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 هم زنجیران!

 انترناسیونالیستها!

 مخالفان بردگی مزدی!

گرایشاااات راسااا  و ااااب سااارمای  باااا رواااا  بااا  م ااااب  سر ااااری 

کاااااا  دارنااااااهن سااااااادر باااااا  مه هساااااای ا  ااااااار ع ااااااومی هساااااات ه  

مطلااااااو از مواهاااااا  و اهااااااها  انترناسیونالیسااااااتها در اناااااازوای 

 و ا اااااو پرولتاااااری د اااااا  مااااای ک  اااااه  ک ااااا  ک یاااااه راااااا روایااااا 

انترناسیونالیساااااتها از مباااااارزات و اعتصاااااابات کاااااارگری بهسااااا  

 دیگر هم طبق  ای های ان برسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

رار ب  س آدرس سای  و ای یل صهای انترناسیونالیستی

 : زیر اس 

 

Homepage: 

www.internationalistvoice.org  

 

 

 

Email:  

contact@internationalistvoice.org 

 

 انقالب کمونیستی یا نابودی بشریت!
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 مقهم 

طبقه کارگر ایران یکی از دشووووووناررریط شوووووورای  ا   وووووواد    

ماعی را م کارگر اج  کارگر بیکارند   هزاران  ها  ند. میلینن گذرا ی 

در حال پینسوووو ط به ارری عبیک بیکاران ه.وووو دد. سووووط  دسوووو مزدها 

پائیط رر از خ  فقر است. بردگان مزد  که خند خالق نعمات بشر  

سرمایه پیرامننی ه. دد، خند از رامیط نیازها  ا لیه محر م ه. دد. 

برا  بردگووان را دک زمیدی در بحران بووا رهرک کریووه خند یوو  جه

رحریک ها  آمریکا   د ل ها  غربی، ردبیه مزد  بنجند آ رده است. 

غربی برا  به زانن در  گانگ.ووووو رها بنرژ از  اسوووووومی رنسووووو  

پیامدها  ناگنار  را برا  سوووووورمایه  ،آ ردن بنرژ از  اسووووووومی

دار  پیرامننی بدنبال داش ه است.  رشک. گی   رعطیلی  احدها  

 ها  ، سوووووقنط ارز  پنل ملی، ردها به ماهنم اعمال سووووویاسووووو رنلید

ریاضووت ا   وواد  بیشوو ر برا  بردگان مزد  یعدی پائیط آ ردن باز 

 .بنده است هک بیش ر  درت خرید کارگران

شووووواهد اع راضوووووات  1396 بل از اع راضوووووات خیابانی د  ماه 

کارگر  بندیک. در مقطع اع راضووووووات خیابانی، طبقه کارگر بعدنان 

طبقه اج ماعی به اع راضوووات   اع  وووابات کارگر  خند ادامه  ی 

 ارد اع راضات خیابانی نشد. اما به عدنان ی  طبقه اج ماعی داد   

از ام.ووووال طبقه کارگر ف وووول جدید  را در مبارزات خند شوووور   

کارگر   عد از مبارزات  که ب به جرات می نان گات  کرده اسوووووووت، 

رشووووود مبارزات کارگر   برا  ا لیط بار 1356 – 1359سوووووالها  

کیای یاف ه   به ردیط سووطحی رسوویده اسووت. همه ر زه اع راضووات   
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اخبار آنها بدرسووو ی عامدانه هر ردد  ،اع  وووابات کارگر  ری میدهد

یا اع  ووووووا   اع راض 1۷ر ز   انعکاس نمی یابد. بطنر میانگیط 

اگر ره اع راضات کارگر  هدنز  ری میدهد. [1]در ایران کارگر 

دعت کلید    حیاری، یعدی صووودعت نات   صووودعت خندر  به د  صووو

سوواز  کشوویده نشووده اسووت، اما برشووی از پر ل اریا  صوودع ی درگیر 

 است.    اع  ابات کارگر  اع راضات

مرگ بر کارگر، در د »زمانی شعار کارگران از سر اس ی ال 

، زمانی کارگر هیچ افقی برا  خند نمی دید، به بند« بر سوووووو مگر

ر . اما دقاری از سر اس ی ال دست به خندکشی می زدجا  نبرد طب

عنض شوووود   ربدیل به شووووعار کارگران مدت کنراهی نه ردها شووووعار 

شد بلکه شعارها  ضد سرمایه « مرگ بر س مگر ،در د بر کارگر»

به  .در اع راضووات   اع  ووابات کارگر  گ.وو ر  پیدا کردنددار  

راض کارگر  را عبارت به ر از شوووخ خنردن کارگران براطر اع 

برشی از ایط بررسی خناهد بند. نک ه  ،اع راضات  دررمدد طبقاری

  رنضی  اع راضات   اع  ابات  بررسیحائز اهمیت ایط است که 

کارگر  نه از جدبه اخبار رسووووانی بلکه از جدبه بررسووووی، نبر    

 اس داللی می باشد. 

 بیط  گاه آشووووووکار پدهانی گاه  ا عیت ایط اسووووووت که ی  جد  

گانگ.ووو رها در جریان اسوووت. آمریکا به همراه عرب.ووو ان سوووعند    

دیگر نهادها  سووورمایه دار  ی  جد  ر انی   ا   ووواد  برا  به 

زانن در آ ردن ا   واد ایران شور   کرده اند   در ایط م.و له نیز را 

حد د  منفق بنده اند. معضوت سرمایه پیرامننی، نا امدی سیاسی، 

ان   غیره باعث شووده طی ردد ماه اخیر   عرب.وو -رهدیدات آمریکا
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د. به عبارت به ر هدبدرصووووود ارز  خند را از دسوووووت  150حدا ل 

 درصد کاهی پیدا کرده است. 90 درت خرید طبقه کارگر 

جد  گانگ.وو رها  اسووومی   غربی بر سوور مدافع امسریالی.وو ی 

زمانی خطر اضوووووومحول  شووووووان ربطی به مدافع طبقه کارگر ندارد.

 همانطنر  که ان بار ایران بند.در   سرننش ی شبیه سنریه جامعه 

شوووووور  پی ،طبقه اج ماعیی  اگر طبقه کارگر بعدنان   بو ننشوووووو یک

مبارزات اج ماعی شوووووند، در ردیط حال ی نه ردها زمیده اضووووومحول 

عه از بیط میر د لت  درت جام مال دخا ها خطر جد    اح  نه رد  ،

جدبی به خاطر ماهیت ضووود  بلکه خند ایط ها  خارجی کک می شوووند

 در مدطقه گ. ر  خناهد داد.سرمایه دار  خند، مبارزه طبقاری را 

رکامل مبارزه طبقاری نه ردها جلن  اضوووووومحول جامعه راکید کردیک، 

را می گیرد   امکان بحران آفریدی رنس  گانگ. رهائی رنن آمریکا 

 ر بلکه شووانگ گ.وو ر  مبارزات ضوود سوورمایه دا را پاییط می آ رد

. در رکوواموول مبووارزه را بووه م ر پوول سوووووورمووایووه دار  افزایی میوودهوود

طبقاری، مداخله سووویاسوووی جدا  راسوووت سووورمایه   ربدیل کردن طبقه 

 ر مدافع اررجاعی خند پائیط می آید. ککارگر به سیاهی لش

اع راضووووووات   اع  ووووووابات معلمان، کارگران هسکن، گر ه ملی 

خاصوووووی برخنردار فنالد، صووووودعت نیشوووووکر هات رسه از  ی گیها  

جمعبدد  م.وو نالنه درسووها  ایط مبارزات برا   بررسووی  ه.وو دد. 

بکار گرف ط ایط درسوووها در نبردها  آری حیاری   ضووور ر  اسوووت. 

 ، بر نص نبردها  کارگران نیشکر هات رسهراثیرات ایط مبارزات

 علیرغک رمامی نکات ضعف در نبردها  آری ب.یار ماید خناهد بند.
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رپ دسووو گاه سووویاسوووی سووورمایه، ربییدی م اا ت از گرایشوووات م اا ت 

اع راضووات کارگر  ارائه داده اند. کوم رادیکال رریط شووان با م.وو  

ماهنم  اژها  مارک.ی. ی شعار پیی به سن  انقو  دادند   اعوم 

کردند شووووونراها  کارگر  که در شووووورکت نیشوووووکر هات رسه شوووووکل 

ی کمننی.ک شنرائگرف ه، راه حل طبقه کارگر در مقطع کدننی است. 

رمانان ر ووورو شووونرائی کارخانه هدفرمه شووودک سووورمایه پیرامننی،  

از ایدکه رفرمی.ووک ر وورو شوونرائی را به  شوودند   اف.وونس خنردند

شک.ت کشاند. در مقابل ایط گرایشات، ان رناسیننالی. ها نیز باید با 

بررسوووی   جمعبدد  مبارزات   اع  وووابات کارگر ، ضووومط درس 

افق    ظایف خند را ررسوووویک رزات   اع  ووووابات، گیر  از ایط مبا

 نمایدد.

 

 

 نقش طبق  کارگر در رولیه ارزش اها ی

با رشد مدای ا   اد  مناجه  1392   1391ایران در سالها  

ر حانی بند.  ا   وواد  بند   رشوود ا   وواد  برشووی از برنامه ها 

در جریان با  عدک اصوووووووحات    با رنهک پراکدی   ح.ووووووط ر حانی

 عدک حل مشووکوت ا   وواد   1392زار ان راباری خند در سووال کار

با  که  ید   ها   مراکز رنل نه  کارخا نداز   با راه ا را داد.  عده داد 

مشوووووکل مناجه شوووووده اند، ر نق ا   ووووواد  خناهد گرفت   شووووورای  

 .زندگی مردم بهبند خناهد یافت
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در رده بدد  ا   ووادها  بزرگ دنیا رربه  2011ایران در سووال 

ا احراز کرده بند. بدنبال رشدید رحریک ها  کشنرها  غربی   ر 21

افت رنلید ناخالص داخلی به همراه کاهی شوووودید  یمت نات که رشوووود 

 28به جایگاه  2014مدای ا   وووواد  را به همراه داشووووت در سووووال 

سوووونال اسوووواسووووی که مطر  می شووووند ایط اسووووت  [2نز ل پیدا کرد.]

ناخالص داخلی، ارز   علیرغک رشوووووود مدای ا   وووووواد    افت رنلید

بنده  رقدراضوووووافه ا  که طبقه کارگر به جامعه رحنیل داده اسوووووت، 

اسووتآ آخریط آمار مد شوور شووده از طرو ادارک آمار ایران مربنط به 

 .است 1393سال 

 11438919حد د  1393رنلید شووده در سووال  فز دککل ارز  ا

دارد،  [ با ر کردنی نی.ووووت  لی  ا عیت3میلیارد   بنده اسووووت. ]

میلینن رنمووان  31میووانگیط بطنر هر نیر   کووار 1393در سوووووووال 

ارز  اضوووووافه 

رحنیووول طبقوووه 

بووووونرژ ا داده 

نمندار اسووووووت. 

ر بر  نشوووووووان 

موووویوووودهوووود کووووه 

ارز  افوووز دک 

   1392طبقه کارگر ح ی علیرغک رشوود مدای ا   وواد  در سووالها  

 .به طبقه بنرژ ا سال به سال افزایی یاف ه است1391

عراخ که صووووودعت   زیربدا  -د  اررجاعی ایرانبعد از ارمام ج

هر د  کشووونر  یران شوووده بند، زمانی که رف.ووودجانی رئیگ جمهنر 
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شوود، لقب ا  از سووردار عملیاری به سووردار سووازندگی راییر پیدا کرد. 

ا  اعوم کرد که ایران به ی  کشوووووونر مدرن، صوووووودع ی، به لحاظ 

ژاپن " پیشوووووورف ها  ا   وووووواد    صوووووودع ی خیلی شووووووبیه ژاپط، ی 

 نه ردهاهمگان دیدند ژاپط اسومی، ره بربری ی  خناهد شد." اسالمی

برا  اکثریت عبیک افراد جامعه بنده اسووووت. برا  طبقه کارگر بلکه 

عد از  کارسوووووووال  30ب یه بنرژ از   ،از اظهارات آن جدای   لی فق

اخیرا سووووووایت  اسووووووومی همان اراجیف را د باره نشوووووورنار می کدد.

ت ایرانی پیشرف –یه، سدد ا لیه الگن  اسومی اطو  رسانی  لی فق

را مد شووور کرده اسوووت. بر طبق ایط سووودد  رار اسوووت ایران در سوووال 

ا   اد بزرگ دنیا شند   از نبر سط   10شم.ی، یکی از  1444

پیشوورفت در شوومار رهار کشوونر بررر آسوویا   هات کشوونر بررر دنیا 

 [4شند.]

ل در ارزیابی رازک در حالی اسووووت که صوووودد خ بیط المللی پنایط 

نری رشووود ا   ووواد  ایران را براطر خر ک آمریکا از برجام خند، 

هوووا  مجلگ  درصووووووووود مدای ارزیوووابی کرد. مرکز پ  هی 1.5

بنرژ از  اسووووووومی پیی بیدی بدرر  از صوووووودد خ بیط المللی پنل 

ارزیابی کرد. مرکز پ  هی ها  بنرژ از  در خنشووووووبیدانه رریط 

درصد مدای را  2.8بدبیدانه رریط حالت حالت نیک درصد مدای   در 

براطر رحریک ها  ا   وواد  پیی بیدی کرد. رشوود ا   وواد  در سووال 

از زمان خر ک آمریکا از برجام، درصوووود بنده اسووووت.  3.۷گذشوووو ه 

درصووووود کاهی یاف ه اسوووووت. رئیگ کمی ه مزد  150ارز  پنل ملی 

 کاننن عالی شوووووونرا، ی  نهاد بنرژ ائی خند اعوم کرده اسووووووت که

 [5درصد کاهی یاف ه است. ] 90 درت خرید کارگران 



12 
 

 کیان ُکرد در مویرکارگران کارخانه رنلید  در ی  ا دام نمادیط 

در اع راض به عدم پرداخت مطالبات معن ه 139۷در اردیبهشووووووت 

خند، سوووووواره ا  

خالی که ردها ردد 

آجر بر ر   آن 

 رار داشووووت پهط 

کردند، را شوورای  

زنووودگی خند را 

ایط  هدد.نشووووووان د

در حالی است که 

بنرژ از  اسووووووومی هر ر ز فربه رر می شووووووند   زندگی انگلی   

رجموری آن در کای ها  ر یائی ح ی  ابله مقای.وووووووه با بنرژ از  

 م ر پل نی.ت.

 

  الق زدن کارگران
 

کارگر  350 «پنیا زرکان»شرکت پیمانکار   1393ا ایل د   

 اسطه ایط شرکت در معدن سال سابقه که به  10ف لی معدن را با 

کارگران اخراجی  1393د   5کار میکردند اخراک کرد. « آخ دره»

خناسووو ار گا گن با مدیریت برا  بازگشوووت به کار شووودند که مدیریت 

  درگیر  کووارگران آنرا نسووذیرفووت. اج مووا  کووارگران در  معوودن 

 1393د   6رجمع غیر  انننی اطوخ شد. ر ز مع رض با نگهبانان 

 3رح وووووط کردند. در ایط ر ز   ان اخراجی در محنطه معدنکارگر
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رط از کارگران براطر شوووووورای  ر حی خرا  ا دام به خندکشووووووی 

دسوووووو گاه  ضوووووووائی  ،کردند، اما نجات یاف دد. با شووووووکایت کارفرما

اعوم جرم کرد.  برده مزد  1۷، علیووه کووارگر 1۷علیووه بنرژ ائی 

ممانعت از ک.ووب   ارهام کارگران، ایجاد اغ شووا ، ررریب عمد    

را  30 به ب.ووووو ه به ارهامشوووووان ، ایط بردگان مزد کار بند. کارگران

 ضربه شوخ، حبگ رعزیر    جریمه نقد  محکنم شدند.  100

 .کارگران رمام ه.وووووو ی شوووووووان را فر خ دد را هزیده  کیل کددد

علیرغک داشوووووو ط  کیل 

 شان  طعی محکنمیت

 ،  مجازات زندان شوود

شوووووووووخ   پوورداخوووت 

شوووووووان  دربارهجریمه 

. خرداد اعموووال شووووووووود

جدوووای کووواران  1395

مع رض به بیکار   کارگر معدن 8حکک شوووخ بنرژ از  اسووومی 

 . کردنداجرا را در مو عام  خند

دفا  از اجرا   ضوومطرئیگ کل دادگ.وو ر  اسوو ان رنکل حیدر  

اظهار داشوووت ایط اشوووراص نه براطر کارگر بندنشوووان، حکک شووووخ 

بک   امدیت عمنمی شوووووووخ خنرده اند. به بلکه براطر برهک زدن ن

عبووارت به ر ایط جدووای کووار اع راض کووارگر بووه بیکووار  خند را رووا 

سووووط  ارازل   ا با  ردزل میدهد   از بر هک زدن نبک سوووورمایه به 

 :حافظ نبک سرمایه ردیط می گنیدخشک آمده است. 

 

https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2017/09/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg
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ایط منضووون  اجرا  حکک شووووخ برا  کارگران نبنده اسوووت "

 [6"]راد برهک زنددگان نبک   امدیت عمنمی بندند.بلکه ایط اف

 

پگ از ایط جدایت سووونبسوووابقه بر پیشوووانی کارگران نقی ب.وووت   

کارفرمایان به کارگرانی که ارهام اغ شا ، ررریب   غیره در سابقه 

. االن بیکار  بزرگ ریط نمیدهددکار دیگر ، ه.وووووووتشوووووووان   کیار

 ز  که ایط ر کابنس ایط شوووووووخ خنردگان بردگی مزد  اسوووووووت.

بردگان مزد  شوووخ خنردند، کل طبقه کارگر شوووخ خنرد. ر ز  

بند که جدای کاران بنرژ از ،  درت خدائی اح.ووووووواس کردند   به 

 خند جرات دادند به طبقه کارگر شوخ بزندد.

کارگران ایط بری از محر م ریط برشووها  طبقه کارگر ه.وو دد. 

کشاندن منضن  نیکی از مهم ریط نکات ضعف کارگران مع رض 

  رقاضا  همب. گی طبقاری کردن محکنمیت شان به سایر کارگران 

به جا  رنسووول شووودن به  درت طبقاری از همکاران طبقاری خند بند. 

 به  کیلکارگران   افکار عمنمی   کشوووووواندن اع راض به جامعه، 

 اکدی مداعونه دیگر برشوووها  طبقه کارگر م نسووول شووودند. همزمان 

 عث شد، جدای کاران اح.اس  درت کددد. در ایط رابطه با

 

 خودکشی کارگران

  [۷]"است هشد میاپید ی  کارگران، میان رد کشیخند"

عدنان مقاله یکی از ر زنامه ها  حکنم ی بنرژ ائی اسوووووووت. 

م اسووووواانه آمار د یقی از خندکشوووووی یا خندسووووونز  کارگران براطر 
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معیش ی  جند اضطرا  ناشی از کار، اخراک از کار   یا مشکوت 

 9ندارد، اما آمار رسووومی که د یق نی.ووو دد بیانگر آن اسوووت که حدا ل 

کارگر ا دام به خندکشووووی کرده اند. در ری ر ر زنامه ها  بنرژ ائی 

می نان خناند، خندکشوووووی کارگر  طار شوووووهر ، خندکشوووووی کارگر 

 شهردار ، خندکشی ی  کارگر در ربریز  ...

