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نزديک به دو سال از رياست جمھوری روحانی 
او پيش از انتخابات، مانند تمام .  گذرد می

. ھای متعددی به مردم داد اش، وعده پيشينيان
ھا  ھا، چرا که انبوھی از خواست انبوھی از وعده

روز .   بودند و نيازھا در جامعه بر ھم تلنبار شده
 ٣۶به روز، ماه به ماه و سال به سال؛ بيش از 

ھايی مبھم در  ھايی روشن و وعده وعده.  سال
ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و  زمينه

ھايی به کارگران، بيکاران، زنان،  وعده.  فرھنگی
ھا، دانشجويان، ھنرمندان،  جوانان، مليت

 .نگاران روزنامه
ھای روحانی، در عرصه اقتصادی  يکی از وعده

افزايش دستمزدھا متناسب با نرخ تورم، .  بود
کاھش تورم، افزايش قدرت خريد مردم، به راه 
انداختن چرخ توليد و در مجموع بھبود وضعيت 

اکنون پس از گذشت دو سال، فقر .  معيشتی مردم
. سابقه است کند، ابعاد بيکاری بی بيداد می

ھا يا تعطيل  بسياری از مؤسسات و کارخانه
. تر از ظرفيت خود مشغول به کارند اند يا کم شده

 ٢١ ميليونی کشور، حداکثر ٧۶از جمعيت 
کارگرانی که دستمزدشان .  اند ميليون نفر شاغل

ھای ضروری يک خانوار  تنھا يک چھارم ھزينه
افزون بر آن، روزی .  چھارنفری را پاسخگوست

نيست که خبر از اعتصاب و اعتراض کارگران 
به تأخير چند ماھه در پرداخت ھمان دستمزد 

. و تنھا کارگران نيستند.  ناچيز منتشر نشود
يک .  کنند زحمتکشانی که زير خط فقر زندگی می

ھمين چند روز پيش بود که چندين ھزار :  نمونه
معلم در شھرھای گوناگون کشور به تظاھرات 

ھای آنان، افزايش  يکی از خواسته.  پرداختند
 .حقوق به با^ی خط فقر بود

ست اگر تصور شود روحانی و  اما خيال باطلی
ھا شده و به شکست  اش تسليم اين واقعيت حاميان

آنان در بوق و کرنا .  خود اعتراف خواھند کرد
دميدند که مشکbت اقتصادی ايران حاصل 

ھا، زندگی مردم  ھاست و با لغو اين تحريم تحريم
نرمش "پس، با چراغ سبز .  يابد بھبود می
ای به پای ميز مذاکره با  خامنه"  قھرمانانه

.  و در رأس آنان آمريکا رفتند۵ +  ١کشورھای 
اکنون با صدور بيانيه مشترک لوزان چنين به 

آيد که اين مرحله از سر گذرانده شده و  نظر می
 ." در مجموع مذاکرات به نتيجه خواھد رسيد"

جنگ، کشتار، آوارگی و ويرانی تمام 
ی وسيعی از  ست که امروز منطقه چيزی آن

خاورميانه، آسيای مرکزی، شمال و حتا مرکز 
ھايی که در  جنگ.  آفريقا را در برگرفته است

ای و مذھبی  نگاه اول ريشه در اختbفات فرقه
تر ماھيت واقعی اين  دارند اما با نگاھی عميق

ھای ارتجاعی که ريشه در منافع مشخص  جنگ
ھا و بازيگران آشکار و نيمه آشکار آن  قدرت

 .گردد دارند، روشن می
ی پناھندگان، براساس  سابقه جدا از ميزان بی
 ميليون نفر در کشور زادگاه ٣٨آمارھای منتشره 

خود در اثر جنگ آواره ھستند که بيشترين تعداد 
مربوط به کشورھای خاورميانه است، آماری که 
بايد قربانيان جنگ داخلی يمن را نيز بر آن 

اين تعداد از پايان جنگ جھانی دوم .  افزود
سابقه بوده و اين فقط يکی از نتايج  تاکنون بی

ھايی  ھای پيش گفته است، جنگ بحران و جنگ
 ھزار کشته ٢٠٠که تاکنون تنھا در سوريه 

ای و مذھبی  نفرت فرقه.  برجای گذاشته است
جايی رسيده است که حتا در کشتی حامل  به

ھايی که تاکنون ھزاران پناھجو  پناھجويان، کشتی
عام  را به قعر دريا فرستاده است، مسلمانان به قتل

. ھا را طعمه دريا ساختند مسيحيان پرداخته و آن
توان به  براستی اين تراژدی را چگونه می

 ! تصوير کشاند؟
، مردم جھان ٢٠٠١ سپتامبر ١١در واقع بعد از 

ی وسيع و  شاھد تشديد بحران در اين منطقه
ھای دولت آمريکا  ابتدا لشکرکشی.  اند بزرگ بوده
اش به افغانستان و سپس به عراق که نه  و متحدان

تنھا نتوانست به آرامش در اين کشورھا منجر 
تر شدن منطقه، فراگيرشدن  گردد، بلکه به بحرانی

طبقه کارگر ايران امسال در شرايطی به استقبال 
اول ماه مه روز جھانی کارگر شتافت که موج 
خروشانی از اعتراضات و اعتصابات کارگری 

اعتراضات و اعتصابات .  را پشت سر داشت 
رغم تشديد فشار و  ای که به گسترش يابنده
گردھای امنيتی و قضايی فعا^ن و  سرکوب و پی

رھبران اعتصاب و صدور حکم زندان و حتا 
ھا، تا لحظه کنونی ادامه داشته  شbق برای آن

حجم گسترده و روند روبه اعتbی .  است
اعتصابات کارگری، نه فقط بيان روشنی از 
تشديد نارضايتی و افزايش روحيه اعتراضی، 

گر تقويت سازماندھی در  تر از آن بيان بلکه مھم
ميان کارگران و حضور بالنده و انکارناپذير 

ادامه چنين .  طبقه کارگر در صحنه مبارزه است
دھنده پيشرفت جنبش طبقاتی  روندی که بشارت

کارگران است، اعتصابات و تحرکات کارگری 
را به موضوع جدی تھديد کننده نظم حاکم تبديل 

طبقه حاکم از اعتصابات فزاينده .  کرده است
يابی و   کارگری و سراسری شدن آن، ازتشکل

رشد آگاھی و تقويت سازماندھی در صفوف 
کارگران و از اعتbء جنبش طبقه کارگر به شدت 

 .وحشت دارد
اول ماه مه روز جھانی کارگر، يکی از 

ھای مھم نبرد کارگران ايران در مقياس  عرصه
طبقه کارگر در .  سراسری با طبقه حاکم است
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طلبان اين  پس از آن، دولت روحانی و اصbح
غافل از آن که مردم .  را جشن گرفتند"  پيروزی"

ھا وضعيت را  اند اگر تحريم فراموش نکرده
تر ساخته است، اما بحران اقتصادی و رشد  وخيم

فقر و تورم و بيکاری به پيش از برقراری 
آنان نيز که فراموش .  گردد ھا برمی تحريم
ای بسيار نزديک با ھجوم  اند، در آينده کرده

. ھای سخت، بار ديگر به ياد خواھند آورد واقعيت
ايجاد کند، "  گشايشی"ھا  اگر رفع تحريم

در کار دولت ورشکسته خواھد بود و "  گشايشی"
 .نه وضعيت معيشتی مردم

ھای مبھم و تحقق نيافته روحانی به  فھرست وعده
ھای روحانی،  يکی از وعده.  ست زنان طو^نی

ھای برابر برای زنان و مردان در  ايجاد فرصت"
برای تحقق اين وعده، .  بود"  دولت تدبير و اميد

. زنان از ليست وزرای کابينه حذف شدند
ھمراه با جنجال "  منشور حقوق شھروندی"انتشار

ھا و اعتراضات زنان  فراوان، با مخالفت
طلب روبرو شد و اکنون نيز بايگانی شده  اصbح
بندی جنسيتی  مخالفت وی با سھميه.  است

يکی از .  ھا به دست فراموشی سپرده شد دانشگاه
ھای حذف زنان از  آخرين ضربات ھم سياست

ھای مختلف بوده  بازار کار به اشکال و بھانه
است از جمله تبعيض در آزمون استخدامی در 

 .ھای دولتی سازمان
سو و  اگر دولت روحانی تعدادی از ھنرمندان ھم

کند، تا به  طرفدار خود را در مراسمی جمع می
ببخشد، فضا را بر "  دوست فرھنگ"ی  خود چھره

در اسفند ماه .  بندد ھای مستقل ھنرمندان می تشکل
گذشته بود که اجازه ندادند جلسه ادبی کانون 
نويسندگان ايران در سالن يک رستوران برگزار 

"شود و کانون نيز نوشت بار ديگر به : 
نويسندگان مستقل کشور يادآور شدند که از 

و ."  ترين حق شھروندی برخوردار نيستند ابتدايی
پيش از آن نيز مانع برگزاری جلسه کانون در 

 .خانه يکی از اعضايش شده بودند
روحانی با انصراف محمدرضا عارف، کانديدای 

طلبان و با حمايت ھاشمی رفسنجانی، سيد  اصbح
محمد خاتمی، سيد حسن خمينی و علی اکبر ناطق 

طلبان برای کشاندن مردم  نوری و تbش اصbح
در .  ھای انتخاباتی روی کار آمد به پای صندوق
ست که آنان خود را برنده اين بازی  نتيجه طبيعی

بدانند و از روحانی انتظار داشته باشند، اکنون که 
مذاکرات اتمی به سرانجامی رسيده، به حاميانش 

ھای خود را متحقق  نشان دھد تا چه حد وعده
 .کند می

ھای روحانی، کاھش فشارھای  يکی از وعده
پر "  طلبان اصbح"ھای  ليکن سايت.  امنيتی بود

است از گله و شکايت از روحانی که در پيشبرد 
ھايش در سياست داخلی بسيار ناتوان بوده  وعده
"نالند تقريباً ھمه آنان می.  است از وقتی دولت : 

تر  روحانی سر کار آمده، فضای سياسی بسته
" دھند تری می ھای سنگين ھا و حبس شده، حکم

 ".کند دولت به وظايف خود عمل نمی"
اما از سوی ديگر، روحانی در چند ماه اخير به 

ھای مختلف، نکات به ظاھر  مناسبت

او در .  برانگيزی را مطرح کرده است جنجال
سخنرانی خود در گلستان، در آذر ماه، يادآور 

"شد دورن افراط و فضای امنيتی به سر آمده : 
در مراسم روز معلم امسال، مدعی شد، ."  است

اعbم .  پيمايی داده شده است به کارگران اجازه راه
"کرد ما حق اعتراض را برای تمام اقشار و : 

" شناسيم اصناف محفوظ دانسته و به رسميت می
توان به قوه قھريه نظام که دستبند و  نمی"و گفت 

ھمايش "در ".  کلت دارد گفت تو ھم اجتھاد کن
"نيز گفت"  سراسری فرماندھان ناجا پليس : 

پليس يک وظيفه ...  موظف به اجرای اسbم نيست
عbوه ."  تر ندارد و آن ھم اجرای قانون است بيش

ھای  کوشد فعاليت ای می بر آن، با صدور بخشنامه
 .بسيج دانشجويی را در دانشگاه آزاد محدود کند

توان صدور مجوز برای  از اقدامات ديگر می
اتحاد ملت "طلب و جديدالتأسيس  حزب اصbح
در فروردين ماه و وعده آغاز "  اسbمی ايران

ای نزديک را نام  در آينده"  خانه احزاب"فعاليت 
 .برد

اگر بخشی از سخنان و اقدامات روحانی و 
توان تاکتيکی و ناشی از نزديکی  اش را می کابينه

انتخابات مجلس شورای اسbمی دانست، اما به 
آيد روحانی، در نيمه راه دوران رياست  نظر می
اش، تbش دارد به سياست داخلی  جمھوری

اين سخنان و .  بخشد"  سامان"پرداخته و به آن 
اقدامات را نيز بايستی در ھمين راستا بررسی 

 .کرد
اش به مناسبت روز معلم،  روحانی در سخنرانی

. کند اشاره می"  پيمايی به کارگران اجازه راه"به 
گويد که اين مجوز به تشکل دولتی و ضد   اما نمی

. داده شد"  خانه کارگر"کارگری موسوم به 
تشکلی که نه تنھا از کارگران نيست، بلکه از 

ھا و  بازوھای دولت و کارفرمايان در کارخانه
و .  رود سدی در راه مبارزه کارگران به شمار می

در روز کارگر نيز ماھيت نژادپرستانه و ضد 
در برابر، .  کارگری خود را به نمايش گذاشت

ھای مستقل کارگری نه تنھا مجوزی  تشکل
ھا  ھای آن دريافت نکردند، بلکه از اجرای برنامه

ممانعت به عمل آمد و حتا چند فعال کارگری 
 .دستگير شدند

را به "  حق اعتراض معلمان"اگر روحانی 
روست که نه دولت و نه  شناسد از آن رسميت می

اش در ميان معلمين نتوانستند  طلب حاميان اصbح
مانع اعتراضات و تظاھرات خودجوش و مستقل 

" حق اعتراض"در واقع معلمان .  معلمان شوند
 .خود را به دولت تحميل کردند

اگر دولت روحانی مانعی بر سر راه فعاليت 
دھد،  بسيج دانشجويی در دانشگاه آزاد قرار می

طلب را  ھای اصbح ھدف آن است که تشکل
ھايی تقويت کند ونه بيش از  اندکی ودر محدوده

 .آن

پيش از انتخابات، روحانی با زيرکی تمام 
. ھای فراوانی داد، اما بسياری از آنان مبھم وعده

ھا  طلبان بودند که از اين وعده اين اصbح
ھايی قطعی بدل  کردند و به وعده"  زدايی ابھام"

تری از مردم را  ساختندشان تا تعداد ھر چه بيش
 .ھای رأی بکشانند به پای صندوق

بينانه به  اگر اين بار، برخbف دو سال پيش، واقع
ھا و اقدامات روحانی دقت کنيم و  ھا، وعده حرف

آلود  ھايی از آن و از پشت عينک مه نه به گزينه
طلبان درخواھيم يافت، روحانی چه  اصbح

 .دھد می" نويد"ای را  گويد و چه آينده می
"روحانی در ھمايش فرماندھان ناجا گفت پليس : 

پليس يک وظيفه ...  موظف به اجرای اسbم نيست
مکارم ".  تر ندارد و آن ھم اجرای قانون است بيش

شيرازی در واکنش نسبت به اين جمله روحانی 
شود قوانين ما  نخست اين که معلوم می"گفت، 

چيزی غير از قوانين اسbمی است در حالی که 
ھا برگرفته از اسbم است و ھمه افراد اعم  ھمه آن

از پليس و غير پليس موظف به اجرای قوانين 
او .  روحانی نيز جز اين نگفته بود".  اسbم ھستند

ی فوق، تأکيد  در سخنان خود، عbوه بر جمله
"کرده بود ما بايد قانون را با دقت اجرا کنيم و : 

خوشبختانه در جمھوری اسbمی ايران شرع و 
و برای مثال، ."  گيرند قانون در کنار ھم قرار می

اجبار در رعايت حجاب اسbمی، و مقابله با 
از جمله قوانين جمھوری اسbمی "  بدحجابان"

 !نيست
طلب درباره  يکی از زنان دانشجوی اصbح

: گويد ھا پس از انتخابات می وضعيت دانشگاه
ھا در دولت جديد بھتر شده است،  فضای دانشگاه"

در دوره قبل گاھی رفتار حراست دانشگاه در 
ھا غير منطقی و افراطی  مورد نوع پوشش خانم

. بود، اما اکنون اين وضعيت تعديل شده است
معاون [ھمچنين در روز دانشجو خانم مو^وردی 
نشستی ]  رئيس جمھور در امور زنان و خانواده

را با نمايندگان دانشجويان زن برگزار کردند که 
 ".اميدوارم ادامه داشته باشد

بندی از سياست  شايد اين توصيف بھترين جمع
توان از  آن حداکثری که می.  داخلی روحانی باشد

اندکی .  ھای روحانی انتظار داشت تحقق وعده
ھای  طلبان، اما ھيچ برای توده فضا برای اصbح

 .مردم
يابی به  پس، کارگران و زحمتکشان برای دست

، "دولت تدبير و اميد"توانند به  حقوق خود نمی
طلبان و تماميت جمھوری اسbمی اميدی  اصbح

يگانه سbح آنان برای نيل به .  داشته باشند
امان با اتکا  ای پيگير و بی شان، مبارزه مطالبات

ای  آن ھم نه تنھا مبارزه.  به نيروی خود است
ھای سياسی  ای با خواست اقتصادی، بلکه مبارزه

