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 اعالميه کميته مرکزی سازمان 

 به مناسبت اول ماه مه
 !روز همبستگی بين المللی کارگران  

 
 11( طبقه کارگر ايران امسال در شرايطی به استقبال اول ماه مه 

ميرود که بحران سياسی، اقتصادی و اجتماعی در همه ) ارديبهشت 
  .ابعاد آن بيداد ميکند 

ی رژيم قدامات خانمان براندازانهبحران اقتصادی هم به واسطه ا  
اسالمی ايران و هم به خاطر تاثيرات بحران کم سابقه نظام جهانی 

نرخ دو رقمی بيکاری و . سرمايه، به مرحله فاجعه باری رسيده است
ها و موسسات ريز ها و کارگاهتورم ، بسته شدن پی در پی کارخانه

تنها در سال  که به اعتراف خود رژيم –درشت صنعتی و خدماتی 
 –گذشته منجر به از دست رفتن حدود نيم ميليون فرصت شغلی شده 

درماندگی و نيز عدم تمايل بسياری از کارخانجات دولتی و خصوصی 
به پرداخت دستمزد و يا مزايای کارگران شاغل به مدت چند ماه و 
حتی در مواردی بيش از يک يا دو سال، ورود بی رويه انواع 

که معنايی جز به تعطيل کشاندن عمدی ... قيمت چينی و کاالهای ارزان
هزاران کارخانه و محل اشتغال ندارد، رشد افسارگسيخته قيمت 
کاالهای اصلی مورد مصرف مردم که در صورت اجرا شدن طرح 

تری به ابعاد دهشتناک) سوبسيدها(ها ضدمردمی حذف تدريجی يارانه
دستمزد ماهانه کارگران به خود خواهد گرفت و باالخره تعيين حداقل 

هزار تومان آن هم در شرايطی که حتی برخی نهادها و  303ميزان 
کنند که هر کارگر برای قرار های وابسته به رژيم اعتراف میرسانه

نگرفتن در زير خط فقر حداقل بايد دو يا سه برابر اين مبلغ حقوق 
ارگران و گر ابعادی از فقر و فالکت کدريافت کند، مجموعا نشان

 .زحمتکشان ايران است
  2 بقيه در صفحه                                            

   -------------------------------------------------------------  
  

  روز جهانی طبقه کارگر    
  حشمت محسنی                                                  

  
ترين و در عين حال مصادف است با يکی از گسترده اول ماه مه امسال

قرن گذشته  30ی های نظام جهانی سرمايه از دههترين بحرانژرف
ی درونی نظام هااين بحران که از سرشت، کارکرد و تناقض. تاکنون

-ای از کاهش نرخ سود از اواسط دههو بر زمينهپولی و مالی سرمايه 
  ، به سرعت به اقتصاد واقعی انکشاف سرچشمه گرفته ی هفتاد تا کنون

  3 بقيه در صفحه                                  

 یرو يشپ يکارهایدرپ یهمبستگ يتاهم
  !طبقه کارگر

 تقی روزبه                                         
 

خود به مناسبت روز کارگررا   یهمبستگ يمتوان یم چگونه
 ؟ يمکن يتتقو
جامعه درسال  يدستته یها يهوال يرانمه مزدوحقوق بگکارگروه طبقه
واستبداد حاکم  يهنظام سرما یازسو يدیبا تهاجمات جد یجار

نظام آن را باعبارت  يهفق یول يشترکهسال استثماروسرکوب ب.مواجهند
کارگران وزحمتکشان . کرده است يفتوص"همت  وکارمضاعف"
 ی،اجتماع یو برابر یدراه آزا شودنتهاجم ها وگ ينمقابله با ا یبرا
 يزانم. را دربرابرخود دارند یبزرگ وسرنوشت ساز يکارهایپ

 يتاهم يکارهاپ ينطبقه درسرنوشت ا يندرصفوف گسترده ا یهمبستگ
نبردها  ينا  يجهآن روشن کننده نت يفکم وک يزانرا دارد وم يننخست

 یمناسب رصتکارگرالبته ف یروزجهان.خواهد بود یآت یدرسال وسالها
روزخالصه  يزدراينهمه چ یاست ول یهمبستگ يتبروزوتقو یراب
داخل درآستانه  یدارد به  فضا ینوشته حاضرنگاه. شود ینم

 ينتوان درخارج ازکشوردرا  یآنچه که م ينکارگروهم چن یروزجهان
    .باره صورت داد

  4 بقيه در صفحه                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رانيمزدبگ جنبش       
Dan Gallin 

 ساعد صفار:  ترجمه                       7 در صفحه 
     
  --------------------------------------  
  

زلف پريشان زنان و گسل های لرزان 
  !تهران 

  20 در صفحه                آرش کمانگر                    
  

   ------------------------------ --------  
  

ن      از کودکا یسوء استفاده جنس  
 

                       پور ينالله حس : برگردان از 
    

  22 در صفحه                            
  

قطعنامه مشترک تشکل های 
سبت روز جهانی کارگری به منا

   کارگر
 6 در صفحه                         

  www.rahekaregar.com       تک برگی 
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  ادامه از صفحه يک 
  

 اعالميه کميته مرکزی سازمان                

 به مناسبت اول ماه مه        
  

کشور ما در ده ماهه  در عرصه سياسی و اجتماعی نيز
اجتماعی طول –ترین بحران سياسی گذشته شاهد وسيع

ها تن از ميليون. حيات جمهوری اسالمی ایران بوده است
ها شهر به ویژه پایتخت با استفاده از اعتراضات مردم در ده

های گسترده نسبت به تقلب 88آغاز شده در خرداد 
گردها ها و سالناسکجویی خالقانه از مانتخاباتی و نيز بهره

فریاد اعتراض خود را به سه دهه استبداد سياسی و دینی 
بلند کردند و موجی از اميد و شور را در داخل و خارج از ایران 

خواهانه ، اگر چه طبقه کارگر در این جنبش آزادی. پدید آوردند
و زندگی خویش از طریق برپایی  های کارنتوانست در محيط
آفرینی کند اما در ت مستقيم سياسی  نقشاعتصابات و حرکا

های زیست خود و به صورت منفرد در کنار سایر اقشار محيط
. مردم نقش قابل توجهی در جنبش دموکراتيک داشته است

های کارگری به ویژه جوانان و دانشجویان متعلق به خانواده
اما هم . اندای در این چنبش ميليونی داشتهحضور گسترده

نشان  57ی گرانقدر انقالب این ده ماهه و هم تجربهی تجربه
داده که بدون تلفيق اعتراضات خيابانی با اعتصابات عمومی 
و سازمان یافته سياسی  در مراکز بزرگ و حساس طبقه 

  .کارگر بعيد است رژیم حاکم به زیر کشيده شود
البته مبارزات صنفی کارگران یدی و فکری ایران به صورت 

رغم اهميت اما علی. گسترده تداوم داشته است پراکنده اما
یابند که اوال از این بخش از مبارزه، کارگران به مرور در می

توان به بسياری از طریق مبارزات پراکنده و جدا از هم نمی
مطلبات حتی معيشتی دست یافت و ثانيا ریشه بسياری از 

های کارگران در تداوم حاکميت مشکالت و بی حقوقی
گستر جمهوری اسالمی و نظام کار، فاسد و فالکتتجنای

از این رو حتی . داری مورد حراست آن نهفته است سرمایه
واسطه های بیترین خواستبرای دستيابی به پيش پا افتاده

اجتماعی نيز باید این رژیم و مناسبت حاکم را به  –و صنفی 
  .چالش طلبيد

يز همکاری و اتحاد یابی و ناما الزمه تحقق این مهم، تشکل
- ما می. سراسری کارگران و نيز فعالين جنبش کارگری است

دانيم که در ميان فعالين این جنبش، گرایشات سياسی 
گوناگونی چه در زمينه مسائل نظری و استراتژیک و چه در 

یابی طبقه کارگر زمينه مسائل تاکتيکی و نيز نحوه تشکل
ات نباید مانع همکاری، یک از این اختالفولی هيچ. وجود دارد

هماهنگی و وحدت طبقاتی کارگران برای سازماندهی  خود 
آنچه در این . ها شودداران و رژیم حامی آندر برابر سرمایه

ای کارگران های مستقل و تودهميان اهميت دارد ایجاد تشکل
ی مستقل از دولت، سرمایه و احزاب و متکی بر اراده. است

ینکه این تشکل چه اسمی دارد و چگونه ا. آزاد خود کارگران
ها کند تنها به خود کارگران و تصميم جمعی آنعمل می

بستگی دارد و نباید از بيرون به شيوه دستوری تشکل 
های اخير در در این ميان اگر چه در سال. خاصی را حقنه کرد

های کارگری و یا جریانات مدافع کارگران در داخل ميان تشکل
های مثبتی برای همکاری برداشته شده است و خارج قدم

که باید وسيع و موثر نبوده و الزم ها چناناما هنوز این تالش
های ها و هم  فعالين جنبش کارگری قدماست که هم تشکل

گرایی و به نفع منافع جدیدتر و موثرتری برای غلبه بر فرقه
طبقه کارگر تنها از طریق سازماندهی . کل طبقه بردارند

تواند به فاعل اصلی ای و مستقل خود است که میودهت
این مسئله نه تنها به خاطر . صحنه سياسی ایران تبدیل شود

نقش کليدی طبقه کارگر برای فرود آوردن ضربه نهایی بر پيکر 
- رژیم بحران زده جمهوری اسالمی ضرورت دارد، بلکه هم

یستی چنين برای پيوند زدن مطالبات آزادیخواهانه و سکوالر
طلبانه و ها و اهداف عدالتای جاری با خواستجنبش توده

طلبانه اکثریت استثمار شونده جامعه اهميت بنيادی برابری
در راستای همين نقش کليدی طبقه کارگر است که  .دارد 

حتی اصالح طلبان حکومتی و نيز اپوزیسيون بورژوایی رژیم 
ارگر افتاده و در داخل و خارج از کشور امسال به یاد روز ک

چون مناسک دیگر از آن استفاده ابزاری برای خواهند هممی
انگار نه انگار که اول ماه . پيشبرد پروژه سياسی خود بکنند
المللی کارگران عليه بهره مه روز همبستگی طبقاتی بين

های طبقاتی کشی نظام سرمایه و روز اعترض به نابرابری
است و " وز تجليل از کارگر ر"اردیبهشت  11ها برای آن. است

مقام "دیگر به " اعياد"قرار است همچون روز پدر یا روز مادر و 
رهبران خود خوانده . این قشر عزیز ارج گذاشته شود" شامخ

) طلب چه سرنگون طلبچه استحاله(اپوزیسيون بورژوایی 
 - های اعتراضات صرفا خيابانیکه به خوبی از محدودیت

خواهند با برگ طبقه کارگر اینبار می تقویمی  آگاه هستند،
هم بازی کنند مشروط به اینکه مبارزات و احتماال اعتصابات 
این طبقه از حد مطالبات ليبرالی و اصالاحی فراتر نرود و 
متوجه بنيادهای بهره کشی سرمایه و نابرابری طبقاتی منتج 

  . از این مناسبات نشود
يون در انتقاداتش واقعيت این است که این بخش از اپوزیس

وجه بر سر های اقتصادی دولت احمدی نژاد به هيچبه برنامه
های تجویزی صندوق بين ها و نسخهاصل پيشبرد برنامه

ها، حذف سازیالمللی پول و بانک جهانی در زمينه خصوصی
ها صرفا آن. بی مهار تردیدی ندارد" بازار آزاد"سوبسيدها و 

ها با دولت حاکم اختالف دارند بر سر نحوه پيشبرد این طرح
ی تر از آن که نشانههای احمدی نژاد بيشمثال معتقدند برنامه

سازی خصوصی سازی نظام یافته باشد نوعی خودمانی
های دولتی به افراد و نهادهای خودی است و سپردن بنگاه

مالی سپاه  –تجاری  –صنعتی  –کمپانی نظامی "نظير 
- ه مخالفت با غارت منابع  و ثروتها ندعوای آن". پاسداران

ها و های عمومی و ملی بلکه بر سر چگونگی تصاحب آن
  .سهم هر بخش از بورژوازی در آن است

اما برای طبقه ما، اول ماه مه قبل از اینکه عيد و جشن و روز 
تعطيلی باشد، روز اعتراض به بربریت سرمایه و روز به 

گران و زحمتکشان المللی کارنمایش گذاشتن همبستگی بين
و البته از یاد . برای دستيابی به برابری و رهایی واقعی است

نميبرند که در راستای همين رزم ُپرشکوه از بزم و پایکوبی و 
خواهد در و  در یک کالم این روز می. شادی نيز غافل نباشند

مقياسی بين المللی، همبسته و همصدا بانگ زند که 
و طبقه کارگر مامای زایش این !" جهانی دیگر ممکن است "

خواهد دنيایی که آزادی را با برابری می. دنيای انسانی است
  !و این هر دو را با شادی 

ی بخش کوچکی از این ما در آستانه اول ماه مه به مثابه
های مستقل کارگری یک بار جنبش بزرگ با حمایت از تشکل

کارگران دیگر برای آزادی زندانيان سياسی به طور عام و 
-ای تشکلزندانی به طور اخص و تحقق مطالبات بيست ماده

فشاریم؛ که بر تلفيق پای می 88های کارگری در سال 
ی ی حلقههای سياسی به مثابهمطالبات جاری با درخواست

پيوند با جنبش عمومی تاکيد دارد؛ همچنين حمایت بی قيد 
و بيکار را ی کارگران زندانی، اخراجی شرط مالی از خانواده

ی خود و سایر نيروهای وفادار به آزادی وفقهی بیوظيفه
 .دانيمسوسياليسم می

  
  خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

  داری جمهوری اسالمی ایرانسرنگون با رژیم  سرمایه
  برچيده باد نظام بهره کشی سرمایه
  زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

  
 )راه کارگر ( کزی سازمان کارگران انقالبی ایران کميته مر
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ... روز جهانی طبقه               
  

                               
ی اقتصاد امريکا به  اقتصاد کشورهای ديگر تسری يافته يافته، و از محدوده

داری اثرهای به مختصات اين يا آن کشور سرمايهبحران کنونی بنا . است
داری به جای های سرمايهدولت. ی خود را بر جا گذشته استمخرب ويژه
چون های وارده بر شهروندان ناشی از بحران اين نظام، همترميم آسيب

اند و در اختصاص سرمايه عمومی داران عمل کردهعصايی در دست سرمايه
-تنها، پی. اندداران درنگ نورزيدهن بخش مالی و بانکداراجامعه به سرمايه

آمدهای ناشی از بحران از دست دادن مساکن در امريکا در زندگی چند ميليون 
شهروند امريکا، چنان ابعاد سهمگينی داشته است که تنها با باليای طبيعی 

داری، بحران اقتصادی سرمايه. نظير توفان کاترينا قابل مقايسه است
تر آهنگ بد نوای گران اين نظام را، که پيشيت تبليغات ُکر کننده آوازهمشروع

بحران اقتصادی . را سر داده بودند، زير سوال برده است" پايان تاريخ"
داری، شرايط مساعدی را برای برآمد يک گفتمان سوسياليستی استوار سرمايه

هم ساخته ی زيست محيطی و فمينيستی فرابر دموکراسی مشارکتی، انديشه
داری چون نيروی مادی مبارزه عليه سرمايههای اجتماعی هماست؛ و فوروم

ی جهان بيش از هر زمان ديگری تشنه. اميدهای فراوانی برانگيخته است
  .بستگی انسانی باشندهايی است که مبشر آزادی، دموکراسی و همبرنامه

ش اعتراضی رسد که جنباول ماه مه، در کشور ما در شرايطی فرا می 
و تا همين جا به عنوان . ی مردم سراپای جامعه ما را در نورديده استگسترده

يک حرکت تاريخی در کنار انقالب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و انقالب 
اين جنبش غرورانگيز که در واکنش به . بهمن جايگاه خود را تثبيت کرده است

ت، به سرعت بر اثر ابعاد يافته دستگاه واليت رژيم پا گرفتقلب سازمان
حيوانی سرکوب رژيم، راديکاليزه شده و نماد اصلی نظام حاکم يعنی ولی فقيه 

اين جنبش بيم و اميدهای فراوانی برانگيخته است و اگر . را نشانه رفته است
تواند تومار حيات رژيم اسالمی را های خود چيره شود میبتواند بر کاستی

  .درهم پيچد
اثر سرشت استبدادی نظام سياسی حاکم، خصلت اين جنبش بر  

و . های مختلف جامعه ما در آن مشارکت دارندها و بخشهمگانی دارد و اليه
دست جامعه تشکيل های تهیبخشی از اين مردم معترض را کارگران و اليه

ی يک نيروی متمايز معهذا نبايد فراموش کرد که طبقه کارگر به مثابه. دهندمی
  . کندآفرينی نمیها در اين خيزش بزرگ نقشته با ساير جنبشبساما هم

خطاست هر آينه جنبش کارگری نسبت به سايش استبداد سياسی بی  
چنان هم تفاوت بماند و صرفا بر مطالبات رفاهی اقتصادی خود پافشاری کند؛

که اشتباه فاحشی است که نسبت به جهت، راستا و نتايج اين جنبش بی تفاوت 
جنبش کارگری بايد همچون مدافع بی تزلزل حقوق همه محرومان، . بماند

اگر . های اساسی دموکراسی عمل کندهای تحت ستم، و پرنسيپزنان، خلق
گر منفعل ظاهر سان نظارهی سياسی کشور ما، بهجنبش کارگری در صحنه

شود، ترديدی نبايد داشت که ديگران ُمهر و نشان خود را بر جنبش اعتراضی 
چون تامين يک از اين رو طبقه کارگر به آزادی هم. ری خواهند کوبيدجا

انتشار منشور مطالبات حداقلی . هنگام نياز داردزندگی در خور شان انسانی هم
های مستقل جنبش کارگران توسط چند تشکل کارگری در ايران و بيانيه تشكل

زم و اميدبخش، هايی ال، اقدام89مزدها در سال آارگری در مورد حداقل دست
با آمدن طبقه  ی سياسی است، هر چند هنوزو پاسخی مناسب به اين نياز صحنه

  .های بزرگی فاصله داردی پيکار گامی خود به عرصهکارگر با قامت افراشته
ی نبرد به ايفای اگر چه جنبش کارگری با هويت مستقل خود در صحنه 
مند کردن ديک، اجرای قانون هدفی نزپردازد، با اين همه در آيندهنقش نمی
که درون مايه اصلی آن چيزی جز حذف خدمات عمومی دولت و  -ها يارانه

مزدهای ناچيز، رشد تورم و اثرات دست -فربه کردن پايه حمايتی رژيم نيست
مخرب آن بر زندگی کارگران، سرکوب لجام گسيخته، تبعيض و بی حقوقی 

رايط مساعدی برای داغ کردن مبارزه تواند شآشکار سياسی و فرهنگی، می
  . طبقاتی در کنار مبارزه ضداستبدادی فراهم سازد

برای رويارويی با اين شرايط دشوار و سخت، جنبش کارگری کشور  
يابی در مقياس بدون سازمان. ما بيش از هر چيز به سالح تشکل نياز دارد

پيش برد،  و نه ی موثری عليه رژيم اسالمی به توان مبارزهبزرگ، نه می
يابی امر تشکل و سازمان. توان دستاوردهای حاصله را تثبيت يا حفظ کردمی

ی توليد يعنی محل تمرکز طبقه بی معنا است، با اين البته بدون شروع از نقطه
ی آن از سطح توليد فراتر رفته و محل زيست کارگران را در حال بايد دامنه

توانند با زنان، بيکاران و جوانان رگران میاين جا مکانی است که کا. بر گيرد
  .پيوند برقرار کنند و يک جنبش اجتماعی نيرومند بر پا سازند

ی مبارزه های مختلف کارگران نه تنها دامنهبرپايی تجمعی از بخش 
ی خود امکان پيروزی آن را سازد بلکه به نوبهتر میجنبش جاری را گسترده

ضی کشور ما بيش از هر زمان ديگر به درايت، جنبش اعترا. نمايدتضمين می

عدم پاسخ مناسب به اين نياز . بستگی جنبش کارگری نياز داردآگاهی و هم
ی سياسی جاری در کشور ما، گناهی نابخشودنی است که بيش واقعی در لحظه

از هر چيز بر منطق فرادستی يک گفتمان معطوف به رهايی کارگران آسيب 
گر کشور ما بايد با همه قوا بپاخيزد، نه صرفا به علت ی کارطبقه. زندمی

گيری از ی کنونی جنبش، بلکه برای پيششرايط و تعادل قوای شکننده
تواند در اثر شکست اين جنبش نصيب همه از جمله روزهای سياهی که می

  .کارگران شود
  
  
  
  
  
  

  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  عليه ستم جنسی 
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 راه کارگر خبری

http://rahekaregar.com/news  
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 مواضع عمومی سازمان ما در :توجه 
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح ميشوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند



4 
 

  
  

  ادامه از صفحه یک 
  

  .... يکاردرپ یهمبستگ يتاهم          
  

   عليرغم جو سنگين سرکوب و احتمال ضعيف وقوع حرکت های
علنی وگسترده توسط تشکل های کارگری مستقل به مناسبت اول 
ماه مه؛ ولی اززاویه دیگری، فضای سياسی ملتهب ناشی ازجنبش 

ی از نسل جدید وجوانان ضداستبدادی وآزادیخواهانه ،توجه بخش هائ
و فعالين سياسی به عرصه جنبش کارگری برانگيخته شده است که 

هم :یعنی ما باوضعيت متناقضی روبروهستيم.دارای اهميت است
سرکوب ودشواری شکل گيری اعتراضات گسترده ،وهم فضای 
ملتهب ناشی ازیک جنبش عمومی ضداستبدادی و وجود حساسيت 

بقه کارگردرپيروزی وموفقيت این جنبش پيرامون نقش ط   وطرح بحث
چنين رویکردی .درميان نسل جوان وفعاالن جنبش ضداستبدادی  

  وبا جدید به دليل اهميت داخلی وجهانی طبقه کارگر   درميان نسل
توليدی   کارگران وکارکنان شاغل درعرصه های توجه به نقش کارساز

رکوب ، درسرنوشت جنبش سياسی ای که با س...و  و خدماتی
هم چنين با .گسترده وروزافزونی مواجه شده، محسوس است

بازخوانی تجربه انقالب بهمن ونقش کارگران درآن، درکناربحران 
این که درسال جدید احتمال ...اقتصادی وبيکاری و حذف یارانه ها و 

گسترش ودامن گرفتن جنبش های اعتراضی اقشارزحمتکش حول 
نيزعامل دیگری برای تقویت  صنفی می رود،-اقتصادی  مطالبات 

ناموزونی ها ونارسائی های .به مسائل کارگری است توجه روزافزون 
جنبش کنونی واهميت روزها ومناسبت های مستقل مردمی درتداوم 

بی شک بوجود . مستقالنه آن،وجه دیگری ازدالیل این رویکرداست
آمدن چنين فضائی، زمينه خوبی برای تقویت صفوف مدافعان جنبش 
کارگری وپرورش نسل تازه ای ازنيروهای متمایل به چپ وجبنش 

گرچه این رویکرد به طبقه کارگر باتوجه به . کارگری فراهم می کند
وجود گفتمان ها و گرایشات طبقاتی گوناگون درصفوف جنبش،شامل 

ها واهداف متفاوت و بعضا متضادی نسبت به جنبش   جهت گيری
ی تقویت مواضع خود ميرحسين موسوی برا: کارگری است

به اهميت  - وبيش ازیکبار- دربرابرفشارسنگين حریف، درسخنان خود
انگشت   وپيوند مطالبات وشعارآزادی وعدالت  کارگران ومعلمان 

تأکيدنهاده است که طبعا موجب طرح گسترده تر این مسأله درميان 
حاميان و اقشاروسيع  موجود درصفوف موسوم به جنبش سبزشده 

مسائل اقتصادی ومعيشتی    ين طرح ضرورت گره زدنهم چن. است
حول وحوش   با مسائل سياسی که مدتی است درمرکز بحث های

آسيب شناسی جنبش درميان فعاالن ونسل جوان آن قرارگرفته 
بهمن که جنبش  22این پرسمان بویژه پس ازماجرای نقدبرانگيز .است

کند،اهميت  موجود نتوانست دربرابرفشارسرکوب حاکميت عرض اندام
بيشتری یافته وبستروزمينه مساعدی شده است برای شکل گيری 
. فضای ذهنی مناسب درمورد اهميت طبقه کارگر وروزجهانی کارگر

توجه بيشتر به روزکارگر وبطورکلی به نقش واهميت طبقه کارگر 
ومبارزات آن وتالش برای سمت وسودادن به آن فقط درعرصه داخلی 

مطرح نشده ،بلکه ازسوی قدرت های " سبز"وازسوی حاميان جنبش 
. خارجی و فعاالن ایرانی نزدیک وهمسوبا آنها نيزمطرح شده است

چنان که رسانه های خارجی که داری بردمؤثری درداخل هستند 
   سياسی با حاکميت اسالمی،نيز-ومشغول جنگ وگریز تبليغاتی

 کردن  بسهم خود والبته ازمنظراهداف ومقاصد خویش، درمطرح
  درکنارآن ها.بيشتراین موضوع درميان نسل جدید بی تأثيرنيستند 

  سازگارا که مدعی است روزی چندین  کسانی مثل محسن
هزاراميل ازداخل کشور پيرامون اوضاع واحوال جنبش وشعارها 
وتاکتيک ها وسایرمسائل آن دریافت می کند و توسط ده پانزده نفرآن 

  خود به   ان روزانهها را دسته بندی می کند و درسخن
پيشنهادکنندگان ارائه می دهد،نيزنمونه ای ازسهم عوامل یادشده 
دربرانگيختن حساسيت عمومی نسبت به ماه مه وجنبش کارگری 

بنابراین می توان گفت که امسال عالوه برمدافعان وفعاالن . است
جنبش کارگری و   کارگری و نيروهای چپ که بطورسنتی ازحاميان

ه بشمارمی رفته اند، می توان دید که حساسيت به اول ماهه م
روزکارگر وبطورکلی اهميت طبقه کارگر درقياس و درتمایز با سالهای 

این که . گذشته مورد توجه الیه ها و اقشاردیگری نيزقرارگرفته است
نتيجه خروجی این فضا چه باشد و بطورعملی چه حرکتی وبا چه 

بحث دیگری است ومشمول مقوله به بيرون به تراود، گستره ای ازآن
است   ممکن. احتماالت وعوامل گوناگونی چون توازن نيرواست

بدليل وجود همان فضای   -وبه مناسبت روزکارگر- درکوتاه مدت
اما . سنگين سرکوب، حرکت ملموس وگسترده ای هم صورت نگيرد

این نه نافی فضای یادشده است ونه موجب نادیده گرفتن تأثيرات 
رفرجه زمانی ميان مدت وبلندمدت نسبت به اهميت ونقش مهم آن د

