي  .    كودك به هالكت رسيدند  3 كارگر و  18جريان اين اعتصابات    

 . با شور و شوق عظيم كارگران و زحمتكشان ايران به بار نشست1357مكرر، انقالب بهمن سال 

 

 57تشكل هاي كارگري بعد از انقالب  - 

 ،كارگران در پيشاپيش توده هاي ميهن مان به حركت در آمدند، و بـا            57  با اوج گيري انقالب در سال       

با پيوستـن  .   سازمان دهي كميته هاي اعتصاب در مراكز كار اعتصاب سراسري را در كشور به راه انداختند     

از درون كميته هاي مخفـي  .      حركات كارگري به اوج خود رسيد  57كارگران نفت به اعتصاب در تير ماه        

اعتصاب شوراهاي كارگري در اكثر كارخانجات و موسسات صنعتي شكل گرفت، ودر كوتاه ترين زمـان                 

از بهم  .   شوراهاي كارگري كارخانجات توانستند مديريت موسسات و كنترل توليد و توزيع را بدست گيرند             

مـحـل   “   خانه كارگر”   تشكيالت .   متولد شد“   خانه كارگر ”   پيوستن شوراهاي سازماني كارگري تحت نام       

 . تجمع فعالين كارگري تهران و شهرستان ها گرديد

كارگران عـمـدتـاً از      “   انجمن همبستگي”        همراه با اين تشكل سراسري، در شهررهاي بزرگ كشور  

مبارزه عليه طرح هاي ارتجـاعـي و         .   تجمع كارگران صنوف و كارگاه هاي توليدي كوچك شكل گرفت         

واپسگرايانه  قانون كار كه در قانون كار پيشنهادي احمد توكلي وزير كار وقت متجلي مي گرديد و بـراي          

تصويب قانون كار مترقي و متناسب با خواست كارگران از اقدامات عملي و مؤثر اين دو تشكل كارگـري                 

 .بود

    با شروع جنگ خانمان سوز كه هديه اي آسماني براي جمهوري اسالمي بشمار مي رفـت، فـرصـت                

احزاب و سازمان هاي مدافع كارگري غير قانونـي  . الزم براي سركوب جنبش مستقل كارگري بدست آمد 

نشريات كارگري توقيف، فعالين كارگري از كار اخـراج       .   و سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري منحل شدند       

هزاران كارگر مبارز دستگير و بيش از پانصد كارگر به جـوخـه هـاي اعـدام         .   و تحت پيگرد قرار گرفتند    

. عده گثيري از كارگران نيز مجبور به ترك محل كار و زندگي خود شده يا به تبعيد رفتـنـد            .   سپرده شدند 

شوراهاي كارگري يكي پس از ديگر منحل و با تصويب اليحه اي قانوني شـوراهـاي اسـالمـي كـار                      

با تهاجم قداره بندان وچماق بدستان جمهوري اسالمي به خانه كارگر ايـن نـهـاد               .   جايگزين آنها شدند  

از آن پـس      .   مستقل كارگري از دست كارگران در آمده، در اختيار مزدوران كارگرستيز رژيم  قرار گرفت             

اشخاصي همچون محجوب،  كمالي، ربيعي،  سرحدي زاده كه هر كدام بعدها به وزارت و نـمـايـنـدگـي        

 . مجلس رسيدند، هدايت اين تشكيالت دولتي شده را بر عهده گرفتند

   طي سه دهه مافياي حاكم بر تشكل هاي رسمي كارگري بعنوان عامل تفرقه و سركوب جنبش هـاي                 

از آن جمله است حمله سنديكاي مستقل شركت واحد و سركوب فعـالـيـن       .   مستقل كارگري عمل نموده   

كارگري، همكاري با ارگان هاي اطالعاتي و امنيتي در تقابل با حركت كارگران ايـران خـودرو ديـزل،                     

 ... الستيك سازي البرز، نيشكر هفت تپه و 

     با شكل گيري تشكل هاي مستقل كارگري و كميته هايي براي احياء سنديكاها و اتـحـاديـه هـاي               

كارگري و كارگران بيكار، گسترش اعتراضات كارگري از جمله اعتصابات كارگري كه علـيـرغـم مـنـع                    

قانوني بالانقطاع در سراسر كشور شاهد آن هستيم، همگي نشان از آينده اي روشـن بـراي جـنـبـش                  

كارگري كشورمان دارد، اگر فعالين  كارگري و احزاب و سازمان هاي مدافع حقوق كـارگـران نـيـروي                      

 .   ناتوان گشته خود را صرف مبارزه  بر عليه يكديگر ننمايند

 “شمه اي از تاريخچه ي جنبش سنديكائي و اتحاديه اي كارگران ايران”



شور
خل ك

 دا
  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1387ارديبهشت 8يكشنبه   

6صفحه   - 2شماره    

هيئـت مـو سـس        :     اعالم مو جوديت اتحا د يه ي سرا سر ي  كار گران اخراجي و بيكار    
اتحاديه سرا سري كارگران اخراجي و بيكار فعا ليت خود را با  راه اندازي سايت اينتر نتي بـا مشـاركـت                     

 86اتحاديه از اول سال .   كارگران برخي  واحد هاي كارگري تهران و سنندج و كرمانشاه شروع  بكار كرد            
 در سنندج و با حضـور    24/1/1386شروع به  عضو گيري كرد،  و اولين مجمع عمومي خود را در تاريخ          

در اين مجمع  اساسنامه اتحاديه به تصويب رسيد و هيئت مديره و بازرسان .    نفر از اعضا تشكيل داد   149
 .اتحاديه انتخاب شدند

اتحاديـه سـراسـري كـارگـران          (  مجمع عمومي اتحاديه آزاد كارگران ايران  1/1387/ 30     در تاريخ   
 نفر نماينده كارگران از شهرهاي مخـتـلـف از      100عليرغم دوري راه با حضور بيش از        )   اخراجي و بيكار  

اين مجمع پس از تصويب اسـاسـنـامـه  و           .   در شهر سنندج برگزار شد...   جمله قم ، تهران ، عسلويه و 
تصويب نام اتحاديه آزاد كارگران ايران  به جاي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ، وانـتـخـاب                    

 . به كار خور پايان داد 16اعضاي هيئت مديره و بازرسين  در ساعت 

محمود صا لـحـي   :   بازداشت محمود صا لحي از بنيانگذاران انجمن صنفي خباز شهر سقز    
نهايتـا در    .    دستگير و با وثيقه ازاد شده بود83كه در جريان برگزاري تظا هرات اول ماه مه سقز در سال           

.  در زندان مركزي  شهر سنندج زنداني گرديد86 به يك سال زندان محكوم و از اواخر فروردين     86سال  
همراه با تهديدها و فشارهاي جسمي و روانـي  و در            .  صالحي كه از بيماري شديد كليه رنج مي برد 

طي يكسال زندان اين فعال كارگري مرتباً از   .   اعتراض به نقض حقوق خود مدتي را در اعتصاب غذا بود          
 .طرف تشكلهاي كارگري، زنان، دانشجويان و آزاديخواهان ايران و جهان مورد حمايت قرار گرفت

 نفره  متشكل از نمايندگان اتحاديه ي اروپا، فعاالن كارگري اروپـا و      11 اذر  هيئتي     16      روز جمعه   
منصور اسانلو، ابراهيم مددي و محمود صـا          –يك نفر از سازمان ملل با همسران سه فعال كارگر زنداني            

 . در دفتر سازمان ملل در تهران ديدار كردند  -لحي
 كنگره اتحاديه هاي كارگري بريتانيا،  اتحاديه ي بين المللي كارگران غذايي، حمـل  1386/ 1/10     در  

 .و نقل  خواهان افدام فوري براي ازادي محمود  صا لحي شدند
دي ماه اتحاديه كشتيراني اندونزي طي نامه اي به مقامات ايران از وضعيت جسـمـي او ابـراز             6     در  