 .روشن
 

رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک 

 اعتصاب عمومی سياسی و

  قيام مسلحانه برانداخت



 ٣ ۶٩٣ شماره  ٩۴نيمه دوم ارديبھشت      ٣

ای در سايه رقابت  تشديد بحران منطقه
 ای و جھانی ھای منطقه قدرت

ای و مذھبی  ھای فرقه ی نفرت سابقه آن و رشد بی
 .انجاميد

ھا و  اما اگر در بخشی از آفريقا بحران
ای اغلب در قالب جنگ بين  ھای منطقه درگيری

مسلمانان و مسيحيان بروز يافته، در خاورميانه 
ھا  ی درگيری بين دولت ھا عموما به صحنه جنگ

. ھای سنی مذھب با شيعه تبديل شده است و قدرت
ھای اين  ترين نمونه سوريه، عراق و يمن برجسته

ھايی  جنگ.  ی کنونی ھستند ھا در لحظه نوع جنگ
که البته به اين سه کشور محدود نبوده و ديگر 

چون لبنان، بحرين،  کشورھای منطقه ھم
تاثير  عربستان، ترکيه و ايران را به نوعی تحت

ھای اخير در مناطق  درگيری.  قرار داده است
نشين عربستان و بلوچستان ايران که عموما  شيعه

 .باشند سنی مذھب ھستند، از ھمين نمونه می
ھای اخير جنگ داخلی يمن  اما اتفاق مھم در ھفته

ھا و  است که به يک نقطه عطف در رقابت قدرت
اگر تا پيش .  ای تبديل شده است ھای منطقه دولت

ھای ايران و  از جنگ داخلی يمن، رقابت دولت
عربستان به عنوان دو بازيگر اصلی اين ماجرا، 

نوعی در عراق و لبنان نيمه  در سوريه و به
آشکار و غيررسمی در جريان بود و حتا دو 
طرف تbش داشتند ظاھر رابطه سياسی را تا 

ای حفظ کنند، امروز اما اوضاع يمن  اندازه
جنگ داخلی .  شرايط را کامb تغيير داده است

ای رسانده که  ای را به نقطه يمن بحران منطقه
انداز روشنی برای آن در کوتاه مدت  ھيچ چشم

 .قابل تصور نيست
در تاريخ روابط ايران و عربستان پس از 
برسرکارآمدن حکومت اسbمی در ايران، دو 
دوره روابط اين کشورھا به بحران حادی منجر 

 نفر ٢٧۶ که ١٣۶۶بار اول مرداد سال .  گرديد
 ٣٠٠از حجاج ايرانی در عربستان کشته و حدود 

اين حادثه منجر به قطع .  نفر ديگر زخمی شدند
روابط ديپلماتيک دو کشور و تعطيلی 

دو .   گرديد١٣٧٠ھا تا فروردين  خانه سفارت
طرف يکديگر را مقصر اين رخداد دانستند و 

ھا صورت  دعواھای لفظی زيادی نيز بين آن
اين بار اما تنھا .  گرفت اما در ھمين حد باقی ماند

آل " از دعواھای لفظی و آرزوی سقوط  صحبت
ای و ديگر رھبران  در سخنان خامنه"  سعود

مذھبی و نظامی ايران نيست، اين بار صحبت از 
 صورت مستقيم به  جنگی است که دو کشور را به

اگرچه دولت ايران .  رويارويی کشانده است
کند، اما کسی  مداخله نظامی در يمن را رد می

طور که  نيست که اين ادعا را جدی بگيرد، ھمان
اين ادعاھا در مورد سوريه و عراق جدی گرفته 

ھای دولت ايران از  ھمگان از حمايت.  شود نمی
. آگاھی دارند)  گروه انصارهللا(ھای يمن  حوثی

وقتی که فرمانده سپاه از ايجاد ھbل شيعی در 
بخوان شيعيان (نتيجه ھمدل شدن مسلمانان 

) طرفدار و يا نزديک به حکومت اسbمی ايران
از لبنان و سوريه تا عراق، يمن و ايران صحبت 

 بين  کند در عمل معنايی جز جنگی اعbم نشده می
ھا و  ھای شيعه با دولت ھا و قدرت دولت
 .ھای سنی ندارد قدرت

ای دولت ايران بود  ھای منطقه در حقيقت سياست
ھای  که منجر به ھمدل شدن بسياری از  دولت

ای که  گونه به.  عربی و يا اسbمی عليه ايران شد
ھای افغانستان و پاکستان از حمbت  حتا دولت

ھای سنگال  عربستان به يمن حمايت کرده و دولت
ای روابط بسيار  که حتا در دوره(و سودان 

نزديکی با جمھوری اسbمی داشت و دولت ايران 
سازی در اين کشور  ھای اسلحه با ايجاد کارخانه
ھای مورد نياز نيروھای مورد  بخشی از سbح

آمادگی خود را )  کرد حمايت خود را تامين می
برای پياده کردن سرباز در خاک يمن و جنگ با 

 .اعbم کردند) گروه شيعيان حوثی(انصارهللا 
ايجاد ارتش عربی با حضور ارتش قدرتمند 
. مصر يکی ديگر از نتايج اين بحران است
ارتشی که به صراحت ھدف از تشکيل آن مقابله 

اعbم شده "  ھای دولت ايران ماجراجويی"با 
تر  از ديگر نتايج بحران يمن، حمايت علنی.  است

ھای عربی حاشيه خليج  نظامی و مالی دولت
چون عربستان و قطر از نيروھای  فارس ھم

چون  اسbمی افراطی و حتا وابسته به القاعده ھم
چون سوريه است  جبھه النصره در کشورھايی ھم

شک به تشديد جنگ در سوريه خواھد  که بی
اما مساله مھم اين است که طرف ديگر .  انجاميد

که از  ماجرا نيز دست بسته نبوده و ضمن اين
ھيچ  قدرت نظامی با^يی برخوردار است، به
ھايش  عنوان حاضر به از دست دادن پايگاه

ويژه در لبنان، عراق، سوريه و يمن نيست و  به
خوبی در سخنان مقامات دولتی  توان به اين را می

هللا  و نظامی ايران و حتا افرادی چون رھبر حزب
اصطbح امنيت سوريه،  جا که به آن.  لبنان ديد

خوانند، مکرر و  عراق و يمن را امنيت ايران می
کنند  به اشکال گوناگون اين موضع را در بوق می

به آن "  ايدئولوژيک"و حتا رنگ و لعاب 
در يک کbم دولت ايران بقای خود را .  زنند می

به حفظ موقعيت خود در اين کشورھا گره زده 
 .است

رغم حمbت شديد ھوايی  واقعيت اين است که به
عربستان، اين حمbت نتوانستند مانع پيشروی 

اش در يمن شوند،  هللا و متحدان گروه انصار
رغم  طوری که در روزھای گذشته بندر عدن به به

ھا  اش به تسخير آن تمام تbش عربستان و متحدان
اش  به اين ترتيب اگر عربستان و متحدان.  درآمد

ھا و حتا  توانستند حمايت بسياری از دولت
شورای امنيت را کسب کنند از ديگر سو در 

 .ی جنگ ھيچ موفقيتی نداشتند صحنه
ھايی  جای کار شاھد تشديد جنگ بنابر اين تا اين

ای در کوتاه مدت برای آن  ھستيم که ھيچ برنده
از يک سو دولت ايران و .  قابل تصور نيست

نيروھای متحدش که حاضرند تا سرحد مرگ 
ی نفوذ خود را گسترش  مقاومت کرده و حتا دامنه

ھای ثروتمند عربی و  دھند و از سوی ديگر دولت
ھای مدرن خود  ھا که با اتکا به سbح  متحدين آن

را از روی کره زمين "  ھbل شيعی"خواھند  می
نظامی  در عراق اگر نيروھای شبه.  محو کنند

گيرند،  شيعه يک منطقه را از داعش بازپس می
ی ديگری حمله خود را آغاز  داعش از منطقه

ھا حادتر شده  در سوريه نيز درگيری.  کند می
هللا لبنان به دليل ضعف ارتش  است و بويژه حزب

سوريه بيش از گذشته در جنگ سوريه و حتا 
ھايی از لبنان وارد شده که اين امر فضای  بخش

سياسی لبنان را که پيش از اين نيز بحرانی بود 
بحرانی تر کرده است، کشوری که مدتھاست بر 
اثر اختbفات داخلی، انتخاب رئيس جمھور در آن 

 .بست روبرو شده است با بن
ھای متخاصم از  ھا و قدرت از سوی ديگر دولت

. کنند ھر فرصتی برای تضعيف رقيب استفاده می
ھای  جمھوری اسbمی اگر بتواند به سياست

چون  ی خود در کشورھای ديگر ھم طلبانه جاه
ھای  بحرين خواھد افزود و از سوی ديگر دولت

رقيب نيز بيکار ننشسته و به تضعيف متحدان 
وقتی .  حکومت اسbمی ايران خواھند پرداخت

گويد ايران بيش از  مشاور ويژه اردوغان می
اسرائيل به اسbم ضربه زده، تنھا بيانگر عمق 

 .اختbفات و بحران کنونی است
ست که سران کشورھای عضو  در چنين شرايطی

شورای ھمکاری خليج فارس قرار است در يک 
اتفاق نادر ھمگی به آمريکا رفته تا با ُشل کردن 

و   -ھا در برابر دولت آمريکا که امروز  کيسه
به شدت به   -بويژه با نزديک شدن به انتخابات 

با^ بردن تحرک اقتصادی نياز دارد، توازن قوا 
ھا و امکانات نظامی پيشرفته به  را با خريد سbح

 .نفع خود تغيير دھند
اما آيا اين جنگ حتا در اين صورت پيروزی 

 خواھد داشت؟
ھای محروم، اين قربانيان ھميشگی  شک توده بی

ترين مغلوبان جنگ  ھای ارتجاعی بزرگ جنگ
جنگ، نبود پتانسيل انقbبی در اثر .  خواھند بود

ی سياسی و اقتصادی در  افتاده ساختارھای عقب
بسياری از اين کشورھا و نيز منافع و سياست 

ی کنونی  ھای برتر امپرياليستی در لحظه قدرت
ھاضديت با ھر تغيير  ترين اصل برای آن که مھم

انقbبی است،  منجر به تقويت و رشد نيروھای 
يکی از .  ی کنونی خواھد شد ارتجاعی در لحظه

ھای امپرياليستی اين است که جنگ  نتايج سياست
ای  ھای شيعه و سنی نبايد برنده ھا و قدرت دولت

طور قطعی به  داشته باشد و اين موازنه نبايد به
ھم بخورد چرا که ھرگونه تغيير  نفع ديگری به

تواند به  موازنه و مثb شکست دولت ايران می
بينی در اين کشور منجر  تحو^تی غيرقابل پيش

ھای  شود و اين مساله خط قرمز قدرت
و درست ھمين سياست است .  امپرياليست است

 .شود که به تداوم و رشد بحران منجر می
حلی برای  داری راه در شرايطی که جھان سرمايه

گذر از دوران طو^نی رکود اقتصادی ندارد، در 
ھای امپرياليستی خواھان  شرايطی که قدرت

ای در اين جنگ نيستند، در شرايطی که  برنده
جنگ نه تنھا معضلی مانند گران شدن بھای نفت 

ست  را که برای اقتصاد کشورھای اروپايی حياتی
به بار نياورده بلکه برعکس نيازھای تسليحاتی 

تواند به منبع درآمدی برای اين کشورھا تبديل  می
ھای امپرياليست از  شود، در شرايطی که دولت

توانند  ھای کنونی  و تشديد نفرت مذھبی می جنگ
ای بکنند بويژه  ھای سياسی گسترده برداری بھره

در داخل کشور خود، و با^خره در شرايطی که 
عنوان حاضر به  ھيچ دو طرف اصلی ماجرا به

انداز  نشينی و يا پذيرش شکست نيستند، چشم عقب
ای بسيار تيره و  ھای منطقه  حل و کاھش بحران 

اگر چند صباحی قبل سوريه .  آيد تار به نظر می
مساله اصلی بود، بعد عراق و اکنون يمن نيز به 

اند و اين جنگ  سرنوشتی مشابه دچار شده
و اين .  رود تا مرزھای خود را گسترش دھد می

ھا و قربانيان بيشتری به  رود تا ويرانی جنگ می

١از صفحه   

  ۶درصفحه 



 ۴ ۶٩٣ شماره  ٩۴نيمه دوم ارديبھشت      ۴

  ۵درصفحه 

 کار طبقه کارگر اول ماه مه؛ ترفند سرمايه  و راه  

که ھمزمان با اين تجمع، حدود  شايان ذکر اين
 تن از معلمان و فرھنگيان بازنشسته نيز در ٢٠٠

برابر مجلس تجمع کرده بودند که به کارگران 
پيوستند و با در دست گرفتن برخی از پbکاردھا، 

در پايان اين .  به حمايت از کارگران پرداختند
نامه مشترک سنديکای کارگران  مراسم قطع

تپه و شش تشکل ديگر قرائت شد که  شکر ھفت نی
 .مورد تشويق و استقبال حاضرين قرار گرفت

خودرو، سايپا، زامياد، مگا موتور،   در ايران
ھا نيز،  قطعات فو^دی و برخی ديگر از کارخانه

کارگران با پخش شيرينی و گفتگو پيرامون 
 .مشکbت خود، روز کارگر را گرامی داشتند

مراسم ديگری نيز در دانشکده علوم سياسی 
در اين مراسم .  دانشگاه تھران برگزار گرديد

رانی کردند و  ناصر زرافشان و دو تن ديگر سخن
 تشکل قرائت گرديد ٧نامه مشترک  در پايان قطع

که با کف زدن و استقبال پرشور حاضرين ھمراه 
 .بود

 در برخی شھرھای کردستان نيز :کردستان
ھايی به  گرچه محدودتر از سال گذشته، مراسم

 .مناسبت اول ماه مه برگزار شد
 ارديبھشت، جمعی از ١٠روز پنجشنبه :  سنندج

کارگران خباز سنندج، مراسمی در محل انجمن 
ھای سنندج برگزار  صنفی کارگران خبازی

رانی يکی از  در اين مراسم، پس از سخن.  نمودند
حاضران پيرامون اوضاع معيشتی نامطلوب 

انجمن "نامه مشترکی که از سوی  کارگران، قطع
انجمن صنفی کارگران "، "صنفی معلمان مريوان

انجمن صنفی "و "  ھای مريوان و سروآباد خبازی
انتشار "  ھای سنندج و حومه  کارگران خبازی

مراسم ديگری نيز در .  يافته بود، قرائت گرديد
 از توابع شھر سنندج، توسط آويھنگروستای 

جمعی از کارگران و فعا^ن کارگری برگزار 
در اين مراسم، حاضران پيرامون مسائل .  گرديد

جنبش کارگری و معضbت زندگی کارگران، به 
کنندگان در اين  شرکت.  بحث و گفتگو پرداختند

ھای مستقل  مراسم بر ضرورت ايجاد تشکل
کارگری تاکيد نموده و خواستار آزادی کارگران 

 .زندانی شدند
 ارديبھشت، جمعی از ١٠ نيز روز سقزدر 

فعا^ن کارگری و کارگران اين شھر، مراسمی 
. را در دفتر سنديکای خبازان سقز برگزار نمودند
در اين مراسم محمد احمدپور رئيس سنديکا و 

. رانی کردند پور عضو سنديکا سخن محمد عبدی
نيز جمعی از کارگران و مريوان ھمان روز در 

فعا^ن کارگری با حضور در شھرک صنعتی، 
ھای مريوان، اقدام به پخش  کورپزخانه و نانوائی

 ١١ نيز روز بانهدر .  شيرينی و تراکت نمودند
 نفر از ١۴٠ارديبھشت مراسمی با حضور 

اين .  کارگران و فعا^ن کارگری برگزار شد
در ادمه .  مراسم با سرود انترناسيونال آغاز شد

ھايی در مورد تاريخچه اول ماه مه،  رانی سخن
داری جھانی و مسائل  وضعيت کنونی سرمايه

مربوط به جنبش کارگری ايران انجام شد و سپس 
. اشعار و مقا^تی از سوی حاضرين قرائت گرديد

 تشکل  نامه مشترک ھفت در پايان اين مراسم قطع
اين .  خوانده شد که مورد استقبال قرار گرفت

مراسم با پذيرائی از حاضرين و رقص و شادی 
 .پايان يافت

عbوه بر کردستان، در برخی ديگر از شھرھا و 
ھايی به مناسبت اول  ھای کشور نيز مراسم استان

 . ماه مه برگزار گرديد
ھای   گروھائی از کارگران کارخانهرشتدر 

تھديدات تلفنی ، چه با احضار و بازداشت و تھديد 
و بازجوئی، از سازماندھی و برگزاری ھرگونه 
مراسم مستقل اول ماه مه و يا شرکت در آن منع 