کارگران ومزدوحقوق بگيران به مثابه یک طبقه فرارونده وسرنوشت 

رابطه جنبش کارگری و جنبش ضداستبدادی   بحث چرا که اکنون .ساز
بيش ازپيش درمدنظرقرارگرفته ومعلوم می شود که بدون پيوند 

اشين استبداد و پيروزی تنگاتنک آن ها، اميدی بردرهم شکستن م
گواینکه خود .جنبش با تکيه صرف برنبردهای خيابانی وجود ندارد

نبردهای خيابانی بسيارمهم هستند ولی حتی تداومشان درگرو 
نقش آفرینی طبقه کارگرومزدوحقوق بگيران در ساختارهای اقتصادی 

با این وجود همانطورکه اشاره شد،نباید . است... واداری وفرهنگی و
توجه به مزدوحقوق بگيران اززاویه های گوناگون   راموش کرد کهف

درگفتمان والیت طلبان .وازمنظرگفتمان های مختلف صورت می گيرد
اصالح طلب و مشروطه خواه وليبرالهای مذهبی،رویکرد آن ها به 

به عنوان نيروی فشاربرای عقب راندن جناح .. کارگران ومعلمان و
صورت می   ی تقسيم قدرت و سازش با آنحاکم و ابزارچانه زنی برا

غيراسالمی که آمالشان ایجاد پيوند ارگانيک   درنزدنئوليبرالهای. گيرد
تربا نظام جهانی سرمایه داری است، مبارزات طبقه 
کارگروسایرمزدوحقوق بگيران نيزباید درخدمت اهداف نئوليبرالی و 

اری خروج نظام سرمایه داری ازبحران سياسی واقتصادی ساخت
جابجائی قدرت ازفراکسيونی به فراکسيون دیگربورژوازی، .قراربگيرد

نظم جهانی سرمایه داری اساس    وایجاد هم خوانی بيشتر با
اما طبعا ازمنظرگفتمان .خواست وبرنامه آنان را تشکيل می دهد 

آزادی وبرابری اجتماعی، کليه مزدوحقوق بگيران وهمه 
ستبداد حاکم هستند،بلکه هم استثمارشوندگان،نه فقط درگيربا ا

آنها .آميزحاکم هستند   چنين  درگير مبارزه با نظام طبقاتی و تبعيض
اجتماعی   برای نفی استثماروبردگی مزدی واستقرار آزادی وبرابری

مبارزه می کنند  و جزدرهم شکستن نظم حاکم راهی برای رهائی 
  خود ندارند

کندگی وگسست های دررابطه با هدف فوق بی شک مقابله با پرا 
موجوددرميان این نيروی اجتماعی بالقوه تعيين کننده، که می توان 

فعليت یافتن ظرفيت های نهفته در   )ودشمن(بزرگترین مانع   گفت
طبقه بزرگ مزدوحقوق بگيروهمه استثمارشوندگان وهمه 
طردشدگان با یا بی مزدبه شمارمی رود،ازاهميت بی همتائی 

کثروتنوع درصفوف این طبقه پردامنه  از بی شک ت.برخورداراست
که تنها با گردآمدن حول منافع پایه ای و   ویژگی های بارزآن است

مشترک می توانند عليرغم تنوعات وتکثرات موجود،اتحاد بزرگ خود 
دراین راستا طبعا روزکارگر .بوجود آورند   دربرابرسرمایه واستبداد را

سبی است برای تقویت نهفته در آن،فرصت منا  وسنت رزمندگی
گرچه درهمين جا باید تأکيد کرد که .همبستگی درصفوف پراکنده آن

بویژه درشرایط انباشت بحران و تشدید وخامت شرایط زندگی، فی 
است برای   الواقع هرروز روزکارگرمحسوب می شود و هرروز فرصتی

مبارزه و پيشروی وبهمين دليل روزکارگرصرفا بهانه ای است برای 
د آرایشی پایدارتربرای نبردهای آتی وپيش رو که درآن تقویت ایجا

عالوه .همبستگی ومبارزات همبسته اهميت نخستين را دارد 
پيام همبستگی طبقاتی وانسانی موجود در روزکارگروتأکيد   براهميت

براشتراکات این نيروی اجتماعی عظيم،معضل بزرگ دیگریافتن حلقه 
اذ آنگونه تاکتيک ها واقداماتی واتخ  وبسيج کننده  های مشترک

  است که بتواند به طورواقعی به این همبستگی مادیت بخشد وبه
البته درداخل کشور که فعاالن و نيروهای .هدف فوق یاری رساند

وفضای سخت وسنگين سرکوب    دخيل در جنبش درشرایط
قراردارند،خود کارگران وفعالين ذی صالح ترین عناصر برای دست 

اما .همبستگی هستند راه کارها واقدامات معطوف به تقویتیافتن به 
درخارج از کشور،آنهائی که خود را بخشی ازجنبش اجتماعی 

وازحاميان قاطع و پيگير همبستگی کارگران   مزدوحقوق بگيران
وزحمتکشان می دانند وبسهم خود برای خروج از وضعيت پراکندگی 

ف همبسته آن مزمن تالش ومبارزه می کنند و درتقویت صفو
آنها با بهره گيری ازامکانات فضای بيرون ازسرکوب وباتوجه به .بکوشند

ودرنگاهی کالن تربه    پيوستگی بيش ازپيش جبهه داخل وجبهه خارج
خود به مثابه بخشی ازاین جنبش،خواهند توانست سهم شایسه 
ای درتقویت همبستگی و گفتمان مستقل جنبش آزادی وبرابری 

دادن به خود به  باشندوقبل ازهرچيزازطریق شکلاجتماعی داشته 
مثابه بخشی همبسته ومبارز ازاین جنبش ودرفائق آمدن برپراکندگی 

آن ها می توانند با سازمان یابی به مثابه .وتشتت درميان خود
بخشی ازجنبش ضداستبدادی وضداسرمایه داری الگوی مثبت 

... ا ومحافل وافراد وبنظرمن اگراین نيروه  .وتأثيرگذاری را ارائه کنند
درکنارتالش های معمول وسنتی خود، اما به موازات آن به یک سری 
اقدامات وهمسوئی های عملی و مشترک ولوحداقلی،ولی 

نيروهای مدافع   بامشارکت حداکثری طيف گسترده ولی پراکنده
جنبش کارگری مبادرت ورزند،می توانند بسهم خود گام عملی و 

البته اگرعزمی برای آن وجود .مبستگی بردارندمثبتی درجهت ابراز ه
باشد وخود را ازورطه وچرخه معيوب همه یا هيچ    داشته

بيرون بکشيم و به اشتراکات ) و یا هيچ چتر دیگری   یازیرچترمن(=
ومنافع کالن بياندیشيم ، آنگاه مساله عملياتی کردن ایده فوق نباید 

تواند با پيشنهادات پيشنهادات زیرکه می .چندان کاردشواری باشد
دیگری جایگزین ویا تکميل شود، برپایه هدف فوق تنظيم شده است 

پيشنهاداتی که هم سهل هستند و شدنی، وهم بدليل عملکرد .
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همان بينش های حداکثری وتنها خود را دیدن، ممتنع محسوب می 
  : شوند

  چگونه می توانيم گامی   به آرزوی همبستگی نزدیک ترشویم؟
  !زاری ماه مه ازنوعی دیگربرگ  بسوی

یک   پيشنهاد چهارگانه زیر به عنوان یک نمونه، درراستای برداشتن
برای همبستگی و بسترسازی برای پيشروی های    عملی  گام

این پيشنهادات قبل ازهرچيز برآن است هم چون رشته :بعدی است
یاریسمان مشترکی،حلقات حرکات پراکنده و موجود درميان جریانات 

مدافع جنبش کارگری درخارج ازکشور را که بطورطبيعی هرسال چپ و
درگوشه وکنارعالم وبعضا درهمراهی با کارگران    بهمين مناسبت

کشورميزبان صورت می گيرند و کم هم نيستندبهم مرتبط کند واین 
حضور را با یاری گرفتن ازهمبستگی آنها پررنگ تروپردامنه ترنماید 

تشکل ها و   برعکس.نيست" الوجود"بربنابراین پایش روی هوا و .
.... محافل وکانون ها و شبکه های گوناگون وافراد وسازمان ها و 

خشت ها و سنگ   باهمه تنوعاتشان وآنگونه که هستند درحکم
سنگ بناهائی که هم، درطی این ساليان . بناهای آن بشمارمی روند

بوجود آمدن بوجود آمده اند وببادی بند نيستند وهم، همواره درحال 
اگربتوانيم نخ ورشته ای پيداکنيم که این حلقات واقعا . وزایش هستند

موجود و درحال بوجودآمدن را به هم گره بزند، آنگاه ما با شبکه ای 
که   مواجهه می شویم تشکيل شده ازحلقات ونيروهای گوناگون 

ظرفيت های محدود و ذاتی ناشی ازپراکندگی و منزوی بودن 
ظرفيت های تازه ای ترزیق   ا برطرف می کند و به آنهاهرکدامشان ر

آنگاه بدون آنکه صدای مستقلی را تحت فشارقرارداده . می نماید
را به همراه آنها بوجود می   نوا ُوکربزرگی   باشيم ،درعين حال 

بين این ظروف و   بی شک گشودن کانالی ولوتنگ وباریک.آوریم
ات مرتبط باهمی تبدیل می کند حلقات منفرد آنها را به ظروف و حلق

شبکه ای بزرگ و مرکب ازحلقات وشبکه های کوچک تر   که به مثابه
آن   که می توان. و بی شمار، به آنها ابعاد ومعنای تازه ای ای ميدهد

را جلوه ای از بروزهمبستگی و حضورنسبی وملموس مدافعان 
مهم   سالهاگرکليت آن پذیرفته شود، م.گفتمان آزادی وبرابری ناميد

دیگریافتن حلقات مشترک و برخاسته ازوضعيت عينی و دارای 
پتانسيل بسيج کنندگی است که به عنوان نقطه عزیمت تلقی می 

این نقطه عزیمت یاهمان ریسمانی که قراراست وظيفه اتصال .شوند
اوليه به حلقات پراکنده را به انجام رساند می تواند دربرگيرنده 

  :اقدامات زیرباشد
برای انعکاس ممکن وهرچه وسيع  ایجاد یک سایت ویژه  - فال

ترتمامی آکسيون ها و بيانيه ها و پوسترها واخبارمهم ماه مه که 
گفتمان آزادی وبرابری صورت می  نيروهای متعلق به   توسط طيف 

بنابراین . درج اخباربين المللی مربوط به این روز  گيرد ودرصورت امکان
این رویدادهاوهمکاری آنها خود اولين حل اشتراک دربازتاب همه 

  .متصل کننده است
همه   گزین یک لوگو ویا پوستر به مثابه آرم ونشانه مشترکی که -ب

تشکل ها و گروه ها و محافل وشبکه های جوانان ومنفردین وهمه 
درسایت ها و نشریات و وبالک    جریانات همسو وعالقمند  به درج آن

  . خود مبادرت بکنند  های
واگربيشترهم (تالش برای توافق حول حداقل یک شعارمشترک - ج

-ازميان شعارهای موجودی که فردوگروه وجریانی) شدچه بهتر
آن را بخشی ازمواضع وشعارهای  - صرفنظرازنوع بيان وفرمول بندی

خود می داند وبرجسته کردن داوطلبانه آن توسط تمامی این 
  . جریانات

  .پالتاکی این روز  شتبزرگدا  مراسم وجشن   ایجاد- د
درهرحال، هرگام وپيشنهادی دراین راستا مثبت ومفيد خواهد بود 
  وبهترین حالت نيزطرح وپيشبردآن توسط تشکل ها وافراد ونيروهای

می توانند  -بسته به ميزان توافق-حلقات.فراسازمانی ومستقل است
. کم یازیاد شوند،ولی بطورکلی بهتراست ازحداقل ها شروع کرد

ی اگربيش ازیک حلقه مشترک هم یافت نشود همان یک حلقه حت
سازمان ها وگروه های سياسی نيزمی توانند به .هم مفيد خواهد بود

وتقویت   سهم خود درایجاد و دامن زدن به شکل گيری این شبکه ها
همبستگی درميان نيروهای مدافع کارگران وزحمتکشان درنقاط 

مهم رویاندن این . باشند گوناگون جهان نقش شایسته ای داشته
بالقوه ای که بيش ازآنکه    مزرعه(جوانه درمزرعه مشترک است

وهمين می ) موجود باشد باید با همکاری وهمسوئی به وجود بياید
درمقایسه با نوع برگزاری مراسم  تواند گام جدید ومتمایزکننده ای 

قبل وگامی ولو کوچک درراستای تقویت  های منفرد سال های 
. مدافعان گفتمان برابری و آزادی درخارج کشور باشد  تگی همبس

ضمنا این گونه اقدامات می تواند وباید ازطریق بهره گيری ازسایت 
های اجتماعی راه خود را به ميان جوانان و نسل جدید وداخل 

باید برای بازتاب دادن آن درميان نسل جدید وکارگران . بگشاید
گيری ازانواع امکانات ارتباطی  ومزدوحقوق بگيران کوشيدبا بهره

  .کوشيد
واقعيت   چنانکه مشهوداست دراتخاذ این نوع تاکتيک،

همبستگی واهميت آن،عزیمت   پراکندگی،ضرورت حرکت به سوی

ازحداقل ها، احترام به پلوراليسم وعقایدهرجریان درنظرگرفته شده 
  . است

  :دربيانی فشرده
نی همبستگی،باید برای مادیت بخشيدن به هدف مورد وفاق یع-

وازطریق .حرکت کرد  -مثال موارد پيشنهادی فوق- ازگام های ممکن
ایجاد حرکت و تالش برای تغييرتوأمان محيط و خود، بسترهمکاری 

منطق حاکم براین فرایند ساده .های ژرف تربعدی را فراهم ساخت
  :وقاطع است

قرارنيست که هيچ جریانی بسود دیگری ازاهداف وبرنامه اخص -
همانطورکه قرارنيست مواضع اخص خود را به هيچ کس .ویش بگذردخ

  .وجریان دیگری تحميل کند وآن را شرط همکاری عنوان نماید
اکرقرارباشد هر حرکتی،تاجائی که ممکن است سراسری وگسترده -

باشد، بدیهی است که آن را نمی توان برپایه اختالفات ومواضع اخص 
نکته کليدی دراین نوع سازمان یابی برعکس . این یا آن گروه بناکرد

همانا تکيه برحلقاتی مشترک درميان وسيع ترین نيروهای متعلق به 
کارگران وزحمتکشان وبا درنظرگرفتن تنوعات وگرایشات   طيف

  .گوناگون آن است
برای سازمان یابی شبکه ای ، مختصات بسياری را می توان -

: ابی عبارتندازاما دوویژگی مهم این نوع  سازمان ی.ذکرکرد
درنظرگرفتن واقعيت توأمان تکثرواشتراکات ،ودیگری خصلت بازبودن و 

که همواره دارای ظرفيت گسترش    به نحوی. خود گستری شبکه ها
و پيوستن حلقات وگره های  تازه به شبکه هستند بدون آنکه نيازی 

  .به پذیرش واسم نویسی داشته باشند
مکانات امروزین ارتباطی می توانند به بابهره گيری از ا   چنين حلقاتی-

هم آهنگ کردن اقدامات عملی ونيزمبادله فکر واندیشه پيرامون 
  .معضالت واقعی جنبش بپردازند

برای اینکارتنها کافی است که هرگروه ومحفل وکانون وتشکل ویا -
فرد خود را به مثابه حلقه وگره ای ازاین شبکه یا شبکه ها 

حفظ خود ویژگی اش ،ازطریق حلقه و یا حلقه ای که ضمن .بداند
  .حلقات مشترک به بخشی فعال واثرگذاردرشبکه تبدیل می شود

امروزه سازمان یابی های سنتی درفراگيرکردن    واقعيت آن است که
واین .به بن بست رسيده اند  خود وادعای ایجاد جنبش های بزرگ

مان نوع ساز- درحالی است که جنبش داخل کشورالاقل ازاین نظر
درمقایسه با نيروهای خارج کشورکه هم چنان دراشکال به بن - یابی 

ما حداقل دراین عرصه .پيشروتربنظرمی رسند-رسيده درجا می زنند
ازآنجا که درخارج ). والبته درموارگوناگون دیگرهم(باید ازآن ها بياموزیم

ازکشور تنگناها و فشارهای گوناگونی وجود دارند که مانع ازعرض 
الزم جنبش می شوند وجود ندارد، ازاین روبه نمایش درآمدن اندام 

همبستگی مدافعان آزادی وبرابری اجتماعی ومدافعان جنبش 
به مناسبت اول ماه مه ودرروزها وماه های  پرالتهاب آتی،   کارگری

امری که مستلزم . درخارج از کشور اهميت بيشتری می یابند
ند نيروی هرچه وسيع تری کاربردآن نوع سازمان یابی است که بتوا

برای حمایت از جنبش داخل کشور و تقویت اردوی آزادی وبرابری   را
  .اجتماعی به ميدان بکشد

     ------------------------------------------------------------------  

  =ت پخش تلويزيون برابری اساع   =    
از   "پيام افغان" ن برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيو   

اين پس به ترتيب زير از ماهواره های هات برد و تله استار پنج 
 : پخش می شود

 :ماهواره هات برد در ايران واروپا  
جمعه ها ده و نيم  تا يازده ونيم صبح به وقت ايران برابر با ساعت   

  . هشت تا نه صبح به وقت اروپای مرکزی
ت شش ونيم تا هفت ونيم بعد از بازپخش آن؛ همان روز جمعه ساع

ظهر به وقت ايران و ساعت چهار تا پنج بعد از ظهربه وقت اروپای 
 .مرکزی 

 :ماهواره تله استار پنج در آمريکا وکانادا
س و پنجشنبه ها يازده تا دوازده شب به وقت ونکوور و  لس آنجل

            .                       بازپخش آن؛ جمعه ساعت هفت تا هشت صبح 
  :اينترنت 

در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماهواره ای ، ميتوانيد از 
  .طريق اينترنت نيز برنامه های تلويزيون برابری را مشاهده کنيد 

                      بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون پيام افغان  -1
www.payameafghantv.com  

به صورت آرشيو ، در سايت تلويزيون برابری و نيز سايت راه   -2
 کارگر 

www.radiobarabari.com  
.rahekaregar.comwww   
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  قطعنامه مشترک تشکل های کارگری
  به مناسبت روز جهانی کارگر    
  
  

اول ماه مه روز همبستگی بين المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی 
در اين روز ميليونها کارگر در . کارگران به فقر و فالکت و نابرابری است

به تسخير خود در می آورند  سراسر جهان دست از کار می کشند، خيابانها را
و با اعالم خشم و انزجار از مصائب بی شماری که نظام سرمايه داری بر 
بشريت تحميل کرده است، رهائی از ستم و استثمار و بر پائی دنيائی بهتر را 

  . فرياد ميزنند
طنين اعتراض به مشقات نظام سرمايه داری و برابری خواهی کارگران در 

ر حالی در روز اول ماه مه پهنه گيتی را در برميگيرد که اقصی نقاط جهان د
عالوه بر ممنوعيت برگزاری مراسم اين روز در ايران، هم اکنون بسياری از 

يا به زندان محکوم شده اند  ٨٨کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال 
ين و يا در معرض صدور احکام سنگين قضائی قرار دارند و دهها تن از فعال

و رهبران کارگری به جرم برپائی تشکلهای کارگری و دفاع از حقوق انسانی 
  . شان در زندانها بسر ميبرند

تحميل چنين ابعاد وحشتناکی از بی حقوقی اجتماعی بر کارگران ايران در 
شرايطی است که سيستم سرمايه داری ايران پس از گذشت سه دهه از انقالب 

به يک چهارم مبلغ زير خط فقر تقليل داده و  ، دستمزد کارگران را۵٧بهمن 
با عدم پرداخت بموقع اين دستمزدها و اخراج و بيکار سازی توده های 
عظيمی از کارگران و رواج قراردادهای موقت و سفيد امضا شرايط به غايت 
جهنمی را بر ميليون ها خانواده کارگری تحميل کرده است و امروزه برای 

د آوری سرمايه با به تعطيلی کشاندن کارخانه ها و تضمين بيش از پيش سو
طرح قطع يارانه ها در صدد است تا آخرين لقمه ها برای زنده ماندن ميليونها 

  . خانواده کارگری را از سفره آنان به جيب صاحبان سرمايه سرازير کند
و سالهای اخير نشان  ۵٧اما همانگونه که ما کارگران ايران در انقالب بهمن 

يم تاب تحمل اينهمه فالکت و بی حقوقی را نخواهيم آورد و عليرغم زندان داد
و سرکوب، پيشاپيش عموم مردم ايران در مقابل لگد مال شدن بديهی ترين 
حقوق انسانی خود ايستادگی خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين 

صلی تمامی ما توليد کنندگان ا. حق حيات و هستی ما را به تباهی بکشانند
ثروتها و تعمات موجود در جامعه هستيم و داشتن يک زندگی انسانی مطابق 
با باالترين استانداردهای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده 

  . های مردم ايران ميدانيم
در اين راستا ما ضمن اعتراض به وضعيت موجود که از روز جهانی کارگر 

گران و عموم توده های مردم ايران را بيش از سال گذشته به اين سو کار
پيش در معرض سرکوب و تحميل بی حقوقی قرار داده است بر تحقق 
مطالبات زير پای می فشاريم و خواهان تحقق فوری و بی قيد شرط همه آنها 

  : هستيم
برپايی تشکل های مستقل از دولت و کارفرما، اعتصاب، اعتراض،  -١

ی بيان حق مسلم ما است و اين خواسته ها بايد بدون راهپيمائی، تجمع و آزاد
قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعی کارگران و عموم مردم 

  ايران به رسميت شناخته شوند، 
  
 ٣٠٣و حداقل دستمزد ) هدفمند کردن يارانه ها(ما طرح قطع يارانه ها  -٢

نواده کارگری ميدانيم و هزار تومانی را تحميل مرگ تدريجی بر ميليون ها خا
خواهان توقف فوری طرح قطع يارانه ها و افزايش حداقل دستمزدها به يک 

  ميليون تومان هستيم، 
  
و بی هيچ عذر و بهانه ای " دستمزدهای معوقه کارگران بايد فورا -٣

پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستی به مثابه يک جرم قابل تعقيب قضائی 
  ناشی از آن به کارگران پرداخت شود،  تلقی گردد و خسارت

  
اخراج و بيکارسازی کارگران به هر بهانه ای بايد متوقف گردد و تمامی  -۴

کسانی که بيکار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند و آماده به کار هستند بايد 
تا زمان اشتغال به کار از بيمه بيکاری متناسب با يک زندگی انسانی 

   برخوردار شوند،
  
ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، تامين امنيت شغلی  -۵

کارگران و تمامی مزد بگيران، رعايت باالترين استانداردهای بهداشت و 
ايمنی کار و بر چيده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محيط های کار 

  هستيم، 
  
قيد و شرط ابراهيم  ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی -۶

مددی، منصور اسالو، علی نجاتی و کليه فعالين کارگری و ديگر جنبش های 
  اجتماعی و اعتراضی از زندان و توقف پيگردهای قضايی عليه آنان هستيم، 

  
ما ضمن محکوم کردن هرگونه تعرض به اعتراضات کارگری و  -٧

عقيده را حق  اعتراضات مردمی، اعتراض به هرگونه بی حقوقی و ابراز
  مسلم و خدشه ناپذير کارگران و عموم مردم می دانيم، 

  
ما خواهان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری  -٨

کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی 
  اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و خانوادگی هستيم، 

  
ان برخورداری تمامی بازنشستگان از يک زندگی مرفه و بدون ما خواه -٩

دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمری بازنشستگان و 
  بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی هستيم، 

  
کار کودکان بايد محو گردد و تمامی کودکان بايد جدای از موقعيت  -١٠

ژادی و   الدين، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و ناقتصادی و اجتماعی و
مذهبی از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يکسان و رايگانی برخوردار 

  شوند، 
  

ما بدينوسيله پشتيبانی خود را از تمامی جنبش های اجتماعی آزادی  -١١
خواهانه اعالم می داريم و دستگيری، محاکمه و به زندان افکندن فعالين اين 

  محکوم می کنيم، " جنبش ها را قويا
  

ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و ساير  -١٢
اقشار زحمتکش جامعه، خود را متحد آنها می دانيم و خواهان تحقق فوری 

  مطالبات آنان هستيم، 
  

ما بخشی از کارگران جهان هستيم و اخراج و تحميل هرگونه تبعيض بر  -١٣
  گران مهاجر افغانی و ساير مليت ها را به هر بهانه ای محکوم می کنيم، کار
  

ما ضمن قدردانی از تمامی حمايت های بين المللی از مبارزات کارگران  -١۴
در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر 

بر همبستگی  جهان خود را متحد آنان می دانيم و بيش از هر زمان ديگری
  بين المللی کارگران برای رهايی از مشقات نظام سرمايه داری تاکيد می کنيم، 

  
اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعالم گردد و در تقويم رسمی کشور  -١۵

گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز 
  . ملغی گردد

  
  زنده باد اول ماه مه 

   ستگی بين المللی کارگرانزنده باد همب
  
   ١٣٨٩ارديبهشت١١ - ٢٠١٠مه  ١
  

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
  سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه 

  اتحاديه آزاد کارگران ايران 
  هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک 

  هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش 
  کارگران برق و فلز کار کرمانشاه  انجمن صنفی

  کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری 
  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری 

  انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز 
  شورای زنان
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  جنبش مزدبگيران 
  

  
  
  

  يادداشت مترجم
  

گذشته با حال و آينده بدانيم ، درس آموزی از  اگر تاريخ را پل ارتباط
اگر تاريخ را برخالف برخی گفته ها خنثی ندانيم ، .  آن ناگزير است

نويسندگان آن يعنی مورخان، اتفاقات، تغييروتحوالت را با ايده ها و 
اصوال پديدارگشتن ايده های .  افکار خود تجزيه و تحليل می کنند

اجتماعی  –ه تأثيرات زندگی اقتصادی مختلف در جوامع بشری، نتيج
شايد بتوانيم تاريخ .  آنان بر انسان ها و از جمله بر مورخان است

تاريخ نگاری قدرت مداران و تاريخ : نگاری را بر دو نوع تقسيم کنيم
يعنی اکثريت قريب به اتفاق انسان هايی که (نگاری مزدبگيران جامعه 

اين ارتباط استثمار شوند و نه  برای زيستن مجبورهستند کارکنند و در
تنها در ازای کار انجام شده يدی و يا فکری و يا هردوی آن در کنار 
هم ، مزد عادالرنه ای دريافت نکنند، بلکه حتی بهره ای هم از خالقيت 

  ).هايی که بدست خود ايجاد کرده اند، نبرند
های تاريخ نگاری قدرت مداران غالبا عامی گراست و به تاريخ جنبش 