 . نگراني كرده و خواهان ازادي او شدند
 نفر از فعالين كارگري از شهر هاي مختلف ايران در 200 تجمعي با حضور بيش از 87 فروردين   4     در  

 .جلو زندان سنندج به عمل امده و خواهان ازادي او شدند
سياسي و آزادي خواهان ايران و جهان محمود صـالـحـي در                 –    نهايتاً  تحت فشار فعاالن كارگري       

 . از زندان ازاد گرديد87اواسط فروردين 
 نـفـر از     1100 حدود86 آابان ماه 7 در: اعتراضات و اعتصاب در كارخا نه ي نيشكر هفت تپه 

كارگران قسمت ني بري در اعتراض به عدم دريافت حقوق سه ماهه ي فصل جديد دست به اعتـصـاب                    
بدنبال اين حركت وزارت اطالعات رژيم در چندين مرحله با اتهاماتي واهي مبادرت به دستگيـري         .     زدند

. نمايندگان كارگران نمود، كه در هر مورد با اعتراض يكپارچه كارگران مواجه و مجبور به آزادي آنان شـد      
از نكات جالب توجه آنكه مسؤل حراست كارخانه كه در سركوب اعتراضات كارگران نقش اساسـي دارد،              

 . خود از بزرگترين مالكان مزارع نيشكر مي باشد
كارگران در اعتراض به حقوق معوقه در محوطه  كارخانه اقدام به تـجـمـع      19/9/1386     روز دوشنبه  

 .  ساعت موافقت خود را با پرداخت حقوق معوقه اعالم نمود4نمودن، كه مديريت كارخانه بعد از 
 كارگر در ان شاغل مي باشند و از شركتهـاي زيـر     1000     همزمان در كاغذ سازي پارس كه بيش از        

مجموعه ي طرح نيشكر هفت تپه مي باشند در پي به تعويق افتادن حقوقشان بعد از سه روز اعتصاب به                
 . خواستها يشان رسيدند

 كارگران ني بر در اعتراض به محروميت شان در استفاده از امكانات درمـانـي     86 دي 10    روز دوشنبه   
 آذر عليرغم تـوافـق بـا         13دفترچه هاي بيمه عليرغم پرداخت حق بيمه، و عدم پرداخت حقوق خود تا                

 .مديريت كارخانه دست به اعتصاب زدند
 دست به اعتصاب زدنـد و بـا       1386/ 14/12    كارگران بخش كشاورزي ني بر مجددا از روز سه شنبه     

 .وعده پرداخت مطالباتشان به اعتصاب خود پايان دادند
 كارگران كليه ي خطوط توليد در داخل كارخانـه در يـك اقـدام          1386/ 15/12    از صبح چهار شنبه    

 .هماهنگ در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بهمن ماه دست به اعتصاب زدند
 فروردين  در مقابل دفتر مديريت تجمـع  24 كارگران قسمت هاي مختلف اين شركت از صبح روز شنبه  

كرده و خواستار پرداخت حقوق و پاداش معوقه و رسيدگي به ساير خواسته هاي خود شـدنـد  تـعـداد                         
 . نفر تخمين زده شده است 3000كارگران شركت كننده در اين تجمع نزديك به 

 قادر به پرداخت حـقـوق      87      مديريت كارخانه در ابتداي اعتصاب به كارگران گفته ما تا آخر فروردين           
ولي كارگران اعالم كرده اند تا رسيدن بـه       .   شما هستيم و بعد از ان حقوق شما را پرداخت نخواهيم كرد           

 .خواستهاي خود به اعتصاب و اعتراضات ادامه خواهند داد

جمهوري اسالمي پس از اينكه براي محواين  تشـكـل            :   سنديكاي شركت واحد تهران و حومه     
مستقل و دمو كراتيك كارگري به هر اقدامي دست يازيد، اقدام به دستگيري و زنداني كـردن مـنـصـور         

كه با اعتراض شديد فـعـاالن كـارگـري،       .   اسانلو رئيس هيئت مديره سنديكاي شركت واحد تهران نمود      
 . سياسي، زنان، دانشجويان ايران و آزاديخواهان و فعالين كارگري و حقوق بشري جهان روبرو گرديد

 در حين مراجعه به منزل اسانلو براي ابـراز  1386 مرداد سال 18     ابراهيم مددي نائب رئيس سنديكا در 
 دادگاه انقالب به دو سال حـبـس          28همدردي با خانواده ي وي در جلو منزل ايشان دستگير ودر شعبه             

تعزيري محكوم شده بود، با اعتراض ابراهيم مددي و وكاليش در دادگاه تجديد نظر از اتهامات انتسابـي                
 . از زندان ازاد شد25/9/1386 روزدر تاريخ 127تبرئه وپس از 

 را روز     86 اسـفـنـد        16     كنفدراسيون بين المللي كارگران و فدراسيون جهاني كارگران حمل نقل     
همبستگي با سنديكاي كارگران شركت واحد و عموم كارگران ايران و آزادي منصور اسانـلـو و ديـگـر                    

 . كارگران زنداني تعيين كرده بود
 به اين مناسبت يك تجمع كارگري در ميدان گاز سنندج سازماندهي گرديد، هم چنين در كشـورهـاي            
كانادا، فلسطين، عراق، كره ي جنوبي، نروژ، پرتقال، اكراين، فرانسه، بلژيك، انگلستان، اردن، مـراكـش،        

سوئيس،   -يمن، كويت، بحرين، لبنان، تايلند، آلمان، هندوستان، اسپانيا، ليتواني، روماني، روسيه، دانمارك           
لوگزامبورگ، اتيوپي، ژاپن، اندونزي، استراليا، هنگ كنگ، زالندنو، تركيه وساير كشورهاي جهان هـزاران          
كارگر و شهروند با صداي بلند خواهان ازادي سريع و بدون قيد و شرط  منصور اسانلو و محمود صا لحي                

  .شدند
 پس از اعالم واگذاري صنايع پتروسيمـي     : اعتراضات كارگران و كاركنان در صنعت پتروشيمي      

  و فروش سهام صنايع پترو شيمي اراك، اصفهان و خـارك در      86به بخش خصوصي در اوايل ابان ماه        
پنجم آبان كاركنان پتروشيمي اراك دست از كار كشيده و با برگزاري چند تجمع اعـتـراضـي        بازار بورس 

 .خواهان لغو تصميم مديريت صنايع پترو شيمي شدند
     هفتم آبان ماه با پيوستن كارگران پتروشيمي اصفهان و خارك به كارگران اراكي اعتراض جنـبـه ي          

هـزاران  .   از دهم آبان ماه كارگران پتروشيمي اصفهان و اراك نيز اعتصاب كردند.   سراسري به خود گرفت   
 آبان دست به اعتصاب و تجمع زدنـد  28 و   26كارگر صنايع پتروشيمي اصفهان، اراك و خارك مجدداً در        

سي ام آبان هيئتي از طرف كارگران پتروشيمي ابادان جهت    .     و تا درب ورودي كارخانه راه پيمايي كردند       
يكم آذر  گروهي از نمايندگان كارگران و      .   پي گيري خواستهاي خود به وزارت نفت در تهران اعزام شدند          

كاركنان شركتهاي پتروشيمي  ابادان، اصفهان، خارك و اراك به مجلس شوراي اسالمي رفتـنـد و بـه               
نمايندگان مجلس و وزير كشور اعالم كردند كه در صورت عدم پاسخ مثبت به خواسته ها يشان دسـت                 

سوم آذر كارگران پتروشيمي اراك در سالن آمفي تاتر تجمـع  . به اعتصاب سراسري و متحدانه  خواهند زد 
در اقدامي ديگر بيش از هزار نفـر از    .   كرده و اعتراض خود را نسبت به بي تفاوتي مسؤ لين اعالم نمودند  

