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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

موقعيت داخلی و منطقه ای 
 جمھوری اس#می

 
با گذشت بيش از يک سال از روی کار آمدن 
دولت روحانی نابسامانی ھای اقتصادی، 
اجتماعی و سياسی جمھوری اس0می ھمچنان به 
قوت خود باقی ست و ھيچ چشم اندازی  نيز 
برای برون رفت رژيم از بحران ھای موجود 

به رغم وعده ھای انتخاباتی .  متصور نيست
روحانی مبنی بر کنترل گرانی و مھار شرايط 

تورمی حاکم بر اقتصاد ايران و نيز به   –رکود 
رغم تبليغات شبانه روزی مجموعه اعضای 
کابينه يازدھم که اين روزھا مدام بر کاھش تورم 
و رشد اقتصاد ايران تاکيد دارند، آمارھای رسمی 
و واقعيت عينی زندگی روزمره کارگران و 
زحمتکشان ايران، خ0ف ادعاھای دولت را نشان 

 ھزار تومانی ھزينه سبد ۵٠٠افزايش .  می دھد
کاRيی يک خانوار کارگری در مقابل افزايش 

 دستمزد کارگران  ھزار تومانی١٢١حدود 
وضعيت معيشتی بيانگر اين واقعيت تلخ است که 

و سطح زندگی کارگران و توده ھای زحمتکش 
ايران نه تنھا بھبود نيافته است بلکه، دست کم به 

.  ھزار تومان فقيرتر از پيش شده اند٣٧٩ميزان 
تداوم اين وضعيت ھمراه با اخراج سازی ھای 
کارگران که ھم اينک به سياست روتين دولت 
تبديل شده است، عم0 اعتراضات علنی و روبه 

وضعيتی که .  رشد کارگران را بر انگيخته است
موجب تھی تر شدن ھرچه بيشتر سفره کارگران 
و در نتيجه منجر به افزايش اعتراضات و رو در 
رويی گريز ناپذير طبقه کارگر با ھيئت حاکمه 

 .  ايران خواھد شد
در کنار بحران اقتصادی که ھم اکنون نوک 
پيکان آن طبقه کارگر و مردم تھيدست ايران را 
نشانه گرفته است، مطالبات زنان و نحوه برخورد 
جمھوری اس0می با آنان، يکی ديگر از 
معض0ت رژيم است که به شکل روز افزونی در 

عدم پاسخگويی به .  حال سر باز کردن است
مطالبات اوليه و برحق زنان ھمراه با افزايش 
سرکوب و فشارھايی که ھم اينک بر زنان کشور 
وارد می شود، بيش از ھر زمان ديگری چالِش 
گريز ناپذير زنان عليه اقدامات داعشی جمھوری 

به عبارت ديگر، .  اس0می را بر انگيخته است
چالش زنان و مطالبات آنان، عرصه ديگری از 
شکست سياست ھای ھيئت حاکمه ايران است که 
مسئوRن اين رژيم در مواجھه با آن به ناتوانی و 

 . استيصال رسيده اند
در عرصه اجتماعی و نابسامانی ھای مربوط به 
آن که خود بازتابی از بحران اقتصادی و ديگر 
تنگناھای حاکم بر جمھوری اس0می است، 

تر از عرصه ھای   وضعيت جامعه بسيار وخيم
طبق آمارھای رسمی، ھم اينک .  ديگر است

شيوع استفاده از انواع مواد مخدر، کاھش سن 
در جامعه به مرز اعتياد و ابعاد گسترش آن 

 از انق#ب کارگری اکتبر و تجارب آن بياموزيم 
 

ترين رويداد سياسی قرن بيستم بود که تأثيرات مھمی از   روسيه، بزرگ١٩١٧انق0ب سوسياليستی اکتبر 
 .خود در سراسر جھان بر جای گذاشت

 برای نخستين بار پرچم انق0ب اجتماعی کارگری را برای سرنگونی نظام ١٨٧١کمون پاريس در 
 .داری به اھتزاز درآورد و جھت تکامل تاريخی بشريت را در عمل نشان داد سرمايه

بھايی برای پرولتاريای جھان از  ھا و تجارب گران اش، درس  روزه٧٢رغم عمر کوتاه  کمون پاريس به
تمام کمون پاريس  دھنده کار نيمه تاريخ چنين مقدر داشت که طبقه کارگر روسيه، ادامه.  خود بر جای نھاد

 .باشد
ھا  که دزدان و غارتگران امپرياليست جھان، درگير جنگی بودند که ميليون ، درحالی١٩١٧در اکتبر  

طلبانه، برای تجديد تقسيم جھان کرده بودند، پرولتاريای روسيه، برای  انسان را قربانی اھداف توسعه
ھای امپرياليست، انق0ب سوسياليستی را  داری و نجات بشريت از شر فجايع قدرت سرنگونی نظام سرمايه
 .در روسيه بر پا داشت

پرولتاريای روسيه اين آمادگی برای انجام رسالت بزرگ طبقاتی خود را در جريان دو دھه نبردھای 
 .امان و آگاھی روزافزون کسب کرده بود طبقاتی بی

در .  ، نخستين ت0ش قھرمانانه  کارگران روسيه در راستای تحقق اين رسالت سترگ بود١٩٠۵انق0ب 
خيزد، شوراھای  جريان اين انق0ب بود که طبقه کارگر با ابتکار و خ0قيتی که از سرشت اين طبقه برمی

ترين شکل تشکل سياسی طبقه کارگر برای کسب قدرت سياسی و اعمال  کارگری را آفريد که مناسب
 .اند حاکميت

 

تعرض طبقه حاکم، طبقه 
 کارگر را به عقب نخواھد راند

 
جمھوری اس0می دانشجويان را سرکوب کرد تا 

ھا شنيده  جايی که امروز کمتر صدايی از دانشگاه
گيری به جنبش  اجازه حرکت و شکل.  شود می

ھای  گيری از اشکال و روش زنان نداد و با بھره
. گوناگون زنان آگاه و مبارز را محدودتر کرد

 انسان شريف، از زن و مرد و کودک  ھاميليون ده
را به فقر و گرسنگی محکوم و به حاشيه شھرھا 

ھايی که به تنھا چيزی که شباھت  و يا آلونک
ندارند ھمان مسکن است تبعيد کرد و باز صدای 

اما بزرگترين کابوس او .  اعتراضی درنيامد
جنبش کارگری، جنبشی از :  ست چنان باقی ھم

 .درون و برخاسته از محيط کار
داران و  ی کارگر برای سرمايه ترس از طبقه

کند ھمه جا خود را  ھا که سعی می حکومت آن
 .قدرتمند نشان دھد، پايانی ندارد

ی شھرھا، اين غريو  در فضای سرد و ُمرده
ھاست که  فرياد کارگران و خشم آتشين آن

بخشد، اگرچه  پيچد و به آن گرما و اميد می می
اين فرياد برای دستمزدھای پرداخت نشده باشد و 
يا اگرچه برای کاری باشد که از دست رفته 

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٨٠شماره    ٩٣نيمه  اول آبان   –سال سی و ششم 

زمان آن رسيده که امنيت 
 اسيدپاشان را بر ھم زنيم

 
ھنگام  ی نابه ويکم، وجود پديده در قرن بيست

چون جمھوری اس0می به اندازه کافی  تاريخی ھم
اما گاھی چنان .  آور و ھولناک است حيرت

دھد که ھم  حوادث دردناکی در ايران روی می
حيرت و ھم خشم و درد ھر انسانی را 

ای در  ھای زنجيره اسيدپاشی.  انگيزد برمی
ھای  اصفھان، آن ھم در روز روشن و در خيابان

گفته .  پررفت و آمد، يکی از اين حوادث است
ھا   زن قربانی اين جنايت١۵ تا ٨شود بين  می
سردمداران جمھوری اس0می ابتدا .  اند شده

ھا در  کوشيدند از انعکاس خبر اين اسيدپاشی
ھای جلوگيری کنند، و ھنگامی که ديگر  رسانه

ھای  انگيزه"جايی برای انکار نماند، آن را به 

 خ#صه ای از
  اط#عيه ھای سازمان

  ١٢درصفحه 

 تجارب جنبش کارگری و چرايی ضرورت 
 کميته مخفی کارخانه
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١از صفحه   

موقعيت داخلی و منطقه ای 
 جمھوری اس#می

در کنار اعتياد، کارتون .  بحران رسيده است
خوابی در شھرھای بزرگ از جمله تھران به 
پديده ای علنی و رو به رشد در معابر 

. عمومی و زير پل ھای شھر تبديل شده است
ط0ق و تن فروشی به نحو چشم گيری 
افزايش يافته و دامنه بی سوادی مطلق و کم 

.  ميليون نفر رسيده است٣٠سوادی به 
افرايش ميليونی کودکان کار و کودکان 
خيابانی تنھا يکی از جلوه ھای بحران بی 
سوادی و ترک تحصيل ميليون ھا دانش 
آموز در مقطع ابتدايی به دليل فقر ونداری 

 .خانواده ھای آن ھاست
جدای از واقعيت ھای موجود که بدان اشاره 
شد، با عروج داعش و شرايط ايجاد شده 
درعراق و سوريه، جمھوری اس0می در 
بخشی از مناطق ايران از جمله استان ھای 
کردستان و سيستان و بلوچستان به نوعی با 

برآيند ھمه .  بحران امنيتی مواجه شده است
نابسامانی ھا و ناامنی ھای موجود در 
جامعه، کشمکش ھايی ست که ھم اينک ابعاد 
آن به لحاظ سياسی در درون ھيئت حاکمه 

کشمکش ھای ميان .  ايران بازتاب يافته است
مجلس و دولت، تنھا گوشه ای از برآيند 
شرايط سياسی حاکم بر جمھوری اس0می 

عدم رای اعتماد مجلس به وزير .  است
پيشنھادی روحانی در وزارت علوم، واکنش 
شتاب گونه دستگاه قضايی و نمايندگان 
مجلس ارتجاع در برخورد با سياست ھای 
فرھنگی و اجتماعی کابينه دولت يازدھم و 
عربده کشی ھای روزانه داعشی ھای 
جمھوری اس0می در مجلس و تريبون ھای 
نماز جمعه، جلوه ھايی از موقعيت نا مناسب 
جمھوری اس0می در عرصه سياسی را 

موقعيتی که با توجه به .  بازتاب می دھد
بحران ھسته ای و ابھامات موجود بر سر 
توافقات جامع اتمی، محتم0  دامنه کشمکش 
ھای سياسی درون رژيم را در آينده افزايش 

 . نيز خواھد داد
شکست و نابسامانی ھای جمھوری اس0می 
اما، صرفا در حوزه موضوعات چالش 
برانگيز داخلی محدود نمانده و ھم اينک اين 
رژيم در عرصه منطقه ای نيز با تنگناھا و 

تنگنا .  چالش ھای عديده ای مواجه است
ھايی که با گذشت ھر روز راه نفوذ و اقتدار 
جمھوری اس0می در منطقه را محدودتر 
کرده و بعضا قدرت مانور اين رژيم را در 
کشورھای عراق، سوريه و لبنان با دشواری 

به رغم ادعاھای .  مواجه کرده است
جمھوری اس0می مبنی بر دامنه نفوذ و 
حضور نظامی اش در عراق، واقعيت اين 
است که با اع0م خ0فت اس0می در عراق و 
سوريه توسط نيروھای داعش و سقوط دولت 

مالکی عم0 از نفوذ و اقتدار پيشين اين رژيم 
در عراق به نحو چشم گيری کاسته شده 

 . است
با تشکيل نيروھای ائت0ف به رھبری آمريکا 
عليه داعش و پس از آن حم0ت ھوايی 
نيروھای ائت0ف در سوريه، بار ديگر 
موضوع مقابله با دولت بشار اسد و بحث 
سرنگونی رژيم سوريه در محافل 
امپرياليستی و کشورھای منطقه تقويت شده 

در اين ميان، دولت ترکيه پيشتاز .  است
کشورھای منطقه در مسير مقابله با دولت 

ادامه حم0ت داعش به .  بشار اسد است
سوريه، محاصره کوبانی و نيز کمک ھمه 
جانبه دولت ترکيه به مخالفين سوريه جھت 
مبارزه با رژيم بشار اسد، مناسبات سياسی و 
ھمکاری ھای منطقه ای ترکيه و جمھوری 
اس0می ايران را به طرز آشکاری مختل 

بر بستر بحران عراق و تحوRت .  کرده است
جاری منطقه، يکی از راه ھای مھم ارسال 
تجھيزات نظامی جمھوری اس0می به سوريه 
و متعاقب آن حزب هللا لبنان اگر نگوييم 

. مسدود، دست کم بسيار محدود شده است
لذا، در وضعيت موجود جمھوری اس0می 
بيش از ھر زمان ديگر، نگران موقعيت 
دولت بشار اسد و به تبع آن نگران از دست 

   .دادن نفوذ خود در سوريه و لبنان است
تلويزيون سی ان ان، مبنی بر گزارش اخير 

اينکه جمھوری اس0می مھاجران افغانی را 
 ۵٠٠کنند با پرداخت  که در ايران زندگی می

دRر در ماه اجير کرده و برای جنگ با 
کند،  مخالفان  بشار اسد به سوريه اعزام می

خود بيانگر دشوارتر شدن موقعيت جمھوری 
 . اس0می در شرايط کنونی ست

اگرچه ارسال س0ح و اعزام نيرو به سوريه 
موضوع تازه ای نيست و جمھوری اس0می 
از مدت ھا پيش به اين امر اعتراف کرده، 
اما گزارش يادشده، می تواند گام ديگری 

ھای مواص0تی اين   برای قطع نفوذ و راه
. رژيم با سوريه و نيروھای حزب هللا باشد

ع0وه براين، بان کی مون دبير کل سازمان 
 "ھديه نظامی"ملل نيز پيشتر در مورد  

جمھوری اس0می به لبنان که در سفر علی 
شمخانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران 

به مقامات اين کشور وعده داده شده بود، 
ھشدار داد و گفت، طبق ماده پنجم قطعنامه 

 سازمان ملل که مرتبط با تحريم ھای ١٧۴٧
جمھوری اس0می است، فروش، ارسال و يا 
انتقال ھر نوع س0ح نظامی از ايران به لبنان 

 . ممنوع است
ع0وه بر فشارھای موجود، پيوستن 
عربستان به ائت0ف ضد داعش و به دنبال آن 
تشديد تنش ھای موجود ميان ھيئت حاکمه 
ايران و دولت آل سعود بر سر بحران يمن و 
سوريه نيز، ضربه ديگری بود که بر 
موقعيت جمھوری اس0می در منطقه فرود 

