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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جھان
 !متحد شويد 

 ۵٩۵شماره    ٩٠نيمه  دوم  فروردين  –سال سی و سوم 

نبردھای طبقاتی کارگران در 
 مقياس جھانی

 
جنبش کارگری جھان، در پی يک سال نبردھای 

ی اول ماه  طبقاتی پردامنه، بار ديگر در آستانه
مه، روز جھانی ھمبستگی کارگران قرار گرفته 

 .است
در فاصله يک سالی که از اول ماه مه پيشين 

گذرد، اتفاقات بس مھمی در جنبش کارگری  می
ی گذشته بی سابقه  جھان رخ داد که در چند دھه

ی  کارگران کشورھای جھان در نبرد با طبقه.  بود
دار، ھزاران مورد اعتصاب و تظاھرات  سرمايه

ھا، اعتصابات  ترين آن اما برجسته.  برپا کردند
ای کارگران اروپايی  عمومی و تظاھرات توده

ھا  ھا ميليون کارگر و زحمتکش در آن بود که ده
 . حضور يافتند

اين تشديد مبارزه طبقاتی، پيامد بحران اقتصادی 
، ٢٠٠٧ست که از سال  ای ژرف و ھمه جانبه
داری را فرا گرفته است و  سراسر جھان سرمايه

عواقب بسيار وخيمی برای طبقه کارگر در پی 
بيکارسازی گسترده و تنزل سطح .  داشته است

معيشت کارگران شاغل، نتيجه فوری اين بحران 
از نخستين .  اما مسئله به ھمين جا ختم نشد.  بود
داران، به ويژه در  ھای سال گذشته، سرمايه ماه

کشورھای اروپايی تعرض وسيعی را به سطح 
 .معيشت کارگران آغاز نمودند

داری اروپايی که پيش از اين،  ھای سرمايه دولت
برای نجات سيستم بانکی از ورشکستگی و 
فروپاشی، چند ھزار ميليارد يورو به جيب 

داران مالی سرازير کرده بودند، اکنون که  سرمايه
ی رکود، بی  با کاھش درآمدھای دولت در نتيجه

ارزش شدن اوراق بھادار دولتی، افزايش 
ای تھی و برخی با ورشکستگی  ھا، با خزانه بدھی

مالی رو به رو شده بودند، تالش نمودند بار مالی 
اين ورشکستگی را نيز بر دوش کارگران 

ھای دولتی  ھای بزرگ در بودجه کاھش.  بياندازند
و سياست به اصطالح رياضت سخت در دستور 

نخستين آزمايشگاه اجرای اين .  کار قرار گرفت
ی  سياست، يونان بود که ظاھراً دولت در آستانه

ی  اکنون کابينه. ورشکستگی مالی قرار گرفته بود
بايستی برای به  موسوم به سوسياليست يونان می

اجرا درآوردن رياضت سخت، تعرضی ھمه 
. جانبه را به سطح معيشت کارگران سازمان دھد

کاھش دستمزد و مزايای کارگران و کارمندان 
درصد، کاھش اشتغال  ١۵تا  ١٠بخش دولتی 

نيروی کار در اين بخش، افزايش ماليات بر 
چه که ماليات ارزش افزوده  مصرف کننده يا آن

درصد، کاھش شديد  ٢٣به  ١٩شود از  ناميده می
ی خدمات بھداشتی و آموزشی، افزايش  بودجه

سن بازنشستگی، انجماد و کاھش حقوق و مزايای 
سازی واحدھای دولتی،  بازنشستگان ، خصوصی

  ۶درصفحه 

  ۵درصفحه 

  ١٢درصفحه 

  ٢درصفحه 

 ١٣٨٩نمايی کلی از وضعيت طبقه کارگر ايران در سال 
 

با نگاھی اجمالی به وضعيت طبقه کارگر ايران طی يک سال گذشته، به روشنی می توان دريافت که 
شرايط زندگی کارگران باز ھم وخيم تر، شرايط کاری شان دشوارتر و وضعيت شغلی شان، نا امن تر از 

 . سال ھای گذشته بوده است
تعويق پرداخت دستمزدھا در بسياری از کارخانه ھا، تعطيلی مراکز کار و توليد، اخراج و بيکار سازی 
ھای دسته جمعی کارگران، قراردادھای موقت و در پی آن عدم امنيت شغلی، سرکوب اعترا ض ھا و 
اعتصابات کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعاالن جنبش کارگری و نيز تشديد فشار بر 
تشکل ھای کارگری از جمله پيامدھای سياست ھای ارتجاعی دولت  سرمايه داری جمھوری اسالمی بر 

 .نيز بوده است ٨٩زندگی کارگران ايران طی سال 
 ٣٠٣با توجه به رشد سرسام آور تورم و وجود خط فقر باالی يک ميليون تومان در جامعه، تعيين ميزان 

، از جمله نخستين مشخصه ھای ٨٩ھزار تومان به عنوان حداقل دريافتی حقوق کارگران ايران در سال 
سياستی که زندگی کارگران .  بارز پيشبرد سياست ضد کارگری جمھوری اسالمی در اين سال بوده است

 . ايران را به طور جدی در معرض خطر قرار داده است

 خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان

اجتماعی که کشور ساحل عاج   –بحران سياسی 
ات  اب خ ت ا ان ود ب ه ب ت رف راگ را از مدت ھا پيش ف

شدت گرفت  ٢٠١٠رياست جمھوری ماه نوامبر 
ر  راب ظامی در ب و دو رقيب آن با صف آرايی ن
ی  يکديگر اين کشور را وارد يک جنگ داخل

رار .  کردند و ق ب اگ ب در يک سوی ماجرا لوران گ
ن  ٢٠٠٠دارد که از سال  ھوری اي است جم ري

ظر  ر اساس ن ده داشت و ب ھ ر ع کشور را ب
ات اعالم "  شورای قانون اساسی"  برنده ی انتخاب

د  ي أي ا ت ه ب ارا ک شد و در سوی ديگر االسن وات

ل"  درت "  کميسيون انتخاباتی مستق ن ق ي چن و ھم
ه  زرگ خارجی موسوم ب ن " ھای ب ي ه ب ع ام ج

ر  ٢٨برنده ی دومين دور انتخابات "  المللی ب نوام
 .است ٢٠١٠

ادھای  ھ پيش از آن که نتايج انتخابات از سوی ن
گری اعالم شود، دو  گوناگون به نفع يکی يا دي
د  رقيب انتخاباتی يک ديگر را به اختالل در رون

د ردن م می ک ھ ت ات م اب خ ت پس از دور دوم، .  ان
ا  و را ب %   ۵١/    ۴۵شورای قانون اساسی گباگب

٣درصفحه   

 بحران ساحل عاج و تجاوز نظامی امپرياليسم فرانسه

 ، به مناسبت اول ماه مه)اقليت(بيانيه سازمان فدائيان
 اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد

 

گرامی باد اول ماه مه روز جھانی کارگر، روز ھمبستگی 
 !کارگران سراسر جھان

 اول ماه مه در يک دھه مبارزه طبقاتی 
 کارگران ايران

٧درصفحه   
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ميليون نيروی کار اين  ۴/    ٧ميليون از  ٣پرتغال 
تظاھرات .  کشور در اعتصاب شرکت کرده بودند

و اعتصابات متعدد ادامه يافت و بار ديگر در ماه 
اعتصاب عمومی، ھمراه با  ٢٠١١مارس 

 .پيمايی و تظاھرات برپا گرديد راه
اکتبر تظاھرات کارگران و  ٢٠در انگليس، در 

ھا ھزار  دانشجويان برپا گرديد و در ماه نوامبر ده
آموز در لندن تظاھرات  معلم، دانشجو و دانش

تظاھرات وسيعی در ايرلند شمالی نيز در .  کردند
اعتراض به سياست رياضت اقتصادی برپا 

 .گرديد
سپتامبر در دوبلين، پايتخت جمھوری  ٢٩در 

ھا ھزار  ايرلند، اعتصاب عمومی برپا بود و ده
در ايتاليا نيز که .  نفر در تظاھرات شرکت کردند

ھا اعتصاب و تظاھرات بزرگ در طول اين  ده
سپتامبر تظاھرات  ٢٩يک سال برپا شده بود، در 
در .  ھا سازمان داده شد وسيعی از سوی اتحاديه

بخش شرقی اروپا، در رومانی، چکسلواکی، 
صربستان، ليتوانی، لتونی نيز اعتصابات عمومی 

 .برپا گرديد
ھا  ھا، ده سپتامبر که با فراخوان اتحاديه ٢٩در  

ميليون کارگر در کشورھای عضو اتحاديه اروپا 
دست از کار کشيدند و متجاوز از سه ميليون در 

پيمايی و  اعتراض به سياست رياضت، راه
تظاھرات کردند، صدھا ھزار کارگر به نمايندگی 
از کارگران کشورھای عضو در بروکسل پايتخت 
بلژيک گرد آمدند و با راھپيمايی و تظاھرات در 

گيری  ھا و تجمعات در مقابل مراکز تصميم خيابان
اتحاديه اروپا، اعتراض خود را نسبت به 

در .  ھا ابراز داشتند ھای آن داران و دولت سرمايه
ھا،  دسامبر مجدداً با فراخوان اتحاديه ١۴

ھا  اعتصاب در کشورھای اروپايی برپا بود و ده
ھزار کارگر در بروکسل يک زنجير انسانی به 
. دور دفتر کميسيون اقتصادی اروپا ايجاد نمودند

. بود"  نه به رياضت اقتصادی"شعار کارگران، 
کارگران بار ديگر در اواخر ماه گذشته به ھنگام 
اجالس سران اتحاديه اروپا در بلژيک دست به 

 .اعتراض زدند
به رغم تمام اين مبارزات قھرمانانه کارگران 

ھا،  اروپايی و ايستادگی و مقاومت پيگيرانه آن
داران بی توجه به اين اعتراضات و  سرمايه

در ھمين روز در تسالونيا نيز .  مضروب شدند
تظاھرات وسيعی برپا گرديد و در شھرھای 

عالوه بر .  ديگر ھم وضع بر ھمين منوال بود
اعتصابات عمومی و سياسی سراسری، کارگران 

ای برپا  ھا مورد، اعتصاب عمومی رشته در ده
 .کردند

ترين عرصه نبرد طبقاتی  پس از يونان، مھم
کارگران .  کارگران اروپايی در فرانسه بود

فرانسوی که اعتصابات و تظاھرات سراسری 
ميليونی را از اواخر ژوئن سازمان دادند،  با 
اعتصابات عمومی در سپتامبر و اکتبر، به 

ای ھمه جانبه با طرح دولت برای افزايش  مقابله
اين اعتصابات که از .  سن بازنشستگی برخاستند

ھای بخش عمومی  سپتامبر با فراخوان اتحاديه ٧
آغاز گرديد، به مدت چندين ھفته، تمام سيستم 

تمام دستمزد و .  اقتصادی فرانسه را فلج کرد
بگيران، محصلين و دانشجويان در اين  حقوق

ھا و تظاھرات در سراسر  پيمايی اعتصابات، راه
ھا،  ھا، اتوبوس فرودگاه.  فرانسه شرکت کردند

ھا، مدارس و  قطارھا و متروھا، کارخانه
کارگران .  ھا مکرر در اعتصاب بودند دانشگاه

ھا متوقف  گاه بنادر، عرضه نفت را به پااليش
. ھا از حرکت بازايستادند کش نفت.  کردند

. ھا دست از کار کشيدند کارگران پااليشگاه
اعتصاب کارگران .  ھای بنزين متوقف شدند پمپ

 .ی پی در پی طول کشيد بندر مارسی سه ھفته
ميليون تن از مردم  ٥اکتبر متجاوز از  ١٩در 

اين .  فرانسه در اعتصاب و تظاھرات بودند
چھارمين اعتصاب بزرگ و سراسری در طول 

اين اعتصابات عمومی و تظاھرات .  يک ماه بود
 . ای تا نوامبر ادامه يافت توده

ترين جمعيت بيکاران اروپا  در اسپانيا که بزرگ
درصد کارگران بيکارند،  ٢٠را دارد و 

ترين آن  اعتصابات متعددی رخ داد که مھم
سپتامبر بود که  ٢٩اعتصاب عمومی سراسری 

درصد کارگران در اين اعتصاب و  ٧٠
 ٢٩در .  پيمايی و تظاھرات آن شرکت داشتند راه

ی  ساعته ٢۴اکتبر نيز اعتصاب عمومی 
ھا، تمام وسايل نقليه عمومی و  کارگران، فرودگاه

ھای ديگر را به تعطيل  بخش بزرگی از رشته
 .کشاند

نوامبر در جريان اعتصاب عمومی در  ٢۴در  

از جمله خدمات حمل و نقل و حتا خدمات 
ای از اقداماتی بود  بھداشتی بيش از گذشته، نمونه

که دولت يونان اجرای آنھا را در دستور کار 
ً با اندکی تفاوت  قرار داده بود و می بايستی تقريبا

در ديگر کشورھای اروپايی نيز به مرحله اجرا 
عالوه بر اين، کشورھايی که با بدھی و .  درآيند
ی  بودند، از نمونه ھای بودجه کالن روبرو  کسری

بايستی از  يونان، ايرلند، اسپانيا، پرتغال، می
المللی پول و کشورھای ثروتمندتر  صندوق بين

ھا ميليارد يورويی که  ھای ده اروپايی تقاضای وام
ھای  گاه از صد ميليارد متجاوز بود، با بھره

داران و سخنگويان آنھا ادعا  سرمايه.  سنگين کنند
ھا برای نجات کشورھای  کردند که گرفتن اين وام 

در .  ست تر اروپايی از ورشکستگی حتمی ضعيف
ی نخست راھی بود برای  واقعيت اما ، در وھله