كاركنان پتروشيمي اراك دراعتراض به  بي توجهي مسؤلين به خواسته هايشان از گرفتن غذا خـودداري           
كارگران و كاركنان پتروشيمي  هم صـدا بـا     .           كرده و غذاي پتروشيمي را به بهزيستي اراك فرستادند    

كارگران ايران خواستار توقف خصوصي سازي، توقف اخراج كارگران، افزايش دستمزدها متناسب با تورم،              
حق تشكل مستقل،  حق اعتصاب و حق كار و بيمه ي بيكاري مكفي براي همه ي كارگـران و افـراد                        

 .و مبارزه هم چنان ادامه دارد. آماده ي به كارهستند

 عالوه بر ميليون ها زن خانه دار با وضعي فالكت بار و رقت انگيز، هزاران كـارگـر زن                     :  زنان كارگر 
بر پايه آمار در    .   شاغل در مؤسسات اقتصادي نيز مشابه زنان خانه دار شديداً مورد تبعيض قرار مي گيرند              

بخش بزرگـي از زنـان       .     چند سال اخير زنان اصلي ترين قربانيان اخراج و بيكاري و تعديل نيرو هستند       
كارگر با رواج قراردادهاي موقت طي دو دهه ي اخير وادار به عقد قراردادهاي سفيد و يا حتي  پـرداخـت                 

سؤ استفاده از فقر زنان كارگر و تحميل شرايط غير انساني به آنـهـا      .     سفته براي استخدام مجدد شده اند     
سياست دولت جمهو ري اسالمي نيز كامال در   .   فقط از سوي سرمايه داران و دالل  ها صورت نمي گيرد  

زنان در كوره هاي آجر پزي از هـيـچ حـقـوق و         .     جهت دادن پوشش قانوني به اين سؤ استفاده هاست 
مزاياي قانوني بهره مند نمي باشند، بخش ديگري از زنان نيز در كارگاههاي زير ده نفر كار مي كنند كـه   
سيستم كارمزدي در آنها غالب مي باشد، اين زنان مواد اوليه را از كارفرمايان تحويل مي گيرند وبا ابـزار          
كار وهزينه هاي مصرفي خود  مواد خام را با كار شبانه روزي در كنار وظايف منزل مبدل به كـاالهـاي                  

از .   آماده براي فروش مي سازند وبه ازائ كاالي توليد شده مبلغ بسيار اندكي دستمزد دريافت مي دارنـد      
كارهايي كه اين زنان به آن مشغول مي باشند مي توان به توليد پوشاك، خياطي، قاليبافي، خشك كردن            

 .را نام برد... سبزي، گلدوزي و 
 دولت احمدي نژاد با استفاده از تعطيالت نوروزي تـركـيـب      : تغييرات در تركيب شوراي عالي كار     

 قانون كار متشكل از سه نفر نماينده كارگران، سه نفر نمايـنـده         167شوراي عالي كار را كه مطابق ماده        
كارفرمايان و سه نفر نماينده دولت بود، با افزايش يك جانبه نمايندگان دولت از سه نفر به پنج نفر، عمالً               

 .قدرت تصميم گيري در خصوص موارد مهمي هم چون افزايش حداقل دستمزدها را در اختيار گرفت
رئيس اتحاديه كارگران پيماني و قراردادي كشور گفته است مـوج  :   موج اخراج كارگران بعد از عيد     

 آغاز شده بود همچنان ادامـه دارد و      86اخراج دسته جمعي كارگران قراردادي كه از روزهاي پاياني سال  
 50بطوريكه بيش از   .   بسياري از كارگران با اتمام قراردادهايشان وعدم انعقاد مجدد قرارداد بيكار شده اند            

الزم .    شغل خود را از دست داده انـد       87هزار كارگر قراردادي در سراسر كشور در روزهاي آغازين سال           
 در صد كارگران كشور به صورت قراردادي در كارهاي دائم به كار گـرفـتـه     65بتوضيح است كه بيش از      

 .مي شوند
كارگران كارخانه الستيك سازي البرز بـا بـيـش از          :   اعتراض در كارخانه الستيك سازي البرز      

 فروردين  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شان در چند ماه گذشته، با آتـش زدن    22 كارگر در    1000
 فر ورديـن خـانـواده      26روز دو شنبه .   اسالم شهر را مسدود كردند  -الستيك هاي فرسوده جاده تهران    

هاي كارگران بازداشت شده در اعتراض به باز داشت آنها و براي آزادي شان، در مقابل پاسگاه احمد آبـاد             
كمسيون همبستگـي  .      نفر مي رسد40تعداد كارگران بازداشتي در اين پاسگاه به .  مستوفي تجمع كردند 

بين المللي اتحاديه هاي كارگران صنعتي جهان به دستگيري و ضرب و شتم ايـن كـارگـران بشـدت                     
 .  اعتراض كرده است 

 از ميان رويدادهاي كارگري در يك سال گذشته
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 “ جمعي از مادران و خانواده هاي جان باختگان فدائيان خلق”پاسخ به نامه 

 )اكثريت(اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران  -هيات سياسي 

  
“ جمعي از مادران و خانواده هاي جان باختگان فدائيان خلق         ”مدتي قبل نامه اي با امضاي       :      توضيح

با اين  . نامه بدون اسامي امضاكنندگان بود     . خطاب به شوراي مركزي بدست مسئولين سازمان رسيد         
وجود نامه را در كارآنالين منتشر كرديم و خود را موظف ديديم به مسائلي كه در آن مطرح شده است،                     

تالش هاي ما براي مشخص شدن اسامي امضاكنندگان به جائي نرسيد و اين امر، پاسخ                 . پاسخ دهيم 
 .اميدواريم بعد از انتشار پاسخ، اسامي امضاكنندگان را دريافت بكنيم. به نامه را به تاخير انداخت

    واقعيت اين است كه سازمان ما در هيچ مقطعي از حيات خود از آرمان هاي سوسياليستي و                         
آن چه ما از آن فاصله گرفته       . سوسياليسم روي بر نتافته و همواره بر باور خود به آن پاي فشرده است              

را ساخته بود ما نه با آرمان هاي سوسياليستي، بلكه با        “ سوسياليسم عمال موجود”ايم، نگرشي است كه  
در دوره استالين مرتكب اقدامات جنايت آميز عليه         “ سوسياليسم”آن نظام توتاليتاريستي كه زير عنوان       

. مردم شوروي و عليه انديشه سازان و كنشگران فكر و عمل سوسياليستي شد، قاصله گرفته ايم                      
برخي از  . آوار سنگيني بود كه بر سر نيروهاي چپ فرو ريخت            “ سوسياليسم عمال موجود  ”فروپاشي  

نيروهاي چپ از انديشه سوسياليستي فاصله گرفتند، سرمايه داري را كشف كردند و به ستايش آن                     
بخشي ديگر همچنان چشمان خود را بر اين رويداد عظيم بستند و در همان جائي ماندند كه                  . پرداختند

ما نه راه   . جهان بر اثر اين رويداد لرزيد ولي فكر آن ها تكاني نخورد و همچنان جامد ماند                . قبال بودند 
. نه راه نفي آرمان ها و آماج هاي انساني خود را و نه جمود فكري را                . اول را برگزيديم و نه راه دوم را       
راه پايبندي به   . راه نقد و جستجوگري كه سنت جنبش فدائي است          . ما راه ديگري را انتخاب كرديم      

راه بازنگري  . “سوسياليسم عمال موجود  ”آرمان ها و انديشه سوسياليستي و نقد نگرش هاي حاكم بر              
 .انديشه سياسي چپ

 به اين دريافت رسيديم كه مطلق كردن و         1361 ـ   1359ما در نقد خط مشي سياسي سازمان در دوره          
اصل قرار دادن مبارزه ضدامپرياليستي و كم بها دادن به آزادي هاي سياسي و امر دمكراسي موجبات                   
شكل گيري سياست حمايت از جمهوري اسالمي گرديد كه ضربات جدي به سازمان ما و جنبش                      