نوردی کارگری و  ھای کوه گروه.  شدند
ھای کارگری نيز از  برگزارکنندگان گلگشت

ھای دستگاه امنيتی  تھديدات و خط و نشان کشيدن
 .برکنار نماندند

رغم  گرانه و به رغم تمام اين اقدامات سرکوب به
ھا، اما  تشديد فشار و گسترش دامنه بازداشت

ھای گذشته به استقبال  کارگران ايران، مانند سال
اول ماه مه رفتند و به مناسبت روز جھانی کارگر 

ھايی را در اشکالی متنوع برگزار نمودند  مراسم
و بار ديگر بر اتحاد و ھمبستگی طبقاتی خود با 
کارگران سراسر جھان در مبارزه مشترک برای 

داری و استقرار سوسياليسم پای  محو نظام سرمايه
 .فشردند

 
 ھای اول ماه مه مراسم

واحد   سنديکای کارگران شرکت:تھران 
ست  رانی تھران و حومه که چند سالی اتوبوس

ھای  مراسم اول ماه مه را با حضور در پايانه
پيمائی در پايانه آزادی و پخش  رانی و راه اتوبوس

کند،  گل و شيرينی در ميان مردم برگزار می
امسال نيز تصميم داشت ساعت سيزده روز 

 ارديبھشت مراسم اول ماه مه را در ٩چھارشنبه 
اما حضور گسترده .  ھمين پايانه برگزار نمايد

شان در  نيروھای پليسی و امنيتی و ھمدستان
حراست و مديريت شرکت در محل برگزاری 

ھای اطراف آن، توام با  مراسم و خيابان
دستگيری ابراھيم مددی و داوود رضوی، 

چنين تھديدات تلفنی ساير اعضای سنديکا،  ھم
. مانع برگزاری مراسم در ساعت مقرر شد
نيروھای سرکوب که با تاکتيک اشغال محل، 

 ١٧مانع برگزاری مراسم شده بودند، ساعت 
واحد که  اما کارگران شرکت. محل را ترک کردند

رغم اشغال محل توسط نيروھای امنيتی و  به
مزدوران رژيم، حضور خود را حفظ کرده و در 

که پليس،  پايانه آزادی مانده بودند، به محض آن
محل را ترک کرد، مراسم خود را برگزار 

که پارچه  واحد در حالی کارگران شرکت.  نمودند
داشت روز جھانی  نوشته بزرگی را در گرامی

کردند، در پايانه آزادی  کارگر با خود حمل می
پيمائی زدند و با سر دادن شعار،  دست به راه

کارگر زندانی آزاد بايد "و !"  کارگر اتحاد اتحاد"
توام با پخش شيرينی "  زنده باد سنديکا"و "  گردد

در بين مردم و ھمکاران خود، روز کارگر را 
گرامی داشتند و پس از يک ساعت از پايانه 

 .خارج شدند
ھشتم ارديبھشت نيز مراسم ديگری به فراخوان 
اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت اول ماه 
مه و به صورت تجمع اعتراضی در برابر 

کنندگان در اين مراسم  شرکت.  مجلس برگزار شد
فوق نزديک به صد "  اتحاديه"که طبق گزارش 

ھايی از  نفر بودند، با حمل بنرھا و پارچه نوشته
داشت اول ماه مه، اعتراض به  جمله در گرامی

ناچيز بودن دستمزدھا، و سردادن شعارھايی 
معلم زندانی "، "  کارگر، معلم اتحاد اتحاد"چون، 

کارگر زندانی آزاد بايد "، "  آزاد بايد گردد
اول "  دار حيا کن مملکتو رھا کن ، سرمايه"گردد

. ماه مه روز جھانی کارگر را گرامی داشتند

ھمان حال که ھر سال مراسم اول ماه مه را در 
ھای گوناگون و متنوعی برگزار  اشکال و شيوه

کند، در عين حال به ارزيابی و برآورد نيرو  می
و موقعيت خويش در پيکار با طبقه حاکم 

نقاط ضعف و قوت خود را شناسايی و .  نشيند می
بندی شده را، توشۀ مبارزات بعدی  تجارب جمع

کند و ضمن ترميم و بازسازی خويش برای  می
ی  شود تا زمينه نبردھای بعدی آماده می

. ھای آتی و فتح نھايی را فراھم سازد پيشرفت
روز اول ماه مه، در اکثر کشورھای 

داری به عنوان يک روز تعطيل کارگری  سرمايه
در ايران اما طبقه .  به رسميت شناخته شده است

دار حاکم و دولت اين طبقه حتا در اين  سرمايه
در .  دارند روز، کارگران را به کار وامی

جمھوری اسbمی، ھرگونه مراسم مستقل اول ماه 
مه ممنوع است و اگرکارگران به ابتکار خويش 
مراسمی برگزار نموده اند، رژيم حاکم قھرا به 

بورژوازی حاکم و .  سرکوب آن پرداخته است
ھای آن، اگر که به ھر دليلی ممکن است گاه  جناح

در برابر اين يا آن قشر و جنبش اجتماعی به 
ای و تاکتيکی يا غيرتاکتيکی اين جا و  طور لحظه

آن جا اندک انعطاف و نرمشی از خود نشان دھد، 
العاده  در برابر جنبش طبقاتی کارگران اما فوق

ترين تحرک در اين  گذشت است و کم حساس و بی
عرصه را با بيشترين واکنش سرکوبگرانه پاسخ 

جا با استثمار وحشيانه   اين چرخ سرمايه.  دھد می
حقی حداکثری  و حداکثری که با سرکوب و بی
و ھر !  چرخد طبقه کارگرعجين گشته است می

اقدامی که از آن بوی اخbل در اين روند برآيد، 
رحمی بايد سرکوب وقلع و قمع   با شدت و بی

اين، حرِف صريح و يگانه حرف سرمايه .  شود
چون و چرای  ، حامی و مجری بی است که دولت

گرانۀ شديد و انتقام  واکنش سرکوب.  آن است
حسن روحانی در "  دولت تدبير و اميد"جويانه 

برابر اعتصابات و جنبش کارگری و فعا^ن آن 
در طول يک سال گذشته گويای ھمين نکته و در 
عين حال گويای تصميم طبقه حاکم برای سرکوب 

گيری بيشتر نسبت  عمل و سخت تر، شدت گسترده
ھا و فعا^ن کارگری در رابطه با  به تشکل

. ھای مستقل اول ماه مه بود برگزاری مراسم
چنين بود که دستگاه امنيتی و سرکوب رژيم، در 

ھای گذشته،  تر از سال آستانه اول ماه مه، وسيع
موج بزرگی از احضار و بازداشت و ارعاب 
. فعا^ن کارگری و سنديکايی به راه انداخت

شنبه يا نخستين لحظات  دقايقی بعداز نيمه شب سه
 ارديبھشت منزل ابراھيم ٩بامداد روز چھارشنبه 

مددی رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد و 
داوود رضوی عضوھيات مديره سنديکا، مورد 
. يورش نيروھای امنيتی رژيم قرار گرفت
مزدوران حکومتی پس از تفتيش خانه و ضبط 
وسائل شخصی، ھر دو عضو سنديکا را 

.  زندان اوين منتقل ساختند٢٠٩بازداشت و به بند 
ھشتم ارديبھشت، محمود صالحی فعال کارگری 

پيمايی اول ماه  و پای ثابت برگزاری مراسم و راه
نيروھای سرکوب، .  مه در سقز، بازداشت شد

برخی لوازم شخصی و کامپيوتر وی را نيز با 
ھمان روز عثمان اسماعيلی از .  خود بردند

غيراز .  فعا^ن کارگری مھاباد نيز بازداشت شد
ھای  ھا فعال کارگری و اعضای تشکل ھا، ده اين

ھای مختلف، چه از طريق  کارگری در شھر

١از صفحه   



 ۵ ۶٩٣ شماره  ٩۴نيمه دوم ارديبھشت      ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 کار طبقه کارگر اول ماه مه؛ ترفند سرمايه  و راه  

ست که رھبران اين دو سنديکا نيز نسبت به  بديھی
نقش و اھميت اين اتحاد عمل بايستی شناخت و 

 سال ۵اما وقتی که .  آگاھی داشته باشند و دارند
اند، اين  است به جدائی در اول ماه مه ادامه داده

دھنده آن است که موانعی بر سر راه اين  نشان
ھارا   موانعی که بايدآن.  اتحادعمل وجود دارد

اين اما .  شناسايی کرد و از سر راه برداشت
وظيفه ايست که قبل از ھر کس برعھده اعضاء و 

 .رھبران اين دو سنديکاست
ھای اول ماه مه سال گذشه درزمينه  در اتحاد عمل

انتشار بيانيه مشترک، اتحاد عمل جديدی متشکل 
ای  ھای، کارگران پروژه از پنج تشکل به نام

پارس جنوبی، فعا^ن کارگری جنوب، فعا^ن 
داری گيbن، جمعی از  کارگری ضدسرمايه
شھر و بندر  ھای منطقه ماه کارگران پتروشيمی

کرج   –امام و بخشی از کارگران محور تھران 
تشکل ديگری به نام )  ٩۴(بوجود آمد که امسال 

فعا^ن کارگری شوش و انديمشک نيز به اين 
جمع اضافه شد و بيانيه مشترکی به مناسبت اول 

اتحاد .  ماه مه با شش امضاء انتشار يافت
ھايی از  تری نيز در حد جمع ھای کوچک عمل

کارگران و فعا^ن کارگری بوجود آمد و 
ھايی نيز به مناسبت اول ماه مه انتشار يافت  بيانيه

توان به بيانيه مشترک جمعی از  که از جمله می
 خودرو، پارس خودرو، سايپا،  کارگران ايران

شرکت واحد و مپنا و ھمچنين بيانيه مشترک 
ديگری با امضای جمعی از اعضای کميته 

از .  ھماھنگی و فعا^ن کارگری سقز اشاره کرد
ابتکارات کارگران و نمونه جديدی از اتحاد عمل 
در اول ماه مه امسال يکی ھم بيانيه مشترکی بود 
که در يازده بند با امضای انجمن صنفی معلمان 
مريوان و سروآباد، انجمن صنفی کارگران 

ھای سنندج و حومه انتشار يافت که در آن  خبازی
برحق تشکل مستقل کارگران و معلمان، لغو 
احکام غيرقانونی عليه فعا^ن صنفی کارگری و 
معلم، ممنوعيت کار کودک و حق تحصيل 
رايگان برای کودکان ايرانی و اتباع خارجی 

 .تاکيد شده است
 

 بندی جمع
طبقه بورژوازی حاکم و دولت پاسدار منافع اين 
طبقه، امسال برای مقابله با اول ماه مه و 
سرکوب کارگران، خود را از ھر جھت تجھيز و 

اعتراضات و اعتصابات پرشمار .آماده ساخته بود
و گسترده کارگری برآمده از شرايط کار و 
زندگی توده کارگران رانده شده به اعماق فقر و 
گرسنگی در سال گذشته، ھشداری بود که نظام 

ھای اعتراض  زمينه.  ساخت حاکم را ھوشيار می
. و اعتصاب در سال جديد به قوت خود باقی ماند
نه فقط ھيچ بھبودی در وضعيت معيشتی طبقه 

 ھزار ٧١٢کارگر حاصل نشد، بل با دستمزدھای 
تومانی و کاھش شديد و بيش از پيش قدرت خريد 

ھا ميليون کارگر و اعضای  کارگران، ده
ھای کارگری، به فقر و فbکت و  خانواده

تراکم .  اند تری سوق داده شده گرسنگی وحشتناک
فشار و نارضايتی در صفوف کارگران، اوضاع 

جمھوری اسbمی .  را به مرز انفجار کشانده است
بايستی از ھر جھت مراقب اوضاع باشد که 

ای به دست اين توده گرسنه داده  ترين بھانه کم
نشود که جرقه ای بر اين مخزن باروت آماده 

چنين است که شمشير از رو بسته .  انفجار افتد
است و در آستانه اول ماه مه در شکلی گسترده، 

ھا و فعا^ن  به صف کارگران پيشرو و تشکل

اتحادی درزمينه برگزاری مراسم و عمل 
جا که به صدور  اعتراضی مشترک نبود، اما تا آن

شود،  نامه مشترک مربوط می بيانيه و قطع
 .باتغييرات مثبتی ھمراه بود

از دو سنديکا و تشکل اصلی و پرنفوذ کارگری، 
 ٩١تپه که سال  شکر ھفت سنديکای کارگران نی

 با دو تشکل ديگر ٩٢ھمراه با سه تشکل و سال 
 ٩٣ و ٩٠ھای  بيانيه اول ماه مه انتشار داد و سال

گونه اتحادی در اين زمينه نشد و به  وارد ھيچ
تر  تنھايی بيانيه داد، امسال وارد اتحادی بزرگ

اتحاديه   –  ١ھای  شد و با شش تشکل ديگر به نام
 ٢)  از اين پس اتحاديه آزاد(آزاد کارگران ايران 

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه   –
 –  ۴سنديکای کارگران نقاش استان البرز   –  ٣

کميته ھماھنگی   –  ۵کانون مدافعان حقوق کارگر 
از اين (ھای کارگری  برای کمک به ايجاد تشکل

گيری ايجاد  کميته پی  –  ۶)  پس کميته ھماھنگی
، )گير از اين پس کميته پی(ھای کارگری  تشکل

 بند انتشار داد و در راس ١٧بيانيه مشترکی در 
 .اين اتحاد عمل قرار گرفت

 و ٩٢ھای  کانون مدافعان حقوق کارگر که سال
 ھر ٩٣ و ٩١ھای   و اتحاديه آزاد که سال٩٣

ھای مجزائی به مناسبت اول  کدام به تنھايی بيانيه
ماه مه صادر کرده بودند نيز وارد اين اتحاد عمل 

 به تنھايی و ٩٢کميته ھماھنگی که سال .  شدند
گيری و   ھمراه کميته پی٩٣ و ٩١ھای  سال

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 
بيانيه مشترک داده بود، امسال ھر سه تشکل به 

 تشکل ياد ٧اين اتحاد عمل پيوستند و بدين ترتيب 
شده با اتحاد عمل خود در اول ماه مه امسال، راه 

 ٨٩ و ٨٨ھای  ھای بزرگ سال احيای اتحاد عمل
 .را ھموارتر ساختند

ھای  اما سنديکای کارگران شرکت واحد که سال
 با شش ٩٠ به تنھايی بيانيه داد، سال ٩٢ و ٩١

سنديکای ( با سه تشکل ٩٣تشکل و سال 
کارگران فلزکار مکانيک، سنديکای کارگران 

) ای نقاش و تزئينات و اتحاديه کارگران پروژه
ھای  به سال)  ٩۴(بيانيه مشترکی داده بود امسال 

 بازگشت و به مناسبت اول ماه مه، به ٩٢ و ٩١
گونه  تنھايی بيانيه داد ودراين زمينه وارد ھيچ

سنديکای فلزکار مکانيک نيز به .  اتحاد عملی نشد
 !تنھايی بيانيه داد

ست که سنديکای  ھرچند جای بسی خوشحالی
تپه ھمراه با شش تشکل ديگر وارد  کارگران ھفت

تری شدند و بيانيه مشترک و  اتحاد عمل بزرگ
واحدی را به مناسبت اول ماه مه با ھفت امضاء 
انتشار دادند، اما غيبت سنديکای کارگران شرکت 

ست که بايد  واحد در اين اتحاد عمل، پرسشی
 .واکاوی و به آن پاسخ مشخص داده شود

که چرا دو تشکل اصلی مستقل کارگری يعنی  اين
سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای 

تپه حتا در محدودۀ صدور بيانيه  کارگران ھفت
شوند، روشن  اول ماه مه وارد اتحاد عمل نمی

تواند اين واقعيت را انکار کند  کسی نمی!  نيست
که بر محوريت اتحاد عمل اين دو در اول ماه 

که زمينه و وسيله تجميع  مه، صرف نظر از اين
ھای فعا^ن  ھای کارگری و تشکل ساير تشکل

تر  گيری يک اتحاد عمل بزرگ کارگری و شکل
تری نيز  ھای جديد شود، فراز تر فراھم می و قوی

. شود فرا روی جنبش کارگری گشوده می

مختلف استان گيbن، با انجام گلگشت کارگری و 
خوانی، روز اول ماه مه را  پخش شيرينی و سرود

ھايی از   نيز گروهکرجدر .  گرامی داشتند
نوردی و برگزاری گلگشت، روز  کارگران با کوه

 مراسمی انديمشکدر .  کارگر را گرامی داشتند
 تن از کارگران و فعا^ن کارگری ۵٠با حضور 
در اين مراسم نيز پيرامون تاريخچه .  برگزار شد

اول ماه مه، اوضاع و مطالبات کارگران ايران 
 کارگران ساوهدر .  بحث و گفتگو به عمل آمد

لوله و نورد صفا، در پانزدھمين روز اعتصاب 
خود در برابر فرمانداری اين شھر دست به تجمع 