ھای  ھای اروپايی به ويژه بانک نجات بانک
آلمانی، فرانسوی و انگليسی که طلبکاران 

ھا  اند و اگر پرداخت اصل و فرع وام اصلی
شوند و  وصول نشود، با ورشکستگی روبرو می

تمام سيستم مالی و بانکی اروپا از ھم خواھد 
 .پاشيد

ی اقدامات به اصطالح  اما ھدف از مجموعه
کنند،  داران ادعا می رياضتی چيست؟ سرمايه

برای نجات کشورھای اروپايی از بحران و ايجاد 
اما در .  ست رونق انجام اين اقدامات ضروری

واقعيت فقط اين نيست که کارگران بايد بار 
عواقب فوری بحران را تحمل کنند، بلکه اين 

ی جديدی در تعرض  اقدامات، آغاز مرحله
داران برای تنزل تدريجی سطح معيشت  سرمايه

ست که در  کارگران اروپايی به آن حدی
داری وجود دارد،  تر سرمايه مانده کشورھای عقب

تا از اين طريق بتوانند قدرت رقابت خود را با 
ی چين افزايش دھند و سود  کشورھايی از نمونه

بنابراين روشن بود که .  تری به جيب بزنند بيش
آغاز اين اقدامات با خشم شديد کارگران ھمراه 

 . خواھد شد
اعتراضات گسترده کارگران از يونان آغاز 

ی تعرضات  جايی که دامنه از آن.  گرديد
داران چنان وسيع است که نه فقط طبقه  سرمايه

ھايی  کارگر، بلکه عموم زحمتکشان و حتا بخش
از قشرھای غير کارگری را زير فشار قرار داده 

ی اعتراضات نيز بسيار وسيع و  است، دامنه
 .گسترده است

ھای  در طول يک سال گذشته، با فراخوان اتحاديه
کارگری الاقل شش اعتصاب عمومی سراسری 

ھا  ترين آن در يونان برپا شده است که مھم
دسامبر  ١۴اعتصاب عمومی اواخر ژوئن و 

مارس  ١٧فوريه و  ٢٤ژانويه،  ٢١و  ٢٠١٠
در جريان اين اعتصابات .  بوده است ٢٠١١

اين اعتصابات که .  سراسر يونان تعطيل گرديد
پيمايی و تظاھرات توأم بود، به  ھمواره با راه

ھای گاه شديد با نيروھای سرکوب دولتی  درگيری
ھا ھزار تن از  در جريان تظاھرات ده.  انجاميد

، زد و ٢٠١١کارگران در آتن، در فوريه 
خوردھای شديدی ميان نيروھای سرکوب و 
کارگران رخ داد که تعداد زيادی نيز دستگير و 

٢ 

۴درصفحه   

١از صفحه   

 نبردھای طبقاتی کارگران 
 در مقياس جھانی
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 ، به مناسبت اول ماه مه)اقليت(بيانيه سازمان فدائيان
 

 اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد
 
 

 !گرامی باد اول ماه مه روز جھانی کارگر، روز ھمبستگی کارگران سراسر جھان
 

 !رفقای کارگر
 !درود وتبريک به مناسبت اول ماه مه 

توسط  ١٨٩٠روزی که در ياد بود کارگران شيکاگو، در سال .  رسد اول ماه مه، روز جھانی کارگر، روز ھمبستگی کارگران سراسر جھان بار ديگر فرا می
 .به عنوان روز جھانی کارگر انتخاب شد) انترناسيونال دوم(المللی کارگران  انجمن بين

کارگر  ٦ھا سرازير شدند که با گشودن آتش از سوی پليس،  ساعت کار روزانه به خيابان ٨ھزار کارگر در شيکاگو برای تحقق  ، ده ھا ١٨٨٦در اول ماه مه 
. مبارزاتی که امروز نيز در اقصا نقاط جھان ادامه دارد.  اما کارگران شيکاگو از پا ننشسته و به مبارزات خود ادامه دادند.  ھا تن زخمی شدند جان باخته و ده

 .و مانند آن گاهنبردی که در يک سوی آن اردوگاه کار قرار دارد و در ديگر سو اردوگاه سرمايه با تمام ابزارھای قدرت و سرکوب ھم چون پليس، زندان، داد
قصا نقاط داری و بحران اقتصادی حاصل از آن، بار ديگر شاھد افزايش اعتراضات کارگران در ا ی تضادھای نظام سرمايه ست که با تشديد دوباره چند سالی

رگران ھای گوناگون، در پی به قھقرا راندن ھرچه بيشتر کا داران ھر بار و به بھانه کنند در حالی که سرمايه کارگران برای زندگی بھتر مبارزه می.  جھان ھستيم
 .ھستند

در نبرد کار و سرمايه، پيروزی از آن !  داران را نخورده و مبارزات خود را گسترش داده اند اما کارگران فريب سرمايه!  ای، ھر بار توجيھی ھر بار بھانه
 .توان تغيير داد اردوگاه کار خواھد بود و اين حقيقت را با ھيچ چيز نمی

 
 ! ھمرزمان! کارگران

ابدی بر  تر و فقر را چون داغی مان را کوچک ھای کند تا سفره ای تالش می داری، ھر روز به بھانه ھای سرمايه چون ديگر حکومت جمھوری اسالمی نيز ھم
 .گردد تر می داغی که ھر روز عميق. مان بنشاند پيشانی

جھاد "شعار .  ھا ھستيم کنند در حالی که ما بزرگترين قربانيان حذف يارانه به ما تحميل می"  ھا ی سوبسيد تقسيم عادالنه"و "  عدالت"ھا را با شعار  حذف يارانه
 !فرض کنيم" جھاد"را " کار"خواھند  دھند و از ما می می" اقتصادی

ی فرزندان  آيا گوش شنوايی در اين حاکميت وجود دارد، تا صدای ضجه!  شوند؟ تر می دارانی که روز به روز فربه برای چه؟ برای کی؟ برای سرمايه"  جھاد"
 داند گرسنگی چيست؟ کارگران را بشنود؟ آيا در اين حاکميت کسی می

 
 !رفقای کارگر

ز يک ا انظام سرمايه داری، نظام ظالمانه ايست که کارگران را درسراسرجھان درمعرض بيرحمانه ترين استثمار و ستم وسرکوب قرار داده و کارگران ر
ھدف .  اين نظم ظالمانه و ضد انسانی را بايد از ريشه برانداخت و به جای آن نظمی سوسياليستی  وانسانی مستقر ساخت.  زندگی انسانی محروم ساخته است

 .طبقه کارگر ايران نيز ھدفی جز اين ندارد. اصلی طبقه کارگر جھانی براندازی نظام سرمايه داری و استقرار سوسياليسم است
ترين حقوق  رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی بديھی.  امروز اما رژيمی درايران بر سِرکار است که کارگران را از ابتدائی  ترين حقوق خود محروم ساخته است

کار ھستند و اگر برای دريافت حقوق خود  ھا حقوق خود را طلب کار به جايی رسيده است که درحال حاضر بسياری از کارگران ماه.  کند کارگران را نقض می
 .زنند اعتراض کنند، مزدوران حکومت اسالمی دست به سرکوب آنھا می

چه بسيار کارگرانی که امروز برای مبارزه و ايجاد تشکل کارگری در زندان بسر .  شود ھر گونه تشکل کارگری با سرکوب و قھر حکومت اسالمی روبرو می
ھای کارگران پاسخ داد و تمام تالش خود را به کار بست تا کارگران  جمھوری اسالمی ھرجا که توانست با سالح قھر به خواست. اند برند يا از کار اخراج شده می

 .را از تشکل محروم ساخته و مانع اتحاد کارگران گردد
کل و اتحاد بندد تا از تش داند که ھرگز قدرت مقابله با کارگران متحد و متشکل را ندارد و از ھمين رو تمام تالش خود را به کار می جمھوری اسالمی می
 .کارگران جلوگيری کند

ر اول ماه ست که بايد د ترين خواستی دھد مھم ترين شکل آن برای کارگران خود را در عدم آزادی تشکل کارگری نشان می حقوقی سياسی کارگران که مشخص بی
ھای مردم ايران به عنوان يک خواست اساسی  باشد که امروز در جنبش اعتراضی توده ھای سياسی می آزادی تشکل، يکی از اجزاء آزادی.  مه آن را فرياد زد
 .زند چون جنبش زنان ومعلمان و جنبش دانشجويی پيوند می ھا، ھم ست که جنبش کارگری را با ديگر جنبش اين خواستی. تبلور يافته است

 
 !کارگران

. باشد ی کارگری ی نيازھای معيشتی يک خانواده اين حق طبيعی کارگران است که در برابر فروش نيروی کار خود، مزدی را دريافت کنند که تامين کننده
به تمام معنا ی دستمزدھا با خط فقر به مرز غيرقابل باوری رسيده به طوری که حداقل دستمزد تعيين شده از سوی شورای عالی کار که يک ارگان  امروز فاصله

 .ُربايد شان می ھای جمھوری اسالمی با اين وقاحت خود، حق حيات را از کارگران و خانواده. باشد ست تنھا يک پنجم خط فقر می حکومتی
درصد کارگران  ٨٠اين نوع قراردادھا که امروز شامل بيش از .  ديگرخواست مھم کارگران در اين روزھا، لغو قراردادھای پيمانی، سفيد امضا و موقت است

شود تا  اين نوع قراردادھا از يک سو باعث می. کنند داران برای پايمال کردن ھر چه بيشتر حقوق کارگران از آن استفاده می ست که سرمايه باشد، روشی ايران می
کارگری که فاقد قرارداد ثابت است، ھر لحظه با خطر بيکاری .  کاھد ھا می ی آن کارگران مزد کمتری دريافت کنند و از سوی ديگر از قدرت تشکل و مبارزه
ترين معضالت کارگران تبديل شده و  امروز بيکاری به يکی از بزرگ.  زند ھا می روبروست و کارفرما با شناسايی کارگران مبارز به راحتی دست به اخراج آن

 .باشد ھای مھم کارگران می حق بيمه بيکاری تا زمانی که يک کارگر بيکار است از خواست
 

 !رفقای کارگر
، پانصد ھزار نفر به "شورای ھماھنگی برگزاری اول ماه مه"در اين روز و به دعوت .  را بياد بياوريم ٥٨تظاھرات پرشکوه کارگران در اول ماه مه سال 

در اين روز و در حالی که يک سر تظاھرات به چھارراه استانبول رسيده بود، آن سوی صف ھنوز در خيابان ابوريحان محل آغاز تظاھرات .  ھا ريختند خيابان
سر داده و در طول مسير راھپيمايی، مردم با پرتاب گل و کف زدن از راھپيمايان استقبال "  اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد"کارگران در اين روز شعار .  بود

 .داران از وحشت بر خود لرزيدند در اين روز جمھوری اسالمی و سرمايه. کردند

٣ 

  ۶درصفحه 
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داری بن علی، توانستند در دوران اعتالی  زمام
مبارزات کارگران، نقش مھمی در سازماندھی 

گرچه .  ھای مردم ايفا کنند مبارزات و بسيج توده
اجتماعی   -دولت بورژوازی و ساختار اقتصادی 

داری در اين کشور در غياب رھبری  سرمايه
ست، اما  حزب طبقاتی کارگران، ھمچنان باقی

کارگران تا ھمين جا نيز دستاوردھايی در جھت 
. اند بھبود وضعيت اقتصادی و سياسی خود داشته

جايی که تحوالت فعالً جاری در تونس از  از آن
رود،  داری فراتر نمی ھای نظم سرمايه چارچوب
ھای کارگری تونس، برخالف اتحاديه  لذا اتحاديه

ھای کارگری اروپا، امکان پيشروی در رھبری 
لذا فدراسيون .  مبارزات کارگران را دارند

ھای کارگری تونس، بر بستر  عمومی اتحاديه
ھای کارگر، خواھان  توده  مبارزات و پيشروی

سازی، ملی شدن  برچيده شدن خصوصی
ھای بزرگ، ملی کردن اموال خاندان بن  شرکت

علی، برکناری مقامات پيشين و تشکيل مجلس 
برای طبقه کارگر تونس، .  مؤسسان شده است

ھای مھمی  البته در اين مرحله اين مطالبات، گام
ھای بعدی  پيشروی.  گردد به پيش محسوب می

طبقه کارگر مقدم بر ھر چيز منوط به پيروزی 
انقالب سياسی يعنی دگرگونی مناسبات طبقات، 

در .  ست ای بر انقالب اجتماعی به عنوان مقدمه
تواند به  دنيای کنونی ھيچ انقالب سياسی نمی

پيروزی برسد، مگر آن که طبقه کارگر قدرت 
سياسی را به دست گرفته باشد و دستگاه دولتی 

به جز اين، .  بورژوازی در ھم شکسته شود
تواند  انقالب سياسی در بھترين حالت می

ھای سياسی و اجتماعی در چارچوب  رفرم
داری به نفع طبقه کارگر در پی داشته  سرمايه

انقالب در تونس، .  باشد و نه چيزی فراتر از آن
به فوريت تأثيرات مثبتی بر کشورھای شمال 

تحت .  ی خاورميانه بر جای نھاد آفريقا و منطقه
ھای کارگر و  تأثير اين انقالب بود که توده

زحمتکش مصر نيز به قيام و انقالب روی 
جا نيز کارگران که به ويژه از  در اين.  آوردند

مبارزات مداومی را عليه رژيم حاکم  ٢٠٠٧سال 
بر مصر و برای تحقق مطالبات خود سازمان 

مورد  ۴٧٨، ٢٠٠٩داده بودند، و تنھا در سال 
اعتصاب غير قانونی بر طبق گزارش مرکز 
مطالعات اقتصاد و کار مصر داشتند، نقش مھمی 
با اعتصابات و تظاھرات خود در سرنگونی 