ع نیشووووکر هات مرض مج علی نقد  کارگر مع 1396اسووووادد  8 

سووالگی براطر فشووار ر انی  50سووال سووابقه کار   در سووط  2۷رسه با 

ناشوووووی از  صووووونل 

نشووووووووودن مطوووالبوووات 

خوووند، خوووند را بوووه 

کانال آ  انداخت   

به زندگی خند پایان 

. )عکگ ر بر ( داد

 آخریط جموت ا   بل از خندکشی ردیط بند:

را شوواید  خناهک خندکشووی کدکاز ایط  ضووعیت خ.وو ه شووده   می "

همکاران  م.وووووور الن شوووووورکت به فکر مطالبات رددیط سووووووواله

 [8"].بیا دد

خندکشووووی کارگران مر وووونص سوووورمایه پیرامننی نی.ووووت بلکه 

در مهد مح ووونل سووورمایه دار  اسوووت. در م ر پل سووورمایه دار ، 

شی از  .ه، اضطرا  کار ، رنج   مشقت نا رمدن بنرژ از ، فران

سکار عاملی برا  منجی از خندکشی ها  ت. ر زنامه گاردیط بنده ا

منجی از خندکشوووووی کارکدان شووووورکت طی گزارشوووووی رحت عدنان "
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 ماه گذش ه )راری  ان شار 18می ننی.د  که در  [9"]مرابرات فران.ه

 20که بیی از مرابرات در منجی از خندکشووووووی کارکدان گزار ( 

نامه هائی بجا گذاشوووووو ه اند که علت  –کارگر خندکشووووووی کرده اند 

 .اضطرا  کار   فشار ناشی از کار بنده است خندکشی شان

 طعا خندکشوووی کارگران زمانی ارااخ می اف د که مبارزه طبقاری 

بشدت ردافعی است   برده مزد  هیچ افق   د رنما  ر شدی برا  

خند نمی بیدد   سووط  همب.وو گی بیط کارگران پائیط اسووت. در ردیط 

ه می بیدد. با شوووورایطی ردها رارک کار را خوصووووی از نکبت سوووورمای

رکامل مبارزه طبقاری، هک همب. گی طبقاری بیط کارگران باال میر د 

  هک افق ر شدی پیی ر  ، کارگر مع رض  رار میگیرد   به جا  

کشوو ط خند، نبام بربر   غیر ان.ووانی سوورمایه دار  را به رالی می 

 کشد.

 

 اعتصاب معل ان

مان  بات نقی منثر  در اع راضووووووواتمعل  - 1359   اع  وووووووا

معلمان به لحاظ راریری جز   شر مع رض جامعه ایاا کردند، 1356

براه   60در دهۀ  با حمام خننی که بنرژ از  اسووووووومی بنده اند،

ن.وولی از معلمان به زنجیر کشوویده شووده   یا به خنن غل یدند. انداخت، 

ردها در سووایه ایط سوورکن  سووی.وو ماری  بند که بنرژ از  رنان.ووت 

بیی از د  دهه طنل کشووووووید را مجددا  .کدد صوووووودا  معلمان را خاه

مان در  دد. معل دد کد مان رنان.وووووو دد صووووووودا  اع راض خند را بل معل

 - 1385اع راض به پائیط بندن سوووط  دسووو مزدها خند بیط سوووالها  
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دسووووت به ی  سوووول.ووووله اع راضووووات زدند. از جمله رجمع در  1380

   بانیرا اع راضووات خیا میدان بهارسوو ان   یا رجمع در مقابل مجلگ

 .رح ط در مدرسه

در اع راض به سوووووط  معیشووووو ی خند    139۷اردیبهشوووووت  20

اع راضات خند را با اج ما  کاالئی شدن آمنز    پر ر  معلمان 

در مقابل سووواخ مان 

برنووواموووه   بندجوووه 

شووووور   کردند. در 

جووووووریووووووان ایووووووط 

اع راض عوووده ا  

از معلمان دسووو گیر 

قد  محکنم شوووووودند. شوووووودند   به زندان ها  طنالنی مدت   جریمه ن

د ر جدید اع راضات معلمان با اع  ا  د  ر زه   رح ط شر   

معلمان در اع راض به گرانی،  139۷ر هم 23   22ر زها  شوود. 

رنرم،  ضع بد سط  معیش ی   زندانی شدن همکاران خند دست به 

اع راض زده   در کوس ها  درس حاضر نشدند   در دف ر مدرسه 

ایط د ره معلمان از  ی گیها  خاصوووووی  رح وووووط کردند. اع  وووووا 

 برخنردار بند که به برشی از آنها اشاره می شند:

سراسر  بندن آن بند. اع  ا  معلمان ا لیط  ی گی اع  ا  

شهر   ر س ا گ. ر  یافت. برا  نر. یط بار معلمان  55حدا ل به 

رنان. دد در ا دامی هماهد  کوس ها  درسی را در صدها مدرسه 

 به رعطیلی بکشاندد.مهر  23   22در ر زها  همزمان 
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د موویووط  یوو گووی 

اع  ووووووووا  معلمووان، 

هوووومووووزمووووانووووی ایووووط 

اعووووووو وووووووراض بوووووووا 

اع راضوووات کارگر   

  اع  وووا  رانددگان 

جن اع راض در جووامعووه حوواکک بند   ننعی  داران بند.   کووامینن

 همب. گی طبقاری، هر ردد ز دگذر بنجند آ رده بند.

مقابله با سووووووان.وووووونر مدیا  برا  سوووووونمیط  ی گی ایط اع راض 

اسووووو ااده معلمان از شوووووبکه ها  اج ماعی برا  انعکاس بنرژ ائی، 

 صدا  خند بند.

مان کم ر  ها فشوووووووار ر   معل نه رد باعث شووووووود  ها  از ایط  ی گی

باشد   صدایشان به ر شدیده شند بلکه حمایت دانی اع راضات  بلی 

  ه باشد.را به همراه داش  بر نص کارگران آمنزان   دانشجنیان 

کنراه مدت بندن اع  ا    انز ا  اع راض فق  به داخل مدرسه   

  بر وونص دانی آمنزان از  ، جامعهنکشوواندن اع  ووا  به اج ما 

شد. اتنکات ضعف ایط اع راض اگر اع راضات به دانی  می ناند با

 آمنزان کشیده می شد،  طعا بازرا  بیش ر  در جامعه ایاا میکرد.

 

 و کامیون داراناعتصاب ران هگان 
 

منک ا ل اع  ا  سراسر  رانددگان   کامیننداران ا ل خرداد 

شوووهر سووورایت کرد. منک د م  160شووور   شووود که به حد د  139۷
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شر    139۷اع  ا  سراسر  رانددگان   کامیننداران ا ل مهر 

)باال بردن شووهر سوورایت کرد 200شوود   ایدبار اع  ووا  به بیی از 

. در بعضووی شووهرها  ووا  رانددگان اسووت(ج  کامیننها بیانگر اع 

برا  مثال شووویراز رانددگان میدی بنس نیز به اع  وووا  سوووراسووور  

 پینس دد.

افووزایووی  وویووموووت 

یموووه هوووا، عنارض ب

ها، کمی.وووووینن ارنبان

هوووا، بووواال  بووواربر 

بووووواال   ۀهوووووزیووووودووووو

یموووت  عمیرات     ر

باال  لنازم یدکی، کاهی سهمیه سنخت   گران شدن لنازم خندر  

    ر غط   غیره از دالیل اع  ا  بندند.مثل الس ی  

ایط اع  ا  باعث کمبند گاز ئیل   بدزیط شد، صف ها  دراز 

در برابر جایگاهها  رنزیع سووووونخت رشوووووکیل شووووود. ایط اع  وووووا  

همچدیط رامیط برخی مح ووووونالت اسووووواسوووووی را در بازار با مشوووووکل 

برا  شک. ط اع  ا  د لت از رانکرها  سنخت سساه  ر بر  کرد.

ی اسوو ااده کرد. رانددگان سووعی کردند مانع حرکت ایط رانکرها   ارر

با اسکنرت نبامی بشنند. رانددگان اع  ابی با سد  پرانی   رهدید 

 بنرژ از مانع حمل بار رنس  اع  ا  شکدان شدند.  نه  ضائیه 

رانددگان سوووووود  پران را اخول گران حمل   نقل رنصوووووویف کرد   

[ در منک 10ت یعدی اعدام ه.ووو دد.]اعوم کرد حکک آنها محاربه اسووو

 نار در شهرها  مر لف دس گیر شدند. 250د م بیی از 
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بووووانوووودر لووووی کووووه 

جوولوون  یووکووی از 

کامیننها ن وووووووب 

شووده اسووت )عکگ 

ر بر ( هک دالیوول 

اع  ووووووووا    هک 

رگننگی امکووان پیر ز  را مطر  می سووووووووازد. راندوودگووان ر  بووه 

شماست   پیر ز   اعوم میدارند که درد ما، درد  معلمان کارگران 

اع  ووووا  ما، در گر  حمایت شووووماسووووت. رانددگان نه به جداحی از 

ند   نه به مقامات د ل ی، بلکه حمایت طبقه دبنرژ از  م نسوووول شوووو

ایط  ی گی،  کارگر را ضوووامط پیر ز  اع  وووا  خند اعوم کردند.

ددگان را از اع راضوووووووات    قاری اع  وووووووا  ران با جهت گیر  طب

ایط مهم ریط  ی گی ایط اع  ا   ز می سازد.اع  ابات  بلی م مای

  مهم ریط نک ۀ  نت آن بند. از دیگر نکات  نت ایط اع  وووووووا ، 

شووووهر بند. از نکات ضووووعف  200بیی از به ، گ.وووو ر  اع  ووووا 

اع  ا  می نان به عدم گ. ر  اع  ا  به دیگر صدایع یا  احدها 

مبلی  د سنام برد. به عبارت به ر همب. گی با رانددگان بیش ر در ح

اع  ووووا  رانددگان   کامیننداران با ر وووومیک د لت برا   با ی ماند.

م ن ف من  ا داران  افزایی کرایه ها   کم  به رانددگان   کامینن

 .شد

 

https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-45632184
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 هپ وما ین سازی اعتصاب کارگران 

شووووورکت هسکن در 

در  1353سوووووووال 

حوونزک صووووووودوووایووع 

سووووودگیط در ارا  

راسیگ شد   رنلید 

کددده ماشووویط آالت 

 135۷بدنبال حنادث سوووال سووواز ، معدنی   کشوووا رز  اسوووت. راه 

به بری  1386د ل ی شوود   در جریان خ وونصووی سووازیها در سووال 

 2400خ نصی  اگذار شد. زمانی رنلید سالیانه ایط شرکت حد د 

ن . از ی  س  یکی از سندآ ررریط گر ها  صدع ی بند دس گاه بند

گر رحریک ها  سوووووورمایه دار  پیرامننی در بحران   از سوووووون  دی

اه ج در کدار ایدها   با پشوو یبانی کشوونرها  عربی ،کشوونرها  غربی

صووووودایع ایران را با  طلبی ها  امسریالی.ووووو ی بنرژ از  اسوووووومی،

مشکوت جد  مناجه ساخ ه است. سرمایه دار  م ر پل همیشه در 

رو  بنده را بار بحران سرمایه دار  را به سرمایه دار  پیرامننی 

به همیط خاطر است که عنارض بحران سرمایه دار  در  مد قل کدد.

سووورمایه دار  پیرامننی  حشووویانه رر   غیر ان.وووانی رر از سووورمایه 

 ،دار  م ر پل خند را نشووووان میدهد. در کدار بحران سوووورمایه دار 

ر انی را علیه -عرب.ووووو ان جد  ا   ووووواد -اسووووورائیل-بلن  آمریکا

ا را به  رشوک.و گی بکشواندد ر ایران براه انداخ ه اند را ا   واد ایران

کارگران به  ضوووع منجند اع راض کرده   نقی سووویاهی لشوووکر را 
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اما رادیکال شوودن مبارزات کارگر  عکگ برا  ایط بلن  ایاا کددد. 

ایط سووویاسوووت را ایاا خناهد کرد، به عبارت دیگر اگر رادیکال شووودن 

 اتمبارزات همچدان ادامه پیدا کدد، امکان گ. ر  خند ایط اع راض

   اع  ابات کارگر  به ایط کشنرها  جند دارد.

در ردیط زمیدووه ائی اسووووووووت کووه برشووووووی از صوووووودووایع در حووال 

 ایطماشووویط سووواز  هسکن یکی از ایدها اسوووت.   رشوووک.ووو گی ه.ووو دد.

.ی با مشکوت جد  مناجه بنده است شم 90کارخانه از ا ایل دهه 

ر  ر ب  با رهدید  رشوووک.ووو گی  محد د بنده اسوووت ب.ووویار   رنلید آن

احیا  ررخه رنلید ایط گر ه صدع ی عمو خامن  شده است. . است

از خناسوو ها  اصوولی  رنلید کارخانه، امدیت شووالی   مطالبات معن ه

 کارگران  مع رض است.

در ایط کارخانه براطر خنابیدن خ  رنلید، کارگران نمی رناندد 

 ناز اهرم اع  ووا  برا  پیشووبرد خناسوو ها  خند اسوو ااده کددد، رن

را از زیان ا   ووووواد  به کارفرما اسووووو ااده عمو رنلید   جند ندارد 

بلکه از اهرم اع راض   رباهرات در داخل شووهر اسوو ااده کرده کددد 

در  ا ع یکی از خناس ها  اصلی کارگران آغاز مجدد خ  رنلید  اند.

   ادامه کار  رنلید براطر امدیت شالی است.
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ارگران هسکن   آذرآ  ک 1396شوووووهرینر 28در ال گذشووووو ه سووووو

را    رباهرات را به داخل شوووووهر کشووووواندند دسوووووت به اع راض زدند

بنرژ از  بیی از هر . حمایت دیگر صوووووودایع   مردم را جلب کددد

ریز از گ.وو ر  اع راضووات کارگر  به دیگر صوودایع  حشووت دارد. 

بنرژ از  نوووه ردهوووا بوووه 

خناسووووووو هوووا  کوووارگران 

پاسووری نداد بلکه به حربه 

ر  م نسل پلیگ ضد شن

ا بپلیگ ضوود شوونر  شوود. 

در . حمله کردمع رض کارگران صوووانو گاز اشووو  آ ر   بارنم به 

ایط نبرد خیابانی، پلیگ ضود شونر ، ردها پگ از زخمی کردن رعداد 

زیاد  از کارگران رنان.ووووووت صووووووانو کارگران مع رض را درهک 

بشکدد   فار  خیابان شند. 

بدنبال آن دسووو گاه  ضوووائی 

رط  20برا  بنرژ از  

حکک احضار  ،از کارگران

ارسووووووووال کرد کوووه در آن 

کارگران به اخول در نبک   شوورکت در رجمع ها  غیر  انننی م هک 

ران کارگ .  برا  کارگران پر نده  ضائی رشکیل شده است شده اند

 مع رض به اخراک رهدید شده اند.

حد د هزار کارگر هسکن در کارگر  را د ر جدید اع راضووووووات 

مطالبات معن ه )معن ات مزد    بیمه ا (   نامشرص  اع راض به

شوووور   کردند. آنها  139۷اردیبهشووووت  23بندن  ضووووعیت کارخانه 
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ر ز ا ل جلن کارخانه 

رجمع کردنووود اموووا از 

ر ز د م بووه بعوود خ  

راه آهط شووووووموووال بوووه 

جوودوون  را م.ووووووووود د 

در  .اردیبهشوووت به م.ووو نالن ا ل یمارنم دادند 31، کارگران را کردند

، رردد یبهشووووت مجددا با ب.وووو ط خ  راه آهط شوووومال به جدن ارد 31

بدنبال آن دادسووو انی ده کارگر را احضوووار م.ووود د کردند.   طارها را

نار از آنان بازداشووت شوودند که مدجر به اع راضووات مجدد  5کرد که 

ماه از  3پرداخت آزاد  کارگران زندانی   سرانجام با کارگران شد. 

ارخانه من  ا به د لت  اگذار گردید،   مالکیت کحقنخ ها  معن ه 

  اع راضات کارگران هسکن به پایان رسید.

 

 اعتصاب کارگران گروه ملی ص عتی  والد

راسوویگ  1342در سووال گر ه ملی صوودع ی فنالد ا لیط کارخانه  

شد   ب دریج سایر کارخانه ها   کارگاهها به آن افز ده شدند   حد د 

رووووهووووار هووووزار 

کووووارگوووور در آن 

به کار  مشووووووانل

ه.وووووو دد. ظرفیت 

کووول روونلوویووود ایووط 

مج مع صوووووودع ی 
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ایط مج مع میلینن رط در سوووووال بند    2در د ران شوووووکنفائی حد د 

 یکی از صادر کدددگان مهک مح نالت فنالد  بند. ظرفیت کارخانه

درصد سقنط  5درصد به  100از  در پی بحران ها  ا   اد  اخیر

برا  انجام نی.ووت   ایط کرده اسووت. خ  رنلید عمو خنابیده   کار  

م.وو له ماهنم اع  ووا  را از بیط برده   کارگران به جا  اع  ووا  

به اع راض خیابانی دست میزندد. راه انداز  خ  رنلید   ردا م رنلید 

 یکی از مطالبات کارگران است. 

در سوووالها  گذشووو ه شووواهد اع راضوووات گر ه ملی صووودع ی فنالد 

گر ه ملی ات کارگر  کارگر  بنده اسوووووووت. د ر جدید اع راضووووووو

جلن اس اندار  شر   شد. خناس ها   13۷9آبان  18 صدع ی فنالد

راه انداز  خ  رنلید، ، کارگران د ل ی شووودن شووورکت، امدیت شوووالی

بند. بوووا رووودا م  بیموووه درموووانیپرداخوووت مطوووالبوووات مزد  معن وووه   

اع راضوووووات، خانناده ها  کارگران نیز به اع راضوووووات پینسووووو دد. 

 با اع راضات گر ه ملی صدع ی فنالدات کارگر  همزمانی اع راض

  اع  ووابات شوورکت نیشووکر هات رسه، جن مبارزاری را بشوودت باال 

عارها  کارگران ر ز به ر ز رادیکال رر    ضووووووود برده بند. شوووووو

 می شد که به رعداد  از آنها اشاره می شند:سرمایه دار  

 "ما کارگران آهدیک، ریشه ظلک را می کدیک" 

 فنالد، علیه ظلک   بیداد، میجدگیک، میجدگیک" "ما کارگران 

 " نه رهدید، نه زندان، دیگه فایده نداره" 

 "دشمط همیدجاست، در غ میگط آمریکاست" 
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، شووووهر اهناز گر ه ملی صوووودع ی فنالداز شوووور   اع راضووووات 

گر ه ملی صحده پرشکنه اع راضات کارگر  همه ر زک  کارگران 

خانناده ها  کارگر  به بنده اسوووووووت. با پینسوووووو ط  صوووووودع ی فنالد

، مبارزات کارگر  جلنه پرشوووووکنهی به خند اع راضوووووات کارگر 

 گرفت   راثیر اع راضات در جامعه بیش ر از  بل شد.

جام  به ان کارگران  درت الیزالی دارند اگر م حد شوووووونند  ادر 

کارها  خارخ العاده ا  ه. دد که  ابل ر نر نی. دد. یکی از صحده 

اسوووووووت. کارگران 139۷آذر  3 درت کارگران ها  دیدنی   جالب 

مع رض فنالد اهناز   ووووود  ر د به خیابان نادر  را داشووووو دد که با 

صووووانو پلیگ ضوووود شوووونر  با آن همه رجهیزات مناجه می شوووونند. 

پلیگ ضووود شووونر  

با آن همه ابهت ا  

موووانع ن نان.وووووووووت 

پیشووووور   کارگران 

مووعوو وورض شووووووووند. 

صووووووووف  بوورعووکووگ

پلیگ ضووود شووونر  

در مقووابوول  سوووووویوول 

ان   م حدانه خر ش

  پلیگ ضوود شوونر  مجبنر به فرار شوود  پاشوویدکارگران فنالد از هک 

د. ره زیباسوووووووت، دیدن رف د  کارگران با گامها  اسوووووو نار به پیی 

 صحده فرار پلیگ ضد شنر  از مقابل کارگران مع رض.  
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ردا م مبارزه بردگان مزد    بر وووووونص گ.وووووو ر  اخبار ایط 

ک قه  ها  طب به دیگر بری  بارزات  بل م ارگر، برا  بنرژ از   ا

نیر ها  سوورکنبگر  139۷آذر  26آذر    25نیمه شووب رحمل نبند. 