سعود الفيصل وزير خارجه عربستان .  آمد
 اکتبر در کنفرانسی رسانه ای در ١٣روز 

جده اع0م کرد، نظاميان ايران در سوريه 
بايد از جزيی از نيروھای اشغالگر ھستند و 

او ھم چنين اضافه کرد، .  سوريه خارج شوند
" فاقد مشروعيت"که ايران در کنار رژيم 

  .جنگد بشار اسد، عليه مردم سوريه می
بيان چنين مواضع تند و تيزی از طرف 
مقامات عربستان سعودی و در پی آن تشديد 
تنش ھای موجود ميان دو کشور، البته صرفا 
در محدوده جمھوری اس0می و عربستان 
باقی نماند و به دنبال خود تيرگی روابط 
ديگر کشورھای حوزه خليج فارس با 

 در .جمھوری اس0می را نيز دامن زده است
واقع از ھر طرف که به اوضاع منطقه نگاه 

تر   کنيم شرايط برای جمھوری اس0می سخت
بر بستر چنين اوضاعی است که .  می شود

مقامات جمھوری اس0می طی ھفته ھای 
اخير ت0ش ديپلماتيک گسترده ای را در 
ارتباط با لبنان آغاز کرده اند تا شايد بتوانند 
نفوذ و موقعيت گذشته خود را دست کم در 

اما با توجه به مجموعه .  اين کشور حفظ کنند
واقعيت ھای موجود و روند تحوRت جاری 
عراق و سوريه، بعيد به نظر می رسد که 
ھيئت حاکمه ايران بتواند ترک ھای قابل 
توجه ای را که بر ديوار نفوذ و موقعيت 
سياسی  رژيم در سطح منطقه وارد شده 

روند اوضاع .  است، ترميم و بازسازی کند
بيانگر تضعيف باز ھم بيشتر موقعيت و نفوذ 

 ساله جمھوری اس0می در سطح منطقه ٣۵
 .است

 
 

رژيم جمھوری اس#می را بايد با يک 

اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت



 ٣ ۶٨٠ شماره  ٩٣نيمه اول آبان     ٣

۴درصفحه   

 از انق#ب کارگری اکتبر و تجارب آن بياموزيم

که جناح راست و مرکز جنبش کارگری  درحالی
ی اعتصابات عمومی  کننده جھان، نقش تعيين

اقتصادی و سياسی و قيام مسلحانه را درنبرد 
کارگران برای سرنگونی بورژوازی و کسب 

کردند، پرولتاريای  قدرت سياسی انکار می
ھای  روسيه در عمل، نقش و اھميت تاکتيک

اعتصابات عمومی اقتصادی، تلفيق اعتصاب 
اقتصادی و سياسی، اعتصابات سياسی سرا سری 

ای را به پرولتاريای سراسر  و قيام مسلحانه توده
 .جھان نشان داد

بر اين تجارب و کاربرد ھمين  با تکيه
، ١٩١٧ھاست که سرانجام در فوريه  تاکتيک

طبقه کارگر روسيه توانست رژيم استبدادی 
شوراھا نيز که از بطن .  تزاری را سرنگون کند

اعتصاب عمومی سياسی زاده شدند، در سراسر 
عنوان يک قدرت سياسی مختص طبقه  روسيه به

ھرچند که .  کارگر، بار ديگر پديدار شدند
بورژوازی ھنوز سرنگون نشده بود، اما شوراھا 

عنوان يک قدرت،  و کنگره نمايندگان شوراھا به
اين بار، .  کرد در کنار قدرت بورژوازی عمل می

طبقه کارگر ع0وه بر شوراھا، يکی ديگر از 
ھای تاريخی خود را به جنبش کارگری  آفريده

ھای کارخانه در  جھان عرضه داشت، کميته
ھای سراسر روسيه شکل گرفتند و با  کارخانه

الغای اسرار بازرگانی، کنترل کارگری را در 
ھای کارخانه و کارگاه،  کميته.  ھا معمول داشتند آن

 .ھا تبديل شدند به يک قدرت واقعی در کارخانه
گونه که در عرصه سياسی، شوراھا تجلی  ھمان

قدرت دوگانه پس از انق0ب فوريه بودند، 
ھای کارخانه نيز بيانگر قدرت دوگانه در  کميته

طبقه کارگر .  ھا و نقطه توليد بودند کارخانه
ھای کارخانه و معمول  روسيه با ايجاد کميته

ی مقدماتی برای  ساختن کنترل کارگری، مرحله
کسب تجربه و گذار به مديريت کارگری را برای 

 .کرد دگرگونی سوسياليستی طی می
رغم ت0ش احزاب رفرميست منشويک و اس  به

اِر برای منحرف ساختن مبارزه طبقاتی 
پرولتاريا، تبديل کردن شوراھا به زائده قدرت 
دولتی بورژوايی و به تبعيت واداشتن کارگران 
از بورژوازی، مبارزه طبقاتی پرولتاريا تحت 
رھبری حزب مارکسيست و انق0بی بلشويک 

 . يافت بسط و گسترش می
رغم انق0ب فوريه، مطالبات کارگران، دھقانان  به

لذا بار ديگر موج .  نيافته بود و سربازان تحقق
وسيعی از اعتصابات عمومی اقتصادی و 

وگريز خيابانی  ای و جنگ سياسی، تظاھرات توده
توانست  قدرت دوگانه نمی.  روسيه را فراگرفت

بورژوازی برای يکسره .  بيش از اين دوام آورد
کردن مسئله قدرت و پايان دادن به قدرت دوگانه، 

رسيد  لحظه چنين به نظر می برای يک.  اقدام نمود
قدرت دوگانه موقتاً به نفع .  که پيروز شده است

ھای حزب  اما تاکتيک.  بورژوازی خاتمه يافت
مشی انق0بی آن، مانع از پيروزی  بلشويک و خط

حزب بلشويک با جلب .  قطعی بورژوازی شد
ھای  ھای کارخانه، اتحاديه حمايت شوراھا، کميته

کارگری و سربازان، تدارک قيام مسلحانه را در 
پرولتاريای روسيه تحت .  دستور کار قرارداد

رھبری حزب بلشويک و پيشوای بزرگ آن لنين، 
برای قيام مسلحانه، سرنگونی بورژوازی و 

 .کسب تمام قدرت سياسی، آماده شد
 اکتبر، بورژوازی ٢۵با قيام مسلحانه پيروزمند 

از اريکه قدرت به زير کشيده شد و قدرت در 
دومين .  سراسر روسيه به شوراھا واگذار گرديد

کنگره شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان، 
پيام لنين خطاب به کارگران، دھقانان و سربازان 

تمام قدرت به شوراھای .  را تصويب کرد
نمايندگان کارگران، سربازان و دھقانان منتقل 

 .شد
با انق0ب سوسياليستی اکتبر و انتقال قدرت به 

فوريت  شوراھا، پرولتاريای روسيه به
آورد کمون پاريس را عملی  ترين دست بزرگ
ھا و نھادھای  با برچيدن تمام ارگان.  ساخت

نظامی، ماشين دولتی بورژوازی   –بوروکراتيک 
شکست و دولت شورايی را مستقر  را درھم

تمام مقامات، انتخابی و قابل عزل اع0م .  ساخت
گذار و مجری  شوراھا وظيفه توأمان قانون.  شدند

حداکثر حقوق مقامات، .  دار شدند قانون را عھده
مديران، و متخصصين به متوسط دستمزد يک 

 .کارگر ماھر کاھش يافت
ھای  دولت کارگری بر سياست خارجی دولت

ديپلماسی سری را .  بورژوايی خط بط0ن کشيد
قراردادھای مخفی را علنی کرد و .  ملغا ساخت

ھای  بار تزاری را با ملت قراردادھای اسارت
برای تحقق خواست .  ديگر ملغا اع0م نمود

ھای مردم روسيه و سراسر جھان، پيشنھاد  توده
صلح دمکراتيک، صلح بدون الحاق و غرامت را 

 .ھای متحارب ارائه داد به دولت
دولت شورايی کارگری روسيه در ظرف چند 

ھای بورژوا در طول  ھفته وظايفی را که دولت
ھا نشده بودند، يعنی  چند قرن موفق به انجام آن

پاک کردن جامعه از تمام رسوبات و بقايای 
وسطايی و فئودالی، به فرجام  نظامات قرون

دين و دولت به شکلی راديکال و قطعی .  رساند
از يکديگر جدا شدند و به ھرگونه دخالت دستگاه 
روحانيت در دولت و نظام آموزشی کشور پايان 

حق تعيين سرنوشت را برای پايان .  داده شد
بخشيدن به ستمگری ملی به رسميت شناخت و 

ھا  پيوستن داوطلبانه و آزادانه مليت.  عملی ساخت
جای الحاق جبری قرار  به جمھوری شورايی به

. برابری زن و مرد به رسميت شناخته شد.  گرفت
ھای سياسی  ترين آزادی ترين و گسترده وسيع

 .برقرار گرديد
با مصادره ب0عوض اراضی مالکان و 

ھا به مالکيت خلق،  داران و انتقال تمام زمين زمين
ترين شکل، زمين ملی اع0م شد و به  به راديکال

. مالکيت خصوصی بر زمين پايان داده شد
ترين رژيم  ديکتاتوری پرولتاريا، دمکراتيک

سياسی تاريخ بشريت را برقرار ساخته بود و 
ھای کارگر و زحمتکش سرنوشت خود را  توده

در دست گرفته و از طريق شوراھا اعمال 
 .کردند حاکميت می

ی اصلی حکومت کارگری يعنی انق0ب  وظيفه
اقتصادی، دگرگونی مناسبات توليد بورژوايی، 
لغو کار مزدی، پايان بخشيدن به استثمار و لغو 

 .مالکيت خصوصی، ھنوز در پيش بود
پرولتاريای روسيه، تعرض مستقيم بر سرمايه را 

درپی برای  حم0ت پی.  در دستور کار قرارداد
ملی کردن تمام مؤسسات بزرگ توليدی، مالی و 

 ١٩١٨تا اواسط سال .  خدماتی آغاز گرديد
. متجاوز از سه ھزار واحد صنعتی ملی شد

کنترل کارگری بر تمام مؤسسات متداول گرديد و 
در تعدادی از مؤسسات ملی شده، مديريت 

نخستين اقدامات برای .  کارگری برقرار شد
سازماندھی اقتصاد بر طبق يک نقشه آگاھانه، 
واحد و سرا سری از طريق شورای عالی اقتصاد 

ھای  ملی که از تعدادی کميسرھای خلق، کميته
شد،  کارخانه و ديگر نھادھای کارگری تشکيل می

 .عملی گرديد
انق0ب سوسياليستی با سرعت در مسير  

داشت که دشمنان  درپی گام برمی ھای پی پيروزی
المللی برای سرنگونی حکومت  داخلی و بين

 .کارگری، جنگی آشکار و علنی را آغاز نمودند
ھای امپرياليست و تمام پاسداران نظم  قدرت

توانستند انق0بی را تحمل کنند  داری، نمی سرمايه
که با محبوبيت روزافزون، به الگويی برای 

داری، برای  کارگران کشورھای سرمايه
دار و برانداختن نظام  سرنگونی طبقه سرمايه

 .داری تبدل شده بود سرمايه
داری، حمله نظامی مستقيم   کشور سرمايه١۴

خود را به کشور شوراھا برای سرنگونی 
حکومت کارگری و برچيدن دولت شورايی آغاز 

زمان ضدانق0ب داخلی را  نمودند و ھم
ھا جنگ داخلی را  آن.  سازماندھی و مسلح کردند

 ادامه ١٩٢٠به طبقه کارگر تحميل کردند که تا 
 .يافت

حکومت کارگری، باقدرت، اين تعرض 
داری و  ھای ارتجاعی سرمايه ضدانق0بی دولت

 شکست و از جنگ داخلی  دشمنان داخلی را درھم
اما اين جنگ، تأثيرات .  پيروز بيرون آمد

ويرانگری بر اقتصاد و نيروھای مادی مولد 
جامعه که در جريان جنگ امپرياليستی پيش از 

ھا وارد  انق0ب اکتبر نيز لطمات جدی بر آن
پذير نبود  عجالتاً امکان.  آورده بود، بر جای نھاد
گسيخته و نيروھای مولد  که بر پايه اقتصادی ازھم

. ديده، انق0ب اقتصادی را سازمان داد آسيبشديداً 
ع0وه بر اين، تأخير انق0ب کارگری در باختر، 
باقی ماندن انق0ب کارگری در محاصره 

 ٨٠ماندگی کشوری که حدود  داری، عقب سرمايه
دادند،  درصد جمعيت آن را دھقانان تشکيل می

نشينی از  ھمه در زمره عواملی بودند که عقب
اقدامات تعرضی دوره نخستين و برچيدن اقدامات 
اضطراری کمونيسم جنگی را به امری ناگزير 

نشينی، ھمراه با  اما اين عقب.  کرد تبديل می
ھای  نشينی از برخی اصول و سياست عقب

 بود که ١٩١٨پرولتری از ھمان نيمه دوم سال 
 بر روند انق0ب اجتماعی بر جای  تأثيراتی منفی

کارگيری متخصصين بورژوا به  شيوه به.  نھاد می
ھای باRتر از  ی بورژوايی، يعنی با حقوق شيوه

نرم متوسط دستمزد کارگران ماھر، مديريت 
نفره، محدودترشدن دامنه مداخله و ابتکار  تک

ھای کارخانه، الغای دستمزد  عمل کميته
شده و احياء سيستم قطعه کاری، کاسته  تضمين

ھا، تمرکز  گيری شدن از نقش شوراھا در تصميم
روزافزون قدرت در دست حزب، محدود شدن 

ھای سياسی، عواملی بودند که تأثيرات  آزادی

١از صفحه   



 ۴ ۶٨٠ شماره  ٩٣نيمه اول آبان     ۴

٣از صفحه   

 از انق#ب کارگری اکتبر و تجارب آن بياموزيم
ھا و تبعيدھای گسترده ھموار  خودکامگی، اعدام

اين انحرافات در عرصه سياسی به انحرافات .  شد
نقض سانتراليسم .  جدی در حزب انجاميد

دمکراتيک، ابتکار و خ0قيت را در حزب 
تضعيف نمود و راه را بر مبارزات ايدئولوژيک 

توانست حزب را در مقابله با  فعال که می
ھای  ھا و پيشبرد سياست انحرافات و کج روی

نتيجه اين .  درست، ياری رساند، محدود نمود
فقط تقويت بيشتر گرايشات بوروکراتيک  روند نه