اما در .  ديکتاتور حاکم بر اين کشور ايفا نمودند
گری رژيم  ھا ديکتاتوری و وحشی نتيجه سال

مبارک، از تشکل، آگاھی و سطح فرھنگ باالی 
کارگران تونسی برخوردار نبودند که بتوانند 

جا  در اين.  ابتکار عمل را در دست خود بگيرند
ای رسمی به کلی فاسد و  ھای اتحاديه تشکل

از .  ھا کامالً وابسته به رژيم بودند رھبران آن
رو نه در ميان کارگران نفوذ و اعتباری  اين

توانستند در جريان تحوالت  داشتند و نه می
چه که در  بنابراين، آن.  سياسی، نقشی ايفا کنند

مصر به نفع کارگران رخ داد، باز شدن جو 
سياسی و فراھم شدن ميدان بازتری برای مبارزه 

در ھمين مدت کوتاه پس از .  ست طبقاتی
سرنگونی مبارک، کارگران در موارد متعدد 
برای تحقق مطالبات خود به اعتصاب روی 

ھا و  اند و به سرعت در حال ايجاد اتحاديه آورده
اعتالی .  ھای مستقل ھستند ديگر تشکل

روزافزون مبارزات کارگران مصری در آن حد 

بود که بورژوازی ھراسی از اعتصابات و 
تظاھرات ميليونی کارگران در طول چند ماه 
گذشته به خود راه نداد و بی توجه به تمام 
 .اعتراضات، سياست ارتجاعی خود را پيش برد

اما مبارزه پايان نيافته، بلکه تازه در مرحله 
اعتصابات و تظاھرات .  جديدی آغاز شده است

ھا ميليونی کارگران در چندين ماه گذشته، پيش  ده
کارگران . ست تر آتی درآمدی بر مبارزات گسترده

در جريان اين مبارزات آموخته و با اعتالی 
آموزند که نياز به  تر اين مبارزات می بيش

. ھای مبارزتر و رھبری راديکال دارند اتحاديه
آموزند که اگر بورژوازی به رغم تمام  می

اعتصابات عمومی و تظاھرات ميليونی، توجھی 
به مطالبات کارگران نکرد و سياست خود را 

تری در مبارزه  ھای راديکال پيش برد، بايد شيوه
بحران اقتصادی جھان .  در پيش گيرند

داری چنان عميق است که به سادگی  سرمايه
فشارھای اين بحران .  برطرف شدنی نيست

اقتصادی بر دوش کارگران و نه فقط کارگران 
تر  ھای زحمتکش، به اعتالی بيش بلکه عموم توده

ھای سياسی خواھد انجاميد و  مبارزات و بحران
ھای  ھا و ارگان کارگران را به ايجاد تشکل

در بطن .  شورايی اعمال حاکميت واخواھد داشت
گيری احزاب  اين مبارزات است که شرايط شکل

اين .  طبقاتی کارگران نيز فراھم خواھد شد
ست که در اروپا از ھم اکنون گشوده  اندازی چشم

 . شده است
اما مبارزات کارگران در اروپا و ديگر 

ی مھمی که به  کشورھای جھان به چند نمونه
در طول يک سال .  ھا اشاره شد، محدود نبود آن

گذشته، ھزاران مورد اعتراض کارگری در 
سراسر جھان وجود داشت که صدھا ميليون 

در اياالت .  کارگر در اين مبارزات شرکت داشتند
ھا و تظاھرات متعددی  ی آمريکا، اعتصاب متحده
از تظاھرات بيکاران، تا اعتراض وسيع .  رخ داد

کارگری در تعدادی از اياالت در واکنش به 
در بخش .  محدود کردن حقوق و مزايای کارگری

جنوبی آمريکا، در اوايل ھمين ماه بود که تنھا در 
ميليون کارگر، بازنشسته، معلم و  ١/    ۵کلمبيا 

دانشجو، يک اعتصاب عمومی برپا کردند و در 
پيمايی و تظاھرات  شھرھای مختلف دست به راه

اين جمعيت ميليونی با اعتراض به .  زدند 
ھای ضد کارگری دولت، از حقوق  سياست

کارگران دفاع نمودند و خواستار بھبود شرايط 
معيشتی معلمان و بازنشستگان، کاھش بيکاری و 

در قاره آفريقا، .  ھا شدند حمايت از فعالين اتحاديه
ھا و  روزانه اخبار متعددی از کارگران کارخانه

مبارزات .  يابد مؤسسات خدماتی انتشار می
کارگران شمال آفريقا مرحله جديدی را در 

ھای کارگری در اين کشورھا و تحوالت  پيروزی
سياسی در کشورھای عربی و کالً منطقه 

 .خاورميانه گشوده است
. کارگران تونسی پيشاھنگ اين مبارزات بودند

داری،  قيام کارگران تونس، قيامی عليه سرمايه
عليه سياست ارتجاعی نئوليبرال و قيامی عليه 
رژيم استبدادی بورژوازی حاکم بر اين کشور 

از ھمان آغاز سال جديد ميالدی، کارگران با . بود
. شعار کار، نان و آزادی به قيام برخاستند

ھای زحمتکش مردم  کارگران توانستند تمام توده
را تحت رھبری خود بسيج کنند و رژيم استبدادی 

ھای کارگری تونس  اتحاديه.  را سرنگون سازند
ی رھبری فدراسيون  به رغم نقش سازشکارانه

ھای کارگری تونس در دوران  عمومی اتحاديه

مبارزات، سياست ارتجاعی و ضد کارگری خود 
 .را به مرحله اجرا درآوردند و پيش بردند

 اشکال کار در کجاست؟  
گونه که ديديم، مبارزات کارگران به ويژه  ھمان

داران،  در چند ماه قبل از اجرای سياست سرمايه
ی اعتصابات عمومی  دامنه.  وسيع و گسترده بود

اما اين مبارزه .  در چند دھه اخير بی سابقه بود
ھا  داران تھديدکننده نبود که آن قدر برای سرمايه آن

چرا؟ به اين علت .  نشينی وادارد را الاقل به عقب
ی طبقه کارگر در  ھا از محدوديت مبارزه که آن

ابتکار عمل مبارزات .  اين مرحله آگاھی دارند
ھای کارگری بوده و  کارگران در دست اتحاديه

ی  ی حرکت و مبارزه محدوده.  ھنوز نيز ھست
ھای کنونی در چارچوب نظم موجود  اتحاديه
ً به سه  اتحاديه.  است ھای کارگری اروپايی سنتا

ھا مستقيم  ترين آن بيش.  اند گرايش سياسی وابسته
و غير مستقيم وابسته به احزاب سوسيال 

برنده  اند که خود اين احزاب، پيش دمکرات
شديدترين فشارھا .  ھای بورژوايی ھستند سياست

ھای  در طول چند ماه گذشته به کارگران و توده
زحمتکش از جمله در کشورھايی نظير يونان، 
اسپانيا و پرتغال بوده است که اين احزاب 

در رده دوم .  سوسيال دمکرات بر سر کارند
ھای وابسته به احزاب کمونيست  اتحاديه

رويزيونيست، باقيمانده از اردوگاه سوسياليسم 
اند، که در بھترين حالت، جناح چپ سوسيال  سابق

دھند و خواھان اقداماتی  دمکراسی را تشکيل می
ھايی  برای بھبود وضع کارگران از طريق رفرم

و باالخره .  اند داری در چارچوب نظم سرمايه
ھا و کارگران به احزاب  ترين تعداد اتحاديه کم

اند که  دمکرات مسيحی و سوسيال مسيحی وابسته
با اين .  باشند احزاب جناح راست بورژوازی می
ھای کنونی  اوصاف روشن است که اوالً، اتحاديه

که فعالً ابتکار عمل را در دست دارند، در چه 
توانند مبارزه کنند، و ثانياً، تا آن  ای می محدوده

جايی که اين مبارزات در يک سال اخير در 
ً زير فشار توده ھای  جريان بوده است، اساسا

ھای  ھا و به ويژه اتحاديه کارگر عضو اتحاديه
وابسته به احزاب کمونيست رويزيونيست بوده 
ھا  است که بخش بزرگی از کارگران اين اتحاديه

 .دانند خود را کمونيست می
از طرف ديگر به رغم اين که بحران اقتصادی و 
ھا  سياست موسوم به رياضت اقتصادی، ميليون

ای فعال و رو در رو  کارگر را به عرصه مبارزه
داران کشيده است، اما بحران اقتصادی  با سرمايه

ھنوز به يک بحران سياسی نيانجاميده است که 
ای به سوی ايجاد  کارگران در مقياس توده

ھای اعتصاب، کارخانه و شوراھا گام  کميته
ی  بردارند و از اين طريق به اشکال مبارزه

مستقيماً سياسی برای سرنگونی بورژوازی روی 
ترين نقطه ضعف جنبش کارگری  اساسی.  آورند

در مرحله کنونی نبود حزب طبقاتی کارگران، 
ست که بتواند افق سوسياليسم  احزاب کمونيستی

ھا را با  را در برابر کارگران بگشايند و آن
ھای انقالبی به سوی  استراترژی و تاکتيک

سرنگونی بورژوازی و برانداختن نظام 
 .داری رھبری کنند سرمايه

با آگاھی از اين نقاط ضعف جنبش کارگری اروپا 

٢از صفحه   

١١درصفحه   

نبردھای طبقاتی کارگران در 
 مقياس جھانی
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ردد ً حل گ ا ت وق گری ست م ر از دي ن .  ت اي

د و  ردن گون ک نيروھا لوران گباگبو را سرن
 .االسن واتارا را به جايش گذاشتند

ا  و ب ب اگ ب ه گ يش از آن ک کی دو روز پ ي
ر  رانسه ب گی ف رھای جن ت آتشباری ھليکوپ
ه ھای  ان گون شود، رس جان سرن ي فراز آب
ح  مستقل از  بخشی از جنايات نيروھای مسل

د ن ت رداش ه ی .  طرفدار واتارا پرده ب ام روزن
وق  ان حق ده ب ل از دي انگليسی گاردين به نق
ا  ارا صدھ داران وات رف ه ط وشت ک بشر ن

د ه ان ت ح .  غيرنظامی را کش روھای مسل ي ن
واتارا ھمچنين بسياری از طرفداران مسلح و 
ل و  ي ه دل ون غيرمسلح گباگبو را بدون ھر گ
وده و در گورھای  م اران ن محاکمه ای تيرب

مات والس از ديده .  دسته جمعی دفن کرده اند
ارا  بان حقوق بشر می گويد که طرفداران وات
به ھر دھکده ای که می رفتند به زنان تجاوز 
ا  د ي ن ت می کردند و غيرنظاميان را يا می کش

ل .  تروريزه می کردند ل ان م وران سازم مأم
يش از  کن ب ول ل ام ب متحد در دھکده ای به ن
ان  ه ی آن ت ف ه گ صد جنازه کشف کردند که ب
ده  ده ش ي ه آتش کش ده ب برخی اشان زنده زن
ده  ه ش ت داخ بودند و برخی ديگر در چاه ھا ان

 .بودند
حظه ی  رای ل امپرياليسم فرانسه می تواند ب
ی  ن گزي اي کنونی فرياد پيروزی سر دھد و ج
يک حکومت دست نشانده در ساحل عاج را 
ه االسن  به رياست يک غالم حلقه به گوش ک

 .واتارا نام دارد جشن بگيرد
ده  ھ ه ع ط ب ق ر ف گ ه دي ف ي ن وظ ون اي ن اک
کمونيست ھا نيست که عليه تجاوزات نظامی 
ی در امور  ست ي ال ري پ و مداخالت آشکار ام
ران،  ارگ د، ک ن ن ارزه ک ب ا م ورھ ر کش گ دي
ام  م ان در ت ب ل ح ط ل ا و ص رات ھ ک دم
ت  ون د خش ه دارن ف ي ان وظ ھ ای ج ورھ کش
سی و  ي ل گ رانسوی، ان يست ھای ف ال ري امپ
جاوزات  ه ت آمريکايی را محکوم کنند چرا ک
د تضادھای خودشان  دي ا نشان از تش آن ھ
حران  ر ب برای بازتقسيم جھان و فائق آمدن ب
ی شان دارد تصادی داخل ژه اق ه وي . ھای ب

ه وضوح  ون ب ن ان اک کارگران و آزاديخواھ
چ  ي ا ھ می بينند که در ماھيت امپرياليست ھ
ه ھر  ا ب گونه تغييری پديد نيامده است، آن ھ
ردم کشورھای  ر م الء ب ي ت جنايتی برای اس
کاری  ت اي ن ضعيف تر دست می زنند و ھر ج
درت می  ر کرسی ق مانند االسن واتارا را ب

ان .  نشانند مردم جھان اکنون شاھدند که سازم
ه  ملل متحد نيز به نھادی تبديل شده است که ب
د . تجاوزات امپرياليستی شکلی قانونی می دھ

گ و  ن م از ج ازھ ی ب ان ھ م ج س ي ال ري پ ام
ه  ی ک خونريزی برای حل مسائل و مشکالت
د  اده خواھ ف ت زد اس از ذات خودش برمی خي

افغانستان، ليبی و ساحل عاج شاھدی .  کرد
ه .  بر اين مدعاست م ب ھيچ راه و چاره ای ھ

جز بی اعتمادی محض به جناح ھای مختلف 
ظم آن  يت ن ل ه ک ي ل ارزه ع ب بورژوازی و م

 .نيست
   
 

د ل ش دي ب ره آن ت م ع ت اوت  ٧روز .  مس
يکس ھوفت ١٩۶٠ ساحل عاج به رھبری فل

ن سال .  بوآنی به استقالل رسيد  – ام اي در تم
روت ھای  ه ث رانسه ب ھای دراز، استعمار ف
ه  طبيعی ساحل عاج دست اندازی و آن را ب