و اتفاقا همين عام گرايی محملی . اجتماعی به صورت عام مينگرد
برعکس، .  ميشود برای اينکه استثمار خويش را در پس آن پنهان سازد

مسائل جامعه را . تاريخ نگاری مزدبگيران جامعه، عامی گرا نيست
منتقد جوامع استثماری است و در . بصورت خاص و مشخص می بيند

پشت هر مسئله ای را مينگرد، . ن را هويدا ميسازداين رابطه مصائب آ
عاميت آنرا بصورت خاص تجزيه و تحليل می کند و شمشيرهای پنهان 
شده در پستوخانه عامی گرايان را عريان کرده و بهمه زجرکشيده گان 

تاريخ مزدبگيران در حقيقت نقد تاريخی .  و استثمارشدگان مينماياند
  .اراه خود قرار ميدهدمشخص برای مسائل مشخص را فر

آمال و آرزوهای طبقه مزدبگير بطور مشخص در يک زندگی بهتر 
در اين راه گاه .  برای زنده ماندن، مبارزه می کند. خالصه شده است

از آنجائی که .  ميميرد، گاه پيروز ميشود و گاه نيز شکست ميخورد
ين تالش ها و چالش ها با زندگی مادی اين طبقه عجين شده است، ا

چالش ها و تالش ها پايان ناپذير است و هر دم به شکلی از اشکال 
درست به همين دليل است که قدرت مداران سرمايه .  بازتوليد ميگردد

با دستگاه های تبليغاتی . دل خوشی از چنين تاريخ نگاری ای ندارند
می توان . قوی خود سعی در بزير راندن چنين تاريخ نويسانی دارند

حال حاضر تاريخ طبقه مزدبگير، تاريخ خاک خورده گان  گفت که در
قدرت مداران سرمايه برای حفظ قدرت به لحاظ عينی دريافته .  است

دستگاه .  اند که تاريخ طبقه مزدبگير می بايد خاک خورده باقی بماند
مغزشويی خويش را به وسيله روشنفکران به خدمت گرفته خود به کار 

راديو، تلويزيون، مجالت،  –انه های جمعی از نقش رس.  می اندازند
به کمال احسن استفاده می کنند و شاسی .... نشريات و روزنامه ها و

  .کنترل از راه دور آن را خود به دست ميگيرند
مسئله ای که تابحال به دست فراموشی سپرده شده است آن است که 
تاريخ نگاری عام مختص قدرت مداران سرمايه ، در بطن خود 

سرمايه در .  يکتاتورپرور است ، گرچه ظاهری آزادپرستانه داردد
سود .  بطن خود برای بازتوليد خود به سود مضاعف نياز دارد

مضاعف نيز به نوبه خود به قدرت مداران سرمايه نقش اول جامعه را 
اگر نيرويی بخواهد چنين معادله اجتماعی را برهم بزند، آنگاه .  ميدهد

انه بکناری نهاده شده و چنگال های خونين آن ظاهر آزادپرست
  .  ديکتاتوری سرمايه رخ مينمايد

تاريخ طبقه مزدبگير، که خواهان از بين بردن تدريجی استثمار در 
جوامع بشری است، در منطق سرمايه داران قدرت مدار می بايستی 

چرا که اگر منطق . خاک خورده باقی بماند، دست کاری شود
 را در جامعه بگيرد، از منافع سرمايه داران به مزدبگيران دست باال
سوسياليسم قرن بيست و يکم اتفاقا درک واقعی . تدريج کاسته ميشود

  . اين فعل و انفعاالت است
در کشورهای ديکتاتورزده همچون ايران، عملکرد ديکتاتوری به گونه 

از جمله طبقه , ای است که تأثيرات مخربی بر روح و افکار انسان ها 
غالبا . مزدبگير و همچنين بر تربيت و فرهنگ جامعه می گذارد

احساسات جای تعقل را می گيرد، دهان بينی جای تفکر را می گيرد و 
وقايع اجتماعی، مبارزات و چالش . عام نگری جای تفحص و تحقيق را

های درون آن، نه بر اساس علت ها و معلول ها، بلکه بر اساس نيات 
گاها اتفاق می افتد که سنگ . شکل می گيرند) دچه خوب وچه ب(فردی 

تاريخ !! به زير مرغ نهاده ميشود تا به نيت خود جوجه ای توليد کند
نويسی عام گرايانه قدرت مداران سرمايه، مشوق چنين سطحی نگری 

چنين بينشی بين . ای هستند، چرا که اين چنين بينشی به نفع آنهاست
شکلی ظاهری را هم شکل بودن هم . حرف و عمل فرق قائل نميشود

فلسفه طبقه سرمايه دار و  –دو فلسفه جدا از هم را .  باطنی نشان ميدهد
دو راه متفاوت برای .  يکسان نشان ميدهد –فلسفه طبقه مزدبگير 

رسيدن به آزادی، عدالت اجتماعی و خواسته های مدنی را پيشنهاد نمی 
ت همه با هم را پيشنهاد به دليل آنکه احساس قدرت می کند، سياس. کند

قربانيان ديکتاتوری با نيت های فردی خود به آن لبيک می . می نمايد
آخر اگر حل مسائل به اين آسانی بود که به اين همه سرکوب و .  گويند

کشتارهای بی رحمانه نياز نمی بود و زندان ها بپا نميشد و انواع و 
  .اقسام دستگاه های شکنجه اختراع نميگرديد

يخ خاک خورده گان، تاريخ دغدغه ها، مبارزات و کشمکش های تار
از اين جهت دست کسانی را که ميخواهند .  طبقه مزدبگير جامعه است

آنرا خاک روبی کنند، بشدت ميفشرد، حتی اگر در بيان اين تاريخ 
هرچه روشنفکران عدالت منش .  اختالفات نظر هم موجود بوده باشد

بيشتری انجام دهند، جوامع بشری از جمله اين خاک روبی را با دقت 
ايران، از معضل عامی گرايی رها شده و تفحص و تحقيق، نه بر 

  .  اساس احساسات زودگذر، بلکه برتعقل ديرپا، بنا نهاده ميشود
جنبش مزدبگيران در بطن خود و در هر جامعه ای جنبشی است عام 

  :از يکطرف و خاص از جانب ديگر
اين طبقه از .  خواسته ها و آمال اين طبقه استعاميت آن در بيان 

بيان خواسته های مشترک .  اقشار و اليه های مختلفی تشکيل شده است
... در کارکنان صنعتی، کارکنان بخش خدمات، معلمين و پرستاران و
  .باعث همبستگی آنها شده و پيروزمند شدن آنان را سرعت می بخشد

کردن آن خواسته های عام در  خاص بودن اين جنبش، در روش پياده
چون تشکيل انواع تشکالت مستقل . اشکال ويژه خود می باشد

جمع ... مزدبگيران، رشد همبستگی طبقاتی، استفاده از اعتصابات و
عام بودن و خاص بودن اين جنبش سپس ايدئولوژی طبقه مزدبگير را 

  .می سازد
در شکل بحث ( طبقه مزدبگير در شکل ايده آل دست به نقد طبقه خود 

ميزند، چرا که قصد دارد که ايدئولوژی فوق ) ، تفحص و آگاهی يافتن
  .الذکر را در صدر جامعه خويش قرار دهد

خاک روبی تاريخ خاک خورده گان به ما می آموزد که دموکراسی ، 
اجتماعی زمانی واقعا در عمل به حقيقت می  –بهينه کردن حقوق مدنی 

ه با آگاهی بخود اتکاء کند، استقالل طبقاتی پيوندد که اکثريت اين طبق
خويش را حفظ نمايد، به دام تاريخ نگاران عام گرای قدرت مدار نيفتد، 
همبستگی اليه های مختلف خويش را حفظ نمايد و با جلب نظر اکثريت 

زمانيکه اکثريت يک جامعه به . جامعه قدرت خويش را اجتماعی کند
کنترل همين اکثريت، جامعه اداره  قدرت برسد و به وسيله اهرم های

شود، آنگاه ديگر ما شاهد سوهان خورده گی، اضمحالل و تباهی 
  .نخواهيم بود

به ديده من می بايستی دست مورخان و کسانی که قصد خاک روبی از 
تاريخ خاک خورده گان را دارند فشرد، چرا که آنها در پناه اين کار 

عموميت بخشيده و راه واقعی  خود، تاريخ نگاری طبقه مزدبگير را
برای رسيدن به يک جامعه بهتر برای انسان های بهتر را ، چه در 
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ترجمه حاضر در اين راستا تقديم .  ايران و چه در جهان ، نشان ميدهند
  .خوانندگان ميشود

 Globalدان گالين رئيس : مختصری در مورد نويسنده اين مقاله 
Labour Institute سال پرزيدنت  37ته به مدت وی در گذش. است

اتحاديه جهانی مواد غذايی ، کشاورزی ، هتل ، رستوران، کيترينگ، 
يک  IUF. بود IUFدخانيات، و انجمن های مزدبگيران وابسته به 
اين اتحاديه در سال . فدراسيون جهانی است و در نود کشور شعبه دارد

غذايی و  از مجموع کارکنان شاغل در توليد و تدارکات مواد 1920
خدمات رسانی در هتل ها و همچنين شاغلين در کارخانجات دخانيات 

.  در شهر ژنو در سوئيس قرار دارد IUFدفتر.  پايه گذاری شد
سياست ها و کارکنان اين اتحاديه به وسيله اتحاديه های وابسته به آن 

 - " اتحاديه گرايی نوين"اخيرا سايت . انتخاب می گردند
www.newunionism.net  -   ،که خود را بر روی سازماندهی

انترناسيوناليسم و دموکراسی در محيط کار متمرکز کرده است، 
بوروکراتيسم به مثابه خطری "مصاحبه ای را با دان گالين در مورد 

انجام داده است که خواندن آنرا توصيه  "در درون جنبش مزدبگيران
  .می کنم

  
     جنبش مزدبگيران چيست ؟ 

  
جنبش مزد بگيران، در عمومی ترين شکلی که پذيرفته  صطالحا      

ميشود، بخصوص در اياالت متحده آمريکا، به منظور رجوع به جنبش 
از نظر .  اما در واقع مفهوم آن گسترده تر است.  اتحاديه ای است

تاريخی ، جنبش مزدبگيران ، احزاب سياسی چون احزاب مزدبگيران 
ال دمکرات و يا سازمان هايی که برای ، احزاب سوسياليستی و سوسي

اين ها در برگيرنده .  مقاصد خاصی ايجاد شده اند را در بر ميگيرد
در هر دو شکل توليد کننده و مصرف کننده ( تعاونی های مزدبگيران 

، بانک برای مزدبگيران ، انجمن های آموزش ، مدارس و کالج ها ، ) 
تئاترها ، (های فرهنگی درمانی و رفاهی ، سازمان `سازمان های 

، ) کتاب خانه ها ، گروه های کرخوانی و طبال ، کلوپ های کتاب 
، سازمان ) کلوپ های کوهنوردی و ورزش (فعاليت های تفريحی 

( های زنان ، سازمان های جوانان ، سازمان های دفاع و همبستگی 
، پايگاه های راديو و تلويزيون ، ) جنگجويان مسلح غير ارتشی 

همه .  نامه ها و بنگاههای نشر کتاب و کتاب فروشی ها می باشندروز
تمامی .  اينها با هم جنبش مزدبگيران را از نظر تاريخی در بر ميگيرد

.  اين مؤسسات نام برده شده ، در تمامی کشورها به يکسان وجود ندارند
نکته مهم اما اين است که تمامی اين مؤسسات با همديگر برای اين 

مده اند که زندگی مزدبگيران را نه فقط در تمام وجوه آن بوجود آ
حمايت کنند ، بلکه يک جامعه جايگزين و ضد فرهنگ موجود را بنيان 

جنبش مزدبگيران يک جنبش اجتماعی چند وجهی است که در .  نهند
از يک ديد وسيع تر، .  خود علت و ديدگاه يک جامعه را در بر دارد

.  ان اتحاديه های مزدبگيران می باشدمهمترين جزء جنبش مزدبگير
اين اولين و غالبا آخرين خطوط مقاومت جنبش مزدبگيران است که 

بدون اتحاديه های کارگری .  برای دفاع و بقای خود بدان احتياج دارد
: ، ساير جنبش مزدبگيران با ايدئولوژی های مختلفی موجوديت يافت 

برخی اوقات ( و محافظه کار مارکسيسم با تفاسير اتحاديه های انقالبی
، دکترين سوسيال مسيحی ، جنبش های آزاديبخش )  در تضاد با هم 
  .راديکال و غيره

هر سازمانی وظايف و دورنمای خود را از سنت های خود استنتاج می 
کند ، اما اين سنت ها همگی دارای بنيادهای مشترکی هستند که با خود 

جوهر اصلی اين فرهنگ در .  فرهنگ مشترک هم بهمراه می آوردند
  .  ارزش ها و هدف های آن انعکاس می يابد

  
  ارزش ها

  
جنبش مزبگيران يکی از قديمی ترين جنبش هايی است که خواستار 
ايجاد يک جامعه با ارزش های عالم گير است با اين هدف که جامعه 
 . ای بوجود آيد که به آرزوها و نيازهای انسان ها جامه عمل بپوشاند

اين .  ارزش بنيادی در چنين جامعه ای ، ارزش دادن به انسان هاست
تمام .  ارزش ديگر ، برابری است.  امر مهمتر از مردن برای بقاست

انسان ها دارای ارزش برابر هستند و از اين جهت می بايستی حقوق 

استنتاجی که از اين مسائل ميتوان بيرون .  يکسانی هم داشته باشند
قابل قبول نيست که با عدم تقسيم قدرت به شکل .  ت استکشيد ، عدال

و عده ای ديگر در فقر . عادالنه، عده ای در ثروت غوطه بخورند
و باالخره . دست و پا بزنند ، از گرسنگی به مرگ زودرس نايل آيند

آزاد از استثمار و ستم ، آزاد باشند .  تمام انسانها خواستار آزادی هستند
اين ها آن ارزش هايی هستند که . ان رشد کنندکه بعنوان يک انس

موتور محرکه مقاومت  در مقابل استثمار و ستم در طول تاريخ بشری 
  .  بوده اند و همين هم موتور محرکه جنبش مدرن مزدبگيران است

شاخص جنبش مدرن مزدبگيران با جنبش های بيشمار رهايی بخش در 
يران به اين دليل جهانی جنبش مزدبگ.  طبيعت ، جهانی بودن آن است

اين جنبش هيچ گونه .  است که ريشه در خواست های مشترک دارد
بلکه برعکس خواستار برچيده شدن آن .  عالقه ای به استثمار ندارد
جنبش مزدبگيران نه فقط به خودش کمک .  برای تمامی بشريت است

ارزش جنبش .  می کند ، بلکه جنبشی است برای آزادی تمامی بشريت
مزدبگيران در آن است که دموکراسی را بعنوان يک پروسه و يک متد 

  .می بيند و نه بعنوان يک هدف نهايی 
اين درک بر اين اساس بنا شده است که ابتدا و انتهای آن بهم پيوسته 

مثال غيردموکراتيک مفهوم اش اين است که نميتواند نتيجه . هستند
وکراسی يک موجود زنده به از اين جهت دم.  دموکراتيک به بار آورد

  .حساب آمده که پيشرفت اش در تداوم آن است
  

  اهداف
  

.  بطور طبيعی اهداف جنبش مزدبگيران از ارزش هايش منتج ميشود
  :اين اهداف در مراحل مختلف متفاوت هستند 

: دفاع بالواسطه از خواسته های اعضايش در محيط کار  •
ط کاری که سالمتی فيزيکی و مزد عادالنه ، امنيت شغلی ، ايجاد شراي

روانی مزدبگيران را دربرداشته باشد ، حفاظت از پايه ای ترين مسائل 
 .اجتماعی

ايجاد قوانين پيشرفته اجتماعی برای همه مزدبگيران که در  •
 .حقيقت اکثريت عظيم يک جامعه هستند

ايجاد جامعه سياسی ای که حقوق تمامی مزدبگيران و  •
مبارزات اوليه مزدبگيران از لحاظ .  ن نمايدتمامی شهروندان را تضمي

سياسی آن بود که حق عمومی برای رأی را بدست آورند و ديگر آن 
که بتوانند به تحصيالت مجانی ، آزادی مطبوعات و به آزادی انجمن 

برای بدست آوردن چنين خواسته هايی ، جنبش .  ها دسترسی پيدا کنند
يجاد احزاب خويش برای کسب مزدبگيران در اکثر کشورها دست به ا

 . قدرت زدند
جنبش مزدبگيران همواره دارای دورنمای جهانی بوده  •

از آنجائيکه برای نائل آمدن به خواسته هايش هميشه با تهديد و .  است
ارعاب استثمارگران روبرو بوده است ، مجبور گشته است که 

 .دورنمايش را جهانی سازد
ه همديگر برای رسيدن شناخت مزدبگيران دال بر اينکه ب •

.  به عدالت و آزادی تکيه کنند و درک از همبستگی را ارتقاء دهند
پايداری و قدرت ، اساس همبستگی در جنبش مزدبگيران در زنده 

بايد . ماندنش در مقابل جنگ ها ، ديکتاتوری ها در قرن بيستم است
را بخاطر داشت که چنين ديکتاتورهايی نابودی جنبش های مزدبگيران 

هر ديکتاتوری برای پا گرفتن خويش ، ابتداء .  در برنامه داشت
کليساها و تجارت در لوای چنين حکومت .  اتحاديه ها را نابود می کند

هايی شکوفا گشته ، در حاليکه فعالين مزدبگير در زندان ها و 
 .ارودهای مرگ نگاهداشته شده اند

 
  تاريخ

  
بگيران در حوزه جهانی به از يک ديدگاه وسيع ،  تاريخ جنبش مزد

از ابتدای شکل گيری اش تا جنگ   -يکم : چهارده دوره تقسيم ميشود
دوره پايان جنگ   - سال های مابين جنگ ؛ سوم   - جهانی اول ؛ دوم  

جهانی دوم و سقوط دوران استالينيسم بعنوان يک شکل از سيستم 
  .  سياسی و سرانجام دوره جهانی سرمايه

.  جنبش مزدبگيران دوران صعود اين جنبش است ابتدای شکل گيری
  .در اين دوره پايه های انترناسيونال اول و دوم ريخته شد
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  ابتدای شکل گيری
تاريخ مدرن جنبش مزدبگيران چندين دهه پيش ، در اواخر قرن 

) به نسبت اينکه در چه کشوری باشد ( هيجدهم و اواسط قرن نوزدهم 
پيدايش توليد انبوه و شکل گيری طبقه در اروپا با انقالب صنعتی  ، 

قوی ولی فقير کارگر که دوران پيشه وری را پشت سر نهاده بود ، 
  .جلوه گر ميشود

وجود جوامع فوق العاده ناعادالنه ، قوانينی برای رفع آن را در دو دهه 
يک گروه  1830در انتهای سال های .  اول قرن نوزدهم به دنبال آورد

ت ها و دموکرات های در بريتانيا و فرانسه و کوچکی از سنديکاليس
همچنين جمعی از تبعيديان سياسی از آلمان ، لهستان ، مجارستان و 

انجمن جهانی برای رهايی طبقه " ايتاليا و ديگر کشورهای طرح 
  .را بنيان نهادند" مزدبگير
، يک )  1844 – 1803( فلوراترتسيان موسکوسو  1843در سال 

>> اتحاديه کارگران<< فرانسه و پرو ، کتابی بنام فعال اجتماعی در 
نوشت که در آن وی ايجاد يک اتحاديه جهانی برای مزدبگيران را 

وی که پيرو نظريات مارکس و انگلس بود، درکتاب .  پيشنهاد کرد
خود نوشت که آزادی طبقه مزدبگيران فقط به دست خود آنها انجام می 

هان متحد شوند ، چرا که جوامع ما پذيرد و آنان می بايستی در سطح ج
  . جهانی شده است

  
  بيانيه کمونيست

  
برخی از فعالين سياسی که در لندن  1847الی  1845در بين سال های 
در بين .  را تشکيل دادند" گروه مطالعات کمونيستی"زندگی ميکردند 

، سردبير روزنامه راديکال ) 1883 – 1818(آلمانی ها کارل مارکس 
در کلن آلمان بود که بدليل فشار مقامات پروسی مجبور به دموکرات 

مارکس خود شاگرد فلسفه . شده بود 1843مهاجرت به پاريس در سال 
در پاريس وی شروع به مطالعه آثار .  دان آلمانی به نام هگل بود 

وی عالوه بر آن شروع .  سوسياليست های فرانسوی و انگليسی نمود
ان کالسيک چون آدام اسميت و ديويد به مطالعه آثار اقتصاددان

سوسياليست شده  1844از آنجائيکه مارکس در سال .  ريکاردو نمود
که خود ) 1895 – 1820( بود با دوست نزديکش فريدريش انگلس 

دانشجوی رشته اقتصاد و علوم اجتماعی بود و در ضمن ژورناليست و 
ه مطالعات گرو.  "متخصص در علوم نظامی ، ارتباط برقرار می کند

از مارکس و انگلس برای ايجاد يک فدراسيون کمونيستی " کمونيستی
در يک گردهمآيی در  1847در نوامبر .  کمک درخواست می کند

لندن بجای ايجاد يک سازمان ، برنامه ای بوسيله مارکس بر اساس 
را بر " بيانيه کمونيست"نوشته اوليه انگلس تنظيم می گردد که نام 

  .دتارک خود دار
اين بيانيه که بصورت بسيار مختصر ، فشرده نوشته شده است ، در 
خود فلسقه ، تاريخ و تجزيه و تحليل های منتقدانه ايده سوسياليسم را 

هسته .  حمل می کند و بشريت را به يک عمل انقالبی دعوت می کند
مرکزی اين بيانيه ، تاريخ مبارزات طبقات منتج از تغييرات تکنولوژی 

آن تحوالت و باالخره ايجاد يک جامعه سوسياليستی را در بر و سير 
و در آن به اين مطلب اشاره شده است که فقط خود مزدبگيران .  دارد

هستند که ميتوانند چنين جامعه ای را بوجود آورند ، اگر چنانچه 
  .بوسيله حزب سياسی خود سازماندهی شده باشند
مان که تمرکزگرا و مستبد برخالف تفکرات سوسياليستی رايج در آن ز

بودند، مارکس در بيانيه کمونيست ميگويد که اولين قدم عينی انقالب 
" .  در نبرد برای دموکراسی پيروزی بدست آوريم" آن است که 

جامعه سوسياليستی حکم و امر کردن از باال به پائين نيست ، توطئه 
له طبقه کردن يک مشت نخبگان نيست ، بلکه جامعه ای است که بوسي

مزدبگير در کليت خويش ، در يک مبارزه دموکراتيک سازمان می 
  .يابد

مبارزات مزدبگيران طبق نوشته بيانيه گرچه در سطح ملی انجام 
بورژوازی : طبق گفته بيانيه . ميشود اما در بنياد خويش جهانی است 

بازار جهانی را بوجود آورده است ، وی بازار بر اساس توليد ملی را 
غان کرد و بجای آن صنعتی در سطح بين المللی را بوجود آورد که دا

فراورده های .  مواد خام آنرا از دورافتاده ترين نقاط جهان تأمين نمود
آن نه فقط در سطح ملی مصرف ميشد ، بلکه در هرگوشه جهان قابليت 

اين چنين روابطی ملل وابسته بهم را بوجود آورد که .  مصرف داشت

.  بگيران يک کشور به کشورهای ديگر هم قابل سرايت بودمبارزه مزد
بنابراين مبارزات متحدانه طبقه مزدبگير حداقل در جوامع پيشرفته، 

بيانيه کمونيستها با اين پيام .  اولين شرط آزادی طبقه مزدبگير می باشد
اين ".   مزدبگيران تمام جهان متحد شويد"پايه ای به اتمام ميرسد 

هر نشريه راديکال جنبش کنونی مزدبگيران به چشم  شعار بر سر در
منتشر شد ، به تدريج به  1848بيانيه کمونيست که در فوريه .  ميخورد

پايه ای ترين و تأثيرگذارترين اثر از نوع سوسياليسم مارکسی تبديل 
اين بيانيه بطور روشن و بدون شرط ، پايه تئوريک جنبش مدرن .  شد

  .مزدبگيران شد
  ترناسيونالاولين ان

پايه  1864اولين انترناسيونال در يک گردهمآيی در لندن در سال 
را " انجمن جهانی بشريت زحمتکش"اين نشست نام . گزاری شد

برخود نهاد که مرکز آن در لندن بود با شعباتی در تمامی کشورهای 
و مقررات اين انجمن که " پيام افتتاحيه"در اواخر آن سال .  اروپايی
  . کس آنرا تهيه کرده بود در مجمع عمومی تصويب شدکارل مار

آزادی طبقه مزدبگير فقط به دست اين " در مقدمه اين پيام آمده بود که 
پيام افتتاحيه همچون بيانيه کمونيست با ..." . طبقه به پيروزی ميرسد
  ".مزدبگيران تمام جهان متحد شويد: "اين جمله به انتها ميرسد 

ال همه بخش ها ، چه محلی و چه ملی و جهانی ، در اولين انترناسيون
در اين انترناسيونال اتحاديه های مزدبگيران ، . ميتوانستند شرکت کنند

احزاب سياسی و گروه های تبليغاتی ، تعاونی های اتحاديه ها و انجمن 
  . و غيره شرکت داشتند) چندگانه(های چند بعدی 

گره مزدبگيران جهانی، در اولين کنگره انترناسيونال ، اين اولين کن
اتحاديه ها بسرعت در  1866از سال .  در ژنو تشکيل شد 1866سال 

در اياالت متحده اتحاديه ملی . کشورهای مختلف رشد کردند
مزدبگيران که بعدها مرکزيت اتحاديه های مزدبگيران را در خود 

انجمن جهانی بشريت " وابستگی خود را به  1870داشت ، در سال 
اعالم داشت و بيان کرد که بزودی به اين انجمن خواهد "  شزحمتک
  .پيوست

مارکس که رهبر سياسی انترناسيونال شده بود ، بوسيله آنارشيستها به 
و ) 1876 – 1814( پيروان ميکائيل باکونين . مبارزه طلبيده شد

  .در جنوب اروپا قدرتمند بودند) 1865 – 1809(پيرجوزف پرودون  
تقد بودند که مزدبگيران با اقدام سياسی دولت را مارکسيست ها مع

بدست می آورند ، در حاليکه آنارشيستها معتقد بودند که هر دولتی 
بطور طبيعی مستبد است و پيشنهاد ميدادند که يک سيستم فدراتيو از 

  .جمع کميته های محلی تشکيل شود
تحاديه سنديکاليستها گونه های مختلفی داشتند، اما فکر ميکردند که ا

به اين دليل که . های مزدبگيران می بايستی دولت را در دست بگيرند
اعضاء اتخاديه ها توليد و سرويس را در دست دارند ، پس هر نوع 

  .روبنای سياسی زائد و انگلی است
اختالف بين مارکسيست ها و آنارشيستها جدايی چندی به دنبال داشت و 