بلکه ھموار شدن راه برای نفوذ و نقش 
شکل .  روزافزون جريانات غير پرولتری بود

سازماندھی اقتصاد نيز به تأسی از وضعيت 
سياسی، شکلی آمرانه و بوروکراتيک به خود 

نفره ولو با منشأ  اصل مديريت تک.  گرفت
تفاوت .  پرولتری به روال عادی کار تبديل شد

جای خود  م0حظه در دستمزد و حقوق به قابل
باقی ماند و برخ0ف دوره لنين، مقامات دولتی و 

ای  حزبی نيز از حقوق و مزايای باRتر و ويژه
يک قشر ممتاز در جامعه .  برخوردار شدند

گرفته بود که نمايندگان ويژه و  شوروی شکل
. بوروکرات خود را در دولت و حزب داشتند

لحظه از آسمان نازل  دارو دسته خروشچف، يک
ھا نمايندگان ھمين قشر ممتاز و  آن.  نشدند

قدر رشد کرده و قدرت  بوروکرات بودند و آن
محض مرگ استالين، بتوانند  يافته بودند که به

پرچم تجديدنظر در اصول مارکسيسم را بلند کنند 
 –ھای اقتصادی احياء مناسبات کاRيی  و سياست

با اين .  پولی را در دستور کار قرار دھند
تحوRت، روند انحطاط انق0ب پرولتری سرعت 

گيرد و سرانجام به احياء کامل شيوه توليد  می
ترين  انق0بی که بزرگ.  انجامد داری می سرمايه

رويداد سياسی قرن بيستم بود و تأثيرات بس 
مھمی از خود بر اوضاع جھان برجای گذاشت به 

 .انجامد شکست قطعی می
اين انق0ب به شکست انجاميد، اما تجارب بسيار 
مھم و ارزشمندی برای پرولتاريای جھان از خود 

ھا و  کارگران جھان از درس.  برجای گذاشت
تجارب پيروزی و شکست انق0ب سوسياليستی 

آموزند و برای برپايی  کارگری روسيه می
 .شوند انق0بات پيروزمند کارگری آماده می

آنچه برای طبقه کارگر ايران از تجارب ارزشمند 
پرولتاريای روسيه اھميتی فوری دارد، آموختن 
از اشکال مبارزاتی و سازماندھی برای 

دار حاکم بر ايران،  سرنگونی طبقه سرمايه
اعتصابات عمومی اقتصادی، اعتصابات سرا 

ای، قيام مسلحانه،  سری سياسی، تظاھرات توده
نظامی   –درھم شکستن تمام دستگاه بوروکراتيک 

دولت بورژوايی و سازماندھی و استقرار يک 
دولت شورايی است که پرولتاريای روسيه مبتکر 

 .و ايجادگر آن بود
 

صنعتی کردن کشور، مسئله کشاورزی و شيوه 
مقابله با .  شود برخورد به دھقانان حاد می

ھا  ھا برای محدود کردن آن ھا و کوRک مان نپ
 .گردد آغاز می

آغاز "  چرخش بزرگ" که ١٩٢٩در سال  
شود و سياست  شود، نپ کنار گذاشته می می

ھا برای محو  تعرض گسترده در تمام جبھه
داری از شھر و روستا و  عناصر سرمايه

 .گردد کلکتيويزه کردن در مقياس وسيع آغاز می
شدت  روند به پس جامعه شوروی يک ازاين

رو که تا  متناقض ازاين.  کند متناقض را طی می
، ديگر چيزی به نام مالکيت ٣٠ی  نيمه دوم دھه

تمام .  خصوصی بر وسايل توليد وجود ندارد
. وسايل توليد به تملک جامعه درآمده است

عنوان  توانست فرد ديگری را به کس نمی ھيچ
در .  کارگر مزدبگير اجير کند و به کار وادارد

روستاھا دو شکل اساسی مالکيت اشتراکی 
کار موظف .  کلخوزی و سوخوزی مسلط گرديد

ھمگانی معمول شد و حق کار به يک حق 
حسب يک  توليد و توزيع به.  شده درآمد تضمين

يافته بود که نه بر  برنامه سرا سری سازمان
ھای  م0حظات سود و زيان، بلکه بر اولويت

باوجوداين برنامه، .  اجتماعی و سياسی مبتنی بود
نقش قانون ارزش و توليد کاRيی به حد بسيار 

ھای رشد اقتصادی  نرخ.  نازلی در اقتصاد رسيد
 .العاده نيز يکی از مختصات اين دوران بود فوق

اما در ھمين دوران، انحرافاتی که در ھما ن 
مراحل اوليه انق0ب اجتماعی پرولتری روسيه 
پديدار شده بودند و در آن دوران، بيشتر ناشی از 

ماندگی، جنگ و ويرانی اقتصادی  مقتضيات عقب
از .  جانبه رشد کردند بودند، اکنون به شکلی ھمه
ھای کارگر در اداره  نقش شوراھا و مداخله توده

در واقعيت، حزب .  شدت کاسته شد امور کشور به
کمونيست جای شوراھا را گرفت و قدرت 

ازپيش در دست کميته مرکزی، دفتر سياسی  بيش
. و دبير کل، شخص استالين متمرکز گرديد

ای ضعيف شد و شکلی  نظارت و کنترل توده
نقض و تحريف .  بوروکراتيک به خود گرفت

دمکراسی شورايی، به رشد بوروکراتيسم در 
دولت پرولتاريايی که قرار .  دستگاه دولتی انجاميد

تر  زوال بگذارد، متمرکزتر و مستحکم بود، روبه
شد و خصوصيات دولت نوع کھن در آن شکل 

 .گرفتند
به ھمراه نقض و تحريف دمکراسی شورايی، 

ھای سياسی برچيده شد و زمينه برای  آزادی

منفی خود را تا اين مقطع بر روند انق0ب 
 .اجتماعی برجای نھاده بودند

با پايان جنگ داخلی و بحران اقتصادی و سياسی 
 با آن ١٩٢١که حکومت کارگری در سال 

رو گرديد، درستی ديدگاه لنين پيرامون اين  روبه
مانده، معمول  مسئله که در يک کشور عقب

ساختن اصول سوسياليستی توليد و توزيع به 
ترين  ترين و سريع شکلی مستقيم و از طريق کوتاه

ای غيرمستقيم  راه ممکن نيست، بلکه بايد به شيوه
رشته مراحل انتقالی انجام بگيرد، به  و با يک

حکومت کارگری برای غلبه بر .  اثبات رسيد
گسيخته اقتصادی، احياء نيروھای  اوضاع ازھم

مولد و جلب حمايت دھقانان، سياست اقتصادی 
. نوين موسوم به نپ را در دستور کار قرارداد

ای  کنترل دولت کارگری، در محدودهتحت 
. داری مجاز شمرده شد بازرگانی آزاد و سرمايه

ھای دولتی نيز تابع اصل  حال بنگاه درعين
شده،  دھقانان، تحت ضوابط تعيين.  بازرگانی شدند

امکان فروش محصوRت مازاد خود را پيدا 
ماليات پولی، جای ماليات جنسی را .  کردند

گرفت و تعدادی از مؤسسات و صنايع کوچک به 
 .اجاره داده شدند

داری که درنتيجه  برای جھت دادن تکامل سرمايه
داری دولتی که  سوی سرمايه نپ، ناگزير بود، به

داری  امکان کنترل آن بيشتر باشد، سرمايه
ويژه از معادن  برداری به کئوپراتيوی، امتياز بھره

کاری که اشکالی از  العمل ھا، سيستم حق و جنگل
داری دولتی بودند، در اين دوره متداول  سرمايه

استخدام کارگران .  نقش پول احيا گرديد.  شدند
ای مجاز  توسط بخش خصوصی در محدوده

به .  دستمزد نقدی متداول گرديد.  شمرده شد
مؤسسات دولتی نيز اجازه داده شد، بر اساس 

 .سيستم حسابداری بازرگانی فعاليت کنند
داری برای حکومت  تا چه حد اين احياء سرمايه

 کارگری خطرآفرين بود؟
پاسخ لنين به کلنی روس در آمريکای شمالی 

"چنين بود چيز را  سياست اقتصادی جديد ھيچ: 
اساساً در سيستم اجتماعی روسيه تغيير نداده و 

  -مادام که قدرت در دست کارگران قرار دارد 
که قدرت شوروی اکنون پابرجا مانده و من  اين

کنم کسی اکنون ترديدی در اين امر ندارد  فکر می
داری دولتی که  سرمايه...  تواند تغيير دھد نمی  –

ھای اصلی سياست اقتصادی جديد  يکی از جنبه
است، تحت قدرت شوروی، شکلی از 

داری است که طبقه کارگر آن را آگاھانه  سرمايه
داری  سرمايه.  مجاز دانسته و محدود نموده است

داری دولتی در  دولتی اما اساساً از سرمايه
کشورھايی که حکومت بورژوايی دارند، 

جھت متمايز است که دولت ما نماينده  ازاين
بورژوازی نيست، بلکه نماينده پرولتارياست که 
موفق شده است اطمينان کامل دھقانان را به دست 

 ".آورد
ی رشد  ی بيست، درنتيجه ی دوم دھه از نيمه

)بورژوازی شھر و روستا(ھا  ھا و کوRک مان نپ
شدت حاد  ، مبارزه طبقاتی در جامعه شوروی به

شود و در درون حزب کمونيست نيز بازتاب  می
اخت0فات بر سر گذار به سوسياليسم، .  يابد می

 زنده باد ھمبستگی 
 بين المللی کارگران 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 تعرض طبقه حاکم، طبقه کارگر را به عقب نخواھد راند
از بيست سال از تصويب قانون کار، مواردی از 

داران را در محيط  اين قانون که قدرت سرمايه
کرد، ھرگز به اجرا در نيامده  کار محدود می

تعيين حداقل دستمزد براساس نيازھای يک .  است
. ی کارگری يکی از اين موارد است خانواده

دليل عدم اجرای اين قانون در تعيين حداقل  به
دستمزد، شکاف دستمزد حتا با حداقل نيازھای 

قدر افزايش پيدا کرده  ی کارگری آن يک خانواده
که براساس آمارھای موجود حداقل دستمزد 

ی  ھای يک خانواده گوی يک چھارم ھزينه پاسخ
طور آن بخش از قوانين  ھمين.  کارگری نيست

طور مثال به مساله ايمنی محيط کار و  کار که به
ای برای  گردد ھرگز اراده يا کار کودکان برمی

 .شان در حکومت اس0می وجود نداشته است انجام
ت0ش برای تغيير قانون بيمه اجتماعی کارگران 
ساختمانی يکی ديگر از تھاجمات سرمايه عليه 

جالب .  ھای اخير است کارگران در روزھا و ماه
که با طرح اين موضوع در مجلس و در حالی  آن

که ھنوز تغييرات اين قانون به تصويب نرسيده 
است، سازمان تامين اجتماعی از بيمه کردن 

) ی بار مالی به بھانه(کارگران ساختمانی 
خودداری کرده و ھيچ کارگری را در سال جاری 

ست که  ھا در حالی ی اين ھمه.  بيمه نکرده است
چنان از منابع سازمان تامين اجتماعی  دولت ھم

اش به اين سازمان در  سوء استفاده کرده و بدھی
اش  سازمانی که تمام اموال.  حال افزايش است

متعلق به کارگران است، اما کارگران ھيچ 
 .ی آن ندارند اختياری در کنترل و اداره

توان به تصوير  اکنون و با اين توضيحات می
ھای حکومت اس0می در  تری از سياست روشن

حکومت .  قبال طبقه کارگر ايران دست يافت
کوبيدن جنبش  اس0می که ناتوان از درھم

اعتراضی طبقه کارگر ايران است و اين 
اعتراضات ريشه در واقعيات عينی زندگی طبقه 
کارگر ايران دارد، تمام سعی خود را به کار بسته 
است تا اين مبارزات را حداقل مھار کرده و از 

گيری يک جنبش اعتراضی سراسری در  شکل
ھم اکنون و در .  ميان طبقه کارگر جلوگيری کند

توان از اخراج کارگران  ھا، می راس اين سياست
. ھا نام برد ناراضی و معترض و يا نمايندگان آن

اخراجی که در شرايط کنونی و با وجود بيش از 
 ميليون بيکار، ترس و واھمه از بيکاری و ٨

 .گرسنگی بيشتر را با خود به ھمراه دارد
ھای  به موازات اين سياست و ديگر سياست

  گيری از نيروھای سرکوب چون بھره ھم  -ھمانند 
کند تا با  حکومت با وقاحت تمام سعی می  -

چون تغيير در قانون  استفاده از ابزارھايی ھم
و .  داران بيافزايد کار، بر منافع و سود سرمايه

معنای  داران به شکی نيست که سود بيشتر سرمايه
 .باشد فقر بيشتر کارگران می

از .  اما فقر در ميان طبقه کارگر دو لبه دارد
سويی در اثر فقر، کارگران مجبور می شوند تا 

روز را کار کنند و يا به  ساعات بيشتری از شبانه
داران تن دھند که  ھای بيشرمانه سرمايه خواست

ھدر رفتن انرژی کارگران به دليل  ی آن به نتيجه
فقر و .  کاری و شغل دوم و سوم است انجام اضافه

ای که تمام فکر و ذھن کارگر  معض0ت روزانه
را در کنار کاری سخت و طوRنی به خود 

از سوی ديگر اما فقر و ظلم .  سازد معطوف می
آشکاری که به کارگران در محيط کار تحميل 

ھا را به سمت مبارزه و اعتراض به  شود، آن می
در چنين شرايطی .  دھد شرايط موجود سوق می

ھايی ھستند که به  به قرارداد موقت، تنھا نمونه
صورت رسمی اخبار آن در روزھای اخير در 

در حقيقت اما .  اند ھای دولتی انتشار يافته رسانه
 .باشد ھا بسيار فراتر از اين می ابعاداخراج

از سوی ديگر فشار بر روی فعاRن کارگری و 
تعدادی .  چنان ادامه دارد شان ھم ھای مستقل تشکل
برند و تعدادی نيز در  ھا در زندان بسر می از آن

راھروھای دادسراھا از اين اتاق به آن اتاق 
آخرين نمونه آن نيز دستگيری .  سرگردان ھستند

و "  اتحاديه آزاد کارگران"چند تن از اعضای 
 .ھاست ی قضايی عليه آن تشکيل پرونده

چون بازگذاشتن دست  ھايی ھم رژيم با سياست
کارفرمايان در اخراج و حتا به محاکمه کشاندن 
نمايندگان کارگران، استفاده از نيروی سرکوب 