ما در روند بازنگري انديشه ها، دمكراسي و الزامات ناشي از آن را پذيرفتيم و                   . دمكراتيك كشور زد  
دريافتيم كه مبارزه براي آزادي و دمكراسي، بايد جاي شايسته خود را در نگاه ما و در مبارزه عليه                         

 .استبداد مذهبي پيدا كند
: از نظر ما  .     مخالفت ما با مناسبات سرمايه داري و باور ما به مبارزه طبقاتي تغييري نكرده است                   

   و بيكاري    ، جنگ    از طبيعت     غارتگرانه    وري   ، بهره   عدالتي  ، بي    طبقاتي    سرچشمه ستم    داري  سرمايه”
   در آستانه قرن     داري  سرمايه.    است    اجتماعي   هاي  ها و ناهنجاري     از نابساماني     و منشأ بسياري     اي  توده

  ها بوده    از آن     خود موجد بسياري      بشر كه    معضالت  به  خود را در پاسخگويي  آشكارا ناتواني  و يكم  بيست
 ).سند ديدگاه ها و آماج ها(“.دهد  مي ، نشان است

     نگاه ما به كمونيست ها نه همانند سوسيال دمكرات ها است و نه به سوسيال دمكرات ها همانند                    
ما در عين حالي كه از آن دو فاصله داريم و منتقد نگرش هاي هر دو جريان هستيم،                     . كمونيست ها 

 .ولي آن دو را جزو نيروهاي چپ به حساب مي آوريم
     ما هم متاسفيم كه برخي از رفقاي ما در نشست هائي شركت كرده اند و مسئوليت پذيرفته اند كه                    

عملكرد آن ها با عملكرد و مواضع         . عمده نيروي آن را مشروطه طلبان سلطنتي تشكيل مي دهند            
سازمان متفاوت است و ارگان هاي سازماني هم مخالفت خود را با عملكرد اين دسته از رفقا رسما                       

برخي از رفقاي ما نيز به لحاظ سياسي خواهان همكاري و برخاً اتحاد با بخش هائي از                  . اعالم كرده اند  
 .سازمان ما چنين سياسي را دنبال نمي كند. حاكميت ـ اصالح طلبان ـ هستند

 ! مادران گرامي
شما در نامه به مسائلي كه به خط مشي سياسي سازمان در سال هاي اول انقالب و به ضربات سال                       

براي آگاهي شما الزم است گفته شود كه ما در سال هاي اول                 .  برمي گردد، اشاره كرده ايد      1365
مهاجرت نقد خط مشي سياسي را در دستور كار قرار داديم كه حول آن بحث هاي مفصلي صورت                       

 ارائه گرديد و به تصويب      1365حاصل آن بحث ها سندي بود كه به پلنوم كميته مركزي سال              . گرفت
در كنگره اول سازمان نيز سخنراني هاي زيادي پيرامون آن خط مشي صورت گرفت و به نقد                    . رسيد

اسناد، مباحثات و طرحهاي پيشنهادي در نخستين        (سخنراني ها و نقدها در كتاب كنگره         . كشيده شد 
ما در طي دو دهه بارها در مقاالت متعددي به اين             . آمده است ) كنگره سازمان خلق ايران ـ اكثريت      

نقد خط مشي گذشته ما به را به اهميت و جايگاه دمكراسي در كشورمان رهنمون                  . موضوع پرداختيم 
در اتخاذ خط مشي حمايت از جمهوري اسالمي در آن دوره، عوامل متعددي تاثيرگذار بودند كه                   . كرد

ما باز بررسي خط مشي سياسي در آن سال ها را در دستور              . الزم است جداگانه به آن ها پرداخته شود       
 . كار خود قرار خواهيم داد

طبعا نتيجه بررسي در اختيار      .  در دستور كار ما قرار دارد        1365بررسي علل و عوامل ضربات سال         
 . همگان قرار خواهد گرفت

در آخر به شما اطمينان مي دهيم كه براي تحقق آرمان هاي عزيزانمان كه آرمان هاي ديروز و امروز                     
سازمان است، مبارزه خواهيم كرد و پرچم دفاع از صلح، آزادي، دمكراسي، عدالت اجتماعي و                         

اميد و آرزو اين كه شما را همواره در كنار خود داشته باشيم و                . سوسياليسم را زمين نخواهيم گذاشت    
 .شما هم هر زمان الزم ديديد نگراني ها و دغدغه هاي خودتان را با ما در ميان بگذاريد

  ارديبهشت روز معلم12گرامي باد 
 و در اعتراض معلمان،  بدست        ١٣�٠ارديبهشت   ١٢ در    ���� ٢٩     از روزي كه دكتر خانعلي       

اين روز به ياد و خاطره اين معلم مبارز و در پاسداشت پيام آوران دانش        . دژخيمان سلطنت بخون غلتيد 

ترور مطهري به دست گروهي بنيادگرا همچون خود جمهوري              . نام گرفت “ روز معلم ”و آگاهي    

 موقعيتي را فراهم آورد تا با انتساب اين روز به مطهري و ترور او                    �٨ ارديبهشت ١٢اسالمي در   

ماهيت انقالبي و مترقي اين روز را تهي ساخته، و نفرت تودها و دانش آموزان از رژيم را متوجه اين                       

 . روز سازد

جنبش چپ ايران از    .      معلمين ما همواره از پيشگامان مبارزه عليه بي عدالتي ها و استبداد بوده اند              

معلمين به همراه دانشجويان سهمي     . وجود معلمين و اساتيد دانشگاهي بهره هاي فراواني برده است          

از جمله  ... بهرنگي، فراهاني، دهقاني، نابدل، اسكوئي و      . اساسي در بنيان گذاري سازمان ما داشته اند        

دهها فدائي بودند كه در دهات و محالت فقير نشين شهرها درس آزادگي و عدالت را به كودكان                       

. و اين امر با رسالت سياهي و تباهي جمهوري اسالمي سر سازگاري نداشت               . ميهنمان مي آموختند  

فرداي انقالب هزاران آموزگار ترقي خواه و تحول طلب خصوصاً چپ ها و كمونيست ها از مدارس                     

سركوب و خفقان وترور اعدام معلمين و روشنگران         . اخراج و روانه زندان ها و شكنجه گاه ها گشتند          

جامعه هرچند موجب وقفه و تضعيف مبارزات معلمين شد، اما اعتراضات چند سال اخير خصوصاً                     

 .   نشان داد كه شراره هاي آتش معلمين از زير خاكستر سركوب هرآن آماده فوران است�٨سال

مهر را بعنوان روز جهاني معلم اعالم نمود، تا  همه ساله از زحمات معلمان                 ١٣     سازمان يونسكو   

معلم هاي شايسته به كودكان،      ”: يونسكو در پيامي بدين مناسبت اعالم كرد        . تقدير و تجليل شود    
نوجوانان و جوانان كمك مي كنند تا جوهره حقيقي زندگي را بشناسند و ارزش هاي زندگي مانند                      

ما ضمن استقبال از اين حركت، به پاسداشت        “ .اعتماد، احترام، گفتگو و تفكر انتقادي را گسترش دهند        

ارديبهشت را بعنوان يادروز     ١٢مبارزات پيگير و درعين حال خونين جامعه معلمين كشورمان، همĤره            

 .  پيكار دانش و آگاهي عليه جهل و ناآگاهي در ميهن مان گرامي خواهيم داشت

 

 

 انتخاباتي كه برازنده جمهوري اسالمي بود
 99با همه اما و اگر ها و با تكيه بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان موضوع اصل                           

سي صالحيت  رقانون اساسي جمهوري اسالمي و رد صالحيت گسترده افراد، باالخره با بر             

 نفر توسط هيئت هاي اجرايي رد صالحيت        3200 نفر شركت كننده،     7500داوطلبان از بين    

كه با اعتراض رد صالحيت شده گان به هيئت هاي نظارت نيمي از رد صالحيت شده                .شدند