 به خانه سوووووووازمان ،به خانه کارگران مع رضسوووووورمایه   امدی ی 

 لدران مدافع  .  حشوووویانه حمله کردنددهددگان اع راضووووات کارگر  

با   جلن  رشووک اعضووا  خانناده کارگران با ضوور    شوو ک سوورمایه 

، دهها مع رض بردگی مزد  را منبایل   کامسینرر ،رلاطم ووووووادره 

. طی د  شوووب جدای کاران ربنده   به زندانها  سووورمایه مد قل کردند

را گر ه ملی فنالد  بردک مزد  43، کارگر 43بنرژ از  اسووووومی 

بازداشووووووت کردند   به زندان اهناز مد قل کردند. برا  جلنگیر  از 

 را در خیابانها گذراندند. بازداشت برشی از کارگران شب ها

با ایجاد رعب    حشت  خند را کرد رابنرژ از  اسومی رو  

جلن  اع راضووووات کارگر  را در داخل شووووهر بگیرد. علیرغک ایدها 

کارگران با برگزار  اع راضووات کارگر  که با محاصووره نیر ها  

با شوووووعار "کارگر زندانی آزاد باید گردد" خشوووووک    بندامدی ی همراه 

 رت خند را از نبام بربر سرمایه ابراز کردند.نا

کارگران زندانی، بر وووووونص  ها   خانناده  در ر زها  اخیر 

فرزندان کارگران با رجمع در مقابل اس اندار  خناهان آزاد   الدیط 

برا  ایدکه ح.وووواسوووویت افکار خند شوووودند. شووووگرد نیر ها  امدی ی، 

مع رض در عمنمی برانگیر ه نشوووند، نه حمله به صوووانو کارگران 

کارگران پیشوور ، ایجاد رعب   شووبانه دسوو گیر  ر ز ر شووط، بلکه 

نان در هر ر ز پگ از  نان، سووووووسگ آزاد  ردد رط آ  حشوووووووت در آ

نک ه حائز اهمیت ایط اسوووووت که بری زیاد  از ایط  اسوووووت.رهدیدات 
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کارگران  بو با  رار  ثیقه براطر اع راضات کارگر  آزاد شده اند. 

 ها سوووووورمایهدر زندان گر ه ملی فنالد گران هدنز هات نار از کار

 ه. دد. 

سووووورانجام با سووووورکن  د لت پلی.وووووی   با بنرژ از  اسوووووومی 

  ارنان.ت من  گر ه ملی فنالدفرسایشی کردن اع راضات کارگر  

ر زنامه ها   .اع راضووووات کارگران فنالد را به شووووک.ووووت بکشوووواند

 زرا  کار   کارگران فنالد را با  ردد نمایددهحکنم ی خبر دیدار 

صووودعت اعوم کردند که در آن ضووومط پیگیر  بازداشووو ی ها، م.ووو له 

راه انداز  مجدد رنلید شوووووورکت منرد بحث   بررسووووووی  رار گرف ه 

 [ 11]است.

سدگار  ها  خیابانها  اهناز زیر پا  پر صوبت کارگران به 

 .لرزه درآمده بند، پلیگ ضووود شووونر  سووورمایه پا بارار گذاشووو ه بند

نه آمریکا را بلکه بنرژ از  خند  را، دشوووووومط خند، بردک مزد  

ارزیابی کرد. ابهت بنرژ از  شک. ه شد. بنرژ از  اسومی   د 

ن قوووام گیر  از مبوووارزات کوووارگران را دارد.  گر ه ملی فنالد ا

مع  زمزمه احیا  شوووووونرا  اسووووووومی کار را در ایط مج بنرژ از 

محاکمه بردگان  زنجیر کشووویدن   ، بهمطر  کرده اسوووت که به اندازه

مبارزه م.وووووو قل کارگران بد ن رنسوووووول به مزد  خطرنا  اسووووووت. 

، مطر  شوودن شووعارها  ضوود سوورمایه جداحها  حکنم ی   یا مذهبی

  گ.وووووو ر  اع راضوووووووات ب.وووووون  جامعه از نکات  نت ایط  دار 

اع راضات بنده است. نبند رهبران اع  ابی ج.نر   آگاه به مدافع 

  پیدا نکردن ایط مبارزات پر شکنه طبقاری در حد هات رسه   گ. ر
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به دیگر صوووودایع   بری ها  طبقه کارگر از نکات ضووووعف آن بنده 

 است.

 

 اعتصاب کارگران هف  رپ 

به عدنان  1340شرکت کشت   صدعت نیشکر هات رسه از سال 

یوو   طووب کشوووووووا رز  علمی شوووووور   بووه فعووالیووت کرد   یکی از 

ن اسوووووت. بدنبال بزرگ ریط کارخانه ها  صووووودع ی اسووووو ان خنزسووووو ا

به بری خ ونصوی  اگذار شود.  1394خ ونصوی سوازیها در سوال 

سوووال گذشووو ه  15هزار نار در ایط شووورکت کار می کددد. در  6حد د 

دع ی  ایط مج مع صووووووو

شوووووواهد اع راضووووووات   

اع  ووووووووابووات کووارگر  

بنده اسووت. کارگران در 

   1384سوووووووووالوووهوووا  

مووا »بووا شووووووعووار  1385

ایک، کوووارگر هاوووت رسوووه

 «ایکایک، گرسووودهگرسوووده

به سوووط  معیشووو ی خند 

ما در  اع راض کردند. ا

اع راضات  1386سال 

  اع  وووووا  ها شوووووکل 

رح ط در کارخانه   یا 
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مکان ها  د ل ی   یا کشووواندن اع راضوووات به داخل شوووهر شووون    

 15بدنبال اع راضات   اع  ا   1396غیره شکل گرفت. در سال 

 ت شوودند  نار از کارگران نیمه شووب رنسوو  نیر   ان بامی بازداشوو

 رط نیز به دادگ. ر  احضار شدند. 40حد د 

راب.وووووو ان  با برگزار   139۷در  سه  کارگران نیشووووووکر هات ر

 22که شوووامل ان را  کردند شووونرا  م.ووو قل کارگر  را  ،ان رابات

. مجمع نمایددگان هات رسه از مرداد ماه کار خند را نمایدده می شوووووود

ی اع  ا ، بازگرداندن سازمانده که از آن جمله می نان به آغاز کرد

  غیره نام برد.  نبارت بر ح.ابها ،افشا  اسداد محرمانه ،اخراجیها

 :ردیط میگنیدبا شنرا  م. قل کارگر  اسماعیل برشی در رابطه 

 

یل رسه رشووکگنییک شوونرا  م.وو قل کارگر  در هات    ی می "

است  کددد که ایط شنرا همان شنرا  غاییشد، برخی گمان می

حد اعو رسووووویده. خیرا ما اب دا  راهیک   زمان میبرد که که به 

رسه ایط منضن  راهیک شند که کار ح ی بیط خند کارگران هات

مدعی نی.ووو ک که شووونراها  کارگران  شووونرایی ره ه.وووت...مط

دا مدطبق بر ر نر هات سه عی که  ر هاسوووووووت    رعریف شوووووونرا

شوووداسوووی  درمنرد آن به را ووویل صوووحبت شووودهق بلکه طبق ر ان

ها  منجند در فضوووووووا  فضوووووووا  فکر    فرهدگی    ا عیت

رسه، راکر شوونرایی خند  را نشوونن داد   غالب کارگر  هات 

 [12"].شد
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د ر جووودیووود   

اع راضووووووووات   

اعوووو  وووووووووابووووات 

کارگر  شوورکت 

 14هاوت رسوه از 

در  139۷آبوووان 

اع راض به حقنخ ها  عقب اف اده، مشکوت ا   اد    معیش ی   

برا  ا لیط بار پگ از  ز ( آغاز شوود.امدیت شووالی )خ وونصووی سووا

، رهبر اع  ووووووووابی 60حمووام خنن بنرژ از  اسووووووومی در دهووۀ 

برا  هزاران نار، نه از کارگران  )اسووماعیل برشووی( با صوودا  رسووا

برد   معضوووول طبقه کارگر را نه ناشووووی  بلکه از طبقه کارگر نام می

ر ااز شووورای  بد ا   ووواد  کارفرمایان بلکه عملکرد طبقه سووورمایه د

مان بنرژ از   طبق ارزیابی می کدد. راکید ا  بر  خار  در رشوووووو

 است. ا  در سردرانی خند ردیط گات:

 

ره م.وووو نلیط راجع به شوووورای  بد ا   وووواد  کارفرمایان  آن "

کدددق به کارگران اررباطی ندارد.   شوووووورای  امر ز  اعوم می

ل یدار  بنده اسوووووت بدابرایط دل دلیل عملکرد طبقه سووووورمایه به

 [13"]. جند ندارد را طبقه کارگر را رحت فشار  رار دهدد

 

اسماعیل برشی طی سردرانی خند برا  کارگران اع  ابی د  

آل رنوووارین را پیی ر   کوووارگران  رار میووودهووود   اظهوووار میووودارد 

 کارگران باید برا  سرننشت خند ر میک بگیرند. ا  ردیط می گنید:
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  آن منرد در بای.ووووووت خندران تنهای در که دارد  جند حل راه د  "

 رانکارگ دسوووت به کامو رسه هات که اسوووت آن یکی .بگیرید ر ووومیک

 رهادا را رسه هات شنرایی   داد خناهیک رشکیل ا  کمی ه .شند اداره

 امر ز را مگر .داریک را ها رر وووووص رمام .نباشوووووید نگران .کدیک می

 خند هب .باشید داش ه ناگ به کردهآ اع ماد اداره را رسه هات ک.ی ره

 یطا .بکدیک اداره خندمان را رسه هات رنانیک می .باشووووید داشوووو ه ایمان

 .ککدی اداره خندگردان را رسه هات ب نانیک ر ز  که است مط آرز  

 رسه هات خندگردان اداره اجازه که کدیک فرض ایدکه دیگر حل راه

 اییشنر رشکل ما گرره ندارد  جند الزم شرای  یا   ندهدد ما به را

 که دارد   وووووود د لت اگر  صوووووونرت ایط در.  کدیک می حاظ را خند

 را رصوووا باید  د لت بلکه گذشووو ه، همچنن نه دیگر بگیرد را شووورکت

 کارگران عمنم نبر زیر   کارگر  شوونرا  نبر زیر را امنر صوود

 دارندآ آنها فر ی ره حضووووورات ایط با د لت نمایددگان مگر .کدد کار

 ام   بکشووووواندد نابند  به بار رددمیط ا بر را شووووورکت رناندد می هک

 جمعی نبر   شوووووونرا ما آل رنارین .نن از ر ز  نن از ر ز د باره

 [14]".است

 

از افق ما م.وووووو له شوووووونراها  کارگر    مدیریت کارگر  را 

ر ز به ر ز  در صوواحات بعد  بررسووی خناهیک کرد.مارک.ووی.وو ی 

 به سوومبلع راضووات کارگر  رادیکال ر می شوود   اسووماعیل برشووی ا

اع راضووووووات  139۷آبان  2۷مبارزه طبقه کارگر ربدیل شووووووده بند. 

کارگر  به داخل شووهر کشوویده شووده بند. پلیگ ضوود شوونر    یگان 

 ی ه کارگران مع رض را در محاصر خند داشت. رهبر اع  ابینن 
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را مطر  کرد. شدیدن ایط  "نانن کارن آزادین اداره  ورایی" شعار

اع  وووووووابی لرزه بر اندام بنرژ از   شووووووعار از بلددگن  کارگران

انداخت. رهبر اع  ابینن ر  به کارگران گات، ی  شعار را محکک 

رکرار کدید را پلیگ ضوود شوونر  که حقن ی از دسوو رنج ما پرداخت 

 ."نه رهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد" می شند، خن  باهمد،

 

بار پگ از حمام خنن بنرژ از  هۀ  برا  ا لیط  بلدود  ، از60در د

گن  کارگران اع  وووابی، ر  به هزاران کارگر مع رض، آن هک در 

ادارک شنرائی مطر  می شد. برا  بنرژ از  ایط دیگر  ، س  شهر

کار مطلق بند. اسوووماعیل عنا ب حرفها  خند را خن  می فهمید   

میدان.ووت بهائی سوودگیط براطر آنها پرداخت خناهد کرد. لذا سووردان 

 :خند را ردیط پایان برد

 

ردها  صووی ی که دارم، مرگ حق اسووت، اگر اسووماعیل برشووی  "

ندارد جدازه ا  را خا  کدد،  به هر دلیلی مرد، ک.ووووووی حق 

 ."رابنت ا  را می آرید رن اع  ا ، مرده مط فریاد میزند

 

، جدای کاران بنرژ از  اسومی 139۷آبان 2۷ همان ر ز یعدی 

یات کثیف خند را  کارگر  18 ی یکردند. نیر ها  امدشوووووور   عمل

کارگرانمع رض ددگان  مای به همراه  ، ن یانرا  یده  ل که اخبار  سووووووس

 بنرژ از  اع راضات کارگر  را مدعکگ میکرد، بازداشت کردند.

شرای  در ر ز ر شط بارجربه عمل کرد، م نجه شد سرکن  خشط، 

کارگر   به رادیکال شووووووودن مبارزات  هد کرد   مدجر  بدرر خنا را 
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 رهبران رادیکالبه اسوو ثدا  ردد نار  ا  امدی ینیر هلذا  خناهد شوود.

با  ثیقه آزاد کرد. اع راضووووووات   بقیه دسووووو گیر شووووودگان را ب دریج 

ادامه یافت اما  "من هم بخشاااای هسااااتم" کارگران ایط بار با شووووعار

بووا بووه زنجیر کشوووووویوودن رادیکووال رریط نمووایدووده کووارگر   بنرژ از 

به سویاسووت از  بنرژ  سور اع  وا  را زده بند. )اسوماعیل برشوی(

 به زنجیر کشوووویدن نمایدده رادیکال کثیف رار ه م نسوووول شوووود ضوووومط

 پرداخت. رقنیت نمایددگان سازشکاربه همزمان  کارگران

ددگان  مای گاه   ج.وووووونر اع  وووووووابی، ن با دسوووووو گیر  رهبران آ

سوووازشوووکار   خیان کار فرصوووت پیدا کردند را به زد   بدد با مقامات 

اطو  همووه کووارگران بسردازنوود   بوود ن آن هک د ل ی   کووارفرمووائی 

 . زمیده شک.ت را محیا سازند

د ل ی،  ضووووووائی، امدی ی   بنرژ از  به همراه رمامی نهادها  

عنامل کارفرما نقشووووه ماهرانه ا  برا  درهک شووووک.وووو ط اع  ووووا  

رنسوووووو  عنامل حکنم ی   کارفرمائی خند اب دا بنرژ از   کشووووووید.

لیای کووارگران )کووانووال ا وودام بووه دسوووووووت گرف ط کووانووال ارربوواطی   رب

رلگرامی( کرد   از طریق ایط کانال جن مبارزاری را م.ووومنم کرد   

کارفرما پرداخت.  مات حکنم ی   خدمات  بنرژ از  به ربلیغ مقا

با همراهی را سدارین  از پیی طراحی شدک شک.ت اع  ا  سسگ 

رئیگ اداره کار، فرماندار، مدیر عامل جدید، عنامل کارفرما   عده 

کار سازش   با خیانت ردد رط از نمایددگان ارگر اع  ا  شکطا  ک

رهبران ج.ووونر اع  وووا  را دسووو گیر کرد، رکمیل کرد.   خیانکار 

ی   با  مل را  عا مدیر  ها  معن ه را پرداخت،  برشووووووی از حقنخ 
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 ااده اسوو سووو  رار ه در بیط کارگراناز ، جدای کار دیگر عنض کرد

  کرد.

ر ز نبرد طبقاری،  28، پگ از ر ز مبارزک شکنهمدد 28پگ از 

جوووامعوووه را بردگوووان مزد  ر ز  کوووه  28ر ز امیووود،  28پگ از 

اع  ووووووا  کارگران هات رسه عمو به  1392آذر  11در   ند،لرزاند

همان ر ز حدا ل هزار کارگر را  به ادامه  .شوووک.وووت کشوووانده شووود

اع  وووووا  داده بندند اما م اسووووواانه سوووووازماندهی اع  وووووا  براطر 

سووواز    خیانت برشوووی از    ران ج.ووونر اع  وووابیدسووو گیر  رهب

 نمایددگان کارگران از هک پاشیده بند. 

لی.وووت  بنرژ از  همچنن مار زخمی شوووده، بدنبال ان قام اسوووت.

 طنیلی از اعمال جدای کارانه که انجام خناهد داد، رهیه کرده اسووووووت.

سوورکن  رهبران اع  ووابی در صوواحات بعد  بررسووی خناهد شوود، 

 در جریووانبووه  زارت اطوعووات مع رض گران احضووووووووار کووارامووا 

ز ا  همراه با رهدید خانناده ک.ووانی که با  ثیقه    شووک.ووت اع  ووا 

زندان بنرژ از  اسووووووومی "آزاد" شووووووده اند، ماهنم آزاد  خند را 

  خن  میداندد.

عباس ح.وووووویدی پنیا، دادسوووووو ان عمنمی   انقو  اهناز که در 

آشکارا از  حضنر داشت،جریان معرفی مدیر جدید کارخانه نیشکر 

ارت ، به عبزیر نبر داش ط سی. ماری    ماهانه کارخانه سرط گات

به ر دادسوووووو ان رمام فعالیت   حرکت کارگران را زیر نبر خناهد 

نبارت ماهانه دادسوو انی به مدت ی  سووال بر فعالیت از "  داشووت. ا

 [15" خبر داد.]کارخانه
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در جریان معرفی ه، که شمشیر  را از ر  ب. مدیر عامل جدید 

با را  هر گننه اع راضرحمل اع  ووووووا  را ندارد    خند راکید کرد

 : . ا  اظهار داشتپاس  خناهد داداخراک 

اگر ک.ووی نمی خناهد ادامه کار دهد   کارشووکدی بکدد جایی  "

 [16."]در شرکت نی.ت

کمی وووه »احیوووا  بنرژ از ، اموووا خطرنوووا  رریط ا وووداموووات 

احیا  شنرا  منضن   .است« می کارشنرا  اسو»  « انضباطی

ح ی خطرناک ر از م.وووووو له کارگران زندانی اسووووووت. اسووووووومی کار 

 ، کارفرما،  ضوووووائی، اداره کار  امدی یهاارگان به کم  بنرژ از 

میرناهد از جن پگ از شک.ت اع  ا    اح ماال با همکار  برخی 

رابات  نمایدده سازشکار اس ااده کرده    ا دام به برگزار  سیر  ان

شوووووونرا  اسووووووومی کار نماید   سووووووسگ اعوم نماید ایدها نمایددگان 

رشووووکل م.وووو قل کارگران نه ردها خار  در رشووووک کارگران ه.وووو دد. 

بنرژ از  اسووووووووت بلکووه الهووام بری دیگر کووارگران نیز ه.ووووووووت. 

اسووماعیل  بل از دسوو گیریی در بنرژ از  رحمل دیدن آن را ندارد. 

 ایط رابطه ردیط گا ه بند:

 

ا هماهدگی   هدو مشرص از جمله مقابله با بدده )مدبنر ب "

مدیت نی.وت، بلکه اشواره به ایط  ا عیت اسوت که دشومدانی از 

رسه مثو   وود ررریب بدده براطر طر  شووعار  از هات خارک

ها  امدی ی   د ل ی، کارفرما، شوووونراها را دارند( رمام ارگان

بات شوووووونرا  انداز  ان رااداره کار ب.وووووویج شوووووودند برا  راه

 [1۷]"رسه.  اسومی در هات
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باید  ا عیت رل  به شک.ت کشانده شدن اع  ا  را  بنل کرد   

علیرغک شووک.ووت اع  ووا ، کارگران هات رسه  درسووها از آن گرفت.

دیگر کارگران سووووابق نی.وووو دد. رجربه ایط اع  ووووا ، درسووووها  ایط 

 ایط ی  در رکامل مبارزه طبقاری ب.ووویار با ارز  ه.وووت. اع  وووا 

 ا عیت انکار ناپذیر اسووووت که اع  ووووا    اع راض اخیر کارگران 

 1356-1358هات رسه پگ از شوووک.وووت مبارزات کارگر  سوووالها  

از ارزشوووووومددرریط   درس آمنزرریط حرکت کارگر  بنده اسووووووت. 