که (ی اخ0ل در نظم  عليه کارگران به بھانه
 ١٩فرمانده نيروی انتظامی در سخنان خود در 

، اخراج و )مرداد صراحتا به آن اعتراف کرد
ھای  بيکارسازی گروھی کارگران به بھانه

چون ضرورت تعديل نيرو برای  مضحکی ھم
جلوگيری از ضرردھی، در ت0ش است تا 

تر  کارگران را به عقب رانده و شرايطی حتا وخيم
 .ھا تحميل نمايد از قبل به آن

خواھد با ترساندن  چنين می حکومت اس0می ھم
کارگران از پذيرفتن نمايندگی کارگران در 
جريان اعتراضات کارگری، عم0 کارگران را 

يابی محروم ساخته و اعتراض  از حداقل سازمان
داند که  رژيم می.  ھا را به شکست بکشاند آن

ی ھر گونه ھماھنگی بين کارگران برای  Rزمه
 و نيز دستيابی به   و تداوم اعتراض ادامه

شان، داشتن نمايندگانی است که  ھای خواست
بنابر اين تمام .  بتوانند اين ھماھنگی را ايجاد کنند

بندد تا ھيچ کارگری  ت0ش خود را به کار می
 .حاضر به پذيرفتن اين مسئوليت نشود

اما نکته مھم در حرکت رو به جلوی جنبش 
) و نه تمامی(کارگری اين است که در اغلب 

مواردی که نمايندگان کارگران اخراج شدند، 
شان به حمايت از نمايندگان خود  ھمکاران

برخاسته و خواستار بازگشت کارگران اخراجی 
ھای  توان به نمونه گرديدند که در اين رابطه می

اکريل اصفھان  چون کارخانه پلی بسياری ھم
اشاره کرد، ھر چند که در موارد متعددی اخراج 

 .نمايندگان به قوت خود باقی ماند
ست که تھاجم حکومت به کارگران تنھا به  گفتنی

ت0ش رژيم برای .  شود اين موضوع محدود نمی
ھای  تغيير موادی از قانون کار، از ديگر سياست

پيش از اين و در .  ی اخير است رژيم در دوره
نژاد، دولت کليد تغيير  ی رياست احمدی دوره

موادی از قانون کار را زده بود که در اثر 
اعتراضات کارگری موضوع مسکوت ماند، تا 

روحانی، با تدبيری ديگر " تدبير"بار ديگر دولت 
 !!آن را در دستور کار قرار داد

تغييرات مد نظر دولت با ھدف ليبراليزه کردن 
ويژه از نظر نوع  ھر چه بيشتر بازار کار به

قرارداد و دستمزد کارگران، از طريق افزودن 
بر قدرت و اختيارات کارفرمايان برای اخراج 
کارگران و نيز زيرپا گذاشتن تعھد دولت و 

داران برای تعيين حداقل دستمزد براساس  سرمايه
 .باشد تورم و نيازھای يک خانواده کارگری می

داران برای اعمال اين  ت0ش دولِت سرمايه
ست که تاکنون و با گذشت بيش  تغييرات در حالی

ست که فردا را نويد  اما اين صدا، صدايی.  است
اين صدا، اع0م صريح ناسازگاری .  دھد می

مناسبات حاکم با روند رو به تکامل تاريخ است 
 .يابد که اين چنين و آشکارا بازتاب می

توان سياست  راحتی می از ھمين روست که به
ی دولت روحانی و کل  نانوشته و اع0م نشده

راندن کارگران را  حاکميت برای سرکوب و عقب
دانند که تنھا گسترش جنبش  ھا می آن.  درک کرد

کارگری، تبديل اعتصابات منفرد کارگران به 
جا، آن لحظه و آن  اعتصابات سراسری، آن

ای در خود به  ی کارگر از طبقه تاريخی که طبقه
ی  گردد، مقدمه ای برای خود تبديل می طبقه

شود  سرنگونی نظام سرمايه داری نيز فراھم می
اند،  و برای ھمين است که کمر به محو آن بسته

نافرجام  به اين دليل مشخص که . ھر چند نافرجام
توان مسير تاريخ را عوض کرد؛ اين روند  نمی

 .تکاملی، غيرقابل بازگشت و ناگزير تاريخ است
ی  ھای نانوشته و اع0م نشده اما ببينيم اين سياست

ھای  ھا و دسته ی جناح حاکميت اس0می که ھمه
با ھم قرار دارند در "  مقدس"حاکم در اتحادی 

گيرد  کجاست، با چه اھداف مشخصی صورت می
ی کنونی با  و چه نتايج و دستاوردھايی در لحظه

 !آورند؟ خود به ھمراه می
اخراج روزانه کارگران که عدم امنيت شغلی و 

ھا  خطر از دست دادن تنھا آب باريکه را برای آن
بدنبال دارد، از جمله معض0ت طبقه کارگر 
ايران است که در يکسال اخير بيش از پيش 

عنوان ابزاری برای به سکوت کشاندن  به
کارگران به کار گرفته شده و به يک سياست 

تواند  خطر اخراج می.  فراگير تبديل گشته است
کار کند، اما اين ترس و  کارگران را محافظه

تواند تاثيرگذارتر باشد که  کاری وقتی می محافظه
. ارتباط مستقيمی با مبارزات کارگران داشته باشد

روزی نيست که خبری از اخراج نمايندگان 
کارگران منتشر نشود، کار به جايی رسيده است 

 کارگر کارخانه نورد و لوله صفا در ١٠٠٠که 
ساوه در پی اعتصاب اخيرشان، ھمگی از کار 
اخراج شده و کارفرما مانع ورود کارگران به 

ی کارخانه شده است و اين اوج وقاحت  محوطه
اخراج ھزار .  دھد داران را نشان می سرمايه

کارگر به دليل اعتصاب و اعتراض به عدم 
دار زالوصفت  پرداخت سه ماه دستمزد، سرمايه

که اتفاقا با سود حاصل از کاRھای توليدی 
کارگران که از بازار خوبی نيز برخوردار است 

 ماه است که حق ١٨شود،  تر می ھر روز فربه
 .ھا را پرداخت نکرده است ی آن بيمه

کار حتا در مواردی از اخراج نمايندگان کارگران 
ھا رسيده است که  ی آن نيز گذشته و به محاکمه

نمايندگان کارگران پيمانی پتروشيمی رازی يکی 
در روزھای .  ھای آن ھستند از آخرين نمونه

اخير، حتا دو تن از مديران کارخانه گي0نا که با 
کارگران ابراز ھمدردی کرده بودند به دادسرا 

 کارگر اين ٨پيش از آن نيز .  احضار گرديدند
کارخانه به پليس امنيت شھر رودبار احضار شده 

 .بودند
اخراج نمايندگان کارگران کارخانه شيشه آبگينه، 
نوشابه خوشگوار، آبفای آبادان، قطار شھری 

، اخراج )عنوان پيمانکار شرکت کيسون به(اھواز 
کارگران رسمی کارخانه گاز لوله ساوه و ايران 

شان با تبديل قرارداد رسمی  زاک به دليل مخالفت
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تعرض طبقه حاکم، طبقه 
 کارگر را به عقب نخواھد راند

اسيدپاشی، جنايتی ديگر "با عنوان )  اقليت (درتاريخ دوم آبان اط0عيه ای از طرف سازمان فدائيان 
" دراين اط0عيه ازجمله چنين آمده است. انتشار يافت"عليه زنان در جمھوری اس#می

گذاری رژيم سرگرم تصويب  ای در حالی انجام شده است که دستگاه قانون ھای زنجيره اسيدپاشی
ھا  ھايی در زمينه تفکيک جنسيتی در واحدھای صنفی، تشديد فشار بر زنان و حمايت از گروه طرح

برای رعايت حجاب “  امر به معروف و نھی از منکر”ست که تحت عنوان  و اراذل و اوباشی
اط0عيه سپس ."  پاشند کنند و حتا بر روی آنان اسيد می اس0می، برای زنان ايجاد مزاحمت می

بااشاره به تجمع اعتراضی مردم اصفھان در مقابل دادگستری اين شھر وتجمع اعتراضی مردم 
دادستان کل کشور و برخی مقامات ديگر حکومتی "  تھران در برابر مجلس،چنين ادامه ميابد

ھا را به اخت0فات فردی و شخصی نسبت دھند و منکر ارتباط آن با  اند اسيدپاشی مذبوحانه سعی کرده
ھای فردی اين جنايات را  ھای اخير، انگيزه مسئله حجاب شوند، در حالی که تمام قربانيان اسيدپاشی

ھا در  دھی شده که سرنخ تمام آن بسياری از اين زنان، توسط عوامل مزدور و سازمان.  اند رد کرده
اند که حجاب  ست، چه قبل از ارتکاب جرم و چه ھنگام اسيدپاشی، تھديد شده دست باندھای حکومتی

اط0عيه درادامه، اقدام جنايتکارانه اسيدپاشی را قوياً محکوم نموده ."  اس0می خود را رعايت کنند
،خواستار مجازات آمران و مجريان آن شده واز اعتراضات گسترده مردم اصفھان و تھران برای 
آزادی، امنيت و پايان قطعی اعمال ھر گونه خشونتی عليه زنان حمايت نموده ودرپايان اط0عيه 

خواھان لغو حجاب اجباری، ممنوعيت ھر گونه فشار و )اقليت (  سازمان فداييان.  چنين آمده است 
زنان بايد از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند و ھر . اجبار در مورد نوع پوشش زنان است

 .گونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت فورا بايد ملغا گردد
 

 !ازمطالبات کارگران مخابرات روستائی حمايت کنيم 
اط0عيه چنين آغاز می . انتشارداد٩٣  مھر٢٩ست که سازمان درتاريخ   عنوان اط0عيه ديگری 

 :شود
 تن ازکارگران مخابرات روستائی صبح امروز درمقابل مجلس شورای اس0می دست به تجمع ٧٠٠
پيمائی   اين کارگران که از شھرھای مختلف به تھران رفته بودند درادامه اعتراضات خود، با راه.زدند

کارگران .به سمت شرکت مخابرات ايران ، درمقابل ساختمان اين شرکت دست به تجمع زدند
مخابرات روستائی دراين حرکت اعتراضی، بارديگر خواستارانعقاد قرارداد مستقيم، برخورداری 

درادامه اط0عيه ضمن اشاره به تجمع و راه پيمائی اعتراضی ."  ازحق بيمه و افزايش دستمزد شدند
درآن تاريخ، دادسرای تھران، شرکت مخابرات را "   می نويسد٩٣ کارگرمخابرات درخرداد ١۵٠٠

که   درحالی.  مکلف به استمرار بيمه و انعقاد قراردادمستقيم برطبق ضوابط مقرردرقانون کار نمود
، مخابرات ايران متعھد به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با ٩٣و٩٢برطبق قانون بودجه سال 

کارگران روستايی طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون کار است، اما اين مصوبه درمورد اکثريت 
 ١۵٠٠ازحدود ده ھزارکارگرمخابرات روستائی تنھا حدود .کارگران اين شرکت اجرائی نشده است

ھای نگھداری مرکز، راه اندازی، سيم  کارگرمشمول اين مصوبه شده اند و بقيه کارگران که در بخش
 سال سابقه کاردارند، ھنوز به ٢٠ تا١۵کشی و خرابی تلفن مشغول به کارھستند  وبسياری ازآنھا 

درپايان، اط0عيه ،ازمبارزات کارگران مخابرات ."  کنند صورت ساعتی و بدون حق بيمه کار می
اين حق "  روستائی حمايت نموده، خواستار تحقق فوری مطالبات کارگران شده  وچنين نوشته است

کارگران مخابرات روستائی و ھمه کارگران است که ازبيمه کامل اجتماعی شامل بيمه 
بيکاری،سوانح،نقص عضو، جراحت ، کھولت، فرسودگی ، امراض ناشی ازحرفه و ازکارافتادگی  

ازمطالبات )  اقليت(سازمان فدائيان."  و ھمچنين ازخدمات درمانی و بھداشتی رايگان برخوردارباشند
کارگران مخابرات روستائی قوياً حمايت می کند و عموم کارگران رابه تشديد مبارزه عليه رژيم 

 .ضدکارگری جمھوری اس0می فرا می خواند
 

ای  اط0عيه)  ١٣٩٣ مھر ٣٠ (٢٠١۴ اکتبر ٢٢در تاريخ )  اقليت(کميته خارج کشور سازمان فداييان 
در اين اط0عيه به .  صادر کرد"  گرايان عليه زنان خاورميانه ستيزی اس#م تشديد زن"با عنوان 

ستيزانه در  ھای اس0می عليه زنان در خاورميانه و ايران و تشديد فضای زن حم0ت و توحش گروه
در ايران، اعضای باندھای وابسته حکومتی به روی زنان .  کشورھای اين منطقه اشاره شده است

پاشند تا جو رعب و وحشت در جامعه و به ويژه در ميان زنان را دامن زنند؛ در عراق،  اسيد می
اما حم0ت .  رسانند گيرند و در ميادين به فروش می ھا زنان ايزدی را به گروگان می داعشی

در اروپا نيز، زنان مھاجر .  شود ھای اس0می به زنان محدود به کشورھای خاورميانه نمی گروه
آيند، مورد توھين و آزار و اذيت  حجاب که از کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا می بی

 .گيرند گرايان قرار می اس0م
در کوبانی .  خيزند نشينند و به مبارزه و مقاومت برمی اما زنان، نيز در برابر اين حم0ت ساکت نمی

ھای مختلفی در  جنگند؛ در ايران تظاھرات گيرند و عليه اين نيروھای ارتجاعی می اسلحه به دست می
و به .  کنند شود؛ در اروپا زنان از متعرضان شکايت می اعتراض به خشونت عليه زنان برگزار می

 ."دھند که ھر جا سرکوب ھست، مبارزه و مقاومت و اعتراض ھم ھست زنان نشان می: "اين ترتيب
"در پايان نيز آمده است ھای  حم0ت وحشيانه گروه)  اقليت(کميته خارج کشور سازمان فداييان : 

دستگيری و .  کند ھای زنان دفاع می ی جھان را محکوم و از حقوق و آزادی گرا در ھر گوشه اس0م
 ."مجازات عاملين اين گونه حم0ت، گام اول در مبارزه با خشونت سيستماتيک عليه زنان است

 
 
 

کشيده شدن کارگران به اعتراض تنھا به يک 
 .جرقه نياز دارد

بدون ھيچ ترديدی، جنبش کارگری يگانه جنبش 
ھای اخير به  اعتراضی در ايران است که در سال