  .باعث شد 1876ا در سال بتدريج ازهم پاشيدگی انترناسيونال ر
فاکتور ديگری که باعث ازهم پاشيدگی انترناسيونال شد فشارهای بعد 

در جنگ بين فرانسه سلطنتی و دولت پروس در . از کمون پاريس بود
، فرانسه شکست خورد و بعد از عقب نشينی  1871الی  1870سال 

 يک دولت قيام به 1871سپاهيان پروس از پاريس ، در ماه مارس 
اين دولت لز مخلوطی از دموکرات . ماه کشور را اداره کرد 11مدت 

های راديکال ، سوسياليست ها و گونه های مختلف آنارشيستی تشکيل 
شده بود که با خود قوانين پيشرفته ای چون حداقل دستمزد ، ممنوعيت 
کارشب برای نانواها ، اصالح تعليم و تربيت و غيره را به همراه 

می ، سپاهيان تحت کنترل دولت محافظه کار ملی ، بعداز  در ماه. آورد
شهروند  25000در اين جنگ . جنگ سختی ، پاريس را فتح می کند

پاريسی به قتل ميرسند، هزاران نفر ديگر به اردوهای کار در 
کاليندونيای جديد فرستاده شدند و يا زندانی گرديدند و يا مجبور به 

  .مهاجرت گشتند
زمان ، کمون پاريس کار انترناسيونال نبود ، اگرچه برخالف تصور آن

. تعدادی از اعضاء آن در اين جنبش نقش های برجسته ای ايفا کردند
مارکس براين جنبش تحليلی . البته انترناسيونال از آن پشتيبانی کرد

وی در تحليل . دارد که تحت نام جنگ داخلی در فرانسه انتشار يافت
نشان داد که مزدبگيران قادر هستند  اش ميگويد که کمون پاريس

توانايی شان را در تغيير دولت و جامعه بطريق دموکراتيک ، نشان 
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او در ادامه ميگويد که اين جنبش يک مدل برای انقالب .  بدهند
  . سوسياليستی آينده است

انترناسيونال اول ، بعنوان اولين سازمان مزدبگيری ، ضعف های 
ناسيونال با اينکه با جنبش مزدبگيران اياالت اين انتر. چندی نيز داشت

. متحده تماس هايی داشت ، اما بطور عمده يک سازمان اروپايی بود
سازمان . اقليتی از فعالين اروپايی در اين تشکيالت عضويت داشتند

حق . های تابعه ، قشر نازکی از مزدبگيران آگاه را در بر ميگرفت
با اين وجود، . حقيقات را نميدادعضويت ها کفاف مخارج انتشارات و ت

انترناسيونال دست آوردهای قابل توجه ای در ارتباط با سازمان دهی 
برای . مزدبگيران کشورهای مختلف و موفقيت های آنها کسب کرد

اولين بار انترناسيونال خواسته های عمومی چون هشت ساعت کار در 
اين خواسته جنبش های مزدبگيران خود را حول . روز را مطرح کرد

  .مسلح کرد, ها ، چه از نظر سياسی و چه از نظر فعاليت های جهانی 
  

  دومين انترناسيونال
. يک دهه بعد کوشش های فراوانی برای احيای انترناسيونال بعمل آمد

در اين برهه احزاب بزرگ سوسياليستی در مرکز و غرب اروپا پا 
. بگيران داشتنداين احزاب رابطه تنگاتنگی با جنبش مزد. گرفتند

اتحاديه های قوی آنارکوسنديکاليست در جنوب اروپا پا به عرصه 
  .وجود گذاشتند

صد سالگی ( 1889ايجاد دومين انترناسيونال در پاريس در سال 
يکی از .  در واقع بازتاب اين چنين پيشرفت هايی بود) انقالب فرانسه

ناختن اول مهمترين تصميمات گرفته شده در اين کنگره به رسميت ش
در . ماه می در ارتباط با مبارزات برای هشت ساعت کار در روز بود

بعدها در . ابتداء غالب نمايندگان اهميت اين مصوبه را درک نميکردند
ضمن تجربه و کارهای عملی به اهميت چنين روزی که برعليه 

  .ساختار حکمرانان بود، پی بردند
يه گزاری شد ، تأثيرات آن پا 1890زمانيکه روز اول ماه می در سال 

، چه برای پيروان آن و چه برای دشمنان آن که اين روز را يک 
واقعيت سياسی و اجتماعی مينگريستند ، بيش از انتظار پايه گزاران 

  .آن بود
در کنگره انترناسيونال بيان شد که به دليل  1891در ماه آگوست 

مزدبگيران در تأثيراتی که روز اول ماه می در برانگيختن جنبش 
روز اول . سطح جهانی داشته است ، اين روز هرساله برگزار ميشود

  .ماه می روز رسمی چالش و يادآوری و سرور مزدبگيران جهانی شد
به مانند انترناسيونال اول ، در انترناسيونال دوم هم احزاب سياسی و 

نکه بهرحال اما اي.  هم اتحاديه های مزدبگيران ميتوانستند شرکت کنند
يک تقسيم بندی روشن از مزدبگيران مدنظر قرار گيرد، زود احساس 

  .شد
سازمان دهندگان اصلی انترناسيونال دوم ، احزاب ، اتحاديه ها ، 
تعاونی ها و انجمن های غيرانتفاعی ، به تدريج استقالل خويش را پايه 

، انترناسيونال دوم به سازمان  1900بعد از سال .  گزاری کردند
 1895اتحاد بين المللی تعاونی در سال . سوسياليستی تبديل شد احزاب

اتحاديه . پايه گزاری شد 1906و فدراسيون اعانات دوجانبه در سال 
  .های مزدبگيران سازمان دهی جهانی می يابند

برخی از اتحاديه ها که در کنگره ايجاد انترناسيونال شرکت داشتند ، 
يژه ای که کار ميکنند، اتحاديه تصميم گرفتند که در رسته و صنعت و

اين اتحاديه ها بعدها نام دبيرخانه جهانی . های جهانی بوجود آورند
اين دبيرخانه ، اولين سازمان دائمی همبستگی . مزدبگيران بخود گرفت

ميليون عضو در  3/6بيست و هشت دبيرخانه جهانی با . جهانی است
ايجاد همبستگی و فعاليت اصلی اين سازمان . تشکيل شد 1911سال 

مبادله اخبار مربوط به قانون گزاری های کار در خالل اعتصابات 
اگرچه اين سازمان ها از نظر سياسی مستقل بودند ، اما ارتباط . بود

اين سازمان .  تنگاتنگی با احزاب سوسياليستی از لحاظ سياسی داشتند
  .ناميده شد ITSمختصرا 

رهای مختلف ، حتی آنهائيکه  مراکز اتحاديه های سرتاسری در کشو
در  CGTعضو انترناسيونال دوم نبودند ، چون سنديکاليست های 

فرانسه و اتحاديه های مزدبگيران انگليس ، الزم ديدند که يک سازمان 
در نتيجه يک سازمان صوری در سال . جهانی مستقل را تشکيل دهند

های  تشکيل شد که ادامه آن به فدراسيون جهانی اتحاديه 1903
اين فدراسيون در ) .  IFTU( ختم شد  1913مزدبگيران در سال 

ميليون  7/7با ) همه به جز اياالت متحده اروپايی بودند( بيست کشور 
  . نفر عضو پايگاه داشت

ITS  ) نام خود را به فدراسيون اتحاديه جهانی  2002بعدها در سال
GUFS بلکه در مسير  نه فقط اولين اتحاديه جهانی بود ،) تغيير داد

فعاليت خود نشان داد مقاوم ترين تشکيالت است و قادر است که خود 
اين سازمان نه فقط به کارهای اتحاديه ای . را با اوضاع منطبق سازد

  .می پرداخت ، بلکه در مواقعی نيز به فعاليت های سياسی دست ميزد
ارمندان بيشتر اين اتحاديه ها ريشه هايشان به دوران اتحاديه های افز

که در واقع اتحاديه های پيش صنعتی بودند برميگردند و طبيعتا 
با پيشرفت توليد انبوه در دوران . فرهنگ آن را هم به دوش ميکشيدند

صنعتی شدن ، اين اتحاديه ها و شاخه های آن مجبور شدند که 
ميليون نفر را در  120تغييراتی در خود بوجود آورند و قادر شدند که 

در فواصل دو جنگ جهانی فدراسيون . مزدی سازمان دهندحوزه کار
 Edoتحت رهبری )  ITF( مزدبگيران حمل و نقل جهانی  

Fimmen  نقش مهمترين )  1942 – 1881( دبيرکل اين فدراسيون
اين فدراسيون هم نقش مهمی در هيئت . را بعهده گرفت ITSعضو 

  .مؤسسان ملوانان ايفاء نمود
Fimmen درک  1920دن سرمايه را در اوايل سال مسئله جهانی ش

از اين جهت وی معتقد شد که جنبش مزدبگيران بايد برای تقويت . کرد
( نقش خود جهانی عمل کند و اين نقش می بايستی در دوسطح ملی 

اين . عملی شود ITSو در سطح بين المللی )  IFTUهيئت مؤسسان 
ور گسترده حمايت اما هيچگاه بط. عقيده بارها مورد بحث قرار گرفت

هنوز موجويتی مستقل دارد گرچه با   ITS (GUFS)امروزه . نشد
(ICFTU)  کنفدراسيون جهانی اتحاديه های مزدبگيران و سازمان
  .مرتبط است (ITFU)جانشين آن 

 
  جنگ و اضمحالل سياسی

، اين جنبش اولين  1914با شروع جنگ جهانی اول در ماه آگوست 
نه انترناسيونال دوم و نه . را طی کرد مرحله سراشيبی سقوط خود

ITFU نتوانستند از اين مرحله جان سالم بدر ببرند .  
در يک دهه پيش از جنگ اول جنبش سوسياليستی مزدبگيران به يک 
جنبش توده ای ارتقاء يافت که دارای موضعی قوی عليه ميليتاريسم و 

گرايی و با اين وجود وقتی جنگ آغاز شد ، امواج مليت . جنگ بود
نمايندگان احزاب سوسياليستی . آن مواضع را با خود بردميهن گرايی 

در مجلس ، در مجموعه خود به جنگ رأی دادند و در کل در بيشتر 
کشورهای اروپايی ، دولت های مربوطه را در ارتباط با جنگ 

  . پشتيبانی نمودند
: دنديک سال پس از جنگ ، احزاب و اتحاديه ها به سه شاخه تقسيم ش

پشتيبانی ) بريتانيا، فرانسه ، بلژيک و روسيه ( بخشی از متحدين 
آلمان ، اطريش ، مجارستان و ( ميکرد، بخشی از قدرت های مرکزی 

( دفاع مينمود و بخشی نيز حامی کشورهای بی طرف ) بلغارستان 
هلند ، سوئيس ، دانمارک ، نروژ ، سوئد ، ايتاليا و رومانی تا سال 

بخش کوچکی از سوسياليست های انقالبی و اتحاديه ها . بود) 1916
حزب سوسياليست اياالت (عليه جنگ در کشورهای اروپايی بپاخاستند 

اما هرچه جنگ به پيش ميرفت ، به تعداد مخالفين جنگ ) . متحده
نيروهای مخالف ، اين جنگ را بی فايده و کشتار دسته . افزوده ميشد

 .جمعی در اروپا ميدانستند
  الب و تجديد سازماندهیانق

در ماه آپريل تزار . انقالبی در روسيه درگرفت 1917در سال 
اين . سرنگون شد و يک دولت چپ ميانه قدرت را در دست گرفت

سرنگون شد و ) اکتبر بنا بر تقويم قديم روسی ( دولت در ماه نوامبر 
جايش را دولتی مشتمل بر سوسياليست های انقالبی که شاخه ای از 

در . گرفت, سيال دموکرات های روسی ، يعنی بلشويک ها بودند سو
آنها مجلس مؤسسان را منحل کردند و به جای آن  1918ژانويه 

در ماه مارس روسيه خود را از جنگ . شوراها را جايگزين ساختند
کنار کشيد و در ماه ژوئيه قانون ملی کردن زمين ها و صنايع را به 

اين . در گرفت" سفيد"ه با ارتش يک جنگ دوسال. تصويب رساند
ارتش به وسيله ارتش های بيگانه حمايت ميشد و وظيفه اش را 

در همين اثنا دولت . سرنگون کردن دولت شوراها قرار داده بود
شوراها قادر شد که دست به تشکيل ارتش سرخ بزند وسيستمی را 
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ر بوجود آورد که مخالفين سياسی خود را هم تحت فشار از طريق ترو
  .، قرار دهد

انقالب بلشويکی در جنبش مزدبگيران اروپا و بخش های ديگر جهان 
از يکطرف تحرکات صلح خواهانه را تشديد : تأثيری دوگانه داشت 

. کرد و خواست های رفورم های سياسی و اقتصادی را قدرت بخشيد
. از سوی ديگر بلشويسم باعث شکافی عميق در جنبش سوسياليستی شد

ب سوسياليستی و اتحاديه ها ، سيستم بلشويکی که برحمايت غالب احزا
از ديکتاتوری سياسی و زيرپا نهادن دموکراسی سياسی بعنوان زير 

  .بنای سوسياليسم از طرف آنها بود را ، قبول نکردند
بلشويک ها برای ايجاد انترناسيونال سوم  1919در ماه مارس 

کنفرانس که در مقابل اين . کنفرانسی را در شهر مسکو فراخواندند
انترناسيونال دوم با عجله فراخوانده شده بود ، فقط توانست بخش 

تنها حزب بزرگی که .  کوچکی از احزاب بزرگ را جمع آوری کند
  .در اين کنفرانس شرکت کرده بود، از آلمان بود

در اين کنفرانس بيانه ای تصويب شد دال بر اينکه تمام مزدبگيران 
ند مدل روسی ، جمهوری های  شواريی خويش را برپا بپاخيزند و بمان

در اين بيانيه ذکر شده بود که مزدبگيران عليه احزاب .  دارند
سوسياليستی و يا جنبش هايی که چنين رهبری ای را نمی پذيرند ، 

  .مبارزه می کنند
در دومين . در اين کنفرانس يک کميته اجرايی موقت انتخاب شد

، بيست و يک شرط برای اعضاء  1920ل کنفرانس کمينترن در سا
احزاب گذاشته شد که در واقع اطاعت بدون قيد و شرط از مرکز که 

  .همان حزب روسيه بود را طلب ميکرد
بالدرنگ بعد از سومين کنگره کمونيسم جهانی ،  1921در ماه ژوئيه 

کنگره ای جهانی از اتحاديه های مزدبگيران تشکيل شد که در آن 
نام آن را اتحاديه .  جاد يک اتحاديه جديد جهانی گرفته شدتصميم بر اي

اين اتحاديه  جهانی .   (RILU)های جهانی مزدبگيران سرخ نهادند 
متشکل از کمونيستها و اتحاديه هايی بود که ارتباط تنگاتنگی با 

  . کمونيسم جهانی داشت
خود را بازسازی کرد و کنگره ای را در ژوئن  IFTUدر اين اثنا 

در اين کنگره بيست و دو کشور . در شهر آمستردام برپا داشت 1919
. که نمايندگی بيست و سه ميليون اعضاء خود را داشتند ، شرکت کردند

،  1923بعد از دست و پنجه نرم کردن با برخی اشکاالت در سال 
سوسياليست انترناسيونال با تغيير شکل خود تحت نام مزدبگيران 

اين تشکيالت جديد .  ال شروع به کار کردسوسياليست انترناسيون
توانسته بود بر انشعاباتی که جنگ و قيام های سياسی دهه گذشته در 

  .بين صفوف مزدبگيران ايجاد کرده بود، فائق آيد
، قدرتهای متحد آن خواسته ديرين خويش را که همانا  1919در سال 

متحقق  (ILO)ايجاد جنبش مزدبگيران سوسيال دموکرات بود، با نام 
 ILO. اين تشکيالت در پی قرارداد صلح ورسای بوجود آمد.  ساختند

نماينده ای از جانب دولت ، کارفرما و .  سازمانی سه جانبه گراست
در شکل عمومی اين .  ( مزدبگير در اين سازمان همکاری می کنند

اين سازمان ) چنين است ، اما هميشه اتحاديه ها در اين ترکيب نيستند 
از جنگ جهانی دوم هم زنده ماند و فعال بخشی از سازمان ملل  بعد

اين سازمان قوانين اجتماعی ای را تدارک می بيند که . متحد می باشد
در آن .  بعدا به وسيله دولت و قانون گزاران آنها به تصويب ميرسد

زمانيکه اين سازمان تشکيل شد ، اساس آن جايگزين کردن رفورميسم 
تا شروع جنگ جهانی  1920بين . انقالبی روسيه بود در مقابل تهديد

دوم ، دوران ناسازگاری تشديد يافته ای بين جنبش سوسيال دموکراسی 
  .و جنبش کمونيستی بود

سرکوب چپ های غير بلشويک و همچنين سرکوب در درون حزب 
،  1921بلشويک ، اشغال گرجستان سوسيال دموکرات در سال 

و از بين بردن  1926کمونيستی بعد از سال استالينيزه کردن احزاب 
، آشتی و مصالحه را غيرممکن  1930هرگونه مخالف در سال های 

احراب پوپوليستی ضد فاشيستی  در شکل جبهه متحد که . ساخته بود
بوسيله احزاب کمونيستی پيشنهاد می شد ، در حقيقت بر اساس تاکتيک 

دخالت استالين در . بود ها و مانورهای اتحاد جماهير شوروی بنا شده
نشان داد که آن جبهه ای مورد ) 1939 – 1936( جنگ داخلی اسپانيا 

آن اساسی .  توافق قرار ميگيرد که تحت کنترل احزاب کمونيستی باشد
که سوسياليست ها و کمونيستها را از هم جد ميکرد ، اعتقاد به 

  .دموکراسی بود

  
  سقوط  دوباره  در جنگ
اسی در اثنای يک مصيبت عظيم تاريخی انجام چنين چالش های سي

فاشيسم در غالب کشورهای اروپايی جنبش مزدبگيران را جاروب . شد
.  ابتداء در ايتاليا و پرتقال و سپس در آلمان ، اطريش و اسپانيا. کرد

هرکجا پای ارتش آلمان ، به جز در بريتانيا و کشورهای بی طرف و يا 
بوند مزدبگيران يهود که . را نابود کرداشغال نشده ، رسيد اين جنبش 

در لهستان از قوی ترين سازمان های اين چنينی بود بکلی با 
استالينيزم به نوبه خودش هزاران .  هوادارانش نابود گرديد

سوسياليست ، آنارشيست و کمونيست روسی را از ميان برد و سپس 
  .  م دادهمين روش را در شرق و مرکز اروپای بعدا اشغال شده انجا

هيچ کسی آماری صحيح در مورد نابودی سازمان های جنبش 
ولی با اطمينان .  مزدبگيران در سه دهه بعد از انقالب در روسيه ندارد

ميتوانيم بگوييم که برای دو نسل فعالين سياسی و رهبران جنبشهای 
سال و اسپانيا به  50کشور پرتقال به مدت . مزدبگيران از بين رفتند

سال بوسيله حکومت های فاشيستی اداره شد و جنبش های  40مدت 
سال حکومت  40عالوه بر آن  بر اثر . اتحاديه ای سرکوب شدند

سال در اتحاد جماهير شوروی ،  70استالينيستی در اروپای شرقی و 
  .اين جنبش ضربات چندی خورد

، اتحاد جماهير شوروی و آلمان نازی  1939ماه آگوست  23در 
م تجاوز را امضاء کردند و شرق اروپا را مناطقی تحت قرارداد عد

در اول ماه سپتامبر آلمان با حمله به لهستان . نفوذ به حساب آوردند
ماه سپتامبر، شوروی بخش شرقی اين  17در . جنگ دوم را آغاز کرد

زمانيکه بريتانيا و فرانسه جنگ بر . کشور را ضميمه خاک خود کرد
را " جنگ امپرياليستی"د ، احزاب کمونيستی عليه آلمان را اعالم کردن

آلمان به شوروی حمله کرد و در  1941ژوئن  22در . تقبيح کردند
به ناگهان از امروز . مدت چند هفته تا اعماق اين کشور پيشروی نمود

به فردا، احزاب کمونيستی تغيير سياست داده و ديگر جنگ را 
جنگی برای دموکراسی و امپرياليستی قلمداد نميکردند ، بلکه آنرا 

اتحاد جماهير شوروی به اين مجمع متحد . آزادی به حساب می آوردند
را در بين سال های " جبهه متحد توده ای"که سياست  RILU. پيوست
را در پيش گرفته بود ديگر خاصيتی نداشت و عمال  1939 – 1935

  . از بين رفت 1939در سال 
اين انحالل به اين . نيستی منحل شد، انترناسيونال کمو 1943در ماه مه 

خاطر انجام شد که به متحدين نشان داده شود که شوروی ديگر محلی 
  . برای آرزوهای انقالبی نيست

، شوروی دوباره برای کنترل  1947با آغاز جنگ سرد در سال 
اداره تبادل اخبار " احزاب کمونيستی ، سازمانی به نام کومينفورم 

کومينفورم بعد از مرگ استالين .  ذاری کردرا پايه گ" کمونيستی
در اين سال اتحاد جماهير . منحل گرديد 1956غيرفعال شد و در سال 

  .را به تصويب رساند" همزيستی مسالمت آميز"شوروی سياست 
  

  طلوع کاذب اتحاد
جنبش سوسيال دموکراتيک مزدبگيران ظاهرا در اثر جنگ تقويت شد 

. يد، چرا که وابسته به دولت ها شد، اما در بطن خودش تضعيف گرد
در زمان جنگ اين جنبش .  اين وابستگی با چند فاکتور تقويت گرديد

در زمان . در يک ارتباط نزديک با نيروهای متحدين قرار گرفت
. جنگ به دليل نابودی و ضعف اقتصاد ، وابستگی سيرصعودی پيمود

ات بودند و يا بعد از جنگ دولت های روی کار آمده يا سوسيال دموکر
تمايالت نزديک به آن را در ارتباط با گذراندن قوانينی به نفع اين طبقه 

  .دارا بودند
با برگزاری گنگره ای در  1951انترناسيونال سوسياليستی در سال 

اما اين بار اين انترناسيونال نقاط اتصالی بسيار . فرانکفورت احياء شد
  . ضعيفی با جنبش مزدبگيران داشت

اسيونال سوسياليستی که سعی ميکرد نيروی خود را در ماورای انترن
انجام داد ،  1980اروپا هم گسترش دهد و چنين عملی را در سال های 
در اواخر قرن . اين بار در چنين کوششی دارای محتوای سياسی نبود

بيستم ، اين انترناسيونال فاقد هرگونه سياستی در ارتباط با جنبش 
  . مزدبگيران گرديد

در ساير , جنبش بسيار قوی کمونيستی مزدبگيران در ايتاليا و فرانسه 
علت آن بود که اين جنبش به . کشورهای اروپايی هم تأثير گذاشت
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ملحق شد و ديگر مقامی ) 1941پيوستن بعد از سال (نيروهای مقاومت 
بود که اتحاد شوروی در اثر شکست نازی آلمان در سرتاسر اروپا پيدا 

   .کرده بود
در انتهای جنگ تصور عمومی آن بود که وصلت دولت ها در زمان 
جنگ بر روی جنبش مزدبگيران تأثير بگذارد و چنان شود که جنبش 
مزدبگيران سوسيال دموکرات و جنبش مزدبگيران کمونيست و اتحاديه 

بعد از چند . های مزدبگيران شوروی در يک راستا قرار بگيرند
در  (WTFU)سيون جهانی اتحاديه ها گردهمآيی تحقيقاتی ، فدرا

در پاريس تأسيس شد و در دسامبر  1945کنفرانسی در اکتبر سال 
به وسيله شورای عمومی اين سازمان منحل اعالم  IFTUهمان سال 

  . گرديد
بزودی بهرجهت بين جنبش مزدبگيران سوسيال دموکرات و کمونيست 

اشغال شده بود،  در شرق اروپا که بوسيله شوروی. اختالف بروز کرد
باقی مانده های سوسيال دموکرات و چپ های مستقل ناراضی به 

اتحاديه های .  فرستاده شدند و ناپديد گرديدند KGBاردوگاه های کار 
مزدبگيران بطور قهری از ميان برداشته شدند و بجای آن اتحاديه های 
 دولتی مدل شوروی با آغوش باز پذيرفته شدند که از طرف اتحاديه

  .های کمونيستی مورد مخالفت قرار گرفتند
ITS  با مخالفت خويش جانب اتحاديه های کمونيست ها را نگرفت و

. نشود ، رابطه اش را قطع کرد WFTUبرای اينکه بخشی از 
اختالفات سياسی ، جدائی جنبش اتحاديه ای را در فرانسه ، آلمان و 

که    AFLسيلهاين جدايی در شکل غالب خود، بو. ايتاليا سبب شد
در سال . مخالفت نمود، حمايت ميشد WFTUبا پيوستن   CIOبمانند

اختالفات آن چنان دامنه وسيعی پيدا کرد که اتحاديه های غير  1949
در انتهای همين سال آنها . را ترک کردند WFTUکمونيستی ، 

سازمانی بنام کنفدرسيون جهانی اتحاديه های آزاد مزدبگيران 
(ICFTU) يه گزاری کردندرا پا .  