نکات  نت اع راضووووووات   اع  ووووووابت کارگر  هات رسه می نان به 

 منارد زیر اشاره کرد:

 ارگران   راکید بر مبارزه شنرائیراکید بر  درت طبقاری ک 

 مطر  شدن شعار نان، کار، آزاد ، اداره شنرائی 

 شکل گیر  رهبران کارگر  رنن اسماعیل برشی 

  ضر رت کمی ه کارخانه الگنئی برا  مبارزات کارگر 

  ریز  رنهک کارگران، رقنیت ج.وووووووارت   ر حیه مبارزه

 جنئی کارگران

 برگزار  مجامع عمنمی 

 ه دیگر صدایع )فنالد(گ. ر  اع  ا  ب 

 م ط مبارزات بهاز حاشیه مبارزات  زنان کارگر کشاندن 

  گ. ر  اع  ا  به جامعه   بر نص شهر شن 

  در اع راضات خیابانیمشارکت فعاالنه خانناده ها 

  همب. گی رنده ا 
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می نان به منارد زیر  نکات ضووعف اع راضووات کارگر  هات رسهاز 

 :اشاره کرد

  رشووووکل کارگر رگران هات رسه مثل هر کا نمایددگانمجمع 

دیگر شامل طیف   گرایشات م اا ت است که برند  خند 

کامو طبیعی اسووت. یکی از نکات ضووعف اع راضووات اخیر 

ها ه رسه عدم رکرار مجمع عمنمی   عدم اس ااده از یکی از 

 «عزل   ن وب نمایددگان»سودت ها  رایج جدبی کارگر  

اگر ردیط ارااخ می اف اد بند.  ،هر لحبه کارگران اراده کددد

نمایددگان سوووازشوووکار   خیان کار خیلی ز د جایشوووان را به 

 نمایددگان رادیکال می دادند.

  ماعیل کارگر  رنن اسوووووو کمبند رهبران ج.وووووونر   زبدک 

به را ، دسوووووو گیر  اسووووووماعیل بزرگ ریط ضووووووربه برشووووووی

 د.ز  راع  ا  کارگ

 عدم آمادگی در مقابل سرکن  پلی.ی 

 ردد رط از نمایددگان در دگان سوووووووازشووووووکارخیانت نماید ،

 به کارگران خیانت کردند. مدسوووووو ی با حکنمت   کارفرماه

نمایددگان باید مدعکگ کددده ر میمات مبارزه جمعی باشدد. 

  مذاکرات پشت  باشدعلدی باید همه ر میمات   مذاکرات 

  .جائی در سدت کارگر  نداردپرده 

   آن به دیگر  جد طنالنی شووووودن اع  وووووا  بد ن گ.ووووو ر

دایع )به غیر از فنالد ملی، دیگر همب.وووووو گی ها فق   صوووووو

 سمبنلی  بند(
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  کارگران برا  ادامه اع  ووووووا  طنالنی ماد  عدم آمادگی

مدت )هزاران کارگر با خانناده هایشووووان در شوووورای  ماد  

زیر خ  فقر زندگی می کددد، ضووووور رت صووووودد خ حمایت 

 مالی از اع  ا (

 رسوووانی   جلب حمایت دیگر عدم آمادگی کافی برا  اطو  

 هک طبقه ایها   مردم، خارک از شهر شن 

   با ارحادیه ها یه در رابطه  عناماریبی ها  رپ سوووووورما

 کارگر 

 

 نقش زنان در اعتراهات و اعتصابات کارگری

زنان  1356 – 1359در جریان اع راضوووات کارگر  بیط سوووالها  

  با مه باز  در بازکارگر نقی فعالی داش دد، زنان به ماهنم لان  کل

شوورکت داشوو دد. با رنجه به کارگر  مردان طبقه کارگر در مبارزات 

ر بدا  ایدئنلنژی  بنرژ از  اسوووومی   سووورکن  سوووی.ووو ماری  

، نقی زنان در اع راضووات 60پگ از سوورکن   حشوویانه دهۀ  ،زنان

در جدبی ها  ضوود دیک ارنر    اع  ووابات کارگر  کک رن  بند. 

بند   صودایشووان مح.ونس حضونر زنان بیشو ر   دمکراسوی خناهی 

جداحها  م اا ت سووورمایه در رو  بندند نیز به ر مدعکگ می شووود. 

 را از زنان بعدنان سوویاهی لشووکر در خناسوو ه ها  خند اسوو ااده کددد.

با رنجه به مدابع بر نص جدا  راست سرمایه    جدا  رپ سرمایه

کردند   را مدعکگ می زناندمکراسووی خناهی   صوودا انسوورشووارشوو
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عدم حضووونر فعال زنان در جدبی طبقاری کارگران   ا عا مح.ووونس 

 بند.

با رشوود مبارزات کارگر  در سووال جار ، زنان نیز نه ردها نقی 

فعالی ایاا کرده اند، بلکه را حد سوووازمانده   سوووردران اع راضوووات   

اع  ووووووابات کارگر  

اررقاب یاف ه اند. عکگ 

ر بووووور  یووووو  زن 

کوووارگوور را در حوووال 

انووی بوورا  سووووووووروودوور

کارگران اع  وووووووابی 

شان  شکر هات رسه ن نی

  اع ماد بداگ ایط زن کارگر در سوردرانی  رنانائیمیدهد. ج.وارت، 

ه ک هر ردد کنراهی بیانگر عر ک ن.لی از کارگران زن مبارز است

سووووردرانی پرشوووونر  .برا  خناسوووو ها  طبقاری خند مبارزه می کددد

 همراه با رشنیق   دست زدنها  اع  ابینن.

زنان )ح ی ک.وووووووانی که در کارخانه کار نمی کددد(   فرزندان 

در  طبقووه کووارگر در اع راضووووووووات اخیر نقی فعووالی ایاووا کردنوود.

د    اع راضووووووات خیابانی

به د   مردان طبقه کارگر 

شووووووعووار  حرکووت میکردنوود. 

فرزندان کارگران شوووووورکت 

نیشووووووکر هات رسه "مط بچه 

 هات رسه ام، گرسده ام، گرسده ام" بند.



41 
 

اع راضوووووات کارگر  که کارگران اع راض خند را به داخل  در

دخ ران شهر کشانده بندند را حمایت مردمی   محوت را جلب کددد، 

با گامها  اسوو نار در صووف ا ل رباهرات )کارگران آیدده(  کارگران

اعوم  فرزندان کارگران با پدران   مادران خند حرکت می کردند.

همب.وووووو گی طبقاری 

مووووویوووووکوووووردنووووود   

کوواردهووائی رنن پو

کارگرانیک،  "فرزند 

کدارشان می مانیک" 

خند  اندر دسووووووو ووو

 داش دد.

اع راضوووووووات داخل  کارخانه، نه فق  در نه فق  درکارگر زنان 

ا ایادر اع راضوووووووات شووووووهر بلکه بعدنان راندده زن نیز نقی فعالی 

کوووردنووود. عوووکوووگ 

ر بر  زن راندووده 

ائی را نشان میدهد 

همب.ووووو گی که در 

 ،با همکاران خند

خند را  مینن  کوووا

در  سووووووو  جووواده  

برا  همکووواران خند ال زده   اجووو  کوووامینن را بووو، م ن ف کرده

 ارسال میکدد. ) یدئنئی( سردرانی همب. گی 
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از نکات  نت اع راضوووات   اع  وووابات کارگر  ام.وووال،  یکی

کشاندن زنان از حاشیه اع راضات به م ط اع راضات کارگر  بند. 

  بنرژ از  اسووووووومی   سوووووورکن  رنجه به ر بدا  ایدئنلنژیبا 

ر زنان کارگ بگنئیک، اغراخ آمیز نرناهد بند اگر زنانسوووی.ووو ماری  

در اع راضوووات   اع  وووابات  191۷همچنن زنان ر سووویه در سوووال 

 آیدده نقی فعال   پیشر   ایاا خناهدد کرد.

 

 مها عان بردگی مزدی در لباس کارگر

 د ن ننا صنا    ب ، اع  ا    یا اع راض کارگر هیچ جدبی

 جند نداشووووو ه   در آیدده نیز بد ن ننا ص   یا ضوووووعف ها نرناهدد 

بند. نبردهوووا  کوووارگر  پووواریگ، نبردهوووا  کوووارگر  پ ر گراد، 

نبردها  کارگر  برلیط، نبردها  کارگر  شووووووانگها   ... علیرغک 

  هرمانیها، ضعف ها  خند را داش ه اند.جان فشانیها   رمامی 

که بنرژ از  1356 - 1359سووالها  بدنبال مبارزات کارگر  

ردهووا بووا حمووام خنن رنان.ووووووووت، حوواکمیووت خند را رثبیووت کدوود، نقی 

شنراها  اسومی کار بعدنان برشی از حاکمیت    زارت اطوعات 

یدا کرد. بیشوووووو ر ضوووووور رت  جند  خند را   ا عیت ایط اسوووووووت پ

  با رشووووود د نشووووونراها  اسوووووومی کار جائی در میان کارگران ندار

کارگران  ارگر ، نمی رناندد  ظایف خند را انجام دهدد.مبارزات ک

بنرژ از  اسووووومی  با نارت به شوووونراها  اسووووومی نگاه می کددد.

از راک ی  ها  غیر م دا ل اسووووو ااده می برا  پیشوووووبرد اهداو خند 
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از عداصر خائط در لباس کارگر که مدافع یکی از م دها اس ااده کدد. 

 برند.کارفرما   بنرژ از  را پیی می

 در راری  مبارزات کارگر ، همیشوووه ان.وووانها  حقیر  پیدا شوووده

ند  یه ا ما بر عل ند ا کارگر بنده ا که خند  کارگران علیرغک اید دافع  م

  لجط  ، رهمتفعالیت کرده اند. ضووووووعاها را عمده می کددد، به در غ

پراکدی م نسل می شنند را ر حیه مبارزه جنئی را پائیط بیا رند، را 

 را  شک. ط اع  ا  فراهک کددد.زمیده را ب

رضووووا رخشووووان االن سوووومبل ایط حقارت شووووده اسووووت. ا  در ا ک 

مبووارزات   ررریووب مسدی سووووووعی در رحقیر نحقووارت   بووا زبووان ل

. ا    باز  می نامدق، اع  ووووووابات کارگر  را دلکارگر  می کدد

رهبران کارگر    اع  ا  را م هک می کدد که بدنبال مشهنر شدن 

ر د ا  اع راضات   اع  ابات کارگر  را،   ه. دد  سنپرمط باز

به شوووکل  .  عرب.ووو ان ارزیابی می کدد خدمت سووویاسوووت ها  آمریکا

با بی سووووووناد خطا  کردن کارگران، مطر  می کدد   رنهیط آمیز 

نیاز  به ایط رادیکال باز  ها نی.وووت، شووونرا، شوووعار کمننی.ووو ها  

 دد.د آرشه هسر ری است   بهانه سرکن  را محیا می ک

ا  زمانی که کارگران در اع  ووا  ه.وو دد، به همب.وو گی    نت 

 لب نیاز دارند، ننشووو ه ا  علیه اع  وووا    اسوووماعیل برشوووی پری 

ا  در ا ک  نباید خناسووووو ها  ا   ووووواد  را سووووویاسوووووی کرد،کرده که 

زیر اظهارات علیه امام جمعه   یا  اسووووو ی وووووال عناماریبی می کدد،

طالبات کارگران ندارد   اصوووووو سووووونال بردن  اننن کار ربطی به م

به اع  ووا  نی.ووت، خند کارفرما  نل داده اسووت که حقن ها  نیاز  

 معن ه را پرداخت کدد.
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آ سووووسگ رشووووکل م.وووو قل کارگر  یعدی رها  مطر  می سووووازد، 

ا  از ایدکه د ران شووعارها  پنگ گذشوو ه اسووت. خند  جنا  میدهد 

، آشوووووکارا ردار   طرفدار احمد  ن اد  لمداد شوووووند،  اهمه ا  ندارد

ه اکثریت    ی بسوووازمان  کیده ضووود کمننی.ووو ی خند را بیان می کدد.

زائده بنرژ از  اسومی    زارت اطوعات ربدیل شد، به ی  ند  

در فضووا  سوویاسووی ربدیل شوود، حاال ننبت رضووا رخشووان اسووت، مدال 

 ند  را بر گردن خند آ یزان کدد. 

 

 سرکوب رهبران کارگری

ی کووواران بنرژ از  اسووووووومی رهبران جدوووا 139۷آبوووان  2۷

ماعیل برشوووووویکارگران مع رض   اع  وووووووابی از آنجمله  را  اسوووووو

بدنبال خامن  کردن اسووماعیل  هبنرژ از  مدرها ب. بازداشووت کردند

مورد ز نیاسماعیل بخشی قبال بود. برشی رهبر اع  ابات کارگر  

دی  25سوووووووو قصووووووود ارازل و اوباش بورژوازی قرار گرفته بود. 

سووماعیل پس از پیاده شوودن از اتوبوس مورد حمله ارازل و ا 1395

یل منتظر او بودند، قرار گرفت.   با دو اتومب که  اوباش بورژوازی 

پوشوووووانده بودند و با قمه و اسووووولحه به  ی خود راآنها پالک ماشوووووینها

. با داد و فریاد اسووووماعیل، مردو متوجه حمله کردنداسووووماعیل حمله 

ار می کنند و مردو اسووووووماعیل را به می شوووووووند، ارازل و اوباش فر

بیمارستان منتقل می کنند. خوشبختانه جراحات وارده عمیق نبوده و 

 اسماعیل پس از درمان مرخص می شود.
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بوووورژوازی هووومووویشووووووووووه از 

سووناریوی تخریب هویت اسووتفاده 

. برای لجن مال کردن کرده است

در فضوووووووای مجازی  اسوووووووماعیل

پخش کرد کووه گویووا اسوووووووموواعیوول 

طرفدار میر حسووووین بخشووووی قبال 

موسوی بوده است. حتی اگر این 

صوووحت داشوووته باشووود نیز مسوووئله 

بیانگر آن اسوووووووت که  طور ی  کارگر توهو خود را به جناحی از 

بورژوازی از دسووووووت داده اسووووووت و به هویت طبقاتی خود پی برده 

اسووووووووت. اگر اکگریووت کووارگران مگوول اسوووووووموواعیوول توهو خود را بووه 

ه هویت طبقاتی خود آگاه می شوودند، بورژوازی از دسووت میدادند و ب

دیگر نه برای دسووتمزدهای بیشووتر بلکه برای جامعه کمونیسووتی می 

 رزمیدند.

اجتماع و تبانی علیه ، اسووووماعیل را به جرو تجمعات قیر قانونی

 ما همه بخشیییی"به زنجیر کشووویدند. کارگران فریاد زدند  امنیت ملی

 ". هستیم

ارگران نیشووکر هات ک رهبر اع  ووا آذر اسووماعیل برشووی  21

یا به  شوووود "آزاد"سوووورمایه زندان از میلینن رنمانی  400با  ثیقه رسه 

همه ریز حاکی بر آن اسووت  عبارت به ر به زندان خانگی مد قل شوود.

را سوورت   خانناده ا  اسووماعیل برشووی سوورمایه نهادها  امدی ی که 

رده ک . نهادها  امدی ی سعیرحت فشار  رار داده اند   رهدید کرده اند
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ق که منف علیه اع  ا  منضع گیر  کدد اند اسماعیل را  ادار کددد

 .نشده اند

ام انجاسووماعیل برشووی بر طبق م وواحبه ا  که یکی از فامیلها  

  بازجنئی ها در جریان بازداشووت  اسووماعیل برشووی [18داده اسووت]

بیهن  شوووکدجه بارها زیر به شووودیدرریط  جه ممکط شوووکدجه شوووده   

شد ها  امدی ی م اا ریزندانبه  شده   ر ز پگ از  15. ه استمد قل 

آزاد  هدنز اسماعیل برشی برا  راه رف ط، نش. ط   ح ی خنابیدن 

سیب دیده. به جا  بنده  درار مشکل است. دنده ها   بیضه ها  ا  آ

به ا  دار ها  اع ا    ر ان یعدی دار ها  رنهک   ُم.کطدار   

اثرات براطر  را از دسووووووت بدهد. زا داده اند را مکانیزم کد رل خند

، اسوووووماعیل پگ از "آزاد " گاهی همچدان دار ها  رنهک زامرر  

رنهک پیدا می کدد که در بازداشت است. نه ردها اسماعیل بلکه خانناده 

شده اند که حق ندارند با ک.ی اررباط بر رار کددد. ق ایط طب ا  رهدید 

.ابها  بانکی ا  م احبه اسماعیل از شرکت نیشکر اخراک شده، ح

 م.د د شده   با محد دیت شدید مالی ر بر  است.

اخیرا پگ از د  ها ه سووکنت، اسووماعیل برشووی سووکنت خند را 

شوووک.وووت   یادداشوووت کنرکی در اید.ووو اگرام خند  مد شووور کرد که 

بدنعی رائید آن م ووواحبه اسوووت. برشوووی از یادداشوووت اسوووماعیل ردیط 

 است:

 

و که نه قلو یاری در روزهای گذشووووووته در شوووووورایطی بود"

نه می کرد و نوه ذهن و جوانو، حتی واژه هوا هو بوامن بیگوا

شوووووووده بودند اما دیگر تاب این بار سووووووونگین را ندارو، پس 
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کوشوووووو با روش پریشوووووانو، لکنت زبانو و قلو لرزانو، در می

و در آخر در  ...گنوای قطره ای از مهرتوان  یزی بنگوارو

من هو »ت شعاِر جواب همه ی عزیزانو که در ایاو بازداش

را یا گفتند یا نوشوووتند تا هو مرا « اسوووماعیل بخشوووی هسوووتو

حامی باشوند و هو خانواده ی قمگینو را دل آراو، پاسوختان 

 [19"].«من هو فدایی شما هستو»میدهو : 

 

، م.ووو نالن با ا  ظاهرا پگ از ان شوووار خبر اخراک اسوووماعیل برشوووی

ر از س سر کار برگردد.رماس میگرند   اظهار میدارند که ا  می ناند 

 کار رف ط اسماعیل اطو  د یقی در دست نی.ت.

نوووویوووور هووووا   139۷آذر 8 

اموودوویوو ووی بوووه موودووزل کوووارگوور 

بازنشوووو.وووو ه علی نجاری ینر  

بردند   ا  را با خند به زندان 

نووامعلنمی مد قوول کردنوود. علی 

نجووواری از بیموووار   لبی رنج 

میبرد   نیاز به کم  پزشوووکی 

براطر علی نجاری بارها  دارد.

فعالیت ها  کارگر  بازداشووت 

یا احضووووار شووووده اسووووت. ارهام علی نجاری اخول در نبک عمنمی از 

طریق هدایت جریان اع  ووابات   رجمعات شوورکت نیشووکر هات رسه 

ا  در هدگام بازداشوووت منرد ضووور    شووو ک  رار گرف ه بنده اسوووت. 

از سرننشت د یق علی نجاری همچدان خبر  نی.ت   همچدان است. 
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علی نجاری هدنز امکان آن را  بازداشووووت نیر ها  امدی ی اسووووت. در

 نیاف ه را داس ان به زنجیر کشیده شدنی را رنضی  دهد.

راکدنن هیچکدام از دس گیر شدگان علیه اع  ا    اع راضات 

عالیط  یه ف ند. هر گننه پر نده سووووووواز  عل کارگر  سووووووردی نگا ه ا

ت کارگر  دسووو گیر   یا ک.وووانی که در رابطه با اع راضوووا کارگر 

میشوونند، ردها بیانگر جدایت گانگ.وو رهائی اسووت که ردها در زندان   

 اراخ شکدجه  درت خدائی می کددد.