ست  کافی.  مسير رو به رشد خود ادامه داده است
تا نگاھی به کليت موضوع در ايران و وضعيت 

ھای گذشته داشته باشيم تا  جنبش کارگری در سال
 .به اين موضوع پی ببريم

ھای اين موضوع، حمايت کارگران  يکی از نشانه
شان است که در گذشته  از نمايندگان اخراجی
تمايل بيشتر کارگران به .  کمتر شاھد آن بوديم

يابی و داشتن تشکل مستقل از حکومت،  تشکل
ھايی  ھا و طرح خواست باR رفتن سطح خواست

ھای آن  ھم چون افزايش دستمزد از ديگر نشانه
تر افزايش اعتراضات  ھستند و البته از ھمه مھم

ترس از .  ھای اخير است کارگری در سال
اعتراضات کارگری به جايی رسيده است که 

ھای اخير حتا از برگزاری  حکومت در سال
ھای تحت کنترل  مراسم اول ماه مه توسط تشکل

خود نيز واھمه داشته و مانع به خيابان آمدن 
 .کارگران در اين روز شده است

واقعيت اين است که جنبش کارگری با موانع 
بسياری بر سر راه خود روبروست، از جمله 
نداشتن تشکل و بويژه تشک0ت سراسری، 
سرکوب حکومتی در اشکال گوناگون و نيز 

اما به رغم .  وضعيت وخيم اقتصادی طبقه کارگر
ھا، بر حجم و ميزان اعتراضات  ی اين ھمه

کارگری افزوده شده و ھمراه با آن سطح آگاھی 
 .در ميان طبقه کارگر نيز رو به رشد است

ی کارگر را در کشوری مانند  رشد آگاھی طبقه
ايران که يک ديکتاتوری فاشيستی مذھبی روبنای 
سياسی آن را شکل داده و ت0ش کارگران برای 

رحمانه روبرو  ايجاد تشکل با سرکوب بی
ھای  توان از ميزان و تعداد تشکل گردد، نمی می

ی  در تبيين وضعيت طبقه.  طبقه کارگر دريافت
کارگر ايران از نظر آگاھی و ميزان آمادگی 
مبارزاتی بايد اين نکته بسيار مھم را در نظر 

و به طريق اولی (ای  داشت که ھر گونه مبارزه
بدون سطح معينی از آگاھی )  ھرگونه اعتصابی

بنابر اين .  طبقاتی و سازمانيابی غيرممکن است
برای درک سطح آگاھی و رشد مبارزاتی طبقه 
کارگر بايد بويژه بر اعتصابات و اعتراضات 

ھای  ھا در سال کارگری و افزايش و چگونگی آن
 .اخير تاکيد ويژه داشت

چه که باز اھميت بيشتری دارد نه  آن
ست  آوردھای اين اعتصابات، بلکه تاثيری دست

که اين اعتصابات حتا در ھمين محدوده، بر 
. گذارد يابی کارگران می ميزان آگاھی و تشکل

ھای جديد و  کارگران از مبارزات خود درس
تر و  بيشتری آموخته و برای مبارزات بعدی آماده

 .گردند کاراتر می
بينی  گاه در شرايطی که شايد کسی نتواند پيش آن

ھای تاريخی،  کند، در ھمان به اصط0ح بزنگاه
اين طبقه کارگر است که بدليل سابقه مبارزاتی، 

 بدست آورده در طول اين  تشکل و آگاھی
تواند بر نقش خود در مبارزات  مبارزات، می

سراسری افزوده و با اتحاد طبقاتی و طرح 
ی مشخص خود، ُمھر طبقه  ھا و برنامه خواست

 .کارگر را بر انق0ب آينده بزند

 خ#صه ای از اط#عيه ھای سازمان
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١از صفحه   

زمان آن رسيده که امنيت 
 اسيدپاشان را بر ھم زنيم

  ٨درصفحه 

 . کند کجی می دھن
حمايت از آمران به معروف و "تصويب طرح  

يکی پيام .  دو پيام به ھمراه دارد"  ناھيان از منکر
گرانه خطاب به اراذل و اوباش و باندھای  حمايت

 .سياه و ديگری پيامی خصمانه به زنان
ی خشونت عريان عليه  حم0ت اسيدی، تنھا جلوه

ضرب و شتم و توھين و .  زنان در ايران نيست
تحقير زنان در کوچه و خيابان، تفکيک جنسيتی 

ھای کار، تصويب  ھا و محل در مدارس و دانشگاه
قوانين متعدد عليه زنان در عرصه خانواده و 
اجتماع، محروم ساختن آنان از حقوق اوليه ھر 
انسان حتا حق انتخاب پوشش، مصونيت 
متجاوزان و آزارگران جنسی در خانه و خيابان و 

ھای   تنھا جلوه...  محل کار از پيگرد قانونی و 
 .خشونت عيان عليه زنان در ايران نيستند

 مجمع جھانی اقتصاد، ٢٠١۴در گزارش سال 
 ١۴٢ايران از نظر شکاف جنسيتی در ميان 

.  ارزيابی شده است١٣٧ی   کشور در رتبه
معيارھای ارزيابی در اين گزارش، مشارکت 

يابی به امکانات آموزشی،  اقتصادی، دست
سال .  باشد بھداشت و بقا و توانمندی سياسی می

 ١٣۶گذشته در ھمين گزارش، ايران در ميان 
ھمين گزارش .   قرار داشت١٣٠کشور در رتبه 

دھند که وضعيت زنان در جمھوری  ھا نشان می
 .باراست اس0می تاچه حد اسفناک و وخامت

پس، ممانعت از مشارکت اقتصادی زنان، نابودی 
ی  استق0ل مالی و در نتيجه زنانه کردن چھره

فقر، يکی ديگر از معيارھای رسمی جھان در 
پيش از .  تعيين ميزان خشونت عليه زنان است

اين در مقاRت متعدد نشريه کار سياست 
بيکارسازی و ايجاد محدوديت بر سر راه اشتغال 

اما گويا .  زنان مورد بررسی قرار گرفته است
ھای تاکنونی برای بيرون راندن زنان از  طرح

 ١٧رو، در  از اين.  بازار کار ناکافی بوده است
طرح صيانت از حريم عفاف "مھر طرحی به نام 

به مجلس رفت که پيامدھای آن در "  و حجاب
تری  صورت تصويب، بيکاری تعداد باز ھم بيش

 اين طرح، ۵طبق ماده .  از زنان خواھد بود
اشتغال زنان در واحدھای صنفی نبايد با حضور 

 ١٠ صبح تا ٨مردان و در ساعات متعارف يعنی 
در بخش ديگری نيز آمده است که .  شب باشد

اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به 
خدمات زنان نياز دارد فقط با دريافت مجوز از 

واحدھای .  اماکن نيروی انتظامی مجاز است
صنفی متخلف از يک ھفته تا يک ماه تعطيل 

 .خواھند شد
نشينی  تمايل مسئوRن جمھوری اس0می به خانه

زنان و کاھش نقش آنان از يک عضو فعال 
اجتماع به خادمان شوھر و دستگاه زايش و 

روی .  پرورش کودک، يک روی سکه است
داری حاکم بر  ديگر سکه، نياز نظام سرمايه

ايران به نيروی کار ارزان زنان برای کسب سود 
تر و بحران اقتصادی، تورم و دستمزدھای  بيش

ھای  ناچيزی ھستند که زنان بسياری از خانواده
دارد تحت ھر  کارگر و زحمتکش را وامی

شرايطی و به ھر کاری تن دھند تا بتوانند اندکی 
در نتيجه اين طرح و .  به درآمد خانواده بيفزايند

يک تن از آنان، لباس زنانه پوشاند و عکس او را 
ھا منتشر  به عنوان مظنون به اسيدپاشی در رسانه

امر به "ھا را به  کرد و کسانی را که اسيدپاشی
. دادند، تھديد به برخورد کرد نسبت می"  معروف

اکنون نيز چند ھفته پس از وقوع اين جنايات، 
خبری از شناسايی يا دستگيری عوامل 

ی  در حالی که به گفته.  ھا نيست اسيدپاشی
ھای پررفت و آمد  ھا در خيابان شاھدان، اسيدپاشی

ھای  ھا مجھز به دوربين روی داده و اين خيابان
پليس راھنمايی و رانندگی ھستند و اگر پليس 

ھا را  توانست اسيدپاش خواست تاکنون می می
دليل نيست بسياری از مردم  بی.  دستگير کند

معتقدند عام0ن و آمران اصلی اين  جنايت 
دستگير و مجازات نخواھند شد، حداکثر بر اثر 
فشار افکار عمومی شايد چند فرد دست چندم 

 .دستگير و محاکمه شوند
ننگ "، "اسيدپاشی جنايت، قانونگذار حمايت"

و "  ماست ننگ ماست، مجلس شورای ما
از ديگر "  خوايم ی امر به معروف نمی Rيحه"

شعارھايی بودند که در اصفھان و تھران سر داده 
 .شدند

خشم مردم از آن رو متوجه مجلس ارتجاع 
ھا، مجلس  زمان با اسيدپاشی اس0می بود که ھم

حمايت از "ارتجاع رژيم سرگرم تصويب طرح 
البته .  بود"  آمران به معروف و ناھيان از منکر

نمايندگان مجلس نيز نه تنھا اھميتی به اين شکل 
از خشونت عليه زنان ندادند، بلکه با وقاحت تمام 
و با سرعت بقيه طرح را به تصويب رساندند تا 

از باندھای رژيم را "  حمايت"در "  خ0ء قانونی"
گران کنونی و آتی، مجوزی  پر کنند و به خشونت

شود اين طرح جھت  ادعا می.  قانونی بدھند
ست که  از آمران به معروفی"  حمايت قانونی"
دھند، اما مردم به خوبی معنای  می"  تذکر لسانی"
 .دانند اوباش رژيم را می" تذکر لسانی"

خشونت عليه زنان، ھر نوع  اقدام عملی، ک0می 
شود که منجر به آسيب  يا تھديدی تعريف می

جسمی، جنسی يا روانی گردد و آنان را از آزادی 
چه در حريم خصوصی و چه در عرصه عمومی 

ھای  نامه به رغم تصويب پيمان.  محروم سازد
المللی در حمايت از زنان، به رغم  متعدد بين

وجود قوانين حمايتی در بسياری از کشورھای 
جھان، به رغم مبارزات پيگير، ھنوز زنان، به 

شان، در سراسر جھان با اشکال و  علت جنسيت
سطوح مختلفی از خشونت روبرويند و تا زمانی 

داری پابرجاست،  که مردساRری و نظام سرمايه
 .امکان رفع کامل خشونت عليه زنان وجود ندارد

در کشورھای به ويژه غربی، قوانين مترقی به 
ھا،  نيست ی فمی ھا مبارزه نفع زنان، حاصل دھه

در .  ھا، زن و مرد است ھا، کمونيست سوسياليست
اين کشورھا تبليغ خشونت عليه زنان و توھين و 

شود، چه رسد به  تحقير آنان جرم محسوب می
با وجود اين، در اين کشورھا نيز .  اجرای آن

اما در .  چنان رواج دارد خشونت عليه زنان ھم
جمھوری اس0می نه تنھا چنين قوانينی وجود 

ی  ندارند، بلکه مجلس ارتجاع در ھنگامه
حمايت از "اسيدپاشی به زنان، با تصويب طرح 

، به حق "آمران به معروف و ناھيان از منکر
زنان در برخورداری از امنيت و آزادی توھين و 

 .نسبت دادند" شخصی و خانوادگی
اين نيز که ناممکن شد، به روال معمول اين 
جنايت را به ھر جايی نسبت دادند به جز سرمنشأ 

سرويس جاسوسی "يکی آن را به .  اصلی آن
، "عوامل بيگانه"نسبت داد، ديگری به "  انگليس

و اين يکی ھم اص0 "  دشمنان نظام"آن يکی به 
اين موضوع شد و آن را "  اھميت"منکر 

 .خواند" بزرگنمايی"
در مقابل، مردمی که از اين جنايات به خشم آمده 

ھا و  بودند، در شھرھای مختلف، در خيابان
ھا به تظاھرات پرداختند و اعتراض خود  دانشگاه

. را به اين خشونت آشکار عليه زنان اع0م کردند
ھای مردم معترض  بررسی شعارھا و درخواست

ھای  دھد که آنان تا چه حد نسبت به دست نشان می
ی رژيم و آمران،  ستيزانه پشت پرده، ماھيت زن

دھندگان و مشوقان اصلی چنين  عام0ن، سازمان
 .اند ھايی عليه زنان آگاه خشونت

زنان به ھمراه مردان، به جز شعارھايی عليه 
حقوقی خود سر  ھا، شعارھايی درباره بی اسيدپاش

ما زنيم، انسانيم، شھروند اين "دادند، مانند 
و با شعارھايی چون "  دياريم، اما حقی نداريم

قوانين ضد "و "  امنيت، آزادی حق مسلم ماست"
خواھان حقوق مسلم خود "  زن ملغی بايد گردد

 .شدند
ھا، به جز تشديد  ھای پيش از اسيدپاشی در ماه

بدحجابی "  جرم"بگير و ببند زنان توسط پليس به 
و تظاھرات مزدوران و اوباش رژيم عليه 

، سران رژيم و باندھای وابسته به آن "بدحجابی"
ھای گوناگون بر لزوم  ھا و مصاحبه در سخنرانی
تأکيد نموده و آنان را به "  بدحجابان"برخورد با 

رو بود  از اين.  ھای مختلف تھديد کرده بودند زبان
ھا، ھمه  که ب0فاصله پس از شروع اسيدپاشی

دانستند که اين حوادث با سياست حجاب  می
سيد يوسف .  اجباری رژيم ربط دارد

نژاد، امام جمعه اصفھان، که نماينده  طباطبايی
ای در اصفھان و نماينده مجلس خبرگان نيز  خامنه

باشد، پيش از وقوع اين جنايات اع0م کرده  می
مسئله حجاب ديگر از حد تذکر گشته است : "بود

 Rو برای مقابله با بدحجابی بايد چوب تر را با
مردم ".  برد و از نيروی قھريه استفاده کرد

تواند  دانند چنين اعمالی نمی اصفھان نيز که می
خودسرانه توسط چند تن انجام شود و پشت 

ھا عليه زنان، باندھای سياه  ی اين خشونت پرده
وابسته به مراکز قدرت روحانی و دولتی قرار 