همه اصالح طلبان هم پس از ادا و اطوارهاي رايج شان باالخره             . گان مجدداً تأييد گرديدند   

 24/12/1386تا انتخابات دورة هشتم مجلس شوراي اسالمي در تاريخ             . وارد بازي شدند  

 . برگزار گرددبخوبي وخوشي

نخست آنان كه باز هم به اميدي واهي در          . دو مسئله در اين رابطه حائز اهميت است             

اين انتخابات شركت كردند، تا به سان سي سال گذشته از ميان بد و بدتر، بد را انتخاب                      

كساني كه انتظارات خود را از نتيجه انتخابات حتي به يك نفر هم تقليل                    . كرده باشند 

مي خواهيم از اين حضرات بپرسيم اگر شما عامدانه و به مأموريتي چنين نكرده ايد،                !!! دادند

القل بررسي كنيد كه اقدام تان  بجز تفرقه و تشتت چه حاصلي براي نيروهاي دمكراتيك و           

 چپ داشته است؟

دوم آنكه عليرغم تقلبات گسترده، خريد آشكار رأي در شهرستان ها و مناطق قومي اگر                    

از شركت مردم در اين انتخابات بخصوص در           . آمار از پيش تعيين شده را كنار بگذاريم          

حتي مطابق آمار   . شهرهاي بزرگ، بطور فاحشي نسبت به انتخابات قبلي كاسته شده بود             

و در شهرهاي بزرگ     % 19 رأي يعني كمتر از       1990562رسمي وزارت كشور، در تهران       

 درصد  35 درصد  و در كل كشور كمتر از            20حدوداً  ...  مشهد، تبريز، اصفهان ، شيراز و        

 . واجدين رأي دادن در انتخابات شركت كردند

عدم تناسب آراي ريخته شده در صندوق ها با نتايج اعالم شده،  تقلب و دستكاري در                        

اعالم ... صندوق ها و ابطال برخي صندوق ها در ايالم، ايوان، تهران، زابل، مهران، بم و                   

 درصد و كم اعالم كردن تعداد واجدين شرايط          58 درصد،   60 درصد ،    65آمارهاي متفاوت   

رأي و همه و همه دليل بحراني است كه سر تا پاي نظام جمهوري اسالمي را فرا گرفته                      

 . است

ما همچنان بر اين باوريم كه تحريم آگاهانه و متحدانه انتخابات گامي در راستاي نفي                     

 .استبداد و ديكتاتوري جمهوري اسالمي بود
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سه سال پس از سركوب اعتصابات  .       اول ماه مه ارتباطي ناگسستني با انترناسيونال دوم دارد        
 و   1889 آمريكا، در كنگره بين الملل سوسياليستي كارگران كه  در ژوئيه سال 1886كارگري  

به ابتكار انگلس تشكيل شده بود، و در حقيقت كنگره مؤسس انترناسيونال دوم محسوب مـي     
گرديد، قطعنامه اي داير بر تعيين روز اول ماه مه بعنوان روز همبستگي كارگران جـهـان بـه            

از آن به بعد همه ساله اين روز تاريخي بعنوان جشن اتحاد كارگران در بـرابـر       . تصويب رسيد 
از اين رو بي مناسبت نخواهد بود در اين روز      .   اردوي سرمايه با شكوهي فزاينده برگزارمي شود      

 .به موضوع انترناسيوناليسم كارگري بپردازيم
 

 

 انتر ناسيونال هاي پيشين

شالوده هاي الزم براي يورش انفالبي كارگـران عـلـيـه       )  1872 -1864(     انترناسيونال اول 
نقش هدايت گر و تعييـن  .   سرمايه و مبارزه پرولتارياي بين المللي در راه سوسياليسم را بنا نهاد          

 .كننده ماركس از نكات بارز حيات اين دوره از انترناسيونال بود
با مساعي انگلس  زمينه هاي بسط پردامنه و تـوده اي      )   1914-1889(     انترناسيونال دوم  

جنبش كارگري را در يك سلسله از كشورها فراهم ساخت،  و طي آن سال ها مـوجـب رشـد          
اپورتونيسم حاكم در اواخر سال هاي حيات انترناسيـونـال دوم            .   جنبش كارگري در عرض شد    

 .موجب تنزل سطح انقالبي و نهايتاً زوال و ورشكستگي آن شد

اساساً از دل مبارزه كارگران و در رأس آن بـلـشـويـك       )   1947 -1919(    انترناسيونال سوم  
هاي روسيه و شخص لنين عليه اپورتونيسم و شوونيسم اجتماعي حاكم بر انترناسيـونـال دوم          

متولد شد، و در دوران جنگ كار را به تشكيل احزاب كمونيست در يك سلسلـه از كشـورهـا             
انترنـاسـيـونـال     .   مهم ترين صفت انترناسيونال سوم احياي سنت هاي ماركسيستي بود.   كشاند

سوم دستĤوردهاي مبارزاتي و انقالبي انترناسيونال دوم را بـرداشـت و پـلـيـديـهـاي آنـرا                        
مهم ترين كاستي انترناسيونال سوم حذف اتحاديه هـاي  .   دور ريخت )   اپورتونيسم، شوونيسم   (   

همچنين مي توان به بوروكراسي حاكم، دولتـي شـدن آن،       .   كارگري از پيكر انترناسيونال بود    
 . نقش فزاينده و در عين حال غير قابل قبول حزب كمونيست شوروي اشاره نمود

     در اينجا الزم است از بين الملل سوسياليستي هم ياد كنيم كه با وضع موجود سازش كرد،              
 . و كاريكاتوري از آخرين سال هاي انترناسيونال دوم را ارائه نمود

     هژموني و نقش مؤثر در طي سه دوره حيات انترناسيونال نخست بدست كارگران فرانسـه،            
سپس كارگران انگلستان، بعد كارگران آلماني  اين نقش را عهده دار بودند و نهايتاً به كارگران              

 .روس انتقال يافت

 

 

 ضرورت باز سازي انترناسيونال كارگري

با فروكش نمودن اختالفات دول امپرياليستي كه موجب دو جنگ جهاني گرديد و انتـقـال           
اين درگيري ها به كشورهاي پيراموني، و با گرايش فزايند سرمايه به جهاني شدن و جـهـانـي        

سازي هرآنچه كه براي كسب سود و انباشت هر چه بيشتر سرمايه الزم است، شاهـد شـكـل          
سرمايه داري در راستاي منافع خود مرزهاي مـلـي را             .   گيري انترناسيونال سرمايه مي باشيم    

درهم مي نوردد، تمامي موانع گمركي را از بين مي برد، دولت ها را ضعيف تر و ضعيف تر مي                     

سازد، نخبه گان جامعه را براي تشديد استثمار كارگران و زحمتكشان و خلق هـاي جـوامـع                    
پيراموني به خدمت مي گيرد، در پي باز پس گيري دستĤوردنزديك به دو قرن مبارزه كارگـران                 

بوده،  شكاف طبقاتي را تشديد، تعداد ميليادرها را به قيمت خانه خرابي ميلـيـون هـا انسـان                    
براي مقابله با اين يورش جهاني راه      .   افزايش داده، محيط زيست را غارت و تخريب مي نمايد         

تنها و تنها الزم است جهـانـي        .   كاري بجز اقدام  و مقابله جهاني قربانيان سرمايه و جود ندارد           
 .عمل كنيم

    سرمايه داري هم زمان با جهاني عمل نمودن خود، تفرقه و شكاف كارگران و زحمتكشـان                
را موجب مي گردد، و هر آنچه را كه مي تواند به ايجاد شكاف و تشدد زحمـتـكـشـان يـاري             

نا همگوني هاي قومي، فرهنگي، جغرافيايـي، نـژادي، مـذهـبـي،          .   رساند، به كمك مي گيرد    
اختالفات تاريخي، تفاوت درآمدها، ارتش ذخيره كارگران و همچنين كم خطر شدن و از بـيـن               