رد ی .  يغما ب رانسه در امور داخل دخالت ف
می  رن ر ب ه روزھای اخي ره خود ب م ع مست

حران  ٢٠٠٢در سال .  گردد نيز فرانسه در ب
اده  ي سياسی ساحل عاج مداخله کرد و بدون پ
ه  کردن نيروی نظامی دو طرف را وادار ب

ود د دوران .  سازش نم ن ان ون م ن ه اک چرا ک
استعماری، ساحل عاج نه فقط منابع سرشار 
که  ل و دارد ب ائ اک وه و ک کشاورزی مانند قھ

 .دارای مناطق پرمنفعت گازخيز ھم ھست
ه  ل داخ وزی پس از م ارک کوال س ي ت ن دول
م گرفت  ي نظامی در افغانستان و ليبی، تصم
د و  ن که مستقيماً در ساحل عاج نيز دخالت ک
ال  ع ز ف ي ا ن نيروھای نظامی اش را در آن ج

ررسی .  نمايد ل ب اب اين مسئله از چند جھت ق
 .ست

گر کشورھای  د دي ن ان رانسه م امپرياليسم ف
صادی  ت ران اق ح ه داری در يک ب اي رم س

دولت سارکوزی برای پاسخ .  غوطه ور است
به اين بحران در داخل فرانسه به قطع بودجه 
اعی،  م ن اجت ي أم ھای مختلف در زمينه ی ت
رازد و  داشت می پ ھ آموزش و پرورش و ب
وده ھای  ی ت ت ارضاي بيش از پيش موجب ن

تعدی دولت سارکوزی به .  مردم گرديده است
ارگر  ه ی ک دستاوردھای چندين دھه ای طبق
ودجه صورت  به بھانه ی کمبود و کسری ب

ون خود را .  می گيرد ن ن دولت اک ي ا ھم ام
ی  ب درگير سه جبھه ی جنگ در افغانستان، لي
ا  دام صدھ و ساحل عاج کرده است که ھر ک

ی .  ميليون يورو ھزينه دارند دولت امپرياليست
ی  فرانسه قصد دارد نه فقط بحران ھای داخل
ا  گران ب خود را با مداخله جويی در امور دي
اشد  ظامی ب شديدترين شيوه اش که دخالت ن
بپوشاند، بلکه می خواھد سھمی را که رقيبان 
امپرياليستش در نقاط ديگر و از جمله عراق 
ری  گ ی دي ق اط ن د، در م ه ان ت رف از وی گ
ھمچون ليبی به دست آورد يا در ساحل عاج 

ی و .  حفظ کند يکه تازی نيروھای امپرياليست
حظه ی  رانسه در ل سم ف ي ال ري پ به ويژه ام
ه  ه ن کنونی در حالی امکان پذير شده است ک
ظامی  فقط در کشورھايی که تحت حمله ی ن
ی وجود  الب ق و ان قرار گرفته اند يک آلترناتي
ا  ز ب ي ی ن ان ه ی جھ ن ندارد ، بلکه در صح
ده می شد،  فروپاشی آن چه بلوک شرق نامي
ا  توازن قوای بين المللی به نفع امپرياليست ھ
ار ھمچون  ه ک ن ھ ران ک وازجمله استعمارگ
 .فرانسه، انگلستان و غيره به ھم خورده است

د  دن اعث ش اکنون نيروھای نظامی فرانسه ب
ه داری در  اي اح سرم که تضادھای دو جن
ه گوش  ه ب ق ساحل عاج به نفع جناحی که حل

ارا   ل وات ق ی مست ات آراء  و  کميسيون  انتخاب
ا  ات %    ۵۴/    ١را ب اب خ ت ده ی ان رن آراء ب

د ردن ارجی .  اعالم ک ای خ ورھ ت کش ال دخ
ق ساحل عاج از  ي ل ع ا ت ه " نخست ب ع ام ج

ا ق ري رب آف ای غ ورھ ادی کش ص ت " (اق
CEDEAO   (اين تعليق از سوی .  آغاز شد

ود، چرا  ب اين نھاد نئوليبرالی آفريقايی بعيد ن
ور  ان اجرای دست ارا خواھ ارا آشک که وات
ه داری  العمل ھای نھادھای بين المللی سرماي
و به ويژه بانک جھانی و غيره است، اين در 
ه اش ھر  ت و و دارو دس حالی ست که گباگب
ع  اف ن ی از م ه خوب چند در يک دھه گذشته ب
ايت  ی و خارجی حم ه داران داخل اي سرم

ال " کردند، اما به ھر حال عضو  ون ي اس رن انت
ال   –"  سوسياليست ي ی سوس ل ل م تشکل بين ال

 .دمکرات ھا بودند
اه  ن دو طرف در م ي درگيری ھای نظامی ب

ت رف ازه ای گ ه اوج ت وري اه .  ف ان م اي در پ
ه ای  مارس اين درگيری ھا به شدت بی سابق

نيروھای مسلح طرفدار واتارا که از .  رسيدند
ھمان ابتداء توسط نظاميان فرانسوی مسلح و 

وب  ٢٨مجھز شده بودند، روز  ه جن مارس ب
د ردن ه ک ل ار روز .  ساحل عاج حم قط چھ ف

ر بخش  رل ب ت ن د ک ن طول کشيد تا آنان بتوان
د ن ن . بزرگی از ساحل عاج را نصيب خود ک

ه  حد ک دو روز پس از آن ھم سازمان ملل مت
بيش از پيش به مجری سياستھای قدرت ھای 

ه  ام ن را  ١٩٧۵بزرگ تبديل شده است، قطع
رد روھای .  تصويب ک ي ه ن ه ب ام ن طع ن ق اي

ه  اج ک ل ع اح د در س ح ت ل م ل ان م ازم س
ONUCI  ا از ھر نام گرفته اند اجازه داد ت

ان  وسيله ای برای حراست از جان غيرنظامي
د ن ن اده ک ف ت س از .  اس ک روز پ درست ي

ح  تصويب اين قطعنامه بود که نيروھای مسل
ت  خ ت اي ان، پ ج ي ارا وارد آب دار وات رف ط

 .اقتصادی ساحل عاج شدند
در اوايل ماه آوريل طرفداران واتارا حمالتی 
د  را عليه کاخ رياست جمھوری صورت دادن
اما موفق نشدند آن را تسخير کنند، اما ناگھان 

است  ١١روز  اخ ري ه ک آوريل اعالم شد ک
. جمھوری تسخير و گباگبو دستگير شده است

ی  ام ظ ای ن روھ ي ه ن ن است ک ت اي ي ع واق
ی  ات ي ل ام عم فرانسوی که در ساحل عاج با ن

ی "  ليکورن"  واي اران ھ ب م حضور دارند به ب
ان  ج ي در آب ن وری و ب ھ م است ج اخ ري ک
پرداختند و آنان بودند که موجب سرنگونی و 

ھر چند دولت فرانسه .  دستگيری گباگبو شدند
ر  اندکی بعد دخالت مستقيم خود را در تسخي
و  ب اگ ب ری گ گي کاخ رياست جمھوری و دست

يش از آن ژان   –تکذيب کرد، اما ساعاتی پ
مارک سيمون، سفير فرانسه در ساحل عاج 

 .اين خبر را تأييد کرده بود
نخست  ١٨٩٣تا  ١٨۴٣ساحل عاج از  سال 

ه"  اي م ح حت ال ه "  ت ود و سپس ب ه ب رانس ف

 بحران ساحل عاج و تجاوز نظامی امپرياليسم فرانسه
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 ھای سازمان ای از اطالعيه خالصه
 
ای است که سازمان در  عنوان اطالعيه"  کنيم کشتار وحشيانه مجاھدين در عراق را محکوم می"

"در بخشی از اين اطالعيه آمده است.  فروردين انتشار داد ١٩تاريخ  ی دولت  اين کشتار ھديه: 
 .ای است کار خامنه کار مالکی به حکومت جنايت جنايت

ھا  حفاظت جان مجاھدين در اين اردوگاه در حالی به ارتش و دولت مالکی واگذار شده است که آن
دست در دست دولت ايران داشته و اين دومين بار است که با حمله به مجاھدين غيرمسلح، به کشتار 

 .زنند ھا دست می ی آن وحشيانه
کشی مجاھدين در  ضمن محکوم کردن اين جنايت، خواستار پايان دادن به نسل) اقليت(سازمان فداييان 

 .باشد عراق می
سازمان ما اعتقاد دارد که سازمان ملل مسوول اصلی حفظ جان مجاھدين مستقر در اردوگاه اشرف 

 .است و بايد با اتخاذ تدابيری مانع تکرار اين فجايع گردد
خواھد که با اعتراض به اين جنايت و دفاع از  ھای چپ و حقوق بشر می سازمان ما از تمامی سازمان

 .حقوق انسانی مجاھدين مستقر در اين اردوگاه، در پايان دادن به اين وضعيت ياری رسانند
 ".خواستار مشخص شدن عوامل اين کشتار و محاکمه و مجازات آنان است) اقليت(سازمان فداييان 

 
ھای پتروشيمی در منطقه ويژه ماھشھر،  در پی اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام و ديگر مجتمع

از   -زنده باد ھمبستگی کارگران پتروشيمی "ای با عنوان  فروردين سازمان اطالعيه ٢٢در تاريخ 
ھای کارگران پتروشيمی بندرامام، اروند، خوزستان، اميرکبير و شيميايی رازی  مبارزات و خواست

 .منتشر نمود "!حمايت کنيم
ھای  در پی انتشار خبر اين اعتصاب، کارگران ساير شرکت: "در بخشی از اين اطالعيه آمده است

پتروشيمی در منطقه ويژه مانند اروند، خوزستان، اميرکبير و شيميايی رازی نيز در حمايت از 
کارگران .  ھا دست به اعتصاب زدند ھای آن اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام و خواست

پتروشيمی خوزستان و اروند با ھدف پيوستن به کارگران اعتصابی پتروشيمی بندر امام از مجتمع 
. ھا و نيز حراست سازمان منطقه ويژه روبرو گرديدند خارج شدند که با ممانعت حراست اين مجتمع

به دنبال اين اقدام ضد کارگری حراست، درگيری شديدی بين کارگران و حراست رخ داد که منجر به 
 .گرديد ھای فوق  ھای دفتر مرکزی مجتمع شکسته شدن شيشه
ھای پتروشيمی بندر امام، اروند، خوزستان، اميرکبير و شيميايی رازی به طور کامل  ھم اکنون مجتمع

شان به  ھای ھا اعالم نمودند که تا تحقق خواست برند و کارگران تمامی اين مجتمع در اعتصاب بسر می
 .اعتصاب ادامه خواھند داد

 !زنده باد ھمبستگی کارگران پتروشيمی بندر امام، اروند، خوزستان، اميرکبير و شيميايی رازی 
ترين  فرسا بر تحقق بديھی درود بر کارگرانی که با حمايت از يکديگر در اين شرايط سخت و طاقت

 !کنند حقوق خود پافشاری می
ھای کارگران پتروشيمی تبريز و اکنون کارگران پتروشيمی بندرامام، اروند، خوزستان،  خواست 

ھای بسياری از کارگران ايران از جمله کارگران پتروشيمی در  اميرکبير و شيميايی رازی خواست
 .سراسر کشور است

کارگران پتروشيمی تبريز موفق شدند خواست خودرا بر کارفرما تحميل کنند، پس کارگران 
 .توانند موفق گردند پتروشيمی بندر امام، اروند، خوزستان، اميرکبير و شيمايی رازی نيز می

ھای  ضمن حمايت از مبارزات کارگران، خواستار تحقق تمامی خواست)  اقليت(سازمان فداييان 
 .کند کارگران اعتصابی پتروشيمی بوده و ھر گونه تھديد کارگران به اخراج و سرکوب را محکوم می

ھای پتروشيمی و کارگران نفت از  خواستار حمايت ساير کارگران کارخانه)  اقليت(سازمان فداييان 
شان  ھای مشترک ھا برای تحقق خواست ھای کارگران پتروشيمی بندر امام و ملحق شدن به آن خواست

 ".حمايت کارگران پتروشيمی از يکديگر امکان موفقيت اين اعتصاب را افزايش می دھد. باشد می
 

کشتار و سرکوب مردم در اھواز را "ای با عنوان  فروردين سازمان با انتشار اطالعيه ٢٧روز شنبه 
در بخشی از اين اطالعيه .  انزجار خود را از سرکوب مردم عرب اھواز اعالم کرد "محکوم کنيم
جمھوری اسالمی رژيم تبعيض ونابرابری است، تبعيض ملی، تبعيض مذھبی ، تبعيض : "آمده است

 !جنسيتی وتبعيض ونابرابری طبقاتی
ھای ملی و  امروزبسياری از جوانان، مردان و زنان ُکرد، بلوچ، عرب و تُرک آذری به دليل خواست

ھا به ويژه در کردستان، خوزستان و  برخی از آن.  برند ھا بسر می اعتراض به تبعيض، در زندان
 .بلوچستان به ھمين دليل اعدام شده و يا در خطر اعدام قرار دارند

ھای ملی ساکن ايران داشته زور و سرکوب، تحقير و  تنھا جوابی که جمھوری اسالمی برای اقليت
کشتار بوده است و اين سياستی است که از ھمان ابتدا در کردستان و سپس در خوزستان و ترکمن 

 .صحرا با سرکوب و کشتار مردم به نمايش گذاشته شد
ضمن محکوم کردن کشتار و سرکوب مردم عرب خوزستان، خواستار پايان )  اقليت(سازمان فداييان 

 .دادن به اين جنايات و آزادی بی قيد و شرط تمامی دستگيرشدگان است
با اعتقاد راسخ به برابری تمام مليت ھای ساکن ايران، خواستاربرافتادن )  اقليت(سازمان فداييان 