"دادند دارند، در تظاھرات خود شعار می امام : 
 ".جمعه ما، ننگ ماست، ننگ ماست

پليس جمھوری اس0می در برقراری امنيت يا به 
، البته در برابر اين "زمينی پليس سيب"قول مردم 

اقدامات .  اعتراضات چندان بيکار ننشست
به شيوه جمھوری "  نظم"متعددی برای حفظ 

ای از معترضان را  اس0می انجام داد؛ عده
دستگير کرد، تعدادی از خبرنگاران و عکاسان و 
فعالين اجتماعی را بازداشت کرد و حتا به تن 

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد



 ٨ ۶٨٠ شماره  ٩٣نيمه اول آبان     ٨
٧از صفحه   

 زمان آن رسيده که امنيت اسيدپاشان را بر ھم زنيم

آورد ساليان سال بگير و ببند در  ره.  گذرد می
زمينه حجاب برای جمھوری اس0می، تبديل 

ھای کوچک  ھا به شال مانتوھا به کت و روسری
امروزه دختران آن زنان در کنار .  بوده است

مادران خود به مقابله با حجاب اجباری 
ھا، بر  اگر حوادثی نظير اسيدپاشی.  اند برخاسته

تعدادی از زنان و دختران تأثير منفی گذاشته و 
آنان را مرعوب ساخته، اما بسيار زود بر ترس 

ھا زن  خود غلبه خواھند کرد و در کنار ميليون
  ديگر باز ھم بر حق انتخاب پوشش خود پای

يابی به آن از پای  خواھند فشرد و تا دست
 .نخواھند نشست

ھا،  پاشی اعتراضات و تظاھرات مردم عليه اسيد
اسيدپاشی "مسئوRن رژيم را واداشت به وجود 

ی   اعتراف کنند و به مردم وعده"  ای زنجيره
دانند اين  گرچه ھمه به خوبی می.  پيگيری دھند

اند، اما ھمين اندک نيز بدون  ھا پوچ وعده
 .بود اعتراض ميسر نمی

دانند که جمھوری اس0می  مردم به خوبی می
سرمنشأ تمامی اشکال خشونت حاکم بر جامعه 

ھای  فرياد زنی در برابر حرف.  عليه زنان است
او .  دادستان اصفھان، گويای اين آگاھی است

مسئله اين است که اينھا اين قدرت را : "گويد  می
 ."از چه کسی گرفتند؟ از شماھا گرفتند

رژيم جمھوری اس0می ساليان سال است که 
ھر .  تکليف خود را با زنان روشن کرده است

زند از  اش فرياد می قانون و سياست و اقدام
ستيزی دست برنخواھد داشت و روز به روز  زن

زمان آن رسيده که .  بر دامنه آن خواھد افزود
زنان نيز تکليف خود را با اين حکومت روشن 

زمان آن رسيده که تمام مردان و زنان .  کنند
آزاده، تنھا و تنھا با اتکا به نيروی خود به 
سازماندھی و بسيج و اعتراض و مبارزه عليه 

در صورت ادامه اين .  ھا برخيزند حقوقی بی
تر از  وضعيت، بايد منتظر بود حوادثی فجيع

پس، اجازه .  ای رخ دھند ھای زنجيره اسيدپاشی
ندھيم اسيدپاشان مخل امنيت ما شوند، بلکه ما 

 .امنيت آنان را بر ھم زنيم

داران  ھای مشابه تنھا در خدمت سرمايه طرح
تر نيروی کار  برای استثمار ھر چه وحشيانه

درآمدی درخواھند آمد که برای  زنان اقشار کم
ای جز  شان چاره ی حيات خود و خانواده ادامه

 .اشتغال ندارند
ستيزی حاکم بر ايران به  برخی در توضيح زن

کنند و آن را ناشی از  عوامل فرھنگی اشاره می
گرچه تا حدی اين .  دانند فرھنگ مردساRرانه می

توضيح درست است، اما واقعيت آن است که 
ھا در تثبيت و استمرار، تبليغ و تشويق اين  دولت

برابرحقوقی، وضع .  فرھنگ نقش بسياری دارند
گران،  گرانه، مجازات خشونت قوانين حمايت

ستيزی  آموزش و تبليغ نقش مھمی در کاھش زن
 . دارند

اما در ايران، از باRترين مقام حکومتی، يعنی 
ولی فقيه گرفته تا مجلس شورای اس0می، دولت، 
قوه قضاييه، نيروھای سرکوبگر رسمی و غير 

ستيزی و ترويج   و روحانيون در زن رسمی
در .  اند داستان رأی و ھم خشونت عليه زنان ھم

ای که زنان از حقوق بنيادين خود  جامعه
گران ترسی از عواقب  اند، خشونت محروم

شان ندارند، فرودستی زنان در  قضايی اعمال
ھای  شود، کانال ھای درسی آموزش داده می کتاب

کنند، روحانيون در  تلويزيونی آن را تبليغ می
پراکنی عليه  ھای دينی به نفرت ھا و موعظه آموزه

پردازند، پليس زنان را در کوچه و  زنان می
کند،  زند، تحقير و توھين می خيابان کتک می

شوند که بدون ترس  بديھی است اراذلی نيز پيدا 
بديھی .  از مجازات به روی زنان اسيد بپاشند

ای برای اسيدپاشان امن و برای  است چنين جامعه
 .زنان ناامن باشد

امر "  بدحجاب"  و"  حجاب بی"حمله به زنان 
زنان ھنوز .  جديدی در جمھوری اس0می نيست

. ی شصت را به ياد دارند ھای اوليه دھه سال
اللھی در خيابان فرياد  زمانی را که اوباش حزب

"زدند می ھا  در آن سال".  يا روسری يا توسری: 
ھا،  ھا، تحقيرھا و توھين به رغم آزارھا و کتک

زنان تسليم حجاب اجباری مطلوب حکومت 
از آن زمان بيش از سی سال .  اس0می نشدند
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 ٩ ۶٨٠ شماره  ٩٣نيمه اول آبان     ٩
١٢از صفحه   

 تجارب جنبش کارگری و چرايی ضرورت کميته مخفی کارخانه

١٠در صفحه   

ھا  مساله کارگران روسيه اين نبود که آن
خواستند سنديکا يا اتحاديه داشته باشند و  نمی

ای را نھادينه  ھای سنديکايی و اتحاديه فعاليت
مساله اين بود که شرايط روسيه تزاری با .  کنند

حکومت تزاری .  فرانسه و انگلستان متفاوت بود
حق آزادی تشکل و امثال آن را به رسميت 

گيری و فعاليت علنی به  شناخت و اجازه شکل نمی
ست که کارگران  بديھی.  داد چنين نھادھايی نمی

توانستند دست روی دست  روسيه نيز نمی
کارگران روسيه بر پايه شرايط  .  بگذارند

مشخص و معين اين کشور و از دل مبارزات و 
ترين شکل تشکل کارگری که  تجارب خود مناسب

بازتاب وضعيت و شرايط مشخص روسيه بود، 
اگر اختناق و سرکوب تزاری .  بوجود آوردند

ای و  ھای توده اجازه فعاليت سنديکاھا و فعاليت
داد، کارگران روسيه  علنی را به کارگران نمی

 و چه بعد از آن ١٩٠۵نيز چه قبل از انق0ب 
ھای  ھای کارخانه يا کميته خود را در کميته

نيز ناميده "  ھای کارگری کميسيون"اعتصاب که 
شدند و از درون مبارزات و ابتکارات  می

اين .  کارگری جوشيده بودند سازماندھی کردند
ھايی بودند که توانستند  ھای کارگری، تشکل کميته

خود را با شرايط خاص روسيه که شرايط اختناق 
و سرکوب بود انطباق دھند و ضمن سازماندھی 
و رھبری اکثر اعتصابات کارگری در يک دھه 

، بسته به اوضاع و ١٩٠۵پيش و بعد از انق0ب 
شرايط سياسی به صورت مخفی يا نيمه علنی به 
فعاليت خود ادامه دادند و در شرايط اعت0ء 

ای کارگری  ھای توده انق0بی جنبش، به تشکل
ھا بودند که در جريان  ھمين تشکل.  تبديل شدند

ھای فوريه و اکتبر کنترل و نظارت  انق0ب
پای شوراھای   کارگری را اعمال کردند و ھم

ھای اعمال قدرت سياسی  کارگری يعنی ارگان
طبقه کارگر، نقش بی بديلی دراستقرار دولت 

 .کارگری و حکومت شوراھا ايفا نمودند
يابی  ھای مختلفی برای تشکل در ايران نيز ت0ش

ھای کارگری انجام شده  کارگران و ايجاد تشکل
پوشيده نيست که شرايط ايران با کشورھای .  است

داری به کلی متفاوت  غربی و ک0سيک سرمايه
اين شرايط نه با انگلستان و فرانسه .  بوده است

ايران .  قابل قياس است و نه حتا با روسيه تزاری
با .  شرايط خاص خودش را داشته است و دارد

ای صورت  اين وجود اگر قرار باشد مقايسه
تواند اين واقعيت را انکار کند که  گيرد، کسی نمی

شرايط ايران، بيشتر به روسيه شبيه است تا آن 
 !دو کشور ديگر

تجربه جنبش کارگری ايران طی بيش از يک 
گذرد، حاکی از اين  قرنی که از حيات آن می

واقعيت است که کارگران ايران تنھا در 
ای و صنفی  ھای توده اند تشکل ھايی توانسته   دوره

ھای کارگری را  خود يعنی سنديکاھا و اتحاديه
ھا متشکل شوند، که جامعه  سازمان داده و در آن

دچار يک رشته تحوRت سياسی شده و توازن قوا 
ھای  به نحوی رقم خورده است که رژيم

ديکتاتوری حاکم را از کنترل و مھار جامعه 
ھای مردم نيز  ناتوان ساخته است و توده

ھای سياسی را به  اند حدودی از آزادی توانسته
 .چنگ آورند

در دوران انق0ب مشروطيت و تحوRت سياسی  
، جنبش ١٢٨۵ھای پس از  و انق0بی سال

. گيری برخوردار شد کارگری ايران از رشد چشم
استبداد سلطنتی و تسلط رژيم وقت بر اوضاع 

ھا  ھای سياسی، ده تضعيف شد و در پرتو آزادی
اما با روی .  سنديکا و اتحاديه کارگری بوجود آمد

 روند سرکوب ١٣٠۴کار آمدن رضاخان در سال 
ھای کارگری نيز  ھای سياسی و اتحاديه آزادی

 ديکتاتوری ١٣١٠آغاز شد تا اينکه در سال 
ھای کارگری  رضاخانی، ھمه سنديکاھا و اتحاديه

 .را قلع و قمع نمود
با سقوط رضاخان وپايان استبداد در شھريور  

ھای  ھای مردم آزادی ، بار ديگر توده٢٠سال 
ھا ھزار کارگر  آورند و ده سياسی را به چنگ می

شوند و حتا  ھا سنديکا و اتحاديه متشکل می در ده
با .  دھند ھای سراسری را سازمان می اتحاديه

 و استقرار حکومت ٣٢ مرداد ٢٨کودتای 
استبدادی محمدرضا شاه بار ديگر سنديکاھا و 

ھای کارگری سرکوب و تار و مارمی  اتحاديه
شرايط سرکوب و خفقان و محروميت .  شوند

ھای کارگری تا  کارگران از حق ايجاد تشکل
 ۵٧درسال .  يابد  ادامه می۵٧آستانه انق0ب 

که جامعه ايران وارد يک موقعيت  ھنگامی
شود، ديگر ھيچ اثری از سنديکاھا و  انق0بی می

بودند ديده   بوجود آمده٢٠ھايی که در دھه  اتحاديه
اگر که در فاصله بعد از کودتای سال .  شود نمی
 سنديکايی شکل گرفت، عموما ۵٧ تا قيام ٣٢

ھا يا  سنديکاھای کاغذی بودند که غالبا رھبران آن
رسما در استخدام ساواک بودند يا به نحوی 
وابسته به دستگاه حاکم و در ھرحال عليه منافع و 

. کردند تشکل کارگران و برای رژيم فعاليت می
اگر ھم در موارد استثنايی وتحت شرايط خاصی 

شد که سرنخ اصلی  ای پيدا می سنديکا يا اتحاديه
آن در دست دستگاه حاکم نبود و فرضا 

خواست از حقوق کارگران دفاع کند فورا  می
شد و فعاRن و رھبران آن نيز  سرکوب می

ست که  بديھی.  شدند دستگير ،زندانی و اخراج می
وجوداختناق و سرکوب به معنای تسليم يا پرھيز 
کارگران از مبارزه و اعتصاب و يا عدم فعاليت 

ھای کارگری  فعاليت.  کارگران آگاه و پيشرو نبود
ھای کارگری  و ت0ش برای ايجاد محافل و کميته

توان به اعتصابات  برای نمونه می.  ادامه داشت
 اشاره کرد که منجر به ۵٣شرکت نفت در سال 

گرچه اکثر اين .   کارگر شد۵٠دستگيری بيش از 
ھا تعھد گرفته  کارگران آزاد شدند اما از ھمه آن

ھای اجتماعی شرکت نکنند و  شد که در فعاليت
. حتا حق نداشتند عضو يک تعاونی شوند

  دستگيری و بازداشت کارگران پيشرو، بعد از آن
ھا نيز ادامه داشت به نحوی که تنھا در  سال

 تن از کارگران و کارکنان اين ٣٧شرکت نفت، 
 . در زندان بودند۵٧شرکت تا سال 

، ۵٧با آغاز جنبش انق0بی و رشد آن پس از سال 
ھای سنديکايی بويژه درصنوف  گرچه فعاليت

يابد، اما در اين دوره،  رونق گرفته و گسترش می
مقدم برھر تشکلی، کارگران پيشرو خود را در 

ھمين .  سازند ھای اعتصاب متشکل می کميته
ھای کارگری ھستند که قبل از سرنگونی  کميته

سپس .  شود جمعی کارگری مخفيانه انجام می
ھايی ايجاد  تحت عنوان ھمياری و تعاون تشکل

ھا و مبارزات  کنند و در جريان تداوم ت0ش می
ھا در  ھا به صورت اتحاديه کارگری، ھمين تشکل

ھا ت0ش و مبارزه کارگران  بعد از سال.  آيند می
ھا در   فعاليت اتحاديه١٨٢۴انگليس، در سال 

در .  شود انگلستان قانونا به رسميت شناخته می
که مبارزات کارگری برای  فرانسه نيز در حالی

شود اما فعاليت   آغاز می١٧٩٠تشکل، از سال 
 به رسميت ١٨٨۴سنديکاھای کارگری در سال 

گرچه رسميت يافتن و قانونی .  شود شناخته می
ھای کارگری،  شدن فعاليت سنديکاھا و اتحاديه