WFTU  در بلوک کشورهای اروپايی طرفدار شوروی که براساس
در .  اتحاديه های دولتی سازمان يافته بود به زندگی خود ارامه داد

، اتحاديه هايی عضو بودند که احزاب کمونيستی WFTU ضمن در
رهبری آن را در اروپا ، آفريقا ، آسيا و آمريکای التين در دست 

فروريخت ، به همراه  1990انيکه بلوک شوروی در سال زم. داشتند
از اين اتحاديه دفتر کوچکی در پراگ با . هم ريزش کرد WFTUآن 

تعداد بسيار معدودی از سازمان های عضو آن، که از اهميت چندانی 
آفريقا و برخی مراکز اتحاديه ای که بی .  برخوردار نبودند ، باقی ماند

التبه در ساليانی پيش ، در سال . تندپيوس ICFTUطرف بودند به 
1978  ,CGIL   ايتالياWFTU  را ترک کرده بود وCGT  فرانسه

سپس به هاوانا WFTU دفتر. با اين اتحاديه وداع گفت 1995در سال 
  .به آتن رفت 2005نقل مکان يافت و در سال 

آغاز شده بود ، سايه اش را  1946جنگ سرد که تقريبا از سال 
هردو ابرقدرت سعی ميکردند که .  برجنبش مزدبگيران هم گسترد

اتحاد جماهير شوروی . جنبش مزدبگيران را زائده ای از خود سازند
در اياالت متحده آمريکا گرچه .  حوزه تحت حفاظت خود را داشت

سعی در نفوذ فراوان در اين جنبش  (CIA)سازمان جاسوسی آمريکا 
را داشت ، اما قادر نشد کامال اين جنبش را تحت سيطره خويش 

 .درآورد
بطور قطع اما نميتوان گفت که جنگ سرد باعث جدايی ها در جنبش 

در واقع سازمانی بود که مصنوعا  WFTU. مزدبگيران شده است
هنگام ، براساس اتحاد اضطراری بين شوروی و نيروهای متحد به 

  . جنگ بوجود آمده بود
در اين سازمان اختالفی که باعث جدايی جنبش مزدبگيران در سال 

شده بود ، بررسی نشد و  RILUو   IFTUو مشخصا بين  1921
  .اين جدايی اصال ربطی به جنگ سرد ندارد. فيصله نيافت

به " دموکراسی بورژوايی"هنوز اين مسئله جواب نگرفته بود که آيا 
موکراسی رجحان دارد يا خير؟ آيا اتحاديه ها جوابگوی عدم د

اعضايشان هستند يا دولت هايشان ؟ آيا دولت هايی که برخی جوانب از 
سوسياليسم را رعايت می کنند و يا دولت هايی که از طبقه جديدی از 
قدرتمندان تمام عيار که بر جامعه و طبقه مزدبگير بو سيله ترور حاکم 

  ده ميشوند؟هستند ، ترجيح دا
در سال ) 1938 – 1854(اين چنين مسائلی بوسيله کارل کائوتسکی 

مفهوم آغاز جنگ سرد به . مورد سئوال قرار داده می شد 1929های 

اين شکل خود را نشان داد که سازمان هايی که در يک اتحاد ضد 
فاشيستی در زمان جنگ بوجود آمده بودند و دارای نظريات مختلف 

ی و تجربی در مدت سی سال گذشته بودند، نميتوانستند سياسی، فرهنگ
  .در کنار هم همزيستی کنند

ICFTU  برعکسIFTU ايده . ريشه در سنت سوسياليستی نداشت
آنچنان عمل ميکرد که حتی حقوق  ICFTUهای ضد کمونيستی 

بطور مثال اين . (انسانی و خواسته های مزدبگيران را محدود ميکرد
مزدبگيران چينی در تايوان را که تحت نظر سازمان ، فدراسيون 

دولت تک حزبی حتی بيشتر از ساير اتحاديه های کشورهای تک 
  )حزبی تحت نفوذ شوروی قرارذاشت را به عضويت پذيرفت

اين بود که توانست در سطح جهانی گسترش ICFTU دستاورد اصلی
در صورتيکه در عمل سازمان های جهانی مزدبگيران سابق . يابد
  .را اروپايی بودنداکث
  

  اتحاديه های مسيحی
در اواخر قرن نوزدهم ، کليسای کاتوليک از نفوذ سوسياليست ها و 
آنارشيست ها در طبقه مزدبگير دچارهراس شد و اتحاديه خود را 

اساس يدئولوژی اين اتحاديه از نظرات پاپ لئو سيزدهم .  بوجود آورد
اين اتحاديه که از  1891بعد از سال .  گرفته شده بود 1891در سال 

کارگران کاتوليک تشکيل شده بود، شعبات خود را در برخی از 
فدراسيون جهانی  1920در سال .  کشورهای اروپايی گسترش داد

  .بوجود آمد IFCTUمزدبگيران مسيحی 
از نظر سياسی اعضاء اين اتحاديه احزاب کاتوليک را پشتيبانی 

اين اتحاديه بمانند . ی داشتندهمآواي IFTUميکردند ولی در عمل با 
ساير اتحاديه ها در زمان قدرت يابی فاشيسم و نازيسم تحت فشار و 
سرکوب قرار گرفت وبرخی از فعالين آن به جبهه چپ نيروهای 

چنين پيوندی ابتداء در ايتاليا و سپس در .  مقاومت عليه فاشيسم پيوستند
  .مدآلمان و اطريش و ساير مناطق اشغال شده بوجود آ

سازمان خود را احياء کرد و از پيوستن به  IFCTU،  1945در سال 
WFTU کمی بعدتر هم . خودداری نمودICFTU  به  1949در سال
WFTU پيوست.  

اتحاديه مزدبگيران مسيحی شعباتی را در خارج از اروپا ، در کانادا 
در مستعمرات سابق فرانسه در آفريقا و آمريکای التين و , ) کبک(

نام خود را به  1968اين اتحاديه در سال .  تأسيس کردآسيا 
و در واقع موضع . تغيير داد (WCL)کنفدراسيون جهانی مزدبگيران 

  . گرفت ICFTUچپ در مقابل 
در حاليکه اين کنفدراسيون در حال نشر عقايد خود بود، در عمل اما 

ه ، هلند و در آلمان ، ايتاليا ، فرانس.  شعباتی از آن در حال بريدن بودند
در اروپا شعبات اصلی اين کنفدراسيون .  اسپانيا اين اتفاق رخ داد

به  1980و  1970در سال های ) بلژيک ، لوکزامبورگ ، هلند(
GUF گرچه فدراسيون جهانی .  پيوستندWCL   ،خود را حفظ کرد

  .نبود GFUاما در عمل قادر به رقابت با 
يون عضو دارد ، اما با ميل 35ادعا کرد که  WCL،  2002در سال 

ميليون عضو دارد که حق عضويت می  3نگاهی واقعيت گرا در حدود 
فقط در يک کشور، آن هم در بلژيک است که اين سازمان .  پردازند

آن هم به (توانسته است اکثريتی از مزدبگيران را سازماندهی کند 
  )شکل حاشيه ای

الی ای روبروست که اين تشکيالت ، به دليل کمی اعضا، با مشکالت م
بوسيله احزاب دموکرات مسيحی و آژانس های کاتوليکی ، بويژه در 

خالصه هنوز تفکر لوئيس لوروين . بلژيک ، آلمان و هلند تأمين ميشود
ما نه ميتوانيم کار مهمی " بيان کرد  IFCTUدر  1929که در سال 

قل در در اتحاديه های جهانی انجام بدهيم و نه ميتوانيم سياستی مست
در آن " سياست های مربوط به مزدبگيران و جامعه داشته باشيم 

  .پابرجاست
  

  اتحاديه های جهانی و سرمايه فراملی
 Tran National)شرکت های فراملی  1980در سال های 

Corporations – TNC)  وجود وضعيت جديد . سر برافراشتند
. چندان کرد را دو ITSاقتصاد جهانی، نوع فعاليت و دامنه فعاليت 

وظيفه جديدش آن بود که نه فقط از اتحاديه هايی که در سطح کشوری 
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پيدا کرده اند، بلکه در سطح جهانی هم از ديگر  TNCمشکالتی با 
  .اتحاديه ها در رابطه با همين مشکل، دفاع نمايد

مزدبگيران صنعت (  IUFيک مثال چشمگير مبارزه ای بود که 
 1985الی  1984و  1981الی  1979در سال های ) غذايی جهانی

عليه کمپانی کوکاکوال براه انداخت و خواستار حمايت از اتحاديه در 
اين بخش . بخش های بطری سازی کوال در کشور گوآتماال گرديد

در .  توسط کوکاکوال بوسيله يک صاحب امتياز درگوآتماال اداره ميشد
کارخانه  سايه ديکتاتوری نظامی وحشی آن کشور، کارفرمان آن

کوشش کرد که اتحاديه را متالشی کند و رهبران آن را بوسيله 
کمپانی کوکاکوال را مقصر  IUF. گروههای ترور به قتل برساند

ميدانست و يک مبارزه جهانی را که تحريم ، اعتصاب و ديگر اشکال 
کمپانی .  مبارزه را در بر ميگرفت ، در هفده کشور جهان سازمان داد

.  ور شد که آن کارخانه را از امتياز آن مالک بدر آوردکوکاکوال مجب
رؤسای جديد که بوسيله کمپانی کوکاکوال انتصاب شده بودند، اتحاديه 
را برسميت شناختند و حاضر شدند که قرارداد دسته جمعی با اتحاديه 

اين رؤسا کارخانه را تعطيل کردند  1983در اواخر سال .  امضاء کنند
کارکنان اين کارخانه دست به . شکستگی ناپديد شدندو پس از اعالم ور

دوباره کمپانی کوکاکوال از پذيرفتن هرگونه مسئوليتی .  اشغال آن زدند
اين بار قدرت . دومين بخش مبارزه اش را آغاز کرد IUF. امتناع کرد

اين بار يک سال طول کشيد تا قرارداد . مند تر از دفعه پيش عمل کرد
پس از آن اشغال کارخانه پايان يافت و .  ودنهائی بتواند کسب ش

کمپانی کوکاکوال سپس اين کارخانه را به .  کارخانه دوباره افتتاح شد
اين صاحب جديد اتحاديه را برسميت .  يک تاجر گوآتمااليی فروخت

تا به امروز اتحاديه با .  شناخت و قرارداد دسته جمعی را امضاء کرد
فعاليت ها همچنين در . وجوديت داردتوافقات آن در اين کارخانه م

به مدت پنجاه  ITFبرای مثال .  سطح صنايع جهانی هم انجام می گيرد
و پنج سال به مبارزه برای بهبود وضع معيشتی جاشوان و ملوانانی که 

به اين عمل ميگويند . پرچم کشور ديگری را حمل می کنند ، دست زد
FOC )پرچم آسودگی(  

کنان کشتی ها دارای قراردادهای معيشتی برای کار FOCکشورهای 
ثبت ميشود،  FOCزمانيکه يک کشتی تحت عنوان .  مناسبی نبودند

صاحبان کشتی ها ارزان ترين نيروی کاری را که ميتوانند پيدا کنند، 
حداقل دستمزد ممکنه و سخت ترين شرايط .  به استخدام در ميآورند

از مبارزه آن  ITFدف ه. کاری از ملزومات چنين قراردادهايی است
بود که سيستم  را از بين ببرد و چهارچوبی برای صنايع کشتيرانی پايه 

برای آن مبارزه کرد که صاحبان کشتی ها را وادار  ITF. گذاری کند
و در اين راه . موافقت کنند ITFسازد که با شرايط پيشنهادی از جانب 

 ITFاکنون .  داز همه ابزار سياسی ، صنعتی و حقوقی استفاده نمو
بازرس هايی در بيشتر بندرگاهها دارد تا هرکشتی ای را که 

  .استانداردهای بدست آمده را رعايت نکند، توقيف نمايد
آن بود که توانست دستمزدهای جديدا  ITFيکی از موفقيت های بزرگ 

اين اتحاديه موفق شد که از سال .  تصويب شده را عطف به ماسبق کند
ميليون دالر آمريکا را به نفع کارکنان  3/163لغ مب 2001تا  1996

.  ميليون دالر در هر سال ميشود 28کشتی ها زنده کند که حد وسط آن 
امروزه تحت حمايت مستقيم  FOCبسياری از کارکنان کشتی های 

هزار نفررا تحت پوشش خود  140هستند که بيش از  ITFقراردادهای
  .ميگيرد

ها جهانی شده اند و تصميم گيری ها از از آنجائيکه امروزه کمپانی 
يک ستاد فرماندهی جهانی صادر ميشود، قراردادهای دسته جمعی نيز 

از اين جهت الزم .  می بايستی در سطح کشوری ، جهانی عمل کند
است که تجربيات و اطالعات در مورد اتحاديه ها در ديگر کشورها 

د اختصاص ميدهد، که غالبا سطح وسيعی از فواصل جغرافيايی را بخو
ردوبدل شود و راه هايی را جستجو کرد تا از نظر عملی يک 

  .همبستگی جهانی بوجود آيد
به نام  ITSبرای آنکه به اين ضرورت پاسخ داده شود، بخش فوالد 

(IMF)  صنايع شيميايی ،ICF   که اکنونICEM  ناميده ميشود و
يالت دائمی يک تشک 1960در اواسط سال های  (IUF)صنايع غذايی 

اين .  را بنيان نهاد) برخی اوقات شورای جهانی ناميده ميشود(نظارت 
در ارتباط است و در چهارچوب  ITSتشکيالت دائمی نظارت با 

  .(IFAS)قراردادهای بين المللی فعاليت می کند 

حقوق : اين توافقات به مسائل عمومی پايه ای مربوط ميشود
کار و همچنين ديگر مسائل چون مزدبگيران واستانداردهای جهانی 

در کل . مساوات ، کارآموزی شغلی ، بهداشت ، ايمنی کاری و غيره
سعی بر اين است که کمپانی ها اتحاديه ها را برسميت شناخته و 

اين ها نه فقط .  قراردادهای دسته جمعی را براين اساس  اجراء نمايند
، بلکه در در سطح کشوری جانشين قراردادهای دسته جمعی هستند

در   .تمامی کشورهای که کمپانی شعباتی دارد، قابل اجراء می باشند
همين راستا چنين سازمان بندی ای به آن محل هايی کمک می کند که 
کمپانی در آن شعباتی دارد و در آنجاها اتحاديه يا وجود ندارد و يا 

  .خيلی ضعيف است
فرانسوی به نام دانون  اولين قرارداد اين چنينی با کمپانی صنايع غذايی

 IFAدفتر 31اکنون . به امضاء رسيد 1988در سال  IUFبه وسيله 
با اين وجود اما تابحال .  موجود است که تعداد آنها در حال ازدياد است

امکان آنکه همه شعبات به يک اندازه تحت پوشش قوانين به تصويب 
قوانين کاری  در برخی نقاط.  رسيده قرار بگيرند ، فراهم نيامده است

بايد در نظر داشت که در .  بيشتر و در بعضی جاها کمتر اعمال ميشود
وجود دارد ولی نتوانسته است  TNCهزار دفاتر  60سطح جهانی 

واقعيت .  تأثيرات قابل توجهی را بر روابط اجتماعی جهانی بگذارد
اين است که اين چنين ساختاری برای اولين بار در سطح جهانی در 

ياده شدن است تا بتواند روابط صنعتی جهان را از ديدگاه روابط حال پ
" قوانين هدايت گری"اين چنين روابط جهانی با . کاری بر قرار سازد
يا يک طرفه و يا داوطلبانه " قوانين هدايت گری. "فرقی اساسی دارد

از طرف کمپانی ها برقرار شده و از اين جهت يک طرفه هم ميتواند 
 TNCدر اين حالت طبق پروسه های موجود .  ح شودفسخ و يا اصال

يک طرفه عمل ) به وسيله کمپانی ها و يا سازمان های غير دولتی (
همچون همه قراردادهای دسته جمعی ، وظايف دسته  IFA. می کند

جمعی طرفين را که از نظر اجتماعی مخالف هم هستند را تعيين می 
  . کند

قراردادها شامل گفتگوهای موافقت بر روی کاغذ و در بهترين حالت ، 
بازبينی .  شده برای بازبينی ، رسيدگی به اختالفات و شکايات می باشد

  . عموما به وسيله اتحاديه های محلی صورت می پذيرد
  

  جهان خارج از اروپا
از آنجائيکه جنبش مزدبگيران قيام عليه استثمار در اقتصاد سرمايه 

شد ، جايی که اقتصاد سرمايه داری داری بود طبيعتا از اروپا آغاز 
اولين و دومين انترناسيونال جهانی اساسا سازمان .  پيش رفته تر بود

های اروپايی بودند و از اين جهت به وسيله اعضاء اروپايی هدايت می 
بسيار آسان بود ) اروپا(در يک جای کوچک با جمعيت متراکم .  شدند

گی و مراوده در اروپا رسيد.  که يک سازمان جهانی تشکيل بشود
بسيار آسانتر بود به نسبت جائی که مختصات جغرافيايی و تراکم 

به همين دليل هم بود که اولين انترناسيونال . جمعيت اروپا را نداشت
در نيمه . مزدبگيران ، با صفتی جهانی در حقيقت اروپا را در برگرفت
ل و نقل دوم قرن بيستم ، چه در مراودات جهان و چه در صنعت حم

پيشرفت های فراوانی بوجود آمد و ايجاد سازمان های جهانی امکان 
لذا ايده های سوسياليستی ، آنارشيستی و سنديکاهای انقالبی .  پذير شد

اين چنين گسترش ايده ها به .  خيلی سريع در کل جهان نفوذ کردند
وسيله کارکنان کشتی های باربری و تجاری و يا به وسيله مهاجرين 

بدين شکل بود که ايده سازمان دهی اتحاديه ای در . جام ميشدان
آمريکای التين و آسيا و چند دهه بعد در آفريقا در نيمه دوم قرن 

  .نوزدهم بوجود آمد
در اياالت متحده آمريکا اتحاديه ها در سطح محلی در اواخر قرن 

 اولين سازمان. هيجدهم ، يعنی تقريبا همزمان با اروپا ، بوجود آمد
سرتاسری در اواسط قرن نوزدهم ، و اولين فدراسيون سرتاسری 

که پيش درآمد   AFOFLاتحاديه ها بنام فدراسيون مزدبگيران آمريکا 
  . شکل گرفت 1886بود در سال  AFL – CIOفعلی 

مهاجرت های فراوان از اروپا به آمريکا در اواخر قرن نوزدهم و 
اتحاديه ها .  ايی را تغيير داداوايل قرن بيستم شکل اتحاديه های آمريک

راديکال شدند ، سازمان های سوسياليستی پا گرفتند و به تدريج تحت 
، کنگره سازمان های صنعتی راه ورود به سازمان های  CIOرهبری 

با  1955در سال  CIO. پيدا کردند 1930توليد انبوه را در سال های 
AFOFL ادغام شد .  
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بش های سوسياليستی در جنبش در اولين دهه قرن بيستم ، جن
اوجين ويکتور دبس  که اولين اتحاديه . مزدبگيران تأثير گذار بودند

 1893صنعتی به نام اتحاديه راه آهن آمريکا را بنيان نهاد، در سال 
شش درصد از آراء را به حزب خود که حزب سوسياليست آمريکا بود 

است جمهوری در انتخابات ري 1912اين حزب در سال . اختصاص داد
، که  IWWاتحاديه جهانی کارکنان صنعتی به نام . شرکت نمود

سنديکايی انقالبی متشکل از فدراسيون اتحاديه های کار بود، در سال 
در نقطه اوج خود دارای  1917اين اتحاديه در سال . تأسيس شد 1905
هزار عضو در آمريکا بود و در زمان های مختلف تاريخ خود  200

استراليا ، بريتانيا ، کانادا ، شيلی ، آلمان ، مکزيک ، زالند  شعباتی در
با وجودی که تأثيرات . نو ، نروژ و آفريقای جنوبی بنيان گذاشت

احزاب سوسياليستی ، چه از نظر جذب اعضاء و چه از نظر تأثير بر 
انتخابات ، به مرور کم شد اما هنوز در بخشی از آمريکا تأثير گذار 

  .بودند
يکای التين که مهاجرت ها عمدتا از پرتقال ، اسپانيا و ايتاليا در آمر

صورت پذيرفت ، در بدوامر اتحاديه های آنارکوسنديکاليستی رشد 
چالش های اجتماعی در شمال و جنوب آمريکا غالبا با . فراوان داشتند

کارفرمايان و حکومتگران محافظه کار در هر .  خشونت همراه بود
به جز در مکزيک . نظامی را اعمال ميکردند اعتصابی سرکوب های

اتحاديه ها قوی ماندند و جزئی از دولت به  1910، که در اثر انقالب 
حساب می آمدند و به جز در شيلی و اروگوئه که جنبش مزدبگيران در 

به جز اين . يک پروسه سياسی دموکراتيک پا به عرصه وجود گذاشت
ين ، اعتصاب و قيام عليه سه کشور، در ساير نقاط آمريکای الت

و چه در حين جنگ جهانی دوم ، با  1930استثمار، چه در سال های 
  . بی رحمانه ترين شکل و خشونت بارترين شيوه جواب ميگرفتند

در آرژانتين ، حکومت ديکتاتوری ژنرال خوان پرون ضمن اينکه 
کمونيست ها ، سوسياليست ها و اتحاديه های موجود را سرکوب 

اين . سياست ايجاد يک اتحاديه قوی دولتی را در پيش گرفت ميکرد،
اتحاديه های . انجام شد 1955 – 1946عمل در خالل سال های 

و )  1974 – 1973(پرونيستی دومين دوره رياست جمهوری پرون 
اين . را از سرگذراند) 1983 – 1976( سپس کودتای خونين نظاميان 

  . ش مزدبگيران آرژانتين ميزنداتحاديه هنوز هم حرف اول را در جنب
در برزيل پس از دوره طوالنی ای که دولت بر اتحاديه حاکم بود 

) 1985 – 1964(، و پس از يک سرکوب نظامی ) 1954 – 1937(
، اتحاديه قادر شد در لوای حزب توده 1990و حکومت نظامی در سال 

آورد  ای سوسياليستی ، خود را تا حد زيادی از زير نظر دولت به در
و توانست سازمان دهندگان سابق اتحاديه ای را در رأس اين اتحاديه 

  .بر مسند بنشاند 2002در سال 
اين .  در مناطق امپراطوری بريتانيا ، مدل اتحاديه ها انگليسی بود

چنين مدلی را در استراليا ، زوالند نو ، کانادا و آفريقای جنوبی می 
اال شعباتی از سازمان های کارکنان بخشهای با مهارت ب. بينيم

  . بريتانيايی بودند
اولين اتحاديه . در استراليا و کانادا اتحاديه های عمومی بوجود آمد

  -سياهان آفريقای جنوبی به نام اتحاديه مزدبگيران صنايع و تجارت 
ICU – اين اتحاديه بوسيله کلمنس کادالی در . يک اتحاديه عمومی بود
هزار  50در دوران شکوفايی خود دارای بوجود آمد که  1919سال 

از تعداد اعضاء آن کاسته شد و  1920اما پس از سال های . عضو بود
  . از بين رفت 1930در سال 

در آسيا مهاجرين اروپايی هيچ نقشی در ساخت اتحاديه ها و صعود و 
اما تماس های روشنفکران آسيايی با . سقوط جنبش مزدبگيران نداشتند 

آمريکايی های راديکال در اشکال و درجات مختلف به  اروپائيان و
اين چنين است که . تشکيل و پيشرفت اتحاديه ها در آسيا کمک کرد

سازمان دهندگان اوليه اتحاديه های ژاپنی چون فوساتارو تاکانو در 
 AFOFLکارگران ژاپنی را در سانفرانسيسکو با کمک   1890سال 

  .سازماندهی کرد
و ديگر  1911انقالب دموکراتيک چين در سال سون ياتسن رهبر 

عناصر پيشرفته روشنفکر چين روابط بسيار دوستانه ای با 
انترناسيونال دوم داشتند و در همان زمان گروه های آنارشيستی چينی 

هنک استيوليت هلندی که . در پاريس و توکيو جلسات برقرار ميکردند
فکار انقالبی مارکسيستی و دارای ا  –اندونزی فعلی  –اهل هند شرقی 

تأسيس کرد و  1914بود اولين حزب سوسياليستی هلند را در سال 

ساير سوسياليست های هلند و اندونزی چون سمائون که رهبر کارکنان 
راه آهن و نقليه خيابانی بود و بعدها حزب کمونيست اندونزی را پايه 

ليت هنک استيو. گذاری کرد، در اين سازمان دهی شرکت نمودند
  . عضو اتحاديه راه آهن هلند بود

روشنفکران پيشروی سوسياليستی و آنارکوسنديکاليستی فيليپين ، در 
اواخر قرن نوزدهم در اسپانيا اتحاديه ساختند و قبل از جنگ جهانی 
اول ناسيوناليست های هندی و رهبران آن در تأسيس احزاب 

الت متحده آمريکا سوسياليستی در چند کشور اروپايی و همچنين در ايا
گرچه تعداد کمی در اين فعاليت ها شرکت داشتند اما . شرکت داشتند

تأثير آن در کل فعاليت های اين چنينی بسيار زياد بود و بوضوح نشان 
گرچه ارتباطات . ميداد که ايدئولوژی جنبش مزدبگيران جهانی است

د که اين جهانی اين جنبش هنوز موجوديت نيافته بود، اما نشان داده ش
  .جنبش در بطن خود در سطح جهانی در حال شکل گيری است

اين کشور مستعمره نبود و حتی . ژاپن يک مثال منحصر بفرد است
ديگر (هيچ بخشی از آن هم به وسيله قدرت های غربی اشغال نشده بود 

بنابراين جنبش مزدبگيران آن جزئی از جنبش ضد ) . استثنا تايلند است
ديبخش ملی نبود، بلکه بخشی از جنبش دموکراسی استعماری و آزا

روشنفکران ليبرال  1880در سال های .  عليه رژيم های استبدادی بود
برای حقوق بشر و حق رأی عمومی تبليغ ميکردند و اولين گروه های 

اولين اتحاديه ها در . نمودار شدند 1890سوسياليستی در سال های 
ت بود از اتحاديه کارکنان فوالد، بنيان گذاری شد که عبار 1898سال 

سان کاتا ياما که اتحاديه .  لوکوموتيورانان، چاپچی ها و آشپزها
مزدبگيران فوالد را پايه گذاری نموده بود در ضمن از ايجادکنندگان 

بود که بعدها به انترناسيونال دوم  1901جزب سوسياليست در سال 
مخالف جنگ با سوسياليست های ژاپنی با شجاعت تمام . پيوست

که بين پلخانف و کاتا ياما در  1904آنها به قطع نامه . روسيه بودند
اين . کنگره انترناسيونال در آمستردام به تصويب رسيده بود، پيوستند

پلخانف از رهبران . قطع نامه سمبل انترناسيونال سوسياليستی گرديد
  . سوسيال دموکراسی روسيه بود
تی در ژاپن به آنارشيسم تعلق خاطر يک جريان راديکال سوسياليس

اين گروه در تحت رهبری شوسوئی تأثيرات سياسی فراوانی در . يافت
 24. حکومت دست به سرکوب شديد زد 1910در سال . جامعه داشت

تن  12نفر از سوسياليست های راديکال به جرم خيانت دستگير شدند ، 
" تان طوالنیزمس. "محکوم به مرگ گرديدند ، از آن جمله کوتوکو

بعد .  بطول انجاميد 1920سوسياليسم ژاپنی شروع شد و تا سال های 
در توکيو ، کاتا ياما برای  1912از اعتصاب کارکنان تراموا در سال 

ژاپن را برای هميشه  1914وی در سال . مدت کوتاهی بازداشت شد
به اتحاد  1921وی در سال . به سوی اياالت متحده آمريکا ترک کرد

" پدربزرگ پير"هير شوروی سفر کرد و در آنجا بعنوان جما
  .انترناسيونال کمونيستی مورد استقبال قرار گرفت

جنبش اتحاديه ای با وجود سرکوب و انشعابات سياسی در آن ، برای 
فدراسيون اصلی کارکنان سوسيال دموکرات .  مدت دو دهه زنده ماند

اما وقتی ارتش . بود IFTUسودومه ای ، در سال های جنگ عضو 
به چين لشگرکشی کرد، بخاطر غالب شدن  1937ژاپن در سال 

اين فدراسيون .  ناسيوناليسم از نظر سياسی در آنها، از ارتش دفاع کرد
در سال . ديگر به مثابه يک سازمان يابی مزدبگيران مستقل نبود

تمامی سازمانهای مزدبگيران مستقل منحل شدند و جای آنها را  1940
در خاتمه .  هه مزدبگيران کنترل شده از جانب دولت گرفتيک جب

، زمانيکه ژاپن به وسيله ارتش آمريکا اشغال  1945جنگ در سال 
شد، احزاب چپ و اتحاديه ها دوباره با قدرت پيش بينی نشده ای پا به 

تعداد مزدبگيران سازمان يافته  1949در سال . عرصه وجود گذاشتند
پيش از جنگ حداکثر سقف آن در سال (درصد رسيد  8/55به سقف 

در حال حاضر سه فدراسيون سرتاسری در ). درصد بود 9/7،  1931
ميليون عضو است که  8/6بزرگترين آن رن گو با . ژاپن موجود است

با اتکاء بر اتحاديه های موجود در کمپانی ها بوجود آمده است و عضو 
ICFTU  ير نظر حزب ز) هزار عضو 840با( زن رورن . می باشد

اتحاديه ) هزار عضو 270با ( کمونيست کار می کند و زن روک يو 
درصد کاهش يافته  20اعضای اتحاديه به مقدار .  مستقل چپ می باشد

است و علت آن هم کارهای اشتباه و نادرست اتحاديه های تشکيل شده 
رن گو هيچگاه دست به فعاليت در بين . متکی بر کمپانی ها می باشد

دو حزب . های کار متفرقه و کنتراتی که در حال افزايش بود نزدنيرو
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سوسياليست قوی که بعد از جنگ بوجود آمده بودند در سال های 
با ادغام در احزاب ديگر بعد از آنکه حمايت های اتحاديه ها را  1990

  .از دست داده بودند، از بين رفتند
و شانگهای و در در چين جنبش اتحاديه ای بطور عمده در جنوب چين 

تحت تأثير جنبش ناسيوناليستی عليه ژاپن و متجاوزين غربی به خاک 
بعد از تأسيس حزب . ، پايه گرفت 1919چين در چهارم ماه می 

اما جنبش . ، نفوذ کمونيست ها زياد شد 1921کمونيست در سال 
اتحاديه ای مزدبگيران تحت رهبری کمونيست ها بشدت به وسيله 

کومين تانگ تنها حزب ناسيوناليستی .  کوب شدکومين تانگ سر
  )بعدها در تايوان. (سرکوبگر چين شد

، جنبش اتحاديه های 1949بعد از پيروزی حزب کمونيست در سال 
در حال .  مستقل جايشان را به اتحاديه های تحت کنترل دولت دادند

حاضر تنها اتحاديه مستقل در کشور چين کنفدراسيون اتحاديه های 
 160(تأسيس شد  1990می باشد که در سال  (HKCTU)کنگ هنگ 

 ).هزار عضو دارد
با اين وجود کارکنان راه آهن و . در هند اتحاديه ها دير تأسيس شدند

صنايع نساجی بدون داشتن اتحاديه بارها در اواخر قرن نوزدهم دست 
جنبش ناسيوناليستی هند و  1908بعدها در سال . به اعتصاب زدند

يکی از  1908زمانيکه در سال . حاديه ها در هم تنيده شدندايجاد ات
رهبران جنبش ناسيوناليستی به نام تی الک دستگير شد، اولين 
اعتصاب توده ای در تاريخ هند اتفاق افتاد و آن اعتصاب عمومی شش 

اتحاديه  1918در سال .  روزه کارکنان آسياب در بمبئی بود
انجمن مزدبگيران  1920ال مزدبگيران مدرس بوجود آمد و در س

نساج در احمدآباد به وسيله يک رهبر زن به نام اناسويا سراب هی که 
با گاندی از نزديک کار ميکرد و سابقه رهبری يک اعتصاب موفق در 

کنگره عام اتحاديه . در نساجی را داشت ، پايه گذاری شد 1917سال 
تأسيس  1920ها ، اولين سازمان عام مزدبگيران هندوستان در سال 

بعد .  يک سال بعد فدراسيون عام کارکنان راه آهن هند بوجود آمد. شد
در جنبش اتحاديه ای براثر خطوط مختلف  1947از استقالل در سال 

در اين زمان بزرگترين فدراسيون سرتاسری .  سياسی انشعاب رخ داد
اين حزب . به حزب راست افراطی هندو تمايل پيدا کرد BMSبنام 
BJP ام داردن .INTUC  در . به حزب کنگره تعلق خاطر داشت

وجود  UTUCو  HMSهندوستان دو فدراسيون کمونيستی به نام های 
اتحاديه  در جنبش سوسياليستی بوجود آمد و دو شاخه آن به .  دارد

همچنين چند اتحاديه . وسيله سوسياليست های انقالبی پی ريزی شد
ز آنها کميته همبستگی اتحاديه مستقل هم موجوديت دارند که يکی ا

  .بمبئی نام دارد
تمامی اين سازمان ها رويهمرفته بخش کوچکی از مزدبگيران هندی 

اين سازمان ها تقريبا سه در صد از شاغلين رسمی .  را در بر ميگيرند
را در بر ميگيرند در صورتيکه در هندوستان نود و هفت درصد 

  .شاغلين غير رسمی هستند
حزب کنگره قدرت را در دست داشت، اقتصاد هند خود کفا تا زمانيکه 

در دوران جهانی شده .  بود و قوانين بنفع مزدبگيران مناسب بود
دروازه اين کشور بر روی سرمايه های فراملی گشوده شد و سبب شد 
که جنبش اتحاديه ای از يک طرف ضعيف و از طرف ديگر منشعب و 

  .بوروکراتيزه شود
اقتصاد غيررسمی يک چالش اساسی برای زنده ماندن سازمان يابی در 

يک اتحاديه پيشگام در اين بخش . جنبش مزدبگيران هند می باشد
که در احمد آباد مستقر است  (SEWA)انجمن زنان دارای شغل آزاد 

تشکيل شد، اکنون در هفت  1972که در سال  SEWA. ، می باشد
  .فدراسيون هندوستان يک ميليون عضو دارد

اما . انجمن کارکنان تراموا بود 1897لين اتحاديه در تايلند در سال او
اولين .  اتحاديه به شکل وسيع خود بعد از جنگ جهانی دوم بوجود آمد

بود ) 1947(فدراسيون سرتاسری ، اتحاديه عمومی مزدبگيران سيام 
اتحاديه را که برخی از آنها از قبل از جنگ موجود  64که در خود 
در اين زمان دو فدراسيون مزدبگيران و چند . داده بودبودند، جا 

اما تراکم اتحاديه ها در سطحی پائين بود . اتحاديه مستقل موجود بودند
در ماه مارس . قوی ترين اتحاديه ، در بخش دولتی است) . درصد  5( 

اتحاديه کارکنان برق مبارزه ای بسيار موفق را عليه خصوصی  2004
  . ان دادسازی صنعت برق سازم

در مااليا اولين اتحاديه ابتدا بوسيله آنارشيست های چينی در اوايل سال 
بعد از اشغال . و سپس بوسيله کمونيست ها پايه گذاری شد 1920های 

اين کشور توسط ژاپن در جنگ جهانی دوم و ورود حکومت گران 
بريتانيايی به اين کشور، اتحاديه های کمونيستی سرکوب شدند و جای 

  .ان را اتحاديه های ميانه رو گرفتندآن
در سنگاپور حزب عمل مردم که در اساس يک حزب سوسياليستی 
بود، دولت تک حزبی را در آن کشور برقرار کرد که همزمان کنترل 

  .اتحاديه ها را هم در دست داشت
  .در مالزی اما جنبش اتحاديه ای مستقل پابرجا ماند

جنبش اتحاديه ای بسيار قوی سر  )1945(در اندونزی پس از استقالل 
 1965در سال .  برافراشت که بوسيله حزب کمونيست رهبری ميشد

ارتش دست به سرکوب اين جنبش زد و کشتاری صد هزار نفره  از 
کمونيستها نمود وسپس ارتش يک حکومت ديکتاتوری را در سال 

فقط يک اتحاديه دولتی تحت " نظام جديد"تحت .  برقرار کرد 1967
کم کم اتحاديه های  1990تا اينکه در سال .  نترل اجازه فعاليت يافتک

نظام " 1998در سال .  مستقل عليرغم سرکوب ادامه دار، بوجود آمدند
تعداد .  از هم پاشيد و فشار بر روی اتحاديه ها برداشته شد" جديد

بيشماری از اتحاديه های مستقل و ميليتانت سربرافراشتند اما اين 
اثر بيکارسازی ها و بيکاری فراوان متحد نيست، بخصوص  جنبش در

پس از سی سال سرکوب از نظر سازماندهی و تجربيات سياسی با 
  .محدوديت هايی روبروست

در فيليپين جنبش ابتدائی  اتحاديه ای در مخالفت با حکومتگران 
اتحاديه ها با تمام قوا در انقالب ضد . کلنياليست اسپانيا ظهور می کند

  .شرکت می کنند 1896نياليستی سال کل
جنبش اتحاديه ای فيليپين چون اسپانيا تحت نفوذ آنارکوسنديکاليست ها 

قديمی ترين اتحاديه های فيليپين همچون اتحاديه چاپچی . (قرار داشت
ها و کارکنان دخانيات ، هنوز هم نام های اسپانيايی را با خود حمل می 

ت اشغال ژاپن قرار گرفت، اتحاديه ای بعداز اينکه اين کشور تح). کنند
راديکال و قوی تحت رهبری کمونيست ها به نام کنگره سازمان های 

آمريکا را سرمشق  CIOاين اتحاديه . بوجود آمد CLOمزدبگيران 
  .خود قرار ميدهد

CLO  به اتهام خرابکار ممنوع اعالم ميشود و جای آن را سازمان
 1972(مت ديکتاتوری مارکوس در زمان حکو. های مختلفی ميگيرند

اين شاخه .  يک شاخه چپ جنبش اتحاديه ای شکل ميگيرد) 1986 –
نام دارد، اتحاديه های ) جنبش اول ماه مه(که کيلوسانگ مايو اونو 

در اين جنبش .  کمونيستی و سوسياليستی را در خود جا داده است
مائوئيست  CPPکه تحت رهبری  KMUبعدها چندين انشعاب از 

  .ست ، رخ دادا
بوسيله گروههای  1920جنبش مزدبگيران در ويتنام در سال های 

در آن زمان ويتنام ، الئوس و کامبوج ، هندوچين . کمونيستی ايجاد شد
حزب کمونيست هندوچين در . نام داشتند که تحت انقياد فرانسه بودند

اولين اتحاديه کارکنان کشتی سازی  CPI. تأسيس شد 1930سال 
در سايگون پايه گذاری شد و در هانوی  1921در سال باسون 

در . تشکيل گرديد 1921فدراسيون اتحاديه های مزدبگيران در سال 
اتحاديه های زيرزمينی . دوران استعمارگرايی اتحاديه ها ممنوع بودند

گروههای تروتسکيستی در  1932تأسيس و بعد از سال CPI بوسيله 
، )1938 – 1936(دوران کوتاه  به جز يک. اين جنبش فعال بودند

جبهه خلق در فرانسه با خود آزادی هايی برای مستعمرات در 
پس از آن فرانسه چندين بار حزب کمونيست ويتنام را مورد . برداشت

  .حمالت هالکت بار قرار داد
ژاپن هندوچين را اشغال کرد و اجازه داد که  1945الی  1940از سال 

طرفدار  –ژاپن حکومت ويشی (جا باشند فرمانروايان فرانسوی در آن
جبهه ملی CPI ) .مترجم –را برسمت شناخت  –فاشيسم در فرانسه 

اين جبهه . تأاسيس کرد 1941را درسال ) ويت مينه(برای استقالل 
در .  وظيفه داشت عليه اشغال ژاپن و استعمارگرايی فرانسه بجنگد

استقالل ويتنام  ژاپن شکست خورد و تسليم شد و ويت مينه 1945سال 
را اعالم کرد و کمی بعد با قوای انگليس که در جنوب نيرو پياده کرده 

ارتش فرانسه با پيوستن به قوای انگليس قصد .  بود، وارد جنگ گرديد
  .داشت که هندوچين را تحت الحمايه خويش نگهدارد

در خالل چند ماه . آغاز شد) 1954 – 1946( جنگ اول هندوچين 
CPI تمام احزاب و سازمان های غيرکمونيستی را از ويت  موفق شد
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گروه های تروتسکيستی يا در جنگ با بيگانه از بين . مينه جاروب کند
اولين جنگ . پاک سازی شدند CPIرفتند و يا باقيمانده آن بوسيله 

در اين قرارداد .  بپايان رسيد 1954هندوچين با قرارداد ژنو در سال 
 1951بعدا در سال ( CPI 1946در سال . شد ويتنام به دو بخش تقسيم

کنفدراسيون عمومی ) نام خود را به حزب کار ويتنام تغيير داد
.  (GCLV)مزدبگيران ويتنام را بر اساس مدل شوروی بنيان گذارد 

 GCLVبعداز اينکه کمونيستها کنترل شمال ويتنام را بدست گرفتند 
ر جنوب چندين اتحاديه د.  تنها سازمانی بود که اجازه فعاليت داشت

بود  CVTشکل گرفت که مهمترين آن کنفدراسيون مزدبگيران ويتنام 
  (بعنوان جانشين کنفدراسيون فرانسوی کاتوليک 1957که در سال 

(CFTC  که بخشی از کنفدراسيون اتحاديه های مسيحی بود، بوجود
و هزار عض 500اين اتحاديه ادعا ميکرد که در اوج فعاليت خود .  آمد
چند اعتصاب موفق را اين اتحاديه حتی در زمان حکومت .  دارد

  .ديکتاتوری نگودين ديم سازمان داد
 1975بعد از وحدت نظامی ويتنام در دومين جنگ هندوچين، در سال 

فدراسيون عمومی مزدبگيران تشکيل شد و تنها سازمان قانونی در تمام 
سال های نود، با احيای سرمايه داری در .  کشور به حساب آمد

 2006در سال .  اعتصابات غيرقانونی و مستقل چندی بوقوع پيوست
اين دو اتحاديه بسرعت مورد .  خبر ايجاد دو اتحاديه مستقل پخش شد

سرکوب قرار گرفت و رهبران آن يا به زندان افتادند و يا در منازل 
امبوج يکی از آنها بنام له تری تو بعد از آنکه به ک.  خود محبوس گشتند

شايعه هست که وی بوسيله . فرارکرد، ناپديد شد 2007در سال 
  .مأموران دولت ويتنام ترور گرديده است

 1979در کامبوج بعد از برچيده شدن حکومت خمرسرخ، از سال 
خمرسرخ .  اتحاديه های مزدبگيران شروع به بازسازی خود نمودند
تی را از بين کوشش ميکرد که طبقات شهری از جمله مزدبگيران صنع

جنبش اتحاديه ای دارای انشعابات فراوانی است و چندين مرکز . ببرد
مهمترين مرکر سرتاسری کنفدراسيون اتحاديه .  سرتاسری وجود دارد

همان حزب ( های کارکنان است که نزديکی بسياری با حزب حکومتی 
ويکی ديگر اتحاديه آزاد مزدبگيران پادشاهی . دارد) کمونيست سابق

مبوج  می باشد که نزديک به حزب سام رين سی ، قوی ترين حزب کا
  .مخالف ، است و نفوذ فراوانی در صنايع پوشاک دارد

سه تن از رهبران آن ترور شدند که آنها  2007و  2004بين سال های 
، روس 2004عبارتند از چه آويش آ ، رئيس اتحاديه در ژانويه 

و يک رهبر محلی  2004سوانارت ، يک رهبر محلی در ماه مارس 
هيچ يک از عاملين اين .  2007ديگر بنام هوووتی در ماه فوريه 

  .ترورها نه معلوم شدند و نه مجازات گرديدند
می  (LFTU)در الئوس تنها اتحاديه قانونی ، فدراسيون اتحاديه ها 

باشد که تحت کنترل حزب حاکم بنام حزب انقالبی مردم الئوس فعاليت 
  .می کند
ريقا جنبش اتحاديه ای در ابتداء با فعاليت در بخش اقتصادی در آف

شروع شد، چرا که طبق قانون استعمارگران، تمامی منابع طبيعی اين 
قاره ، چه مواد معدنی آن و چه زمين های زراعتی و راه آهن و بنادر 

اولين .  آن، به تاراج ميرفت و قدرت در درست مقامات استعماربود
ا در بخش جنوبی صحرا بوسيله کارکنان راه آهن با اتحاديه در آفريق

اين اتحاديه در سال .  تشکيل شد 1917نام اتحاديه سيرالئون در سال 
بهرحال فعاليت های .  اعتصابی را در شهر فری تاون فراخواند 1919

اتحاديه ای در مستعمرات انگليسی ها و فرانسوی ها در سال های 
  .  شکل واقعی بخود گرفت 1930

) زامبيای فعلی(در بخش شمالی رودزيا " کوپربلت"کارکنان معدن 
عليه ازدياد ماليات  1935اين کارکنان در سال .  نقش پيشگام را داشتند

.  اين خواسته مشخصا سياسی بود.  ثابت سرانه دست به اعتصاب زدند
 1940در سال . نفر به قتل رسيدند 5اين اعتصاب سرکوب شد و 

تن زخمی شدند  65نفر کشته و  17داد که در آن  اعتصاب ديگری رخ
. و اعتصابيون پس از مقاومت چند روزه مجبور به عقب نشينی شدند

اتحاديه های آفريقايی اجازه فعاليت قانونی يافتند و در  1947در سال 
 1952در سال . اتحاديه کارکنان معدن آفريقا بوجود آمد 1949سال 

رای باالبردن سطح دستمزد سازمان اتحاديه بزرگترين اعتصاب را ب
: " تايمز مالی نوشت .  داد که سه هفته طول کشيد و موفقيت آميز بود

اين اولين بار بود که بزرگترين اتحاديه آفريقا اعضايش را به اين نقطه 
آشکار است که .  بکشاند که از نيروی صنعت گران استفاده بعمل آيد

ت که دارای پتانسيل بسيار زيادی نيروی جديدی در آفريقا بپاخاسته اس
بار ديگر اتحاديه ضربه ديگری وارد آورد که  1954در سال ". است
جن : "مجله اکونوميست اوضاع را چنين می بيند . روز طول کشيد 58

و پری سازمان های آفريقايی و همبستگی آنها را نميتوان با زور به 
اعتصاب را چنين  نيويورک تايمز اهميت سياسی اين".بطری برگرداند
تمامی رهبران سياسی شمال رودزيا با اتحاديه : "توضيح ميدهد 

اين اتحاديه در طرح خواسته .  کارکنان معدن آفريقا در ارتباط هستند
های سياسی آفريقا پيشگام می باشد، خواسته هايی که برای تساوی و 

  ".داشتن مشاغلی که در حال حاضر برای اروپايی هاست ، می باشد
در نيجريه اتحاديه کارکنان راه آهن اولين سازمان به ثبت رسيده در 

در خالل جنگ اتحاديه به سرعت رشد کرد و .  می باشد 1939سال 
.  شورای اتحاديه های مزدبگيران نيجريه تأسيس شد 1949در سال 

بعد از جنگ دو اعتصاب بزرگ به جنبش اتحاديه ای سرعت بيشتری 
اتفاق افتاد که از الگوس شروع شد و  1945اولی در سال . بخشيد

در اين اعتصاب کارکنان کشت .  سپس به تمامی راه آهن گسترش يافت
خصلت اين اعتصاب عموميت .  و زرع و بازرگانی شرکت داشتند

اعتصاب دوم در معدن ذغال سنگ انوگو رخ داد که به .  يافتن آن بود
شته به جای فجيع ترين شکلی بوسيله پليس سرکوب شد و چند ک

  .گذاشت
کنگره  1943در سال ) اکنون کشورغنا ناميده ميشود(در ساحل طال 

و اوايل سال  1949در اواخر سال .  اتحاديه مزدبگيران پايه گذاری شد
اتحاديه در پشتيبانی از مجمع حزب مردم ، يک اعتصاب را  1950

.  دفراخواند که عليه فرمانروايی بريتانيا در اين کشور اعتراض کن
همزمان فدراسيون سرتاسری اتحاديه ها در شرق آفريقا که تحت 

اين فدراسيون در ارتباط با .  قيموميت دولت بريتانيا بود هم بوجود آمد
  .احزاب ناسيوناليستی و جنبش های آزاديبخش بود

جنبش اتحاديه ای در هر گوشه کشور , در مستعمرات فرانسه 
اين اتحاديه ها .  بوجود آمد 1930بصورت پراکنده در اواخر سال های 

اما انکشاف آنها بعد از . شاخه هايی از اتحاديه های فرانسوی بودند
ايجاد . که فرانسه از اشغال نازی ها درآمد، صورت گرفت 1944سال 

اتحاديه ها در مستعمرات فرانسه محصول آزاد شدن کشور فرانسه 
وناليستی در ارتباط در اين کشور اتحاديه ها با جنبش های ناسي.  بود

اتحاديه های آفريقايی بشکل  1956 – 1955در سال های .  بودند
در سوم ماه نوامبر .  مستقل با اتحاديه های فرانسوی مرتبط شدند

اتحاديه های غرب آفريقا که تحت نظارت فرانسوی ها بود،  1953
اين .  اعتصاب عمومی ای را برای تصويب قوانين شغلی سازمان داد

.  به مجمع ملی فرانسوی ها داده شده بود 1947ين قبال در سال قوان
ساعت کار در هفته با  40اصلی ترين خواسته اين قوانين تصويب 

اين اعتصاب در غرب آفريقای تحت . بيست درصد اضافه دستمزد بود
تاکنون هيچ اتحاديه ای در آفريقا . الحمايه فرانسه بسيار تأثيرگذار بود

در .  بر منطقه ای با چنين وسعت بسيار، نگذاشته بودچنين تأثيری را 
بيست و دوم نوامبر در اثر اين اعتصاب ، مجمع ملی فرانسوی اين 

.  ماه دسامبر اعتبار قانونی می يايد 16ماده را تصويب می کند و از 
ولی از آنجائيکه کارفرمايان بوسيله صاحب منصبان استعمارگر 

قادر بودند که در اجرای قوانين کار  حمايت ميشدند، اين کارفرمايان
اشکال ايجاد نمايند که خود همين مسئله هم موضوع مبارزه ای ديگر 

در  1953يک سری از اعتصابات از ماه ژوئن تا نوامبر .  بود
در کشور گينه اعتصابی دوماهه از بيست .  مستعمرات بوقوع پيوست

اين اعتصاب با  . و يکم سپتامبر تا بيست و پنج نوامبر صورت گرفت
دهقانان وظيفه غذارسانی به اعتصابيون را .  حمايت دهقانان مواجه شد

در خالل اين اعتصاب هشت نفر از رهبران اتحاديه ها زندانی .  داشتند
شدند، تعدادی از اعتصابيون بوسيله پليس سنگال و گينه مجروح شدند 

ه نوامبر دولت در بيست و هفتم ما.  و يک نفر هم در گينه به قتل رسيد
 40فرانسه به صاحب منصبان تحت الحمايه خود دستور داد که قانون 

ساعت کار در هفته و بيست در صد اضافه دستمزد را در همه مناطق 
  .رعايت کنند

.  در آفريقای جنوبی اتحاديه ها بر اساس نژاد سازمان يافته  اند
تقريبا (دوم  مزدبگيران غيراروپايی در خالل و يا بعد از جنگ جهانی

به اتحاديه ) 1945 – 1940هزار عضو در بين سال های  200
 – 1948(تحت حکومت ناسيوناليستی آفريقای جنوبی .  پيوستند
برقرار بود که سايه اش را بر تمامی ) آپارتايد(جدايی نژادی ) 1994
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اتحاديه هايی که همه . قوانين اجتماعی اين کشور حاکم گردانيده بود
به عضويت می پذيرفتند غيرقانونی به حساب می آمدند و نژادها را 

با اين وجود سازمان های مزدبگيران .  مورد سرکوب قرار ميگرفتند
آفريقايی کم و بيش در تحت فشارهای حکومتی به حيات خود ادامه 

حمايت های اتحاديه های موجود اروپايی از اتحاديه های . دادند
فقط در برخی مواقع از نساجان و (د آفريقايی به ندرت اتفاق می افتا

  ).کارکنان بازرگانی و صنايع غذايی حمايت به عمل آمد
فعالين ضد آپارتايد دست به ايجاد اتحاديه های  1970از سال های 

و آغاز  1970در اواخر سال های .  سياهان غيرنژادپرست زدند
مله اين اتحاديه ها فدراسيون ها را بوجود آوردند که از آن ج 1980

در  (FOSATU)فدراسيون اتحاديه های کارکنان آفريقای جنوبی : اند
در سال  (CUSA)و شورای اتحاديه های آفريقای جنوبی  1979سال 

تعداد زيادی از مزدبگيران به اتحاديه ها  1980در سال های . 1980
 1981ماده اصالحی : دولت رفورم در قوانين را طرح نمود.  پيوستند

.  در اين رفورم مسائل مربوط به نژاد برداشته شد. در روابط کاری
پايه  (COSATU)کنگره اتحاديه های آفريقای جنوبی  1985درسال 

، اتحاديه مستقل کارکنان معادن را FOSATUگذاری شد که در خود  
را ترک کرد تا به  CUSAکارکنان سراسری معادن، .  جای داد

COSATU بپيوندد  
ک ميليون و هشتصد هزار عضو از با ي COSAT در حال حاضر 

مهمترين اتحاديه های آفريقای جنوبی است که بطور عمده جهت گيری 
که در اساس با جنبش وجدان سياه CUSA .های سوسياليستی دارد

 AZACTUبوجود آمده بود با گروه کوچکی بنام مرکز اتحاد آفريقا 
اين  .را تشکيل دهد FEDUSAادغام شد تا شورای ملی اتحاديه ها 

سومين مرکز، فدراسيون اتحاديه های .  هزار عضو دارد 400شورا 
تشکيل شد و  1997نام دارد که در سال  (FEDUSA)آفريقای جنوبی 

بطور عمده شامل کارکنان ماهر سفيد شاغل در کارهای دولتی و يقه 
اين اتحاديه خود را از   .هزار عضو می باشد 500سفيد بوده و دارای 

هر سه اين فدراسيون ها .  طرف معرفی کرده استنظر سياسی بي
  . هستند ICFTUملحقاتی از 

بدين . درصد رسيد 5/57تراکم در اتحاديه ها به مرز  1996در سال 
صورت جنبش اتحاديه ای آفريقای جنوبی يکی از قوی ترين نوع خود 

هر چه بيشتر تمايالت  ANCاما سياست دولت . در سطح جهانی شد
مسئله مهم که باعث تضعيف . اقتصادی می يافت محافظه کارانه

COSATU اين رهبران . شد يکی از دست دادن رهبران با تجربه بود
و ديگری برنامه اقتصادی محافظه کارانه دولت . وارد سياست شدند

ANC   است کهCOSATU چنين فعل و . از آن حمايت می کند
ی اعضاء خود را انفعالی باهث شد که اين اتحاديه نتواند خواسته ها