رفتن رزمندگي انقالبي كارگران كشورهاي كانوني نسبت به كارگران قرن نوزدهم از جـملـه             

مواردي هستند كه به همراه استبداد و سركوب و نيز رشد تكنولوژي موجب پـراكـنـدگـي و                     

 .كاهش قدرت اجتماعي كارگران دهه هاي آخر قرن بيستم شده است
     جهاني سازي سرمايه داري اشكال قدرت طبقه كارگر را مورد تهاجمي جـغـرافـيـايـي و                

توان مطالباتي كارگران با استفاده از اعتصاب در پي انعقاد پيـمـان             .   ايدئولوژيك قرار داده است   
كاهش يافته، كاسته شدن از قدرت اتحاديه ها، كاهش دسـتـمـزدهـا،     “   پيمان نفتا“  هايي نظير 

هجوم به تأمينات اجتماعي كارگران در كشورهاي كانوني كه خود حاصل سالها مبارزه طبقاتي              
  .كرگران اين كشورها بود، از دست آوردهاي سرمايه داري از اجراي پروژه جهاني سازي است

     عليرغم تهاجم گسترده سرمايه داري و عقب نشيني هاي پـي در پـي اردوي كـار، و                       
اعتـقـاد   .   سردرگمي پيشĤهنگان اين طبقه، مبارزه طبقاتي با افت و خيزهايي بالوقفه ادامه دارد            

به مبارزه طبقاتي شدت يافته، اميد به زايش سرمايه داري با چهره اي انساني از بطن سرمايـه                   
حتي تقالي مأيوسانه چپ رنگ باخـتـه بـه           .   داري حاكم هر روز بيشتر از پيش رنگ مي بازد         

سزارين براي زاياندن نرينه سرمايه داري هـم        تشويق ايدئولوگ هاي نئوليبراليست براي انجام       
مبارزه طبقاتي .   نتوانسته است، اميد به  اصالح سرمايه داري را در ميان توده ها از نو زنده سازد         

ادامه دارد و كارگران درك مي كنند كه نظام اجتماعي حاكم مسئول وضعيت غـيـر انسـانـي                    
توهم سرمايه داري با سيماي انساني تنها موجب فريب توده هـا و               .   حاكم بر زندگي آنهاست   

 . خلع سالح آنان مي گردد
“      انترناسيوناليسم كارگري تنها آلترناتيو مناسب جهاني سازي سرمـايـه اسـت، و شـعـار                  

هنوز هم  يگانه شعاري است كه مي تواند كارگران و زحمتكشان            “   كارگران جهان متحد شويد   
جهان را به مقابله با سرمايه داري و پروژه جهاني سازي آن و انباشت سرمايه و تشديد استثمار          

كه بازسازي انترناسيونال با تشديد روند جهاني سازي از اواخر          .   البته نبايد انكار نمود   .   برانگيزاند
فقدان انترناسيونال با نفوذ توده اي ناشي از تداوم         .   قرن گذشته با مشكالت زيادي مواجه است      

براي  مبارزه عليه انحطاط بين المللي جنبش كارگري بايد به مبارزه اي              .   بحران رهبري است  

پيگيرانه عليه رهبران سازشكار و اپورتونيست  و براي ايجاد بين الملل جديد و انقالبي اقـدام                   
 .نمود

     هدف اتحاديه ها متشكل ساختن كارگران و هدف مند نمودن مبارزات طبقه كارگر بـراي            
دست يابي به برنامه ها و خواست هاي خود  با كمترين هزينه و در كوتاه ترين مدت ممـكـن                     

گام برداشتن در راستاي اتحاد تشكل هاي كارگري نبايد به نفي مبارزه و رزمنـدگـي   . مي باشد 
در مقـابـل آزادي تشـكـل          .   طبقه كارگر و سازش طبقاتي براي نفي مبارزه طبقاتي بيانجامد         

سرمايه اردوي كارالزاماً بايستي متشكل گشته و به احياي سنت  هاي انترناسيوناليسم مبـادرت        
كارگران بداليل زيادي نيازمند همبستگي بين المللي مي باشند، كمك مالي به كارگـران  .   ورزد

مبارزه عليه اعتصاب شكنان، افشاء سوء رفتارهاي محلي با اعتصابيون، جلوگيري از             اعتصابي،  
اقداماتي كه موجب كاهش قدرت اجتماعي اتحاديه ها مي شود و فشار به حكومت هايي كـه                  

 . پليسي عليه كارگران به كار مي برند –تاكتيك هاي دولت
 مبارزه كارگران عليه سرمايه داري نمي تواند تنها به كارگران صنعتي كشورهاي گوناگـون                  

بايستي با ملحوظ داشتن منافع و خواست هاي كارگران نيمه وقت، پاره وقـت و    .   خالصه شود 
بايد راه كارهايي را براي ارتـبـاط   .   موقتي اين توده ميليوني را با مبارزات كارگري همراه ساخت   

 پيوند منافع ملي پرولـتـاريـاي كشـورهـاي            مبارزات ملي و محلي با مبارزه جهاني كارگران و        
 گوناگون با منافع مشترك تمام كارگران

 .   بايد در هر واحد مكاني ملي وجهاني همزمان مبارزه كرد.  ارائه و بكار گرفت
    با سرآمدن دوران يأس ناشي از شكست سوسياليسم شوروي و عقب نشيني هاي ناشي از                

آن، از وظايف مهم كمونيست ها و تمامي چپ هاي معتقد به سوسياليسم بعـنـوان نـظـامـي                    
اجتماعي و موضوع مبارزه  حال حاضرزحمتكشان، تالش بـراي بـازسـازي سـنـت هـاي                       

. انترناسيوناليستي و احياء انترناسيونال كارگري جديد متناسب با شرايط فعلي جهان مي بـاشـد              

هيچ انگيزه اي نمي تواند موجب فراموشي و يا كم اهميت شدن اين وظيفـه عـاجـل بـراي                      
اتحاد طبقاتي كارگران و زحمتكشان اتحاد براي دمكراسي و همچنين بـراي            .     اردوي كار شود  

بايد مبارزه براي دمكراسي وپـيـشـرفـت       .   دفاع از حقوق بشر، صلح و محيط زيست نيز هست     
اجتماعي را با باز سازي انترناسيونال و مبارزه عليه جهاني سازي در هم آميخت و تمـام تـوان        

 . توده هاي كار و زحمت را براي اين امر بسيج نمود
    سوسياليسم ذاتاً گرايش به جهاني شدن دارد و بعنوان بديل سرمايه داري بايستي خـيـلـي       

انترناسيوناليستي تر از آن بوده  و انترناسيوناليسم كارگري هم بايد بنياد سوسياليسمي باشد كه               
جهاني سازي تعريفي امروزي از اهـداف    .   قرار است جايگزين جهاني سازي سرمايه داري شود     

بنابر اين مبارزه عليه جهاني سازي در حقيقت مبارزه عليه عالي ترين شكـل  .   امپرياليستي است 
مبارزه براي سوسياليسم همواره از مبارزه بـر عـلـيـه       .   سرمايه داري يعني امپرياليسم مي باشد   

استثمار و مالكيت خصوصي بر ابزار توليد جدا نبوده، و نتيجتاً مبارزه براي سوسياليسم از مبارزه                

 )11(در دفاع از سوسياليسم

 پيش بسوي انترناسيونال كارگري جديد
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 . عليه امپرياليسم جدايي ناپذير است

     انترناسيونال جديد كه اساسĤ بر محور اتحاديه هاي كارگري و مستقل از دولـت شـكـل                  
خواهد گرفت، تمامي احزاب كارگري، كمونيست ها، سوسياليست هاي چپ، و تعداد كثـيـري         

شـرط حضـور در       .   از چپ هاي كارگري آزاد انديش وغير متعصب  را شامل خـواهـد بـود                
انترناسيونال كارگري جديد مي تواند باور به مبارزه طبقاتي و جانبداري از طبقه كارگر در اين                 