 .ست ھرگونه تبعيض، ستم ونابرابری ملی، قومی و نژادی
تمام مليت ھای ايران بايد ازحقوق برابر برخوردارباشند و ھرگونه امتيازبرای يک مليت خاص بايد 

 ".ملغا گردد

 
 !کارگران مبارز و انقالبی

در اين روز .  اول ماه مه روز کارگران است
کارگراِن سراسر جھان با تعطيل کردن کار، به 

ھا آمده و مطالبات خود را مطرح  خيابان
 .سازند می

اول ماه مه امسال ، برای ابراز ھمبستگی با 
کارگران سراسر جھان و طرح مطالبات خود، از 

با .  ھر شکل مبارزاتی که می توانيد استفاده کنيد 
و طرح "  اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد"شعار

خواست ھای فوری ومبرم خود ھم چون آزادی 
ھای کارگری، افزايش دستمزدھا، لغو  تشکل

ی  قراردادھای پيمانی و موقت و حق بيمه
بيکاری، روز اول ماه مه را به يک روز 

 . پرشکوه در نبرد کار و سرمايه تبديل کنيد
پيروزی در دستان کارگران است، در اتحاد و 

 .تشکل کارگران
که در طول حيات خود )  اقليت(سازمان فداييان 

رفقای بسياری را در مبارزه عليه حاکميت 
سرمايه از دست داده است، با تبريک اين روز به 
کارگران جھان، دست کارگران ايران را به 

دارد که در  گرمی فشرده وبار ديگر اعالم می
مبارزه برای حکومت شورايی واستقرارنظمی 
سوسياليستی دوش به دوش طبقه کارگر به 

 .مبارزه ادامه خواھد داد
 

 المللی کارگران زنده باد ھمبستگی بين
 سرنگون باد نظام سرمايه داری

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 -سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 

 برقرار باد حکومت شورايی
 ) اقليت(سازمان فداييان 

 ١٣٩٠ارديبھشت 
 

 حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 
 
 

، به )اقليت(بيانيه سازمان فدائيان
 مناسبت اول ماه مه

 با کمک ھای 

 مالی خود

سازمان را   

ياری رسانيد   
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الزم به ياد آوری ست مجموعه تنگناھا، 
تضييقات و ستمی که بر کل کارگران ايران 
اعمال شده است، مسلما روی زندگی زنان 
کارگر ايران تاثيرات مخرب و ويران کننده 

چرا که در .  تری بر جای گذاشته است
پيشبرد سياست تعديل نيروی کار و اخراج 
سازی ھای مداوم، نه تنھا کارگران زن 
نخستين قربانيان سياست اخراج سازی 
ھستند، بلکه رژيم ضد کارگر و زن ستيز 
جمھوری اسالمی به بھانه ھای گوناگون از 
جمله تاکيد روی نقش زنان در درون خانه، 
ھمواره کارگران زن را به عنوان نخستين 
خاکريز سياست کاھش نيرو و اخراج سازی 

مضافا اينکه، .  ھای خود قرار داده اند
کارگران زن، خصوصا در کارگاه ھای 
توليدی کوچک ھمواره مورد استثمار 

از اين رو .  شديدتر کارفرمايان قرار دارند
عالوه بر بيان شرايط مشقت بار کل طبقه 
کارگر ايران، تاکيد روی تنگنا ھای زنان 
کارگر و دفاع از برابری حقوق آنان، 
ھمواره می بايست به صورت جدی تر در 
جنبش کارگری ايران طرح و مورد نظر 

 . قرار گيرد
نظام سرمايه داری و انگلی حاکم بر ايران، 
عالوه بر رکود مزمن و تورم رو به تزايد که 
در طول دھه ھای متمادی به آن گرفتار 
است، طی چند سال اخير با بحران جھانی 
دنيای سرمايه داری نيز مواجه شده 

افزون برعواقب وخيمی که بحران .است
نظام سرمايه داری حاکم برايران برای 
کارگران در پی داشته است اجرای برنامه 

نيز، مزيد بر  ٨٩حذف سوبسيدھا در سال 
علت شده و شرايط زندگی را برای کارگران 

نتيجه عينی .  ايران باز ھم دشوارتر ساخت
وضعيت موجود، تسريع در امر کاھش توليد 
و بعضا تعطيلی بسياری از کارگاه ھای 

لذا روند بيکارسازی ھا .  توليدی بوده است
 . بيش از پيش  گسترش يافت ٨٩در سال 

برای نمونه، کارگران عسلويه که طی چند 
سال گذشته از شصت ھزار نفر به ھشت 

نيز،  ٨٩ھزار تن کاھش يافته بودند، در سال 
تا جاييکه . با اخراج ھای گسترده مواجه شدند

ھم اکنون اين منطقه بزرگ صنعتی با تعداد 
 .کارگر به فعاليت خود ادامه می دھد ٣٥٠٠

بيان اين وضعيت و به تصوير کشيدن 
اوضاع وخيم معيشتی، بيکار سازی و 
سرکوب عريان کارگران در زير سيطره 
حاکميت استبدادی و ضد کارگری جمھوری 

اسالمی ايران، ھرگز نمی تواند تمام ستمی 
را که طبقه کارگر ايران در سال گذشته باآن 

اما به رغم ھمه شرايط .روبروبود بيان کند
موجود، از تشديد اختناق، سرکوب و اخراج 
روز افزون کارگران گرفته تا وخيم تر شدن 

، ٨٩ھرچه بيشتر شرايط معيشتی آنان، سال 
سال دست يافتن به آگاھی بيشتر طبقاتی و 
گسترش مبارزات کارگران ايران نيز بوده 

 .است
سطح مبارزات و طرح مطالبات طبقه کارگر 
ايران در طول يک سال گذشته در مسير 

 . روشن تری پيش رفته است
گسترش اعتراضات کارگری حول حقوق 
ھای معوقه، پايين بودن دستمزدھا، 
قراردادھای موقت و اعتراص در مقابل 
اخراج ھای پی در پی کارگران، از جمله 
سرفصل ھای مبارزاتی طبقه کارگر ايران 

مبارزات رو .  طی يک سال گذشته بوده است
به رشد جنبش کارگری ايران، اگرچه ھمانند 
سال ھای جلوتر از اين، عمدتا روی 
مطالبات صنفی متمرکز بوده است اما، باال 
رفتن سطح آگاھی طبقاتی کارگران و تاکيد 
روی پاره ای از خواست ھای سياسی و 

سياسی   -طرح ھمزمان مطالبات صنفی
حداقل در ميان پيشروان و عناصر آگاه (

يکی از مشخصه )  درون طبقه کارگر ايران
ھای بارز جنبش کارگری ايران در اين دوره 

 . معين است
زمينه ھای ضرورت فرا رفتن از مطالبات و 
اعتراضات صرفا صنفی به سمت طرح 

سياسی، اگر چه در -ھمزمان مطالبات صنفی
سال ھای گذشته شکل گرفته بود، اما در سال 

نيز خصوصا در برپايی مراسم ھای  ٨٩
بزرگداشت اول ماه مه، روز ھمبستگی 
جھانی کارگران، نمود بارزتری به خود 

طرح روشن مطالبات سياسی طبقه .  گرفت
کارگر ايران در قطعنامه مشترکی که تشکل 
ھای کارگری ايران به مناسبت روز جھانی 
کارگرانتشار دادند، از جمله تحوالت مثبت 
. جنبش کارگری ايران طی سال گذشته است

تحولی که می بايست در اعتراضات عمومی 
کارگران عليه طبقه سرمايه دار حاکم بر 
ايران، بيش از پيش جايگاه واقعی خود را 

قطعنامه مشترک روزجھانی "  در.  پيدا کند
در سال "تشکل ھای کارگری ايران   -کارگر
بار ديگر ھمبستگی بين المللی طبقه  ٨٩

کارگر درمبارزه عليه نظام سرمايه داری و 
نيز ضرورت مبارزه تا نابودی نظام سرمايه 

داری وبرپائی دنيائی فارغ از ستم و استثمار 
طرح .  به نحوبرجسته ای انعکاس يافت

مطالبات مشخص و فوری کارگران وتاکيد 
روی آزادی بيان و انديشه، به عنوان حق 
مسلم کارگران و عموم توده ھای مردم 
ايران،حق ايجاد تشکل ھای مستقل طبقاتی، 
آزادی انجمن ھا، تحزب، اعتراض، 
اعتصاب و آزادی مطبوعات، آزادی بدون 
قيد و شرط ھمه زندانيان سياسی، لغو تمامی 
احکام قضايی صادره عليه فعاالن کارگری، 
اجتماعی، سياسی و منع تعقيب قضايی آنان، 
از جمله مطالبات طرح شده در اين قطعنامه 

 .بوده است
اگرچه گسترش روند عمومی مبارزات  توده 
ھای مردم  طی دو سال گذشته، در شکل 
گيری اين نگرش مبارزاتی طبقه کارگر 
ايران بی تاثير نبوده است اما، آنچه مسلم 
است واقعيات عينی درون جامعه و به تبع 
آن، تجربيات روزمره مبارزاتی خود 
کارگران، بيش از ھر عامل ديگری، آنان را 
به درک اين ضرورت مبارزاتی رھنمون 

لذا، بر بستر چنين واقعيات .  کرده است
عينی، به ھمان نسبت که جنبش کارگری 
ايران روی مطالبات و انبوه خواست ھای 
معوقه طبقه کارگر ايران متمرکز و از جمله 
روی يکی از محوری ترين خواست ھای 
مبارزاتی خود، يعنی حق ايجاد تشکل ھای 
مستقل کارگری نيز پای فشرده است، به 
ھمان نسبت سرکوب اعتراضات کارگری و 
تھاجم نظام سرکوبگرحاکم ايران عليه فعاالن 

 . اين جنبش نيز، شدت باز ھم بيشتری يافت
ھمانطور که در ابتدای اين نوشتار يادآور 
شديم، وضعيت حاکم بر طبقه کارگر ايران 
سبب شده است تا عمده اعتراضات و 
مطالبات طبقه کارگر ايران در طول سال 

، روی محورھای قراردادھای موقت، ٨٩
حقوق معوقه، اعتراض عليه اخراج ھای 
دسته جمعی کارگران و دفاع از ايجاد حق 

 . تشکل مستقل کارگری متمرکز گردد
، ميزان ٨٩خبرگزاری ايلنا ، در ديماه  

نيروی کار ايران را که تحت پوشش 
اعالم %  ٨٠قراردادھای موقت ھستند، 

موضوع مربوط به قراردادھای کار، .کرد
چگونگی، مدت زمان، نوع و کيفيت آن 

چالشی است که ...)  دائم، موقت، فصلی و(
طی ساليان متمادی به درگيری و کشمکش 
 . ميان کارگران و کارفرمايان تبديل شده است

 ١٣٨٩نمايی کلی از وضعيت طبقه کارگر ايران در سال 

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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کارفرمايان و دولت سرمايه دار حامی آنان، 
با ادامه پيشبرد سياست قراردادھای موقت 

، ھمانند سال ھای گذشته سايه ٨٩طی سال 
نگرانی از اخراج، بيکارسازی و عدم امنيت 
شغلی را بر کارگران و محيط ھای توليدی 

لذا، يکی از محورھای .  حاکم کردند
مبارزاتی کارگران ايران طی سال گذشته، 
اعتراض نسبت به قراردادھای موقت و 
برخورداری از حق قراردادھای رسمی و 

 .دائم به جای قرارداد موقت بوده است
در ميان اعتراضات روبه گسترش کارگران 
قراردادھای پيمانی و موقت، اعتصاب 
کارگران الستيک بارز کرمان، پتروشيمی 
تبريز و پتروشيمی ماھشھر از جمله 
بارزترين نمونه ھای اعتراضات کارگری 
 .در واکنش به قراردادھای موقت بوده است
 ٨٩کارگران الستيک بارز کرمان طی سال 

 ١١مھر و سپس در  ٤در دو نوبت، ابتدا در 
ديماه به مدت چند روز دست به اعتصاب 

کارگر کارخانه  ٣٥٠٠.  گسترده زدند
الستيک بارز کرمان با خاموش کردن ھمه 
دستگاه ھای توليدی، خواستار افزايش 
دستمزد و نيز بستن قرارداد ھای يک ساله 

 . به جای قرارداد يک ماھه شدند
 ٧پتروشيمی تبريز در  کارگران اعتصاب

اسفند و اعتصاب کارگران پتروشيمی 
، ازجمله ٨٩  اسفند ٢٨ماھشھر در 

اعتصابات موفق و شکوھمند کارگران برای 
برچيدن شرکت ھای پيمان کاری و لغو 

کارگر  ١۴٠٠.  قراردادھای موقت بوده است
پتروشيمی  کارگر ٢٠٠٠و پتروشيمی تبريز 

، با دست زدن به اعتصابی متحد و ماھشھر
 واسطه کار خواستار حذف پيمانيک پارچه، 

جمعی با  و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته
کارگران قراردادی دو مجتمع .  شدند کارفرما
، ھمچنين ماھشھر و پتروشيمی تبريز بزرگ

حقوق و خواھان برخورداری از تمام 
از  ايران کارگران رسمیی شدند که مزاياي

 .ھستندآن برخوردار 
پيشبرد سياست عدم پرداخت به موقع 
دستمزدھا که عمدتا تا چندين ماه و بعضا 
بيش از يک سال به تعويق می افتد، از جمله 
ديگر مشکالت اساسی کارگران ايران در 

لذا، بيشترين اعتراضات، .  بود ٨٩طی سال 
تجمعات و اعتصابات کارگری طی سال 

گذشته روی محور حقوق معوقه کارگران 
تجمعات و اعتراضات کارگران .  متمرکز بود

کيان تاير، نساجی مازندران، چينی البرز، 
کامياران، -سد واژه در محور جاده سنندج

صنايع الکترونيک، شھرداری اھواز و 
تن از کارگران شرکت بن  ٨٠٠اعتصاب 

رو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
معوقه شان، نمونه ھايی از اعتراض 
کارگران صدھا کارخانه و مراکز توليدی 