 

 ا بش دانشجوئی در خهم  ا بش کارگری

محل رجمع،  1359را  بل از سوووووووال راریرا در ایران دانشووووووگاه 

ا ر   . به ربع آنبنده اسوووتاج ماعی مباحثه   حمایت از اع راضوووات 

 .آن مقطع، دانشووگاه محل جذ  نیر  برا  جریانات سوویاسووی نیز بند

رحمل فضوووووا  دانشوووووگاهها برا  بنرژ از  اسوووووومی ممکط نبند   

بدنبال رعطیلی ایط فضا  پر جدب   جن  بندند. بنرژ از  اسومی 

انقو  »رحووت عدنان  1359بووا ینر  بووه دانشووووووگوواههووا در بهووار 

رنان.ت دانشگاهها را ر.ریر    با براه انداخ ط حمام خنن« فرهدگی

 کدد   آنها را به رعطیلی بکشاند. 

دانشجنیان در اع راض به ب. ه شدن ر زنامه  13۷8در ریر ماه 

در خدمت جدا  اصوو  طلب ی  ر زنامه اصوو  طلب، ، «سووم»

گرف دد که با سرکن  جداحی  رار   ، در دعناهابنرژ از  اسومی

گ از آن   با رشد گرایی رپ در بیط دانشجنیان پایان یافت. سالها پ
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حنل دانشووووجنیان آزادیرناه    دانشووووجنیان، فعالیت ها  دانشووووجنئی

شکل گرفت که با برخنرد  1386 - 1388 در سالها  برابر  طلب

ماجراجنیانه حکم ی.وو ها، دانشووجنیان دسوو گیر   شووکدجه شوودند   در 

ز هک انیز ر ند خند، جدبی دانشووووووجنیان آزادیرناه   برابر  طلب 

گاها به شوووکل ضوووعیای محل  اخیر دانشوووگاهالب ه در سوووالها  پاشوووید. 

 رجمع   اع راض بنده است.

دانشوووجنیان رن   1396در جریان اع راضوووات خیابانی د  ماه 

در  135۷پگ از رحنالت  داشووو دد.در اع راضوووات ب.ووویار کمرنگی 

دانشووووجنیان بیشوووو ر مبارزان ضوووود دیک ارنر    دمکراسووووی مجمن  

ند. اما با رشوووووود مبارزات کارگر ، دفا  از مبارزات ه اخناهی بند

کارگر    مطالبات طبقاری کارگران جایگزیط خناسوووووو ها  ضووووووود 

دانشووووووجنیان برا  ا لیط بار پگ از  شوووووود.دانشووووووجنیان  دیک ارنر  

 اگر ره رعدادپشت سر خناس ها  کارگران ای. ادند.  135۷رحنالت 

مبارزات کارگر  کمی از دانشووووووجنیان به اع راضووووووات حمای ی از 

پینسووووووو دووود اموووا 

شعارها  مطر  

شوووووووووده، رووکوورار 

همان شووووعارها  

کوووووووووووارگوووووووووووران 

 ایطمع رض بند. 

رحنالت آیدده نشوووان  ی  رحنل کیای در مبارزات دانشوووجنئی اسوووت.

خناهد داد، آیا دانشووجنیان دیگر نه سوویاهی لشووکر در جد  جداحها  
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 بنرژ ائی، نه  هرمانان مبارزات ضوووود دیک ارنر  بلکه پشووووت سوووور

 خناس ه ها  کارگران خناهدد ای. اد یا نهآ

 

 بورژوازی مهیاینقش 

، ره در سرمایه دار  م ر پل   ره در سرمایه دار  بنرژ از 

با رنجه به امکانات زیاد  که دارد  ادر به مهددسوووی افکار  پیرامننی

عمنمی است، ردها در د ره ها  انقوبی است که  ادر به انجام ردیط 

از طریق فر   کرک خاکی اکثریت اعضووووا  ایط اگر  عملی نی.ووووت.

نیر   کارشان امر معا  می کددد، ژ رنالی.ت ها  بنرژ ائی نیز 

شووووووان امر معا  می کددد. نه ردها صوووووودا    از طریق فر    جدان

،   یا نشووریات   ر زنامه ها  حکنم ی سوویما  بنرژ از  اسووومی

ائی بلکووه موودیووا  بنرژ  اع راضوووووووات کووارگر  را مدعکگ نکردنوود

انعکاس دادند ردها در نارارا غربی نیز خاه گرف دد   اگر هک زمانی 

  ردها در حد انعکاس مطالبات صودای ب.ودده راسو ا  مدافع خندشوان 

   . در ردیط زمیده ائی بند که کارگران اع  ابی فریاد میزدند:کردند

 

 "صدا  سیما  ما ،ند  ما ،ند  ما"

 

گر    برا  پنشی دادن در مقابل سان.نر خبر  مبارزات کار

اخبار مبارزات کارگر ، ان.وووووانها  آزادیرناهی از طریق  سوووووایل 

اررباط جمعی اخبار مبارزات کارگر  را پنشی دادند. یکی از ایدها 
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در اررباط با اع راضات  139۷آبان  2۷در راری  سسیده  لیان بند که 

 بازداشت شد. کارگر  هات رسه 

ادد در اسوو  بو نیز سووسیده  لیان

بازداشووووت   با  رار  ثیقه  1395

میلیننی روووا پوووایوووان مراحووول  200

 سسیده  لیاندادرسی آزاد شده بند. 

ر ز   با رحمل شکدجه  30پگ از 

  بووا  139۷آذر موواه  2۷ب وواری  

میلیننی آزاد شد. ارهام  500 ثیقه 

 ا  "اخول در نبک عمنمی" است.

ات نیر ها  امدی ی میلیننی   رهدید 500علیرغک  ثیقه سوووووسیده  لیان 

یادداشووت کنراهی مد شوور کرده اسووت که خند کیار خناسوو ی علیه ایط 

 ا  می ننی.د:  نبام بربر است.

 

ا  د ر برا  درس   هات رسه ی  ارااخ راریری در گذشووو ه"

، رسه گذشووتعبرت سوویاسووی کارگران نی.ووت. آنچه که در هات

 م رز  طبقاری کارگران به شوووکل عیان   رماآغاز سووویاسوووت

ه ها، نرسه هک با دسوووو گیر عیار بند. سوووورکن  کارگران هات

ه   همرسه با حملهآغاز شد   نه پایان یافتا سرکن  در هات

ها  جانبه به معیشووووووت کارگران، با ر وووووونیب حدا ل حقنخ

رحقیر آمیز، با ر   کار آمدن سیاست هار خ نصی ساز  

هک به ..مط .آغاز شوووووده بند   اکدنن نیز به شووووودت ردا م دارد

عدنان ی  دانشجن   کارگر، ماندد صدها رط از مردم شن ، 
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به سبب نزدیکی محل زندگیک، حمایت از اع راضات هات رسه 

را با حضوونر در کدار آنها به جا  آ ردم.   الب ه ایط به مذاخ 

شدم ..سی ر ز  که .نهادها  امدی ی خن  نیامد   بازداشت 

ر انی ادامه پیدا ها  با ضر    ش ک شر   شد   با شکدجه

  پان ووووووود ملینن رنمانی، ردان که گنیی مط کرد   با  ثیقه

ام پایان یافت... مقا مت ادامه دارد. برا  مررکب جدایت شووده

 [20"]آزاد  همه. برا  آزاد  کارگران فنالد.

 

یکی دیگر از ک.وووووووووانی کوووه 

مبارزات کارگر  را پنشووووی می 

داد   رووونسوووووووو  جووودوووایووو وووکووواران 

دسوو گیر شوود. بنرژ از  اسووومی 

دانشووووووووجوون    ع.ووووووووول مووحوومووود

 13دار سوووواز  اسووووت که ب اری  

در رهران دسووووو گیر شووووود. ا  در حمایت از اع راضوووووات  139۷آذر 

کارگر  نیشووکر هات رسه   فنالد اهناز گزار    فیلک هائی مد شوور 

کرده بند. ظاهرا ا  را از زندان ا یط به زندانی در شوووووون  مد قل 

ائه هر گننه اطوعاری از سوورننشووت نیر ها  امدی ی از ار کرده اند.

   شوووووورای  ایط زندانی حامی مبارزات کارگر  خنددار  می کددد.

ع.وول محمد  هدنز در زنجیر اسووت    ادر نی.ووت داسوو ان به زنجیر 

 کشیده شدنی را رنضی  دهد.

هر گننه حمایت برا  بازداشووت ایط عزیزان بیانگر آن اسووت که 

بنرژ از  اسومی  ن پرداخت.بهائی گراباید  ،از مبارزات کارگر 



53 
 

میرناهد فضوووا  رعب   حشوووت ایجاد کدد، دیگر هیچ کگ ج.وووارت 

 حمایت از مبارزات کارگر  را پیدا نکدد.

 

  ه بستگی طبقاری

بیگانه سوووووو یز  برشووووووی از ر بدا  جامعۀ طبقاری اسووووووت که با 

شوووکلگیر  د ل ها  ملی   ملیت که مح ووونل رشووود سووورمایه دار  

بدنبال دارد، شووووووکل پاراد کگ برند گرف ه اسووووووت   اف رار ملی را 

اسوووووت. در د ران هائی که سووووورمایه نیاز به نیر   کار ارزان دارد 

سعی در رعدیل ایط م. له می کدد  لی در د ران هائی که در بحران 

دسوووووت   پا میزند، سوووووعی می کدد برشوووووی از دالئل بحران را گردن 

 .کارگران خارجی ربار بیددازد

در رکه رکه کردن طبقه کارگر با هدو  سووعیهمیشووه بنرژ از  

 ناند بدارد، را به ر   راحت ررکارگران درهک شک. ط ارحاد طبقاری 

علیووه را کووارگران بنمی بنرژ از  پر ل وواریووا را اسوووووو ثمووار کدوود. 

در مقابل را علیه سوووووواید، آسوووووویایی ها را کارگران "مهاجر"، سوووووویاه 

سانیایی ها  رار  ها   غیره در برابر آمریکایی را ار پایی ها، اسوووووو

ه کرا گرانی بنرژ از  اسومی بارها  ادر شده کارم اساانه . میدهد

در خندشووان یا  الدیدشووان در خارک از مرزها  ایران بدنیا آمده اند، 

مقووابوول کووارگران بنمی  رار دهوود   کووارگر بنمی عوواموول بوودبر ی   

 بیکار  خند را کارگر خارجی ربار  لمداد کدد. ایط م.وووووو له االن به

   ی  معضل بر نص در سرمایه دار  م ر پل ربدیل شده است.

 



54 
 

اما رشد مبارزات کارگر  همب. گی طبقاری را رقنیت می کدد   

با رشد مبارزات کارگر ، کارگر، را بی ماهنم می کدد.  ن ادپرس ی

قاری  نه ر یب خند بلکه خناهر   برادر طب بار را  کارگر خارجی ر

عنامل کارفرما رو  کرده بندند به  اخیراخند  لمداد خناهد کرد. 

اخ وفات  نمی دامط بزندد   به یکی از کارگران رنهیط کرده بندند. 

 کارگران با صدا  ر  بهدر ردیط زمیده ائی بند که اسماعیل برشی 

  :اعوم کردرسا 

 

 الگن  ی  به کشنر در رسه هات کارگر  مبارزات امر ز "

 اع  وووابات ارحادمان، از اسوووت شوووده بدل عیار رمام مبارزاری

 ان رابات خنبمان، سووووازماندهی مان، گر  مطالبه   مد.ووووجک

 شنرایی رف ار   کارگر  م. قل شنراها  شعار را مان آزاد

 اما است آمده بدست مان کارگر  ارحاد سایه در همه که مان

دده برا  ها همه از ب بارریط از یکی رر، مهک اید  ها  جلنه زی

 ...اما اسووت مان ان.ووانی جمعی   ی.وو ی  ز   جلنه یعدی ان.ووانی

 مهک ب.یار نک ه ی  دانکمی الزم گرامی خناهران   برادران

 جدبی مبووارزات اهووداو مهم ریط از یکی شوووووونم، یووادآ ر را

   پرسوو ی ن اد اخو ی غیر   زشووت امر با مبارزه کارگر ،

 ربهح از یکی ن اد  افکدی رار ه سووووووت، ن اد  افکدی رار ه

   ستا کارگر   طبقه بیط در دار  سرمایه نبام  دیمی ها 

 کبه   م حد صانو در طریق ایط از را دارد راریری   ریشه

 از را کارگران   کرده ایجاد عمیق شووکاو کارگران ر.ووبیده

 خند   طبقه داخلی جد  مشانل را آنها   د ر اصلی هدو
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   جاهل افراد ایط ندهیک اجازه عزیز خناهران برادران کدد...

 همه ما کددد  ارد خدشووووه مان برادر    ارحاد به الحال معلنم

مه برادریک،   کارگر    خانناده به اگر ... ه.وووووو یک، یکی ه

 گر کار طبقه رمام به بشووند رنهیدی کارگر ی  ح ی شوورافت  

 [12"].ای. اد خناهیک آن مقابل در ما   شده اهانت

 

هر  د،ررهبر اع  وووابی با زبان سووواده، ی  حقیقت طبقاری را بیان ک

ره رن  پنست ما باشد یا به ره زبانی صحبت کدیک، ما ی   ی گی 

کارگر رعلق داریک قه  به طب که  به ارد   مشوووووو ر  داریک   آن اید  ،

همه ما   ملت برا  ما بیگانه اسوووووت.  اسووووو ثمار شووووودگان رعلق داریک

 اس ثمار شدگان، خناهر   برادر هک ه. یک.

 

 بخش خصوصی یا دولتی

شووم.ووی به رنصوویه صوودد خ بیط المللی پنل    80از اب دا  دهه 

بنرژ از  اسوومی سویاسوت خ ونصوی سواز  را در  ،بان  جهانی

دس نر کار خند  رار داده است. ایط خ نصی ساز  نه فق  صدایع 

 آمنز  را نیز در بر گرف ه است. ،خدمات ح ی صدع ی، بلکه

آیا شووکل حقن ی مالکیت، خ وونصووی یا د ل ی فر ی در اسوو ثمار 

آیا اصووووونال مالکیت خ ووووونصوووووی یا د ل ی فر ی در  ران داردآکارگ

شوووورای  زندگی کارگران داردآ رضوووومیط امدیت شووووالی در صوووونرت 

مالکیت د ل ی ردها ی  رنهک بیی نی.ت. مگر خند د لت  رشک. ه 
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نی.ووتآ مگر خند د لت شوورکت نیشووکر را به  یمت ناریز، کم ر از 

مگر خند د لت  تآدرصد  یمت  ا عی به نزدیکان خند نداده اس 10

راییر شووووووکل  ایط فاجعه را برا  کارگران بنجند نیا رده اسوووووووتآ

حقن ی مالکیت راثیر  در شوووووورای  زندگی کارگران ندارد بلکه ایط 

امدیت شوووالی   شووورای  معیشووو ی  می ناند مبارزه کارگران اسوووت که

. در رابطه با سوورننشووت داشوو ه باشوودبه ر  برا  کارگران به همراه 

 ات رسه، د  آل رنارین مطر  شده است:شرکت نیشکر ه

  مالکیت شوووووورکت نیشووووووکر به د لت مد قل شووووووند، اما رحت

 نبارت شنراها  م. قل کارگر  اداره شند.

   اخ یار اداره شرکت نیشکر رماما به شنرا  م. قل کارگر

  اگذار شند.

 

هات رسه به بهانه احداث کارخانه شوووووورکت نیشووووووکر انصووووووواحب

 ام گرف ه    میلینن دالر 800 گنجه پ ر شووویمی، رنلید زغال   ر 

شووووورکت را در گر  ایط  ام گذاشووووو ه اند. مالکیت در نبام سووووورمایه 

 کفرض کدی ام است. ایط دار  مقدس است   شرکت نیشکر در گر  

میلینن دالر را از ایدها پگ  800برح.ووووووب ارااخ، د لت رنان.ووووووت 

ط خناهد یرامکارگران بگیرد   شرکت را د ل ی کدد، آیا امدیت شالی 

 شووودآ آیا معلمان که کارفرمایشوووان د ل ی اسوووت، امدی ی شوووالی دارندآ 

شوواید اظهار شووند که، زمانی که شوورکت نیشووکر د ل ی بند، شوورای  

به ر بند، اما فرامن  می کددد که بحران سوورمایه دار  در سووالها  

بار بحران خند را در سوورمایه سوورمایه دار  اخیر مرر  رر شووده   

ی خشووط رر، غیر ان.ووانی رر از سوورمایه دار  م ر پل دار  پیرامنن
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نک ه حائز اهمیت ایط اسوووت که  رشوووک.ووو گی صووودایع  نشوووان میدهد.

سرمایه دار   شی از بحران  سرمایه پیرامننی نی.ت بلکه نا مر ص 

اسوووت.  رشوووک.ووو گی کارخانجات   شووورک ها را می نان در سووورمایه 

مشاهده کرد.  م ر پل، در کشنرها  ار پائی   آمریکا  شمالی نیز

جد  رعرفه ها  گمرکی اخیر بیط آمریکا   ار پا   همچدیط آمریکا 

   ریط در ایط رابطه بنده است.

خ نصی ساز  نه ر میک بنرژ از  همانطنر  که اشاره شد 

ه ، برنصووووویه صووووودد خ بیط المللی پنل   بان  جهانیاسوووووومی بلکه 

ر در دیگ عبارت به ر ر میک سرمایه جهانی است   ردیط ر یکرد 

کشوونرها  سوورمایه پیرامننی، ح ی در سوورمایه م ر پل نیز در حال 

عبداله پنر  ح.وویدی رئیگ سووازمان خ وونصووی سوواز   انجام اسووت.

کارگران ردیط می  ایران بدسوووووووت گرف ط خند  مال  با اح  در رابطه 

 گنید:

 

ها  ر   کره زمیط هک ردیط رریط کشووووونردر کمننی.ووووو ی "

سه را بری نیشووووووکر هاتمگر  .شووووووندهایی زده نمیحرو ر

شووندآ هایی زده میخ وونصووی م ووادره کرده که ردیط حرو

ح ی در شووووونر   سوووووابق هک  بل از فر پاشوووووی شووووونراها  

زدند که کارخانه را بدهید دسوووووووت کارگر  ردیط حرفی نمی

 [22"].خندمان، اگر مدافعی هک داشت مال خندمان

 

ه ما به بحث شووونرا   ایدکه اصوووو شووونرا  کارگر  ری.وووت   ر

اما ظاهرا   ظیاه ا  دارد را در صاحات بعد  بررسی خناهیک کرد.
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رئیگ سازمان خ نصی ساز  را حد د  به رکامل مبارزه طبقاری 

ی که خند ننعپی برده است. دیگر نمی نان با گنالگ شنر   سابق 

به بردگی مزد  را  کارگر مع رض  یه دار  بند،  بربریت سوووووورما

ل سوووووورمایه دار  د ل ی بلکه بدنبال ررسوووووواند. کارگر ایدبار نه بدنبا

 جامعه بد ن طبقه خناهد بند.

 

 ارحادی  های کارگری در مقابل طبق  کارگر

 ر ـوووارگـووو  کرمایه دار  ارحادیه هاـووود سـووودر د ران ر  به رش

رشووووووکل ها   ا عی طبقه کارگر بندند. ایط رشووووووکل ها بیانگر مدافع 

ره زه میکردند. د مبارطبقه کارگر طبقه کارگر بندند   برا  مدافع 

ا  که امکان رحمیل رفرم ها  پایدار به بنرژ از   جند داشووووووت، 

بدیل رد ره ا  که هدنز انقو  کمننی.وووووو ی به  ظیاه ر ز پر ل اریا 

به رفرمی.ووک زمیده ارحادیه ها  کارگر  . رنجه بیی از حد بندنشووده 

 محیا کرد. هرا برا  ادغام ارحادیه ها در د لت سرمای

مایه دار  به د ران انحطاط خند، که جد  جهانی با  ر د سوووور

ا ل بیانگر آن بند، ارحادیه ها در د لت سوووووورمایه ادغام شووووووودند   

کارگران را گنشوت دم رن  در جد  امسریالی.و ی کردند. ارحادیه ها 

نه ردها جانب سوورمایه  طدی را در جد  امسریالی.وو ی گرف دد بلکه به 

رداخ دد را مبادا مشوووکلی در همکار  ردگارد  با دسووو گاه سووورکن  پ

 ارحادیه ید.نیا دجبهه  طدی برا  کشوووو ار هک طبقه ا  هایشووووان بنجن

در سرکن  خننیط شنر  ها   1919ها  کارگر  آلمان در سال 

 کارگر  نقی فعالی ایاا کردند.
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به برشی از  ،پگ از آن راری  ارحادیه ها در سراسر جهان ه. ی

آمنز    پر ر    غیره برا  مثل دس گاه  ضائی،  ،د لت سرمایه

مدیریت فر   نیر   کار ربدیل گشوووووو ه اند. برخوو عنام فریبی 

ها  گرایشوووات م اا ت رپ سووورمایه که اظهار میدارند ارحادیه ها   

سووووووددیکاها اگر در ار پا  غربی بدلیل "اشوووووورافیت کارگر " نمی 

رناندد نقی رادیکالی در مبارزات کارگر  ایااکددد در مقابل ظرو 

مداسووووووبی برا  مبارزه در کشوووووونرها  پیرامننی برا  طبقۀ کارگر 

  ایع آفریقا  جدنبی، ررکیه،  نز ئو   نقی ارحادیه ها در  ،ه.وووو دد

ایط حنادث بووار دیگر اررجوواعی بندن ردیط مناضووووووعی   حقووانیووت 

مناضووووع ان رناسوووویننالی.وووو ها را به اثبات می رسوووواند که ارحادیه ها  

ل به ارگانها  نبام سرمایه دار  شده کارگر  در سراسر جهان ربدی

  سووورمایه اند.  ظیاه اصووولی ارحادیه ها ره در کشووونرها  پیرامننی 

کد رل طبقه کارگر  مدحرو کردن مبارزه سوووووورمایه ره در م ر پل 

 طبقاری کارگران است. 

انقو  جهانی   اثر ارزشوووووومدد خند رحت عدنان "پانه کن  در 

رابطه با ماهیت   عملکرد  "، صوووود سووووال  بل درراک ی  کمننی.وووو ی

  ارحادیه ها  کارگر  ردیط می گنید:

 

آنچه را که مارکگ   لدیط بارها   بارها دربارک د لت گا دد. "

ایدکه د لت را با  جند ی  دمکراسی رسمی نمی نان بعدنان 

 سوویله ا  برا  انقو  پر ل ر  بکار گرفت، دربارک ارحادیه 

قوبی ارحادیه را نه ها نیز صووووووودخ می کدد. نیر   ضووووووود ان

می نان مدکر شوود   نه می نان با راییر رهبر  آن، با جانشوویط 
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بووه جووا  رهبر  « انقوبینن»یووا « رووپ»کردن نمووایدوودگووان 

اررجوواعی، آنرا بووه کد رل درآ رد. ایط فرم خند رشووووووکیوت 

اسووت که رنانائی رنده ها را ردزل میدهد   مانع از آن میگردد 

 ."برا  نیاز خند بکار گیرندکه آنرا بعدنان  سیله ا  

 

ه دریوواف ووه انوود کووه یوو  بوود رانوودیی بووه رجر  موودیران شوووووورک هووا

اع  وووا  بمن ع   از پیی برنامه ریز  شوووده، مهم ریط شوووینه برا  

رضمیط آرامی محی  کار در آیدده است. "به ریط نمننه آن اع  ا  

در آمریکا بند. مدیریت شوووورکت را  19۷0جدرال منرنرز در سووووال 

میلینن دالر  رض داد را  UAM  30یی رفت که به ارحادیهآنجا پ

اع  وووا  را از لحاظ مالی رامیط نماید. ی  ما.ووور بنرژ ا رنضوووی  

 داد که ررا اع  ا  به پایان رسید:

 

ی  اع  وووووا  که کارگران را به خیابان می کشووووواند، برار »

آنووان را خووارک می کدوود، مطووالبووات آنهووا را رعوودیوول میوودهوود   

با مه را فراهک می بدید.وووووووان منج دا ت عقد  رارداد   منافق 

سووازد. همچدیط ا  دار سوول.ووله مرارب ارحادیه ا  را م.وو حکک 

 [23."]«می نماید

 

ایاا  نقی پلیگ یعدی ارائه خدمات فرد  از ی  سون   از سون  

دیگر سرکن  کارگران برشی دیگر از  ظایف ارحادیه ها است. در 

یا، در کشوونر دمکراری    نه یکی از آخریط نمننه ها  آن در بری ان

(، Uniteدیک وووارنر ، بزرگ ریط ارحوووادیوووه یعدی ارحوووادیوووه یننیوووت )
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کارمددان ارحادیه لی.وووت سووویاهی از کارگران رهیه کرده   در اخ یار 

کارفرمایان  رار میدادند که در آن کارگران به لحاظ سیاسی نامداسب 

   یت رنلیدرشووریص داده می شوود، که نباید اسوو ردام می شوودند، را امد

یعدی همان کار  را که شوونراها  اسووومی کار  صوودعت رامیط شووندا

 [ 24]در ایران انجام میدهدد.

در سوووووورمایه دار  م ر پل، اع  ووووووابات کارگر  که خارک از 

کد رل ارحادیه ها  کارگر  شووووکل بگیرد، نام "اع  ووووا   حشووووی" 

ت سووووبرند می گیرد. در د ره هائی که مبارزه طبقاری کم ر ردافعی ا

ست. در دهۀ  میود  که د رک  1960میزان اع  ابات  حشی باال ا

بازگشوووووت پر ل اریا به صوووووحده اج ماعی پگ از د ران سووووویاه ضووووود 

درصوووووود اع  ووووووابات کارگر  خارک از کد رل  90انقو  اسووووووت، 

ارحادیه ها  کارگر  بندند   جز  اع  ووووووابات  حشووووووی  لمداد می 

 شدند.

لی.ووک به ارحادیه ها  غنل ارحادیه ها  کارگر  در ع وور امسریا

پیکر  رکامل پیدا کرده اند   همچنن دسووووو گاه د ل ی، کارمددانی که 

رمامی ابزار  درت، پنل، ر زنامه، ربلیاات   غیره را در دسوووووووت 

دارند، ربدیل شوووده اند. ارحادیه ها بر ووونص در کشووونرها  م ر پل 

خند از سووهامداران اصوولی شوورک ها ه.وو دد   نقی مهمی در اسوو ثمار 

طبقه کارگر ایاا می کددد. درآمد ارحادیه ها  کارگر  حاصووووووول از 

 ژاپط   کرکاس ثمار کارگران ار امی نجنمی است. جدبی ضد جد  

که شووامل ارحادیه ها   جریانات رپ اسووت فق  در ی  منرد جدنبی 

به راه انداز  رلنیزینن حکم ی. ها کم  کرده رهار صد هزار دالر 
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سوودت ارحادیه ا  ژاپط   کرک جدنبی در اسووت. ایط در حالی اسووت که 

 مقای.ه با ار پا  غربی   آمریکا  شمالی ب.یار پائیط است. 

یابی رشووووووکل با ادغام ارحادیه ها  کارگر  در د لت سوووووورمایه، 

ردها آل رنارین کارگران برا  پیشووبرد مبارزه طبقاری  م.وو قل کارگر 

ر زا ل اسووووت. ما فق  ی  نن  مبارزه طبقاری داریک. صوووود سووووال  ب

 به ایط م. له ردیط راکید میکدد: لنگزامبنرگ

 

بارزه  " ی  م اا ت،  قاری م  بارزه طب کارگر د  نن  م قه  برا  طب

ا   ووواد    ی  مبارزه سووویاسوووی  جند ندارد. بلکه فق  ی  مبارزه 

طبقاری  جند دارد که در آن  احد که اسووو ثمار سووورمایه دار  را در 

عه بنرژ ائی محد د میکدد  جام که بطنر کلی در ن  ید  ما رو  مید

 [25."]اس ثمار   جامعه بنرژ ائی را براندازد

 

پگ از رنضی  کنراهی در رابطه با نقی   عملکرد ارحادیه ها  

کارگر ، نگاهی می اندازیک به عنام فریبی رپ سوووووورمایه در رابطه 

آزار    که سوووووالها منردمبارز با ارحادیه ها  کارگر . سوووووه کارگر 

ر د نیر ها  امدی ی بنرژ ائی  رار گرف ه بندند اذیت سووووی.وووو ماری 

طی سووار  به ار پا که با هزیده ارحادیه ها  کارگر   139۷خرداد 

کارگر   کار   ارحادیه ها   با سوووووووازمان جهانی  انجام گرف ه بند 

رپ سرمایه با عنام فریبی ایط سار را، سار   دیدارهائی داش ه اند.

مه ها  دیگر طبقه کارگر جهانی برا  پینند طبقه کارگر ایران با نی

 رنصیف می کدد. اب دا نبر  می اندازیک به عناماریبی رپ سرمایه:
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سووورانجام سوووه کارگر آگاه، سوووه نمایدده م.ووو قل از ارگانها   "

سوورمایه دار  پگ از بارها در آسوو ـوووووووانه  ر د به هناپیما از 

سووووار بازداشوووو ه شووووده با رحمیل اراده کارگران سووووار کردند. 

ا  پینند، را کارگران نمایدده   کارگران باشووودد.   سوووار  بر

سوووووردگنیی باشووووودد برا  بیان  ضوووووعیت   خناسوووووت طبقه   

فر دسوووووو ان جامعه. ایط نمایددگان مجال یاف ه بندند را با نیمه 

 ...ها  دیگر طبقه کارگر جهانی در پینند   همب.وووو گی بیابدد

سددیکا   5 -«کلک ین»نت   هزیده ـوووووبه دعـوووووان ـووووودارآنـووووودی

، (CFDT)، ث.او.دت(CGT)ث.ژ.ت بوووزرگ فوووران.وووووووووه

 (  Solidairesسنلیدر) ،(UNSA)، ا ن.ا(FSU)او.اس.ا 

دیودار بوا دیگر ارگوانهوا   ارحوادیوه هوا  کوارگر  ار پوایی   

جهانی که در رسوووووانه ها  جهانی بازرا  رسوووووا   ارزنده ا  

 داش ه است.

شوووووت پ وس سوووووالیانه سوووووازمان جهانی کار دردر حالی که اج

سه جانبهـووووووودره . ه، با هی ت ها   برگزار   بنرژ ایی  ا  ب

می شوود، رضووا شووهابی، لقمان  ی.ووی   دا د رضوون  پگ از 

کار   فران.وووووووه،  دیدارها  با م.وووووو نلیط سوووووووازمان جهانی 

دیدارهایی ارزنده ا  داشوووووو ه اند، در ژنن سوووووونئیگ، آلمان، 

د، در دیدارها  مهک با م.ووووو نلیط ارحادیه سوووووراسووووور  ئسووووون

ال ا ( با رران.ووووووسنرت   صوووووودایع فلزات د) ئکارگران سوووووون

)م ال(، در اسوو کهلک   گنردبرگ دیدار   سووردرانی   پرسووی 

عالیط جدبی  با ف ها  رددیط سووووووواع ه  پاسوووووو  در همایی    

کارگر    نمایددگان م. قل کارگران در کشنرها  ار پایی، 
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که با م.ووووو نلیت ارحادیه ها  کارگر  کشووووونرها  فران.وووووه، 

برگزار شوود،  انکانرت   هامبنرگ( نر ژ، سوونئد، آلمان )فر

از جمله ایجاد پینند طبقاری   پشوووووو یبانی از جدبی کارگر  

برا  دسووووو یابی به خناسوووووت ها  طبقاری اشوووووان در ایران را 

برا   1320رووا پگ از دهووه   پر ردی  ...همنار می کدوود.

به گننه ا    نر.وووووو یط بار سووووووه نمایدده طبقه کارگر از ایران

 [26" ]رانه، زبان طبقه کارگر باشدد.خ. گی ناپذیر،  فادا

 

سنالی که مطر  می شند ایط است، نقی سازمان جهانی کار در 

ایط  ردا م بربریت سوووووورمایه دار    ردا م بردگی مزد  ری.وووووووتآ

ارحادیه ها  کارگر ، ره دسووووو ه گلی به سووووویده طبقه کارگر م ر پل 

ه گر طبقاز کی ارحادیه ها  کارگر  ار پا  غربی، نیمه دیزده اندآ 

کارگر شووووووده اندآ اگر ارحادیه ها  کارگر  نیمه دیگر طبقه کارگر 

ه.وو دد، ررا اع  ووابات  حشووی ری میدهدآ ررا کارگران ارحادیه ها 

ایط اسووووووت که به ارحادیه ها  یا ه گنیانرمام رو  را رر  می کدددآ 

بده کارگر   ماهیت  که همیط رپ دکارگر   د. بی جهت نی.وووووووت 

کاغذ  ارحادیه ها  کارگر  را همب.ووو گی سووورمایه همب.ووو گی ها  

با طبقه کارگر ایران جا می زندد. همانطنر  ار پا طبقاری کارگران 

درصووووووود  90نشوووووووان داد،  1960که برآمد مبارزه طبقاری در دهۀ 

خارک از ارحادیه ها  در همان م ر پل سووووورمایه دار  اع  وووووابات 

    کارگرکارگر  بندند، در شووووووکنفائی مبارزه طبقاری ارحادیه ها

ا لیط سوووودگرهائی خناهدد بند که پر ل اریا با ر.ووووریر آنها به سوووون  

 کمننی. ی گام برخناهد برداشت.جهانی انقو  
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  رک   واحهرجرب  

به با ر ما سووددیکا  شوورکت  احد   سووددیکا  کارگران نیشووکر 

هات رسه  نه سوووووددیکا به ماهنم رایج آن بلکه ننعی رشوووووکل م.ووووو قل 

ه بررسی رجربافت   خیزهائی همراه بنده اند.  کارگر  ه. دد که با

شووورکت  احد، حقانیت مناضوووع ان رناسووویننالی.ووو ها مبدی بر راکید بر 

 سازمان یابی م. قل کارگران را بنضن  نشان میدهد.

ارنبنسرانی آغاز به کار کرد    احد  شرکت  1335 ریر 14 در

ه ز بسددیکا  کارگران شرکت  احد ارنبنسرانی آغا 1336 در سال

کا 1339کار کرد. در سوووووووال  ددی مدیره سوووووو علیرغک مرالات هیات 

شووورکت  احد ارنبنسووورانی را   کارگران نر.ووو یط اع  وووا  کارگر

سوووازمان دادند که دانشوووجنیان به حمایت از آن پرداخ دد. خناسووو ها  

 کارگران حق عائله مدد    رعطیلی ر ز جمعه بند. 

ابی ر انه پلیگ اع  وووووا  را سووووورکن  کرد   رانددگان اع  ووووو

زندان شدند   بدنبال آن رانددگان اع  ابی دس جمعی از کار اخراک 

شووووودند. سووووور انجام با حمایت افکار عمنمی   دانشوووووجنیان رانددگان 

 اع  ابی از زندان آزاد شدند   به کار بازگش دد.

سومی که با حمام خنن همراه بند،  سر کار آمدن بنرژ از  ا با 

نیز ممدن  شد   شنراها  اسومی  سددیکا  کارگران شرکت  احد

کار)برشووی از  زارت اطوعات در محل کار( در صوودایع   محلها  

 عالیت ادامه دادند.فکار به 

عده ا  از رانددگان شرکت  احد با اس داد 1383از ا اخر سال  

به کدنان.ووووینن ها  سووووازمان بیط المللی کار، خناسوووو ار بازگشووووائی 
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کارگران  1384خرداد  19ند. سووددیکا  کارگران شوورکت  احد شوود

ند.  کا مجمع عمنمی برگزار کرد ددی مدیره سوووووو برا  ان را  هی ت 

رجمع کارگران منرد حمله  رار گرفت   رعداد زیاد  از کارگران 

دس گیر شدند. کارگران دس گیر شده رحت فشار اع راضات کارگر  

نار هی ت  19آزاد شووودند. سووورانجام کارگران در شووورای  نیمه مرای 

 بازرس برا  سددیکا ان را  کردند. 2یره   مد

به محل سوووددیکا حمله  1384شوووهرینر  19بنرژ از  اسوووومی 

به  کا زخمی شووووووودند    ددی عالیط سوووووو کرد. در ایط حمله ردد رط از ف

بیمارسووو ان مد قل شووودند   دف ر سوووددیکا نیز رار   مار شووود. اع راض 

ا  بشووووکل ر شووووط کردن رراغ ها  ارنبنس ها  در ر زه نکارگرا

شدند. در  شد. عده ا  از فعالیط دس گیر   1384د   4آف ابی شر   

شوووودن به ر کارگران شوووورکت  احد با خناسوووو ها  افزایی دسوووو مزد، 

همچدیط آزاد  کارگران دسووو گیر شوووده   شووورای  بهداشووو ی   رفاهی 

 اع  ا  کردند.

بنرژ از  اسومی با د لت پلی.ی به اع  ا  پاس  داد. صدها 

اع  ابی دس گیر شده   به زندان ا یط مد قل شدند،  نار از رانددگان

نار نیز بیکار شووودند. به مر ر زمان کارگران اخراجی  300بیی از 

به جز رعداد معد د  به سر کار بازگش دد   اکثریت دس گیر شدگان 

 نیز با  رار  ثیقه از زندان آزاد شدند.

 شوود   از زندان آزادرئیگ سووددیکا نیز سوور انجام مد وونر اسووانلن 

رو  کرد سووددیکا به برشووی از رفرمی.ووک د ل ی خارمی ربدیل شووند. 

پگ از خر ک اسوووووانلن از ایران، سوووووددیکا  شووووورکت  احد ا  را از 

کرده   رواسانلن پگ از پداهدده شدن به آمریکا سددیکا برکدار کرد. 
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  جهانبگلن   با پشوووووو یبانی مالی  ن اد در کدار کنه.وووووو انی اسوووووووت

[ برشوووی از سووویاسوووت ها  آمریکا را در 2۷]«سووونلیداری ی سووود ر»

پیی  «سنلیداری ی سد ر»رابطه با جدبی کارگر  پیی ببرد.  ظیاه 

بردن سووویاسووو ها  آمریکا در راسووو ا  مدافع امسریالی.ووو ی آمریکا در 

رابطه با ارحادیه ها  کارگر  اسوووووت را ایط ارحادیه ها در راسووووو ا  

 کل یابی م.وووو قلمدافع آمریکا حرکت کددد   ایط سوووویاسووووت مانع رشوووو

کووارگران اسووووووووت. ایط نهوواد بووه ظوواهر غیر ان اوواعی از مدووابع مووالی 

 سرشار  برخنردار است.

نه ی     شوورکت  احدسووددیکاهمانطنر  که پیشوو ر اشوواره شوود 

سددیکا  کارگر  بلکه ی  رشکل کارگر  با همه افت   خیزهایی 

سووووال میگذرد، نه رنده  13بیی از آن بنده اسووووت. از مجمع عمنمی 

  نه می ناند عملکرد ی  سددیکا را داش ه ارگران عضن آن ه. دد ک

  بیش ر شبیه ی  کمی ه کارگر  است. ،باشد

خرداد  9به راری   ا  طی نامه 1384هی ت مدیره ان رابی سوووال 

، رقاضووووووا  اخذ مجنز از  زارت کار 4111۷ کشووووووماره ب   1394

همچدیط رعا ن   رفاه اج ماعی را برا  برگزار  مجمع عمنمی   

«  دال ر نبر » می نموووایووود. محلی برا  برگزار  مجمع عمنمی

مدیرکل سوووووووازمانها  کارگر    کارفرمایی  زارت رعا ن، کار   

اظهار رفاه اج ماعی در رابطه با درخناسووت کارگران شوورکت  احد 

 : داش ه است

 

مطابق مقررات ف ل ششک  اننن کار کارگران ردها مجاز به  "

ش سه ر شکیل یکی از  سومی کار، انجمط صدای ر شنرا  ا کل 
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جه برایط اساس با رن.. دده کارگر ه. دد.یکارگر  یا ان را  نما

به شوووورای  پیی بیدی شووووده در  اننن کار هیچ رشووووکل کارگر  

ها  مشووومنل  اننن کار دیگر  رحت عدنان سوووددیکا در کارگاه

 [28"]مجاز به فعالیت نی.ت.

 

رگران به شووونراها  اسوووومی خند  ا ف اسوووت که کا بنرژ از 

اسومی بعدنان برشی از  زارت اطوعات نگاه می کددد، لذا امید ار 

شووووونراها  اسوووووت برا  ررمیک ظاهر  خند، رشوووووکل هائی از جدگ 

اما با نام م اا ت سووووازمان دهد را در مجامع بنرژ ائی اسووووومی کار 

مثل سازمان جهانی کار،  انمند کدد که رشکل ها  م. قل در ایران 

. در ردیط   منرد پ.وووودد سوووورمایه د راندیی  رار بگیرد دارند جند 

پر ژه سووووووددیکا سوووووواز  د ل ی رنسوووووو  ررابیان   زمیده ائی بند که 

سوووووال از  13مطر  شووووود. آنها مطر  کردند از آنجائیکه د سووووو انی 

ا لیط مجمع عمنمی میگذرد، لذا هی ت مدیره فا د اع بار اسوووووووت   

مدیره جدید برا  سووووددیکا  مجمع عمنمی باید رشووووکیل شووووند را هی ت

در شووووورایطی که هر گننه حرکت کارگر  سووووورکن  می رعییط کدد. 

شوووند   کارگران شووورکت  احد به زنجیر کشووویده می شووونند، رطنر 

به بنرژ از  اسووووووومی اجازه برگزار  " انننی" مجمع عمنمی را 

در ر زنامه ها   انننی  هااطوعیه آن ردیط ک.ووووووانی میدهدآ رطنر

سدارین  بنرژ از  اسومی، آنطنر  که پیی بیدی  آدرک می شند

 ک خبرا  بنرژ از  اسومی کرده بند پیی نرفت   به ی  اف ضا  

 شد. 
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سوووووودت پایدار در سوووووورمایه پیرامننی، بر وووووونص جاهائی که 

سی  ،دیک ارنر  سیا شرای  ر بدا   حاکک بنده است نمی رناند همان 

ایه دار  دارا را که برا  ارحادیه ها  کارگر  در م ر پل سوووووورم

 سووددیکالی.ووک انقوبی  اکدشوویبه لحاظ راریری نیز بنده، محیا سووازد. 

که در عیط حال غیر سیاسی  علیه رفرمی.ک ارحادیه ها  کارگر  بند

بماند. اما در ع ووور انحطاط سووورمایه دار  ردها ی  مبارزه طبقاری 

سووووددیکا  شوووورکت  احد برا  همیشووووه نمی رناند به ایط   جند دارد.

به فعالیت خند ادامه دهد. یا باید در راس ا   انننی شدن رو  شکل 

کدد، فعو که به رقاضووووایی پاسوووو  مدای داده اند   یا باید رشووووک انداز 

 انننی شوووودن را کدار بگذارد   بعدنان ی  رشووووکل م.وووو قل کارگر  

برا  اهداو کارگر  مبارزه کدد. ذکر ایط نک ه حائز اهمیت اسووووووت 

نم ایط اسووت که بنرژ از  به رمامی عملکرد که  انننی شوودن به ماه

  فعالیت سووووووددیکا اشووووووراو کامل خناهد داشووووووت، مثل ارحادیه ها  

 کارگر  در م ر پل سرمایه دار .

اما برا  رپ سووورمایه ارحادیه ها  کارگر  سوووازمانها  بزرگ 

امیر پیام از فعالیط رپ کارگر  ه.وو دد، شوورم هک ریز خنبی اسووتا 

 ریبی می کدد:ایط ردیط عناما سرمایه

 

در رابطه با سوووددیکا  شووورکت  احد م.ووواله از سوووار هیات "

نمایددگی آن شامل رضا شهابی   دا د رضن    حضنرشان 

در کدارانگ سووواالنه   بیط المللی سوووازمان جهانی کار در ماه 

مه ام.وووال شووور   شووود. ایط سوووار ی  دسووو ا رد مهک راریری 

ا سووووار نه ردهبرا  جدبی م.وووو قل کارگر  ایران بند. در ایط 
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کارگر   ها  بزرگ  مان با سووووووواز ددگی  مای یات ن از طرو ه

نشووو.وووت ها  رسووومی برگزار شووود، بلکه برا  ا لیط بار ی  

هیات نمایددگی  ا عی کارگر  از ی  رشکل م. قل کارگر  

به مثابه صووووودا  م.ووووو قل   دادخناهی طبقه کارگر ایران در 

 رکدارانگ سازمان جهانی کار حضنر یافت   ردد دهه حضن

ساز رژیک در ایط  انح ار  رشکوت ضد کارگر    دست 

 [29]".کدارانگ را درهک شک.ت

 

رشووکوت ضوود کارگر  دسووت سوواز بنرژ از  اسووومی با ارحادیه آیا 

ها  کارگر  کشوووووونرها  ار پا  غربی راا ت کیای دارد که ایط 

 انمند می شووووووندآ هر د  که از دیدار ی  دسوووووو ا رد مهک راریری 

می کددد   علیه کارگران لی.وووت سووویاه رهیه می  کارگران جاسووونسوووی

ر دیگ کددد. دادخناهی طبقه کارگر در کدارانگ سوووووازمان جهانی کار

دادخناهی طبقه کارگر  ،برخوو یا ه گنیانا ره منضوووونعی اسووووت

رپ سوووووورمایه با ردها از طریق انقو  جهانی کمننی.وووووو ی اسوووووووت. 

ایه پ.ووودد ضوووع سووورماشوووارالرانی.وووک، رمام سوووعی خند را می کدد را من

 رقنیت شند.

 

 مهیری  کارگری

گرایشووات آنارشووی.وو ی   آنارکنسووددیکالی.وو ی در فضووا  سوویاسووی 

ل به شکردیط ایده هائی گاه گاهی ایران بی ریشه است، با ایط  جند 

  ضوووووعیف در رپ سووووورمایه مطر  می شوووووند. بدنبال اع راضوووووات 
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مجددا مطر  شووده خند مدیری ی  اع  ووابات اخیر کارگر  منضوون 

مدیریت کارخانه، کارگاه   یا محل کار رنسووووو  کارگران در  .اسوووووت

حالی که ر اب  رنلید  همان سوووورمایه دار  اسووووت، ننعی ارنپی در 

د ران طانلیت طبقه کارگر بند. ایط نگر  بعدا رنسووووو  گرایشوووووات 

م اا ت آنارشوی.وت   رپ سورمایه مطر  شوده اسوت   ریز  نی.ووت 

ن در راه رسوووووویدن به جز رنهک پراکدی   گیج سوووووواز  برا  کارگرا

 هنیت طبقاری خند. 

به لحاظ ا   وووووواد ، خند مدیری ی، اسوووووو ثمار خند کارگران را 

سووازماندهی میکدد   کارگران م.وو نلیت بازسوواز  منسوو.ووات بحران 

ب مار خند  کارگران ه زده را برا  اسوووووو ث ده  به هزی عهده میگیرند. 

 یتیرمداز آنجائیکه  کارخانجات  رشوک.و ه د باره ر نق می گیرند.

کارگر  الزاماً نقطه مقابل مدیریت بنرژ ائی نی.ت، ح ی می ناند با 

باال بردن بارآ ر  کار ارز  اضوووووافی بیشووووو ر  را برا  سووووورمایه 

 رنلید کدد   بعضی منا ع برا  سرمایه رضایت بری رر نیز ه.ت. 

به لحاظ سووووویاسوووووی، خند مدیری ی مرر  رر از لحاظ ا   ووووواد  

رد  کارخانه مح ووووونر   ایز له می  اسوووووت. کارگران را در دینار

 .، در راسوو ا  گ.وو ر  مبارزه طبقاری به دیگر بری ها نی.ووتنماید

در  ،کارگران مشووانل بازسوواز  ا   وواد  سوورمایه دار  می شوونند

 ظیاه کارگران از بیط بردن ا   وواد سوورمایه دار  اسووت   حالی که 

نلید  کارگران را از  ظیاه اسووووواسوووووی آنان که همانا نابند  ر اب  ر

سوووووورمایه دار    بر رار  دیک ارنر  پر ل اریا در سووووووط  جهانی 

ایط اسووت که پر ل اریا ردها  اسووت د ر می سووازد. حقیقت انکار ناپذیر

  آن هک نه در در ن اسوووووت در سوووووط  جهانی  ادر به مدیریت رنلید 
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ر اب  رنلید  سوووووورمایه دار  بلکه بعد از درهک شووووووک.وووووو ط ر اب  

   رنلید  سرمایه دار .

، بحران منسوووووو.ووووووات رپ سوووووورمایه برخوو رنهک پراکدی ها 

که بل «مدری ی ناالیق   فاسوود»ا   وواد    یا رکند کارخانه ها نه از 

اسوووو ا  رریشووووه در نبام سوووورمایه دار  دارد. خند سوووورمایه نیز در 

انباشوووووت به ر سووووورمایه خناهان مدیریت خن    الیق منسووووو.وووووات 

کارگر     ا   وووووواد  اسووووووت. انز ا  اع راضووووووات   اع  ووووووابات

مح وونر شوودن آنها در محد دک رد  ی  کارخانه   یا ی  محل کار 

  عقب نشیدی طبقه کارگر از هنیت طبقاری خند   در کدار آن د لت 

، از فاک نرها  اسوواسووی   سوورانجام نقی مرر  رپ سوورمایه پلی.ووی

در کک ن یجه دادن مبارزات کارگران   یا معضوووولی در م.وووویر رکامل 

ایران بنده است. رنهک زدائی از گرایشات راست مبارزک طبقاری در 

سرمایه، راکید بر مبارزک م. قل پر ل ر ، گ. ر  همکار     رپ 

  اررباطات با دیگر صوووووودایع   بری ها، منضوووووون  هنیت طبقاری 

طبقه کارگر را از  ،کارگران را مطر  خناهد کرد که در ر ند خند

 اهد بند. ی  طبقه در خند، به ی  طبقه برا  خند ربدیل خن

بنرژ از  اسوووووومی با کارگر  از سووووون   مدیریتامکان رحمل 

ه ب ، اما امکان ناپذیر نی.وووت.اسوووترنجه به شوووکدددگی ا  ب.ووویار کک 

جا  سووازماندهی سوورمایه در بحران برا  ردا م رنلید ارز  اضووافه 

 باید سازماندهی به زیر کشیدن سرمایه در بحران را انجام داد.
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  وراهای کارگری

شوونراها  کارگر  نه ردها رنسوو  گرایشووات رپ  مح نا   ماهیت

سرمایه، بلکه ح ی رنس  ک.انی که خندشان را به کمننی.ک شنرائی 

 رنضی   آ یزان می سازندد، از ماهنم مارک.ی. ی رهی شده است. 

یا دفا  هر ردد مر  وور از ماهنم مارک.ووی.وو ی شوونراها  کارگر  

  بل از ادامه بحث ضر ر  است.

راها  کارگر  عالی رریط شووووکل رشووووکل کارگر  ه.وووو دد. شوووون

زمانی که مبارزه طبقاری حاد می شووووند   د  طبقه اج ماعی همدیگر 

نه بنرژ از   ادر به ادامه حکنمت اسووت    را به رالی می کشوودد،

پر ل اریا هدنز سوورمایه دار  را  اژگنن کرده اسووت، در شوورای  نه 

را دارد  درت د گانه لت جامعه حایعدی حال ی که  راریری خاصووووووی

در ردیط شووورایطی شووونراها   .دنشوووکل می گیرشووونراها  کارگر  

کارگر  شووووکل می گیرند را کد رل کارخانه ها   محوت را از پائیط 

بدسوووت بگیرند   خندشوووان را بعدنان آل رنارین  درت سووورمایه دار  

کارگران همچدیط ارگانها  دفا  از شووووونراها  خند را معرفی کددد. 

شوووونراها  کارگر  نطاه ها  ا لیه دیک ارنر  رشووووکیل میدهدد. نیز 

 پر ل اریا ه. دد. 

اشووواره به ایط نک ه ضووور ر  اسوووت که رشووود طبقه کارگر خطی 

نی.وووت، لذا طبقه کارگر گرایشوووات سووویاسوووی م اا ری را از خند ارائه 

شوووونراها   میدهد   ایط م.وووو له نیز کامو طبیعی اسووووت. برا  نمننه

در  1918در ر سوویه   در سووال  191۷   1905در سووال کارگر  

نک ه حائز اهمیت ایط اسووت که ردیط شوونراهائی  آلمان شووکل گرف دد.
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الزاما  اژگننی سرمایه دار    ر.ریر  درت سیاسی را در دس نر 

اشوواره  کههمانطنر  ر ز خند ندارند. علت ایط م.وو له هک ایط اسووت 

، بر می گیردشنراها  کارگر  گرایشات م اا ت سیاسی را در  شد

یت با گرایشووووات غیر انقوبی باشوووود، برا  نمننه ژ ئیه ره ب.ووووا اکثر

 1918در آلمان. در دسامبر  1918در ر سیه    یا دسامبر  191۷

اجازه نداش دد در ح ی ر زا لنکزامبنرگ   كارل لیبكدرت در آلمان 

. حاضوور شوونند را حضووار را منرد خطا   رار دهدد کدگرک شوونراها

  ره در آلمان ردها با فعالیت خ. گی ناپذیر انقوبینن  ره در ر سیه

م زلزل کدار گذاش ه شد   به جا   بند که نمایدده ها  ضد انقوبی یا 

 جایگزیط گردید.در شنراها  انقوبی آن نمایددگان انقوبی 

کارخانه رحت ی  امکان اداره شوووووونرائی خارک از بطط جامعه، 

ردها ی  رنهک  سرمایه دار  نیز سرمایه دار  ح ی در م ر پلنبام 

نمی نان جزیره جداگانه ا  در در ن مداسوووبات سووورمایه دار   اسوووت.

 سرمایه دار  درست کرد که  نانیط سرمایه دار  بر آن حاکک نباشد.

ی  نبام م.وووووول  رنلید  جهانی اسووووووت که ح ی به د ره اف اده رریط 

 ا  ی نقاط ایط کرک خاکی نانذ کرده است.

 139۷ هریر ماات به شوورکت هات رسه برمیگردیک. با ایط رنضوویح

کارگران نیشووووووکر هات رسه از طریق ان رابات ی  ارگان م.وووووو قل 

همه  علیرغککارگر ، ی  رشووکل م.وو قل کارگر  ان را  کردند که 

نه ردها برا  شوورکت  ی  دسااتاورد بزرگینکات  نت   ضووعف خند 

کارگر  قه  کل طب که برا   سه بل نام "شووووووهات ر ها  بند. اطوخ  نرا

بووه ایط رشووووووکوول م.وووووو قوول کووارگر  در رمووایز بووا ماهنم  کووارگر "

 .که رنضوووویحات آنرا دادیک مارک.ووووی.وووو ی شوووونراها  کارگر  اسووووت
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سماعیل برشی ، رهبر اع  ابی که خند ارائه دهددک ایط طر  بنده ا

 :ردیط می گنیددر ایط زمیده 

 

ما ام.وووووال به رداسوووووب جمعیت هر بری از شووووورکت نیشوووووکر "

بندم  ا  مطده رعییط کردیک. طرحی که ارائه کدددهرسه نمایدهات

  با همراهی دیگر کارگران آن را به اجرا گذاشووووو یک. رقریبا از 

نمایدده رعییط شوود   از میان  22رسه حد د بری نیشووکر هات14

ایط طر  حووالووت یوو   ..نهووا یوو  هیوورت موودیره ان رووا  کردیک.آ

یدا می ندگسوووووووازمان نبارری پ ما ار  ایط کدد   بر عملکرد   

 مدیران نبارت کرده   سووووووسگ برا  اداره شوووووورکت ر وووووومیک

رسه نماد  کنر  از ایران اسوووووووت. زمانی که گیریک. هاتمی

د لت  درری برا  نبارت ندارد، نبارت م.وووووو قل   از پاییط 

بریک. اصوووووًو نیاز  به رشوووووکیل دادیک   با  درت آن را پیی می

 نی.ووت، کارگر مذاکره ر  به ر  میان کارگران   کارفرمایان

به ایط ن یجه رسووووویده، شووووونرایی باید به عدنان نمایدده  ن  باید 

رسه نبارت   مداخله کدد.  جند داشوووو ه باشوووود که در اداره هات

 درت نیز، همه کارگرانی ه.وووووو دد که به ایط نمایددگان ر   

دادند. با ایط پشوووووو نانه نمایددگان در برابر بازداشووووووت   اخراک 

 [03]".شنندحمایت می

 

ش ر شنرا  م. قل کارگر   سماعیل برشی در رنضی  بی نضی  را

یی امیدهد، شوووونراها  رشووووکیل شووووده در هات رسه همان شوووونراها  غ

نی. دد بلکه راکر شنرائی خند را در میان کارگران نشان داده   ایط 
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راکر غالب شده است. رنضیحات اسماعیل برشی ب.یار  اض  است 

 :نید  نیاز  به را.یر نی.ت. ا  میگ

 

یل رسه رشووکگنییک شوونرا  م.وو قل کارگر  در هات    ی می "

است  کددد که ایط شنرا همان شنرا  غاییشد، برخی گمان می

که به حد اعو رسووووویده. خیرا ما اب دا  راهیک   زمان میبرد که 

رسه ایط منضن  راهیک شند که کار ح ی بیط خند کارگران هات

ک که شووونراها  کارگران مدعی نی.ووو  شووونرایی ره ه.وووت...مط

دا مدطبق بر ر نر هات سه عی که  ر هاسوووووووت    رعریف شوووووونرا

شوووداسوووی  درمنرد آن به را ووویل صوووحبت شووودهق بلکه طبق ر ان

ها  منجند در فضوووووووا  فضوووووووا  فکر    فرهدگی    ا عیت

رسه، راکر شوونرایی خند  را نشوونن داد   غالب کارگر  هات 

 [31"].شد

 

رابطه با رشووووووکل م.وووووو قل  گرایشووووووات م اا ت رپ سوووووورمایه در

کارگر  هات رسه  اکدی م اا ری ارائه دادند. ما از بررسی گرایشات 

ندازیک به  یه فعو صوووووورو نبر می کدیک   نگاهی می ا رپ سوووووورما

کارگران ضووووود مناضوووووع ک.وووووانی که ادعا  رادیکال بندن را دارند. 

در بحثی که ظاهرا با ر  به "رفرمی.وووک" رپ ندارد، سووورمایه دار  

 ننش دد: " ردیطاسماعیل برشی   بحث شنرا ساز "ان رحت عدن

 

شدنند ایط در سردرانی برشی ... ردها ریز  که مراطبان می "

اسووت که باید شوونرائی سوواخت   بر کار مدیران نبارت کرداا 
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 ها ایط یعدی  ار نه ساخ ط ر نیر  ا عی شنرا در ذهط رنده

شنرا  لباسکارگر، یعدی سددیکا   رشک. ه بی اع بار شده را 

. ط هیچ ریز  از  سرط گا ط بد ن دان شنرا  پنشاندن، ایط از 

نقی   منضنعیت   هدو شنراساز  است. ایدکه برشی ایط 

دهوود یووا از سوووووور نوودانک کووار    کووارهووا را آگوواهووانووه انجووام می

دانیک، اما ی  ریز را سردرگمی، منضنعی است که  ا عا نمی

  هیچ کمکی به جدبی کدد نه فقدانیک، ایدکه آنچه میخن  می

جار  رنده کارگر علیه اسوووو ثمار   جدایت سوووورمایه نی.ووووت، نه 

دار  فق  در خدمت سوووازمانیابی شووونرائی  درت ضووود سووورمایه

کارگران نی.وووت، که کامو برعکگ اسوووت. شووونرا  منرد نبر 

رناند ضربه ا  کنبدده بر پیکر پیکار ر ز کارگران برشی می

ا  رشوووووکل یابی شووووونرائی   هر جدب   جن  رادیکال آنها بر

دار  گردد... آیا د سووت عزیز ما برشووی به آنچه ضوود سوورمایه

کدد هیچ فکر کرده اسووووتآ آیا هیچ رعمق نمنده ن.ووووره پیچی می

اسوووووت که زیر بیرخ شووووونراسووووواز    جدبی شووووونرائی فاجعه 

هووا را بر زنوودگی   مبووارزه کووارگران  ارد بوواررریط ضووووووربووه

  هیچ از آن شووونراها سوووازدآ.... شووونرا  آ ا  برشوووی نه فقمی

به ر نی.وووت که دهها بار زبنن رر، بی خاصووویت رر   سووورمایه 

ساالررر است. پگ به ر است به سراغ راه درست شنراساز  

 [32]".دار  بر یک  برپائی جدبی شنرائی ضد سرمایه

 

اگر کارگران ضد سرمایه دار  بر مناضع خند پا  می فشردند 

همیط راسوو ا رکامل دهدد،  طعا   رو  میکردند مناضووع خند را در 
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 جد  ،بعدنان ی  گرایی فکر  مد.ووووووجک، سوووووونا  از رعلق طبقاری

کنراهی پگ از منضووووع گیر  باال با ی  اما مدت گرف ه می شوووودند. 