 .زدند
بر پbکاردھای بزرگی که توسط کارگران حمل 

گرامی باد اول ماه مه روز جھانی "شد، شعار  می
نقش بسته "  اتحاد اتحاد کارگر اتحاد"و "  کارگر
 ٢٠٠٠اين کارگران که به نمايندگی از .  بود

کارگر لوله و نورد صفا تجمع کرده بودند، 
ھای  شعارھايی نيز در مورد پرداخت حقوق

داران سر  معوقه، پرداخت بيمه و عليه سرمايه
 .دادند

ھای  چال ھا و سياه ھا، در زندان عbوه بر اين
ھايی توسط کارگران زندانی و  رژيم نيز مراسم

ساير زندانيان سياسی به مناسبت اول ماه مه 
ھا،  برگزار گرديد و در ھمين رابطه پيام

ھا، از  ھايی از سوی آن ھا و اطbعيه فراخوان
جمله در زندان گوھردشت کرج، زندان مرکزی 

 .تبريز و زندان مرکزی زاھدان انتشار يافت
جا از  ھايی که اين  نيازی به گفتن نيست که مراسم

ھايی ھستند که اخبار  آن نام برده شد، تنھا مراسم
ترديد  بی.  جا انتشار يافته است جا و آن آن اين
ھای ديگری نيز توسط کارگران و فعا^ن  مراسم

کارگری به مناسبت اول ماه مه برگزار شده است 
که به دليل جو خفقان و سرکوب شديد، اخبار آن 

 .در جائی درج نشده است
 

 ھای کارگری در اول ماه مه ھا و اتحاد عمل بيانيه
ھا و  ست انکار ناپذير که بيانيه اين واقعيتی

ھای متعددی که ھر ساله توسط  نامه قطع
ھای فعا^ن کارگری  ھای کارگری و تشکل تشکل

به مناسبت اول ماه مه روز جھانی کارگر انتشار 
ھم  يابند، نه فقط به لحاظ مضمونی بسيار به می

کننده يا دال بر  اند و اختbفی که توجيه نزديک
شود، بلکه از لحاظ  ھا ديده نمی جدائی باشد در آن

ھای کارگری  ترين خواست ترين و مھم محوری
ھای  خواست.  مطروحه نيز شبيه يکديگر ھستند

ھا که اساسا  ھا و بيانيه نامه بيان شده در اين قطع
ھای کارگری در مقياس عمومی  بازتاب خواست

ھايی واحد و يکسان  و سراسری است، خواست
 . تواند باشد است و جز اين ھم نمی

واقعيت ديگر اين است که اول ماه مه، مختص 
اين يا آن بخش طبقه کارگر نيست بلکه روز 
. جھانی کارگر و متعلق به تمام کارگران است

بنابراين .  و ھمبستگی کارگران استاتحاد روز 
سازماندھی اتحاد عمل کارگری در اول ماه مه و 

ترين مطالبات کارگری، در زمرۀ  حول مھم
ست که ھر تشکل کارگری يا  ترين اقداماتی بديھی

تواند به آن مبادرت  تشکل فعا^ن کارگری می
اگرچه جنبش کارگری ايران در اين زمينه .  ورزد
زند و در کمال تاسف امسال  چنان در جا می ھم

گونه  نيز مانند سه چھار سال گذشته، شاھد ھيچ
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  اول ماه مه؛ ترفند سرمايه  و 
 کار طبقه کارگر راه

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
با حمايت از اعتراضات معلمان، به تحقق "

عنوان اطbعيه "  مطالبات شان ياری رسانيم
 ارديبھشت ١٧ای است که سازمان در تاريخ 

به مناسبت سومين اعتراض سراسری معلمان 
: در اين اطbعيه چنين آمده است.  انتشار داد

امروز، ھفدھم ارديبھشت، معلمان 
سراسرکشور بار ديگر تجمعات اعتراضی 
. خود را در شھرھای مختلف برگزار کردند
اطbعيه پس از اشاره به شھرھای مختلفی که 
معلمان اقدام به تجمع کردند و با تاکيد بر اينکه 

در اعتراضات سراسری امروز فرھنگيان، "
 ھزار معلم، مقابل مجلس ۵تجمع نزديک به 

در ميدان بھارستان جلوه ای از اتحاد و 
ھمبستگی آنان جھت تحقق خواست ھا و 

: ، اين چنين دنبال می شود"مطالبات شان بود
سومين تجمع سراسری معلمان در شرايطی 
برگزار شد که طی ھفته گذشته نيروھای 
امنيتی جمھوری اسbمی با تھديد و احضار 
تعدادی از معلمان شناخته شده از جمله عبدی 
دبيرکل کانون صنفی معلمان، محمود بھشتی 
لنگرودی، سخنگوی سابق کانون، مسعود 
زينال زاده، مجتبی قريشيان، مھدی بھلولی از 
اعضای کانون صنفی معلمان و نيز خانواده 
معلم زندانی رسول بداقی به دفتر پيگيری 
وزارت اطbعات سعی کردند با ايجاد رعب و 
وحشت مانع برگزاری گسترده تجمعات 

اما معلمان و .   ارديبھشت شوند١٧معلمان در
فرھنگيان زحمتکش با عزمی راسخ تر 
واعتراضی گسترده تر و پرشکوه تر از 
گذشته، اراده خود را برای تحقق مطالبات 

 . شان به نمايش گذاشتند
اطbعيه سازمان سپس به موضوع مطالبات 

بھبود معيشت و افزايش "له معلمان از جم
حقوق به با^تر از خط فقر برای عموم 
فرھنگيان شاغل و بازنشسته، آزادی معلمان 
زندانی، رسول بداقی، ھاشمی و محمود 
باقری، مشارکت معلمان در ساختار آموزشی، 

پرداخته و "  توقف خصوصی سازی مدارس
در ادامه ضمن اشاره به احضار، بازداشت و 
زندانی کردن بسياری از فعا^ن کارگری و 
سنديکائی در روزھای پيش از اوال ماه مه اين 

) اقليت(سازمان فدائيان :  گونه خاتمه می يابد
ضمن محکوم ساختن تمامی اقدامات 
سرکوبگرانه رژيم جمھوری اسbمی عليه 
معلمان وکارگران، ھم صدا با ھزاران معلم 
معترض خواھان آزادی فوری و بی قيد و 
 .شرط معلمان وکارگران زندانی می باشد

ازاعتصابات و )  اقليت(سازمان فدائيان 
اعتراضات سراسری معلمان و فرھنگيان قوياً 
حمايت می کند وخواستار تحقق فوری کليه 

 .مطالبات آن ھاست
 

. اعتصابات متعدد و گسترده نشان داده است
کارگران ايران در جريان ھمين اعتراضات و 

اند که جمھوری اسbمی يک  اعتصابات آموخته
گر و  رژيم ديکتاتوری، پليسی، سرکوب

بينند که رژيم  دانند و می کارگران می.  زورگوست
جمھوری اسbمی پاسدار سفت و سخت منافع 

گر تعرض آن به معيشت  سرمايه و سازمان
اند  کارگران اين موضوع را آموخته.  کارگر است

و بيش از اين خواھند آموخت که تعرض سرمايه 
برای !  را بايد با تعرض سازماندھی شده پاسخ داد

تعرض سازماندھی شده عليه سرمايه، بايد 
دانند که برای متشکل  کارگران می.  متشکل شد

ھای خود، برای  شدن، برای ايجاد تشکل
ھای  برگزاری اجتماعات و جلسات و مراسم

گسترده و آزادانه اول ماه مه، به آزادی نياز 
اما جمھوری اسbمی با احضار و .  دارند

ی کارگران و با   بازداشت و حبس و شکنجه
زورسرنيزه ھرگونه تbش کارگران پيشرو و 
ساير کارگران و فعا^ن کارگری در اين زمينه 

که اول ماه   درحالی.کند را وحشيانه سرکوب می
پيمائی و روزاعتراض   مه، روزتظاھرات و راه

خيابانی توده کارگران است وروزيست که طبقه 
گذارد،   کارگرقدرت خويش را به نمايش می

درايران تحت حاکميت جمھوری اسbمی،اول ماه 
مه دربھترين حالت به مراسم ھائی بسيار کوچک 
و محدود خbصه شده ودراشکالی برگزار 

تواند تجلی قدرت   شود که به ھيچوجه نمی  می
که طبقه کارگر برای  در حالی.  کارگران باشد

بسط مبارزه طبقاتی نياز به آزادی دارد، ارتجاع 
حاکم کارگران را از ھرگونه آزادی محروم 

رژيم سرمايه داری حاکم، مقدم ترين .ساخته است
ست که بايد ازسر راه کارگران برداشته    مانعی
کارگران ايران جز مبارزه برای دگرگونی .  شود

. بينند وضع موجود راه ديگری در برابر خود نمی
کارگران ايران برای تامين معاش و نيازھای 
خود، برای دستمزد بيشتر و زندگی بھتر ، برای 
رھايی از ظلم و ستم وبرای به زير کشيدن نظم 

در جريان ھمين .  اند موجود، به مبارزه برخاسته
مبارزات است که بيشتر و بيشتر آگاھی طبقاتی 

کنند، صفوف خود را  کسب می
تر  تروھمبستگی خود را مستحکم متحدترومنسجم

ھای آينده را ھموار   سازند تا راه پيروزی می
 !سازند

 

ارتجاع حاکم در ھمان حال .  کارگری يورش بُرد
ھای ھنگفتی را صرف تجھيز  ھا و ھزينه که پول

ھای  نيروھای خانه کارگر و اعزام آن به خيابان
پايتخت نمود تا اين تشکيbت ضد کارگری 

ساز حکومت، در روز کارگر، مراسم  دست
نمايشی و نژادپرستانه و ضد کارگری برگزار 

ھای  کند، با تمام توان به مقابله و سرکوب تشکل
ھای مستقل  مستقل و فعا^ن کارگری و مراسم

ھای اول  از اين رو مراسم.  اول ماه مه برخاست
ماه مه امسال با محدوديت بيشتری روبرو و 

در تھران جز مراسم سنديکای .  برگزار شد
شرکت واحد و تا حدودی مراسم مقابل مجلس، 
. مراسم ديگری در داخل شھر برگزار نشد

ھای گسترده و سرکوب شديد، در  بازداشت
. کردستان نيز نتايج خود را بر جای گذاشت

ھای اول ماه مه که ھر سال در سقز و  مراسم
پيمايی و اعتراض خيابانی  سنندج به صورت راه

 .شد، امسال برگزار نشد برگزار می
امسال اما در زمينه اتحاد عمل پيرامون صدور 
بيانيه اول ماه مه، گام ديگری به جلو برداشته 

تپه و  بيانيه مشترک سنديکای کارگران ھفت.  شد
 تشکل ديگر، جنبش اعتراضی اول ماه مه را، ۶

تر سوق  گام ديگری به سوی اتحادھای بزرگ
رغم مثبت و مفيد بودن اين اقدام اما جای  به.  داد

اتحادی فراترازاين محدوده و سازماندھی 
اعتراض کارگری در اول ماه مه کماکان 

بيانيه مشترک را بايد با بسيج نيروی .  ست خالی
کارگری و سازماندھی اقدام اعتراضی مشترک 

مادام که مرکز کار و فعاليت خود را .  تکميل کرد
نقطه توليد و ايجاد تشکل درنقطه توليد قرار 
ندھيم، مادام که پيوند و ارتباط نزديک و 
ارگانيک با کارگران نداشته باشيم، قادر به بسيج 
کارگران و سازماندھی اقدام اعتراضی کارگری 
در اول ماه مه حتا در حد سنديکای کارگران 

 .شرکت واحد نخواھيم بود
کارگران ايران ھمه جا و قبل از ھمه 

ھا و واحدھای بزرگ تشنه و آماده   درکارخانه
طبقه کارگر ايران اين آمادگی .  سازماندھی ھستند

و در عين حال قدرت خود را در اعتراضات و 

۵از صفحه   

٣از صفحه   

جنگی که قرار نيست پيروزی داشته .  بار آورد
باشد، مشکل است تا پايانی برای آن تصور کرد، 

 سال طول ٨گونه که جنگ ايران و عراق  ھمان
حتا فرِض کاھش موقتی بحران در يک .  کشيد

منطقه، ھرگز به معنای فروکش کردن بحران و 
 .جنگ قدرت در منطقه نخواھد بود

ھا و بحرانی که اکنون بخش بزرگی از  جنگ
آفريقا و آسيا را فراگرفته بيش از ھر چيز 

داری جھانی  ی اوج گنديدگی نظام سرمايه نشانه
ھستند که در بحران اقتصادی بسيار عميقی  

ھا برای کشتار  جھانی که انسان.  گرفتار شده است
ھای  يکديگر روزانه به اختراع و ساخت سbح
پردازند  پيشرفته و کشتار دسته جمعی جديدی می

ھای بيشتری را از کودکان تا  که بتواند انسان
زنان و مردان ھراسان از جنگ را در خون 

 .ور سازد غوطه
ھای آن،  ھا و مصيبت تنھا راه برای پايان جنگ

پايان دادن به مصيبت بزرگ يعنی مناسبات 
اما آيا در چنين شرايطی .  ست داری سرمايه

ھای انقbبی را در منطقه به  توان دگرگونی می
تنھا يک چيز مسلم است، ھميشه !  انتظار نشست؟

توان برای آن مبارزه کرد، برای پايان دادن به  می
ھا، برای   جنگ ھای ارتجاعی وکشتار انسان

نابودی رژيم ھای سرمايه داری وبرای رسيدن به 
 . آزادی، رفاه و برابری

 
 

 ای و جھانی ھای منطقه ای در سايه رقابت قدرت تشديد بحران منطقه
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شکل سازماندھی و اوضاع 
 سياسی ويژه

  ٨درصفحه 

را تصويب کرد و کارگران تحت پيگرد قرار  
اما طبقه کارگر انگليس بار ديگر يک ربع  .  گرفتند 

ھای مخفی ادامه    ھای خود را در تشکل   قرن، فعاليت 
داد و سرانجام بورژوازی انگليس را واداشت که در  

ھای     اين ممنوعيت را لغو کند و اتحاديه ١٨٢۴ 
در فرانسه نيز طبقه  .  کارگری را به رسميت بشناسد 

، بلکه پس از  ١٧٨٩ فقط قبل از انقbب    کارگر نه 
ھا از    ای لوشاپليه، سال   انقbب با قانون ضد اتحاديه 

. ھای سنديکايی محروم گرديد   آزادی ايجاد تشکل 
ھای کارگری مخفی و نيمه علنی    وجود، تشکل   بااين 

ای در    به حيات خود ادامه دادند و نقش برجسته 
در آلمان، قانون  .  ھای اين کشور ايفا نمودند   انقbب 

ھای مستقل    ضد سوسياليستی بيسمارک، اتحاديه 
ً برچيده شدند  اما  .  کارگری را ممنوع کرد و تقريبا

ھای مخفی، نيمه علنی و    کارگران آلمانی، تشکل 
نتيجه اين شد که با  .  حتی علنی پوششی ايجاد نمودند 

باره چندين    يک   برافتادن قانون ضد سوسياليستی به 
  ۵٠ ھای قبل از سرکوب، علنی شدند و    برابر اتحاديه 

 ھزار  ٣٠٠  به  ١٨٧٨ ھزار عضو اتحاديه در  
 .افزايش يافته بود 

در روسيه نيز که سرکوب کارگران و ممنوعيت  
ھای کارگری شديدتر از کشورھای ديگر بود،    تشکل 

ھای مخفی    کارگران اساس فعاليت خود را در تشکل 
ھای کار علنی و    ھا و شيوه   قراردادند و از شکل 

در سراسر قرن بيستم در  .  قانونی ھم استفاده کردند 
ھای فراوانی از    ديگر کشورھای جھان نيز نمونه 

 .ھمين تجربيات وجود دارد 
ھای    آموزد که بر سر راه تشکل   اين تجارب به ما می 

صنفی و سياسی طبقه کارگر ھمواره از سوی طبقه  
دار موانعی ايجادشده و خواھد شد، اما طبقه    سرمايه 

ھايی برای غلبه بر اين    ھا و راه   کارگر ھم شيوه 
دھد که    اين تجارب نشان می .  موانع داشته و دارد 

تواند از شرايط    اشکال سازمانی طبقه کارگر، نمی 
ھای طبقه حاکم،    سياسی حاکم بر يک کشور، تاکتيک 

شکل ديکتاتوری اين طبقه و توازن قوای طبقاتی  
دار به    بنابراين درجايی که طبقه سرمايه .  جدا باشد 

کند، توازن    شيوه ديکتاتوری عريان حکومت می 
قوای طبقاتی به نفع طبقه کارگر نيست و مجموعاً  