داران اين  ھا و سرمايه معنای اين نبود که دولت به
گونه  ھا ھيچ کشورھا بر سر راه فعاليت اين تشکل

کنند و يا فعاRن کارگری تحت  مانعی ايجاد نمی
گيرند، اما نکته بسيار  گرد قرار نمی فشار و پی

مھم اين است که حضور قوی کارگران در 
ھا  عرصه جامعه و فعاليت مبارزاتی آن

ست که نه جامعه، نه دولت و نه  نحوی به
ھا را ناديده  توانند اين تشکل داران نمی سرمايه
کارگران متشکل در صدھا سنديکا و .  بگيرند
اند، در  ھا را ايجاد کرده  ای که خود آن اتحاديه

ھا و  ھا را بر دولت واقع موجوديت اين تشکل
کنند و بدين ترتيب فعاليت  داران تحميل می سرمايه

و کشورھای (سنديکا و اتحاديه در اين کشورھا 
 .شود به رسميت شناخته شده و نھادينه می) مشابه

ھای  اگر در انگلستان فعاليت قانونی اتحاديه
کارگری در ربع اول قرن نوزده، در فرانسه، 
ربع آخر ھمين قرن به رسميت شناخته شد، در 
روسيه يعنی کشوری که برآن استبدادتزاری حاکم 

ای  بود حتا در اوائل قرن بيستم نيز چنين اجازه
ھای سنديکايی وجود نداشت و  برای فعاليت

ای محروم  ھای صنفی توده کارگران از تشکل
حکومت استبدادی تزار و اختناق حاکم بر .  بودند

روسيه، ھرگونه اعتصاب و تشکل را وحشيانه 
ھر چند در اين جا نيز در نيمه .  کرد سرکوب می

دوم قرن نوزده ،تحت عنوان تعاون و ھمياری 
ھا  ھايی بوجود آمدند، اما اين تشکل تشکل

مخصوص کارمندان بود و بعدھا يعنی در سال 
ھا   کارگران اجازه يافتند در اين تشکل١٨٩٠

 .شرکت کنند
 است که محدود ١٩٠۵تنھا در جريان انق0ب 

ھايی از ھمين تشکل ھا به سنديکا و اتحاديه  نمونه
 و تحت ١٩٠۶سرانجام در سال .  شوند تبديل می

امواج توفنده انق0ب در کشور تزارھاست که 
قانون، اجازه تشکيل سنديکاھای کارگری البته 

اين .  کند ھا را صادر می فقط در برخی رشته
که با اما و اگرھای زياد و قيد  قانون در عين آن

که سنديکاھا بايد منافع کار و سرمايه را  اين
حال به پليس  ھماھنگ سازند، ھمراه بود، در عين

اخ0ل "يا "  امنيت عمومی"داد به بھانه  اجازه می
سنديکا را تعطيل و آن را منحل "  در نظم قانونی

در عمل نيز نه فقط حتا ھمين قانون .  کند
کارانه اجرا نشد، بلکه با  العاده محافظه فوق

فرونشانده شدن و سرکوب انق0ب و سلطه 
ھا يا سنديکاھايی که در  ارتجاع، تمام اتحاديه

فضای انق0ب شکل گرفته بودند ھمگی برچيده و 
 .نابود شدند



 ۶٨٠ شماره  ٩٣نيمه اول آبان     ١٠

 
 

١٠ 

١١درصفحه   

 تجارب جنبش کارگری و چرايی ضرورت 
 کميته مخفی کارخانه

٩از صفحه    
ھا ضرورت غلبه بر نقطه ضعف  تر از اين مھم

شمار بودن  بزرگ جنبش کارگری يعنی کم
ھای کارگری در نقطه توليد و فقدان ارتباط  تشکل

ھای کارخانه  با ايجاد کميته.  ھاست ميان اين تشکل
ھای کارگری در نقطه توليد و برقراری  و سلول

ھاست که  ھا و سلول ارتباط و پيوند ميان اين کميته
تواند گامی فراتر از  جنبش کارگری ايران می

 .چه تاکنون بوده است، بردارد آن
که بحث خود را به پايان ببريم، Rزم   قبل ازآن

اعتبار ساختن  ھا که برای بی است به برخی ت0ش
گيرد نيز  شعار کميته مخفی کارخانه صورت می

 .ای داشته باشيم اشاره
کسانی پيدا شده اند که با  توسل به علنی بودن 
يک حرکت اعتراضی کارگری،کميته مخفی 

اينان با طرح اين .  کارخانه را تخطئه ميکنند
کارگران مخفيانه مبارزه و "موضوع که 

کنند، بلکه مبارزات کارگران علنی  اعتصاب نمی
چنين نتيجه می گيرند که کميته مخفی "  است

جا که ھيچ  اما از آن.  ست  کارخانه ھم بی معنی
ھای مخفی  استدRلی در نفی تاکتيک اصولی کميته

کنند موضوع را لوث  کاخانه ندارند، سعی می
ھای مخفی  کنند و به خيال خود، تکليف کميته
! سره سازند کارخانه در جنبش کارگری را يک

ھا به  ھايی که نگاه آن به چنين افراد و جريان
جنبش کارگری در کليت خود يک نگاه 

ی   ست بايد متذکر شد که؛ اين نکته رفرميستی
ست که مبارزات کارگران  درست و بسيار درستی

ست که ھر تجع و اعتصاب  ست و بديھی علنی
کارگری يک حرکت اعتراضی علنی 

تواند باشد و فھم  ست، غير از اين ھم نمی کارگری
. اين موضوع ھم نياز به ھوش سرشاری ندارد

ھمه بحث اين است که سازماندھندگان اين 
اجتماعات و اعتصابات نبايد در معرض ديد پليس 

بحث اين است که رھبری اين .  سياسی باشند
ھای مخفی  مبارزات علنی بايد در دست کميته

تواند مخفی باشد،  اعتصاب و تجمع نمی.  باشد
ھای اعتراضی و علنی  تشکلی که اما اين حرکت

کند،  دھد و تقسيم کار درونی می را سازمان می
ست  اين تشکل مخفی.  تواند و بايد مخفی باشد می

. کند که حرکت مبارزاتی را سازماندھی می
شرايط و موقعيت تداوم حرکت اعتراضی يا 

سنجد و کارگران نه به صورت  توقف آن را می
خودبخودی، بلکه به طور سازمان يافته وارد 

بنابراين روشن است که بحثی .  شوند مبارزه می
کسانی که .  در ميان نيست"  اعتصاب مخفی"از 

نظر  کنند موضوع را لوث کنند، صرف سعی می
ھای مشخص  ھايی که يا اساسا فاقد تاکتيک از آن

سازماندھی درجنبش کارگری ھستند يا از قفای 
کنند، عموما  جنبش خودبخودی حرکت می

 .ھای صرفا علنی ھستند کنندگان فعاليت توجيه
برخی ديگر از ھمين قماش که صددرصد مخالف 
فعاليت و کار مخفی ھستند، با اين بھانه که اگر 
دستگاه اط0عاتی رژيم کسانی را در رابطه با 

ھای سنگين  فعاليت مخفی دستگير کند به مجازات
محکوم خواھد کرد، علنی کاری صرف را توجيه 

اينان در واقع با نفی کار مخفی، از .  کنند می
خواھند يا فعاليت خود را  فعاRن کارگری می

ھای قانونی وابسته به  صرفا در چارچوب تشکل
رژيم محدود کنند، يا خود را تحويل پليس سياسی 
دھند و يا دور ھر گونه فعاليت کارگری را خط 

دانند که جمھوری اس0می  ھا البته می اين.  بکشند

ھا يا کميته ھای کارخانه   ھمين جمع.شکل دادند
ھستند که درسال ھای بعد، اعتصابات متعددی را 
سازماندھی و رھبری می کنند که ازجمله می 
توان به اعتصاب کارگران پاRيشگاه اصفھان 

 ، اعتصاب سراسری نفت درديماه ۶٩درسال
، اعتصاب ھمزمان ٧٠ماه سال  ھمين سال و دردی
ھای تھران،شيراز، اصفھان و   کارگران پاRيشگاه

 ، اعتصاب و تجمع ٧۵تبريز درآذرسال 
کارگران پاRيشگاه تھران دربرابروزارت نفت 

ت0ش و مبارزه . اشاره نمود٧۵دربھمن ماه 
يابی و   کارگران آگاه و پيشرو برای سازمان

سازماندھی اعتصاب، گرچه بادستگيری و 
بازداشت برخی ازکارگران ھمراه بود اما ادامه 

که در )  ٣(ای  داشت تااينکه تحت شرايط ويژه
اوائل دھه ھشتاد در جمھوری اس0می بوجودآمد، 

ھای بسيار بزرگی در  جنبش کارگری توانست گام
بازگشايی .  يابی کارگران بردارد راستای تشکل

سنديکای کارگران شرکت واحد، اع0م موجوديت 
تپه، ايجاد  شکر ھفت سنديکای کارگران نی

گيری  ھای مختلف و متعدد کارگری، شکل کميته
ھای فعاRن کارگری، ھمه جزء دستاوردھا  تشکل

ھای مھم جنبش طبقاتی  روی و نشان پيش
ھای دھه شصت  کارگران بود که بعد از سرکوب

اما تجربه جنبش کارگری ايران در .  سابقه بود بی
دھه ھشتاد نيز بر تجارب پيشين جنبش کارگری 
صحه گذاشت و بر اين واقعيت تلخ مھر تاييد زد 
که اختناق و ديکتاتوری لجام گسيخته که از 

داری ايران است،  ويژگی ھای روبنائی سرمايه
ھای مستقل   تشکل مانع اصلی ايجاد و فعاليت

ای کارگری از نوع سنديکا و اتحاديه توسط  توده
سوای سرکوب خشن .  خود کارگران است

رھبران و فعاRن سنديکای کارگران شرکت واحد 
تپه،وضعيتی که اکنون،  و سنديکای کارگران ھفت

چه از لحاظ ارتباط اين دو سنديکا با توده 
کارگران و چه از جھت نوع و دامنه فعاليت، بر 
اين دو تشکل کارگری تحميل شده است، گويای 

جمھوری اس0می .  ھمين واقعيت است
ست فوق ارتجاعی که حيات و موجوديت  رژيمی

ھای  آن با اعمال ديکتاتوری عريان و سلب آزادی
اين رژيم کارگران ايران را .  سياسی م0زم است

ازابتدائی ترين آزادی ھا و حقوق دموکراتيک 
خود، از جمله آزادی تشکل که جزيی از 

ست محروم ساخته وھرگونه  ھای سياسی آزادی
ت0ش برای ايجاد يک سنديکای مستقل و تشکل 

ای کارگری را با سرنيزه و سرکوب پاسخ  توده
ترديدی در اين مساله وجود ندارد که .  داده است

يابی  ھايی که پيش از اين در راستای تشکل فعاليت
کارگران انجام گرفته يا در حال حاضر در ُشُرف 
انجام است، به پيشرفت جنبش کارگری ياری 

ھايی به جلو سوق داده و  رسانده و آن را گام
ھا، ھمکارھای  گسترش اتحادعمل.  دھد می

ھای فع0 موجود، ايجاد  تر ميان تشکل گسترده
ھای کارگری و  پيوند وارتباط ميان کميته

توانند در راستای  ھای ديگر مشابه آن، می ت0ش
ھای موجود و سراسری شدن  غلبه بر پراکندگی

ھا و  سوای اين.  مبارزات کارگری موثر باشند

ھا و مراکز  رژيم شاه اعتصابات را در کارخانه
کنند وسپس به شوراھا فرا  توليدی سازماندھی می

اعتصابات کارگران شرکت نفت که .  رويند می
نقش مھمی در سقوط رژيم سلطنتی داشت، توسط 

ھای اعتصاب که درپاRيشگاه تھران  ھمين کميته
و ديگرپاRيشگاه ھا و بخش ھای صنعت نفت 

با .تشکيل شده بودند، سازماندھی و رھبری شد
، کميته ۵٧پيوند اين کميته ھای اعتصاب درآبان 

اعتصاب سراسری درنفت شکل گرفت که 
سازمانده و رھبری کننده اعتصابات سراسر 
درشرکت نفت بود که بعدا به شورای سراسری 

از سرنگونی شاه، در دوره  پس.  نفت تبديل شد
ھای سياسی نسبی در  کوتاھی که ھنوز آزادی

که برخی از  جامعه وجود داشت، با وجود آن
ھای کارگری نيز بوجود  سنديکاھا و اتحاديه

آمدند، اما در اين دوره نيز بخش اعظم کارگران 
ھا و صنايع بزرگ، در  به ويژه در کارخانه

ھای کارخانه و شوراھای کارگری متشکل  کميته
شرايط جديد وظايف نوينی را پيش روی .  شدند

کارگران قرار داده بود که انجام آن تنھا از عھده 
ھای کارخانه و  کميته.  ھا ساخته بود اين تشکل

اعتصاب و بعد شوراھا را کسی يا سازمان و 
ھا  حزب خاصی از بيرون به درون کارخانه

ھا از شرايط مشخص و از  اين تشکل.  نبرده بود
درون جنبش پويای طبقاتی و از دل مبارزات 

گوی نيازھای  کارگران روئيده بود تا پاسخ
گشای تداوم و تعميق اين  مبارزات کارگری و راه

ھای اوليه اما مھمی نيز در  گام.  مبارزات باشد
جھت اعمال کنترل کارگری، تشکيل شوراھای 
سراسری برداشته شد و بخشاً اقدامات مھمی نيز 

 ) ٢(. توسط شوراھا به مرحله اجرا گذاشته شد
به .  دانيم ارتجاع حاکم مھلت نداد که می اما چنان

تمام نھادھای کارگری يورش برد و با سرکوب 
، توازن قوا را به زيان ۶٠خونين درسال 

ھزاران کارگر انق0بی و .  کارگران برھم زد
 مرگ  پيشرو بازداشت و اخراج و بخشا به جوخه

رژيم ديکتاتوری جمھوری اس0می .  سپرده شدند
تر از  مانند سلَف خود رژيم سلطنتی و بدتر و بيش

آن، مخالف ھرگونه تشکل مستقل کارگری و 
. ھای سياسی بوده است ناپذير آزادی دشمن آشتی

اين رژيم ضمن سرکوب شوراھا، تمام سنديکاھا 
ھای کارگری را نيزبرچيد و جايی برای  و اتحاديه