تا .  ، به وقوع پيوست٨٩ست که طی سال 
، کمتر روزی ٨٩جاييکه در تمام طول سال 

را داشته ايم که تجمع کارگران در کارگاه ھا 
و ديگر مراکز توليدی کشور جھت اعتراض 

 . به حقوق ھای معوقه شکل نگرفته باشد
با وجود گسترش اعتراضات کارگری در 
عرصه ھای مختلف توليدی، به دليل تمرکز 
اصلی مجموعه اعتراضات کارگری روی 
حقوق ھای معوقه، بايد اذعان کرد که سطح 
عمومی و وجه غالب اعتراضات کارگران 

، ھمانند سال ھای گذشته ٨٩ايران طی سال 
عمدتا از ماھيت تدافعی برخوردار بوده 

اما، با توجه به تشديد سرکوب و بگير .  است
و ببند حاکم بر کل جامعه و محيط کارخانه 
ھا، نمی توان چشم ھا را بر واقعيات بست و 
بررسی وضعيت موجود را صرفا روی 
ماھيت تدافعی اکثر اعتراضات کارگری 

با توجه به سرکوب عريان .  متوقف ساخت
حاکم بر جامعه و تشديد فشار بر فعاالن 
کارگری، در متن ھمين تجمعات و 
اعتراضات ، می بايست گرايش به خصلت 
تعرضی اين تجمعات، اعتراضات و 

 .اعتصابات کارگری را ھم ديد
به رغم اين که مطالبات کارگران در اين 
دوره عمدتا حول مطالبات صنفی متمرکز 
بود، اما، ھمان طور که اشاره شد زمينه ھای 
ضرورت فرا رفتن از مطالبات و 
اعتراضات صرفا صنفی به سمت طرح 

سياسی نمود -ھمزمان مطالبات صنفی
ازاعتراض .  آشکارتری به خود گرفت

ھای کارگری به اقدامات سرکوبگرانه  تشکل
رژيم عليه مردم ايران، به ويژه دستگيری، 
محاکمه و محکوم کردن کارگران و مدافعان 

ھا و  حقوق کارگر، از طريق صدور بيانيه
حتا تھديد به اعتصاب، تا مواردی از 
تظاھرات خيابانی و سردادن شعار عليه 

 . سران رژيم و درگيری با نيروھای سرکوب
بنا بر اين، با توجه به مجموعه واقعيات 
موجود و به رغم ھمه بگير و ببندھا، زندانی 
کردن ھا و سرکوب ھای عريانی که بر کل 
جامعه و طبقه کارگر ايران اعمال شده است، 

، ٨٩جنبش کارگری ايران در طی سال 
ھمچنان روند رو به رشدی را پشت سر 

اين بدان معناست که سياست .  گذاشته است
سرکوب جمھوری اسالمی کارکرد گذشته 
خود را از دست داده و رژيم ارتجاعی حاکم 
بر ايران قادر نبوده با اعمال سياست 
سرکوب، کارگران را مرعوب و جلوی 

لذا، .  اعتراضات رو به رشد آنان را سد کند
 -تر شدن بحران سياسی با توجه به عميق

اقتصادی جمھوری اسالمی و آشکار شدن 
ھرچه بيشتر آثار تخريبی حذف سوبسيدھا بر 
زندگی کارگران و توده ھای زحمتکش مردم 

تر و  ايران، چشم انداز اعتراضات گسترده
اعتالی مبارزات کارگری در سال جاری 

با اين چشم انداز، آنچه که اکنون .  وجود دارد
بيش از ھر زمان ديگر برای جنبش کارگری 

صنفی آن حائز اھميت   -و مبارزات سياسی
ی کارگر  طبقه.  باشد، اتحاد و تشکل است می

فقط به عنوان يک طبقه متشکل می تواند 
مطالبات خود را محقق سازد و به اھداف 

ست که به  واقعيتی.  طبقاتی خود دست يابد
رغم باال رفتن سطح آگاھی طبقاتی کارگران 
و گسترش اعتراضات  و اعتصابات  طی 

، و به رغم روند رو به رشد جنبش ٨٩سال 
کارگری طی سال گذشته، جنبش کارگری 

به .  ايران ھمچنان از  پراکندگی در رنج است
ھمين دليل، به رغم اين ھمه اعتراضات و 
اعتصابات پراکنده، مبارزات طبقه کارگر 
ايران تا کنون در اغلب موارد قادر نبوده 
است حاکمان جمھوری اسالمی را به عقب 

 . نشينی وادار نمايد
در پايان الزم است بر اين نکته تاکيد نمائيم، 
که سرنوشت مبارزات عمومی مردم ايران 
نيز به مبارزات طبقه کارگر ايران گره 
خورده و الجرم تحقق مطالبات  آزادی 
خواھانه و دموکراتيک کل توده ھای تحت 
ستم ايران در گرو پيشروی مبارزات متشکل 

اعتصابات ھماھنگ .  طبقه کارگر ايران است
و متشکل کارگران در پيوند با اعتراضات 
عمومی و فراروئی آن به يک اعتصاب 
ً می تواند  عمومی سياسی سراسری، قطعا
نقش مھمی درگذار اين اعتصابات به قيام 
مسلحانه برای سرنگونی رژيم جمھوری 

ھای مردم ايران  اسالمی  و نجات عموم توده
از فجايعی که اين رژيم به با آورده است، ايفا 

 .کند
  
 

 نمايی کلی از وضعيت طبقه کارگر ايران 
 ١٣٨٩در سال 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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حتا به خانه کارگر ھم اجازۀ راه پيمائی در روز 
خانه کارگر در اين روز سرگرم .  کارگر نداد

برگزاری مراسم مذھبی شد که اين مراسم قوياً از 
در مراسم .  سوی توده کارگران بايکوت گرديد

مختصری که خانه کارگر در روزدھم 
ارديبھشت، در يک سالنی در تھران برگزار نمود 
نيز، زمانی که حسن صادقی يکی از مسؤلين 
خانه کارگر مشغول صحبت و توجيه کردن 

ای از کارگران با سر  وضعيت موجود بود، عده
ھای وی را قطع کردند و  دادن شعار حرف

مرگ "بالفاصله پالکاردھائی  که بر روی آن، 
نقش !"  مرگ بر استعمار"و !"  دار بر سرمايه

کارگری از ميان جمعيت .  بسته بود را باال بردند
پشت تريبون رفت و گفت، بيست و پنج سال است 
که جز دروغ و وعده چيزی به کارگران داده 

در اين اجتماع، کارگران خواستار !.  شود نمی
افزايش دستمزد، حق اعتصاب و حق اعتراض 

پس از آنکه خانه کارگر تعھد  ٨٣در سال .  شدند
ھمکاری کامل با نيروھای امنيتی و اطالعاتی و 
مسؤلين برقراری نظم سپرد وضمانت داد که از 

جلوگيری بعمل "  ناآرامی"و "  تشنج"ھرگونه 
آورد، اجازه يافت روز جمعه يازده ارديبھشت، 

 ٩تجمعی در ميدان مخبرالدوله تھران در ساعت 
صبح برپا کند و سپس به طرف ميدان بھارستان 

در .  پيمائی و ساعت يازده مراسم را پايان دھد راه
نفر در  ٢٠٠٠٠اين مراسم با وجود آنکه حدود 

آن شرکت کرده بودند، اما اکثر شرکت کنندگان 
در آن، بی اعتنا به سخنان رؤسا و مسؤلين خانه 
کارگر، در مورد مسائل و معضالت کارگری با 

کردند و در اين گفتگوھا، خانه  يکديگر گفتگو می
کارگر و شوراھای اسالمی کار را شديداً مورد 

ھنگام .  کردند انتقاد قرار داده و آن را نفی می
پيمائی نيز اکثر کارگران از تکرار شعارھای  راه

رسمی که توسط مسؤلين خانه کارگر عنوان 
کردند و به جای آن  شد، خودداری می می

پس از . کردند شعارھای مستقل خود را مطرح می
آنکه خانه کارگر، در ميدان بھارستان، مراسم را 

تن از  ٢٠٠٠پايان يافته اعالم نمود، بيش از 
کارگران، با طرح شعارھا و مطالبات کارگری و 
ً با حمل پالکاردھای کوچک، به سمت  بخشا

پيمائی و تظاھرات  دانشگاه تھران دست به راه
پيمائی، برخی ديگر از  در جريان اين راه.  زدند

سال بعد از .  اقشار مردم نيز به کارگران پيوستند
آن، تاکتيک شرکت برخی از کارگران پيشرو و 
فعاالن کارگری در مراسم خانه کارگر، 

در .  ھای بيشتری نصيب کارگران ساخت موفقيت
کارگران مراسم نمايشی خانه کارگر در  ٨۴سال 

سالن دوازده ھزار نفری مجتمع ورزشی آزادی 
را به يک صحنه مبارزه تمام عيار عليه اين 
ارگان ارتجاعی و برخی مقامات اصلی حکومتی 

خانه کارگر در نظر داشت از .  تبديل کردند
اجتماع  کارگران به نفع رفسنجانی و 
کانديداتوری وی برای رياست جمھوری که قرار 
بود در جمع آنان سخنرانی کند، سوء استفاده 

اما کارگران نقشه خانه کارگر و ارباب آن .  نمايد
شعارھای کوبندۀ کارگران .  را نقش بر آب کردند

عليه خانه کارگر، عليه رفسنجانی، عليه 
داران، عليه اخراج و قرادادھای موقت و  سرمايه

شعارھای ديگری  پيرامون اتحاد کارگران، حق 
اعتصاب و تشکل، فضای سالن دوازده ھزار 
نفری ورزشگاه را پر کرد و بر اندام نحيف خانه 

ھای محجوب و  کوشش.  کارگر لرزه انداخت

خانه کارگر را برای اجرای يک رشته 
ھای نمايشی و فرمايشی به جلو صحنه  مراسم

جاسوسی، با نام   -فرستاده است تا اين نھاد دولتی
ھای دولت را  سياست"  ھفته کارگر"کارگر و 

تأييد و از آن حمايت کند و کارگران را به بيراھه 
مراسم مذھبی و مجيزگوئی مقامات حکومتی 

ھای سرکوب شده و  بکشاند و انبوه خواست
انرژی مبارزاتی کارگران را در پيچ و خم 

ای،  ھای خرافی و مشمئز کننده و باسمه مراسم
ھرز بََرد و در نھايت چند ساعتی را نيز به تجمع 
کارگری و برگزاری مراسمی کامالً کنترل شده 

جمھوری اسالمی و خانه .  دھد اختصاص 
ھای نمايشی را  کارگرش، اين گونه مراسم

نمايد تا چنين ادعا کند که در  برگزار می
جمھوری اسالمی آزادی تجمع و تظاھرات و 
آزادی برگزاری مراسم روز کارگر وجود دارد، 
و درعين حال مراسم اول ماه مه و نيز مطالبات 
کارگران را به آنچه که توسط خانه کارگر و از 

شود، خالصه کند  زبان سران اين نھاد عنوان می
و کل کارگران و مبارزات آنھا را مھار و کنترل 

ای است که رژيم جمھوری  اين آن شيوه.  نمايد
ً در تمام سال ھای دھه ھشتاد از آن  اسالمی تقريبا

وزارت کشور رژيم، ھرساله .  سود جسته است
پس از يک جر و بحث ظاھری بر سر مجوز 

پيمائی و برگزاری مراسم روز کارگر توسط  راه
خانه کارگر، پس از کسب اطمينان و تضمين 

" اغتشاشی"و "  تشنج"خانه کارگر که ھيچگونه 
ايجاد نخواھد شد، اقدام به صدور مجوز 

 .برگزاری مراسم نموده است
ھای سياسی و ممنوعيت  در غياب آزادی

برگزاری ھرگونه مراسم مستقل و آزاد توسط 
خود کارگران، فعاالن کارگری و کارگران 

متوالی در دھه ھشتاد، وسيعاً   پيشرو چندين  سال
پيمائی و  از تاکتيک شرکت در مراسم راه

تجمعاتی که خانه کارگر با استفاده از مجوز 
کنند و تقريباً  کند، استفاده می قانونی برگزار می

ھای کنترل شده خانه  بدون استثناء، تمام مراسم
 .سازند کارگر را از کنترل وی خارج می

ھای اوليه دھه ھشتاد وضعيت سياسی  در سال
. شود العاده حساسی بر جامعه حاکم می فوق

ھا و  وضعيت عمومی نه فقط در کارخانه
تر از  ھای قبل ھای کارگری نسبت به سال محيط

ھای کارگری  شود و نارضايتی تر می آن بحرانی
و روحيۀ اعتراضی در ميان کارگران و عموم 

گيرد، بلکه  ھای مردم زحمتکش فزونی می توده
جو سياسی متأثر از تحوالت منطقه در آن مقطع، 
به ويژه حمله نظامی آمريکا به عراق و اشغال 
اين کشور، بر ترس و اضطراب رژيم جمھوری 

ای است که  وضعيت به گونه.  افزايد اسالمی می
تواند به يک رويداد سياسی  ای می ھر اتفاق ساده

فضای سياسی جامعه به .  بزرگ مبدل گردد
نحوی است که عواقب اجتماعات و تظاھرات 
توده ای و به ويژه اجتماعات اعتراضی  کارگری 

از ھمين روست که .  ست  را غيرقابل پيش بينی
، البته به بھانۀ مصادف شدن ٨٢رژيم در سال 