ھای علنی و    شرايط سياسی امکان ايجاد تشکل 
طور ارادی تشکل    شود به   دھد، نمی   قانونی را نمی 
بلکه بايد اساس کار را بر ايجاد  .  علنی ايجاد کرد 

ھای متنوع    از تشکل .  ھای مخفی قرارداد   تشکل 
پوششی علنی استفاده کرد و از تلفيق کار مخفی و  

 .علنی بھره برد 
ھای    آنچه در ايران پس از سرکوب سازمان 

ھای غير حزبی کارگران و    کمونيست و تشکل 
گيری دو    زندان و کشتار دھه شصت رخ داد، شکل 

گرايش انحرافی در ايران، موسوم به لغو کار مزدی  
و کمونيسم کارگری بود که تأثيرات مخربی در ميان  
بخشی از فعالين کمونيست و کارگری از خود بر  

گرايی و    مبلغ قانون   -اين دو گرايش او^ً .  جای نھادند 
که رژيم ديکتاتوری    برای اين .  کار علنی شدند 

ھا اجازه فعاليت علنی و قانونی دھد،    عريان به آن 
ھای کمونيست،    ادعا کردند که ما برخbف سازمان 

برانداز و مخفی کار نيستيم و البته برای نشان دادن  
صداقتشان به رژيم به تخطئه مبارزات گذشته  

ويژه از سوی    فقط در ايران، بلکه به   ھا نه   کمونيست 
گرايش لغو کار مزدی، در سراسر جھان مبادرت  

ً .  ورزيدند  در شرايط رکود سياسی و حاکميت    -ثانيا
ديکتاتوری عريان، شعار انحرافی ايجاد شوراھا را  

 .سر دادند 
پوشيده نبود که شعار ايجاد شوراھا، در شرايط  

دھی و    گرفته اند که اين مبارزات را سازمان   شکل 
 .کنند   رھبری می 

رژيم ديکتاتوری و سرکوب حاکم بر ايران،  
کارگران را به ناگزير واداشته که برای پيشبرد  

. آورند   ھای ناپايدار روی   مبارزه خود به تشکل 
دھی و رھبری اعتصابات    کارگران برای سازمان 

مھم نيست که  .  دھند   خود ،کميته اعتصاب تشکيل می 
جای    گذارند، اما اين واقعيت به   چه نامی بر آن می 

دھی و     است که اعتصاب نياز به سازمان   خود باقی 
کارگران حول اين ارگان برای  .  رھبری دارد 

شوند و در اغلب    پيشبرد مبارزه خود متشکل می 
موارد، با پايان اعتصاب، اين شکل از تشکل ھم از  

ھای ناپايدار ھمواره به    اين تشکل .  رود   ميان می 
ھای متعدد مبارزات    اشکال مختلف در شکل 

در موارد معدودی نيز  .  شوند   کارگران ظاھر می 
تواند برای مدتی    ھای ناپايدار، می   ھمين تشکل 

با اين ھمه،  .  تر ادامه حيات داشته باشد   طو^نی 
سابقه طبقه کارگر ايران در    آوری بی   رغم روی   به 

ھای اخير به اشکال متنوعی از مبارزه، رشد    سال 
آگاھی و ھمبستگی در صفوف کارگران، ھنوز  
جنبش طبقاتی کارگران خودانگيخته است و سطح  

ھای ناپايدار    ھا نتوانسته از محدوده تشکل   تشکل آن 
 .ھای طبقاتی پايدار پديدار گردند   فراتر رود و تشکل 

ترين موانع موجود بر    ترديدی نيست که يکی از مھم 
ھای مستقل و پايدار طبقه کارگر    سر راه ايجاد تشکل 

در ايران، رژيم ديکتاتوری عريان حاکم بر ايران  
ھای سياسی را از مردم سلب نموده و    است که آزادی 

ھای مستقل، پايدار و    توأم با آن آزادی ايجاد تشکل 
 . علنی را از طبقه کارگر گرفته است 

گونه که تجربه يک قرن اخير    گرچه اين مانع، ھمان 
سادگی رفع شدنی    وضوح نشان داده است، به   به 

توان با آن    نيست، اما اين بدان معنا نيست که نمی 
توان موانع را برانداخت، فقط به اين    می .  مقابله کرد 

شرط که از تجارب خودمان و جنبش کارگری  
 .جھان بياموزيم 

تمام تجارب جنبش کارگری جھان، از ھمان آغاز  
اش تا به امروز گواھی است بر اين    گيری   شکل 

ً در تمام کشورھا، در   حقيقت که کارگران، تقريبا
يک مرحله از مبارزات خود، با ممنوعيت ايجاد  

ھای کارگری، ممنوعيت برپايی اعتصاب،    تشکل 
 .اند   رو بوده   سرکوب و زندان روبه 

طبقه کارگر انگليس که در نيمه اول قرن نوزدھم،  
عنوان يک نمونه متشکل طبقه کارگران جھان    به 

ھای متمادی از حق برپايی    ظاھر گرديد، سال 
اتحاديه محروم بود و پيشروترين کارگرانی که برای  

کردند، مکرر با سرکوب،    ايجاد تشکل تbش می 
 .بازداشت، زندان و اخراج مواجه بودند 

ھای مخفی ايجاد    وجود، کارگران، تشکل   بااين 
ھا و    ھای پوششی نظير صندوق   در تشکل .  نمودند 
ھای کمک متقابل که ظاھراً ھدف خود را    جمعيت 

. ھای خود ادامه دادند   کرد، به فعاليت   اتحاد اعbم نمی 
آھنگ کردن    ھای تجمع کارگری برای ھم   از پاتوق 

ھای اعتصاب را    فعاليت خود بھره گرفتند، کميته 
ھای    ھا را به ھسته   مخفيانه حفظ کردند، آن 

ھای    ھای آتی خود تبديل نمودند و چنان تشکل   اتحاديه 
رغم ممنوعيت تشکيل    قدرتمندی سازمان دادند که به 
 برای مقابله با  ١٨٠٠ اتحاديه، طبقه حاکم در سال  

ھا، يک قانون جديد ممنوعيت اتحاد کارگران    اتحاديه 

ترين سbحی است که طبقه کارگر    تشکيbت، مھم 
دار و برای    ايران در مبارزه عليه طبقه سرمايه 
بدون متشکل  .  کسب قدرت سياسی، به آن نياز دارد 

صنعتی و    –ھای صنفی    شدن کارگران در تشکل 
يک حزب سياسی واحد طبقاتی که از تمام احزاب  
طبقات و اقشار ديگر جامعه متمايز و مجزا باشد،  

فقط کسب قدرت سياسی و برانداختن نظام    نه 
توانند    داری، ناممکن است، بلکه حتی نمی   سرمايه 

دستمزدی معادل ارزش نيروی کار خود را در  
. داری به دست آورند   ھمين چارچوب نظم سرمايه 

چنان    بار طبقه کارگر از اين بابت، آن   وضعيت اسف 
. آشکار است که نياز به توضيح و ارائه آمار ندارد 

داند که کارگران زيرخط فقر    ھمه و ھر کس می 
کنند و پوشيده نيست که کارگران    زندگی می 

شان، در    ترين سطوح دستمزد، خود و خانواده   پايين 
 .چنگال گرسنگی مداوم گرفتارند 

ترين مانع    تر از آن، اگر مھم   مانع در کجاست و فرا 
شده است، چه    درستی شناخته   تشکل طبقه کارگر به 

 و برانداختن آن وجود    ھايی برای مقابله   راه و روش 
 .دارد 

مسئله تا جايی که به تbش و مبارزه خودانگيخته  
کارگران برای نجات از وضعيت وخيمی که با آن  

اند ارتباط دارد، بر ھمگان آشکار است که    مواجه 
ترين    سابقه   جنبش کارگری در چند سال اخير، بی 

مبارزات را به لحاظ کميت و اشکال مبارزاتی داشته  
در سال گذشته اين رشد و اعتbی مبارزات  .  است 

طبقه کارگر و جنبش خودانگيخته آن، ابعاد بسيار  
صدھا مورد از  .  ای به خود گرفت   گسترده 

يک سال    اعتراضات و مبارزات کارگران، در اين 
ھای خبری اينترنتی و    در مطبوعات، سايت 

روندی که  .  ھای اجتماعی انعکاس علنی يافت   شبکه 
در سال جديد ھم ادامه دارد و در طول يک ماه و  

ھا مورد از اشکال    چند روز گذشته، کارگران به ده 
 .اند   مبارزاتی روی آورده 

ترين شکل مبارزه کارگران در تمام اين دوره    اصلی 
اعتصاباتی که گاه متجاوز از  .  اعتصاب بوده است 

 .اند   يک ماه به درازا کشيده 
جھت مھم نيستند که    اين اعتصابات، فقط ازآن 

کارگران برای تحقق مطالبات خود به اين حربه  
روی آورده و در مواردی نيز با موفقيت ھمراه  

اعتصاب آن شکل از مبارزه طبقاتی  .  اند   بوده 
کارگران است که افق ديد کارگران را وسعت  

اعتصاب نشانه افزايش اتحاد و ھمبستگی  .  بخشد   می 
. داران است   کارگران در مبارزه عليه سرمايه 

دھد که کارگران به آن درجه از    اعتصاب نشان می 
دانند برای پيروزی    اند که می   يافته   آگاھی دست 

دار و گاه دولت که نماينده طبقه    درنبرد با سرمايه 
. دار است، بايد متحد و متشکل مبارزه کنند   سرمايه 

ھر آنچه اعتصاب، خودانگيخته و ابتدايی باشد، از  
دھی، آگاھی و رھبری برخوردار    نوعی سازمان 
که اعتصابات کارگران ايران به    است، اما وقتی 

ھا ھزار    يافته که ھزاران و ده   ای افزايش   درجه 
کارگر در صدھا کارخانه و موسسه خدماتی به  

که کارگران يک    آورند، وقتی   اعتصاب روی می 
شوند،    درپی به اعتصاب متوسل می   کارخانه، پی 

که اعتصاب گاه چندين روز و چندين ھفته    وقتی 
يابد، نشانه روشنی از مرحله جديدی در    ادامه می 

يافتگی در    رشد بيداری و آگاھی، اتحاد و سازمان 
حال، وسعت    درعين .  صفوف کارگران است 

اعتصابات و ديگر اشکال مبارزاتی کارگران،  
بازتاب اين واقعيت نيز ھست که در جريان اين  
مبارزات، يک قشر از کارگران پيشرو و بالنسبه  

تر در درون مؤسسات توليدی و خدماتی    آگاه 
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شکل سازماندھی و اوضاع 
 سياسی ويژه

صد سال اخير جامعه ايران    دقيقی از تاريخ يک 
نداشته باشند، به اين مسئله توجه نداشته باشيم که  

داری ايران چگونه مسلط شد، طبقه    سرمايه 
المللی به    دار تحت چه شرايط داخلی و بين   سرمايه 

طبقه حاکم تبديل گرديد، برای حفظ موجوديت خود  
ھای سياسی نياز دارد و چرا مردم    به چگونه رژيم 

اند، يا    جز لحظاتی که به انقbب روی آورده   ايران به 
ثباتی سياسی و خ� ناشی از    طبقه حاکم با بی 

ھای    جايی قدرت مواجه بوده، ھمواره از آزادی   جابه 
سياسی و حقوق دمکراتيک خود، ازجمله آزادی  

اند، ھرگز نخواھيم فھميد که در    تشکل محروم بوده 
ھای طبقاتی کارگری نياز    ايران به چگونه تشکل 

گيری    کنند نفس شکل   برخی تصور می .  است 
ھرگونه تشکلی کافی است تا طبقه کارگر از معضل  

سازمانی نجات يابد و بتواند ھمچون کشورھای    بی 
ھا برای تحقق    ديگر جھان در چھارچوب اين تشکل 

اين ھمان نگرشی است که  .  مطالبات خود تbش کند 
ً نمی  تواند ھمچون    داند، چرا در ايران نمی   مطلقا

بسياری از کشورھای جھان، يک چنين شرايطی  
توان فرض کرد که در شرايط    اما می .  پديد آيد 

داری و    استثنايی در چھارچوب ھمين نظام سرمايه 
ھای سياسی سرکوبگر آن، توازنی پديد آيد که    رژيم 

نشينی وادارد و    طبقه کارگر، طبقه حاکم را به عقب 
. ھای علنی صنفی کارگران ايجاد گردند   حتی تشکل 

 .اتفاقی که در گذشته ھم رخ داده است 
سؤال اما اين است که مگر ما تاکنون در ايران يک  

ايم؟ سنديکاھا در ايران    ھايی نداشته   چنين تشکل 
ديکتاتوری  .  صد سال پيش ايجاد شدند   متجاوز از يک 
 تا  ٢٠ ھای    در فاصله سال .  ھا را برچيد   رضاخانی آن 

ديکتاتوری  .  ، سنديکاھای پرقدرتی ايجاد شدند ٣٢ 
در بطن انقbب سال  .  ھا را برچيد   پسر رضاخان آن 

ھای متعددی را ايجاد    ، طبقه کارگر تشکل ١٣۵٧ 
با  .  ھا را نابود کرد   اين بار جمھوری اسbمی آن .  کرد 

گيری سنديکا    گذشت متجاوز از يک قرن از شکل 
در ايران، معضل امروز ھمچنان بی سازمانی طبقه  

 .  کارگر است 
دھد که اگر اين حالت فرضی    اين تجارب نشان می 

نيز پيش آيد، جز لحظه گذرا نخواھد بود و  
صد سال گذشته    ھای يک   سرنوشتی جز تشکل 

آنچه طبقه کارگر برای رھايی از اين  .  نخواھد داشت 
سازمانی، بی حقوقی و وضعيت    دور باطل بی 

بار معيشتی بدان نياز دارد، آن تشکلی است    فbکت 
فقط بتواند مبارزات روزمره طبقه کارگر را    که نه 

دھی کارگران را    رھبری کند، بلکه پتانسيل سازمان 
 .برای سرنگونی طبقه حاکم داشته باشد 

توان با    می .  علت اين مسئله ھم چندان پيچيده نيست 
بررسی يک مورد ساده نشان داد که چرا طبقه حاکم  

تواند حتی موجوديت يک تشکل    بر ايران، مطلقاً نمی 
 .کارگری، مثل سنديکا را بپذيرد 

اين را ديگر بايد ھر فعال کارگری و کمونيست بداند  
که آزادی تشکيل سنديکا، ارتباط ناگسستنی با  

در تمام کشورھای جھان  .  ھای سياسی دارد   آزادی 
در ايران ھم،  .  وضع بر اين منوال بوده و ھست 
ھای کارگری و    طبقه حاکم ھنگامی فعاليت تشکل 

مستقل از دولت و کارفرما را ممنوع ساخته که  
جای بحث  .  ھای سياسی را برچيده است   آزادی 

دار حاکم بر    پيرامون اين مسئله که چرا طبقه سرمايه 
ايران ھمواره بايد به شيوه ديکتاتوری عريان و سلب  
. آزادی از مردم، حکومت کند، در اين نوشته نيست 

داند که در دوران رژيم    اما ھر کس اين را می 
سلطنتی پھلوی و جمھوری اسbمی، ديکتاتوری و  

اين ديکتاتوری  .  استبداد در ايران حاکم بوده و ھست 
. و اختناق ھم نه تخفيف بلکه مدام تشديد شده است 

گيری شوراھا نبود، معنای    سياسی که امکان شکل 
ديگری جز تbش برای ايجاد اغتشاش در ميان  
فعالين کمونيست و کارگری و منحرف ساختن  

ھايی که    کارگران از مبارزه برای برپايی تشکل 
مختص دوران رکود سياسی و رژيم ديکتاتوری  

 .اند، چيز ديگری نبود   عريان 
گرايی و علنی کاری چه بود؟    اما نتيجه قانون 

درواقع، علنی شدن گروھی از فعالين، علنی شدن  
ھويت اين فعالين برای وزارت اطbعات و ديگر  

ھای سرکوب رژيم بود که کنترل دائمی برآنھا    ارگان 
اگر تا  .  ھا شوند   اعمال نمودند تا مانع از فعاليت آن 

از اين علنی کاری، اين امکان برای اين گروه    پيش 
ھا    از فعالين وجود داشت که با کار در کارخانه 

ای کارگران را    ھای توده   بتوانند شالوده تشکل 
فقط از اين امکان محروم شدند،    بگذارند، ديگر نه 

 –ھای پليسی    بلکه زير فشارھای متعدد دستگاه 
ً گروھی زير فشار  .  امنيتی قرار گرفتند  نتيجتا

وزارت اطbعات ناگزير به ترک ايران شدند و  
که واقعاً    تعداد ديگری که باقی ماندند، بدون اين 

ھای کارگر در    توانسته باشند در متشکل ساختن توده 
ھا و مراکز مھم کارگری نقش ايفا کنند، در    کارخانه 

يا با  .  اند   چنگال وزارت اطbعات گرفتار شده 
اند، يا در زندان به سر    تھديدات مداوم مواجه 