  .برآورده سازد
از نظر سياسی جای سوسياليست ها و سوسيال دموکرات ها ، بوسيله 

و  COSATUحزب کمونيست آفريقای جنوبی پر شد که در اتحادی با 
ANC تروتسکيست ها ، آفريقای (ديگر گروه های چپ . می باشد
  .در حاشيه قرار گرفتند بجز در غرب دماغه اميد) متحد

ی به جهان ، جنبش مزدبگيران جهانی را چگونه می بينيم ؟ با نگاه
اوال مزدبگيران سازمان يافته واقعيتی است تقريبا در تمام جهان در 
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ، حتی در زمانی که هيچ گونه 

عموميت جنبش مزدبگيران و . سازمان های جهانی مؤثر وجود نداشت
ی آنها قبل از سازمان يابی آنها وجود داشته خواسته ها و ايدئولوژ

در شکل عام، حتی پس از جنگ جهانی دوم عناصر يک جنبش .  است
جهانی وسرتاسری هميشه موجود بود اما برای آنکه اين جنبش با اين 

  .مختصاب برسميت شناخته شود چند دهه وقت ميخواهد
  

  صعود و سقوط جهان سوم
رد يک واقعيت سياسی جهانی جنگ س 1960و  1950در سال های 

هرکدام از دوابرقدرت سعی ميکردند برای حمايت از بلوک خود، .  شد
از نظر سياسی و منابع مالی جنبش مزدبگيران را تحت کنترل خود 

جنبش مزدبگيران قطب بندی شد و کار اتحاديه هايی که . درآورند
مفهوم می سعی ميکردند استقالل خود را، که بر اساس استقالل طبقاتی 

چنين کنش ها و واکنش ها يی .  يافت ، حفظ کنند، سخت تر شد
بخصوص جنبش اتحاديه ای در مستعمرات سابق در آفريقا، آسيا و 

بعد از خاتمه جنگ غالب قدرت .  آمريکای التين را سخت تر ميکرد

البته .  های اروپايی، امپراطوری مستعمراتی خود را از دست دادند
گرکشی ها و سرکوب های نظامی خانمان برانداز چنين عملی با لش

فرانسه در هندوچين و الجزيره ، هلند در اندونزی وسپس (توأم بود 
همچنانکه قبال بيان شد جنبش ). پرتقال در مستعمرات آفريقايی اش

مزدبگيران در برخی از کشورهای مستعمره تاريخی قديمی دارد و در 
استعماری پا بعرصه وجود  برخی ديگر در ارتباط با مبارزات ضد

در آمريکای التين جنبش مزدبگيران به قدمت اين جنبش ها . گذاشتند
اما وابستگی صنعتی اين منطقه به بخش شمال . در اروپا ميرسد

آمريکا ، دارا بودن حکومت های پوسيده و قديمی و ساختار 
سرکوبگرانه اجتماعی و رژيم های ديکتاتوری، آنان را آنچنان از 

  .يت کشورهای سابقا مستعمره و در حال استقالل متمايز نميکردوضع
در مقابل جهان اول که شامل " (جهان سوم"جنبش مزدبگيران در اين 

شوروی می  اقمار کشورهای صنعتی پيشرفته و جهان دوم مشتمل بر
در ابتداء قوی بود و ازاتحاد با جنبش های آزاديبخش، که اولين ) باشد

آمده پس از استعمار را تشکيل ميدادند، برخوردار دولتهای بر سرکار 
در جنگ سرد : اين جنبش به داليل چندی از قدرتش کاسته ميشود.  بود

از اين .  هر بلوکی سعی ميکرد که برای خودش متحد خريداری کند
جای دولت های منتخب دموکراتيک را ، .  جهت به فساد مالی دامن زد

جنبش های مزدبگيران تحت . دولت های سرکوبگر تک حزبی گرفت
 1980از سال های . فشار يا نابود شدند و يا مجبور به اطاعت گرديدند

سازمان های مالی جهانی برنامه های تنظيم ساختار را مطرح کردند و 
نتيجه آن شد که بخش دولتی لگدمال شد و تأثير خود را بر اعضاء 

  .جنبش های اتحاديه ای گذاشت
  

  منطقه گرايی
از قبيل . ه های جهان سوم سازمان های منطقه ای بوجود آوردنداتحادي

و يا کنفدراسيون جهانی  (OATUU)سازمان اتحاديه متحد آفريقا 
تمامی اين اتحاديه ها با زور و نه .  (ICATU)اتحاديه های عرب 

داوطلبانه ، تحت کنترل دولت بودند و از اين جهت ارتباط چندانی با 
  .ای جهانی نداشتندفعاليت های اتحاديه ه

پايه گذاری  1973در سال  (FTUC)کنفدراسيون اتحاديه های اروپا 
هفتاد درصد . شد و از لحاظ مالی بشدت به اتحاديه اروپا وابسته است

اين .  بودجه اين کنفدراسيون بوسيله اتحاديه اروپا تأمين ميشود
اسيون اين کنفدر. را حمايت می کند EUکنفدراسيون غالبا سياست های 

ساخته شده است و سازمان  WCLو  ICFTUاز شاخه های اروپايی 
در فرانسه  CGT(      هايی که هيچگونه شاخه های بين المللی ندارند

مفيدترين کاری که اين . در آن عضويت دارند) در پرتقال CGTPو 
کالج اتحاديه (کنفدراسيون انجام ميدهد تحقيقات و تعليم و تربيت است 

 ETUCزمانيکه ). و انستيتوی اتحاديه های اروپا های اروپا
بنيانگذاری شد، تأثير مستقيمی در برش آن از سازمان اروپايی 

ICFTU  بنام(ERO) گذاشت.  
AFL - CIO  1969در سال ICFTU  را ترک کرد و سپس در سال

با هرچه  AFL - CIOعلت جدايی آن بود که . به آن پيوست  1982
به اتحاديه های وابسته به احزاب  ICFTUبيشتر نزديک شدن 

کمونيستی در شرق و غرب اروپا مخالف بود و سازمان های وابسته 
را در کشورهای مهم اروپايی شکل  ICFTU به خود و مستقل از

به همکاری با يکديگر خاتمه  1969در سال  ICFTU – ERO.داد
موجوديت  ETUCبنام  WCL و ICFTUمستقل از  ETUCدادند تا 

  .يابد
اساس ايدئولوژيک اين سازمان جديد احساس قوی در داشتن هويت 
اروپايی بود که به عقيده برخی با ناسيوناليسم اروپايی پيوند داشت و 
دست کمی هم از ناسيوناليسمی که بوسيله کميسيون اروپا بيان ميشد، 

اين چنين نظريه جدايی طلبانه نه فقط فشار دردناکی را در .  نداشت
ايجاد می کرد، بلکه سنگينی آن بر  ICFTU و ETUCارتباط با 

  .هم می افتاد GUFSو ETUCدوش 
ETUC  فدراسيون های اتحاديه های اروپايی را در خود جا داده بود ،

ارتباطات اينها با .  بودند GUFsکه از نظر حقوقی شاخنه هايی از 
GUFs  و برخی اوقات ) مثال صنايع فوالد(برخی اوقات مستقل بود

 IUF.عمل ميکردند) مثال بخش سرويس(نوان سازمان های وابسته بع
پس ازطی ) حمل و نقل( ITFو ) صنايع غذايی و کشاورزی(

، در عين همزيستی در کنار هم، باالخره در  اختالفاتی طوالنی مدت
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بعنوان  ETUFو در چهارچوب   ETUFيک سازمان متحد در
  .  برسميت شناخته شدند GUFسازمان های محلی 

به  (EWC)جدايی طلبی اروپايی نيز،هنگاميکه شوراهای کار اروپا
تشکيل شد، بر مواضع جنبش 1994فرمان اتحاديه اروپا در سال 

بر مبنای اين حکم کمپانی های فراملی که در .  اتحاديه ای تأثير گذاشت
بيش از دو کشور اتحاديه اروپا کارکنانی را به خدمت ميگيرند، 

های کاری را سازمان دهند که در آن تمامی موظف هستند که شورا
اين حکم از طرف اتحاديه ها مورد . بخش های کاری نمايندگی دارند

استقبال قرار گرفت زيرا کمپانی ها را مجبور ميکرد هر سال يک بار 
اما از طرف ديگر در ارتباط : با نمايندگان کارکنان مالقات داشته باشند

اين مصوبه .  ديت هايی وجود داشتبا خواسته های مزدبگيران محدو
بدين شکل برخی (فقط به کشورهای عضو اتحاديه اروپا مربوط ميشد 

از کشورهای اروپايی را که عضو اتحاديه اروپا نبودند و ساير 
به  EWCsدر اين مصوبه به ) . کشورهای جهان را در بر نميگرفت

يک مرجع نه به عنوان (نگاه کرده ميشد " اطالعات و مشورت"عنوان 
( ذکر شده بود و" نمايندگان کارکنان"و در آن فقط ) برای مذاکره کردن

از اين جهت در را برای نمايندگان غير اتحاديه ای باز .  نه اتحاديه ها
شکل بدتر آن بود که نمايندگان بوسيله کارفرمايان دست .  گذارده بود
را پذيرا باشد  در اين مصوبه آمده بود که ميتواند تغييراتی). چين شوند

اين مسئله را .  راضی به آن باشند" شرکای اجتماعی"اگر طرفين 
 EWCميتوان اين چنين توصيف کرد که فقط عملکرد و ترکيب 

  .ميتواند مورد مذاکره قرار بگيرد
نزديک تر است و فعاليت موفقيت  GUFبه   ETUFدر چنين حالتی 

 ETUFولی .  برد آميزی را برای کنار زدن محدوديت ها به جلو می
جدايی گرا هرچه بيشتر خود را در درون همان محدوديت ها ، که 
  .مصوبه شورا با همان ارزش های محدودش است، محبوس می نمايد

   CFTUدر اين اواخر ديگر سازمان های منطقه ای وابسته به 
ICFTU – AFRO) و  )برای آفريقاICFTU – ARPO  برای آسيا
برای نيمکره غربی اعالم استقالل  ORITو  و منطقه اقيانوس آرام

جالب است که آنها دفاتری را سازمان داده اند که وضعيت .  کردند
مالی و پولی را در دست دارند و ديگر از نظر مالی به دفتر بين المللی 

  .بروکسل وابسته نيستند
شعبات خود را در اروپا از دست داد و با  ICFTUبدين شکل 

لحاظ کنترل بر ساير مناطق وارد قرن بيست و  موجوديتی ضعيف از
  .يکم شد

يک سازمان .  مسئله اصلی بحث های منطقه ای شناخت مسئوليت است
جهانی می بايستی واقعيت های مناطق مختلف را برسميت شناخته و 
.  حق خودمختاری سازمان های منطقه ای را جزو وظايف خود بداند

يک سازمان جهانی بهتر اين سازمان های خودمختار در درون 
ميتوانند مسئوليت های منطقه ای و غير منطقه ای و جهانی را 
بسرانجام برسانند ، و گرنه دستور از باال به پائين خواهد بود و بی 

  .نتيجه خواهد ماند
آغاز جهانی شدن، پايه های اقتصادی و سياسی ,  1980از سال های 

اما جهانی شدن با خود  استثناگرايی و جدايی گرايی از بين ميرود
  .مشکالت فراوانی برای جنبش جهانی مزدبگيران به همراه داشت

با ادغام (ITUC) زمانيکه کنفدراسيون جهانی اتحاديه های صنفی
ICFTU  وWCL  بوجود آمد، ابتداء اتحاديه  2006در ماه سپتامبر

های فراوانی که هيچگونه وابستگی جهانی نداشتند به آن پيوستند و 
در اروپا .  س اين ادغام به اتحاديه های منطقه ای گسترش يافتسپ

شکل   (PERC)، شورای متحده منطقه اروپا ITUCتحت توجهات 
و مراکز ملی اروپای شرقی که اعضاء  ETUCگرفت که در آن 

ETUC  نبودند و بهITUC  چون شوروی سابق(نزديک بودند (
  .عضويت دارند

  
  جهانی شدن

يسته شود ، پايان دوران جنگ سرد مصادف شد اگر بطور وسيع نگر
در " شوک نفت"بعد از .  با پايان دوران شکوفايی اقتصاد بعد از جنگ

نمودار شد،  1980، بيکاری های عظيم در سال های  1974سال 
شوروی از  1991فروميريزد و در سال  1989ديوار برلين در سال 

ند و بازارهای هم می پاشد و کشورهای جديدی سر بيرون می آور
در مدت .  همگی آنها برای سرمايه گزاريهای فراملی گشوده می شود

بيش از ده سال اقتصاد جهانی دچار تغييرات بنيادی ميشود و از 
مجموع کشورهايی که اقتصاد ملی شان با شبکه هايی از تجارت، 
سرمايه گزاری و اعتبار با ديگر کشورها مرتبط بودند، به اقتصاد در 

  .چيده جهانی بدون مرز تغيير می يابندهم پي
تغييرات انقالبی در ارتباطات از راه دور و حمل و نقل بوسيله سرمايه 
فراملی فراهم آمد که در حقيقت بهره برنده اش خود سرمايه های 

اين تغييرات هرچه بيشتر خودمختاری و تحرک منابع .  فراملی بود
ملی خود را از قيد وبند سرمايه فرا. دولت های ملی را تنگ تر کرد

دولت های ملی رهانيد و هر کجا که بيشترين منفعت را برايش فراهم 
سرمايه فراملی اقتصاد جهانی را به نفع . می آورد، نقل مکان ميکرد

اين تغيير با حمايت دولت های مؤثر جهانی و .  خود تغيير داد
وابسته اروپايی، بنگاه های مالی، سازمان تجارت جهانی و مؤسسات 

  .امکانپذير گشت) مترجم –اتحاديه اروپا ( EUبه 
کشورهای سابق جهان دوم و سوم برای آنکه سرمايه گزاری های 
مستقيم را جذب کنند، با همديگر به رقابت مناقصه ای بلند ميشوند و 
در اين راه دستمزدها را بشدت تنزل ميدهند، قوانين رفاه اجتماعی را 

از ارتش بيکاران ايجاد می کنند و دايره حقوق از بين ميبرند، انبوهی 
  .بشر و دموکراتيک را تنگ تر می نمايند

نتايج بالفصل چنين رويدادی، رشد نابرابری اجتماعی، اختالف 
اجتماعی، از بين رفتن حمايت های اجتماعی، گسترش فقر در سطح 
جهانی و خطر فزاينده محيط زيست که بشريت را تهديد می کند ، می 

  .دباش
با فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای اقمار آن، بازار کار جهانی 

مزدبگيران تمام کشورها عليه همديگر در سطح .  واقعا جهانی شد
کار با قراردادهای رسمی و دائمی .  دستمزد، رقابت شديدتر می کنند

در تمامی کشورهای صنعتی در حال محدود شدن است و جای آنرا 
قت چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی کارهای کنتراتی و مو

توليدات صنعتی و سرويس به کشورهايی که پائين ترين .  گرفته است
بسياری از اين سرمايه فراملی . دستمزد را دارا می باشند، سرازير شد

به چين ختم شدند، جائيکه که اتحاديه های آزاد مزدبگيران ممنوع 
  .است

ی آمادگی قبلی با اين وضعيت جنبش جهانی مزدبگيران در سطح جهان
دهها سال تن آسايی ، ميراث ايدئولوژيک و سياسی، .  جديد را نداشت

خواسته های واقعی آن در اثر .  او را بی اهميت و رقيق کرده بود
قوی ترين سازمان های اتحاديه ای هنوز .  جنگ سرد، تغيير شکل داد

بود و چالش های  به وسيله رهبرانی هدايت ميشد که ويژه دوران قديم
غالبا ايدئولوژی مشارکت .  عليه دوران جديد در آن به چشم نميخورد

اجتماعی مورد قبول آنها قرار گرفته و تفکرات سياسی به دست 
اعضاء اتحاديه ها با روش های بوروکراتيک و .  فراموشی سپرده شد

  . انفعال تربيت می شدند
دارای  GUFو بسياری از اعضاء  ETUCو نه  ICFTUنه 

مسئله اصلی تمامی . استراتژی و افق مبارزه با چالش های جديد نبودند
سازمان های جهانی مزدبگيران آن بود که بعنوان انجمن های آزاد، در 
سطوح کشوری و ملی عمل کنند در صورتيکه در همين زمان سرمايه 

تا زمانی که . جهانی عمل می کند و فعاليت و تفکراتش جهانی است
به اين شکل بماند، اتحاديه ها قادر به توسعه يک استراتژی  وضعيت

عمومی جهانی نخواهند بود و در بهترين شکل خود نازل ترين فصل 
  .مشترک خود را توسعه خواهند داد

.  جنبش جهانی مزدبگيران دچار چالش های جدی شد 2003در سال 
ر مسائل برخی از آنها مسائل حل نشده قديمی هستند وبرخی ديگر در اث

  .جديد پديد آمده در سطح جهانی است
  

  چالش ها
  طبقه مزدبگير در حال تغيير) 1(

: سه مسئله در ارتباط با اقتصاد جهانی بسيار به هم مرتبط هستند 
ترکيب در حال تغيير طبقه مزدبگير ، رشد اقتصاد خصوصی و مسئله 

  .جنسيت
از .  اقض استمسئله جنسيت در اتحاديه های مزدبگيران پيچيده و متن
بسياری از زنان  ابتدای پيدايش اتحاديه ها ، از حقوق زنان دفاع شده و

بعنوان رهبران با جاذبه جنبش مزدبگيران در تاريخ اين جنبش به ثبت 
در کنار اين امر، جنبش اتحاديه از آغاز فرهنگ . رسيده اند
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 مزدبگيران صنعتی را پذيرا شد که بيشتر مردان در اين صنف مشغول
با وجود پيشرفت های زياد در مسئله برابری، هنوز .  به کار بودند

بسياری از اتحاديه ها همچنان در تسلط مردان باقی مانده است و همان 
  .تصويرتسلط کارکنان صنعتی مذکردر آن همچنان پابرجاست

امروزه اين فرهنگ نه فقط سدی در مقابل پيشرفت اتحاديه هاست، 
رشد .  ها را با خطر نابودی مواجه کرده استبلکه موجوديت اتحاديه 

بخش های اقتصادی با بند اتصال ضعيف اتحاديه ای و يا حتی بدون 
اتحاديه ، چون بخش صنايع سرويس، تماما و يا بخشا تغيير بازار کار 
و خصوصی کردن بخش های دولتی، طبقه مزدبگيری بوجود آورده 

اين طبقه که بطور  .است که بطور عمده از زنان تشکيل شده است
عمده در کارهای نامنظم و حمايت نشده مشغول هستند، هيچگونه 

عده بسيار زيادی از اين طبقه .  تجربه قبلی اتحاديه ای را دارا نيستند
پوشش ,  جديد، در بخش غير رسمی ، بدون قراردادهای کاری مطمئن

ان اين حالت شامل کارکن.  و مزايای اجتماعی مشغول به کار هستند
شغل آزاد در بخش خصوصی و حتی کارکنان مزدی در اين رشته 

کارخصوصی در کشورهای صنعتی در حال گسترش  است .  ميشود
اما اين گرايش در .  که از نظر تاريحی يک عقبگرد به شمار ميرود

کشورهای جنوبی هميشه متداول بوده است و تعدا بسيار زيادی را در 
ادن مزدبگيران در سطح جهانی بدون امروزه سازمان د.  بر ميگيرد

.  درنظرگرفتن کارکنان بخش اقتصاد خصوصی قابل تصور نيست
از اين جهت الزم .  اکثريت کارکنان اين بخش را زنان تشکيل ميدهند

  .است اتحاديه ها با جنبش زنان همکاری نمايند
.  خود زنان در بخش خصوصی اتحاديه هايی را تأسيس کرده اند

ال گفته شد معروفترين آن ها انجمن زنان دارای شغل های همچنانکه قب
تعداد زيادی از اين اتحاديه ها . در هندوستان می باشد (SEWA)آزاد 

برای جنبش سنتی اتحاديه ای مشکل است که با اين نوع . موجود هستند
اکنون اتحاديه ها بايد به بخش اقتصاد .  اتحاديه ها مرتبط باشند

کنند و آنرا ارجح بدانند و اتحادهايی را که برای غيررسمی توجه ويژه 
  .اين منظور ضروری هستند، بوجود بياورند

 
  حقوق بشر) 2(

غالبا نقش سرکوب يا مورد توجه قرار نميگيرد و يا بهای کمی به آن 
سرکوب ميتواند شکل وحشتناکی بخود بگيرد، مثل آنچه .  داده ميشود

تن از اعضاء اتحااديه ها در ده  2500بيش از .  در کلمبيا اتفاق افتاد
سال اخير ترور شده اند و يا در چين که فقط اتحاديه های تحت کنترل 
دولت وجود دارند و يا در عربسان صعودی، جائيکه هرگونه فعاليت 

  .های اتحاديه ای ممنوع است
قوانين دست و پا گير و .  اما سرکوب شکل های زيرکانه ای هم دارد

عمل حقوق مزدبگيران را زير پا ميگذارد، هرچند در محدود کننده در
 32در اياالت متحده . تئوری آن حقوق  به رسميت شناخته شده اند

کارفرمايان مرتبا . ميليون مزدبگير قانونا حق ايجاد اتحاديه را ندارند
.  قوانين را زيرپا می گذارند و عليه اتحاديه ها بشدت تبليغ می کنند

در بريتانيا . ا کندی و نامعلوم صورت ميگيردرسيدگی به شکايات ب
قوانينی بوسيله دولت های محافظه کار به تصويب رسيده است که حق 

در کشورهای .  اعتصاب را بشديدترين شکل محدود کرده است
بيشماری از جمله در دموکراسی های صنعتی پيشرفته برخی از 

ها و  اين ممنوعيت برای فعاليت.  اشکال اعتصاب ممنوع است
همبستگی های جهانی اتحاديه است زمانيکه بخواهند در سايه آن از 
حقوق اعضاء در دوران اقتصاد جهانی در سطح جهانی دفاع به عمل 

  .بياورند
جنبش جهانی مزدبگيران حقوق اين طبقه را حقوق بشر به حساب می 
آورد و همزمان بيان ميدارد که حق مزدبگيران است که اتحاديه داشته 

شند و اتحاديه تنها مأوايی است که حقوق دسته جمعی آنان را با با
از آنجائيکه اتحاديه ها از طرف .  شرکت خود آنان حفظ می کند

متحدين سنتی سياسی هرچه کمتر مورد حمايت قرار ميگيرد، اتحاديه 
ها محتاج آن هستند که با سازمان های حقوق بشر و ديگران متحد شده 

ا نسبت به اين مسائل و مسائل اجتماعی درکل، و سطح آگاهی عموم ر
  .حساس سازند

  
  جنبش اجتماعی جديد) 3(

در ده سال اخير جنبش ضد سرمايه داری جهانی قد برافراشته است و 
اين جنبش قادر است ائتالف .  کمپانی های فراملی را نشانه رفته است

وع در مجم.  های قدرتمندی چون فوروم اجتماعی جهانی را شکل دهد
اين .  اين دسته بعنوان جنبش جهانی عدالت خواهانه تعريف شده است

جنبش ، جای خالی جنبش مزدبگيران را، که از خواسته ها و مسئوليت 
های وسيع اجتماعی خويش در سطح جهان عقب نشينی کرده است، پر 

وظيفه جنبش مزدبگيران آن است که در چنين ائتالفاتی که .  کرده است
" آلترناتيو جهانی"ای ضد سرمايه داری است ، و بعنوان دارای زيربن

آيا جنبش مزدبگيران قصد آن دارد که .  معروف هستند ، وارد شود
پاندول وار در ميان بنگاه های جهانی مالی و اتحاديه اروپا و دستگاه 

  های دولتی تبليغ کند؟
  
  سياست) 4(

تحدين تاريخی در بسياری از کشورها رابطه بين جنبش اتحاديه ای و م
.  آن چون احزاب سوسيال دموکرات و کارگر بسيار سخت شده است

در حال .  جنبش اتحاديه ای به يک دورنمای سياسی ديگر احتياج دارد
حاضر ايجاد يک دورنمای سياسی برای جنبش اتحاديه ای اين معنی را 

  .ندارد که از احزاب سياسی موجود تبعيت کنيم و وابسته به آنها باشيم
در اينجا داليل دقيق تر آنرا قصد توضيح نداريم ، اما ميتوان اشاره 

دولت را کاهش داده و از  –کرد که سرمايه فراملی خودمختاری ملت 
. اين جهت احزاب سنتی مزدبگيران به جنبش اتحاديه ای پشت کرده اند

سياست دستگاه ) به شکل دوطرفه(روابط گذشته بعنوان کمربند انتقال 
و يا توافقات با کمپانی ها ديگر کارساز نيست و نتايجی در بر  انتخابی
از اين جهت است که جنبش اتحاديه ای می بايستی دورنمای . ندارد

اين بدين معنی است که جنبش اتحاديه ای می .  سياسی داشته باشد
  .بايستی عاليق اعضاء خود را مافوق توليد بداند

سوسياليسم دموکراتيک ، به  ممکن است گفته شود که بايد يک سيستم
سرمايه فراملی ، از " نظم نوين جهانی"مثابه آلترناتيوی در مقابل 

طريق جنبش اتحاديه ای بوجود آيد به جای اينکه اتحاديه ها به بعنوان 
 .سرويس بدهد" نظم نوين جهانی"آمبوالنس به قربانيان 

  
   مسئله بزرگ) 5(

ناتيو نظم اجتماعی در مقابل بعنوان حاملين يک آلتر جنبش مزدبگيران
امروزه گرچه بيشتر رهبران اين .  سرمايه داری، وارد تاريخ گرديد

جنبش دورنمای تغييرات اساسی اجتماعی را به کناری نهاده اند، اما 
هنوز خود اين جنبش، بدون کم و کاست و با سرسختی، بزرگترين 

رزه کوچک جنبش مقاومت در جهان باقی مانده است که ازهزاران مبا
مبارزاتی که توسط مزدبگيرانی . و بزرگ روزانه تشکيل شده است 

که هيچ راه چاره ای ديگر نداشته و جای ديگری ندارند که بروند، 
  .صورت ميگيرد

مارش " جهانی ديگر ممکن است"امروزه ميليون ها انسان با ايده 
س اين قوی ترين جنبش عليه سرمايه داری است که جهان پ.  ميروند 

  .  بخود ديده است, از آنکه سوسياليسم تاريخی صحنه را ترک کرد
اگر مزدبگيران سازمان يافته يک بار ديگر به ايده عدالت جهانی روی 

  .آورند، آنگاه ايجاد جهانی بهتر امکان پذير ميگردد
  

بوسيله نويسنده آن بازنگری  2009سپتامبر  30اين مقاله در تاريخ 
  گرديده است
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    !لرزان تهران  یزنان و گسل ها شانيزلف پر

  
  
  

                                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بشر از هزاران سال قبل تا کنون، در پي يافتن پاسخ براي سوانح و 
آتشفشان، .  رويدادهاي ويرانگر در طبيعت پيرامون خود بوده است

د، سيالب، برخورد شهاب سنگها به کره زمين، بهمن و توفان، گردبا
باالخره زمين لرزه، همواره در طول قرون رخ داده اند و تا امروز، 
انسان نتوانسته از وقوع آنها جلوگيري کند، هر چند که در زمينه پيش 
بيني اين حوادث و اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از تبديل آنها به فجايع 

  . ي وسيع، پيشزفت هاي قابل توجهي داشته استانساني و اقتصاد
در ارتباط با زمين لرزه، اگر چه نتوانسته جلوي وقوع آنرا  مثًال

مناطق زلزله  يًابگيرد، اما قادر بوده اوًال علت وقوع آنرا کشف کند، ثان
خيز را شناسايي کند و ثالثًا با ارتقاع کيقيت و استقامت مساکن و 

از . جاني و مالي وسيع و هول انگيز را بگيردساختمانها، جلوي تلفات 
) و فعًال اجتناب ناپذير ( اينرو گرچه زمين لرزه يک رويداد طبيعي 

است و حرکت و ريزش اليه ها و گسل هاي کره زمين، عامل وقوع 
آن محسوب مي شود، اما تبديل شدن آن به يک فاجعه انساني، ديگر 

فتها و توانائيهاي فعلي بهيچوجه طبيعي نيست و با توجه به پيشر
  .و اجتناب پذير است بيعیبشريت، کامًال غير ط

 یزمان هاي قديم، که عقل بشر هنوز قد نميداد که ريشه هاي علم در
معموًال به افسانه هاي خرافي روي  يابد،سوانح طبيعي را در  یبرخ

 يابخشي از مردم تصور ميکردند که زمين بر سر شاخ گاو . مي آورد
اين حيوان هر گاه احساس خستگي نمود، زمين را . رار داردحيواني ق

پاره اي هم که . اين شاخ بر آن شاخ خود قرار ميدهد زحرکت داده و ا
بـت هاي خود ساخته شان را مي پرستيدند، زمين لرزه را ناشي از 

خود ميدانستند که گويا از عملکرد و چاکري قبيله " بت اعظم"خشم 
به اين غضب خرافي، بخشي از مردمان با در پاسخ . رضايت ندارد

انسان، سعي در فرونشاندن عطش خشم  یقرباني کردن حيوان و حت
بعدها که اديان مبتني بر يکتا پرستي . آلود بت خداي گونه خود ميکردند

پديد آمدند و بت ها مطرود و مفلوک گشتند، بر اين گونه افسانه هاي 
آن، موهومات و خرافات  خرافي مهر پايان گذاشته شد، اما بجاي
بويژه زمين  رويرانگ يعيجديدي براي تشريح علل بروز سوانح طب

" موجود" جاي بت يا بتهاي دست ساز انسانها را . لرزه، اختراع شد
مثًال آموزه هاي دين اسالم و . گرفت" خدا"و اليتناهي بنام  ینامرئ

مين لرزه، بسياري ازاديان، در توضيح رويداد طبيعي اما ناخوشايند ز
سرشار از تحليل هاي خرافي و ضد علمي است که در طول قرون بر 
. ذهن ميليونها انسان رسوب کرده و دائمًا تکرار و باز توليد مي شود

" و يا "  اي خدا، ما چه کرديم که اسير اين بال شديم: " عباراتي نظير 
گي و  مگر بنده"  ياو " گناه ما چه بود که اين چنين بر ما غضب کردي

و "  نيايمان ما بر تو ثابت نشده بود که خواستي مجددًا ما را امتحان ک
که معموًال از زبان بستگان قربانيان فاجعه بيان مي شود، عمق ..... 