يازده ارديبھشت با وفات محمد پيامبر مسلمين، 

جمله آزادی تجمع و تحزب و تشکل محروم بوده 
است و ھرگونه تالش از سوی کارگران پيشرو و 

ھای  فعاالن کارگری در اين زمينه، با واکنش
بسيار خشن و فزاينده دستگاه امنيتی وديگر 
حافظان نظم سرمايه روبرو گشته و بيرحمانه 

نکته قابل ذکر .  مورد سرکوب واقع شده است
ديگر اين است که کارگران ايران در روز اول 

اگر اول . ماه مه يعنی روز کارگرنيزبايد کار کنند
ماه مه در بسياری از کشورھای جھان به عنوان 
يک روز تعطيل رسمی شناخته شده است و 
کارگران در اين روز، حق دارند آزادانه دست به 

پيمائی بزنند، اما در  تجمع و تظاھرات و راه
جمھوری اسالمی، کارگران در روز اول ماه مه 

اگرچه بعد .  داران کارکنند نيز بايد برای سرمايه
ھای طبقاتی و مبارزات  از يک رشته کشمکش

طوالنی مدت، طبقه کارگر ايران رژيم را وادار 
ساخت در قانون کار خود روز يازده ارديبھشت 
را به عنوان روز کارگر، روز تعطيل رسمی 
کارگری اعالم کند، اما اوالً ھيچگاه روز اول ماه 
مه در تقويم رسمی کشور به عنوان يک روز 
ً تصديق لفظی تعطيلی  تعطيل شناخته نشد و ثانيا

آن، ھيچگاه مانع از " قانونی"روز کارگر و تأکيد 
داران و کارفرمايان،  آن نبوده است که سرمايه

کارگران را در روز اول ماه مه نيز به کار 
ھا و  به رغم تمام اين ممنوعيت.  وادارند

ھا اما کارگران ايران ھيچگاه از تالش  محدوديت
و مبارزه برای تعطيلی روزکارگر ، برگزاری 

المللی با  مراسم اول ماه مه و اعالم ھمبستگی بين
اند و ھر ساله  کارگران سراسر جھان بازنايستاده

 .اند در اشکال مختلفی اين روز را گرامی داشته
بررسی چگونگی برگزاری اول ماه مه در دھه 
ھشتاد به ما نشان ميدھد که کارگران ايران در 

ً به دو شيوه، که به سادگی از  اين سال ھا عمدتا
اند، مراسم روز کارگر را  يکديگر قابل تفکيک

بدين معنا که ھر جا که قادر .  اند برگزار نموده
اند، مراسم اول ماه مه را مستقل از نھادھای  شده

به اصطالح کارگری وابسته به حکومت برگزار 
اند در تجمعات  اند و ھرجا که صالح دانسته نموده

ھائی که از سوی خانه کارگر برپا شده  و مراسم
شرکت جسته و شعارھا و مطالبات واقعی 

. اند کارگران را به ميان توده کارگران برده
کارگران پيشرو و فعاالن کارگری در واقع با 
استفاده از يک امکان قانونی و حّی و حاضر 
وشرکت در مراسم خانه کارگر، ابتکار عمل را 

اند و مراسم فرمايشی و  خود به دست گرفته
ای خانه کارگر را، به صحنه واقعی طرح  باسمه

. اند مطالبات و مبارزه کارگری تبديل کرده
نخست، ھمين تاکتيک استفاده از مراسم خانه 

ھای پايانی دھه ھشتاد، پايان  کارگر که در سال
استفاده از آن نيز رقم خورده است را، مورد 

 .بررسی قرار ميدھيم
 تاکتيک استفاده از مراسم خانه کارگر

سياست و روش جمھوری اسالمی در برخورد با 
) و نيمه دوم دھه ھفتاد(اول ماه مه در دھه ھشتاد 

بر اين پايه استوار بوده است که در عين منع و 
سرکوب خشن ھرگونه مراسم مستقل اول ماه مه، 

٩ 

١٠درصفحه   

 اول ماه مه در يک دھه مبارزه طبقاتی 
 کارگران ايران

١٢از صفحه   
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١١درصفحه   

که حتا نتوانسته )  از سران خانه کارگر(صادقی 
رانی خود را آغاز کنند، برای آرام  بودند سخن

مراسم نمايشی .  ساختن کارگران به جائی نرسيد
ای عليه  که عليه کارگران برپاشده بود، به صحنه

ای در  چاره.  رژيم و نوکران آن تبديل گرديد
برابر خانه کارگر وجود نداشت جز آنکه 

پس از !  سراسيمه پايان مراسم را اعالم کند
برگزاری مراسم روز کارگر در ورزشگاه 
آزادی است که ھم رژيم و ھم نوکرانش در خانه 

ھای نمايشی  کارگر، نسبت به برگزاری مراسم
تر از  شوند و بسيار حساب شده تر می  خود محتاط

دولت ضد .  کنند تر از آن برخورد می ھای قبل سال
کارگری جمھوری اسالمی، به رغم آنکه بيش از 
پيش به ناتوانی خانه کارگر در کنترل و مھار 

ھا و شعارھای کارگران در  مبارزات، خواست
شود،  ھائی که توسط اين نھاد برگزار می مراسم
بََرد، اما کماکان از اين نھاد ارتجاعی و  پی می
ھای نمايشی آن عليه کارگران استفاده  مراسم
ھا ھزار تن از  خانه کارگر ده ٨۵در سال . کند می

کارگران را از نقاط مختلف به مقابل سفارت 
خواست  دولت می.  سابق آمريکا در تھران کشاند

از تجمع کارگران به مناسبت روز کارگر در اين 
ھای ماجراجويانه و  محل، به سود سياست

اما .  ای خود، بھره برداری نمايد ھای ھسته جنجال
کارگران، اين بار نيز نقشه دولت و عوامل و 
. مزدوران خانه کارگری آن را نقش بر آب کردند

ھمينکه يکی از سران خانه کارگرشروع به 
رانی کرد، صدای اعتراض کارگران بلند  سخن

شد و دقايقی بعد صدای بلندگو قطع گرديد به 
نحوی که مزدوران خانه کارگر حتا فرصت 

توده !  قرائت قطعنامه خود را نيز پيدا نکردند
کارگران دست رد به سينه خانه کارگر زد و به 
. سمت ميدان فلسطين به راه پيمائی پرداخت

کارگران در حين تظاھرات به طرح شعارھا و 
در يک لحظه شعار .  مطالبات خود پرداختند

ھای  خيابان!"  اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد"
آزادی .  اطراف ميدان فلسطين را به لرزه درآورد

کارگران زندانی، لغو قرادادھای موقت، پرداخت 
ھای معوقه، حق اعتصاب و تشکل از  حقوق
پليس .  ھای کارگران بود ترين خواست مھم

سرکوبگر و نيروھای امنيتی به صفوف کارگران 
وحشيانه يورش بردند و کارگران را متفرق 

 !ساختند
، اکنون مزدوران سرمايه در ٨۵با تجربه سال 

خانه کارگر و اربابان آن اين نکته را دريافته 
بودند که ھر جا تجمعی از کارگران بر پا شود 
ولو آنکه  خانه کارگر و عوامل رژيم آن را 
سازماندھی کرده باشند، اما اين تجمع، به ابزار و 
وسيلۀ مناسبی برای ابراز نارضايتی علنی 
کارگران و در واقع به يک تجمع اعتراضی تبديل 

کارگران و فعاالن کارگری فرصت را .  گردد می
ھا و مطالبات  مغتنم شمرده به طرح خواست

پردازند، شعارھای راديکال  واقعی کارگری می
دھند، دست به تظاھرات و راه پيمائی  سر می

زنند و خالصه جريان امور را از دست خانه  می
به دنبال اين تجارب است . سازند کارگر خارج می

، دولت اوالً با خواست خانه ٨۶که در سال 
کارگر به تجمع در مرکز شھر مخالفت و مراسم 

ای خارج از شھر  نمايشی روز کارگر را به نقطه
ً برای ممانعت و يا  منتقل می سازد و ثانيا

پيشگيری از حضور کارگران پيشرو و فعاالن 
کارگری در اين مراسم، تا آخرين لحظات، محل 

کند، به نحوری که  برگزاری مراسم را اعالم نمی
تنھا يک روز قبل از اول ماه مه، ھنوز کسی 

دانست که خانه کارگر در کجا و در کدام  نمی
! کند نقطه دور از شھر مراسم خود را برگزار می

تنھا در آخرين ساعات روز قبل از اول ماه مه، 
معلوم شد که خانه کارگر قصد دارد مراسمی در 

به عبارتی .  ورزشگاه شيرودی برگزار نمايد
صبح روز يازده ارديبھشت، کارگران بايد در 
برابر خانه کارگر واقع در خيابان ابوريحان جمع 
می شدند و از آنجا با وسائل نقليه به ورزشگاه 

شدند تا در آنجا سران خانه  شيرودی منتقل می
اما صبح !  کارگر نطق و مراسم برگزار کنند

روز اول ماه مه پس از تجمع ھزاران کارگر در 
برابر خانه کارگر، اعتراضات پر شور کارگران 

اگر در .  از ھمان ساعات اوليه صبح آغاز شد
ھای گذشته، دقايقی پس از آغاز مراسم  سال

نمايشی، اوضاع از دست خانه کارگر خارج 
شد، اين بار کارگران از ھمان آغاز اوضاع  می

کارگران با برافراشتن !  را در دست خود گرفتند
ھائی که  ھا و پارچه نوشته پالکاردھا، پرچم

مطالبات خويش را بر آن نوشته بودند و با 
کارگران اتحاد "سردادن شعارھايی  چون 

، "تشکل مستقل حق مسلم ماست"، !"اتحاد
وزير بی "، "پذيرد ميرد ذلت نمی کارگر می"

قرارداد موقت ملغا بايد "، "کفايت استعفا استعفا
ھای تھران  ، در صفوفی متحد، در خيابان"گردد

دست به تظاھرات و راه پيمائی زدند و به سمت 
 .ورزشگاه شيرودی به حرکت در آمدند

شمار زيادی از جوانان و دانشجويان و ديگر 
اقشار مردم زحمتکشی که متوجه راه پيمائی 
کارگران به مناسبت روز اول ماه ماه مه شده 

حدود ساعت .  بودند، به صفوف کارگران پيوستند
ده صبح، غريو شعارھای يکپارچه بيش از 

کارگر در ورزشگاه شيرودی که ھر  ۴٠٠٠
شد، مزدوران  ھا افزوده می لحظه بر تعداد آن

خانه کارگری و نيروھای امنيتی رژيم را شديداً 
عمال رژيم در خانه کارگر .  به وحشت انداخت

امثال محجوب و صادقی چندين بار توسط 
کارگران ھو شدند و مجالی برای حرف زدن 

کنترل اوضاع نه در دست خانه کارگر و !  نيافتند
نيروھای امنيتی و سرکوب، بلکه به طور کامل  
در دست کارگران بود و خانه کارگر راه ديگری 
نداشت جز آنکه با سراسيمگی پايان مراسم را 

پايان مراسم اما پايان اعتراضات .  اعالم کند
ھزاران کارگر در گروه ھای چند .  کارگران نبود

. ھا سرازير شدند صد نفره دوباره به خيابان
"شعارھا دوباره اوج گرفت کارگر، دانشجو، . 

مزدوران سرمايه در .  سر داده شد!"  اتحاد اتحاد
لباس فرم يا لباس شخصی، به صفوف کارگران 

کارگران در برابر يورش وحشيانۀ .  يورش بردند
سرکوبگران دست به مقاومت زدند و با شعار 

رفقای خود را از "  دار مرگ بر حامی سرمايه"
ھا بعد در ميدان  ھا نجات دادند و ساعت چنگ آن

کارگران آگاه .  ھفت  تير به تجمع خود پايان دادند

١٠ 

٩از صفحه  و پيشرو و فعاالن کارگری، اين بار نيز توانستند  
مراسم دولتی خانه کارگر را به مراسم اعتراض 
کارگری تبديل کنند و ابتکار عمل را به طور 

 ٨۶در اول ماه مه سال .  کامل در دست گيرند
ھای بسته و  شعارھا و مطالبات کارگری از محيط

با انجام .  ھای محدود، بسيار فراتر رفت يا جمع
ای، اين  تظاھرات و راه پيمائی در مقياس توده

ھا کشانده  ھا و شعارھا به سطح خيابان خواست
، از اين نقطه نظر به ٨۶اول ماه مه سال .  شد

سال .  نقطه عطفی در جنبش کارگری تبديل شد
آخرين سالی است در دھه ھشتاد که کارگران  ٨۶

پيشرو و فعاالن کارگری با تاکتيک استفاده از 
مراسم قانونی خانه کارگر، به نحو بسيار مؤثر و 

ای به سود کارگران و طرح  در ابعاد گسترده
ھای واقعی کارگران از آن  شعارھا و خواست

اول ماه مه و مسائل کارگران را . استفاده می کنند
برند و  در ابعاد وسيع به درون جامعه می

ھای مذبوحانه خانۀ کارگر برای کنترل و  تالش
مھار اعتراض و مبارزه کارگران و محدود 
ساختن دايره مطالبات کارگری را، کامال با 

مارش کارگران در .  سازند شکست روبرو می
ھای تھران و تسخير ورزشگاه شيرودی،  خيابان

چيزی نبود که از چشم رژيم، نيروھای امنيتی آن 
و نھاد به اصطالح کارگری وابسته به آن پنھان 

، اين ٨۶با رويداد اول ماه مه در سال . مانده باشد
موضوع کامالً مشخص و قابل پيش بينی بود که 
سال بعد يا ھيچگونه مجوزی برای مراسم خانه 

شود و يا اگر مجوزی به خانه  کارگر صادر نمی
کارگر داده شود، اما نحوۀ برگزاری، زمان و 
مکان برگزاری چنين مراسمی به اطالع عموم 