 .برند   می 
البته فقط اين فعالين با تھديدات، زندان و انواع و  

پليسی رژيم    –ھای دستگاه امنيتی    اقسام سرکوبگری 
فعالين سنديکای شرکت واحد و يا  .  رو نيستند   روبه 
اما تفاوت  .  اند   تپه نيز با وضعيت مشابھی مواجه   ھفت 

در اين است که علنی شدن اين فعالين از درون خود  
گيری دو تشکلی    ھای کارگر و ھمراه با شکل   توده 

لذا  .  بود که چندين ھزار کارگر را به حرکت درآورد 
که رژيم امکان فعاليت علنی و قانونی به    رغم اين   به 

سنديکاھا را نداد، فعالين سنديکا را دستگير و اخراج  
داشته،    ھا را در زندان نگه   کرد و ھنوز تعدادی از آن 

اما ^اقل تاکنون نتوانسته، نفوذ اين فعالين و سنديکا  
 .کن سازد   را در ميان کارگران ريشه 

توان دو درس عمده    از تمام تجارب اين دوران می 
ھای    که تbش برای ايجاد تشکل   نخست آن .  آموخت 

مستقل کارگری، نه از خارج محيط کار و فعاليت  
ھا و    کارگران، بلکه فقط از درون کارخانه 

بخش باشد و دوم    تواند نتيجه   ھای کارگری می   محيط 
که مادام رژيم ديکتاتوری عريان بر ايران حاکم    اين 

که توازن قوای طبقاتی به    است، يا ^اقل تا وقتی 
تواند رژيم را به    نحوی است که طبقه کارگر نمی 

دھی    نشينی وادارد، اساس فعاليت و سازمان   عقب 
نياز به  .  طبقه کارگر، تشکلی مخفی خواھد بود 

تکرار نيست که در جنب اين تشکل مخفی در ھر  
کارخانه و موسسه توليدی و خدماتی، بايد ھمچون  
تمام تجارب جنبش کارگری جھان،  از ھر امکان  

ھای پوششی    فعاليت قانونی و نيمه قانونی و تشکل 
 .متعدد علنی استفاده کرد 

ھای مخفی    اما تأکيد سازمان ما بر ضرورت تشکل 
در درون کارگران، فقط بر تجارب ناموفق سه  

ی گذشته مبتنی نيست، بلکه از نگرش درست به    دھه 
دھی طبقه کارگر با وضعيت    رابطه اشکال سازمان 

سياسی جامعه و ھرگونه اوضاع سياسی خود ويژه  
 .گردد   ناشی می 
که فعالين کمونيست و کارگری ايران شناخت    تا وقتی 

جمھوری اسbمی چيزی را بر سر اين مسئله پنھان  
نگذاشته که سرکوب و استبداد رژيم محمدرضا شاه،   

 .تر از جمھوری اسbمی بود   بسيار خفيف 
که يک دولت دينی است،    جمھوری اسbمی ازآنجايی 

ھای    ناپذيری با آزادی   چنان ستيز و دشمنی آشتی 
. ھا کنار بيايد   تواند با آن   ای نمی   سياسی دارد که لحظه 

خصومت اين رژيم با ھرگونه تشکل مستقل و علنی  
کارگران، بازداشت، اخراج، شکنجه و زندانی  

فقط از ماھيت    ھا، نه   کردن فعا^ن ايجاد اين تشکل 
طبقاتی، بلکه از خصلت مذھبی دولتی ھم ناشی  

شود که ھر تشکل مستقلی را مانع موجوديت    می 
 .داند   خود می 

آيا يک تشکل کارگری مثل سنديکا واقعاً خطری  
داری محسوب    جدی برای بورژوازی و نظم سرمايه 

ھمه از آن وحشت دارد؟    شود که رژيم حاکم اين   می 
داری را    خواھد نظم سرمايه   آيا اين تشکل می 

تواند انقbب اجتماعی    خواھد يا می   براندازد؟ آيا می 
نگرانی طبقه حاکم و رژيم پاسدار  !  برپا کند؟ نه 

سنديکاھا  .  سياسی آن در ايران، از اين بابت نيست 
در سراسر جھان، وظايف و اھدافی دارند که از  

 .رود   داری فراتر نمی   محدوده نظم سرمايه 
شان    سنديکاھا از ھمان آغاز که شکل گرفتند، تbش 

بر روی بھبود وضعيت معيشتی کارگران و بھبود  
شرايط کار، کاھش ساعات کار، حفظ و افزايش  

تر، در تحقق برخی    در مراحل پيشرفته .  دستمزد بود 
ھای سياسی و اجتماعی به نفع طبقه کارگر،    رفرم 

قوانين حمايتی از کار، تأمين اجتماعی، محدودتر  
داران نيز، نقش ايفا    ساختن قدرت استبدادی سرمايه 

يک از اين اقدامات فراتر از    اما ھيچ .  نمودند 
مارکس، انگلس  .  داری نبود   چھارچوب نظم سرمايه 

و احزاب سوسياليست و بعداً کمونيست، تbش  
فراوانی مبذول داشتند که سنديکاھا ھدف خود را به  

 –ھای رفاھی    بھبود شرايط معيشت و کار و رفرم 
اجتماعی محدود نکنند، بلکه برای لغو کار مزدی  

ھا به نتايج مطلوب نرسيد و    اين تbش .  مبارزه کنند 
داری به مرحله امپرياليسم    سرانجام با ورود سرمايه 

و چرخش عموم سنديکاھا به حمايت از بورژوازی  
با وقوع جنگ جھانی اول و تجارب سنديکاھا در  

داری    سراسر قرن بيستم در تمام کشورھای سرمايه 
ای کوتاه از حيات سنديکاھای    استثنای دوره   البته به (

فقط سنديکا ظرفيتی فراتر    قطعی شد که نه )  سرخ 
شده در    ازآنچه انجام داده ندارد، بلکه به نھادی ادغام 

بورژوازی که در  .  شده است   داری تبديل   نظم سرمايه 
ً دريافت   آغاز نگران فعاليت سنديکاھا بود، تدريجا

تنھا خطری برای نظام نيستند، بلکه با    ھا نه   که آن 
توجه به اھدافی که در چارچوب نظم موجود دارند  

ھايی برای تنظيم رابطه کار و    توانند اھرم   ،می 
سرمايه و کنترل طبقه کارگر باشند و به تأمين صلح  

 .اجتماعی ياری رسانند 
ويژه از ھنگام عموميت يافتن قراردادھای    به 

جمعی، اين نيز ابزار ديگری برای کنترل    دسته 
. مبارزات کارگران و تنظيم ستيز طبقاتی گرديد 
چراکه قرارداد جمعی نوعی توافق و سازش ميان  

ھای کارگری    داران و اتحاديه   ھای سرمايه   تشکل 
است که طرفين با رضايت يکديگر، نرخ دستمزد،  

کنند و    دست را تعيين می   زمان کار و مسائلی ازاين 
توانند در خارج از    راحتی نمی   کارگران ديگر به 

چارچوب سنديکا دست به اعتصاب و اعتراض  
دار نگران  اختbل در توليد و کاھش    بزنند و سرمايه 

ھای رکود و آرامش    که در دوره   ازآنجايی .  سود باشد 
سياسی، مطالبات و سطح مبارزات توده کارگر ھم  

داری فراتر رود،    تواند از محدوده نظم سرمايه   نمی 

٩درصفحه   
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شکل سازماندھی و اوضاع 
 سياسی ويژه

١١در صفحه   

در ايران مطالبات انباشت شده دمکراتيکی وجود  
سادگی در چارچوب نظم    توانند به   دارد که نمی 

تواند ھمراه با    موجود حل گردند و پيامد آن می 
شماری    فجايع بی .  ھای وسيع باشد   ھا و درگيری   تنش 

که جمھوری اسbمی در ايران به بار آورده است،  
اند که اگر طبقه حاکم بخواھد کمی      چنان عظيم   آن 

ھای مردم ديگر اجازه    آزادی به مردم بدھد، توده 
نخواھند داد کمترين اثری از جمھوری اسbمی باقی  

ھای ديگر،    که بخواھيم وارد بحث   بدون اين .  بماند 
فردی که ايران در استراتژی    ازجمله نقش منحصربه 

بورژوای جھانی، برای حفظ سلطه سرمايه در  
ھای ديکتاتوری عريان    خاورميانه و حمايت از رژيم 

ھا را که    در ايران دارد، بشويم، مجموعه اين واقعيت 
در نظرگيريم، روشن است که چرا طبقه حاکم بر  
ايران ھرگز نمی تواند آزادی سياسی را در ايران  

لوح    ھای به نھايت ساده   لذا فقط آدم .  تحمل کند 
توانند تصور کنند که روزی فرا    رفرميست می 

ھای مستقل    خواھد رسيد که جمھوری اسbمی تشکل 
علنی کارگران را تحمل خواھد کرد، يا فراتر از آن،  

ً می   فعاليت قانونی آن  کسانی که  .  پذيرد   ھا را رسما
 .اند   کنند، پندارباف   چنين فکر می 

دھی طبقه    بنابراين اگر قرار باشد، مسئله سازمان 
  ٣٧ کارگر ايران برمدار چند دھه گذشته ادامه يابد،  

سال ديگر ھم که بگذرد، باز ما در ھمين نقطه  
اما اگر قرار است اين دور باطل  .  کنونی خواھيم بود 

درھم شکسته شود، مقدم بر ھرچيز بايد اين واقعيت  
را مد نظر قرار داد که ھر شرايط سياسی ويژه،  

طلبد و شرايط    ای را می   شکل سازماندھی ويژه 
ھای مخفی    سياسی ويژه حاکم بر ايران، ايجاد تشکل 

. کند   در درون کارگران را به امری ناگزير تبديل می 
فقط از اين توان برخوردار باشند    ھايی که نه   تشکل 

که مطالبات و مبارزات کارگران را در ھر کارخانه  
دھی و رھبری    و کارگاه، در نقطه توليد سازمان 

شدن به    تر از آن، ظرفيت تبديل   کنند، بلکه مھم 
ھای طبقاتی کارگران را برای برپايی انقbب    ارگان 

. اجتماعی و سرنگونی طبقه حاکم داشته باشند 
سازمان ما يک چنين تشکلی را که برگرفته از  

المللی    شرايط سياسی حاکم بر ايران و تجارب بين 
 .داند   ھای مخفی کارخانه می   طبقه کارگر است، کميته 

ازاين اشاره شد وسعت مبارزات    گونه که پيش   ھمان 
و اعتصابات متعدد، حاکی از اين واقعيت است که  

دھی منطبق با اين مرحله    کارگران از نوعی سازمان 
. از مبارزات، در مقياس سراسر کشور برخوردارند 

ھای کارگران که در ھر کارخانه    اين شکل از تشکل 
گيرند،    ای به ھمراه اين مبارزات شکل می   و موسسه 

ً تشکل  از  .  ھای ناپايدار، مخفی يا علنی ھستند   عموما
آيد که سطح آگاھی و    چنين برمی   اين مبارزات ھم 

ای رسيده است که حتی    بيداری کارگران به مرحله 
اما  .  بتوانند تشکيbت مستقل علنی خود را ايجاد کنند 

ھا    شرايط سياسی حاکم بر ايران اين امکان را به آن 
ً مدنظر قشر پيشرويی  .  دھد   نمی  اين واقعيت ھم قطعا

گرفته است، قرار دارد    که در ميان کارگران شکل 
که پس از سرکوب وحشيانه فعا^ن سنديکای شرکت  

تپه و ممنوع کردن فعاليت اين    واحد و نيز ھفت 
 . آورند   سنديکاھا، به اشکال ديگری از تشکل روی 

که با پيشرفت، رشد و اعتbی مبارزات    ازآنجايی 
ھای ناپايدار، ديگر کار آيی گذشته    کارگری، تشکل 

ھای    را نخواھند داشت و در اوضاع کنونی، تشکل 
شان دشوار    گيری   ای ھم، امکان شکل   وسيع توده 

است، به يک تشکل انتقالی نياز است که بتواند  
ھای    ھای ناپايدار تشکل را به تشکل   تحول از شکل 

کميته کارخانه  .  پذير سازد   تر امکان   ای و عالی   توده 
 .دار گردد   تواند اين نقش و وظيفه را عھده   می 

ھای کارخانه در    تجارب جھانی جنبش کميته 
ويژه    داری و به   تر سرمايه   کشورھای پيشرفته 

ھای کارخانه در روسيه، در جريان انقbبات    کميته 
ھای مھم و ارزشمندی برای طبقه    کارگران، درس 

ھای مجزا بايد به    کارگر ايران دارد که در نوشته 
 .ھا پرداخت   آن 

حسب اين تجارب،    کنيم که به   در اين نوشته اشاره 
بندی انترناسيونال    ھای کارخانه بر طبق جمع   کميته 

توانند شکل    کمونيستی و سنديکاھای سرخ، وقتی می 
بگيرند که مبارزه برای افزايش دستمزد و بھبود  

ھا به    شرايط زندگی کارگران از طريق اتحاديه 
آيد که    از اين گفتار چنين برمی .  رسد   بست می   بن 

ھا ھم موجوديت دارند، اما تحت    گرچه اتحاديه 
ھای اقتصادی    ای که ھمراه با بحران   شرايط ويژه 

جدی و تعرض بورژوازی به سطح معيشت  
توانند    خواھند يا نمی   ھا نمی   کارگران است، اتحاديه 

گوی مطالبات کارگران و مبارزه برای تحقق    پاسخ 
لذا کارگران با ابتکار عمل خود، در  .  ھا باشند   آن 

ھايی را برای پيشبرد مبارزات و    ھا، کميته   کارخانه 
که    ازآنجايی .  کنند   يابی به مطالباتشان ايجاد می   دست 

ھا خود را محدود به مطالبات و مبارزات    اين کميته 
ای    کنند، قدرت مانور گسترده   اقتصادی کارگران نمی 

نشينی، تعرض و دفاع دارند و    روی و عقب   در پيش 
توانند برحسب شرايط، مبارزات سياسی    می 

دھی و رھبری کنند و    کارگران را نيز سازمان 
تجربه جنبش  .  دار وظايف نوينی گردند   عھده 

ھای    کارگری جھان نشان داده است که کميته 
که سطح مطالبات و مبارزات    کارخانه بسته به اين 

کارگران چيست و اوضاع سياسی چه چيزی را  
توانند وظائف متعددی از افزايش    کند، می   طلب می 

دستمزد و شرايط بھتر زندگی و کار کارگران  
گرفته، تا اشغال کارخانه، برقراری کنترل کارگری  
بر توليد و يا در نمونه روسيه، مديريت توليد،  

دھی مليشيای کارگری و غيره را بر عھده    سازمان 
ھای کارخانه در نقطه توليد    که کميته   ازآنجايی .  گيرند 

گيرند و ھرلحظه در دسترس کارگران    شکل می 
ترين شکل ممکن تصميم    ھستند، به دمکراتيک 

حال تحت کنترل و نظارت    گيرند و درعين   می 
 .کارگران ھستند 

ھای کارخانه ھنگامی شکل    که گفته شد کميته   اين 
گيرند که مبارزه کارگران برای افزايش دستمزد    می 

و بھبود شرايط کار و زندگی کارگران از طريق  
رسد، به اين معنا نيز ھست که    بست می   اتحاديه به بن 

ً اتحاديه  ای وجود ندارد تا از    در کشوری که اساسا
مطالبات حتی اقتصادی کارگران دفاع کند و مبارزه  
ً کميته کارخانه است   برای آن را سازمان دھد، دقيقا

اما  .  تواند اين وظيفه را بر عھده بگيرد   که می 
ھای کارخانه در ايران، يعنی کشوری که طبقه    کميته 

دار آن ھمواره  با ديکتاتوری عريان    سرمايه 
ھای    ھايی با کميته   حکومت کرده است، تفاوت 

ای کارگران اروپايی خواھد داشت، ازجمله    کارخانه 
تواند علنی    در اين مورد که کميته، از ھمان آغاز نمی 

ای باشد، مگر در شرايطی که کارگران    و توده 
رو،    ازاين .  اعتماد و شناخت کاملی از يکديگر دارند 

اين تشکل در آغاز مخفی خواھد بود و جمع  
. محدودتری از کارگران از وجود آن اطbع دارند 

گيری اين    توان برای شکل   روال واحد نمی   يک 
ھا و مؤسسات خدماتی در نظر    ھا در کارخانه   کميته 

اما  .  گرفت ، بلکه بستگی به شرايط ھر کارخانه دارد 
تواند نقش    درھرحال، کميته کارخانه ھنگامی می 

واقعی خود را ايفا کند که از اعتماد توده کارگر  
در مبارزات کارگران نقشی فعال  .  برخوردار باشد 