نشات گرفته از آموزه هاي مذهبي را به اثبات  یاين رسوبات ضد علم
يبت بر مبناي اين آموزه ها، زمين لرزه گرچه دردناک و مص. ميرساند

بسيار " حکمت"است که پشت آن " مشيتي الهي" آفرين است، اّما 

يا محصول خشم و غضب خدا از بنده گان " مشيت"اين !! است دهخوابي
را از ياد برده " عظمت قدرت پروردگار" تقصير کار خود است که 

) زمين لرزه " (  شوک تراپي "  يکاند، لذا الزم مي شود از طريق 
مطلق را به همگان ياد آوري نمود، و يا ناشي از اين قدرت و فاعل 

  .اراده خدا براي آزمايش و امتحان مجدد  بنده گان خود است
در بسياري از اديان " بهشت و جهنم"  "خرافه"معلوم نيست وقتي  

" گناهان"  یرا به سزا" الکتاب" تعبيه شده اند تا انسان خطاکار و 
بنده گي و خدمات شان پاداش خود برسانند و يا مومنان را بخاطر 

در همين دنيا، " آخرت" دهند، ديگر چه ضرورتي است، قبل از 
بندگان "يعني بدون جدا کردن !! حساب مردم را برسند، آنهم فّله اي 

همه را با هم زير " کافران و منافقان و دنيا پرستان"از " پرهيز کار
ز کودک شش خاک مدفون کنند و به ضغير و کبير هم رحم نکنند و ا

  !ماهه تا سالخورده هفتاد ساله نگذرند؟
البته اکثر اديان بزرگ موجود يکي دو هزار سال قبل بوجود آمدند، در 
آنزمان دانش بشر هنوز قادر به تحليل علمي بسياري از حوادث و 

خشم و يا امتحان " رويدادها نبود، از اينرو تئوري پردازي در مورد 
چون زمين لرزه، بي هيچ چالشي توسط دانستن مصيبت هايي " الهي

مي شد، اما تکرار اين جعليات خرافي در قرن  پذيرفتهانبوه انسانها 
بيست و يکم و در عصر فوران علم و تکنولوژي، بيش از آنکه نشانه 

باشد، صرفًا پرده ساتري است بر  یپايبندي به آموزه هاي اورجينال دين
ظاماتي که از زير بار ماهيت ارتجاعي و ضد مردمي دولتها و ن

مسئوليت ،  شانه خالي مي کنند و هيچ تالشي براي جلوگيري و 
بعيد . پيشگيري از ابعاد هولناک تلفات جاني و مالي بعمل نمي آورند

است دست اندرکاران اين رژيم ها و سيستم ها، ندانند که علل زمين 
آنها  لرزه چيست و راه جلوگيري از تبديل آن به فاجعه کدام است ؟

عمدًا سر خود را در طويله خرافات مذهبي فرو ميبرند تا از روبرو 
گان  يدهشدن با پرسشهاي ساده اما رسوا کننده قربانيان و آسيب د

  . فاجعه، خالص شوند
لرزش زمين را به آسمان نسبت ميدهند تا مبادا پايشان از زمين  آنها

" طويله اوژياس" گان، آنها را همچون  يدهکنده شود و خشم مصيبت د
  .پاکسازي کند

 ينزم يانهمين خاطر سخنان سردمداران جمهوري اسالمي در جر به
رخ داده اند ، هيچ تعجبي  يرانسه دهه گذشته در ا یکه ط يیلرزه ها

لرزه هولناک  ينمثال خامنه اي در جريان وقوع زم. بر نمي انگيزد
صيبت زا بود، شهرستان بم گفته بود که اين زلزله اگر چه ناگوار و م

بود، وي افزود که گاهي پروردگار بي همتا، از  الهياما يک امتحان 
خامنه اي !!  درون اين آزمايشها، برکات معيني را به ارمغان مي آورد

امتحان " مي خواست از طريق  يیترفندها ينبا تمسک جستن به چن
د دانستن فاجعه کشتار دهها هزار انسان در بم، نگاه عضب آلو" الهي

سرانجام  یب" آسمان"بسوي   ينمسلم يفهمردم را بجاي بارگاه خل
  .متوجه کند 

زلزله خيز ژاپن،  يراز خود ميپرسند، چرا کشور و جزا يرانمردم ا اما
زمين لرزه هايي با قوت هفت يا هشت درجه ريشتر را تحمل مي کنند، 

تا  از بوئين زهرا( اما در کشور زلزله خيز ما در چند ده سال اخير 
هر بار که زمين با همين قدرت ) طبس، از گلباف تا رودبار و بم 

: پاسخ اين پرسش بسيار ساده است! نفر قرباني شدند؟ ارانهز يد،لرز
. مسکن نامناسب و عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ساخت و سازها

  . يعفجا ينا ينبه مصدوم يعسر یرسان ياریدر  يیعدم توانا يزون
انيم که در ايران ، ظاهرًا چند دهه است که بدون مجوز است بد جالب

نميتوان کلنگ هيچ ساختماني را به ) پروانه ساخت (  یادارات دولت
بعالوه توليد و توزيع بسياري از اقالم ساختمان سازي، تحت . زمين زد

از اينرو جرم حاکميت . موسسات وابسته به آن است ياکنترل دولت و 
  .سنگين تر مي شود

نيست که هيچ انسان و خانواده اي از اينکه مسکن مناسب،  ديديتر
چه ( اما در ايران  يد،مستحکم و با استانداردي داشته باشد، بدش نمي آ

اکثريت )  یدر دوران حکومت سلطنتي و چه در دوران خالفت اسالم
طبقاتي حاکم بر جامعه، حتي  یزحمتکش مردم، بدليل فقر و نابرابريها

نميتوانند مخارج سنگين ساخت و ساز يک خانه يا محل  اگر بخواهند،
اين اکثريت لگد مال شده، از مسکن . کار مناسب را تأمين کنند

که آنها را از آفتاب و " سابه باني" ندارند، " سر پناه"تصوري جز 
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به همين خاطر خانه هاي نامناسب آنها  . باران و سرما محافظت کند
  .زنددر يک چشم بهم زدن فرو مي ري

اکنون پرسش اين است که اگر ادارات دولتي از صدور مجوز و  
پروانه ساخت براي اين اماکن غير استاندارد و فاقد مصالح ساختماني 

ميورزيدند چگونه مي توانستند جواب مردم بي  یمناسب، خود دار
خانمان را بدهند که اولين آرزوي زندگي شان، بعد از غذا و پوشاک، 

اه است؟ وقتي دولتي مسئول از احداث يک ساختمان داشتن يک سر پن
غير استاندارد جلوگيري مي کند، در مقابل، مردم را به خوابيدن در 

چنين دولتي يا خود هزينه احداث . خيابانها و بيابانها تشويق نمي کند
ساختمانهاي مناسب را بعهده مي گيرد و آنرا در اختيار تهيدستان شهر 

و بلند ) کم بهره  يا( تأمين وام بي بهره  ايا ب و روستا قرار ميدهد و
مدت و نيز تأمين مصالح ساختماني مناسب با قيمت ارزان براي 
زحمتکشان، به اين اکثريت محروم کمک مي کند که محل کار و 

اما چون حکومت هاي نفت خوار . زيست مناسبي براي خود بنا کنند
ي و انساني خود بروند، ايران، نخواسته اند زير بار مسئوليت اجتماع

الجرم با صدور فله اي پروانه ساخت براي ساختمانهاي غير 
استاندارد، تالش کرده اند که گريبان خود را از چنگ مردم جوياي 

اين حکومتها، از سوئي ديگر بدليل فساد و رشوه . مسکن ، خالص کنند
ح خواري و باند بازي، از قبل انحصار توليد، واردات و توزيع مصال

هنگفتي را نصيب  یساختماني بويژه آهن و سيمان، سودها سياسا
  .اقليت کوچکي از  عوامل وابسته به حکومت مي کنند

اين اقليت سرمايه دار، بخش قابل توجهي از مصالح ساختماني را  
راهي بازار سياه مي کنند که نرخ آنها چندين بار بيشتر از نرخ هاي 

آشفته بازاري که زحمتکشان براي  در چنين. اي و دولتي است يهسهم
حکم ... تأمين قوت اليموت خود مانده اند، دستيابي به آهن و سيمان و

را دارد، لذا از سر ناچاري به دم دست ترين و  کيميادسترسي به 
آب و خاک و کاه و خشت هاي : يرارزان ترين مصالح اطراف خود نظ

اهد بود که از اينرو حماقت محض خو. روي مي آورند... و یگل
اکثريت مردم را بخاطر ساخت اماکن غير استاندارد، مورد شماتت 

سياسي و نظام اقتصادي  يمرژ سويانگشت اتهام بايد تمامًا ب. قرار دهيم
  .حاکم بر ايران بچرخد یاجتماع –
فقير و فاقد صنعت و معدن و منابع و  ينياگر کشور ما، سر زم 

و بي بودجه اي ميداشتيم که  بود و اگر دولت فقير يعيثروتهاي طب
عليرغم ميل به کمک ، بدليل نداشتن منابع مالي الزم قادر به تأمين 
مصالح ساختماني مناسب براي همه مردم نبود، شايد مي شد رژيم 

دانست و گناه را به گردن کشورهاي ثروتمند و  يرحاکم را هم بي تقص
ص و آز پيشرفته انداخت که حاضر نيستند با لگام زدن بر حر

  .امپرياليستي خود، به ياري ملل فقير وعقب نگه داشته شده بشتابند
چرا که در . اما اين ها در مورد کشور و حکومت ما صدق نمي کند

ايران همه مصالح اوليه ساختمان سازي وجود دارند و دولت نيز به 
اگر بودجه کشور . در آمد هنگفتي دارد) نفت(ميمنت وجود طالي سياه 

يک ماشين  ينهندهاي حاکم و آقازاده ها غارت نشود، اگر هزتوسط با
که وظيفه اي جز سرکوب مردم و (  یو امنيت ميعريض و طويل نظا

وجود نميداشت، اگر ميلياردها ) حفظ سيادت استبداد مذهبي حاکم ندارد
تومان از بيت المال خرج تقويت گروههاي بنياد گرا و مرتجع اسالمي 

مي شد، اگر صدها ميليارد دالر از بودجه کشور در اقصي نقاط جهان ن
گشودن راه قدس از " صرف تداوم جنگ هشت ساله با عراق به اميد 

نمي شد و اگر در آمد حياتي ناشي از صدور نفت، " طريق کربال
صرف ماجراجوئيهايي نظير دست يابي به سالح هسته اي نمي گرديد، 

ارد مسکن و واکسينه کردن اما بتدريج، استاند - اگر نه يکباره -مي شد
گه در تمام سه دهه  يماما اين رژ. آن در برابر زمين لرزه را باال برد

گذشته، هيچ قدمي براي دستيابي به اين هدف بر نداشته است اکنون 
طرح  ين، زم يليونیم 12به بهانه خطر زلزله در تهران  يستمدت

 ينضحکتراز پمپاژ م يدی، موج جد يبو غر يبعج یانواع نقشه ها
  .خرافه ها را آغاز کرده است 

 یتوده ا يزشماه گذشته از خ يازدهحاکم که در تمام  یاسالم رژيم
بر خود  يتختپا يژهبو يراندر سرتاسر ا  یاستبداد مذهب يهمردم عل

، به بهانه  يارتمام ع ياسیلرزه س ينزم يکاست در هراس از  يدهلرز
کالن  ينا یانفجار یچاشن يخواهددر تهران م يعیلرزه طب ينخطر زم
 يعنیجنبش  ينا يشقراوالنرو پ يناز هم. کند  خارجرا  يرانشهر ا
لرزه ،  ينو دانشگاهها را هدف گرفته است تا به بهانه زم ياندانشجو

که در  يستدر حال ينا. منتقل کند يرانا یشهرستانها يگرآنها را به د
با  یر محالتد يدستزحمتکش و ته يليونتهران حداقل جهار م ينهم

 یزندگ یکوچک و فکسن یکلبه ها ومتر  يکبه عرض  يیکوچه ها
هم آوار خواهند شد و  یلرزه بر رو ينکه در صورت وقوع زم يکنندم

عمال  يکمحالت تنگ و بار ينا ينبه مصدوم  يعسر یکمک رسان
که  يدانندم ینداند مردم بخوب یپس اگر کس. ممکن خواهد بود  يرغ

نا مناسب  یخانه ها ينتهران به مراتب از ا یااستحکام دانشگاهه
 يننش يرفق يهحاش یزحمتکشان در زاغه ها و کوخها و مجبورآبادها

 ینگران سالمت ينقدرکه ا يماست ، چرا رژ يشترشهر تهران ب
تلنبار شده در  يليونچهار م ينبه حال ا یاست فکر یشهروندان تهران

 يهايیدلنگران ينچن ياسیاهداف س ينبنابرا. کند  ینم يتختجنوب پا
  .آشکار است 

است و  یو آلوده ا يمارجهات شهر ب يعکه تهران در جم يستن ترديدی
 يتواندهم م يگرد يیبه جا يتختگفت که طرح انتقال پا يتوانم یحت

اشتغال و فرصت و  يجادمستلزم ا ينکاراما ا. باشد  يحیبرنامه صح
در بلوچستان و  یقتو. است  يرانا يگردر نقاط د یامکانات زندگ
چند  يتوانبه زحمت م يرانمحرومتر ا اطقمن يگرکردستان و د

در تهران و  يرانکارخانجات ا يکسومحداقل  یکرد  و وقت يداکارخانه پ
 يليونیاز انبوه م يتواناطراف آن پراکنده اند ، چگون م یجاده ها

ن به کال یکار و لقمه نان یکشور انتظار داشت که در جستجو يکارانب
  !؟ ياورندشهر تهران هجوم ن

آنها حفظ و گسترش  يتاما چون الو يداندم يمرا خود رژ ينهاا البته
کردن منابع کشور در  يلو م يفح  يزسرکوب و ن ينماش یدائم

در سراسر  ينمرتجع يتتقو ياو  یو نظام یهسته ا يهایماجراجوئ
دزدند و به  یالمال م يتاز ب يلياردم يلياردآشکارا م یعالم است و وقت

برنامه  یاست که بجا"  يعیطب"   يکنندم واريزخود  یشخص یحسابها
 يالرزه در تهران  ينجهت کاستن از ابعاد فاجعه زم يکاستراتژ يزیر

آوردند و  یکردن رو يزگمو ا ی، به فرا افکن يراناز ا يگریهر نقطه د
ردم ، خود م یضد علم یخرافه ها يدترينجد يدبالکل با طرح و تول يا

ماه  يازدهرا مقصر وانمود کنند که به تهران هجوم آورده اند و در 
 يابوده اند و  ينامر مسلم یول يهعل"  ياسیس يتمعص" گذشته مشغول 

که تا  ينهاا. موجبات خشم خدا را فراهم کرده اند " فساد "  يجبا ترو
 ينپنداشتند در تازه تر یم یاله يشآزما یلرزه را نوع ينکنون زم

و چاک  يشانزلف پر ويژهب -  یحجاب یارات مضحک خود ، باظه
لرزه  ينالوقوع دانستن زم يبقر یرا عامل اصل -یزنان تهران يراهنپ

دست چندم در مساجد دهات  ینه آخوندها ينراا. کنند  یتهران قلمداد م
در  يقیو صد یجنت يرنظ يمطراز اول خود رژ یاهللا ها يتبلکه آ

جز خنده و در  یا يجهکه نت  يکنندعه طرح منماز جم یرسم يبونهایتر
 ينآنها با چن. شود  یرا باعث نم يانو جهان يرانيانا يرتحال ح ينع

را خلوت  يتختخام خود پا يالبه خ يخواهندم يیترفندها و خرافه ها
و  یتوده ا يزشهایآن در هنگامه خ يتیامن – ياسیکنند تا کنترل س

و  اانتقال پادگانه یطر است که بجاخا ينبه هم. آسانتر باشد  یانقالب
خود به خارج از تهران ، نقشه  ياسیو س يتی، امن یمراکز متعدد نظام

 يعنیمردم کشورمان  يخواهیتپنده جنبش آزاد یانتقال ستادها
 ينمتوجه ا يیطبعا جنبش دانشجو. اند  يدهتهران را کش یدانشگاهها 

نخواهد بود  يدیترد ينرواست ، از ا یاسالم يمپروژه سرکوبگرانه رژ
خواهد  يداخود پ ياسیتداوم مقاومت و رزم س یبرا يدیکه سوژه جد

 یبا تداوم نافرمان يزطلب  ن یو برابر يخواهکرد ، همچنانکه زنان آزاد
 يمرژ یو به سخره گرفتن کدها یدر برابر تحجر حجاب اجبار یمدن
ه آنطور و ن(  ياسیلرزه س يننوع پوشش زنان ، ابعاد زم يينتع یبرا

در . تر خواهند نمود  يعرا وس)  يعیلرزه طب ينزم:  يگويدم يمکه رژ
" است که حکام از  ياننما یو چاکها يشانپر یزلفها ينوحشت از ا

 یرفته اند تا  مردم تهران را از گسل ها ينزم يربه ز ينبارا" آسمان 
  .لغزان آن بترسانند 

  
پاسخ  يک نروياز ا.  يعینه طب ياسيستهراس س يکترس  اين
 يراندر ا" متاسفانه . "  يکندطلب م یساختار شکنانه انقالب  ياسیس

انقالب  يدبا يزن يعیطب يعاز ابعاد هولناک فجا يریجلوگ یامروز برا
  ! نظام لرزاند یپا يررا ز ينکرد و زم
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  ن ی از کودکاسوء استفاده جنس      

  
افشای سوءاستفاده های جنسی پدران مقدس از شاگردان در 
يک مدرسه کاتوليک در آلمان، شوکی برای همگان بود، 
اما چنين عملی نه از کليسای کاتوليک شروع شده است و 

  .اتمه می يابدنه در آن جا خ
سوء استفاده جنسی از کودکان در جايی امکان پذير است 

در جايی . که مردان قدرتمند بوده و کودکان ضعيف باشند
قانون را می نويسند .) …پدران مقدس ، معلمان(که پدران 

در مدارس شبانه روزی و هم . و مقررات وضع می کنند
و از همه  چنين در خانواده هايی که خود را ايزوله کرده

  …دوری می کنند و ، و، و،
تا همين چندی پيش سوء استفاده جنسی از کودکان به 

زمانی اين امر تبديل به فاجعه می . خودی خود فاجعه نبود
در چنين . شد که کودک از خود دفاع به عمل می آورد

فضايی، قربانی بايد از خود شرم می کرد، نه آن کسی که 
  .عمل را انجام داده است

ايد توجه داشت که مردان با گرايش جنسی به کودکان ب
معموال مشاغلی را انتخاب می کنند که به راحتی به 

بنابراين توجه ويژه به اين . کودکان دست رسی داشته باشند
امر بايد در دستور قرار گرفته و با حساسيت به رفتار 
مردان در اين مشاغل دقت کرد و در صورت سوء ظن، 

که با آن ها مدارا می  ١٩٩٠تا ١٩٧٠ی برخالف سال ها
  .شد، می بايست با قاطعيت هر چه تمام تر برخورد نمود

   
سال است که با فعاليت مداوم در  ٣٠فمينيست ها بيشتر از 

اولين افشاگری . مقابل سوءاستفاده از کودکان ايستاده اند
صورت “ اما”توسط نشريه فمينيستی  ١٩٧٨علنی در سال 

جنايتی که کسی از آن سخن ”حت عنوان گزارشی ت. گرفت
صفحه، از ابعاد سوء استفاده جنسی از  ٧در “ نمی گويد

کودکان تحت لوای بچه دوستی و عشق به کودک، پرده 
با وجودی که در . اما کسی به آن توجه نکرد. برداشت

مورد گزارشات ديگر سيل نامه ها به نشريه سرازير می 
چه منفی و چه مثبت شد، در اين باره حتی يک واکنش 

  .صورت نگرفت
اما بعد از اين افشاگری، کم کم گروه های مختلفی جهت 
دفاع از قربانيان چنين جنايت هايی شروع به متشکل شدن 

که در اين رابطه “ آب وحشی”از جمله گروه . کردند
رازی که به ”بعد از آن کتاب معروف . بسيار فعال بود 

که در سال  “ شده بهترين وجهی سربسته نگاه داشته
بزرگی به    در مقياس بين المللی منتشر شد، کمک ١٩٨٠

  .افشای سوءاستفاده جنسی از کودکان کرد
در همان سال ها رژيم آلمان تالش در جهت لغو قانون 

داشت که مطابق اين قانون، سوءاستفاده از کودکان  ١٧۶
جنبش زنان به مخالفت با لغو اين . دارای مجازات بود

. برخاستند و در نهايت موفق به ممانعت از آن شدند قانون
اگر اين قانون لغو شده بود، امروزه سوء استفاده از 

  .کودکان حتی دارای مجازات قانونی نيز نمی بود

  

  
سوء استفاده های جنسی  حال سئوال اين جاست که چطور 

و  ١٩٧٠از شاگردانِ  مدرسه کاتوليک ها که در سال های 
  . فته بود، اکنون با جديت برخورد می شودانجام گر ١٩٨٠

  
در حالی که يکی از روزنامه های معتبر آلمانی در سال 

گزارشی در آن باره منتشر کرده و پرده از اين  ١٩٩٩
  .رسوايی برداشته بود

واقعيت اين است که در زمان های بسيار دور، کودکان 
 رفرم. از هيچ گونه حقی برخوردار نبودند) همچون زنان(

به بعد انجام گرفت،  ۶٨هايی که بعد از جنبش سال های 
حقوق کودکان را به رسميت شمرد، اما از آن هم فراتر 
رفته و به ويژه در رابطه با مسائل جنسی، کودکان و 

اشتباه فاحش . بزرگساالن را با نگاهی يکسان می نگريست
در واقع رابطه قدرت مدارانه . در همين نکته نهفته بود

به فراموشی ) و هم چنين با زنان(الن با کودکان بزرگسا
  .سپرده شد

   
آمار نشان می دهد که يک چهارم تا يک سوم قربانيان سوء 
. استفاده جنسی، دختر بوده و يک دهم آنان پسر می باشند

چنين کودکانی زودترين و عميق ترين ضربه روحی و 
جسمی را خورده و در تمام عمر خود از اثرات آن رنج 

  .برند می
يک مؤسسه تحقيقاتی در هانوفر، اعالم می کند که در 
کشور آلمان ساالنه حدود يک ميليون کودک مورد سوء 

نفر دختر  ٩نفر آنان،  ١٠استفاده قرار می گيرند که از هر 
نفری که عمل سوءاستفاده را انجام داده  ۴از هر . هستند
 -ر، عمواز قبيل پد. نفر آنان آشنای کودک می باشند ٣اند، 

درصد آنان مرد   ۵/٩٨.  ……دايی، همسايه و غيره
درصد نيز از زنان تشکيل می شود که عمدتا  ۵/١هستند و 

  .همکار مرد به حساب می آيند
بهترين حفاظ برای يک کودک در درون خانواده، مادر می 

مادری قوی، با اعتماد به نفس که بدون ترس و . باشد
ستفاده از فرزند خود واهمه در مقابل تجاوز و سوء ا

  .بايستد
   

  برگردان از مقاله آليس شوارتزر، فمينيست آلمانی
  

  ٢٩۵، شماره “اما”نشريه : مأخذ