هچنين نـمـي    .   پيكار، مبارزه در راه سوسياليسم بعنوان نظامي اجتماعي و قابل دسترس باشد           
 .توان به بهانه همبستگي كارگران تعدد احزاب، تشكل ها و تجمعات كارگري را نفي نمود

  
 

  پيوند طبقه كارگر با ديگر جنبش هاي اجتماعي

ميلياردها انسان از جـملـه     .        سرمايه داري تنها كارگران را مورد بهره كشي قرار نمي دهد      

به انحاء مختلف توسط سرمايـه داري      . . .     كشاورزان، زنان، خلق هاي كشورهاي ييراموني و        
تاراج مي  محيط زيست و طبيعت  براي افزايش سود سرمايه داران وحشيانه            .   غارت مي شوند  

جنگ همزاد سرمايه داري است و ميليون ها انسان همه ساله قرباني جنگ مي شـونـد   .   گردد
اگر طبقه كارگر مي خواهد در پيكار با سـرمـايـه    . و يا دار و ندارشان در آتش جنگ مي سوزد 

. داري پيروزي را در آغوش گشد، چاره اي جز پيوند با ساير جنبش هاي اجـتـمـاعـي نـدارد           
بايستي دست اتحاد بسوي جنبش هايي كه با سوسيال فوروم جهاني و بـراي دمـكـراسـي،                   

حقوق بشر، صلح، حقوق زنان و كودكان، عليه تخريب محيط زيست، حقـوق مـلـيـت هـا،                 
و بـر عـلـيـه         . . .   ضدنژادپرستي، همبستگي با جهان سوم و لغو بدهي كشورهاي پيراموني و          

 . جهاني سازي سرمايه داري مبارزه مي كنند، دراز نمايد
      سوسيال فوروم جهاني كه در غياب و ضعف جنبش كارگري رشدي فزاينده داشته و بـه                

جنبشي جهاني و تأثير گذار تبديل شده، بعلت نيروهاي نا همگون  تشكيل دهنده آن آسيـب                 

جنبش كارگر نسبت به اين جنبش همگون تر و منسجم تر و داراي سـابـقـه                 .   پذير مي باشد  
تاريخي بيشتري است، ولي حتي جدا بودن جنبش هاي اجتماعي از خط مشي طبقه كـارگـر                  

كارگران يراي نفـي اسـتـثـمـار        .   نبايد به تقابل با طبقه كارگر و عدم اعتبار آن منتهي شود 
اتحاديه هاي كارگري بايد تالش كنـنـد   .   نيازمند همكاري ديگر نيروهاي اجتماعي مي باشند      

تا فرمولي براي همكاري با اين جنبش پيدا نمايند و از سوق يافتن به تقابل با اين خـودداري              
كارگران در اتحاد با جنبش سوسيال فوروم جهاني بايد سعي كنند نيروهاي تشكـيـل               .   نمايند

به رشد اين جنبش از پاييـن بـراي          .    آن براي اهداف مشخص خود جهاني عمل كنند        دهنده
 . يورش به عرش و برعليه جهاني سازي  سرمايه داري مساعدت ورزند

 
 

 انترناسيونال خلق ها

      كشورهاي پيراموني و نيروهاي دمكراتيك آن كشورها انگيزه هاي فراواني براي مبـارزه             

. مشترك با كارگران در مبارزه عليه سرمايه داري و كريه ترين شكل آن امپرياليـسـم دارنـد             
استراتژي اتحاد كارگران با جنبش اي اجتماعي و مبارزات خلق هاي مناطق پيرامونـي مـي                  

انترناسيونال خلـق هـا     .   تواند استراتژي مناسبي براي مبارزه عليه سرمايه داري و سلطه باشد       
حلقه واسط انترناسيونال كارگري با جنبش هاي اجتماعي و اتحاديه هاي كارگري در مبـارزه               

 .نبايستي اين دو را بديل و يا نافي يكديگر بشمار آورد. بر عليه انترناسيونال سرمايه مي باشد
     مسئله مليت ها امري غير قابل انكار در مبارزات ضد امپرياليستي و بر عـلـيـه جـهـان                 

هر چند كه انقالب اكتبر از مفهوم ملت تهي بود، ولـي انـقـالب                .   سرمايه داري بشمار ميĤيد   
. چين، يوگسالوي و ويتنام در عين تأسي به انقالب اكتبر زير درفش ملت به پيروزي رسيدند               

امـا  .   و نشان دادند كه مبارزات ملي مي تواند در پيوند و هم راستاي مبارزات كارگري باشـنـد     

بايستي هشيار بود كه حركت هاي مليتي، توانمندي بالقوه اي براي فراروئيدن به جـنـبـش                  
هايي شوونيستي و ماهيتاً ارتجاعي را دارند، كه در اين صورت آب به آسياب امپرياليـسـم و                    

كارگران و نيروهاي مدافع منافع آنان بايستي با هر حركتي كه    .   اردوي سرمايه خواهند ريخت   
افشـاي بـنـيـاد گـرايـي           .   موجب تفرقه و پراكندگي جبهه كارگري مي گردد مقابله نماينـد          

شوونيستي و همچنين مذهبي كه غالباً در زير نقاب ضد امپرياليسم ارتجاعي و گـمـراه گـر                   
پنهان مي شود، و هم زمان مبارزه راستين عليه امپرياليسم  و جهاني سازي سرمايه داري از                  

 . ديگر وظايف اين نيروها مي باشد
  

 )داخل كشور(اكثريت -جمعي از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران
4/2/1387 

  سوي اول ماه مهبه
 اطالعيه دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب

 
 

ايـن روز روزي      .   روز همبستگي جهاني اسـت   -طبقه كارگر   -ي ما  اول ماه مه براي طبقه 
در همه جاي گيتي از تهـران و    .   آيد است كه پرچم و افق كارگري در جهان به اهتزاز در مي   

آويـو و       آنجلس و پاريس و مسكو و از كابل و بغداد و قاهره تـا تـل               كرج و سنندج تا لوس    
زنده باد همبستگي جهاني ” شود  آمستردام و همه جاي جهان، يك پرچم و يك صدا بلند مي        

كارگران و مردم زحمتكش دنيا در يك صف و       .“ زنده باد برابري، زنده باد آزادي     ” ،  “ كارگران
، ما ملـت و    “ !ما انسان هستيم”كنند  روند و اعالم مي هاي شهرها رژه مي يك دل در خيابان 

ما كارگريم، به نام دين و ملت و قـوم  .   پذيريم اي را نمي شناسيم و هيچ تفرقه    مرز و قوم نمي   
ي اول ماه مه است، حتي اگـر ايـن        اين شعارهاي برجسته.   توانند ما را از هم جدا كنند        نمي

 هاي كارگران و مردم در اين روز نوشته نشده باشد شعار به اين شكل واضح بر پرچم
اول ماه مه ، روز جهاني كارگر و روز همبستگي جهاني طبقه كارگر ، امسال در حـالـي                   

برگزار خواهد شد كه حوادث مختلفي در سال گذشته بر جنبش كارگري و جنبش آزادي و                  
  .رهايي انسان گذشته است

در سالي كه گذشت باز هم سرمايه داري افسار گسيخته ي ايران با تمام توان خود و تـا             
جايي كه توانست دست خود را به سوي سفره خالي كارگران دراز نمود و ولع تهوع آور خـود               
را براي كسب سود بيشتر در ازاي به فالكت كشاندن كارگران و زحمتكشان اين جامعـه در             
سال گذشته هر چه بيشتر نمايان كرد و چهره خود را زماني به وضوح عيان تر نـمـود كـه                
كارگران در هر اعتراضي نسبت به حقوق معوقه و دستمزدها با سركوب سـازمـان يـافـتـه                

سالي كه گذشت سال مبارزات طبقاتي در سطح گسترده اي در جامعـه  .  دستگاه روبرو گشتند 
بوده و سالي بوده است كه طبقه كارگر نسبت به حقوق واقعي خود آگاه تر شده و ميداند كـه      

 .بايد دست متعرض سرمايه داران به زندگيش را كوتاه كند
در ايران طبق معمول هر سال عليرغم ممنوعيت برگزاري مراسم اول مـاه مـه، ايـن                        

ما دانشجـويـان   .   شود برگزار مي. . .   مراسم در اشكال مختلف در محله و كارخانه و دانشگاه و         
كنيم و يا  طلب چندين سال است كه اين مراسم را در دانشگاه برگزار مي          خواه و برابري    آزادي

خـواه و       امسال نيز ما دانشجويان آزادي     .   كنيم  در مراسم مستقل كارگران شركت فعال مي      
ها كارگر و انسان در جـهـان      ما در كنار ميليون.  رويم طلب به استقبال اول ماه مه مي  برابري

اميد و تالش ما اين است كه پرچم و افق ايـن روز بـه افـق                    .   داريم  اين روز را گرامي مي    
هاي قومي و ملي و مذهبي  تفرقه.   هاي زحمتكش جهان تبديل شود    ي كارگران و انسان     همه

در ميان كارگران و مردم جهان رخت بربندد و آزادي و برابري مردم در ايـران و جـهـان                       
 .متحقق شود

ما در اين روز پرچم همبستگـي جـهـانـي       .   ي ما است اول ماه مه روز بزرگي براي طبقه         
 .را برافراشته نگاه خواهيم داشت“ كارگران جهان متحد شويد”طبقه كارگر و شعار 

 به اميد اول مه هر چه باشكوه تر
 طلب سراسر كشور  خواه و برابري دانشجويان آزادي
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10صفحه   - 2شماره    

 بيژن جزنـي،   نه تن از زندانيان سياسي، رفقاي فدايي   1354 فروردين 30شاه روز شنبه      

حسن ضيا ظريفي، عزيز سرمدي، عباس سوركي، مشعوف كالنتري، مـحـمـد         

مصطفـي جـوان     را به همراه دو تن از مجاهدين خلق    چوپانزاده و احمد جليل افشار      

 اين رزمندگان انقالبي و فرزندان راستين خـلـق را بـه دسـت            خوشدل، كاظم ذواالنوار،  
جالدان حرفه اي خود سپرد تا در تپه هاي اوين تيرباران كنند، و وقيحانه اعالم نمود كه ايـن                    
گروه هنگام انتقال از زنداني به زنداني ديگر قصد فرار داشتند،  كه بضربه گلوله محافظين بـه                   

 قتل رسيدند
رفقا بيژن جزني و همرزمانش از تئوريسين هاي سازمان و از مناديان  وحدت در مـبـارزه                        

و قتل آنها نشان از وحشت بيكران رژيم شاه از اين انديشه و تحقـق آن      .   عليه رژيم شاه بودند   
 .بويژه در آن شرايط جهان و كشورمان. بود

درسي و سومين سالگرد قتل بيژن جزني و همرزمانش، خاطره اين مبارزان راه سوسيـالـيـسـم،         
صلح، دمكراسي، آزادي وعدالت اجتماعي را گرامي مي دايم، و وفادار به جهان بيني علـمـي و              

 .تاريخي آنها، راه آنها را در اين مبارزه ادامه خواهيم داد -سمت گيري طبقاتي

 برخيز، اي داغ لعنت خورده،
! دنياي فقر و بندگي  

 جوشيده خاطر ما را برده
 به جنگ مرگ و زندگي، 

 بايد از ريشه براندازيم
 كهنه جهان و جور وبند، 
 آنگه نوين جهاني سازيم، 
.هيچ بودگان هر چيز گردند  

 روز قطعي جدال است،
.آخرين رزم ما  

 انترناسيونال است 
.نجات انسانها  

 
 
 

 بر ما نبخشد فتح و شادي
.خدا، نه شاه، نه قهرمان  

 با دست خود گيريم آزادي
.در پيكارهاي بي امان  

 تا ظلم را از عالم بروبيم، 
 نعمت خود آريم بدست، 
 دميم آتش را و بكوبيم

.تا وقتي كه آهن گرم است  
 روز قطعي جدال است، 

.آخرين رزم ما  
 انترناسيونال است

.نجات انسانها  
 
 

 تنها ما توده جهاني، 
 اردوي بي شمار كار،

 داريم حقوق جهانباني،
.نه كه خونخواران غدار  

 غرد وقتي رعد مرگ آور
 بر رهزنان و دژخيمان،

 در اين عالم بر ما سراسر
.تابد خورشيد نور افشان  
 روز قطعي جدال است،

.آخرين رزم ما  
 انترناسيونال است

.   نجات انسانها  

 ياد ياران ياد باد

 گرامي باد ياد و خاطره رفيق بيژن جزني و يارانش

 ...نماد خيانت “  شاهزاده سرخ”

 بمناسبت درگذشت مريم فيروز
 سرود انترناسيونال

 روز جهاني كارگر“  ارديبهشت11” گرامي باد اول ماه مه 

      پس از تحمل سال ها زندگي مخفي، تـبـعـيـد،             
 سالگي روز   95شكنجه و زندان مريم فيروز در آستانه        

مريـم فـيـروز دخـتـر          .      در گذشت 1386 اسفند   22
عبدالحسين نوه عباس ميرزاي قاجار، كه در خـانـواده          
اي سلطنتي از پدري وزير و در كنار برادري وكيـل و             
وزير بزرگ شده بود، و به فرمان پدر با عـبـاسـقـلـي               
اسفندياري فرزند رئيس مجلس شوراي مـلـي ازدواج          

با فوت پدر از همسرش جدا و بـا شـكـسـتـن                .   كرد
حصارهاي سنت و پشت كردن به اشرافيـت و كـاخ             
هاي مجلل اش براي هميشه با زندگي اشرافـي وداع        

 .گفت
    مريم فيروز جزوء اولين زناني بود كه به عضـويـت           

 عضو مشاور كميـتـه   1327يك حزب سياسي درآمد، و با عضويت در حزب توده ايران در سال  
وي اولـيـن زن در تـاريـخ           .    عضو رسمي كميته مركزي گرديد1357مركزي شد و در سال      

 به عضويت هيئت سياسي كميته مركزي حزبي  انتخـاب           1360سياسي ايران است كه در سال     
مريم فيروز سواي مسئوليت هاي حزبي، بعنوان مؤسس سازمان زنان ايران و رهـبـر                 .   گرديد

همواره تالش نمود كه زنان را هر جا كه هستنـد مـحـتـرم       ” تشكيالت دمكراتيك زنان ايران     
 “.بدارد و از آنها دفاع نمايد

    فعاليت هاي سياسي مريم فيروز با گرايشات سوسياليستي ، با توجـه بـه خـواسـت گـاه                      
حاصل اين شـورش و       “   شاهزاده سرخ ” لقب  .   اجتماعي اش سر و صداي زيادي را موجب شد        

انتخاب اردوي كار و زحمت كشان و پشت كردن به اشرافيت و طـبـقـه                .   سنت شكني وي بود   
.  به طبقه خويش بـود   “     شاهزاده سرخ”   مالك و سرمايه داران تازه پا گرفته، نمادي از خيانت          

سـال  10 سال تبعيد در شوروي و آلمان شـرقـي،       22سال زندگي مخفي در شرايط خفقان،         8
 سال حصر خانگي پـي      15زندان با شنيع ترين شكنجه ها و توهين ها در جمهوري اسالمي و              

 . بود“ شاهزاده سرخ”آمد اين خيانت و انتقام سرمايه داري و اشرافيت از 
 سال گذشته از اعمال هرگونه ددمنشي در حق وي و همسر            25     جمهوري اسالمي كه طي     

و يارانش كوتاهي ننمود، با دفن مخفيانه جسد اين بانوي مبارز دور از چشم دوستان و ياران و         
 .آشنايانش دنائت خود را تكميل كرد