درجه ا ، شوووونرا را ظرفی برا  افزایی دسوووو مزدها،  180ررخی 

درجه ا  نه  180بهبند شرای  کار  ... ارزیابی کردند. ایط ررخی 

ج سوور  معمنلی که شوواید هر گرایی سوویاسووی مررکب شووند، ی  گی

بلکه بیانگر عدم ان.ووووووجام در نی ایط گرایی فکر  در یکی از پایه 

ا  رریط مااهیک پر ل ر    مارک.ووی.وو ی اسووت. ظاهرا ایط بار ننبت 

ایدهاست ماهنم شنرا را به لجط بکشدد. کارگران ضد سرمایه دار  

 می ننی.دد:

نیشووووووکر هاووت رسووه، سووووووردرانی  مبووارزات اخیر کووارگران"

اسووووماعیل برشووووی   راکید بر شوووونرا   مبارزات شوووونرائی   

راهسیمائی مشووووو ر  با کارگران فنالد د ر جدید  از مبارزه 

طبقه کارگر ایران را به نمایی گذاشت، مبارزاری که شنر   

شنخ   امید برشی آن در خانناده ها  کارگر  نمایان است. 

ند در  ح وووووووار اناعال   نباره گر    ایط مبارزات می رنا

مدجی طلبی اکثریت کارگران شووووکاو ایجاد کدد، به کارگران 

نشووووووان دهد که رهاندده ا  در کار نی.ووووووت، مدجی کارگران، 

جدبی شووونرائی خند کارگران اسوووت....حضووونر افراد در ایط 

مبارزه شوووووونرائی بر اسوووووواس اشوووووو را  در عقاید   افکار یا 

 ر ردیط ر اب  خند جن  بددها  اساسدامه ا  نی.ت. در ب.

  خانه زاد  اسووت که هر کارگر    از جمله کارگران ضوود 

  ارحاد  سووورمایه دار  می رناندد نقی ایاا کددد. شووونرا اررباط
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همه کارگران است که می رناند مبارزه برا  افزایی مزدها، 

ها  سوویاسووی، حقنخ بهبند شوورای  کار، رفاه همگانی، آزاد 

هایی نهایی ان.ان از اس ثمار   جامعه اج ماعی   سرانجام ر

 [33]."طبقاری را در خند بسر رد

 

 اکدشووی ایده الی.وو ی به شووک.ووت منک انقو  جهانی « شوونراگرائی»

بند، به عبارت به ر گرایی شوونراگرائی م علق به جدا  رپ سوورمایه 

بیانگر در  مکانیکی از حنادث اج ماعی « شنراگرائی»نی.ت بلکه 

گر اسووووت. الب ه ب.وووویار مهک اسووووت بیط گرایشووووات در در ن طبقه کار

 سلبا ،شوووووونراگرائی   جریاناری که به مناضووووووع رپ سوووووورمایه خند

 فعالیط جدبی لان کار مزد رمایز  ائل شوود. شوونراگرائی پنشووانده اند 

نیز به م.وووووو  ماهنم مارک.ووووووی.وووووو ی شوووووونراها  کارگر  پرداخ دد. 

زل زل ردشنراها  کارگر ، عالی رریط  درت پر ل ر  به سطحی نا

داده می شووووند.  هرمانان ر وووورو شوووونرائی کارخانه شوووودند   اعوم 

کردند برا  هر ا دام کنر  می شووووووند شوووووونرا برگزار کرد. آنها را 

سط  آنارشی.ت ها ردزل پیدا کردند که گنیا می شند در در ن نبام 

سووورمایه دار  اداره   مدیریت کارخانه را کارگران به عهده بگیرند. 

 دد:آنها ردیط ننش 

 

کارگران مج مع صدع ی نیشکر هات رسه خیز  اخیر را با  "

ررکید ب.وووویار صووووری ، عریان   مکرر بر شوووونرائی بندن آن 

آغاز کردند. رسوووا، سووودجیده   نقشوووه مدد فریاد زدند که گام به 

گام مبارزه را شنرائی، با رجن  به شعنر، شداخت، اراده   
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ک گیر  باال  فکر همه آحاد کارگران   بد ن هیچ نن  ر وومی

سر افراد پیی خناهدد برد. همزمان   در همان لحبه نر.ت، 

بحث پیشووبرد شوونرائی پیکار را با گا گن  ر وورو شوونرائی 

کارخانه   مبارزه برا  ر.وول  شوونرائی بر سوورننشووت کار   

ر وووووورو کووارخووانووه رحریوو  آمیز   ..رنلیوود بووه هک آمیر دوود.

در رنان اغ شوووووا  انگیز اسوووووتااا مدیریت   اداره کارخانه 

کارگران نی.ووت، مشووکل رهیه مناد خام، فر   مح وونالت، 

مرالات  نا  د ل ی سووودها  آهدیط سووور راه ایط کارندااا آنها 

ح ی اگر به حرو کمننی.وووووت ها گن  دهیک »ادامه دادند که: 

آنان هک شوووونرا   ر وووورو کارخانه را فق  در شوووورای  اع و 

را بووا ر  کووارگران  وودرت طبقوواری خند..«ااا.جووایز می داندوود

کردند. رنان ر ووورو شووونرائی مرکز کار به عدنان لحبه ا  

از جدووو  طبقووواری   مقوووا موووت در مقوووابووول شووووووبیرنن هوووا  

بنرژ از  را در  جند خنیی سووووووراغ گرف دد... گام به گام 

ایط پیشوووووور   را شوووووونرائی، با ر ای ی رادیکال از کارزار 

کارگر    شوووووونرائی جامه عمل پنشوووووواندند. برا  هر ا دام 

 [34]".جدید، شنرا برگزار نمندند کنر 

 

 وظایف انترناسیونالیستی

 ظیاه پایه ا  ان رناسیننالی. ها دفا  از برنامه کمننی. ی را محن 

طبقات اج ماعی اسوووووت نه ایدکه دنباله ر  طبقه کارگر باشووووودد، ح ی 

اگر به انز ا  بیشوووووو ر آنها در رشووووووکلها  کارگر  بیدجامد. نمننه 
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در ر سیه یا دسامبر  191۷ر  در ژ ئیه  اض  آن شنراها  کارگ

در ، بندنددر آلمان اسووووووت که عالی رریط ارگانها  کارگر   1918

 نمایدده م علق به کمننی. ها بند.   10نمایدده ردها  480آلمان از حد د 

ارائه  ،افشا  ماهیت بنرژ ائی جدا  ها  راست   رپ سرمایه

   ارائه افق  از اع راضووات   اع  ووابات کارگرشوواافیت سوویاسووی 

ع پیشوور   مناضوو ان رناسوویننالی.وو ی یکی از مهم ریط شوور ط برا 

ان رناسووویننالی.ووو ی اسوووت. رشووود طبقه کارگر خطی نی.وووت، لذا طبقه 

کارگر گرایشووات سوویاسووی م اا ری را از خند ارائه میدهد، به ربع آن 

از اهمیت بر وونصووی برا  پیشوور   سوویاسووی نقد کمننی.وو ی فضووا  

 ی. ی برخنردار است. مناضع ان رناسیننال

گرایشوووووات م اا ت راسوووووت   رپ سووووورمایه با رنجه به امکانات 

در رو  ه. دد را ربییدی سرمایه پ.دد از حنادث  ،سرشار  که دارند

یه  ئه میدهدد. عناماریبی رپ سوووووورما در بر وووووونص اج ماعی ارا

معرفی ارحادیه ها  کارگر  رحت عدنان رشووکل ها  کارگر ، ی  

ل مبارزه طبقاری اسووووت. راکید بر رشووووکل یابی خطر جد  برا  رکام

م.وو قل کارگر ، افشووا  ماهیت ضوود انقوبی ارحادیه ها  کارگر    

ایدکه ارحادیه ها  کارگر  در د لت سرمایه ادغام شده اند   برشی 

از د لووت سوووووورمووایووه ه.وووووو دوود، بووایوود بووه رو  خ.وووووو گی نوواپووذیر 

 ان رناسیننالی. ها ربدیل شند.

کارگران ب.وویار حیاری اسووت. طبقه کارگر  راکید بر  درت طبقاری

ادر  ردها با رکیه بر  درت طبقاری خند   ردها از زمیط طبقاری خند 

در ایط رابطه پینند   رماس اسووووووت حموت بنرژ از  را دفع نماید. 

کارگر   نه ارحادیه ها   کارگر    قه  اا ت طب حقیقی بری ها  م 
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رعقیب کارگران نه آزاد  کارگران زندانی   یا مدع ضوور ر  اسووت. 

از طریق رنسووول شووودن به ارحادیه ها  کارگر  کشووونرها  م ر پل، 

 ممکط است.طبقه ما ردها با مبارزه م حد  بلکه

از آنجائیکه مبارزه طبقاری در سووط  جهانی در  ضووعیت دفاعی 

سیننالی.ت  ظیاه ر ز   رار دارد، لذا رشکیل حز  کمننی.ت ان رنا

رو  در ایط راسوووو ا   آماده سوووواز  ان رناسوووویننالی.وووو ها نی.ووووت، اما 

ر نری ، سوووویاسووووی    رشووووکیوری برا  ایط امر مهک،  ظیاه ر ز   

حیاری ان رناسووویننالی.ووو ها اسوووت   باید در ایط راسووو ا خ.ووو گی ناپذیر 

 رو  کددد. 

 

 !ه زنجیران

  

طبقه کارگر ایران یکی از دشووووووناررریط شوووووورای  ا   وووووواد    

حران سوووورمایه پیرامننی   از اج ماعی را می گذراند. از ی  سوووون ب

سووووون  دیگر رحریمها  کشووووونرها  غربی، سووووورمایه  رشوووووک.ووووو ه 

پیرامننی را در بحران عمیقی فر  برده اسووووووت.  رشووووووک.وووووو گی   

به ماهنم  ها  ید ، سووووووقنط ارز  پنل ملی، رد حدها  رنل رعطیلی  ا

اعمال سوویاسوو ها  ریاضووت ا   وواد  هر ره بیشوو ر  برا  بردگان 

 ده است.بن ، برا  طبقه مامزد 

اگر در مقطعی بنرژ از  بووه خند اجووازه میووداد در مو عووام بووه 

کارگران مع رض شوووووووخ بزند، اگر در مقطعی کارگران از سوووووور 

اس ی ال در برابر بربریت سرمایه دار  دست به خندکشی میزدند 
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اما رشد مبارزه طبقاری شرای    جن مبارزاری را پاالیی داده است. 

 -" نانشووووعار  ،ن کارگران در مو عامامر ز به جا  شوووووخ خنرد

کارگران مرکز شوووهر را به لرزه در  ادارۀ  اااورائی" -آزادی  -کار 

می آ رد. بنرژ از  خند به پ ان.ووووویل طبقه ما آگاه اسوووووت. در ردیط 

محمد نائیدی مشا ر فرمانده سساه اعوم میدارد علیشرایطی است که 

  ن رابات مجلگ د  ال ها  اسوواسووی خناهیک داشووت. ا 1398در سووال 

 [35اع راضات کارگر .]

بنرژ از  رنان.ووت اع  ووابات شوورکت نیشووکر هات رسه   گر ه 

صدع ی فنالد را به شک.ت بکشاند. اما دس ا ردها  ایط مبارزات   

یهنده ب اع  ووابات ب.وویار بیشوو ر از خیلی پیر ز  ها  دیگر اسووت.

آماده نی.ت بنرژ از  خند را برا  اع راضات کارگر  سال آیدده 

می کدد، بنرژ از  خند نیز می داند شووک.ووت اع راضووات کارگر  

از مهم ریط  ی گیها  اع راضووات   اع  ووابات اخیر من  ی اسووت. 

رکیه به  درت طبقاری کارگران بند. کارگران اع  ووووووابی دسووووووت به 

دامان نهادها   ارگانها  بنرژ از  برا  رحقق خناسوووووو ها  خند 

اضافه   سند سرمایه را  طع کردند. نشدند بلکه ر ند انباشت ارز  

، علیرغک  طعا ایط اع  وووووووابات علیرغک رمامی محد دیت هایشوووووووان

منجب رقنیت اع ماد بداگ طبقه کارگر شوود    شووک.ووت من  ی شووان 

طبقه کارگر . امید ار  را به پیر ز  در نبردها  آری رقنیت کرد

ا بووایران بعدنان گردانی از طبقووه کووارگر جهووانی، م مرکز رریط   

در حافبۀ راریری رجربه رریط طبقه کارگر خا رمیانه را دارد که 

 1356 – 1358خند نبردها  درخشووانی را بر وونص در سووالها  

 به ثبت رسانده است.
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را بردگی مزد  ه.ت، را نبام سرمایه دار  ه.ت، جهدک زمیدی 

بردگان مزد  اسوووووت. رشووووودید مبارزه در ان بار  طبقه ما، در ان بار

ا افقی اسوووووووت که پیی ر   طبقه ما  رار دارد. ررا که طبقاری رده

ست که بنرژ از  بیی از هر ریز  از  شب  مبارزک طبقاری ا همیط 

آن  حشوووت دارد، براطر آن که مبارزه طبقاری در ر ند رکاملی خند 

مدجر به انهدام انقوبی نبام سووورمایه دار  خناهد شووود. باید ایط نبام 

ز طریق انقو  کمننی.ووو ی به زباله بربر   کثیف سووورمایه دار  را ا

دان راری  افکدد، به عمر ندگیط آن پایان داد   جامعۀ کمننی.وووووو ی، 

جامعه ا  که در آن از رنلید کاالئی، از سوند   از اسو ثمار ان.وان از 

ما ریز  برا  از دسووت دادن نداریک  .ان.ووان خبر  نی.ووت بدیان نهاد

 !ی آ ریکجز زنجیــرهــایمان   جهــانی که بـدست م

 صدا  ان رناسیننالی. ی

 139۷د   9
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 خطوط اصلی مواه :

. جدووو  جهوووانی ا ل نشوووان داد کوووه سووورمایه دار  بعدووونان یووو  نبوووام 1

آل رنوووارین بووورا  ایوووط  د اج مووواعی  ارد د ره انحطووواط شوووده اسوووت. ردهوووا 

                           ا نابند  بشریت.انقو  کمننی. ی ییا سی. یک  جند دارد : 

.  در ع ووور موووا ، طبقوووه کوووارگر ردهوووا طبقوووه انقوبوووی اسوووت   ردهوووا ایوووط 2

طبقووه اج موواعی اسووت کووه می نانوود انقووو  کمننی.وو ی را انجووام دهوود   بووه 

                                                                                                               بربیت سرمایه دار  پایان دهد.

. بعوووووود از آنکووووووه سوووووورمایه دار   ارد د اران انحطوووووواط خووووووند شوووووود ، 3

ارحادیووووه هووووا  کووووارگر  در سراسوووور جهووووان ربوووودیل بووووه ارگانهووووا  نبووووام 

سووورمایه دار  شووودند.  ظیاوووه اصووولی ارحادیوووه هوووا کد ووورل طبقوووه کوووارگر 

                                                                                                مدحرو کردن مبارزه طبقاری کارگران است.

. در ع وووووور انحطوووووواط   گددیوووووودگی سوووووورمایه، شوووووورکت در نمایشووووووات 4

ان رابووووووواری   سووووووویر  پارلموووووووان ردهوووووووا در جهوووووووت رقنیوووووووت رنهموووووووات 

دمکراسوووووووووی اسوووووووووت. سووووووووورمایه دار  دمکراسوووووووووی   سووووووووورمایه دار  

                                                                                                                                                                                   همان سکه ه. دد ، بربریت سرمایه دار . دیک ارنر  د  ر  

طبقووووه کووووارگر    . رمووووامی جدبشووووها  ملووووی ضوووود انقوبووووی، بوووور علیووووه5

مبوووارزه طبقووواری ه.ووو دد. جدووو  آزادیوووبری ملوووی یووو  نیووور   پیووواده در 

                                                                                                                                         اخ وفات امسریالی. ی است.

، شک.وووووت مووووونک انقوووووو  جهوووووانی ،  . علوووووت شک.وووووت انقوووووو  اک بووووور6

مر نصووور شک.وووت انقوووو  آلموووان کوووه مد هوووی بوووه انوووز ا  انقوووو  اک بووور 

                                                                                                                 سسگ مدجر به انحطاط آن شد.
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س الیدی.وووو ها، مائنئی.وووو ها، . رمووووامی احووووزا  رووووپ اررجوووواعی ه.وووو دد، ا۷

رر ر.کی.ووو ها   آنارشی.ووو ها  رسووومی  غیوووره دسووو گاه سیاسوووی سووورمایه 

                                                         را نمایددگی می کددد.

                                                         

"کمننی.وووت" کوووه در  . کلیوووه د ل هوووا  بوووه اصوووطو  "سنسیالی.وووت" یوووا8

شووونر   ، ار پوووا  شووور ی ، رووویط ، کنبوووا   غیوووره بووور سووور کوووار آمدنووود 

رجلوووی شوووکل  یووو ه از بربریوووت سووورمایه دار  بووونده   ه.ووو دد ، سووورمایه 

                                                                                                                            دار  د ل ی.

. سوووووازمان انقوبوووووی پیشوووووقرا ل پر ل اریوووووا را رشوووووکیل میدهووووود   یووووو  9

فوووواک نر فعووووال در رکاموووول   رعموووویک آگوووواهی طبقوووواری اسووووت. سووووازمانها  

انقوبوووی ردهوووا می ناندووود شوووکل ا لیوووت انقوبوووی بوووه خوووند بگیرنووود کوووه  ظیاوووه 

شووان نووه سووازماندهی طبقووه کووارگر یووا ک.ووب  وودرت بجووا  طبقووه کووارگر 

یووو   طوووب نموووا  سیاسوووی اسوووت ، بطنریکوووه  –سیاسوووی ، بلکوووه رهبووور  

شووووواافیت سیاسوووووی سوووووازمان انقوبوووووی   ناووووونذ آن در طبقوووووه کوووووارگر از 

                                                                                              برا  انقو  کمننی. ی ه. دد.  عداصر اصلی

 رعلو سیاسی:

فعالیت گرایشوووات سووویاسوووی پر ل ر  ، مح ووونلی از مناضوووع ، نبرات   

رجربیات گذشووو ه طبقه کارگر   درسوووهائی که سوووازمانها  سووویاسوووی طبقه 

کارگر درطنل راری  ایط طبقه ک.ب کرده اند. لذا صدا  ان رناسیننالی. ی 

ریشووه ها  خند را در ارحادیه کمننی.وو ها ، ان رناسوویننال ا ل ، جدا  رپ 

ناسیننال سنم ، مر نصاٌ جدا  رپ ان رناسیننال ان رناسیننال د م ، ان ر

سنم   فراک.یننهائی که در مقابل انحطاط ان رناسیننال سنم  ظیاه س رگ 

دفا  از مناضووع پر ل ر    کمننی.وو ی را بر عهده گرف دد ، فراک.وویننها  

دط میداند   از سوبویژه  راکسایون اب ک ونیسا  ایتالیا آلمانی    –هلدد  

   می کدد.دفارپ کمننی.ت 