 .نخواھد رسيد
، سال خنثا سازی تاکتيک فعاالن ٨٧سال 

کارگری و کارگران پيشرو، مبنی بر استفاده از 
نخست ھيچ .  مراسم نمايشی خانه کارگر است

سپس .  چيز در مورد مراسم روز کارگر گفته نشد
مقامات وزارت کار با تشکيک يازده يا دوازده 
ارديبھشت بعنوان روز کارگر، سعی کردند در 
ميان کارگران و فعاالن کارگری سردرگمی ايجاد 
کنند، و در آخرچنين گفته شد که مراسم روز 
کارگر صبح روز يازده ارديبھشت از مقابل خانه 

اما صبح روز يازده .  شود کارگر آغاز می
ارديبھشت، وقتی که کارگران وفعاالن کارگری 
به اين محل مراجعه کردند، نه تنھا اثری از 
برگزاری مراسم ديده نمی شد، بلکه انبوه 
نيروھای انتظامی که از قبل در محل مستقر شده 

. ساختند بودند، بالفاصله کارگران را متفرق می
سرانجام معلوم شد که خانه کارگر مراسم خود را 
به بعد از ظھر آن روز و به يک ورزشگاه پرت 

واقع در پونک "  خيرالعمل"و دور افتاده بنام 
آن دسته از کارگران و فعاالن .  انتقال داده است

کارگری که ازمکان برگزاری مراسم خانه 
کارگر با خبر شده و توانسته بودند خود را به اين 
. محل برسانند، اجازه ورود به محل را نيافتند

نيروھای امنيتی در ھماھنگی کامل و تنگاتنگ با 
خانه کارگر، کارگران پيشرو و فعاالن کارگری 

کردند و فقط به اعضای خانه  را شناسائی می
بدين ترتيب .  دادند کارگر اجازه ورود می

کارگران پيشرو و فعاالن کارگری که در 
ھای قبل تر، توانسته بودند از تاکتيک  سال

حضور در مراسم خانه کارگر به نحو احسن 
نيز خود را آماده ساخته  ٨٧استفاده کنند، در سال 

اول ماه مه در يک دھه 
 مبارزه طبقاتی 
 کارگران ايران
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۶از صفحه   

بودند که تمام و کمال از اين تاکتيک استفاده 
نمايند، اما خانه کارگر و ارباب آن دولت، در 

کارگران .  اين تاکتيک را خنثا ساختند ٨٧سال 
پيشرو و فعاالن کارگری که استفاده از اين 
تاکتيک را تدارک ديده بودند، برخالف سال ھای 

ھای ديگر  ھا و تاکتيک قبل تر از اتخاذ روش
برای برگزاری مراسم اول ماه مه دچار غفلت 

ھمين غفلت آشکار موجب آن گرديد که در .  شدند
ً ھيچ مراسمی به مناسبت اول ماه  ٨٧سال  تقريبا

گر که به  مه در تھران، جز مراسم پارک چيت
پارک جھان نمای کرج منتقل گرديد، برگزار 

اين تجربه به کارگران پيشرو و فعاالن .  نشود
بايستی صرفاً به تاکتيک  کارگری آموخت که نمی

شرکت در مراسم مجوزدار خانه کارگر اکتفا کنند 
ھای ديگری  ھا و روش بايستی تاکتيک بلکه می

نيز برای برگزاری مراسم اول ماه مه در نظر 
 .کردند ھا نيز استفاده می گرفتند و از آن می

با جمع بندی و درس آموزی از ھمين تجربه است 
، ٨٨ھا و فعاالن کارگری در سال  که تشکل

شوند و مراسم مستقل خود  مستقالً وارد عمل می
بينند که در بخش بعدی اين مقاله به  را تدارک می

در آخرين سال دھه ھشتاد .  آن خواھيم پرداخت
گونه مجوزی برای خانه  نيز ھيچ ٨٩يعنی سال 

با اجتماعات اعتراضی و .  کارگر صادر نشد
 ٨٨ای که از خرداد سال  تظاھرات گستردۀ توده

آغاز شده بود، جو جامعه در اين سال و نيز اوائل 
نمود و  کماکان ملتھب و آماده اشتعال می ٨٩سال 

توانست به يک  لذا ھر تجمع کوچک و بزرگی می
ازاينرو نه فقط .  انفجار بزرگ اجتماعی فرابرويد

خانه کارگر و موضوع صدور مجوز تجمع و 
برگزرای مراسم روز کارگر توسط اين نھاد 
منتفی بود، بلکه رژيم حمھوری اسالمی از فرط 

ای، حتا از  ھای راديکال و توده وحشت از خيزش
ھای رسمی ھر ساله خود  برگزاری برخی مراسم
خانه کارگر نيز به جای ھر . نيز صرف نظر کرد

" کار مضاعف"گونه مراسمی، کارگران را به 
 ٨٩در سال !  در روز اول ماه مه دعوت کرد

ھا  ھائی در تھران و برخی شھرستان البته مراسم
به مناسبت اول ماه مه برگزار گرديد که در بخش 

 .دوم اين مقاله به آن خواھيم پرداخت
ای بود از تاکتيک پيشروان و  اين، بيان فشرده

ھای قانونی  فعاالن کارگری در استفاده از مراسم
ھا، به  خانه کارگر و تبديل اينگونه مراسم

ھای اعتراضی و طرح مطالبات و  مراسم
ھر کارگر آگاه و ھر .  شعارھای واقعی کارگری

داند که که  فعال جنبش کارگری اين را می
کارگران پيشرو و فعاالن کارگری به موازات 

ھای مستقل و  استفاده از اين تاکتيک، از فعاليت
برگزاری مراسم مستقل کارگران، به جز يک 

اند و تا آنجا که به اول  مورد استثنائی، غافل نبوده
ھا و در  گردد، در تمام اين سال ماه مه برمی

اشکال مختلفی اقدام به برگزاری مراسم مستقل 
اول ماه مه نموده و با کارگران در سراسر جھان 

 .اند به ابزار ھمبستگی پرداخته
در ادامه اين مقاله به سير تحولی برگزاری 
مراسم مستقل اول ماه مه در دھه ھشتاد خواھيم 

 .پرداخت
 )ادامه دارد(

١١ 

١٠از صفحه   

 . . . اول ماه مه در يک دھه 

است که تا ھمين حاال نيز دار و دسته نظامی 
حاکم بر اين کشور و تمام مرتجعين وابسته به 
نظم موجود را به واکنش و فرامين منع 

اما طبقه کارگر مصر .  اعتصابات واداشته است
بی توجه به اين تھديدھا به مبارزات و 

 .دھد ھای خود ادامه می پيشروی
ترين کشور ديگر خاورميانه که طبقه کارگر  مھم

ترين  آن در طول يک سال گذشته، به رغم خشن
ای را  ديکتاتوری عريان، مبارزات گسترده

بخش مھمی از .  باشد سازمان داده است، ايران می
ھای کارگر  تحوالت منطقه خاورميانه به نفع توده

ست که اين طبقه  و زحمتکش وابسته به نقشی
برای سرنگونی جمھوری اسالمی بر عھده 

 نبردھای طبقاتی کارگران در مقياس جھانی

به نتايج قطعی   ھنوز تحوالت منطقه.  گيرد می
نقش طبقه کارگر ايران در اين . خود نرسيده است

بايد منتظر ماند تا .  تحوالت تعيين کننده است
چه را که کارگران تونسی آغازگر آن بودند،  آن

ھای  در بخش.  کارگران ايران به فرجام برسانند
ديگر آسيا نيز در طول اين يک سال صدھا مورد 

 . اعتراضات کارگری رخ داده است
با پشتوانه تجارب مبارزاتی يک سال گذشته است 
ای  که کارگران سراسر جھان با روحيه

جويانه و تعرضی به استقبال روز اول ماه  رزم
مه، روز ھمبستگی کارگران جھانی کارگران 

روند، تا قدرت اليزال خود را در برابر دنيای  می
 .ستم و سرمايه به نمايش بگذارند

 

 ھای مستقل، اعتصاب و ايجاد تشکل   
 حق مسلم کارگران است         

 
ھای سياسی مردم ايران، حق  رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی توأم با سلب آزادی

 .اعتصاب و تشکل مستقل را نيز از کارگران سلب نموده است
 

ھای مستقل کارگری از زمره حقوق اوليه و مسلّم  حق اعتصاب و ايجاد تشکل
ھای  کارگران حق دارند در تشکل.  کارگران است و بايد به رسميت شناخته شود

مستقل خويش متشکل شوند و برای تحقق مطالبات خود، دست به اعتصاب و مبارز 
 .متشکل بزنند

 
خواھان آن است که بالدرنگ حق اعتصاب و حق ايجاد )  اقليت(سازمان فدائيان 

 .ھای مستقل کارگری به رسميت شناخته شود تشکل
 

 مرگ بر جمھوری اسالمی -داری مرگ بر نظام سرمايه
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 
 حکومت شورائی -آزادی -نان -کار
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 

برنامه ھای راديو دمکراسی شورايی در روزھای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و 
 .جمعه ھر ھفته پخش می شود

 .شب به وقت ايران خواھد بود ٨/  ٣٠ھا ھر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 .ظھر روز بعد می باشد ١٢صبح و ٧ھمان شب و نيز  ٢٣تکرار آن درساعت 

 .ھای روزھای قبل پخش خواھد شد در روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه برنامه
 : ھم زمان می توانيد از طريق

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

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

ش  خ ات پ ص خ مش
ه ماھواره ام رن ھای  ای  ب

راديو دمکراسی شورايی 
د و  اري پ را به خاطر بس

 .به ديگران نيز بگوييد
 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠٣٣٩۵۴٩١۶٧٨٩ 
 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

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

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 ھلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

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

ه    )اقليت(سازمان فدائيان برای ارتباط با  ھای  نام

 . ھای زير ارسال نمائيد خود را به يکی از آدرس

اره حساب  کمک ه شم ی خود را ب ال ھای م
د  بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه ک

کی از آدرس ه ي ان  مورد نظر ب ھای سازم
 . ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 

:نام صاحب حساب   
Stichting ICDR 

IBAN: 
NL08INGB0002492097 

BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          اقليت(سازمان فدائيان فکس   شماره

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://96.0.74.77/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) اقليت(سازمان فدائيان گير  شماره ھای پيام

 0031649953423در اروپا                

 00982184693922تھران        -درايران

 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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  ٩درصفحه 

١٢ 

Radioshora نام: 

Hotbird 6 ماھواره: 

 ژاويه آنتن درجه شرقی ١٣

١۵٧ Transponder 

 :فرکانس پخش مگا ھرتز ١١۶۴٢٠٠

 :پوالريزاسيون افقی

۴  /٣ FEC 

٢٧۵٠٠ Symbol rate 

در طی حدود يک قرنی که روز اول ماه مه به 
عنوان روز جھانی کارگر و روز ھمبستگی 

المللی کارگران، در ميان کارگران ايران راه  بين
يافته و شناخته شده است، طبقه کارگر ايران نيز 

المللی کارگران،  به عنوان گردانی از ارتش بين
روز اول ماه مه را، بسته به توازن قوا و شرايط 

ھای گوناگون و در اشکال  سياسی جامعه به شيوه
علنی، نيمه مخفی يا مخفی و در ابعاد گسترده، 

 .کمتر گسترده و يا محدود، برگزار نموده است 
کارگران ايران ھمراه با فعاالن کارگری 

پيمائی،  وسوسياليست ، با انجام تظاھرات، راه
ھا يا بيرون از شھرھا،  برپائی تجمع در کارخانه

ھای دربسته،  در کوه و دامان طبيعت و يا سالن
ھای خانوادگی و يا حتی در  زير پوشش مھمانی

حين کار روزانه در کارخانه با پخش شيرينی و 
شکالت و در اشکال ابتکاری ديگری نظير 

ھا، روز اول ماه مه را گرامی داشته و با  اين
ديگر کارگران در سراسر جھان به ابراز 

در تمام دوران سلطنت .  ھمبستگی پرداخته اند
پھلوی اينگونه بود و پس از آن نيز چنين بوده 

ست  که به علت تسلط اختناق و   بديھی.  است
ھای  ديکتاتوری و محروميت کارگران از آزادی

سياسی، مراسم روز کارگر نيز بطور عمده 

بصورت مخفی يا نيمه علنی و در ابعاد محدود 
ھای سياسی  ھرجا که آزادی.  برگزار شده است

اندک مجالی برای ابراز وجود پيدا کرده است و 
ھای ديکتاتوری حاکم، اندکی از کنترل  يا رژيم

جامعه و اعمال اتوريته بازمانده و توازن قوای 
سياسی به سود مردم برھم خورده است، مراسم 

تر  تر و پرشکوه اول ماه مه نيز در ابعاد وسيع
، چند ماه ۵٨اول ماه مه سال .  برگزار شده است

پس از به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی 
ھای  ترين نمونه در اين زمينه است و نمونه مھم

مھم ديگری در دوران سلطنت پھلوی نيز وجود 
 .دارد

مقاله حاضر در نظر دارد اشکال و چگونگی 
ھا و  برگزاری مراسم اول ماه مه، خواست

مطالبات مطرح شده در اين روز، در دھه ھشتاد 
را مورد بررسی قرار دھد و تا آنجا که ممکن 
گردد مسير رو به رشد جنبش کارگری را، از 
زاويه نحوه برگزاری مراسم اول ماه مه، شعارھا 

 .و مطالبات مطروحه در اين روز، ترسيم نمايد
قبل از ورود به بحث اصلی اما الزم به يادآوری 
است که طبقه کارگر ايران در اين دوره ده ساله 
يعنی دھه ھشتاد نيز از ھرگونه آزادی سياسی از 

 اول ماه مه در يک دھه مبارزه طبقاتی 
 کارگران ايران