کارگران نيز تشکل مطلوب خود را ھمين سنديکاھا  
که    مانند تا وقتی   مانده و می   ھا باقی   يافته، در درون آن 

سنديکا در  .  دوران آرامش سياسی به پايان رسد 
ھای    تواند چيزی متمايز از اتحاديه   ايران ھم نمی 

 . سراسر جھان باشد 
ً می  ً يک    طبقه حاکم بر ايران ھم قطعا داند که فرضا

تشکل مستقل کارگری، مثل سنديکا، مطالبات و  
داری فراتر    مبارزاتش از محدوده نظم سرمايه 

رود و تنھا بھبودھايی را در وضعيت معيشتی،    نمی 
رفاھی و کاری کارگران در ھمين چھارچوب،  

خواھد، پس چرا آزادی اتحاديه را به رسميت    می 
 .تواند به رسميت بشناسد   نشناخته و نمی 
ويژه در جمھوری اسbمی در اين است    علت آن به 

چطور  .  اندازد   که موجوديت رژيم را به خطر می 
ممکن است که فقط به رسميت شناختن آزادی  

 بتواند موجوديت يک رژيم را به مخاطره    اتحاديه 
 .اندازد؟ درک اين مسئله با کمی تعمق دشوار نيست 

جمھوری اسbمی بنا بر ماھيت طبقاتی و نيز  
اش، دستگاھی برای اعمال    خصلت مذھبی 

لذا  .  دار ايران است   ديکتاتوری عريان طبقه سرمايه 
 سال گذشته به ھمگان  ٣٧ گونه که تمام تجارب    ھمان 

نشان داده است، موجوديت آن با استبداد و سلب  
پذيرش آزادی  .  خورده است   ھای مردم گره   آزادی 

اتحاديه، به اين معنا نيست که کارگران صرفاً بتوانند  
آزادی اتحاديه عواقب  .  در يک تشکل جمع شوند 

بسيار وسيعی دارد و به اين معناست که کارگران از  
شوند که آزادانه تشکيل جلسه    اين حق برخوردار می 

دھند، بحث کنند و آزادانه عقايد خود را بيان کنند و  
جمعی    نشريات و وسايل ارتباط .  گيری نمايند   تصميم 

مختص خود را داشته باشند، برای تحقق مطالبات  
: خbصه کbم .  خود تجمع و تظاھرات برپا کنند 

ھای سياسی    آزادی اتحاديه مترادف با کسب آزادی 
تواند به طبقه کارگر و    خواھد شد که ديگر نمی 

آزادی  .  ھای صنفی و اقتصادی، محدود بماند   تشکل 
سياسی ھم معنائی جز نفی استبداد مذھبی، نفی  
ديکتاتوری عريان و درنتيجه، نفی موجوديت  

به آنچه گفته شد،  .  جمھوری اسbمی نخواھد داشت 
ھنوز بايد موارد مھم ديگری نيز افزود، تا ھراس  

 .بند فھميد   طبقه حاکم را حتا از يک آزادی نيم 
 طبقه کارگر ايران از يک سنت راديکال برخوردار  

گونه که مکرر نشان داده است، ھر    است و ھمان 
زمان که امکان فعاليت علنی پديد آمده، آشکارا  

جنبش  .  خواھان نفی تمام نظم موجود شده است 
رغم تمام سرکوب و کشتار    کمونيستی ايران به 

رغم پراکندگی    ھای حاکم بر ايران، به   رژيم 
. دار در ايران است   اش، يک جنبش ريشه   کنونی 

کافی است فضا کمی باز شود تا در مدتی کوتاه،  
 .ھای پرقدرت کمونيست، ظاھر گردند   سازمان 

درست است که سنديکا در اساس يک تشکيbت  
کار طبقه کارگر است، اما در ايران تا    محافظه 
ً بورژوازی بتواند ثباتی در اوضاع    وقتی  که فرضا

ايجاد کند و گرايش رفرميست درون طبقه کارگر،  
شان    اکنون وظيفه   امثال اسالوھا و محافلی که ھم 

آوری امضا و دادخواھی از مجلس ارتجاع    جمع 
برای تحقق مطالبات کارگران است، گرايش  

ھا را تصفيه کنند، به علت    راديکال رھبری سنديکا 
انباشته بودن مطالبات کارگران، سنديکا و رھبری  

 .    آن، خصلت راديکال خواھند داشت 

٨از صفحه   



 ١٠ ۶٩٣ شماره  ٩۴نيمه دوم ارديبھشت      ١٠

 خانه کارگری ھا و شعار عليه کارگران در روز جھانی کارگر

فارغ التحصي�ن 
دانشگاھی و بحران 
 بيکاری آنان در جامعه

 
دانشگاه و آموزش ما فلج پرور است و ھم اکنون  "

 ميليون ليسانس و فوق ليسانس بيکار در  ٧ بيش از  
جمbت فوق صحبت ھای  ".  کشور وجود دارد 

محسن قرائتی، رئيس ستاد اقامه نماز جمھوری  
 در مجتمع  ٩۴  ارديبھشت  ١٨ اسbمی است که روز  

 .  ياوران مھدی شھر قم بيان کرده است 
موضوع بيکاری فارغ التحصيbن دانشگاھی در  
ايران، چند سالی است که به يکی از معضbت جدی  

اظھار نظرھای گاه و بيگاه  .  کشور تبديل شده است 
مسئو^ن جمھوری اسbمی و آمارھای متفاوت و  
بعضا متناقضی که در اين رابطه اعbم می شود،  
جملگی بيانگر اين واقعيت است که مسئله بيکاری  
فارغ التحصيbن در ايران به مرز بحران رسيده  

بحرانی که طی ماه ھای گذشته در قالب  .  است 
نگرانی و ھشدارھای پياپی از طرف بخشی از  
. عناصر ھيئت حاکمه ايران بازتاب داده می شوند 
بحرانی که ھر سال با اضافه شدن بيش از نيم  
ميليون فارغ التحصيbن جديد دانشگاھی به چرخه  

 .بيکاری ابعاد بازھم وسيعتری خواھد يافت 
  ۴ در ھمين رابطه، خبرگزاری تسنيم در مورخه  

ارديبھشت به نقل از علی ^ريجانی رئيس مجلس  
 درصد فارغ التحصيbن دانشگاھی  ۴٢ :  نوشت 

خبرگزاری مھر نيز در اول  .  کشور بيکار ھستند 
ميليون    ١ ارديبھشت امسال طی گزارشی از وجود  

 ھزار نفر  ٧٠٠  ميليون و  ۵ و  درس خوانده بيکار  
اين  .  فارغ التحصيل غير فعال در کشور خبر داد 

 ۵  حدود  ١٣٩٢ در سال  : خبرگزاری ھمچنين نوشت 
 ھزار نفراز جمعيت دارای تحصيbت  ٩٠٠ ميليون و  

عالی و يا در حال تحصيل را مردان تشکيل داده اند که  
از  ) درصد  ٣٩ ( ھزار نفر  ٣٠٠  ميليون و  ٢ متاسفانه  

 ھزار نفر  ١٠٠  ميليون و  ۵ آنان غيرفعال ھستند و حدود  
از جمعيت دارای تحصيbت عالی و يا در حال تحصيل  
  ٣ به زنان اختصاص دارد که از اين جمعيت نيز حدود  

بوده  )  درصد ۶۵.۶ ( ھزار نفر غيرفعال  ۴٠٠ ميليون و 
 دست کم تا ھمين جا برخbف گفته ^ريجانی که  .اند 

 درصد اعbم  ۴٢ ميزان فارغ التحصيbن بيکار را   
  ۴٢ کرد، تحصيلکرده ھای بيکار در کشور نه  

عbوه بر  .   درصد می باشد ۵٢ درصد که بيش از  
آمار و ارقام فوق ھمانطور که در سرآغاز اين  

  ١٨ يادداشت نيز اشاره شد، خبرگزاری ايرنا در  
 به نقل از محسن قرائتی ميزان فارغ  ٩۴ ارديبھشت  

التحصbن ليسانس و فوق ليسانس بيکار را بيش از  
 . ميليون اعbم کرده است ٧ 

موارد فوق تنھا نمونه ھايی ھستند که فقط طی  
پيش از اين  .  ارديبھشت ماه سال جاری اعbم شده اند 

نيز چند تن از وزرای کابينه روحانی از جمله علی  
ربيعی، علی طيب نيا و رحمانی فضلی نيز در  
مورد بحران بيکاری فارغ التحصيbن ھشدارھايی  

،  ٩٣  فروردين  ٢۵ خبرگزاری مھر در  .  داده بودند 
به نقل از علی ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه از  

 ميليون و نيم  تقاضای جديد کار  ۴ در راه بودن تعداد  
. از سوی دانشجويان طی سال ھای آينده خبر داد 
طبق گزاش فوق علی طيب نيا وزير امور اقتصادی  

سخن گفت  "  وجود بيکاری بزرگ در کشور "نيز از  
و رحمانی فضلی وزير کشور ھم دست کم از وجود  

مستقل کارگری در دفاع و حمايت از کارگران  
افغانی وتأکيد براتحاد طبقاتی کارگران، اما از  
آنجايی که اين ادعای نژادپرستانه و عوام فريبانه  

ھا در ذھن    در تمام طول اين سال ھا  "خانه کارگری "
بخشی از توده ھای مردم ايران به وجود آمده است  

"که  ھای شغلی را اشغال    مھاجرين افغانی فرصت : 
و نيز  "  شود   ھا می   کنند و موجب بيکاری ايرانی   می 

از آنجايی که ممکن است اين نگاه ناسيوناليستی خانه  
کارگری ھا در بخشی از طبقه کارگر ايران نيز  
چنين توھمی را دامن بزند که کارگران افغانی  
فرصت ھای شغلی آنان را اشغال کرده اند، بھتر  
است موضوع را از طريق اسناد رسمی مرکز آمار  

 .ايران دنبال کنيم 
از آنجا که مسئو^ن جمھوری اسbمی نيز مروج  

ھا ھستند، لذا، بر اساس  "  خانه کارگری "ھمين نگاه  
  ١۴ ادعای فوق حضور مھاجرين افغانستانی را در  

از جمله استان ھای آذربايجان شرقی،  استان کشور  
اردبيل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ايbم،  
کردستان، چھارمحال بختياری، کھگيلويه و  

.  ممنوع اعbم کرده اند بويراحمد، گيbن و مازندران 
يعنی مھاجرين افغانستانی نه تنھا حق کار کردن در  
اين استان ھا را ندارند، بلکه حتی حق عبور و  

در  .  مرور و اقامت ھم در اين استان ھا را ندارند 
  ھای شغلی از طرف   نتيجه، امکان اشغال فرصت 

 استان اساسا وجود  ١۴  اين  کارگران افغانی در 
  .ندارد 

در استان ھای فوق     ھا، "  خانه کارگری "طبق ادعای 
می بايد مسئله اشتغال نسبت به استان ھای ديگر  

چون مھاجرين  .  وضعيت بھتری داشته باشد 
    ھا نيستند و ھيچ فرصت   افغانستانی در اين استان 
در عوض، در بقيه  .  کنند   شغلی را نيز اشغال نمی 

ھای کشور که حضور مھاجرين افغانستانی در    استان 
ھا مجاز است، به دليل وجود کارگران افغانی و    آن 

ھای شغلی، الزاما می بايست    اشغال کردن فرصت 
اما  .  نرخ بيکاری در اين استان ھا بيشتر باشد 

 . واقعيات آماری خbف اين را می گويد 
، ده  ٩٣ طبق بررسی مرکز آمار ايران در سال  

از  .  استان کشور با^ترين نرخ بيکاری را دارند 
 استان يعنی استان ھای  ٧  استان ،  ١٠ ميان اين  

کرمانشاه، لرستان، اردبيل، کردستان، چھارمحال  
بختياری، کھگيلويه و بويراحمد و گيbن جزو ھمان  
استان ھايی ھستند که حضور مھاجرين افغانستانی  

در عوض در استان ھايی مثل  .  در آنجا ممنوع است 
يزد و قم که مھاجرين افغانستانی در آنجا تراکم  
حداکثری دارند، نرخ بيکاری پايين تر از استان ھای  

 . ديگر است 
نتيجه اينکه وجود ميليون ھا نيروی کار بيکار در  

خانه  "ايران و به تبع آن شعار نژادپرستانه تشکيbت  
ھا مبنی بر اخراج کارگران افغانی آنھم  "  کارگری 

در روز جھانی کارگر، نه تنھا ھيچ ارتباطی با  
ھای شغلی توسط کارگران    ادعای اشغال فرصت 

افغانستانی ندارد، بلکه طرح چنين شعارھای  
ناسيوناليستی و تبعيض آميز ريشه در سياست ضد  

 . کارگری ونژادپرستانه اين تشکيbت دولتی دارد 

طی .   آستين خانه کارگری ھا بيرون زد
روزھايی که امکان برگزاری مراسم دولتی برای 

ھا فراھم می شد، تشکل ھای  "  خانه کارگری "
مستقل و فعا^ن کارگری به شدت با فضای پليسی و  

ماموران وزارت اطbعات و  .  امنيتی مواجه بودند 
نيروھای امنيتی رژيم به منظور ممانعت از  
برگزاری مراسم ھای مستقل اول ماه مه در  
روزھای منتھی به روز جھانی کارگر، اقدام به  
تھديد، احضار و بعضا دستگيری تعدادی ازفعا^ن  

پدرام  .  کارگری و کارگران پيشرو کردند 
نصراللھی، علی حسينی، حامد احمدی، رضا  
امجدی، خالد حسينی، ابراھيم مددی، داود رضوی و  
محمود صالحی از جمله کارگران و فعالين کارگری  
بودند که در روزھای پيش از اول ماه مه بازداشت  

 . شدند 
در کنار سياست تھديد، سرکوب و بازداشت فعا^ن  

ھا نيز  "  خانه کارگری "کارگری وکارگران پيشرو،  
در اقدامی مشترک و ھمگام با سياست سرکوب و  

کارفرما  "تفرقه اندازانه جمھوری اسbمی با شعار  
، با نام کارگر عليه   "حيا کن، افغانی را رھا کن 
آنھم در روز اول ماه  .  بخشی از کارگران شعار دادند 

 . مه، روز اتحاد و ھمبستگی بين المللی کارگران 
ھا البته فقط به عربده ھای  "  خانه کارگری "

  نژادپرستانه عليه کارگران افغانی و توزيع 
پbکاردھايی ميان کارگران ايرانی که محتوای آن  
درخواست کارگران ايرانی برای اخراج کارگران  

آنھا در قطعنامه پايانی  .  افغانستانی بود، بسنده نکردند 
با اين استد^ل که کارگران افغانی  مراسم شان نيز  

اند و باعث بيکاری    ھای شغلی را گرفته   فرصت 
 از رژيم جمھوری اسbمی  اند،   کارگران ايرانی شده 

و کابينه روحانی خواستند تا دست رد بر سينه  
"کارگران افغانی بزنند  رغم    ھا به "  خانه کارگری . 

دانند سياست خصوصی سازی و اقتصاد    که می   آن 
نئوليبرالی کابينه روحانی، فقر و بيکاری را در  
جامعه نھادينه کرده است، اما به عمد خود را به  
تجاھل زده و اينگونه وانمود می کنند که علت  

ميليون بيکار در ايران  ١٠ بيکاری و وجود بيش از  
نه سياست ھای ضد کارگری رژيم سرمايه داری  
حاکم ، بلکه اين کارگران افغانی ھستند که عرصه  

 . را بر کارگران ايرانی تنگ کرده اند 
ھا با وقاحت تمام  "  خانه کارگری "در شرايطی که  

اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی کارگران را  به  
روز انشقاق و سردادن شعار عليه کارگران افغانی   

 تشکل مستقل کارگری به  ٧ تبديل کرده بودند،  
درستی و از موضع انترناسيوناليستی، نه تنھا به  
دفاع از کارگران افغانی برخاستند، بلکه خواھان  
رفع ھرگونه تبعيض از کارگران مھاجر افغانی نيز  

 تشکل مستقل کارگری در قطعنامه مشترکی  ٧ .  شدند 
که به مناسبت گرامی داشت روز اول ماه مه منتشر  

 قطعنامه خود به صراحت اعbم  ١۴ کردند، در بند  
ما خواھان رفع ھرگونه تبعيض از کارگران  :  کردند 

مھاجر افغانی و ساير مليتھا در ايران، توقف فوری  
اخراج آنان و اعطای حقوق شھروندی به اين دسته  

 .از ھم طبقه ای ھای خود ھستيم 
 تشکل  ٧ به رغم اقدام در خور توجه و شايسته  

١٢از صفحه   

١١درصفحه   
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٩از صفحه   شکل سازماندھی و اوضاع سياسی ويژه  

 .ھسته سرخ کمونيستی به معنای واقعی آن باشد 
ھای سرخ،    کند که ھسته   اگر شرايط ايران ايجاب می 

مخفی باشند، برای ادامه کاری و فعاليت بھتر و  
مخفی بودن ھسته سرخ، مخفی  .  ھا است   مؤثرتر آن 

. شدن از کارگران و توده زحمتکش مردم نيست 
آنچه بايد مخفی بماند، رابطه تشکيbتی و ھويت  
کمونيستی ھسته و اعضای آن، از رژيم و عوامل  

 . اطbعاتی آن است 
فقط با حضور فعال و علنی در مبارزات کارگران  

توانند از اعتماد    است که اعضای ھسته سرخ می 
دھی و    کارگران برخوردار شوند، در سازمان 

رھبری مبارزات نقش پيدا کنند، به لحاظ نظری بر  
ھای سرخ را    کارگران تأثير بگذارند و ھسته 

ھا نتوانند، نقش فعالی    اگر کمونيست .  گسترش دھند 
ترديد    در مبارزات جاری کارگران داشته باشند، بی 

اين جريانات رفرميست و حتا تشکل دولتی خانه  
کارگر تbش خواھند کرد، جنبش کارگری را تحت  

 .  سيطره خود بگيرند و به انحراف بکشانند 
ھای    نبايد فراموش کرد، با تمام اھميتی که کميته 

کارخانه و شوراھا برای طبقه کارگر دارند، اين  
تواند به پيروزی قطعی دست يابد    طبقه ھنگامی می 

که حزب طبقاتی خود را ايجاد کرده باشد و چنين  
ً شايسته حزب طبقاتی کارگران   حزبی وقتی واقعا
است که ^اقل اکثريت اين حزب را کارگران  

ھای رھبری حزب در    کمونيست تشکيل دھند، ارگان 
دست کارگران باشد و اين حزب ھدف بزرگ خود  
را پيروزی انقbب اجتماعی، لغو کار مزدی و پايان  

 .دادن به جامعه طبقاتی قرار داده باشد 
ھای سرخ کمونيستی، نقش مھمی در انجام اين    ھسته 

فقط    بنابراين بايد با تمام قوا نه .  دارند   وظيفه بر عھده 
دھی طبقه کارگر، بلکه برای ارتقای    برای سازمان 

آگاھی طبقاتی کارگران و تبليغ و ترويج افکار و  
 .ھای کمونيستی تbش نمود   انديشه 

دھی يک    مباحث مربوط به وظائف سازمان 
تر از آن است که    تشکيbت کمونيستی بسی گسترده 
آنچه در پايان بايد  .  بتوان در يک مقاله به آن پرداخت 
شده در اين مقاله    بر آن تأکيد شود، مسائل مطرح 

دھی تشکيbت ما در ميان کارگران    ،سياست سازمان 
اين بدان معنا نيست که تbش جريانات ديگر  .  است 

دھی مبارزات    که به اشکال ديگری برای سازمان 
اختbف بر سر  .  کنند، نفی شود   کارگران تbش می 
دھی طبقه کارگر وجود داشته و    چگونگی سازمان 

سازمان ما ھمواره اعbم کرده است  .  خواھد داشت 
ھای مستقل    که از ھر تbشی برای ايجاد تشکل 

کند و عليه ھر گرايشی است که    کارگری حمايت می 
به نحوی از انحاء  بخواھد مبارزه طبقه کارگر را  
از مسير مبارزه برای سرنگونی نظم موجود  

 .منحرف سازد 
طبقه کارگر ايران برای نجات از فجايع نظم  

داری و طبقه حاکم بر ايران ، راھی جز    سرمايه 
 .متشکل شدن و برپايی يک انقbب اجتماعی ندارد 

 

ايفا کند و مبارزات اقتصادی و سياسی کارگران را  
اوضاع سياسی جامعه و  .  دھی و رھبری کند   سازمان 

ھای    سطح مبارزات کارگران، ھرلحظه به کميته 
ای بر    دھد که چه وظايف عمده   کارخانه نشان می 

 .دارند   عھده 
کميته کارخانه گرچه در مقايسه با ديگر اشکال  

ھای کارگری پايدارتر است، اما    ناپايدار تشکل 
گونه که تجارب جھانی جنبش کارگری نشان    ھمان 

ای بسيار طو^نی به    تواند برای دوره   داده است، نمی 
ھمين شکل وجود داشته باشد، با^خره بايد يا  

عنوان    سرانجام به سطح شوراھا ارتقا يابند و به 
ھای اقتدار سياسی و اقتصادی طبقه کارگر    ارگان 

ای برای سنديکا    ھای پايه   عمل کنند و يا به ھسته 
که کميته کارخانه در کدام جھت    اين .  تبديل شوند 

حرکت خواھد کرد، تحول اوضاع سياسی جامعه و  
سطح مبارزات طبقه کارگر آن را مشخص خواھد  

 .کرد 
برای سازمان ما و کل گرايشی که خواھان برپايی  
يک انقbب اجتماعی و استقرار يک حکومت  

ويژه    ھای کارخانه به   شورايی کارگری است، کميته 
اند که در شرايط انقbبی و    جھت حائز اھميت   ازآن 

ھای حی و    اعتbی سياسی جنبش کارگری، ارگان 
ھای اعتصاب و    حاضر برای ارتقاء به کميته 

 .شوراھا ھستند 
بنابراين، فعا^ن و ھواداران سازمان ما بايد تا جايی  

دھد، برای تمرکز    ھا اجازه می   که امکان و توان آن 
ويژه مؤسسات بزرگ و دارای    ھا، به   در کارخانه 

اھميت استراتژيک، برای ايجاد و گسترش اين  
نياز به تأکيد نيست که  .  ھای کارخانه تbش کنند   کميته 
ھای کارخانه تشکيbت حزبی و سازمانی    کميته 
توانند نقش و وظايف خود را    ھا وقتی می   آن .  نيستند 

ترين    درستی انجام دھد که دربرگيرنده گسترده   به 
 .ھای درون جنبش کارگری باشند   گرايش 

ھای کارخانه، به خاطر اھميتی که    تأکيد بر کميته 
ھای وسيع کارگر دارند، البته    دھی توده   برای سازمان 

تواند جنبه ديگر فعاليت کمونيستی ما را برای    نمی 
ھای سرخ کمونيستی در ميان    ايجاد و گسترش ھسته 
الشعاع    ھا و محbت، تحت   کارگران، در کارخانه 

رو پيرامون اين    در اين نوشته ازآن .  قرار دھد 
ھای کمونيستی بحث نشد که سازمان ما    حوزه 
ھای    ازاين مکرر در مورد نقش و اھميت ھسته   پيش 

ھای    ھا در نوشته   سرخ، وظايف و کارکردھای آن 
ھای طبقاتی کارگران، وظائف    تشکل "خود ازجمله  
. ھای مفصلی داشته است   بحث "  ھای ما   و تاکتيک 

آنچه در اينجا بار ديگر بايد بر آن تأکيد نمود،  
ھا در    ضرورت فعال و تأثيرگذار بودن اين ھسته 

ھسته سرخی که نتواند در  .  مبارزات کارگران است 
دھی و رھبری مبارزات کارگران نقش    سازمان 

ھای سرخ    داشته باشد، نتواند رشد کند و ھسته 
کمونيستی ديگری درنتيجه فعاليت خود ايجاد نمايد و  

ً بقای منفعل خود را حفظ کند، نمی  تواند يک    صرفا

١٠از صفحه   

  ١۴٠٠  ميليون نفر فارغ التحصيل بيکار تا سال  ١١ 
تازه بايد به اين نکته ھم توجه داشت  .  خبر داده است 

که آمارھای فوق ھمه طبق تعريف مرکز آمار ايران  
از نظر مرکز  .  از بيکار و بيکاری لحاظ شده اند 

آمار، بيکار کسی است که ھفت روز پيش از  
مراجعه مامور سرشماری حتا يک ساعت ھم کار  

به عبارت  .  نکرده و دارای شغلی نيز نبوده باشد 
ديگر اگر کسی حتا يک ساعت در ھفته کار کرده  
باشد، شاغل محسوب می شود و در غير اين  

از اين  .  صورت در رديف بيکاران جای می گيرد 
رو، آمار واقعی بيکاران و فارغ التحصيbن بيکار  
در ايران ھمواره به مراتب بيشتر از ارقامی است  
که مسئو^ن جمھوری اسbمی و بعضا مرکز  

چرا که بخش زيادی از  .  آمارايران اعbم می کند 
فارغ التحصيbن بيکار، ممکن است ھرگز در روند  
سرشماری مرکز آمار ايران قرار نگيرند و از سوی  
ديگر آنھايی ھم که يک تا دو ساعت در ھفته به  
کاری مشغول بوده باشند عمb شاغل محسوب شده  

 . و از شمول افراد بيکار خارج می شوند 
نکته ديگر در ارتباط با آمارھ�ای ف�وق، ب�ک�ارگ�ي�ری  

به جای کلمه ب�ي�ک�ار اس�ت ک�ه  " غير فعال "اصطbح  
ھ��م��ه دس��ت ان��درک��اران ج��م��ھ��وری اس��bم��ی ب��رای  
سرپوش گذاشتن بر عمق معضل بيک�اری و گ�رف�ت�ن  
زھر بحران بيکاری ف�ارغ ال�ت�ح�ص�ي�bن دانش�گ�اھ�ی  

حس�ي�ن ط�ائ�ی م�ع�اون  .  تعمدا از آن استفاده می ک�ن�ن�د 
وزير کار که بخشی از وظ�اي�ف او و وزارت خ�ان�ه  
مربوطه ايجاد  کار و اش�ت�غ�ال در کش�ور اس�ت، از  
جمله افرادی است که به زننده ترين ش�ک�ل�ی از واژه  

به ج�ای ب�ي�ک�ار اس�ت�ف�اده ک�رده  "  عbف " و  "  بيکاره " 
 ب�ه ن�ق�ل از  ٩٣  دی  ١١ خبرگزاری ايرنا روز  .  است 

و  "  ب��ي��ک��اره "  م��ي��ل��ي��ون  ٧ حس��ي��ن ط��ائ��ی از وج��ود  
ب�ي�ک�اره ای  "  ميلي�ون  ٧ .  در جامعه خبر داد " عbف " 

که فاقد ھرگونه درآمد يا مھارت ھس�ت�ن�د و ب�ه دن�ب�ال  
 ". اشتغال ھم نمی روند 

آنچه مسلم است بحران ب�ي�ک�اری ف�ارغ ال�ت�ح�ص�ي�bن  
دانشگ�اھ�ی پ�دي�ده ای م�ج�رد و ج�دا از ک�ل ب�ح�ران  

وق�ت�ی م�وس�س�ات  .  بيکاری موجود در ج�ام�ع�ه ن�ي�س�ت 
آموزشی و شعبات دانشگاه آزاد مثل قارچ در ھ�ر گ�وش�ه  

روي�ن�د، وق�ت�ی س�ي�س�ت�م دانش�گ�اھ�ی و    و کنار کشور م�ی 
آموزشی کشور بدون توجه به نيازمندی ھ�ای ص�ن�ع�ت�ی،  
توليدی و بازار کار جامعه، دانشجو می پذيرد، وق�ت�ی در  

 از   کش�ور بسياری از رشته ھای دانشگاھی ک�ه ج�وان�ان 
شوند، بازار کاری وجود ن�دارد و    آنھا فارغ التحصيل می 

به اصطbح بازار کار بسياری از رشته ھای مورد ن�ظ�ر  
اشباع شده اند و مھمتر اينکه مسئو^ن جمھوری اس�bم�ی  
صرف ب̂ا رفتن آمار دانشج�وي�ان کش�ور را ب�ه ع�ن�وان  
نمونه ای از موفقيت ھای نظام در بوق و کرنای تبليغ�ات�ی  
خود م�ی دم�ن�د، ب�دون اي�ن�ک�ه ب�رای ج�ذب م�ي�ل�ي�ون ھ�ا  
تحصيلکرده دانشگاھی در موسسات دولتی، خص�وص�ی  
و مراکز توليدی تدبير و برنامه ريزی کرده باشند، نت�ي�ج�ه  

 درص��د ت��ح��ص��ي��ل��ک��رده ھ��ای  ۵٢ آن خ��واھ��د ش��د ک��ه  
دانشگاھی بيکار باشند و حسين طائی مع�اون وزي�ر ک�ار  

و  "  ب�ي��ک��اره "  م��ي��ل��ي�ون  ٧ از وج��ود  ب�ا وق��اح��ت ت��م��ام  
در جامعه سخن بگوي�د و م�ح�س�ن ق�رائ�ت�ی  "  عbف " 

 افاضه کرده و  دلقک و مليجک جمھوری اسbمی ھم  
بگويد، کسانی که در مدارس و دانشگ�اه ھ�ای کش�ور  

  .به تحصيل می پردازند، ھيچ ھنری ياد نمی گيرند 
نتيجه اينکه، بحران بيکاری ب�ه ص�ورت ع�ام و ب�ح�ران  
بيکاری تحصيلکرده ھای دانش�گ�اھ�ی ب�ه ط�ور اخ�ص،  
سال از پی سال گسترش و تعميق بيشتر می يابد و ھم�راه  
با بحران فوق، بخش عظيمی از سرمايه ھای کش�ور ک�ه  
حاصل کار و تbش کارگران و زحمتکشان ايران اس�ت،  
ص��رف س��رم��اي��ه گ��زاری در س��ي��س��ت��م دانش��گ��اھ��ی و  

موسسات آموزشی نظام و رژيمی گ�ردد ک�ه اگ�ر ب�رای  
ت�ح��ص��ي�ل��ک��رده ھ�ای دانش��گ�اھ��ی ک��ه ع��م��وم�ا ف��رزن��دان  

̂اق�ل  "  آب "کارگران و زحمتکشان ايران ھس�ت�ن�د   نش�د، 
برای دست ان�درک�اران ج�م�ھ�وری اس�bم�ی و س�رم�اي�ه  

ش�ده  "  ن�ان "گذاران دانشگاه آزاد و موسسات خص�وص�ی  
 .است 
 
 
 

فارغ التحصي�ن دانشگاھی و 
 بحران بيکاری آنان در جامعه
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١٠درصفحه   

خانه کارگری ھا و شعار عليه کارگران در روز جھانی 

سياست و روش جمھوری اسbمی در برخورد با 
روز جھانی کارگرعموماً بر اين پايه استوار بوده 
که در عين منع و سرکوب خشن ھرگونه مراسم 
مستقل اول ماه مه، خانه کارگر را برای اجرای 

ھای نمايشی و فرمايشی به جلو  يک رشته مراسم
 -صحنه می فرستاده است تا اين نھاد دولتی

" ھفته کارگر"جاسوسی، با نام کارگر و 
ھای دولت را تأييد و از آن حمايت کند و  سياست

کارگران را به بيراھه مراسم مذھبی و 
رژيم .  مجيزگوئی مقامات حکومتی بکشاند 

ضدکارگری حاکم باصدورمجوز راه پيمائی 
ھای  برای خانه کارگرش، اين گونه مراسم

نمايشی را برگزارنموده تا چنين ادعا کند که در 
جمھوری اسbمی آزادی تجمع و تظاھرات و 
آزادی برگزاری مراسم روز کارگر وجود 

چند سالی بود که بخش ھائی ازکارگران .دارد
پيشرو وتشکل ھا و فعا^ن کارگری بااستفاده از 
تاکتيک حضور درمراسم ھائی که از سوی خانه 

دست   شد، ابتکارعمل راخود به  کارگربرگزارمی

ای خانه  می گرفتند و مراسم فرمايشی و باسمه
کارگر را، به صحنه واقعی طرح مطالبات و 

 ٨۶سال .مبارزات کارگران تبديل می کردند
کارگران پيشرو وفعا^ن و تشکل ھای کارگری، 
مراسم خانه کارگررا به يک تظاھرات و 

ازآن تاريخ .  راھپيمائی عظيم خيابانی تبديل کردند
به بعد، صدور مجوز راه پيمائی تشکيbت خانه 
کارگر متوقف و مراسم ھای آن به محيط ھای 

 .دربسته و کنترل شده محدودشد
با روی کار آمدن دولت روحانی و قرار گرفتن 
علی ربيعی مقام امنيتی جمھوری اسbمی و يکی 

" خانه کارگر"از مسئو^ن رده با^ی تشکيbت 
در راس وزارت کار،  بخت با خانه کارگری ھا 
يار شد و اين تشکيbت توانست با استفاده از 

سياست .  رانت دولتی مجوز راه پيمائی بگيرد
دولت روحانی و وزير کارش که بر پايه تفرقه 
اندازی ميان کارگران پايه ريزی شده است، در 
روز اول ماه مه به آشکارترين وجه ممکن از 

ھای  نام]ه          ))))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 ش�م�اره حس�اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی 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://65.254.86.197/ 
 

 : 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  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : 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

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١٢٠٧٣: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