بار ديگر .  فعاليت علنی و سنديکايی باقی نگذاشت
 .حاکميت ترور و اختناق و سرکوب مستقر گرديد

، گرچه مبارزه و فعاليت علنی ۶٠بعد از سال 
تعطيل شد، اما اين به معنای تعطيل مبارزه به 

گرچه مدتی طول کشيد تا .  طور کلی نبود
کارگران پيشرويی که جان سالم بدر برده بودند 

ھای مخفی  ھا و فعاليت بتوانند مبارزات، تماس
ھا و  خود را ترميم و بازسازی کنند، اما محفل

ھای مخفی کارگری، ولو نه در شکل و  کميته
 خود ادامه  ، به فعاليت۵٧  –  ۶٠ھای  ابعاد سال

ھا و بخش   برای نمونه دراکثرپاRيشگاه.  دادند
ای   پنج نفره  -ھای صنعت نفت، جمع ھای چھار

ازکارگران پيشرو که ازقبل بايکديگرآشنابودند و 
به ھم اعتماد داشتند محفل ھا يا کميته ھائی را 
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ترين تشکل غيرحزبی  ترين و مناسب اصولی
ھای مخفی  کارگری در شرايط حاضر را کميته

ھای مخفی،  تاکيد ما بر کميته.  دانيم کارخانه می
بيان اين واقعيت است که در شرايط سرکوب و 
اختناق کنونی، کانون سازماندھی مبارزات 

بعد از تجربه .  تواند علنی باشد کارگران نمی
ھای علنی و آگاھی از روند  فعاليت برخی تشکل

فزاينده خفقان و سرکوب، روی کرد و تمايل 
ھايی که  کارگران آگاه و پيشرو به سوی آن تشکل

در عين مخفی بودن، دارای ارتباط وسيع با 
ھای  کارگران باشد نيز ضرورت تشکيل کميته

مزيد بر .  تر ساخته است مخفی کارخانه را عيان
ھای مخفی کارخانه از آن  ھا، تاکيد بر کميته اين

ھا، ھم به لحاظ شرايط  روست که ايجاد اين کميته
سياسی و ھم از نظر مسائل فنی و تکنيکی ايجاد 

ھای کارگری در وضعيت کنونی يک اقدام  تشکل
 !شدنی و شعار عمل است

 
 :ھا زيرنويس

 
) Ludditesلودايت (جنبش ماشين شکنی   –  ١

جنبش خودبخودی است که در آغاز قرن نوزدھم 
از طرف کارگران انگليس به رھبری کارگری به 

آRت را  وقوع پيوست و پيدايش ماشين به" لود"نام 
روزی و بيکاری کارگران  علت اساسی تيره

ھا  پنداشت و لذا دست به ويران کردن ماشين می
تر از آن  نبرد بين کارگر و ماشين، قبل.  زد

درواقع از زمان استقرار .  بوجود آمده بود
ماشينيسم است که کارگر عليه خوِد وسيله کار، 
يعنی عليه اين شکل وجودی مادی سرمايه به 

 .مبارزه برخاسته است
توان به اقدامات  در اين مورد برای نمونه می  –  ٢

: اقداماتی مانند.شورای سراسری نفت اشاره کرد
ھای حفاری  ھای شرکت ضبط اموال و دارايی

 ھزار ٣٠ھا، استخدام رسمی  خارجی و انح0ل آن
ھای حفاری که به صورت پيمانی  کارگر شرکت

کردند، محاکمه اعضای ساواک و افراد  کار می
ھا را شناسايی کرده  ضد کارگر که کارگران آن

بودند در مجامع کارگری و صدور رای عليه 
ھا مانند اخراج، بدست گرفتن امور استخدام،  آن

اخراج، ترفيع رتبه و نحوه افزايش حقوق و امثال 
آن، سازماندھی بخش مسلح کارگران يا مليشيای 

کارگری در تاسيسات نفتی جھت محافظت  
 .وامنيت آن

توانند  خوانندگان نشريه کار در اين مورد می  –  ٣
دو سالگی سنديکای کارگران نيشکر "به مقاله 

مندرج در "  انداز فعاليت سنديکايی تپه و چشم ھفت
 ٨٩ آبان و آذر ۵٨۶ و ۵٨۵ھای  کار شماره

 .مراجعه کنند
       

و متشکل سازند، بلکه به دليل ساختار 
انداز  توانند پاسخگوی چشم پذيرشان می انعطاف

ست که  بديھی.  متحول جنبش انق0بی نيز باشند
ھای کارخانه در شرايط خفقان و سرکوب  کميته

ای تبديل  ھای توده توانند به تشکل کنونی نمی
اما در شرايط اعت0 بيشتر مبارزه، اين سد .  شوند

پای کارگران وکميته ھای کارخانه  و مانع از پيش
ھای  ھا به تشکل شود و اين کميته برداشته می

برخ0ف .  شوند ای طبقه کارگر تبديل می توده
ھای کارگری که عموما  سنديکاھا و اتحاديه

مبارزه طبقه کارگر را به دايره مناسبات موجود 
کنند طبقه کارگر را  سازند و سعی می محدود می

ھای  از مبارزه سياسی دور نگاه دارند، کميته
کارخانه اما از اين خصوصيت برخوردار ھستند 
که مطالبات و مبارزات کارگران را عمق و 
وسعت بخشندوع0وه برمبارزه برای مطالبات 

دار مبارزه سياسی شوند و در  اقتصادی، پرچم
ھای  شرايط اعت0 جنبش انق0بی، به کميته

اعتصاب و شوراھای کارگری تبديل شوند و 
ھای بورژوايی  مبارزات کارگری را از چارچوب

تواند اين واقعيت را انکار  کسی نمی.  فراتر بََرند
نظر  صرف  –کند که سنديکا و فعاليت سنديکايی 

ھا چه مراحلی  که اين سنديکاھا و اتحاديه از اين
که حتا  نظر از اين اند و صرف را پشت سرگذاشته

فعاليت سنديکايی و سنديکا نيزدر جمھوری 
داری  اصل نظام سرمايه  –اس0می ممنوع است 

برد و اساس موجوديت آن  را زير سوال نمی
زنی پيرامون شرايط فروش نيروی  برای چانه
کميته کارخانه اما از اين ظرفيت .  کار است

برخوردار است که در موقعيت انق0بی به 
شوراھا تبديل شود و تمام آن وظايفی را که 

يابنده بر دوش طبقه کارگر  جنبش انق0بی و عمق
ھای مناسبات  خواھد گذاشت واز چارچوب

داری نيز فراتر خواھد رفت، برآيد و در  سرمايه
ھای اعمال قدرت سياسی طبقه  جايگاه ارگان

 .کارگر ظاھر شود
ھای  ھای مخفی از نوع کميته تاکيد ما بر تشکل
پوشی  معنای نفی مطلق و چشم مخفی کارخانه، به

ھای  ھال علنی و نيمه علنی که توده از تشکل
ما ضمن تاييد ايجاد .  کارگر را دربرگيرد نيست

ھر نوع تشکل قانونی يا غيرقانونی کارگری 
که به ميزان اندکی ھم  توسط خود کارگران ولو آن

به سازماندھی و تشکل پرولتاريای ايران کمک 
کند و آگاھی طبقه کارگر را افزايش دھد، 

حتا فعاليت علنی و مستقل کارگران را ھم تحمل 
مگر فعاليت سنديکای کارگران شرکت .  کند نمی

تپه  واحد و سنديکای کارگران نيشکر ھفت
ھای  غيرعلنی و مخفی بوده است؟ مگر ت0ش

ھا عضو و فعال اين دو سنديکا و  سنديکايی ده
سنديکاھای فلزکار مکانيک و کارگران نقاش 

ھای سنگين محکوم  مخفی بود که به مجازات
اند و شماری از آنان  اند، از کار اخراج شده شده

برند؟ مگر جرم  کماکان در زندان به سر می
صدھا کارگر فعال و مبارزی که در ھمين دوره 
حسن روحانی بازداشت، محاکمه ،زندانی و 

 اند، فعاليت مخفی بوده است؟ اخراج شده
بنابراين موضوع کام0 روشن است که ھدف 

ھا و مذمِت کار مخفی آن  جويی اصلی اين بھانه
ھم در شرايط اختناق و سرکوب، توجيه 

کاری صرف است که برخاسته از يک  علنی
ست وھيچ  مشی رفرميستی در جنبش کارگری خط

تجارب .  گيرد کارگر آگاھی آن را جدی نمی
جنبش کارگری به ھمه فعالين کارگری و 
کارگران پيشرو بايستی آموخته باشد مادام که 
ديکتاتوری عريان بر جامعه حاکم است، تحت 

ھای مخفی   کميته ھيچ شرايطی نبايد تشکيل
 .کارخانه را از دستور کار خود خارج سازند

برخی ديگر که درک درستی ازکميته مخفی 
کارخانه ندارند براين تصورھستند که يک عضو 
کميته مخفی کارخانه بايد خودش را ازچشم توده 

اش را با توده کارگران قطع   ھا پنھان وارتباط 
اين بدترين و بی ربط ترين برداشت ازکميته .کند

اين .ست  طور کلی ازکارمخفی  مخفی کارخانه و به
يک درک وارونه ازکار مخفی واز کميته مخفی 

کارمخفی يعنی سيستم فعاليتی که .کارخانه است
ادامه .  مبتنی برادامه کاری و بقاء فعال باشد

کاری زمانی تأمين خواھد شد که اعضای کميته 
مخفی کارخانه، کارتوده ای مستمر و ارتباط زنده 

ھمراه و ھمدوش و .  باتوده کارگران داشته باشند
ترازآن پيشتاز فعاليت ھا و مبارزات کارگران    مھم

کارمخفی درسازماندھی مبارزه طبقاتی .  باشند
ست که کاربرد   کارگران،يک شيوه کارتوده ای

آن، اين امکان را بوجود می آورد که يک فعال و 
ی مبارزه کارگری درعين داشتن رابطه   سازمانده

زنده وفعال با توده کارگران و درعين انجام 
گيرتوده ای،ازچشم پليس سياسی درامان   کارپی

پنھان ماندن ھويت سازمانی ياتشکي0تی و .  بماند
سازمانگر يک عضومخفی و ارتباط تنگاتنگ با 
توده کارگران از ملزومات کارمخفی و کميته 

قطع ارتباط با توده ھا .ھای مخفی کارخانه است
و پنھان شدن از چشم توده ھای کارگرتحت 
ھرعنوان وبھانه ای که باشد،معنايش پاسيفيسم و 

 .ست بی عملی
 ترين فعالی  ھای مخفی کارخانه دربرگيرنده کميته

ترين کارگران ھر کارخانه  ، پيشروترين و آگاه
. است و در دسترس عموم کارگران قرار دارد

ھای کارخانه نه فقط در شرايط امروز و  کميته
ھای سياسی قادرند  محروميت کارگران از آزادی

مبارزات کارگران را حول مسائل مشخص و 
واسطه آنان سازمان دھند  مطالبات روزمره و بی

 

 ترين شکل  ھای مخفی کارخانه مناسب کميته 

. تشکل کارگران در شرايط سرکوب و اختناق است

 ھای مخفی را در ھر کارخانه و کارگاه  کميته

 .ايجاد کنيم
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گيری طبقه  داری و شکل با استقرار نظام سرمايه
ای که برای ارتزاق وادامه  کارگر، يعنی طبقه

حيات مجبور به فروش نيروی کار خويش است، 
دار  مبارزه طبقاتی ميان اين طبقه و طبقه سرمايه

دار برای تشديد  سرمايه.  گردد نيز آغاز می
استثمار و به جيب زدن سھم ھر چه بيشتری از 

ای که منشاء آن نيروی کار کارگر  ارزش اضافه
است، کارگر را به اشکال مختلف تحت فشار 

کند ساعات کار را افزايش  سعی می.  دھد قرار می
دھد ومدام از ھزينه نيروی کار بکاھد و مزد 

کارگران نيز برای .  تری به کارگر بپردازد کم
داران، پس از  وقفه سرمايه تقابل با تعرض بی

سرانجام دور )  ١(ھا  ھا مبارزه عليه ماشين سال
ای متشکل عليه  شوند و به مبارزه ھم جمع می

. آورند ھا روی می داران يا مالکان ماشين سرمايه
ھای خودبخودی کارگران،  از درون ھمين ت0ش

ھا  ھای کارگری که ھدف آن سنديکاھا و اتحاديه
يابی به مطالبات روزمره مانند بھبود  دست

شوند تا در  دستمزد و شرايط کاراست، زاده می
قاعده و زورگويی سرمايه  برابر تجاوزات بی

 .بايستند
داری، لزوما با رشد  گرچه رشد و توسعه سرمايه

شمار کارگران و تجميع آنان زير سقف 
ھای  ھا و ايجاد سنديکاھا و اتحاديه کارخانه

کارگری ھمراه است، اين روند اما در ھمه 
. جوامع و کشورھا، ھمگون و ھمزمان نيست

داری در جوامع مختلف به شکلی  چرا که سرمايه
ھای سياسی و  کند و در محيط ناموزون رشد می

ع0وه بر اين، .  يابد اجتماعی گوناگون توسعه می
مبارزات کارگری برای تحقق مطالبات روزمره 
و دفاع در برابر تعرض مداوم سرمايه نيز لزوما 

ھای  به يک شکل و از طريق سنديکاھا و اتحاديه
در کشورھايی که .  گيرد کارگری صورت نمی

شرايط ديکتاتوری عريان و اختناق حاکم است و 
ھای  ست، توده ھای سنديکايی غيرقانونی فعاليت

کارگر به اشکال نوينی از سازماندھی روی 
کنند که ضمن  ھايی ايجاد می آورند و تشکل می

پاسخگويی به ضروريات روزمره کارگران ، با 
برای .  شرايط ويژه آن جامعه نيز منطبق باشد

ھای  مثال در انگلستان که زادگاه اوليه اتحاديه
يابی به حقوق  ست، کارگران برای دست کارگری

خويش از اوائل قرن نوزده مبارزات نسبتا 
ھای  نخستين فعاليت.  کنند متشکلی را آغاز می

ھای  نامaه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 
 :دانمارک

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
 :ھلند

Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
 

ھای مالی خود را به شÄمÄاره حسÄاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÄمÄراه 

ھÄÄای  کÄÄد مÄÄورد نÄÄظÄÄر بÄÄه يÄÄکÄÄی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.189/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 برروی     مردادماه، از کانال تلويزيونی ديدگاه١٠ اوت، ١برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از 
 . شود   پخش می (Yahsa)ماھواره ياه ست 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

۵ / ۶:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١١٧۶۵:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی


